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PRZEZ DEKADY – EDUKACJA HUMANISTYCZNA
Edukacja  humanistyczna  prowadzona  w  naszej  szkole
obejmowała  zawsze  rozwijanie  zainteresowań  uczniów,
budowanie  przez  nich  własnego  systemu  wartości  oraz
zdobywanie  umiejętności  i  kompetencji  w  ocenie   literatury
i sztuki.  Temu  służył  powołany  przez  polonistkę  prof.  Barbarę
Stawowczyk  Salon Literacki II LO,  w którym  gościliśmy około
100  osób:  poetów,  pisarzy,  satyryków,  reżyserów,  aktorów,
muzyków, księży, wydawców, między innymi prof. J. Miodka, ks.
prof. J.  Tischnera, E. Lipską, A. Szałapak, O. Łukaszewicza, K.
Zanussiego, A. Szczypiorskiego, B. Maja, M. Ogórka. Przez 8 lat
200  uczniów  brało  udział  w spotkaniach  w  Domu  Kultury
„Koszutka”. 

W Salonie Literackim obowiązywały  elegancja i  dobre maniery.
Młodzież miała okazję prowadzić  dyskusje z luminarzami nauki,
sztuki, filmu, muzyki, poznawała także swój region, jego tradycje,

zwyczaje,  literaturę  i  sztukę.  Wszystkie  spotkania  były
dokumentowane w formie filmowej, fotograficznej i dziennikarskiej.
Kronikę  Salonu  Literackiego  II LO  opracowała  Marzena  Koźbiał
pod  kierunkiem prof. Barbary  Stawowczyk.  Ukazała  się  drukiem
w 600 egzemplarzach.                                                 

W  1994  roku  powstaje  Fan-Club  Jerzego  Dudy  Gracza.
Działalność Fan-Clubu polegała na uczestnictwie jego członków w
wernisażach,  spotkaniach  z  ciekawymi  ludźmi,  którzy  zostali
Honorowymi Członkami Fan-Clubu np. B. Tyszkiewicz, A. Fałatem,
I.  Dudkiem,  A.  Jachiewicz,  S. Schmidtem,  W. Żukrowskim.  Fani
wraz z Mistrzem byli na 14 wycieczkach. Jedna z nich zakończyła
się  balem  antycznym.  Prowadziliśmy  dokumentację  filmową,
fotograficzną i korespondencyjną oraz kronikarską.
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25 LAT W MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE 
THE BALTIC SEA PROJECT (BSP) W UNESCO ASP-NET

Podróż  w  świat  przyrody,  ochrony  środowiska  i  edukacji  dla
zrównoważonego rozwoju na skalę międzynarodową rozpoczęła
się w „Konopnickiej” ćwierć wieku temu. Dyrektor Maria Szweda
wraz  z  nauczycielką  biologii  dr  Jolantą  Mol  zaangażowały
młodzież  we współpracę  ze  szkołami  dziewięciu  państw
bałtyckich. 

W  ostatnich  dwudziestu  latach  regularnie  uczestniczyliśmy
w międzynarodowej  wymianie  młodzieży,  konferencjach
i warsztatach  BSP,  jak  również  w  pokrewnych  tematycznie
projektach,  w  tym  Let’s  Take  Care  of  the  Planet,  Caretakers,
Great Volga River Rout.

Trudno  wymienić  wszystkie  ekologiczne  warsztaty,  zarówno  te
organizowane przez szkoły partnerskie, jak i te, których byliśmy
gospodarzami.  Oto  lista  kilkudziesięciu  warsztatów
międzynarodowych, w których braliśmy udział: w  Estonii (1996,
2002, 2012, 2013, 2014, 2015),  Danii (1998, 2000, 2001, 2002,
2006,  2009,  2010,  2013,  2014,  2017),  Finlandii (1995,  1997,
2000,  2001,  2003,  2006,  2008,  2010,  2014),  na  Litwie (2006,
2008, 2009), Łotwie (2004, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017,
2018), w Niemczech (1996, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2013,
2016, 2018),  Rosji (1994, 2001, 2002, 2003, 2015), Szwecji (od
1995 do 2010 każdego roku), Francji (2003, 2014), Austrii (2005,
2006),  Belgii (2005, 2014, 2016),  Egipcie (2004, 2005),  Turcji
(2013),  Wielkiej  Brytanii (2007),  Włoszech (2004),
Zjednoczonych  Emiratach  Arabskich (2006),  w  RPA (2002,
uczestnictwo Koordynatora w Szczycie Ziemi),  w  Polsce (wiele
wymian młodzieży z Danią i Szwecją oraz organizacja warsztatów
dla  szkół  państw  bałtyckich  w  latach  2002,  2003,  2004,2005,
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013).

W biuletynie  „The Baltic Sea Project Newsletter”,  rozsyłanym
do około 80 państw świata, zostało opublikowanych kilkadziesiąt

artykułów naszych uczniów.

Od roku 2000 funkcję Koordynatora Narodowego BSP UNESCO
w Polsce  pełni  nasz  nauczyciel  biologii  –  dr  Jolanta  Mol,  która
w latach  2003  –  2006  obejmowała  zaszczytną  funkcję
Koordynatora Generalnego BSP dla dziewięciu państw bałtyckich
i jednocześnie redaktora „The Baltic Sea Project Newsletter”. 

Baltic Sea Project stał się flagowym projektem ekologicznym
UNESCO  w  naszej  szkole. Uczniowie  z  ogromnym
zaangażowaniem  przygotowywali  się  do  prezentacji  działań
ekologicznych w naszym regionie podczas wystąpień i warsztatów
organizowanych w Finlandii, Szwecji, Danii, Niemczech, na Łotwie,
Litwie,  w Estonii,  Rosji  i  w Polsce.  Międzynarodowe konferencje
BSP  były  dla  nas  okazją  do  zwiedzania  cennego  przyrodniczo
regionu Morza Bałtyckiego oraz zabytków Światowego Dziedzictwa
Kultury UNESCO. 

Uczestniczyliśmy w obserwacjach ptaków,  badaniach flory,  fauny
i zanieczyszczeń wód rzek, jezior i Bałtyku. Poznaliśmy problemy
związane  z  dewastacją  lokalnego  środowiska  naturalnego  przez
przemysł,  rolnictwo  i  urbanizację.  Zwiedziliśmy  wiele  zakładów
przemysłowych, w tym elektrownie wiatrowe i elektrownię jądrową
w  Finlandii  stosujących  nowoczesne  technologie.  W  programie
zawsze  znajdował  się  czas  na  wspólną  zabawę,  nawiązanie
kontaktów  i  przyjaźni  poprzez  prezentację  kultury,  obyczajów,
tradycji i języka własnego kraju. 

W roku 2018, w związku ze Szczytem Klimatycznym „COP 24”
obywającym się w Katowicach, przygotowujemy się do przyjęcia
50 osobowej grupy uczniów i nauczycieli ze szkół z 5 kontynentów.
Od 26 listopada do 8 grudnia br. gościć będziemy delegacje Szkół
Stowarzyszonych UNESCO m. in. z Indonezji, Nepalu, Indii, Chin,
Japonii, Hong Kongu, Kenii, Słowenii, Łotwy, Brazylii, Kanady, USA
i Australii.

Flashmob czytelniczy „Jak nie czytam, jak czytam” (2017)Grupa tancerzy z „Konopnickiej” podczas IV Festiwalu Poloneza (2014)


