
 

Relacje z dwu pierwszych dni pobytu gości z Wilna w Łodzi 
na zaproszenie  XXXIII LO 

 

 
27.11.2017 – Poniedziałek 
 

W poniedziałek od rana widzieliśmy się z gośćmi z Wilna. Od godziny 8:55 do 10:35 

spędzaliśmy czas na wspólnym poznawaniu kultury Łodzi, podczas lekcji języka polskiego. 

Cofnęliśmy się w czasie, aby zwiedzić miasto śladami Żyda, próbując zobaczyć je z jego 

perspektywy. Poznawaliśmy miejsca związane z tradycją czterech kultur, Polaków, Rosjan, 

Żydów i Niemców. Podczas prezentacji, wykonaliśmy ćwiczenia związane z 

rozmieszczeniem obcokrajowców na terenie miasta. Następnie zajęliśmy się analizą 

fragmentów "Kwiatów polskich" Juliana Tuwima, kończąc na stworzeniu kilku plakatów 

reklamujących jego twórczość i patriotyzm. Po przerwie, od godziny 11:00 do 12:00 odbyło 

się spotkanie szkolnego klubu AK z naszymi gośćmi.  

 

Tematem przewodnim był patriotyzm w naszym liceum, ale wspomniano też o naszym 

udziale w uroczystościach powiązanych z działalnością Armii Krajowej oraz wizytach 

kombatantów. Podczas przerwy, wilnianie udali się na obiad do szkoły podstawowej. Po 

posiłku, od godziny 12:45 do 16:15 trwała projekcja filmu pt. "Ziemia Obiecana" reżyserii 

Andrzeja Wajdy. Po seansie, podjęliśmy się dyskusji o zachowaniu bohaterów, obrazie 

miasta ukazanym w filmie, jak i wartościach dziewiętnasto i dwudziestowiecznych Łodzian. 

Od godziny 16:30 do 18:00 trwało spotkanie integracyjne, mające na celu zapoznanie się i 

nawiązanie relacji z gośćmi.  

 

Obie strony przygotowały na ten czas występy. XXXIII LO reprezentował Artur Wiecha w 

duecie z Andrzejem Stefańskim. Po nich wystąpił Paweł Janus, który zabawił publiczność 

najprzeróżniejszymi iluzjami i sztuczkami magicznymi, wzbogacając przedstawienie sporą 

dawką komizmu. Goście zaśpiewali i zagrali kilka piosenek w trzech językach. Atmosferę 

umiliło także wspólne odśpiewanie hymnu Łodzi - "Prząśniczki" przez obie strony.  

 

Występy zakończyła pieśń harcerska wykonana przez gości z Wilna. Podczas integracji 

można było częstować się przeróżnymi przysmakami przygotowanymi przez naszych 

uczniów, jak i słodyczami przywiezionymi z Litwy. Po dniu pełnym wrażeń, udaliśmy się na 

wypoczynek. 

 
 
 



 

28.11.2017 - Wtorek 

 

Od godziny 9:50 do 11:30 trwała lekcja historii prowadzona przez Profesorów Krzysztofa 

Bednarka i Krzysztofa Łomińskiego. Rozmawialiśmy o historii obu narodów od pierwszych 

władców Polski i Litwy po koniec pierwszej wojny światowej. Zwróciliśmy uwagę na relacje 

polsko-litewskie na przestrzeni czasu. Na koniec wykładu wzięliśmy udział w konkursie z 

wiedzy zdobytej podczas lekcji.  

 

Następnie poznawaliśmy polską literaturę patriotyczną z okresu pierwszej wojny światowej. 

Na koniec wszyscy odśpiewali wspólnie pieśń "My, Pierwsza Brygada". W tej podniosłej 

atmosferze, goście udali się na obiad. Od 14:00 zwiedzaliśmy Muzeum Niepodległości. 

Podczas pierwszej części wizyty słuchaliśmy o prywatnym życiu Józefa Piłsudskiego.  

 

W drugiej części skupiliśmy się na samej wojnie - omawialiśmy losy Pierwszej, Drugiej i 

Trzeciej Brygady. Szczegółowo przeanalizowaliśmy przebieg wojny na froncie wschodnim i 

zachodnim, nie pomijając Bitwy Warszawskiej. Ponadto, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych 

rzeczy o Romanie Dmowskim i Ignacym Padarewskim. W ostatniej części dnia udaliśmy się 

do Manufaktury, gdzie wilnianie miło spędzili czas na zwiedzaniu i zakupach. 

 

 

Źródło: www.33lo.pl/aktualno347ci.html 


