13 września 2021

DIALOG I HISTORIA 30 LAT POLSKO – LITEWSKIEJ DYPLOMACJI

Fundacja Międzynarodowej Integracji Gospodarczej i Kulturalno – Turystycznej, wspólnie ze Szkołą
Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Szyszkach, Gminną Biblioteką Publiczną w Starych
Kobiałkach oraz organizacją NGO Darnoje Kowno z Litwy w okresie od 01.06.2021r. do
12.09.20201r. zrealizowała na terenie Gminy Stoczek Łukowski międzynarodowy projekt pod nazwą
„Dialog i historia – 30 lat polsko – litewskiej dyplomacji”. W przedsięwzięciu uczestniczyła młodzież
szkół podstawowych, średnich oraz młodzieżowi opiekunowie, zrzeszeni w organizacjach
partnerskich zadania.Główne cele projektu dotyczyły odkrywania i badania historii obu narodów:
polskiego i litewskiego w kontekście wielowiekowych relacji i wydarzeń, zwłaszcza ostatnich 30 lat
od wznowienia stosunków dyplomatycznych oraz promocji polskiej i litewskiej historii i kultury w
obszarze małych i dużych ojczyzn, ze zwróceniem szczególnej uwagi na tworzenie trwałego,
międzykulturowego dialogu.Młodzież, uczestnicząca w projekcie zintegrowała się ze sobą, łącząc
rozwój swoich pasji i zainteresowań z badaniem historii oraz kultury polskiej i litewskiej, zwracając
szczególną uwagę na utrzymanie dobrosąsiedzkich relacji. W czasie 5-dniowej mobilności w Polsce w
dniach 09 -13.08.2021 r., grupa projektowa zrealizowała szereg zaplanowanych działań, w tym
m.in.:zapoznała się z szeroką działalnością Polsko – Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży oraz
Ambasady Litwy w Polsce, odbyła spacer tematyczny po mieście Lublinie, związany z Unią Lubelską,
zorganizowała Akademię poetycko – muzyczną pod nazwą „ Polska – Litwa – łączy nas dialog i
historia”, warsztaty międzykulturowe oraz wieczór kultur, integrowała się sportowo oraz w duchu
przyjaźni organizowała gry i zabawy integracyjne.Zadanie w sposób znaczący wpłynęło na rozwój
indywidualny uczestników zadania. Każdy beneficjent rozwinął swoje kluczowe kompetencje –
zwłaszcza językowe i informatyczne oraz inicjatywności przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję
kulturalną. Młodzież stworzyła pozytywną platformę wizerunkową narodów Polski i Litwy,
przełamała stereotypy i uprzedzenia oraz wprowadziła nowego ducha integracji międzynarodowej w
kierunku integracji europejskiej. Spotkania w duchu przyjaźni, zacieśnienie więzi, zaowocowały
trwałym partnerstwem i ugruntowały młodzież do wyrażania pozytywnego światopoglądu o Polsce
i Litwie.
Projekt został sfinansowany przez Polsko – Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży z dotacji
Ministerstwa Edukacji i Nauki.
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Z REALIZACJI PROJEKTU
1/Śladami Unii Lubelskiej
https://photos.app.goo.gl/yaMqALNA8bg5TxEX6
2/Lokalnie z Litwą
https://photos.app.goo.gl/18MtpnpyFeWS7d1H7
3/Zajęcia integracyjne, spotkania, wieczornice, ewaluacja, warsztaty, rajd rowerowy i inne

https://photos.app.goo.gl/zggnCw6GgjVNS2x46
4/Spotkania: w Ambasadzie Litwy, PLFWM i spacery tematyczne po Warszawie
https://photos.app.goo.gl/Vca1aBkcG6hat4J29

