Sprawozdanie z obchodów Międzynarodowego Roku
ZbliŜenia Kultur w Zespole Szkół nr w Ciechanowie
Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie w ramach obchodów
Międzynarodowego Roku ZbliŜenia Kultur przygotował w
listopadzie 2010 cykl spotkań, prezentacji i konkursów.
16 listopada 2010 roku na świetlicy szkolnej odbyła się prezentacja,
której celem było przybliŜenie uczniom kultury i obyczajów
narodów Afryki i Azji. W ciekawej formie, opartej na wykorzystaniu
multimediów a takŜe wystawie eksponatów i pamiątek
przedstawiono współczesność i tradycje Ugandy, Afganistanu,
Izraela i Sri Lanki. Całość wzbogacona została relacjami osób, które
miały okazje gościć w tych krajach.

Papierowe piłki z Ugandy
Historię, kulturę i współczesności Ugandy przedstawiła pani Monika
Kacprzak. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych i
drugich. Pani Kacprzak przebywała w Ugandzie w ramach akcji
„Zrozumieć Afrykę”. Barwnie opowiedziała o zwyczajach na
czarnym kontynencie i Ŝyciu codziennym róŜnych plemion.
Scharakteryzowała sytuację społeczną i ekonomiczną Ugandy,
szczególną uwagę zwracając na głód i ubóstwo dzieci. Uczniowie ze
wzruszeniem oglądali zabawki wykonane przez kilkuletnich
Afrykańczyków - lalki zrobione z drewna i słomy, piłki z kory
bananowca lub torebek foliowych i starego sznurka. Pani Kacprzak
podkreśliła silne związki kulturowe a przede wszystkim religijne
łączące Ugandę i Polskę. W obydwu krajach Ŝywy jest kult Czarnej
Madonny. W relacji Pani Kacprzak nie zabrakło informacji na temat
przebogatej fauny i flory. Zwierzęta, które w Europie moŜna zobaczyć
tylko w ogrodach zoologicznych - a więc małpy, Ŝurawie, goryle,
nosoroŜce i kameleony są typowym elementem krajobrazu
afrykańskiego.
Spotkanie uatrakcyjniła moŜliwość dotknięcia i
obejrzenia pamiątek przywiezionych przez Panią Monikę oraz
niepowtarzalna wręcz okazja do przymierzenia tradycyjnych strojów z
Ugandy.

Afganistan to nie tylko wojny
Kolejne spotkanie poprowadziła Pani Aneta Modzelewska – psycholog
wojskowy. Wraz z polskimi Ŝołnierzami przebywała na misji wojskowej
w Afganistanie. W prezentacji uczestniczyły klasy pierwsze i drugie. Jak
podkreśliła Pani Aneta, głównym problemem Afganistanu są wojny z
udziałem obcych wojsk i lokalne konflikty. Mieszkańcy tego azjatyckiego
kraju zostali wyjątkowo cięŜko doświadczeni przez historię. Aktualna
sytuacja ekonomiczna jest bardzo trudna. Dzieci są często głodne, nie
posiadają zabawek. Dorośli w przytłaczającej większości nie mają źródła
stałych dochodów. Jak zaznaczyła Pani Modzelewska, Afganistan to
jednak nie tylko wojny i zamieszki, ale takŜe bogata kultura. Mieszkańcy uwielbiają śpiewać a nawet
komponować własną muzykę. Na ulicach często moŜna spotkać ludzi grających na flecie. Popularną
rozrywką jest specyficzna gra planszowa ”buzkohi”. Niechlubną kartą współczesnego Afganistanu jest
masowa uprawa narkotyków, zwłaszcza marihuany.

Wielokulturowy Izrael
Na temat współczesnego Izraela oraz Ŝydowskich tradycji mówił
dobrze znany uczniom Cezary Szeski, nauczyciel ZS nr 2. W
prezentacji uczestniczyły klasy drugie oraz trzecie. Cezary Szeski
poinformował zebranych, Ŝe w czerwcu 2010 roku na zaproszenie
Instytutu Yad Vashem uczestniczył w wykładach Międzynarodowej
Szkoły Nauki o Holokauście w Jerozolimie. Szeski miał teŜ okazje
zwiedzić prawie cały Izrael. Uwieńczeniem dwutygodniowego pobytu
była wizyta w zaprzyjaźnionej z ZS nr 2 Yoanna Yabotinski School w
Beer Yakow pod Tel Awiwem. Pan Szeski na początku spotkania
poinformował, Ŝe społeczeństwo izraelskie jest wieloetniczne i coraz
bardziej kontrastowe. Dominują oczywiście śydzi, ale wielką grupę stanowią takŜe Arabowie. Tolerancja
zarówno religijna jak i narodowa jest niezbędna do normalnego funkcjonowania państwa. W Jerozolimie,
gdzie mieszka duŜo Arabów, na ulicach pełno jest wojska, ale wynika to ze strachu przed zamachami
bombowymi, których zresztą dawno w Izraelu nie było. Szeski podkreślał w swej wypowiedzi niezwykle
bogatą kulturę i tradycję narodu Ŝydowskiego. Wyjątkowym czasem wyciszenia i modlitwy jest szabas – od
piątku po zachodzie słońca do sobotniego wieczoru. W Izraelu pracują wówczas tylko sklepy i knajpy
arabskie oraz chrześcijańskie. W synagogach kobiety i męŜczyźni modlą się w oddzielnych
pomieszczeniach. Izrael to dziś bardzo nowoczesne i zamoŜne państwo. Szczególną uwagę przyciąga
Jerozolima. To staroŜytne miasto pełne jest kontrastów. MoŜna w nim spotkać ortodoksyjnych śydów z
pejsami i brodami w tradycyjnych strojach, Arabki z zakrytymi twarzami, ale teŜ biznesmenów ubranych w
nienagannie skrojone garnitury. W jednej części miasta dominują nowoczesne budynki a zaledwie kilka ulic
dalej pełno jest staroŜytnych zabytków.
Szeski poinformował, Ŝe Pani Dyrektor Yohana Yabotinsky Scholl w Beer Yakow zaprosiła uczniów ZS nr
2 do odwiedzenia Izraela. Zaproponowała nieodpłatne udostępnienie internatu. Problemem pozostaje
zdobycie pieniędzy na przelot do Izraela. To powaŜna kwota, bo bilet dla jednej osoby w obydwie strony
kosztuje ok. 1500 zł. Jest jednak szansa, Ŝe uda się zdobyć potrzebne środki.

Przy herbatce o Cejlonie i buddyzmie
Czwarte spotkanie poprowadził nauczyciel ZS nr 2 Pan Munindra Perera,
który do dziewiętnastego roku Ŝycia na stale zamieszkiwał Sri Lankę
(Cejlon). Opowieść była barwna i prawdziwie egzotyczna. Uczniowie poznali
historię Sri Lanki, jej połoŜenie geograficzne oraz symbolikę kolorów flagi
narodowej. Usłyszeli równieŜ o sytuacji ekonomicznej i społecznej na
wyspie. Nauczyciele szkoły zostali poproszeni o zapalenie świecy z oleju
kokosowego przywiezionej przez Pana Pererę prosto ze Sri Lanki.
Specyficzny, piękny zapach roztaczał się jeszcze długo po spotkaniu. Kultura
Sri Lanki jest róŜnorodna i niezwykle bogata. Dominującą religią jest
buddyzm. Uczniowie ZS nr 2 mieli teŜ okazję ujrzeć i dotknąć figurkę Buddy
w dwóch odsłonach: z duŜym brzuchem, którego potarcie przynosi szczęście
oraz Buddy chudego. Pan Perera przybliŜył słuchaczom pojęcie reinkarnacji.
Głównym celem buddystów jest nirwana, którą moŜna osiągnąć przez
transformację umysłu i medytacje. Pan Perera zaprezentował teŜ zdjęcia na których ukazane były zabytki,
zwierzęta jak i rośliny charakterystyczne dla Sri Lanki. Niezwykłą atrakcją były stroje ludowe przywiezione
prosto z tej azjatyckiej wyspy. KaŜdy chętny mógł się w nie przebrać i zrobić pamiątkową fotografię.
Zaprezentowano równieŜ sposób na tradycyjne zaparzenie cejlońskiej herbaty.

Egzotyczne potrawy
Podczas wszystkich spotkań serwowano dla nauczycieli i uczniów
afrykańskie i azjatyckie dania, głównie sałatki, przygotowane przez
warsztaty ZS nr 2.

Konkurs na klasopracownię
W ramach promowania wiedzy o róŜnorodności kulturowej, językowej i
etnicznej nauczyciele języków obcych (opiekunowie klasopracowni)
wzięli udział w zorganizowanym w listopadzie konkursie na najciekawszy
wystrój klasopracowni prezentujący róŜnice i podobieństwa krajów
naszego obszaru językowego.Do konkursu zgłoszono pięć klasopracowni:
j. angielskiego (opiekun - mgr Magdalena Gumulak), j. rosyjskiego
(opiekun mgr Anna Petryczko), j. francuskiego (opiekun mgr Danuta
Siuta) oraz dwie klasopracownie języka niemieckiego opiekunowie mgr
Karolina Przybyłowska oraz mgr Marek Cesarz). Uczniowie pod
kierunkiem nauczycieli języków obcych przygotowali prezentacje multimedialne, plakaty tematyczne
poświęcone w/w zagadnieniom, ciekawostki językowe, zgromadzili liczne i oryginalne eksponaty oraz
przygotowali poczęstunek z typowych potraw narodowych. Wszystkie prezentowane prace stały na bardzo
wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym, przyczyniły się do poszerzenia wiedzy oraz słownictwa
z zakresu prezentowanych informacji, obecnie stanowią zaś element stałego wystroju klasopracowni.

Chrześcijaństwo i inne religie
W ramach Międzynarodowego Roku ZbliŜania Kultur Pani mgr Joanna
Popielarska, nauczycielka religii, przeprowadziła w klasach drugich liceum
ogólnokształcącego katechezę na temat: "Chrześcijaństwo i inne religie". Celem
lekcji było ukazanie stosunku Kościoła katolickiego do innych religii a takŜe
rozwijanie w uczniach postawy tolerancji. Pani Popielarska poinformowała
uczniów, Ŝe przełomem w postawie katolicyzmu wobec innych religii był Sobór
Watykański II, który uchwalił deklarację o stosunku kościoła do religii
niechrześcijańskich "Nostra aetate". Kościół katolicki z Ŝyczliwością
przypatruje się innym wyznaniom i chce je poznawać. Swoim wiernym
nakazuje szacunek, postawę tolerancji religijnej i dąŜenie do dialogu i
współpracy. W swej katechezie Pani Joanna Popielarska zaznaczyła, Ŝe Kościół odnosi się z szacunkiem do
wyznawców islamu, hinduizmu i buddyzmu, ale szczególne miejsce wśród religii
niechrześcijańskich zajmuje judaizm. Związki chrześcijan z śydami są bardzo
mocne- mają bowiem nie tylko wspólne wartości, ale przede wszystkim wspólne
dziedzictwo duchowe. Celem katechezy było równieŜ ukazanie Kościoła
świadomego swoich błędów, które zaowocowały w przeszłości przemocą i
prześladowaniem ludzi z powodu ich religii. Pani Popielarska przypomniała
uczniom, Ŝe niezwykle aktywnym promotorem dialogu religijnego był Jan Paweł II,
który wielokrotnie inicjował wspólne spotkania i modlitwy. Według papieŜa dialog
jest niezbędny do współpracy na rzecz rozwoju narodów, utrzymania pokoju i
ochrony wartości religijnych.

