
Tam byliśmy m.in. dzięki Pani Dyrektor, która wystarała się dla nas o dotację !!! 

18.04.2012 - wizyta w elitarnym Fizyko-Matematycznym Liceum przy Uniwersytecie Lwowskim           
im. I. Franki;                                                                                                                                                                                      
w imieniu naszej szkoły przekazaliśmy placówce brylantową kolekcję wszystkich dzieł F. Chopina  -
najlepszego ambasadora polskiej kultury  w świecie, album promujący naszą stolicę  i multimedialny 
kurs do nauki języka polskiego  na wszystkie poziomy nauczania;                                                            
obserwując warunki pracy naszych ukraińskich kolegów, wszyscy zgodnie doceniliśmy komfort pracy 
w Zajączku!

-  wykład na uniwersytecie poświecony historii Uniwersytetu Jana Kazimierza (obecnie Iwana Franki) 
oraz wielokulturowości Lwowa - dr T. Łylo,

– zwiedzanie Lwowa: m.in.: Teatr Wielki, stary rynek, muzeum - apteka, muzeum lampy naftowej, 
katedra ormiańska, pomnik Mickiewicza, katedra łacińska, w której Jan Kazimierz w kwietniu 1656 r. 
składał śluby Bogurodzicy jako patronce kraju,  ratusz (taras widokowy);

19.04.2012 – Złota Podkowa: Złoczów – Podhorce – Olesko: 

Olesko – zamek, w którym urodził się Jan III Sobieski - obecnie muzeum narodowe;

Złoczów – otoczony murami warownymi zamek rodziny Sobieskich - w czasach komunistycznych 
przerobiony na więzienie i wskutek tego zniszczony od wewnątrz, Muzeum Sztuki Orientalnej;

Podhorce –niegdyś imponujący, a obecnie popadający w ruinę zamek Koniecpolskich (potem 
własność Sanguszków);

20.04.2012 –Poczajów – Krzemieniec – Zbaraż:

Poczajów – Klasztor Zaśnięcia Bogurodzicy (Ławra Poczajowska) – jeden z dwóch najważniejszych  
dla prawosławia Zachodniej Ukrainy ośrodków kultu pozostający pod zwierzchnością Patriarchatu 
Moskiewskiego;

Krzemieniec - Muzeum Słowackiego (niestety, czynne dopiero od 1 maja, więc mogliśmy jedynie       
z zewnątrz zobaczyć piękny dworek dziadków poety), Góra Królowej Bony (zwana również Górą 
Zamkową), z której roztaczał się uroczy widok na panoramę miasta i która dostarczyła nam 
niespodziewanie wielu uciech,  Liceum Krzemienieckie –słynny i ważny w czasach zaborów obok 
Uniwersytetu Wileńskiego polski ośrodek naukowy na Kresach, obecnie – szkoła pedagogiczna),
spacer po mieście;

Zbaraż - zamek (obecnie muzeum ukraińskiej sztuki współczesnej) – obronę twierdzy (nie tak 
wyobrażaliśmy sobie twierdzę) przez J. Wiśniowieckiego w 1649 r. przed armią kozacko-tatarską                     
B. Chmielnickiego opisał H. Sienkiewicz w „Ogniem i mieczem”, pomnik Mickiewicza ufundowany 
przez rodaków w setną rocznicę urodzin wieszcza (fajnie, że był w programie, bo mogliśmy i przy nim 
spotkać harne Ukrainki);

21.04.2012 – zwiedzanie Lwowa (c.d.): dom, w którym Z. Herbert spędził dzieciństwo, kościół        
pw. św. Antoniego z charakterystycznym zielonym dachem, w którym poeta został ochrzczony 
(należący do polskiej parafii, przy której działa dom pielgrzyma, w którym mieszkaliśmy; 
proboszczowi przekazaliśmy w darze od szkoły album  przedstawiający życie i działalność bł. ks. J. 
Popiełuszki), Wysoki Zamek, Cmentarz Łyczakowski ( np. grób M. Konopnickiej, G. Zapolskiej,       



A. Grottgera, S. Goszczyńskiego, I. Franki, groby powstańców kościuszkowskich, listopadowych, 
styczniowych, kwatera Orląt – obrońców Lwowa z 1920 r.), wybudowany  specjalnie na EURO 2012 
stadion „Arena”;

Niezapomnianą wycieczkę zorganizowały Panie: Rusłana Kramar i Marzena Suska!!!

Więcej informacji na Dniu Ukraińskim. Szczegóły wkrótce. Serdecznie zapraszamy!

                                                                     zadowoleni z wycieczki uczniowie kl. 3a i 3c 


