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Suomi znaczy Finlandia
Program Netd@ys Europe
Finlandia wszystkim dzieciom kojarzy się z Laponią i mieszkającym w niej Świętym
Mikołajem. Ale nie tylko. Uczniom naszego Gimnazjum kojarzy się również z międzynarodowym projektem edukacyjnym pt. „Drogi do niepodległości. Narodowe impresje malarskie”, który realizowali w ramach Europejskiego Programu Netd@ys Europe 2001 wraz

Spotkanie młodzieży i władz samorządowych z gośćmi z Finlandii
z fińską szkołą z Rukkin Yläaste. W październiku 2001 roku Finki, Pani Paivi Antilo-Kilponen- nauczycielka sztuki oraz Pani Ritta Lataval- nauczycielka historii, gościły w koluszkowskim Gimnazjum w ramach wizyty przygotowawczej projektu. Podczas spotkania
z fińskimi gośćmi, w którym uczestniczyły również władze samorządowe naszego miasta,
gimnazjaliści z Koluszek mieli okazję poznać nie
tylko historię Finlandii, ale również dowiedzieć
się, jak żyją dziś ich fińscy rówieśnicy, jakie czytają książki, jakiej słuchają muzyki, czy lubią
szkołę.
Jednym z elementów przygotowań do realizacji projektu była również wizyta gości w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Muzeum
Sztuki oraz w Muzeum Historii Miasta Łodzi.
Dyrekcja Gimnazjum nr 1 i nauczyciele
realizujący projekt przed budynkiem szkoły
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Polsko - fiński projekt miał charakter interdyscyplinarny. Łączył wiedzę z zakresu historii i historii sztuki. Zadaniem uczniów obu
szkół był wybór i interpretacja najciekawszych
narodowych dzieł malarskich, których tematem
było odzyskanie przez Polskę i Finlandię niepodległości narodowej. Uczniowie uczestniczący w projekcie wymieniali swoje
opracowania przy pomocy poczty elektronicznej. W dniach 19-25 listopada 2001 roku przygotowane przez uczniów prezentacje
multimedialne zostały umieszczone na serwerze Komisji Europejskiej w ramach Europejskiego Tygodnia Netd@ys Europe 2001.
Realizatorzy projektu na balkonie Pałacu
Projekt pozwolił polskim i fińskim nastoPoznańskiego w Łodzi
latkom uczyć się wzajemnie swoich narodowych historii, odkryć w nich podobieństwa,
lepiej poznać się i rozumieć. A łączy nas, wbrew pozorom, wiele. Podobne położenie
geopolityczne, sąsiedztwo potężnego mocarstwa wpływało na losy obu narodów. Polacy

Jan Matejko „Rejtan”

i Finowie nigdy jednak nie pogodzili się z utratą niepodległości i wytrwale dążyli do jej odzyskania. Oba narody znają więc doskonale cenę swej wolności i rozumieją potrzebę
troski o narodową tożsamość. Realizacja międzynarodowych projektów edukacyjnych
jest ciekawą formą podejmowania tych trudnych, ale ważnych tematów, także dziś w obliczu jednoczącej się Europy.
By opowiedzieć o polskiej historii, gimnazjaliści z Koluszek wybrali dzieła Jana Matejki, Jacka Malczewskiego i Wojciecha Kossaka. „Rejtan”, „Polonia”, „Piłsudski” to obrazy symbole. Mówią o klęsce, o walce, o wolności. Zainspirowani przeszłością i dziełami
mistrzów uczniowie stworzyli również własną galerię obrazów pt. „Gdy myślę Polska…”
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Paulina Miazek, kl. II f

Karina Kieszek, kl. II c

Krzysztof Siejkowski, kl. II c

Justyna Jarzębska, kl. II c

Katarzyna Kłosińska, kl. II a

Agnieszka Michniewicz, kl. II b
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