
WSPÓLNE PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 

 

1) Konkurs leksykalny z partnerską szkołą w Farnborough „Words for Charity 2” 

  

 

2)  

3)                  

4)  

 

 W dniach od 3 do 21 czerwca 2014r. rozgrywał się konkurs leksykalny „Words for Charity 2” 

pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie a partnerską szkołą z Wielkiej Brytanii The 

Sixth Form College Farnborough.  

Cele konkursu związane były z zachęceniem polskiej i brytyjskiej młodzieży do wzbogacania 

zasobów słownictwa oraz skupienie uwagi na problemach krajów rozwijających się, gdyż konkurs 

był jednocześnie akcją charytatywną. Ponadto ważne było promowanie uczestnictwa w konkursach 

leksykalno-gramatycznych i rozwijanie umiejętności pracy drużynowej.  

Nasza międzynarodowa impreza polegała na rywalizacji drużyn na drodze testu leksykalnego 

odbywającego się przez internet w trzech etapach po 30 minut każdy. W czasie każdego etapu każdy 

uczestnik starał się zdobyć jak najwięcej punktów dla siebie i swojej grupy. W rozliczeniu ogólnym 

wszystkie punkty zdobyte przez obie drużyny przyczyniły się do zapewnienia żywności najbardziej 

potrzebującym, ponieważ test internetowy z którego korzystaliśmy jest sponsorowany przez “United 

Nations Food Programme”. Tak więc wszyscy są moralnymi zwycięzcami! Ponadto, “Words for 

Charity” został zarejstrowany w Radzie Europy jako impreza z okazji Dnia Języków: 

http://edl.ecml.at/Events/1772/EventsDatabase/tabid/1772/language/pl-PL/Default.aspx Polskim 

opiekunem konkursu była nauczycielka języka angielskiego Beata Kouhan (LO Sulechów) oraz 

nauczycielki The Sixth Form College p. Marilyn Harris and Vanja Karanovic.  

Do ścisłego finału przeszli:  Marcel Rzepka Im (I miejsce), Bartosz Drzygała IIm (II miejsce) 

oraz Agata Cogiel Im (III miejsce), honorowe miejsce zajmuje również Daria Sinicka Im. Nagrody 

rzeczowe dla najlepszych ufundowała firma Nowa Era, dyplomy za wyniki konkursu zostały 

przesłane przez The Sixth Form College Farnborough. 

Zapraszamy do udziału w konkursach w przyszłym roku szkolnym! 

 

 

 

 

 

http://edl.ecml.at/Events/1772/EventsDatabase/tabid/1772/language/pl-PL/Default.aspx


2) WIZYTA UCZNIÓW Z PARTNERSKIEJ SZKOŁY 

 

W dniach 22-15 listopada 2013r. uczniowie z naszej partnerskiej szkoły w Wielkiej Brytanii The Sixth Form 

College Farnborough wraz z opiekunami gościli w Sulechowie i brali udział w Festiwalu Chopinowskim.  

 

Utalentowani pianiści: Nicole (3 m- pobytu uczniowie naszego Liceum towarzyszyli gościom kibicując im w 

czasie występów, oraz prowadząc ce w Konkursie Chopinowskim), Zoe, George, Rohin oraz Jago wraz z 

opiekunami Panem Benem Dowsettem i Panią Aldoną Hannah zwiedzili Sulechów, Zieloną Górę, Cigacice i 

Trzebiechów. W czasie niemal całego konwersacje na różnorodne tematy. 

 

Oliwia Sobczak, Agata Cogiel, Aleksandra Wojewoda i Marcel Rzepka z klasy Im bez wahania zgłosili się jako 

wolontariusze i wspaniale wypełnili swoje zadanie. Mogą o tym świadczyć podziękowania samych gości oraz 

artykuły w Gazecie Lubuskiej  

(http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131127/POWIAT23/131129604 , 

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131124/POWIAT23/131129728)  i na stronie naszej 

partnerskiej szkoły w Farnborough (http://www.farnborough.ac.uk/News/Show/122300 ). 

 

Oto jakie wrażenia mieli sami uczniowie: 

„To wspaniałe przeżycie poznać nowych ludzi, w szczególności gdy jedynym sposobem na rozmowę jest 

używanie języka obcego. Był to duży test dla nas wszystkich. Bardzo się cieszę, że mogłam poznać tak 

utalentowanych miłych ludzi. Mam nadzieję, że nadal będziemy utrzymywać kontakt.” Oliwia Sobczak 

 

„Na początku wahałam się czy wziąć udział w opiece nad uczniami z partnerskiej szkoły w Farnborough, ale w 

końcu się zdecydowałam przystać na tę propozycję. Nie żałuję. Uczniowie są bardzo mili, utalentowani i 

rozmowni, mają wiele ciekawych zainteresowań i pasji. Mogliśmy z nimi dyskutować na różne tematy dotyczące 

np. muzyki, książek, teatru, zwierząt, kultury i zachowań charakterystycznych dla Polaków i Brytyjczyków. Przy 

okazji podszkoliliśmy swój angielski. Była to niecodzienna okazja do takiego spotkania i mam nadzieję, że 

pozostanie ona w pamięci zarówno naszej, uczniów sulechowskiego Liceum, jak i gości z Wielkiej Brytanii.” 

Agata Cogiel 

 

„Cieszę się bardzo z możliwości uczestniczenia w przyjeździe do nas Brytyjczyków. Ciekawie jest posłuchać 

prawdziwego, brytyjskiego akcentu oraz możliwość zadania pytań. Odnoszę wrażenie, że jesteśmy do siebie 

bardzo podobni jako nastolatkowie. Jednak są rzeczy nowe, z których wspólnie się śmiejemy. Na przykład nasi 

goście stwierdzili, że w bardzo "specyficzny" sposób bijemy brawo. Śmieszny jest też ich sposób wypowiadania 

polskich słów. Fajnie, że zgłosiłam się do tego zadanie. Wyjątkowo ciekawe przeżycie. Mam nadzieję, że nam 

kiedyś też uda się ich odwiedzić.” Aleksandra Wojewoda 

 

„Możliwość poznania tak wspaniałych i utalentowanych ludzi rzadko się zdarza, a jednak ja miałam tę okazję i 

jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. Dzięki rozmowom z rówieśnikami z Wielkiej Brytanii mogłam 

sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz dowiedzieć się wielu nowych rzeczy na ich temat oraz ich kultury. 

Wspaniałe jest to, że gościom zza granicy podoba się tak małe miasteczko jak Sulechów oraz to, że mogli zagrać 

na Festiwalu Chopinowskim. Osobiście życzę im wszystkiego najlepszego i mam nadzieję, że będziemy 

utrzymywać kontakt.”Daria Sinicka 

 

„Nasi goście z Anglii są bardzo mili i weseli. Pomimo początkowych  

problemów już rozumiemy się dość dobrze. Miło się nam z nimi rozmawia i  

znajdujemy wiele wspólnych tematów. Każdy z nich jest trochę inny.  

Podziwiam ich za ich talent.” Marcel Rzepka 

 

http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131127/POWIAT23/131129604
http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131124/POWIAT23/131129728
http://www.farnborough.ac.uk/News/Show/122300


 

 

 

 

 


