
 

WIZYTA  EDUKACYJNA  UCZNIÓW  I  NAUCZYCIELI  GIMNAZJUM  INŻYNIERYJNEGO  IM.
JOACHIMA  LELEWELA  Z  WILNA  W  VIII  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  IM.  KRÓLA
KAZIMIERZA WIELKIEGO W BIAŁYMSTOKU -  W RAMACH REALIZACJI  PROJEKTU „RAZEM
DLA EDUKACJI” – 8-10 XI 2017

W dniach 8 – 10 listopada w VIII  Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza
Wielkiego  w  Białymstoku  przebywała  grupa  20  uczniów  oraz  3  nauczycieli  Gimnazjum
Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela z Wilna. Trzydniowa wizyta edukacyjna miała służyć
nawiązaniu relacji pomiędzy uczniami szkół partnerskich, kształtowaniu postaw otwartości,
zrozumienia, tolerancji. Uczniowie szkoły litewskiej mieli poznać Białystok, wzbogacić swoją
wiedzę  o polskiej  historii,  tradycjach,  języku,  uczestniczyć  w  wybranym  wydarzeniu
kulturalnym. Zaplanowane formy działań miały służyć realizacji tych celów.

8 listopada w VIII LO w Białymstoku odbyły się zajęcia integracyjne uczniów obu szkół
(ok. 40 osób), prowadzone w sali gimnastycznej przez Sylwię Szliserman – nauczycielkę VIII
LO, integracji  służyły również gry planszowe i towarzyskie (organizator:  Wiesław Choruży)
oraz  wspólne  biesiadowanie.  Odbyła  się  też  bardzo  wartościowa,  ciekawa  debata,
prowadzona przez Joannę Szczygieł – nauczycielkę j. polskiego i retoryki - na temat: „Blaski
i cienie  wielokulturowości”.  Uczniowie  aktywnie  uczestniczyli  w  wymianie  poglądów,
konfrontowali  swoje  zdania  w  sposób  kulturalny.  Ciekawe  było  zwłaszcza  spojrzenie
na zagadnienia  mniejszości  narodowych  z  dwóch  punktów  widzenia  –  przedstawicieli
mniejszości i większości. Wypowiedzi uczniów były niezwykle dojrzałe, wskazywały na wysoki
poziom świadomości społecznej i językowej. Wieczorem uczniowie szkoły wileńskiej obejrzeli
w  Operze  i  Filharmonii  Podlaskiej  musical  „Doktor  Żywago”,  który  dostarczył  im,
jak stwierdzili, niezapomnianych wrażeń estetycznych.

9 listopada uczniowie obu szkół uczestniczyli w lekcji języka polskiego „Czy wszyscy
Polacy  posługują  się  tym  samym  językiem?  Zróżnicowanie  współczesnej  polszczyzny.”
(prowadząca:  Katarzyna  Słowikowska).  Jej  celem  było  uświadomienie  młodzieży
zróżnicowania języka polskiego,  zapoznanie z pojęciami języka ogólnego,  dialektu,  gwary,
socjolektu.  W  części  ćwiczeniowej  uczniowie  porównywali  gwarę  białostocką  i  wileńską,
szukając  podobieństw  oraz  różnic.  We  fragmencie  lekcji  poświęconym  socjolektom
porównywali  słownictwo  z  żargonów  uczniowskich  obu  środowisk.  Młodzież  była
zainteresowana tematyką językową i aktywna. 

Goście z Wilna mieli również możliwość poznania Białegostoku. Zwiedzanie rozpoczęli
od  wizyty  w  Muzeum  Historycznym  oraz  Muzeum  Farmacji,  spacerowali  po  mieście
z przewodnikiem,  poznając  zabytki  oraz  miejsca  ważne  dla  białostoczan.  Przechadzka
zakończyła się wizytą w Archiwum Państwowym, którego dyrektor – doktor Marek Kietliński
– zapoznał  młodzież z formami działalności  Archiwum oraz wygłosił  wykład o odzyskaniu
przez Polskę niepodległości,  posiłkując  się  materiałami  archiwalnymi.  O wartości  badania
historii regionu czy historii własnej rodziny uczniów z Wilna przekonywał również nauczyciel
historii  VIII  LO  –  Wiesław  Choruży  w  czasie  szkolnych  warsztatów  „I  ty  możesz  zostać
badaczem  historii  regionu”.  Goście  z  Wilna  mogli  zapoznać  się  z  efektami  pracy  swoich



starszych  kolegów  z  Białegostoku,  autorów  artykułów  historycznych,  opublikowanych
w licznych książkach (np. „Podlaskie losy”). Tego dnia odbyły się również zajęcia integracyjne
młodzieży obu szkół – wizyta w logic roomie oraz kręgielni, wspólny spacer po Białymstoku
oraz kolacja w „Pizza Hut”. Dzięki wspólnym zabawom oraz otwartości obu grup młodzieży
udało się nawiązać relacje koleżeńskie. Uczniowie wysoko ocenili wartości poznawcze zajęć.
Spodobał im się również Białystok. 

10 listopada uczniowie obu szkól uczestniczyli  w warsztatach „Tolerancja jest OK”,
prowadzonych  przez  edukatorów  Centrum  im.  Ludwika  Zamenhofa,  uświadamiających
wartość  tolerancji,  akceptacji,  zrozumienia,  ale  również  zagrożenia  związane
ze stereotypami.  Zajęcia  zostały  uznane  za  niezwykle  wartościowe i  potrzebne.  W czasie
kolejnych wspólnych warsztatów - również prowadzonych przez pracowników Centrum im.
Zamenhofa -  „Lekcja z Ludwikiem” młodzież poznała sylwetkę mieszkańca Białegostoku –
Ludwika  Zamenhofa  –  twórcy  esperanto,  historię  tego  języka  oraz  nauczyła  się  kilku
podstawowych  słów.  Wartościowym  elementem  warsztatów,  poza  celami  poznawczymi,
okazała się  gra w słówka w grupach mieszanych,  służąca również integracji.  Świadomość
językową uczniów niewątpliwie wzmocnił wykład doktor Elżbiety Awramiuk z Uniwersytetu
w Białymstoku „Jak cię słyszą, tak cię piszą”, rozwijający i poszerzający zagadnienia związanie
ze  zróżnicowaniem  polszczyzny.  Doktor  Awramiuk  trudne  zagadnienia  językoznawcze
omówiła w sposób przystępny, humorystyczny, aktywizując młodzież. Najaktywniejsze osoby
otrzymały książki jej autorstwa „Sto pytań do językoznawcy”. Wykład został przez młodzież
uznany za niezwykle wartościowy. 

Akcentem  patriotycznym  dnia  poprzedzającego  Święto  Niepodległości  był  Szkolny
Konkurs Pieśni Patriotycznej, w którym brali udział uczniowie klas pierwszych VIII LO. Każda
klasa przygotowywała jedną piosenkę patriotyczną, układała do niej choreografię, dobierała
stroje.  Uczniowie  Gimnazjum  Inżynieryjnego  w  Wilnie  przysłuchiwali  się  wszystkim
wykonaniom,  a  następnie  wystąpili  jako  gość  specjalny.  Tak  sugestywnie  zaśpiewali  oni
piosenkę  „Zwycięży  Orzeł  Biały”,  że  wzruszyli  całą  publiczność  do  łez  i  otrzymali
od społeczności  VIII  LO  owację  na  stojąco.  Występ  młodzieży  wileńskiej  był  rzeczywiście
niezapomniany,  na  co  wskazywali  uczniowie  w  ankietach.  Młodzież  wileńska  udzieliła
również wywiadu redaktorom szkolnej gazetki „Ósemka”.

Wizytę  gości  z  Wilna  zakończono  niepodległościowym,  biało-czerwonym  tortem,
podzielonym przez dyrektorów obu szkół - panią Edytę Zubel oraz pana Antoniego Teodora
Grodzkiego.  W zakończeniu  wizyty  edukacyjnej  uczestniczyła  również  pani  prezes
Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Anna Kietlińska.

Wizyta edukacyjna uczniów i nauczycieli z Wilna zakończyła się ewaluacją (w formie
ankiety  i  wypowiedzi  ustnych).  Działania  projektowe  zostały  bardzo  wysoko  ocenione
przez uczestników, a założone cele – osiągnięte.

Kontakty nauczycieli  oraz uczniów nawiązane w czasie wizyty w Białymstoku będą
podtrzymywane dzięki Internetowi, planowany jest również wyjazd uczniów VIII LO do Wilna
w terminie 4-6 XII 2017 r.



Zajęcia integracyjne w sali gimnastycznej VIII LO w Białymstoku – 8 XI 2017

Debata na temat: „Blaski i cienie wielokulturowości” – 8 XI 2017



Zwiedzanie Białegostoku – 9 XI 2017

Zwiedzanie Białegostoku – 9 XI 2017



Zwiedzanie Białegostoku – 9 XI 2017

Wizyta  w Archiwum Państwowym w Białymstoku - wykład doktora Marka 
Kietlińskiego  - 9 XI 2017



   

Zajęcia integracyjne w logic roomie - 9 XI 2017



Wspólna kolacja w Pizza Hut - 9 XI 2017

Warsztaty „Tolerancja jest OK” – 10 XI 2017



Warsztaty „Lekcja z Ludwikiem” ” – 10 XI 2017



Wykład doktor Elżbiety Awramiuk – językoznawcy – 10 XI 2017

Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej – 10 XI 2017



Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej – występ specjalny młodzieży z Wilna – 
10 XI 2017

Podsumowanie  wizyty  –  wystąpienie  p.  Anny  Kietlińskiej  –  prezesa
Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – 10 XI 2017



Słodkie świętowanie Dnia Niepodległości - tort kroją Dyrektorzy obu 
szkół – p. Edyta Zubel oraz p. Antoni Teodor Grodzki – 10 XI 2017



Słodkie świętowanie Dnia Niepodległości – 10 XI 2017



Nagrodę specjalną za wzruszający występ wileńskiej młodzieży w Szkolnym
Konkursie  Pieśni  Patriotycznej  wręcza  Dyrektor  VIII  LO  –  p.  Antoni  Teodor
Grodzki – 10 XI 2017

Jeden  ze  znaków  obecności  w  Białymstoku  uczniów  Gimnazjum
Inżynieryjnego im. Joachima Lelewela z Wilna 


