
Dzień  26  września  2011  roku  wpisał  się  szczególnie  w  historię  naszej  szkoły. 
Europejski Dzień Języków, inicjatywa Unii Europejskiej mająca na celu propagowanie nauki 
języków  i  celebrowanie  różnorodności  językowej  Europy  stał  się  dla  nas  jednocześnie 
inauguracją roku jubileuszowego XX-lecia Sekcji Dwujęzycznej z językiem francuskim.

Długo będziemy wspominać wizytę znamienitych gości i uroczysty charakter spotkania. 
Także przesłanie zawarte w wypowiedzi Konsula Generalnego Francji i dyrektora Instytutu 
Francuskiego  w  Krakowie,  Pana  Alexis  Chahtahtinsky’ego,  że  świętując  wspólnie  Dzień 
Języków  Europejskich  stawiamy  sobie  za  cel  uświadomienie  wszystkim  bogactwa 
kulturowego  i  różnorodności  językowej  w  Europie  oraz  wykazanie,  że  nauka  języków 
umożliwia  lepsze  wzajemne  zrozumienie  i  aktywne  uczestnictwo  w  procesach  integracji 
międzykulturowej. 

Swoją  obecnością  zaszczycił  nas  również  Wicekonsul  Francji  i  zastępca  dyrektora 
Instytutu  Francuskiego  w Krakowie,  Pan  Alain  Schneider.  Jego  osobiste  zamiłowanie  do 
nauki  języków  obcych  stanowi  godny  do  naśladowania  przykład  pielęgnowania 
różnorodności kulturowej i językowej.

Na  uroczystości  obecna  była  Pani  Anna  Jarosz  -  Kierownik  Referatu  Szkół 
Gimnazjalnych w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, oraz Przewodniczący Rady 
Dzielnicy VI Bronowice, Pan Bogdan Smok. Nie zabrakło również osób, które w szczególny 
sposób zaangażowane  były  w  powstanie,  a  potem funkcjonowanie  nauczania  w  systemie 
dwujęzycznym w Krakowie:  pani  Dyrektor  XVII Liceum Ogólnokształcącego im.  Młodej 
Polski  w  latach  1990  –  1993  Pani  Apolonia  Iwańska  i  Dyrektor  XVII  Liceum 
Ogólnokształcącego im. Młodej Polski w latach 1993 – 2002, Pani Grażyna Zawadzka-Sęk. 
Mieliśmy również  przyjemność  gościć  Przewodniczącego  Szkolnej  Rady Rodziców,  Pana 
Macieja Hasslingera.

Ponieważ celem obchodów Dnia Języków jest promocja ich nauki, toteż dla uczniów 
klas gimnazjum i liceum przygotowane zostały warsztaty z języków nie nauczanych w naszej 
szkole.  Miały one nieco przybliżyć:  język japoński,  słowacki,  czeski,  arabski,  portugalski, 
hiszpański, flamandzki oraz zainteresować młodzież kulturą krajów ich pochodzenia.
Ze  względu  na  ograniczenia  czasowe  niestety  nie  wszyscy  chętni  mogli  wziąć  udział 
w zajęciach,  ale  ogromne  zainteresowanie  młodzieży  świadczy  o  dużej  ciekawości 
poznawczej i potrzebie rozwijania swoich kompetencji językowych. Osobami prowadzącymi 
warsztaty  byli:  Kaori  Tanaka,  Marek  Mitka,  Monika  Świda,  Justyna  Klyszcz-Bochniak, 
Elodie Caillau oraz Katarzyna Jokeš. 

Organizatorzy przygotowali także inne ciekawe propozycje dla młodzieży: planszową 
grę europejską „Autostopem po Europie”, warsztaty tłumaczeniowe „Bajkowe tłumaczenia”,
warsztaty filmowe Nieznana Brytania, naukę piosenki francuskiej „Le français en chantant” , 
bajkowy konkurs tłumaczeniowy oraz warsztat dotyczący pożyczek językowych „Były cudze, 
teraz są nasze!” 

Dla  szkoły  takiej  jak  nasza   nauka  języków  ma  szczególny  wymiar.  Kształcenie 
językowe bowiem wpisuje się w nasze szeroko pojęte priorytety edukacyjne. Kompetencje 
językowe młodzieży odzwierciedlają ich ambicje, ale  przede wszystkim przyczyniają się do 
zwiększenia szans na odniesienie sukcesu w ich życiu zawodowym i społecznym w Europie. 
Wykorzystanie znajomości języków obcych zarówno do porozumiewania się, jak i wspierania 
integracji społecznej w wielokulturowej i wielojęzycznej rzeczywistości to wyzwanie dla nas 
wszystkich.  To edukacja promująca wzajemne poszanowanie i dialog międzykulturowy.

Klimat kuluarowych rozmów prowadzonych w wielu językach, nie tylko po francusku i 
po angielsku, ale i ...japońsku, i po chińsku stworzyły miłą atmosferę więzi wśród osób ,dla 
których nauka języków to prawdziwe źródło przyjemności, a wręcz swoista pasja... 
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