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Urzeczywistniać marzenia 

 
»W przyszłości chcę zostać piłkarzem. 

Będę podróżował po wielu krajach. 
Chciałbym się tam móc porozumieć. Dlatego nauka 

czeskiego to dla mnie wspaniała sprawa.« 
 

„W przyszłości chcę zostać piłkarzem.“ Dziewięcioletni Lennart Stange z Zittau ma jasne 
wyobrażenia o swojej przyszłości. Aby mógł osiągnąć cel, waż- na jest nie tylko sprawność 
fizyczna. „Jako piłkarz będę podróżował po wielu krajach. Chciałbym się tam móc 
porozumieć.“ Cztery lata temu rozpoczął naukę języka czeskiego w przedszkolu 
„Knirpshausen“. „Dla mnie czeski to wspaniały język“- mówi Lennart. Możliwości ćwiczenia ma 
także w czasie wolnym. Rodzina Lennarta często jeździ do Czech na zakupy, lub żeby coś 
zjeść. „Krokiety są tam przepyszne.“ Jeżeli rodzice nie mogą się porozumieć, może pomóc. 
„Jestem w tym całkiem dobry.“ Dzięki językowi Lennart poznaje również lepiej sąsiadów. 
Interesuje się czeskimi piosenkami, podaniami i opowiadaniami, ale też ofertami w sklepach: 
„Mają tam super okulary do nurkowania. W H&M nowe kolekcje są wcześniej niż w Görlitz.“ 
Błyskotliwy trzecioklasista nie ma żadnych oporów przed nauką języka kraju sąsiedzkiego. 
„Kto nigdy nie słyszał czeskiego, może uważać, że ten język jest trudny. Jeżeli jednak od 
czterech lat trafia do głowy, uczy się go szybko.“ W okresie przedszkolnym odbywały się 
regularne spotkania z dziećmi z przedszkola partnerskiego z Hrádka nad Nisou. Raz w roku 
dzieci jeździły razem na urlop do schroniska w Karkonoszach. Tam Lennart znalazł czeskich 
przyjaciół i odkrył swoje zamiłowanie do czosnku. „Zupa była pyszna. Zawsze był w niej 
czosnek.“ Po dwuletnim kursie w przedszkolu mógł uczestniczyć w szkole podstawowej w 
kursie GTA „Sprachen sind Brücken“ (Języki są mostami). Od drugiej klasy czeski należy do 
zajęć regularnych. Cieszy się, że jego przyjaciółka też jest uczestniczką kursu, już od 
przedszkola. Dzięki temu może rozmawiać z nią po czesku, także poza szkołą. W trzeciej 
klasie doszedł dodatkowy język – angielski. Lennart również ten język uważa za wspaniały. 
Jego zachwyt ję- zykami obcymi jest zaraźliwy. Czeskiego uczy się również młodszy brat. Dla 
utalentowanego językowo piłkarza waż- ne jest, żeby dzieci wcześnie zaczynały naukę 
języków: „Ja mogę to polecić!“ – mówi. 
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