V Liberci 5. června 2014

Tisková zpráva
Předávání maturitních vysvědčení
se proměnilo v poslední zkoušku z němčiny
Stovky maturantů si v posledních dnech přebírá svá maturitní vysvědčení v obřadní síni liberecké
radnice. Slavnostní obřady jsou si podobné, jsou plné dojetí i spokojených úsměvů zadostiučinění.
Ovšem jeden obřad byl přesto výjimečný. Absolventi z německé třídy Gymnázia F. X. Šaldy si
v doprovodu svých rodičů a prarodičů vyslechli ve čtvrtek 5. června vlastně poslední hodinu svého
dnes již takřka druhého rodného jazyka.
Jak prozradil ředitel gymnázia Václav Ulvr, předávání maturitních vysvědčení na radnici je
dlouholetou tradicí, která začala už na začátku 90. let. „Obřadní síň je nesmírně důstojným a krásným
prostředím. Vážíme si toho, že zde můžeme maturitní vysvědčení předávat. Tento akt tím dostává jiný
rozměr a větší důležitost,“ řekl ředitel.
Studentům popřál za město Liberec hodně úspěchů v dalším životě náměstek primátorky Jiří Šolc,
který mimo jiné zdůraznil podíl rodiny na směrování mladých lidí. „Čeká vás cesta, plná křižovatek, na
nichž si budete klást otázku, co je dobré a co dobré není. Přeji vám, abyste se vždycky dokázali
rozhodnout správně, mimo jiné i s uplatněním toho, co jste se na škole naučili,“ zdůraznil náměstek
Jiří Šolc. „Velmi si vážíme toho, že v našem městě máme gymnázium se smíšenou výukou v německém
jazyce. Škola tím nejen přispívá k porozumění mezi oběma národy a smazání starých křivd, ale otevírá
absolventům brány prestižních německých a rakouských univerzit. Věřím, že se mladí lidé s perfektním
vzdělaním vrátí do Liberce,“ dodal.
Ve čtvrtek se v obřadní síni neloučili se školou jen absolventi, ale také německý učitel Peter Abraham.
Ten se po šesti letech, strávených na Gymnáziu F. X. Šaldy, vrací učit do Německa. „Vítejte na hodině
němčiny,“ oznámil studentům svůj způsob loučení s nimi. Žáci pak měli za úkol vymýšlet přísloví na
téma čas, a tak znělo dvojjazyčně obřadní síní, co všechno znamená tento pojem (čas jsou peníze, čas
zhojí všechny rány, apod.).
„Byl to s vámi krásně strávený čas, ale teď je čas si říci na shledanou,“ uzavřel kolektivní filozofování o
čase Peter Abraham. „Málokdy cituji ženu, ale teď jsem si to neodpustil. Marlene Dietrich: Kdybych
ještě jednou mohla prožít svůj život, chtěla bych dělat stejné chyby, ale jen o něco dřív,“ doplnil a jeho
nadšení bývalí žáci mu zatleskali.
Gymnázium F. X. Šaldy je nejstarším českým gymnáziem v Liberci. Po vzniku Československé republiky
rozhodlo Ministerstvo školství a národní osvěty o otevření Českého státního reformního reálného
gymnasia v Liberci. Pravidelné vyučování bylo zahájeno v září 1919. Škola nabízí žákům osmileté

studium, šestileté dvojjazyčné studium a čtyřleté studium. Studium je vždy zakončeno maturitní
zkouškou.
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