
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU „RAZEM DLA EDUKACJI” – MODUŁ I.8 –
DZIAŁANIE II.II 2018 – WSPÓLNA WYCIECZKA – POZNAWANIE LITWY 

W  dniach  14-16  maja  2018  roku  odbyła  się  trzydniowa  wspólna  wycieczka  pod
hasłem „Poznawanie Litwy”, w której uczestniczyło 40 uczniów oraz 6 nauczycieli VIII Liceum
Ogólnokształcącego  im.  Króla  Kazimierza  Wielkiego  z  Białegostoku  oraz  Gimnazjum
Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela z Wilna. Miała ona służyć pogłębieniu przyjacielskich
relacji  pomiędzy  uczniami  szkół  partnerskich,  poznawaniu  atrakcji  turystyczno-
krajoznawczych Litwy, wzbogaceniu wiedzy o wspólnej historii.

14 maja uczniowie obu szkół odkrywali uroki miejscowości Troki. Zwiedzali oni między
innymi zamek na wyspie, tradycyjne domy Karaimów, kościół Nawiedzenia NMP. Poznawali
historię  Wielkiego  Księstwa  Litewskiego,  historię  oraz  kulturę  Karaimów.  Wizyta  w
miejscowej  restauracji  była  okazją  do degustacji  tradycyjnych litewskich kibinów. Wiedzę
młodzieży wzbogaciły warsztaty na temat dziedzictwa historycznego oraz kulturalnego Litwy.
Integracji  sprzyjało  wieczorne  ognisko,  połączone  z  degustacją  produktów  regionalnych,
takich jak litewski kwas chlebowy.

15 maja uczestnicy wycieczki  udali  się do miejscowości  Onikszty.  Pomimo deszczu
młodzież poznawała miejscowe atrakcje. Zobaczyła drugi co do wielkości kamień na Litwie –
Puntukas, z którym związane jest lokalna legenda, przeszła urokliwym „Szlakiem w koronach
drzew”. Okolice można było podziwiać również z wieży najwyższego kościoła na Litwie. Po
wejściu na Górę Kality uczniowie zjeżdżali letnią trasą saneczkową, co dostarczyło im wiele
radości.  Nieskończoności  kosmosu mogli  doświadczyć  dzięki  wizycie w lustrzanym pokoju
„Kosmos”,  w  którym  wrażenie  wszechświata  osiągane  jest  poprzez  efekty  świetlne,
hologramy 3D oraz efekty dźwiękowe. Warsztaty poświęcone równości ze względu na płeć
uwrażliwiły  młodzież  na  problemy  równości  kobiet  i  mężczyzn,  ale  również  stanowiły
pretekst  do  refleksji  o  powstawaniu  i  funkcjonowaniu  stereotypów  związanych  z  płcią.
Wieczorna dyskoteka w „Zagrodzie”  w miejscowości  Jowaryszki,  która ujawniła muzyczne
gusta uczestników projektu, sprzyjała integracji przy wspólnej zabawie.

16  maja  młodzież,  dzięki  spacerowi  po  wileńskiej  Starówce,  przypomniała  sobie
grudniową wizytę.  Mogła zobaczyć  stolicę Litwy w nowej,  wiosennej odsłonie.  Uczniowie
zwiedzili  również  wileńskie  podziemia,  wieżę  telewizyjną,  z  której  podziwiali  panoramę
Wilna. 

Wycieczka  zakończyła  się  spotkaniem  w  Gimnazjum  Inżynieryjnym  im.  Joachima
Lelewela.



Przed zamkiem w Trokach – 14. 05. 2018

Zwiedzanie zamku w Trokach – świetną lekcją historii – 14. 05. 2018



Panie i Panowie zamku w Trokach – 14.05. 2018

            Odrobina kolorytu lokalnego - 14. 05. 2018



Onikszty witają deszczem – 15. 05. 2018

Na „Ścieżce w koronach drzew” i w majowym deszczu – 15. 05. 2018



            W „Kosmosie” jak w niebie – 15. 05. 2018

Saneczki rozbawią każdego - 15. 05. 2018



Wizyta w wileńskim muzeum – 16. 05. 2018

W drodze do Katedry – 16. 05. 2018



            

           Tu byliśmy - widok z wieży telewizyjnej – 16. 05. 2018

Szczęśliwi uczestnicy projektu przed Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela
w Wilnie – 16. 05. 2018


