Uczniowie naszej szkoły są zaangażowani w międzynarodowy program 'Education is a window to the
World', prowadzony przez 'The Bridge Fundation'. Klasa 2C, wraz z wychowawczynią p. Agnieszką
Matysiak, ma przyjemność uczestniczyć w wykładach na temat zrównoważonego rozwoju, które
odbywają się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Wykłady są prowadzone przez
jednego z głównych organizatorów i pomysłodawców projektu- Pana Adama Koniuszewskiego.
Tematyką spotkań są globalne wyzwania w odniesieniu do środowiska oraz promowanie kampanii
'Stop the culture of waste', mającej na celu zaangażowanie młodzieży w refleksję na temat
problemów globalnych, kształtujących dzisiejszą rzeczywistość. Współpraca z liceami, college'ami i
uniwersytetami w Kanadzie, Szwajcarii i Polsce wzbogaca uczniów w doświadczenie o współpracę
międzynarodową. Ambasadorką działań Fundacji w Polsce jest p.Małgorzata Kożuchowska, aktorka a
współpracą ze szkołami zajmuje się p. Margo Koniuszewski – prezes Fundacji.
Jednym z naszych zadań było przeprowadzenie sondy na temat co Polacy myślą o globalnych
wyzwaniach i jak je rozumieją. Okazało się, że ludzie są najbardziej świadomi problemów,
dotyczących głodu, zdrowia i ogólnych warunków życia. Respondenci chcieliby również aby powstały
instytucje podejmujące działania do realizacji pokoju na całym świecie.
Jesteśmy również zaangażowani w projekt tłumaczenia książki 'Fairy Tales for A Fairer World',
stworzonej przez projekt Perception Change, pod zwierzchnictwem Dyrektora Generalnego Biura
ONZ w Genewie. Dąży on do znalezienia kreatywnych sposobów przekazywania pomysłów na dużą
skalę i otwarcia kanałów dyskusji między różnymi grupami w ramach i poza systemem Narodów
Zjednoczonych. Książka ma na celu przedstawienie tradycyjnych opowieści z całego świata, w jednej
opowieści z innej perspektywy. W tej mieszance znane wątki z bajek są przekształcone tak, aby
podkreślały problemy dzisiejszych czasów z jakimi musimy się zmagać. Nasi uczniowie mają za
zadanie przetłumaczyć kilka stron z tej książki, które po połączeniu z resztą tłumaczeń stworzą wersję
książki 'Fairy tales For A Fairer World' po polsku. To będzie zbiorowe dzieło - polska wersja książki poddane zostanie profesjonalnej redakcji i przekazane jako prezent – niespodzianka Dyrektorowi
Generalnemu ONZ-u w Genewie.

Kolejne spotkanie odbywa się już w marcu.
„Jesteście liderami dnia dzisiejszego”
premier Kanady
Justin Trudeau

