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Albert Bogdanowicz z Gimnazjum
Inżynierii im. Joachima Lelewela w
Wilnie został zwycięzcą V edycji
konkursu „Europejczycy, Polacy,
Obywatele“ organizowanego przez
Europejską Fundację Praw
Człowieka. W konkursie plastycznym
dla klas 5–8 „Równość płci“ I miejsce przyznano Elenie Boratowej z Gimnazjum w
Mickunach. Uroczyste podsumowanie i zakończenie obu tegorocznych projektów odbyło
się w piątek, 15 grudnia w auli Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

Tegoroczny projekt „Europejczycy, Polacy, Obywatele” miał na celu wdrożenie
nowoczesnego programu nauczania przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” w języku
polskim w szkołach na Litwie.
Przygotowane przez EFHR pytania egzaminacyjne w ramach konkursu „Europejczycy,
Polacy, Obywatele” dotyczyły 6 tematów: aktywności obywatelskiej, władzy, Unii
Europejskiej, problemów współczesnego świata, praw człowieka oraz mediów.
Uczniowie zapoznawali się z materiałem, słuchając audycji emitowanych co środę na
falach radia „Znad Wilii” oraz czytając artykuły publikowane w piątkowych wydaniach
dziennika „Kurier Wileński”.
I miejsce w tym konkursie zdobył Albert Bogdanowicz, uczeń III klasy Gimnazjum
Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie.
„Do udziału w konkursie zachęcił mnie plakat z zaproszeniem, który wisiał w gabinecie
historii i nauk społecznych. Wszystkie tematy były dla mnie aktualne i ciekawe na swój
sposób. Uwielbiam różnego rodzaju artykuły oraz wywiady radiowe i telewizyjne. Moim
zdaniem, ważne jest obserwowanie różnych poglądów. Pomaga to w wyrobieniu
własnego zdania” – powiedział zwycięzca. Albert jest niezmiernie wdzięczny swojej
nauczycielce historii Barbarze Subocz za pomoc w przygotowaniach do konkursu.
„Motywuje nas nie tylko do zgłębiania wiedzy o społeczeństwie, ale również do
interesowania się przede wszystkim historią – historią nie tylko państwa litewskiego, ale
również polskiego” – podkreśla wszechstronnie uzdolniony chłopak. „Jestem i do tańca, i
do różańca” – mówi z uśmiechem. Lubi matematykę, fizykę, odkrył ostatnio dla siebie
nauki o społeczeństwie. Uwielbia muzykę – gra na fortepianie i akordeonie. Ukończył już
Dziesięcioletnią Szkołę Muzyczną im. Balysa Dvarionasa w Wilnie, zgłębia jednak tajniki
muzyki dalej – jedenasty rok z rzędu.
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II i III miejsca w konkursie „Europejczycy, Polacy, Obywatele” zajęły również uczennice
Gimnazjum Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie – Marzena Prokopowicz (II
miejsce) i Marzena Bogdziun (III miejsce). Miejsce IV przyznano Ewelinie Gancewskiej
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.
Wyróżnienia otrzymały: Aneta Jodkaitė 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
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.
Na zorganizowany przez Europejską Fundację Praw Człowieka konkurs plastyczny dla
klas 5–8 nadesłano dwadzieścia prac wykonanych w różnych technikach. Uczestnicy
mieli za zadanie przedstawienie w swojej pracy wybranego aspektu równości płci.
I miejsce w tym konkursie zajęła Elena Boratowa z Gimnazjum w Mickunach w rejonie
wileńskim. Na II miejscu uplasowała się Urtė Banevičiūtė z Progimnazjum Sietuvos w
Wilnie, na III miejscu – Daria Rybakowa ze Szkoły Podstawowej na Lipówce.

Zwycięska praca w konkursie plastycznym "Równość płci" autorstwa Eleny Boratowej z
Gimnazjum w Mickunach, fot. wilnoteka.lt

Wyróżnienia otrzymały Andżeła Nakrewicz oraz Samanta Zorczenko z Gimnazjum im.
M. Balińskiego w Jaszunach w rejonie solecznickim. Ich prace otrzymały najwięcej
„polubień” na profilu facebookowym Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.
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Zdobywca I miejsca za zwycięstwo w konkursie „Europejczycy, Polacy, Obywatele”
otrzymał rower, zdobywczynie miejsc II i III odpowiednio – lot balonem oraz bilety
autobusem „Eurolines” do Rygi i z powrotem. Wyróżnieni otrzymali głośniki Bluetooth.
W tym roku przyznana została również nagroda dla nauczyciela, którego uczeń
zwyciężył w konkursie. Otrzymała ją B. Subocz, nauczycielka historii z Gimnazjum
Inżynierii im. Joachima Lelewela w Wilnie. Jest to 10-dniowy pobyt w klinice
rehabilitacyjnej w Krojantach w Polsce.
W tym roku przyznano też nagrodę dla nauczyciela, który wykazał się szczególną
aktywnością w angażowaniu uczniów do udziału w konkursie. Aż 17 uczniów Romualda
Sieniucia, nauczyciela historii z Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach
w rejonie wileńskim wzięło udział w zmaganiach konkursowych.
Każdy uczestnik otrzymał również rabat w wysokości 50 proc. na wejście do aqua parku
„Vichy” w Wilnie.
Laureatom konkursu „Równość płci” wręczono następujące nagrody: za I miejsce – dwie
wejściówki do aqua parku „Vichy”, za II miejsce – jedną wejściówkę do pokoju „Virtual
Reality” oraz za III miejsce – dwa bilety do kina. Praca, która zdobyła najwięcej
„polubień” na profilu Fundacji na Facebooku, wyróżniona została nagrodą specjalną.
Jako że dwie prace zdobyły mniej więcej taką samą liczbę „polubień”, przyznano więc
dwie gry planszowe.
Europejska Fundacja Praw Człowieka jest organizacją pozarządową. Została powołana
w 2010 roku w odpowiedzi na naruszenia praw człowieka na Litwie, szczególnie –
naruszenia praw przedstawicieli mniejszości narodowych. Fundacja udziela nieodpłatnej
pomocy prawnej osobom, które się zetknęły z przejawami dyskryminacji, prowadzi
również działalność oświatową z zakresu ochrony praw człowieka.
Fundacja zachęca 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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