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„ŻYCIE NA TWARZY” – MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA „CZERWONIAKA”

„CZERWONIAK” GOŚCIŁ ZAGRANICZNYCH GOŚCI

W piątek 10 marca w Resursie Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 
podsumowało dwuletni projekt „Przyszłość należy do seniorów” z programu ERASMUS+. 
Od 4 do 12 marca w Żyrardowie gościli uczniowie i nauczyciele z Portugalii, Finlandii, Gujany 
Francuskiej, Niderlandów i Włoch. Podczas projektu uczniowie zgłębiali wiedzę na temat zmian 
demografi cznych w Europie i wynikających z nich konsekwencji, a także wspólnie szukali 
rozwiązań problemu jakim jest starzejące się społeczeństwo. 

Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Żyrardowie, w ramach projektu „Przyszłość 
należy do seniorów” z programu ERASMUS+ zorganizowało w Resursie wystawę prac 
fotografi cznych pt. „Życie na twarzy”. Swoje fotografi e zaprezentowali uczniowie z: Portugalii, 
Finlandii, Gujany Francuskiej, Niderlandów i Włoch. Zdjęcia przedstawiały portrety osób 
starszych, można było się w nich dopatrzeć życiowej mądrości, stylu życia i temperamentu. 
W wystawie uczestniczyli uczniowie z „Czerwoniaka” i ich międzynarodowi goście. 

Podsumowali to co piękne i godne szacunku

Portrety pełne emocji i życiowej mądrości

W piątek, 10 marca społeczność 
szkolna „Czerwoniaka” zapro-

siła swoich zagranicznych gości do Re-
sursy, tam odbyło się uroczyste podsumo-
wanie projektu. Gości powitała dyrektor 
Beata Stawicka. W spotkaniu oprócz go-
ści z  Portugalii, Finlandii, Gujany Fran-
cuskiej, Niderlandów i Włoch udział 
wzięli też starosta Krzysztof Dziwisz, 
zastępca prezydenta Adam Lemiesz, dy-
rektor Wydziału Edukacji UM Urszula 
Wieczorkiewicz-Tkacz dyrektor wydzia-

Wystawa „Życie na twarzy” po-
wstała w ramach programu 

„Przyszłość należy do seniorów”, w któ-
rym uczestniczą takie kraje partnerskie 
jak: Włochy, Portugalia, Finlandia, Guja-
na Francuska i Niderlandy. Szkoły z kra-
jów partnerskich przysłały po pięć zdjęć 
i z nich wybrano te najlepsze, które zapre-
zentowano podczas wernisażu. To wyjąt-
kowe fotografi e, które przedstawiają por-
trety seniorów – pełne emocji, życiowej 
mądrości, namiastki kultury danego naro-
du. Podczas projektu uczniowie zgłębiali 

wiedzę na temat zmian demografi cznych 
w Europie i wynikających z nich konse-
kwencji. Podczas wizyt w krajach part-
nerskich projektu podejmowali rozmowy 
o opiece nad osobami starszymi i zapew-
nieniu im godnych warunków życia. Tym 
razem uczestnicy projektu przyjechali do 
Żyrardowa gdzie m.in. odbyła się wysta-
wa ich fotografi i. 

Wystawę ofi cjalnie otworzyła dyrek-
tor LO im. Stefana Żeromskiego Beata 
Stawicka wraz z Anna Kubicką, która 
powitała zagranicznych gości. 

To była wyjątkowa i bardzo wesoła 
wystawa podczas, której spotkała się 
młodzież z różnych krajów Europy. 
W wystawie uczestniczyli także: dy-
rektor Centrum Kultury Łukasz Ka-
sperczyk i opiekun galerii Resursa 
Monika Rosińska.

Wystawa z Resursy zostanie przenie-
siona do Liceum Ogólnokształcącego im. 
Stefana Żeromskiego w Żyrardowie gdzie 
będzie można ją podziwiać przez najbliż-
sze miesiące. 

Zuzanna Bożek

łu Oświaty w Starostwie Powiatowym 
Monika Bachańska.

Podczas tygodniowej wizyty goście 
m.in. spędzili czas w żyrardowskim li-
ceum gdzie uczyli się zwrotów w języku 
polskim, a także poznali nasze narodowe 
tańce. Specjalnie dla nich zorganizowano 
także grę terenową po Żyrardowie, która 
pozwoliła im lepiej poznać nasze miasto. 
Wybrali się też na wycieczkę do Łodzi 
i Warszawy. 

– To bardzo ważny projekt, największy 
w powiecie żyrardowskim prowadzony 
przez nasze liceum. Ważny też dlatego, że 
porusza bardzo ważną kwestię starzenia 
się społeczeństw. To istotne, że młodzież 
zauważa problemy senioralne, a w Żyrar-
dowie funkcjonują Rada Seniorów i Rada 
Młodzieżowa, które prezentują swoje po-
mysły i rozwiązania problemów...– powie-
dział zastępca prezydenta Adam Lemiesz.

Starosta Krzysztof Dziwisz przyznał, 
że starzenie się społeczeństw to bardzo 
ważny temat, a jako organ prowadzący 
domy opieki społecznej zdają sobie spra-
wę jak ważne jest zadbanie o seniorów.

Następnie przyszedł czas na rozdanie 
certyfikatów, a wraz ze zastępcą pre-
zydenta Adamem Lemieszem, starostą 
Krzysztofem Dziwiszem, dyrektor Beatą 
Stawicką wręczyła je koordynatorka pro-
jektu Danuta Czyżewska. 

Uroczyste spotkanie zakończyliśmy 
świetnym występem szkolnego zespołu 
The Reds. Po ofi cjalnej części przyszedł 
czas na wspólną integrację. Przez te dwa 
lata trwania projektu zdążyły nawiązać 
się międzynarodowe przyjaźnie, a wspól-
ne spotkania uczniowie i nauczyciele 
będą pamiętać do końca życia. 
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