
Wyjazd uczniów Zespołu Szkół w Świdnicy do Drohobycza 

        30 kwietnia 2017r. wraz z 19 innymi uczniami oraz 2 nauczycielkami z Zespołu Szkół im. 

Jana Pawła II w Świdnicy pojechałam do Drohobycza na Ukrainie. Wyjazd odbył się w ramach 

polsko-ukraińskiej wymiany szkolnej z Ogólnokształcącą Szkołą Nr 4 w Drohobyczu. Podczas 

wyjazdu mieliśmy okazję poznać obyczaje, kulturę oraz tradycje mieszkańców Ukrainy. 

       Pierwszego dnia po przyjeździe zostaliśmy rozdzieleni do poszczególnych rodzin. Po 

południu obejrzeliśmy piękny spektakl w teatrze, a wieczorem bliżej poznaliśmy goszczących 

nas gospodarzy. 

       Drugiego dnia odbyła się wycieczka do Lwowa - jednego z największych i najpiękniejszych 

miast na Ukrainie. Drogę pokonaliśmy pociągiem, a wycieczka trwała cały dzień. Mogliśmy 

podziwiać piękno starych zabytków, z których dużą część zajmowały polskie budowle sprzed 

setek lat.  

        Trzeciego dnia uczestniczyliśmy w standardowych lekcjach naszych rówieśników, np. w 

matematyce, języku angielskim, muzyce, historii, ale również braliśmy czynny udział w 

zajęciach języka ukraińskiego, literatury ukraińskiej lub zagranicznej i  geometrii. Po szkole 

wraz z opiekunami wybraliśmy się na wycieczkę krajoznawczą po Drohobyczu. Widzieliśmy 

tam pięknie zdobione cerkwie i kościoły, muzea, a także kopalnię soli, która była tak sławna, 

gdy powstawał Drohobycz, że umieszczono jej symbol ( 9 stożków soli) w herbie miasta.  

            Czwartego dnia pojechaliśmy do zoo. Nie było ono bardzo duże, jednak atrakcyjne ze 

względu na różnorodność zwierząt. Widzieliśmy tam małpy, lamy, pawie, lemury, kapibary, 

króliki, tygrysy, lwy i wiele innych. Wieczorem wybraliśmy się na basen, który znajdował się 

niedaleko szkoły naszych kolegów i koleżanek. Skakaliśmy do wody lub pływaliśmy wzdłuż 

wydzielonego toru. 

           Piątego dnia odbyła się wycieczka do miasta położonego niedaleko Drohobycza – do 

Truskawca. Mieliśmy okazję obejrzeć pokaz w delfinarium. Główną atrakcją były delfiny 

robiące różne niesamowite sztuczki oraz rozbawiająca całą publiczność foka. Po tym 

emocjonującym pokazie wszyscy udaliśmy się do teatru, gdzie odbyła się uroczysta gala z 

okazji 70. rocznicy istnienia szkoły w Drohobyczu.  

            Po całym tygodniu pełnym wrażeń pożegnaliśmy się z ukraińskimi rodzinami, a 

następnie udaliśmy  się w długą drogę powrotną. 

          Myślę, że taka wymiana to bardzo miłe przeżycie godne zapamiętania. Poznaliśmy 

nowych kolegów oraz zobaczyliśmy urokliwe miejsca. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę 

mogła uczestniczyć w takim wydarzeniu.                           

                  Maria Kostrzewa                                                               


