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Z WIZYTĄ WE LWOWIE.

W dniach 18-21 października delegacja naszej szkoły odwiedziła Lwów, miasto z którym
szkoła związana jest poprzez swego patrona Orlęta Lwowskie. Wyjazd do Lwowa był
zorganizowany wspólnie z Zespołem Szkół nr 5 w Krasnymstawie, takŜe noszącym imię Orląt
oraz z przedstawicielami lubelskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa. W sumie
wycieczka liczyła 24 uczestników. Nasz Zespół Szkół reprezentowało pięciu uczniów i czwórka
nauczycieli. Wczesnym rankiem w sobotę, Ŝegnani przez rodziców uczniów wyruszyliśmy
autokarem kraśnickiej firmy „Wrotour”w podróŜ. Po drodze w Lublinie, a następnie w
Krasnymstawie zabraliśmy pozostałych uczestników .
Granicę Polski i Ukrainy przekroczyliśmy na przejściu Hrebenne-Rawa Ruska. We
Lwowie byliśmy wczesnym popołudniem. Jeszcze tego samego dnia w towarzystwie młodego
przewodnika Pawła, który przywitał nas wspólnie z dyrektorką polskiej szkoły, zwiedziliśmy
Cmentarz Orląt Lwowskich oraz Cmentarz Łyczakowski. Na Cmentarzu Orląt złoŜyliśmy
kwiaty i zapaliliśmy znicze oddając hołd bohaterstwu młodzieŜy, która poniosła najwyŜszą
ofiarę oddając swoje Ŝycie w walce o polskość Lwowa w 1918 r. Cmentarz Orląt Lwowskich
zniszczony w czasie rządów radzieckich, odbudowany został przez polską firmę pracującą na
Ukrainie, Energopol. Cmentarz jest pięknym świadectwem polskiego patriotyzmu. W sąsiedztwie
cmentarza bohaterskich obrońców miasta znajduje się Cmentarz Łyczakowski. Tutaj
odwiedziliśmy groby wielkich twórców kultury polskiej: Marii Konopnickiej, Gabrieli
Zapolskiej, Artura Grottgera i Władysława Bełzy, autora wiersza, którego chyba uczyło się kaŜde
polskie dziecko „ Kto ty jesteś?- Polak mały. Jaki znak Twój ?- Orzeł biały.”
Drugiego dnia pobytu w Lwowie zwiedzaliśmy miasto. Katedra rzymsko-katolicka,
kościół Matki BoŜej ŚnieŜnej, oddany obecnie greko-katolikom zwanymi unitami, cerkiew
grecko- katolicka św. Jura, świątynie wyznania ormiańskiego i cerkwie prawosławne świadczą o
ogromnej róŜnorodności kultur i religii tego miasta. Mieliśmy moŜliwość obejrzeć panoramę
całego miasta ze wzgórza zwanego Wysokim Zamkiem a wieczorem operę Giacomo
Pucciniego „ Cyganeria” we wspaniałym Teatrze Opery i Baletu, zbudowanym w 1898 roku
według projektu Zygmunta Gorgolewskiego, z freskami Józefa Mehoffera. Wspaniałymi
budowlami są teŜ Dworzec Lwowski i Politechnika, gdzie znajdują się freski według projektu
Jana Matejki. Miasto zachwyca wielowiekową historią, róŜnorodnością kultur i architektury.
Wymaga jednak olbrzymich pieniędzy na renowację, o które na Ukrainie trudno. O tym, Ŝe
sytuacja ekonomiczna i polityczna nie jest najlepsza mieliśmy okazję słyszeć na wiecu i
manifestacji przeciwko rządom prezydenta Kuczmy , które odbywały się w niedzielę w centrum
miasta i w których brało udział kilka tysięcy mieszkańców.
Kolejne dwa dni we Lwowie to pobyt w dwóch szkołach nr 10 im. Marii Magdaleny
i nr 24 im. Marii Konopnickiej. Są to szkoły z językiem wykładowym polskim, gdzie w kaŜdej
z nich uczy się ponad 300 uczniów. W szkole nr 10 młodzieŜ uczestniczyła w konkursie wiedzy o
Lwowie. Nasza uczennica Emilia Kwietniewska zajęła 3 miejsce. Wzruszenie ogarnęło tych
Lwowiaków, którzy przed laty w czasach swojej młodości zasiadali w ławkach tej szkoły. Czas
wieczorny wypełniła wspólna dyskoteka. W szkole nr 24 odbył się turniej tenisa stołowego.
Gospodarze byli lepsi, najlepszy z naszych Marcin AmbroŜkiewicz zajął 4 miejsce, Radosław

Bis był 8. Nauczyciele mieli okazję poznać warunki pracy szkół polskich na Ukrainie,
podyskutować o problemach jakie w nich występują. Dyrektorzy szkół z Urzędowa i
Krasnegostawu przekazali obu szkołom podarunki przywiezione z Polski. Skaner ufundowany
przez naszą młodzieŜ szkolną przekazany został szkole nr 24.
Nawiązane zostały kontakty, które na pewno owocować będą dalszą współpracą
wszystkich czterech szkół , które miały okazję na wymianę doświadczeń, integrację uczniów i
nauczycieli. Na pewno zaowocują teŜ pomocą rzeczową bardzo potrzebną obu lwowskim
szkołom. Kontakty te, zawarte za pośrednictwem Towarzystwa Miłośników Lwowa, na pewno
dobrze słuŜyć będą wychowaniu naszej młodzieŜy w duchu patriotyzmu, tolerancji i otwartości
na świat i inne kultury.

