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W ramach realizowanego od dwóch lat programu &bdquo;Miêdzykulturowa Panorama Europejska&rdquo; w
M³odzie¿owym O¶rodku Socjoterapii w Ostrowcu ¦wiêtokrzyskim go¶ci³a piêcioosobowa grupa nauczycieli z
Direzione Didattica 3 Circolo w San Remo we w³oskiej Ligurii. Do Polski przybyli: Simonetta Adolfo (koordynator
projektu), Anna Maria Fogliarini (dyrektor w³oskiej placówki edukacyjnej) oraz nauczyciele: Silvia Rossicchi, Mirella
Fragnan , Gianfranco Bianchi.
Partnerzy ostrowieckiego o¶rodka rozpoczêli pobyt w naszym kraju od wizyty
w Krakowie, gdzie zwiedzili wzgórze wawelskie z katedr±, grobami królewskimi, Dzwonem Zygmunta. Byli te¿ w Ko¶ciele
Mariackim, gdzie podziwiali o³tarz Wita Stwosza. W³oscy nauczyciele zauroczyli siê atmosfer± i urod± krakowskiego
Kazimierza. W wêdrówkach po dawnej stolicy Polski W³ochom towarzyszy³a 12 &ndash; osobowa grupa wychowanków
M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii pod opiek± dyrektora MOS &ndash; u, Zdzis³awa Kluska (polski koordynator
projektu &bdquo;Uczenie siê przez ca³e ¿ycie&rdquo; Comenius) i wychowawców: Bo¿eny D±browskiej i Krzysztofa
Krzaka. Wszyscy razem pojechali nastêpnie do O¶wiêcimia, gdzie odwiedzili obóz koncentracyjny Auschwitz &ndash;
Birkenau, miejsce masowej zag³ady wielu narodowo¶ci podczas II wojny ¶wiatowej. Go¶cie z W³och sporo wiedzieli na
temat tej smutnej karty historii, jednak naoczne zapoznanie siê z obozow± rzeczywisto¶ci±
i losem, który hitlerowcy zgotowali innym ludziom wywar³o na nich szokuj±ce wra¿enie.
Kolejne dni pobytu w Polsce w³oscy pedagodzy spêdzili w Ostrowcu i jego okolicach. Spotkali siê z kadr±
pedagogiczn± i wychowankami MOS &ndash; u; poznali jego bazê dydaktyczno &ndash; socjaln±, zobaczyli program
artystyczny przygotowany przez m³odzie¿ z o¶rodka. Prezentacj± artystyczn± go¶cie z San Remo byli podejmowani
równie¿ w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4. W tej placówce, dziêki uprzejmo¶ci dyrektora Mariusza £aty
i wicedyrektor, Anny Agatowskiej W³osi mogli dok³adnie poznaæ realia funkcjonowania masowej szko³y podstawowej w
Polsce, programy nauczania i metody pracy z dzieæmi. Dyrektorzy ostrowieckiej PSP nr 4 i szko³y w San Remo wyrazili
wolê wspó³dzia³ania w przysz³o¶ci w ramach nowego projektu.
Poniewa¿ Direzione Didattica 3 Circolo w San Remo jest zespo³em placówek, w sk³ad którego wchodzi szko³a
podstawowa i przedszkole, W³osi z ogromn± satysfakcj± przyjêli zaproszenie Danuty Kapsy, dyrektorki Publicznego
Przedszkola nr 11 przy ulicy Wspólnej w Ostrowcu, do kierowanej przez ni± placówki. Spotkanie przebiega³o w szalenie
sympatycznej atmosferze, do której przyczyni³a siê niezwyk³a otwarto¶æ i kontaktowo¶æ W³ochów, a tak¿e go¶cinno¶æ
gospodarzy. Dzieci zaprezentowa³y bogaty i atrakcyjny program artystyczny, który podoba³ siê go¶ciom z Ligurii.
Pedagodzy wymienili miêdzy sob± równie¿ do¶wiadczenia, które by³y tym cenniejsze, ¿e obydwie placówki przedszkolne
stosuj± w swej pracy metodê Montessori. Spotkanie w PP 11 mog³oby trwaæ w nieskoñczono¶æ, bowiem obydwie strony
mia³y sobie wiele do powiedzenia, a wzajemna sympatia nie pozwala³a na szybkie rozstanie. Byæ mo¿e i w tym
przypadku to jednorazowe spotkanie przerodzi siê w ¶ci¶lejsz± wspó³pracê.
Tymczasem przed go¶æmi czeka³y kolejne etapy wizyty w Polsce. Zobaczyli prahistoryczne kopalnie krzemienia
pasiastego w Krzemionkach i tamtejsz± rekonstrukcjê wioski neolitycznej, odwiedzili Ba³tów i jego turystyczne atrakcje.
W Æmielowie przebywali w ¯ywym Muzeum Porcelany, gdzie nie tylko zapoznali siê z procesem produkcji porcelany, ale
tak¿e spróbowali swych umiejêtno¶ci w zakresie modelowania pod okiem samego w³a¶ciciela fabryki AS, Adama
Spa³y. Go¶cie z San Remo udali siê tak¿e do Ujazdu, gdzie podziwiali ruiny zamku Krzy¿topór, zapoznali siê tak¿e z
jego architektoniczna niezwyk³o¶ci± w czasach swojej ¶wietno¶ci. Byli te¿ na cmentarzu ¿ydowskim w Ostrowcu.
W³oscy nauczyciele stanowili grupê niezwykle zainteresowan± tradycjami polskimi oraz histori± i kultur± naszego kraju.
Dlatego mimo niesprzyjaj±cej pogody pojechali do Nowej S³upi, gdzie odbywa³a siê rekonstrukcja historycznej
pielgrzymki W³adys³awa Jagie³³y na ¦wiêty Krzy¿ przed bitw± pod Grunwaldem. Za¶ w wieczór poprzedzaj±cy ich
odlot do Italii wys³uchali koncertu chopinowskiego Filharmonii Krakowskiej.
Nale¿y dodaæ, ¿e W³ochom przypad³a do gustu polska kuchnia, podobnie jak nam cucina Italiano. Od szefowej kuchni
M³odzie¿owego O¶rodka Socjoterapii, Jolanty Borek, wziêli przepisy na serwowane przez ni± tradycyjne polskie dania.

http://www.mos.ostrowiec.pl
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