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Gimnazjum Nr 1 z programem Comenius na Litwie
16-04-2014

Niedawno społeczność Gimnazjum nr 1 zakończyła
następny etap projektu LLP Comenius: „Antywirus
2.0”. Podczas spotkania roboczego na Litwie w
Telsze przedstawiciele szkół partnerskich
pracowali w międzynarodowych grupach nad

problemami aktywnego obywatelstwa. Relacja poniżej, zapraszamy!
Projekt zakłada m.in. przygotowanie młodych ludzi do świadomego
obywatelstwa. Stąd ostatnie miesiące upłynęły w poszczególnych krajach
partnerskich na poznawaniu możliwości włączania się młodego człowieka w
działalność obywatelską i samorządową. Uczniowie G1 – Ania, Bartek,
Borys i Michał przeprowadzili wywiad z wiceburmistrzem Pawłem
Kolasą. Analogiczne pytania zadawali przedstawicielom swoich lokalnych
władz rówieśnicy z Cypru, Niemiec, Litwy i Grecji. Prezentacje wywiadów, a
także spotkanie z burmistrzem Telsze pokazały, że postrzeganie wielu
spraw jest wspólne w całej Europie.
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Podczas wizyty roboczej w Gimnazjum „Dziugas” w Telsze młodzież
zajmowała się także problemami współczesnych nastolatków, takich jak
zaburzenia odżywiania, agresja, przemoc, uzależnienia, co obrazowały
nakręcone wcześniej scenki. Następnym krokiem było tworzenie
komiksów, zamieszczanych na stronie www projektu. Gimnazjaliści
pracowali także nad kalendarzem z podstawowymi zwrotami w językach
narodowych uczestników projektu. Powstała też wersja elektroniczna
kalendarza, a wymowę poszczególnych słów nagrywali przedstawiciele
szkół z każdego kraju partnerskiego. Ciekawym doświadczeniem była
wizyta w Muzeum Alka. To specyficzne miejsce pokazuje historię Żmudzi.
Niektórych zaskoczył fakt, że sporo eksponatów jest w języku polskim. Nie
wszyscy mają świadomość, że Polska i Litwa mają wspólną historię i
tradycję z czasów, kiedy stanowiły jedną państwowość. Do dziś na terenach
litewskich żyje niemało osób polskiego pochodzenia. Sporo refleksji nad
sensem zbrojeń wzbudziła natomiast wizyta w Muzeum Zimnej Wojny w
Plokstine, utworzonego w dawnej bazie nuklearnej Związku Radzieckiego.

Wizyta robocza to przede wszystkim wzajemne poznawanie się w grupie
projektowej i kraju wizyty. Stąd uczniowie i nauczyciele wszystkich
gimnazjów biorących udział w projekcie mieli okazję zwiedzić interesujące
miejsca Żmudzi, brać udział w degustacji lokalnych specjałów (zwłaszcza
serów „Dziugas”) i tradycyjnych potraw typu: chłodnik litewski czy
cepeliny. Były również prezentacje tańców narodowych, wspólne zabawy,
mnóstwo śmiechu i radości. Nic dziwnego, że pożegnaniom młodzieży
towarzyszyły łzy i zapewnienia o podtrzymywaniu znajomości. W powrotnej
drodze na lotnisko grupom niemieckiej, cypryjskiej i posiej udało się
zobaczyć Wilno. Wspólna wycieczka po Starym Mieście wzbudziła
romantyczne skojarzenia zwłaszcza u polskiej młodzieży, która pod Ostra
Bramą zgodnie recytowała „Inwokację” z epopei narodowej Adama
Mickiewicza. Dla delegacji polskiej był to bardzo nostalgiczny spacer
śladami Wieszcza i polskich pamiątek narodowych. Pewnie pozostanie na
długo w pamięci. Co dobre szybko się kończy, i rzeczywiście. Czas powrotu
nastąpił błyskawicznie, ale pozostały piękne wspomnienia i fotografie oraz
nadzieje na kolejne spotkanie.
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Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1, 32-050 Skawina
Tel. centrala: +48 12 277 01 00
Fax +48 12 277 01 10
urzad@um.skawina.net

Godziny pracy
Poniedziałek 8.00 -
17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 8.00 - 15.00
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