
 

Comenius w ZSTiO 

Pobyt francuskiej młodzieży z Liceum im. Salvadora Allende z Normandii w  Zespole Szkół 

Technicznych i Ogólnokształcących dobiegł końca. Przez k ilka dni uczniow ie z Polski i Francji 

wymieniali informacje o św iętach i dniach pamięci swoich narodów  w  ramach projektu Comenius 

Narodowe i europejskie dni pamięci. Efekty współpracy będzie można podziw iać w  przyszłym roku 

m.in. w  formie kalendarza wykonanego przez młodzież, którego projekt powstał podczas pobytu we 

Wrześni. 

 

Projekt jest jednym z czterech programów Uczenie się przez całe życie i wspiera m.in. współpracę europejskich 

placówek edukacyjnych i międzynarodowych władz oświatowych. W projekcie biorą udział szkoły z pięciu państw 

– Francji, Niemiec, Węgier, Hiszpanii i Polski, nawiązując nowe kontakty, które mogą zaprocentować w 

przyszłości. Dla uczniów to możliwość uświadomienia sobie osiągnięć Unii Europejskiej oraz zapoznania się z 

narodowymi dniami pamięci w każdym z krajów uczestniczących, okolicznościami i sposobem ich świętowania. W 

ramach projektu grupa zwiedziła m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego w stolicy. – Bardzo się cieszymy, że 

mogliśmy do was przyjechać, zostaliśmy mile przyjęci i świetnie się bawiliśmy. Wczorajszy pobyt w muzeum był 

zaskakujący, nie spodziewaliśmy się, że może być tak ciekawie, poza tym mieliśmy bardzo napięty grafik. Dla 

mnie to szczególnie ciekawa wizyta, ponieważ mam polskie korzenie – moi pradziadkowie pochodzą z Polski – 

mówiła Noëmie, jedna z uczestniczek wymiany. Młodzież zwiedziła również Poznań i Wrześnię oraz dyskutowała, 

czy konieczne jest świętowanie dni upamiętniających ważne dla narodu wydarzenia. 



 

17 listopada dziewiętnastoosobową grupę pożegnał dyrektor ZSTiO Włodzimierz Wawrzyniak z opiekunami i 

wicestarosta Waldemar Grzegorek. Polska młodzież tego dnia w ramach warsztatów kulinarnych przygotowała dla 

kolegów polskie danie – pyry z gzikiem. – Wasz pobyt tutaj był bardzo krótki, ale niezwykle twórczy. Mamy 

nadzieję, że wrażenia są pozytywne, a w przyszłym roku spotykamy się w waszej szkole – żegnał gości dyrektor. 

Kolejne spotkanie młodzieży w marcu 2012 roku, tym razem grupa polska wyjedzie do Francji. Uczniowie będą 

zbierać materiały dotyczące ważnych wydarzeń europejskich. 
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