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Uczniowie spotkali siÄ™ z amerykaÅ„skimi Å¼oÅ‚nierzami i dyplomatÄ…

Attache AmerykaÅ„skiej Ambasady Stephen Dreikorn odwiedziÅ‚ wraz z grupÄ… amerykaÅ„skich Å¼oÅ‚nierzy ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w
Stegnie. TowarzyszyÅ‚a im Pani Dominika Dowgiert, kierownik American Corner GdaÅ„sk (Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w GdaÅ„sku), która jednoczeÅ›nie byÅ‚a tÅ‚umaczem naszych GoÅ›ci oraz koordynatorem caÅ‚ego spotkania. SwojÄ…
obecnoÅ›ciÄ… zaszczyciÅ‚ nas ZastÄ™pca Wójta Gminy Stegna Pan Tomasz Gajewski.
Amerykanie przywieÅºli ze sobÄ… ksiÄ…Å¼ki do biblioteki szkolnej – kilkanaÅ›cie kartonów ksiÄ…Å¼ek w jÄ™zyku angielskim.
Dzieci amerykaÅ„skich Å¼oÅ‚nierzy stacjonujÄ…cych w bazach w Polsce pytaÅ‚y, czy ksiÄ…Å¼ki z których korzystaÅ‚y, przydadzÄ…
siÄ™ innym dzieciom. PostanowiliÅ›my przekazaÄ‡ je dzieciom z polskich szkóÅ‚ - mówiÅ‚ Stephen Dreikorn.
KsiÄ…Å¼ki trafiÅ‚y do szkolnej biblioteki.
- Ja uczÄ™ siÄ™ jÄ™zyka polskiego, wy uczcie siÄ™ angielskiego - to bardzo waÅ¼ne, dziÄ™ki temu bÄ™dziemy mogli siÄ™
porozumiewaÄ‡ ze sobÄ… - mówiÅ‚ do uczniów ZS w Stegnie Stephen Dreikorn.
Uczniowie mieli okazjÄ™ przekonaÄ‡ siÄ™, Å¼e dyplomata nieÅºle posÅ‚uguje siÄ™ jÄ™zykiem polskim. Natomiast szef zespoÅ‚u
amerykaÅ„skiej armii, który odwiedziÅ‚ nas, kpt. Thomas Opalak przyznaÅ‚ siÄ™, Å¼e ma polskie korzenie i z radoÅ›ciÄ… odwiedziÅ‚
kraj przodków. Uczniowie nagrodzili go gromkimi brawami.
Po krótkim apelu dyplomata wraz z Å¼oÅ‚nierzami spotkaÅ‚ siÄ™ z uczniami klas gimnazjalnych, na Å¼ywej lekcji jÄ™zyka
angielskiego.
MÅ‚odzieÅ¼ pytaÅ‚a: Czy trudno byÄ‡ kobietÄ… w wojsku (US Army reprezentowaÅ‚a m.in. Maria, Å¼oÅ‚nierka), amerykaÅ„skie
miasta i polskie korzenie Amerykanów… Amerykanów ugoÅ›ciliÅ›my ogórkowÄ… i schabowymi, które bardzo im smakowaÅ‚y.
PiosenkÄ… w jÄ™zyku angielskim powitaÅ‚a grupÄ™ uczennica Marta CieÅ›la.
Serdecznie dziÄ™kujÄ™ Pani BoÅ¼enie Dowgiert, pracownikowi Publicznego Przedszkola w Stegnie za polecenie naszej placówki,
wszystkim pracownikom ZS w Stegnie za pomoc w organizacji tego spotkania, a przede wszystkim Pani Agnieszce RudziÅ„skiej,
nauczycielowi jÄ™zyka angielskiego za tÅ‚umaczenie i pomoc uczniom w kontaktach z Amerykanami.
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