
Lwów 2011 
To są nasze zdjęcia z Wyprawy do Lwowa. W skrócie wyglądało to tak: 

 

26.09.2011 – wystartowaliśmy spod Warszawianki. Liderzy: Iwona 

Łabanowska, Ania Walczyńska i Staszek Dutka oraz ich ulubieńcy – z 6A i 6B.  

Pierwszy postój był w Zamościu. Tutaj podziwialiśmy niezwykłą renesansową 

starówkę – z rynkiem o bokach 100 m na 100. Oglądaliśmy pomnik Jana 

Zamojskiego, któremu pewnego razu się przyśniło, żeby wybudować miasto od 

podstaw w szczerym polu, tak żeby rzucić na kolana swoich koleżków 

magnatów. Tak powstał  Zamość. Objadaliśmy się tu miejscową pizzą i lodami. 

Mniam… 

 

Wieczorem przekroczyliśmy granicę z Ukrainą. Autokar od razu zareagował. 

Podskakiwał na wyboistej i pełnej dziur szosie. Czy tą drogą da się dojechać na 

Euro 2012? – pytaliśmy. I nagle zwrot akcji – pojawiła się elegancka szeroka 

szosa, którą w tempie ekspresowym dojechaliśmy do Żółkwi. W Żółkwi – 

bardzo elegancki hotel. Czyste pokoje i szerokie korytarze – świetne miejsce na 

wieczorną bieganinę i zabawę. 

 

27. 09 i 28.09 – podbijaliśmy Lwów. Najpierw na cmentarzu Orląt na 

Cmentarzu Łyczkowskim mieliśmy plener malarski. Białe krzyże po młodych 

chłopakach, którzy zginęli w obronie Lwowa w 1919 r. Odwiedziliśmy też grób 

Marii Konopnickiej, która kiedyś była najbardziej popularną polską pisarką. 

Patrzyliśmy na inne nazwiska i dziwiliśmy się, że tylu słynnych Polaków 

urodziło się we Lwowie. 

 

Lwów był miastem multi kulti – to znaczy obok Polaków mieszkali tam nie 

tylko Ukraińcy, ale i Ormianie, którzy byli świetnymi kupcami. Odwiedziliśmy 

kościół ormiański. Mieszkali tam Żydzi – pozostały po nich ruiny synagogi i 

ulica żydowska. Jeśli chodzi o Ukraińców maj swoją piękną cerkiew Św. Jury. 

 

We  Lwowie jest piękna opera – siedzieliśmy na widowni i patrzyliśmy w 

przepaść – to znaczy na scenę. Na malowidłach na suficie były sceny ze 

słynnych polskich spektakli. 

 

Mieliśmy też czas wolny. Na przykład na bazarze chłopcy z 6A kupili 

matrioszkę – drewnianą i kolorową. ; Kaściaczek i Sonia kupowały koraliki; 

Daria i Zuzia – drewniane kwiaty; Marcin chciał kupić kij bejsbolowy, ale 

wychowawca nie pozwolił. 

 

Fajny był też Rynek – po którym każdy przez godzinę mógł się włóczyć tu i tam 

– testując lody dyniowe. 



 

Oczywiście najfajniejsze były wieczory – rzucaliśmy w komary kapciami – aż 

raz krew popłynęła po ścianie; organizowaliśmy pidżama party, a dziewczyny 

nielegalnie odwiedzały chłopaków po 22-drugiej. Łukasz Michał G. i Marcin – 

za karę stali na baczność na korytarzu i pilnowali ciszy nocnej 

 

29.09. byliśmy w kościele w Żółkwi – to niezwykłe miasteczko. Wybudował je 

Stanisław Żółkiewski, bo chciał w ten sposób dorównać Janowi Zamojskiemu, 

który wybudował Zamość. Żółkiew słynęła z tego że produkowała świetne 

piwo, a Jan Sobieski i przez pół roku potrafił tu siedzieć, bo bardziej mu się tu 

podobało niż w Warszawie. 

 

Na koniec szaleństwo zakupów. Wykupywaliśmy z ukraińskich spożywczaków 

– krówki i czekolady. Naprawdę – te dwie rzeczy nie mają sobie równych.  

 

O 15-stej do Warszawy z powrotem marsz! Wsiedliśmy do autokaru. 0 22:00 

pod Warszawianką – ponownie całowaliśmy Mamusie, Tatusiów, Braci i Siostry 

– w policzek, w buzię i w nos. Bardzo nam się udał ten Lwów!   
 

  


