
Sprawozdanie merytoryczne z wymiany młodzieŜy śółkwi i Cieszanowa, które odbyło 
się w dniach 27 lipca 2007 r. do 20 sierpnia 2007 r. 
 

W dniach 27 lipca do 20 sierpnia 2007 r. w Cieszanowie przebywała młodzieŜ 
z Zółkwi na Ukrainie. Wizyta w Cieszanowie rozpoczęła się 27 lipca w godzinach 
przedpołudniowych. Na miejscu młodzieŜ została powitana przez dyrekcję Zespołu Szkół 
Publicznych w Cieszanowie oraz młodzieŜ szkolną. Po wspólnym obiedzie wszyscy udali się 
do centrum miasta , na rynek, a następnie do Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów. Tam 
spotkali się z sekretarzem urzędu miasta mgr inŜ. Andrzejem Szymanowskim. Po spotkaniu 
w urzędzie miasta młodzieŜ udała się do domu kultury, by zwiedzić urządzoną tam wystawę  
pt: ,,Cieszanów XIX wiek na fotografii”. Następnie wszyscy udali się na zwiedzanie 
najciekawszych zakątków Cieszanowa. Wieczorem goście wrócili na kolację, po której zostali 
zakwaterowani w schronisku szkolnym. 
Następnego dnia w godzinach przedpołudniowych młodzieŜ zapoznała się ze szkolnymi 
obiektami sportowymi. Korzystała równieŜ z wypoczynku nad miejscowym kąpieliskiem. Po 
obiedzie, wspólnie ze swoimi rówieśnikami z Cieszanowa, uczestniczyła w rozpoczynających 
się Dniach Cieszanowa. Wieczorem brała udział w koncercie zespołu ,,Golec Orkiestra”. 
W trzecim dniu pobytu młodzieŜ ukraińska i polska od rana do godzin popołudniowych 
wypoczywała na kąpielisku. Następnie uczestniczyła w zawodach Pucharu Polski Strong 
Man. 
Czwartego dnia pobytu rozegrane zostały zawody sportowe zarówno na boisku jak i w hali 
sportowej. Były to zawody w unihokeja, piłkę noŜną chłopców i dziewcząt oraz biegi na 
róŜnych dystansach. Wieczorem młodzieŜ uczestniczyła w dyskotece zorganizowanej przez 
swoich rówieśników z Cieszanowa. 
Następny dzień to wspólny wyjazd szkolnym autokarem do Łańcuta, zwiedzanie zamku 
i powozowni. W drodze powrotnej młodzieŜ zwiedziła równieŜ starówkę Jarosławia. Po 
powrocie do Cieszanowa młodzi z Ukrainy zostali zaproszeni przez swoich rówieśników do 
domów rodzinnych. Wieczorem na hali sportowej odbyła się dyskoteka dla młodzieŜy 
z Cieszanowa i gości z śółkwi. 
W szóstym dniu pobytu nasi goście przebywali na basenie w miejscowości Horyniec – Zdrój. 
Po kąpieli na krytym basenie młodzieŜ zwiedzała miejscowe domy uzdrowiskowe, zaś 
w drodze powrotnej odwiedziła kamieniołom w Bruśnie Nowym oraz pozostałości umocnień 
Linii Mołotowa .  
W ostatnim, siódmym dniu pobytu odbyło się wspólne spotkanie w pracowni informatycznej, 
gdzie omówiono i wykonano pamiątkowe dyplomy z pobytu naszych gości w Cieszanowie. 
Na stołówce szkolnej Dyrektor szkoły wręczył gościom przygotowane upominki i pamiątki 
Po posiłku nasi goście udali się w drogę powrotną do śółkwi. 
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