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M iędzyszkolny Festiwal Kultury 
Czeczeńskiej zostanie zorga

nizowany już w marcu br. w białosto
ckiej Szkole Podstawowej nr 15. Dla
czego akurat tam? Z dwóch 
powodów. Po pierwsze, w placówce 
tej uczy się około 40 dzieci uchodź
ców z Czeczenii. Po drugie zaś, nau
czycielka z SP nr 15 Marta Kikolska-
Kisiel napisała projekt organizacji 
takiego festiwalu, wysłała go na kon
kurs „Szkoły bez przemocy" i wygra
ła grant w wysokości 5 tysięcy zł 
na realizację takiej imprezy. 

- W ramach projektu „W różno
rodności siła" staramy się kształto
wać w naszych uczniach postawę to
lerancji - mówi Marta 
Kikolska-Kisiel, nauczycielka z SP nr 
1*5. - Celem projektu jest budowanie 
atmosfery integracji z przedstawicie
lami innych narodów oraz aktywne 
włączenie dzieci uchodźców w życie 
naszej szkoły. 

W ramach tego projektu w SP nr 
15 w Białymstoku odbywają się - raz 
w tygodniu - dodatkowe zajęcia z ję
zyka polskiego dla dzieci z Czeczenii. 

- Dzieci te dosyć słabo mówią 
po polsku, a chcielibyśmy, żeby mo
gły naszym uczniom opowiadać 
o swojej kulturze i tradycjach, a na
wet o bajkach, który słyszą od swoich 
mam - wyjaśnia Kikolska-Kisiel. 

W bibliotece SP 15 regularnie od
bywają się tzw. spotkania z książką, 
w których uczestniczą zarówno pol
scy, jak i czeczeńscy uczniowie. Sa
morząd uczniowski organizuje im in
tegracyjne dyskoteki, a na różnych 
szkolnych imprezach prezentowane 
są narodowe tańce Czeczenii. 

W marcu zaś, podczas I Międzysz
kolnego Festiwalu Kultury 
Czeczeńskiej w SP nr 15 poszczegól
ne klasy będą prezentowały swoją 
wiedzę na temat tego narodu. W pro
gramie m.in.: baśnie czeczeńskie, po
trawy kuchni czeczeńskiej zebrane 
w książkę kucharską (autorstwa ucz
niów), prezentacje multimedialne 
o historycznych losach narodu 
czeczeńskiego. 

Program „Szkoła bez przemocy" 
prowadzi „Gazeta Współczes
na" wraz z Fundacją Grupy Teleko
munikacji Polskiej. Patronem hono
rowym jest Prezydent RP. (dona) 
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