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Wchodzący do szkoły uczniowie z początku nie zauważali, by dzień ten różnił się jakkolwiek od 

innego, standardowego dnia w szkole. Te same szafki, automaty z przekąskami przy wejściu, 

ci sami ludzie i pośpiech nieszczęśników wpadających do szkoły tuż przed dzwonkiem. 

Pierwsza lekcja, czyli jeszcze chwila na rozbudzenie się i przeprowadzenie pierwszej tego dnia 

rozmowy z kolegą z ławki. Równo o 8:45 dzwonek, przerwa, z ulgą otwierane drzwi od klas 

 i potok uczniów płynący niespiesznie szerokim korytarzem. Wtem, coraz więcej osób zaczyna 

z ciekawością przysłuchiwać się płynącej z głośników szkolnego radiowęzła muzyce. 

Wpadający w ucho utwór śpiewany przez kobietę niby brzmi zwyczajnie, ale zaraz ktoś 

szturcha idącą obok koleżankę i pyta ,,To po niemiecku?”. ,,Po jakiemu to?”, ,,Chyba dobrze 

się bawią w tym radiowęźle, że już międzynarodową muzykę puszczają…”. Tymczasem w 

radiowęźle, zespół zajmujący się doborem muzyki, ma już przygotowaną playlistę na cały 

dzień, a żadna ze znajdujących się na niej piosenek nie jest po polsku. I faktycznie, do końca 

dnia, na każdej przerwie uczniowie zaciekawieni wytężają słuch by rozpoznać kolejno języki w 

których wykonywane są utwory: niemiecki, angielski, francuski i rosyjski. 

 Już na pierwszej przerwie, tuż obok stojącego na półpiętrze popiersia patrona szkoły, 

Jana Kochanowskiego pojawia się rozłożone przez uczniów stoisko europejskie. Gdy do niego 

podchodzę prowadzący stoiska wyjaśnia mi zasady gry, ,,Losujesz pytanie o Unię, a za 

poprawną odpowiedź możesz wygrać jeden z tych albumów” po czym pokazuje na stos 

leżących na stole małych książeczek. Brzmi całkiem łatwo, prawda? Nic bardziej mylnego! 

Pytania są dokładne, a odpowiedzi nie zawsze oczywiste. Losuję parę pytań ,,Ile jest oficjalnych 

języków Unii Europejskiej?” ,,Które z wymienionych poniżej państw europejskich to 

republiki?”. Udaje mi się dobrze odpowiedzieć dopiero za czwartym razem, w związku  z czym 

odbieram swoją nagrodę i ruszam dalej.  

Jedną z moich lekcji tego dnia jest język niemiecki, który również przebiega zgoła 

inaczej niż zazwyczaj. Zamiast książek i ćwiczeń, na ławkach leżą kody QR, po których 

zeskanowaniu można spróbować rozwiązać quizy o kulturze i języku Niemiec. Co więcej dla 

zwycięzców tych quizów, przewidziane są nagrody spoczywające w Sali od języka 

niemieckiego, między innymi ekologiczne, przydatne w codziennych czynnościach gadżety. Do 

tego całą klasą rozwiązujemy quiz przygotowany przez naszą germanistkę, którego tematem 

przewodnim jest jedzenie. Potrawy, składniki, pory posiłków – a to wszystko w języku naszych 

zachodnich sąsiadów! Osobom które zajęły miejsce na podium, do dziennika wpadają 

pozytywne oceny, a reszta może sięgnąć po nagrodę pocieszenia w postaci niemieckich łakoci, 

głównie wafli, cukierków i czekolady. Po skończonych lekcjach namawiam koleżanki, by wraz 

ze mną obeszły pozostałe pracownie do nauki języków obcych, bo dziś są otwarte na każdej 

przerwie. Salę od francuskiego niestety musimy sobie odpuścić, ponieważ żadna z nas nigdy 

nie miała z tym językiem styczności. Na dłużej zatrzymujemy się przy pracowni języka 

rosyjskiego, gdzie jedna z nas znająca język czyta wszystkie informacje, a my staramy się 

zgadnąć co mogą oznaczać poszczególne słowa.  



Dzień ten był z pewnością czymś innym i ciekawym, przede wszystkim dzięki 

organizatorom. Wydarzenie nie odbyło by się gdyby nie solidna współpraca uczniów 

 i nauczycieli oraz inicjatorki, pani profesor Katarzyny Mikołajczyk. Impreza uświadomiła 

uczestnikom jak ważna jest wspólnota, poczucie przynależności oraz otwartość na nowe 

kultury. Jako kraj jesteśmy częścią Unii Europejskiej, mamy własną kulturę i tradycje, lecz nie 

oznacza to, że powinniśmy zamykać się na zwyczaje naszych sąsiadów. Znajomość języka, 

kultury i zainteresowanie światem rozwija, a poza tym jak powszechnie widomo…  

Co 27 państw to nie jedno! 

                                                                                                                          Agata Pękala 

 

   

1. Drzwi od Sali Języka Rosyjskiego   
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3. Uczniowie przy stoisku europejskim 

 


