
 

 

 

 
 
 

12 червня в українській 
католицькій церкві Святого Юра, що в East 
Village, відбулася церемонія вручення 
дипломів випускникам класу 2021 
Академії Св. Юра (SGA).   

 
Клас 2021 з директором п. Стасівим, єпископом 

Хомницьким та пастором Броновським  

Високопреосвященний єпископ 
Павло Хомницький, ЧСВВ, виголосив 
привітальну промову, пастор церкви 
Святого Юра отець Ілля Броновський, 
ЧСВВ, відслужив богослужіння разом з 
єпископом та відправив вступну молитву 
під час випускної церемонії.  

Директор SGA Андрій Стасів також 
виступив з теплим та натхненним 
зверненням, подякувавши випускникам за 
їхню виняткову силу та мужність протягом 
минулого року, та привітавши їх з успіхами 
в навчанні. Він нагадав випускникам, що їх 
завжди будуть раді бачити в Академії.  

Церемонія випуску була одночасно 
красивою та зворушливою, наповнена 
відчуттям довгоочікуваної особистої 
зустрічі студентів та викладачів після 

довгого року дистанційного навчання та 
ізоляції із-за карантину. Присутні були 
зворушені до сліз, вітаючи одне одного, 
слухаючи щирі звернення Яни Андрейчук 
(SGA Valedictorian), Джозефіни Пабон (SGA 
Salutatorian), а також виступи 
минулорічних випускників Пресіос Манн 
(Valedictorian 2020) та Олександри Пабон 
(Salutatorian 2020), які, на жаль, із-за 
карантину в 2020 році не мали свого 
власного випускного. Багато студентів 
також отримали нагороди за успішність у 
навчанні та активну громадську роботу.  

Після церемонії відбувся чудовий 
прийом студентів, викладачів та гостей у 
приміщенні Академії.  

 
Випускники з єпископом Хомницьким, директором 
Стасівим, випускниками минулого року на прийомі  

Через спалах Covid-19 цього року 
старшокласники SGA провели весь 
старший рік середньої школи - один із 
найважливіших років у житті підлітка - у 
віртуальному світі. Проте, незважаючи на 
виклики, вони вистояли. І на щастя, вони 
змогли мати церемонію випуску, де разом 
із викладачами та родичами святкували 
свої досягнення та успіхи як єдина SGA 
сім’я!  

Дозвольте представити 
випускників Акадамії Св. Юра  

2021 року! 

Клас Академії 2021 
прощається з нами 



 

 

Яна Андрейчук 

Valedictorian 
“Я йду в коледж, щоб 
стати хірургом. 
Найближчим часом я 
хотіла би здійснити 
тур Європою. Я буду 
сумувати за SGA. 
Мені буде не 
вистачати вчителів, 
занять, друзів 

і відчуття безпечного, домашнього 
середовища, яке забезпечила школа. 
Однією з найважливіших речей, якої я 
навчилась, - це бути дуже обережною, кому 
ти довіряєш.” 
 

Джозефіна Пабон 
Salutatorian 

“Після закінчення 
Академії я вчитимусь 
в St. John’s University 
за спеціальністю 
біомедичні науки. Я 
сподіваюся стати 

кардіоторакальним 
хірургом. Планую 

заощадити гроші та подорожувати світом, 
включаючи Сінгапур та Ісландію. Я буду 
сумувати за SGA за спільноту, яку вона мені 
дала, за поїздками на оселю СУМ, вечірніми 
концертами, вечірками та всіма 
спортивними іграми. За ці 4 роки Академія 
навчила мене «тримати голову догори», 
незважаючи на те, скільки б разів мені не 
щастило, і просто бути терплячою, бо мене 
чекає щось більше, якщо я 
продовжуватиму наполегливо не 
здаватись.” 

   
 
 

Челсі Бразерз 
“Я вчитимусь в 

Binghamton 
University за 

спеціальністю 
англійська мова. 
Однією з моїх 
кар’єрних цілей є 
піти на юридичний 
факультет, стати 
юристом. Я також 

хочу стати танцівницею. Звичайно, я буду 
сумувати за SGA; за зв’язками, які я 
налагодила, викладачами, які були 
терплячими і добрими до мене, та 
довкіллям в цілому. Найважливішим, що я 
дізналась у житті дотепер, - це те, що ти не 
можеш досягти бажаного, якщо не 
докладаєш зусиль. І коли ти отримуєш 
певні можливості і починаєш досягати 
певної мети, то не потрібно зупинятись на 
досягнутому. У всьому, що я роблю і маю, я 
хочу подякувати Богу і залишатися 
скромною. Бо Він є моєю мотивацією, і мене 
б не було тут, якби не Він!” 
 

Ейбел Кастеллон 
“Я трохи попрацюю, 
потім піду в торгову 
школу, а потім, 
можливо, в коледж. 
Планую зробити 
багато, особливо у 
сферах бізнесу та 
дизайну. Хотів би 
бути музикантом, 

але хотів би займатися більшим, ніж 
музикою, хоча я дуже захоплений нею. 
Хотів би робити саундтреки до фільмів чи 
ігор, подорожувати. Звичайно, я буду 
сумувати за SGA. У мене з’явились чудові 
друзі. Я буду сумувати за уроками музики 
та чудовими речами, які там завжди 



 

 

траплялися. Я зрозумів, що життя 
несправедливе, і ніхто не збирається 
панькатися з тобою. Робіть це самі і не 
заздріть тим, хто досягнув успіху, бо це 
ментальність невдахи. Реальність - 
найкраща мотивація, яку ви можете мати.” 

 
Тарас Івануць 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ерік Елліс 
“Планую поступити 
в коледж. У 
майбутньому хочу 

займатись 
анімацією, хоча б раз 
у житті стрибнути з 

парашутом. 
Сумуватиму за SGA, 
особливо за уроками 

музики. Важливо, що вивчив на сьогодні - 

будь готовим заздалегідь, щоб не 
прийшлось готуватися навздогін ”. 

 
Алекс 
Павликівський 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  Кассандра Гікман 
“Планую разом з 
батьками переїхати 
жити на північ 
штату Нью 
Йорк. Деже люблю 
готувати, напевно, 
стану шеф-кухарем. 
Хотіла б побачити 
північне сяйво. 

Неодмінно 
сумуватиму за SGA, особливо за добротою 
вчителів. Найважливіше, що вивчила – час 
йде дуже швидко. Бо ще ніби вчора я буда 
дев’ятикласницею.” 
 
  

Данило Гнатишин 
“Планую навчатись 
у Вашингтонському 
університеті, щоб 
отримати ступінь зі 
статистики. За цей 
час сподіваюся 
стажуватись в 
галузі інформатики. 
Хочу продовжувати 
кар’єру в цій галузі. 

Я хотів би працювати в одній з найбільших 
компаній на західному узбережжі, таких як 
Microsoft, Amazon або Apple. Моя головна 
кар’єрна мета  - стати провідним 
науковцем у галузі комп’ютерних 
технологій. Безсумнівно, сумуватиму за 
SGA та гостинним, тісно пов’язаним 
товариством, яке асоціюється з нею. 
Однією з найважливіших речей, що вже 
вивчив у житті - важливо задати собі                 
«правильний темп» для всього. Складання 
плану заздалегідь - чудовий спосіб 
рівномірно розподілити свою роботу. І не 
забувати проявляти ініціативу.” 



 

 

 
Ральф Лозано  

“Я йду до коледжу, 
щоб вивчати 
нерухомість та 
право. Хочу стати 

юристом. 
Сподіваюся, одного 
дня я буду 
сенатором чи 
конгресменом. Хочу 

поїхати в Єгипет і побачити піраміди. Я 
точно буду сумувати за людьми та 
друзями, яких я зустрів у SGA. Я дізнався 
одне, що напружена праця окуповується.” 
 

Кетрін Міллз 
“Мій план після 
закінчення навчання 
– вчитися в SUNY New 
Paltz за 

спеціальністю 
«Бізнес». Я буду 
концентруватися на 

міжнародному 
бізнесі, тому, 

сподіваюся, я зможу працювати в компанії, 
де мені потрібно буде багато 
подорожувати. Я хотіла би на деякий час 
переїхати жити до Ірландії чи Англії. 
Безумовно сумуватимк за SGA. Найбільше -  
за своїми друзями: Джозефом,  який 
галасував у коридорах, за сміхом з Джозі та 
Девідом та співами із Челсі. Я буду 
сумувати за нашими спільними обідами та 
прогулянками після уроків. Я навчилася 
перестати забагато думати, а просто 
насолоджуватися життям. Важливо 
зосередитись на тому, що робиш і не 
дозволяти нікому відволікати вас. Ваше 
психічне здоров’я завжди має бути на 
першому місці.” 
 

 
Джозеф Мак’Бейн 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
      

Емелі Пералта 
“Я буду відвідувати 
коледж для здобуття 
ступеня бакалавра. 
Ще не точно 
впевнена, ким хочу 
бути в майбутньому, 
але точно - кимось 
успішним. Я хотіла 
би подорожувати 

світом. Я точно буду сумувати за SGA і 
сумуватиму за всіма спогадами, які маю 
про своїх друзів, і, загалом, за Академією. 
Однією з найважливіших речей, якої я 
навчилась, - це завжди залишатися вірним 
собі і робити те, що для тебе добре. “ 
 
        Еван Зенар 

   
        



 

 

   
Лідія Полив’яна 

“Я поступаю в 
Baruch college на 
економіку, щоб 
стати фінансовим 
радником. Хочу 
придбати авто 
своєї мрії - Range 
Rover - і трохи 
пожити в Маямі. Я 

точно буду сумувати за SGA, за 
неймовірними людьми, яких я зустріла, за 
всіма спогадами, якими ми ділились. Усі 
обідні перерви разом з найкращими 
друзями, цікаві заняття та відпочинок з 
друзями - я їх ніколи не забуду. Я дізналась, 
що ви повинні бути готові змінити своє 
життя на краще, робити все вчасно і 
насолоджуватися життям у повній мірі.” 

 
Девід Кадаж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Браян Сампа 
“Я переїду до Лос-
Анджелеса, щоб 
навчатись у LMU 
для отримання 
ступеня бакалавра. 
Моя мета - стати 
ветеринаром. У 
найближчі роки я 
хотів би рости 

розумово, 

подорожувати, здобувати нові навички та 
радіти життю. Звичайно, я буду сумувати 
за своїм життям у SGA. Найбільше я 
сумуватиму за людьми та спільнотою, 
якою ми стали, за добрими часами та 
спогадами, які я мав із цими людьми. 
Найважливіший урок, який я вже вивчив в 
житті -"плануй свою лінь", - урок про який 
постійно нам нагадував пан Стасів. Просто 
виконувати свою роботу - це допоможе у 
набутті хороших навичок та пройти довгий 
шлях у житті.” 

 
SGA клас 2021 у Центральному Парку 

 
SGA випускний клас 2021 року 

Вітання випускникам 2021 року! 
Ви наша гордість! 

Нехай Господь благословить вас та 
допоможе здійснити ваші мрії!  


