EUROSCOLA renginys Strasbūre 2019 – 03 – 07
Ankstų kovo 5 dienos rytą mes, 12 gimnazijos mokinių: antrokai Armandas
Pribelskis, Kristupas Bračas, trečiokai Eimantas Brazas, Milda Petkevičiūtė, Urtė
Rimeikytė, Vakarė Gotautaitė, Vygintas Doniela, abiturientės Augustė Lemežytė,
Ema Degutytė, Erika Mickūnaitė, Greta Kvičiūtė, Greta Petrauskaitė, dar 2018 metų
lapkritį laimėję „Euroscola“ finalą, ir mus ruošusi istorijos mokytoja Nida
Vaigauskienė išvykome į pagrindinį „Euroscola“ renginį Strasbūre, Europos
Parlamente.
Jame turėjome galimybę vieną dieną pasijausti tikrais europarlamentarais – dirbome
įvairiuose komitetuose, kuriuose svarstėme šiandienos Europoje aktualius klausimus:
nuo „Brexit“ ir imigracijos iki gegužę laukiančių Europos Parlamento rinkimų bei
Europos Sąjungos ateities. Tikru atradimu tapo dalyvių grupė iš Polinezijos, Taičio.
Jie visus nustebino netikėtu šalies pristatymu – tradiciniu nacionaliniu šokiu,
sužavėjusiu visus mokinius ir jų mokytojus, Europos Parlamento darbuotojus bei
renginio savanorius. Nors renginys truko net 10 valandų, diena neprailgo: susiradome
naujų draugų iš skirtingų Europos Sąjungos šalių, pasisėmėme naujų idėjų bei
pasidalinome savosiomis. Rimtas diskusijas lydėjo juokas, laimingos dalyvių akys,
susipažinimo ir pažinimo džiaugsmas.
„Euroscola“ diena Europos Parlamente buvo svarbiausias mūsų kelionės tikslas,
tačiau teko pasimatuoti ne tik politikų kėdes, bet ir pabūti tikrais turistais. Per savaitę
aplankėme Vokietiją, Prancūziją, Čekiją, Lenkiją. Pirmoji mūsų stotelė – Drezdenas.
Aplankėme jame esančią įspūdingą originalių meno dirbinių kolekciją saugančią
Paveikslų galeriją, Porceliano muziejų, grožėjomės nuostabiu senamiesčiu, kuriam
išskirtinumo suteikia smiltainio pastatai. Tuomet leidomės svarbiausio tikslo –
Strasbūro – link. Šiame Vokietijos – Prancūzijos pasienyje esančiame mieste
praleidome net dvi turiningas dienas: aplankėme ne tik Europos Parlamentą, bet ir
vakarinį Strasbūrą, o kitą dieną nėrėme į pažintį su miesto istorija, architektūra. Taip
pat aplankėme mažą, senove dvelkiantį, į Romantinį Vokietijos kelią įtrauktą
miestelį, pasižymintį farchverkinės architektūros gausa – Rotenburgą prie Taueberio.
Na, o paskutinis aplankytas miestas – auksinė Praha, kurioje praleidome visą dieną:
mėgavomės panoraminiais vaizdais, žavėjomės įspūdingu senamiesčiu, Hrado
kompleksu, Karolio IV tiltu.
Kelionė truko beveik savaitę, bet laikas neprailgo: kiekvienas radome kažką įdomaus,
susiradome naujų draugų iš visos Europos, sustiprinome tarpusavio bendravimo ir
bendradarbiavimo ryšius, netrūko diskusijų, pašmaikštavimų ir net dainų, nuolat
skambėjo juokas, o akys spinduliavo džiaugsmą, kuris kartu su prisiminimais dar
ilgai liks mūsų, 12 gimnazistų, atmintyje.
Greta Petrauskaitė, 4a

