
Dni Europejskie 

 
 

 Od dnia 25 do 29 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół odbywały się Dni Europejskie, 

których pomysłodawcą oraz opiekunką była pani Małgorzata Kujawska, nauczycielka języka 

angielskiego, opiekunka Klubu Europejskiego.  W tym wydarzeniu udział brali uczniowie 

klas trzecich Gimnazjum nr 43 oraz licealiści z 18 LO. W komisji oceniającej starania 

uczniów zasiadła pani dyrektor Edyta Czajkowska, Joanna Hanf oraz Małgorzata Matuszak. 

 Cała akcja była zapowiedziana kilka dni wcześniej, aby każda klasa mogła się 

odpowiednio przygotować. Klasy zobowiązane zostały do przygotowania: plakatu 

promującego naukę języków obcych, stoiska przedstawiającego wybrany kraj europejski, 

sławne postacie danego kraju, tradycyjne smakołyki, ciekawostki oraz wytypować po dwóch 

reprezentantów do Multitestu (konkursu wielojęzycznego) oraz do testu znajomości szkoły 

(test ten był w języku angielskim) jak i testu wiedzy o Europie. We wtorek, 25.04.2016r. 

klasy zaprezentowały swoje wylosowane państwa europejskie. Stoiska europejskie 

znajdowały się na korytarzu pierwszego piętra. Długa przerwa (15min) za pozwoleniem pana 

dyrektora została wydłużona o 10min, aby komisja mogła ocenić wszystkie stoiska. W tym 

samym dniu były Dni Otwarte Liceum nr 18, więc każdy, kto odwiedził w ten dzień szkołę 

również mógł zobaczyć stoiska, spróbować specjałów czy zapoznać się z językiem danego 

kraju.  

 Pani Małgorzata Kujawska wraz z komisją trzymała uczniów w niepewności – kto 

wygrał? W piątek 13 maja przedstawiciele klas udali się do czytelni szkolnej, gdzie odbyło się 

odczytanie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród. Na podsumowaniu była komisja 

oceniająca zmagania uczniowskie oraz pan dyrektor, Mirosław Żylik, który rozpoczął 

uroczystość. Dni Europejskie wygrała klasa 2CLO, zdobywając 145,5 punktów. Jako druga, 

okazała się być klasa 1B, zdobywając 130 punktów. Na miejscu trzecim, ex aequo, była klasa 

3E (gimnazjum) oraz klasa 2BLO, mając po 124 punkty. Zwycięzcom serdecznie 

gratulujemy. Nagrodą główną było bon na pizzę dla całej klasy ufundowany przez Radę 

Rodziców oraz pizzerię "Pizza po Sąsiedzku". Oczywiście wygrana klasa byłą wniebowzięta. 



Pozostałe miejsca podiumowe otrzymały worek wyśmienitych cukierków oraz bardzo dobre 

oceny z języków obcych.   Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy gratulacyjne.  

 Dni Europejskie cieszyły się bardzo dużą popularnością. Uczniowie wykazali 

maksymalne zaangażowanie i zainteresowanie. Jest to zdecydowanie ukłon w stronę pani 

Małgorzaty Kujawskiej, która znalazła doskonały sposób na rozwój osobisty klas, jak i 

każdego ucznia z osobna. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli 

uczestniczyć w takiej zabawie. 

 

 

                 Nikola Janowska, klasa 2 c lo 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


