
pisaliśmy scenariusz w języku 

obcym, ułożyliśmy choreogra-

fię, zadbaliśmy o rekwizyty i 

zrobiliśmy mnóstwo prób. By 

napisać scenariusz, uczniowie 

musieli zacząć myśleć w języku 

angielskim i wykorzystać w 

praktyce wiedzę zdobytą na 

lekcji.  Nasze wysiłki zostały 

docenione i nagrodzone.  

Joanna Drewek 

W sobotę 16 kwietnia ucznio-

wie Katolickiego Liceum w Cie-

szynie wzięli udział w XV Jubi-

leuszowym Przeglądzie Twór-

czych Form Pracy Dzieci i 

Młodzieży w Językach Ob-

cych „POLIGLOTA 2016”. 

Przegląd odbył się w Domu 

Kultury w Bielsku-Białej- Komo-

rowicach. 

Po przesłuchaniu wszystkich 

drużyn biorących udział w 

Przeglądzie, Jury wyłoniło zwy-

cięzców.  

Nagrodę Główną Przeglądu - 

wyjazd do Parlamentu Euro-

pejskiego otrzymało Katolic-

kie Liceum Ogólnokształcące 

im. Św. Melchiora Grodzieckie-

go w Cieszynie za sztukę pt 

„How to wake up the princess 

- Familiada show” wykonaną 

w języku angielskim przez ze-

spół w składzie: Zuzanna Dą-

browska, Jagoda Surzycka, 

Jan Banot, Mateusz Cwynar, 

Marek Kubiński, Marcin Ma-

zurek, Filip Żarnowiecki, 

przygotowaną pod kierunkiem 

mgr Joanny Drewek. Ponadto 

Jury przyznało nagrodę spe-

cjalną dla indywidualności 

językowej Przeglądu Filipowi 

Żarnowieckiemu. 

Przygotowania do przeglądu 

trwały dwa miesiące i były 

czasem wspaniałej przygody z 

językiem angielskim. Sami na-

ZDOBYWAMY BRUKSELĘ!!! 

NIE WARTO SIĘ UCZYĆ TYLKO W SZKOLE … „Drogi pamięci – Wege der 
Erinnerung” polsko-niemiecki workcamp w Oświęcimiu – warsztaty, na 
których nie może zabraknąć uczniów cieszyńskiego Katola!  

 W dniach od 6 do 

12 maja 2016 uczniowie 

klasy I Katolickiego Liceum 

(Oliwia Sieklucka, Jan Ba-

not, Marek Kubiński) we-

zmą udział w polsko-

niemieckim workcampie w 

Oświęcimiu.  

 Projekt organizowa-

ny jest przez Instytut Regio-

nalny w Katowicach . W pro-

gramie m.in. wspólne 

warsztaty językowe i histo-

ryczne, dwudniowe opro-

wadzanie studyjne po by-

łym obozie KL Auschwitz-

Birkenau, rozmowa z byłym 

więźniem KL Auschwitz, 

warsztaty kreatywne oraz 

praca nad wspólnym blo-

giem polsko-niemieckim. Do 

udziału w projekcie zostali 

wybrani uczniowie posia-

dający  bardzo dobre 

umiejętności językowe. 

Aldona Kałuża—Kanadys 

Nasi zwycięzcy  
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Poniedziałkowy poranek 4 

kwietnia  2016 r. budził się 

leniwie w ciepłych promieniach 

wschodzącego słońca. Mogło-

by się wydawać, że był to 

zwyczajny początek kolejnego 

tygodnia… ale nie dla SZE-

ŚCIU UCZENNIC KATOLIKA! 

Po prawie ośmiu miesiącach 

wytężonej pracy, licznych 

sprawdzianach i tajnych spo-

tkaniach po lekcjach nadszedł 

DZIEŃ PRAWDY! Punktualnie o 

godzinie 8h50 odjechały eks-

kluzywnym busem  

z placu Dominikańskiego w 

stronę granicy z naszym połu-

dniowym sąsiadem. Pełne nie-

pokoju, 

 a zarazem podekscytowane 

perspektywą PRZEŻYCIA NIE-

ZNANEJ PRZYGODY, nasze 

bohaterki podążały do Ostra-

wy, gdzie w ośrodku kultury 

francuskiej ALLIANCE 

FRANÇAISE miały podejść do 

egzaminu DELF na poziomie 

A2 . Tajemniczo brzmiący skrót 

„DELF” (diplôme d’études de 

langue française) oznacza 

międzynarodowy certyfikat 

językowy, potwierdzający 

znajomość języka francuskie-

go. 

Ostatnie powtórki szeptane 

ukradkiem, przerywane co 

jakiś czas nagłym wybuchem 

śmiechu mieszały  się z zapa-

chem drugiego śniadania…. 

Wesoły bus dojechał do cen-

trum Ostrawy. Wysoka biała 

kamienica, w której mieści się 

ALLIANCE FRANÇAISE wy-

glądała przyjaźnie….  

Wchodzimy po kilku schod-

kach na pierwsze piętro. 

Uśmiechnięty dyrektor, Pan 

Stéphane Roland, prosi o 

pokazanie dokumentu tożsa-

mości.  Ostatnie formalności i 

wszyscy uczestnicy wchodzą 

na dużą salę, gdzie po rozu-

mieniu tekstu słuchanego trze-

ba będzie się wykazać rozu-

mieniem tekstu pisanego, a 

następnie samemu napisać 

list czy zaproszenie. Mijają 

dwie godziny i pierwsi ucz-

niowie zaczynają opuszczać 

salę egzaminacyjną. Mamy 

pół godziny na spacer po 

rynku w Ostrawie. Na koniec 

zostały egzaminy ustne…  

„Jakie miałaś pytanie? Co 

wylosowałaś? O co Cię pyta-

li? Proszę Panią, a jak się 

mówi „bigos” po francusku, a 

„kiszona kapusta?” Nikt nie 

czuje głodu pomimo popołu-

dniowej godziny, jesteśmy 

zmęczone, wracamy do do-

mu…. W taki dzień jak ten, 

wiem dlaczego jestem nau-

czycielem. Odczuwam 

ogromną satysfakcję - jestem 

spełniona... 

Tydzień później otrzymujemy 

maila z wynikami egzami-

nów. 

Fakty są niezaprzeczalne: 

SPEKTAKULARNE ZWYCIĘ-

STWO na całej linii!!! BEZ-

PRECEDENSOWE WYNIKI od 

78 do 98 na 100 możliwych 

(aby zdać egzamin wystar-

czyło mieć 50 punktów). Na-

sza WSPANIAŁA „SZÓSTKA” 

pozostawiła daleko w tyle 

resztę uczestników.  Dyrektor 

Alliance Française w Ostra-

wie przesłał gratulacje okre-

ślając wyniki jako wyjątko-

we!  

Cóż, nie pozostaje nic innego 

jak zacząć się już uczyć do 

egzaminu DELF na poziomie 

B1 :) 

Dorota Zyzańska 

* SEKSTET - utwór na 6 gło-

sów lub instrumentów solo-

wych, także zespół muzycz-

ny złożony z sześciu wyko-

nawców.  

zało kilka dni później – dzięki świet-

nym wynikom została LAUREATKĄ 

konkursu. 

 

Jesteśmy z niej bardzo dumni, tym 

bardziej, iż uzyskała tytuł laureatki 

konkursu jako jedyna uczennica z 

powiatu cieszyńskiego. 

 

Dorota Zyzańska 

 

15 marca br. w Bielsku-Białej 

odbył się III etap Wojewódzkie-

go Konkursu Przedmiotowego z 

Języka Francuskiego, gdzie 

naszą szkołę reprezentowała 

uczennica 2 klasy –  

MARYSIA BISCH. 

 

Przystępując do ostatniego etapu 

konkursu, Marysia uzyskała tytuł 

finalistki konkursu, a jak się oka-

ZAGRANICZNY SUKCES FRANCUSKIEGO SEKSTETU*! 

LAUREATKA KONKURSU Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 
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Marysia Bisch 

Francuski SEKSTET... 

FAKTY SĄ 

NIEZAPRZECZALNE: 

SPEKTAKULARNE 

ZWYCIĘSTWO NA 

CAŁEJ LINII!!! 

BEZPRECEDENSOWE 

WYNIKI OD 78 DO 98 

NA 100 MOŻLIWYCH.  

NASZA WSPANIAŁA 

„SZÓSTKA” 

POZOSTAWIŁA 

DALEKO W TYLE 

RESZTĘ UCZESTNIKÓW.  



Już po raz kolejny uczniowie 

Katolickiego Gimnazjum i 

Liceum w Cieszynie zapre-

zentowali swój świetny po-

ziom językowy. Tym razem 

uczniowie wzięli udział w 

Ogólnopolskim Konkursie 

Języka Angielskiego: En-

glish High Flier.  

Najlepszy wynik, to jest I 

miejsce, i atrakcyjną na-

grodę rzeczową, osiągnęła 

Zuzanna Dąbrowska z 

klasy I liceum. Jej klasowi 

koledzy, Jan Banot i Filip 

Żarnowiecki zdobyli kolej-

no wyróżnienia za wynik 

bardzo dobry – 3 miejsce i 

dobry – 10 miejsce. 

Uczniowie Katolickiego Gim-

nazjum również zostali wy-

różnieni. Najlepszy wynik 

w gimnazjum uzyskała 

Julia Kotula z klasy II zdo-

bywając wynik bardzo do-

bry za zajęcie 4 miejsca 

oraz Małgorzata Żebrok z 

klasy III zdobywając wynik 

dobry za zajęcie 6 miejsca. 

Wysoki wynik osiągnęli rów-

nież: Marysia Franek z klasy 

I KG, Małgosia Chrapek i 

Ania Skórka z klasy III KG 

oraz Marcin Mazurek z kla-

sy I KLO. 

Serdecznie gratulujemy na-

szym laureatom. 

Joanna Drewek 

rozwiązywali test spraw-

dzający umiejętności - słu-

chanie i czytanie, znajomość 

s t r u k t u r  l e k s y k a l n o -

gramatycznych oraz pod-

stawową wiedzę na temat 

krajów anglojęzycznych.  

Do III etapu konkursu za-

kwalifikowany został 

Krzysztof Matera. Finał  -

�ostatni etap konkursu, 

1 lutego miał miejsce II etap 

Konkursu Języka Angiel-

skiego organizowanego 

przez III Liceum Ogólno-

kształcące im. Ś. Żerom-

skiego w Bielsku. W tym 

etapie reprezentowali nas: 

Julia Kotula, Anna Skórka, 

Małgorzata Chrapek, Mał-

gorzata Żebrok, Aleksandra 

Macura, Krzysztof  Matera i 

Jakub Zamirski. Uczniowie 

obejmował rozmowę z na-

tive speaker`em. Krzyś 

otrzymał tytuł finalisty.  

Gratulujemy! 

Joanna Drewek 

KOLEJNE SUKCESY JĘZYKOWE UCZNIÓW  
KATOLICKIEGO GIMNAZJUM I LICEUM 

KRZYŚ ZAKWALIFIKOWANY DO FINAŁU KONKURSU  
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

NASZA REPREZENTACJA W BIELSKU 

prezentowali naszą szkołę w 

drugim etapie konkursu, 

który odbył się 11 lutego w 

Bielsku.  

Do III etapu – ustnego, za-

kwalifikowała się Anna 

Skórka.  Po rozmowie kon-

kursowej z native speake-

rem otrzymała tytuł finalisty.  

Joanna Drewek 

 

3 lutego uczniowie klasy 3 

Katolickiego Gimnazjum 

wzięli udział w I etapie Mię-

dzygimnazjalnego  Konkursu  

Języka  Angielskiego  orga-

nizowanego  przez  IV Li-

ceum im. Komisji Edukacji 

Narodowej w Bielsku.  Naj-

większą ilość punktów 

uzyskali: Anna Skórka, 

Małgorzata Chrapek, Mał-

gorzata Żebrok i Jakub 

Zamirski. Uczniowie Ci re-
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KRZYSZTOF MATERA 

 

 

 

 

TRAVELLING 

BROADENS   

THE MIND 
Od lewej:  
Małgosia Żebrok,  
Ania Skórka,  
Gosia Chrapek 



JĘZYK ANGIELSKI 

Nauczanie języka angielskie-

go w Katolickim Gimnazjum i 

Liceum odbywa się w zwięk-

szonym wymiarze godzin. 

Co więcej, by zadbać o 

praktyczną naukę języka, 

uczniowie mogą brać udział  

w zajęciach z native spea-

ker’em ze Stanów Zjedno-

czonych. Cyklicznie organizu-

jemy dla uczniów warsztaty 

z wolontariuszami w ra-

mach współpracy z ogólno-

światową organizacją AIE-

SEC. W tym roku będą to 

osoby z Nowej Zelandii, Bra-

zylii i Kanady. Dzięki wy-

cieczce do Londynu i Oks-

fordu uczniowie poznają 

kulturę krajów anglojęzycz-

nych. Działania te mają od-

zwierciedlenie w postaci wy-

sokich wyników z języka an-

gielskiego w konkursach 

ogólnopolskich jak i egzami-

nie gimnazjalnym  

i maturalnym.  

Uczennica Katolickiego Li-

ceum, Zuzanna Dąbrowska, 

zdobyła I miejsce w woje-

wództwie w  Ogólnopolskim 

Konkursie Języka Angielskie-

go: English High Flier a jej 

klasowy kolega, Jan Banot, 

zdobył III miejsce. W XV Ju-

bileuszowym Przeglądzie 

Twórczych Form Pracy Dzieci 

i Młodzieży w Językach Ob-

cych „Poliglota 2016” nagro-

dę główną Przeglądu - wy-

jazd do Parlamentu Euro-

pejskiego, Jury przyznało 

grupie uczniów klasy I Kato-

lickiego Liceum. Ponadto Jury 

przyznało nagrodę specjalną 

dla indywidualności języ-

kowej Przeglądu Filipowi 

Żarnowieckiemu. 

Joanna Drewek 
Magdalena Woźniak – 

Chroboczek 

   

JĘZYK NIEMIECKI 

Katolickie Gimnazjum i  

Liceum w Cieszynie odnosi 

sukcesy z języka niemieckie-

go w liczących się konkur-

sach. Laura Bilko - uczennica 

II klasy Katolickiego Gimna-

zjum w Cieszynie została 

Laureatką Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego 

z Języka Niemieckiego. W 

rejonie bielskim tylko trzem 

osobom udało się zdobyć 

tytuł laureata, a Laura zajęła 

wśród tych osób pierwsze 

miejsce .  

 Angelika Żwak – uczennica 

III klasy Katolickiego Liceum 

w Cieszynie została finalist-

ką etapu okręgowego 39. 

Ogólnopolskiej Olimpiady 

Języka Niemieckiego. Ange-

lika wypadła bardzo dobrze 

w finale tego etapu, gdyż 

reasumując jego dwie części 

(pisemną i ustną), uzyskała 

93,3 %, zabrakło jej zatem 

1,7 % aby znaleźć się w 

finale ogólnopolskim. Trzej 

uczniowie klasy I liceum w 

Konkursie Realioznawczym o 

Niemczech organizowanym 

przez Instytut Germanistyki 

UŚ zdobyli także wysoką 

liczbę punktów. Bardzo do-

bre wyniki w konkursach są 

efektem nie tylko nauczania 

na zajęciach lekcyjnych, ale 

także udziału uczniów w 

praktycznych formach nauki. 

Początkiem maja grupa 

uczniów liceum bierze 

udział w polsko-niemieckim 

workcampie w Oświęcimiu, 

a końcem maja gości u siebie 

w szkole grupę partnerów 

niemieckich z St.Josef Gym-

nasium w Bocholt. Na zaję-

ciach dodatkowych trwają 

także intensywne przygoto-

wania do certyfikatów języ-

kowych.  

     Aldona Kałuża- Kanadys 

JĘZYK FRANCUSKI 

W Katolickim Gimnazjum i 

Liceum młodzież uczy się 

trzech języków obcych. 

Oprócz angielskiego, ucznio-

wie wybierają niemiecki lub 

francuski jako drugi język 

obowiązkowy. Istnieje rów-

nież możliwość uczenia się 

tych trzech języków równo-

cześnie. 

Wśród tegorocznych sukce-

sów językowych z francuskie-

go możemy pochwalić się 

osiągnięciami MARYSI 

BISCH, uczennicy II klasy 

gimnazjum, która została 

laureatką Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego 

z Języka Francuskiego, jako 

jedyna z powiatu cieszyń-

skiego. 

Ponadto na początku kwiet-

nia tego roku 6 uczennic z 

Katolickiego Gimnazjum i 

Liceum zdało ze świetnym 

wynikiem międzynarodowy 

egzamin DELF potwierdza-

jący znajomość języka fran-

cuskiego na poziomie A2 w 

Ostrawie. 

W celu doskonalenia umiejęt-

ności językowych oraz po-

znawania kultury francuskiej 

w maju przyszłego roku 

odwiedzi nas grupa Francu-

zów, a z kolei miesiąc póź-

niej nasi uczniowie wyjadą 

do Bretanii, w Północnej 

Francji w ramach wymiany 

międzyszkolnej między Kato-

lickim Gimnazjum  

w Cieszynie a Katolickim 

Gimnazjum Sacré -Coeur w 

Saint-Malo. 

        Dorota Zyzańska 
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“GRANICE MO

JEGO JĘZYKA 

SĄ GRANICAMI 

MOJEGO 

ŚWIATA.” –  

Ludwig 

Wittgenstein  

 

 

“KTO NIE ZNA 

JĘZYKÓW 

OBCYCH, NIE 

WIE NIC O 

WŁASNYM.” - 

Johann 

Wolfgang  

von Goethe  

 

 

 

 

“JĘZYK JEST  

MAPĄ DROGOWĄ 

KULTURY.MÓWI  

CI SKĄD LUDZIE 

POCHODZĄ  I  

DOKĄD  

ZMIERZAJĄ.” ‒ 

Rita Mae Brown  



„Noc Wiary” ,  czy l i  Kon-

ferenc ja  Ekumeniczna  - 

wykłady, rozmowy, prezenta-

cje…  

W Katolickim Liceum im. św. 

Melchiora Grodzieckiego  w 

Cieszynie odbyła się Konfe-

rencja Ekumeniczna pod 

nazwą „Noc wiary”. Orga-

nizatorem i pomysłodawcą 

wydarzenia był ksiądz To-

masz Sroka, dyrektor katolic-

kich szkół. 

Spotkanie, to cykl wykładów, 

których celem było przybli-

żenie postaci Edyty Stein, 

znanej jako św. Teresa Be-

nedykta od Krzyża oraz 

osoby, jednego z najorygi-

nalniejszych teologów mi-

n i o n e g o  w i e k u  -

 Dietricha Bonhoeffera.  

Zebranych gości powitał 

ksiądz Tomasz Sroka. 

Spotkanie podzielone zostało 

na dwa główne panele. Od-

biorcami pierwszej części byli 

uczniowie szkół ponadgimna-

zjalnych. Sylwetkę Edyty 

Stein przybliżyła młodzie-

ży dr Sławomira Ruchała, 

która wykładem: „Edyta 

Stein -Żydówka, filozof, 

karmelitka bosa i męczen-

nica”, wprowadziła zebra-

nych w część akademicką 

konferencji. 

Kolejna prelegentka dr 

Maria Zwiefka przedsta-

wiła słuchaczom „Myśl - 

Dietricha Bonhoeffera – 

odpowiedzialność za rze-

c z y w i s t o ś ć ” , 

o bezreligijnym chrześci-

jaństwie opowiedział ze-

branym ks. dr Leszek Ły-

sień. Następnie głos za-

brał ks. dr Andrzej Ab-

dank-Kozubski. Tym ra-

zem tematem przewodnim 

wykładu była „Wiara a 

racjonalność: konflikt czy 

zgoda?” 

Ks. prof. dr hab. Jerzy 

Machnacz pochylił się 

nad Edytą Stein - świę-

tą Teresą Benedyktą od 

K r zy ża  –  Pa t r o n -

ką Europy. Na zakończe-

nie spór o bezreligijne 

chrześcijaństwo w odnie-

sieniu do współczesnego 

pluralizmu kulturowego i 

religijnego – zaprezento-

wał dr hab. Marek Rem-

bierz. 

 i w końcu POCZUCIE WŁASNEJ 

WARTOŚCI – bo język NIEMIEC-

KI to język kultury i nauki, język 

wybitnych poetów, pisarzy, ar-

tystów, filozofów i uczonych. 

 

Aldona Kałuża—Kanadys 

DLACZEGO JĘZYK NIEMIECKI? 

 język sąsiada 

 niemieckojęzyczny rynek 

pracy 

 najwięcej stypendiów w 

Niemczech 

 Niemcy – najważniejszy 

partner handlowy Polski 

 40% turystów w Polsce to 

Niemcy 

„Noc Wiary”, czyli Konferencja Ekumeniczna: Edyta Stein i 
Dietrich Bonhoeffer 

WARUM NIEMIECKI? DLACZEGO DEUTSCH? 
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„POSIADAMY W 

SOBIE DUŻO 

WIĘCEJ 

MOŻLIWOŚCI, 

NIŻ O TYM 

WIEMY.” -  

Edyta Stein 



W dniach 14-19 maja ucz-

niowie naszego gimna-

zjum oraz liceum wyjadą 

do Londynu. 

Program wizyty opiera się o 

następujące miejsca:  

 The City,  

 Tower of London, 

Tower Bridge,  

 St. Paul’s Cathedral, 

Muzeum Historii Na-

turalnej,  

 Galerię Figur Wo-

skowych Madame 

Tussaud’s,  

 Studio Harry Potter,  

 spacer koło Westmin-

ster Abbey i Parla-

mentu,  

 Whitehall,  

 Big Ben, Downing 

Street 10,  

 St. James’s Park,  

 National Gallery,  

 spacer po Leicester 

Square,  

 China Town,  

 Picadilly Circus,  

 Oxford Street,  

 London Eye,  

Zaplanowana jest również 

wycieczka do Oxfordu. 

Nie możemy się już docze-

kać. :) 

                                                    

Magdalena Woźniak-

Chroboczek 

spotkania i działania grupy 

uczniów z Niemiec i Polski. 

Język niemiecki jest środ-

kiem, dzięki któremu grupa 

się ze sobą porozumiewa, 

zatem jego znajomość jest w 

trakcie trwania wymiany z 

pewnością pogłębiana i 

ulepszana. Ma to wielkie 

znaczenie w nauce języka, 

uczniowie nabierają bowiem 

pewności siebie w używaniu 

języka obcego.   Komuniko-

wanie się w języku obcym w 

kraju jego pochodzenia 

oraz rozmowa z   osobami, 

dla których ten język jest 

językiem ojczystym jest bez-

cenną lekcją języka obcego. 

W Katolickim Gimnazjum i 

Liceum prowadzone są wy-

miany z dwiema szkołami 

partnerskimi w Niemczech, 

od prawie 16 lat z St. 

Benno – Gymnasium z Dre-

zna (dzisiaj na zasadzie 

wyłącznie konkretnych 

projektów) i czynne part-

nerstwo z St. Josef Gym-

nasium z Bocholt- od 2010 

roku, czyli już sześć lat. 

Wymiany między szkołami 

odbywają się na zasadzie 

wspólnych odwiedzin w 

danych krajach, wspólnego 

Poza tym wymiana walczy 

ze stereotypami i otwiera 

młodemu człowiekowi rze-

czywiście inne spojrzenie na 

świat. 

Programy są wspierane me-

rytorycznie i finansowo 

przez Stowarzyszenie 

Chrześcijańskich Dzieł Wy-

chowania – jednostkę 

PNWM czyl i  Polsko-

Niemieckiej Współpracy 

Młodzieży. 

Już wkrótce kolejne spotka-

nie polsko-niemieckie, grupa 

młodych Niemców ze szkoły 

St. Josef Gymnasium odwie-

JEDZIEMY DO LONDYNU 

WYMIANY POLSKO - NIEMIECKIE – kolejną możliwością praktycznej nauki 
języka niemieckiego i obalania stereotypów  

Goethe Zertifikat A2/B1 – opłaca się je zdać! 
ZAJĘCIA EXTRA W KATOLU 

egzaminu językowego i uzy-

skania certyfikatu na pozio-

mie językowym B1.  

Mamy zamiar zmobilizować 

pozostałych uczniów do 

uczęszczania na te zajęcia i 

potwierdzenia swoich umie-

jętności na egzaminach, w 

celu uzyskania certyfikatów 

językowych Goethe Institut. 

Certyfikaty potwierdzają 

znajomość języka, na danym 

poziomie, są honorowane na 

całym świecie i nie tylko 

utwierdzają samego zdają-

cego o jego  znajomości 

języka , ale i nie są bez 

znaczenia w czasie ubiega-

nia się o stypendia  w czasie 

studiów czy  zdobycia pracy 

w okresie jej późniejszego 

poszukiwania.   

Aldona Kałuża - Kanadys 

Uczniowie klasy I Katolickie-

go Gimnazjum spotykają się 

co tydzień na zajęciach do-

datkowych, przygotowują-

cych do zdobycia certyfika-

tu językowego na poziomie 

A2.  

Z kolei uczniowie klasy I 

Katolickiego Licem przygo-

towują się na zajęciach do-

datkowych do podejścia do 
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ZAJĘCIA 

EXTRA  

W KATOLU 



Dnia 1 kwietnia, trójka 

chłopców z klasy I Katolic-

kiego Liceum brała udział w 

Konkursie Wiedzy Realio-

znawczej o Niemczech i 

mieście Kolonii. Konkurs był 

organizowany przez Wy-

dział Filologii Germańskiej 

Uniwersytetu Śląskiego w 

ramach Dni Otwartych wy-

działu. Uczniowie mieli za-

tem okazję nie tylko po-

chwalić się swoją wiedzą o 

Niemczech  i mieście Kolonii, 

ale i odwiedzić Wydział 

Filologiczny Uniwersytetu 

Śląskiego, co dla ich germa-

nistki miało nie małe znacze-

nie, gdyż właśnie tego wy-

działu była studentką. Kon-

kurs wydał się uczniom o 

tyle interesujący, że jesienią 

ubiegłego roku ci sami ucz-

niowie zwiedzali miasto 

Kolonię podczas wymiany 

polsko-niemieckiej. Dlatego 

z chęcią chcieli się spraw-

dzić. Konkursu w tym roku 

nie wygrali, ale zajęli czoło-

we miejsca. Konkurs zachęcił 

ich jednak do dalszego 

zgłębiania wiedzy o Niem-

czech i chcą wziąć udział w 

kolejnej edycji konkursu za 

rok. I o to chodzi.    

Aldona Kałuża-Kanadys 

 

Po wizycie w Kolonii w Niemczech –  wizyta na Wydziale Germanistyki 
Uniwersytetu Śląskiego    

KONKURSY NAJWYŻSZEJ WAGI, bo tylko takie nas 
interesują – i sukces JĘZYKA NIEMIECKIEGO. 

zycznej. Podołała także 

pytaniom z historii Niemiec, 

geografii oraz wiadomo-

ściom o bieżącym życiu spo-

łeczno-politycznym krajów 

niemieckiego obszaru języ-

kowego. 

Laura Bilko - uczennica II 

klasy Katolickiego Gimna-

zjum w Cieszynie została 

Laureatką Wojewódzkiego 

Konkursu Przedmiotowego z 

Języka Niemieckiego. W 

rejonie bielskim tylko trzem 

osobom udało się zdobyć 

tytuł laureata, a Laura zaję-

ła wśród tych osób pierw-

s z e  m i e j s c e .  

Laura wypadła nie tylko 

językowo bardzo dobrze, 

ale podołała także nieła-

twym pytaniom dotyczącym 

systemu politycznego Nie-

miec i twórczości literatów, 

malarzy i muzyków niemiec-

kich. Laura – gratulujemy, 

bo będąc laureatką konkur-

su zostałaś zwolniona z trze-

ciej części egzaminu gimna-

zjalnego i otrzymujesz 

100% punktów !!!! 

Aldona  Kałuża-Kanadys 

Katolickie Gimnazjum i Li-

ceum w Cieszynie odnosi 

sukcesy z języka niemieckie-

go w znaczących konkur-

sach, w gimnazjum jest to 

Wojewódzki Konkurs Przed-

miotowy, a w liceum Ogól-

nopolska Olimpiada Przed-

miotowa. 

Angelika Żwak – uczennica 

III klasy Katolickiego Liceum 

w Cieszynie została finalist-

ką etapu okręgowego 39. 

Ogólnopolskiej Olimpiady 

Języka Niemieckiego. Ange-

lika wypadła bardzo do-

brze w finale tego etapu, 

gdyż reasumując jego dwie 

części (pisemną i ustną), uzy-

skała 93,3 %, zabrakło jej 

zatem 1,7 % aby znaleźć 

się w finale ogólnopolskim. 

Gratulujemy bardzo Angeli-

ce, bo na etapie ustnym 

bardzo dobrze odpowie-

działa na pytania dotyczą-

ce literatury niemieckoję-
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Laura Bilko - nasza laureatka 



scem tylko dla bogatych. Jed-

nak, gdy tu przyszłam spotka-

łam wielu ciekawych ludzi, 

bogatych w wiedzę... Jak 

widać w tym przypadku teza 

debaty jest prawdziwa..." - 

grupa ta zastanawiała się 

także, dlaczego stereotypy 

zazwyczaj dotyczą większej 

ilości osób, np. stereotyp o 

niewykształconych Ameryka-

nach czy Polakach pijakach. 

Obrońcy tezy doszli do wnio-

sku, że w większych grupach, 

ludzie nie są w stanie poznać 

wszystkich informacji o danej 

grupie. W ten sposób two-

rzą stereotypy, które nie są 

zgodne z prawdą. Grupa ta 

twierdziła, że stereotypy są 

uogólnieniem i pomijają więk-

szą część prawdy. 

Następnie głos zabrali przed-

stawiciele grupy przeciwnej 

tej tezie: - "Czy stereotypy 

nie mają wiele wspólnego z 

prawdą? Na obserwacjach 

oparty jest nasz sposób po-

strzegania rzeczywistości. Nic 

przecież, nie bierze się z ni-

kąd. Stereotypy również są 

skutkiem obserwacji. Gdyby 

było inaczej, gdyby stereoty-

py były wymysłem człowieka, 

to by nie przetrwały. Staramy 

się w życiu nie kierować ste-

reotypami, jednak zdarza się, 

że postrzegamy, iż mają one 

swoje odzwierciedlenie w 

rzeczywistości. Nie zdając 

sobie z tego sprawy, często 

kierujemy się stereotypami..." 

- członkowie tej grupy przy-

wołali stereotyp o pięknych 

Polkach. Przekonywali, że one 

nie biorą się z nikąd i nie ma 

osoby, która by się akurat z 

21 kwietnia w auli Katolickie-

go Gimnazjum i Liceum im. 

św. Melchiora Grodzieckiego 

w Cieszynie, odbyła się deba-

ta oksfordzka pt. „Stereotypy 

nie mają wiele wspólnego z 

prawdą”. 

Debata oksfordzka została 

zorganizowana w ramach Dni 

Otwartych szkoły. Była ona 

skierowana do uczniów szkół 

gimnazjalnych i ponadgimna-

zjalnych z Cieszyna. Organiza-

torami debaty oksfordzkiej byli 

dyrekcja, nauczyciele oraz ucz-

niowie Katolickiego Gimnazjum 

i Liceum w Cieszynie. 

- "Debata oksfordzka to ro-

dzaj debaty, w której zdecy-

dowanie zabronione jest obra-

żanie, bądź wyśmiewanie 

mówców strony przeciwnej. Jej 

zadaniem jest dyskusja nad 

tezą. Debatują przeciwnicy 

tezy oraz jej obrońcy. Prze-

wodniczy im marszałek, który 

ma do pomocy sekretarza czu-

wającego nad czasem i kolej-

nością wypowiedzi. Typ deba-

ty pochodzi z Uniwersytetu 

Oksfordzkiego..." – wyjaśniła 

Sławomira Ruchała, nauczyciel 

w szkołach katolickich, a jedno-

cześnie marszałek debaty. 

Po krótkim wstępie, debata 

rozpoczęła się od wystąpienia 

przedstawicieli grupy broniącej 

tezy „Stereotypy nie mają wie-

le wspólnego z prawdą”. – 

"Myśl, którą chciałabym rozwi-

nąć podczas mojej przemowy, 

jest stereotyp związany ze 

szkołami prywatnymi, katolicki-

mi. Gdy wybierałam szkołę 

katolicką słyszałam, że jest 

ona wylęgarniami snobów, 

wstępnym seminarium czy miej-

tym konkretnym stereotypem 

nie zgodziła. 

Dyskusja rozgorzała na do-

bre, obie strony starały się 

przekonać publiczność do 

swoich poglądów. Debata 

pokazała, że uczniowie dys-

ponują sporą wiedzą i po-

trafią dyskutować z kulturą i 

na poziomie. Ostatecznie, 

werdyktem publiczności w 

debacie zwyciężyła grupa 

u c z n i ó w ,  k t ó -

ra była przeciwna tezie, że 

„stereotypy nie mają wiele 

wspólnego z prawdą”. 

Na zakończenie dyrektor 

Katolickiego Gimnazjum i 

Liceum w Cieszynie, ks. To-

masz Sroka, podziękował 

uczniom, którzy wzięli udział 

w debacie oraz zebranej 

publiczności. Wyraził także 

chęć, aby w przyszłym roku 

szkolnym zorganizować te-

go typu debatę pomiędzy 

cieszyńskimi szkołami. 

Tekst:  Łukasz Wantulok 

 

Debata oksfordzka nt. „STEREOTYPY NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO Z 
PRAWDĄ” już za nami. Uff…. :)  

 

K A T O L I C K I E  L I C E U M  O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E   
I  K A T O L I C K I E  G I M N A Z J U M   
I M .  Ś W .  M E L C H I O R A  G R O D Z I E C K I E G O  W  C I E S Z Y N I E  

OPRACOWAŁA: Sławomira Ruchała  


