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Wrocław: Comenius znaczy
jedno ść
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Chorwacja, kraj, w którym jeszcze nie tak dawno toczyła się

wojna, mocno zaskoczył uczniów i profesorów liceum

salezjańskiego we Wrocławiu przebywających w dniach 13-19

maja br. w Zagrzebiu, w ramach projektu Unii Europejskiej

Comenius.

Nie tylko gościnność czy
kultura, ale i fantastyczna
natura, dla delegacji siedmiu
europejskich szkół, stały się
doskonałą okazją do
wyjątkowego zakończenia i
ostatecznego podsumowania
trwającego przeszło dwa lata
projektu National Parks of
Europe. Jak widać, nawet
dzięki przyrodzie ludzie mogą
odkryć swoje bogactwo, lepiej się poznać, zintegrować i
wytyczyć nowe, korzystniejsze zasady europejskiego wspólnego
życia.

W spotkaniu brali udział przedstawiciele szkół: Secondary
School z Pusztamérges (Węgry), SOU “Ivan Vazov” z Sopotu
(Bułgaria), Basic School z Panevėžys (Litwa), Convitto Nazionale
Rinaldo Corso z Correggio (Włochy), Fethiye Kemal Mumcu
Anadolu Lissie z Ankary (Turcja), Graditeljsko – Geodetska
Škola w Osijek (Chorwacja), Privatna Jezično-Informatička
Gimnazija „Svijet“ z Zagrzebia (Chorwacja) oraz Prywatne
Liceum Salezjańskiego im św. Dominika Savio z Wrocławia.

Podobnie jak wcześniejsze, także i to spotkanie miało bardzo
intensywny przebieg. Podczas zwiedzania Zagrzebia uczestnicy
dotarli na starówkę zwaną Gornij Grad, gdzie zobaczyli
uderzający pięknem kościół pw. św. Marka, wnętrze
chorwackiego parlamentu oraz „Muzeum zerwanych więzi”.
Udając się do dolnej części miasta przeszli przez historyczną
Kamienną Bramę z cudownym obrazem Matki Bożej i zatrzymali
się przed wieżą Lotrscak, z której codziennie, w południe, na
pamiątkę pokonania wojsk tureckich, wykonuje się strzał z
armaty.

Ponadto uczestnicy mieli okazję, aby próbować regionalnych dań
kuchni chorwackiej, a największym szokiem okazały się
podawane w panierce żaby. Jednakże kluczowym momentem
stało się poznawanie, bezpośrednio związanych z tematem,
obszarów chorwackiej natury. Leżący na obrzeżach Zagrzebia
górzysty park Medvednica, Park Narodowy Risnjak oraz Park
Narodowy Jezior Plitvickich dostarczyły wystarczająco wiele
tematów do realizacji planowych zadań.
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szkolnictwo, Wrocław, inspektoria wrocławska,

Spotkanie w Zagrzebiu było nie tylko okazją do lepszego
poznania Chorwacji i jej stolicy, ale przede wszystkim stworzyło
niepowtarzalną okazję do twórczego spędzenia czasu w
towarzystwie przyjaciół z różnych stron Europy. Uczniowie
liceum zawierali nowe znajomości i umacniali te zawarte w
czasie poprzednich spotkań. Maks Stawik, uczeń klasy II,
uczestnik projektu, tak wspomina ten wyjazd: „Dla mnie był to
czas, którego na pewno nie zapomnę, a zawarte znajomości
pozostaną na długie lata.” Profesor Magdalena Szewczyk,
koordynator projektu, dodała: „Nasz projekt był narzędziem do
osiągnięcia celów ważnych dla nas, nauczycieli, uczniów,
członków Europy. Udało nam się zjednoczyć, pokonać bariery,
otworzyć na innych, poznać lepiej kulturę, mentalność innych
narodów, a przede wszystkim zawrzeć przyjaźnie.”

To właśnie przyjaźnie i międzynarodowe znajomości odgrywają
znaczącą rolę w tworzeniu nowego, europejskiego
społeczeństwa, w którym nie ma barier kulturowych czy
językowych. Wyrazem tego było poznawanie narodowych
zwyczajów kolegów, wzajemne uczenie się podstawowych
zwrotów w danym języku, a także zakwaterowanie w domach
chorwackich rodzin.

Zakończony projekt "Comenius - National Parks of Europe" to 8
intensywnych spotkań na przestrzeni dwóch lat, 18
opublikowanych artykułów, 55 prezentacji o parkach
narodowych - ich florze i faunie, 8 zwiedzonych parków
narodowych, kilka zrealizowanych filmów, a także setki zdjęć.
To spotkania i praca blisko 150 osób. Cały dorobek projektu
udostępniony jest do zobaczenia na stronie: www.nationalparks-
comenius.eu.

Projekt National Parks of Europe, w którym uczestniczyło Liceum
Salezjańskie we Wrocławiu, dobiegł do końca. Niewątpliwie dla
wszystkich było to doświadczenie, którego nie da się zapomnieć,
i którego owoce na trwałe wpisały się w życie. Kolejny projekt
Comenius, o który ubiega się Liceum Salezjańskie we Wrocławiu
dotyczyć będzie rzek, a jego uczestnikami mają być między
innymi szkoły z Cypru, Reunionu, Rumunii, Turcji, Portugalii i
Hiszpanii.

K am i l a  S a w i c k a ,  k l . I I
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