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Siemun 2009

   W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II co roku odbywa się Siemun. Jest to impreza, która przybiera różne formy – w zależności od
odpowiedzialnej za nią osoby. 12 marca odbył się III etap tegorocznego Siemunu. Finałowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych był
zwieńczeniem kilkumiesięcznej współpracy Liceum z lokalnymi gimnazjami oraz podsumowaniem dwóch etapów warsztatowych, które odbyły
się w styczniu i lutym. Nad prawidłowym przebiegiem każdego etapu czuwała pani Justyna Rusak – anglistka, która była organizatorem oraz
koordynatorem całego przedsięwzięcia. Jak można się domyślić, językiem ‘urzędowym’ był język angielski. 
   Na początku głos zabrali Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II i Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz. Po przemówieniach, młodzież z Guijuelo
(Hiszpania) i Heidenheim (Niemcy) krótko zaprezentowała nam swoje miasta i szkoły. Gościliśmy ich dzięki programowi Comenius, w którym
udział bierze Gimnazjum Mierzęcice.
   Podczas Siemunu konkurowało ze sobą 7 drużyn. Gimnazjum Mierzęcice (reprezentacja Anglii), Gimnazjum Nowa Wieś (Szkocja), Zespół Szkół
Brudzowice (USA), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach (Kanada), Zespół Szkół Siewierz (Australia), Zespół Szkół Chruszczobród (Indie),
Zespół Szkolno -Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych (Republika Południowej Afryki).  Dodatkowo, w każdej drużynie byli  uczniowie z
pierwszych klas LO.
   Oprócz udoskonalenia i sprawdzenia swoich umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce, Siemun miał na celu pogłębienie
wiedzy na temat krajów anglojęzycznych, przybliżenie ich kultury, wiedzy o najważniejszych świętach, charakterystycznych instrumentach czy
też potrawach, a także ukazanie przyzwyczajeń i zachowań społeczeństwa. Pierwsze dwa etapy o charakterze warsztatowym, polegały na
projekcji filmów i prezentacji uczniów Liceum na temat danego kraju, a następnie testach sprawdzających wiedzę, z którymi zmierzyli się
uczniowie gimnazjów oraz pierwszych klas naszego Liceum. Zdobyte punkty zapewniały im lepszy start w ostatecznym starciu – III etapie.
   12 marca uczestnicy musieli wykazać się w kilku konkurencjach. Były to najpierw pytania łatwe, bądź trudniejsze dla odważnych i pewnych
swej wiedzy, dotyczące wszystkich krajów, które uczniowie reprezentowali. Następnie należało podać angielskie znaczenie polskiego słówka, a
później  amerykański  odpowiednik  angielskiego.  Sprawdzona  została  również  wiedza  muzyczna  uczestników.  Puszczono  12  fragmentów
piosenek, do których trzeba było dopasować wykonawcę i kraj pochodzenia. Ostatnim zadaniem było rozpoznanie treści wyświetlonych zdjęć.
Łatwo nie było, ponieważ na 36 zdjęciach były nie tylko budowle, ale również konkretne miejsca oraz ludzie. Na zakończenie wybrane osoby z
drużyny przebrały się we wcześniej przygotowane stroje i zaprezentowały tradycyjny ubiór reprezentowanego kraju.
   Przerwy między poszczególnymi etapami urozmaicali  nam tanecznie i  muzycznie utalentowani uczniowie Liceum oraz … symboliczny
poczęstunek.
   Siemun 2009 wygrała drużyna mieszana LO Siewierz i Gimnazjum w Mierzęcicach reprezentująca Anglię. II i III miejsce zajęły kolejno Kanada
(LO w Siewierzu z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Żelisławicach) i Indie (LO Siewierz oraz Zespół Szkół w Chruszczobrodzie). Przygotowania
i stres zostały zrekompensowane nagrodami dla zwycięzców oraz drobnymi upominkami dla wszystkich uczestników. 
   Za  trud  włożony  w przygotowanie  całej  imprezy  dziękujemy pani  Justynie  Rusak,  Dyrektorowi  Liceum w Siewierzu  oraz  wszystkim
zaangażowanym uczniom.

Estera Szymiec
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