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INTERKLASA 2007
W dniach 19 – 25.05 2007 r. Zespół Szkół w Siewierzu gościł uczniów ze Słowenii i Austrii.
Przyjazd zagranicznych gości związany był z projektem edukacyjnym organizowanym w ramach działalności Transeuropejskiego
Wspólnotowego Związku Regionów (T.E.M.A.) i miał na celu wzajemne poznanie się młodzieży poprzez komunikację obcojęzyczną, rozwój
jakości edukacji szkolnej w różnych regionach Europy, promocję regionów w Europie, wzajemne przenikanie się tradycji i zwyczajów różnych
narodów, nawiązanie współpracy między szkołami i wymianę doświadczeń edukacyjnych uczniów i nauczycieli.
Gości z Austrii i Słowenii, którzy przyjechali w sobotę wieczorem, witała dyrekcja Zespołu Szkół w Siewierzu: Lidia Nowak-Kwiatkowska,
Janina Jagieła, Ewa Stelmach oraz nauczyciele języka angielskiego: Małgorzata Machura i Katarzyna Windys. Podczas powitania obecna
była również Barbara Ciesielska - przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Siewierz d/s Współpracy Zagranicznej i Pozyskiwania Środków
Zewnętrznych. Po zakwaterowaniu i wstępnych ustaleniach dotyczących programu INTERKLASY uczniowie wraz z opiekunami mieli czas na
odpoczynek po podróży.
Niedzielne przedpołudnie goście z zagranicy spędzili na pieszej wycieczce trasą zabytków Siewierza. Ich przewodnikami byli gimnazjaliści z
Zespołu Szkół w Siewierzu wraz z dyrektorem MGOK – Henrykiem Wysokim oraz kustoszem – Arturem Rokiem. W ruinach Zamku Biskupów
Krakowskich był czas na pamiątkowe zdjęcia.
Po południu w Zespole Szkół w Siewierzu odbyło się oficjalne powitanie gości, w którym uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz –
Zdzisław Banaś wraz z małżonką, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu – Joanna Krzykawska oraz przedstawiciele gmin: Psar,
Sławkowa i Dąbrowy Górniczej. Podczas uroczystości - w oparciu o wcześniej przygotowane prezentacje multimedialne - uczniowie przedstawili
kraje, miasta, regiony i szkoły, z których pochodzą. W programie artystycznym naszych gimnazjalistów nie mogło zabraknąć krakowiaka,
piosenki ludowej oraz tradycyjnego stroju krakowskiego. Także uczniowie ze Słowenii i Austrii zaprezentowali niezwykłe talenty muzyczne oraz
elementy rodzimej kultury. Po części oficjalnej goście udali się do MGOK w Siewierzu, aby uczestniczyć w II koncercie w ramach „Kuźni Młodych
Talentów”.
Wieczorem młodzież Zespołu Szkół w Siewierzu wraz z uczniami z Austrii i Słowenii bawiła się na ognisku integracyjnym w Zajeździe Leśnym
na Warężynie. Podczas licznych konkursów, które przygotowali wychowawcy świetlicy Zespołu Szkół w Siewierzu, przełamane zostały pierwsze
lody. Było to także jedno z wielu doskonałych ćwiczeń językowych, a komunikacja w języku angielskim oraz niemieckim nikomu nie sprawiła
większego problemu.
21 maja goście udali się na rajd Szlakiem Orlich Gniazd, podczas którego odwiedzili m.in. Ogrodzieniec, Mirów, Bobolice i Podlesice.
Wtorkowe przedpołudnie uczniowie ze Słowenii i Austrii spędzili na zajęciach w Zespole Szkół w Siewierzu. Wspólnie z dziećmi i młodzieżą z
siewierskiego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej uczestniczyli w rozgrywkach sportowych oraz zajęciach plastycznych: graffiti i orgiami. Orgiami
przypadło szczególnie do gustu chłopcom z Austrii, którzy - wysłuchawszy poleceń instruktorek tej trudnej sztuki: Alicji Błaszczyk i Grażyny
Lenarcik - z niezwykłą sobie precyzją z kolorowych kartek składali różne zwierzęta. Słoweńska grupa dziewcząt polubiła natomiast zajęcia z
graffiti, które przygotowały nauczycielki z Zespołu Szkół w Siewierzu: Monika Paliga-Bańka i Beata Korusiewicz.
Po południu uczestnicy INTERKLASY wraz z specjalnie zaproszonymi na ten dzień uczniami Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie wspólnie
bawili się w Zajeździe Leśnym na Warężynie, gdzie brali udział w różnych konkursach. Imprezę rozpoczął aerobik, który poprowadziły
dziewczęta z kl. IIIa Gimnazjum wraz z nauczycielką wychowania fizycznego – Anettą Wiecheć. Po kolacji uczniowie z Będzina oraz Siewierza
zaprezentowali się w programie folklorystycznym. Wieczorem wszyscy doskonale bawili się na dyskotece.
W środę goście z Austrii i Słowenii udali się na całodniową wycieczkę do Krakowa. W czwartek natomiast zwiedzali m.in. Grotę Łokietka w
Ojcowie oraz zamek w Pieskowej Skale. Po kolacji odbyło się ognisko pożegnalne, na którym obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz –
Zdzisław Banaś wraz z małżonką oraz Zastępca Burmistrza Tomasz Sadłoń. Był to czas wspomnień, podziękowań i życzeń. Nie brakowało
momentów wzruszających, ponieważ goście niezwykle ciepło mówili o Siewierzu, miejscach, które mogli zobaczyć oraz ludziach, których
spotkali. Na zakończenie wręczano pamiątki, dyplomy, zdjęcia oraz puchary. Specjalnym prezentem dla każdej ze szkół uczestniczących w
programie była polska flaga z podpisami wszystkich uczestników INTERKLASY.
Niestety, wszystko, co dobre, szybko się kończy. Goście pożegnali się z Siewierzem w piątek rano, kiedy to po śniadaniu wyruszyli w drogę
powrotną. Pozostaje mieć nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się powtórzyć taki projekt.
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