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Wydarzenia:
Luty 2015
* W dniu 6.02.2015 uczniowie klasy IIgn pod opieką wychowawczyni pani Marii Łęckiej
zorganizowali w klubie „Łaźnia” koncert muzyki poważnej z okazji 259 rocznicy urodzin
Wolfganga Amadeusza Mozarta.
W koncercie wzięli udział Tomasz Jędrasek, Ola Rejmer, Maja Dalton, Wiktoria
Szczęsny, Julia Bedyk i uczeń klasy II gb- Filip Główka.
* W dniu 7. 02. 2015, w etapie okręgowym 38 Olimpiady Języka Niemieckiego, która odbyła
się w Warszawie wzięli udział następujący uczniowie klas dwujęzycznych:
Łucja Bojek, Wojciech Grabowski, Justyna Potempska, Oliwia Wesołowska, Karolina
Włodarczyk (wszyscy z klasy 1N) oraz Kevin Bień i Adam Gapczyński (2N).
Dwoje z nich- Justyna Potempska i Wojciech Grabowski awansowali do drugiej, ustnej
części egzaminu. Mimo dobrych odpowiedzi nie zakwalifikowali się niestety do finału.
Wierzymy, że w przyszłym roku będzie lepiej!
Opiekunami grupy olimpijczyków były panie Katarzyna Bedyńska i Agnieszka SumińskaSadal oraz pan Jacek Książka.
* W dniu 12.02 2015 gościliśmy przedstawicielkę władz Europejskiego Uniwersytetu
„Wiadrina” we Frankfurcie nad Odrą, panią Agnieszkę Schmid.
Po prezentacji multimedialnej uniwersytetu uczniowie prowadzili z naszym gościem
rozmowy indywidualne i informowali się na temat warunków przyjęcia na studia, które
podjęło na tej uczelni do tej pory ponad 70 naszych absolwentów.
Spotkanie zorganizował pan Jacek Książka.
* W dniu 25.02 2015 z udziałem przewodniczącej komisji egzaminacyjnej pani Birgit Mohr
Przeprowadzono tzw. egzamin pilotażowy (Pilotprüfung) przed egzaminem Deutsches
Sprachdiplom I, część ustna. W egzaminie brali udział uczniowie klasy II gn
Jakub Suwała, Julia Bedyk i Zuzanna Maj.
Stroną obserwująca byli uczniowie klasy IIIgn, którzy następnie odbyli indywidualne
spotkania konsultacyjne z przewodnicząca komisji, dotyczące ich tematów egzaminacyjnych.
Egzamin pilotażowy zorganizowały panie Maria Łęcka, Aldona Karasek, Agnieszka
Suminska- Sadal oraz pan Jacek Książka.

Marzec 2015
* W dniu 10.03.2015 w naszej szkole odbyła się pisemna część egzaminu Deutsches
Sprachdiplom I. W egzaminie składajacym się z ćwiczeń na rozumienie tekstu słuchanego,
rozumienie tekstu czytanego i wypracowania wzięło udział 29 uczniów, głównie klasy 3gn
dwujęzycznej. W skład komisji egzaminacyjnej weszły panie: Maria Łęcka, Katarzyna
Bedyńska, Agnieszka Sumińska- Sadal oraz pan Jacek Książka.
* Od dnia 16.03.2015 w ramach programu „Kulturweit” współpracuje z nami
wolontariuszka z Niemiec, ubiegłoroczna maturzystka pani Isabel Gehrig. Z wielkim
zapałem przystąpiła już do swojej pracy jako native speaker i bardzo szybko zyskała wielką
sympatię wsród naszych uczniów i nauczycieli.
* W dniu 16.03.2015 w Lublinie odbyły się regionalne zawody 11 edycji ogólnopolskiego
konkursu „Jugend debattiert”. Przedstawiciel naszej szkoły, uczeń klasy IN Wojciech
Grabowski zakwalifikował się do zawodów ogólnopolskich w Warszawie. Opiekunką
Wojtka i Justyny Potempskiej (1N) jest pani Aldona Karasek.
* W dniu 20.03.2015 odbyło się spotkanie uczniów klas dwujęzycznych z przedstawicielem
uniwersytetu w Düsseldorfie, panem dr Peterem Hachenbergiem, dyrektorem wydziału
Deutsch als Fremdsprache oraz z panią dr Matyldą Nowak.- przedstawicielką wydziału
Germanistyki Uniwersytetu Techniczno- Humanistycznego w Radomiu. Po spotkaniu
z dyrektorem naszej szkoły panem Romualdem Lisem zapowiedziano podjęcie współpracy
obu uniwersytetów z naszą szkołą. Spotkanie zorganizował pan Jacek Książka.
* W dniu 21.03. 2015 podczas Dnia Otwartej Szkoły odbyło się spotkanie z kandydatami
do klasy I gimnazjum i liceum dwujęzycznego. Spotkanie zorganizowali i przeprowadzili
wszyscy nauczyciele germaniści pracujący w naszej szkole. Następnie pani Katarzyna
Bedyńska i pan Jacek Książka przeprowadzili pierwsze warsztaty dla kandydatów do klasy
pierwszej gimnazjum dwujęzycznego przygotowujące do egzaminu badającego
predyspozycje językowe. Odbędzie się on w dniu 13. 05. 2015.
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UWAGA! Następne warsztaty odbędą się w dniach
i
Początek o godzinie 9.00. O godz. 10.30 konsultacje dla kandydatów do klasy pierwszej
liceum dwujęzycznego. (Egzamin z j. niemieckiego dla kandydatów- 1. 06. 2015).
* W dniach 25- 27. 03 2015 odbyła się ustna część egzaminu Deutsches Sprachdiplom I .
Wzięło w niej udział 29 uczniów klasy 3gn i 3 gb.
Miło nam poinformować, że 27 z nich zdało egzamin na najwyższym poziomie B1, a jedna
na poziomie A2. Najlepsze rezultaty osiągnęli:
Olga Lachowska 23 punkty na 24 możliwe, Weronika Małek i Oliwia Jakubiak- 22,
Kacper Woźniak- 21 oraz Olek Sadal – 20.
Przewodniczącą komisji była pani Birgit Mohr, a nauczycielami egzaminującymi pani
Maria Łęcka i pan Jacek Książka.
Serdecznie dziękujemy przewodniczącej Rady Rodziców, pani Joannie Przybylskiej
za wspaniałą oprawę i organizację tego egzaminu.

