INNOWACYJNY ŚWIAT. JAK WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE ZMIENIAJĄ ŻYCIE MŁODZIEŻY.
To piękny projekt wymiany młodzieżowej polsko - rosyjskiej, który został wykreowany
przez dyrekcję naszej szkoły i zaakceptowany przez Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i
Porozumienia w Warszawie.
Była to już trzecia edycja wymiany z naszym rosyjskim partnerem. Pierwsza pod hasłem "
Napoleon w oczach Polaków i Rosjan", druga pod hasłem: "Katolicyzm i prawosławie - dwa
wyznania, jedna wiara". Teraz zmagaliśmy się z nowoczesnymi technologiami również w
kontekście postępu technologicznego w różnych obszarach otaczającej nas współczesnej
rzeczywistości.
Pierwsza część wymiany międzynarodowej odbyła się po stronie polskiej. Uczestniczyła w
niej młodzież liceum i technikum z Sobótki oraz partnerzy Szkoła Średnia nr 28 z
Kaliningradu. Polska i rosyjska młodzież doskonale się zintegrowała. Rozmawiano głównie
po angielsku, ale też po rosyjsku, co w dzisiejszej rzeczywistości należy do rzadkości.
A co było w programie wymiany? Architektura dawnego Wrocławia w kontekście
nowoczesnych rozwiązań zabudowy Starego Miasta, trochę nauk przyrodniczych w Centrum
Hydropolis, zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w prezentowaniu egzotycznych
zwierząt we wrocławskim Afrykarium, warsztaty ceramiczne w Centrum Kultury i Sztuki
Stara Kopalnia w Wałbrzychu, stare technologie wydobywania węgla kamiennego w kopalni
"Julia", wspólne czerpanie papieru w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju,
poznawanie światowych perełek architektury poprzez grę logistyczno - poznawcza w parku
miniatur Euroland w Kłodzku, tajemnice zamku Książ, krótka wizyta poznawcza w czeskim
Nachodzie, warsztaty aplikacji komputerowych na wesoło z Aleksandrą Niemiec, oraz
wejście integracyjne na szczyt Ślęży.
Nie brakowało elementów patriotyczno - wychowawczych. Złożyliśmy kwiaty pod
obeliskiem upamiętniającym zasługi żołnierzy Armii Radzieckiej w Garncarsku. Młodzież
rosyjska i polska zapoznała się z polskim punktem widzenia na historię Polski i Rosji w

kontekście rezultatów II wojny światowej oraz epoki komunizmu. Po dużej porcji historii był
czas na relaks w muzeum motoryzacji i spacer wokół zamku Topacz w Ślęzy. Można było
poznać smak starych samochodów i sfotografować się u boku słynnej rosyjskiej "Czajki" czy
"Wołgi".
Na zakończenie projektu gościliśmy dyrektora szkoły rosyjskiej, który specjalnie przybył, by
pochwalić naszą wzorową organizację zadań projektowych. Młodzieży rosyjskiej spodobał
się sposób zagospodarowania i wykorzystania nieczynnych obiektów gospodarczo przemysłowych w Polsce, bezkolizyjne przekraczanie granicy polsko - czeskiej, architektura
starego Wrocławia w połączeniu ze współczesną zabudową przestrzeni pozostałą po
zniszczeniach wojennych.
Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali również okolicznościowe regionalne upominki
ufundowane przez Powiat Wrocławski.
Dwa tygodnie później zakończyła się realizacja zadań projektowych polsko - rosyjskiej
wymiany młodzieży 2017 po stronie rosyjskiej. 1 października uczniowie liceum z
podwrocławskiej Sobótki wyruszyli na spotkanie z rosyjskim partnerem średnią szkołą
ogólnokształcącą nr 28 w Kaliningradzie. Bardzo spodobało się nam zakwaterowanie w
hotelu IBIS w centrum Kaliningradu, gdzie mieliśmy luksusowe warunki do odpoczynku oraz
mogliśmy się o poranku delektować rosyjskimi specjałami na śniadanie.
Rosjanie przygotowali dla nas niezwykle interesujący program. Jako, że pierwsza część
projektu po stronie polskiej już była za nami - pierwsze koty za płoty i wszyscy od razu
wymieniali się wrażeniami, królował język angielski przeplatany rosyjskimi wstawkami.
Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci przez gospodarzy. Zwiedziliśmy zakłady stosujące
innowacyjne technologie: w fabryce czekolady w Kaliningradzie produkującej wyroby na
zamówienie do Petersburga, Moskwy i Berlina uczestniczyliśmy w warsztatach podczas
których stworzyliśmy własne wzory czekoladek, które nam podarowano, w serowarni w
miasteczku Nieman nad Niemnem poznawaliśmy tajniki produkcji sera tylżyckiego, a w
czasie warsztatów wyprodukowaliśmy własny serek, który stał się dodatkiem do porannego
śniadania.
Rejon kaliningradzki jest bogaty w złoża bursztynowe, stąd pomysł na zapoznanie się z
procesem technologicznym wydobywania i obróbki bursztynu. W bursztynowym
kombinacie w Yantarnym w sposób interaktywny poznaliśmy historię i teraźniejszość
bursztynowych cudów, a następnie mogliśmy wykopać sobie kawałki bursztynu w
charakterze suwenirów. Potem krótki spacer nadmorskim deptakiem i zaczerpnięcie
świeżego morskiego powietrza. Uwieńczeniem bliższej znajomości z bursztynem były
warsztaty w muzeum bursztynu w Kaliningradzie , podczas których wykonywaliśmy
wspólnie z naszymi partnerami bursztynowe kolie, naszyjniki i bransoletki. Zabraliśmy je na

pamiątkę do Polski. Kaliningrad to miasto mające wiele wspólnego z naszym Wrocławiem,
podobnie jak Wrocław było bardzo zniszczone w czasie wojny.
Obecny Kaliningrad (Konigsberg, Królewiec) tętni życiem i cały czas się modernizuje.
Mieliśmy okazję podczas wycieczki rowerowej zwiedzić interaktywne muzea zlokalizowane
w dawnych fortyfikacjach obronnych miasta i poznać złożoną i tragiczną historię miasta. We
wrotach frydlandzkich zatopiliśmy się w stare uliczki Konigsbergu i obejrzeliśmy film
technice 3D o historii Prus Wschodnich. W bramie fridrichsburgskiej gdzie zlokalizowano
muzeum Piotra I, mogliśmy poznać historię rosyjskiej floty bałtyckiej, oraz uczestniczyć w
warsztatach wiązania lin żeglarskich.
Zaproszono nas także do uczestnictwa w programie Telewizji Rosyjskiej w programie Vesti.
Były oczywiście pamiątkowe zdjęcia z prowadzącymi program. Dzięki wizycie w rosyjskiej
szkole przyszłości w miejscowości Bolshoye Isakovo mogliśmy zobaczyć nowoczesne
rozwiązania w kształceniu młodzieży. Trzeba przyznać, że państwo rosyjskie dba o
nowoczesność w swoich szkołach.
5 października to Dzień Nauczyciela, nasi partnerzy zaprezentowali nam wspaniały koncert z
tej okazji nie zapominając o polskim akcencie w postaci wykonania "Kochanie uwierz mi" po
polsku. Spotkanie projektowe zakończyło się wymianą wrażeń oraz licznymi osobistymi
konwersacjami. Wszyscy uczestnicy zgodnie potwierdzili: warto było poznać bliżej Rosję.
Zawarliśmy nowe znajomości i obiecaliśmy sobie kolejne spotkania w przyszłym roku.
Uczestnicy projektu zostali obdarowani przez swoich rosyjskich przyjaciół
okolicznościowymi prezentami nawiązującymi do historii regionu kaliningradzkiego.
Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim uczestnikom projektu za aktywne uczestnictwo w
projekcie oraz spędzone w miłej atmosferze chwile.
Dyrekcja szkoły.

