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Учні Дрогобицької спеціалізо
ваної школи № 2 уже неоднора
зово брали участь у міжнародних 
проектах. Останній такий проект 
„Вроцлав Дрогобич: міста Спра
ведливих” проходив за сприяння 
ЮНЕСКО. У його рамках перед
бачалося ознайомлення з історією 
життя двох сімей, які в роки війни 
врятували багатьох євреїв від пе
реслідування і знищення. Так, 
у Дрогобичі сім’я Волосянських 
врятувала 39 євреїв у підвалі свого 
будинку, а у Вроцлаві німець Вер
нер Крумме за те, що допомагав 
євреям, попав у концтабір, але 
і там не припинив свою діяльність.

Проект передбачав обмін де
легаціями. Тому у вересні наша 
школа гостинно приймала у себе 
польських ліцеїстів. Двадцять 
учнів і чотири керівники не тільки 
працювали над проектом, але їх 
чекали і цікаві екскурсії, май
стер класи, українська гостинність 
у сім’ях.

А вже у жовтні українські шко
лярі відвідали Вроцлав. Це місто 
розташоване неподалік від кордо
ну з Німеччиною, колись навіть 
входило до її складу. Вроцлав 
називають «польською Венецією», 
адже через його територію про
тікає п’ять річок, милують око 12 
островів, споруджено 133 мости.

За кілька днів перебування 
у своїх західних сусідів ми поба
чили і вивчили багато цікавого: 
ознайомилися з життям і куль
турою жителів Вроцлава, історі
єю Польщі, вчилися мистецтву 

єврейського танцю, взнали, як жи
веться ліцеїстам. Також побували 
у вроцлавському університеті, де 
нас ознайомили з проектом «Teraz 
Wroclaw“, метою якого є заохоти
ти розумних дітей з за кордону 
на навчання до Вроцлава.

В один із днів ми мали ціка
вий квест, завдяки якому змогли 
ознайомитися з центральною 
частиною міста більш детально. 
Чотири години ми бігали вули
цями Вроцлава, то шукаючи від
повідні «точки» та відповідаючи 
на питання, то фотографуючи 
краснолюдків, тобто маленькі ста
туї гномів. Нам показали великий 
музичний фонтан, декілька музеїв 
та Великий Народний Зал. У нас 
викликало приємне здивуван
ня кафе під назвою «Львівська 
кав’ярня», розташоване на пл. Ри
нок. Як нам пояснили, Вроцлав 
є містом побратимом Львова, тому 
й назвали так заклад громадського 
харчування.

Також ми відвідали найбіль
ший зоопарк на території Польщі. 
Кожен із нас відкрив для себе ба
гато нових видів тварин і жителів 
підводного світу. У деяких місцях 
цього неперевершеного зоопар
ку звірі були навіть не у клітках, 
а просто бігали біля наших ніг. 
Одного разу ми дуже налякалися, 
побачивши величезного лінив
ця, що висів над нашою головою 
і байдуже спостерігав за тим, що 
відбувається навколо.

Захоплюючою була і поїзд
ка у гори. По дорозі ми робили 

Майстер клас із виготовлення ляльки мотанки провела для наших польських друзів учителька молодших класів Тетяна Гоцій

Із польськими гостями на скалах Довбуша у Бубнищі
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У листопаді цього року учасни
ки та керівники Зразкового ансамб
лю пісні і танцю «Калиновий цвіт» 
мали честь представляти Україну 
на 11 фестивалі українського на
родного танцю у місті Славонський 
Брод у Хорватії на запрошення 
місцевої української громади. Ті 
декілька днів, що ми провели в 
гостях, були дуже цікаві та корисні. 
Особливо приємно було бачити, 
як наші земляки пишаються своєю 
національністю і горді з того, що 
вони  українці.

На 11 ий фестиваль україн
ського народного танцю з’їхалися 
дитячі колективи з усієї Хорватії, 
представники дипломатичного 
корпусу та уряду цієї держави, 
керівники міста Славонський Брод. Було 
дуже цікаво переглядати виступи маленьких 
українців, які трохи невміло, але з великою 
любов’ю і старанням, танцювали козачки, 
польки, гопачки... Без зайвої скромності за
значу, що «Калиновий цвіт» яскраво завершив 
програму фестивалю, затанцювавши «Гопак» 
і «Повзунець» під бурхливі оплески глядачів.

На другий день, а це була неділя, ми були 
на святій літургії в українській греко като
лицькій церкві, де Служба Божа правилася 
українською мовою (напередодні нас запросив 
настоятель цього храму). Вдень ми відвідали 
приватний зоопарк, а ввечері дали концерт 
для українців та хорватів в селі Шумече. Після 
концерту була спільна святкова вечеря, а потім 
розважальна пісенно танцювальна програма. 
Тут особливо яскраво продемонстрували свою 
віртуозну гру на інструментах наші музиканти 
Орест Мурза та Андрій Пінчак. “Чардаш” у 
їх виконанні удостоївся бурхливих оплесків 
та овацій. Проводжаючи додому, нас знову 
запрошували в гості.

Дуже приємно вразила усіх гостинність та 

привітність хорватських 
українців, яку ми мали 
змогу відчути, бо жили 
у їх сім’ях. І хоча не всі 
вони знають українську 

мову, але в спілкуванні не було особливих 
проблем, бо дуже багато слів у їх мові україн
ських. Українська громада провадить активне 
життя. Діти, за бажанням, вивчають свою мову 
та культуру  пісні і танці. Не обділяють 
діаспору своєю увагою і наші можновладці. 
Зокрема, за час свого президентства побували 
в цьому краї Леонід Кучма і Віктор Ющенко.

Повертаючись додому, ми зупинилися 
в столиці Угорщини Будапешті. Всю красу 
і велич цього міста нам завадила оглянути 
сльотлива погода, але те, що ми побачили, 
нас вразило…

 Леся Колотило, керівник Зразкового 
ансамблю  пісні і танцю «Калиновий цвіт»

 
P.S. Сподіваємося, що ця коротка, але 

неповторна поїздка не тільки залишиться 
назавжди у пам’яті наших артистів, але й 
буде мати своє продовження, про що свід
чить і лист, який надійшов цими днями від 
української громади с. Шумече. Адресований 
він дочці Лесі Володимирівни Ілоні Колотило, 
нашій минулорічній випускниці, яка теж була 
учасницею поїздки в Хорватію.

Дорога Ілона!
Пишу тобі не лише від свого імені, а й від 

імені голови та членів нашого товариства ім. 
Андрія Пелиха з Шумеча. Нам дуже радісно 
і велика честь, що ви були гостями в нашому 
селі. Всім його мешканцям було дуже приємно 
і цікаво прийняти та пригостити вас у своїх 
домівках. Багато наших односельчан навіть 
плакали від щастя, що в їхніх хатах знову, після 
кількох поколінь, зазвучить українська мова. 

Хочемо похвалити вашу маму Лесю та 
інших керівників і вчителів, які так гарно 
підготували вас до концерту в Шумечу. По 
всьому селі ми чули лише позитивні відгуки та 
захоплення від вашого виступу. Ви зачарували 
нас своїм вмінням і заохотили до подальшої 
праці в збереженні наших традицій та куль
тури. Ми закохалися в танці, які ви привезли 
до нас. Ваші пісні й танці, костюми і ви самі 
приблизили нашій молоді Україну, країну 
наших прадідів. У старшого покоління села 
ви викликали сльози радості і нагадали їм про 
красу тих країв, з яких вони родом.

У Хорватії кожне українське товариство 
проводить свої маніфестації (фестивалі), на 
яких показують діяльність у збереженні на
ціональної ідентичності. Наше товариство із 
Шумеча має свою маніфестацію під назвою 
«Зустрічі українців Республіки Хорватія». 

(закінчення на 9 стор.)
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Велика честь буде нам, якщо ви завітаєте на нашу маніфестацію і 
разом з нами будете учасниками свята.

Всі українські товариства є членами центральної репрезентативної 
організації українців у Хорватії, яка називається Українська громада 
республіки Хорватія. Її головою є Нікола Застрижний.

Наше товариство планує поїздку в Україну, якщо буде фінансова 

можливість. Нам дуже хочеться побувати у Львові та Дрогобичі, де 
ми вже були у 2004 році. Надіємося, що і ви обов’язково знову при
їдете до нас. 

Надсилаємо багато щирих вітань із нашого малого Шумеча. 
Обов’язково привітай усіх, хто був у нас!..

 Томо Лучановіч, село Шумече (Хорватія)

 «Учитель  лише співробітник, помічник і 
 керівник дитини у власній праці дитини»

  П. Блонський
Із 01.09 по 31.10. 2012 р. міським відділом 

освіти виконавчих органів Дрогобицької місь
кої ради було організовано і проведено І тур 
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник 
року». Мета конкурсу  сприяння престижності 
праці класного керівника загальноосвітнього 
навчального закладу.

До участі у конкурсі було допущено 8 клас
них керівників загальноосвітніх закладів міст 
Дрогобича та Стебника, серед яких  класний 
керівник 5 Б класу нашої школи Черхавська 
Людмила Вікторівна. 

У І турі конкурсу кожен класний керівник 
представляв своє портфоліо, яке вміщувало 
опис досвіду, а саме: систему виховних справ, 
сучасні освітні технології (метод проектів), 
модель учнівського самоврядування, роботу з 

учнями та батьками, тренінги, виховні години, 
заходи, сценарії, краєзнавчі екскурсії.

29 жовтня на базі Дрогобицької гімназії 

проходив ІІ етап міського конкурсу. Кожен із 
класних керівників  учасників конкурсу, їхня 
група підтримки протягом 4 годин перебува

ли в емоційному піднесенні, ділилися 
секретами своєї педагогічної майстер
ності, відстоювали честь рідної школи.

Лідером виховного марафону журі 
одностайно визнало п. Любов Онисько  
класного керівника 10 класу, вчителя 
математики Дрогобицької гімназії, яка 
посіла І місце в міському конкурсі «Клас
ний керівник року» і отримала почесне 
право представляти Дрогобич на рівні 
області. ІІ місце здобула п. Н. Романів, 
класний керівник 10 класу, вчитель 
англійської мови ЗОШ №1 імені Івана 
Франка. ІІІ місце розділили п.Тетяна 
Савчин, класний керівник 9 класу СШ 
№16, та п. Людмила Черхавська, клас
ний керівник 5 класу СШ №2.

 Ми висловлюємо Людмилі Вікто
рівні щирі слова вітання та подяки за 
творчу самовіддану працю на педаго
гічній ниві та бажаємо їй подальших 
творчих злетів.

Дарія Живчин, 
заступник директора СШ №2,

 Світлана КРИСА, 
посадовець від міського м/о 

класних керівників
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У рамках декади української мови у нашій школі відбувся 
прес-клуб «Наша мова — дар Господній». Із учнями 10–11 
класів зустрівся відомий мовознавець, професор Львівського 
державного університету внутрішніх справ Зиновій Бичко. 
Відбулася зацікавлена розмова про сучасний стан української 
мови, небажання багатьох молодих людей очищувати своє 
мовлення від різноманітних слів-паралітиків, взаємозв’язок 
мови і нашого духовного та фізичного здоров’я. А провів 
 зустріч учитель української мови і літератури Ігор Качмарик.

Професор Зиновій Бичко також люб’язно погодився на друк деяких 
своїх статей у газеті «МИ!». Тож першу із них ми сьогодні пропонуємо 
вашій увазі. А спочатку декілька біографічних даних про нашого гостя.

Бичко Зиновій Михайлович (народився 10 березня 1951 у с. Гра
бовець Стрийського району Львівської області)  український діа
лектолог, мовознавець, історик мови, займається також проблемами 
психолінгвістики та культури мови; кандидат філологічних наук, 
доцент (1985), професор (2011). Член Національної спілки журна
лістів України. Член НТШ.

Закінчив Стрийську СШ № 5, Самбірське педагогічне училище, 
філологічний факультет Львівського національного університету 
ім. Івана Франка (1978).

Викладав українську мову у Львівському університеті ім. Івана 
Франка, Тернопільському університеті ім. Володимира Гнатюка, 
Ягеллонському університеті м. Кракова (Польща), Львівському 
університеті «Львівський Ставропігіон», Українській академії 
друкарства. 1991 року виступив із доповіддю про українську мову 
в НТШ у Нью Йорку.

Зараз працює у Львівському державному університеті внутріш
ніх справ.

Має близько 300 наукових публікацій (монографії, словники, 
посібники, статті, тези, рецензії; понад 1000 газетних виступів). 
Завершив і підготував до захисту докторську дисертацію на тему 
«Лексика наддністрянського діалекту».

Усім відомі роздуми апостола й єван-
геліста Івана про Слово. Однак усі 
чи то не розуміють, чи то не хочуть 
знати, що Слово — це не Хто інший, 
як друга Особа Божа. Це сам Ісус Хрис-
тос. Тож варто задуматися: якщо наш 
Спаситель і Відкупитель назвався 
Словом, то як ми мусимо ставитися 
до Слова людської Мови. Думаю, ніхто 
не заперечить мені в тому, що слово 
мови нашої людської може водночас 
і вилікувати, і знищити кожного з нас 
(візьмімо, до прикладу, лише дві фрази: 
«Яка ти нині весела, свіжа й радісна» 
та «Нині чомусь ти так страшно вигля-
даєш»). Думаю, коментувати їх не тре-
ба. Тому ми мусимо до мови, до слова 
мати святе, світле, побожне й трепетне 
ставлення! «Слова можуть ранити»—це 
не лише фігуральний вислів. Хочеться 
звернути увагу на слово нецензурне, 
лихе та отруйне, маються на увазі ма-
тюки, що насамперед притягують зло 

і є свідченням незграбної, неосвіченої, 
безкультурної, за сучасним молодіжним 
жаргоном людини — «рагуля» і «лоха». 
Щоправда, не тільки такої. Лихослів’я, 
якийсь дикий жаргон стали нині звич-
ним і буденним явищем. До того ж 
нецензурно висловлюються скрізь і по-
всякчас. На думку вчених, руйнівна 
сила негативних слів прирівнюється 
до радіації. Наприклад, довели, що ак-
тивне вживання жіночою статтю слова 
на літеру «Б» призводить часто-густо 
до втрати можливості завагітніти! Ще 
в Берестяних новгородських записах 
трапляється слово-матюк на позначен-
ня жінки-блудниці, повії. Однак вислів 
має там зовсім інший зміст — це ім’я де-
мона, що карав жінок, які чинили блуд. 
Згодом ця назва перейшла і на самих 
повій. Хочу сказати, що безліч інших 
лайливих слів теж мають демонічне 
походження. Колись, промовляючи 
їх, собі на допомогу люди закликали 

демонів зла. Отже, використовуючи 
матюки у своєму лексиконі, ми тим 
самим прикликаємо зло. Якщо це роби-
ти щодня, кількість переросте в якість. 
У людей спочатку виникають невеличкі 
неприємності, потім — більші. Згодом 
з’являються проблеми зі здоров’ям і, на-
решті, може «зламатися» саме життя. 
Наприклад, слова «тіпа», «кароче» 
викликають своїми космічними вібраці-
ями здатність до виникнення хвороби 
Паркінсона чи відчутне вкорочення 
терміну життя.

Лайка впливає негативно не тіль-
ки на людину, яка її вимовляє, але 
й поширюється на навколишнє 
 середовище. Недолугий сленг, жах-
ливий жаргон, неоковирні словесні 
форми й формули так акумулюються 
у космічному інформаційно-словес-
ному шлейфі, що можуть у певних 
наступних поколіннях провокува-
ти явище глухоти й німоти. Отже, 
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 образливе ставлення до слова, до нашої мови спричиняє 
хвороби духовного плану. Навіть структурні зміни на клі-
тинному рівні призводять до онкології. Це вже сьогодні 
є постулат, що ракові хвороби належать не до фізичних, 
а до духовних. Якщо в людині деградує план духовності 
через розмаїті причини (злі думки, заздрість, прокльони, 
фальш, зраду, в т. ч. й мові, непрощеність, лінь, ревнощі, 
нехлюйство тощо), то це обов›язково тягне за собою низку 
духовних хвороб. Тепер ми все ясніше усвідомлюємо, що 
слово може зумовити глибокі зміни в усьому організмі. 
Мовна брутальність — один із найдужчих шкідливих для 
нашого організму подразників. Особливо, на думку меди-
ків, укорочує життя людини «міцне слово». Брутальність, 
брудна лексика, словесна образа, хамство, безпросвітне 
«рагульство» — аморальні й не варті людини. Вони не лише 
принижують та ображають її, але й важко позначаються 
на здоров’ї, вкорочуючи життя. Є дані про такий експери-
мент. Над склянкою чистої води наговорювали нецензурні 
слова, лихословили. Потім тією водою підливали вазони. Як 
наслідок, квіти в’янули, а то й гинули. Подібне було з ними, 
коли наговорювали розмаїті негативні слова. Стародавні 
китайці були переконані, що людина є величезною своє-
рідною батарейкою-акумулятором. Її основним джерелом 
є внутрішні органи. Вони передусім повинні генерувати 
радість, любов, добро, подяку, молитву. Коли негативна 
енергія (ненависть, страх, злість, злоба, роздратування) 
накопичується, то у внутрішніх органах цієї батареї від-
бувається перегрів і вони починають руйнувати наше тіло. 
Коли з наших уст чи то час від часу, чи то систематично 
злітають прокльони, жахливі матюки, лайлива лексика, 
біологічний годинник набирає неймовірно швидких 
обертів: це призводить до виснаження організму, тобто 
до надзвичайно швидкої старості. 

І навпаки, людині цілком під силу омолодитися, коли 
її біологічний годинник піде назад. Таке трапляється 
тоді, коли людина систематично, постійно й наполегливо 
працює над своєю мовою. Відомо, що наше мовлення що-
найтісніше пов’язується з нашим мисленням. А мовлення 
збагачується від заучування напам’ять поетичних творів, 
від запам’ятовування народних приказок, прислів’їв тощо. 
За допомогою слова високого ґатунку, а не матюка, ми ви-
промінюємо лише позитивну енергію, виражаємо нашим 
словом вдячність Богові за все, бо лише почуття подяки 
розчинить усі негативні енергії. Якщо ми посилатимемо 
у Всесвіт словесні сигнали щастя й любові, то вони нео-
дмінно до нас повернуться. Не буде перебільшенням по-
рівняти очисні процедури словом із диханням, водними 
процедурами. Слова «мама», «любов», «квітка», «метелик», 
«дружба», «роса», «вода», «кохання» (а їх безліч) очищують 
наші почуття, зміцнюють наш імунітет. Недарма у Святому 
Письмі так багато уваги відводиться людській мові. Лю-
дину пізнають за її словом, а гончарський виріб — за його 
випробуванням вогнем. Наша мова — наша духовна одіж, 
наше духовне обличчя, наша духовна вартість. Чистота 
духовного здоров’я безпосередньо залежить від чистоти 
нашого мовного мікрокосмосу. 

Як уже йшлося, свідомість, думка формує слово, яке 
є найважливішим матеріалом і засобом спілкування. 
За допомогою слова-думки ми здобуваємо знання, буду-
ємо стосунки, знаходимо друзів і набуваємо ворогів. За-
вдяки думці-слову людина може досягти великих успіхів 
у духовному житті і, навпаки, загнати себе в безвихідь 
або ще гірше — на той світ. За допомогою думок-слів 
кожен з нас створює своє життя, свій навколишній світ, 
формує переконання, характер, настрій, творить добро 

та зло. Виявляється, наші думки можуть лікувати наші ж 
хвороби. Людське тіло відкрите нашим словам, нашим 
думкам. Якщо вони негативні, а точніше, коли в нашій 
голові домінують роздратування, злість, гнів, стреси, 
коли вся ця нечисть і скверна реалізовується дикою 
хижацькою мовою — ми виділяємо величезну кількість 
небезпечної енергії. Наше тіло тоді дуже страждає від 
різних хвороб і руйнується. Якщо наші думки чисті, 
життєрадісні — тіло стає здоровим, красивим і молодим. 
Треба частіше говорити собі такі фрази: моє тіло пре-
красне; я задоволений своїм тілом; я подобаюся іншим; 
я сприймаю себе таким, яким є. Як і слово, так і кожна 
наша думка — це вібрація, що поширюється у просторі 
й потрапляє у свідомість інших людей. Якщо ми з любов’ю, 
позитивно налаштовані до себе, до людей і природи, 
то отримуємо у відповідь ще більшу позитивну енергію, 
тому що подібне притягує подібне. Колись один святий 
старець завжди звертався до свого співрозмовника: «Ра-
досте моя». Вочевидь, можна собі уявити, що коїлося 
в душі чоловіка, який почув такі слова. 

Уже доведено такий факт, що кожен звук людської мови 
має певну кількість енергетичних балів. Найбільше — звук 
«С». Через те фраза «Христос воскрес», очевидно, така 
компактно-потужна. Сьогодні дослідження вчених щораз 
більше підтверджують цілющу оздоровчу силу афірмацій. 
Афірмація — це своєрідний словесний код, що спрацьовує 
на рівні людської підсвідомості. Можна навести свідчення 
про те, що хвилин через двадцять зникав біль того чи того 
органу, коли хворий тихо повторював таку афірмацію «Я аб-
солютно здоровий і сильний. Я абсолютно спокійний. Мене 
нічого не турбує. Я твердо вірю в свої сили. Я впевнений, 
що вони мені допоможуть». Людський досвід і практика 
сьогодні володіють багатьма афірмаціями, що можуть до-
помогти у тій чи іншій ситуації, а також конкретно певному 
органу. Отже, коли турбує печінка, треба з глибокою вірою 
промовляти: «Любов, мир і радість — ось, що я знаю». 
Якщо хворі нирки: «Я легко розвіюю проблеми минулого». 
Для підшлункової залози: «Я люблю і схвалюю себе. Я сам 
створюю радість у своєму житті». ГРЗ можна позбутись 
афірмацією: «Я — в безпеці. Я люблю моє життя». 

Отже, наш Творитель дав нам два найбільші скар-
би — здоров’я та мову. Мовою, як бачимо, можна оздо-
ровлювати, але також можна й нищити. Іван Богослов 
казав, що Бог— це Любов. Мова людська має найцінніше, 
найсвітліше, найвагоміше, найприємніше слово. Це, без 
сумніву,— Любов. Любімося!

Зиновій БИЧКО,
член Національної спілки журналістів України
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Наметове містечко. Вечоріє. Біля ватри сидять молоді хлопці 
й дівчата, співають пісень, милуються заходом сонця. Незважаючи 
на розведене багаття, на вулиці все ж холодно, і всі туляться один 
до одного, зігріваючись. Якось так непомітно Юра обійняв Настю, 
і враз вона запалала, у її погляді спалахнула іскра, яку не зміг не по
мітити й хлопець. Двом зробилося не по собі, але вони змовчали. 
Пройшла ще година, і всі поховалися в намети, як ховрахи в нори.

 Настю, ти як? Щось сталося? Ти якось різко змінилася.
 Дівчата, я не знаю, як вам це пояснити, але щойно мені 

здалося, що я прокинулась. Я вперше в житті переживаю щось 
подібне, це просто якесь неймовірне почуття.

 Ти закохалась?
 Так… Ні… Я не знаю… Можливо, трохи. Як вам це пояс

нити? Коли Юра обійняв мене, в середині мене щось ожило. Але 
що я маю робити?

 Ну… А він що каже?
 Я не знаю, ми не говорили. Хоч мені здається, що він по

мітив, але… ммм… я не знаю.
 Не переживай, ми йому нічого не скажемо про твої почуття, 

але ти сама повинна зрозуміти, чи це у вас взаємно. А зараз ідемо 
всі спати, завтра раненько вставати, та й роботи повно.

 Якби ви знали, як я не хочу просинатись… Солодких снів.

Тим часом у сусідньому наметі теж не тихо. Цієї зоряної ночі 
нікому не спиться.

  Юро, тільки давай чесно, ти ж помітив, як Настя здригнулась 
після того, як ти до неї доторкнувся?

  Не буду брехати  я це відчув.
  І що збираєшся робити?
  Вона симпатична, розумна дівчина. Але я її взагалі не знаю, 

ми знайомі всього лише день.

  І що? Тебе це колись стри
мувало?

  Та в тому то й річ, що я 
теж щось відчув.

  О о…
  Та ну вас. Я спати.
  Давай, Ромео. До завтра.

Тиша… Чути лише шелест 
листя, і вже сама тиша нагадує 
шум.

Нарешті ранок, усі йдуть 
умиватися. Тільки Настя і Юра 
обережно оминають один одно
го. Цілий день вони провели, вті
каючи від своїх почуттів. Та світ, 
як кажуть, тісний. Не можна 
 вічно уникати один одного, 
і двоє це добре розуміли. Коли 
Настя готувала вечерю, Юра підійшов до неї:

  Я знаю, що ти зараз зайнята, але послухай мене. Повір, я 
не так часто це кажу, а якщо бути відвертим  то вперше… Зага
лом, ти мені подобаєшся. Ні, це важко назвати просто симпатією, 
я думав про твій погляд, такий щирий, такий дитячий та наївний.

  Для чого ти це робиш?
  Що роблю?
  Для чого ти граєшся зі мною, навіщо ти обманюєш?
  Але.., але я говорю правду.
  Я тобі не вірю.

Хлопець різко схопив її за руку і ніжно поцілував. Настя розгу
билася, а Юра просто подивився їй в очі, обернувся і пішов геть…

Ірина Процикевич (11-А клас)

Ірина Процикевич

*   *   *
А з нею легко танцювати:
Цей дивний спокій у очах.
І дуже хочу я дізнатись,
Який там присмак на устах.

І знову думаю про тебе:
Про зиму, холод і любов,
Про танець, що не був готовий,
І про кохання справжнє... знов...

Та ти тепер така чарівна!
І голос твій медовим став.
Ти не любила такі вірші...
Чомусь тепер про це згадав...

*   *   *
Я тебе сьогодні бачив.
Ти була така чудова,
Така мила і прекрасна,
Наче небо, загадкова:

Ти була вся у блакиті,
Ішла ніби королева,
Я, напевне, закохався,
Назавжди сьогодні в тебе.

Ти привітно усміхнулась,
Підійшла і привіталась.
І.., не стримавши бажання,
Мене в губи цілувала.

Твої губи, наче персик,
Соковиті та солодкі,
Твої руки – ніби атлас...
Поцілунок був короткий...

Олексій Мосевич,
11-Б клас

За підсумками минулого навчального року класом-лідером визнано 7-В (тепер 8-В) клас.
Класний керівник – Блищак Алла Євстахіївна
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Після закінчення конкурсу ми попросили 
учасницю від другої школи Христину Косован 
поділитися своїми враженнями і відповісти на 
декілька запитань.

1. Христино, чи не було страшно нава
житися взяти участь у загальноміському 
конкурсі красунь?

Наважитися не було страшно, скоріше 
навпаки, я була рада взяти участь у конкурсі, 

тому що у мене залишилися хороші спогади 
про шкільний конкурс «Красуня Манюня», де 
я отримала перемогу. Згадується, що це було 
захоплююче, тому тепер захотілося випробу
вати себе у серйознішому конкурсі.

2. Що можеш розповісти про період під
готовки до конкурсу?

Процес підготовки не був простим, зате він 
був цікавим та веселим. Для себе я отримала 
безцінний досвід: як триматися на сцені, брати 
ініціативу у свої руки та головне вірити в себе. 

3. А якою була емоційна атмосфера на 
репетиціях, чи не відчувалося прихованої 
заздрості?

Атмосфера на репетиціях була дружелюб
на, не було сварок чи сутичок між учасниця
ми. Але, звичайно, відчувалося напруження 
у спілкуванні, особливо в останні дні перед 
конкурсом. Заздрість? Не думаю, можливо, я не 
помічала. Але сподіваюся, що цього й справді 
не було, тому що всі дівчата запам’яталися 
мені з позитивної сторони.

Як у Дрогобичі красуню обирали
23 вересня у рамках святкування Дня міста після дворічної пере

рви відбувся конкурс «Красуня Дрогобича 2012». Його організатором 
традиційно виступив відділ сім’ї, молоді та туризму на чолі із началь
ником Олександрою Пашко, котра успішно впоралася із обов’язками 
ведучої дійства.

Найкрасивішу дрогобичанку обирали в переповненій залі Народ
ного дому ім. І.Франка. Для участі у шоу відібрали 8 дівчат, які взяли 
участь у семи конкурсах. А між їхньою появою на сцені глядачі стали 
свідками яскравої шоу програми.

Під час першого виходу красуні з’явилися на сцені в українських 
костюмах, коротко розповіли про себе. Крім того, організатори під
готували дівчатам запитання на ерудицію та кмітливість. Практично 
усі конкурсантки відповіли вдало, заслуживши оплески глядачів.

Другий вихід називався «Я  зірка». У ньому дівчата демонстрували 
зіркові здібності і таланти  більшість танцювали, співали, а одна з 
красунь підготувала показ незвичної колекції одягу. Згодом настав час 
конкурсу «Фантазія». Учасниці постали перед глядачами у стильному 
одязі від магазину «Ера», а головним атрибутом створених образів 
були капелюшки. Четвертий вихід учасниць був незвичним: дівчата 
постали в образі військовослужбовців загону спецпризначення, яких 
під динамічну музику «муштрував» командир віком 5 6 років.

Уже традиційно пожвавлення в залі викликав конкурс «Демон
страція фігури». Сміливий вихід дівчат у купальниках був винагоро
джений щедрими оплесками присутніх. Трохи згодом конкурсантки 
перетворилися на казкових персонажів. На сцені були Лісова Мавка, 
Білосніжка, Фея, Русалонька, Мікі Маус, Пеппі Довгапанчоха, Золота 
Рибка, Шахерезада.

Час збіг швидко, і ось настав останній, вирішальний конкурс  
«Романтичний»  вихід красунь в елегантних вечірніх сукнях. Під 
оплески дівчата проходили через центральний прохід глядацької 
зали і піднімалися на сцену.

А відтак члени журі залишили свої місця і попрямували на нараду, 
щоб визначитися із титулами красунь. А тим часом на сцені про

довжилася концертна програма. Того вечора усіх розважали безліч 
колективів, серед яких і «Калиновий цвіт» та «Фріданс» СШ №2, від
булася демонстрація фотографій красунь авторства Людмили Пижик.

Журі на чолі зі секретарем міської ради Тарасом Метиком визна
чилося, і розпочалася церемонія нагородження. Титул «Міс глядаць
ких симпатій» за результатами голосування в соціальних мережах 
Інтернету здобула Наталія Кирдяк (коледж нафти і газу). Титул «Міс 
Артистичність» отримала Галина Муль (педагогічний ліцей), «Красуня 
Чарівність»  Лілія Хлонь (ЗОШ №14), «Міс Ніжність»  Василина Баран 
(ДДПУ ім.І.Франка), «Міс Фантазія»  Христина Косован (СШ №2), «Міс 
Елегантність»  Марія Мицак (СШ №16), «Друга віце міс»  Мар’яна 
Хлопецька (Стебницький профтехліцей; до речі, колишня учениця 
СШ №2), «Перша віце міс»  Наталія Кирдяк (коледж нафти і газу).

Звання «Красуня Дрогобича 2012» журі присудило Наталії Мицак 
(ЗОШ №4). Головну відзнаку  корону переможниці конкурсу Наталії 
вручила володарка титулу «Красуня Дрогобича 2009» Христина Яртим.

  Ярослав ГРИЦИК, Леся ГРИЦИК   (газета «Галицька зоря»)
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Передвечір
ня дрімота у пе
люшках густого 
туману поволі за
колихувала село. 
Де не де ще ме
рехтіли каганці, 
дивлячись на які, 
можна було по
думати, що це ма
ленькі світлячки, 
які перелітають 
з місця на місце 
то тьмяніючи, 

то блимаючи ще яскравіше.
Ніяк не міг пробитися крізь туман цього 

вечора і місяць, який дуже хотів посвітити яко
мусь пізньому мандрівникові, щоб той не за
блукав і не зійшов на манівці. Шкода доброї 
людини, якби знати, що то лихий чоловік, 
то хай би і до світанку дороги не знайшов…

Марія не любила таких темних вечорів. 
Завжди на душі було якось терпко. У її вікні 
блимав каганець, а жінка, причаївшись біля 
печі, яка ще віддавала тепло, поринула у дум
ки. Останнім часом вони, наче бджолині рої, 
переслідували її, не даючи спокою ні вдень, 
ні вночі. Щоночі вона крадькома підповзала 
до вікна і в маленьку шпаринку дивилася 
в далечінь. Уже кілька місяців Марія засинала 
аж вдосвіта, коли сон силоміць схиляв до по
душки зморену жінку. Це були найприємніші 
години, бо щоразу Марія бачила один пре
красний сон. Начебто надворі буяла весна, до її 
вікна тулилися повні цвіту віття старої яблуні. 
А Марія схилилася над колискою свого сина 
й ніжно наспівувала йому колискову. До неї 
пригорнувся чоловік, і вони удвох стали милу
ватися своїм дитятком. Коли жінка підводила 
очі до вікна, на зацвілій гілці старої яблуні 
щоразу бачила білосніжного ангела, який 
лопотів крильми, намагаючись присісти. Ангел 
був напрочуд гарний, схожий на маленького 
кучерявого хлопчика. Однак Марія не хотіла, 
щоб він сідав на їхньому вікні. В ангела були 
до дна виплакані очі, а смутку в них було 
стільки, що, здавалося, ним можна засіяти весь 
світ. Жінка боялася, щоб ангел не висипав той 
смуток у її хаті і не спопелив її щастя. Щоразу 
Марія прокидалася й знову заплющувала 
очі, щоб заснути ще бодай на хвилину і ще 
побачити той сон. Та реальність безжально 
топтала її мрію…

За два місяці Марія мала народити. По
думки вона жила вже у цьому часі. Не раз 
приглядала, чи на старій яблуні вже роз
пускаються бруньки. Дуже хотіла, щоб 
зав’язь розпустилася тоді, коли народиться 
її син. Хоча була при надії, та сили жінці 
вистачало на все. Щоранку Марія готувала 
сніданок, щоб погодувати повстанців, які 
вже четвертий місяць ховалися у її хаті. 
Серед них був і коханий чоловік Василь, 
і два її брати Іван та Микола. З Василем 

жили вони, як голуб’ятка. Марія завжди 
горнулася до чоловіка, питала поради, 
шукала підтримки, у всьому потурала йому. 
Не заперечила і тоді, коли Василь удома 
криївку облаштував. Посадив її на коліна, 
пригорнув ніжно до серця й сказав:

  Марічко, мусимо все перебути. Прий
шов час такий, що маємо дати відсіч катам 
нашого народу. Треба брати зброю до рук, 
бо інакше ми зрадимо пам’ять своїх дідів. 
Лише в боротьбі ми вимостимо шлях до віль
ної України, у якій, маю надію, житимуть 
наші нащадки.

Ці слова чоловіка так глибоко вп’ялися 
у її свідомість, що й сьогодні може повто
рити їх напам’ять. Вірила чоловікові, що 
воєнний час скоро мине, повстанці відвою
ють Україну і здійснять споконвічну мрію 
українського народу про свою державу. 
Та віра кріпила жінку. Не зважаючи на свою 
вагітність, вона пурхала, як метелик. Дбала, 
щоб нагодувати хлопців. Віддала їм усе 
своє дівоче придане, усі теплі хустки, щоб 
утеплити долівку у криївці.

Того темного вечора щеміло чогось жі
ноче серце. Кілька разів заглядала Марія 
у вікно. Надворі темінь, ніде й душі людської 
не видно. Притулилася до печі, зігрілася, 
наче і щем у серці принишк. Раптом жінка 
здригнулася від голосів, що долинали все 
ближче. У двері постукали. Цей стукіт 
вмить пронизав кожну клітинку її тіла. 
Жінка завмерла і заціпеніла від страху. 
Однак пригадала настанови чоловіка. Вона 
напівсвідомо попрямувала до дверей і від
сунула засув. За дверима стояв огрядний 
літній чоловік, а за ним ще кілька солдатів.

  Чего не спиш, кого то ждеш? А ну ка 
выметайся отсюда, сволоч. Сейчас мы най
дем, кого ты прячеш!  крикнув очманілий 
від люті більшовик.

Двоє, що стояли обіч від нього, підхопили 
Марію попід руки і поволокли надвір. Марія 
борсалася, як спіймана пташка. Більшовики 
виштовхнули її з хати і взялися нишпори
ти по всіх куточках. Огрядний здоровило 
на весь голос загорланив:

  Я предупреждаю вас, или вы выходите 
с поднятыми руками, или подохнете там 
с потрохами!

Марії здалося, що від того голосу аж зем
ля здригнулася. Більшовик покрутився 
на місці, а далі, підстрибуючи, вихопив 
з убогої стріхи жменю соломи і витягнув 
сірники.

  Так что, орлы, просите пощады!  за
ревів кат і зайшовся сміхом.

Марія, яка була лише в тоненькій свит
ці, уся тремтіла. Вона благально звела очі 
до неба, пошепки просила в Господа допо
моги. Ураз із криївки полинуло мелодійне 
«Ой у лузі червона калина». Марія добре 
чула голос чоловіка, який дарував поне
воленій Україні свою передсмертну пісню. 

Коли більшовики кинулися до криївки, 
там пролунали глухі постріли: повстанці 
перестріляли один одного, щоб живцем 
не потрапити у руки ката.

Жінка бачила, як руді клапті полум’я 
попелять її рай…

Марія зомліла. Отямилася, коли один 
із тих солдатів обличчям занурював її в ка
люжу талої води. Крижаний холод проймав 
жінку до кісток. Біль терновим вінцем скував 
серце, та воно билося в унісон із серцем 
її ще ненародженої дитини. Ніколи Марія 
не мала такої жаги до життя, як у ту мить. 
Вона хотіла жити, щоб розповісти своєму 
синові про його батька, про славу вояків
повстанців, які пішли на смерть за Україну.

Коли Марію під конвоєм вели селом, 
уже світало. Сонце розвіяло туман, якого 
не міг перемогти місяць. Було це напровес
ні. Обабіч дороги на проталинах де не де 
випиналися перші стеблинки трави. Під 
променями вранішнього сонця сніг топився 
настільки швидко, що вода, як гірський стру
мок, розливалася по дорозі й дзюркотала 
під ногами. Жінка дивилася в піднебесся. 
Її голубі очі, що з болю наче покрилися 
склом, не пропускали жодної хмаринки. 
Марія надіялася, що з за хмари у якусь 
мить вигляне той заплаканий ангел з її снів 
і врятує її та синочка.

Жінку привели до центру села й наказа
ли лізти у вікно до хати, в якій вони чинили 
розправу над повстанцями. За минулу ніч 
Марія забула, що таке страх. Вона була 
готова знести пекельні муки, перейти не
людські тортури, лишень аби залишитися 
живою. Марія взялася виконувати наказ, та 
її зупинив смертельний постріл огрядного 
більшовика. Вона ще встигла благально 
знести догори руки, вхопитися за живіт. 
Мертве тіло звалилося у стічну канаву.

Як пригадують люди, увесь день про
лежала Марія там. Так кати хотіли вселити 
в людей страх. Оніміла з горя мати Марії 
навіть не змогла зронити над донькою 
сльози... Жінка лежала в канаві, на голові 
засохла цівка крові, а вода розмивала її роз
христане волосся. Широко розплющені очі 
були зведені до неба. 

Саме в цей час додому з чужини по
верталися журавлі. Вони мовби підхопили 
на свої крила останню тугу, яка застигла 
в очах Марії, у своє жалібне курликання 
вилили її незаспівану колискову.

Народе український, непрощенним 
гріхом буде тобі забути свою минувшину. 
Зведи хрести пам’яті з терновими вінцями. 
Калиновим багрянцем прикраси могили 
всіх синів і дочок, які своїми молодими 
життями торували тобі дорогу до волі! Іди 
в мандрівку віків і, як отчий спадок, неси 
славу й звитягу своїх героїв!

Соломія Тиха, 11-А






