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W projektach
doﬁnansowywanych przez
Fundusz może wziąć udział
każdy młody człowiek w wieku
13-30 lat oraz osoby pracujące
z młodzieżą. Fundusz wspiera
dwustronne spotkania
młodzieży, w trakcie których
grupy z Polski i Litwy realizują
zaplanowany wcześniej projekt.
To właśnie młodzi ludzie są
głównymi pomysłodawcami
i realizatorami działań. Fundusz
nie narzuca tematyki spotkań,
uczestnicy mają zatem pole do
popisu w wymyślaniu treści projektów,
które tworzą wspólnie z partnerami.

DZIAŁANIE

POCZĄTEK

Polsko-Litewski Fundusz
Wymiany Młodzieży wspiera
ﬁnansowo i merytorycznie
realizację pomysłów młodych
ludzi – doﬁnansowuje wymiany,
seminaria i szkolenia. Powstał
z inicjatywy rządów Polski i Litwy,
które dostrzegają szczególną rolę
młodego pokolenia w budowaniu
relacji międzynarodowych. Swoją
działalność rozpoczął 1 czerwca
2007 roku pod honorowym
patronatem premierów obydwu
państw. Fundusz wspiera
działania z zakresu edukacji
pozaformalnej i międzykulturowej. Dzięki
realizacji wspólnych projektów młodzi
Polacy i Litwini odkrywają własne korzenie
i przełamują stereotypy narodowe.

Działania Funduszu obejmują także
szkolenia, spotkania informacyjne
oraz seminaria, które wprowadzają
uczestników w tematykę edukacji
pozaformalnej i międzykulturowej
oraz uczą, jak zarządzać projektem
młodzieżowym.

ZARZĄDZANIE

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym Raportem z działań Polsko-Litewskiego
Funduszu Wymiany Młodzieży. Mamy nadzieję, że informacje zawarte w niniejszej
publikacji zainspirują Was do podejmowania nowych, ciekawych inicjatyw w postaci
polsko-litewskich wymian młodzieży. Zaprezentowane projekty są pierwszymi,
które realizowano w ramach Funduszu, dlatego jest nam bardzo miło przedstawić
organizacje, które przetarły szlaki i zapewniły uczestnikom wymian wiele ciepłych
wspomnień, wrażeń, przyjaźni oraz bliższy niż do tej pory kontakt z sąsiadami.

Koordynacją i promocją Funduszu
na terenie Polski i Litwy zajmują
się narodowe instytucje
zarządzające, Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie
oraz Departament Spraw
Młodzieży przy Ministerstwie
Opieki Socjalnej i Pracy w Wilnie.
Organem kierującym Funduszem
jest Komitet Funduszu składający
się z osób reprezentujących oba
kraje. Pracami Komitetu kierują
dwaj Przewodniczący mianowani
przez Premierów Polski i Litwy.
Więcej na temat narodowych
instytucji zarządzających oraz
kontakt z nimi znajdziecie na
następnych stronach niniejszej
publikacji.
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narodowe instytucje
zarządzające
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa, która wspiera działania związane z reformą
i rozwojem edukacji w Polsce. Do końca 2006 r. swój cel realizowała przede wszystkim poprzez koordynację dwóch programów Unii Europejskiej
w Polsce – SOCRATESA II i MŁODZIEŻY. Od 2007 r. zajmuje się koordynacją programów: „Uczenie się przez całe życie” i „Młodzież w działaniu”.
Fundacja prowadzi także Krajowe Punkty Kontaktowe ds. Programów UE: ERASMUS MUNDUS i TEMPUS, Krajowe Biuro Programu Eurodesk oraz
Centrum Współpracy z Europą Wschodnią i krajami Kaukazu SALTO-YOUTH. Od roku 2007 Fundacja zarządza także Polsko-Litewskim Funduszem
Wymiany Młodzieży oraz Funduszem Stypendialnym i Szkoleniowym. Programy te uwzględniają szereg inicjatyw Unii Europejskiej, wśród których
priorytetowe znaczenie mają: zwiększenie inwestycji w zasoby ludzkie, zwalczanie podziałów i nierówności społecznych, wspieranie dążeń do
zdobywania wiedzy, promowanie współpracy prowadzącej do podwyższania jakości usług edukacyjnych, promowanie kształcenia w trakcie
całego życia człowieka.
Dane adresowe: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa
Tel. + 48 022 4631 000, + 48 022 4631 419 Fax + 48 022 4631 025 e-mail: kontakt@frse.org.pl http:// www.frse.org.pl

Departament Spraw Młodzieży podlegający Ministerstwu Opieki Socjalnej i Pracy rozpoczął swoją działalność 15 sierpnia
2006 r. po reorganizacji Państwowej Rady ds. Młodzieży. Misją Departamentu jest realizacja celów polityki młodzieżowej kraju, umacniająca
motywację młodych ludzi i możliwości zdobycia wykształcenia i pracy, włączenie się do aktywnego życia publicznego i obywatelskiego,
współrozwiązywanie problemów młodzieży, rozwijanie edukacji nieformalnej i procesów socjalizacji młodzieży. Głównymi celami Departamentu
są: realizacja polityki młodzieżowej na Litwie i podejmowanie działań umożliwiających poprawę sytuacji młodzieży w kraju, wzmocnienie
młodzieżowego sektora pozarządowego, zachęcenie młodych ludzi do udziału w działaniach na rzecz młodzieży, zapewnienie reprezentacji
krajowej polityki młodzieżowej na poziomie międzynarodowym.
Swoje działania Departament realizuje poprzez przygotowanie i wdrożenie programów i wytycznych polityki młodzieżowej państwa, analizę
sytuacji młodzieży i organizacji młodzieżowych na Litwie, koordynację działań państwowych i samorządowych instytucji w sferze polityki
młodzieżowej.
Dane adresowe: Departament Spraw Młodzieży przy Ministerstwie Opieki Socjalnej i Pracy Litewsko-Polski Fundusz Wymiany Młodzieży
Aleja Gedimino 37, LT-01109 Wilno Tel. +370 5 249 7002 Fax +370 5 249 6354 e-mail: info@jrd.lt http:// www.jrd.lt
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Amici mores noveris, non oderis

Wizyta studyjna Polskiej Rady Młodzieży w Wilnie
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o czym
WARTO WIEDZIEĆ…
WYMIANA MŁODZIEŻY to spotkanie dwóch lub kilku grup młodzieży, polegające na goszczeniu u siebie lub wizycie u zagranicznych
rówieśników w celu uczestnictwa we wspólnym programie zajęć. W przypadku Funduszu są to grupy polskie i litewskie. Działania realizowane
we współpracy międzynarodowych grup partnerskich zakładają aktywne uczestnictwo młodych ludzi na każdym etapie projektu (tworzenie,
realizacja, ewaluacja). Wymiana umożliwia odkrywanie i poznawanie realiów społecznych i kulturowych innego kraju oraz wzajemne uczenie
się od siebie. Uczestnictwo w projekcie sprzyja też wzmacnianiu poczucia obywatelstwa europejskiego. Dzięki spotkaniom młodzież może
odkrywać podobieństwa i różnice pomiędzy kulturami. Wymiana młodzieży oddziałuje nie tylko na jej bezpośrednich uczestników, ale również na
ich społeczności lokalne, które dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektów mają szansę lepiej poznać przedstawicieli innych krajów.
www.youth.org.pl

UCZENIE SIĘ MIĘDZYKULTUROWE jest jednym z narzędzi, które nie tylko pozwala zrozumieć złożoność kulturową
współczesnego świata, ale pomaga też lepiej poznać innych i samych siebie. Dzięki niemu możemy sprostać aktualnej rzeczywistości, a także
radzić sobie z jej potencjalnymi zmianami. Uczenie się międzykulturowe to „klucz” otwierający drzwi do nowego społeczeństwa. To pojęcie
oznacza uczenie się nowego postrzegania ludzi, którzy różnią się od nas kulturą, obyczajami, religią... Dotyczy więzi, jakie mogą stworzyć między
sobą społeczności, aby promować równość, solidarność i szanse dla wszystkich. Pogłębia i promuje szacunek w stosunkach między kulturami.
„Uczenie się międzykulturowe”, seria T-Kit

EDUKACJA POZAFORMALNA. O ile niewiele jest wątpliwości związanych z określeniem zakresu pojęcia „edukacja formalna”,
koncepcja edukacji pozaformalnej jest znaczeniowo szersza, a co za tym idzie, trudniej poddaje się próbom zdeﬁniowania.
Co więcej, takie deﬁnicje bywają odmienne w różnych krajach. Edukacja pozaformalna ma miejsce najczęściej poza formalnymi systemami
edukacyjnymi (np. szkołami), jest dobrowolna, a kształcenie przebiega na wielu polach, jak praca młodzieży, kluby młodzieżowe, związki
sportowe, wolontariat, szkolenia i inne przedsięwzięcia służące zdobywaniu wiedzy i doświadczenia. Wymogi dotyczące profesjonalizmu są
tu również ważne, jednak zaletą edukacji pozaformalnej jest dobrowolność udziału, dlatego z założenia polega ona głównie na wewnętrznej
motywacji swoich uczestników. W niektórych krajach jest postrzegana jako proces uczenia się bez ustalonego programu, nauczyciela i
egzaminów.
„Doświadczać uczenia”. Materiały pokonferencyjne. Konferencja nt. Edukacji Nieformalnej, Warszawa, 8 grudnia 2004 r. Organizator: Polska Narodowa
Agencja Programu MŁODZIEŻ
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W 2007 roku ruszyła pierwsza edycja konkursu o doﬁnansowanie projektów w ramach Polsko-Litewskiego
Funduszu Wymiany Młodzieży.
Konkurs został ogłoszony na początku listopada na stronach internetowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji
oraz Departamentu Spraw Młodzieży w Wilnie. Do 30 listopada spłynęło 66 propozycji projektów, z czego 19
otrzymało doﬁnansowanie. W ciągu 30 dni, od 1 do 31 grudnia, na terenie Polski i Litwy odbywały się wymiany
młodzieżowe, w których wzięło udział 482 uczestników w wieku 13-30 lat oraz 80 opiekunów i liderów grup.
Tematyka projektów była bardzo różnorodna. Młodzi ludzie i ich opiekunowie rozmawiali o przeszłości, starając
się jednocześnie budować wspólną przyszłość. Podczas warsztatów kulinarnych, sportowych i artystycznych
zawiązywały się przyjaźnie pomiędzy Polakami i Litwinami. Dyskutowali oni o stereotypach, uprzedzeniach,
ale także o wspólnych przedsięwzięciach. Jak było? Przekonajcie się sami, czytając krótkie relacje
i oglądając zdjęcia z realizacji projektów. Zapraszamy!

E.A.S.Y IN VILNIUS
NAJBLIŻSI SĄSIEDZI: POZNAJMY SIĘ!
RAZEM
MŁODZI EUROPEJCZYCY GŁOSUJĄ NA TOLERANCJĘ!
SPOJRZEĆ OCZAMI SĄSIADA!
POSZERZANIE ZROZUMIENIA, WIEDZY I TOLERANCJI POMIĘDZY MŁODZIEŻĄ POLSKĄ I LITEWSKĄ
SPORT – MOST PRZYJAŹNI
WIZYTA STUDYJNA POLSKIEJ RADY MŁODZIEŻY W WILNIE
PAN TADEUSZ – CZYLI POLSKO-LITEWSKI ZAJAZD W KOSZĘCINIE
MŁODZIEŻOWE RADIO INTERNETOWE „POGRANICZE”
OD OPRAWY DO POTRAWY
KOLOROWO I SPORTOWO
AMICI MORES NOVERIS, NON ODERIS
PRZESZŁOŚCIĄ BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ. OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ
SĄSIEDZI, RÓWIEŚNICY, EUROPEJCZYCY
TATRZAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH. TATRY 2007
POLISH-LITHUANIAN EXPLORATIONS OF NEIGHBOUR`S CULTUR
MIX
MŁODZIEŻOWE RADIO INTERNETOWE „POGRANICZE”
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E.A.S.Y IN VILNIUS
NAZWA ORGANIZACJI:

VšĮ Jaunimo mainų agentūra, Vilnius (Agencja Wymiany Młodzieży)

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży “Szansa”, Głogów

30 listopada – 2 grudnia 2007, Vilnius (Litwa)

Projekt “E.A.S.Y. in Vilnius” zgromadził 16 młodych ludzi z Litwy i Polski w wieku od 15 do 25 lat. W przeszłości borykali się oni z różnymi trudnościami
życiowymi, ale teraz stanowią grupę świetnych pracowników młodzieżowych,
którzy dzięki swoim doświadczeniom lepiej od innych rozumieją problemy
trudnej młodzieży. Zostali zaproszeni jako honorowi goście (VIP-y) na tygodniowe spotkanie mające na celu wymianę doświadczeń, wzajemną inspirację
i nawiązanie nowych znajomości. Celem bezpośrednim projektu wymiany było
stworzenie przestrzeni, w której uczestnicy mogli wspólnie pracować nad

ﬁlmem dotyczącym stereotypów w Polsce i na Litwie. Film miał być później
prezentowany w środowisku ich pracy. Podczas tego tygodnia młodzi ludzie
odwiedzili kilka instytucji społecznych: dzienne centrum dla dzieci z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz rodzinny dom dziecka. Spędzili
czas wspólnie z wychowankami tych placówek i zaprosili ich na samodzielnie
zorganizowaną imprezę. Po zakończeniu projektu uczestnicy nadal pozostają
w kontakcie i są szczęśliwi, że udało im się zdobyć takie doświadczenie.

NAJBLIŻSI SĄSIEDZI: POZNAJMY SIĘ!
NAZWA ORGANIZACJI:

Biržų “Aušros” vidurinė mokykla (Szkoła Średnia „Aušra” – „Zorza”, Biržai)

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Gimnazjum nr 1, Tczew

9-15 grudnia 2007, Tczew (Polska)

Szkoła „Aušros“ w Birzai i Gimnazjum nr 1 w Tczewie wspólnymi siłami doprowadziły do realizacji projektu „Najbliżsi sąsiedzi: poznajmy się”. Do udziału
w wymianie zostało wybranych 20 osób, w pierwszej kolejności młodzież
znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej. Główne cele spotkania to:
dyskusja na temat demokracji i europejskiego sposobu myślenia, próba przezwyciężenia barier w kontaktach z obcokrajowcami oraz usprawnienie dialogu
z krajami sąsiadującymi. Kluczem do tych rozważań była analiza podobieństw
łączących oba kraje. Projekt sprzyjał też polepszeniu kontaktu młodych ludzi
z ich opiekunami.
Podczas pobytu w Polsce uczestnicy podzielili się na trzy grupy: pierwsza
zajmowała się zagadnieniami szkolnymi i działalnością pozaszkolną, druga
– tradycją i zwyczajami, a ostatnia gromadziła osoby o zainteresowaniach
artystycznych. Jak wiadomo, młodzież nie lubi czekać – chce zawsze wiedzieć
wszystko i to od razu, dlatego większość tematów była omawiana wspólnie.

Uczniowie uczyli się tradycyjnych pieśni i tańców zarówno polskich, jak i litewskich, zwiedzali wystawy, rysowali i podziwiali okolicę. W zasadzie sami
przygotowali cały program działań. Podczas ostatniego wieczoru poszczególne grupy przedstawiły swoje prace, wymieniły uwagi i upewniły się, że mają
wszystkie dane niezbędne do podtrzymania kontaktu. Po powrocie do domów
uczestnicy wykorzystali zdobyte doświadczenie, dyskutując na temat mniejszości etnicznej i narodowej na Litwie. Podczas realizacji projektu młodzi ludzie biorący w nim udział zdobyli cenne umiejętności z zakresu nawiązywania
kontaktów, mogli poćwiczyć języki obce, nabrać pewności siebie, przemyśleć
swoje cele życiowe. Ponadto była to okazja do reﬂeksji nad korzyściami, jakie
wnosi Unia Europejska, osiągnięciami, jakie udało się wypracować obu krajom
i wreszcie nad zacieśnieniem przyjaźni między Polską i Litwą.
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RAZEM
NAZWA ORGANIZACJI:

Ukmergės jaunimo mokykla, (Szkoła Młodzieży)

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń

12-17 grudnia 2007, Vilnius (Litwa)

Szkoła z Ukmergė na Litwie i Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda
Ochotniczych Hufców Pracy zrealizowały wspólnie projekt pt. „Razem”.
Obie organizacje pracują z młodzieżą, która stwarza różnego typu trudności
wychowawcze. Projekt był przeznaczony dla tych młodych ludzi, którzy z powodów społecznych i ekonomicznych nie mają możliwości samodzielnego
podróżowania do innych krajów, by w ten sposób poszerzać ich horyzonty.
Uczestnicy stanowili 12-osobową grupę składającą się z przedstawicieli obu
krajów. Podczas wymiany niezbędna była umiejętność porozumiewania się
w aż trzech językach: polskim, litewskim i angielskim, ale na szczęście problem
językowej wieży Babel rozwiązały słowniczki. Młodzież miała okazję wymienić
poglądy na temat różnic kulturowych, zaznajomić się z tradycyjną muzyką

i stylem życia swoich rówieśników oraz podzielić się pomysłami związanymi
z aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu. W programie wymiany
znalazły się zajęcia poświęcone wspólnemu tworzeniu świątecznych stroików i zabawek na choinkę, którymi potem udekorowano drzewko rosnące na
szkolnym dziedzińcu. Oprócz pracy i zabawy znalazł się czas na doskonalenie
umiejętności współpracy i reﬂeksję nad otwartością na drugiego człowieka.
Realizacja projektu „Razem” stanowiła okazję nie tylko do wypróbowania deklarowanej tolerancji i konfrontacji różnych punktów widzenia, ale również do
zdobycia doświadczenia w kontaktach międzynarodowych i międzykulturowych. Był to świetny bodziec do rozbudzenia drzemiącej w młodych ludziach
kreatywności, motywacji do nauki języków obcych i do tworzenia wspólnoty.

MŁODZI EUROPEJCZYCY GŁOSUJĄ NA TOLERANCJĘ!
NAZWA ORGANIZACJI:

Klaipėdos “Gabijos” pagrindinė mokykla (Szkoła Podstawowa „Gabija”)

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:
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Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II, Grębocin

14-18 grudnia 2007, Klaipėda (Litwa)

Cele, jakie przyświecały 4-dniowemu spotkaniu na Kłajpedzie w Szkole
Podstawowej „Gabijos”, to przede wszystkim intensyﬁkacja współpracy
polsko-litewskiej, wzajemne poznanie i zrozumienie. Podczas tego projektu
uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania pomysłów na, ich zdaniem, najlepszy sposób spędzania wolnego czasu oraz poznania hobby typowego dla
środowisk nowych kolegów. Większość czasu poświęcono na rozwój postawy
obywatelskiej u młodzieży biorącej udział w wymianie. Pierwszy dzień minął
w atmosferze powitań i gier integracyjnych. Drugi był poświęcony zagadnieniu tolerancji i otwartości na to, co inne i nieznane. Uczestnicy wzięli udział
w grze pt. „W kraju Kumulu”. Jest to 3-godzinna gra symulacyjna, dzięki której
każdy na własnej skórze mógł odczuć, na czym polega problem związany
z różnorodnością kulturową. Tematyka podejmowana w ostatnich dniach
dotyczyła szeroko pojętej komunikacji międzykulturowej wśród młodzieży.
Jak wiadomo, do serca najłatwiej traﬁć przez żołądek, dlatego grupy uczyły
się także przygotowywać tradycyjne potrawy obu krajów. Jedno z zadań za-

planowanych w projekcie polegało na stworzeniu wspólnego symbolu Litwy
i Polski, który odzwierciedlałby ich współpracę i przyjaźń na tle pozostałych
państw UE. Oprócz tego była okazja, by zwiedzić muzea i okolice oraz rozegrać towarzyskie mecze piłki nożnej i koszykówki. Przy tak zróżnicowanych
działaniach młodzież znajdowała przeróżne sposoby komunikacji. Cel był jeden – przełamać bariery i wspólnie się bawić. Wszystkie osoby biorące udział
w projekcie poszerzyły swoją wiedzę historyczną o wiadomości, których nie
znalazłyby w szkolnych podręcznikach, ugruntowały swoje postawy społeczne i sprawdziły znajomość języków obcych. Była to wspaniała możliwość zdobycia doświadczenia w organizacji projektów międzynarodowych i przeżycia
przygody w nawale codziennych zajęć.

Pan Tadeusz – czyli polsko-litewski zajazd w Koszęcinie

Młodzieżowe Radio Internetowe „Pogranicze”

Amici mores noveris, non oderis

E.A.S.Y in Vilnius
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SPOJRZEĆ OCZAMI SĄSIADA!
NAZWA ORGANIZACJI:

Šiaulių rajono Jaunimo centras (ŠRJC), Kuršėnai (Rejonowe Centrum Młodzieży)

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Centrum Informacji UNESCO, Wrocław

9-14 grudnia 2007, Užventis, Kelmė (Litwa)

Oddział Ośrodka Młodzieżowego w Siauliai na Litwie i Polskie Centrum Informacji UNESCO we Wrocławiu zrealizowali wspólnie projekt zatytułowany:
„Spojrzeć oczami sąsiada!”. Wzięło w nim udział 10 osób, od 16. do 20. roku
życia, które nie posiadały doświadczenia w organizacji działań międzynarodowych. Do priorytetów wymiany należało zachęcenie społeczności lokalnej
do bardziej efektywnej współpracy między Litwą a Polską oraz wzmocnienie
międzykulturowego zrozumienia i tolerancji. Osiągnięcie celu było podzielone
na trzy etapy: przygotowanie projektu, spotkanie z zagranicznymi rówieśnikami i rozpowszechnianie zdobytych doświadczeń. Podczas wymiany uczestnicy
zostali podzieleni na grupy mieszane, w których do realizacji celów projektu
wykorzystywali różne narzędzia edukacji pozaformalnej. Pomagały im one
w komunikacji i rozwijały umiejętność pracy nad problemem. Było to między
innymi interaktywne zadanie „Misja Las”, które pomogło w lepszym zapoznaniu
się ze środowiskiem naturalnym regionu. Reprezentanci poszczególnych kra-

jów przedstawili swoje państwa, kulturę i lokalne środowisko społeczne oraz
stworzyli ﬁlm na temat wydarzenia odzwierciedlającego wybrany problem związany z międzykulturowością. Inne kreatywne zadanie polegało na układaniu
słowniczka, w którym znalazło się 10 powodów, dlaczego warto żyć na Litwie
i 10, dlaczego w Polsce. Podczas dyskusji młodzież przeanalizowała zbieżności
kulturowe, podobieństwa w sposobie spędzania wolnego czasu, różnice w religii
oraz w strukturze rodziny. Mniej formalne różnice można było odkryć podczas
wieczoru narodowego, który odbył się w hali sportowej.
Projekt „Spojrzeć oczami sąsiada!” był pierwszym projektem o charakterze
międzynarodowym zorganizowanym przez litewski Ośrodek Młodzieżowy
we współpracy z polskim partnerem. Uczestnicy mieli okazję poznać kolegów
z zagranicy, a przy okazji nowe metody komunikacji i zachowań w zróżnicowanej kulturowo grupie.

POSZERZANIE ZROZUMIENIA, WIEDZY I TOLERANCJI
POMIĘDZY MŁODZIEŻĄ POLSKĄ I LITEWSKĄ
NAZWA ORGANIZACJI:

Ukmergės Senamiesčio pagrindinė mokykla (Staromiejska Szkoła Podstawowa)

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:
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Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń

10-14 grudnia 2007, Ukmergė (Litwa)

W projekcie „Poszerzanie zrozumienia, wiedzy i tolerancji pomiędzy młodzieżą
polską i litewską” uczestniczyło 25 osób w wieku 13-14 lat. Podczas wymiany
zaplanowano działania w obszarze trzech tematów. Pierwszym z nich był
quiz „Historyczne bliźniaki – Polska i Litwa”. Uczestnicy przypomnieli sobie
fakty historyczne dotyczące obu krajów, zaznajomili kolegów z historią
ich szkoły i miasta, zaprezentowali hymn szkoły i ﬂagę. Podjęli dyskusję
o sławnych postaciach pochodzących z ich regionów i wymienili adresy do
późniejszej korespondencji. Drugim działaniem była dyskusja zatytułowana
„Cztery kąty”, dotycząca jakości i ewentualnych niedociągnięć w systemie
edukacji, motywacji do nauki, wsparcia, jakie mogą otrzymać osoby, które nie
chcą bądź nie mają możliwości się uczyć. Poruszony został również temat

studiów za granicą (Litwinów w Polsce i Polaków na Litwie). Nikt nie zna lepiej
środowiska młodych ludzi od nich samych, dlatego tematem rozmowy stała
się charakterystyka grup formalnych i nieformalnych, złych nawyków wśród
młodzieży oraz ewentualnych rozwiązań zaprezentowanych sytuacji. Trzecim
działaniem była wieczorna impreza pt. „Z pokolenia na pokolenie”. Uczestnicy
opowiadali o zwyczajach i tradycjach kultywowanych w ich regionach, zapoznali resztę grupy z piosenkami, tańcami i zabawami, z narodowymi strojami
i potrawami. Realizacja projektu uświadomiła uczestnikom, jak ważne są:
znajomość języka obcego, poprawa płynności w porozumiewaniu się po
angielsku, wypracowanie umiejętności sprawnej komunikacji (również tej
pozawerbalnej) oraz jak to wszystko wpływa na poczucie pewności siebie.

SPORT – MOST PRZYJAŹNI
NAZWA ORGANIZACJI:

Trakų raj. Senųjų Trakų pagrindinė mokykla (Szkoła Podstawowa w Starych Trokach)

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Ośrodek Kultury, Suchowola

14-17 grudnia 2007, Sejny (Polska), Trakai (Litwa)

Szkoła podstawowa z Senieji Trakai na Litwie i Ośrodek Kultury z Suchowoli
w Polsce zrealizowali wspólnie projekt pt. „Sport – most przyjaźni”. Dzieci
z terenów wiejskich często nie mają gdzie się podziać po lekcjach, dlatego
inicjatorzy projektu postanowili zadbać o to, aby szkoła stworzyła dla nich
możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. Celem tego przedsięwzięcia było właśnie zaplanowanie i uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych dla
dzieci i młodzieży. Ważnym elementem projektu było propagowanie rekreacji,
wspieranie inicjatyw młodzieżowych, pogłębienie kontaktu między krajami
oraz przedstawienie dziedzictwa historycznego i naturalnego okolic Trakai.
W projekt zaangażowało się 40 młodych osób od 13. do 25. roku życia, interesujących się sportem. Podczas imprezy zapoznawczej młodzież miała okazję
zaprezentować swoje szkoły, miejscowości, lokalne życie społeczne i kulturalne oraz dowiedzieć się czegoś więcej o Trakai. W trakcie projektu zaplanowano między innymi zwiedzanie tamtejszego pałacu oraz chwilę relaksu na
grę w kręgle i wizytę w klubie sportowym „Trasalis”. Najważniejszym punktem
programu był dwudniowy mecz tenisowy, w którym udział wzięło ponad 150

uczestników z miast litewskich. Ponadto młodzież miała okazję sprawdzić się
w meczu siatkówki. Na pojedynek „werbalny” przyszła pora podczas dyskusji
na temat „Sport jako styl życia czy zwykła rozrywka” – uczestnicy mogli się
wypowiedzieć, jaką rolę odgrywa sport w ich życiu.
Podczas realizacji projektu wszystkie założenia takie jak: aktywny wypoczynek, kontakt pomiędzy uczestnikami a opiekunami, zdobywanie nowych
znajomych oraz pogłębienie wiedzy historycznej dotyczącej Trakai zostały
osiągnięte. Oprócz ciekawie spędzonego czasu uczestnicy mogli także rozwinąć swoje poczucie odpowiedzialności za drugą osobę. Ponadto w celu
poprawy przyszłych kontaktów zostało opracowane porozumienie na rok
2008, dotyczące współpracy w dziedzinie sportu, kultury i edukacji.

WIZYTA STUDYJNA POLSKIEJ RADY MŁODZIEŻY W WILNIE
NAZWA ORGANIZACJI:

Lietuvos jaunimo organizacijų taryba (LiJOT), Vilnius (Rada Litewskich Organizacji Młodzieżowych)

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Polska Rada Młodzieży, Warszawa

30 listopada – 2 grudnia 2007, Vilnius (Litwa)

Litewska Rada Młodzieży (LiJOT) wspólnie z Polską Radą Młodzieży (PRM)
zorganizowały projekt wymiany, w którym wzięło udział 12 osób w wieku
18-25 lat.
Projekt polegał na wzajemnej konsultacji podejmowanych inicjatyw i wymianie informacji, przydatnych w codziennej pracy obu organizacji. Podczas
wizyty litewska strona zaprezentowała sposoby wykorzystywane w codziennej pracy z młodzieżą, efekty działań i swoje osiągnięcia. Strona polska
miała okazję odwiedzić Litewski Departament do spraw Młodzieży podlegający Ministerstwu Opieki Socjalnej i Pracy, Narodową Agencję programu

„Młodzież w działaniu” i spotkać się z członkami LiJOT w szerszym składzie.
Przedstawiciele LiJOT zapoznali polskich kolegów z zakresem swojej działalności, metodami pracy i problemami, z jakimi boryka się Litewska Rada. Pod
dyskusję zostały poddane również główne problemy PRM, którym uczestnicy
wizyty wspólnie starali się zaradzić.
Tym, co można zaliczyć do największych sukcesów spotkania, jest stworzenie
projektu dwustronnej współpracy i planu na rok 2008. Nie powinniśmy jednak
zapominać, że najważniejsze są indywidualne kontakty i przyjaźnie, bo to one
– niczym małe cegiełki – budują trwałe więzi międzynarodowe.
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PAN TADEUSZ – CZYLI POLSKO-LITEWSKI
ZAJAZD W KOSZĘCINIE
NAZWA ORGANIZACJI:

Śląska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Katowice

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Rakonių pagrindinė mokykla, Vilniaus raj. (Szkoła Podstawowa w Rakańcach)

10-16 grudnia 2007, Koszęcin (Polska)

W dniach 12-16 grudnia 2007 r. grupa 25 młodych Polaków i Litwinów miała
okazję uczestniczyć w projekcie sﬁnansowanym ze środków Funduszu,
którego tematyka koncentrowała się wokół roli kultury ludowej w życiu lokalnych społeczności. Młodzież z obu krajów wzięła udział w bardzo ciekawych
zajęciach o tematyce tanecznej, obejmujących między innymi naukę tańców
ludowych (poloneza i krakowiaka), analizę ﬁlmów tanecznych, zwiedzanie
Krakowa pod kątem kultury tańca oraz szereg zajęć integracyjnych.
Choć mogłoby się wydawać, że kroki wspomnianych wcześniej dwóch polskich tańców są dosyć proste, dla uczestników projektu możliwość profesjonalnej nauki tych kroków okazała się niezwykle zajmująca. Nad warsztatami
tanecznymi czuwało baczne oko instruktorów, którzy pod koniec patrzyli
z dumą na efekty pracy swoich kursantów.

Dwudziestopięcioosobowa grupa młodych ludzi przejawiała ogromną chęć
współtworzenia projektu i sama inicjowała akcje związane z ich zainteresowaniami. Spontanicznie i z własnej inicjatywy przygotowali wieczór pożegnalny według swojego pomysłu i wystąpili na otwartej scenie znajdującej się na
rynku w Krakowie.
Podczas pobytu uczestnicy zostali zapoznani z założeniami Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży. Następnie samodzielnie stworzyli zarysy
nowych projektów, które mogliby zrealizować w najbliższej przyszłości. Być
może już wkrótce któryś z nich doczeka się realizacji i dołączy do listy projektów zrealizowanych przez ciekawą świata młodzież.

MŁODZIEŻOWE RADIO INTERNETOWE „POGRANICZE”
NAZWA ORGANIZACJI:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Ruciane Nida

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:
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Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazija (Gimnazjum im. Motiejusa Gustaitisa)

5-10 grudnia 2007, Lazdijai (Lietuva)

Wychodząc naprzeciw potrzebie integracji polsko-litewskiej, Fundusz udzielił
wsparcia ﬁnansowego projektowi zatytułowanemu: „Młodzieżowe radio
internetowe – Pogranicze”, który polegał na przełamywaniu bariery towarzyszącej komunikacji w środowisku transgranicznym. W spotkaniu wzięło
udział 38 osób z Polski i Litwy. Znane wszystkim powiedzenie „dla chcącego
nic trudnego” i w tym przypadku znalazło swoje zastosowanie. Mimo trudności wynikających z posługiwania się innymi językami niż ojczysty uczestnicy
brali udział w wielu ciekawych zajęciach dziennikarskich. Ich uwaga była
skoncentrowana głównie na zapoznaniu się z dziennikarstwem radiowym,
obsługą niezbędnego sprzętu i wywiadach z lokalnymi mieszkańcami.
Podczas jednego z warsztatów młodzi ludzie podjęli próbę samodzielnego
przygotowania audycji radiowej. Oprócz tego opracowali projekt aranżacji
wnętrza studia nagraniowego. By pobyt uczestników nie okazał się zbyt mo-

notonny, młodzież koordynująca projekt zapewniła całej grupie interesujące
atrakcje. Dużym powodzeniem cieszyły się wspólne „wypady” artystyczne,
podczas których uczestnicy wykonywali ołówkowe szkice charakterystycznych litewskich budynków. Każda grupa miała też szansę zaprezentować się
podczas wieczorków narodowych, którym towarzyszyło wspólne śpiewanie
i tańce integracyjne.
Dzięki temu projektowi młodzi ludzie nie tylko mogli wymienić doświadczenia
i zainteresowania, ale co ważniejsze mieli szansę stworzyć więź, która na
stałe będzie łączyła Polskę i Litwę.

E.A.S.Y in Vilnius

Razem

Młodzieżowe Radio Internetowe „Pogranicze”

E.A.S.Y in Vilnius
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Razem
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Młodzieżowe Radio Internetowe „Pogranicze”

OD OPRAWY DO POTRAWY
NAZWA ORGANIZACJI:

Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Toruń

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Ukmergės jaunimo mokykla (Szkoła Młodzieży)

7-12 grudnia 2007, Toruń (Polska)

Jednocząca magia świąt – tak chyba można nazwać to, co połączyło uczestników polsko-litewskiej wymiany, która miała miejsce w Toruniu. Podczas
6 wspólnie spędzonych dni dwanaścioro młodych ludzi zapoznawało się
z tradycjami bożonarodzeniowymi i obrzędami specyﬁcznymi dla kultur
obu krajów. Dzięki licznym rozmowom mogli dowiedzieć się, jak święta Bożego Narodzenia są obchodzone w domach ich kolegów. Podczas specjalnie
przygotowanych warsztatów własnoręcznie wykonywali ozdoby choinkowe,
a następnie z pomocą miejscowych strażaków powiesili je na 15-metrowej
choince. Niewątpliwie dzięki temu uczestnicy zintegrowali się i stworzyli
zwartą, zgraną grupę.
Młodzież w poszukiwaniu wspólnego sposobu porozumiewania się uciekała
się do różnych technik. Na początku był to język gestów, później stworzyła
na własne potrzeby słowniczek polsko-litewski, a w ostateczności prosiła
kolegów i opiekunów o pomoc w tłumaczeniu.

Dla wszystkich równie ważny był duchowy aspekt świątecznych przygotowań. Uczestnicy odwiedzili toruńskie Planetarium i obejrzeli spektakl poświęcony Gwieździe Betlejemskiej, który dostarczył wszystkim wiele emocji. Na
ich trasie nie mogło oczywiście zabraknąć katedry gnieźnieńskiej, gdzie była
okazja do chwili zadumy i wyciszenia.
Boże Narodzenie jest nieodłącznie kojarzone z łakociami, dlatego grupa
uczestników wymiany zwiedziła również Muzeum Piernika, gdzie skosztowała toruńskich specjałów. Była też mowa o potrawach, jakie przygotowywane
są na tę specjalną okazję w polskich i litewskich domach. Ze szczególnym
entuzjazmem uczestników spotkało się wyjście na otwarte lodowisko na
Starym Mieście. Odbyły się tam wspólne „tańce” na lodzie, które może nie
wyglądały zbyt zgrabnie i poważnie, ale na pewno wywoływały mnóstwo
radości i uśmiechów.

KOLOROWO I SPORTOWO
NAZWA ORGANIZACJI:

Europejskie Stowarzyszenie Młodych Regionalistów, Katowice

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Lietuvos lenkų sąjunga, Vilnius (Związek Polaków na Litwie)

12-16 grudnia 2007, Zakopane (Polska)

Kolorowo i sportowo – tak właśnie było podczas wymiany młodzieży, która
odbyła się w Zakopanem. Grupa składająca się z 18 osób w wieku 18-25
lat, z czego połowa pochodziła z Polski, a połowa z Litwy, zajmowała się
problemem polskich mniejszości na Wschodzie. Była to doskonała okazja
do poszerzenia wiedzy historycznej na temat obu państw i zapoznania się
ze zwyczajami grupy partnerskich. Goście z Litwy mogli pogłębić swoją
znajomość języka polskiego, a Polacy poznać trudne słowa litewskie. W ramach podejmowanej tematyki uczestnicy przygotowali warsztat dotyczący
problemu mniejszości, dzięki któremu obie strony mogły zapoznać się ze
złożonością tego zagadnienia.
Jak wiadomo, w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego młodzi uczestnicy obok
poruszania istotnych i poważnych tematów rozwijali swoje sportowe pasje.

Dzień rozpoczynali od porannego „energizera”, który szybko stawiał zaspanych na nogi i dodawał energii na resztę dnia. Później na uczestników czekała
masa ciekawych zadań.
Co do sportów – wieczorami zainteresowani mogli wybrać się na narty, a ci
bardziej zmęczeni poprzestać na tenisie stołowym lub bilardzie. Zdrowa rywalizacja sportowa sprzyjała integracji i lepszemu poznaniu się. Uczestnicy
rozwijali umiejętności pracy w zespole, biorąc udział w grach symulacyjnych
i terenowych. Podczas wymiany młodzież odwiedziła również Ośrodek Przygotowań Olimpijskich. Czas umilały jej wieczory tradycji oraz quizy sportowe
i językowo-historyczne. Jak widać, nawet tak poważna tematyka, jak problem
mniejszości narodowych, możne stać się inspiracją kolorowo-sportowego
projektu.
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AMICI MORES NOVERIS, NON ODERIS
NAZWA ORGANIZACJI:

Salezjańskie Centrum Wychowania Młodzieży, Piła

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Šv. Dvasios parapijos mokykla, Vilnius (Schola paraﬁi pw. Ducha Świętego)

27-31 grudnia 2007, Gdańsk (Polska)

Sztuka nigdy nie znosiła podziałów narodowych, była czymś wspólnym, łączyła ludzi, stanowiąc wspólny dobytek kulturowy. Ten aspekt sztuki stojącej
ponad podziałami postanowili wykorzystać organizatorzy projektu „Amici
mores noveris, non oderis”. Zainicjowali oni spotkanie 31-osobowej grupy
młodzieży z Polski i Litwy, którego celem było rozwijanie talentów i zainteresowań muzycznych uczestników z obu krajów.
Każdy dzień młodzi artyści rozpoczynali rozgrzewką i warsztatami muzycznymi. Oprócz pracy nad głosem była to okazja do lepszego poznania się,
przełamania barier i zintegrowania grupy. Młodzież biorąca udział w projekcie
mogła podczas zajęć odnaleźć swoje artystycznie bratnie dusze z zagranicy.
Mogła przekonać się na własnej skórze, że gdy w grę wchodzi wspólna pasja
do sztuki, ewentualne różnice kulturowe nie stanowią żadnej przeszkody.

Każdy artysta ma świadomość, że wymiana doświadczeń jest niezbędnym
elementem kształcenia, dlatego młodzi ludzie chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i uwagami.
Podczas wolnego czasu i wieczorów narodowych uczestnicy mieli okazję
poznać wiele ciekawych faktów dotyczących kultury i zwyczajów ich sąsiadów. Była to również okazja do reﬂeksji nad tym, co ciekawego znajduje się
w moim kraju i czym chciałbym się podzielić z innymi. Taki rodzaj dwustronnej
nauki z pewnością zapadł w pamięć wszystkim uczestnikom. Owocem tego
5-dniowego spotkania był koncert zorganizowany w Gdańsku oraz wydanie
płyty z zapisem koncertu i jej rozpowszechnianie w Polsce i na Litwie. Dzięki
temu przesłanie projektu mogło wyjść poza społeczność Gdańska i osób
bezpośrednio zaangażowanych w realizację wymiany.

PRZESZŁOŚCIĄ BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ.
OD UNII LUBELSKIEJ DO UNII EUROPEJSKIEJ
NAZWA ORGANIZACJI:

SII Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja, Lubartów

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:
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Raseinių Rajono Savivaldybės Šaltinio Vidurinė Mokykla
(Szkoła Średnia Samorządu rejonu Rosienie „Šaltinis” – „Źródło”)

1-6 grudnia 2007, Kraków (Polska)

Dzięki środkom Funduszu dwudziestu uczniów z klas humanistycznych
z Litwy i Polski mogło poznawać wspólną przeszłość obu krajów. Podstawę
projektu stanowił szlak Kraków – Lublin – Wilno, który wiedzie przez miejsca
wspólnej historii Polski i Litwy. Podczas projektu młodzi uczestnicy zwiedzali
zabytkowe miejsca Krakowa i Lublina, gdzie zbierali materiały potrzebne do
realizacji warsztatów multimedialnych, plastycznych i dziennikarskich. Uczniowie spotkali się także z europosłem, z którym rozmawiali na temat współpracy Polski i Litwy w Europarlamencie. Podczas tych kilku wspólnie spędzonych
dni zawarto wiele nowych przyjaźni, poznano ciekawe historie łączące nasze
państwa, a także stworzono przestrzeń do przyszłej współpracy.

Podczas wieczorów narodowych młodzież miała okazję bliżej poznać swoich
sąsiadów, nauczyć się i piosenek, tańców, a także spróbować ich regionalnych
potraw. Jednak to właśnie przyjaźń była najważniejszym elementem tych
wspólnych wieczornych spotkań. Pozwoliła na snucie wspólnych planów,
które – miejmy nadzieję – już niedługo się ziszczą.
„Była to dla wielu pouczająca lekcja historii. Podczas zajęć okazało się, że o niektórych postaciach uczniowie polscy i litewscy mają diametralne różne zdanie. Jednak
dla nas najważniejsze było budowanie przyszłości, stąd na koniec projektu bardzo
chętnie rozegraliśmy Mecz Przyjaźni, który w doskonały sposób pokazywał to, co
wypracowaliśmy podczas tych sześciu dni – po prostu przyjaźń”.

Młodzi Europejczycy głosują na Tolerancje!

Młodzieżowe Radio Internetowe „Pogranicze”

E.A.S.Y in Vilnius

Amici mores noveris, non oderis
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SĄSIEDZI, RÓWIEŚNICY, EUROPEJCZYCY
NAZWA ORGANIZACJI:

Europejskie Centrum Młodzieży, Kraków

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Grožio mokykla (Szkoła estetyki), Asociacija Nematerialaus Turto Fondas
(Stowarzyszenie Zdrowia)

10-16 grudnia 2007, Bukowina Tatrzańska (Polska)

„Sąsiedzi, Rówieśnicy, Europejczycy” to kolejny projekt zorganizowany dzięki
pomocy Funduszu. Tym razem uczestnicy w wieku 18-25 lat mieli okazję
spotkać się w malowniczej Bukowinie Tatrzańskiej. Trzydziestoosobowa grupa młodzieży wzięła udział w projekcie fotograﬁcznym, w którym każdy za
pomocą aparatu mógł przedstawić własny punkt widzenia. Była to okazja zarówno do pogłębienia umiejętności technicznych, wymiany doświadczeń, jak
i dyskusji o tym, jak fotograﬁa wpływa na nasze życie i jak możemy ten wpływ
wykorzystywać. Uczestnicy mogli czerpać inspirację do swoich zdjęć podczas
zwiedzania Zakopanego i pieszej wędrówki Doliną Chochołowską. Fotograﬁe
przedstawiały ludzi, przyrodę, budynki, sceny z życia. Następnie prace były
porównywane i analizowane – co autor chciał wyrazić, na co chciał położyć
nacisk? Odczytywanie zdjęć młodych fotografów, rozszyfrowanie wskazówek, jakie zostawili, to jedno z zadań realizowanych podczas projektu.

Niewątpliwie wspólne warsztaty i zajęcia sprzyjały temu, by poświęcić uwagę
problemowi tolerancji i edukacji międzykulturowej. Rozmowy na ten temat
przyczyniły się do poszerzenia horyzontów uczestników zaangażowanych
w projekt. Młodzież rozwinęła również umiejętność wyrażania emocji poprzez sztukę, za pomocą aparatu fotograﬁcznego. Pod koniec spotkania
zorganizowano wernisaż prac, który podsumowywał cały projekt i ukazał
przesłanie wypracowane podczas pięciu dni jego realizacji. Młodzi ludzie
mogli się przekonać, że gdy w grę wchodzi sztuka, różnice kulturowe mogą
ich jedynie wzbogacać, a nigdy dzielić.
Nie mogło również zabraknąć elementów integracyjnych i rozrywkowych, tj.
zajęć sportowych i wieczorów kultury polsko-litewskiej. Organizatorzy trzymają kciuki za młodzież biorącą udział w projekcie, która zachęcona zdobytymi
doświadczeniami, chce kontynuować akcję w swoich regionach.

TATRZAŃSKIE SPOTKANIE MŁODYCH. TATRY 2007
NAZWA ORGANIZACJI:

Fundacja Otwarta Brama, Łódź

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:
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Lietuvos lenkų harcerų (skautų) sąjunga, Vilnius (Związek Harcerstwa Polskiego na Litwie)

11-20 grudnia 2007, Gmina Czarna (Polska)

„Tatrzańskie Spotkanie Młodych” jest kolejnym dowodem na to, że pierwsze
lody najszybciej można przełamać podczas wspólnej zabawy, nauki i zawierania
nowych przyjaźni. Dwudziestu uczestników wymiany już podczas podróży na
miejsce projektu znalazło sposób na pokonanie barier językowych i z niezwykłą
otwartością podeszło do różnic międzykulturowych. Potem było już tylko lepiej.
Podczas zajęć sportowych i ruchowych młodzi ludzie w wieku 15-17 lat wykazali
się niezwykłą wrażliwością i tolerancją wobec swoich kolegów i nie było mowy,
by ktokolwiek pozostawał z tyłu. Umiejętności współpracy mogli rozwijać
podczas takich zajęć, jak budowanie igloo, wycieczki z mapą i kompasem oraz
zabawy na świeżym powietrzu. Jednym słowem, zdobywali umiejętności, jakie

powinien posiadać każdy szanujący się harcerz. Czas spędzony podczas wieczoru piosenki i przy ognisku przyczynił się do zacieśnienia więzi wśród nowych
przyjaciół. Obecność uczestników projektu została zauważona również przez
lokalną społeczność, czego dowodem była wizyta u miejscowego ks. proboszcza. Efekt jak zwykle był dwustronny – młodzi ludzie zdobyli wiedzę na temat
okolicy, w której odbył się projekt, jednocześnie sami wnieśli dużo radości i ciepła
w zimową aurę Czarnej. Podczas ewaluacji projektu zostały wyrażone szczere
chęci kontynuacji i rozszerzenia projektu. Organizatorom udało się oczarować
litewską stronę urokiem polskich Bieszczad, co gwarantuje realizację kolejnych
projektów. Oby tak dalej!

POLISH-LITHUANIAN EXPLORATIONS
OF NEIGHBOUR`S CULTURE
NAZWA ORGANIZACJI:

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej, Warszawa

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga, Vilnius (Litewski Związek
Młodych Socjaldemokratów)

14-19 grudnia 2007, Poronin (Polska)

„Atmosfera była świetna! Jednak dalej nie wiemy, czy Adam Mickiewicz pisał
częściej o Polsce, czy o Litwie. Zadecydowaliśmy, że jest pisarzem obojga
narodów”. Czyż nie jest to wymarzony rezultat porozumienia międzykulturowego? Wymiana młodzieży miała na celu zapoznanie się z kulturą sąsiada, jego
językiem, zwyczajami i stylem życia. W Poroninie spotkała się grupa 20 osób w
wieku 18-25 lat, aby wspólnie pracować nad przełamywaniem stereotypów
i uprzedzeń panujących wśród młodych ludzi i nad sposobami przekonywania ich
o destrukcyjnym wpływie tego typu emocji. Zajęcia były bardzo różnorodne, ale
przebiegały w nieformalnej atmosferze, co ułatwiało uczestnikom nawiązywanie
przyjaźni i samodzielne wyciąganie wniosków dotyczących podobieństw i różnic
panujących w grupie. Kto wie, może ktoś odkrył, dzięki tym zajęciom, że bardziej
różni się od kolegi z tego samego miasta niż od rówieśnika z zagranicy. Bliższe
poznanie umożliwiło reﬂeksję nad zagadnieniami odmienności kulturowej. Młodzi

ludzie mogli przekonać się, że inne nie znaczy gorsze i że nie należy się bać tego,
co dla nas nieznane, lecz podchodzić do odmienności z otwartością.
W projekcie zaplanowane zostały warsztaty pozwalające na lepsze zapoznanie się z kulturą innego państwa – „Moje, Twoje, Nasze” – oraz warsztat dotyczący stereotypów, ich źródeł i roli. Umiejętności związane z prowadzeniem
konstruktywnego dialogu przebiegającego w atmosferze tolerancji wobec
odmiennych poglądów można było sprawdzić podczas debaty oxfordzkiej.
Dla wielu uczestników ten sposób konfrontacji był do tej pory nieznaną
metodą pracy. Czas wolny uczestników umilały wieczory narodowe, animacje
lingwistyczne i gry integracyjne. Nowe przyjaźnie zaowocowały kolejnymi
pomysłami projektów – polska młodzież już planuje wyjazd na Litwę, mający
przybliżyć jej architekturę i kulturę sąsiada. Nie pozostaje nic innego, jak życzyć jej powodzenia w zacieśnianiu nawiązanych znajomości.

MIX
NAZWA ORGANIZACJI:

Europejska Wspólnota Rozwoju Przedsiębiorczości, Kraków

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Nevyriausybinė visuomeninė organizacija “Krantas”, Plungė
(Organizacja Pozarządowa „Krantas”)

12-16 grudnia 2007, Murzasichle (Polska)

Warsztaty plastyczne, zajęcia z fotograﬁi, wystawy prac, spotkania z rówieśnikami, ogniska i kulig, a to wszystko w pięknej zimowej aurze. Tak w jednym
zdaniu można by zamknąć opis projektu MIX, jednak byłby to opis zdecydowanie
niewyczerpujący, gdyż podczas wspomnianego projektu wydarzyło się znacznie
więcej! Piętnaście osób z Polski i Litwy wzięło udział w 4-dniowym spotkaniu,
którego celem było przełamanie barier i stereotypów dotyczących innych kultur.
Całości spotkania przyświecała idea nauki poprzez wzajemne poznawanie się.
Dzięki zawartym znajomościom młodzi ludzie uczyli się, że tolerancja i szacunek są
podstawą zgodnych relacji międzyludzkich. Jest to wiedza, która odgrywa wielką
rolę w momencie wchodzenia w dorosłe życie. Dzięki tego typu inicjatywom 17i 20- letnia młodzież otwiera się na innych i rozbudowuje swój światopogląd.

Projekt stwarzał również szansę na doskonalenie języków obcych – uczestnicy
początkowo posługiwali się wyłącznie językiem angielskim, w dalszych fazach
projektu starali się jednak uczyć nowych słówek od swoich zagranicznych
kolegów. Organizatorzy swoje cele starali się osiągać głównie poprzez zajęcia
artystyczne – rysunek i fotograﬁę. Sztuka jest tym elementem kultury, który
wymaga dużej wrażliwości, ale jednocześnie pozwala na pewien dystans i merytoryczne podejście do problemu. Uczestnicy spotkali się również z rówieśnikami
z okolicy, dzięki czemu idea projektu dotarła także do społeczności lokalnej.
Dzięki projektowi powstało wiele ciekawych prac przepełnionych przyjaźnią,
zrozumieniem i tolerancją. Te międzykulturowe prace są kolejnym krokiem do
utrwalenia przyjaźni polsko-litewskiej.
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Pan Tadeusz – czyli polsko-litewski zajazd w Koszęcinie
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E.A.S.Y in Vilnius

MŁODZIEŻOWE RADIO INTERNETOWE „POGRANICZE”
NAZWA ORGANIZACJI:

Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II, Sejny

NAZWA ORGANIZACJI PARTNERSKIEJ:
CZAS I MIEJSCE DZIAŁAŃ:

Lazdijų Motiejaus Gustaičio Gimnazija, Lazdijai
(Gimnazjum im. Motiejusa Gustaitisa w Łoździejach)

1-16 grudnia 2007, Sejny (Polska), Lazdijai (Litwa)

„Zrób coś dla innych, coś konkretnego. Zacznij od gestu, choćby drobnego.
Może opornie lub z animuszem. I już zostałeś wolontariuszem”.
Słowa zacytowanej Ody do wolontariusza towarzyszyły uczestnikom przygranicznego projektu „Młodzieżowe Radio Internetowe Pogranicze” podczas
realizacji zaplanowanych działań. Grupa 34 gimnazjalistów z Polski (Sejny)
i Litwy (Lazdijai) przez kilka dni wspólnie tworzyła audycje radiowe, zapoznawała się z tradycją obu krajów i zgłębiała ideę tolerancji i wolontariatu.
Organizatorzy zadbali o to, by harmonogram zajęć był bardzo zróżnicowany.
Podczas warsztatów wyjazdowych młodzież przeprowadzała wywiady
z najstarszymi mieszkańcami Żegarów i Krasnogrudy, co przy okazji stanowiło jeden ze sposobów odkrywania wspólnego dziedzictwa kulturowego.
O tolerancji i wolontariacie trudno mówić tylko w teorii, dlatego wolontariusze zorganizowali zajęcia integracyjno-sportowe dla osób niepełnosprawnych
w Sejnach. Uczestnicy mieli również okazję zadbać o własny rozwój podczas
pleneru malarskiego i zajęć z rzeźby w glinie. Oba przedsięwzięcia zostały
zwieńczone wystawami: Polskie i litewskie legendy z naszych regionów
oraz Świąteczne bombki. Podczas specjalnie przygotowanych warsztatów

część gimnazjalistów poznawała główne gatunki dziennikarstwa radiowego.
Natomiast grupa teatralna pracowała nad inscenizacją „Romea i Julii” w wersji humorystycznej oraz nad staropolską pastorałką. Młodzi ludzie mieli też
okazję wypowiedzieć się na ważne dla nich tematy. Podczas spotkania zorganizowanego z przedstawicielami samorządu i organizacji lokalnych toczyła się
dyskusja dotycząca problemów na pograniczu polsko-litewskim. Największym
zainteresowaniem cieszył się wątek emigracji młodych Litwinów i Polaków,
analizowany pod kątem nierówności cywilizacyjnych i szans na dobry start
w dorosłe życie. Całość projektu była dokumentowana na stronie internetowej. Oprócz informacji można było na niej znaleźć materiały audio-wideo,
które w barwny sposób przedstawiały całe przedsięwzięcie. Po zakończeniu
działań młodzi ludzie mogli ocenić wymianę pod kątem jej słabych i mocnych
stron oraz zastanowić się nad kontynuacją projektu.
„Udowodniliśmy wszystkim, że młodzież nie stoi bezczynnie w miejscu, ale
realizuje się w różny sposób – rozwija swoje pasje, zainteresowania i talenty.
Chcę jeszcze dodać, że to nie koniec, nasze radio wciąż gra.”
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