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«Ліцей, ліцейні друзі, ліцейні вчителі, ліцейне кохання... В одних
все це залишилося в минулому, для інших, як, наприклад, для
нас, це частина сьогоднішнього життя, ну а когось це ще очікує».
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1

Наші традиції
05.02.2012 Вечір зустрічі з випускниками
Традиційно у першу суботу лютого відбулася зустріч випускників. Колишніх ліцеїстів радо
зустріли стіни рідного навчального закладу, а також учні та вчителі, які підготували
захоплюючу програму вечора. Були присутні як колишні учні, так і вчителі.
Свято було проведено з позитивом. Кожен охочий міг виступити зі сцени і розповісти
захоплюючу історію про свої золоті ліцейні роки.
Ось так, у атмосфері дружній спогадів відбулась чергова зустріч випускників. Дякуємо
колишнім учням та вчителям за все, що для нас зробили і пам’ятаймо, що ліцеїсти колишніми
не бувають.
P.S. А наступного року відбудеться ювілейна, 20-та зустріч, на яку прийде ще більше
колишніх учнів ліцею ;)

15.02.2012 День Святого Валентина
17 лютого у п’ятницю в актовому залі ліцею святкували День Святого Валентина.
“10 кроків до кохання “- ось шлях, яким пройшов головний герой шоу Рибак Юра і обрав
кращу з кращих - ученицю 12 групи Сухович Юлю.
Родзинкою вечора був виступ нашого випускника Романа Левандовського і Lil Duka. Щиро
вдячні їм, що згодилися прийти до нас.
На завершення відбулася святкова дискотека, яка пройшла в романтичній атмосфері.
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Наші традиції
20.02.2012 Святкування дня народження Уласа Самчука
«В ГОСТЯХ» У САМЧУКА
Укотре в День народження українського письменника Уласа Самчука учні ліцею
разом із студентами Кременецького гуманітарно-педагогічного інституту імені Тараса
Шевченка відвідали музей Волинського Гомера у с. Тилявка; побували на святкових
урочинах, присвячених нашому землякові, які організували учні Тилявецької школи та
інших шкіл Шумського району.
Після цього провели наукову студентсько-учнівську
конференцію. З доповіддю «Автобіографічність – одна з
основних рис художнього мислення У. Самчука в романі
«На твердій землі» виступила О. Марчук, учениця 11-го
класу ліцею, яка нещодавно з цією роботою здобула
перемогу в обласному конкурсі-захисті науководослідницьких робіт членів МАН, а учениця 9-го класу Ірина
Шевчук дослідила Кременецький період життя і творчості
У. Самчука.
Цікавими були виступи студентів інституту, керівники яких Олена Пасічник та
Ірина Комінярська захистили кандидатські дисертації за творчістю У. Самчука, а Олег
Василишин був одним із відкривачів У. Самчука на Кременеччині на початку 90-их
років ХХ століття.
Продовжилося святкування з нагоди Дня
народження письменника наступного дня
у літературному музеї У. Самчука в стінах
ліцею. Перед ліцеїстами також виступали
згадувані вище викладачі Кременецького
педагогічного інституту, які поділилися
своїм
досвідом
вивчення
творчої
спадщини У. Самчука.
У літературній світлиці письменника в ліцеї експонується виставка дослідницьких
робіт учнів закладу, світлини з подорожей місцями Самчука.
З інтерв’ю із Трачук Вірою Миколаївною,
заступником директора з навчальнометодичної роботи
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Наші традиції
22.02.2012 Свято млинця!
У п’ятницю, 24.02.2012р. у фойє ліцею
проводилася Масляна. Учні представляли
свої групи смачними млинцями, а на
великій перерві всі зібралися і дружно їх
смакували.

05.03.2012 Зустріч з друзями із Шумська
3 березня наша ліцейна родина завітала у
стіни Шумського ліцею, де разом з давніми
друзями вшанували пам’ять Т.Г.Шевченка.
Нас дуже приємно зустріли, ознайомили з
ліцеєм та провели екскурсію по самому
місту Шумськ. Ми щиро вдячні за такий
теплий прийом. Сподіваємось, що ще не
раз зустрінемось, і немає значення де: чи в
Шумську, чи в нас у Кременці. Адже для
нас, це чудова можливість знайти нових
друзів, побувати у середовищі щирих та
привітних однодумців. Для вчителів, звісно
ж, поділитись один з одним певним
досвідом роботи. Отож дякуємо шумським
ліцеїстам за чудово проведений час!

07.03.2012 Святкування міжнародного
жіночого свята
7 березня в рамках міжнародного жіночого
свята у ліцеї пройшов конкурс “Міс ліцею”.
Учасниці змагалися у різних конкурсах і
демонстрували свої вміння та ерудованість.
У нелегкій боротьбі перемогу таки здобула
Собчук Маргарита, учениця 43 групи. Всі
дівчата отримали почесні грамоти згідно з
їхніми званнями. «Вітаємо Вас ще раз, наші
чарівні ліцеїстки, і бажаємо Вам не
втрачати Вашої краси, свіжості та
веселості, не зважаючи ні на що.»
Рада Джентельменів Ліцею:)

22.05.2012 Обрано нового президента ліцею!
22 травня в ліцеї відбулися вибори нового
президента. З кожної групи був
представлений кандидат. Протягом одного
навчального дня ліцеїсти могли віддати
голос за свого обранця, кинувши
“бюлетень” з галочкою напроти його ім’я в
урну для голосування. Комісія по
підрахунку голосів, очолювана Савіцькою
Людмилою Василівною, визнала
переможцем ученицю 32 групи Крупецьку
Олександру, з чим ми її і вітаємо!
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Так ми живемо
12.03.2012 «Сім чудес Кременеччини»
12 березня о 14:00 год. в актовій залі
ліцею в рамках тижня географії відбулась
презентація на тему “Сім чудес
Кременеччини”. Активну участь у цьому
заході взяли всі групи, кожна з яких
представила сім незвичайних на їх погляд
місць та споруд нашого краю. Захист
відбувся у формі презентацій, відео, фото
та цікавих розповідей. Шляхом
голосування учителького журі було обрано
групу-переможця, а учні обрали 7 чудес,
які вважають найпрекраснішими.

23.05.2012 Останній дзвінок
От і підійшов до кінця 2011/2012
навчальний рік. Він приніс нам багато
нового, цікавого, несподіваного і навіть
незрозумілого. Йдеться про випускний для
одинадцятих класів. Цього року вперше
останній дзвінок був без випускників. Цим
ми завдячуємо нашому дорогому міністру
освіти. Але не будемо про сумне. Для І-ІІІ
курсів останній дзвінок відбувся у п’ятницю
25 травня об 11:00 на подвір’ї ліцею. Від
імені адміністрації всім бажаю хороших
річних і гарного настрою на канікули!

04.05.2012 Змагання з туризму
4 травня наша команда зайняла ІІ місце на
змаганнях по туризму, що проходили у
місті Почаєві. Також є відзнаки в
особистому заліку: Козачук Н. - ІІ місце,
Хмелевська А. - ІІІ місце. Вітаємо
переможців!

Зерня мудрості
Як дитина бігає і грається, то й
здоров'я усміхається.
Здоров'я людини — багатство
країни.
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Так ми живемо
25.02.2012 Інтелектуальна гра «Крокс»

27.03.2012 КВК між школами району

25 лютого відбулася інтелектуальна гра
“Крокс” (між командами всіх шкіл району).
Ліцей також не залишився осторонь і брав
участь у цій захопливій грі. Склад команди:
Березовський Андрій, Балтаг Марія, Ковальчук
Зоряна, Якимчук Сергій та Скибан Влад.
Наша команда ввійшла до півфіналу,
проте, на жаль, ми не вибороли першого
місця. Але це ще не привід
розчаровуватися! Була ще одна гра, на цей
раз самостійна, а не командна. Дуже
приємно, що у фінал конкурсу потрапив
учень 43 групи Якимчук Сергій, який
приємно здивував усіх своєю ерудицією і
став найрозумнішим хлопцем
Кременеччини. Разом із учасником, який
зайняв 2 місце, Сергій їздив до Тернополя,
щоб продемонструвати свої знання ще й
там.

27 березня в Будинку дитячої творчості
відбувся КВК між школами району. На
жаль, наша команда взяла лише четверте
місце. Але учні набули безцінного досвіду
та гарно провели час.

Щиро вітаємо тебе, Сергію, бажаємо
лише перемог (не тільки у цьому конкурсі,
а й упродовж усього життя)!

21.04.2012 Фотовиставка «Світ очима
природолюба»

Зерня мудрості
Мораль чиста — краще всякого

У понеділок 20.04.12. у рамках тижня
екології відбулася фотовиставка ”Світ
очима природолюба”.
Усі групи брали активну участь і у кожного
були чудові фото. Роботи, представлені на
виставці, здивували високою майстерністю,
професіоналізмом та глибоким відчуттям
природи.
Було визначено переможця, та в кінці
тижня були вручені подарунки. Отож
перше місце присуджено Максиму
Тарківському, друге – Юліані Стацюк, третє
– Ларисі Кравчук. Дякуємо усім, хто взяв
активну участь у фотовиставці.

намиста.
Не місце людину красить, а людина —
місце.
Щастя той здобуває, хто в праці
розуму набуває.
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Ліцей – наш дім
Закінчилось навчання, продзвенів останній дзвоник, всі відпрацювали практику, доздавали
екзамени, дописали курсові... А здається лише вчора ми мучились на парах і так сильно раділи
великій перерві. Цей рік, як, напевно, і кожен попередніій, пролетів із шаленою швидкістю,
залишивши багато солодких і, як би банально це не звучало, хороших вражень. Позаду тисячі
написаних рядків, мільйони сказаних слів. Кожен із нас став ще на рік старшим. Добре це чи погано,
але так вже є.
Пролетить літо, знову почнеться навчання і до нас прийдуть нові першокурсники. Що ж вони
побачать у стінах ліцею?
Напевно, багато усміхнених "пичок", патлатого Березовського з гітарою, Крупецьку, яка голосно
"сміється", і, звичайно, величезну чергу в їдальні.
Коли я вперше зайшла в ліцей, мені дуже дивними здавались сходи на другий повех, важко було
висидіти на чотирьох парах, зробити всі домашні завдання, але тепер усе це таке рідне. Напевне, для
кожного з нас, ліцей став чимось більшим, ніж просто школа, і кожен став трохи більше, ніж просто
учнем. Тут ми навчились бути особистостями, а не просто сірими людинками, навчились бачити у
кожному дні щось по-особливому гарне, мати власну думку і вірити, що все проходить: і хороше, і
погане.
Учениця 32 групи Хмелевська Анастасія

Дорогі ліцеїсти, вітаю Вас із закінченням навчального року. За цей рік у нашому ліцеї відбулося
багато яскравих і позитивних заходів, які запам’ятаються нам на довго. Першого вересня до нас
прийшли першокурсники, які виявилися дуже кмітливими і розумними учнями. Я надіюся, ліцей
стане для них таким же рідним, як і для нас.
Цього року відбулося багато конкурсів, які придумали наші цьогорічні випускники. Найбільше нам
запам’ятався конкурс краси «Міс ліцею», в якому перемогла випускниця Собчук Маргарита . Ще
пригадується дискотека в стилі 80-тих, на яку всі учні ліцею прийшли у відповідних образах.
За цей рік я б хотіла для свого ліцею зробити багато хорошого, тому що він для нас усіх і зокрема для
мене став рідною домівкою, тому я хотіла б, щоб у ньому було завжди тепло і затишно, щоб завжди
лунав сміх учнів, добрі слова вчителів, щоб ним пишалися і інші.
Бажаю гарно вам провести літні канікули і з новими силами повертатися на навчання.
Учениця 32 групи і президент РЕМу Крупецька Олександра
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Ліцейні таланти. Юний фотограф

Як ви всі знаєте, цього року випускник Тарківський Максим переклав відповідальність фотографа
учню 12 групи Голоду Юрію, з чим ми його і вітаємо! Посада шкільного фотографа дуже не проста.
Головне - це бути креативним і наполегливим. Креативність - для зацікавлення учнів і вчителів своєю
діяльністю, наполегливість - доведеться «перетравлювати» великий обсяг роботи.
Пропоную вашій увазі інтерв’ю, яке мені вдалося взяти в Юри.
- Чи давно ти цікавишся фото?
- Власне, серйозно почав займатись фото з вересня 2011 року.
- Чому саме фотографія, а не щось інше?
- Тому що саме фотографія - це та частинка мистецтва, яка захопила мене найбільше.
- Звідки черпаєш натхнення?
- Натхнення саме приходить до мене у свій час, а інколи - це може бути звичайна мотивація,
наприклад, дивлячись на фотографії інших майстрів, мені хочеться взяти в руки фотоапарат і
відтворити щось своє.
- Твій улюблений фотограф.
- Мій улюблений фотограф Олександр Ктиторчук.
- Чи плануєш обрати в майбутньому професію з фото?
- Я дуже хотів би пов’язати своє майбутнє із фотографією, тому що я відчуваю, що це моє.
- Чи можеш дати пораду щодо того, як професійно фотографувати усім що може фотографувати?
- Для того, щоб зробити гарне фото, не головне мати професійний, дзеркальний фотоапарат. Для
цього потрібний хороший фотограф із знанням про фотографію.
- Для тебе фотографія - це ....
- Фотографія для мене - це мить, яка залишається з тобою назавжди.
Зерня мудрості
- Найкращим фотоапаратом ти вважаєш…
- На мою думку, найкращі фотоапарати продукує фірма "Canon".
Талановитими людьми
Тепер, я думаю, ви всі зрозуміли, чому Максим обрав саме цього хлопця. =)

стають лише у праці.
Хто закінчує вчитися,
той перестає жити.
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В добру путь…
03.05.2012 Свято останнього дзвоника для одинадцятикласників
3 травня о 14.00 відбулося свято Останнього дзвоника, свято прощання з дитинством для
одинадцятикласників. Дуже приємно, що на виході з ліцею їх зустрічали квітами та щирими
усмішками. Протягом усього заходу лунали приємні слова та теплі побажання на адресу
одинадцятикласників від імені керівництва ліцею та групових керівників, які згодом
почастували їх традиційною кашею. А чого варті були світлини у фойє ліцею, на яких
залишилися спогади про свята та будні випускників!
Завершилося свято мелодією шкільного дзвінка, який задзеленчав у руках кожного
одинадцятикласника. У щасливу путь, дорогі випускники! Ми будемо раді бачити вас у стінах
рідного навчального закладу завжди!

Дорогі випускники 2012 року!
Розумні, веселі, кмітливі, гомінливі, непосидючі, щирі – різні.
Ми будемо дуже раді, якщо Ви знайдете себе у цьому житті, не заблукаєте і не загубитесь
серед чужих людей …
Не забувайте відвідувати рідний ліцей, і завжди пам’ятайте вчителів, які Вам дали міцні
знання.
Тож бажаємо дорогим ліцеїстам-випускникам незабутніх вражень, щасливих подій,
здійснення задумів, втілення мрій.

9

Навчальна практика
З 28 травня по 02 червня 2012 року у ліцеї проводилися туристські екскурсії, походи та
навчальна практика для учнів І і ІІІ курсів. Зміст практики та екскурсій був надзвичайно
насичений та цікавий. Це практикуми з профільних предметів, похід «Горами навколо
Кременця», екологічна експедиція у Стіжок з працівниками національного парку
«Кременецькі гори», екскурсія «Словацький і Кременеччина» (музей Словацького – могила
матері Ю. Словацького (Туницький цвинтар) – Скелі Словацького), екскурсія «Кременець від
давнини до сучасності», екскурсійна поїздка за маршрутом «Кременецький ліцей – музей
О. Неприцького-Грановського (с.В.Бережці) – Божа гора – Кременецький ліцей», Експедиція
«Літературний Кременець», екскурсійна поїздка за маршрутом «Кременець – Рівне –
Дермань». За результатами цих заходів оформлені презентації, звіти, фотоматеріали.

На малій Батьківщині Уласа Самчука
Учителі та учні Кременецького
ліцею імені У. Самчука у кінці
практики вирушили у подорож на
малу батьківщину Уласа Самчука.
Дорогою до Рівненського музею
Уласа Самчука відвідали культурноархеологічний центр «Пересопниця».
Вирушаємо у подорож далі. Рівне…
Ось і Будинок учених, в одній із кімнат
якого розташований музей Уласа
Самчука. Нас зустріла п. Інна Нагорна
– донька відомого письменника Євгена
Шморгуна.
У музеї ми мали змогу побачити
експонати, що стосуються життя письменника. Це – речі з квартири, в якій мешкав Улас
Самчук в 1941-1943 роках, коли був редактором газети «Волинь». Серед них – письмове
приладдя, стіл, крісла, сервант, ліжко, вишиті рушники, посуд, образи, фортепіано, на якому
грали Олена Теліга і Галина Мучинська. На завершення п. Інна дозволила ліцеїстам сісти за
інструмент і зіграти улюблену п’єсу.
Як відомо, У. Самчук народився в «королеві волинських сіл» Дермані. Саме туди наша
группа завітала після Рівного. Це село з великими культурними традиціями та місцевими
міфами. Дермань неодноразово ставав місцем дії у творах письменника.
У Дерманській гімназії розташовано музей Уласа Самчука, який є гордістю сільчан, котрі
свято бережуть пам’ять про славного земляка. Директор музею п. Федір Єфімчук розповів
багато цікавого про життя, творчість, громадську діяльність письменника. Наш колектив
ознайомився з книгами Уласа Самчука, виданими як за океаном, так і в Україні, особистими
речами, іконами з батьківської хати письменника.
З інтерв’ю з Діхтярук Тетяною Миколаївною,
учителем української мови і літератури
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Досягнення наших учнів
Ліцеїсти – найактивніші учні Кременецького району, і це вони підтвердили вже багато раз
своїми успіхами і досягненнями. Перемоги у конкурсах, олімпіадах, захист наукових робіт і як
наслідок − незліченна кількість похвальних листів, призи і подарунки. Ми можемо пишатися ними,
оскільки всі ви знаєте, що для перемоги потрібно бути не просто розумним, а й наполегливим і
працьовитим. Математики, філологи і правники – всі гордо представляють свій профіль. Перемога
кожного учня – це перемога ліцею. Дякуєм їм за це!

Учасники та переможці IV (Всеукраїнського) етапу олімпіад:
1. Балтаг Марія (33 гр.) з основ економіки
2. Козачук Анастасія (21 гр.) з географії
3. Іванова Ольга (22 гр) – 1 місце в олімпіаді «Юні знавці Біблії»

− ± √ଶ − 4
2

[ ... ], (який …), і
[ ... ], [ ... ]

Зерня мудрості
Хто весь час сидить у
долині, ніколи не
перебереться через гору

H PO

4 того
Чия3відвага,
й перемога.

Переможці обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Немає нічого
Секція «фольклористика» – 1 місце Іванова Ольга (вчитель Діхтярук Т.М.);
радіснішого за перемогу.
Секція «журналістика» – 2 місце Січкун Софія (вчитель Трачук В.М.);
Секція «літературна творчість» – 3 місце Ковальчук Зоряна (вчитель Трачук В.М.);
Секція «українська мова» – 3 місце Циганюк Марія (вчитель Трачук В.М.);
Секція «математика» – 2 місце Цимбал Надія (вчитель Киричук Н.Ф.);
Секція «історичне краєзнавство» – 2 місце Семенюк Ірина (вчитель Семенюк Л.І.);
Секція «мистецтвознавство» – 3 місце Щербатко Юлія (вчитель Трачук В.М.);
Секція «журналістика» – 2 місце Собчук Маргарита (вчитель Ячменьова О.С.);
Секція «фольклористика» – 1 місце Присяжнюк Вікторія (вчитель Трачук В.М.);
Секція «українська література» – 3 місце Марчук Ольга (вчитель Трачук В.М.);
Секція «охорона довкілля та збалансованого природокористування) – 3 місце Влодек Галина (вчитель
Віхорчук С.О.).
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Перемоги у конкурсах, фестивалях та змаганнях
 В районному етапі конкурсу імені П.Яцика здобули перемогу Козак Наталія – вч. Білоус О.М., Савчук Діана
– вч. Ячменьова О.С.; Козак Н. стала переможцем обласного етапу (2 місце) та учасником всеукраїнського.
 3 призери районного етапу конкурсу імені Т.Шевченка: 2 місце Савчук Діана – вч. Ячменьова О.С.; 3 місце
Скакальська Анастасія – вч. Діхтярук Т.М., Ковальчук Зоряна – вч. Білоус О.М.;
 1 переможець обласного етапу конкурсу, присвяченого Шевченківським дням у номінації «Історія і
державотворення» (Семенюк Ірина – вч. Семенюк Л.І.);
 2 місце в міському конкурсі поезії, присвяченому Ю.Словацькому «Листи матері до сина» − Кравчук
Лариса (22 гр.), керівник Ячменьова О.С.
 Регіональний конкурс «До-мі-соль-ки» − 1 місце (Кравчук Лариса (22 гр.), керівник Ребрина І.М.;
 2 місце в міському конкурсі інструментального та вокального виконавства імені М.І.Вериківського –
Зварунчик Маріамна, керівник Ребрина І.М.
 2 призери районного конкурсу «Паросток», присвяченого Дню народження Т.Г.Шевченка: 2 м. Ковальчук
Зоряна – вч. Білоус О.М.; 3 м. Дубчак Інна – вч. Ячменьова О.С.;
 1 переможець фінального етапу Всеукраїнського конкурсу юних раціоналізаторів і винахідників «Природа
– людина – виробництво – екологія» (Влодек Галина – керівник Віхорчук С.О.);
 Команда ліцею стала переможцем обласних туристсько-геологічних змагань (3 місце) – керівник Козачук
О.О.;
 1 м. в міських туристичних змаганнях – туристсько-краєзнавчий гурток, керівник Козачук О.О.;
 1 місце в міській акції «Здоров’ю – так!» (конкурс плакатів), який організовувала Кременецька районна
громадська організація «Регіональний фонд розвитку та інтеграції» − Нагорнюк Марина (12 гр.), керівник
Софіянчук З.М.;
 2 м. у районному конкурсі «Молодь обирає здоров’я» у номінації «Фото» – керівник Савіцька Л.В.;
 2 переможці конкурсу фоторобіт на тему: «Світ очима природолюба» в рамках Акції Національного
природного парку «Кременецькі гори», присвяченого Міжнародному Дню землі: 1 м. Тарківський Максим,
2 м. Кравчук Лариса – вч. Кондратюк А.В.;
 1 місце в регіональному конкурсі вокального співу «До-мі-соль-ки» − Кравчук Лариса (22 гр.) керівник
Ребрина І.М.;
 1 місце в міському конкурсі вокалістів «Інтербачення» − Кравчук Лариса (22 гр.), керівник Гладковська
О.В.;
 Учні Дехтярук Г.Г. вибороли ІІІ м. в районному змаганні з настільного тенісу серед дівчат, ІІІ місце з
настільного тенісу загальнокомандне, ІІІ місце в районних змаганнях з футболу. З легкої атлетики мають І
місце 2 учні (Яловський Олександр, Смик Олександр), ІІ – 1 (Шамал Ірина), ІІІ – 3 (Яловський Юрій,
Мартинюк Ігор, Юрчук В.).
 3 місце в першості Кременецького району з кульової стрільби – Зварунчик Маріамна (43 група) – керівник
Бендасюк О.Б.
 Учні фізико-математичних груп взяли участь у конкурсах «Кенгуру», «Левеня», «Бобер» і здобули високих
результатів («Кенгуру» з 30 учасників – 4 відмінний результат, 22 – добрий, 4 – учасники; «Левеня» з 17
учасників – 1 відмінний результат, 15 − добрий, 1 − учасник; «Бобер» з 19 учасників – відмінний результат
– 3, добрий – 12).
 Вперше учні ліцею взяли участь у конкурсі «Орлятко»
(18 учнів отримали сертифікати учасників).
 Учні 8 класу у Всеукраїнському інтерактивному
конкурсі
«Кришталева
сова-2012»
(номінація
«християнська етика») мають такі результати: з 13
учнів дипломом І ступеня нагороджено 7 ліцеїстів,
дипломом ІІ ступеня – 4, дипломом ІІІ ступеня – 1,
учасник – 1.
Команда ліцею ТУРИСТСЬКО-краєзнавчого
гуртка ліцею - переможець обласних
туристсько-геологічних змагань (3 місце)
з керівником Козачук О.О.
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Розваги ліцеїстів
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Просимо ліцеїстів проявляти громадянську активність і подавати
до друку матеріали (статті, власні вірші, прозу, фотографії,
вітання, зауваження, оголошення, пропозиції і т.д.), які
допоможуть висвітлювати життя нашої ліцейної родини.

Пригадалось, як Назар казав: «Сім'я
Самчуків...» Саме вона ввійшла в душу... Хоч
нас мало порівняно з іншими школами, проте
тут завжди тепло і привітно, тут завжди щиро
і по-справжньому, тут живеш кожним днем,
хвилиною, секундою... і зовсім не хочеться
казати запам'ятався... а просто пам'ятаю...

Оксана Савіцька, випускниця ліцею 2011 р.

Я дуже рада, що тут
навчалась. Ліцей дав мені
багато чого: друзів, віру в
себе, багато радості. Ліцей як рідне "гніздо", де ти виріс
і досягнув своєї мети.

Це взагалі, нереально класний час, який ніколи
не забуваєш, кажу це вже 10 років після того, як
закінчила ліцей… Чесно, як учора було… Ніколи
не розуміла як таке казали "дяді" і "тьоті", які із
дітлахами приїздили на зустрічі випускників, а
тепер розумію сама це добре... Пам’ятаю
вчителів усіх, смішні моменти, цікаві вечори - їх
просто не злічити, а головне, що ми самі
організовували собі веселе та змістовне життя...
Це було круто - і я жодного дня, прожитого в
ліцеї, не хотіла б змінити!!! Все було важливим!!!

Анна Тарасова, випускниця ліцею

Наталія Троян, випускниця ліцею
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