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Gruodžio 4 (pirmoji) diena.  

Ankstyvą rytą du Utenos Vyturių progimnazijos mokytojai R. Sabaliauskienė ir A. Savickas, bei 

penkios 8 kl. mokinės R. Navikaitė, A. Venckutė, L. Grušeckaitė, K. Šimonėlytė ir G. 

Tumelionytė ilgą kelionę pradėję Utenos Vyturių progimnazijos kieme, ją tęsė per Alytų-

Augustavą-Lomžą-Ostrafmazą-Varšuvą-Tchmelnik ir galiausiai, po 13 valandų kelionės, pasiekė 

savo tikslą, nedidelį Pacanow miestelį Lenkijoje, o įsikūrė už dešimties kilometrų esančioje 

Stopnicos vietovėje.  

Gruodžio 5 (antroji) diena.  

Diena, skirta penkių šalių dalyvių pažinčiai, fotografijos dirbtuvėms, projekto veiklų planavimui. 

Pavalgę pusryčius ir susipažinę su lenkų, graikų, turkų bei bulgarų grupėmis išvykome į Pacanow 

miestelyje įsikūrusią mokyklą, gausiai papuoštą projekto simbolika. Mokykloje mus labai svetingai 

sutiko visa mokyklos bendruomenė. Vėliau vykome į „Fairytale Centre“, kur mums fotografijos 

pamokas vedė žymus lenkų fotografas. Jis mus supažindino su fotografijos meno subtilybėmis. 

Vėliau stebėjome lenkų mokyklos mokinių pasirodymus bei pristatėme savo mokyklas ir miestus, iš 

kurių atvykome. Pasibaigus renginiui aplankėme Pacanow miestelio senamiestį, valgėme tradicinius 

lenkų patiekalus ir galiausiai, pavargę, bet pilni naujų įspūdžių, grįžome į viešbutį.  

Gruodžio 6 (trečioji) diena.  

Diena, skirta lenkų tradicinių amatų pažinimui. Ryte atsikėlėme puikiai nusiteikę ir išvykome į 

mokyklą. Ten smagiai leidome laiką su kitų šalių mokiniais darydami bendras nuotraukas. Buvome 

integruoti į pamokas, kuriose šnekučiavomės su mokiniais apie jų kultūrą bei pomėgius. Pavalgę 

pietus keliavome į „Fairytale Centre“, kur vaikščiojome po pasakų šalių labirintus ir vykdėme 

įvairias užduotis. Su šypsenomis veiduose grįžome į viešbutį. Šiek tiek pailsėję ir pavakarieniavę 

pasivaikščiojome po Stopnicos miestelį.  

Gruodžio 7 (ketvirtoji) diena.  

Nors diena išaušo lietinga, tačiau ją praskaidrino susitikimo dalyvių puiki nuotaika. 9 valandą ryte 

išvykome į Zalipie kaimą, esantį už 23 km. nuo Stopnice miestelio. 

Jei ne išskirtiniai piešiniai nedidelis Zalipie kaimas Lenkijoje greičiausiai būtų niekam nežinomas. 

Visi miestelio pastatai yra papuošti gėlių ir kitokių floristinių ornamentų motyvais. Vietinė legenda 

pasakoja, kad puošti namus ir tvoras gėlėmis kaimelio gyventojai pradėjo kopijuodami vieną iš 

kaimynų – jis esą savo namų sienas išdažė gėlėtais ornamentais norėdamas paslėpti suodžių žymes. 

Gėlių raštais gyventojai puošia ne tik pastatų išorę, bet ir vidų: sienas, lubas, grindis, taip pat ir 

baldus. Nuo 1948-ųjų Zalipie kartą per metus organizuojamas specialus konkursas, kurio metu 

išrenkami geriausi piešiniai.  Pernai konkurse dalyvavo net 120 žmonių.  



Mes ne tik klausėmės įdomaus gidės pasakojimo apie menininkų centro atsiradimą, bet ir patys 

lenkų tautiniais ornamentais dekoravome kalėdinius žaisliukus, menteles ir kt.  

Iš Zalipie kaimo grįžome į Pacanow miestelį, kur „Fairytale“ centre dalyvavome „Exploding 

science“ edukacinėje programoje. „Fairytale“ centras miestelyje įkurtas 2005 m. siekiant paversti 

Pacanów Europos pasakų sostine. Šiame daugiafunkciame pastate veikia biblioteka, skaitykla, 

knygynas, kinas, yra teatro salė ir patalpos mokinių bei suaugusiųjų edukaciniams užsiėmimams.  

Pasisotinę tradiciniais lenkų patiekalais vykome į mokyklą. Ten mūsų nekantriai laukė mokyklos 

mokiniai. Tarptautinėje vakaronėje šokome penkių projekte dalyvaujančių šalių tautinius šokius, 

bendravome anglų ir rusų kalbomis, mokiniai smagiai leido laiką diskotekoje.  

Gruodžio 8 (penktoji) diena.  

Ši diena buvo skirta gamtamokslių ir psichologinių įgūdžių ugdymui. Mokykloje mokiniai ir 

mokytojai dalyvavo užsiėmimuose, kuriuos vedė iš Krokuvos atvykusi psichologė. Po to projekto 

dalyviai pėstute žygiavo į per keletą dienų jau spėtą pamėgti „Fairy Centre“, kur vyko STEAM 

dirbtuvės. Mokslininkas rodė įvairiausius eksperimentus, naudodamas skystą azotą. Grįžę į 

mokyklą mokiniai dekoravo Kalėdinius imbierinius sausainius. Mokytojai planavo tolimesnių 

projekto veiklų eigą, intensyvumą, rezultatų sklaidos būdus. Visus nustebino netikėtai mokykloje 

pasirodęs Kalėdų senelis, gausiai pabėręs visiems dalyviams Kalėdinių dovanų.  

Gruodžio 9 (šeštoji) diena 

Šeštadienio rytą atvykome į Krokuvą, antrą pagal dydį ir vieną lankomiausių Lenkijos miestų, kuris 

mus pasitiko taip gražiai Kalėdiškai pasipuošęs. Daugelį metų Krokuva buvo karališkoji Lenkijos 

sostinė, jos senamiestis yra labai įspūdingas, jis yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. 

Kadangi miestas antrojo pasaulinio karo nebuvo sugriautas, senieji pastatai išliko net nuo XIV, XV, 

XVI amžių. Aplankę Krokuvos senamiestį įsitikinome, kad jis yra išties įspūdintas. Be visų unikalių 

pastatų, čia dėmesį patraukia didžioji Turgaus aikštė, kurioje Kalėdiniu laikotarpiu šurmuliuoja 

mugė, vyksta koncertai, turistų laukia išpuošti arkliai, pakinkyti į karietas. Taip pat aikštėje esama 

viduramžių laikus menančios Turgaus halės, kur lankytojai atranda mielų suvenyrų artimiesiems, 

stovi žaviosios Šv. Adalberto bei Marijos bažnyčios, iškilęs paminklas Adomui Mickevičiui. 

Krokuvoje yra ir seniausias universitetas, kuriame karūnuotas pats Jogaila. Gidė papasakojo daug 

istorinių faktų apie Krokuvos miesto atsiradimą, istorijos eigą ir miesto dabartį. Bevaikščiodami 

senamiesčio gatvelėmis užsukome į mažą privačią saldainių gamyklėlę, kur stebėjome kaip 

įgudusios rankos mikliai gamina rankų darbo saldainiukus. 

Gruodžio 10 (septintoji) diena. 

Gruodžio 4-tą dieną į Lenkiją vykome lietui pliaupiant. Gruodžio 10-sios rytas mus irgi pasitiko 

smarkiu lietumi, kuris nesiliovė visas 14 val. iki kol grįžome į savo gimtąją Uteną – pavargę, bet 

kupini kuo geriausių įspūdžių ir patirčių.  

 

Projekto koordinatorė anglų k. mokytoja Ramunė Sabaliauskienė 


