Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Młodość, radość i edukacja międzykulturowa czyli
program PEACE w naszej szkole
Od 26 lutego do 9 marca 2018 gościliśmy u siebie studentki z Indii i Indonezji. Mili Ranka i Clara Veronika przyjechały
do nas w ramach programu PEACE (People’s Enthusiasm Acting for Cultural Education) realizowanego przez
największą na świecie organizację studencką AIESEC. Oddział organizacji, z którym współpracowaliśmy – najstarszy w
Polsce – działa przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Program pod hasłem „Cross-Cultural Understanding” czyli „Porozumienie międzykulturowe” istnieje w Polsce od 17 lat.
Jego cele to przełamywanie stereotypów, szerzenie postawy tolerancji, zachęcanie do poznawania świata i języków
obcych. Ważnym aspektem jest też kreowanie dobrego wizerunku Polski za granicą i innych krajów w Polsce.
W ramach tej inicjatywy do polskich szkół przyjeżdżają studenci z całego świata. Prowadzą zajęcia poświęcone swoim
krajom ojczystym, pokazują młodym Polakom swoją kulturę, umożliwiają kontakt z językiem angielskim. W zamian
chcą poznać życie codzienne i tradycje Polaków, zwiedzić kawałek naszego kraju.
Mili i Clara przygotowały dla nas prezentacje o Indiach i Indonezji i przedstawiły je wszystkim uczniom. Przeprowadziły
w szkole szereg zajęć w języku angielskim, zarówno dla całych klas, jak i mniejszych grup zainteresowanych
doskonaleniem umiejętności językowych.
Mili z Indii jest instruktorką salsy. Poprowadziła dla naszych uczniów zajęcia taneczne i, jak mówiła, szło im całkiem
nieźle. Wszystkim dopisywały humory, a rytmiczna muzyka dodała uczestnikom energii.
Wolontariuszki okazały się osobami bardzo otwartymi i szybko nawiązały dobry kontakt z młodzieżą. Rozmowy w
języku angielskim słychać było codziennie na szkolnych korytarzach. Studentki chętnie spędzały też z uczniami czas
wolny – odwiedzały ich w domach, wychodziły na pizzę czy kawę. Obejrzały także gospodarstwo rolne. Mili
uczestniczyła z przyjemnością w zajęciach salsation, odbywających się w Zespole Szkół w Lipnikach. Któregoś dnia po
szkole wolontariuszki wybrały się z grupą uczniów nad Jezioro Nidzkie w Karwicy, żeby choć zerknąć na piękno Mazur.
W szkole zapoznawaliśmy dziewczyny z kulturą i tradycjami kurpiowskimi. Studentki miały okazję założyć nasze
regionalne stroje – wyglądały w nich świetnie i równie dobrze się bawiły!
Wzięły też udział w warsztatach rękodzieła kurpiowskiego. Pod kierunkiem Alicji Sakowskiej zapoznały się z trudną
sztuką tworzenia papierowych kwiatów przeznaczonych do ozdoby kurpiowskiej palmy.
Szkolna pracownia piekarska prowadzona przez Jacka Mulawkę zaprosiła wolontariuszki na, wspólne z uczniami
Technikum Technologii Żywności, pieczenie fafernuchów. Wypiek się udał, o czym mogliśmy się sami przekonać.
Tradycyjne ciasteczka z naszej piekarenki smakowały wyśmienicie!
6 i 9 marca odwiedzili nas gimnazjaliści z Łysych, Lipnik, Warmiaka i Zalasa. Clara i Mili opowiedziały im o swoich
dalekich ojczyznach, a następnie sprawdziły pamięć i wiedzę uczestników. Uczniowie zapamiętali dużo informacji o
Indiach i Indonezji a najlepsi zostali nagrodzeni specjalnymi certyfikatami.
Pokazaliśmy też wolontariuszkom dumę naszej okolicy – Zakłady Mięsne JBB. Jak zawsze, spotkaliśmy się tam z
życzliwością i profesjonalizmem na najwyższym poziomie. Zwiedziliśmy zakład i zostaliśmy obdarowani firmowymi
smakołykami. Obie studentki pierwszy raz widziały z bliska tak duże specjalistyczne przedsiębiorstwo.
Ultranowoczesne wyposażenie, sterylna czystość, doskonałe warunki pracy zrobiły na gościach z Azji duże wrażenie. Z
pewnością JBB jest wspaniałą wizytówką naszego kraju i regionu. Serdeczne podziękowania dla właścicieli i
pracowników JBB za możliwość zwiedzenia zakładu i przemiłe przyjęcie naszej małej wycieczki!
W ostatnim dniu pobytu wolontariuszek przybył do nas z wizytą Zespół Kurpiowski ze SP w Łysych „Łysoziańskie
Nuty”. Zaprezentował piękny program folklorystyczny, do którego wciągnął też publiczność. Wspólne tańce bardzo
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spodobały się widzom! Dziękujemy młodym wykonawcom i opiekunkom zespołu: Barbarze Kaczyńskiej i Urszuli
Gawrych za miłe chwile!
Dwutygodniowy pobyt wolontariuszek minął błyskawicznie. Na ten czas złożyło się wiele wspólnych przeżyć,
ciekawych rozmów, zabawnych momentów. Będziemy bardzo ciepło wspominać sympatyczne dziewczyny, które
przyjechały z drugiego końca świata! Fajnie, że miały chęć podzielić się z nami swoim życiem i wiedzą. Może ich
przykład zainspiruje któregoś z uczniów do udziału w studenckim wolontariacie. To duże wyzwanie, ale jeszcze
większa przygoda.
Mili! Clara! – BARDZO WAM DZIĘKUJEMY! Dziękujemy za Waszą obecność wśród nas, za otwartość, za spędzony
razem czas… Mamy nadzieję, że będziecie nas wspominać równie dobrze!
Wizytę wolontariuszek zorganizowały i koordynowały Maryna Krzyżewska, Monika Parzych i Joanna Kubeł.
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