
Wymiana międzynarodowa na Słowacji

W dniach  3-13.10.2013r.  grupa  33  uczniów z  ZSP nr  2  NSS Gimnazjum nr  2  w 
Ustrzykach Dolnych wzięła udział w wymianie międzynarodowej  we Vranovie, w ramach 
napisanego  przez  Słowaków  projektu  unijnego  „Europa  dla  obywateli”.  Naszą  przygodę 
rozpoczęliśmy  w  poniedziałek  lekko  opóźnionym  wyjazdem  sprzed  szkoły  z  powodu 
przekroczenia limitu czasu pracy przez kierowcę i potrzeby 45-minutowej   przerwy,  którą 
musiał  odbyć.  Dobrze  się  stało,  że  nie  nalegaliśmy  na  wyjazd  szybciej,  gdyż  przed 
Barwinkiem  zatrzymała  nas  Państwowa  Inspekcja  Drogowa,  która  bardzo  skrupulatnie 
sprawdziła  stan  techniczny  autobusu,  godziny  pracy  kierowcy  oraz  prędkość,  z  jaką 
pokonywał  całą  trasę.  Około  14.00  dotarliśmy  do  ośrodka  wypoczynkowego  Monika  – 
Polany położonego  nad  zbiornikiem  wodnym  Domasa.  Po  obiedzie  i  zakwaterowaniu 
ruszyliśmy zwiedzić  zaporę oraz poznaliśmy historię  sztucznego jeziora.  Powstało ono w 
latach sześćdziesiątych XX wieku w wyniku wybudowania zapory na rzece Ondava i zalania 
sześciu wiosek. Od jednej z nich, Velka Domasa, zbiornik przejął imię. Jezioro ma długość 14 
km, szerokość ( w najszerszym miejscu) 4 km, średnią głębokość  18 m. Położonych jest nad 
nim  5  ośrodków  wypoczynkowych:  Nova  Kelca,  Monika  –  Polany,  Eva  –  Holcikovce, 
Valkov – Tisava oraz Dobra. W drodze powrotnej zbieraliśmy liście, gałązki oraz inne dary 
natury,  z  których  w   ośrodku  pod  okiem  bukieciarki  na  zajęciach  artystycznych 
wykonywaliśmy piękne  kwiatowo-liściaste  bukiety,  koszyczki  i  inne  jesienne  ozdoby.  Po 
kolacji poznaliśmy pozostałych uczestników wymiany z Czech i Węgier, a także mieliśmy 
możliwość obejrzenia krótkiego pokazu węgierskiego tańca ludowego.

Wtorek,  drugi  dzień  naszego  pobytu  w  malowniczym,  aczkolwiek 
niedoinwestowanym zakątku Słowacji, spędziliśmy bardzo pracowicie. Do obiadu byliśmy w 
szkole Bernolakova, w której zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez dyrektora i nauczycieli. 
Na początku trochę nieufnie spoglądali na siebie uczniowie z obu państw, ale lody szybko 
zostały  przełamane,  a  wzajemna  ciekawość  i  zamiłowanie  do  sportu  przełamały  barierę 
językową  i  pozwoliły  na  nawiązanie  nowych  znajomości.  W szkole  mieliśmy możliwość 
poznać system kształcenia obowiązujący na Słowacji, a także uczestniczyć w lekcji geografii 
z  wykorzystaniem  tablicy  interaktywnej  oraz  lekcji  języka  angielskiego.  Szkoła,  którą 
odwiedziliśmy  była  dość  dobrze  wyposażona  w  nowoczesny  sprzęt  pozyskiwany  dzięki 
realizacji licznych projektów unijnych. Po obiedzie poznaliśmy legendę na temat powstania 
miasta  Vranov  przedstawioną  w  formie  krótkiej  inscenizacji  słowno-muzycznej  oraz 
podziwialiśmy występ dziecięcej grupy tańca Cifrosko – Mażoretek, która przybliżyła nam 
słowacki folklor. Spotkanie zakończyło się wspólną nauką jednego z tańców ludowych.

Środę  zaczęliśmy  standardowo  od  śniadania,  po  którym  pojechaliśmy  do  kolejnej 
szkoły  Siedlisko  II,  gdzie  zostaliśmy  przywitani  przez  uczniów  krótkim  występem 
folklorystycznym. Pobyt rozpoczęliśmy od zwiedzania szkoły, dużego obiektu wymagającego 
jednak generalnego remontu. Klasopracownie w szkole są bardzo dobrze doposażone w sprzęt 
multimedialny pozyskiwany także dzięki projektom unijnym realizowanym przez placówkę. 
Ciekawostką w szkole,  oprócz basenu, na którym uczniowie wszystkich szkół z Vranowa 
uczą się pływać, jest to, że od 3 lat prowadzi ona program, w którym uczniowie (zarówno 
chłopcy jak i dziewczęta) uczą się gotować, na początku proste potrawy, a później już całe 
obiady.  Efekty kulinarnej tej działalności poznaliśmy dzięki uczniom klasy IX, którzy pod 



czujnym okiem nauczycielki  przygotowali  dla  nas 3 rodzaje sałatek.  Następnym punktem 
programu  przygotowanego  dla  nas  przez  nauczycielki  szkoły  były  zajęcia  z  tangramu  i 
orgiami.  Mieliśmy  również  możliwość  zapoznania  się  z  wybranymi  uczniami  tej  szkoły, 
którzy byli uczestnikami projektu.  Zajęcia zajęły nam czas do 14. Po obiedzie zwiedziliśmy 
ruiny średniowiecznej  kamiennej  twierdzy Cicva  zbudowanej  w XIII  wieku.  Pod ruinami 
twierdzy organizatorzy przygotowali spotkanie dla uczestników projektu ze starostą Vranova 
i  jego  zastępcą  oraz  pasjonatami  historii,  którzy  barwnie  opowiadali  o  dziejach  regionu. 
Zorganizowano również wspólne grillowanie. Kolejny dzień pobytu to następna szkoła Juh, 
którą odwiedziliśmy we Vranovie. Zaczęliśmy od zwiedzania tej najstarszej w mieście szkoły, 
która rozpoczęła swoją działalność w 1936 roku i działała bez przerwy nawet w latach II 
wojny  światowej.  Następnym  punktem  programu  była  prezentacja  o  Unii  Europejskiej  i 
krótka historia szkoły, i miasta. W dalszej części odbyły się ciekawe zajęcia, w czasie których 
uczniowie  wykonali  zawieszki  szklane  zdobione  specjalnymi  farbami.  Następnie 
odgadywano, na podstawie odkrytych małych fragmentów ze zdjęć znane miejsca lub słynne 
postacie. Uczyliśmy się nawzajem trudnych słów po słowacku i polsku, a także piosenek w 
tych  dwóch  językach.   Wzajemne  poznanie  i  krótka  prezentacja  swoich  zainteresowań 
zakończyła  to serdeczne spotkanie.  Młodzież zarówno nasza jak i  słowacka miło spędziła 
razem czas, szybko przełamała wzajemną nieśmiałość, a nawet zostały nawiązane zawiązki 
przyjaźni,  które  być  może  przetrwają  dłuższy  czas.  Nasi  gospodarze  przygotowali  słodki 
poczęstunek oraz ciepłą  herbatę na rozgrzewkę, bo czwartkowe przedpołudnie było  dosyć 
chłodne.

Czas poobiedni to sportowa rywalizacja pomiędzy uczestnikami projektu z Czech  i 
Słowacji oraz Polski. Węgrzy w rywalizacji sportowej nie wzięli udziału. Potyczki sportowe 
objęły następujące konkurencje sportowe: rzut do kosza, bieg z przeszkodami, przenoszenie 
piłeczek  na  łyżce,  drużynowe  pokonywanie  trasy,  przy  czym  wszyscy  uczestnicy  mieli 
zawiązane  oczy oprócz prowadzącego,  wyścig  z  przetaczaniem osoby na dużych  piłkach, 
przeciąganie  liny  oraz  ciągnięcie  osoby na  materacu  po  wyznaczonej  trasie  i  mecz  piłki 
nożnej.  Udało  nam  się  wygrać  tylko  4  konkurencje,  więc  całą  rywalizacje  sportową 
przegraliśmy,  ale  emocje  związane  z  kibicowaniem  były  bardzo  duże.  Po  kolacji 
organizatorzy przygotowali  dyskotekę,  a  po powrocie  do ośrodka odbyliśmy długi  spacer 
wzdłuż jeziora, który pozwolił nam lepiej przygotować się do zadania postawionego przez 
organizatorów dotyczącego  wypracowania  sposobów na  lepsze  zagospodarowanie  okolicy 
Domasy.

Ostatni  dzień pobytu,  to udział  w akcji społecznej  związanej  ze zbieraniem śmieci 
wokół  zbiornika  wodnego  Domasa  oraz  spotkanie  z  lokalnymi  władzami.  Oprócz 
przedstawicieli  władz  na  zakończenie  projektu  „Europa  dla  obywateli”  przybyli 
przedstawiciele  lokalnej  prasy,  radia  i  telewizji.  Uczestnicy  projektu  wręczyli 
przedstawicielom władz napisane przez siebie depesze oraz udzielili krótkich wywiadów dla 
lokalnej stacji telewizyjnej. Poniżej przedstawiamy treść naszej depeszy, którą wręczyliśmy 
burmistrzowi Vranowa.

Depesza
Domasa to piękny zakątek Słowacji, jednak według naszej opinii brakuje tu zaplecza 

turystyczno – rekreacyjnego zapewniającego spędzenie czasu wolnego w atrakcyjny sposób. 
Jednym z minusów jest brak wypożyczalni sprzętu wodnego, dzięki któremu turyści mogliby 



podziwiać piękny krajobraz otaczający jezioro i aktywnie spędzać czas wolny. Wykorzystując  
zbiornik  wodny,  można utworzyć strzeżone kąpielisko  oraz  piaszczyste  dostępne plaże jak 
również natryski i toalety. Dla najmłodszych można wybudować plac zabaw, a dla młodzieży  
boiska sportowe. Remontu wymaga również ośrodek wczasowy, w którym mieszkaliśmy w  
czasie naszego pobytu na Słowacji.

Okolice  Domasy  prezentowałyby  się  lepiej  w  czystych,  pięknych  i  tajemniczych  
szlakach turystycznych wokół jeziora. Uważamy, ze pojawienie się powyższych udogodnień 
zwiększy  ilość  gości  chcących  w miłej,  czystej  i  atrakcyjnej  rekreacyjnie  okolicy  spędzać 
zarówno weekendy jak i wakacje.

Wywiadów  udzielili  pan  Kamil  Fundanicz  oraz  Aleksandra  Orlef.  Po  obiedzie 
wyjechaliśmy do domu. Mile będziemy wspominać czas spędzony na Słowacji. Poznaliśmy 
wiele osób, kulturę, zwyczaje i obyczaje naszych sąsiadów. Doskonaliliśmy pracę w grupie, a 
także przełamywaliśmy nieśmiałość oraz bariery językowe.  Być może nawiązaliśmy nowe 
przyjaźnie, ale to pokaże dopiero czas. 

Uczestnikami projektu byli:  Tomasz Bilik,  Pamela Bulwan, Maciej  Buśko, Justyna 
Chmielowska, Adam Czapor, Marek Czapor, Rafał Dwornicki,  Maria Franc, Hubert Gnot, 
Marcelina  Grzebyk,  Dżordan  Jaźwiecki,  Sandra  Jurcaba,  Michał  Karabanowski,  Oliwia 
Kłodowska, Kacper Koss, Łukasz Królikowski, Natalia Kwaśnik, Martyna Lachowska, Inga 
Opalińska,  Eryk  Opaliński,  Aleksandra  Orlef,  Piotr  Oszer,  Paulina  Pańczyszyn,  Sandra 
Pasławska,  Filip  Paszkiewicz,  Dawid Podkówka, Paweł  Smarkucki,  Adam Steciuk,  Adam 
Sygut,  Agnieszka  Sykała,  Kacper  Szpotański,  Przemysław  Tkacz,  Zuzanna  Wojtowicz. 
Opiekę nad uczniami sprawowali: pani Grażyna Majer i pan Kamil Fundanicz.

Grażyna Majer


