
XII Europejski Dzień Języków  w Łodzi 

Strefa JęzykOFF 2013  

trzecia edycja łódzka w przestrzeni miasta 

 

 

26 września 2013 roku w samo południe 

uczniowie łódzkich szkół zbudowali wieżę 

Babel z symbolizujących kamienie  pudeł  

z napisami w wielu językach W ten sposób 

świętowali  w przestrzeni OFF Piotrkowskiej  

12. edycję Europejskiego Dnia Języków. 

Podkreślili w ten sposób znaczenie 

wielojęzyczności i różnorodności językowej 

oraz promowali  uczenie się języków obcych. 

 

Akcję przygotowały łódzkie licea dwujęzyczne: 

IV (język angielski), VIII (język niemiecki), XIII 

(język francuski) i XXXII (język hiszpański) we 

współpracy  z OPG Orange Droperty Group 

pod patronatem honorowym Prezydenta 

Miasta Łodzi i medialnym Radia Łódź oraz 

czasopisma Języki Obce w Szkole. 

W wydarzeniu uczestniczyło prawie 400 

gimnazjalistów z 9 gimnazjów, chociaż 

zapisanych było znacznie więcej. Niestety, 

deszcz pokrzyżował nasze plany i naraził nas 

na dość „mokre” wrażenia.  

 
Przestrzeń OFF Piotrkowska jest ciekawym 

miejscem na mapie Łodzi. Miesza się tam 

przemysłowa historia miasta z kulturą, ale jest 

to przestrzeń otwarta. Szkoda, że nie 

wszystkie konkursy mogły się odbyć. 

Planowaliśmy jeszcze malowanie obrazu na 

podstawie wskazówek w językach obcych   

i konkurs stylizacji postaci, polegający na 

tworzeniu alegorii poszczególnych państw 

europejskich. Trzeba też było zamknąć strefę 

teatralną i uwalniania książek /prasy 

obcojęzycznej. 

Ale… 

Przy wejściu do Strefy JęzykOFF każdy 

uczestnik dostał mapkę oraz pamiątkową, 

okazjonalną  pieczątkę. 

Gdy wieża Babel powstała, mimo ulewnego 

deszczu, wszyscy uczestnicy wydarzenia 

krzyknęli w językach, których się uczą słowo 

„słońce”, próbując zaklinać pogodę. 

Usłyszeliśmy także piosenkę w języku włoskim 

wykonaną przez klasę drugą dwujęzyczną XIII 

LO. 

 
W wyznaczonych restauracjach MEG MU, 

Drukarnia i Spaleni Słońcem grupy 

gimnazjalistów tłumaczyły menu na język 

francuski, niemiecki i angielski. 



9 grup 6-osobowych zdecydowało się na udział 

w grze terenowej, zbierając wytrwale w wielu 

skrytkach wskazówki w języku angielskim, 

francuskim i niemieckim potrzebne do 

znalezienia słodkiego skarbu w sklepie z 

polskimi serami. Sztab strefy gry ulokował się 

w Spalonych Słońcem i dzielnie dopingował 

uczestników zabawy. 

 
 

 
Grupa uczniów z XXXII LO pokolorowała mimo 

deszczu obraz Miró, kryjąc się pod 

zadaszeniem jednego z klubów, a wszyscy 

mogli zapoznać się z dewizami poszczególnych 

krajów UE wypisanymi na planszach w myśl 

dewizy Unii Europejskiej Jedność w 

różnorodności. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
26 września 2013 roku okazał się Dniem 

JęzykOFF pełnym wrażeń, chociaż pogoda nie 

sprzyjała organizatorom. 

 

Więcej zdjęć na: www.13lo.edu.pl 
Zdjęcia z archiwum XIII, XXXII LO w Łodzi 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


