
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 

                                     
                                                                                                 

 

 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


W dniach 13-17 czerwca młodzież polska 
wyruszyła do Raseiniai na Litwie, które od dwóch lat 
jest miastem partnerskim Lubartowa. Zostaliśmy 
zaproszeni wraz z młodzieżą z Estonii na 
międzynarodowy turniej wiedzy dla uczniów 
uzdolnionych. Każda grupa liczyła po 10 uczniów. 
Celem tego spotkania była nie tylko wymiana wiedzy, 
ale też poznanie historii, kultury, obyczajów oraz 
języków narodów uczestniczących w zjeździe. 

Oto relacja z pobytu na Litwie.  
 
 

13 czerwca DZIEŃ 1 
Wyruszyliśmy o 6.30. Bez problemów przekroczyliśmy granicę 

w Budziskach i dotarliśmy do Troków - średniowiecznej siedziby Jagiellonów, 
jedynego zamku na wodzie we Wschodniej Europie. 
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W drodze do naszego miejsca przeznaczenia odwiedziliśmy Wilno- 
stolicę Litwy. W tle – panorama na Stare Miasto, a tuż obok Baszta Giedymina. 
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14 czerwca DZIEŃ 2 
Od rana zmagaliśmy się w konkursach przedmiotów ścisłych. 
 

 

 
 

Po obfitym obiedzie udaliśmy się na zajęcia etnologiczne – uczyliśmy się 
ludowych pieśni, braliśmy udział w zabawach w zintegrowanych zespołach. 
Pobyt nad rzeką Dubysą zakończył się rzucaniem wianków na wodę podczas 
wspólnego śpiewania. 
 
 

 
 
Konkurencja w stylu: „robótki ręczne”. Wbrew pozorom, chłopcy nie 

ustępowali dziewczętom w tych manualnych zmaganiach ze sznurkiem. 
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Wieczorem nadszedł czas na pokaz siły mięśni i zwinności J 
 

 
 
 

15 czerwca DZIEŃ 3 
Pobudka o 6 rano, oj, było ciężko. Następnie 2 godziny jazdy do 

Kłajpedy, nadmorskiego portu, w którym przeprawialiśmy się promem do 
Neringi. Stamtąd do Nidy, gdzie odwiedziliśmy Muzeum Tomasza Manna.  

 
 

 
 
Odpoczynek po żmudnej wspinaczce na wzgórze, gdzie usytuowany był 

dom, w którym Tomasz Mann spędzał wakacje w latach 1930-32. 
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Następnie czekał nas spacer po wydmach. Jest to miejsce niezwykłe. 
W 2000 zostało uznane za światowe dziedzictwo natury i nie bez powodu. 

Widok piaszczystych wydm Laguny Kuris oraz spokojnych fal Bałtyku 
bijących o brzeg, jest niesamowity. 

 
 

 
 
 
 Kilku pasjonatów pływania odważyło się na kąpiel w „nieco” 

chłodnawych wodach Morza Bałtyckiego. 
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Wracając z Nidy, zajechaliśmy do Lasu Czarownic, pełnego drewnianych 
rzeźb legendarnych postaci, wojowników i … demonów. 

 

 
 
 

16 czerwca DZIEŃ 4 
Uczniowie litewscy przejęli funkcje swoich profesorów i udzielili nam 

lekcji swojego rodzimego języka. Potem przyszła kolej na nas i młodzież 
estońską. 

 

 
 
Następnie w mieszanych zespołach młodzież wraz z opiekunami udała się 

na poszukiwanie skarbu w Raseiniai. Trofeum stanowił żbik- herb miasta. 
Widok pędzących grup przez miasto, prezentował się dość intrygująco 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Po południu udaliśmy się do pobliskiego lasu, gdzie młodzież 
w zintegrowanych zespołach wykonywała projekty artystyczne, wyłącznie 
z naturalnych materiałów. Była to zarówno lekcja sztuki, jak i ekologii. 

 

 
 
A wieczorem? Konkurencje muzyczno-taneczne oraz karaoke - 

zwieńczeniem wieczoru była dyskoteka. 
 
 

17 czerwca DZIEŃ 5 (i ostatni L) 
Nadszedł czas na pakowanie bagaży oraz wymianę numerów telefonów 

i email’i. Następnie spotkaliśmy się z władzami miasta. Po ogłoszeniu wyników 
konkurencji wręczono nagrody i upominki. 
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Ostatnie chwile przy bufecie i nadszedł czas pożegnania. Nie obyło się 
bez łez i wzruszeń.  

 
 

 
 

Wyjazd na Litwę dostarczył nam wielu przeżyć. Dzięki niemu 
poszerzyliśmy nie tylko naszą szkolną wiedzę, ale również znajomość kultury 
litewskiej i estońskiej. Doświadczyliśmy wspaniałej litewskiej gościnności oraz 
nawiązaliśmy wiele ciekawych znajomości. Był to też początek nowych 
przyjaźni, które będą trwać mimo dużych odległości. 
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