
Тільки той досягає  мети, хто іде,
Тільки той, хто горить, не згорає…
                              Олександр Олесь

Краще гір можуть
буть лише гори…

Учні ліцею та їх учителі біля Говерли

Г О Л О С
МАЙБУТНЬОГО

НАШЕ МАЙБУТНЄ В НАШИХ РУКАХ, ДУМКАХ...

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК

ВЕРЕСЕНЬ 2011 РОКУ

Репортаж про сходження
на найвищу гору українсь-
ких Карпат читайте
на стор.2

...Наше сходження на
Говерлу тривало біля двох
з половиною годин. Не ска-
жу, що було легко. Але
важко – не значить немож-
ливо. До вершини дійшли
всі! Враження, повинна
сказати, незабутні. Сонце,
чисте небо, вершини гір.
Петрос, Близниця, Піп
Іван – як на долоні. І кож-
ного переповнює почуття
гордості: «Було важко, але
я дійшов, я на найвищій
вершині!»

             Вершину взято!



Щоб проходити крізь сті-
ни, потрібно, як було сказано у
всім відомому фільмі, бачити ціль,
вірити в себе, не бачити перешкод.
Проста філософія. Всім давно зна-
йома. Чому ж дехто перед своєю
стіною зупиняється, повертається
назад або ж усе життя б’ється ло-
бом у ту стіну?

Як часто вам хотілося чо-
гось дуже-дуже? А якщо хотілося,
то що ви робили, щоб отримати
бажане? Можливо, ви, лежачи на
дивані перед телевізором чи сидя-
чи за компом,  сподівалися на до-
помогу  чарівної палички чи ще
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Якщо перефразувати відоме прислів’я, то кожен
українець має вивчити Гімн України, володіти держа-
вною мовою та… підкорити Говерлу. З першими дво-
ма пунктами в нас проблем не було, тому вирішили
взятися за виконання третього.

Сказано – зроблено. Ми йдемо на Говерлу!
За тиждень до поїздки ми особливо уважно

слідкували за інформацією синоптиків. Прогнози були
втішні – сухо, сонячно, тепло.  Звичайно ж, збираючи
речі, ми не забули покласти в рюкзаки і куртки, і шап-
ки, й дощовики. Береженого, як кажуть, і Бог береже.
На щастя, все це не знадобилося. В небесній канцеля-
рії вирішили не псувати прогнози метеорологів.

Отож  наша група туристів (9 ліцеїстів та 5 учи-
телів) вирушила в подорож до «Сніжної гори» (саме
так з угорської перекладається Говерла). У суботу
вранці ми були в Івано-Франківську. Звідти до Говер-
ли – рукою подати. Автобус за дві години домчав нас
до спортивної бази «Заросляк». Ось тут усе й поча-
лось. База стоїть безпосередньо біля підніжжя гори
саме в тому місці, де починається так званий «літній»
маршрут. Як виявилось, саме цей підйом – найкруті-
ший, маршрут – найскладніший. Довго роздумувати
над цим не довелось, адже справжні герої завжди
ідуть вперед… Ось і ми пішли. Йдемо по корінню сто-
літніх ялин і смерек – настільки тут витопкана дорога,
що рівень землі нижче за рівень кореневої системи.
По місточку переходимо через Прут і заглиблюємося
в густий ліс. Десь через півгодини виходимо на вели-
ку галявину. Трохи відпочивши, рухаємося далі. Крає-
види, що відкриваються очам, - вражаючі.

Мимоволі згадується повість Михайла Коцю-
бинського «Тіні забутих предків». Пам’ятаєте, як Іван
ішов у полонину? «Далекі гори одкривали один за
одним свої верхи, вигинали хребти, вставали, як хвилі
в синьому морі…» Наше сходження на Говерлу трива-
ло біля двох з половиною годин. Не скажу, що було
легко. Але важко – не значить неможливо.

 До вершини дійшли всі! Враження, повинна ска-
зати, незабутні. Сонце, чисте небо, вершини гір. Петрос,
Близниця, Піп Іван – як на долоні. І кожного переповнює
почуття гордості: «Було важко, але я дійшов, я на найви-
щій вершині!» Далі нас чекав спуск. Якщо хтось думає,
що спуститись з гори легко, той дуже помиляється. Інко-
ли в глибині душі ворушилася думка, що йти вже просто
неможливо. Каміння, гірські потічки та болітця, кущі,
через які доводилось продиратися, - ніхто з нас, мабуть,
не забуде ніколи. Дякувати Богу, ніхто не травмувався.
Біля автобуса всі були в піднесеному настрої. Позитив-
них вражень та емоцій у кожного  набагато більше, ніж
згадок про те, як було важко. Від усієї нашої групи тури-
стів хочеться висловити найщиріші слова вдячності орга-
нізатору сходження на Говерлу – президенту Славутиць-
кої міської федерації спортивного туризму Журбі Є.Л. та
керівнику групи – вчителю математики ліцею Березовсь-
кій О.А. Вони не лише зробили можливою нашу поїздку,
а й морально та фізично підтримували туристів-
початківців, допомагали зібратися з силами.

Сходження на найвищу вершину Карпат присвячу-
ємо нашому ліцею. Бажаємо ліцейській родині успіхів у
всіх добрих справах, злагоди та підкорення нових вер-
шин! Ми підкорили Говерлу! А ви?

Бондаренко Л.

Стань чарівником—створи свою реальність

якоїсь дивовижної речі. А може,
вам вдавалося переконати себе, що
неможливо мати те, що хочеться.
Тоді й робити нічого не потрібно.
А як же славнозвісний хіт Діми
Білана? Пам’ятаєте, «Невозможное
возможно»? Що ж виходить? Як-
що неможливе можливо, то що
треба для цього зробити?

По-перше, треба чітко
знати, чого ти хочеш. По-друге,
вірити у свої сили та можливості.
По-третє, долати перешкоди на
шляху до своєї мети з розумінням
того, що легко в житті ніщо не
дається. І по-четверте, завжди

  пам’ятати слова П. Коельо: «Якщо
ти хочеш чогось по-справжньому,
весь Всесвіт сприятиме тому, щоб
бажання твоє здійснилось».

Тож кожен може побуду-
вати своє життя таким, яким хоче
його бачити. Для когось чарівною
паличкою стане наполегливість і
цілеспрямованість, для когось—
терпіння й натхненна праця, а для
когось, може, просто щасливий
випадок.
P.S. Випадкового в житті нічого не
буває…
                                        Тутарова А.
                                         Січко Х.

Не все дається одразу
Вечірню тишу порушили звуки, чимось схожі на

скиглення собаки, якого забули погодувати господарі. Але
немає в Муливцях такого селянина, який би так жорстоко
поводився з твариною. Тоді що ж це? А он, за цією вибіле-
ною великою хатиною, стоїть дерев’яна, порепана від часу
будівля, де відчинене вікно. Там живе дуже бідна сім’я:
батьки та четверо дітей. Старшій дитині всього 11 років.
Батьки – шановані люди в селі, бо дуже добрі та чуйні.
Вони працюють вдень і вночі, щоб заробити якусь копій-
чину, але на утримання такої великої сім’ї цього не виста-
чає. Односельці віддають одяг, меблі та інші речі, які зда-
ються їм мотлохом, але для Лунівців це скарби.

За вікном горить свічка. В кімнаті напівтемрява.
Над чимось великим та темним схилився Максим (друга
дитина в сім’ї). Саме цей предмет видає такі пронизливі
звуки. Так це, мабуть, рояль, який хотіли викинути на зва-
лище. Єдина вада цього інструмента – вік. Хіба 10 років
для нього щось значить? От і забрали Лунівці рояль у
свою низеньку, маленьку хатинку. Місця він займає бага-
то, але ж діти щасливі! Максим вирішив опанувати цей
інструмент. Чесно кажучи, в нього виходило погано. Хло-
пчик це розумів, але був наполегливим та впевненим, що
стане справжнім музикантом - відомим та багатим. Мріяв,
що заробить грошей і побудує нову хату батькам, купить
братам та сестрі іграшки, про які вони давно мріють. Саме
ця думка заохочувала хлопця до сумлінної праці. Через
місяць  були помітні результати. Максим не мав нот та й
не знав їх, тому вигадував свої мелодії. В нього виходило
досить непогано.

Не тільки ми з вами ходимо попід хатами вечорами.
Так трапилося, що новий учитель математики приїхав у
село пізніше, ніж планував. Спів цвіркунів та жаб зачару-
вав чоловіка. Вам смішно? Тоді душа ваша звичайна, як у
більшості людей, які не помічають краси природи. До піс-
ні життя приєдналася лагідна, ніжна мелодія. Вона лину-
ла, здавалося, з неба. Віталій Васильович закрутив голо-
вою. Кругом ні душі, в хатах темно, тільки в одному вікні
щось блимає. Вчитель підійшов до вікна. За інструментом
сидів хлопчик років дев’яти, що неабияк здивувало чоло-
віка.

Наступного ранку Віталій Васильович дізнався
про Лунівців все, що тільки можна було. Він розумів, що
сім’я бідна тож не може дозволити собі такої розкоші, як
репетитор. Тому вчитель математики, а разом і таланови-
тий піаніст, вирішив вчити Максима безкоштовно, для
своєї втіхи, бо бачив у хлопцеві неабиякі здібності.

Після довгих вагань ненька дозволила сину ходити
на уроки до вчителя. Вона дуже переймалася через те, що
все це безкоштовно, тому було вирішено платити моло-
ком. “Чи справді у Максимка талант? Та чи правильно я
зробила?” – ці думки не залишали Ларису Петрівну ні на
мить. Але коли вона бачила свою дитину щасливою, ва-
гання відступали на другий план, пропускаючи вперед
материнське захоплення. Все село гуло тільки про одне:
Максим Лунівець вчиться грати на роялі! Але всі бабці –
пліткарки намагалися зрозуміти, як сім’я платить за уро-
ки. Як то кажуть, “дякую” в кишеню не покладеш.

Максим досягав великих успіхів. За півроку він
грав неперевершено. У хлопчика був музичний слух, і
він легко міг вигадати нову мелодію. Жоден концерт не
проходив без його участі. Але хорошого в міру. Віталій
Васильович виїхав до міста, де заробітна плата була біль-
шою. Максимко був розчарований, адже він мріяв про
кар’єру музиканта, а з від’їздом  наставника це було май-
же нереальним.

Декілька років хлопець вчився самотужки, не
сподіваючись на чиюсь допомогу. Він складав музичні
композиції та продавав їх музикантам міста. Яким було
здивування Максима, коли до нього прийшов лист із
замовленням та пропозицією навчатися в музичній шко-
лі. Він довго вагався, але все-таки вирішив спробувати
свої сили.  Максиму довелося чекати результатів іспиту
декілька днів. Лист сповістив щасливу новину: хлопчик
зарахований до навчального закладу. Оскільки він —
наймолодший учень, фінансування взяла на себе держа-
ва.

Максим учився на відмінно та з першого дня
показав, що він на рівні з усіма. Його нові музичні вигад-
ки дивували викладачів: як дванадцятирічний хлопчик
може віртуозно володіти інструментом та й мати такі
композиторські здібності. Учень брав участь у конкурсах
та припав до душі багатьом поціновувачам мистецтва.
Своїм успіхом він знайшов не друзів, а ворогів, які дуже
заздрили цьому сільському “таланту”. Як же Максимкові
було несолодко навчатися в цій школі. Він майже здався,
вирішив повернутися до селища, свого любого, рідного,
але зібрав всі  сили і довів, що він сильний, хоч менший
за всіх. Вночі можна було побачити хлопчика за роялем,
який був його найкращим другом.

Зараз Максим Лунівець – відомий музикант та
композитор. Більшість відмовляється вірити, що він до-
сяг невимовних висот завдяки своїй наполегливості, а не
за допомогою інших. Максим здійснив свою давню
мрію: побудував новий будинок батькам у селі, бо вони
відмовилися їхати до міста, та купив усе, чого тільки не
попросили брати та сестра.

                                                                          Засенко Ю.

Краще гір можуть буть лише гори...

Рояль став найкращим другом...
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ни, потрібно, як було сказано у
всім відомому фільмі, бачити ціль,
вірити в себе, не бачити перешкод.
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 До вершини дійшли всі! Враження, повинна ска-
зати, незабутні. Сонце, чисте небо, вершини гір. Петрос,
Близниця, Піп Іван – як на долоні. І кожного переповнює
почуття гордості: «Було важко, але я дійшов, я на найви-
щій вершині!» Далі нас чекав спуск. Якщо хтось думає,
що спуститись з гори легко, той дуже помиляється. Інко-
ли в глибині душі ворушилася думка, що йти вже просто
неможливо. Каміння, гірські потічки та болітця, кущі,
через які доводилось продиратися, - ніхто з нас, мабуть,
не забуде ніколи. Дякувати Богу, ніхто не травмувався.
Біля автобуса всі були в піднесеному настрої. Позитив-
них вражень та емоцій у кожного  набагато більше, ніж
згадок про те, як було важко. Від усієї нашої групи тури-
стів хочеться висловити найщиріші слова вдячності орга-
нізатору сходження на Говерлу – президенту Славутиць-
кої міської федерації спортивного туризму Журбі Є.Л. та
керівнику групи – вчителю математики ліцею Березовсь-
кій О.А. Вони не лише зробили можливою нашу поїздку,
а й морально та фізично підтримували туристів-
початківців, допомагали зібратися з силами.

Сходження на найвищу вершину Карпат присвячу-
ємо нашому ліцею. Бажаємо ліцейській родині успіхів у
всіх добрих справах, злагоди та підкорення нових вер-
шин! Ми підкорили Говерлу! А ви?

Бондаренко Л.

Стань чарівником—створи свою реальність

якоїсь дивовижної речі. А може,
вам вдавалося переконати себе, що
неможливо мати те, що хочеться.
Тоді й робити нічого не потрібно.
А як же славнозвісний хіт Діми
Білана? Пам’ятаєте, «Невозможное
возможно»? Що ж виходить? Як-
що неможливе можливо, то що
треба для цього зробити?

По-перше, треба чітко
знати, чого ти хочеш. По-друге,
вірити у свої сили та можливості.
По-третє, долати перешкоди на
шляху до своєї мети з розумінням
того, що легко в житті ніщо не
дається. І по-четверте, завжди

  пам’ятати слова П. Коельо: «Якщо
ти хочеш чогось по-справжньому,
весь Всесвіт сприятиме тому, щоб
бажання твоє здійснилось».

Тож кожен може побуду-
вати своє життя таким, яким хоче
його бачити. Для когось чарівною
паличкою стане наполегливість і
цілеспрямованість, для когось—
терпіння й натхненна праця, а для
когось, може, просто щасливий
випадок.
P.S. Випадкового в житті нічого не
буває…
                                        Тутарова А.
                                         Січко Х.

Не все дається одразу
Вечірню тишу порушили звуки, чимось схожі на

скиглення собаки, якого забули погодувати господарі. Але
немає в Муливцях такого селянина, який би так жорстоко
поводився з твариною. Тоді що ж це? А он, за цією вибіле-
ною великою хатиною, стоїть дерев’яна, порепана від часу
будівля, де відчинене вікно. Там живе дуже бідна сім’я:
батьки та четверо дітей. Старшій дитині всього 11 років.
Батьки – шановані люди в селі, бо дуже добрі та чуйні.
Вони працюють вдень і вночі, щоб заробити якусь копій-
чину, але на утримання такої великої сім’ї цього не виста-
чає. Односельці віддають одяг, меблі та інші речі, які зда-
ються їм мотлохом, але для Лунівців це скарби.

За вікном горить свічка. В кімнаті напівтемрява.
Над чимось великим та темним схилився Максим (друга
дитина в сім’ї). Саме цей предмет видає такі пронизливі
звуки. Так це, мабуть, рояль, який хотіли викинути на зва-
лище. Єдина вада цього інструмента – вік. Хіба 10 років
для нього щось значить? От і забрали Лунівці рояль у
свою низеньку, маленьку хатинку. Місця він займає бага-
то, але ж діти щасливі! Максим вирішив опанувати цей
інструмент. Чесно кажучи, в нього виходило погано. Хло-
пчик це розумів, але був наполегливим та впевненим, що
стане справжнім музикантом - відомим та багатим. Мріяв,
що заробить грошей і побудує нову хату батькам, купить
братам та сестрі іграшки, про які вони давно мріють. Саме
ця думка заохочувала хлопця до сумлінної праці. Через
місяць  були помітні результати. Максим не мав нот та й
не знав їх, тому вигадував свої мелодії. В нього виходило
досить непогано.

Не тільки ми з вами ходимо попід хатами вечорами.
Так трапилося, що новий учитель математики приїхав у
село пізніше, ніж планував. Спів цвіркунів та жаб зачару-
вав чоловіка. Вам смішно? Тоді душа ваша звичайна, як у
більшості людей, які не помічають краси природи. До піс-
ні життя приєдналася лагідна, ніжна мелодія. Вона лину-
ла, здавалося, з неба. Віталій Васильович закрутив голо-
вою. Кругом ні душі, в хатах темно, тільки в одному вікні
щось блимає. Вчитель підійшов до вікна. За інструментом
сидів хлопчик років дев’яти, що неабияк здивувало чоло-
віка.

Наступного ранку Віталій Васильович дізнався
про Лунівців все, що тільки можна було. Він розумів, що
сім’я бідна тож не може дозволити собі такої розкоші, як
репетитор. Тому вчитель математики, а разом і таланови-
тий піаніст, вирішив вчити Максима безкоштовно, для
своєї втіхи, бо бачив у хлопцеві неабиякі здібності.

Після довгих вагань ненька дозволила сину ходити
на уроки до вчителя. Вона дуже переймалася через те, що
все це безкоштовно, тому було вирішено платити моло-
ком. “Чи справді у Максимка талант? Та чи правильно я
зробила?” – ці думки не залишали Ларису Петрівну ні на
мить. Але коли вона бачила свою дитину щасливою, ва-
гання відступали на другий план, пропускаючи вперед
материнське захоплення. Все село гуло тільки про одне:
Максим Лунівець вчиться грати на роялі! Але всі бабці –
пліткарки намагалися зрозуміти, як сім’я платить за уро-
ки. Як то кажуть, “дякую” в кишеню не покладеш.

Максим досягав великих успіхів. За півроку він
грав неперевершено. У хлопчика був музичний слух, і
він легко міг вигадати нову мелодію. Жоден концерт не
проходив без його участі. Але хорошого в міру. Віталій
Васильович виїхав до міста, де заробітна плата була біль-
шою. Максимко був розчарований, адже він мріяв про
кар’єру музиканта, а з від’їздом  наставника це було май-
же нереальним.

Декілька років хлопець вчився самотужки, не
сподіваючись на чиюсь допомогу. Він складав музичні
композиції та продавав їх музикантам міста. Яким було
здивування Максима, коли до нього прийшов лист із
замовленням та пропозицією навчатися в музичній шко-
лі. Він довго вагався, але все-таки вирішив спробувати
свої сили.  Максиму довелося чекати результатів іспиту
декілька днів. Лист сповістив щасливу новину: хлопчик
зарахований до навчального закладу. Оскільки він —
наймолодший учень, фінансування взяла на себе держа-
ва.

Максим учився на відмінно та з першого дня
показав, що він на рівні з усіма. Його нові музичні вигад-
ки дивували викладачів: як дванадцятирічний хлопчик
може віртуозно володіти інструментом та й мати такі
композиторські здібності. Учень брав участь у конкурсах
та припав до душі багатьом поціновувачам мистецтва.
Своїм успіхом він знайшов не друзів, а ворогів, які дуже
заздрили цьому сільському “таланту”. Як же Максимкові
було несолодко навчатися в цій школі. Він майже здався,
вирішив повернутися до селища, свого любого, рідного,
але зібрав всі  сили і довів, що він сильний, хоч менший
за всіх. Вночі можна було побачити хлопчика за роялем,
який був його найкращим другом.

Зараз Максим Лунівець – відомий музикант та
композитор. Більшість відмовляється вірити, що він до-
сяг невимовних висот завдяки своїй наполегливості, а не
за допомогою інших. Максим здійснив свою давню
мрію: побудував новий будинок батькам у селі, бо вони
відмовилися їхати до міста, та купив усе, чого тільки не
попросили брати та сестра.

                                                                          Засенко Ю.

Краще гір можуть буть лише гори...

Рояль став найкращим другом...
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24 вересня в рамках фестивалю у Сла-
вутицькому ліцеї пройшла зустріч з представни-
ками Всеукраїнської громадської організації
«Асоціація «Афганці «Чорнобиля». Поет-пісняр
Микола Грабовський та композитор В’ячеслав
Кукоба розповіли про ту біду, яка нависла 1986
р. не тільки над Україною, а, не побоюсь сказа-
ти, над усім людством.

«Козакові сумувати не з руки», - співа-
ється в одній з пісень. М.Грабовський та
В.Кукоба   є такими побратимами – козаками,
разом яких поєднала доля, співпраця, трагедія.

Завдання організації, членами якої є
наші гості, - це не тільки культурно-
просвітницька робота, а й допомога інвалідам,
вдовам, дітям.

Під час зустрічі, зустрічі з молоддю,
молодіють сивочолі герої. Плачуть слова, пла-
чуть рядки, плачуть звуки з вуст їх авторів. Це
не просто спогад про ті трагічні події, це і вша-
нування пам’яті тих, хто, ризикуючи своїм жит-
тям, не думав про наслідки, а йшов уперед, до-
лаючи перепони, палаючий дим, клекіт.
«Ребята, мы обязательно вернемся, мы вернем-
ся». Слухаєш, а сльози самі набігають на очі.

Є що згадати цим людям, поносило їх
життя по світу, посріблила сивина скроні. Ще
довго будуть сниться битви, рани, втрати…, але
і перемоги. Перемоги над самим собою, над цим
нелегким світом. Мабуть, боляче крокувати по
життю з бадьорістю, оптимізмом, знаючи, що
поряд нема того, хто неодноразово підставляв
плече, подавав руку допомоги. Богом і совістю
їм доручено йти вперед, захищати, охороняти. І
вони несуть цей хрест. «Повертайтесь додому,
лелеки, вам нелегко, я знаю, в путі ».

Репортаж з літературної вітальні
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Ми поцікавилися в учнів ліцею, що треба їм,
щоб “проходити крізь стіну”. Ось що  почули:
 потрібно мати чарівну паличку, яка вико-

нуватиме навіть найбезглуздіші бажання;
 треба знаходити двері;
 потрібно померти;
 вірити в те, що це можливо, мати надмо-

жливості;
 мало їсти, щоб бути малим, як пір’їнка;

 потрібно бути Коперфілдом, адже норма-
льна людина не може  пройти крізь стіну;

 потрібно бачити крізь них;
 треба бути велетнем, щоб проломити сті-

ну, або комахою, щоб пролізти крізь щіли-
ну;

 потрібно мати залізну волю, незгасиме
прагнення, щоб піднятися над нею.

                                               Тутарова А., Січко Х.

В.Кукоба та М.Грабовський під час творчої зустрічі

Блищать на грудях нагороди, але найбі-
льша нагорода, яку подарувало життя цим твор-
чим людям, - це слово, музика, щоб достукатися
до душі, до серця нашого.
                                                                      Гриб А.

СКАЛА
Скала скалой—крепка и твердолоба.

Ее по крохам, не считая дней,
Долблю упрямо ежедневно, чтобы
Идти за тем, что где-то там за ней.

Роняя искры, тупится зубило,
Секут лицо осколки, как стекло.

Упорство камня дух мой истребило,
Но веру до конца не извело.

Но не случайно я себя измучил:
Там, за гранитным монолитом—свет!..

                                            Грабовський  М.

А як думаєте ви?
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