
       W niedzielę, 30 kwietnia, około godziny 20:00 spod Urzędu Gminny Świdnica wraz z 
rodzicami, panią dyrektor i dwoma nauczycielkami pełni entuzjazmu, jak również niepewno-
ści, wyruszyliśmy w podróż na Ukrainę. Część z nas była mniej więcej zorientowana, na 
czym będzie polegała ta wymiana, ponieważ braliśmy w niej udział w ubiegłym roku, inni, 
którzy nie mieli takiej możliwości, trochę mniej. 

       Podróż była niełatwa. Pewnie większość z nas niejeden raz narzekała na ból głowy, szyi 
czy pleców. Ale czy w tamtej chwili było to ważne? W końcu za niespełna kilka godzin mie-
liśmy spotkać się z naszymi ukraińskimi rówieśnikami. Niektórzy      z nas, zwłaszcza ci, 
którzy mieli przyjemność poznać ich w zeszłym roku, byli stęsknieni, a zarazem szczęśliwi, 
że mogą znów się spotkać. 

       Po kilkunastu godzinach nasza polska delegacja znalazła się w Drohobyczu. Zostaliśmy 
miło przywitani obiadem, jak można się domyślić – barszczem ukraińskim i pierogami ru-
skimi. Zaraz po tym zostaliśmy przydzieleni do poszczególnych ukraińskich rodzin. Była to 
dla nas wielka chwila, w końcu mieliśmy poznać, tak jakby, swoje nowe rodziny i swoje no-
we domy. 

       Tegoż samego dnia wybraliśmy się jeszcze do teatru na niezwykle śmieszny spektakl, co 
prawda nie wszyscy rozumieli jego treść, ale emocje były odczuwalne. 

       We wtorek, drugiego maja, wyruszyliśmy do Lwowa. Jest to magiczne miejsce. Ma w 
sobie swoisty urok, dzięki któremu przyciąga ono tak wielu turystów. Było dużo zwiedzania. 
Odwiedziliśmy zarówno fabrykę czekolady, jak i kawy. Wszyscy byli pod wrażeniem, mogąc 
zobaczyć wnętrza malowniczych cerkwi lub wejść po wysokich schodach na szczyt ratusza. 
Pewnie niejednemu przechodniowi humor poprawił występ wokalny jednych z nas. Było to 
zabawne i ciekawe przeżycie, występować na ulicy w tak wielkim i ważnym miejscu. Ten 
dzień pewnie pozostanie przez długi czas w naszej pamięci, ponieważ wiele tego dnia nas 
zaskoczyło i zauroczyło. 

       Następny dzień był dla nas ogromnym wyzwaniem. Pierwszy dzień w nowej,      i to 
ukraińskiej, szkole. Tego dnia mogliśmy poznać budynek szkolny oraz zasady tam panujące. 
Krótko mówiąc, duża część nas była w szoku – negatywnym czy pozytywnym – trudno po-
wiedzieć, ale tych parę godzin w szkole dało nam wiele do myślenia. 

       Po lekcjach odbyła się wycieczka po Drohobyczu. Jest to niewielki miasto, ale kryje się 
w nim wiele ciekawych zakamarków. Mogliśmy między innymi zobaczyć      i zwiedzić cer-
kiew zbudowaną bez użycia choćby jednego gwoździa. Atrakcje były niesamowite.  

       Kolejny dzień również zaczął się lekcjami. W szkole zostaliśmy miło zaskoczeni przez 
maluszki, które specjalnie dla nas przygotowały występy o tematyce wiosennej. Niektóre 
dzieci miały nawet polską kwestię do powiedzenia  i trzeba przyznać, że naprawdę ładnie im 
to wyszło. Po tym wszystkim pojechaliśmy do małego zoo. Sama podróż mninibusem była 
ogromną atrakcją. Po pierwsze dziury,  a po drugie nauka "jedności" – podczas ściskania się 
jak w puszce sardynek. Niestety w zoo zastała nas niepogoda, jednak nam to nie przeszkadza-
ło i spokojnie oglądaliśmy zwierzaki. Wiadomo, że warunki są tam troszkę inne niż w Polsce. 
Po ciężkim dniu mogliśmy zrelaksować się w basenie. Dla niektórych był to wieczór pełen 
wyzwań, szczególnie dla dziewczyn. Wiele rzeczy nas tam zaskoczyło. Musiałyśmy nauczyć 
się pewności siebie. Niejedna z nas pokonała swoje lęki, wykonując skoki do wody na głębo-
kość około 2 metrów. 



       W piątek, ostatniego dnia pobytu, wybraliśmy się do Truskawca. Jest to miejsce, w któ-
rym każdy może się odprężyć, uspokoić, zapomnieć o codzienności. Wszystko dzieje się tam 
powoli i nikt nie jest tam zabiegany. Mieliśmy możliwość wydać w tym miejscu swoje ostat-
nie pieniądze. Wszędzie stragany z pięknymi bluzkami, chustami, drewnianymi przedmiota-
mi. Tylko brać i kupować. 

       To właśnie w Truskawcu nasza delegacja mogła znaleźć się w delfinarium. Występy 
delfinów, kota morskiego oraz ich treserów były nieziemskie. Wszystko było doprowadzone 
do perfekcyjności. 

       Po tej wycieczce czekała nas ważna dla drohobyckich uczniów i pracowników szkoły 
uroczystość –trafiliśmy bowiem na 70 rocznicę istnienia szkoły w Drohobyczu. Występy 
były niesamowite. Wszystko było zgrane i piękne. Jedyne, co można było zrobić, to podzię-
kować, że mogliśmy wziąć udział w tak niezwykłej uroczystości.  

       Powoli zbliżał się wyjazd polskiej delegacji do ojczyzny. Dla wielu osób była to ciężka 
chwila, ponieważ musieliśmy opuścić osoby, które w ciągu kilku dni stały się nam bardzo 
bliskie. Trudno było nie uronić łzy. 

       Ten wyjazd z pewnością udowodnił dużej części osób, że nie powinniśmy narzekać na 
warunki panujące w Polsce, w naszej szkole, ponieważ są narody, które mają gorzej, ale tak i 
tak są zadowolone. Polska delegacja z pewnością jest bardzo wdzięczna za to, że nasi sąsie-
dzi z Ukrainy potrafili nas tak ciepło, mile i serdecznie przyjąć. Z pewnością ten pobyt na 
długo pozostanie w naszych sercach. 

       Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze możliwość, by odwiedzić naszych przyjaciół 
z Ukrainy  i że pomimo wielu przeszkód będziemy utrzymywali ze sobą kontakt, co będzie 
symbolem, jak ważne mogą być wymiany międzynarodowe.   
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