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іти – наше майбутнє.
Наш обов’язок – усебічно допомагати їм розвивати свої таланти та здібності. Уже не перший рік із цією
метою організовує та проводить різні заходи Міжнародна
громадська організація “Фонд
імені Георгія Миколайовича
Кірпи”. А натхненником та
ініціатором таких заходів є засновник фонду Жанна Ігорівна
Кірпа. У загальноосвітній школі
I-II ступенів села Братковичі,
неподалік Городка, що на
Львівщині, за сприяння Фонду
впродовж трьох років відбуваються конкурси на знання
поезії Тараса Шевченка.

вболівали за своїх однокласників, 9класників Тетяну Суворову та Юрія
Гадомського.
Щоразу подивитися на талановитих дітей на конкурс приходить
директор сільського Народного дому
Ярослав Косик. “Більшість дітей, які
сьогодні виступали, займаються у
різних гуртках нашого Народного
дому, беруть участь у різних заходах, які проводяться у нашому селі,
– говорить Ярослав Михайлович.
– Постійним учасником концертних програм є шкільний ансамбль
“Зернятко”, його у нас дуже люблять,
виступатиме він і на Шевченківському
святі, яке незабаром проводитимемо
у Народному домі”.
За підсумками творчого змагання серед учнів початкових класів
кращими читцями поезії Тараса
Шевченка стали: Марія Деревецька
– 1 місце, Ольга Янчишин –
2 місце, Роман Ікавий – 3 місце.
Серед старшокласників у другій
номінації переможцями визнано:
7-класницю Тетяну Лопушинську
– 1 місце, 2-е місце – за 5-класником
Андрієм Гасюком, 3-є місце – за 5класницею Софією Чорною.
Переможці та призери конкурсу
отримали грамоти і пам’ятні медалі
зі зображенням Тараса Шевченка,
а всіх учасників нагородили книга-

Цього року конкурс присвячувався 199-й річниці від дня народження генія українського народу.
Його учасниками стали 44 школярі
початкових і старших класів. З року
в рік конкурс набуває більшої популярності – зростає кількість конкурсантів, заохочуються учні, які вперше беруть у ньому участь.
“Творчість всесвітньовідомого
поета Тараса Шевченка близька кожному українцеві. Тараса
Григоровича називають будителем
людського духу та гідності, особли-

во нині Тарасове поетичне слово
потрібне зневіреним і збайдужілим
людським серцям. Тому знання
Шевченкового слова духовно збагачує кожну дитину, додає їй мудрості,
любові до України, патріотизму”, – із
такими словами звернувся до учасників конкурсу настоятель сільської
церкви Різдва Богородиці отець
Іван, запросивши усіх присутніх до
молитви на допомогу школярам у
їхніх виступах, а шанованому журі
– справедливо оцінити кожного конкурсанта.
До складу журі, яке незмінно
очолює голова наглядової ради
Міжнародної громадської організації
“Фонд імені Георгія Миколайовича
Кірпи”, депутат 5-ти скликань
Городоцької районної ради Омелян
Дунас, цього року увійшли голова
Городоцької районної адміністрації
Оксана Дунас, голова сільської ради
Михайло Залізко, настоятель церкви
Різдва Богородиці отець Іван, керівник відділу освіти, молоді та спорту
Ігор Яскевич, голова батьківського
комітету школи Наталія Кондзьола
та завідувач сільської бібліотеки
Оксана Гринчишин.
Голова Городоцької райдержадміністрації Оксана Дунас щороку
відвідує цей конкурс, тож чудово
пам’ятає виступи учасників минулих конкурсів і може порівняти їх із
нинішніми. “У цій школі талановиті
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діти, ніде я не чула такого натхненного прочитання поезій Шевченка,
як тут, – зазначила Оксана Дунас. –
Переконана, що цей конкурс – дуже
потрібний і дітям, і дорослим”.
– Проводити такі конкурси зі знання творчості Шевченка вдається завдяки вдалій співпраці з Міжнародною
громадською організацією “Фонд імені
Георгія Миколайовича Кірпи”, завдяки невичерпній енергії і завзяттю його
засновниці Жанни Ігорівни Кірпи,
– зазначив Омелян Дунас. – Беручи
за основу слова філософа Платона
“У здоровому тілі – здоровий дух”,
спочатку основним завданням фонду
було проведення спортивних турнірів
у Городку, тепер акценти зміцнення
духу ми перевели на знання творів
Шевченка, Франка, інших класиків літератури, творчість яких є незбагненним багатством нашого народу. Три
роки поспіль у цій школі на високому
рівні проводяться такі конкурси, тому
хочу подякувати директору школи
Ользі Володимирівні Косик, усьому
педагогічному колективу за гарну організацію цього заходу.
Про те, що у цій школі навчаються талановиті діти, присутні переконалися, коли почули пісні на слова
Тараса Шевченка у виконанні шкільного дівочого ансамблю “Зернятко”,
яким керує вчитель музики Ігор
Спринь. До слова, цей колектив
свого часу заснувала директор

школи пані Ольга Косик. Сьогодні
цей ансамбль виступає не лише на
різних заходах у Народному домі
села Братковичі, але й у райцентрі
Городку, у Львові.
Конкурс на знання Шевченкових
творів відбувався у двох номінаціях:
на краще виконання творів, у якому
взяли участь школярі початкових
класів, та на кількість вивчених
напам’ять творів Шевченка, звичайно, із урахуванням техніки їх виконання. Учасниками першої номінації
стали 16 учнів 1-4 класів. Найбільше
хвилювалися першокласники і ті
діти, які вперше брали участь у конкурсі. Уперше став учасником конкурсу і першокласник Роман Ікавий,
який гарно прочитав Шевченкові
“Думи мої...”.
Друга частина конкурсу на знання
якнайбільшої кількості Шевченкових
творів передбачала право журі перевірити знання конкурсантом творів
поета за заздалегідь визначеним
списком. Другу частину конкурсу
розпочала п’ятикласниця Софійка
Чорна, яка неперевершено читала
поему “Катерина”. Учасниками цієї
номінації конкурсу стали 28 учнів 5-9
класів. Вражало, що у списку вивчених творів були складні і великі за
обсягом. Найбільше віршів Кобзаря
– сто поетичних творів – вивчила 7класниця Тетяна Лопушинська. Журі
в імпровізований спосіб запитувало

дітей не лише про поезію Шевченка,
але й про прозові твори Кобзаря,
про його життя.
Конкурс завершився, журі відлучилося на нараду, аби обговорити і врахувати виставлені бали
конкурсантам. За цей час спілкуюся
з групою підтримки конкурсантів.
Свою онуку, 3-класницю Марію
Дутко, прийшла підтримати бабуся
Софія, яка залишилася задоволена
виступом онуки, що вперше брала участь у конкурсі. Інша бабуся
Ярослава також хвилювалася, тому
прийшла підтримати свою онуку
Марію Деревецьку. Пані Ярослава
з гордістю додала, що Марійка залюбки навчається гри на піаніно в
музичній школі, має певні досягнення у музиці. Андрій Тихонь також
прийшов підтримати свого онука,
першокласника Романа Ікавого,
виступом якого дуже задоволений.
За своїх дітей – 4-класницю Лілію і
8-класника Івана – вболівала мама
Мирослава Дацко. “Якщо Ліля вдруге бере участь у конкурсі, то Іван
– уперше, тому й хвилювання за
сина були більшими, – говорить пані
Мирослава. – Виступом дітей задоволена. Деякі вірші вчила разом із
дітьми, тепер завдяки їм знаю більше
Шевченкових поезій”. Потребували
підтримки і старшокласники, адже
дехто з них вперше став конкурсантом. Наталя, Василина і Тетяна

ми. Учні початкових класів отримали в подарунок “Біблію для дітей”,
“Історію України” та календар з повною інформацією про проведення
минулорічного футбольного турніру
пам’яті Георгія Кірпи, старшокласники – “Сучасну енциклопедію школяра”, “Словник англійської мови”
та “Збірник з написання творів української літератури”.
Голова журі Омелян Дунас задоволений активністю учнів та конкурсом загалом:
– Конкурс переслідує ще одну
мету – показати проблему цієї школи. Ми прагнемо звернути увагу влади на те, що талановитим дітям потрібна нова школа. Сподіваємося, що
наступного року з нагоди 200-ліття
Тараса Шевченка, коли відбуватиметься четвертий конкурс зі знання
творів поета, уже буде споруджено
фундамент нової школи.
Директор школи Ольга Косик
додала, що зведення нової школи
– це багатолітня мрія учнівського та
педагогічного колективу.
Голова сільської ради Михайло
Залізко зазначив, що для зведення нової школи у селі Братковичі
вже виділене місце, потрібні
тільки кошти.
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