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Uwieńczenie dyktandowych przygotowań – Wielka Gala III Wielkiego Wojewódzkiego
Dyktanda Języka Niemieckiego

Po kilkumiesięcznych przygotowaniach III Wielkiego Wojewódzkiego Dyktanda Języka
Niemieckiego, po zmaganiach z niemiecką ortografią podczas pisania niełatwych i długich
tekstów dotyczących twórczości braci Grimmów w dniu 16 października 2012 roku, po
mozolnym sprawdzaniu 209 prac przez 12 germanistów - członków Polskiego Stowarzyszenia
Nauczycieli Języka Niemieckiego o/Opole nadszedł dzień uwieńczenia wysiłku wszystkich
zaangażowanych osób oraz podziękowań i gratulacji. Dyktanda na skalę wojewódzką nie
można przygotować z dnia na dzień. Prace i pierwsze pisma do instytucji wspierających pisane
są tuż po rozliczeniu ostatniego dyktanda, czyli w listopadzie rok wcześniej.

Takim uwieńczeniem wysiłku sztabu osób zaangażowanych była właśnie piątkowa gala.

W piątek 16 listopada 2012 roku Gminny Ośrodek Kultury w Walcach, na zaproszenie
organizatorów trzeciej edycji dyktanda czyli Publicznego Gimnazjum w Walcach i Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego z oddziałem w Opolu, gościł zacne
osobistości, laureatów oraz ich nauczycieli i dyrektorów. Swoją obecnością zaszczycili nas
przedstawicie instytucji patronatu honorowego: Pan Peter Eck – Konsul RFN w Opolu, Pan
Damian Hutsch asystent Pana Posła RP Ryszarda Galli, Pani Monika Wittek ze Związku
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Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce, Pani wizytator Dorota
Wieczorek przedstawicielka Wydziału Kształcenia i Wychowania Opolskiego Kuratorium
Oświaty, Pani Christa Ganterer Dyrektor Działu Językowego Instytutu Goethego w Krakowie,
Sekretarz Starostwa Powiatowego Pan Henryk Małek oraz Pan Bernard Kubata Wójt Gminy
Walce. Na galę przybyła również Pani Małgorzata Orzechowska przedstawicielka Wydawnictwa
Nowa Era, które sprawowało patronat wydawniczy nad dyktandem. Przybyli również
przedstawiciele władz gminnych i Rady Rodziców PG w Walcach.

Gala rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego i Unii Europejskiej w wykonaniu chórku
składającego się z kilku uczennic i ucznia z klas 2a, 2b i 2c. Hymn Unii Europejskiej zagrał
David Makiola na trąbce. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Walcach Pani Anna Morawiec
przywitała wszystkich przybyłych na galę dziękując za przyjęcie zaproszenia. Pani Agata
Makiola jako koordynatorka i pomysłodawczyni przedsięwzięcia przedstawiła w skrócie
przebieg dyktanda oraz informacje z protokołu komisji konkursowej. Krótkimi przerywnikami
lirycznymi w wykonaniu Alicji Barysz i Anny Herud, uczennic PG w Walcach wzbogacono
program gali. Punktem kulminacyjnym było nagrodzenie laureatów, którzy kolejno począwszy
od miejsc pierwszych w kategoriach: szkoły średnie, gimnazjalne i podstawowe wchodzili na
scenę wraz ze swoimi nauczycielami, aby odebrać puchary, dyplomy, podziękowania, statuetki
oraz ciekawe nagrody rzeczowe z rąk przedstawicieli instytucji patronatu honorowego.

Dzięki hojnym sponsorom nagród było tak wiele, że zwłaszcza uczniowie szkół podstawowych
prosili swoich nauczycieli o pomoc w ich odbieraniu. Każdy laureat nagrodzony był dodatkowo
gromkimi brawami oraz fanfarami w wykonaniu duetu trąbkowego Patryk Wyschka i David
Makiola, którzy urozmaicili galę jeszcze innymi utworami w swoim wykonaniu. Po wręczeniu
nagród laureatom nastąpił moment wyrażenia wdzięczności Pani Chriście Ganterer za
wieloletnią, owocną współpracę z Instytutem Goethego w Krakowie, który w tym roku obchodzi
dwudziestą rocznicę powstania. Wójt Gminy Walce Pan Bernard Kubata, Dyrektor PG w
Walcach Pani Anna Morawiec i Pani Agata Makiola w imieniu PSNJN o/Opole wręczyli
pamiątkowy grawer, kwiaty i podziękowanie. Odczytane zostały również słowa uznania i
podziękowania za troskę i wsparcie rozwoju nauczania języka niemieckiego w gminie Walce
przysłane przez Ambasadora RFN w Warszawie Pana Rüdigera von Fritscha skierowane do
Pana Wójta i Pani Dyrektor PG w Walcach.

Szczególna wdzięczność wyrażona została przez organizatorów głównym sponsorom dyktanda
Firmie B+K Polska oraz BIS Multiserwis. Przygotowano pamiątkowe podziękowania nadając im
tytuł honorowy Przyjaciela Szkoły.

Po tych wszystkich emocjach goście dokonali wpisów do kroniki szkolnej, skorzystali z
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poczęstunku wspaniale przygotowanego przez uczennice klasy 3a i w nadziei spotkania za rok
opuścili Walce.

Opracowanie tekstu oraz zdjęcia: Agata Makiola – germanistka w PG w Walcach,
koordynatorka i pomysłodawczyni dyktanda, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli
Języka Niemieckiego o/Opole
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