
Tydzień Europejski w Publicznym Gimnazjum w Gorajcu 
 

W dniach 25 - 29.10.2004 r. w Publicznym Gimnazjum w Gorajcu odbywały się 

prezentacje państw wchodzących w skład Unii Europejskiej. Na tydzień przed eliminacjami 

poszczególne klasy losowo wybierały jedno państwo i przygotowywały się do konkursu. 

Ukazywanie specyfiki danego kraju przebiegało w pięciu kategoriach: informacje, 

wystrój klasy, piosenka, taniec i potrawa. Konkurencje te miały nawiązywać do tradycji i kultury 

danego kraju. 

Pierwszego dnia prezentowana była Wielka Brytania przez klasę I a, której 

wychowawczynią była  p. Maria Koprowska. Pięknie wykonane zostały dwie piosenki: She laves 

you i Love me do zespołu The Beatles, które są nieprzemijającym akcentem Wielkiej Brytanii. 

W konkurencji tej brali udział: Emil Smarkała, Jarosław Kwapisz, Marcin Tłuczek i Kamil 

Buśko.  

Drugiego dnia prezentowana była Grecja przez klasę I b, której wychowawczynią była  

p. Wiesława Śliwińska - Wyłupek. Tutaj najwięcej uznania widzów uzyskał taniec Greg Zorba  

w wykonaniu: Joanny Olech, Marty Olech i Katarzyny Mazur. 

Trzeciego dnia prezentowana była Francja przez klasę IIa, której wychowawczynią była 

p. Marta Sienicka. Największy aplauz widzów, oprócz piosenki i tańca, zdobył sposób 

prowadzenia całości pokazu przez Ewę Bednarz .Uczennica, wcielając się w rolę przewodnika, 

umiejętnie dostosowywała akcent francuski do swoich wypowiedzi. Piosenkę „Frery żake" 

wykonywała prawie cała klasa. Taniec Cancan doskonale  wykonały: Małgorzata Kruk, Ilona 

Gąsior, Ewa Sykała i Róża Ostrowska.  

Czwarty dzień należał do klasy II b, która prezentowała Włochy. Wychowawczynią tej 

klasy była p. Anna Zyń. Na pochwałę zasługuje wykonanie piosenki „CorJeone" oraz tańca - 

Makarena , do którego klasa   zaprosiła również widownię. Poza konkurencją uczniowie 

przedstawili sztukę „Romeo i Julia " Wiliama Szekspira, w rolę aktorów wcieliły się:  Beata 

Kurek -Julia, Dominika Dziura-Romeo, Sylwia Koczuła- służąca . 

Piątego dnia wrażeń dostarczały dwa kraje; Hiszpania prezentowana przez uczniów 

kl.IIIa -wychowawca p. Radosław Rudawski oraz   Polska – przedstawiana przez  kl.III b - 

wychowawca p. Jolanta Maciąg. Patrycja Skoczylas i Kamil Bury wcielili się w rolę pary 

królewskiej z Hiszpanii. Dużą atrakcją była Corrida w wykonaniu Krzysztofa Komornika  

i   Kamila Kubiny . Zobrazowanie Polski również było bardzo ciekawe. Najbardziej podobała 

się piosenka - „Chłopcy radarowcy", w wykonaniu uczniów: I. Buśko- Maciejowa,  

D. Smarkala, M. Rapa, D. Olech, A. Koczuła- radarowcy, K. Kiepeka- poborowy. Godny 

uwagi był też taniec Polonez oraz tradycyjne danie- oczywiście bigos.  

Wszystkie klasy przygotowały się bardzo starannie. Dlatego Jury - Teresa 

Kwiatkowska, Katarzyna Jarosławska i Barbara Polska miały wielki dylemat. Każda 

konkurencja była oddzielnie punktowana od l do 10. Później punktacja została zsumowana  

i ostatecznie I miejsce otrzymała kl. II a - Francja, II miejsce kl.III b - Polska i III miejsce kl.II 

b- Włochy. Całość konkursu przygotowały : Anna Zyń - nauczyciel j. rosyjkiego, Teresa 

Kwiatkowska - pedagog, Marta Sienicka -nauczyciel j. polskiego. 

Konkurs „Tydzień Europejski" pozwolił uczniom w sposób miły i ciekawy poszerzyć 

wiedzę na temat sąsiadujących ze sobą krajów. Turniej wiedzy o różnych krajach był 

kontynuowany w następnych latach.  
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