
Skolavslutning i Zmejevka

I de ukrainska skolorna är det enligt tradiditionen läsårsavslutning den sista fredagen i
maj. I Ukraina kallas denna dagen;  ”Den sista inringningen” och är en mycket stor
högtid i landets skolor och så var det även i Gammelsvenskbyn. Lärare, elever, och
föräldrar  samlades  i  gymnastiksalen  som dagen  till  ära  var  rikligt  smyckad  med
blommor, ukrainska flaggor och band i gult och blått. Alla elever i avgångsklassen bar
dessutom ett band med de ukrainska färgerna.

I den ukrainska skolan ägnar man ganska mycket tid åt de estetiska ämnena och under
skolavslutningen var det många elever  som uppträdde med sång och dans. Nytt för
detta året var att en svensk; Manfred Stenberg från Rörvik delade ut en pengagåva till
den duktigaste och näst bästa eleven. Skolledningen och lärarna hade bestämt att detta
läsåret  var  Katja  Kozak  den  duktigaste  eleven  och  att  den  näst  bäste  eleven  var
Eugene Cmilnitskie. Katja Kozak är ju välbekant för de flesta svenskar då hon är
dotter  till  Lilija  Malmas  och  Roman  Kozak.  Rektorn  Natalii  Koval  hälsade  och
tackade Manfred Stenberg för hans stora generositet och hoppades att detta var något
som skulle bestå även i framtiden.

Rektorn Natalii Koval hälsar samtliga välkomna till ”Den sista inringningen”



Här är det Katja Kozak och Eugene  Cmilnitskie, skolans båda duktigaste 
elever som får en pengagåva från Sverige

Barn ur de lägre klasserna uppträder med sång och dans



Katarina Menhel som var ansvarig för dagens program och gymnastikläraren 
Nikolaj Kurivtjak delar ut diplom. Nikolaj har sedan många år en dröm om 

att tillsammans med skolans elever göra en cykelsemester på Gotland 
och jagar ständigt sponsorer för detta både i Sverige och i Ukraina

Även avgångsklassens (11-e klassens) elever uppträdde med sång och dans



Samtliga lärare uppvaktades med blommor. På bilden är det 
Elena Knutas som har famnen full

Sven Bjerlestam i juni 2015


