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Wymiana międzynarodowa na Litwie 

Wyjazd za granicę była dla niektórych nowym doświadczeniem. Pierwszego dnia 

 na miejscu okazało się, że rzeczywistość w naszym i w tym kraju jest zupełnie inna,  

ale to nie zniechęciło nas do podjęcia swego rodzaju wyzwania i chętnego udziału w 

projekcie. Nasi nowi koledzy z Litwy okazali się bardzo pomocni i koleżeńscy. Lata nauki 

języka angielskiego przydały się oraz wystawiły na próbę nasze umiejętności. Niektórzy 

bardziej, inni mniej posługiwali się nim w grupach i rozmowach. Na pewno staliśmy się 

śmielsi w jego używaniu.  Bardzo miło spędzaliśmy czas na zajęciach muzycznych, 

tanecznych i aktorskich. Wystukiwanie rytmów by odgadnąć piosenkę, tworzenie własnych 

instrumentów, inscenizacja popularnych bajek czy ‘’Just dance!’’ to coś, co sprawiało nam 

niezmierną radość i nieźle się przy tym bawiliśmy.  

Przyjazd do innego kraju umożliwił nam poznanie tamtejszej kultury, kuchni, tradycji. 

Jedzenie mimo naszych obaw okazało się bardzo dobre i zdrowe. Placek ziemniaczany 

przeniósł naszą panią nawet do lat dzieciństwa, owsianka i pancakes były wyśmienite, a dania 

główne zachwyciły nas swoim smakiem. Samo miejsce, w którym odbywał się projekt było 

ciche, malownicze, miało swój niezapomniany urok. Dzięki bliskiej lokalizacji mogliśmy 

wypocząć nad jeziorem oraz zwiedzić muzeum Zimnej Wojny.  

Mimo, że język angielski był zdecydowanie dominującym w naszych kontaktach, nie 

chcieliśmy rezygnować z nauki najbardziej popularnych słów po litewsku, takich jak dzień 

doby, dziękuję czy przepraszam. Jednak naszym ulubionym stało się słowo ‘’gerai’’ co 

znaczy dobrze. Nasi koledzy, również chcieli zgłębić naukę naszego języka. Była 

 to zabawna, ale i owocna nauka. W wolnych chwilach wspólnie graliśmy w gry zespołowe 

np. siatkówkę czy gry planszowe takie jak warcaby. Przedostatniego dnia nasi koledzy 

zaprosili nas na wycieczkę do Palangi, miasta położonego nad Morzem Bałtyckim. 

Malownicze miejsce, chętnie odwiedzane przez turystów, zachwyciło nas swoim wyglądem. 

To właśnie tam kupiliśmy pamiątki i ‘’magije’’ litewski mleczny batonik. Ostatniego dnia 

żałowaliśmy, że to już koniec. Atmosfery tam panującej nie zapomnimy i na pewno będziemy 

to mile wspominać.  

 


