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    Specyfiką ZSO nr IV im. Bohdana Ihora Antonycza, czyli IV LO       

     i Gimnazjum nr 10 jest to, że szkoła ta jest ukraińska. Daje ona 

nam możliwości rozwijania, kształcenia, szlifowania i poznawania 

ojczystego języka, kultury, zwyczajów i tradycji ukraińskiej licznym 

przedstawicielom tej mniejszości w Polsce. Wszyscy uczniowie 

gimnazjum uczą się języka ukraińskiego, a w liceum dochodzi im 

jeszcze historia Ukrainy i geografia Ukrainy. 

    Aktywnie działa również punkt nauczania języka ukraińskiego dla 

uczniów szkół podstawowych. Zajęcia te odbywają się                   

    w godzinach popołudniowych.



˃˃ Nasza szkoła powstała w 1957 r. i mieściła się początkowo w budynku     
Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Limanowskiego 17 w Złotoryi. 
˃˃ W latach 1960 – 1962 funkcjonowała w Żydowskiej Szkole Podstawowej 
nr 7 w Legnicy
˃˃ Od 1962 r. kolejną siedzibą szkoły stał się nieistniejący już budynek przy 
ul. Chojnowskiej 98 w Legnicy. Mieścił się w nim również internat dla 
pięćdziesięciu ośmiu uczniów. Budynek ten nie spełniał wymagań szkoły, 
brak było pomieszczeń na sale lekcyjne. Po kilku latach starań, w roku 
szkolnym 1967 / 1968, przekazano szkole część pomieszczeń budynku przy 
Placu A. Zawadzkiego 7 a (obecnie Plac Klasztorny 7), w budynku tym 
mieściły się wtedy również I LO i Liceum Korespondencyjne (obecnie I LO)



Dawna siedziba szkoły w I LO



We wrześniu 1993 roku, 
po 26 latach funkcjonowania     
           w budynku I LO szkoła 
wraz           z internatem 
przenosi się do 
odremontowanego kompleksu 
u zbiegu ulic Tarasa 
Szewczenki  (wtedy Pancernej) 
i Sejmowej. Budynek z tzw. 
zasobów po JAR (Jednostkach 
Armii Radzieckiej) posiada duże 
przestronne sale lekcyjne, 
nowoczesne, wygodne pokoje 
internackie i salę gimnastyczną, 
pełniącą rolę auli szkolnej. 







Stanisław Janus [Станіслав Янус] (w Złotoryi) 
Michał Tanencapf [Михайло Таненцапф] (w Żydowskim III LO) 
Iryna Snihur [Ірина Снігур] (1962-77)
Jan Bekas [Ян Бекас] (1977-90)
Bogdan Hnatiuk [Богдан Гнатюк] (1990-2001)
Olena Kalytka [Олена Калитка] (2001-06)
Anna Hawrylczak-Małańczak [Анна Гаврильчак-Маланчак] (2006 i miłościwie panuje 
do dziś)



13 października 2007 w naszej szkole odbył się zjazd 
absolwentów z okazji pięćdziesięciolecia szkoły oraz 
nadania jej imienia wybitnego poety Bohdana Ihora 
Antonycza. Ludzie z całego świata zjechali do swojej 
dawnej szkoły, by spotkać swoich dawnych kolegów ze 
szkolnej ławy, nauczycieli, odwiedzić dawne kąty i 
powspominać czasy swojej młodości.



Na uroczystość przybyli liczni przedstawiciele władz powiatowych       
             i państwowych, m.in. przedstawiciel rządu RP, konsul Ukrainy, 
przedstawiciele władz ukraińskich, przedstawiciele władz Legnicy, 
przedstawiciele kościoła greko-katolickiego w Polsce oraz przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych szkół ukraińskich.



Studiował na Uniwersytecie Lwowskim od 
1928r, początkowo pisał felietony i artykuły 
do czasu wydania jego poezji.

 Przywitanie życia (Привітання життя)
 Trzy Pierścienie (Три перстені)
 Wielka Harmonia (Велика Гармонія)
 Księga Lwa (Книга Лева)
 Zielona Ewangelia (Зелена Євангелія)
 Rotacje (Ротації)





W szkole działało i działa wiele zespołów 
muzycznych od folklorystycznych przez chóry i na 

rockowych skończywszy, zespoły taneczne, 
teatralne i grupy recytatorskie oraz inne różne 

koła zainteresowań. 



Chór powstał w 1958 z inicjatywy Marii Pawenckiej oraz 
uczniów  szkoły. Od tego czasu pełnił ważną rolę w 
kulturalnym życiu szkoły, występując na imprezach 

szkolnych jak i reprezentując szkołę na różnego rodzaju 
festiwalach, koncertach i watrach.

 Maria Pawencka (Марія Павенцька)
  Daria Bazarnyk (Дарія Базарник)
 Michał Duda (Михайло Дуда)
 Irena Winnik (Ірена Винник)

 Jarosław Lewków (Ярослав Левків)
 Ilona S zewerniak –  S zyposz (Ілона Шеверняк - Шипош 

(do dziś ) 



Archiwalne zdjęcie zespołu



To obecnie działający w szkole zespół taneczny, który występuje na 
wszystkich uroczystościach szkolnych i większości koncertów, odbywających 

się poza szkołą. Liczy sobie ponad 20 osób, wystawia na dzień dzisiejszy 
trzy tańce:

„Beчoрницi”, „Пoвзaнeць”, „Зaкaрпaцький” a czwarty jest w opracowaniu 





Imprezy 
szkolne 

W szkole odbywa się wiele 
imprez a oto niektóre z nich:



Coroczny koncert ku czci 
i pamięci największego 
ukraińskiego poety 
Tarasa Szewczenki. 



Coroczne święto poświęcone patronowi 
w czasie którego odbywają się 
konkursy: recytatorski i malarski.



Konkurs wiedzy o 
miastach Ukrainy, w tym 

roku był o Drohobyczu.



Co roku szkoła 
organizuje  wycieczki 
na Ukrainę  
dotychczas 
odwiedziliśmy miasta 
takie jak S ewastopol i 
Lwów 





BibliografiaBibliografia

W prezentacji wykorzystaliśmy:
 → własną wiedzę, gdyż byliśmy uczestnikami wielu  
projektów i uroczystości szkolnych, 
 → monografię szkoły,

     Zdjęcia pochodzą z archiwum szkolnego.


