TEENAGERS IN ACTION! edycja 2014/15
Wydawnictwo Macmillan i Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej ogłosili
kolejną edycję konkursu projektów klasowych dla uczniów klas III szkół gimnazjalnych
objętych Programem Youngster pod koniec października, nasza grupa również wzięła udział
w tym konkursie.
Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu było: „Ocalić od zapomnienia”. W ramach
zadania konkursowego uczniowie powinni byli zorganizować konkretne działania na rzecz
społeczności lokalnej, mające na celu „ocalenie od zapomnienia” lokalnej tradycji, historii,
kultury, kuchni itp. Ważne było, aby wyjść z działaniami poza mury szkoły i zintegrować
różne grupy wiekowe: dzieci, młodzież oraz dorosłych.
Celem działania powinno było być podniesienie u odbiorców świadomości tego, jak ważne
jest pielęgnowanie lokalnej tożsamości – rozumianej zarówno jako historia, obrzędy i
legendy, folklor, działania lokalnych twórców czy regionalna kuchnia, po to, by kolejne
pokolenia nie zapomniały o jej istnieniu oraz kontynuowaniu. W video-raporcie musieli
wypowiedzieć się wszyscy członkowie grupy. Nasi Youngsterowicze zrobili 5 minutowy
reportaż z udziałem mieszkańców naszej wsi do konkursu, ponieważ cały film trwa około
godziny i obszerną prezentacje która była uzupełnieniem całego filmu.
Wzięliśmy również udział w konkursie na Facebooku, na początku losowania byliśmy nawet
liderami, ale wygrała grupa bardziej zmobilizowana…
To był tylko konkurs, a w konkursach nie zawsze jest wygrana, my nie przegraliśmy,
ponieważ prac było ponad trzydzieści i każda grupa na pewno miała coś, co ujmuję i
przyciąga. Gratulujemy wszystkim grupom za poświęcenie i pomysły. My staraliśmy się
ocalić co prawdą tylko namiastkę, ale jesteśmy szczęśliwi z tego co udało się nam zrobić.
Mamy nadzieję, że film i prezentacja spodoba się mieszkańcom naszej wsi i będą z nas

dumni, ponieważ młodzież chcę pamiętać i ocalić to, co jest najpiękniejsze i najcenniejsze w
naszej kulturze i obyczajach. A mamy tak wiele - tradycji, historia, kultura, kuchnia, ale
musimy spieszyć się, ponieważ czas działa na naszą niekorzyść.
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