Dwujęzycznie
od września
kandydatem do programu
The International Baccalaureate – IB – miêdzynarodowej
matury. Za kilka miesiêcy
szko³ê czeka jeszcze wizyta
przedstawicieli
genewskiej
organizacji edukacyjnej, która
nadzoruje projekt. Jeœli ich
opinia bêdzie pozytywna, od
2010 roku pierwsi uczniowie
zaczn¹ naukê w dwuletnim
liceum.

GLIWICE.

Ju¿ po wakacjach
kilkudziesiêciu uczniów
z Gliwic i okolic rozpocznie naukê
w dwujêzycznej klasie licealnej
z wyk³adowym jêzykiem
angielskim.
Tzw. klasa przedwstêpna
(„pre-IB”) przygotuje ich do
dwuletniego kursu koñcz¹cego
siê matur¹ miêdzynarodow¹.
Tym samym, Liceum Ogólnokszta³c¹ce nr 1 przy ul.
Zimnej Wody bêdzie pierwsz¹
na Œl¹sku, publiczn¹ szko³¹
umo¿liwiaj¹c¹ zdobycie cenionego na ca³ym œwiecie dokumentu.

licealiœci przyst¹pi¹ do dwuletniego kursu przygotowuj¹cego
ich do zdawania matury
miêdzynarodowej. A ta, otworzy im drzwi do uniwersytetów
na ca³ym œwiecie.
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Matura
miêdzynarodowa
(IB) honorowana jest przez
wiêkszoœæ presti¿owych uniwersytetów œwiata, m.in
Oxford oraz Cambridge, a
dobre wyniki na egzaminie
dojrza³oœci u³atwiaj¹ aplikacjê
na uczelnie amerykañskie,
nawet renomowany Harvard.
Wiele zagranicznych uniwersytetów przyjmuje absolwentów klas IB bez egzaminów
wstêpnych i oferuje im specjalne stypendia. Posiadacze
IB z otwartymi rêkami przyjmowani s¹ równie¿ w wiêkszoœci
polskich uczelni wy¿szych.

Warunkiem przyjêcia do klasy
dwujêzycznej by³o zdanie testu
z jêzyka angielskiego. Zg³osi³o
siê 54 kandydatów, z których
zakwalifikowanych
zosta³o
45. Ilu z tych 45 uczniów rozpocznie naukê w szkole nie
wiadomo, ka¿dy z nich móg³
bowiem wybraæ równie¿ inne
szko³y, do których w ostatniej
chwili zdecyduje siê pójœæ.

W klasie „pre-IB” realizowany bêdzie program zgodny z
za³o¿eniami
dydaktycznymi
polskiego liceum, przede
wszystkim jednak uczniowie
przejd¹ intensywny kurs jêzyka
angielskiego, który koñczyæ
bêdzie siê egzaminem.
Po ukoñczeniu klasy „pre-IB”

Na dzieñ dzisiejszy, gliwicka
,,jedynka” jest ju¿ oficjalnym
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Czytelnicy Przekroju z reklamy dowiedzą się, że Gliwice
to kameralne miasto z najlepszym nocnym życiem w regionie.

Katarzyna Klimek
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do niczego nie sk³oni. Ka¿dy,
kto ma dwie szare komórki i
szuka miejsca do ¿ycia kieruje siê chyba g³êbsz¹ analiz¹
problemu – ocenia wnikliwiej.
Za pomoc¹ reklamy mo¿na
cz³owieka sk³oniæ do kupna
na przyk³ad niepotrzebnego
gad¿etu, do zmiany miejsca
zamieszkania ju¿ raczej niekoniecznie. W takim przypadku
mo¿na tylko podpowiedzieæ.

GLIWICE.

W tygodniku „Przekrój”
z 17 czerwca
ukaza³a siê
ca³ostronicowa
reklama Gliwic.

potê¿ne, ale du¿e z wszelkimi
atutami tej wielkoœci, po prostu w sam raz. U¿yte s³owo
kameralne jest przenoœni¹.
Mo¿e brzmi trochê pretensjonalnie…, ale w reklamie to dozwolone, a nawet w rozs¹dnych
proporcjach po¿¹dane.

Nasze miasto przedstawiane
jest jako „dobre miejsce do
¿ycia”. Pojawiaj¹ siê okreœlenia
„kameralne miasto w aglomecji” (?), „zasobni obywatele”,
„transeuropejskie
autostrady”, „najlepsze ¿ycie nocne
w regionie”. O fantazji gliwickich urzêdników z Markiem
Jarzêbowskim, naczelnikiem
Wydzia³u Kultury UM, rozmawia Nina Drzewiecka.

- Najlepsze ¿ycie nocne
w regionie?

........................

- Ale nocne ¿ycie to
raczej kojarzy siê z rozrywkami w stylu Crazy
Horse czy Moulin Rouge...

- Dok³adnie nie wiem, gdy¿ nie
ja siê tym zajmowa³em, ale nie
by³a raczej tania. Myœlê, ¿e z
10 tysiêcy trzeba by³o za ni¹
daæ.

- Mo¿e kiedyœ i takie bêd¹, na
razie nie ma. Wszystko przed
nami.

- Czy reklamy naszego
miasta zobaczymy jeszcze w innych tygodnikach?

- Kto wpad³ na pomys³
reklamowania Gliwic
w Przekroju?
- My.

- My czyli Wydzia³ Kultury? A konkretnie?
- Pomys³odawca nie jest anonimowy. £ukasz Oryszczak jutro
bêdzie w pracy i mo¿na z nim
bêdzie porozmawiaæ.

- Co to jest aglomecja?
- Nie ma czegoœ takiego, to jest
taki bardzo brzydki b³¹d, który
pojawi³ siê w tej reklamie.

- Kameralne miasto,
najlepsze ¿ycie nocne
w regionie, znikome
bezrobocie itd. w tym
stylu. Reklama rz¹dzi
siê swoimi prawami ale
tym razem chyba trochê
przesadzono?
- Mo¿e. Kameralne – nale¿y
rozumieæ tak, ¿e jest to miasto w³aœciwej wielkoœci. Nie

- To zale¿y co siê komu z czym
kojarzy.

- A z czym siê kojarzy³o
autorowi?
- Mo¿na wieczorem usi¹œæ,
wypiæ piwo, zjeœæ kolacjê,
pogadaæ ze znajomymi na Rynku...

- Znikome bezrobocie?
K³opoty najwiêkszych
firm takich jak Opel czy
Bumar mog¹ to doœæ
szybko zmieniæ...
- Dziêki Bogu, nasze k³opoty jak
na razie s¹ o takie, malutkie.
Nie mówiê, ¿e ich nie ma, ale
proszê popatrzeæ na k³opoty
innych. Mamy nadziejê, ¿e nic
bardzo z³ego siê nie wydarzy.

- Te reklamy to kontynuacja akcji sprzed dwóch
lat „Gliwice nadaj¹
ton” i zachêcania do
zamieszkania w Gliwicach?
- ???… jedno z drugim nie ma
nic wspólnego. Has³o: osiedlaj
siê w Gliwicach raczej nikogo

- Dlaczego wybrano
Przekrój?
- Bo to pismo, które trafia
do specyficznego odbiorcy.
Nie kupuje siê tego od tak, z
rozpêdu.

- Ile kosztowa³a?

- Oczywiœcie, ¿e tak. Trzeba spokojnie i wnikliwie przemyœleæ za
ka¿dym razem za i przeciw, aby
ryzyko niewielkiej efektywnoœci
by³o jak najmniejsze, choæ nigdy
siê go nie uniknie ca³kowicie.

Gliwicka reklama zamieszczona w tygodniku
„Przekrój” kandyduje do
tytu³u Bubla Tygodnia.
Ten ma³o zaszczytny
tytu³ przyznawaæ bêd¹
internauci, widzowie Telewizji Gliwice. Na stronie www.itv.gliwice.pl
mo¿na obejrzeæ również
inne propozycje.

