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Nie mogę doczekać się wyjazdu. Oczywiście 
boję się tych wszystkich zwierząt i robali, którymi 
tak chętnie straszyli mnie koledzy i lekarze. 
Jednocześnie nie jestem w stanie przestać się 
uśmiechać, kiedy tylko myślę, że niedługo będę 
w Gambii. Bardzo chcę już poznać wszystkich 
z ośrodka i poza niego. Myślę że to będzie 
niezapomniana przygoda. Nie potra� ę sobie w tej 
chwili wyobrazić tamtejszej miejscowości, ludzi 
i życia. Wiem tylko, że naprawdę bardzo chcę się 
tam znaleźć choćby tylko na miesiąc.

Ela Kaczkowska, kl. IId LO

Do wyjazdu na misję przygotowuję się od trzech 
lat. Fakt, że w naszej szkole jest możliwość wzięcia 
udziału w takim przedsięwzięciu jest dla mnie 
wyjątkowy i niezwykle mnie cieszy. Bardzo cenię 
możliwość zaangażowania we wszelkie formy 
wolontariatu. Naprawdę się cieszę z sierpniowego 
wyjazdu do Gambii, jestem przekonany, że nasza 
obecność w ośrodku salezjańskim przyniesie 
wiele dobra, rozumiem jednak z jak dużą 
odpowiedzialnością wiąże się ten wyjazd. Jestem 
jednak pewien, że w naszym gronie są osoby, 
z którymi realizacja tego projektu, to będzie czysta 
przyjemność. Z pomocą księdza Bosco na pewno 
wszystko pójdzie zgodnie z planem. 

Piotr Olszewski, kl.III LO

Wielogłos polsko-francuski na temat projektu 
,,Francja elegancja”

Pomysł na projekt ,,Francja Elegancja" 
powstał   przy okazji obchodzonego corocznie 
marcowego Święta Frankofonii. Właśnie 
z tej okazji zaproponowałam uczniom bliższe 
poznanie frankofońskiego świata haute 
couture. Celem projektu było wyjaśnienie, 
co oznacza pojęcie haute couture oraz 
przedstawienie sylwetki i twórczości 
wybranego frankofońskiego projektanta 
mody. Lista do wyboru była długa.

Uczniowie sami decydowali, kogo wybiorą; Coco 
Chanel, Christiana Diora, Yves Saint-Laurent, 
Pierre’a Cardin, Sonię Rykiel, René Lacoste’a, Louis 
Vuittona, Jean-Paul Gaultier z Francji, Stromae 
z Belgii czy Ymane’a Ayissi z Kamerunu. Zadanie 
polegało na przygotowaniu interaktywnego 
lapbooka na wybrany temat oraz zrobieniu zdjęcia 
odzwierciedlającego styl modowego artysty 

związanego z tematem. Prace uczniów przerosły 
moje oczekiwania. Jestem z nich naprawdę dumna. 
Z przyjemnością umieszczałam na szkolnym 
facebooku niezwykłe, piękne zdjęcia, kreatywne 
lapbooki oraz zdanie, powtarzające za każdym 
razem to samo stwierdzenie, że moi uczniowie 
naprawdę mają talent, styl i klasę. Cieszę się, 
że oprócz zdolności językowych odkryłam inne 
niezwykłe talenty moich uczniów. Ogromną 
satysfakcję sprawia mi fakt, że uczniowie 
z entuzjazmem weszli w uczenie się poprzez 
interkulturowość. Przyswajanie języka jest przecież 
ściśle związane z nabywaniem kultury w nim 
odzwierciedlonej.

Joanna Wróbel
nauczycielka języka francuskiego 
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Francja uchodzi za kolebkę mody, stylu i szyku. 
Ucząc się języka francuskiego nie można więc 
przejść obojętnie obok tych tematów. Dlatego 
bardzo mnie ucieszyło zadanie domowe, 
jakim było stworzenie projektu o wybranym 
wybitnym projektancie mody z tego kraju. Nie 
zastanawiałam się długo kogo wybiorę. Coco 
Chanel  była tą projektantką, którą chciałam 
przedstawić. Zainspirowała mnie tym, że była 
prekursorką nowego stylu ubrań kobiecych, 
luźnego, pozbawionego zbędnych ozdób, 
a przede wszystkim wygodnego. Skromne w swej 
prostocie, eleganckie i ponadczasowe projekty 
przetrwały do dnia dzisiejszego i każda z kobiet 
w swojej sza� e posiada ubiór, który mógłby być 
wzorowany na jej pracach. Oprócz projektów mody 
zasłynęła również jako twórczyni perfum, które są 
najsłynniejszym zapachem do dnia dzisiejszego. 
W pracy nad projektem bardzo pomógł mi fakt, 
że podczas wymiany ze szkołą we Francji udało 
nam mi się zwiedzić klasztor w Aubazine, miejsce, 
w którym się wychowała właśnie Coco Chanel
i z którym związana jest historia jej życia.

Basia Suwalska, kl. IIb LO

Praca nad projektem sprawiła mi dużo 
przyjemności. Dzięki niej mogłem miło spędzić 
czas, opracowując i szukając  informacji o René  
Lacoste. Większość wiadomości o nim wcześniej 
nie było mi znanych, a okazały się bardzo ciekawe 
i zaskakujące. Dzięki temu projektowi poszerzyłem 
zarówno swoją wiedzę, jaki i zdolności plastyczne. 
Mogę powiedzieć, że był to korzystnie spędzony 
czas.

Józef Peregudowski, kl. IIb LO                                                                                                      

Gdy pracowałam nad projektem o Coco Chanel 
dotarłam do mnóstwa ciekawych informacji, 
dotyczących zarówno jej życia prywatnego, jak 
i założonej przez nią � rmy. Jako osoba, którą bardzo 
interesuje marka Chanel byłam niesamowicie 
pochłonięta pracą nad tym bardzo ciekawym, 
jak i również czasochłonnym projektem. Bardzo 
podobał mi się temat tegorocznego projektu 
i niezmiernie się cieszę, że miałam możliwość 
wzięcia w nim udział. 

Martyna Kondratowicz kl. IId LO 

Projekt ,,Francja Elegancja” bardzo mi się 
podobał, był przyjemny w wykonaniu. Podczas 
pracy nad projektem dotyczącym Stromae 
dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy na jego 
temat, m.in że posiada własną � rmę odzieżową. 
Z zainteresowaniem czytałam ciekawostki, 
oglądałam zdjęcia i � lmy na jego temat. Projekt 
również pomógł mi odpocząć w efektywny sposób.

Zuzia Kopeć kl. Ia LO

Le projet Francja Elegancja a été une 
expérience très intéressante. Grâce à ma 

participation, j'ai appris beaucoup de nouvelles 
choses et élargi mes connaissances. Je l'ai beaucoup 
aimé !

Bartek Gricer kl. IId LO

Le projet Francja Elegancja  m'a personnellement 
surpris. Je ne m'attendais pas à ce que j'apprenne 
autant de nouvelles informations et curiosités 
sur le monde de la mode française. Au départ, je 
pensais que ce serait un travail ordinaire à écrire, 
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mais quand il s'est avéré que nous allions faire des 
lapbooks, j'étais très heureuse. Mieux encore, il était 
juste curieux et je me suis beaucoup amusée. J'ai 
aimé le fait que ce soit sous la forme d'une œuvre 
d'art  car j'aime beaucoup ces tâches car elles sont 
liées à mes intérêts. Je ne me suis pas ennuyée en 
travaillant dessus  mais je me suis beaucoup amusée 
et je suis satisfaite du résultat de mon travail.

Aleksandra Wisiecka kl. IId LO

Le projet français était très spécial pour moi. En le 
créant, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes 
sur la haute couture. Cela m'a aussi fait rencontrer 
des artistes français qui créent cette culture. Je 
pense que ce projet a été très précieux.

 Piotr Kuźniak kl. IId LO

C'était tellement amusant de travailler sur le 
projet! J'ai travaillé sur le thème de Sonia Rykiel 
grâce auquel j'ai pu connaître en profondeur non 
seulement son histoire personnelle et l'histoire de 
sa marque mais aussi toute la gamme de la mode 
haute couture francophone grâce aux productions 
de mes collègues. Je suis ravie d'avoir pu participer 
à un projet aussi ambitieux!

Justyna Osarczuk kl. IId LO

Je pense que c'était un projet fantastique! J’adorais 
découvrir mieux Coco Chanel en créant un projet 
sur sa vie. Je pouvais me sentir moi-même comme 
designer.  Aujourd’hui grâce à mon projet sous la 
forme de la garde-robe de Coco, tout le monde 
peut découvrir quelque chose de sa vie orageuse 
et fascinante. 

Ela Kaczkowska kl. IId  LO

Międzynarodowy egzamin z języka francuskiego

W sobotni poranek 29 maja, cztery 
uczennice naszego liceum, wzięły udział 
w międzynarodowym egzaminie z języka 
francuskiego. DELF (Diplôme d'Études en 
Langue Française) wydawany przez francuskie 
Ministerstwo Edukacji Narodowej poświadcza 
kompetencje językowe osób niebędących 
rodzimymi użytkownikami języka 
francuskiego. Jego posiadanie może okazać 
się niepowtarzalną szansą na dostanie się na 
prestiżowe studia czy otrzymanie wymarzonej 
pracy. Na poziomie B2 zdawały uczennice klasy 
IId, Elżbieta Kaczkowska i Justyna Osarczuk, 
zaś na A2, Basia Suwalska z klasy IIb i Żaneta 
Zychla z klasy Ib. Opieką i przygotowaniem 
do tego ambitnego egzaminu zajęła się 
pani Joanna Wróbel, nauczycielka języka 
francuskiego w naszym liceum.

Le samedi matin 29 mai, quatre élèves 
de notre lycée ont participé à l'examen 

international de français dont la réussite est 
récompensée par le diplôme DELF (Diplôme 
d'Études en Langue Française). Il s'agit d'un diplôme 
o�  ciel délivré par le ministère français de l'Éducation 
nationale qui certi� e les compétences linguistiques 
des locuteurs non natifs du français. Avoir ce 
diplôme peut s'avérer être une chance unique 
pour pouvoir accéder aux  études prestigieuses ou 
obtenir l'emploi de vos rêves. Au niveau B2, il y avait 
des élèves de la classe 2d,  Elżbieta Kaczkowska et 
Justyna Osarczuk et en A2, Basia Suwalska de la 
classe 2b et Żaneta Zychla de la classe 1b qui se 
sont présentées à cette épreuve internationale de 
français. La tutelle et la préparation à cet examen 
ambitieux ont été assurées par Mme Joanna 
Wróbel, professeur de français dans notre lycée.

Justyna Osarczuk, kl. IId LO
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J’ai décidé de participer au DELF B2 au début de 

cette année. Je trouve que cet examen est un billet 

pour le meilleur travail à l'avenir. Nous avons eu 

beaucoup de préparations, nous avons écrit plein 

de tests, d’articles et de lettres o�  cielles. C'était le 

travail nécessaire pour réussir au DELF. L’examen 

en lui-même n’a pas été trop di�  cile, pourtant 

j'étais très stressée. De plus il y avait quatre parties: 

compréhension orale, compréhension écrite, le 

texte à écrire et la partie orale ou il fallait présenter 

son opinion pendant 5-7 minutes sous une forme 

de monologue. Je suis heureuse d'avoir participé 

au DELF et j’ai hâte de connaître les résultats. 

Ela Kaczkowska, kl. IId LO

Zdecydowałam się przystąpić do egzaminu DELF 

A2 przede wszystkim, aby rozwinąć i potwierdzić 

moją wiedzę z zakresu języka francuskiego, którą 

do tej pory zdobyłam w szkole. Jak się okazało 

była to również wspaniała okazja, by oswoić się 

ze stresem, który zazwyczaj towarzyszy przy 

poważnych egzaminach. Przygotowania zaczęły 

się wcześnie, bo już na początku bieżącego 

roku szkolnego. Początkowo miały one formę 

cotygodniowych spotkań, które w kilka tygodni 

przed egzaminem zmieniły się na dwie godziny 

tygodniowo. Na zajęciach oswoiliśmy się z formą 

testu, jak i odpowiedzi ustnej, a także ćwiczyliśmy 

schematy pisania krótkich form pisemnych, takich 

jak e-maile i listy. Kandydaci muszą wykazać 

się samodyscypliną oraz systematycznością 

przy przygotowaniach, jednak bez wątpienia 

mogę zapewnić, że trud i starania w tym 

przypadku nie będą daremne. Należy pamiętać, 

że funkcją egzaminu DELF jest sprawdzenie 

znajomości języka francuskiego w sytuacjach 

życia codziennego, dlatego też jego forma jest 

klarowna i przyjazna dla zdającego. Sam egzamin 

składał się z trwającej 100 minut części pisemnej 

oraz około dziesięciominutowej odpowiedzi 

ustnej. Pisemna część składa się ze słuchania 

i czytania ze zrozumieniem oraz pisania dwóch 

niedługich tekstów. Odpowiedź ustna polegała na 

przedstawieniu się, opowiedzeniu o wylosowanym 

temacie oraz zaimprowizowaniu krótkiego dialogu. 

Całość przebiegała w przyjaznej i swobodnej 

atmosferze, co zdecydowanie sprzyjało zdającym. 

Muszę przyznać, że przystąpienie do DELF-a było 

dla mnie przyjemnością i cieszę się, że mogłam 

poznać tę formę potwierdzenia znajomości języka 

francuskiego. 

Basia Suwalska, kl. IIb LO
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