
 

10 maja, już po raz szesnasty, odbył się Piknik Europejski, w którym, jak co roku, aktywnie uczestniczyliśmy. 

Uczniowie naszej szkoły, pozostający pod opieką pani Aleksandry Rychter, Iwony Blank, Moniki Krystek, 

Anny Bielińskiej, Katarzyny Woźniak, Anny Ejnik, Ewy Kucharskiej i Andżeliki Łuciakiewicz, wzięli udział 

we wszystkich konkurencjach przewidzianych w ramach konkursu towarzyszącego imprezie. 

Uczennice klasy VIc, Emilia Mendrala, Maja Kołodziejska 

i Anna Antczak, godnie reprezentowały szkołę 

w „klasówce” dotyczącej wiedzy na temat Unii 

Europejskiej, a grupa w składzie: Mateusz Kwiatkowski, 

Michał Szulborski, Ania Choroszewska, Natalia 

Kowalczyk i Adrian Cytacki,  perfekcyjnie poradziła sobie 

z zadaniami gry miejskiej „Świat bez Granic”. 

Zaprezentowanie płocczanom tradycji, kultury i symboliki Mongolii było dla nas nie lada wyzwaniem. 

Odległy, enigmatyczny i mało znany Polakom kraj nie budzi przecież wielu oczywistych skojarzeń. 

Tym chętniej przystąpiliśmy do pracy, której zwieńczeniem miała być prezentacja i lekcja ”w pigułce” 

na temat tego państwa. 

Za sprawą p. Agnieszki Bytner i p. Moniki 

Przemyłskiej  nasz kram przeobraził się w Pałac 

Zielony- piękny, orientalny budynek kojarzony ze stolicą 

kraju. Na stoisku nie zabrakło podstawowych informacji 

na temat kuchni, geografii, historii, czy też symboliki 

państwa. Dżyngis Chan, Sojombo, kumys, cujwan,  

chuuszur, Ułan Bator, Bayanzurkh (dzielnica stolicy, 

z którą nasze miasto podjęło współpracę) – te  nazwy 

na pewno nie umknęły uwadze „głodnym wiedzy” na temat krajów azjatyckich. Najmłodsi chętnie 

przystąpili do realizacji zadań plastycznych przewidzianych specjalnie dla nich. Z zapałem dekorowali 

i ozdabiali mini jurty – namioty koczowników Wielkiego Stepu, wcześniej przygotowane przez uczniów klasy 

Vc. 

W zeszłorocznej paradzie, ulicami miasta przemaszerowały roześmiane naśladowczynie stylu 

Szwedki – Pippi Langstrumpf. W tym roku zastąpił je barwny orszak mieszkańców mongolskiego stepu 

w asyście Dżyngis Chana i  mnichów. Hasłem przewodnim naszej parady został wpadający w ucho wers: 



„Mongolska jurta zdobi pustynię Gobi”. 

Ośmioosobowa reprezentacja zespołu tanecznego 

zaprezentowała publiczności hipnotyzujący i niezwykle oryginalny układ 

choreograficzny. Taniec oparty na płynnych ruchach rąk i dłoni, któremu 

towarzyszyła mongolska muzyka ludowa, tworzył na scenie niezwykłą, 

magiczną atmosferę i bez wątpienia podobał się publiczności. 

Miło nam poinformować, że ze wszystkimi zadaniami 

poradziliśmy sobie znakomicie. W podsumowaniu wszystkich konkursów 

odbywających się w ramach XVI Pikniku Europejskiego zajęliśmy wysokie 

II miejsce. 

 

 

Czekamy na przyszłoroczne wyzwania i liczymy na więcej :).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordynatorzy: Anna Bielińska i Monika Krystek 


