O Ś W I A T A

Warsztaty językowe
– Dublin 2019

Wywiad z Patrycją Strzelczyk,
medalistką mistrzostw Polski i Europy
oraz zawodniczką KS Bloczek Team Pelplin
Zespole Szkół Ponadpodstawowych.
Nie żałuję swojej decyzji.

6 grudnia 2019 roku w budynku
Convention Centre w Dublinie odbył
się największy, jak do tej pory, warsztat językowy dla młodzieży ze szkół
średnich z całej Irlandii.
Powitanie uczestników warsztatów
odbyło się w głównej auli budynku,
gdzie młodzież miała okazję zobaczyć i
posłuchać występu japońskiego zespołu
grającego na bębnach „Taiko Team”,
zaznajomić się z pracą tłumacza, posłuchać prezentera telewizyjnego Hectora Ó
hEochagain, który opowiadał o swoich
doświadczeniach i możliwościach, jakie
dała mu umiejętność posługiwania się
trzema językami irlandzkim, angielskim
i hiszpańskim. Obecnie pan Ó hEochagain na stałe współpracuje z irlandzką
telewizją TG4 i RTE2.
Po spotkaniu w głównej auli młodzież
udała się do wcześniej wybranych przez
siebie warsztatów językowych.
Język polski był jednym z 23 proponowanych seminariów i cieszył się
ogromną popularnością.
Dla studentów przygotowałam sześć
lektoratów, każdy po pół godziny. W tym
czasie młodzież poznała podstawowe
zwroty i proste słownictwo z języka polskiego, którego powtarzanie i zapamiętywanie okazało się nie lada wyzwaniem
dla niektórych nastolatków.
W trakcie szkolenia gościłam nie
tylko młodzież, która dopiero zaczynała
swoją przygodę z językiem polskim, ale
i tych studentów, którzy uczą się języka
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polskiego w szkole średniej, w irlandzkim
systemie oświatowym.
Na koniec lektoratu studenci mieli
okazję zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami z nauki naszego
języka ojczystego. Podsumowując
warsztaty, uczniowie zgodnie przyznali, że choć język polski jest piątym
najtrudniejszym językiem na świecie,
jego nauka sprawiła im wiele radości
i zachęciła do pogłębiania wiedzy na
ten temat.
W sumie w całym wydarzeniu brało
udział ponad półtora tysiąca młodzieży
z wszystkich hrabstw w Irlandii, a do
pomocy, koordynacji i pracy zostało
zaangażowanych ponad trzystu wolontariuszy. Zaproszone zostały cztery stacje
telewizyjne, dwóch fotografów i jedna
rozgłośnia radiowa. Całe wydarzenie było relacjonowane w irlandzkiej
telewizji.
Były to pierwsze, ale na pewno nie
ostatnie warsztaty językowe prowadzone w Irlandii, zorganizowane na tak
ogromną skalę. Organizatorzy mają
nadzieję w przyszłym roku powtórzyć
sukces piątkowych seminariów i rokrocznie organizować lektoraty językowe
dla młodzieży z całej Irlandii. Wszak
języki łączą ludzi i są dla młodzieży
„drzwiami” do ich kariery, poznawania interesujących osób i wspaniałej
przyszłości.
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– A. Z.: Jak zaczęła się Twoja przygoda z zapasami?
– P. S.: Moja kariera zapaśnicza
zaczęła się, gdy miałam 7 lat. W mojej
małej wiosce, Łękini koło Słupska,
powstał klub zapaśniczy ZUKS Łękinia. Otwarcie takiego klubu w tak małej
miejscowości było czymś zaskakującym
dla mnie, jak i dla moich znajomych.
Pewnego dnia poszłam na trening do sali
wiejskiej z moją starszą siostrą. Spodobało mi się, więc zaczęłam chodzić tam
codziennie. W taki sposób zaczęła się
moja przygoda z zapasami i moje pierwsze sukcesy. Jako najmłodszy rocznik
młodzika pojechałam na mistrzostwa
Polski młodziczek, gdzie zajęłam 3. miejsce. Od tamtej pory treningi stały się dla
mnie bardzo ważne, gdyż wiedziałam,
że od nich zależą moje dalsze sukcesy
w tej dyscyplinie. Co roku jeździłam na
zawody i zdobywałam medale. Jednak
nasz klub w Łękini się rozpadł. Treningi
przeniosły się do Miastka oddalonego o
17 km od mojego miejsca zamieszkania.
Pewnego dnia zadzwonił do mnie prezes
Pomorskiego Związku Zapaśniczego
z propozycją kontynuowania nauki w
szkole w Pelplinie. Zgodziłam się bez
wahania i jestem tu już 3 lata. Obecnie jestem uczennicą I klasy liceum w

Wyjazdy
na poligon

Od września 2019 r. w Liceum
Ogólnokształcącym w Pelplinie zajęcia
z edukacji mundurowej prowadzone
są w ramach certyfikowanych klas

– A. Z.: Twoje największe osiągnięcie
w zapasach?
– P. S.: Zdobycie tytułu Mistrzyni
Polski Kadetek (2019 r.), reprezentowanie kraju na mistrzostwach Europy
(5. miejsce) oraz uczestniczenie wraz
z Klubem Sportowym Bloczek Team
w Igrzyskach Europejskich w Baku w
Azerbejdżanie.
– A. Z.: Twoim idolem sportowym
jest…
– P. S.: Roksana Zasina, polska zapaśniczka, Mistrzyni Polski i Europy.
– A. Z.: Twój ulubiony kolor?
– P. S.: Czarny.
– A. Z.: Twoje ulubione danie to…
– P. S.: …pierogi ruskie.
– A. Z.: Twoje zainteresowania, poza
zapasami, to...
– P. S.: …siatkówka – granie i jej
oglądanie na żywo i w telewizji.
– A. Z.: Twój ulubiony film…
– P. S.: „Do utraty sił” z 2015 roku.
– A. Z.: KS Bloczek Team to dla
Ciebie…
– P. S.: …mój drugi dom, moja druga
rodzina.
– A. Z.: Twoje motto życiowe to…
– P. S.: „Nigdy nie trać nadziei” –
„Never lose hope”.
– A. Z.: Twoje plany na przyszłość?
– P. S.: Trenować – tyle, ile będę
mogła – w moim klubie i... zostać
policjantką.
– A. Z.: Bardzo dziękuję za rozmowę.
Z Patrycją rozmawiała Arleta Zagził
z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
w Pelplinie.
wojskowych Ministerstwa Obrony
Narodowej.
W związku z tym, w każdy trzeci
poniedziałek miesiąca, młodzież
wyjeżdża na ćwiczenia poligonowe do
2. Elbląskiego Dywizjonu Przeciwlotniczego. Tam na zajęciach teoretycznych
i praktycznych uczniowie szkoleni są
przez kadrę oficerską Wojska Polskiego
według planu opracowanego przez
dowódcę tego dywizjonu.
Na zajęcia listopadowe (18.11.2019)
uczniowie udali się pod opieką p. mjr
H. Drewy i p. wicedyrektor J. Klin, a to
czym tego dnia zajmowali się, przedstawia krótka relacja fotograficzna (strona
internetowa LO Pelplin).
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