„Podlaska multikoalicja” - projekt edukacyjny
realizowany przez uczniów klas II Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Choroszczy we współpracy z inicjatorami projektu
uczniami Publicznego Gimnazjum im. ks. W. Rabczyńskiego w Wasilkowie

„Projekt jest próbą konstruktywnej odpowiedzi na wzmożone przejawy nietolerancji na Podlasiu.
Jest to próba uwrażliwienia młodzieży na temat lokalnej wielokulturowości. Głównym założeniem
naszego przedsięwzięcia jest zmobilizowanie wszystkich środowisk i ludzi, którzy nie zgadzają się na
taki stan rzeczy, a także wspólne działanie w celach opieki nad wielokulturową spuścizną. Planowane
działania skierowane będą głównie do młodzieży gimnazjalnej z powiatu białostockiego, ale również
do społeczności lokalnych, instytucji i organizacji z tego terenu. Grupą inicjującą współpracę na rzecz
wielokulturowej przeszłości i jej zabytków będzie młodzież gimnazjalna z Wasilkowa.
Po wcześniejszym nawiązaniu współpracy ze szkołami i organizacjami z miast powiatu białostockiego
tj. Choroszcz, Supraśl, Łapy, Tykocin, Michałowo czy Zabłudów zaplanowane zostaną wspólne akcje
uwrażliwiające mieszkańców na lokalny kulturowy koloryt.”
Tak o założeniach projektu pisał jego autor, nauczyciel historii w wasilkowskim gimnazjum, Mariusz
Sokołowski.
Zainteresowani propozycją współpracy, a przede wszystkim tematyką przedsięwzięcia postanowiliśmy
przyłączyć się do projektu. Pod opieką Beaty Jabłońskiej - nauczycielki historii i wos w projekcie
uczestniczą uczniowie klas II naszego gimnazjum: Dominika Biędzio, Karolina Mudź, Julia Polak,
Elwira Piątkowska, Paulina Sadowska, Anna Orłowska, Paulina Citko, Wioleta Dziejma, Paulina
Komosa, Klaudia Sokół, Mateusz Sidor, Damian Waliński.
Na początku skoncentrowaliśmy się na poznaniu miejsc związanych z wielokulturowością naszej
miejscowości. Zebraliśmy informacje o mniejszościach narodowych i religijnych żyjących na

przestrzeni dziejów w Choroszczy i odbyliśmy wycieczkę szlakiem „Tolerancji i zrozumienia”
wytyczonym przez naszych starszych kolegów.
Kolejnym etapem było zredagowanie krótkich informacji do przewodnika

poświęconego

wielokulturowości Białostocczyzny, który stworzymy wspólnie z młodzieżą z Wasilkowa.
Zaprezentujemy w nim miejsca związane z różnymi nacjami i religiami w naszym mieście,
przedstawimy również historię Choroszczy.
Zdobytą wiedzą postanowiliśmy przekazać naszym partnerom z gimnazjum w Wasilkowie.
W związku z tym zaprosiliśmy ich do Choroszczy, na wycieczkę szlakiem „Tolerancji i zrozumienia”.
W sobotę 26 maja 2013 r. młodzi przewodnicy z Choroszczy oprowadzili kolegów z Wasilkowa po
swoim miasteczku. Niestety pogoda pomieszała nam szyki, ulewny deszcz nie pozwolił nam na
pokazanie wszystkich ciekawych miejsc. Mimo to spotkanie było udane, o czym świadczy relacja
naszych gości na Facebooku: „Chociaż ulewny deszcz sprawił, że płynęliśmy ulicami miasta, to nasi
choroscy przewodnicy nie popłynęli. Wręcz przeciwnie, wykazali się dużą wiedzą o swoim mieście,
a także odwagą i determinacją w prezentowaniu jej swoim rówieśnikom, pomimo wyjątkowo
niesprzyjających warunków. Poznaliśmy dzięki nim m.in. historie Cerkwi Opieki Matki Bożej,
kościoła parafialnego p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana, ewangelików, fabryki Moesa, a także
Żyda Jakuba Lichtensteina, który był cenionym w miasteczku aptekarzem, a w latach 1931 - 1935
burmistrzem.” Nie ulega wątpliwości, że bardzo pochlebił nam ten komentarz. Oto kilka zdjęć z tej
wycieczki.

17 czerwca 2013 r. wybieramy się do Wasilkowa, gdzie weźmiemy udział w podsumowaniu projektu
oraz grze miejskiej p.t. „Zagadka wielokulturowego Wasilkowa: Questing w Wasilkowie łosiem
pieczętowany, czyli powrót do przeszłości zgrabnymi wersami pisany”. Mamy nadzieję na długą
i owocną współpracę miedzy szkołami.
Działania naszych partnerów można obejrzeć na https://www.facebook.com/PodlaskaMultikoalicja
Beata Jabłońska

