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ВСТУП  

Кожна епоха успадковує  традиції та творить новітню історію.  

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка переходить 90-

літній рубіж, згадуючи  славні та трагічні сторінки свого розвитку.  

АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ  

Перед написанням роботи учні активно обговорювали минуле і сучасне 

школи  та перспективи на майбутнє. Таким чином було укладено 10 кроків 

«Чому потрібно вивчати історію навчального закладу?» 

  Ось найбільш актуальні думки учнів: 

1. Роки навчання – це роки мого життя, отже, це і моя історія, історія 

мого життя.  

2. Історія школи – це історія життя людей, які стали суттю цього 

закладу, які створили дух його.  

3. Треба вивчати історію школи для власного саморозвитку та морально-

духовного, патріотичного піднесення.  

4.  Знання історії формує в учнів  високу культурну та національну 

громадську свідомість. 

5. Варто  пам'ятати про людей, котрі підіймали цю школу, – від періоду 

панування Польщі до новітньої епохи вільної України. 

6. Мусимо знати, які видатні люди навчались та працюють тут і діляться 

з  нами своїми глибокими знаннями  та життєвим досвідом. 

7. Треба показати всім, що не кожен навчальний заклад має таке велике і 

яскраве історичне минуле. З кожним роком історія змінюється, а з нею 

змінюються досягнення школи. 

8. Це пам'ять про нелегке минуле, яке дало поштовх до нового, кращого 

життя. 

9. Ці знання  збагачують нас  та допомагають  розвитку особистості та 

прогресу самої школи. 

10. Ми самі – історія, були творці в минулому, тепер творцями стаємо 

ми... 
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МЕТА – ознайомити якнайширше коло людей з історією навчального 

закладу, пропагувати культурну спадщину рідного краю,  передавати 

відомості про достойних людей, що навчалися в Рідній школі, учням, що 

зараз здобувають освіту  у ЗОШ №1, а також туристам, що відвідують місто 

Дрогобич. 

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ - історія розвитку та функціонування навчального 

закладу. 

 

ЗАВДАННЯ, ЯКІ БУДУТЬ РОЗВ’ЯЗУВАТИСЯ В ХОДІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

- дослідити історію навчального закладу; 

-  описати трагічні та славні сторінки 90-літнього поступу Рідної 

школи; 

- з’ясувати,  наскільки сучасна молодь зацікавлена у  розширенні 

зв’язків навчального закладу в Україні та за кордоном; 

- сприяти популяризації ЗОШ №1 ім. Івана Франка у місті та області; 

- заохочувати вивчати історію рідного краю. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРИВАТНА КОЕДУКАЦІЙНА ГІМНАЗІЯ  УКРАЇНСЬКОГО 

ПЕДАГОГІЧНОГО ТОВАРИСТВА «РІДНА ШКОЛА» ІМЕНІ ІВАНА 

ФРАНКА У ДРОГОБИЧІ З УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ  

1.1 Попередники гімназії та історія її будівництва 

Місто Дрогобич має славні традиції розвою українського шкільництва. 

У 1905 році було засноване товариство УПТ “Рідна школа”. На той час у 

місті діяла державна польська гімназія з основною польською мовою 

викладання. Постала доконечна потреба будівництва української гімназії.  

Предтечею нашого навчального закладу були такі школи: 

- гімназійні курси при церкві святих Петра і Павла (1777-1784рр.); 

- курси при церкві святої Трійці з німецькою та українською мовою 

викладання поперемінно; 

- державна гімназія у Дрогобичі з німецькою, а потім польською мовою 

навчання (відкрито 21 вересня 1858 року); 

Як бачимо, навчання дітей у Дрогобичі велося не рідною мовою, проте це 

питання постійно непокоїло українську громадськість міста. Тому у 1918 

році, коли існування Австро-Угорської імперії наближалось до кінця, визріли 

умови для створення української гімназії. У червні цього ж року проведено 

запис 25 учнів до першого класу  засновуваної гімназії. 15 вересня цього ж  

року почалися заняття. 

Отже, цей день і рік і слід вважати датою заснування української гімназії 

у Дрогобичі.  

Недовго учні навчалися у Народному домі (тепер службові приміщення 

музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича). У травні 1919 року, 

коли Дрогобич окупувала польська армія,  українська гімназія припинила 

своє існування. Частина учнів подалася до Перемишля, де українську 

державну гімназію вдалося зберегти. Вже у грудні 1919 року священик-

василіянин Мрозовський їздив до Варшави і домігся дозволу на ведення 

гімназійних курсів у восьми класах.  Василіани тимчасово надали 
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приміщення, у якому тепер знаходиться музичне училище по вул. Музичній. 

У 1920 році з цього будинку курси перейшли у звільнене польською 

жандармерією під тиском громадськості приміщення бурси на вул. Святого 

Івана (нині – вул. М. Тарнавського,  приміщення туберкульозного 

диспансеру). У червні 1926 року відбувся перший випуск гімназистів.  

Паралельно йшла робота з будівництва нового приміщення гімназії 

  Найперше це була бурса, яка розташовувалась на вулиці святого Івана 

(сьогодні вулиця Мирона Тарнавського, приміщення туберкульозного 

диспансеру). Коли перебралася в нове приміщення українська приватна 

гімназія з вулиці св.Івана (різні дати – 1930, 1928 (флюгер, архів в 

м.Самборі), то вона знаходилася у верхніх поверхах (їх було 3), а нижнє, або 

партерове приміщення, зайняла українська вселюдна школа ім.Т.Г.Шевченка, 

перейшовши сюди із Народного дому (нині підсобні приміщення 

Дрогобицького драматичного театру ім.Юрія Дрогобича). Директором тут 

працював Степан Гаврищук, родом зі Львова, і потім повернувся до Львова. 

Учителі – Магдалина Созанська, Магдалина Воробець, Марія Кіцила, Марія 

Гавдяк, Ярослав Гретчак, Іван Василенко, Костянтин Ніщинський та інші. 

Та повернемось до витоків. 

1923 рік – сформовано Комітет будови української гімназії з 

представників громадськості. Головою обрано адвоката Володимира 

Ільницького. Будували споруду за народні гроші. 1926 рік – освячення 

фундаменту. Вересень 1928 року – збудовано триповерхове приміщення 

гімназії на 25 кімнат. 9.06.1930 року – посвячення будинку гімназії 

перемишльським єпископом Йосафатом Коциловським. Це була ще не 

завершена будівля. На неї вже було витрачено близько 350 тисяч злотих, а 

потрібно було ще біля 150 тисяч злотих. На цей будинок надходили 

пожертви українських громадян м. Дрогобича та повіту; громадян Америки; 

громади “Мазниця”, товариства брутовців “Підойма”, християнської громади 

у Бориславі. 
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1.2  Катехити, директори та викладачі гімназії 

Першим директором  гімназії став Володимир Кузьмович. 

У 1930 році у новому приміщенні склали випускні іспити 30 учнів. 

Повна назва гімназії: “Приватна коедукаційна гімназія Українського 

Педагогічного Товариства “Рідна школа” імені Івана Франка в Дрогобичі з 

українською мовою навчання”. 

Право вступу до цієї гімназії мали учні, що успішно закінчили чотири 

класи і склали іспити з релігії, математики, польської мови та української 

мови. Їх екзаменували з каліграфії, хімії, фізики, співів. 

Кожен день починався зі спільної молитви. 

Одяг гімназистів був темно-синього кольору. Молодші класи носили 

сині лампаси на штанах і навколо рукавів; старші – малинові. На голові – 

мазепинка (у хлопців). Дівчата носили берети, на яких була нашита емблема 

з літерами РШ.  Офіційний номер гімназії – 627. 

Навчання учні оплачували. Бідних дітей звільняли від оплати. 

У цей час в Дрогобичі функціонували такі навчальні заклади: 

 державна польська чоловіча гімназія; 

 приватна польська жіноча гімназія; 

 приватна єврейська гімназія. 

У 1931 році директором української гімназії став Михайло Бараник 

(1931-1940 рр., 1941-1944 рр.). 

З початком ІІ Світової війни (24.09.1939 року у Дрогобич прийшли 

радянські війська) навчальний рік розпочався 1.10.1939 року. А вже 

10.01.1940 року українську гімназію разом зі школою ім. Тараса Шевченка 

перетворено у СШ № 1 імені Івана Франка. Впроваджувався радянський дух, 

вилучено з переліку предметів релігію, латинську та польську мову. Вивчали 

російську мову, історію СРСР, історію комуністичної партії. 

З початком Великої Вітчизняної війни німецька влада дозволила 

відкривати гімназії даного типу. Наш навчальний заклад отримав назву 
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“Державна гімназія з українською мовою навчання у Дрогобичі”. 

Директором знову став Михайло Бараник. 

Перший  “воєнний випуск” був 11.07.1942 року, останній – 3.03.1944 

року. 

Наближався фронт. Німецька влада передала приміщення гімназії 

військовому госпіталю (до липня 1944 року). 6.08.1944 року Дрогобич знову 

зайняла Червона Армія. 

Так закінчилась історія української гімназії у м. Дрогобичі і розпочалась 

історія СШ № 1 ім. Івана Франка. 

 

1.3   Гімназисти та вчителі, що полягли за волю України 

За 16 років служіння молодому поколінню гімназія випустила у світ тисячі 

славних юнаків та дівчат, які у 40-их роках виборювали волю України у 

лавах УПА, полягли на фронтах війни. 

Подаємо повний перелік імен Героїв, що навчалися в Українській гімназії і 

загинули за Україну: 

1. Бенцаль Ярослав, провідний член ОУН, редактор журналу «Шлях 

Перемоги», помер у Німеччині. 

2. Грицай Дмитро (1907-1945), референт крайової екзекутиви 

ОУН,хорунжий УПА, шеф головного штабу, загинув у 

тюрмі(Прага,1945). 

3. Грущак Левко – член обласного проводу ОУН, загинув у бою  НКВД в 

с.Унятичі. 

4. Кобільник Володимир,член обласного проводу ОУН,помер у 

німецькому таборі. 

5. Коссак Зенон (1907-1939),член крайового проводу ОУН,організатор 

Карпатської Січі,загинув у боротьбі з мадярами (1939). 

6. Костишин Юрій,повітовий провідник ОУН,загинув у більшовицькій 

тюрмі (1939). 
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7. Левицька Зеновія,лен проводу ОУН,знищена органами НКВД (1940). 

8. Ніклевич Степан,член проводу ОУН,загинув у німецькому таборі. 

9. Смола Михайло (1907-1934),член проводу ОУН,помер під час слідства 

в польській тюрмі,похоронений у Дрогобичі. 

10.  Яхно Володимир,член проводу ОУН,розстріляний німцями (м.Рівне). 

Розстріляні ГЕСТАПО: 

1. Білавка Богдан 

2. Винницький Іван 

3. Габшій Іван 

4. Говорушка Михайло 

5. Гутович Зиновія 

6. Жук Мирослав 

7. Індра Роман 

8. Кокін Іван 

9. Кравець Іван  

10. Рудик Микола 

11. Тураш Мирослав 

 

Загинули в дивізії «Галичина»: 

1. Круківський Ігор 

2. Мартинюк Ігор 

3. Медведик Ярослав 

4. Ординський Іван 

5. Ортинський Любомир 

6. Фок Роман 

7. Чуквінський Ігор 

Загинули на фронті: 

1. Баб’як Володимир 

2. Глухівський Петро 

3. Губицький Зеновій 

4. Коцюба Володимир 

5. Матлан Володимир 

6. Потій Петро 

7. Рабків Дмитро 

8. Стецик Олександр 

9. Сусюк Іван 

10. Тимків Петро 

Закатовані органами НКВД: 

1. Бенцаль Йосип 

2. Бенцаль Іван 

3. Доманська Марія 

4. Іваницький Богдан 

5. Кіцила Климентій 

6. Кіцила Костянтин 
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7. Кіцила Тарас 

8. Коваль Микола 

9. Колінко Володимир 

10.  Колодрубець Мирослав 

11.  Комарницький Михайло 

12.  Коцюба Тарас 

13.  Мак Надія 

14.  Мартинович Орест 

15.  Мацюрак Теофіля 

16.  Москаль Василь 

17.  Опришко Корнелія 

18.  Пасічник Йосафат 

19.  Сенів Богдан 

20.  Спариняк Ольга 

21.  Степ’як Степан 

22.  Татарський Євген 

23.  Татарський Роман 

24.  Франко Іван 

25.  Хомчинський Ярослав 

26.  Ясеницький Володимир 

 

Загинули як воїни УПА: 

1. Артимович Василь 

2. Бараняк Йосип 

3. Бейба Дмитро 

4. Білак Юліан 

5. Винницький Володимир 

6. Войтович Євген 

7. Грущак Лев 

8. Деленко Богдан 

9. Журавчак Володимир 

10.  Журавчак Ярослав 

11.  Залокоцький Орест 

12.  Івасівка Іван 

13.  Касперський Данило 

14.  Касперський Юліян 

15.  Кецун Йосип 

16.  Климович Оксана 

17.  Колос Федір 

18.  Колцун Ольга 

19.  Комарницький Богдан 

20.  Копач Микола 

21.  Коца Богдан 

22.  Кришталь Марія 

23.  Кришталь Теодор 

24.  Лепак Дмитро 

25.  Лукавська Ірина 

26.  Макар Богдан 

27.  Медянко Ярослав 

28.  Німилович Володимир 

29.  Новосільський Ярема 

30.  Паращак Михайло 

31.  Роневич Михайло 

32.  Сабат Михайло 

33.  Савдик Лев 

34.  Сенів Богдан 
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35.  Федун Орест 

36.  Халупа Емілія 

37.  Халупа Омелян 

38.  Хім’як Дмитро 

Засуджені,загинули в таборах:  

1. Кізима Марія 

2. Кіцила Марія 

3. Липин Володимир 

4. Митчак Михайло 

5. Михайлівська Віра 

6. Михайлівська Зиновія 

7. Мінчак Ярко 

 

Засуджені, що, відбувши покарання, повернулись: 

1. Басараб-Загайдук Мирослава 

2. Білас Омелян 

3. Білик Роман 

4. Білинська-Кечкинович 

Євстахія 

5. Бішко Орест 

6. Боднар-Білас Любов 

7. Броницький Орест 

8. Бунь Юліян 

9. Винарчик Ярослав 

10.  Волошанський 

11.  Габшій Роман 

12.  Гавриш Марія 

13.  Гарванко Іван 

14.  Гузичак Ярослав 

15.  Дмитрах Любомир 

16.  Дубик Омелян  

17.  Жеплинський Богдан 

18.  Жеплинський Роман 

19.  Зандлер-Войнаровська 

Стефанія 

20.  Зарицька-Петраш Мирослава 

21.  Звір Богдан 

22.  Йосифів Марія  

23.  Івасиків-Гаврилюк Ольга 

24.  Капустяк Галина 

25.  Кирилів Ярослав 

26.  Колінко-Мацюрак Стефанія 

27.  Кузмінський Данило 

28.  Кунців Володимир 

29.  Лагуш Йосип 

30.  Летнянчин Микола 

31.  Лупак Дмитро 

32.  Лялюк Дарія 
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33.  Максимів Надія 

34.  Марич Олесь 

35.  Мацан Ярослав 

36.  Мельник Тарас 

37.  Міштурак Микола 

38.  Монастирська Ірина 

39. Мотика Мирон 

40.  Німилович Дарія 

41.  Ольховий Ярослав 

42.  Опришко Іванна 

43.  Ортинська Надія 

44.  Петрик Ганна 

45.  Петричкович-Закидальська 

Анастасія 

46.  Приндин 

47.  Сабат-Гузар Анна 

48.  Саврук Ілля 

49.  Созанський Юрій 

50.  Спанчак Іван 

51.  Станович Богдан 

52.  Стецьків Михайло 

53.  Танчій Мирослав 

54.  Таратило Остап 

55.  Тершак Дмитро 

56.  Фок Ярослав 

57.  Хоркавців Дмитро 

58.  Хоркавців Федір 

59.  Хорт-Рогуцька Марія 

60.  Яворський Ярослав 

61.  Якубовська-Витвицька.



1.4  Іван Чмола: з  думкою   про    майбутнє 

Кожна доба дарує світові своїх героїв. Перша українська гімназія у Дрогобичі 

імені Івана Франка та її наступниця ЗОШ №1  навічно пов’язані з іменем Івана 

Чмоли – патріота, засновника Пласту, соратника  Євгена Коновальця, січового 

стрільця, талановитого педагога, а вкінці - в’язня сумління, одного з тих 

українців, чия могила навічно є братською, бо доля  стражденна уже ніколи не 

скаже, де місце його вічного спочинку. 

 На жаль, історія нашого народу є часто трагічною. Можновладці УРСР  не 

хотіли бачити у своїй країні патріотів, націоналістів. Їм потрібні були гвинтики, 

якими легко керувати. А всіх інших слід було знищити.  Складно уявити, як 

страшно топтала система долі окремих  українців. Так трапилося   із 

засновником Пласту в Україні, полковником  УГА,  викладачем нашої Гімназії 

(1932-1939рр., 1940-1941рр.) Іваном Чмолою.  Справжній патріот українського 

краю, що терпів знущання і польської влади, усе своє життя віддавав роботі з 

молоддю. Організовував пластові гуртки, аби виховувати в душах 

підростаючого покоління святу любов до Бога та України. 

22 червня 1941 року, у перший день війни, по нього приїхала машина з 

енкаведистами. В неї завантажили Івана Чмолу, а також його побратима, сусіда 

Дмитра Бурка. Більше ні дружина, ні сини його не бачили.  Так трагедія цілого 

народу була уособлена у трагедії однієї родини. Сім’я шукала хоч би тіло свого 

батька. Але безрезультатно.  Згодом обидва сини – Тарас та Ігор – пішли 

воювати в УПА.   Так вони продовжили справу всього життя  батька. Згодом 

доля закинула і їх, і їхню матір у далеку Америку. 

У кінці серпня 2012 року на запрошення пластунів Україну вперше у своєму 

житті відвідав син Ігоря Чмоли Богдан із дружиною. Як він згодом сказав, не 

міг оминути Дрогобич – місто, яке понад усі міста любив його батько. А тут 

багато місць пам’ятають про його родину. Насамперед будинок, у якому 

мешкав Іван Чмола (сучасна вулиця В. Стуса), а також місце його праці – 

колишня гімназія, а сьогодні ЗОШ №1 імені Івана Франка. 
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Оновлена школа, готова до прийому учнів у новому навчальному році, приємно 

вразила гостей із Америки  щирістю та доброзичливістю. Богдан Чмола багато 

розповідав про долю своєї родини, а в шкільному музеї розчулено споглядав 

світлини  дідуся. Колишні гімназисти двадцять років тому зробили велику 

справу для майбутніх поколінь, коли зібрали та систематизували матеріал про 

свій навчальний заклад 30-их років XX століття. Зараз це безцінна інформація 

для нащадків, які приїжджають з усього світу на родинні місця своїх предків і 

ніколи не оминають Рідної Школи. 
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РОЗДІЛ  2 

 ДРОГОБИЦЬКА СШ №1 ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА-  ПРАВОНАСТУПНИЦЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ 

        2.1  Життя школи у радянський період. 

У 50-80-ті роки, попри заідеологізованість навчального процесу, школа жила 

своїм цікавим, неповторним життям. Сьогодні ми з вдячністю згадуємо імена 

всіх учителів, які працювали в нашій школі, а також директорів Богдана 

Григоровича Русавського, Мирослава Гавриловича Ковалишина. 

Готувалися фестивалі дружби. Школа мала тісні зв’язки зі школами різних 

республік колишнього Радянського Союзу. Сюди приїжджали делегації дітей з 

Прибалтики, Молдавії, Грузії, Росії, Азербайджану, Узбекистану. Наші учні 

побували в гостях у містах Баку, Ленінграді, Арзамасі, Казані, Ризі, 

Петрозаводську. 

Майже 10 років у школі діяли трудові загони, які виїжджали на роботу до 

Молдавії. Протягом двох літніх місяців учні збирали виноград, черешні. 

Започаткувала цю справу Фаїна Львівна Молчанова. 

Не можемо не згадати сьогодні і табір праці та відпочинку «Карпати», 

розташований у Миколаївській області в селі Червона-Українка при радгоспі 

«Українка», що спеціалізувався на виноградарстві та садівництві. Протягом 

1984-1991 років бійцями табору, як вони себе називали, незмінно були учні 

Першої школи. Робота в полі чи в саду—а далі відпочинок, екскурсії до Одеси. 

Миколаєва, Очакова, Ольвії, подорожі на катері по Чорному морі. Незмінним 

начальником табору протягом усього періоду його існування був Тарас 

Іванович Калічак. 

Подорожі могли стати нагородою і за сумлінне навчання. Випускники 60-их 

років згадують, що разом із атестатом  вони одержували свідоцтво про здобуття 

певної спеціальності, зокрема, швей, токарів. Екзамен з виробничого навчання 

приймала комісія, куди входили  інженерно-технічні працівники заводу чи 

фабрики. Найкращих учнів нагороджували безплатною десятиденною 
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екскурсією до Москви. Довгі роки виробничим навчанням керував Ісак 

Захарович Камха. 

Працювати і навчатись у першій школі завжди було дуже престижно: усі 

корінні дрогобичани вважали за честь навчати своїх дітей саме тут, це був, у 

якійсь мірі, елітний навчальний заклад. Ми були незмінно першими і на 

олімпіадах, і на спартакіадах, і на конкурсах. Усі любили і гордилися школою, 

девізом її були улюблені слова директора Русавського: «Хай живе Перша 

школа!» 

 

 

 

2.1 Зі спогадів педагогів…   

Згадаємо тих людей, що творили історію школи минулими десятиліттями.  

Звичайно, найкраще про цей період розкажуть очевидці та безпосередні 

учасники життя   навчального закладу у своїх спогадах. Отож надаємо їм слово. 

              Богдан Григорович Русавський, директор школи: «Потрапити в 

першу школу і працювати в ній було нелегко. Тут збирався і поширювався 

кращий педагогічний досвід, нові ідеї в освіті. В школі панував дух 

колективізму, взаємодопомоги, підтримувалась творча ініціатива. Працювала 

школа педагогічної майстерності, увійшли в практику творчі вечори, вечори – 

портрети. Колектив учителів СШ № 1 відзначався високим професіоналізмом, 

особливим патріотизмом, новаторством. Наша школа першою в місті перейшла 

на кабінетну систему навчання учнів». 

 Раїса Михайлівна Марчук, вчитель російської мови: «Працювати в 

СШ №1 я почала з 1 вересня 1967 року. Школа відразу мені сподобалася: чисто, 

затишно (тоді ще не було прибудови). Вчителі здалися мені всі дуже гарними, 

розумними. Так воно потім і виявилося, бо в першу школу йшли вчителі по 

конкурсу, як,до речі, і учні: всі корінні дрогобичани вважали за честь навчати 

своїх дітей саме в Першій школі, тому вона була в якійсь мірі елітарною 

школою. 
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В школі була зразкова поведінка і чистота. Б.Г.Русавський був вимогливим 

і суворим директором, його не просто поважали, його боялися. 

Восени і навесні в школі не було тепло, бо в кожному класі була кафлева 

пічка, в кожному класі була вішалка для одягу, учні носили змінне взуття. 

У школі було цікаво і працювати, і відпочивати. Може, тому, що ми були 

молоді, нам цікаво було готуватися і до олімпіад, і до спартакіад, і до оглядів 

художньої самодіяльності. 

Наша школа була незмінно першою і на олімпіадах, і на спартакіадах, і на 

конкурсах. Ми любили і гордилися школою, деізом її були улюблені слова 

нашого директора Русавського Б.Г.: “Хай живе перша школа!” Такі ж почуття 

ми виховували і в наших учнях. 

Добрим словом хочеться згадати другого директора нашої школи 

Ковалишина М.Г. Простий, щирий, добрий, він був хорошим господарем, нам 

стало працювати ще краще, коли Філіпська Т.М. виїхала до Львова, а завучем 

став Кравець Б.Й. 

Наша школа і далі залишалась кращою у місті, а ми знову йшли до школи з 

охотою, школа знов стала для нас нашим другим домом. 

Мені особливо запам’яталися ті моменти шкільного життя, коли ми всі 

були молоді, дружні, веселі, щасливі і організовували різні свята, відзначали 

ювілеї, готували фестивалі дружби, батьківські концерти. До речі, на тих 

концертах в залі не було вільних місць, а щоб попасти на показові виступи 

учасників гуртка бальних танців (кер. Білоцерковець І.І. і Білоцерковець Т.Д.), 

батьки приходили до будинку культури за годину, а то й дві раніше. 

Наша школа мала тісні зв’язки із школами різних республік бувшого 

Радянського Союзу. Ми приймали в себе кілька разів дітей з Прибалтики, 

Молдавії, Грузії, Росії, Азербайджану, Узбекистану. Наші учні побували в 

гостях у містах Баку, Ленінграді, Арзамасі, Казані, Ризі, Петрозаводську. 

Протягом майже 10 років у нашій школі діяли трудові загони, які виїздили 

на роботу до Молдавії. Два літні місяці, проведені на збиранні винограду, 

черешні, стали незабутніми для всіх учасників цих трудових загонів. 
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Започаткувала цю справу Молчанова Ф.Л. Разом з нею в різні часи працювала 

Торська А.М., Колодій Г.П., Вацяк Л.Г., Хуртіна З.В., Блажкевич Р.Г., 

Маландій Г.Я. Блищак О.Б. 

 

Маландій Галина Яківна, вчитель фізкульури: «У середню школу № 1 

прийшла ще зовсім молодою, енергійною, з бажанням працювати творчо. Було 

це у 1970 році. Цього року у місті проводилась перша спартакіада вчителів. 

Роботи було багато, але ж і радість була велика – СШ № 1 одержала кубок за 

зайняте у спартакіаді І місце. Директор Б.Г. Русавський був дуже задоволений 

такими результатами вчителів фізкультури. А далі кожного року проводились 

спартакіади серед учнів». 

Мирон Юліанович Гаврилик, учитель фізкультури: «1963 року влаштувався 

на роботу в Дрогобицьку СШ №1 ім. Івана Франка. В школі панував дух 

колишньої гімназії. Це було помітно по учнях, чиї родичі колись навчалися тут. 

Це перше, що вразило при знайомстві з учнівським колективом». 

Коцан Ірина Іванівна, вчитель української мови та літератури, згадує, що 

як і кожен вчитель, виконувала різні доручення: керівник методоб’єднання 

вчителів української мови та літератури, секретар педагогічної ради школи, 

вела гурток любителів рідного слова, керівник секції юних франкознавців, 

відповідала за організацію літературних вечорів і ранків, була класним 

керівником. Разом з учнями проводили екскурсії, відвідали місця, зв’язані з 

життям та діяльністю І.Франка, ходили стежками Каменяра (Дрогобич, Львів, 

Івано-Франківськ, Коломия, Тернопіль, Турка, Славськ, Сколе, Белелуя, 

Снятин, Криворівня, Ясениця Сільна, Нагуєвичі).Зібраний матеріал оформили в 

кабінеті, який назвали кімнатою Івана Франка. У зв’язку із вказівкою 

керівництва цю кімнату було ліквідовано, а в цьому класі ми оформили кабінет 

української мови та літератури. У 1989 році було поновлено кімнату Івана 

Франка в кабінеті української літератури. Особливо запам’яталися літературні 

вечори до ювілейних дат письменників Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі 

Українки, Олександра Довженка. 
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Незабутнє враження справили на глядачів вечори перших колядок, 

вертепів, гаївок, на які запрошували не тільки гостей, а й побували у читальнях 

(клубах) заводів, у будинку для літніх людей у Підбужі. Коли приїздили гості-

учасники фестивалю з усього колишнього Союзу, вони були запрошені на 

українські вечорниці, а на згадку ми подарували їм вишивані рушники. 

Такі види позакласної роботи розширяли кругозір учнів, давали 

можливість виявити таланти, привчали не боятися виступів на аудиторію. Не 

було байдужих серед учнів, усі брали активну участь в межах своїх здібностей. 

 

Марія Андріївна Курчик, вчитель початкових класів, згадує: «Було 

всього. І радощів, і прикрощів. Радість додавала сил, від неї виростали крила, 

долати прикрощі допомагала любов до дітей, до своєї школи. Я дуже любила 

свою школу, люблю її і тепер, хоча давно в ній не працюю. Завжди раділа, коли 

школа була першою у всіх відношеннях. Мені дуже подобається порядок і 

чіткий ритм роботи, вимогливість, працьовитість, обов’язковість. 

Ось такий порядок я відчула у нашій школі, де пропрацювала понад 30 

років, весь час вчителем молодших класів. Моїх школяриків було так багато, 

що навіть парт у класі бракувало. Було прийнято набирати в перші класи по 42-

45 учнів. Навчити таку масу дітей читати, писати, лічити, думати, працювати 

творчо в першому класі було досить важко, але цікаво. Дитина приходила в 

школу зовсім не підготовленою. І всю інформацію отримувала від вчителя в 

школі.  

В 1977 р. педагоги міста обрали мене делегатом з’їзду вчителів України, 

який проходив у Києві. Ця подія залишила в моєму житті незабутнє враження. 

З роки праці в школі, пригадую, особливо після того, як мені присвоїли 

звання “Заслужений вчитель України” по декілька разів на тиждень були гості 

на уроках: це вчителі сільських і міських шкіл, викладачі інституту, директори 

шкіл міста й області, працівники райвно, облвно. Часто без попередження. До 

цього можна додати часті наради, збори, засідання, педради, надмірні постійні 

доручення забирали час, сили, здоров’я – згадується мені тепер як сон. Це був 
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час  виснаження вчителів, коли ніхто не рахувався з людиною, її 

можливостями. Прикро, але це правда.  

Ми працювали в жорстокій авторитарній системі, зараз все змінилося. 

Працюємо, вчимо, виховуємо гідних майбутніх громадян самостійної 

незалежної України». 

Ольга Василівна Лепак, вчитель історії згадує , що завжди відчувала 

теплоту і любов своїх вихованців. Адже, працюючи класним керівником, 

вкладала у дітей частинку душі та серця. 

І сьогодні, хоча п. Лепак перебуває на заслуженому відпочинку, вчителі 

відгукуються про неї як про добру, чуйну, порядну, доброзичливу людину, 

талановитого педагога. 

Ганна Іванівна Цуп, учитель географії, згадувала, що впродовж всієї 

педагогічної роботи їй таланило, тому що поряд працювали чудові люди, 

талановиті майстри своєї справи. 

Хімчук  Наталія Максимівна, учитель біології. У стінах СШ №1 

працювала з 1968 року по 1996 рік, а це – 28 років.  

За час роботи в школі була завідувачем кабінетом біології, керівником 

міського методоб’єднання вчителів біології, керувала школою трудового 

досвіду вчителів міста, співпрацювала з Львівським інститутом удосконалення 

вчителів. 

Про педколектив СШ №1 у міській газеті писали, що це “загін маяків 

народної освіти”. Працюючи у такому колективі, неможливо було залишатись 

байдужим до цієї роботи. Всі сили йшли на творчу, самовіддану працю. Це була 

величезна робота над удосконаленням обладнання кабінету біології, робота на 

пришкільній ділянці, підготовка учнів до міських, обласних, республіканських 

олімпіад. 

Зі спогадів Хімчук Н.М.: «Ритм життя був шалений. Була стомлена, але 

задоволена, бо моя праця була високо оцінена учнями, батьками, колегами, 

дирекцією. За це отримувала нагороди Міністерства освіти, області, міста. Двічі 

удостоєна звання “Старший вчитель”». 
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Мельник Марія Іванівна, вчитель хімії,  - наполеглива, сумлінна її 

праця на педагогічній ниві приносить свої результати. Багато учнів – 

випускників обирають майбутню професію, пов’язану з хімією, медициною, 

ветеринарією, де потрібні знання хімії. Таких більше півтисячі. 

Йосип Миколайович Мороз, учитель географії,  - спілкуючись з ним, 

можна було відчути впевненість цього вчителя, спокій, професіоналізм та 

знання своєї справи. Він ніколи не підвищував тону і завжди намагався 

пояснити свою думку, довести почату справу до гідного кінця. Окрему подяку 

Йосип Миколайович заслуговує за свою пошукову роботу з історії 

Дрогобицької гімназії та СШ №1, яку він проводив з іншими вчителями історії 

– Лепак Ольгою Василівною та Кочиндик Мирославою Ярославівною. Завдяки 

їхній роботі вдалося по крихтах зібрати дані про історію нашого навчального 

закладу – найстарішого не тільки в Дрогобичі, але й Дрогобицькому районі. 

Скрипник Олена Антонівна, 31 рік працювала вчителем української 

мови та літератури у Дрогобицькій середній школі №1. 

Черхавський Роман Васильович, вчитель трудового навчання, який 

віддав школі 27 років свого життя. Окрема тема – це громадська робота Романа 

Васильовича. Довгий час він був громадським інспектором з техніки безпеки у 

школі, громадським вихователем по роботі з учнями, схильними до 

правопорушень, громадським автоінспектором при Дрогобицькій міській ДАІ, 

членом ради товариства автолюбителів, нештатним автоінспектором школи і 

міста. Роман Васильович Черхавський завжди дбав, аби учні вивчали правила 

дорожнього руху і дотримувались їх. Із цією метою організовував школи юних 

інспекторів руху, а згодом самі ж діти разом з учителями у відповідних формах 

чергували на вулицях біля світлофорів, зберігаючи порядок на дорозі. 

А що вже говорити про чисто людські риси характеру п.Черхавського! 

Жодне свято, організація кожного заходу не проходили без участі цього 

вчителя. Він був постійним учасником Всесоюзних фестивалів КІДу. На 

території СШ №1 пройшло декілька таких фестивалів. 
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Це була цікава робота, хоча вимагала (як, зрештою, і зараз) значних затрат 

зусиль та енергії. 

      Супрунчук (Ткач) Віра Павлівна, вчитель початкових класів. 20 

вересня 1965 року почала працювати вчителем початкових класів в середній 

школі №1. 78% її учнів вчилися на 4 і 5. 

Блажкевич  Роман Григорович,  вчитель фізики  з  1965 року і до 

виходу на пенсію працював у СШ №1. 

Гарус  Терентія Львівна, вчитель обслуговуючої праці, - у СШ №1 

працювала з 1982 року до виходу на заслужений відпочинок у 2001 році. 

Під її керівництвом учні багато шили для школи (прапорці, костюми 

учасникам художньої самодіяльності, пов’язки). Вона також очолювала роботу 

по пошиттю технічних серветок для фабрики господарсько-побутових виробів. 

Багато часу Терентія Львівна приділяла створенню матеріально-технічного 

забезпечення кабінетів обслуговуючої праці, організації екскурсії на 

промислові підприємства міста Дрогобича 

 

Дівчур Степан Петрович, вчитель трудової праці, - людина не слова, а 

діла. У  Дрогобицькій середній школі працював  з 1971 року.В школі Степан 

Петрович знайшов багато друзів, які допомогли знайти своє місце, - 

Й.М.Мороз, Р.Й.Бурий, М.Ю. Гаврилик, Ю.М.Конколь. 

Й.М.Мороз був вчителем географії, дуже чуйна і добра людина. З ним 

неодноразово ходили в походи, на Говерлу. 

Р.Й.Бурий був вчителем фізкультури, дуже активний та здібний вчитель. 

Організовував дітей та вчителів на різні змагання. При ньому школа жила 

спортом – заливалась водою взимку хокейна площадка, організовувались 

змагання на лижах. З ним команди вчителів займали перші місця на змаганнях 

серед вчителів міста. На жаль, попав в аварію та помер в молодому віці. Школа 

понесла дуже важку втрату. 

М.Ю.Гаврилик був ще одним вчителем фізкультури. Земляк Степана Петровича 

“через гору” – народився у селі Ясениця Сільна. Для вчителів організовував 
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групу здоров’я. Також багато брав участь в організації змагань та туристичних 

походів. Надійний товариш. Після здобуття Україною незалежності та початку 

економічної розрухи в Україні був змушений припинити роботу в СШ №1 та 

перейти на роботу в школу в рідному селі. 

Але найбільший товаришем Степана Петровича був Юліан Михайлович 

Конколь, багаторічний колега та друг. Усі роки разом працювали – 

організовували робітничі бригади та проводили практику учнів. Ніколи між 

ними не було суперечок. 

За радянських часів працювати було важко, бо було багато перевірок, 

проводились політзаняття. За роки роботи вивчив багатьох учнів і, з гордістю 

можна сказати, що багато з них стали робітниками, інженерами та 

конструкторами завдяки старанням Степана Петровича. 

 

   Торська Антоніна Михайлівна, яка багато років очолювала профспілкову 

організацію школи. Першою створила навчальний кабінет початкових класів із 

обчислювальними машинами “Альфа – 1” і “Альфа – 2”. 

    Василь Петрович Рубчук, вчитель історії, заступник директора з 

виховної роботи: 1977 року почав працювати  заступником директора з 

виховної роботи в середню школу №1 імені Івана Франка. 

Відповідаючи за виховну роботу, дуже багато зробив у справі 

національного відродження після проголошення Незалежної Української 

держави. 

Однією з перших середня школа №1 відкрила недільну школу з  

катехизації  учнів,  у якій викладали студенти Дрогобицької семінарії. Саме тут 

була розроблена концепція з національного виховання, яка лягла в основу 

загальноміської. Кожного року на Різдвяні та Великодні свята учні школи 

приймали своїх ровесників зі східних областей України, які знайомилися з 

традиціями українського народу, що були заборонені існуючою тоталітарною 

системою. В школі запанував дух української пісні, колядки, віншівки, вертепу, 
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гаївок. Учні школи були учасниками загальноміських конкурсів вертепів, 

гаївок, виставок квітів, де отримували перші місця.  

У школі класні керівники та класоводи проводили родинні свята, конкурси 

української патріотичної пісні, вертепи, свята до дня св.Миколая, Стрітення, 

Благовіщення, Введення в храм Пресвятої Богородиці, Великоднього кошика, а 

також проводились цікаві і змістовні вечори відпочинку з учнями. 

Рубчук В.П.  став фундатором та безпосереднім учасником оформлення та 

відкриття кімнати-музею Дрогобицької гімназії та кімнати народознавства. 

Велика пошукова робота в школі та в місті була проведена по підготовці 

Всесвітнього форуму гімназистів Дрогобицької гімназії, яка знаходилася в 

приміщенні нині діючої середньої школи №1. 

Його учасниками стали колишні гімназисти з Америки, Австралії та з 

різних областей України. 
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РОЗДІЛ 3 

 НОВІТНІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ДРОГОБИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ 

ІВАНА ФРАНКА 

3.1 Написання книги історії навчального закладу   та створення 

шкільного музею «Рідна школа»  

Коли блиснула зоря незалежності України, у серці гімназистів ожило 

сподівання на відновлення історичної справедливості та повернення СШ№1 

статусу гімназії. Проте численні зусилля не принесли результату. Для 

збереження пам’яті було вирішено збирати матеріали для написання книги 

історії гімназії, а також паралельно працювати над створенням у школі музею 

історії навчального закладу.  

Зі спогадів В.П.Рубчука : «Учителі Й.М.Мороз та О.Й.Яців працювали в 

архіві у м.Самборі, де знайшли матеріали, що навчання в нинішньому 

приміщенні СШ №1 почалося саме у 1928 році. Група викладачів почала 

працювати над не легким, проте вельми важливим завданням – створенням 

книги, що висвітлювала б систематизовану історію гімназії – СШ №1. Почав 

цю роботу викладач гімназії, відтак вчитель математики Михайло Попель, який 

написав давню історію гімназії. Вчителі історії М.Я.Кочиндик, О.В.Лепак та 

Й.М.Мороз збирали, систематизували та оформляли матеріали функціонування 

української гімназії та середньої школи №1. Як наслідок – у 1991 р. вийшла у 

світ книга “Рідна школа в Дрогобичі”, яка і зараз є важливим джерелом 

вивчення історії зародження та діяльності нашого навчального закладу». 

У написання цієї праці було вкладено багато зусиль, автори працювали у 

самбірському архіві,  збирали та  систематизували численні матеріали. На жаль, 

ця книга побачила світ під авторством не вищеназваних педагогів. 

У 1991 році ініціативна група у складі колишніх гімназистів Мирона 

Дутка, Левка Луціва, Надії Костик, до яких згодом приєдналась Корнелія 

Глинська,  зайнялась пошуком матеріалів для оформлення музейної кімнати 

історії гімназії. Збирали світлини, документи, відомості про загиблих під час 
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національно-визвольних змагань, оформляли фотостенди. Суттєву фінансову 

допомогу у цій роботі надали шефи школи – Дрогобицький долотний завод. 

Згадує В.П. Рубчук: «В короткім часі у 1991 році було створено 

організаційне ядро, до якого увійшли М.Г.Ковалишин – директор школи, 

голова; В.П.Рубчук – заступник директора школи з виховної роботи, заступник; 

М.Дутко, М.Костик, Л.Луців, Лялюк, Покиданська, Л.Вітвицька – колишні 

гімназисти, пізніше було дообрано К.С.Глинську. Свято було призначено на 

травень, але у зв’язку зі святкуванням 900-річчя Дрогобича і відкриттям 

пам’ятника Т.Шевченку, перенесено на вересень.  

Необхідно було провести величезну роботу. До підготовки свята був 

залучений весь педагогічний колектив. Почалася не тільки організаційна, а й 

пошукова робота. 

На одній з організаційних нарад я подав ідею створення музею історії 

школи. Було виділено приміщення для організації музею. Почався збір 

матеріалів. Налагоджувались зв’язки з випускниками гімназії. Найбільшу ношу 

по зібранні матеріалів взяв на себе колишній гімназист Мирон Дутко. Майже 

всі фотографії, які поміщені на стендах, він збирав, робив з них копії. Протягом 

року збирали матеріали до музею. Було вирішено музей оформити і відкрити в 

час святкування 70-річчя гімназії. На Дрогобиччині, як і по всій Україні, після 

розвалу СРСР, наступила криза, - ні грошей, ні матеріалу, а оформляти треба. 

Винайшли трохи грошей і оформили стенди. Директор школи М.Г.Ковалишин 

домовився з тодішнім директором Дрогобицького долотного заводу Т.Я.Іликом, 

що за оформлення стендів буде оплачено по спонсорському рахунку. Я з 

художником В.Зенькіним, який оформляв стенди, пішли на долотний завод, 

пред’явили накладні, - гроші були перераховані. Матеріали стендів дали для 

музею гімназисти. 

Крім музею, було вирішено оформити меморіальні дошки і відкрити їх на 

будинках, де жили викладачі І.Чмола та Бурко, на фасаді СШ №1 та будинку-

бурсі, де вчився генерал-хорунжий Грицай. Дошки ці виготовив комбінат 

комунальних підприємств за сприянням директора В.М.Хруща. 
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Далі на засіданнях організаційного ядра було прийнято рішення, щоб 

вулицю Інститутську перейменували на вулицю Карманського (колишній 

учитель гімназії), вулицю Островського – на вулицю І.Чмоли (колишній 

учитель гімназії). 

 20 вересня розпочалося свято з нагоди 70-річчя гімназії великим збором 

гімназистів на подвір’ї школи. На свято прибули гімназисти з усіх куточків 

України та тодішніх ще союзних республік Радянського Союзу, з далеких 

діаспор Америки, Бразилії, і тому свято за своїм розмахом набрало значимості 

Всесвітнього форуму. У своєму виступі голова міста Дрогобича М.Глубіш 

зачитав рішення сесії міської ради про перейменування вулиць, після збору всі 

учасники відкрили меморіальні дошки, і в кінці першого дня свята відбулася 

перша екскурсія до музею гімназії. Першу екскурсію провів Мирон Дутко. 

Хвилювання, радощі, плач (на радощах), коли колишні гімназисти побачили 

себе і своїх однокласників, які загинули за волю України. Пам’ять полеглих 

було вшановано хвилиною мовчання. 

Ось так радісно і урочисто було відкрито музей української гімназії 

товариства “Рідна школа” в м. Дрогобичі у 1991 році». 

24.10.2002 р. двері музею “Рідна школа” знову гостинно відчинилися для 

почесних відвідувачів після багаторічної перерви. В оновленій кімнаті було 

велелюдно. Адже відбувалась небуденна подія – здійснювався чин посвячення 

та відновлювалась робота шкільного музею. Почесними гістьми цього свята 

були п.Надія Костик, п.Левко Луців, п.Стефанія Колінко-Мацюрак, 

п.Володимир Кунців, п.Олена Німилович, п.Ярослав Кирилів, п.Богдан Чапля, 

сестри п.Ліда і п.Любов Дутко, п.Михайло Мацюпа, п.Ярослав Ольховий, 

п.Михайло Богаченко. 

На жаль, серед колишніх гімназистів уже не було п.Мирона Дутка, який 

відійшов у вічність у серпні 2002 році. Саме він у 90-их рр. найбільше 

працював для відкриття даного музею. Присутні вшанували його пам’ять 

хвилиною мовчання. 
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Після проведення о.Мирославом Соболтою чину освячення оновленої 

музейної кімнати було здійснено екскурс у 90-ті, коли музей створювався. А 

потім виступали колишні гімназисти, які згадували роки навчання в гімназії, 

раділи з того, що музей живе, впізнавали на фотографіях знайомих, друзів, 

однокласників, учителів. п.Надія Костик провела першу екскурсію за 

матеріалами фотостендів. 

У роках кожного гостя пломеніли червоні троянди – символ пошани і 

вдячності теперішнього шкільного покоління своїм славним попередникам. 

Відрадно, що усі колишні гімназисти та учні  Народної  школи  ім. Т.Шевченка,  

яка функціонувала у 30-ті рр. у цьому ж приміщенні, що і гімназія, радо 

прийняли запрошення та взяли участь в урочистостях. Це свідчить про 

неперервність єдності поколінь. 

16 березня 2006 року урочисто було відкрито другу кімнату музею, що 

висвітлює сучасне життя школи. 

Сьогодні Музей працює для блага нових поколінь школярів. Він 

є джерелом інформації з історії заснування та розвитку першої української 

гімназії у Дрогобичі, осередком освіти і виховання молодого покоління на 

славних традиціях минулого, популяризатором духовних цінностей і надбань 

усіх поколінь учнів та вчителів навчального закладу. Співпрацює з приватними 

особами в Україні і за кордоном, залучає учнів до пошукової роботи, до 

вивчення історії навчального закладу, проведення культурно-освітньої роботи 

серед молоді, підтримування контактів з учителями, що перебувають на 

заслуженому відпочинку, сприяє підвищенню рівня національної свідомості, 

моральності дітей. 

Надзвичайно цікаві експонати – свідоцтва про освіту, що видавали в часи 

панування Польщі, під час німецької окупації. Також представлені групові 

фотографії багатьох  випускників гімназії. Музей став візитною карткою 

школи. Тут постійно проводиться велика просвітницька робота:  екскурсії, 

зустрічі з цікавими людьми. Учні школи є членами  Ради екскурсоводів. 
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Музей  прийняв уже тисячі відвідувачів з України та з-за кордону. ЗОШ 

№1, а відповідно, і музей, зустрічала також делегацію учнів ліцею імені Матея 

Ратая із міста Гостіно Поморського воєводства (Республіка Польща), а також 

делегацію учнів та вчителів Української Недільної школи м. Сідней 

(Австралія). Почесними відвідувачами музею стали онук Петра Карманського 

Василь Кучераба (Англія), онук Івана Чмоли Богдан Чмола (США), онук 

Михайла Попеля Лев Попіль (Словенія). 

Матеріали музею використовуються у навчально-виховній і науково- 

дослідницькій роботі. 

 

3.2 Презентація книги «Дрогобицька українська гімназія імені Івана 

Франка 1918-1944 рр.» 

 

Колишні гімназисти і до сьогодні свято шанують традиції свого 

навчального закладу. Свідченням цього є книга, яка нещодавно побачила 

світ завдяки старанням групи колишніх гімназистів. 

Уже два роки ми маємо змогу читати книгу історії нашого навчального 

закладу. Завдяки ентузіастам-гімназистам навічно збережеться спогад про 

тих, хто в Дрогобичі будував Україну. Дякуємо за нерукотворний 

пам'ятник нашій Рідній Першій школі! 

Пропонована книга – це історія Дрогобицької української гімназії імені 

Івана Франка (1918 – 1944 рр.) – осередку освіти, духовності і культури на 

Дрогобиччині, з якої вийшли багато відомих не тільки в Україні, а й за 

кордоном людей, у спогадах, іменах, газетних і книжкових публікаціях. Книга 

багато ілюстрована фотографіями, копіями архівних документів. Інформативну 

якість видання підсилюють спогади гімназистів – очевидців і безпосередніх 

учасників життя у навчальному закладі. Видання рекомендується науковцям, 

педагогам і студентам навчальних закладів, широкому колу читачів – 

шанувальників історії рідного краю. 
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У 2016 році у приміщенні ЗОШ №1 відбулись дві презентації цієї книги – 

перша у співорганізації з міською організацією Союзу українок, друга – для 

учнів та вчителів школи. Обидві пройшли за активної участі школярів. 

Школа активно готується до відзначення свого 90-річчя. Нещодавно ми 

наочно переконалися, яку важливу працю проводимо, вивчаючи історію 

навчального закладу. До школи завітав онук професора гімназії Михайла 

Попеля Лев Попіль і, ознайомившись із діяльністю нашого музею, 

запропонував свою допомогу у фінансуванні перевидання книги історії гімназії. 

Друк нового видання триває.  

 

3.3 «З пошаною до минулого…» 

З пошаною до минулого Франкова школа впевнено прямує своєю 

нинішньою дорогою. У такий складний для України історичний період не 

можемо не згадати майданівців та воїнів - випускників нашої школи. Це Ірина 

Іванюш, Тарас Андрусик, Назарій Конон, Вероніка Пономаренко, Юрій 

Томашук, Андрій Манько, Микола Кобільник, Василь Масний, який подарував 

для шкільного музею каску з Майдану та гільзи від фронтових патронів. У 

школі проводяться численні благодійні акції  - ярмарки, реалізації новорічних 

кульок з логотипом «ОУН»; діти пишуть воїнам листи, малюють малюнки, 

плетуть для фронту маскувальні сітки, відвідують у госпіталях поранених 

хлопців. Найголовніше – це небайдужість у серцях наших дітей. Як сказав 

Блаженнійший Любомир, сьогодні кожен є в тривозі. Як її переживати? 

Найкраще щось робити. Тривогу слід перетворити в дію – дію допомоги 

ближньому. Власне цього дітей навчає і школа, і саме життя. 

В кожну епоху школу  прославляють її  учні, які згодом стають видатними 

людьми. 

Випускники Першої школи стають непересічними особистостями. 

Колишній наш випускник Олексій Малицький, досягши бізнесового успіху (про 

нього вже писав  журнал «Форбс») заснував у школі преміальний фонд імені 

своєї вчительки Дарії Ковальської для математично обдарованих учнів. 
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Цим він вирішив віддати заслужену шану  вчительці математики. Дарія 

Маркіянівна педагогічній праці присвятила понад сорок років, а одинадцять 

років тому відійшла у вічність. 

Цьогоріч перші премії уже було вручено. 

Ще однією важливою складовою життєдіяльності школи є міжнародна 

співпраця з іншими навчальними закладами.  

Протягом останнього десятиліття у школі налагоджено активну співпрацю 

зі школами-побратимами -  ліцеєм імені Матея Ратая із міста Гостіно 

Поморського воєводства (Республіка Польща) та Українською Недільною 

школою Святого Андрія м. Сідней (Австралія). Відбувається обмін 

делегаціями.  

Колишня українська гімназія передала колективу ЗОШ №1 імені Івана 

Франка,  традиції справжньої національної школи у Дрогобичі. Тут, сповідуючи 

ідеї Великого Каменяра, постійно відбувається формування «цілого чоловіка». 

Стараннями великої шкільної родини Перша школа є навчальним закладом, де 

свято шанують минуле та з упевненістю дивляться у майбутнє. 

Дай, Боже, сьогоднішньому колективові Першої школи, творити гідну її 

історію та бути достойними слави наших попередників. 
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ВИСНОВКИ 

Завершується збір матеріалів для даної праці про Рідну школу. Проведена 

дослідницька робота спонукала нас до роздумів про  сучасну школу і наше 

місце у ній. Такий довгий і нелегкий шлях пройшла українська освіта у 

Дрогобичі, аби утвердитися навічно. Стільки заборон, перешкод подолала і з 

боку польської влади, і айстро-угорської, аби самоідентифікуватися.  

Сьогодні ж ніхто не забороняє нам вчитися по-українськи, вивчати свою 

історію, традиції, культуру, мистецтво. Та чи завжди ми це цінуємо, а чи 

сприймаємо як належне, як само собою дане? Історія вчить, що нелегко нам 

дісталася Україна, нелегко прийшла українська гімназія у Дрогобич.  

На жаль, наш навчальний заклад не зумів повернути той статус, який був 

вистражданий  попередниками. Та це не заважає нам, сучасному поколінню 

Рідної школи пишатися своєю історією, вивчати її – і, зрештою, цінувати. 

Проводячи дослідницьку роботу, ми побачили, що учні пишаються 

історією навчального закладу, ще більше укріпились в вірі, що з вибором 

школи ми  не помилилися і сповнені прагнення примножити історію 

Дрогобицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 імені Івана Франка добрими справами, 

успішним навчанням та проукраїнською патріотичною життєвою позицією. 

     На наш погляд, доцільно було б запровадити у школі спецкурс «Історія 

Рідної школи», де б учні  спільно з учителями мали можливість більш глибоко 

долучитись до вивчення історії навчального закладу, що так надихає молоде 

покоління. 

Тож в добру путь, наша аlma mater! Веди шляхами історії нескінчений 

потік української дітвори, аби росла вона, плекаючи славні традиції Рідної 

школи! 

Вважаємо, що історичне приміщення, у якому зараз функціонує ЗОШ №1, 

має стати важливим об’єктом в розвитку туризму Дрогобича. 
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