
Wyjazd integracyjny 2019r 

 

W dniach 07.05-14.05.2019r. odbył się VI etap programu polsko – ukraioskiej wymiany 

młodzieży pod hasłem „Języki obce w działaniach młodzieży”. Koordynatorem i kierownikiem 

programu jest p. T. Bakaj - nauczycielka języka angielskiego a opiekę sprawowały p. B. Brigui - 

nauczycielka języka niemieckiego oraz p. T. Kłus -nauczycielka biologii i w-f.  

Dnia 7.05.2019r wyjechaliśmy na nasz wyjazd integracyjny wraz z grupą z Rawy Ruskiej, 

którą opiekowała się p. I. Nogal - wicedyrektor gimnazjum w Rawie Ruskiej. Po nocnym 

przejeździe udaliśmy się na zwiedzanie Pragi. Obejrzeliśmy gotycką katedrę św. Wita, Hradczany, 

spacerowaliśmy malowniczymi uliczkami Starego Miasta. Po południu mieliśmy czas na 

indywidualne zwiedzanie. 

Następnego dnia przejechaliśmy do kolejnego paostwa – Niemiec, gdzie mieliśmy 

zaplanowane zwiedzanie Norymbergii z przewodniczką. Istotną role w historii miasta odgrywał 

ówczesny zamek na skalach, dzięki któremu rozwinęło się miasto. 

Kolejnego dnia dotarliśmy do Paryża. Po spotkaniu z przewodnikiem udaliśmy się najpierw 

na obejrzenie miasta z okien autokaru. Podziwialiśmy katedrę Notre Dame, Wieżę Eiffla, 

Sekwanę i piękne ulice i kamienice Paryża. Tego dnia zaplanowane było zwiedzanie Luwru, w 

którym widzieliśmy m.in. Wenus z Milo i słynne dzieło Leonarda da Vinci - Mona Lisa. Po całym 

dniu zwiedzania pojechaliśmy metrem do hotelu. Następny dzieo zaczęliśmy od zwiedzania 

Wersalu - wiele pięknych sal, usłyszeliśmy dużo ciekawych faktów z historii Francji ale 

największe wrażenie sprawiła na nas sala lustrzana. Również piękne są wersalskie ogrody. 

Następnie dojechaliśmy autokarem do centrum Paryża i udaliśmy się na zwiedzanie Wieży Eiffla. 

Widok był przepiękny. Później udaliśmy się pieszą wycieczką do Łuku Triumfalnego i 

spacerowaliśmy po słynnych Polach Elizejskich. Po nocnym przejeździe do Austrii wyruszyliśmy 

na zwiedzanie Salzburga w strugach deszczu. Zła pogoda nie przeszkodziła nam w zwiedzaniu 

miasta Mozarta – obejrzeliśmy jego dom rodzinny, dom, gdzie mieszkał oraz spacerowaliśmy 

uliczkami w średniowiecznym stylu. W godzinach popołudniowych dotarliśmy do Czeskiego 

Krumlova. Tam zakwaterowaliśmy się do hotelu ''Rajsky'' by odpocząd przed długim powrotem 

do domu oraz wraz z opiekunami podsumowad nasz wyjazd integracyjny. Kolejny dzieo przywitał 

nas pięknym słoocem. Odwiedziliśmy tutejszy stary kościół św. Wita, mieliśmy czas na zakup  

pamiątek, spróbowanie tutejszych specjałów. Z widocznym smutkiem na twarzach 

rozpoczęliśmy podróż do domu. 14 maja we wczesnych godzinach rannych na granicy w 

Hrebennem pożegnaliśmy się z ukraioskimi przyjaciółmi i wyruszyliśmy w dalszą podróż do 

domu. O 7 nad ranem w naszej miejscowości przywitali nas z wielką tęsknotą rodzice i 

przyjaciele.  

To był bardzo udany wyjazd. Na pewno zostanie nam długo w pamięci. 

Sprawozdanie sporządziła grupa projektowa pod opieką p. Tatiany Bakaj 


