
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „RAZEM DLA EDUKACJI” – MODUŁ I.8 –
DZIAŁANIE  II.I  2018  –  „Z  BIEGIEM CZARNEJ  HAŃCZY”  -  WSPÓLNA WYCIECZKA  –
POZNAWANIE REGIONU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO POLSKI 

W dniach 11-13 czerwca 2018 roku odbyła się wspólna wycieczka 39 uczniów oraz 6
nauczycieli  VIII  Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku
oraz Gimnazjum Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela w Wilnie w ramach realizacji projektu
„Razem dla Edukacji”.   Miała ona na celu  integrację  uczniów i  nauczycieli  obu szkół,  jak
również  zapoznanie  z  atrakcjami  turystyczno  –  krajoznawczymi  Suwalszczyzny.  W  czasie
wyjazdu  młodzież  poznawała  bogactwo  przyrodnicze  oraz  kulturowe regionu,  zdobywała
wiedzę  na  temat  historii  polsko-litewskiego  pogranicza,  szukała  śladów  jaćwieskich  i
litewskich w nazwach miejscowych.  Wspólny wyjazd  był  okazją  do przełamywania barier
komunikacyjnych, rozmów i wspólnej zabawy.

11  czerwca  spotkaliśmy  się  we  wsi  Krzywe,  w  siedzibie  Wigierskiego  Parku
Narodowego.  Pierwszym punktem naszej  wyprawy było zwiedzanie zabytkowego zespołu
klasztornego zakonu kamedułów w Wigrach. Młodzież obejrzała zabytkowy kościół, krypty z
grobami  zakonników,  weszła  na  wieżę,  z  której  roztaczał  się  wspaniały  widok  na  jezioro
Wigry. Zwiedziła również apartamenty papieskie, w których w roku 1999 mieszkał Jan Paweł
II.  Następnie  oglądaliśmy ekspozycje  stałe  w siedzibie  Wigierskiego Parku  Narodowego  i
przeszliśmy z przewodnikiem ścieżkę edukacyjną „Suchary”.  Młodzież podziwiała urokliwe
leśne jeziorka, zwane sucharami, zobaczyła w naturalnym środowisku owadożerne rosiczki,
stoczyła  walkę  z  komarami,  poznała  również  sposoby  wykorzystywania  bogactwa  lasu  i
formy ochrony przyrody w Polsce. W czasie podróży  do miejsca zakwaterowania, czyli wsi
Mierkinie,  podziwialiśmy  piękno  Suwalskiego  Parku  Krajobrazowego,  pejzaże
wymodelowane  przez  lody  ostatniego  zlodowacenia,  zwanego  bałtyckim.  Po  krótkim
odpoczynku odbyliśmy spacer nad jezioro Hańcza (najgłębsze jezioro w Polsce). Resztę dnia
wypełniały  gry  sportowe  na  boisku,  wspólne  śpiewy  i  zabawy  przy  ognisku,  sprzyjające
integracji.  Przy  okazji  ujawniły  się  talenty  muzyczne  i  wokalne.  W  czasie  wieczornych
warsztatów „Trudna sztuka rozmowy” zastanawialiśmy się nad barierami komunikacyjnymi
oraz  sposobami  ich  przełamywania.  Tematyka  tych  warsztatów  powracała  w  czasie
wspólnego pobytu, wzbogacana o nowe spostrzeżenia.

12 czerwca wybraliśmy się na spływ kajakowy Czarną Hańczą, najpiękniejszą rzeką
Suwalszczyzny.  Wypłynęliśmy  z  miejscowości  Maćkowa  Ruda,  by  po  ponad  4  godzinach
znaleźć  się  w miejscowości  Frącki.  Wielu  uczestników wycieczki  po  raz  pierwszy  płynęło
kajakiem,  stąd  początkowe trudności  z  nawigacją,  a  później  –  walką ze  zmęczeniem. Na
szczęście zawsze było można liczyć na pomoc silniejszych kolegów. Spływ był świetną okazją
do integracji,  sprzyjał  współpracy,  rozmowie.  Pozwolił  spojrzeć  na  uroki  Suwalszczyzny  z
innej  perspektywy.  W  czasie  powrotu  przez  Sejny  i  Suwałki  młodzież  poznała  elementy
historii obu miast. 12 czerwca odbywał się towarzyski mecz reprezentacji Polski i Litwy, który
chętni  mogli  oglądać  w  „strefie  kibica”  w  naszym  pensjonacie  w  Mierkiniach.  Czynni



sportowcy  wybrali  rozgrywki  siatkówki,  w  których  przodowała  młodzież  wileńska.  Po
sportowych emocjach spotkaliśmy się przy ognisku, by poćwiczyć „językowe łamańce”, czyli
odbyć  kolejne  warsztaty  „W  Szczebrzeszynie  chrząszcz  brzmi  w  trzcinie  –  ćwiczenia
dykcyjne”. Zachętą do zmierzenia się z trudnym językiem polskim były materiały reklamowe
projektu „Razem dla Edukacji”,  które  młodzież  otrzymała  jako nagrody.  Dalszej  integracji
sprzyjały  zabawy  przy  ognisku,  wspólne  śpiewy,  dyskoteka  pod  gwiazdami,  w  której
uczennice VIII LO świetnie sprawdziły się w roli wodzirejek. Okazało się, że śpiew i taniec
łączą ludzi.

13  czerwca  odbyliśmy  wycieczkę  po  okolicy.  W  czasie  kolejnych  etapów  podróży
uczniowie  poznawali  atrakcje  krajobrazowe  oraz  dziedzictwo  historyczne  i  kulturowe
Suwalszczyzny  (elementy  wykładu).  Rozpoczęliśmy od  rezerwatu  „Głazowisko Bachanowo
nad  Czarną  Hańczą”,  gdzie  obserwowaliśmy  rzekę  w  jej  górnym  biegu,  polodowcowy
krajobraz  z  efektowną  łąką  usianą  głazami,  zdobywaliśmy  wiedzę  na  temat  specyfiki
krajobrazu  polodowcowego.  Zapoznaliśmy  się  z  historią  oraz  kulturą  pierwotnych
mieszkańców Suwalszczyzny – Jaćwingów. Okazją do pogłębienia wiedzy była wizyta w Izbie
Pamięci  Jaćwieskiej  w  Szurpiłach,  w  czasie  której  mogliśmy  obejrzeć  przedmioty  kultury
jaćwieskiej  znalezione  w  okolicy,  atrakcyjną  makietę  wzgórza  zamkowego  oraz  filmy
przedstawiające historię Jaćwingów oraz wykopalisk archeologicznych w rejonie Szurpił. Aby
poczuć  klimat,  odbyliśmy  wycieczkę  ścieżką  edukacyjną  „Na  Górę  Zamkową”.  Na  górze
wznoszącej się nad jeziorem Szurpiły jeszcze w XIII wieku mieścił się ośrodek wojowniczych
Jaćwingów.  Ze  szczytu  mogliśmy  podziwiać  malownicze  krajobrazy.  Spotkanie  z  kulturą
jaćwieską  było  również  źródłem refleksji  na  temat  nazw  miejscowych regionu.  Młodzież
poznała podstawowe pojęcia toponimii oraz genezę wielu nazw pochodzenia jaćwieskiego,
ale również litewskiego. Poszukiwanie genezy nazw zbiorników wodnych czy miejscowości
Suwalszczyzny  stało  się  również  okazją  do  poznania  wielu  słów  litewskich.  Ostatnią
miejscowością, którą odwiedziliśmy, były Smolniki.  Miejscowy krajobraz zauroczył Andrzeja
Wajdę i został utrwalony w ekranizacji „Pana Tadeusza”. Na platformie widokowej „U Pana
Tadeusza” podziwialiśmy widoki z Górą Cisową w tle, panoramę z suwalskimi jeziorami. W
tym miejscu dokonaliśmy również podsumowania projektu, który został  wysoko oceniony
przez młodzież i opiekunów. Wszyscy uznali, że wspólne spotkania uczyły, jak  przełamywać
bariery komunikacyjne, pozwoliły poznać dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe, historyczne
Polski  i  Litwy,  a  zwłaszcza  terenów przygranicznych.  Odkryliśmy również kolejne ciekawe
zagadnienia,  takie  jak  języki  środowiskowe  młodzieży  z  Białegostoku  i  Wilna,  których
nieznajomość  jest  poważną  barierą  komunikacyjną.  Ostatnie  godziny  wspólnego  pobytu
wykorzystywaliśmy do nauki określeń slangowych obu grup młodzieży.

Wspólną wycieczkę „Z biegiem Czarnej Hańczy” zakończyliśmy tańcem przyjaźni, tym
samym,  którego  młodzież  nauczyła  się  w  czasie  pierwszych  zajęć  integracyjnych,  czyli
belgijką. Wróciliśmy pełni emocji i wrażeń, z poczuciem dobrze wykorzystanego czasu.



W klasztorze kamedułów w Wigrach – 11. 06. 2018

Na ścieżce edukacyjnej „Suchary” w Wigierskim Parku Narodowym – 11. 06. 2018



Cztery Gracje w jeziorze Hańcza – 11. 06. 2018

Spływ kajakowy Czarną Hańczą – 12. 06. 2018



Pełna integracja z naturą – 12. 06. 2018

Wieczorne śpiewy przy ognisku – 12. 06. 2018



W rezerwacie „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą” – 13. 06. 2018

Wejście na Górę Zamkową w Szurpiłach – w poszukiwaniu śladów Jaćwingów – 13. 06. 2018



„U Pana Tadeusza” w Smolnikach – 13. 06. 2018

       Szaleńcza „belgijka” w wykonaniu uczestników projektu – 13. 06. 2018


