
Lubartów, 02-10.X.2006r. 

SPOTKANIE MŁODZIEŻY  
Z POLSKI, UKRAINY I WĘGIER 

Patronat: Narodowe Centrum Kultury  
Konsul Generalny we Lwowiei Burmistrz 

Miasta Lubartów 

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
IM. PIOTRA FIRLEJA 
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Program pobytu delegacji uczniowskich z Węgier oraz Ukrainy 

w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Piotra Firleja w Lubartowie 
 

Serce bez granic 
  
 
 
Poniedziałek, 2.10. 
 
 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie u rodzin 
 
Wtorek, 3.10. 
 
 9.00 – 11.00 - Przedstawienie programu spotkania: 
  Zapoznanie młodzieży węgierskiej i ukraińskiej z polskimi rówieśnikami, 
  Warsztatowe zajęcia integracyjno – językowe, 

11.15 – 14.00 - Udział w ogólnoszkolnej uroczystości (otrzęsiny klas 
pierwszych),  
Przyjęcie na czas pobytu gości zagranicznych w poczet społeczności 
szkolnej, 

 14.00 – 14.30 - Obiad 
 14.30 – 17.00 - Zapoznanie z historią lokalną (zwiedzanie miasta) 
 18.00 – 22.00 - Dyskoteka szkolna 
 
Środa, 4.10. 
 
 9.00 – 10.00 - Spotkanie z panią Braun - szkolenie wolontariuszy 

10.00 – 14.00 - konferencja poświęcona stosunkom polsko – węgierskim 
i polsko – ukraińskim, 

  wykład na temat tolerancji, odmienności kulturowej i religijnej: 
  pokaz filmu i zdjęć z Sarajewa i Brazylii o Romach z Lubartowa 
 14.00 - Obiad 
 17.00 - Jadwinów – praca wolontariuszy 
 18.00 - Spotkanie w Centrum Wolontariatu w Lubartowie „Emaus”  
 Do 20.00 - ognisko integracyjne 
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Czwartek, 5.10. 
 
 9.30 – 10.30 - Zajęcia w przedszkolu 
 10.30 - wyjazd do Lublina 
 11.15 – 14.00 - Zwiedzenie Starego Miasta w Lublinie (zapoznanie z historią 

regionu) 
 14.00 - Obiad 

15.00 – 16.30 - Wizyta w instytucjach związanych z pracą wolontariuszy  
 (dom opieki społecznej „Kalina”) 
16.30 - Wizyta w świetlicy dla uchodźców  
18.00 - Spotkanie okolicznościowe nauczycieli 

 
Piątek, 6.10. 

 
Wyjazd do Warszawy – zwiedzenie starego miasta, Zamku Królewskiego, 
zapoznanie z historią Warszawy (integracja młodzieży ukraińskiej i polskiej) 

 
Sobota, 7.10. 
 
 Zajęcia studyjne na Majdanku (w muzeum obozu koncentracyjnego) 
 
 Wyjazd do Kazimierza Dolnego, zwiedzanie Kazimierza Dolnego 
 
Niedziela, 8.10. 
 
 Do dyspozycji rodziny 
 
Poniedziałek, 9.10. 
 
 Udział w zajęciach szkolnych: 
      Wspólne lekcje „Poznajemy historię Sąsiada” 
 
 12.00 - Wyjazd do Kotłówki – zwiedzanie pałacu 
 14.00 - Obiad 
 17.00 - Wystawa zdjęć, prezentacja wyników prac poszczególnych grup 

Spotkanie pożegnalne i podsumowanie wizyty w tym wypracowanie 
wniosków 

 
Wtorek, 10.10. 
 
 Wyjazd uczestników. 

 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Programme of the visit of students’ group 

 from Hungary and Ukraine 

in Piotr Firlej II Secondary School in Lubartów 
 

Heart without  Frontiers  
 
 
 
 
2.10.2006 (Monday) 
 

Arrival of the guests 
and accommodation at the host-families 

 
 
3.10.2006 (Tuesday) 
 
9.00 – 11.00 - Presentation of the meeting program: 

Hungarian and 
Ukrainian youth meets Polish students 
Language workshops integrating the group 

11.15 – 14.00 - Taking part in a school ceremony 
(hazing of the first grade students) 
Accepting the guests as a part of 
school community for the time of  their stay 

14.00 – 14.30 - Dinner 
14.30 – 17.00 - Presentation of the local history (town sightseeing) 
18.00 – 22.00 - School disco 
 
 
4.10.2006 (Wednesday) 
 
9.00 – 10.00 - Meeting with Mrs. Braun  representing voluntary work organization  
10.00 – 14.00 - Conference on Polish-Hungarian and Polish-Ukrainian relations 

Lecture about tolerance, religious and cultural diversity Presentation 
of a documentary and photos from Sarajevo, Brazil and Lubartow’s Gypsies   

14.00 - Dinner 
17.00 - Jadwinów - voluntary work 
18.00 - Meeting in the Voluntary Center “Emaus” 

To 20.00 - Integrational bonfire  
 
 
 
5.10.2006 (Thursday) 
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9.30 – 10.30 - Activities in kindergarten 
10.30 - Trip to Lublin 
11.15 – 14.00 - Sightseeing of the Lublin old town (presentation of the regions history) 
14.00 - Dinner 
15.00 – 16.30 - Visit at the institution connected with the voluntary workers activity (home 

of social welfare “Kalina”) 
16.30 - Visit in the refugees daycare centre 
18.00 - Teachers meeting 
 
 
6.10.2006 (Friday)  
 

Trip to Warsaw, -sightseeing of the Old Town,  
Royal Castle (presentation of the history of the Polish capital ) 

 
 
7.10.2006 (Saturday)  
 

Workshops at Majdanek (concentration camp museum) 
Trip to Kazimierz Dolny 

 
 
8.10.2006 (Sunday) 
 

Stay with the host families   
 
 
9.10.2006 (Monday) 
 

Taking part in school classes 
(the topic “Learning about the history of our Neighbors”) 

 
12.00 - Trip to Kozłówka 
14.00 - Dinner 
17.00 - Exposition of photos, presentation of group performances 

Farewell meeting, review of the group work and projects 
Summing up the visit 

 
 
10.10.2006 (Tuesday) 
 

Departure of the guests 
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W trójstronnym Programie wymiany brały udział następujące 

szkoły:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
       Piliscsaba                          Lubartów                            Lwów 
 

Międzynarodowe spotkanie młodzieży szkolnej uczestniczącej 
w Programie „Serce bez granic”, które odbyło się w II Liceum 
Ogólnokształcącym im. Piotra Firleja w Lubartowie w dniach  
2- 10 października 2006 roku. Spotkanie odbyło się w ramach Polsko- 
Ukraińskiej Wymiany Młodzieży (PUWM) oraz Polsko- Węgierskiej 
Wymiany Młodzieży  2006. 

 
Cele spotkania w ramach Projektu: 
- zapoznanie ukraińskiej i węgierskiej młodzieży z polskimi 

rówieśnikami i współczesną Polską, 
- zaznajomienie młodych Polaków z ich ukraińskimi i węgierskimi 

rówieśnikami, 
- zapoznanie z formami działalności wolontariatu w Polsce,                   

na Ukrainie i na Węgrzech, 
- pokazanie podobieństw oraz odmienności kulturowej,  
- przybliżenie historii lokalnej i kultury regionu, 
- poznanie podstaw języka sąsiada. 

 
Z Ukrainy przybyło 10 uczniów i 2 nauczycieli, a z Węgier 8 uczniów 
i 2 nauczycieli. 
 
Koordynatorem Projektu było II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra 
Firleja w Lubartowie. 
 

KLOTILDLIGETI 
WARD MÁRIA 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
GIMNÁZIUM ÉS 

ALAPFOKÚ 
MÛVÉSZETI ISKOLA 

 

II LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

IM. PIOTRA FIRLEJA 
W LUBARTOWIE 

LVIV SECONDARY 
SCHOOL 46 

SPECIALIZED IN 
ENGLISH NAMED AFTER 

VYACHESLAV 
CHORNOVIL 
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Wizyta uczniów była wspierana przez Narodowe Centrum Kultury  
i Burmistrza Miasta Lubartów. 

Poniedziałek, 2.10.  
 MONDAY 

Przyjazd gości ze Lwowa 
Arrival of the guests from Lvov 

Uczestnikom Wymiany z Ukrainy wyjechała naprzeciw delegacja nauczycieli 
i uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Firleja w Lubartowie:            
pani Teresa Rojek, pan Marcin Świderek oraz uczniowie klas drugich: Julita Osiej, 
Iwona Szewczyk, Monika Och, Michał Dwornicki, Rafał Włosek. Około  godziny 
szesnastej goście z Ukrainy 
przybyli do Lubartowa.        
Po obiedzie odbyło się krótkie 
spotkanie w budynku II LO. 
Delegację ukraińską stanowili 
licealiści ze Lwowa: młodzież 
wraz z opiekunami- panią 
Petronelą Vynnytską i Mariyą 
Kokhan. Goście otrzymali 
program pobytu oraz plan 
miasta. Wszyscy byli ciekawi 
wrażeń związanych z całym 
Projektem wymiany szkolnej. 
Po spotkaniu wszyscy udali 
się na noc do domów nowo 
poznanych rodzin.    
   Powitanie delegacji ukraińskiej. 
                                                                             Welcome of the Ukrainian delegation. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Pierwsze rozmowy  kadry nauczycielskiej polskiej i ukraińskiej w naszej szkole.              
   The first meeting of Polish teachers with their Ukrainian colleagues. 
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Powitanie opiekunów delegacji ukraińskiej przez uczniów naszej szkoły. 
Welcome of the Ukrainian group by our students. 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zapoznanie z programem wizyty w Lubartowie 

      Presentation of the programme for the whole stay. 
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   Wtorek, 3.10.  
   TUESDAY 
 
Pierwszy wspólny dzień zapoczątkowały zajęcia integracyjno-językowe młodzieży 
ukraińskiej wraz z polskimi rówieśnikami. Goście mieli okazję wziąć udział 
w ogólnoszkolnej uroczystości- otrzęsinach klas pierwszych. Również oni zostali 
przyjęci do społeczności naszej szkoły, dostali identyfikatory i zatańczyli poloneza.  
Następnie udali się na obiad. Po zjedzeniu posiłku zwiedzali miasto oraz zapoznali 
się z historią lokalną 
Lubartowa.  Około godz. 
18:00 przyjechała delegacja 
węgierska z Liceum 
z Piliscsaby: uczniowie wraz 
z opiekunem panem 
Imre Laurinyeczem.  
Po spotkaniu powitalnym 
delegacji węgierskiej przez 
dyrekcję, przedstawicieli 
uczniów i nauczycieli 
z II LO odbyła się dyskoteka 
integracyjna na której 
wszyscy świetnie się bawili.  
 

Zapoznanie młodzieży ukraińskiej 
z polskimi rówieśnikami. 
The first meeting of Polish and Ukrainian students. 
 

 
Warsztatowe zajęcia 
integracyjno – językowe. 
Workshop classes language and 
integrational.  
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Ślubowanie klas pierwszych i przyjęcie w poczet uczniów naszej szkoły gości 
z Ukrainy. 
 
Taking part in a school ceremony (hazing of the first grade students), 
accepting the guests as a part of school community. 
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                                                                              Otrzęsiny klas pierwszych. 
 

                                                                             Hazing of the first grade students. 
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A po ślubowaniu i otrzęsinach goście odtańczyli poloneza…  
 

Dancing of ‘polonez’ – a Polish traditional dance… 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

…i  odbyła się 
część artystyczna. 
 

   …and started  
artistic part. 
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 Wspólnie bawiliśmy się na dyskotece szkolnej. 
 

We had a good time at the disco. 
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     Środa, 4.10. 
   WEDNESDAY 
 
 

Uczestnicy Projektu spotkali się na szkoleniu wolontariuszy 
przeprowadzonym przez panią Justynę Świderską- Niedobit oraz pana Konrada 
Pciana. Następnie odbyła się konferencja poświęcona stosunkom polsko- 
węgierskim i polsko- ukraińskim, tolerancji i odmienności kulturowej. Uczestniczyli 
w niej: pan Jerzy Zwoliński- burmistrz miasta Lubartowa, pan Wiesław Stępiński- 
z -ca przewodniczącego Rady Miasta Lubartowa, delegacje młodzieży ukraińskiej, 
węgierskiej i polskiej w tym przedstawiciele wszystkich szkół z Lubartowa 
(dyrektorzy, samorządy uczniowskie), przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń 
współpracujących  z innymi krajami. Młodzież z Ukrainy i Węgier zaprezentowała 
krótkie programy przedstawiające ich kraj i szkołę. Następnie Burmistrz Miasta 
Lubartowa omawiał stosunki polsko- węgierskie na przykładzie współpracy miasta 
Lubartowa z miastami węgierskimi . Stosunki polsko- ukraińskie omawiała pani 
Aneta Waleszczak z Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich 
Uniwersytetów. Uczniowie z II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie przedstawili 
program składający się z  utworów węgierskich i ukraińskich popularnych w Polsce. 
Ksiądz Arkadiusz Paśnik prowadził dyskusję na temat odmienności religijnej 
w Polsce, na Ukrainie i Węgrzech. Pan Tadeusz Matwiejczyk omawiał współpracę 
Miejskiego Koła Turystyki Rowerowej z organizacjami sportowymi ze Lwowa. Pani 
Agata Pietroń z Ośrodka dla Cudzoziemców zapoznała z pracą z cudzoziemcami  
na przykładzie zajęć z uchodźcami 
z Czeczenii . Młodzież II LO 
zapoznała zebranych 
z doświadczeniami dotyczącymi 
udziału w realizacji projektu Unii 
Europejskiej: „Inny znaczy 
interesujący”. Konferencję 
prowadzili dyrektor II LO pani 
Krystyna Mazurek oraz 
nauczyciele: pani Teresa Rojek, 
pani Barbara Gałka oraz pan Paweł 
Pasikowski.  

 

Konferencja poświęcona stosunkom polsko – węgierskim 
i polsko – ukraińskim 

 
Conference on Polish-Hungarian and Polish Ukrainian 
relations 
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Przemówienie Burmistrza Miasta Lubartowa Jerzego Zwolińskiego  
na temat tolerancji i odmienności kulturowej. 
Jerzy Zwoliński, the mayor of Lubartów,  giving his speech on tolerance and 
cultural diversity.  

 

 
 

Prezentacje młodzieży 
węgierskiej,  ukraińskiej 

i polskiej. 
 

Presentations of all groups 
during the school 

ceremony. 
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Po uroczystym obiedzie delegacja węgierska wraz z uczniami II LO zwiedzała 
miasto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zapoznanie z historią 
lokalną (zwiedzanie 
Lubartowa). 
 
Local exploration of the 
historical landmarks of 
Lubartów. 
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O godzinie 17:00 ksiądz Arkadiusz Paśnik w Jadwinowie odprawił mszę 
(w języku polskim i ukraińskim) dla wszystkich uczestników Projektu.  
Goście zagraniczni zapoznali się z pracą Domu Opieki Społecznej w Jadwinowie, 
ksiądz Arkadiusz przybliżył zasady funkcjonowania i historię obiektu, omówił 
pracę wolontariuszy. 
 

 
Jadwinów – praca wolontariuszy. 
Jadwinów – voluntary work. 
 

 
Spotkanie w Centrum Wolontariatu 
 w Lubartowie „Emaus”.  
Meeting in the voluntary center 
‘Emaus’. 

 
Grupa była w ośrodku „ EMAUS”, gdzie  
Goście zapoznali się z działalnością 
lubartowskich wolontariuszy. 
Bogaty we wrażenia dzień zakończyło 
wspólne ognisko i śpiewanie piosenek.    
Dopisywały humory a nawet pogoda. 
 

 
Ognisko integracyjne. 
Integrational bonfire. 
 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 Czwartek,  5.10. 
THURSDAY 

 
W czwartek zaplanowane były prace 
związane z wolontariatem, zwiedzanie 
Lublina oraz wizyta w lubelskich 
ośrodkach wolontariatu. Trzyosobowe 
grupy, w skład których wchodził uczeń 
węgierski, ukraiński i polski, 
prowadziły zajęcia w ramach integracji 
wolontariatów.  
W lubartowskim Przedszkolu Nr 4 
wyżej wymienione zespoły przez godzinę prowadziły różnorodne zajęcia dla małych 
dzieci. Było to niezwykle interesujące doświadczenie zarówno dla licealistów jak 
i dla przedszkolaków.  

 
Trzyosobowe zespoły polsko- ukraińsko- 
węgierskie prowadzą zajęcia z dziećmi w 
Przedszkolu Miejskim nr 4 w Lubartowie. 
 
Polish – Ukrainian – Hungarian groups  
(of three students ) having classes with 
children in town kindergarden. 
 

 
Zajęcia w przedszkolu - wszyscy 
dobrze się bawili. 

 
Classes in a kindergarden – everyone is 
enjoying themselves. 
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Następnie o godzinie 10.30 młodzież z Ukrainy , Węgier oraz wolontariusze z II LO  
wyruszyli autokarem do Lublina, aby poznać bliżej część zabytków tego miasta.    Po 
przybyciu do Lublina, pierwszym miejscem, które odwiedzono był Zamek 
Królewski, zobaczyli tam piękną Kaplicę św. Trójcy, legendarną łapę diabła 
odciśniętą na stole i wystawę o polskim folklorze. Podczas zwiedzania Lublina 
obejrzeli również kościół Dominikanów, Stare Miasto i Archikatedrę Lubelską. 
Później zjedli obiad w Domu Żołnierza i otrzymali trochę  wolnego czasu na 
Krakowskim Przedmieściu. Do Lubartowa wrócili około 17. 
 
 
 

 
  

 
 
Zwiedzenie Starego Miasta w Lublinie- 
zapoznanie z historią regionu. 
 
Sightseeing in Lublin – visiting the Old 
Town.  
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   Piątek, 6.10. 
  FRIDAY  

 
Wyjazd do Warszawy – zwiedzenie Starego Miasta, Pałacu w Wilanowie, zapoznanie z historią 
Warszawy. 
Integracja młodzieży ukraińskiej, węgierskiej i polskiej. 
 
Trip to Warsaw – sightseeing of the Old Town Royal Castle.  
Presentation of the history of the Polish capital. 
 
W piątek o 7.00 rano wyruszono na wycieczkę do Warszawy. 
W wyjeździe uczestniczyli również uczniowie z wszystkich klas pierwszych II LO. 
Grupa młodzieży ukraińskiej, węgierskiej i polskiej uczestniczącej w Projekcie  
pojechała do zabytkowego Pałacu w Wilanowie, dawnej letniej rezydencji króla Jana III 
Sobieskiego. 

 
 
 
Odwiedzono 
Pałac, a potem 
odbył się krótki 
spacer po 
wilanowskich 
ogrodach. 
 

 
 
 
 

Students visited the 
Palace. Next they took     
a walk around Wilanów 
gardens. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Wszyscy uczestnicy Wymiany przed Pałacem 
Królewskim w Wilanowie. 
 
Trip to Warsaw – sightseeing in 
the Palace in Wilanów.  
Presentation of the history of the Polish capital. 
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Następnym miejscem zwiedzania był 
Plac Zamkowy. 
Uczestnicy wymiany oraz uczniowie 
klas pierwszych II LO spotkali się pod 
kolumną Zygmunta III Wazy, gdzie 
wykonano pamiątkowe zdjęcia.  
 
 

 
 
 
 
W ciągu godziny zwiedzono Stare Miasto. Trzeba było się śpieszyć, bo w planie był 
obiad, a o 16 seans w trójwymiarowym kinie IMAX. Było lekkie spóźnienie, lecz 
szczęśliwie udało się zdążyć, dzięki uprzejmości realizatorów seansu. O 18 pojechano 
do Parku Łazienkowskiego i przy okazji obejrzano występ wojskowej orkiestry dętej, 
która witała rodziny królewskie goszczące w Polsce.   
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Przy zapadającym zmierzchu 
przespacerowano się przez park pod 
pomnik Fryderyka Chopina.  
O godz.19 wyruszono w drogę powrotną 
do Lubartowa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
  Sobota 7.10. 
  SATURDAY 
 
Dzień pełen niezwykłych wrażeń. 
Rano młodzież z Węgier, Ukrainy oraz 
goszczący ich polscy uczniowie zwiedzili 
muzeum na Majdanku. Tam obejrzeli bardzo 
poruszający film, który szczególne wrażenie 
wywarł na naszych węgierskich i ukraińskich 
przyjaciołach.  

 
Następnym etapem była wędrówka 
po barakach. Wizytę w muzeum 
zakończono minutą ciszy przy 
mauzoleum, oddając tym samym 
hołd poległym.  
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A potem już prosto do Kazimierza na pyszny obiad i upragniony czas wolny do 
własnej dyspozycji: zwiedzania, leniuchowania, odwiedzania straganów. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Romantyczne ruiny Zamku Esterki. 
        The ruins of the Castle of Esterka.  
 

Wędrówka na Górę Zamkową. 
Hiking in the Castle Mountain. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rynek w Kazimierzu urzeka swoim 
urokiem. 
The market in Kazimierz Dolny 
captivates with its attraction.  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zdaniem wszystkich był to niezwykle udany dzień. 
Wieczór zagraniczne delegacje spędziły wraz z goszczącymi ich rodzinami. 

 
PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 
Niedziela, 8.10.2006 
SUNDAY 

 
Do dyspozycji rodzin.  
 
Po śniadaniu - spacer po mieście i parku. Większość uczestników Projektu udała się 
do Lublina na obiad i zakupy. Część zwiedziła Skansen z pięknymi starymi, 
polskimi, wiejskimi chatami. Niektórzy spędzili niedzielę w znanym uzdrowisku  
w Nałęczowie, gdzie zawieźli ich rodzice uczniów. Był czas na kawę 
i rozkoszowanie się piękną pogodą. Wieczorem – powrót na kolację i nocleg.  

Nie wszyscy wypoczywali poza miastem. Byli i tacy, którzy wykonywali 
prace związane z Projektem. Najbardziej zapracowani w tym dniu byli młodzi 
redaktorzy -uczestnicy, którzy 
przygotowywali kronikę, prezentację 
oraz film z przebiegu Projektu. 

 
 

 
 
 
Poniedziałek, 9.10.  

 MONDAY 
 
W II Liceum Ogólnokształcącym 
prezentowane były prace malarskie 
uczestniczki Trójstronnej Wymiany 
Młodzieży – Dominiki Laza 
licealistki węgierskiej z Piliscsaby. 
Jej talent podziwiali wszyscy 
uczniowie II LO oraz ich Goście. 
 
 
 
 
 
W tym dniu uczestnicy Projektu gościli władze oświatowe z Kuratorium Oświaty 

w Lublinie: Wicekuratora pana Marka Błaszczaka i Dyrektora Wydziału 
Kształcenia Ogólnego panią Ewę Banaś oraz pana Piotra Łasicę z Narodowego 

Centrum Kultury w Warszawie. 
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Niezwykle bogaty dzień dla uczestników Projektu. 
Rozpoczął się wspólnymi zajęciami lekcyjnymi prowadzonymi przez nauczycieli 
polonistów i historyków II LO z udziałem nauczycieli z Węgier i Ukrainy. Tematy 
lekcji „ Poznajemy język Sąsiada”, „Poznajemy historię Sąsiada”. Zajęcia pokazały 
jak wiele nas łączy, zaś poznając przeszłość- kształtujemy przyszłość. 
 

       
 
Wnioski z lekcji: 
 

Ø Różnie mówimy o tym samym 
Ø Literatura porusza problemy 

uniwersalne 
Ø Więcej nas łączy niż dzieli 
Ø Poznajemy przeszłość aby 

budować lepszą przyszłość 

Ø Altough we sapek different languages we still 
speak abort the same 
Ø Literature concerns universal problems 
Ø We have more in common than things that 

divide us 
Ø We learn our past to create better future 

 

O godz. 12:00 był wyjazd do Kozłówki, zwiedzono tam zespół pałacowo- parkowy, 
Kaplicę Zamoyskich, Galerię Sztuki Socrealizmu, Powozownię.  
Na obiad wrócono do II LO, po czym odbyły się przygotowania do podsumowania 
całego Projektu.  
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Wywiad z młodzieżą Węgierską 
 

1 Czy ktoś z was był już kiedyś w Polsce?  
Tunde: Ja i Dominika byłyśmy już w Polsce i chciałybyśmy tu wrócić. 
Hanga: A ja nawet przez pięć lat mieszkałam w Lublinie. 
 
1., Volt mar valamelyikotok Lengyelorszagban? 
Tunde: Dominika es en mar voltunk, tobbek kozott ezert is szerettunk volna jonni. 
Hanga: En ot evig eltem Lengyelorszagban, Lublinban! 
 
2., Czego oczekiwaliście, jadąc do Polski? Czego się spodziewaliście?  
Czy udało wam się spełniać swoje oczekiwania? 
Hanga: Chcieliśmy zobaczyć, jak wygląda praca w polskim wolontariacie? Mieliśmy 
nadzieję, że będziemy mogli bliżej poznać Polaków, dotknąć polskiej kultury. 
Chcieliśmy się dowiedzieć, czy jest ona podobna do naszej, węgierskiej i oczywiście 
mieliśmy na to okazję.  
 
2., Mit vartatok a lengyelorszagi uttól? Mire szamitottatok? 
Dominika: Kivancsiak voltunk, hogy hogy nez ki az onkentes munka 
Lengyelorszagban. Remeltuk, hogy kozelebbrol megismerhetjuk a lengyeleket, a 
lengyel kulturat, osszehasonlithatjuk a mienkkel, a magyarral. Termeszetesen 
adódott erre is lehetoseg. 
 
3., Co czuliście, gdy pierwszy raz spotkaliście swoich polskich opiekunów? Baliście 
się czegoś?  
Julia: Towarzyszyły nam pewne obawy, głównie, co do tego, czy będziemy w stanie 
się porozumiewać, bo nie wszyscy mówią tu po niemiecku, a włoskiego czy 
francuskiego nikt nie zna, ale generalnie wszystko było w porządku, bo mieliśmy 
słowniki i w porozumiewaniu pomagały nam gesty i mimika.  
 
3., Mit ereztetek, amikor eloszor megpillantottatok a vendeglatóitokat? Feltetek 
valamitol? 
 
Julia: Igen, volt bennunk egy kis felelem, foleg attól tartottunk, hogy nem fogjuk 
megerteni egymast. Itt Lengyelorszagban ugyanis nem mindenki beszel nemetul, 
franciaul, olaszul pedig egyaltalan nem beszelnek. De minden rendben volt, mert 
volt nalunk szótar, es vegso soron segitettek a gesztusok es a mimika. 
 
4., W każdym państwie krążą stereotypy o innych narodach. Czy na Węgrzech 
istnieją jakieś stereotypy o Polakach?  
Julia: Na Węgrzech nie słyszy się np. dowcipów o Polakach. Są oni jedynym 
narodem, który nas lubi, darzy nas szczerą sympatią. To oni byli z nami w różnych 
okresach historii, i to zapisało się na jej kartach w postaci znanego i w Polsce i na 
Węgrzech przysłowia „Polak, Węgier dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki”. 
(Lengyel-magyar ket jóbarat, egyutt harcol, s issza borat.)  
 
5., Minden orszagban elterjedtek kulonbozo sztereotipiak mas nepekrol. 
Magyarorszagon van ilyen a lengyelekkel kapcsolatban, hallottatok-e valamit? 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Julia: Nem, Magyarorszagon nincsenek, legalabbis nincsenek viccek a lengyelekrol. 
De talan a lengyel az egyetlen nep, amely szeret minket. Ok voltak velunk a 
tortenelem kulonbozo idoszakaiban, ezt mutatja az ismert mondas is. 
 
6., A jak my, Polacy wypadliśmy w waszych oczach? 
Balint: Polacy byli dla nas bardzo, bardzo mili, gościnni i otwarci, zauważyliśmy 
duże zainteresowanie Węgrami, naszą kulturą i językiem, bardzo się cieszymy, że 
mogliśmy was poznać.  
 
7., Es minket, lengyeleket milyennek ismertetek meg, milyennek lattatok minket? 
Balint: A lengyelek nagyon kedvesek, vendegszeretok, nyitottak voltak. Eszrevettuk, 
mennyire erdekli oket Magyarorszag, a kulturank, nyelvunk... Nagyon orulunk, 
hogy megismerhettuk oket! 
 
8., Czy chcielibyście jeszcze kiedyś przyjechać do Polski? Wszyscy Węgrzy(po 
polsku): Tak, tak tak... (odpowiedź nie musimy tłumaczyć)  
 
Szeretnetek maskor is ellatogatni Lengyelorszagba? 
Kórusban (lengyelul): Tak, tak tak...  
 
9., A co wiecie o naszej, polskiej kuchni? 
 
Emese: W ogóle smakowało nam polskie jedzenie, choć jest ono trochę inne, które 
mamy na Węgrzech. 
 
Julia: Mi też smakowało, tylko raz dostałam pierogi, które u nas podaje się zazwyczaj 
na słodko. Były one słone i bardzo się zdziwiłam.  
 
Mi a velemenyetek a lengyel konyharól? 
Emese: Altalaban izlettek a lengyel etelek, habar kicsit kulonbozik a magyartól.  
Viola: Nekem is izlett, csak egyszer azt mondtak, hogy baratfulet kapok, (pierogit). 
Arra szamitottam, hogy finom, edes lesz. Ehelyett sós volt, amin nagyon (khm) 
csodalkoztam. 
 
10 ., A jak młodzi Węgrzy spędzają wolny czas, spędzają podobnie do Polaków? 
Hanga: Tak, oczywiście. Młodzi Węgrzy robią to samo, odpoczywają tak samo jak i 
Polacy. Jednak, w naszej szkole nie ma czegoś takiego jak dyskoteka szkolna, ale nie 
oznacza to, że nie mamy kontaktu z muzyką. Często chodzimy na koncerty, a 
niektórzy z nas sami grają na instrumentach takich jak skrzypce, fortepian, flet 
poprzeczny, saksofon.  
A magyar fiatalok hogyan toltik a szabadidejuket, hasonlóan, mint a lengyelek? 
Hanga: Igen, termeszetesen. Habar a mi iskolankban nincs sulidiszkó, de ez nem 
jelenti azt, hogy nincs kapcsolatunk a zenevel. Kulonfele koncertekre jarunk, 
nehanyan pedig, mi magunk is zenelunk, pl. hegedun, zongoran, szaxofonon, 
fuvolan jatszunk. 
 
11., Jak wygląda u was system szkolnictwa? 
Hanga: Mamy 2 systemy, pierwszy jest podobny do starego polskiego, czyli po 
przedszkolu 8 lat podstawówki, a następnie 4 lata liceum. Drugi to 6 lat 
podstawowej szkoły, a następnie 6 lat liceum. Oczywiście po liceum można 
kontynuować naukę na uniwersytecie, mamy też takie szkoły jak technikum, etc.  
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Milyen nalatok az iskolarendszer? 
Hanga: Ket lehetosegunk van, az egyik hasonlit ahhoz, ami regen Lengyelorszagban 
volt, azaz óvoda utan 8 ev altalanos iskola, utana pedig 4 ev gimnazium. A masik: 6 
ev altalanos iskola, majd 6 ev gimnazium. Termeszetesan utana folytathatjuk 
tanulmanyainkat kulonfele egyetemeken, es vannak szakiskolaink is. 
 
12.,Czego staraliście się nauczyć Polaków, a czego im udało się was nauczyć? 
Balint: Staraliśmy się nauczyć Polaków podstawowych zwrotów po Węgiersku, czy 
kilku piosenek, na przykład na ognisku w Emaus. Było trudno, bo język węgierski 
uchodzi za bardzo trudny, ale Polacy byli bardzo cierpliwi i... im się udało! Czego 
nas Polacy nauczyli? „Hej! hej! Hej sokoły...” 
Mit szerettetek volna megtanitani a lengyeleknek, es ok mit tanitottak meg nektek? 
Balint: Megpróbaltunk nehany egyszeru alapszót megtanitani a lengyeleknek, meg 
dalokat. Nehez volt, mert a magyar nagyon nehez nyelvnek szamit, de a lengyelek 
kitartóak voltak, es... sikerult! A lengyelek mit tanitottak nekunk? „Hej! hej! hej 
sokoły...” 
 

Wywiad przeprowadził: Paweł Jabłoński: 
Tłumaczyła: Hanga Laurinyecz 

 
 
 
O godz. 17:00 wszyscy uczestnicy z Ukrainy, Węgier oraz uczniowie polscy wraz 
z władzami miasta Lubartów i zaproszonymi gośćmi spotkali się na uroczystym 
pożegnaniu. Podsumowano pracę Projektu, 
wspominano każdy dzień, były wystąpienia 
delegacji zagranicznych, nauka tańca 
węgierskiego. Obejrzano film i prezentacje z 
każdego dnia Projektu oraz kronikę. Były 
upominki, podziękowania, pamiątkowe zdjęcia. 
Uśmiechnięte twarze świadczyły o udanej 
wymianie młodzieży. Udały się wszystkie 
zaplanowane przedsięwzięcia, nawet słońce 
przez te wszystkie dni świeciło pełnym 
blaskiem, zapewniając wspaniałą pogodę.  
Po tak udanym Projekcie zaplanowane zostało 

następne spotkanie.  
 
Około godziny 20.00 delegacja 
węgierska wyjechała do swojego 
kraju, gorąco żegnana przez 
polskich i ukraińskich przyjaciół. 
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Wywiad z Węgrami i Ukraińcami 
 
   1. Czy ktoś z Was był kiedyś w Polsce? 
Tünde: Ja i Dominika byłyśmy już kiedyś  w Polsce. 
Hanga: A ja nawet mieszkałam przez pięć lat w Lublinie. 
Tania: Tak, mieszkałam w Oświęcimiu przez pięć lat. 
   2. A czego się spodziewaliście jadąc do Polski? 
Marta: Że będzie fajnieJ Chcieliśmy bliżej poznać naszych sąsiadów. 
Hanga: Mieliśmy nadzieje, że będziemy mogli zobaczyć, jak pracuje się w polskim 
wolontariacie. Chcieliśmy bliżej poznać polska kulturę, chcieliśmy się przekonać czy 
jest ona tożsama z naszą. 
  3. Co czuliście, gdy pierwszy raz spotkaliście swoich polskich opiekunów? 
Czy towarzyszyły wam jakieś obawy? 
Julia: Mieliśmy pewne obawy co do tego, czy będziemy mieli jak się porozumieć, bo 
nie wszyscy tu mówią po niemiecku i nikt nie zna francuskiego czy włoskiego. Ale 
jednak udało się. Używaliśmy słowników i mowa ciała wiele nam pomogła. 
Tania: Ogólnie było fajnie. Było i jest, ale ja mieszkałam na drugim piętrze i jak 
schodziłam to mnie nogi bolały… a na spotkaniu było troszkę nudno. 

4. W każdym państwie krążą stereotypy o innych narodach. Czy na Węgrzech albo 
na Ukrainie można usłyszeć dowcipy na temat Polaków? 
Julia: Nie, na Węgrzech nie raczej nie usłyszysz dowcipów o Polakach. Nie ma u nas 
żadnych stereotypów o was. Jesteście jedynym narodem, który nas naprawdę lubi, 
który darzy nas szczerą sympatią. To Wy byliście z nami w różnych okresach 
historii, na przykład rewolucja węgierska 1848-1849 spotkała się z poparciem 
polskiego rządu narodowego na emigracji a w walkach po stronie węgierskiej, 
oprócz Bema i Dembińskiego, uczestniczył trzytysięczny legion polski po wodzą gen. 
Józefa Wysockiego. I stąd zrodziło się przysłowie znane i w Polsce i na  Węgrzech 
„Polak – Węgier dwa bratanki i do szabli i do szklanki” 
Tania: Nie, nie krążą, bo my Polaków bardzo lubimy. 

5. A jak wypadliśmy w czasie Waszego pobytu w Polsce? 
Bálint: Polacy byli dla nas bardzo, bardzo mili, życzliwi, otwarci, gościnni… 
Zauważyliśmy ogromne zainteresowanie Węgrami, nasza kulturą i językiem 
Jarena: Polubiliśmy was, bo jesteście fajni, tylko wy nie umiecie się tak bawić jak 
my… 

6. A co z polska kuchnią? Jest ona choć trochę podobna do waszej? Czy smakowała 
Wam? 
Emese: Bardzo nam smakowało polskie jedzenie, choć różni się ono trochę od 
węgierskiego. 
Julia: A ja raz dostałam pierogi i bardzo się zdziwiłam, bo były słone… Na Węgrzech 
pierogi podaje się na słodko… 
Oleh: Smakowała nam wasza kuchnia, bo jest podobna do naszej, tylko za dużo tego 
jedzenia było. Nie mogliśmy tego wszystkiego zjeść… 

7. A jak młodzi Węgrzy i Ukraińcy spędzają wolny czas? 
Hanga: Robimy to podobnie jak Polacy. Nie ma jednak w naszej szkole czegoś 
takiego jak dyskoteka szkolna, ale za to często chodzimy na koncerty i sami też 
gramy na pianinie, skrzypcach, flecie poprzecznym… 
Krystyna: Ukraińskie dziewczęta lubią chodzić do sklepów, podobnie jak polskie :P. 
Lubimy tańczyć, słuchać muzyki. A poza tym, jak Polacy, siedzimy przed 
komputerem albo telewizorem. 

8. Jak wygląda system edukacji na Węgrzech i na Ukrainie? 
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Bálint: Mamy dwa systemy. Pierwszy jest podobny do starego polskiego, tj. osiem lat 
szkoły podstawowej i cztery lata liceum. Drugi to sześć lat podstawówki i tyle samo 
liceum. Po liceum możemy kontynuować naukę na uniwersytecie. Oczywiście mamy 
też technika.  
Marta: U nas system edukacyjny jest nieco uproszczony, bo mamy przedszkole, 
szkołę, która trwa 12 lat i uniwersytet. 

9. Czy chcielibyście jeszcze kiedyś przyjechać do Polski? 
Wszyscy Węgrzy ( po polsku): Tak, tak, tak, tak… 
Ukraińcy: No jasne, że nie ... Żartujemy. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś was 
odwiedzimy. 

 
 
 

 Dziękuję za wywiad. Mam nadzieje, że jeszcze kiedyś się spotkamy. 
Z przyjaciółmi z Węgier i Ukrainy rozmawiał Paweł Jabłoński IIj. 

 
 
 
 
 
 
Wywiad z Emese Kotsis: 
Czy był to Twój pierwszy wyjazd do Polski? 

• Tak, jestem tu pierwszy raz 
Który z dni, które spędziłaś w Polsce zapamiętasz najbardziej? 

• Najbardziej zapamiętam pobyt w  polskim przedszkolu oraz wyjazd do 
stolicy Polski – Warszawy. 

Co w Polsce lub w naszej kulturze sprawia, iż nasze kraje są podobne oraz co nas 
różni? 

• W Polsce Są tak samo mili ludzie jak na Węgrzech, Jeśli chodzi o różnice to 
nasze języki Są bardzo odmienne. 

Jakie miejsca na Węgrzech chciałabyś pokazać odwiedzającym wasz kraj Polakom? 
• Petofiego Sandora – węgierskiego poetę. 

Które z dań polskich najbardziej Cię zdziwiło? 
• Na Węgrzech jemy zupę pomidorowa z cukrem natomiast u was je się ją z 

solą. 
Co Węgrzy myślą na temat Polaków? 

• Myślą, ze Polacy są i byli naszymi przyjaciółmi. 
Czy chciałabyś przyjechać do Polski jeszcze raz? 

• Tak, chciałabym pokazać Polskę mojej rodzinie. 
 

Rozmawiała Anna Sęk II c. 
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   Wtorek, 3.10.  
   TUESDAY 
 

Rozstania, uściski, pożegnalne uśmiechy przez łzy i wyjazd gości ukraińskich 
do swojego kraju.  

 

 
 
Zaprzyjaźnieni nauczyciele i uczniowie z Ukrainy wyjechali godz. 10:00.  Do 

Lublina towarzyszyła im reprezentacja uczniów   i nauczycieli II LO.  
 
 

Szczęśliwego powrotu do domu i do zobaczenia na kolejnym 
wspólnym spotkaniu. 
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W międzynarodowej wymianie młodzieży, która miała miejsce 
w II LO w Lubartowie w dniach 2-10 października 2006r. uczestniczyła grupa 
kilkudziesięciu uczniów i nauczycieli z Ukrainy, Węgier i Polski. 

 
 

Opiekunowie i młodzież uczniowie II LO, którzy gościli 
z Ukrainy: młodzież ukraińską   
Petronelą Vynnytską  
Mariyą Kochan    

• Yaryna Yurchyshyn  Pawelec Mateusz I d 
• Marta Kuk                  Mikołajczyk Aneta I d 
• Maria Hural  Zbytniewska Katarzyna I j 
• Lilia Malynovska  Bącławek Magdalena I j 
• Krystyna Balabukh   Kozak Michalina I j 
• Teatyna Khudenko  Szewczyk Iwona II c 
• Soloniya Yakubcehko  Osiej Julita II c 
• Soloniya  Panchyohyn  Och Monika II j 
• Olech Mykych  Dudziak Jerzy I e 
• Teatyna Smirnova Wolińska Monika I j 
 
 

Opiekun i młodzież    uczniowie II LO, którzy gościli  
z Węgier:                                                młodzież węgierską 

 
Imre Laurinyeczem 

• Dominika Laza Wolińska Monika I j 
• Julia Gazdag Kicia Magdalena II c 
• Emese Kotsis Sęk Anna II c 
• Martina Schmidt Zięba Karolina I b 
• Tünde Kádár Owerko Magdalena II a 
• Viola Huszthy Pindłowska Małgorzata I j 
• Hauda Laurinyecz Gryzio Patrycja I a 
• Balist Huszthy Mazur Iwona II b 

 
 
Nauczyciele II LO zaangażowani w pracę przy międzynarodowej wymianie 
młodzieży: 
 
Dyrektor pani Krystyna Mazurek, 
Wicedyrektor pan Radosław Borzęcki, 
 
 
 
oraz inni nauczyciele wymienieni w poniższej tabeli: 
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2.10.2006 

(poniedziałek) 
Przyjazd uczestników, 
zakwaterowanie u rodzin 

A. Opolska – stały dyżur s. 32, 
R. Gierach – stały dyżur s. 32, 
T. Rojek, M. Świderek – opiekunowie delegacji Ukraińskiej, 
A. Okrasińska, P. Oniszczuk – opiekunowie delegacji 
Węgierskiej 
rozwiezienie kadry - M. Świderek, P. Oniszczuk 
 

3.10.2006 
(wtorek) 

 
Przedstawienie programu 
spotkania: 
Zapoznanie młodzieży węgierskiej 
i ukraińskiej z polskimi 
rówieśnikami, 
Warsztatowe zajęcia integracyjno 
– językowe, 
 

 
K. Kowalczyk – przywiezienie kadry zagranicznej  
 
J. Świderska-Niedobit 
B. Gałka 
K. Pcian 
A. Cybul 
 

 
Udział w ogólnoszkolnej 
uroczystości (otrzęsiny klas 
pierwszych), 
Przyjęcie na czas pobytu gości 
zagranicznych w poczet 
społeczności szkolnej, 
 

 
A. Okrasińska 
T. Rojek 
H. Zdunek 
P. Pasikowski 
M. Świderek 

 
Obiad 
 

 
A. Okrasińska 
 

 
Zapoznanie z historią lokalną 
(zwiedzanie miasta) 
 

 
J. Kula 
P. Wójcik 

 
Dyskoteka szkolna 
 

 
E. Biernacka, J. Boncławek  
odwiezienie gości – P. Wójcik 

 

4.10.2006 
(środa) 

 
Szkolenie wolontariuszy, 
 

przywiezienie kadry zagranicznej – P. Oniszczuk 
J. Świderska-Niedobit 

 
Konferencja poświęcona 
stosunkom polsko – węgierskim i 
polsko – ukraińskim, wykład na 
temat tolerancji, odmienności 
kulturowej i religijnej; 
 
Pokaz filmu o Romach  
z Lubartowa 
 

 
A. Kołodziej-Klepacz – przygotowanie organizacyjne 
S. Gołofit  
T. Rojek 
B. Gałka 
M. Milanowska-Jednous 
P. Pasikowski 
J. Boncławek 
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Obiad 
 

 
A. Okrasińska 

 
Jadwinów – praca wolontariuszy 
 

zbiórka pod szkołą 
U. Jedut, M. Czarniecka, A.Paśnik 
 

 
Spotkanie w Centrum 
Wolontariatu w Lubartowie 
„Emaus”; 
 
 
Ognisko integracyjne 

 
J. Prokopowicz 
E. Hajduk 
P.Pasikowski 
M.Świderek 
O. Grzeszczak 
odwiezienie gości – M. Świderek lub M. Czarniecka 

5.10.2006  
(czwartek) 

 
 
Zajęcia w przedszkolu 
 

Przywiezienie kadry zagranicznej na 9.30 do przedszkola  
P. Wójcik 
P. Oniszczuk,  J. Świderska-Nidobit 
 

 
Wyjazd do Lublina 
Zwiedzanie Starego Miasta 
w Lublinie (zapoznanie z historią 
regionu)  

 
P. Oniszczuk, K. Pcian, O. Grzeszczak 
 

 
Obiad 
 

 
K. Pcian 
 

 
Wizyta w instytucjach związanych 
z pracą wolontariuszy 
 

 
 
J. Świderska 
 
 
 

 
Spotkanie okolicznościowe 
nauczycieli  
 
 

 
J. Smolarz, M. Świderek,  
zawiezienie kadry zagranicznej – K. Mazurek 

6.10.2006  
(piątek) 

 
Wyjazd do Warszawy 
- zwiedzanie Starego Miasta, 
Zamku Królewskiego, zapoznanie 
z historią Warszawy (integracja 
młodzieży ukraińskiej, polskiej  
i węgierskiej) 
 
 
 
 

 
P. Oniszczuk, K. Kowalczyk, J.Prokopowicz, A.Okrasińska, 
M.Świderek, J. Świderska-Niedobit 
w rezerwie A. Opolska, I. Bronst,  
w zależności od ilości jadących uczniów 
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7.10.2006  
(sobota) 

 
Zajęcia studyjne na Majdanku (w 
muzeum obozu 
koncentracyjnego); 
 
Wyjazd do Kazimierza Dolnego, 
zwiedzanie Kazimierza Dolnego; 
 

Przewiezienie kadry zagranicznej – W. Gasiuk 
O. Grzeszczak 
A. Okrasińksa  
J. Kula 
 
rezerwa: P. Wójcik, A. Kołodziej – Klepacz 

8.10.2006 
(niedziela) 

Do dyspozycji rodzin S. Zdziennicki – m.in. zawoził kadrę do Lublina 
M. Milanowska-Jednous 
K.Pcian 
B. Gałka 
I. Bronst – przywiozła kadrę z Lublina 

 
9.10.2006  

(poniedziałek) 
 
Udział w zajęciach szkolnych: 
- Wspólne lekcje „Poznajemy 
historię Sąsiada”; 

Przywiezienie kadry zagranicznej na 9.00 – P. Wójcik 
P. Wójcik 
H. Zdunek 
A. Cybul 
P. Pasikowski 
B. Gałka 
A. Sabat 
 

 
Wyjazd do Kozłówki: 
- zwiedzanie pałacu; 

 
K. Kowalczyk, J. Kula 
 
 

Wystawa zdjęć, prezentacja 
wyników prac poszczególnych 
grup; 
 
Spotkanie pożegnalne 
i odsumowanie wizyty w tym 
wypracowanie wniosków 

J. Boncławek kronika+prezentacja+film 
U.Żrawska-kronika+prezentacja+film 
E. Mizio - kronika+prezentacja+film 
J. Świderska-Niedobit, K. Pcian – podsumowanie 
A. Cybul – gazetka 
J. Smolarz- organizacja 
T. Rojek, A. Okrasińska – organizacja + podsumowanie 
P. Oniszczuk, P. Pasikowski, B. Gałka – tłumaczenie + 
podsumowanie 
P. Wójcik – zawiezienie kadry zagranicznej, organizacja 
10.10.2006 (wtorek) 

Wyjazd uczestników R. Gierach, A. Opolska 

 
Za dekorację szkoły (korytarze, łącznik, sala 32) oraz sali na konferencję i na spotkanie pożegnalne 
odpowiadał Klub Europejczyka oraz Samorząd Uczniowski.  
 
W każdym dniu dwóch uczniów z klasy II j lub II c pełniło obowiązki opiekuna grupy: węgierskiej 
i ukraińskiej. Opieka od początku zajęć w tym dniu do rozejścia się do domów wieczorem. Język 
komunikacji: język angielski. 
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HEART WITHOUT FRONTIERS 
 

CERTIFICATE  
  

This is to certify that the team of Polish students 
 

from Piotr Firlej II Secondary School in Lubartów 
 

took part in the international programme ,,HEART WITHOUT FRONTIERS” 
in Lubartów on 2-10 October , 2006 

Participating countries: 
POLAND 
UKRAINE 

HUNGARY                                                                              
 

           
 

Mayor of Lubartow                           National Centre of Culture                                                         
                        Mr. Jerzy Zwoliński                                  Mr.Piotr Łasica                                                           
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HEART WITHOUT FRONTIERS 

 
CERTIFICATE  

  
This is to certify that the team of Ukrainian students 

 
from Lviv secondary school 46 specialized in English named after Vyacheslav Chornovil 

 
took part in the international programme ,,HEART WITHOUT FRONTIERS” 

in Lubartów on 2-10 October , 2006 
Participating countries: 

UKRAINE 
 HUNGARY 

POLAND                                                                             
 

          Mayor of Lubartow                           National Centre of Culture                                                         
                    Mr. Jerzy Zwoliński                                  Mr.Piotr Łasica                                                           
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HEART WITHOUT FRONTIERS 

 
CERTIFICATE 

  
This is to certify that the team of Hungarian students 

 
from School Mária Ward 

 
took part in the international programme ,,HEART WITHOUT FRONTIERS” 

in Lubartów on 2-10 October , 2006 
Participating countries: 

HUNGARY 
UKRAINE 
POLAND                                              

            
 

          Mayor of Lubartow                           National Centre of Culture                                                         
                    Mr. Jerzy Zwoliński                                  Mr.Piotr Łasica                                                           
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II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
W Lubartowie   

Piotr Firlej II Secondary School In 
Lubartów 

 
 
  
 
 
                              
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-100 Lubartów, ul 1 Maja 66/74  
                                     tel. 081/854-37-16, tel/fax 081/855-20-86  
                                                      http://lo2-lubartow.kom.pl.  
                                         sekretariat@lo2-lubartow.kom.pl 
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