Dzień Języków Obcych
Mówi się, że praca w kuchni jest domeną kobiet – w naszych domach
gotują głównie mamy, babcie, siostry. Nic bardziej mylnego!
Dnia 30 listopada obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Języków Obcych,
podczas którego podobnie jak w zeszłym roku postanowiliśmy przetestować
nie tylko umiejętności językowe naszych uczniów, ale również ich zdolności
kulinarne, a że w szkole o głównie typowo męskich zawodach kobiet jak na
lekarstwo, do pracy zabrali się nasi Panowie i udowodnili, że też mogą mieć w
kuchni coś do powiedzenia…

Zasady konkursu były dosyć proste. Uczniowie zostali poproszeni o przygotowanie
wybranej przez siebie potrawy z dowolnego kraju na świecie i dostarczenie jej do degustacji
w dniu konkursu, a na potwierdzenie, iż wykonali wszystko w pocie czoła, bez pomocy osób
trzecich, zostali zobowiązani do przygotowania krótkiego filmu lub prezentacji uwieczniającej
twórczy proces produkcji
wraz z listą składników,
z komentarzem
w wybranym przez siebie
języku obcym (angielskim
lub niemieckim).
Do rywalizacji

ostatecznie

zdecydowało się przystąpić
czternastu śmiałków, którzy
pracowali
indywidualnie.
degustacji
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również wymagało nie lada odwagi,
ale nasze jury w składzie: p. Dyrektor
Dorota Stefaniak, p. Wicedyrektor
Grażyna Woźniak oraz p. Lech Brych –
kierownik
podjęli

się

warsztatów
tego

szkolnych,

wyzwania

bez

najmniejszego słowa sprzeciwu, za co
należą im się gorące podziękowania.
Takim to sposobem, w menu znalazła
się min. pizza, spaghetti bolognese, calzone
czy czebureki i chociaż wszyscy spisali się
celująco, miejsca na podium niestety
tradycyjnie były tylko trzy, które otrzymali:
Tobiasz Pizulski, Piotr Świderski i Kuba
Walczewski z klasy 2Tin (miejsce I),

Mateusz

Pęczak,

Tomek

Ryźlak i Kacper Antoszkiewicz z klasy
2Toe (miejsce II) …

… oraz Emil Łapka, Wojtek Pluta
i Wojtek Szczucki z klasy 2Tin (miejsce
III).

Pozostali uczestnicy: Krystian
Florczak i Radek Wasiak z klasy 1Toe,

Szymon Wysokiński z klasy 2Tin …

… oraz Patryk Mika i Dawid Zarębski z klasy
2Tmt, otrzymali dyplomy uznania za udział.

Dyplomy uznania należałoby przyznać również innym uczniom, którzy, co prawda nie
brali bezpośredniego udziału w rywalizacji, ale dźwigali na swoich barkach odpowiedzialność
za przebieg całego przedsięwzięcia. Mowa tu
oczywiście o tych na pierwszej linii frontu, czyli
o prowadzącym – Kubie Kondracie z klasy 2Tin,
który nie wie, co to trema i żadna publiczność
mu niestraszna oraz Marcinie Michalczyku

z klasy

2Toe

–

skromnym,

cichutkim

tłumaczu, którego podpowiedzi pomagały
na bieżąco podążać za rozwojem sytuacji.
Nie sposób jednak nie wspomnieć także
o tych, którzy zazwyczaj znajdują się za
kulisami. „Smutni dźwiękowcy” tak zwykli
się określać: Kuba Gandziarski, Damian Gasik i Piotr Mistrzak z klasy 2Toe, którzy w swoim
centrum dowodzenia, tam
gdzie

wzrok

przeciętnego

widza nie sięga, są w stanie
zapanować

zarówno

nad

dźwiękiem, jak i obrazem
i zawsze zapewniają
profesjonalną,

nieocenioną

pomoc techniczną.
Organizatorki całego zamieszania: p. Dorota Lewińska, p. Marzena Kwiecień oraz
p. Izabella Czyżewska mają nadzieję, że publiczność się nie nudziła, jury nie doświadczyło
niestrawności następnego dnia, a sami uczestnicy zauważyli, że języków obcych można się
uczyć wszędzie, nawet w kuchni ☺
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