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Jestem pierwszy raz w  Polsce, mam nadzieję, że dzięki 
spotkaniu dowiem się jak więcej o Polsce i poznam wielu 
nowych ludzi - mówi Ivanna Hrui, studentka z Uniwer-
sytetu w Łucku. Także młodzi ludzie z Polski z niecier-

pliwością oczekiwali na przyjazd rówieśników z Łucka 
i Iwano-Frankiwska.
Goście dotarli do Chełma przed południem. Mimo 
wyczerpującej, wielogodzinnej podróży humory do-

Ku wzajemnemu poznaniu
Prawie 50 studentów wraz z opiekunami z Polski i Ukrainy przyjechało do Chełma (17-21  
października 2016 r) w ramach projektu „Kultura, historia, tradycja: w poszukiwaniu wspólnych 
wartości”. Organizatorem wydarzenia była Fundacja alter eko, a cały projekt został sfinansowa-
ny przez Polsko - Ukraińską Radę Wymiany Młodzieży.
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pisywały i już pierwszego popołudnia nawiązało się 
mnóstwo przyjaźni. - Nawet nie wiedziałam, że mamy 
podobne zainteresowania - mówiła Dominika Niewia-
domska, studentka Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej w Chełmie po wspólnych grach i zabawach. 
- Już się nie mogę doczekać jutrzejszej wspólnej pracy 
- dodawała Kateryna Zuiko, studentka z Łucka.
I się doczekali. Kolejne dni projektu stały pod znakiem 
poznawania własnej kultury, tradycji i historii, a także 
nad przygotowaniami  do stworzenia aplikacji. Tak że 
przez kilka dni sala konferencyjna zmieniła się w wie-

lobarwny i multikulturowy tygiel.  Ludowe stroje, pieśni 
w obu językach, rozmowy o wspólnych zdarzeniach 
z historii, tak upływało projektowe przedpołudnie, któ-
rego kulminacją były wspólne warsztaty poświęcone 
zbieraniu materiałów niezbędnych do przygotowania 
publikacji elektronicznej. 
Młodzież podzielona na grupy pracowała nad zagad-
nieniami poświęconymi kulturze, tradycji, historii, cie-
kawym wydarzeniom i osobliwościom narodowym.
Młodzież zwiedzała też Chełm i Zamość. - Podziemia 
kredowe to naprawdę urokliwe miejsce- nie krył zachwy

Студенти з Польщі  

та України шукали те,  

що об’єднує, а не ділить.  



20 | EDUFAKTY – UCZĘ NOWOCZEŚNIE  MARZEC/KWIECIEŃ 2015

NASZE PATRONATY

Projekt sfinansowany ze środków

tu Yurii Futs. - Do tego rynek i romantyczny deptak. 
Podobne wrażenia młodzież odniosła po wizycie w Za-
mościu. - My tu musimy wrócić - zarzekali się młodzi 
Ukraińcy. - A może teraz my wybierzemy się do was? - 
ripostowali Polacy.
Spotkanie, wg zgodnej opinii było dopiero pierwszym 
etapem wspólnej pracy na rzecz wzajemnego, polsko-
-ukraińskiego poznania.
Aplikacja dostępna jest na stronie www.edufakty.pl
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