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Nasza szkoła, XIV Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka 

Sucharskiego w Katowicach, stała się sygnatariuszem umowy 

dotyczącej współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach 

poprzez dawny Wydział Filologiczny; obecnie Wydział 

Humanistyczny. 

     Nawiązana współpraca pozwoliła naszym uczniom poznać 

uczelnię (przede wszystkim wspomniany Wydział 

Humanistyczny), a także niektórych jej wykładowców. 

Umożliwiła im także wzięcie udziału w różnorodnych imprezach, 

uroczystościach i zajęciach prowadzonych przez nauczycieli 

akademickich – albo to my odwiedzaliśmy mury uniwersytetu, 

albo gościliśmy w naszej szkole jego pracowników naukowo- 

dydaktycznych (obecnie badawczo-dydaktycznych).  



Warto wspomnieć tu o takich wydarzeniach jak: 

Wydarzenie 

 

Data Przebieg spotkania 

Dzień Wydziału 

Filologicznego 

26.09.2018 r. Wykład prof. zw. dr. hab. Tadeusza Sławka pt. Czy to się musi 

powtórzyć? Rozważania o władzy, wojnie i przemocy. 

Warsztaty dr Ewy Biłas-Pleszak i mgr Marty Dargiewicz pt. 

Newton się nie mylił, czyli siła strategii przełamujących. 

Warsztaty kompetencji negocjacyjnych. 

Wykład dr. Adama Pisarka pt. Źródła uprzedzeń. 

Nieporozumienia międzykulturowe w perspektywie 

kulturoznawczej. 

Halloween  

(impreza szkolna) 

31.10.2018 r. Wykład dr Ewy Drab pt. Trick or Treat? A Few Words on 

Halloween. 

Dzień Języków 

Obcych 

(impreza szkolna) 

08.02.2019 r. Wykład mgr Anny Swobody pt. The Smiling Coast of Africa – 

podróż do Gambii. 



Wydarzenie Data 

 

Przebieg spotkania 

Hispanofonia 2019 

  

15.03.2019r.  Podpisanie umowy o współpracy między UŚ a Instytutem 

Cervantesa. 

Wykład mgr Natalii Wiśniewskiej i studentki Małgorzaty 

Szymiczek pt. El turismo en Andalucía. 

Wykad mgr Zofii Koteras pt. La imagen de Andalucía en el cine.  

Tradycyjny konkurs dla uczniów.  

Pokaz artystyczny przygotowany przez studentów języka 

hiszpańskiego pod kierunkiem mgr. Enrique Casala Aceintuno. 

Dzień Wydziału 

Filologicznego 

25.09.2019 r. Wykład dr. hab. Jakuba Morawca pt. Od wikińskiego władztwa do 

chrześcijańskiej monarchii. Norwegia w czasach Hakona 

Hakonarsona (1217-1264). 

Warsztaty mgr Zuzanny Lamży pt. Przez żołądek do serca… 

kultury. Hiszpania na widelcu!  

Wykład mgr. Andrzeja Lewandowskiego pt. Chaos, potop, Apollo, 

Ikar i Midas – mity bardziej lub mniej znane. 

Tydzień Europejski 

(impreza szkolna) 

  Cykl wykładów poświęconych krajom Unii Europejskiej, w tym 

Polsce.  





TYDZIEŃ EUROPEJSKI  

– FAZA WSTĘPNA PRZYGOTOWAŃ 

Najważniejszą imprezą szkolną, którą udało nas się zorganizować w obszarze naszego liceum 

przy współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego, jest Tydzień 

Europejski.  

     Uczelnia realizuje projekt pt. Mobilny Uniwersytet Młodzieży, a jednym z członków jego 

Rady Programowej jest Pani dr Monika Gawlak, na której pomoc i wsparcie mogliśmy liczyć. 

Wydarzenie miało miejsce w dniach: 24-28 lutego 2020 r. Pani Doktor wyszła naprzeciw 

naszym prośbom i udało jej się zebrać zespół pięciorga nauczycieli akademickich, których 

zajęcia wpisałyby się w tematykę naszej imprezy. Jako że Tydzień Europejski został 

zorganizowany w ramach zajęć z edukacji regionalnej, bardzo zależało nam na tym, aby 

wykłady i warsztaty dotyczyły nie tylko krajów Europy, których mieszkańcy posługują się 

językami nauczanymi w naszym liceum, ale także Śląska.  

  



Założyliśmy, że Tydzień Europejski będzie okazją do realizacji 

następujących celów: 

 zainteresowanie uczniów tematyką europejską: pogłębienie ich wiedzy na temat etapów 

integracji europejskiej, zapoznanie ich ze strukturami oraz misją UE; 

 zachęcenie uczniów do refleksji na temat roli Polski i regionu (Śląska) w Europie; 

 omówienie sytuacji społeczno-politycznej krajów europejskich niebędących członkami 

UE; 

 zainteresowanie uczniów kulturą, tradycjami, historią, geografią krajów europejskich; 

 wzmocnienie współpracy z Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego 

i umożliwienie uczniom uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez jego 

wykładowców; 

 włączenie XIV LO do elitarnego, wąskiego grona szkół naszego województwa 

biorących udział w projekcie unijnym przy współpracy z Uniwersytetem Śląskim; 

 promocja języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego; 

 pogłębienie wiedzy na temat naszego regionu - Śląska. 



Adresaci wydarzenia: 

Adresatami, a zarazem uczestnikami wydarzenia mieli stać się przede wszystkim 

uczniowie klas pierwszych i drugich XIV LO oraz zainteresowani uczniowie klas 

trzecich.  

 

Najważniejszymi punktami przedsięwzięcia miały być: 

 konkurs opracowany przy pomocy aplikacji internetowej Kahoot;  

 zajęcia proponowane przez pracowników badawczo-dydaktycznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach; 

 przygotowanie przez klasy straganów poświęconych wylosowanemu uprzednio 

krajowi Europy. 

Postanowiliśmy wykluczyć uczniów klas trzecich z zadania polegającego na utworzeniu 

stanowiska europejskiego państwa ze względu na ich intensywne przygotowania do 

matury.  



  

Najważniejsze zadania, jakie miały zostać zrealizowane przez organizatorów 

wydarzenia (i jednocześnie autorów prezentacji) oraz ich klasy to: 

 dekoracja szkoły: przygotowanie gazetek na temat Unii Europejskiej, flag krajów 

Europy oraz napisów promujących imprezę; 

 nawiązanie współpracy z Uniwersytetem Śląskim: ustalenie przebiegu imprezy, 

sprawowanie pieczy nad młodzieżą w czasie prowadzonych przez nauczycieli 

akademickich zajęć, wybór uczniów biorących udział w projekcie i nadzór nad 

prawidłowym wypełnieniem przez licealistów i ich rodziców dokumentacji; 

 przygotowanie poczęstunku i podziękowań w formie dyplomów dla wykładowców 

uczelni; 

 przygotowanie fotorelacji na temat przebiegu imprezy, która zostać miała 

zamieszczona na stronie internetowej szkoły i jej profilu na Facebooku; 

 zakup i przygotowanie nagród dla uczniów liceum; 

 nadzór nad przebiegiem konkursu na najciekawsze stoisko europejskie; 

 opracowanie gazetki szkolnej na temat krajów europejskich. 



REALIZACJA TYGODNIA EUROPEJSKIEGO  

NIE BYŁABY MOŻLIWA BEZ POMOCY INNYCH… 

 

Innymi odpowiedzialnymi za przebieg Tygodnia Europejskiego mieli być 

wychowawcy pozostałych klas pierwszych i drugich, do których obowiązków 

należeć miało sprawowanie opieki nad uczniami przygotowującymi stanowisko 

reprezentujące wybrany kraj europejski.  

 



OSTATNIE PRZYGOTOWANIA 
Jeszcze przed rozpoczęciem ferii zimowych przeprowadziliśmy wśród uczniów 

losowanie państw Europy, aby każda z klas dużo wcześniej została poinformowana 

o tym, stanowisko jakiego kraju ma przygotować.  

     Na trzy tygodnie przed rozpoczęciem Tygodnia Europejskiego zebraliśmy grupę 

sześćdziesięciorga osób zainteresowanych udziałem w zajęciach prowadzonych 

przez nauczycieli akademickich i podzieliliśmy je na dwie grupy. Zebraliśmy także 

dokumentację niezbędną do ich udziału w projekcie.  

     Uczniowie klas IB i Ib (nasi wychowankowie) opracowali gazetki i inne 

dekoracje, które miały ozdobić szkołę, a my zakupiliśmy nagrody dla klas 

pierwszych i drugich oraz wykonaliśmy pamiątkowe dyplomy-podziękowania dla 

naszych Gości z uczelni.  



PRZEBIEG 

TYGODNIA 

EUROPEJSKIEGO 
 

24-28 LUTEGO 2020 R.  



DZIEŃ PIERWSZY 

W poniedziałek, 24 lutego, podczas długiej przerwy, zabrzmiała Oda do radości. 

Później na korytarzu szkoły można było wysłuchać innych, odtwarzanych przez 

radiowęzeł, utworów w językach europejskich (przede wszystkim mowa tu o językach, 

jakich można uczyć się w naszej szkole: angielskim, niemieckim i hiszpańskim).  

     Ponadto zachęciliśmy młodzież do zapoznania się z informacjami zawartymi w 

okolicznościowych gazetkach, przedstawiających wybrane zagadnienia dotyczące 

integracji europejskiej. Gazetki, wykonane przez klasy IB i Ib, omawiały takie tematy 

jak: proces powstania Unii Europejskiej, jej funkcje i struktury oraz droga Polski do 

członkostwa w niej. Jedna z nich poświęcona była postaciom Konrada Adenauera, 

Roberta Schumana i Jeana Monneta.  

     W tym dniu można było także zakupić najnowszy numer gazetki szkolnej Świat 

Suchara, w którym zawarliśmy artykuły gromadzące ciekawostki na temat wybranych 

państw Europy.  







 

DZIEŃ DRUGI 
 

We wtorek, 25 lutego, podczas długiej przerwy, nasi uczniowie mogli rozwiązać 

quiz dotyczący krajów naszego kontynentu, przygotowany w aplikacji 

internetowej Kahoot. Do wygrania były nagrody: zaproszenie do restauracji 

Pizza Hut oraz zniżki na pizzę na wynos. Udział w zabawie mogły wziąć udział 

osoby posiadające nowy numer Świata Suchara.  

     Oprócz tego, ponownie bawiliśmy się przy dźwiękach piosenek w różnych 

językach europejskich.  

     Szkołę odwiedził też Usiołek - maskotka Uniwersytetu Śląskiego, którą 

udało się nam wypożyczyć dzięki uprzejmości Pani dr Moniki Gawlak.  Można 

było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z sympatycznym „gościem”.  







DZIEŃ TRZECI 
 

W środę, 26 lutego, odwiedzili nas: Pani dr Karolina Pospiszil-Hofmańska, Pani dr 

Aleksandra Łyp-Bielecka oraz Pan dr Mateusz Sokulski.  

     Kultury i literatury regionalne w Polsce, czyli czy można dogadać się z Kaszubem 

to tytuł pierwszych zajęć, zaproponowanych młodzieży przez Panią dr Pospiszil-

Hofmańską, która przybliżyła nam problematykę zróżnicowania Polski pod 

względem kulturowym, językowym i historycznym.  

     Warsztaty Pani dr Łyp-Bieleckiej zatytułowane Dach, Farbe, Kabel, Kartoffel, 

Regal, Scheibe? To przecież dach, farba, kabel, kartofel, regał i szyba! Niemiecki jest 

łatwiejszy niż myślisz, czyli o zapożyczeniach z języka niemieckiego w polszczyźnie 

zostały przeprowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii – kodów QR. 

Zajęcia te pozwoliły nam zauważyć, jak wiele słów obecnych w polszczyźnie zostało 

zaczerpniętych z języka zachodnich sąsiadów. 





 

 

 

Pan dr Sokulski natomiast 

wygłosił wykład pt. 

Amerykańskie zaangażowanie 

w Europie po II wojnie jako 

środek ku przezwyciężeniu 

podziału Europy i opowiedział 

o sytuacji naszego kontynentu 

w II poł. XX wieku, po 

zapadnięciu tzw. żelaznej 

kurtyny.  



 

DZIEŃ CZWARTY 
 

W czwartek, 27 lutego, podczas czwartej godziny lekcyjnej, wszyscy bawiliśmy się 

na korytarzu liceum. Każda z klas pierwszych i drugich była zobligowana do 

zaprezentowania wylosowanego uprzednio kraju Europy. Wszystkie klasy spisały 

się na medal, dlatego obrady w gronie jury były długie i burzliwe.  

     Ostatecznie pierwsze miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko promujące 

państwo europejskie wywalczyła klasa 1a, która przedstawiła Rosję; drugie miejsce 

zdobyła klasa 2d (stragan Hiszpanii); na podium znalazła się także klasa 2a (stragan 

Francji). Dużym uznaniem cieszyło się stanowisko klasy 1B (Chorwacja), chociaż 

ta zajęła czwarte miejsce. 

     Zwycięzcy zostali nagrodzeni słodkimi upominkami, ufundowanymi przez Radę 

Rodziców liceum. Pozostali uczestnicy zabawy również mogli liczyć na małe co 

nieco. Były to klasy: 1A (stanowisko Niemiec), 1b (stanowisko Grecji), 1c 

(stanowisko Wielkiej Brytanii), 2b (stanowisko Węgier) oraz 2c (stanowisko 

Włoch). 

 

















DZIEŃ PIĄTY 

Piątek, 28 lutego, był ostatnim dniem Tygodnia Europejskiego. Odwiedziło nas 

dwoje wykładowców Uniwersytetu Śląskiego.  

     Pan dr hab. Rafał Borysławski w swoim wystąpieniu w językach angielskim i 

polskim pt. Dokąd odpłynęły Wyspy Brytyjskie? Historyczne, polityczne i 

dramatyczne okoliczności brexitu opowiedział uczestnikom projektu o sytuacji 

Zjednoczonego Królestwa i przyczynach, które doprowadziły do opuszczenia 

przez tenże kraj Unii Europejskiej.  

     Pani dr Cecylia Tatoj natomiast zachęciła uczniów do rozmowy na temat różnic 

kulturowych między Polską i Hiszpanią. Jej wykład zatytułowany Ci dziwni 

Hiszpanie..., czyli kilka słów o różnicach socjokulturowych szybko przekształcił 

się w konwersatorium, a młodzież naszego liceum chętnie dzieliła się w Panią 

Doktor swoimi przemyśleniami na temat naszych gestów i zachowań.  





PODSUMOWANIE 

Tydzień Europejski był czasem wspólnej zabawy, ale i nauki. Dla naszej 

młodzieży był okazją do spotkania z wykładowcami prestiżowej, śląskiej 

uczelni; poszerzył także jej wiedzę na temat państw naszego kontynentu. 

Wierzymy, że cel nadrzędny imprezy został osiągnięty – nasi uczniowie 

z dumą myślą o samych sobie jako o wartościowych: Ślązakach, 

Polakach i Europejczykach.  



 

 

 

Wykorzystaliśmy zdjęcia zrobione przez nas podczas wspomnianych w prezentacji imprez.  

Zostały one opublikowane na stronie internetowej szkoły lub profilu XIV LO na Facebooku: 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2415434602094704/2415433995428098/ 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2271598326478333/2271598039811695/ 

http://www.suchar.katowice.pl/index.php/556-hispanofonia-2019 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2050837531887748/2050836945221140 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2413739162264248/2413738138931017 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2413739162264248/2413738102264354 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2413739162264248/2413738232264341 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2415430002095164/2415429042095260/ 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2415430002095164/2415429442095220 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2415434602094704/2415434245428073 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2416136318691199/2416135652024599 



 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2416136318691199/2416136102024554 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2416136318691199/2417306861907478 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2416136318691199/2417307215240776 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417293131908851/2417291928575638 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417293131908851/2417291938575637 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417293131908851/2417291918575639 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417293131908851/2417292385242259 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417293131908851/2417292375242260 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417293131908851/2417292365242261 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417293131908851/2417292528575578 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417293131908851/2417292545242243 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417293131908851/2417292691908895 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417299775241520/2417297421908422 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417299775241520/2417297558575075 

 



 

 

 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417299775241520/2417297421908422 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417299775241520/2417297558575075 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417299775241520/2417298868574944 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2419492191688945/2419491418355689/ 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2419492191688945/2419489865022511 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2419492191688945/2419490215022476 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2419492191688945/2419490941689070 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2419492191688945/2419491301689034 

https://www.facebook.com/xivlokatowice/photos/pcb.2417299775241520/2417298181908346 



Relacje Anny Gryglaszewskiej na temat przebiegu Tygodnia Europejskiego zostały opublikowane 

uprzednio na stronie internetowej szkoły (tu przywołane zostały przez ich autorkę w nieco 

zmodyfikowanej formie): 

http://www.suchar.katowice.pl/index.php/732-rozpoczynamy-tydzien-europejski 

http://www.suchar.katowice.pl/index.php/736-tygodnia-europejskiego-dzien-czwarty 

http://www.suchar.katowice.pl/index.php/737-zakonczenie-projektu 


