
Sprawozdanie z Finału 13 MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU  
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 
30 marca 2017 roku o godzinie 9:00 w świetlicy Zespołu Szkół Łączności odbył się 

finał 13 Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego organizowanego jak co roku przez 
nauczycieli języka angielskiego w ZSŁ mgr Ewę Bonior, mgr Małgorzatę Syc-Jędrychowską, 
mgr Magdalenę Czechowską-Buratowską oraz mgr Piotra Piekarskiego. W tym roku 
rywalizacja odbywała się pomiędzy zawodnikami z 5 szkół a gościliśmy nauczycieli oraz 
uczniów-uczestników z 4 krakowskich szkół: Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1, Zespołu 
Szkół Energetycznych ,Technikum Komunikacyjnego nr 1 oraz Zespołu Szkół Chemicznych.  

Czternastu finalistów konkursu, jury oraz widownię powitał Pan Dyrektor mgr Antoni 
Borgosz. Z naszej szkoły do finału zakwalifikowali się uczniowie, którzy uzyskali największą 
liczbę punktów w rozgrywkach eliminacyjnych przygotowanych i przeprowadzonych przez 
całą Komisję Języka Angielskiego 

Prezenterami prowadzącymi konkurs byli debiutujący w tej roli Dominika Żuchowska 
oraz Szymon Zyguła z klasy 2 Ia. Znakomicie spełnili swoje zadanie. 

W jury rozgrywki finałowej, którego przewodniczącą była Pani Ewa Bonior, zasiedli 
nauczyciele angliści z ZSŁ (organizatorzy) oraz nauczyciele z wyżej wymienionych szkół: 
Pani Anna Breś, Pani Grażyna Skałka, Pan Artur Łabudzki oraz Pan Sebastian Machowski. 
Zadanie finałowe (autorstwa mgr Ewy Bonior, mgr Magdaleny Czechowskiej-Buratowskiej, 
mgr Piotra Piekarskiego oraz niezwykle kreatywnych uczniów: Dominiki Żuchowskiej i 
Pawła Siecińskiego) składało się z 2 części i polegało na:   

1.wylosowaniu, przygotowaniu i odegraniu (również w parach) przydzielonej roli np. 
nauczyciela, starszego pana zgłaszającego na policji zaginięcie kota, ucznia, przestępcy 
próbującego uniknąć kary itp., znajdujących się w jakiejś kuriozalnej sytuacji z życia 
codziennego, z której uczestnicy musieli wybrnąć. 

2. wylosowaniu sentencji, co do słuszności której zawodnicy mieli za zadanie przekonać 
publiczność podczas 2-minutowej wypowiedzi.   

Oceniany był nie tylko stopień znajomości języka, ale również umiejętność 
dostosowania tak zwanego rejestru językowego (dobór wyrażeń oraz struktur używanych w 
kontekście formalnym i nieformalnym) do wylosowanej „sytuacji z życia” . Niektórzy 
uczestnicy konkursu wywołali entuzjazm widowni swoimi dużymi zdolnościami aktorskimi 
oraz niekonwencjonalnymi pomysłami na wybrnięcie z trudnej sytuacji.  

Z pewnością do historii konkursu przejdzie fragment wypowiedzi, która do łez 
rozbawiła jurorów oraz widownię: 

„Look at these teachers…They have absolutely nothing to do. Every day they just sit at 
home on the sofa and wait for the evening to come. They sometimes cook but only few of them. 
We should definitely give them more homework..” 

Rywalizacja przebiegała w niezwykle sympatycznej atmosferze a zawodnicy (choć z 
różnych szkół) świetnie ze sobą współpracowali. 

Miło nam poinformować, że jedno z miejsc finałowych przypadło w udziale uczniowi 
Zespołu Szkół Łączności: 
 

I miejsce: Patryk Szabla – Technikum Komunikacyjne 
II miejsce: Bartosz Gębski kl. 1 Ic– Zespół Szkół Łączności 

                     III miejsce: Bogdan Ignacyk- Zespół Szkół Energetycznych 
 

Moment ogłoszenia wyników uświetnił swoją obecnością Pan Dyrektor mgr Antoni 
Borgosz, który po krótkim przemówieniu wręczył zwycięzcom nagrody pieniężne i 
książkowe oraz pogratulował im sukcesu. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody ufundowane przez wydawnictwa anglojęzyczne. 
 



Na uwagę i pochwałę zasługuje wysoki poziom znajomości języka angielskiego. 
Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim gościom z zaprzyjaźnionych szkół dziękujemy 

za przybycie i wspólną zabawę! Organizatorzy konkursu kierują również szczególne 
podziękowania dla Pana Dyrektora Zygmunta Parzelki i uczennic Karoliny Nowak, Weroniki 
Piwowarczyk oraz Rafała Węgrzyna za oprawę medialną i nakręcenie pamiątkowego filmu 
oraz Pana Michała Okrajniego  wraz z ekipą uczniów za zorganizowanie nagłośnienia. Dużo 
pracy i serca w eleganckie przyjęcie gości włożyły również Paulina Pasternak i Karolina 
Bobowska a także Łukasz Potaczek i Jakub Laszczyk. Za zrobienie pamiątkowych zdjęć 
dziękujemy Kacprowi Zarycznemu z kl. 2 Ia.  

  
See you all next year!:) 
 
 

                                                Tekst: Magdalena Czechowska-Buratowska 


