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Wrocław: wspólnie patrz ąc w
przyszło ść
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W 1993 roku wszedł w życie traktat z Mastricht, obejmując 12
państw członkowskich. W ten sposób powstała wspólnota
zwana Unią Europejską. Obecnie łącznie z Chorwacją należy do
niej 28 krajów. Korzystając z dobrodziejstw naszych czasów
oraz rozwoju cywilizacyjnego możemy ambitnie kontynuować
rozwój dzieła zapoczątkowanego lata temu. Najlepszym
dowodem naszych starań jest rozpoczęty w dniach 8-13
października br. na Cyprze projekt Comenius 2013-2015
„Bioróżnorodność rzek”. Jego uczestnikiem, oprócz szkół z
Cypru, Francji, Hiszpanii, Portugalii i Rumunii, było także
liceum salezjańskie we Wrocławiu.

Cypr

To wyspa o strategicznym
położeniu - na pograniczu
Europy i Azji. Jej populacja
sięga około 800 tysięcy osób.
Kraj został podzielony na
dwie strefy – niepodległy
Cypr i część północną okupowaną przez Turcję po inwazji wojsk
tureckich w roku 1974. Granica przebiega wewnątrz samej
stolicy państwa - Nikozji. Zostało zniszczonych wtedy wiele
świątyń i cmentarzy. Te wydarzenia zmusiły część ludności do
opuszczenia swoich domostw i opowiedzenia się za konkretnymi
„wpływami” na wyspie. Pamięć tych wydarzeń jest wciąż żywa
nie tylko pośród osób, biorących lata temu udział w walkach
powstańczych, lecz również wśród naszych rówieśników -
uczniów. Bez tej odrobiny wiedzy nie sposób zgłębić podejścia
mieszkańców Cypru do obecnych światowych mocarstw,
wspólnoty, jaką jest Unia Europejska, do której wstąpili w 2008
roku, oraz poglądów na przyszłość kraju i świata.

Punkt docelowy

Miejscem naszego spotkania było drugie największe miasto
Cypru - Limassol. Najwcześniejsze ślady osadnictwa datuje się
tutaj na 3000 lat p.Chr. W średniowieczu miasto stało się
ważnym portem, a obecnie jest uroczą miejscowością
turystyczną. W tym oto miejscu rozpoczęła się nasza
międzynarodowa przygoda.

Dzień I – o naszych państwach…

Podróż na Cypr rozpoczęliśmy we wtorek, spotykając się na
lotnisku o 19.30. W Limassol znaleźliśmy się około 4 rano w
środę. O godzinie 8.30 zaczęło się wspólne spotkanie grupy
Comenius w Liceum im. św. Antoniego. Powitała nas przemiła
dyrektor szkoły. W projekcie brali udział nauczyciele i uczniowie
z Polski, Cypru, Portugalii i Reunionu (wyspy w pobliżu
Madagaskaru należącej do Francji). Delegacje z Turcji i Hiszpanii
niestety nie przybyły. Uczniowie po kolei przedstawiali
prezentacje multimedialne po angielsku o miastach, z których
przybyli i o swoich krajach. W przerwie mieliśmy okazję obejrzeć
pokaz tańców przygotowany przez uczniów z Cypru.
Zapoznaliśmy się również z tematem przewodnim naszego
spotkania. Wykład o bioróżnorodności rzek wygłosiła
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sympatyczna pasjonatka cypryjskich rzek. Dowiedzieliśmy się
m.in., że w tym gorącym kraju występują rzeki okresowe,
których koryta nie są wypełnione wodą cały rok. Mieliśmy nawet
okazję zobaczyć takie wyschnięte pozostałości „wodnego
szlaku”. W przerwie na kawę poznaliśmy resztę nauczycieli i
pracowników szkoły. Zarówno dyrekcja, nauczyciele i uczniowie
przyjęli nas bardzo serdecznie. Wieczorem zebraliśmy się
wszyscy na uroczystej inauguracji naszego projektu. Wspólnemu
ucztowaniu towarzyszyły długie rozmowy i żarty oraz energiczne
tańce „w kółeczku”. Czas uświetniała nam muzyka wykonywana
na żywo oraz śpiewy. Atmosfera była wyjątkowa. Po przyjęciu
udaliśmy się na zasłużony odpoczynek.

Dzień II – słonecznym szlakiem czasu

Czwartkowym elementem integracyjnym była wycieczka.
Najpierw dojechaliśmy do zamku Kolossi – ważnego punktu
strategicznego wybudowanego prawdopodobnie w 1210 roku.
Ciekawostką była informacja dotycząca lokalnego alkoholu –
commandarii, jest to bowiem najstarsza zarejestrowana marka
wina na świecie. Obecna budowla pochodzi jednak z XV wieku.
Produkowane tu wino było transportowane do całej Europy, a w
szczególności pokochano je w Austrii. Następnie udaliśmy się do
miasta-królestwa Kourion (4500-3900 p.Chr). Pozostałości
kompleksu wprawiają w zachwyt nawet największych
ignorantów. Dom Achillesa z połowy IV wieku posiada kilka
pokoi z niesamowitymi, misternie wykonanymi mozaikami.
Odwiedziliśmy również dom gladiatorów z mozaiką
przedstawiająca scenę walki – rzadko spotykany motyw na
Cyprze. Następnie teatr, bazylikę oraz miejsce kultu Apollina. W
drodze powrotnej przespacerowaliśmy się przez małą uroczą
wioskę, która najlepiej oddawała słoneczny charakter kraju.

Dzień III - wodny świat z bliska

Piątek był momentem ścisłej realizacji tematu naszego projektu.
Wybraliśmy się nad rzekę. Podzieleni w trzy grupy, poławialiśmy
i identyfikowaliśmy bezkręgowce. Zapisywaliśmy wyniki pomiaru
natlenienia wody, zawartości azotu czy fosforu oraz szybkości
przepływu wody. Mogliśmy przyglądać się maleńkim rzecznym
mieszkańcom za pomocą mikroskopu. Dzień – tak jak wszystkie
poprzednie – zakończył się owocną sesją zdjęciową.

Biesiadowanie

Niewątpliwie ważnym momentem naszej europejskiej kultury
jest wspólny posiłek. Zasiadanie przy jednym stole to nie tylko
jedzenie. Nie licząc wieczorku zapoznawczego, biesiadowaliśmy
trzy razy. Czas między przystawkami a daniami głównymi
wypełniało wymienianie wzajemnych uprzejmości oraz
pogaduszki o kulinarnych zwyczajach w naszych państwach.
Królową przystawek, która otwierała każdy posiłek, była bez
wątpienia sałata przyrządzana na różne sposoby, np. z papryką,
ruccolą, orzechami i granatem. Atmosferę wspólnego
biesiadowania budował przytulny wystrój sal i delikatna,
radosna muzyka. Zupełnie jakby naturalna potrzeba jedzenia
była okazją do budowania więzi i poszukiwania odpoczynku od
pędu codziennych obowiązków.

Szkolna gościnność i pytania o Polskę

Jak już wspomniałam wcześniej, uczniowie i nauczyciele przyjęli
nas bardzo otwarcie i serdecznie. Wzbudzaliśmy zainteresowanie
młodych Cypryjczyków. Podchodzili do nas, przedstawiali się,
pytali o samopoczucie oraz wrażenia z pobytu na Cyprze. Kilka
uczennic, z którymi rozmawiałam, było nawet w Polsce przy
okazji wycieczki po Europie. Pytaniem numer 1 pozostawało
jednak pytanie o klimat w naszej ojczyźnie. Wspomnienie
temperatur „poniżej zera” oraz śniegu wywoływało
niedowierzanie w kraju, w którym nigdy nie jest zimniej niż
kilkanaście stopni „na plusie”. Również pokaźna różnica w
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szkolnictwo, Wrocław, inspektoria wrocławska,

długości dnia w ciągu zimy i lata była sensacją. Nauczyciele
obdarowywali nas szkolnymi podręcznikami w języku greckim,
jednak pojemność walizki jest ściśle ograniczona. Najbardziej
niezwykłym wydawało nam się zamiłowanie do muzyki, tańca i
śpiewu. Nawet brak podkładu muzycznego nie przeszkadzał w
radosnych pląsach na środku ulicy czy w szkole. Gdy jest taka
potrzeba, samemu przecież można zacząć śpiewać.

Nasza Unia Europejska

Te spotkania były kolejną niesamowitą okazją, by budować w
obywatelach Unii Europejskiej poczucie wspólnoty. Autokarowe
wycieczki, praca badawcza, rozmowy przy stole stwarzają
możliwość zawiązywania nowych przyjaźni i obalania
krzywdzących stereotypów. Poznawanie historii państwa –
problemów i powodów do dumy narodu – z ust jednego z jego
obywateli jest o wiele atrakcyjniejsze niż czytanie Wikipedii.
Zaangażowanie uczniów, nauczycieli oraz więzi, jakie ich łączą,
są imponujące. Pokazują, jak wiele możemy zdziałać razem, gdy
tylko zechcemy otworzyć się na innych i poszerzyć swoje
horyzonty. Sposób nauczania, jakość edukacji i relacji w
szkołach pozytywnie się zmienia, co napawa nas nadzieją.
Zaczynamy myśleć i działać już nie tylko w granicach własnych
miast, lecz myśleć o przyszłości innych państw i
odpowiedzialności za kształtowanie, na miarę własnych
możliwości, wspólnoty, do której należymy.

Świadomie kroczymy w przyszłość!

Takie programy są sposobem uświadamiania ludziom, że
obecność w Unii Europejskiej to nie tylko podpis urzędnika na
dokumencie lub co gorsza utrata niepodległości. Wręcz
przeciwnie! Dzięki takim projektom możliwy jest dialog ludzi w
różnym wieku, o różnych poglądach politycznych, różnym
podejściu nawet do samej UE. Ich stanowiska determinują ich
zwyczaje, kultura i historia, którą mamy okazję poznawać.
Będąc w Unii Europejskiej, mamy świadomość tego, że jesteśmy
różni, lecz łączy nas chęć odkrywania piękna owej różnorodności
i potencjał do budowania prawdziwie wspólnej przyszłości Unii
Europejskiej – przyszłości opartej na zrozumieniu innych
narodów, wzajemnej pomocy i nieustającym dialogu.
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