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W dniach 05-12.08.2007  młodzież  Relaksu wraz z opiekunami panią  Jolantą Bieniek,
nauczycielką języka angielskiego w RCEZ i panem  Tadeuszem Matwiejczykiem, prezesem
MKTR "RELAKS" uczestniczyła w  projekcie pod nazwą "The Ugly Duck", współfinansowanym
przez Unię  Europejską. Realizacja tego projektu odbyła się w litewskim miasteczku  Raseiniai.
Poza Polakami w spotkaniu uczestniczyli Turcy, Słoweńcy, Austriacy,  Rumuni oraz oczywiście
gospodarze - Litwini. Ideą przewodnią projektu  była nauka tolerancji wobec innych nacji, kultur
czy też religii wśród  młodych ludzi.
 W programie znajdowały się między innymi warsztaty, które miały  przygotować młodzież /i nie
tylko/ do wystawienia na raseiniaiskim rynku  przedstawień, nad którymi młodzi ludzie pracowali
pod czujnym okiem  profesjonalistów: gry i zabawy nie tylko sportowe, które miały na celu 
integrację młodzieży z różnych zakątków Europy i świata; a także tak  zwane National evenings
na których grupy z poszczególnych krajów miały  za zadanie zaśpiewać narodową piosenkę /o
dziwo nasze polskie "Sokoły"  są na Litwie bardzo znane i lubiane/, zatańczyć narodowy taniec
/Polonez  zrobił furorę/, a także przygotować narodową potrawę, którą później  mieli przyrządzić
reprezentanci innego kraju /Polakom przypadł zaszczyt  przygotowania austriackiej potrawy,
której nazwy nawet nie umiem  przytoczyć/. Nasz polski bigos w wydaniu słoweńskim był
naprawdę  wyśmienity.
 W programie projektu znalazło się również miejsce na dwie ekstremalne  wyprawy i dwie
wycieczki. Do ekstremalnych wypraw należała "Treasure  Hunt" podczas której uczestnicy w
mieszanych grupach byli ze sobą  niezwykle związani, i to w sensie dosłownym, gdyż ich nogi
były do  siebie przywiązane. Ta gra wymagała od uczestników niezwykłej  cierpliwości i
tolerancji, gdyż osoba prowadząca grupę musiała się  przystosować do tempa innych. Mimo
deszczu w którym uczestnicy musieli  maszerować w kółko powtarzając "Left!" /lewa/, była
świetna zabawa.
 Kolejną ekstremalną wyprawą była "Scouts night" czyli nocna wycieczka do  lasu. Tym razem
uczestnicy mieli za zadanie odnalezienie siedmiu  plakatów ze zdaniami dotyczącymi różnych
pułapek, które mogły na nas  czekać w lesie. Mimo zmęczenia uczestnicy wykazali się ogromną
 tolerancją w stosunku do osób, które były słabsze w pokonywaniu tak  trudnych tras i zadań.
Jedną z przyjemniejszych wypraw była wycieczka nad morze ,obejrzenie  wyczynów delfinów i
fok w miejscowym delfinarium oraz zwiedzanie  litewskiego kurortu Nida. Na zakończenie
projektu na raseiniajskim rynku  przy licznie zebranej publiczności odbyło się przedstawienie
spektaklu  teatralnego-tygodniowego owocu wysiłków uczestników spotkania. Niestety, tydzień
był niezwykle krótki. Koniec projektu przyszedł  nieubłaganie. Nadszedł czas pożegnania... Nie
obyło się bez łez i smutku. Projekt ukazał jak w krótkim czasie  można zyskać nowe przyjaźnie,
znajomości i że dla tego typu relacji nie  liczy się kraj, z którego pochodzisz czy religia jaką
wyznajesz. Ważna  jest chęć dialogu i tolerancja. Uczestnicy projektu będą na pewno
wspominać ten wyjazd z uśmiechem na  twarzy i nadzieją, że spotkają się ze swoimi
przyjaciółmi za rok.
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