
        Dnia 31 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się polsko-ukraińska wymiana gminna. Dokład-
nie o godzinie 20.00 wyjechaliśmy spod Urzędu Gminy w Świdnicy do Drohobycza. Podróż 
przebiegła pomyślnie. Jechaliśmy jedyne 14 godzin.  

       Po dotarciu na miejsce spotkaliśmy się z poznanymi przed rokiem naszymi ukraińskimi 
przyjaciółmi, a następnie udaliśmy się do szkolnej stołówki, gdzie zjedliśmy ciepły posiłek – 
barszcz ukraiński i pierogi ruskie. Później zostaliśmy przydzieleni do swoich rodzin i wraz z 
nimi udaliśmy się do naszych tymczasowych domów.  Po rozpakowaniu się wszyscy udali się 
do teatru na cudowny  spektakl. Tym miłym akcentem zakończyliśmy pierwszy dzień pobytu 
w Drohobyczu. Drugi, równie przyjemny, dzień spędziliśmy we Lwowie, gdzie zwiedziliśmy 
ratusz, fabrykę czekolady i kawy oraz  wiele świątyń. To był naprawdę udana wyprawa. Trze-
ci dzień rozpoczęliśmy zajęciami w szkole. Wszyscy byliśmy zdumieni panującymi tam zwy-
czajami. Aktywnie uczestniczyliśmy w lekcjach, poznając nowe metody nauczania. Po 
smacznym posiłku rozpoczęliśmy zwiedzanie Drohobycza – pięknego, zabytkowego miasta. 
Zakochaliśmy się w urokach tej miejscowości. Zobaczyliśmy starą kopalnię soli, dużą ilość 
cerkwi, ogromny ratusz oraz przepiękny deptak, który zachwycił nas swoją prostotą. Tam 
również spotkaliśmy się z naszymi rodzicami, Panem Wójtem oraz Panią Dyrektor. Po po-
wrocie do domów mieliśmy czas na odpoczynek i bliższe poznanie naszych nowych 
,,rodziców’’. Czwarty dzień naszej podróży rozpoczęliśmy nauką w szkole ogólnokształcącej. 
Ukraińska młodzież wykazała duże zainteresowanie naszymi osobami oraz kulturą panującą 
w Polsce, a my z wielką przyjemnością opowiadaliśmy im o panujących u nas zwyczajach.  
Kolejną atrakcją był udany wyjazd do ZOO, gdzie mieliśmy możliwość karmienia uroczych 
czworonożnych przyjaciół. Mimo ciągle padającego deszczu świetnie bawiliśmy się w gronie 
znajomych. Ostatnim przeżyciem tego dnia był mile spędzony czas na basenie. Wspólna ką-
piel i wygłupy przybliżyły nas do siebie. Piątego dnia udaliśmy się do Truskawca – miasta 
posiadającego uzdrawiającą moc. Na tamtejszym targowisku zakupiliśmy piękne upominki. 
Było to dla nas coś nowego, głównie ze względu na obcy język. Następnie przeżyliśmy nie-
zapomniane chwile, podziwiając tresowane delfiny i foki. Ostatnim akcentem naszej podróży 
była uroczysta akademia z okazji 70-lecia Szkoły Ogólnokształcącej w Drohobyczu. Byliśmy 
zachwyceni dynamiką występów oraz wszechstronnym utalentowaniem naszych rówieśni-
ków. Nie wiedzieliśmy jak zachować się, gdy nadszedł czas pożegnań, ponieważ bardzo zży-
liśmy się z naszymi nowymi przyjaciółmi i ich rodzinami. Wiele osób uroniło łzy – było to po 
prostu nieuniknione. Droga powrotna była bardzo długa i wyczerpująca, aczkolwiek po 17 
godzinach szczęśliwie dojechaliśmy do domów. 

 Pobyt na Ukrainie wspominamy z uśmiechem na twarzy i z pewnością każdy z nas 
chciałby go powtórzyć. Mamy nadzieję, że w ciągu następnych lat nie stracimy kontaktu z 
tymi wspaniałymi osobami. 
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