
Wymiana międzynarodowa 

między Szkołą Podstawową nr 1 w Legionowie 

a Szkołą Podstawową nr 255 w Kijowie 
 

  

W dniach 01.–04. kwietnia 2019 roku społeczność Szkoły Podstawowej nr 1  

w Legionowie gościła młodzież wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 255  

w Kijowie. Współpraca między obiema placówkami oświatowymi została nawiązana  

w ramach realizacji priorytetu: Rozszerzanie współpracy międzynarodowej, której celem była 

wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i kultury obu krajów oraz doskonalenie 

umiejętności językowych uczniów.  

 

Naszą szkołę odwiedziło pięcioro uczniów i dwóch nauczycieli z Kijowa. Cały  pobyt 

obfitował w bardzo intensywny program, dzięki czemu goście z Ukrainy  wraz z polskimi 

uczniami mieli okazję bliżej poznać się, porozmawiać, spędzić wspólnie czas  

na zajęciach lekcyjnych, wycieczkach, zabawach integracyjnych i sportowych. Była to 

również doskonała okazja do praktykowania komunikacji w języku rosyjskim i w języku 

angielskim.   

   

01 kwietnia goście z Ukrainy zostali odebrani przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 

1 w Legionowie z lotniska Chopina w Warszawie i uroczyście przywitani w naszej szkole. 

Następnie delegacja z zagranicy mogła obejrzeć sale lekcyjne i inne ważne miejsca w szkole. 

Tego dnia uczestnicy wymiany brali również udział w warsztatach chemicznych  

i  informatycznych. Na lekcji chemii wykonywali interesujące eksperymenty, które robiły  

na uczniach duże wrażenie i stały się wstępem ciekawych rozmów na temat mieszania 

kolorów. Na lekcji informatyki uczniowie tworzyli autorskie prezentacje w programie Power 

Point na temat Warszawy.  

 

Następnego dnia odbyła się wycieczka do Warszawy. Najpierw uczestnicy wymiany 

polsko-ukraińskiej zwiedzili Centrum Nauki Kopernik, gdzie każdy we własnym tempie 

zgłębiał tajniki wiedzy z różnych dziedzin, potem wszyscy udali się na spacer po Starym 

Mieście, w czasie którego podziwiali zabytki stolicy.  

 

Ponadto, każdego dnia, po zajęciach w szkole, na uczniów z Kijowa czekały 

niezapomniane atrakcje przygotowane przez rodziców młodzieży, którzy gościli ich w swoich 

domach. Wszyscy byli zachwyceni spędzaniem wolnego czasu w Polsce!    

 

Jedną z najważniejszych części programu wymiany było uczestniczenie we wspólnych 

zajęciach lekcyjnych, gdzie  goście z Kijowa mieli możliwość porównana swojego systemu  

edukacji z systemem edukacji w Polsce. Ostatniego dnia uczestnicy wymiany wzięli udział  

w zajęciach języka angielskiego z native speakerem z Australii,  w lekcji języka rosyjskiego  

z elementami języka angielskiego a także w zajęciach sportowych, podczas  których nauczyli 

się grać w minihokeja. Uczestnicy projektu odwiedzili również Muzeum Historyczne  

w Legionowie, aby poznać historię naszego miasta. W tym dniu udali się także na degustację 

narodowych potraw do restauracji gruzińskiej. Późnym popołudniem odbyło się uroczyste 

pożegnanie delegacji ukraińskiej, która następnego dnia, wcześnie rano, odleciała do Kijowa.  

 

 

 Po podsumowaniu i refleksji, a także próbie odpowiedzi na pytanie o najcenniejsze 

chwile z wymiany międzynarodowej okazało się, że największy zachwyt wśród naszych gości 

z Kijowa budzi polska gościnność i życzliwość. Pożegnaniom towarzyszyło ogromne 

wzruszenie i łzy. Takie przeżycia prowadzą do przedłużenia znajomości – i o to właśnie 

chodzi!  

 

Dziękujemy wszystkim osobom za pomoc i zaangażowanie w realizację tego projektu: 

Dyrekcji, Nauczycielom, Rodzicom, Sponsorom, Uczniom.  

 


