
Język angielski



Język angielski nie jest jedynym językiem obcym nauczanym w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym
Politechniki Łódzkiej (PLOPŁ), ale z pewnością należy go zaliczyć do przedmiotów kluczowych. Już

w pierwszej klasie liceum uczniowie podejmują intensywną naukę tego języka, często osiągając poziom
Proficiency (C2) na zakończenie liceum.

Wysoki poziom nauczania języka angielskiego to nie tylko świetnie zdana matura, ale również gwarancja
przyjęcia na zagraniczne uczelnie zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Stanach Zjednoczonych.
Dodatkowo część uczniów naszej szkoły co roku (nieobowiązkowo) przystępuje do egzaminów

międzynarodowych, dzięki którym ich portfolio wzbogaca się o certyfikaty C1 Advanced, C2 Proficiency, 
IELTS czy dyplom SAT, który stanowi przepustkę do studiów na uniwersytetach amerykańskich.

Oprócz wyżej wymienionej działalności, która stanowi podstawę nauki w szkole, zajmujemy się również
realizacją wielu projektów, których część jest opisana (oraz częściowo zilustrowana) poniżej.



OLIMPIADY 
I KONKURSY
Mimo że uczniów PLOPŁ charakteryzuje zainteresowanie 
przedmiotami ścisłymi, jest wśród nich wielu pasjonatów 
języków obcych, którzy co roku biorą udział w różnego 
rodzaju olimpiadach, takich jak Olimpiada Języka 
Angielskiego organizowana przez Wyższą Szkołą Języków 
Obcych im. S. B. Lindego w Poznaniu czy I Olimpiada Języka 
Angielskiego z Elementami Technicznymi dla szkół średnich 
LangTech 2019.
W tym roku do etapu finałowego ww. zakwalifikowało się 119 
uczniów z województwa łódzkiego, świętokrzyskiego oraz 
pomorskiego.
Tytuł laureata uzyskali następujący uczniowie PLOPŁ:
I miejsce – Jakub Piotrowicz 2GE
III miejsce – Diego Król 2GE/3A
IV miejsce – Michał Żelazko 2GE
VI miejsce – Jakub Krzysiak 3A
VII miejsce – Adam Stefański 2GE



JUVENES 
TRANSLATORES

Pewną nowością w naszej szkole jest 
udział uczniów w Konkursie
dla młodych tłumaczy Unii
Europejskiej „Juvenes Translatores”.

W edycji 2019 Zuzanna Kubiak 
otrzymała wyróżnienie w ww. 
konkursie i w nagrodę wyjechała
na warsztaty dotyczące tłumaczeń
do Brukseli.



MILO
PLOPŁ miało również przyjemność być
pierwszym gospodarzem
Międzyszkolnych Igrzysk Liceów
Ogólnokształcących (MILO) i to właśnie
na nas spoczął obowiązek organizacji
rozgrywek w kategorii „język angielski”. 
Nie była to jednak typowa pisemna
olimpiada, lecz kompleksowy zestaw
zadań, w którym każdy mógł spróbować
swych sił w konkurencjach takich jak: 
biegi do stolików i tłumaczenie przy nich
zdań; zabawa typu tabu - kalambury w 
celu odgadnięcia słowa; atrakcyjny quiz 
z gramatyki czy tworzenie dubbingu
do scenki bez dźwięku.



Wszyscy wiemy, że nauka języka obcego polega
na stopniowym przyswajaniu słownictwa
i gramatyki. Jednak według nas prawdziwego
użytkownika języka charakteryzuje coś więcej, 
mianowicie chęć pogłębiania wiedzy dotyczącej
kultury krajów anglojęzycznych, dlatego też nasi 
uczniowie chętnie biorą udział w konkursach, 
w których nacisk położony jest przede wszystkim
na zagadnienia z zakresu literatury czy sztuki. 
Jednym z takich wydarzeń był konkurs
dla licealistów „Szekspir – cyberkultura – mem” 
zorganizowany przez Międzynarodowe Centrum 
Badań Szekspirowskich (międzywydziałowa
jednostka naukowo-badawcza Uniwersytetu
Łódzkiego). Zadanie polegało na stworzeniu
mema szekspirowskiego, czyli takiego, który
nawiązywałby do twórczości Williama Szekspira. 
Inne tego typu wydarzenie miało już miejsce
w naszej szkole. Był to konkurs scenek i recytacji
utworów Williama Szekspira.



WYKŁADY 
I KONFERENCJE

Skoro mowa o kulturze, warto wspomnieć tutaj o serii
wykładów i konferencji anglojęzycznych, w których nasi 
uczniowie biorą regularnie udział. Jednym z takich wydarzeń
było sympozjum połączone z uroczystością upamiętniającą
150. rocznicę śmierci amerykańskiego aktora Iry Aldridge’a. 
Uroczystość zorganizowana przez Międzynarodowe
Centrum Badań Szekspirowskich odbyła się
na Uniwersytecie Łódzkim.

Innym razem gościliśmy w szkole doktora Piotra Spyrę
z Zakładu Dramatu i Dawnej Literatury Angielskiej
Uniwersytetu Łódzkiego. Doktor Spyra specjalizuje się
w angielskiej literaturze późnośredniowiecznej
oraz renesansowej. Jego badania skupiają się na związkach
folkloru i literatury w kontekście średniowiecznych
romansów rycerskich, ballad ludowych oraz komedii
Williama Szekspira.

W pierwszej części spotkania doktor Spyra wygłosił wykład
pt. Fairies in English Folklore and Literature. W drugiej
części uczniowie przedstawili przygotowane wcześniej
prezentacje na temat ulubionego literackiego stworzenia
fantastycznego.

Wykład doktora Spyry spotkał się z dużym
zainteresowaniem ze strony uczniów. Padło wiele
interesujących pytań, na które prelegent chętnie udzielał
odpowiedzi.



IIMUN
Nasi uczniowie wzięli również udział
w międzynarodowej konferencji IIMUN (INDIA'S 
INTERNATIONAL MOVEMENT TO UNITE NATIONS), 
która odbyła się w Łodzi.

Tym razem oddajemy głos uczestniczącemu w niej uczniowi
Janowi Makowskiemu:

„Konferencja IIMUN rozpoczęła się w piątek i to wtedy
właśnie odbyła się tzw. „Opening Ceremony”, na której
zostaliśmy zapoznani z formułą i tym co będziemy robić
przez następne dwa dni. Prawdziwa zabawa zaczęła się
w sobotę, kiedy to, podzieleni już na dwa komitety (jeden to 
Parlament Europejski, drugi - Sejm), zaczęliśmy debaty. 
Ja byłem przedstawicielem Czech w Parlamencie
Europejskim i rozmawialiśmy na takie tematy jak kryzys
migracyjny, Brexit, zmiany klimatyczne czy fragmentacja
polityczna w Unii Europejskiej (oczywiście wszystko
odbywało się w języku angielskim). Łącznie w konferencji
udział wzięło około 70 osób, nie tylko z Polski, ale również
z Indii. Polecam wszystkim udział w tego typu wydarzeniach, 
ponieważ można poznać wielu ciekawych ludzi, poćwiczyć
swój angielski oraz potrenować techniki opanowywania
stresu związanego z wystąpieniami publicznymi”.



(NIETYPOWE) 
WYMIANY 
JĘZYKOWE
Aktywne użycie języka to nasz priorytet, dlatego
staramy się kłaść duży nacisk na komunikację, 
zarówno w nauczaniu, jak i poza kontekstem
szkolnym. Jednemu z naszych projektów
przyświeca taki właśnie cel.

„PEN PALS – Putting ENglish into PrActice
through Language Speaking” to projekt
korespondencyjnej wymiany językowej, który
zakłada przełamywanie barier językowych
w ramach uczestnictwa w wymianie
międzykulturowej, a to wszystko bez ponoszenia
kosztów czy konieczności wychodzenia z domu.

Głównym założeniem projektu jest praktyczne
zastosowanie języka angielskiego w komunikacji
z rówieśnikami z innych krajów.

Jedna z uczennic PLOPŁ, Amelia Klimek, 
podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami
związanymi z projektem, więc niniejszym
oddajemy jej głos:



„Moją PENPAL (koleżanką, z którą koresponduję) 
jest Gvantsa, piętnastoletnia Gruzinka z małego
miasta, uwielbiająca rysować i czytać książki.
Na początku pisałyśmy maile, niestety okazało się
to bardzo niewygodne, przez co dość szybko
zaczęłyśmy wymieniać się wiadomościami na
messengerze. Przyznam, że na starcie było nam
trudno znaleźć tematy do rozmowy, jednak z 
każdym kolejnym dniem, kiedy poznawałyśmy się
i dowiadywałyśmy nowych rzeczy o sobie, pisanie
przychodziło nam coraz łatwiej.
Teraz nie ma dnia, w którym nie wymieniłybyśmy
ze sobą choć kilku wiadomości. Rozmawiamy
praktycznie o wszystkim. Od tematów związanych
z naszymi rodzimymi krajami i ich tradycjami, 
przez to jakiej muzyki słuchamy lub jakie są nasze
ulubione filmy, seriale i książki, aż po głupotki
typu jak minął nam dzień i jak go spędziłyśmy.
Dzięki temu projektowi dowiedziałam się wielu
rzeczy o Gruzji - kraju, o którym wcześniej nie
wiedziałam prawie nic, miałam okazję
wykorzystać język angielski w innym miejscu niż
w klasie, na lekcji oraz poznałam naprawdę miłą
i interesującą osobę, z którą może kiedyś połączy
mnie przyjaźń”.



CZASAMI TO MY 
UDAJEMY SIĘ ZA 
GRANICĘ...
… jak choćby w przypadku naszych
wyjazdów do krajów
anglojęzycznych, gdzie można już
zacząć mówić o pewnej tradycji. 
Regularnie co roku udaje nam się
zwiedzić inny ciekawy obszar nawet
w ramach tego samego kraju. 
Dotychczas gościliśmy w Walii, 
Szkocji, Londynie oraz Irlandii. A 
przed nami jeszcze tyle wspaniałych
miejsc…



CZASAMI KRAJE 
ANGLOJĘZYCZNE 
PRZYJEŻDŻAJĄ 
DO NAS…
… jak wtedy, gdy w progach
naszej szkoły zawitał konsul
amerykański Abraham Lee, 
aby przedstawić nam
wachlarz możliwości
wyjazdowych do USA 
skierowanych do uczniów
szkół średnich. Jego poczucie
humoru oraz przepiękny
akcent amerykański ujęły
zarówno uczniów, jak i
nauczycieli.



ŚWIĘTA KRAJÓW 
ANGLOJĘZYCZNYCH

Jak na prawdziwych anglofili
przystało, trudno nam oprzeć się
organizacji wydarzeń, które
poprzez swoją atrakcyjność
przyczyniają się do większego
zainteresowania naszym
przedmiotem, dlatego też każdego
roku dość hucznie obchodzimy
Walentynki, Dzień Świętego
Patryka czy Halloween. 





TO JESZCZE NIE KONIEC...

Ponieważ angielski towarzyszy nam na co dzień i stanowi integralną
część naszego życia, odpoczynek również wyobrażamy sobie w takiej
formule. Dlatego też podjęliśmy współpracę z Teatrem V6, który
co jakiś czas zaprasza nas na swoje przedstawienia w języku
angielskim. Dotychczas udało nam się obejrzeć kilka adaptacji dzieł
literackich najwyższego kalibru, w tym „Romea i Julię” Williama
Szekspira oraz „Pigmaliona” George’a Bernarda Shawa.



Kolejną z inicjatyw, którą udało nam się
zrealizować, była noc filmowa - Maraton
z „Sherlockiem”. Tutaj znowu oddajemy głos
uczennicy:

„W nocy z 13 na 14 grudnia (piątek trzynastego...) 
w naszej szkole odbył się Serialowy Maraton
Mikołajkowy z „Sherlockiem”. Zaraz po lekcjach
zarówno amatorzy przygód tytułowego detektywa, 
jak i ci, którzy dopiero poznawali niezwykle barwną
postać Sherlocka Holmesa, spotkali się w sali 04. 
Zaopatrzeni w popcorn, chipsy i inne niezdrowe
przekąski przez prawie całą noc wytrwale
śledziliśmy zagadki rozwiązywane przez Holmesa
i Watsona. W przerwach między kolejnymi odcinkami
umilaliśmy sobie czas, tańcząc poloneza i zorbę.
Jestem przekonana, że wszystkim uczestnikom bardzo
podobało się to wydarzenie. Pozytywne opinie moich
kolegów to potwierdzają. Mamy nadzieję, 
że podobny maraton odbędzie się już wkrótce, 
ponieważ było genialnie”.



Ponieważ kochamy literaturę, staramy
się także sami podejmować pewne
próby literackie. Wychodzimy właśnie
z kolejną inicjatywą publikacji
opowiadań w języku angielskim. Nasz
absolwent Piotr Kuziel już przetarł
pierwsze szlaki, dzieląc się z nami
swoją krótką formą napisaną w języku
angielskim specjalnie dla czytelników
gazetki szkolnej „PoliLicealnik”. Teraz
czas na jego młodszych kolegów.
Powstały już następne opowiadania,
które będą się ukazywały cyklicznie
w kolejnych numerach.



TO JUŻ (PRAWIE) 
KONIEC!

Ponieważ maratony nie są nam
obce, a wymagania olimpijskie
rosną z każdym rokiem, co jakiś
czas dodatkowo udaje nam się
zrealizować Maraton
z Angielskim, podczas którego
po tych wszystkich
fantastycznych wydarzeniach
wracamy do nauki słówek, 
gramatyki…
I nadal świetnie się bawimy!


