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Zjazd Klubu Szkół Herberto wskich
W dniach 3 - 4 października 2018 roku
reprezentujący naszą
szkołę poczet sztandarowy wraz z delegacją
nauczycieli
i dyrekcji w składzie:
pani Dyrektor Małgorzata Jasitczak, pani Joanna Prasol oraz
pan Sławomir Marczak, wziął udział
w XX Zjeździe Klubu Herbertowskich
Szkół, którego organizatorem było
w tym roku XX Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Gdańsku.
Początkiem cyklu wszystkich imprez
zaplanowanych w
programie był
udział uczestników w Mszy Świętej,
która odbyła się w Kościele pw. Bożego
Ciała. Poprzedziła ona debatę oksfordzką (swego rodzaju „turniej” oponentów na zadany temat) przeprowadzoną w salach liceum gospodarza
zjazdu (nasza drużyna dotarła do półfinału debaty mimo, że był to debiut
naszej reprezentacji w tej niezwykle
trudnej intelektualnej dyscyplinie!).

Kolejnym, bardzo ważnym punktem
spotkania, był przejazd do Europejskiego Centrum Solidarności i zwiedzanie tego interaktywnego muzeum
historii najnowszej. W audytorium
odbyła się oficjalna część zjazdu, na
której m.in. nauczyciele zostali odznaczeni Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Z ogromną dumą pragniemy
oświadczyć, że w tym roku takie odznaczenia przyznano dwóm nauczycielom naszej szkoły: pani Joannie Prasol
i panu Sławomirowi Marczakowi!
Kolejnym punktem programu był
udział w spektaklu „Apokalipsa u wrót
doliny”, który uczestnicy mieli przyjemność obejrzeć w Gdańskim Teatrze
Szekspirowskim. Dzieło, zainspirowane
twórczością Zbigniewa Herberta, zrobiło na widzach ogromne wrażenie.
Dlatego spacer po niezwykle klimatycznym Gdańsku, był cudownym
dopełnieniem wrażeń teatralnych.
Uczestnicy zjazdu z pewnością zatrzymają w swej pamięci mnóstwo wspomnień z wyjazdu. Ale, jak twierdził

nasz Patron – Zbigniew Herbert - podróż to: „rozmowa z żywiołami bez
odpowiedzi”. O tym ile wrażeń i cudownych doświadczeń przyniósł każdemu z uczestników udział w XX Zjeździe Klubu Herbertowskich Szkół wie
tak naprawdę on sam…

Dzień Patrona
„Aluzyjność i ironia (jako wartość etyczna) w poezji Herberta to cechy klasyczne,
z tym, że wyznacznikiem „klasyczności" jest jej wieloznaczność,
której nie daje się zamknąć w żadnej formule, w żadnym idealnym porządku".
John Maxwell Coetzee – południowoafrykański pisarz, laureat Nagrody Nobla’ 2003
We wtorek 30 października 2018 roku uroczystości było w tym roku… tłumaobchodziliśmy w naszej szkole Dzień czenie poezji Zbigniewa Herberta.
Patrona. Z tego właśnie powodu aula Zaproszeni na tę niezwykłą uroczystość
szkolna zamieniła się na chwilę w cza- uczniowie klas pierwszych i drugich
rujący i niezwykły zakątek, w którym liceum wysłuchać mogli wierszy Patromożna było „spotkać” twórczość Zbi- na w językach: niemieckim, angielskim,
gniewa Herberta. W tym właśnie miej- hiszpańskim i rosyjskim (w naszej szkoscu zorganizowane zostało spotkanie z le tych właśnie języków można się
poezją autora „Pana Cogito”, którego nauczyć) by później samemu dokonać
koordynatorem była pani Elżbieta tłumaczenia utworów Zbigniewa HerWichlińska – Stańczyk przy współpracy berta… z języka angielskiego (lub niez panią Jolantą Hertel. Ponadto mieckiego) na język polski. Dzięki niew tegoroczną akcję „maratonu czyta- samowitej inwencji twórczej uczestninia” włączyli się również wszyscy na- ków powstało mnóstwo oryginalnych
uczyciele uczący języków obcych i wyjątkowych tłumaczeń a ogromna
w naszej szkole, ponieważ tematem galeria literackich dzieł jaka powstała
po
artystycznych
działaniach
uczniów stanowi dowód na to,
że literaturą można się bawić
w sposób twórczy i pasjonujący.

