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еред численних заходів,
які відбуваються під егідою
Міжнародної громадської організації “Фонд імені Георгія
Миколайовича Кірпи”, є чимало
традиційних тематичних заходів,
які проходять щороку. Серед них
“Шевченківські читання”, які відбуваються у Братковицькій загальноосвітній школі І-ІІ ступенів,
що на Городоччині Львівської області. Цього року конкурс на знання поезій Тараса Шевченка був
особливим, адже присвячувався
200-літтю Кобзаря. Учасниками
конкурсу стали 37 учнів 1-9 класів,
більшість із яких уперше взяла у
ньому участь.
Організатор конкурсу голова
наглядової ради МГО “Фонд імені
Георгія Миколайовича Кірпи” депутат Городоцької районної ради
5-ти скликань Омелян Дунас привітав школярів зі шевченківським
святом. “Зі слів директора школи
Ольги Косик я довідався, що в
школі нема такого учня, який би
впродовж цих років не брав участі
у конкурсі, – зазначив Омелян
Михайлович. – Це дуже приємно.
Такі поетичні конкурси відбуваються завдяки фонду, який має на
меті сприяти творчому розвитку
дітей, просвітницькій роботі і найголовніше – виховувати молодь
у національному дусі на християнських засадах”.
Конкурс проводився у двох
номінаціях: учні 1-4 класів, де першокласники декламували по одному віршу Шевченка, натомість
учні 5-9 класів читали твори за
вибором журі. У першій номінації
взяло участь 16 учнів, у другій – 21
школяр.
Конкурс на знання поезій
Тараса Шевченка розпочав першокласник – 6-річний Андрійко
Пугало. Незважаючи на те, що
хлопчик уперше брав участь у
конкурсі, хвилювання не було помітно – Андрійко виважено, із розумінням прочитав вірш “Думи мої,
думи мої…” Першокласники Юрко
Мариняк, Тарасик Когут, Вікторія
Таратула та інші також здивували
членів журі своєю сміливістю і гарним виконанням поезій.
Оцінюючи виступи учасників
старшої номінації, журі враховувало не лише кількість вивчених
віршів, але й артистичність виконання, відповіді на додаткові
запитання. Найбільше – 64 поезії Тараса Шевченка – знала
9-класниця Ірина Палашована,
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працівників освіти і науки України
Ганна Вакар подякувала організаторам за проведення конкурсу, а
школярам – за бажання вивчати
поезію великого Тараса.
– Шевченко для кожного з нас
означає дуже багато, складається враження, що він із нами завжди, і ми про нього все знаємо,
– зазначила Ганна Олександрівна.
– Насправді ж постать Шевченка,
його творчість нерозгадані до кінця. Тож любімо Україну, ідімо до
Шевченкового слова, розуміючи,
що до його генія потрібно доростати все життя.
Голова журі Омелян Дунас
висловив задоволення рівнем підготовки дітей до участі в конкурсі
і зазначив, що Міжнародна громадська організація “Фонд імені
Георгія Миколайовича Кірпи”,
засновником і меценатом якого є
Жанна Ігорівна Кірпа, невипадково
вручає дітям у якості призів цікаві
видання, адже має на меті заохочувати молодь любити книгу.

8-класниці Тетяна Лопушинська
і Юля Салик – відповідно
53 і 51, 7-класниця Олеся
Гринчишин – 48, 6-класник Андрій
Гасюк – 44, 8-класниця Іринка
Кутна – 43. Уперше цього року в
конкурсі взяла участь учениця 7-го
класу Марія Гавришко, яка вивчила 18 поезій Кобзаря. Дівчина надзвичайно емоційно прочитала свій
улюблений вірш “Мені однаково”.
Марічка Сорока також уперше стала учасницею конкурсу, вивчивши
23 поезії. На конкурсі дівчинка
змістовно прочитала вірш “Думка”.
Восьмикласниця Іринка Кутна,
крім поезій Тараса Григоровича,
запропонувала авторський вірш
про Шевченка. Окрім того, членів
журі цікавило, чи знають діти,
про які історичні події, описані у
віршах, йдеться, багато запитань
стосувалися життя Кобзаря.
Поки журі обговорювало рівень
знань конкурсантів, я вирішила
поспілкуватися з безпосередніми
учасниками конкурсу.
Восьмикласниця Наталія Гасюк
двічі перемагала у конкурсі, а цього
разу стала однією з його ведучих.
Дівчина розповіла, що знає понад
70 віршів Шевченка, змогла б їх
прочитати і зараз.
– Я змалку полюбила
Шевченкову поезію, особливо мені
подобаються його вірші про долю.

Хоча в доробку Кобзаря є чимало
складних за змістом віршів, тому,
коли щось не розумію, звертаюся
за поясненням до нашої вчительки
української мови та літератури Ніни
Ярославівни Джиготи. Вивчення
віршів покращує пам’ять, сприяє
кращому розвитку мовлення, загалом люблю декламувати поезію,
– відповіла Наталія Гасюк.
Серед групи підтримки у школі
переважають бабусі, та на цей
раз приємно було побачити серед
слухачів батька учениці. Степан
Дутко прийшов підтримати свою
донечку Вероніку, яка вперше взяла участь у конкурсі. Степан Дутко
зазначив, що, на його думку, учні
початкових класів навіть краще
декламували Шевченкове слово,
ніж старшокласники – не поспішаючи, вимовляли з інтонацією
кожне поетичне слово. А найбільшу підтримку зі залу цього разу
відчував шестирічний Андрійко
Пугало, адже серед слухачів були
його прабабуся Ярослава, дідусь
Богдан і мама Ольга. Пан Богдан
розповів, що разом з Андрійком
вчив вірш і загалом дуже задоволений виступом онука.
Після невеликої перерви члени журі повернулися до класу, аби
оголосити результати конкурсу.
Серед учнів початкових класів
перше місце здобула Марійка

Світенко, друге – Андріана Тимура,
третє посіла Андріана Світенко.
Серед старшокласників перемогла Ірина Палашована, призерами
конкурсу стали Вікторія Морміль
та Олеся Гринчишин.
Переможці та призери конкурсу отримали грамоти, пам’ятні
медалі зі зображенням Тараса
Шевченка. Голова журі Омелян
Дунас вручив старшокласникам
цікаві історичні та пригодницькі книги. Учні 1-4 класів, окрім
“Кобзаря” Шевченка, у подарунок
отримали книгу “Многії літа. Благії
літа” Мирослава Дочинця та інші
цікаві книги.

Член журі, голова профспілки
Городоцької районної організації

– Проведення таких конкурсів
спрямовані не на професіоналізм,
а на широке залучення дітей до
участі. Цього року вперше такі конкурси відбулися в інших школах
Городоччини – у селах Добряни,
Мавковичі та Милятин, – зауважив
Омелян Дунас. – Поміж тим Жанна
Ігорівна Кірпа як меценат підтримує
не лише храми науки, а й духовні храми Городоччини. До слова,
мешканці району та його центру
пам’ятають Георгія Миколайовича
Кірпу як депутата Львівської обласної ради від Городоччини. Завдяки
його ініціативі та сприянню в
Городку та в районі загалом було
зроблено чимало добрих справ.
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