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Uczestnikami wymiany było 20 uczniów w wieku 15-17 lat (po dziesięć 

z każdej szkoły, w tym 4 niepełnosprawnych). 

 

Uczestnicy z II LO Uczestnicy z Saltinio Vidurine Mokykla  

w Lubartowie: z Raseniai: 

 

 Patrycja Gryglicka Žilvinas Lipnickas 

 Monika Rola Emilis Radavičius 

 Weronika Karpińska  Erildas Budraitis 

 Barbara Osior Justė Savickaitė 

 Aleksandra Humeniuk Ilona Lazurkevičiūtė 

 Bartosz Wołowik Julija Lupeikytė 

 Maciej Boncławek Justinas Simutis 

 Tomasz Ostrowski  Gerda Beišytė 

 Michał Machul Milda Toliušytė 

 Dawid Lahutta Orinta Pinskaitė  

 

 Opiekunowie: Opiekunowie: 

 

 Teresa Rojek Akvile Dalijotaite 

 Krystyna Mazurek - koordynator  Dalia Cerneckyte 

 

Zajęcia były prowadzone metodą gry symulacyjnej „Podróże w czasie 

i przestrzeni – na tropach dialogu międzykulturowego”. Uczestnicy wcielali się 

w role czterech ekip załogi wehikułu czasu, którym odwiedzali miejsca w Wilnie 

związane ze wspólną historią i kulturą Litwy i Polski. Odbyli wycieczkę 

programową do Raseiniai i Troków. Raporty w formie prac artystycznych 

„Dzienniki pokładowe z podróży w czasie i przestrzeni” tworzone były przez 

uczestników w czterech grupach międzynarodowych: plakat, prezentacja, obraz, 

instalacja lub rzeźba (inspirowana „Inwokacją”), i dla młodego Europejczyka -

przewodnik po Wilnie oraz mapa rowerowa po Raseiniai. 



Równolegle uczyli się Inwokacji: Polacy po litewsku, Litwini po polsku. Pod 

kierunkiem młodzieży niepełnosprawnej zorganizowali dla środowiska Turniej 

gier dawnych, a na zakończenie Mecz przyjaźni w koszykówkę, połączony 

z podsumowaniem, prezentacją raportu projektu oraz poczęstunkiem: „Zdrowa 

kuchnia obojga narodów”. 

Podczas pobytu na Litwie (8 dni) młodzież wzięła udział w wizytach 

studyjnych i warsztatach, które przybliżyły funkcjonowanie państw przed i po 

wstąpieniu do struktur europejskich, stworzyły i upowszechniły informacje 

inspirujące współpracę kulturalną i wzajemne zrozumienie, wypracowały 

płaszczyzny dalszej wymiany szkolnej. 

Projekt wymiany uczniów z II Liceum Ogólnokształcącego w Lubartowie 

oraz z Saltinio Vidurine Mokykla z Raseniai realizowany był w ramach Polsko – 

Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. 

Strona litewska dodatkowo pomagała przy pokonywaniu bariery językowej 

ze środowiskiem (projekt zrealizowany był na Litwie, a językiem roboczym 

przedsięwzięcia był język angielski). Wszystkie działania objęte projektem 

realizowane były razem przez obie grupy. W czasie realizacji zadań projektu 

uczniowie pracowali wspólnie w mieszanych grupach polsko-litewskich. Przez 

8 dni projektu byli ciągle razem. Na zakończenie projektu zaplanowana została 

dalsza współpraca. 

Uczestnicy projektu nauczyli się pracy w grupach międzynarodowych, wśród 

rówieśników i dla środowiska a także pozyskiwać informacje od ludzi starszych na 

temat gier dawnych oraz potraw narodowych, następnie zaprezentowali je dla 

środowiska. 

Podczas działań zastosowano następujące metody pracy: warsztaty, 

prezentacja, gra symulacyjna, wycieczka, wizyta studyjna. 



Przez sześć dni w Wilnie i przez dwa dni na wycieczce programowej 

w Raseiniai wystąpiły cztery części programowe:  

 

1) zajęcia z zaproszonymi gośćmi (interaktywny wykład i warsztaty), 

2) kolejne części gry symulacyjnej przygotowującej do stworzenia: 

„Dzienników pokładowych z podróży w czasie i przestrzeni”,  

3) zajęcia promujące zdrowie i kulturę krajów( gry i warsztaty), 

4) wspólne działania warsztatowe: artystyczne i literackie. 

 

 Wszystkie metody i działania projektu nakierowane były na wspieranie 

pozaformalnego uczenia się i rozwoju młodzieży. Uczestnicy projektu spotkali się 

z osobami zajmującymi się tematyką europejską i samorządową (w Wilnie 

Uniwersytet Wileński, Pałac Prezydencki, w Raseiniai Rada Miasta). Dzięki temu 

zdobyli wiedzę na temat wspólnych działań obu państw w Unii Europejskiej oraz 

tolerancji i zrozumienia dla różnorodności – poznali zasady na których oparty jest 

dialog międzykulturowy. Uczestnicy poszerzyli swoje wiadomości na temat 

tradycji etnicznych m.in. poprzez spotkanie z twórcą ludowym oraz 

przygotowanie posiłku „Zdrowe jedzenie z kuchni obojga narodów”. Jako elementy 

służące poprawie kondycji fizycznej przygotowane i przeprowadzone zostały 

(również pod kierunkiem młodzieży niepełnosprawnej) Turniej gier dawnych oraz 

Mecz przyjaźni w koszykówkę. 



EWALUACJA PROJEKTU: 

 

Ostatniego dnia pobytu została przeprowadzona ewaluacja i zakończenie 

projektu.  

Zostały przeprowadzone ankiety wśród uczestników, młodzież wspólnie 

wykonała plakaty ewaluacyjne i podsumowała projekt. 

Uczniowie w swoich szkołach dokonali ewaluacji i przeprowadzili końcową 

telekonferencję podsumowującą przy zastosowaniu łączy internetowych. 

Zorganizowali dla społeczeństwa wystawę prac artystycznych, w lokalnej 

prasie oraz na stronach internetowych szkół ukazały się artykuły promujące 

dialog międzykulturowy Litwy i Polski. Doświadczenia w formie publikacji 

„Dzienników pokładowych z podróży w czasie i przestrzeni” przekazali do szkół 

i placówek kultury w swoich miastach jako przykład dobrej praktyki. 

Opublikowane zostały w prasie lokalnej efekty pracy – zdjęcia, 

sprawozdanie z działań. 

Młodzież przedstawiła prezentację multimedialną, wystawę fotografii  

w szkolnej galerii, zaprezentowała plakaty oraz instalację na forum szkoły, 

umieścimy efekty działań na stronie internetowej szkoły. 

Uczniowie rozpowszechnili folder przewodnika turystycznego po Raseniai 

oraz mapę rowerową wśród młodzieży szkół miasta oraz zamieścili je na stronie 

internetowej obu szkół partnerskich. 



Harmonogram: 

Sobota, 30.05.2009  

Przyjazd uczestników i spotkanie organizacyjne. Omówienie celów i założeń 

projektu. 

Przedstawienie programu pobytu. 

Popołudnie: Zapoznanie się  z uczestnikami. 

Mini kurs języka, ustalenie języka do komunikacji międzynarodowej uczestników 

projektu. 

Wieczór: Zajęcia integracyjne. Spacer po Wilnie – Wilno nocą. Praca w grupach 

pod kątem przygotowania plakatów ”Impresje Wileńskie” 

Niedziela, 31.05.2009 

Przedpołudnie: Wycieczka po Wilnie z przewodnikiem. 

Popołudnie: Zwiedzanie Starówki Wileńskiej (zabytków wspólnej historii). 

Wieczór: Praca w grupach  podsumowująca wiedzę o wspólnej historii Polski 

i Litwy – młodzież ze zdjęć oraz informacji zdobytych podczas wędrówki po 

mieście stworzy prezentację multimedialną. 

Poniedziałek, 01.06.2009 

Przedpołudnie:  Wizyta w Uniwersytecie Wileńskim. 

Popołudnie: Wizyta w Pałacu Prezydenckim (odwołana z powodu niedostępności 

Pani Prezydent) 

Wieczór: Stworzenie przewodnika po Wilnie dla młodego Europejczyka – praca 

nad folderem. 

Wtorek, 02.06.2009 

Przedpołudnie:  Wizyta w Sejmie Litewskim. 

Ustalenie Szlaku Mickiewiczowskiego. 

Popołudnie: Wędrówka szlakiem pamiątek po „Wieszczu”. 

Wieczór: Tworzenie obrazu, instalacji lub rzeźby inspirowanych Inwokacją 

z ”Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Nauka piosenek M. Grechuty powstałych na 

podstawie tekstów Mickiewicza. 

Środa, 03.06.2009 

Przedpołudnie :Ciąg dalszy  działań artystycznych, inspirowanych „Inwokacją”. 



Popołudnie: Grupy samodzielnie odwiedzą miejsca związane z twórczością 

A. Mickiewicza    m.in. Ostrą Bramę, Klasztor Bazylianów. szkicowanie tych 

miejsc. 

Wieczór: Nauka piosenek M. Grechuty powstałych na podstawie tekstów 

Mickiewicza. Nauka” Inwokacji”- Polacy po litewsku, Litwini po polsku 

Czwartek 04.06.2009 

Przedpołudnie: Tworzenie raportu „Dzienniki pokładowe z podróży w czasie 

i w przestrzeni”. 

Popołudnie: Wycieczka do Rasieiniai. w drodze odwiedzą, Zamek w Trokach 

związany z historią Litwy. Szkicowanie drugiej stolicy Litwy . 

Raseiniai, wycieczka rowerowa po mieście i okolicy. Spotkanie z twórcą ludowym. 

Wieczór: Stworzenie przewodnika turystycznego dla młodego Europejczyka po 

Raseiniai i okolicach oraz mapy rowerowej. 

Piątek, 05.06.2009 

Przedpołudnie: Spotkanie z radnym miejskim.  

Spotkanie w szkole litewskiej. Rozegranie turnieju gier dawnych oraz meczu 

przyjaźni w piłkę koszykową w grupach mieszanych.  

Popołudnie i wieczór: Praca w grupach, zespołowe przygotowanie posiłku “zdrowe 

jedzenie z kuchni obojga narodów”. 

Sobota, 06.06.2009  

Przedpołudnie: Opracowanie i przedstawienie rezultatów. Spotkanie 

z przedstawicielami miasta Raseiniai. Zaplanowanie przyszłych działań. 

Popołudnie: Ewaluacja i zakończenie projektu. 



Sobota, 30.05.2009r. 

 Tego dnia o godzinie 5 rano wyruszyliśmy 

spod budynku II LO.  Do naszego celu –Wilna 

dotarliśmy w godzinach obiadowych. Gdy już 

się posililiśmy (chłopcy ciągle odczuwali głód), 

rozpakowaliśmy się. Po chwili czasu wolnego 

zebraliśmy się przed hotelem, aby omówić cele 

i założenia projektu. Rozpoczęliśmy gry 

integracyjne, by bliżej poznać naszych 

litewskich kolegów. Zabawa była wyśmienita. 

Kiedy już wszyscy się zapoznali, postanowiliśmy 

pójść na spacer po Wilnie. Wilno nocą wygląda 

przepięknie. Po drodze usłyszeliśmy dźwięk 

muzyki. Postanowiliśmy zobaczyć, co dzieje się w parku. Otóż odbywał się tam 

festiwal folkloru litewskiego. Wszyscy wyśmienicie się bawili. Towarzyskość 

i umiejętność dobrej zabawy Litwinów bardzo mile nas zaskoczyła. Nasi chłopcy 

i dziewczęta również dali się porwać w wir tańca.  

 

 

Niedziela, 31.05.2009r. 

 Po śniadaniu udaliśmy się na Stare 

Miasto. Tam spotkaliśmy się 

z przewodnikiem, który oprowadził nas po 

najsłynniejszych i najpiękniejszych zabytkach 

wileńskich, a także miejscach związanych 

z wybitnymi polskimi twórcami. 

Zwiedziliśmy m.in.: Kościół św. Anny, kościół 

Świętej Trójcy, Kościół Ducha Świętego, 

Ostrą Bramę, celę Konrada, pomnik 

Gedymina, muzeum Adama Mickiewicza 

oraz miejsca pobytu Juliusza Słowackiego, 



Władysława Syrokomli i Ignacego Krasickiego. Po obiedzie stworzyliśmy 

pięcioosobowe grupy i rozpoczęliśmy pracę nad plakatami „Impresje Wileńskie”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniedziałek, 01.06.09r.  

Po śniadaniu udaliśmy się na 

Uniwersytet Wileński, gdzie udało nam się 

zwiedzić różne sale. W niektórych 

znaleźliśmy bardzo stare wydruki dzieł 

Mikołaja Kopernika, Galileusza, Mickiewicza, 

a nawet pierwszy przekład Biblii z języka 

łacińskiego na język polski. Zachwyciły nas 

również freski wybitnych artystów, niektóre 

w stylu renesansowym, inne w zupełnie 

nowoczesnym. Po obiedzie udaliśmy się na 

cmentarz Rossa, gdzie spoczywają polscy 

żołnierze polegli w bojach, Matka Józefa 

Piłsudskiego i serce samego marszałka, 

a także sławne postaci polskie i litewskie, 



takie jak Joachim Lelewel, Jan Kazimierz Wilczyński, Władysław Syrokomla 

i wielu innych. Wieczorem rozpoczęliśmy naukę inwokacji „Litwo, ojczyzno moja!” 

w językach polskim i litewskim.  

 

Wtorek, 02.06.2009r.  

Po śniadaniu wyruszyliśmy 

autobusem do Sejmu. Po jakże 

traumatycznym przeżyciu, jakim 

była procedura dostania się do 

wnętrza budynku, wszyscy 

ruszyliśmy, by zwiedzić to ważne 

miejsce. Widzieliśmy galerię Sejmu, a 

także mieliśmy okazję usłyszeć 

obrady Sejmu. Niestety, odbywały 



się one w języku litewskim, więc nie mogliśmy niczego zrozumieć � Spotkaliśmy 

się z trzema parlamentarzystami: Member of Parlament Mr. Remigijus Acas, 

Tvardka Ir Teisingumas Party (Remigijus Acas, członek Prawa i Sprawiedliwości), 

Member Of Parlament Mr. Almantas Petkus, Tvarka Ir Teisingumas Party 

(Almantas Petkus, członek Prawa i Sprawiedliwości) oraz Michal Mackiewicz, 

Union Of Lithuanian Poles (Akcja Wyborcza Polaków na Litwie). Obiad odbył się 

w Głównej Bibliotece Wileńskiej. Po wizycie w Sejmie udaliśmy się na zakupy do 

największego litewskiego centrum handlowego „Akropolis”. Wieczorem 

zaprezentowaliśmy efekty pracy poprzedniego wieczoru – przedstawiliśmy 

inwokację „Litwo, Ojczyzno moja”. Zaśpiewaliśmy też piosenkę Marka Grechuty 

„Niepewność”, której autorem słów był Adam Mickiewicz. 

 

 

Środa, 03.06.2009r. 

 Po śniadaniu samodzielnie udaliśmy 

się na Stare miasto, aby stworzyć prace 

artystyczne dotyczące krajobrazów 

wileńskich i jego zabytków. Zmęczeni 

przekładaniem rzeczywistości na papier, 

udaliśmy się na obiad, zaś po nim dalej 

pracowaliśmy, tworząc przewodnik po 

Wilnie dla młodego Europejczyka, 

prezentacje multimedialne, 

dzienniki pokładowe oraz 

plakaty inspirowane 

inwokacją z „Pana Tadeusza”. 

Efekty całodziennej pracy 

zaprezentowaliśmy wieczorem, 

tworząc ich galerię w hotelu. 

 

 



Czwartek, 04.06.2009r. 

Po śniadaniu udaliśmy 

się do Domu Polaków na 

Litwie, gdzie odnaleźliśmy 

siedzibę Teatru Polskiego na 

Litwie. Po wizycie udaliśmy się 

do jednego z największych 

zamków obronnych na Litwie 

– Troków. Tam też zjedliśmy 

obiad, następnie ruszyliśmy do 

Raseiniai, gdzie przywitał nas 

twórca ludowy. Odbyły się z nim liczne gry i zabawy taneczne. Przygotowaliśmy 

również posiłki w czterech grupach –  barszcz czerwony i naleśniki. Później 

delektowaliśmy się przyrządzonymi potrawami. 

 

 

Piątek, 05.06.09 r. 

Po śniadaniu udaliśmy się do mera. Zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. 

Mer opisał nam system nauczania na Litwie i wymienił szkoły w Raseiniai. 

Przedstawił pesymistyczną wersję przyszłości nauki w mieście ze względu na 

olbrzymi niż 

demograficzny, a my 

mu przedstawiliśmy 

osiągnięcia pracy 

w Wilnie. Tego 

samego dnia odbyły 

się tańce z twórcą 

ludowym. Wszyscy  

świetnie się bawili. 

 

 



Sobota 06.06.2009r. 

Po śniadaniu udaliśmy się na wycieczkę 

rowerową po Raseiniai, a celem naszej podróży 

była szkoła Saltinio Vidurine Mokykla. Tam 

przedstawiliśmy rezultaty naszej pracy. Odbyła 

się również ewaluacja i uroczyste zakończenie 

projektu. Ostatnie słowa do naszych przyjaciół   

Litwy napisaliśmy na „dłoni”. Piękną piosenką 

„Time to say goodbye” pożegnała nas wokalistka 

szkoły z Raseiniai. Wszyscy ze smutnymi minami 

wsiadali do autobusu. Po tak pełnym przygód 

tygodniu nikt nie chciał wracać do domu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kronikę wykonała uczennica klasy IA 

 Monika Rola pod kierunkiem pani Elżbiety Mizio 


