PROJEKT REALIZOWANY W POLSCE
7.07.2010 (Środa)
około 15:00 - przyjazd NASZEGO partnera z „szkoła-liceum” nr9 w Jałcie do Polski (Białystok),
warsztaty kulturowe w pensjonacie. Animacje językowe – nauka polskiego
16:00 - Rozlokowanie młodzieży w pokojach hotelu „Knieja” w Supraślu. Krótki odpoczynek.
SUPRAŚL - miasteczko położone na skraju Puszczy Knyszyńskiej nad rzeką Supraślanką, 12 km na
północ od Białegostoku. W tym malowniczym miejscu są wspaniałe warunki do wypoczynku
i podreperowania zdrowia. Supraśl ma status uzdrowiska. Występują tutaj jedne z najlepszych złóż
borowin, polecany wszystkim, którzy przeszli zabiegi chirurgiczne, mają schorzenia reumatyczne,
kardiologiczne i dróg oddechowych. Odbywają się tutaj cykliczne imprezy pod egidą kultury
i sztuki o nazwie „Uroczysko”, jest stadnina koni oraz wiele szlaków do uprawiania turystyki pieszej.
18:00 – obiadokolacja 19:00 - wszystkie grupy spotykają się w sali plenarnej hotelu. Tam odbędzie
się multimedialna prezentacja o regionie (Białostocczyzna i Lubelszczyzna) oraz animacje językowe
(nauka podstawowych zwrotów grzecznościowych w języku polskim). 22:00 – Cisza nocna
8.07.2010 (Czwartek)
Temat dnia: „Śladami Polskiego Orientu”. Poznanie historii polskich Tatarów, ich tradycji
i dnia dzisiejszego.
08:00 – śniadanie 09:00 - udajemy się na Szlak Tatarski. Tam uczestnicy wymiany poznają bogatą
historię związaną z osadnictwem tatarskim w Polsce. Młodzież PL – UA weźmie udział
w niecodziennej podróży w przeszłość: najpierw Supraśl (monastyr, muzeum ikon), potem udamy się
do Białostockiego Muzeum Wsi (skansen wsi podlaskiej) Zobaczymy rezerwat „Krzemianka” oraz
kopalnie krzemienia z okresu neolitu. 13:00 – zjemy Lunch 14:00 - udamy się do Muzeum Ziemi
Sokólskiej (bogata ekspozycja tatarska), a po nim do autentycznej wioski tatarskiej, gdzie do dziś
żyją potomkowie polskich tatarów. Poznamy historię tatarów na przykładzie Bohoników, Silvarium
w Poczopku, Krynki Grzybowszczyzna (miejsce proroka Eliasza) na koniec odwiedzimy Kruszyniany.
17:00 – zajęcia sportowe w Wiosce Indiańskiej 20:30 – późna obiadokolacja, po niej nocleg.
9.07.2010 (Piątek)
Temat dnia: „Śladami polskich tradycji”.
08:00

- śniadanie 09:00

- spotkanie się z władzami Uniwersytetu w Białymstoku (pogadanka,

prezentacje dorobku i wpływu uczelni na kulturę, historię i rozwój regionu i kraju) oraz prezentacja
publikacji (wydział biologii tej uczelni: „Łowiectwo i Tradycja Łowiecka w Panu Tadeuszu
A.Mickiewicza” autorstwa M.Gibasa i W.Jakubca – prezesów naszej organizacji. 10:00 - wyjazd do
Białowieży (ok. 90 km.) - tam warsztaty PL-UA w jednej z sal uczelni: pogadanki, quizy na temat "Od
Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej".

12:00 – 16:00 Dzielimy młodzież na dwie grupy: Gr1:

Zwiedzanie Muzeum Przyrodniczo – Leśnego i zabytkowego Parku Pałacowego „miejsce mocy” - zaś
Gr2 - Rajd Rowerowy „Tropem Żubra” (potem zmiana grup) Trasa ok. 20km w tym rezerwat

pokazowy żubrów, obszar ochrony ścisłej, Szlak Dębów Królewskich, Ścieżka „Żebra Żubra”,
uroczysko „Wilczy Szlak”. Wyjazd z Białowieży. Lunch w drodze powrotnej w Kleszczelach. 17:30 zajęcia sportowe na krytym basenie w Bielsku Podlaskim (opcja – jeśli będzie dostępny terminowo
i cenowo) 19:00 - obiadokolacja, 20:00 - udajemy się w drogę do Brzuśnika. W drodze młodzież
weźmie udział w dyskusji kierowanej. Jej tematem będzie: „Tatarzy Polscy a Tatarzy Krymscy –
cechy charakterystyczne, podobieństwa i różnice”. W drodze zaśpiewamy wszystkie poznane na
Ukrainie piosenki. Polska młodzież spróbuje też nauczyć swoich rówieśników z Ukrainy jednej –
dwóch piosenek polskich.
10.07.2010 (Sobota)
Temat dnia: Poznajemy język polski oraz kulturę regionu żywieckiego.
09:00 - przyjazd do Brzuśnika 10:00 - Młodzież ukraińska będzie zakwaterowana u rodzin polskich.
Tam młodzież z Ukrainy spędzi cały dzień. Będzie to okazja nie tylko do odpoczynku ale przede
wszystkim

do

spróbowania

rodzimej

kuchni

polskiej,

zobaczenia

rodzinnych

pamiątek,

porozmawiania o cechach wyróżniających region Żywiecczyzny spośród innych regionów Polski.
21:00 – nocleg u polskich rodzin
11.07.2010 (Niedziela)
Temat dnia: Poznajemy folklor, bogatą kulturę, historię miasta oraz walory turystyczne
regionu. Wieczorek polski. 08:30 – śniadanie, udział we mszy świętej lub odpoczynek w domach
rodzin polskich.
10:30 – 15:30 - młodzież PL-UA uda się do miasta Żywca – w tych dniach odbywają się „Dni miasta
Żywca”. Młodzież odwiedzi Muzeum Ziemi Żywieckiej, gdzie weźmie aktywny udział w zajęciach
z zakresu historii i kultury Żywiecczyzny. Ponadto obie grupy PL-UA poznają historię oraz rolę jaką
w regionie Żywieckim pełnił dawniej i dziś Zamek Habsburgów wraz z pięknym parkiem i Domkiem
Chińskim. 13:00 – Na lunch obie grupy udadzą się do Międzybrodzia Żywieckiego - na górę Żar,
gdzie od lat 60-tych XX wieku mieści się jedna z największych elektrowni wodnych (szczytowo –
pompowych) w Europie. 14:00 - młodzież weźmie udział w pokazie lotów szybowcowych – których
tradycja na Żywiecczyźnie sięga lat trzydziestych XX wieku. 17:00 – Młodzież PL – UA weźmie udział
w koncercie zespołu folklorystycznego „Ziemia Żywiecka” 20:00 – Powrót do rodzin na obiadokolację
i nocleg.
12.07.2010 (Poniedziałek)
Temat dnia: Poznajemy kulturę góralską, faunę i florę polskich Tatr.
07:00 - wczesne śniadanie 08:00 - młodzież polska i ukraińska wyjedzie do stolicy polskich Tatr Zakopanego. Tam zapozna się z bogactwem kultury górali tatrzańskich, budownictwem, sztuką
regionalną oraz historią i fauną i florą tego regionu; 10:00 – młodzież weźmie udział w prelekcji filmu
dot. aspektu przyrodniczego, ekologicznego polskich Tatr. 11:00 – 13:00 – planujemy wyjazd kolejką
szynową na Gubałówkę. Tam będziemy podziwiać panoramę Tatr. W tym samym czasie zostanie

przeprowadzona pogadanka na temat ich geologicznej budowy oraz typowych cech tego regionu
Polski. Na koniec zjedziemy kolejką (krzesełkami) z Butorowego Wierchu (ok.25 min). 14:00 –
odwiedzimy typową dla lokalnej kultury - karczmę góralska, gdzie zjemy tradycyjny obiad. 16:00 –
w drodze powrotnej – młodzież PL-UA w parach wypełnia kartę pracy: „fauna i flora polskich Tatr”.
W przerwach zaśpiewamy (utrwalimy) poznane wcześniej piosenki. 18:30 – Przyjazd do hotelu
Dębina w Żywcu. Tam (wspólne grillowanie) a po nim odbędzie się wspólna zabawa – dyskoteka.
23:00 – nocleg
13.07.2010 (Wtorek)
Temat dnia: Na sportowo, na wesoło: Polsko – Ukraińskie zawody w biegu na orientacje.
09:00 – śniadanie, po nim spacer w kierunku amfiteatru (u podnóża góry Grojec 612 m.n.p.m.) 10:15
- powrót, krótki odpoczynek przed kolejnymi zajęciami młodzież polska i ukraińska weźmie udział
w międzynarodowych zawodach sportowych: biegi na orientacje; 11:00-12:00 – szkolenie dla
młodzieży z zakresu podstawowej wiedzy na temat tej dyscypliny, zasad bezpieczeństwa. 12:00 –
południe z polską piosenką turystyczną (…) 12:30 – wspólny lunch (kulinarna niespodzianka) 14:00 –
17:00 -

międzynarodowe zawody sportowe realizowane na terenie ośrodka, podsumowanie

wręczenie dyplomów, pucharów przez Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz 18:00 – obiadokolacja po
niej odbędzie się na terenie ośrodka - wieczorek pogodny (młodzież zaprezentuje humor, skecze,
poznane piosenki). 21:30 – powrót na nocleg.
14.07.2010 (Środa)
Temat dnia: Poznajemy dawną i współczesną historię Polski i Europy Oświęcim - Kraków
07:30 – śniadanie, pożegnalne spotkanie z rodzinami, zorganizowanie suchego prowiantu. 08:30 Wyjazd młodzieży do Oświęcimia 09:30 - zajęcia edukacyjne w muzeum w Oświęcimiu 12:30 - lunch
13:00 - 17:00 - w Krakowie, dawnej stolicy Polski, młodzież weźmie udział w zajęciach na Zamku
Królewskim na Wawelu. Będzie miała okazje nie tylko zapoznać się z historią Polski – w tym też
regionu ale również wziąć aktywny udział w pogadankach, czy dyskusjach. 17:30 – 20:00 - udamy
się na rynek krakowski, aby odkryć niepowtarzalny urok starych ulic Krakowa. Tam poznamy lokalny
koloryt miasta – w tym ulicznych artystów, mimów, kwiaciarki, dorożki itp.). 21:00 - Po nim
odprowadzimy naszych partnerów na dworzec autobusowy, tam pożegnamy się. Młodzież Ukraińska
wraz z opiekunami uda się w podróż powrotną do Jałty. (22:00 do Lwowa, 15.VII 7:30 z Lwowa do
Symferopola i do Jałty – 16.VII w domu).
Więcej informacji o miejscach realizacji projektu znajdziesz na stronach:
http://gimnazjum.konto.pl/gim/angielski/schoolinwieprz.pdf
http://www.halgen.com.pl/knieja.php
http://www.hoteldebina.pl/
http://www.tatry-polskie.pl/
http://en.auschwitz.org.pl/m/

