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„Prawdopodobnie szkoła nr 40 ma
szczególny klimat. Mimo przeziębienia
i gorączki 38 stopni nie mogłem odwołać
spotkania z wami” – od takich słów kon-
sula generalnego RP w Kaliningradzie
Jarosława Czubińskiego rozpoczęło się
jego spotkanie z uczniami trzech krajów
europejskich – Rosji, Łotwy i Polski.

Warto podkreślić,  że młodzi
kaliningradczycy wcale się nie krępowali
w ścianach Konsulatu Generalnego RP,
mimo że jest to urząd bardzo poważny.
Pytania też zadawali odpowiednie: o
wejściu Polski do Unii Europejskiej i
NATO, o współdziałaniu w sprawie przy-
gotowań do obchodów jubileuszowych
750 rocznicy Kaliningradu (Królewca),
o współpracy przygranicznej, o pomocy
obywatelom Polski mającym trudności w
Obwodzie Kaliningradzkim itd.

Rozmowa z konsulem generalnym
była tylko jednym z punktów obszernego
programu “Spotkania Młodych Euro-
pejczyków” przeprowadzanego w
“czterdziestce” już po raz siódmy. W
ciągu trzech dni uczniowie różnych
krajów wspólnie wykonywali zadania
dotyczące rozmaitych projektów, praco-
wali w laboratorium twórczym. Poza tym
spacerowali po mieście, zwiedzili Muze-
um Historyczno-Artystyczne, w Domu
Kultury Kolejarzy obejrzeli musical “W
imię miłości” zaprezentowany przez
aktorów z Litwy. „Trzy dni upłynęły
bardzo szybko” – podzieliła się wraże-
niami Magda Konieczna, przedsta-
wicielka liceum z Opalenicy – miasta w
pobliżu Poznania. „Skontaktowaliśmy się
z “czterdziestką” dzięki konsulowi
generalnemu Jarosławowi Czubiń-
skiemu. Nasze liceum koordynuje ten
wspólny projekt. Poza waszą szkołą

SPOTKANIE MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW
nawiązaliśmy już kontakty z uczelniami
z Niemiec, Finlandii, Bułgarii, krajów
nadbałtyckich. Oprócz mnie przyjechali
tutaj dwaj nauczyciele i dwie uczennice

– Małgorzata Sitarska i Agnieszka
Iżegodska. Bardzo się ucieszyli, kiedy
zwyciężyli w kategorii “Fotowynalazek”
ze zdjęciem “Jedność”. Jest to stoso-
wny symbol zarówno dla waszego
historycznego miasta, jak i dla niniej-
szego spotkania uczniów różnych
krajów.

Liceum już ponad rok uczestniczy
w projekcie Unii Europejskiej
“Sokrates-Comenius”, którego głów-
ny cel polega na rozszerzeniu
kontaktów międzynarodowych po-
między uczniami chętnymi układania
stosunków na podstawie konwersacji
przedstawicieli różnych kultur. Ucznio-
wie przecież, w przeciwieństwie do
dorosłych, mają znacznie mniej barier
psychologicznych, stereotypów, stoją-
cych na przeszkodzie komunikacji.

Właśnie staranna praca Magdy
Koniecznej w zakresie projektu unijnego
“Sokrates-Comenius” umożliwiła przy-
jazd do Kaliningradu delegacji z Łotwy.
Przy czym przyjechali do nas przed-
stawiciele jednej z najbardziej
renomowanych placówek oświatowych

tej republiki nadbałtyckiej –
Ryskiego Gimnazium Klasycznego.

W celu zapoznania się z przy-
szłymi partnerami do Kaliningradu
przybyła solidna grupa nauczycieli
z Łodzi z dyrektorem Liceum nr 2
Marią Dychdalewicz na czele.
Wskazane wyżej liceum angażuje
się w ramach Wszechpolskiego
Programu Tolerancji zarządzanego
przez małżonkę prezydenta RP
Aleksandra Kwaśniewskiego -
Jolantę Kwaśniewską.

Po raz kolejny przyjechali do
Kaliningradu, żeby odwiedzić kolegów,
goście z warszawskiego Liceum nr 63 –
kierownik działu nauczania Barbara

Charasz i nauczyciel języka rosyj-
skiego Anna Matusiak ze swoimi
uczniami. „Urządzenie podobnych
przedsięwzięć wymaga dużo wysił-
ków nie tylko twórczych, ale też orga-
nizacyjnych” – wypowiada się dyrek-
tor T. Miszurowskaja. Dużo starań, że-
by “Spotkanie Młodych Europej-
czyków” na stałe zachowało się w
pamięci uczestników dołożyli: naczel-
nik Wydziału Oświaty dzielnicy Cent-

ralnej Tatiana Bartminskaja, rektor
Uniwersytetu Kaliningradzkiego Andriej
Klemieszew, dyrektor Szkoły z Inter-

natem dla Dzieci o Słabym Wzroku Gali-
na Kubanowa, przedsiębiorca Andriej
Kudriawcew i inni. Cieszę się, że
wszystkim uczestnikom spodobał się
Kaliningrad.
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Zdjęcia - od lewej zgodnie ze wskazówkami zegara:
 - Uczestnicy spotkania w  Muzeum Historyczno-
Artystycznym w Kaliningradzie.
 - Podczas konferencji w Szkole nr 40.
 - Jedna z grup podczas wspólnej pracy nad
projektem.
 - Konsul Generalny RP wręcza bukiet kwiatów
dyrektorowi pani Tatianie Miszurowskiej.


