W dniach od 29 maja do 5 czerwca brałam udział w wyjeździe na Ukrainę wraz
z uczniami z Wieprza, Radziechów oraz licealistami z I Liceum Ogólnokształcącego im.
B. Nowodworskiego w Krakowie.
Daleka podróż, nieznana kultura i ludzie, którzy niekoniecznie będą nastawieni
pozytywnie oraz nieznani dotychczas mi koledzy, sprawiła, że przed wyprawą byłam pełna
obaw. Jednak mając w towarzystwie przyjaciółkę, zrozumiałam, że ten wyjazd na pewno
będzie super. Pożegnawszy się z rodziną wsiadłam do autobusu, którym miałam przejechać
3800km. Już na początku podróży poznałam się z osobami z Wieprza. Wszyscy sprawiali
wrażenie miłych i sympatycznych. Pierwszym punktem naszej wyprawy był Lwów, jednak
przed tym wsiedli jeszcze licealiści z opiekunami w Krakowie. Od tej chwili już tylko
jechaliśmy na Ukrainę. Granicę w Medyce pokonaliśmy sprawnie i bez problemowo. Po
około trzech godzinach jazdy byliśmy we Lwowie, Tam dołączyła do nas pani Łesia,
nauczycielka z Żydaczowa. W mieście zwiedzaliśmy Cmentarz Łyczakowski, gdzie było
wiele polskich grobów z pięknymi nagrobkami. Następnie udaliśmy się na stare miasto.
Jednak z powodu małej ilości czasu nie zwiedziliśmy dużo. Osobiście zobaczyłam
przepiękną operę i niedaleko znajdującą się cerkiew. Około godziny 14 udaliśmy się w
stronę Żydaczowa, gdzie mieliśmy zakwaterowanie. W tym małym mieście znajdują się
cerkiew greko- katolicka oraz kościół, w którym można uczestniczyć w polskiej mszy. Razem
z panią Łesią zwiedzaliśmy go. Moim zdaniem to miasto nie jest ładne, pokazuje biedę i
ubóstwo. Jednak po dłuższym spacerze można zważyć, że posiada ono także swój własny,
regionalny klimat inny niż w Polsce. W Żydaczowie znajduje się wzgórze na którym jest
pomnik. Jest to piękne miejsce, pokazujące krajobraz wokół m.in. duże jezioro. Pod
pomnikiem całą grupą śpiewaliśmy piosenki oraz wykonaliśmy pierwsze wspólne zdjęcie.
Następnego dania odwiedziliśmy gimnazjum oraz spotkaliśmy się z panem Vasylem. O
godzinie 11.00 wyjechaliśmy w 20 godzinną podróż w kierunku Jałty. Po drodze mieliśmy
okazje oglądać krajobraz Ukrainy, który w większej części był równinny i rolniczy.
Przejeżdżaliśmy również przez większe miasta, takie jak Chmielnicki, Symferopol. W Jałcie
przebywaliśmy trzy dni, zakwaterowani w liceum. W środę zwiedzaliśmy miasto oraz
odbyliśmy rejs statkiem po Morzu Czarnym. Widzieliśmy Jaskółcze Gniazdo oraz krajobraz
Jałty. Mieliśmy również okazje pierwszy raz wykąpać się w morzu. Było one bardziej słone
oraz cieplejsze od Morza Bałtyckiego. Drugiego dnia przed 9.00 wyjechaliśmy do siedziby
Chanów Krymskich, Bakhczysarayu. Poznaliśmy tam ich historie. Mieliśmy okazję
obejrzeć również miasto Czufut-Kale z Uspiańskim Monastyrem, które wykuto w skale. Było
ono piękne. Następnie powróciliśmy do tatarskiej wioski, gdzie zjedliśmy przepyszny lunch
tatarski, oraz wypiliśmy herbatę na mądrość. Udaliśmy się w dalszą podroż do rosyjskiego
Sewastopola, gdzie zostaliśmy zapoznani z bogatą historią miasta – w tym mieliśmy
możliwość zobaczenia czarnomorskiej floty. O godzinie 20 wróciliśmy do Jałty. Podczas
pobytu mieliśmy kilka lekcji z języka ukraińskiego, które prowadziła pani Łesia. W piątek
wyruszyliśmy w drogę powrotną. Jednak przed tym udaliśmy się na plażę. O godzinie 15
wyjechaliśmy ze słonecznej Jałty. Podczas podróży zatrzymaliśmy się w Latyczowie, gdzie
znajduje się kościół z cudownym obrazem Maryji. Zostaliśmy tam miło przyjęci i
poczęstowani krowką. Następnie dotarliśmy do Kamieńca Podolskiego, gdzie zwiedziliśmy
miasto oraz historyczną twierdzę. Mieliśmy okazję uczestniczyć tam w mszy świętej,
prowadzonej przez księdza z Krakowa. Uważam, że było to wspaniałe zakończenie naszej
wycieczki. Wyjechaliśmy o godzinie 20.30. Następnego dnia byliśmy już w domu.
Ten wyjazd był najlepszym jaki kiedykolwiek przeżyłam. Pozwolił mi poznać kulturę
oraz zwiedzić wiele pięknych miejsc, które mogę już nigdy więcej nie zobaczyć. Dzięki
niemu poznałam wielu wspaniałych ludzi i przeżyłam nie zapomniane przygody, które do
końca życia nie zapomnę. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze kiedyś okazję przeżyć coś
równie cudownego.
Ewa Jakubiec (uczestniczka z Radziechów)

