
Dzień dobry Państwu 

Pragnę raz jeszcze serdecznie powitać wszystkich Szanownych Gości i jednocześnie podziękować za 

przybycie do PSP nr 7 w Bochni na Pierwszy Festiwal Języków Obcych “Zjednoczona Europa od 

średniowiecza aż do dziś”. Ogromnie cieszy fakt, że w dniu dzisiejszym mam możliwość, przed tak 

znamienitym gremium, dokonać podsumowania 3 ostatnich międzynarodowych projektów: Comenius 

“Nasze miasto w średniowieczu”, ,Polsko-Ukraińska Współpraca Szkół “Razem w przyszłość-

Razom w majbutnie”i Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. 

Obecny rok został ogłoszony przez ministerstwo Rokiem Odkrywania Talentów, ze szczególnym 

naciskiem na niezmiernie ważne, acz niedoceniane dotychczas rozwijanie pasji, uzdolnień oraz 

zainteresowań wśród uczniów.  

Taki dzień odkrywania talentów w formie zdolności poznawczych oraz artystycznych pragniemy 

Państwu dziś zaprezentować. Częściowo odchodzimy od systemu lekcyjnego na rzecz aktywności 

rozwijających umiejętności poznawcze: historyczne, polonistyczne, kulturoznawcze, geograficzne, 

muzyczne, ale przede wszystkim językowe oraz artystyczne. Inicjatywa naszego przedsięwzięcia 

zrodziła się już wcześniej, kiedy grono pedagogiczne podjęło decyzję o tym, że będziemy aplikować o 

projekt Comenius. Od inicjatywy szybko przeszliśmy do działania. W ramach wymienionych 

projektów odbyło się szereg ciekawych warsztatów: tańca średniowiecznego, zabaw i gier 

średniowiecznych, tkactwa, zielarstwa, warsztatów językowych: angielskiego, niemieckiego, 

rosyjskiego oraz włoskiego. Uczniowie zwiedzali muzeum w Bochni, Nowym Wiśniczu, budowali 

makiety średniowiecznej Bochni, pisali za pomocą nowoczesnych technik informacyjnych prace w 

języku angielskim. Zwiedzając takie kraje, jak Włochy, Turcja, Ukraina, a w najbliższym czasie 

również Niemcy uczniowie mogą doskonalić konwersację ze swoimi rówieśnikami w językach 

obcych, ale najistotniejsze są nowe, ciekawe doświadczenia z podróży zapisane nie tylko w pamięci, 

ale również w formie Dziennika Podróży. Z niczym nie można porównać przecież  nieocenionych 

widoków tajemniczej Etny, Syrakuz, pięknej urzekającej Taorminy, majestatycznej Kapadocji, 

rozległego Podola z krajobrazem urokliwych cerkwi, ciekawej Turyngii, czy też czarodziejskiego 

Weihnachten w Hannover. Te piękne wspomnienia to nie wszystko, bowiem liczą się nowe 

przyjaźnie, wymiana doświadczeń, porównania tradycji i kultury, na korzyść jednego: europejskiej 

gościnności, otwartości, tolerancji oraz jedności. 

A takim oto wymiarze naukowy aspekt poznawczy ma szansę pozostać w młodzieńczej wyobraźni na 

dłużej, ma szansę rozwinąć się na dalszych etapach edukacji. Ważne jest poszukiwanie edukacyjno-

wychowawczych okazji do zaprezentowania tychże umiejętności. Sądzę, że dzień dzisiejszy stanowi 

ową edukacyjną szansę, nie jedyną przecież bo już sprawdzoną  w ciągu dwóch lat partnerstwa. 

Uważam, że  pasja i zainteresowania stanowią o rozwoju oraz postępie, dlatego też warto rozwijać te 

wartości wśród dzieci już od szkoły podstawowej. Pragnę zwrócić Państwa uwagę na jedną jeszcze 

wartość- moim zdaniem najważniejszą: wspólne, zespołowe działanie, gdzie sukces pojedynczej 

osoby, zsumowany oznacza zadowolenie z dobrze wykonanej pracy wśród wielu. Mowa zatem o 

współpracy, do której zaprosiłam wiele podmiotów, rozpoczynając od społeczności szkolnej, 

dobrosąsiedzkiej pomocy, współdziałania z osobami decyzyjnymi: władzami powiatu, miasta, 

oświatowymi, instytucjami na terenie Bochni, sponsorami, przedstawicielami mediów lokalnych, 

szeroko rozumianą społecznością lokalną. Nigdy, ale to przenigdy nie usłyszałam, że coś jest a-

wykonalne, lecz wręcz przeciwnie: dobrze: spróbujemy, postaramy się.. Za tak rozumianą współpracę 

najwyższej jakości wszystkim Państwu obecnym i nieobecnym na tej sali pięknie dziękuję. 

W taki oto sposób odległe średniowiecze znakomicie powiązało nas z czasami współczesnymi.  

Pierwszy Festiwal Języków Obcych “Zjednoczona Europa od średniowiecza aż do dziś” 

ogłaszam za otwarty. 


