
 

 WIZYTA  EDUKACYJNA  UCZNIÓW  I  NAUCZYCIELI  VIII  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. KRÓLA  KAZIMIERZA  WIELKIEGO  W  GIMNAZJUM  INŻYNIERYJNYM  IM. JOACHIMA
LELEWELA W WILNIE - W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU „RAZEM DLA EDUKACJI” – 4-6 XII
2017

W dniach 4-6 grudnia 2017 roku odbyła się wizyta edukacyjna 20 uczniów oraz trzech
nauczycieli  VIII  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Króla  Kazimierza  Wielkiego  w  Białymstoku
w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie. Miała ona na celu podtrzymanie
relacji pomiędzy nauczycielami i uczniami obu szkół, jak również pogłębienie wiedzy o polskim
dziedzictwie kulturowym na Litwie. Szczególnie wyeksponowane miały zostać wątki literackie
(związane z romantyzmem oraz twórcami związanymi z Wilnem) oraz historyczne (związane
ze 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego oraz miejscami pamięci).

Wizyta rozpoczęła się  od serdecznego przyjęcia oraz  zwiedzania szkoły.  Nauczyciele
poznawali  społeczność  szkolną,  specyfikę  funkcjonowania  placówki  z  oddziałami
wczesnoszkolnymi  oraz  gimnazjalnymi,  z  klasami  polskojęzycznymi  i  rosyjskojęzycznymi.
Bardzo wartościowa była wymiana nauczycielskich doświadczeń. W tym czasie uczniowie VIII
LO wzięli udział w warsztatach „Inżynieria naszą przyszłością”, podczas których przeszli  (pod
opieką  nauczyciela  fizyki  –  pana  Michaiła  Szuszkiewicza  oraz  przy  wsparciu  wileńskich
kolegów) przyspieszony kurs projektowania 3D, wraz z obsługą drukarki 3D. Mogli  również
wypróbować roboty stworzone przez uczniów Gimnazjum im. Lelewela.  Zajęcia okazały się
bardzo interesujące, tym bardziej, że uczniowie zabrali na pamiątkę przestrzenne wydruki. 

4 grudnia odbyła się również pierwsza część wycieczki po Wilnie „Śladami wybitnych
Polaków i  znanych  postaci  historycznych”.  Białostoccy uczestnicy  projektu zwiedzili  zabytki
Wilna,  miejsca  ważne  ze  względów  historycznych  i  religijnych.  Szczególne  wrażenie  zrobił
cmentarz na Rossie z grobem matki Piłsudskiego oraz miejscem pochówku serca marszałka,
rozświetlonym  zniczami  i  ukwieconym,  w  związku  z  przypadającą  następnego  dnia  150.
rocznicą  urodzin  Józefa  Piłsudskiego.  Uczniowie  mogli  też  poznać  wieczorne  i  świąteczne
oblicze  Wilna,  przygotowującego  się  do  Świąt  Bożego  Narodzenia.  Dzień  zakończył  się
zajęciami integracyjnymi - wspólną grą młodzieży obu szkół w kręgle w „Karolinos boulingo”
oraz biesiadą przy pizzy.

5  grudnia  rozpoczęto  warsztatami  „Historia,  język,  tradycje  i  obyczaje  Bałtów”,
prowadzonymi przez nauczycielkę języka litewskiego – Irenę Baltakiene. Rolę tłumaczki pełniła
uczennica  Romana  Stefanowicz  Dzięki  warsztatom  białostoczanie  zdobyli  informacje
o litewskich  obyczajach  oraz  nauczyli  się  kilku  przydatnych  zwrotów.  Ważnym  poznawczo
elementem wizyty w Wilnie była międzynarodowa konferencja naukowa „Bez emocji. Polsko –
litewski  dialog  o  Józefie  Piłsudskim”  w  wileńskim  Ratuszu.  Uczestnicy  projektu  wysłuchali
dwóch wykładów historyków polskich i litewskich: „Dyplomacja Józefa Piłsudskiego w latach
1914-1918”  Małgorzaty  Gmurczyk  –  Wrońskiej  oraz  „Dlaczego  Michał  Romer  nie  mógł
porozumieć się  z  Piłsudskim?” Rimantasa  Miknysa.  Dzięki  temu uczniowie mogli  poszerzyć
swoją wiedzę historyczną, jak również uświadomić sobie, że ocena procesów historycznych,



zdarzeń,  postaci  jest  subiektywna  i  wielką  sztuką  jest  zrozumieć,  tolerować  inne  poglądy
oraz oceny.  Ciekawym  doświadczeniem  było  też  przyglądanie  się  pracy  tłumaczy
symultanicznych.  Uczniowie obejrzeli  również wystawę o Józefie Piłsudskim, przygotowaną
na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Popołudnie  wypełniła  II  część  wycieczki  po  Wilnie.  Uczniowie  oraz  opiekunowie
odwiedzili  Zarzecze,  podziwiani  piękne  panoramy  Wilna,  zwiedzali  Uniwersytet  Wileński,
Muzeum Adama Mickiewicza, miejsca związane z polskimi twórcami literatury (Mickiewiczem,
Słowackim, Miłoszem, Kraszewskim i in.). Wartościowy był wykład doktor Ireny Fedorowicz,
historyka literatury polskiej Uniwersytetu Wileńskiego, na temat śladów polskich romantyków
w Wilnie, a zwłaszcza Towarzystwa Filomatów.

Na zakończenie dnia odbyły się zajęcia integracyjne w Laserparku. W zabawach wzięli
udział przedstawiciele obu szkól wraz z opiekunami. 

6  grudnia  uczestnicy  projektu  poznawali  postać  Joachima  Lelewela,  patrona
partnerskiego gimnazjum. Lekcja historii „Samotnik z Brukseli…” poszerzyła wiedzę uczniów.
Bardzo  wartościowy  okazał  się  również  wyjazd  do  Ponar  –  miejsca  kaźni  ludzi  różnych
narodowości.  Uczniowie uczcili  pamięć ofiar,  mogli  również uświadomić sobie, jak okrutną
istotą  może  stać  się  człowiek  w  pewnych  warunkach  historycznych,  jak  niebezpieczne  są
ideologie  oparte  na  nienawiści  do  określonych  grup  społecznych,  jak  trudna  jest  historia.
Intensywnych  przeżyć  dostarczyło  samo  miejsce,  ale  również  relacje  świadków  cytowane
przez panią przewodnik Grażynę Hajdukiewicz. 

6 grudnia to również Mikołajki, świętowane przez uczestników projektu. Uczniowie VIII
LO zawieźli do Wilna samodzielnie przygotowane ozdoby świąteczne (bombki) oraz antyramę
z fotorelacją z wizyty młodzieży w Białymstoku. Nie zapomnieli również o słodyczach, którymi
częstowali  uczniów  Gimnazjum  Inżynieryjnego.  Najsympatyczniejsze  okazały  się  spotkania
z najmłodszymi uczniami, które stały się okazją do wspólnego śpiewania piosenek o zimie czy
choince  -  w  języku  polskim  i  rosyjskim.  Uczniowie  z  Wilna  również  pamiętali  o  słodkich
upominkach, którymi białostoczan obdarował Święty Mikołaj. Wizytę zakończono ewaluacją. 

Dzięki wizycie w Wilnie młodzież VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Białymstoku mogła  poznać  to  piękne  miasto,  poczuć  jego niesamowitą  aurę,
wzbogacić  swoją  wiedzę  o  postaciach  historycznych,  faktach.  Mogła  chodzić  ścieżkami
Mickiewicza,  Słowackiego,  Miłosza,  poznać  miejsca  znane  z  literatury.  Była  to  niezmiernie
wartościowa lekcja języka polskiego i historii. Warto podkreślić, że w odkrywaniu atmosfery
miasta pomogła pani przewodnik Grażyna Hajdukiewicz, która piękną polszczyzną przekazała
tak wiele faktów i ciekawostek.

Ciekawym  doświadczeniem  było  również  świętowanie  150.  rocznicy  urodzin  Józefa
Piłsudskiego –  wizyta  na Rossie,  udział  w konferencji  naukowej.  Niezapomnianych  wrażeń
dostarczyła wizyta w Ponarach. Te lekcje historii uświadomiły młodzieży, jak skomplikowana
jest historia, jak różne mogą być jej interpretacje, jak trudny, ale możliwy jest dialog o historii.
Uczniowie  zrozumieli,  że  podstawą  funkcjonowania  każdej  społeczności  powinny  być:
szacunek, zrozumienie, poszanowanie podstawowych praw, tolerancja. 

Uczniowie  obu  szkół  wyrażają  nadzieję,  że  więzi  nawiązane  podczas  dwóch  wizyt
edukacyjnych będą umacniane w dalszych działaniach projektowych, zaplanowanych na rok
2018.



Młodzież VIII LO przed wileńską katedrą – 4 XII 2017

Cmentarz na Rossie – przy grobie matki Józefa Piłsudskiego, gdzie spoczywa również serce jej 
syna -  w przeddzień 150. rocznicy urodzin marszałka – 4 XII 2017



Ostra Brama w wieczornej odsłonie – 4 XII 2017

W wileńskiej celi Konrada, znanej z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza – 4 XII 2017



W Ratuszu po wysłuchaniu wykładów historyków polskich i litewskich na międzynarodowej
konferencji naukowej „Bez emocji. Polsko – litewski dialog o Józefie Piłsudskim” – 5 XII 2017

Panorama Wilna w zimowym słońcu – 5 XII 2017



Pozdrawiamy VIII LO z Republiki Zarzecza – 5 XII 2017

Uczniowie  VIII  LO  w  pozie  wieszcza  narodowego  utrwalonej  na  ścianie  Uniwersytetu
Wileńskiego – 5 XII 2017



Wszystkim udziela się przedświąteczny nastrój – 5 XII 2017

Finał wędrówki śladami A. Mickiewicza – pod pomnikiem autora „Pana Tadeusza” – 5 XII 2017



W Ponarach – miejscu kaźni ludzi różnych narodowości – 6 XII 2017

Mikołajki w Gimnazjum Inżynieryjnym im. Joachima Lelewela w Wilnie – 6 XII 2017



Sympatyczne spotkanie z najmłodszymi uczniami wileńskiej szkoły – 6 XII 2017

Wspólna lekcja historii „Samotnik z Brukseli. Poznajemy sylwetkę Joachima Lelewela” – 6 XII 
2017



Do nas też przyszedł Mikołaj – 6 XII 2017

Wspólne zdjęcie wszystkich uczestników Projektu „Razem dla Edukacji” – 6 XII 2017


