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ДОРОГИЙ ДРУЖЕ! 

Хочемо проінформувати тебе про можливість прийняти участь у 

міжнародному європейському проекті «Популяризація об’єктів історичної та 

культурної спадщини, які прилягають до Першої Угорсько-Галицької залізниці і 

здійснити незабутню туристичну подорож прикордонними регіонами України 

та Польщі зі своїми однолітками з сусідньої країни. Проект реалізується у 

рамках програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна у 

прикордонних регіонах України та Польщі. 

Зацікавився? Якщо так, то у тебе виникає логічне питання: «А яким чином я 

можу прийняти у ньому участь?». Дозволь тобі це пояснити. 

Ти напевно знаєш з історії, яке велике значення для розвитку держав мали 

і мають залізниці. Одне з основних їх завдань – об’єднувати людей і давати їм 

можливість вільно і зручно подорожувати та знайомитись зі своєю історією та 

культурою а також історією та культурою своїх сусідів. 

Однією з таких залізниць є Перша Угорсько-Галицька залізниця, яка була 

першим зручним шляхом, який поєднав Львів, Перемишль та Будапешт через 

Хирів та Заґуж. Так історично склалося, що у теперішній час дана залізниця 

пролягає територією чотирьох держав, причому кордон між Україною та 

Польщею вона перетинає двічі. На жаль, у теперішній час залізниця функціонує 

лише частково, але ми і наші друзі з України та Польщі робимо усе, щоб 

відновити рух нею на усій протяжності. Робиться це для того, щоб люди з обох 

боків кордону могли вільно та зручно подорожувати прекрасними землями, 

через які пролягає залізниця і знайомитись з історичними та культурними 

пам’ятками, які знаходяться поблизу залізниці або становлять її частину. Знову 

ж таки, дуже шкода, але , більшість з цих пам’яток занедбано і про них поки що 
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знає небагато людей. Можливо і ти живеш поблизу цієї залізниці і не знаєш 

багато цікавого про історичний вокзал, форт, церкву, костел, міст, які 

знаходяться у твоєму населеному пункті. Або навпаки, знаєш і хотів би 

розповісти іншим. Тому саме на популяризацію нашої спільної історико-

культурної спадщини і спрямований даний проєкт. 

Допоможи нам у цьому ‒ напиши есе про одну з пам’яток, які є частиною 

самої залізниці або прилягають до неї. Наша конкурсна комісія відбере по 35 

кращих есе з України та Польщі, автори яких будуть запрошені у дводенну 

незабутню подорож прикордонними територіями України та Польщі. Витрати 

на подорож, включно з витратами на проживання та харчування будуть покриті 

за рахунок грантових коштів. Детальні інструкції щодо написання есе, його 

відправки та принципів його оцінювання ти знайдеш у додатку до цього листа. 

Удачі і до зустрічі під час подорожі, яка відбудеться у вересні 2021 року! 

З повагою, команда проекту: 

 

 

Від Головного бенефіціара,  
ГО «Лінія102.Юа.» Олег Возняк 

 

Від бенефіціара зі сторони Польщі, 
Державного Східноєвропейського  

університету у Перемишлі Павел Трефлер 

 
Від бенефіціара зі сторони України, 

Західноукраїнського ресурсного центру Оксана Заяць 


