
Maraton Języka Angielskiego  

 

 
 

 Dnia 11 maja 2016 r. w Liceum nr 18 odbył się Maraton Języka Angielskiego, którego 

pomysłodawcą i organizatorem jest pani Małgorzata Kujawska. Był to czwarty z rzędu 

maraton. Trwał od 15.00 do 21.00. Watro też podkreślić, że mimo tej wieczornej godziny, 

nikt z uczestników nie opadł z sił, a niektórzy wręcz nie chcieli wyjść ze szkoły.  

 Maraton był skierowany do uczniów liceum oraz dla trzecich klas gimnazjum nr 43,  

razem zgłosiło się 16 uczestników. Tuż po godzinie 15.00 pani Kujawska zapoznała nas z 

harmonogramem przedsięwzięcia. Nie ma co ukrywać – gdy pani przeczytała, któryś z kolei 

punkt „karaoke w języku angielskim” wszystkich ogarnęła taka radość, że uśmiechy nie 

zeszły nikomu z twarzy, aż do dnia następnego. Jedną, z głównych atrakcji, która była 

strzałem w dziesiątkę, była zabawa w podchody. Jednakże nie były to tradycyjne podchody, 

lecz za pomocą aplikacji androidowej QR Code Reader. Pomysł pani okazał się tak 

fenomenalny, że wszyscy uczestnicy prosili panią, aby brała z klasami zastępstwa i dawała 

wtenczas zagadki dla klas. Zaczęliśmy krótką rozgrzewką językową, następnie przeszliśmy 

do testu znajomości języka angielskiego. Najlepsza okazała się być uczennica klasy 1 liceum, 

Nikola Piaseczna. Ku zaskoczeniu wszystkich – pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymało 

box of chcolates.  Nie ukrywajmy – wszyscy, którzy byli na diecie, już nie byli! Jednakże taki 

słodki drobiazg tylko umilił czas. Atrakcje były róże: od testu, przez podchody, karaoke, 

odpowiadanie na pytania odnośnie filmików, aż do przygotowania kolacji, jak na maraton 



przystało – według przepisów, napisanych w języku angielskim.  Oczywiście, po każdej 

atrakcji było około 10 minut przerwy, aby każdy mógł odsapnąć, a pani w tym czasie, 

szykowała już nowe zadania. Warto też wspomnieć, że były momenty, że leciały łzy ze 

śmiechu, między innymi podczas zabawy w „głuchy telefon”, w której ani razu oryginalne 

hasło nie ujrzało światła dziennego. 

 Na koniec zmagań maratonowych Pani Kujawska rozdała wszystkim uczestnikom 

dyplomy, za udział oraz poprosiła, aby uczniowie napisali na kartkach, co się podobało, a co 

nie. Zdecydowanie, w kategorii „co się nie podobało” znalazła się prośba, aby tego typu 

maratony były częściej! 

 

 

                       Nikola Janowska, klasa 2 c lo 

 

 
 



 
 

 



 

 
 



 
 

 



 

 
 



 
 

 


