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Tegoroczny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele” miał na celu wdrożenie
nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „wiedza o społeczeństwie” w języku
polskim w szkołach na Litwie. Dzięki cotygodniowym audycjom radiowym emitowanym
na falach radia „Znad Wilii” oraz artykułom prezentowanym w piątkowym wydaniu gazety
„Kurier Wileński” uczestnicy projektu mieli możliwość pogłębienia wiedzy z sześciu
zagadnień: aktywność obywatelska, władza, Unia Europejska, problemy współczesnego
świata, prawa człowieka oraz media.
Nagrodami głównymi były: rower, lot balonem oraz bilety „Eurolines” do Rygi. Wyróżnieni
uczestnicy otrzymali inne atrakcyjne nagrody, a wszyscy uczniowie, którzy przystąpili do
egzaminu oraz ich nauczyciele zostali uhonorowani dyplomami.
Podczas uroczystej gali finałowej ogłoszeni zostali laureaci oraz nastąpiło oficjalne
wręczenie nagród. Pierwsze miejsce zajął Albert Bogdanowicz z Gimnazjum
Inżynierii im. Joachima Lelewela, drugie miejsce Marzena Prokopowicz z
Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela, trzecie – Marzena Bogdziun z
Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie oraz czwarte – Ewelina
Gancewska z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.
Wyróżnienia otrzymały: Aneta Jodkaite ze Szkoły Podstawowej im. Mariana
Zdziechowskiego w Suderwie, Rafał Szypkowski z Gimnazjum im. S. Moniuszki w
Kowalczukach, Rafał Szostak z Gimnazjum w Mickunach, Michał Szypkowski z
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Gimnazjum im. S. Moniuszki w Kowalczukach, Aneta Szczerbo ze Szkoły Podstawowej
im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie i Jowita Satkiewicz ze Szkoły Podstawowej
im. Cz. Miłosza w Pakienie.
Dla uczniów klas 5-8 EFHR zorganizowała konkurs „Równość płci”, w którym
zwycięzcom wręczone zostały: 2 wejściówki do aquaparku „Vichy”, 1 wejściówka do
pokoju „Virtual Reality” oraz dwa bilety do kina. Ponadto, autorzy wyróżnionych prac
otrzymali gry planszowe. Uczestnicy, wykorzystując wyobraźnię oraz kreatywność
musieli zaprezentować w swojej pracy plastycznej wybrany aspekt równości płci.
W czasie trwania konkursu, do siedziby EFHR napłynęło 20 prac, wykonanych
przeróżnymi materiałami oraz technikami plastycznymi. Pierwsze miejsce zajęła Elena
Boratowa z Gimnazjum w Mickunach drugie miejsce – Urtė Banevičiūtė z
Progimnazjum Sietuvos w Wilnie, trzecie miejsce – Daria Rybakova ze Szkoły
Podstawowej na Lipówce.
Nagrody wyróżnienia otrzymały Andżeła Nakrewicz oraz Samanta Zorczenko z
Gimnazjum im. M. Balińskiego w Jaszunach.
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz uczestnictwo w zakończonych
projektach. Zachęcamy również do udziału w kolejnej edycji projektu „Europejczycy,
Polacy, Obywatele” w przyszłym roku oraz innych inicjatywach organizowanych przez
EFHR, o których informacje można znaleźć tutaj.
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