Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży (Polish - Ukrainian Youth Exchange)
Project realizowany przez dwa znakomite gimnazja: Gymnasium № 323 м. Київ, Україна
Public Middle School No. 2 in Wieprz oraz znakomitego partnera z Jałty „Szkołę-Liceum nr9” w Jałcie
TERMIN: 3-14 X - 12 dni (~ 4 234 km.)
Niedziela 3.X 2010 - godzina 11:00 wyjazd z Wieprza (spotkanie pod Lewiatanem)
Dzień 1 - Poniedziałek 4.X.2010
7:30 – 8:00 – przyjazd do stolicy Ukrainy – Kijowa – (950 km). (powitanie w szkole, śniadanie)
9:30 – 15:00 – poznajemy historie regionu: „Stary Kijów” Podil. Numerous attractions of Podil particularly include: Frolivskyi and
Pokrovskyi Convents, National University of Kyiv-Mohyla Academy, House of Ivan Mazepa, House of Peter the Great, Fountain of
Samson, Andriyivskyy Descent (Andriyivs’kyi uzviz), Museum of History, St. Michael's Golden-Domed Monastery, Saint Sophia
Cathedral and Monument to Princess Olga of Kiev, Golden Gates, House of Teacher, National Opera House of Ukraine, National
Taras Shevchenko University of Kyiv.

15:00 – obiad w szkole
15:30 – 16:30 – prezentacja szkoły w Kijowie
17:00 - 19:00 – spotkanie polskiej młodzieży z rodzinami ukraińskimi, kolacja po ukraińsku
20:00 – powrót na nocleg
Dzień 2 - Wtorek 5.X.2010
8:30 – śniadanie w szkole
9:30 – 15:00 – poznajemy historie regionu: „Nowy Kijów” Kiev Pechersk Lavra, Museum of World War II Monument to the
victims of the Golodomor, Arsenal Square, Verkhovna rada, the Ukrainian Parliament, Mariinsky park, Mariinsky Palace, Dynamo
Stadium, Museum of Water, European square, Khreschatyk street, Culture and Arts Centre "October Palace"

15:00 – obiad w szkole
15:30 – 16:00 – prezentacja Gimnazjum nr2 w Wieprzu
16:15 - 17:00 – prezentacja Gimnazjum nr 323 z Kijowa, concert of Ukrainian folk songs
17:15 – 19:00 – międzynarodowe zawody pływackie – Ukraina - Polska
20:00 – powrót na kolację i nocleg
Dzień 3 - Środa 6.X.2010
8:30 – śniadanie w szkole
9:30 – 14:00 – poznajemy historię regionu i narodu: to Pyrohiv (Museum of Folk Architecture and Life of Ukraine).
14:00 – obiad w szkole
14:15 – 16:00 – praca w grupach PL-UA
16:00 – Wyjazd w kierunku Yalty (Półwysep Krymski) – (901 km).
16:01 – (…) warsztaty językowe w autobusie…+ nocleg
Dzień 4 - Czwartek 7.X.2010
9:00 – 11:00 – przyjazd do Jałty
11:00 – 12:00 – rozlokowanie młodzieży w pokojach pensjonatu
(obok stadionu w Jałcie)
Bila 14:00 – powitanie partnera ze szkoły nr9 na Moskiewskiej
19 +obiad dla PL-UA
15:00 – 18:30 – integracja młodzieży PL-UA na plaży Morza
Czarnego
19:30 – powrót do pensjonatu na obiadokolację
20:30 – udział w zabawie integracyjnej (dyskotece) trzech
partnerów (w sali szkoły nr9)
22:00 – powrót do pensjonatu na nocleg
Day 5 - Piątek 8.X.2010 :
8:30 – 9:00 – śniadanie w pensjonacie
9:30 – 10:30 - przejście główna ulicą Jałty w kierunku Szkoły nr9
11:00 – Oficjalne prezentacje trzech szkół (z Jałty, Kijowa i Wieprza)
13:30 – obiad w szkole nr9
14:30 – 19:00 – zajęcia sportowe (trzy drużyny: Jałta,
Kijów, Wieprz) na plaży Morza Czarnego (…)
19:30 – powrót do pensjonatu na obiadokolację, po niej
wieczorek pogodny (wg pomysłu Polaków)

Dzień 6 - sobota 9.X.2010
7:00 – śniadanie w pensjonacie
7:30 – wyjazd na warsztaty historyczno - kulturowe do Sewastopola i Khersonu
10:00 – 14:00 – poznajemy historię i kulturę Półwyspu Krymskiego (Sewastopol - z greckiego
"święte miasto" - największe miasto Krymu, zobaczymy na placu Nachimowa (muzeum floty wojennej – opcja)
piękną przystań grafska (jedną z najstarszych budowli miasta z której otwiera się przepiękny widok na zatokę
Sewastopolską i Południową oraz okręty wojenne, pomnik Nachimowu, pomnik obrońcom Sewastopola w 19411942 r.) Zobaczymy też piękne forty Konstantynowski i Michajłowski.

12:00 - lunch
13:00 - poznajemy historię Chersones Taurydzkiego:
Ruiny Chersonesu leżącego na jednym z półwyspów Sewastopola przypominają czasy gdy była tu kolonia
grecka. Powstała ona w VI w. pne. i była kwitnącym i potężnym ośrodkiem miejskim aż do XIII w. ne., kiedy to
spalili ją Tatarzy. Chersones jest też jednym z najważniejszych miejsc rosyjskiego i ukraińskiego prawosławia. Jest
jedyna miejsce na terenie byłego Związku Sowieckiego, na którym przebywali święci Cyryl i Metody (twórcy m.in.
słowiańskiego alfabetu, którego bezpośrednim dzieckiem jest cyrylica). Także tutaj w roku 988 książę kijowski
Włodzimierz przyjął chrzest wprowadzając na Ruś chrześcijaństwo.

15:00 – Wyjazd w kierunku dawnej siedziby Chanów Krymskich - Bakhczysaray
16:00 – 18:30 – Poznajemy historię Chanatu Krymskiego (Pałac Chanów, widok na skalne miasta
Czufut Kale). – (Yalta-Sewastopol-Bakhczysaray-Yalta: razem 205 km).
20:30 – powrót do pensjonatu, kolacja
21:30 – warsztaty kulturowo – historyczne PL-UA (karty pracy, inne)
22:00 – nocleg
Dzień 7 - niedziela 10.X.2010
8:00 – śniadanie w pensjonacie (klub cofe)
9:00 – udział młodzieży we mszy świętej
10:30 – wyjazd do Liwadii, gdzie poznamy historię słynnego Pałacu Konferencji Jałtańskiej, należącego
niegdyś do rodziny carskiej. Następnie udamy się na Jaskółcze Gniazdo – uroczego pałacyku na skarpie.
Niegdyś była to własność prywatna – dziś symbol KRYMU.

18:00 – powrót do Jałty, krótka kąpiel w morzu, przejazd do pensjonatu, kolacja
21:00 – warsztaty kulturowo – historyczne PL-UA - karty pracy. Po nich wieczorek
pogodny (wg pomysłu Ukraińców)
22:00 – nocleg
Dzień 8 - poniedziałek 11.X.2010
8:00 – śniadanie w pensjonacie
9:00 – 12:00 – zajęcia sportowe wspólnie z młodzieżą ze szkoły nr9 w Jałcie (plaża Morza Czarnego )
13:00 – obiad w pensjonacie, pakowanie bagażu, pożegnanie z przyjaciółmi z Jałty
14:00 – wyjazd w kierunku Kercza. Na 1 godzinę zatrzymujemy się w Feodosiyi – (166 km).
17:00 – 18:00 spacer po mieście, wyjazd w kierunku Kercza (100 km).
20:00 – 21:00 – rozlokowanie w pokojach pensjonatu (www.villa-dana.com), obiadokolacja
21:00 – 21:45 - warsztaty językowe (polski i ukraiński)
22:00 – nocleg
Dzień 9 - wtorek 12.X.2010
7:00 – śniadanie
8:00 – 13:30 poznajemy miasto Kercz – jego walory
historyczne i kulturowe (Region Kercza to najdalej na wschód położona część Półwyspu Krymskiego, z portem i widokiem na Rosję
leżącą raptem parę kilometrów dalej. Cieśnina kerczeńska, zwana w starożytności bosforem pontyjskim, oddziela ukraiński Krym od Rosji a
łączy morza Czarne i Azowskie. Nad tym wszystkim panują ruiny twierdzy tureckiej wybudowanej tu w roku 1703.)

13:30 – Lunch
14:15 - 16:30 - animacje sportowe oraz rekreacja w Morzu Azowskim
16:45 – obiadokolacja
17:30 – wyjazd w kierunku Kijowa – (962 km).
Dzień 10 - środa 13.X.2010
9:00 – 10:00 - przyjazd do Kijowa, śniadanie (…)
10:30 – 14:00 - ewaluacja projektu – zajęcia warsztatowe w szkole (tam też przerwa na obiad)
14:30 – 17:00 - zajęcia sportowe na basenie szkolnym, pożegnanie z przyjaciółmi z Kijowa
17:00 – 19:00 - wyjazd w kierunku do Polski (Wieprza) – (950 km). (zależnie od czasu pracy kierowców)
Czwartek 14 X 2010 – planowany przyjazd do Wieprza godzina 9:00 – 12:00 (uzależniony od postoju na
granicy UA-PL.

