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Stać się odpowiedzialnym obywatelem i aktorem swojego środowiska 
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W niedzielę 24 września w późnych godzinach wieczornych w ramach wymiany przybyli do Leśnej Podlaskiej uczniowie z gimnazjum 

w Mazières en Gâtine oraz Cecile Kaihm-Tardy (nauczyciel biologii), Sarah Botta (nauczyciel j. angielskiego). Do Wisznic przybyli uczniowie wraz z nauczycielami  z gimnazjum w Airvault.  



Oficjalne powitanie grupy przez Dyrektor Zespołu p. Jadwigę Zabłocką – Juszczuk odbyło się w następnym dniu rano na holu szkoły. Program pobytu w Polsce przedstawiał się następująco: 
25 września 2017 [ poniedziałek] 
- Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu: poznanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych lewobrzeżnej  doliny Bugu, dzikiej i nieuregulowanej rzeki, którą cechuje wielka różnorodność siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt -zwiedzanie Stadniny Koni w Janowie Podlaskim \ 

         Rzeka Bug                Konie czystej krwi arabskiej  
26 września 2017 [ wtorek] wspólny dzień M/L + A/W 
- Białowieski Park Narodowy: zwiedzanie muzeum przyrodniczego 
wejście do obszaru ścisłej ochrony, Rezerwat Pokazowy Żubrów 

                                  
                 Obszar Ścisłej Ochrony    Rezerwat  Pokazowy Żubrów 



27 września 2017 [ środa] wspólny dzień M/L + A/W 
- Poleski Park Narodowy: zwiedzanie Ośrodka Ochrony Żółwia Błotnego 
oraz muzeum przyrodniczego, przejście ścieżką przyrodniczą „Dąb 
Dominik” 
- Spotkanie w Wisznicach wszystkich uczniów i ich rodzin 
 

                 Młode żółwie wyhodowane w OOŻ              ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik” 
 

        
Spotkanie w Wisznicach 
28 września 2017 [ czwartek]  
- zwiedzanie szkoły 
- zajęcia terenowe w Rezerwacie „Chmielinne” 
-obserwacja pomników przyrody na terenie przyklasztornym i uroczysku 
Kołowierz 
- zwiedzanie Bazyliki Mniejszej w Leśnej Podlaskiej 



                      Rezerwat „Chmielinne”                                                               Pod  Dębem  Miłości  
popołudnie w gimnazjum: 

- przedstawienie przez uczniów gimnazjum w Leśnej Podlaskiej swojego 
dorobku z zakresu bioróżnorodności w formie prezentacji 
przyrodniczych, 
- spotkanie dyrektora zespołu, uczniów i nauczycieli z przedstawicielem 
mediów lokalnych 

        
Przedstawianie prezentacji przyrodniczych 
 
29 września 2017 [ piątek]  
- wyjazd do Białej Podlaskiej: zajęcia w Multicentrum, zwiedzanie 
biblioteki multimedialnej oraz Ośrodka Francuskiego Deux Sevres, 
zwiedzanie miasta, czas wolny, 



-wyjazd do Roskoszy: zwiedzanie Pracowni Ginących Zawodów 
- kolacja pożegnalna w Gminnym Ośrodku Kultury w Leśnej Podlaskiej 
dla wszystkich uczniów i ich rodzin   M/L + A/W 

        
W Multicentrum                                                         W  Bibliotece Multimedialnej 
Nasza grupa w Pracowni Ginących Zawodów w Roskoszy 

             
W warsztacie tkackim                                                  W pracowni stolarskiej 
 
30 września 2017  [ sobota ]  
- wyjazd uczniów 
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