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Nie ma lepszego sposobu do po-
znania innego narodu, ni¿ bezpo�red-
nie spotkanie z jego przedstawiciela-
mi, a najlepiej z grup¹ rówie�nicz¹ o
zbli¿onej prowieniencji. W praktyce
mo¿na wówczas zweryfikowaæ, ¿e
�oni� s¹ tacy sami, niczym siê od nas
nie ró¿ni¹ ¦ mówi¹ tylko na co dzieñ
innym jêzykiem, ale s³uchaj¹ tej sa-
mej muzyki, maj¹ takie same zainte-
resowania, marzenia, oczekiwania i
plany na przysz³o�æ, ich dzieñ wy-
gl¹da podobnie, a aktywno�ci w cza-
sie wolnym s¹ prawie identyczne.

Na takie poznawanie innych kra-
jów mieli okazjê uczniowie Gimna-
zjum z Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych w Strzelcach Opolskich. Po-
woli staje siê tradycj¹, ¿e uczniowie
klas drugich Gimnazjum z klasy nie-
mieckojêzycznej realizuj¹ projekt z
rówie�nikami wspomnianych krajów
w Bad Urach. Tematyka europejska
ma z jednej strony rozwijaæ ich kom-
petencje obywatelskie, choæ czynnik
poznawczy ¦ i to nie tylko zasad funk-
cjonowania Unii Europejskiej, ale i
mentalno�ci i sposobu my�lenia m³o-
dzie¿y z innych krajów ¦ jest tu nie
do przecenienia.

Trzymaj¹c siê chronologii zda-
rzeñ, s³ów kilka jak to by³o po kolei.
Gimnazjali�ci przed spotkaniem w
Bad Urach zobligowani byli do
�wgryzienia� siê w tematykê, najogól-
niej mówi¹c, unijn¹. Na lekcjach jêzy-
ka niemieckiego (i oczywi�cie po nie-
miecku) zapoznawali siê z mitolo-
giczn¹ etymologi¹ s³owa Europa, �le-
dz¹c losy porwanej przez Zeusa cór-
ki króla fenickiego. To literackie wpro-
wadzenie przesz³o nastêpnie w histo-
ryczne pocz¹tki UE, czyli Plan Schu-
mana oraz pierwsze Wspólnoty, a¿
po obecnie funkcjonuj¹ce instytucje i
ich kompetencje. Jako nauczyciel
prowadz¹cy te zajêcia, okre�li³bym
zainteresowanie uczniów t¹ tematyk¹
jako raczej umiarkowane. Teoria za-
wsze mia³a to do siebie, ¿e bez wy-
miaru praktycznego staje siê z cza-
sem nu¿¹ca. Dopiero, gdy na miejscu
okaza³o siê, ¿e w trakcie konkursu
mo¿na z niej czerpaæ jak ze skarbca,
zyska³a swój wymiar u¿yteczno�ci
praktycznej. Kto pilnie siê przyk³a-
da³, móg³ rozk³adaæ pawi ogon wie-
dzy i pochwaliæ siê przed innymi,
zyskuj¹c punkty dla ca³ej grupy.

Wiêkszo�æ czasu po�wiêcona
by³a na poznawanie dzia³alno�ci in-
stytucji Unii Europejskiej i ich kom-
petencje w przyjazny sposób uczest-
nicz¹c w grach symulacyjnych. A
przebiega³o to tak: uczniowie, a by³o
ich tam ponad siedemdziesi¹tka, wcie-
lili siê w role komisarzy europejskich,
tworz¹c Komisjê Europejsk¹, mini-
strów spraw zagranicznych kreuj¹c
Radê Unii Europejskiej oraz w rolê
deputowanych do Europarlamentu
tworz¹c na dodatek kilka proporcjo-
nalnie dobranych frakcji, by podejmo-
wane decyzje i g³osowanie jak najwier-
niej odpowiada³o rzeczywistym in-
stytucjom. Nadrzêdnym zadaniem
by³o wypracowanie projektu europej-

skiego prawa jazdy a tak¿e przeg³o-
sowanie go w Parlamencie Europej-
skim. Celem edukacyjnym by³o za-
poznanie siê z procedur¹ wspó³de-
cydowania w PE przy uchwalaniu
aktów prawnych. Uczestnicy podjê-
te decyzje od razu mogli porównaæ z

ustaleniami ich pierwowzorów, bo
takie prace nad europejskim prawem
jazdy prowadzone by³y w rzeczy-
wistym Europarlamencie.

Ale nie sam¹ prac¹ (nauk¹) cz³o-
wiek ¿yje... Do dyspozycji uczniów
w o�rodku, prócz  luksusowych wa-
runków pobytu, w wiêkszo�ci jed-
noosobowe pokoje (tych kilka dwu-
osobowych by³o obiektem zazdro-
�ci), by³a równie¿ krêgielnia, stó³ do
tenisa, boisko zewnêtrzne do gry w
siatkówkê, sala telewizyjna oraz bi-
blioteka ze stanowiskami kompute-
rowymi i ³¹czem internetowym.

Du¿¹ atrakcj¹ by³a z pewno�ci¹
ca³odniowa wyprawa do Strasburga,
by naocznie zobaczyæ serce unijnej
demokracji, czyli siedzibê Parlamen-
tu Europejskiego przegl¹daj¹c¹ siê
malowniczo siê w lustrze wij¹cej siê
wokó³ rzeki. Nastêpnym przystan-

kiem by³a siedziba Rady Europy z
trzepoc¹cymi na wysokich masztach
flagami no i oczywi�cie obowi¹zko-
wa sesja zdjêciowa z narodow¹ flag¹.
Kulminacj¹ dnia, bynajmniej w moim
przekonaniu, by³o zderzenie z wie-
kami historii w strasburskiej katedrze.
Gotyckie cudo z jedn¹ wie¿¹ kryje w
sobie wiele symboli, a �cudem tech-
niki� jakim jest astronomiczny, boga-
to zdobiony unikatowy na miarê �wia-
tow¹, zegar wprawia w zachwyt
zwiedzaj¹cych. Imponuj¹cy jest rów-
nie¿ króluj¹cy nad o³tarzem witra¿
maryjny z koron¹ dwunastu unijnych
gwiazd ¦ dar Rady Europy dla kate-
dry. Pytaniom uczniów nie by³o koñ-
ca, co jest najlepsz¹ oznak¹ zaintere-
sowania w praktyce. Nie zabrak³o
równie¿ czasu wolnego, na co, jak
niektórzy siê przyznali, fortelem
zdobyli pisemn¹ zgodê od swoich
rodziców.

Wszystko dobre co siê dobrze
koñczy. Tak to w pi¹tek, ostatniego
dnia marca trzeba by³o znów wracaæ
do Polski. Przed po³udniem miêdzy-
narodow¹ grupê odwiedzi³a deputo-
wana do Europarlamentu pani Heine-
Rühle, z Frakcji Zielonych (najmniej-
szej frakcji w parlamencie, licz¹cej
jedynie 12 deputowanych), zapozna-
j¹c uczniów ze swoj¹ dzia³alno�ci¹ i

odpowiadaj¹c na ich pytania. A tych
by³o wiele i to bardziej bezpo�red-
nich, ni¿ staæ by na to by³o kogokol-
wiek z doros³ych.

Po 20 godzinach spêdzonych w
Sindbadzie znów trzeba wróciæ do
szkolnej rzeczywisto�ci, ale zdoby-
te do�wiadczenia, choæ mo¿e nie od
razu dostrzegalne, bêd¹ procentowaæ.
G³owa m¹dra to g³owa otwarta na in-
nych, na chêæ poznawania, na tole-
rancjê, na ludzi o innej kulturze, in-
nych obyczajach. Namiastkê tego
uczniowie przywie�li w swoich ple-
cakach, obok pustych butelek po coli
i torbach po spa³aszowanych chip-
sach. Podobnie wracali Niemcy, Fran-
cuzi i Serbowie. I tak powiewaj¹c
maksym¹ UE �zjednoczeni w ró¿no-
rodno�ci� jeste�my o krok dalej w
budowaniu pozytywnych postaw
europejskich

Artur Go³dyn

W dniach 31.03 - 2.04.2006 odby³
siê w Poznaniu centralny etap 29. Olim-
piady Jêzyka Niemieckiego, do które-
go zakwalifikowano tylko 43 osoby z
ca³ej Polski. To nie lada osi¹gniêcie, ¿e
ze strzeleckiego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego znalaz³o siê tam a¿ dwoje
uczniów: Michaela Thomalla i Ad-
rian Golly.

Olimpiada Jêzyka Niemieckiego to
sta³y element w krajobrazie ka¿dej szko-
³y. Uczniowie pragn¹ zmierzyæ siê z ró-
wie�nikami na polu uniwersalnym, bo
testy redagowane s¹ przez gremium ze-
wnêtrzne, a nauczyciele ciesz¹c siê za-
interesowaniem olimpiad¹ ze strony
uczniów motywowani s¹ do rozwijania
ich zainteresowañ. Niestety, test olim-
piady jako forma weryfikowania swych
osi¹gniêæ mo¿e czêsto rodziæ obawy.
Nie jest on bowiem dla uczniów do-
brych, jest tylko dla bardzo dobrych i
zmotywowanych. A to dopiero na-
miastka potencjalnego, mo¿liwego do
osi¹gniêcia, sukcesu. Po etapie szkol-
nym Komisja Okrêgowa OJN w Opolu
kwalifikuje uczestników, którzy osi¹-
gnêli 80¦90% ogólnej liczby punktów
do etapu wojewódzkiego. Przekrocze-
nie tego pu³apu przy wy�rubowanym
poziomie testu to nie lada osi¹gniêcie.
W obecnym roku uda³o siê to 11. oso-
bom ze strzeleckiego Liceum. Ucznio-
wie klas maturalnych postawili jednak
na tyranie do matury i w przedbiegach
zrezygnowali z dodatkowej (czaso-
ch³onnej) pracy, jak¹ wymusza przy-
swajanie tre�ci z katalogu zagadnieñ
OJN. Ostatecznie w etapie wojewódz-
kim uczestniczy³o piêcioro uczniów:
Michaela Thomalla, Adrian Golly, Jan
Kunce, Armin Pszowski i Roman Sza-
blicki.

Niestety akademicki poziom testu
przepu�ci³ przez gêste sito tylko dwóch
pierwszych uczniów. Wielka szkoda,
ale... Jako ¿e wszyscy uczêszczaj¹ do
klasy drugiej, droga do laurów dla nich
stoi jeszcze otworem przysz³ym roku.

Zyskali dodatkow¹ wiedzê, która pew-
nie zaowocuje nie tylko na poletku
szkolnym, ale byæ mo¿e w przysz³ym,
tym uniwersyteckim.

Katalog wymagañ OJN obejmuje
kilka obszarów wiedzy. Dla wtajemni-
czonych to tajemniczo brzmi¹ce s³o-
wo ¦ realioznawstwo krajów niemiec-
kiego obszaru jêzykowego. Kryj¹ siê za
tym tre�ci z zakresu polityki, historii,
¿ycia spo³eczno-gospodarczego nie tyl-
ko Niemiec, ale i Austrii i Szwajcarii.
Ka¿dy uczestnik zobligowany jest do
przeczytania i literackiej interpretacji
dwóch dzie³ literackich sprzed roku
1945 oraz trzech po tej dacie. Na szczê-
�cie czytanie to mocna strona liceali-
stów, nie tylko tych przystêpuj¹cych
do olimpiad. Najchêtniej wybierani au-
torzy to: Franz Kafka, Heinrich Böll,
Erich Maria Remarque, Herman Hesse
i inni.

Centralny etap OJN odbywa siê w
Poznaniu na Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza a jego bezpo�rednim or-
ganizatorem jest Towarzystwo Neofi-
lologiczne.

Tu zmagania trwaj¹ dwa dni, a ko-
misje sk³adaj¹ siê z wyk³adowców uni-
wersyteckich. Pierwszego dnia wszyscy
kandydaci mozol¹ siê na testem gra-
matyczno-leksykalnym, nastêpnego
chwal¹ siê swoj¹ wiedz¹, lub jak kto woli
przepytywani s¹ przez specjalistów z
okre�lonej dziedziny, by w dniu ostat-
nim otrzymaæ upragniony dyplom,
który staje siê przepustk¹ nawet na
uniwersytet. Ta najlepsza czterdziest-
ka ma poza tym maturê z jêzyka nie-
mieckiego ju¿ w kieszeni a i ocena ce-
luj¹ca na �wiadectwie koñcowym te¿
jest dodatkowym bonusem.

Jako nauczyciel Michaeli i Adriana
mam nadziejê, ¿e uzyskane laury nie
przewróc¹ im w g³owie i podwójnie
zmotywowani bêd¹ dalej szli wytyczo-
nym szlakiem po nastêpne osi¹gniê-
cia, daj¹c przyk³ad i wspomagaj¹c sw¹
postaw¹ innych.

Artur Go³dyn

Od prawej: prof. Piotr Jankowiak (trzymaj¹cy listê uczestników), dr Reinhard
Schweppe, ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Adrian Gol-
ly, Michaela Thomalla, mgr Artur Go³dyn (nauczyciel LO)

Spotkanie czterech narodów w Bad Urach

c³awiu, na KUL i Uniwersytet Kardy-
na³a Stefana Wyszyñskiego w Warsza-
wie.

Sukcesy zawadczañskich uczennic
s¹ efektem kilkuletniego gromadzenia
do�wiadczeñ przez nauczycieli szko³y.
Liceum w Zawadzkiem od wielu lat
uczestniczy i zdobywa nagrody w kon-
kursach przedmiotowych. W tym roku
ró¿norodnymi formami rywalizacji
konkursowej objêtych jest blisko 100
uczniów szko³y. Wyniki znane bêd¹ w
maju. Jednak przed czterema laty kilku
nauczycieli postanowi³o rozpocz¹æ in-
tensywne zbieranie do�wiadczeñ w za-
wodach o bardziej presti¿owym charak-
terze. Owocem tych wysi³ków by³y
coraz lepsze lokaty na zawodach okrê-
gowych. Plan zak³ada³ siêgniêcie po
laury fina³owe w perspektywie trzech,
czterech lat. Jak widaæ za³o¿enia zo-
sta³y zrealizowane. Trwaj¹ przygoto-
wania do edycji przysz³orocznych, do
których przygotowuje siê kilku uczniów.

Indeksy ju¿ w kieszeniach

Gromadzona jest systematycznie lite-
ratura w bibliotece. Doskonaleniu ule-
ga system pracy pozalekcyjnej oparty
o granty starostwa powiatowego i zajê-
cia prowadzone spo³ecznie przez
wszystkich pedagogów.

Jednak o ostatecznym wyniku prze-
s¹dza w³a�nie pasja, ambicja i pracowi-
to�æ uczniów. Je�li do tego dodaæ kom-
petencje nauczycieli i zwyczajne szczê-
�cie, to dobry wynik jest w zasiêgu rêki.
Obecni gimnazjali�ci, którzy zechc¹
do³¹czyæ do grona uczniów liceum w
Zawadzkiem mog¹ byæ pewni, ¿e je�li
zechc¹, to bêd¹ mieli okazjê zmierzyæ
siê z najlepszymi w województwie w
dziedzinach, które ich interesuj¹. Je�li
dobrze wykonaj¹ wszystkie zadania w
trakcie przygotowañ, to byæ mo¿e spo-
tka ich zaszczyt rywalizacji z najlep-
szymi w kraju.   Gratulujemy jeszcze
raz Aleksandrze i Anecie znakomitych
wyników.

W dniach 26.03 do 01.04.2006 m³odzie¿ Gimnazjum z Oddzia³ami Dwujê-
zycznymi realizowa³a projekt pt. �To co w³asne i to co nieznane¦ w drodze do
zjednoczonej Europy� wraz z rówie�nikami z Francji, Niemiec oraz Serbii i
Czarnogóry w Centrum Edukacji Obywatelskiej w Bad Urach (Badenia-Wirt-
tembergia, Niemcy).

Tam, gdzie strze¿e siê �wiatowego dziedzictwa kultury i praw cz³owieka ¦ Rada
Europy.

 W ferworze dyskusji, symulacja obrad Europarlamentu

 Oskar, Pascal i Adam przed plakatami promuj¹cymi Polskê i nasz¹ szko³ê.
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Olimpijskie bonusy

Galeria olimpijczyków w strzeleckim Liceum znów d³u¿sza o dwa
portrety...


