
MultiJęzykowe liceum 

22 września 2021 r. odbył się  w 

naszym liceum Europejski Dzień 

Języków. Przez cały dzień 

uczniowie (i nauczyciele) mogli 

podjąć się quizów odnośnie Unii 

Europejskiej lub poszczególnych 

języków. Europejskie Stoisko 

można było znaleźć pod 

popiersiem Kochanowskiego. 

Przez cały dzień każdy mógł do 

niego podejść i spróbować 

odpowiedzieć na jedno pytanie 

lub cały quiz. Do wygrania były 

dwie w całości broszury 

dotyczące Unii Europejskiej, 

zbiór felietonów reporterskich „#MałeKroki”, łączący aż cztery języki, a także limitowany 

komiks. Oczywiście, na mniej zainteresowanych czekały słodkości. 

Znaczący wkład w organizację całego wydarzenie miała Pani Katarzyna Mikołajczyk, 

uwielbiana w całej szkole germanistka. Udało mi się przeprowadzić z nią wywiad odnośnie 

szkolnego eventu. 

R: Może zacznijmy od tego: kiedy i skąd wziął się u nas w szkole pomysł na obchodzenie dnia 

języków europejskich? 

KM: Pomysł nie jest mój; (śmiech) to jest generalnie europejski dzień języków obcych 

obchodzony od dawna, od 2001. Ale dwudziestego szóstego jest w całej Europie 

obchodzony. Bardzo hucznie, że tak powiem, był obchodzony z jakieś dziesięć lat temu, może 

troszkę więcej. Pamiętam też, że w poprzedniej placówce, w której pracowałam, faktycznie 

robiliśmy całodniową imprezę. 

R: Tak? 

KM: No całodniową: taką, że faktycznie były zaangażowane wszystkie języki; były 

przedstawienia, było jedzenie, francuskie, niemieckie, rosyjskie, hiszpańskie i tak dalej. Była 

też muzyka, także to co my tutaj organizujemy, co organizowaliśmy w zeszłym roku… no 

wiadomo, trochę przez tego wirusa mamy związane ręce i trochę tego wszystkiego jest 

mniej. 

R: Więc gdyby nie było pandemii, obchodzilibyśmy go jeszcze huczniej? 

KM: Tak. Gdyby było normalnie, naprawdę fajnie moglibyśmy tu sobie coś urządzić, łącznie z 

dekoracjami, które były na ten dzień tworzone: niemieckie, rosyjskie, francuskie, angielskie i 

tak dalej. Nawet, słyszałam że niektóre podstawówki umawiali się na różne inne języki i 

kraje. Na przykład włoskie. Salę włoską, a tam jakieś włoskie powiedzenia, jakieś rozmówki, a 



to właśnie coś z jedzenia przygotowane, a to piosenki. To jest takie zapoznanie się z innymi 

europejskimi państwami. 

R: Hmm. A te wszystkie nagrody: książki, worki, ich zawartości, to Pani je zorganizowała? 

KM: Przy współpracy i tak właściwie za namową Pana Starskiego. On mi powiedział, że taka 

fundacja istnieje… nie fundacja, taki punkt, to się dokładnie nazywa: „Punkt informacyjny 

Unii Europejskiej w Polsce” i tam właśnie skontaktowałam się z jedną osobą, która 

obdarowuje szkoły różnymi gadżetami, troszkę tymi książkami i broszurkami w różnych 

językach… albo też jak mogliście zobaczyć, a to kubeczek, a to zakładka, a to… woskowijka, 

która tutaj robi furorę (śmiech). 

R: Oj, zgadza się, robi.  

KM: No właśnie, a to podstaweczka, taka paleta, czy jak to nazwać… faktycznie, dużo 

dostaliśmy. Oczywiście my się musimy też wykazać, że tak powiem, odwdzięczyć w ten 

sposób, że do nich napiszemy, co się u nas odbyło, jakie były quizy, co żeśmy tu 

zorganizowali, parę zdjęć im wyślemy, żeby oni mieli taki feedback, że faktycznie coś u nas w 

związku z dniem europejskim zadziało. 

R: W poprzednich latach też coś takiego było? 

KM: Owszem, odbywały się dni językowe, tak, w poprzednim roku było trochę bardziej 

ubogo, jeśli chodzi o gadżety, chyba tylko słodkości jakieś poszły, cukierek za quiz, ale wiem, 

że w jeszcze wcześniejszych latach, kiedy odpowiedzialna za ten projekt odpowiedzialna była 

pani Ewa Lindner, już na emeryturze. Nie wiem czy z tego samego punktu, ale z jakiegoś 

innego źródła, chyba z jakiejś ambasady, miała różne gadżety. Ona też fajnie to zrobiła, tylko 

wiesz, nie było wtedy Covida. Fajnie zrobiła, miała taki głośniczek, mikrofonik i chodziła i 

różnym uczniom dawała do powiedzenia zungenbrechery (niem. Łamacze językowe); np.: 

tobie dała, zdanie po francusku, tak żebyś mógł sobie połamać język w obcym dla Ciebie 

języku. 

R: To musi wrócić (śmiech). 

KM: No, także fajnie można by było nawet na aulę pójść, zorganizować konkurs 

zungenbrecherów… czy może wiedzy, na przykład: francuzów zaprosić do konkursu wiedzy z 

Niemiec, języka niemieckiego; wiadomo, zrobiłoby się to po polsku, jaką mają znajomość 

języka, coś takiego. 

R: Swoją drogą, coś takiego się już dzieje: widziałem na przykład u siebie w klasie osoby z 

grupy rosyjskiej robiące quiz o niemieckim. 

KM: No właśnie. Dokładnie. Także tutaj można by było sobie o takie rzeczy rozszerzyć. 

R: Jak się dało zauważyć, duży wkład, a to ochotnicze stanie przy stoiskach, a 

przygotowywanie różnych dekoracji, plakatów, przygotowali uczniowie. 



KM: Zgadza się. No wiesz, sama ja czy grono nauczycieli językowców nie dałoby rady, nie 

byłoby w stanie tego samodzielnie zorganizować… także to musieliśmy was zaangażować… 

(śmiech). I faktycznie były klasy, gdzie całymi grupami nosiliśmy gotowe plakaty, 

przyklejaliśmy à la dekoracje, bo w innych warunkach by to wyglądało inaczej… ale coś tam 

było, także ja tu się cieszę i ogromne dzięki składam wszystkim grupom, które mi pomogły 

(śmiech). 

R: Na pewno wszystkim będzie miło… zatem, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za wywiad. 

KM: Dziękuję również (śmiech). 


