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Nuo 2018-2021 m. buvo vykdomas
tarptautinis Erasmus+ projektas „Tautinės mažumos – Europos turtas“.

Projekto partneriai tai Hainuvkos II-asis licėjus
su papildomu baltarusių kalbos mokymu,

Punsko Kovo 11-osios licėjus
ir Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija.

Projekto tikslas – susipažinti su įvairių tautinių mažumų, kurios gyvena
buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijoje, kultūriniu paveldu,
pamatyti jų skirtumus ir tai kas vienija. Projekto veiklos paskatino ugdymo

įstaigų bendradarbiavimą, dalijimąsi gerąja patirtimi, naujovėmis.

Vienas projekto tikslų buvo bandymas įtikinti dalyvaujantį
projekte jaunimą kaip labai svarbu yra pajusti savo tapatybę ir suvokti,

kad yra kitos mažumos, kurios turi ir gerbia savo kultūrą, tradicijas,
kalbą ir susiduria su panašiomis problemomis.

Tarptautinis projektas buvo taip pat gera proga tobulinti
anglų kalbos įgūdžius.

„Tautinės mažumos ‒ Europos turtas“
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W latach 2018-2021 trwała realizacja projektu
„Mniejszości narodowe bogactwem Europy”

współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.
Projekt był realizowany w trzech szkołach partnerskich:

II Liceum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce,
Liceum Ogólnokształcące z Litewskim Językiem Nauczania

im. 11 Marca w Puńsku
oraz Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie.

Celem projektu było uświadomienie młodzieży, jak ważne jest poczucie 
własnej tożsamości oraz zwrócenie uwagi na istnienie w Europie mniejszości 

narodowych, dla których ich kultura, tradycje, język i zwyczaje stanowią 
bardzo ważny element tożsamości.

Ważnym celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat wspólnego
dziedzictwa historycznego i kulturowego trzech narodów:

polskiego, białoruskiego i litewskiego jako spadkobierców Wielkiego
Księstwa Litewskiego, rozwinięcie poczucia poszanowania dla dziedzictwa

 swoich krajów przy jednoczesnym otwarciu się na wartości innych
kultur Europy i świata.

Projekt był również okazją do rozwoju kompetencji
językowych w zakresie posługiwania się językiem angielskim. 

„Mniejszości narodowe bogactwem Europy“
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У 2018 годзе пачалася рэалізацыя праекта «Нацыянальныя меншасці 
- багацце Еўропы», фінансаванага ў рамках праграмы Эрасмус+ 

Еўрапейскага саюза. Праект быў рэалізаваны ў трох школах-партнёрах: 
II Aгульнаадукцыйным ліцэі з дадатковым навучаннем беларускай 

мовы у Гайнаўцы, Aгульнаадукцыйным ліцэі з літоўскай мовай 
навучання ім. 11 сакавіка ў Пуньску і Гімназіі ім. Францішка Скарыны 

ў Вільні.

 Праект быў накіраваны на узмацненне пачуцця тоеснасці моладзі-
ўдзельнікаў праекта і усведамленне, наколькі для іх равеснікаў - 

прадстаўнікоў іншай меншасці або меншасцяў, якія жывуць у іншых 
краінах - культура, традыцыі, мова і звычаі з’яўляюцца вельмі важным 

элементам іх тоеснасці. 

Галоўнай мэтай праекта было паглыбленне ведаў пра агульную 
спадчыну ўсіх трох народаў: польскага, беларускага і літоўскага як 

спадчыннікаў Вялікага Княства Літоўскага, развіццё пачуцця павагі 
да культурнай спадчыны сваіх краін пры адкрытасці да каштоўнасцяў 

іншых культур Еўропы і свету. 

Праект таксама стварыў магчымасць набыцця і развіцця 
лінгвістычных кампетэнцый вучняў і настаўнікаў ва ўжыванні 

замежнай мовы.  Міжнародныя сустрэчы моладзі і настаўнікаў сталі 
выдатнай нагодай для гэтага.

„Нацыянальныя меншасці – багацце Еўропы“
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2019 m. kovo 3-7 dienomis Tarptautinio Erasmus+ projekto 
„Tautinės mažumos – Europos turtas“ dalyviai svečiavosi Vilniaus 

Pranciškaus Skorinos gimnazijoje. Visų mokyklų atstovai susipažino su 
Lietuvos sostine Vilniumi, lankėsi Trakų pilyje, Medininkų pilyje, dalyvavo 

Kaziuko mugėje.

Gimnazijoje mokiniai dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse,  kur išmoko apdirbti  
molį, padaryti karpinius bei pagaminti lėlytes. Darbas dirbtuvėse 

sudarė galimybę artimiau susipažinti su draugais iš kitų mokyklų. Vilniaus 
Pranciškaus Skorinos gimnazja kiekvienais metais organizuoja  vidinę 

Kaziuko mugę, kurios metu moksleiviai parduoda savo pagamintus 
saldumynus ir surinktus pinigus aukoja labdarai. 
Prie veiklos prisijungė taip pat projekto dalyviai.

Visi projekto partneriai turėjo galimybę patikrinti savo žinias 
viktorinoje apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės pilis, 

kurią suorganizavo Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija kartu 
su Baltarusijos Respublikos ambasada. 

Dalyvaujantys projekte mokiniai ir mokytojai mokėsi  šokti ir dainuoti 
baltarusių ir lietuvių  liaudies šokius ir dainas.  

Labai didelio dėmesio susilaukė 
Valdovų rūmų, Trakų bei  Medininkų pilių lankymas.

„Kaziuko mugė kultūrų žvaigždyne“
Moksleivių mainai 

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijoje
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 W dniach od 3 do 7 marca 2019 r. uczestnicy projektu Erasmus+
„Mniejszości narodowe – bogactwem Europy” brali udział w wymianie
młodzieży w Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie. Spotkanie
rozpoczęło się spacerem po Wilnie i udziałem w jarmarku „Kaziukas”,

który był okazją do degustacji
tradycyjnych potraw litewskich oraz zakupu pamiątek.

 Podczas wymiany uczniowie mieli również możliwość wykazania się wiedzą
historyczną poprzez udział w konkursie wiedzy

o zamkach Wielkiego Księstwa Litewskiego, zorganizowanym przez szkołę
goszczącą oraz Ambasadę białoruską w Wilnie.

Wszyscy uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach rękodzieła
oraz w organizowanym przez szkołę wewnętrznym jarmarku „Kaziukas”.

Otrzymane dochody szkoła przeznaczyła na cele charytatywne.
Gimnazjum w Wilnie zorganizowało warsztaty, w czasie których uczestnicy

wymiany uczyli się litewskich i białoruskich tańców, piosenek ludowych.

Jedną z największych atrakcji wymiany było zwiedzanie zamków w Wilnie,
Trokach i Miednikach.

„Kaziuki w gwiazdozbiorze kultur“
Wymiana młodzieży 

w Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie
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З 3 па 7 сакавіка 2019 года ўдзельнікі праекта «Нацыянальныя 
меншасці — багацце Еўропы» рэалізаванага ў рамках праграмы 

Эразмус+ наведалі Гімназію ім. Францішка Скарыны ў Вільні. Абмен 
моладзі пачаўся з прагулкі па Вільні і ўдзелу ў Ярмарцы Казюкаса, які 
быў нагодай паспрабаваць традыцыйныя літоўскія стравы і набыць 

сувеніры.

Падчас абмену вучні мелі магчымасць прадэманстраваць свае 
гістарычныя веды, удзельнічаючы ў конкурсе ведаў аб замках Вялікага 

Княства Літоўскага, які арганізавалі школа-гаспадыня і пасольства 
Беларусі ў Вільні.

Усе ўдзельнікі праекта прынялі ўдзел у рамесніцкіх майстэрнях і ў 
школьнай Ярмарцы Казюкаса, атрыманы даход з якой школа перадае 
на дабрачыннасць. Гімназія ў Вільні зладзіла майстар-класы, падчас 
якіх удзельнікі абмену развучвалі літоўскія і беларускія народныя 

танцы і песні.

Адной з найбольшых цікавінак абмену стала наведванне замкаў у 
Вільні, Троках і Мядніках.

„Казюкі ў сузор’і культур“
Абмен моладзі ў гімназіі 

ім. Францішка Скарыны ў Вільні
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2019 m. 21-25 d. tarptautinio Erasmus+ projekto
„Tautinės mažumos – Europos turtas“ partneriai,

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, Punsko Kovo 11-osios licėjus ir
Hainuvkos II-asis licėjus su papildomu baltarusių kalbos mokymu,

susitiko Punske.

Susitikimą „Prūsų ir jotvingių takais“ organizavo Punsko Kovo 11-osios
licėjus. Projekto dalyviai susipažino su vienintele Lenkijoje

vidurine mokykla lietuvių mokomąja kalba, mokėsi lietuviškų dainų
bei šokių, dirbdami grupėse ieškojo panašiai skambančių žodžių

savo kalbose, mokėsi kurti filmus.

Kiekvieną popietę kažkur keliavo. Lankė Punsko miestelį, etnografinę
sodybą – skanseną, Punsko savivaldybę, J. Vainos etnografijos muziejų,

dalį laiko praleido Prūsų ir jotvingių gyvenvietėje, kur jos įkūrėjas Petras
Lukoševičius paaiškino, kaip mūsų

žemėse kūrėsi šios dvi baltų gentys. Mainų dalyviai lankė taip pat Vygrių
vienuolyno ansamblį.

Paskutinę dieną visi projekto dalyviai dalyvavo apžvalginėje ekskursijoje
po Seinus, grožėjosi Švenčiausiosios Mergelės Marijos bazilika, aplankė

paminklą lietuvių poetui ir Seinų vyskupui Antanui Baranauskui, sužinojo
apie Seinų reikšmę Lenkijos lietuviams. Mokiniai ir mokytojai lankėsi taip

pat Krasnagrūdoje, Česlovo Milošo šeimos dvaro sodyboje,
kurioje įsikūręs Tarptautinis dialogo centras.

„Prūsų ir jotvingių takais“
Moksleivių mainai Punsko Kovo 11-osios 

bendrojo lavinimo licėjuje
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W dniach od 21 do 25 października 2019 roku
w ramach realizowanego projektu „Mniejszości narodowe bogactwem

Europy” w Liceum Ogólnokształcącym z Litewskim Językiem Nauczania
im. 11 Marca w Puńsku odbyła się druga wymiana młodzieży

„Na prusko-jaćwieskim szlaku”. W wymianie wzięli udział partnerzy
projektu – uczniowie Gimnazjum im. Franciszka Skaryny w Wilnie

oraz II Liceum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce.

Celem spotkania było poznanie historii i tradycji okolic Puńska i Sejn
oraz dalsze pogłębianie wiedzy na temat wspólnego dziedzictwa

i współpraca pomiędzy szkołami partnerskimi.

Uczestnicy spotkania poznali historię i tradycje litewskiej mniejszości
narodowej, wysłuchali koncertu chóru szkolnego oraz uczestniczyli

w warsztatach śpiewu. Wzięli także udział w ciekawej lekcji historii w
Osadzie Jaćwiesko-Pruskiej. Nauka tańców ludowych była jedną z form

poznawania wspólnego dziedzictwa Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W czasie wymiany uczniowie uczyli się sztuki fotografowania i filmowania,
co zaowocowało galerią zdjęć ilustrujących pobyt w Puńsku oraz utworze-

niem
filmowej relacji ze spotkania. Uczestnicy wymiany

przygotowali materiały do mini-słowniczka podobnie
brzmiących wyrazów w językach litewskim, białoruskim, polskim

oraz angielskim. Wszyscy z zaangażowaniem dyskutowali o tym, jak
kultywują tradycje rodzinne, kulturę oraz jakie znaczenie w ich życiu

ma język ojczysty.

“Na prusko-jaćwieskim szlaku”
Wymiana młodzieży w Liceum Ogólnokształcącym 

z Litewskim Językiem Nauczania im. 11 Marca w Puńsku
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21-25 кастрычніка бягучага года партнёры міжнароднага праекта 
Erasmus+ “Нацыянальныя меншасці – багацце Еўропы” гімназія імя 
Ф. Скарыны г. Вільнюса, ліцэй імя 11 сакавіка в. Пуньск і ІІ ліцэй з 
дадатковым вывучэннем беларускай мовы г. Гайнаўка сустрэліся ў 

Польшчы, Пуньску.

Сустрэчу, якая называлася “Пруска-яцвяжскія сцежкі”, арганізаваў 
ліцэй імя 11 сакавіка в. Пуньск. Удзельнікі праекта пазнаёміліся з 

адзінай у Польшчы сярэдняй школай з літоўскай мовай навучання, 
развучвалі літоўскія песні і танцы, працуючы ў групах, падбіралі 

літоўскія, беларускія, англійскія словы з падобным гучаннем, вучыліся 
ствараць фільмы.

Вучні і настаўнікі пабывалі на абзорнай экскурсіі па Пуньску, 
наведалі этнаграфічную сядзібу, цэнтр самакіравання, этнаграфічны 
музей Ё. Вайны. У сялібе прусаў і яцвягаў яе заснавальнік пазнаёміў 
экскурсантаў з гісторыяй гэтых балцкіх плямёнаў, расказаў, як яны 

ўтварыліся, як жылі, у якіх багоў верылі.

Удзельнікі праекта наведалі Вігры, унікальны барочны манастырскі 
ансамбль, дзе калісьці жылі манахі камальдулы, якія далі клятву 

маўчання і парушалі яе толькі ў асаблівых выпадках. Падчас агляднай 
экскурсіі па г. Сейны любаваліся базілікай Найсвяцейшай Панны 

Марыі, паглядзелі помнік літоўскаму паэту і біскупу Антанасу 
Баранаўскасу. У апошні дзень вучні і настаўнікі наведалі сядзібу сям’і 
Чэслава Мілаша ў Краснагрудзе, у якой зараз месціцца Міжнародны 

цэнтр дыялогу.

“На пруска-яцвяжскім шляху”
Абмен моладзі ў Пуньскім ліцэі 

з літоўскай мовай навучання імя 11 сакавіка
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2021 m. rugsėjo 20-24 dienomis projekto partneriai,
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija,

Hainuvkos II-asis licėjus su papildomu baltarusių kalbos mokymu
ir Punsko Kovo 11-osios licėjus susitiko Hainuvkoje.

Tai buvo trečiasis, paskutinis projekto dalyvių susitikimas.

Mokiniai ir mokytojai susipažino su licėjaus istorija ir tradicijomis. Lankė
Hainuvkos apylinkes, Nacionalinį Belovežo parką, kur galėjo pasigrožėti

stumbrais. Po to keliavo Lenkijos karalių ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių
ąžuolų taku. Projekto dalyviai aplankė taip pat etnografinę parodą

Baltarusių kultūros centre.

Svarbus įvykis jaunimo mainų dalyvių viešnagės programoje buvo
iškilmingas Baltarusijos istorijos ir etnografijos rūmų, įkurtų įgyvendinant
projektą, atidarymas. Mokinių, jų šeimų ir mokyklos mokytojų pastangų

dėka sukurta vieta atliks edukacinę funkciją.

Mainų dalyviai lankė ikonų muziejų Supraslyje ir dalyvavo
Edukacijoje, vykusioje spaustuvės muziejuje. Mokiniai ir mokytojai mokėsi 

lietuviškų
ir baltarusiškų dainų bei šokių.

Paskutinę dieną mainų atstovai pasirodė renginyje „Iškyla su baltarusiais“

„Kuo Palenkė praturtina Europą?“
Moksleivių mainai Hainuvkoje
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W dniach od 20 do 24 września 2021r. odbyła się ostatnia wymiana
młodzieży w Hajnówce, zrealizowana w ramach trwającego trzy lata

projektu Erasmus+.
W wymianie wzięły udział wszystkie szkoły partnerskie.

Uczestnicy wymiany mieli możliwość zapoznania się z historią i tradycjami
mniejszości białoruskiej w Polsce, poznali również przyrodnicze uroki

Podlasia. Młodzież i ich opiekunowie zwiedzali Białowieski Park Narodowy
oraz Rezerwat Pokazowy Żubrów, spacerowali Szlakiem Dębów Królów

Polskich i Wielkich Książąt Litewskich.
Supraśl i Bielsk Podlaski - to dwa znaczące centra na mapie Wielkiego
Księstwa Litewskiego, które odwiedzili uczestnicy projektu. W murach

Prawosławnego Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy
podziwiali wystawę ikon oraz uczestniczyli w warsztatach w Muzeum
Druku. W Bielsku Podlaskim poznali historię Ratusza oraz obejrzeli

wystawę pięknych ręczników obrzędowych.
Wszyscy udali się również do Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej

w Hajnówce, gdzie podziwiali ekspozycję etnograficzną, wystawę malarstwa
i fotografii, oraz mieli okazję uczestniczyć w warsztatach zdobienia koszulek

symboliką słowiańską.
Ważnym wydarzeniem programu wymiany

 było uroczyste otwarcie Białoruskiej Historyczno-Etnograficznej
Izby, stworzonej w ramach realizowanego projektu.

Dzięki zaangażowaniu uczniów, ich rodzin oraz nauczycieli szkoły powstało
miejsce, które będzie pełniło funkcję edukacyjną.

Uczniowie śpiewali pieśni i tańczyli tańce typowe dla
litewskiej i białoruskiej mniejszości narodowej. 

Nabyli umiejętność śpiewu białego w Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwo-
dach oraz uczestniczyli w warsztatach wokalnych w szkole.

 Owocem tych działań był wspólny
występ uczestników wymiany podczas „Pikniku z Białorusem”.

„Czym Podlasie Europę wzbogaca?” 
Wymiana młodzieży w II Liceum Ogólnokształcącym z 

Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce 
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З 20 па 24 верасня ў Гайнаўцы (Польшча) адбылася апошняя, трэцяя 
сустрэча ў рамках праекта праграмы Erasmus+ “Нацыянальныя 

меншасці – багацце Еўропы. 

Удзельнікі праекта – вучні і настаўнікі II Ліцэя з дадатковым 
вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы, Ліцэя з літоўскай мовай 

навучання імя 11 сакавіка ў Пунску і гімназіі iмя Францішка Скарыны 
г. Вільнюса – на працягу тыдня ўдасканальвалі свае веды па гісторыі 

Вялікага княства Літоўскага, удзельнічалі ў адукацыйна-этнаграфічных 
экскурсіях, наведалі Супрасль, Бельск Падляскі, Шлях дубоў польскіх 
каралёў і вялікіх князёў літоўскіх, заказнік зуброў, вучылі народныя 

песні і танцы, знаёміліся з гісторыяй і традыцыямі II Ліцэя з 
дадатковым вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы. 

Вынікам гэтай дзейнасці сталі сумесныя выступленні ўдзельнікаў 
праекта на заключным мерапрыемстве “Пікнік з Беларусам”.

„Чым Падляшша ўзбагачае Еўропу?”
Абмен моладзі ў II Ліцэя з дадатковым 

вывучэннем беларускай мовы ў Гайнаўцы
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Norėdami pratęsti užsimęzgusius partnerystės ryšius, 
dalyvaujančių projekte mokyklų vadovai

pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

Chcąc zapewnić kontynuację partnerstwa, 
dyrektorzy szkół biorących udział w projekcie

podpisali deklarację dalszej współpracy. 

З мэтай забеспячэння працягу партнёрства 
дырэктары школ падпісалі дэкларацыю аб 

далейшым супрацоўніцтве.
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