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10/6/2013 - Chorwacja - Salezjańskie Liceum z Wrocławia w Zagrzebiu w
ramach programu „Narodowe Parki Europy”
(ANS – Zagrzeb) – Od 13 do 19 maja grupa uczniów i
nauczycieli z Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu przebywała
w Zagrzebiu, na Chorwacji, biorąc udział w ostatnim już
spotkaniu, które odbyło się w ramach programu „Narodowe
Parki Europy”. Program ten wpisuje się w projekt „Comenius”.
W tym spotkaniu, oprócz Liceum Salezjańskiego z Wrocławia, z
Polski, uczestniczyli przedstawiciele innych siedmiu szkół z
Zdjecie dostepne w Banku Zdjec

sześciu krajów: Węgier, Bułgarii, Litwy, Włoch, Turcji i
Chorwacji.

Jak poprzednie spotkania, także to charakteryzowało się bogatym i interesującym programem
zajęć. Kluczowym momentem tych dni było obserwowanie i dokumentowanie flory i fauny typowej
dla trzech parków Chorwacji: górzystego Parku Medvednica, Parku Narodowego Risnjak i Parku
Narodowego Jezior Plitvickich.
Spotkanie w Zagrzebiu pozwoliło także lepiej poznać Chorwację i jej stolicę z jej najbardziej
interesującymi miejscami: starówką zwaną “Gornij Grad” z pięknym kościołem pw. św. Marka,
wnętrzem chorwackiego parlamentu, „Muzeum zerwanych więzi”, historyczną Kamienną Bramą z
cudownym obrazem Matki Bożej, wieżą Lotrscak...
“Dla mnie był to czas, którego na pewno nie zapomnę, a zawarte znajomości pozostaną na długie
lata” – wyznaje Maks Stawik, jeden z uczniów wrocławskiego liceum. „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” – dodaje pani Magdalena Szewczyk,
nauczycielka, koordynatorka projektu.
Głównym celem projektu “Narodowe Parki Europy” było umożliwienie uczniom szkół biorących w
nim udział wymianę informacji na temat flory i fauny parków narodowych Polski, Turcji, Bułgarii,
Węgier, Włoch, Litwy i Chorwacji, z zamiarem promocji tych obszarów i rozbudzenia wrażliwości
ekologicznej wśród młodych uczestników.
Na projekt „Comenius – National Parks of Europe”, trwający przeszło dwa lata, złożyło się 8
intensywnych spotkań, 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. Z całym dorobkiem projektu można się zapoznać na
stronie www.nationalparks-comenius.eu.
Tym spotkaniem zakończyła się realizacja projektu “National Parks of Europe”. Kolejny projekt
„Comenius”, w którym wezmą udział szkoły z Europy, a o który ubiega się również Liceum
Salezjańskie z Wrocławia, dotyczyć będzie rzek.
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