
Jak walczyć ze stereotypami czyli polsko-litewska wymiana młodzieży 

Nie od dziś wiadomo, że w Polsce panuje stereotyp zadufanych w sobie i nienawidzących nas Litwinów. 

Również na Litwie krążą różne stereotypy na temat Polaków. Fundusz Polsko-Litewskiej wymiany młodzieży ma 

na celu zwalczanie takich pochopnych opinii. XVIII Liceum Ogólnokształcące wzięło udział w takiej właśnie 

wymianie.  

Pomysł tego przedsięwzięcia przedstawiły nauczycielki  „Osiemnastki”, p. Małgorzata Kujawska i p. 

Małgorzata Matuszak. Zgłosiło się wielu uczniów, ale niestety niewielu przetrwało czas próby: mozolne 

przygotowywanie wyjazdu. Ostatecznie zostało wybranych tylko 10 spośród nich. Młodzież uczyła się tańców 

ludowych, które później zostały przedstawione podczas pobytu w Niemenczynie na Litwie.  Po wakacyjnej 

przerwie uczniowie spotkali się i znów po zajęciach mieli próby. W końcu nadszedł dzień wyjazdu. 8 września o 

2200  uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielkami spotkali się pod szkołą, przygotowani do wyjazdu. Sprawdziliśmy 

wszystkie ważne i mniej ważne rzeczy, zabraliśmy stroje ludowe i ruszyliśmy w drogę. 

Przejechaliśmy Polskę wszerz i w niedzielę dotarliśmy do granicy. Po dwóch godzinach byliśmy w Wilnie. 

Pierwsze wrażenie? Zaskoczenie, że tak wygląda stolica. No i trolejbusy- stare, ale naprawdę ciekawe. Później 

przekonaliśmy się, że Wilno to naprawdę piękne miasto. Troszkę się pogubiliśmy w mieście, ale w końcu udało 

nam się znaleźć właściwą drogę. Po dwudziestu minutach znaleźliśmy się w Niemienczynie. Cała wyprawa trwała 

17 godzin. 

Dotarliśmy do Domu Kultury, a tam czekali już na nas uczniowie Nemenčinės Gedimino wraz ze swoją 

opiekunką Eleną. Przywitali nas bardzo ciepło i serdecznie i ku naszemu zdziwieniu bardzo dobrze mówili po 

polsku i po angielsku. Na początku nie mogliśmy się przemóc, żeby z nimi porozmawiać, ale krok po kroku i było 

już tylko lepiej. Po zapoznaniu poszliśmy się zakwaterować w pokojach w domu kultury, a potem był czas na 

kolację w restauracji w Niemenczynie. 

Następnego dnia poszliśmy razem na śniadanie do szkoły (tak było każdego dnia). Po posiłku spotkaliśmy 

się w sali, by uzgodnić działania na kolejne dni, zaraz po tym zaczęliśmy poznawać siebie trochę dokładniej, a 

pomogły nam w tym wspólne zabawy np.: kalambury. Litwini z wymiany stwierdzili, że jesteśmy najlepszą grupą 

z projektu ponieważ już w pierwszy dzień znaleźliśmy z nimi wspólny język, a inni integrowali się z nimi w ostatni 

dzień.       

We wtorek pojechaliśmy na całodzienne zwiedzanie Wilna. Byliśmy na wieży telewizyjnej, skąd 

widzieliśmy całe miasto i okolice, później zwiedzaliśmy Stare Miasto, które jest nadzwyczajne. Zjedliśmy tam 

wspólnie obiad, a potem ruszyliśmy zwiedzać dalej. Na zakończenie dnia nauczycielki zabrały nas na kolację, a 

później do wielkiego centrum handlowego Akropolis.  Gdy wracaliśmy do Niemenczyna, wszyscy byli padnięci, 

ale zadowoleni.  

Kolejny dzień był pracowity. Przygotowywaliśmy się do czwartkowego występu. Najpierw odbyła się 

próba taneczna, zaś później uczyliśmy siebie nawzajem naszych tańców ludowych oraz piosenek, które 

przygotowaliśmy. Przyszła pani z przygotowanym układem, którego wszyscy się uczyliśmy, by pokazać go w 

czwartek. Potem podzieliliśmy się na mieszane grupy i przygotowywaliśmy modeli do pokazu mody. Mieliśmy 



przedstawić sławną osobę. Efektem byli Lady Gaga, Pamela i 50 cent, Eminem, Michael Jackson i Redfoo z 

LMFAO. Kolejnym krokiem było przygotowanie programu TV. Jedna z grup przedstawiła Wiadomości Polsko-

Litewskie, zaś druga I Got Talent. Mieliśmy przy tym wszystkim bardzo dużo zabawy i śmiechu.  

W czwartek nastąpił punkt kulminacyjny całej wymiany czyli prezentacja wyników naszej pracy. Na sali 

zjawili się Dyrektor, uczniowie szkoły w Niemenczynie i wiele ważnych osób. Pierwszy pokaz był bardzo 

ciekawy, ponieważ występował zespół ludowy. Później pokazywaliśmy swoje tańce.  My zatańczyliśmy poloneza. 

Po nas występowali uczniowie litewscy. Po tańcach nadszedł czas na piosenki. Tuż po nas wystąpili uczniowie 

Niemenczyńskiej szkoły. Było to dwóch chłopców (jeden z nich grał na saksofonie, drugi na gitarze) i dziewczyna, 

która śpiewała. Przedstawili piosenkę polskiego zespołu Akurat- Lubię mówić z tobą. Następnym elementem był 

pokaz mody. Poszło nam świetnie. Zaraz po pokazie przedstawialiśmy nasz program TV. Po wszystkich występach 

czekało na nas ognisko nad jeziorkiem. Potem wróciliśmy do pokoi i graliśmy razem w karty, bawiliśmy się w 

Baba- Jagę (Jedna z nauczycielek również bawiła się z nami). I tak nadeszła nasza ostatnia noc  w Niemenczynie. 

Rano pakowanie i ostatnie śniadanie. Po posiłku spotkaliśmy się w sali i tam wręczyliśmy sobie upominki, 

zrobiliśmy wspólne zdjęcie, pozbieraliśmy od siebie podpisy. Pożegnanie nastąpiło o godzinie 14. W sobotę rano 

byliśmy już w Szczecinie. 

 

Bardzo się zżyliśmy z naszymi przyjaciółmi z Litwy. Ta wymiana udowodniła, że nie można wierzyć stereotypom. 
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