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25 listopada 2011 r. był dla klasy europejskiej 2E dniem szczególnie uroczystym. W naszej szkole
gościła pani Joanna Skrzydlewska, Poseł do Parlamentu Europejskiego. Szanownego gościa powitała
Dyrektor Szkoły pani Jolanta Swiryd. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy 2E oraz panie profesor
Bogumiła Miodyńska Kowalczyk i Eugenia Kowalska. Młodzież przygotowała ekspozycję przedstawiająca
bogaty dorobek Klubu Europejskiego Szkoła Globalna i Humanitarna. O jego osiągnięciach i licznych
sukcesach opowiedziały uczennice Martyna Płussa, Dagmara Lebioda, Katarzyna Kapecka, Katarzyna
Mentrycka, Joanna Pawelczyk, Dominika Gajewska i Mateusz Bojanowski.
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Jednym z ostatnich osiągnięć w sferze działalności europejskiej było zdobycie przez szkołę Europejskiego
Znaku Innowacyjności w Dziedzinie Nauczania i Uczenia się języków obcych: European Language Label
2011. Doceniając wkład pracy naszych uczniów pani Poseł pogratulowała wszystkim pracującym w
projekcie odniesienia spektakularnego sukcesu, a delegacji uczniów wręczyła zaproszenia do Brukseli.
Wyróżnione uczennice to Dorota Gierańczyk, Katarzyna Kapecka, Martyna Płussa, Paulina Szewczyk oraz
koordynator projektu &bdquo;Wielokulturowa Łódź &ndash; wczoraj i dziś. Wiosna Języków w XXIII
LO&rdquo; profesor Bogumiła Miodyńska Kowalczyk. Laureatki spędzą w Brukseli kilka czerwcowych
dni 2012r., podczas których będą miały okazję zwiedzić siedzibę Parlamentu Europejskiego oraz zobaczyć
najciekawsze miejsca w stolicy Belgii. Nasz gość, pani Joanna Skrzydlewska, mimo młodego wieku ma
już za sobą bogatą karierę polityczną. Była m.in. dwukrotnie posłem w polskim Sejmie, obecnie jest
deputowaną z okręgu łódzkiego w Parlamencie Europejskim. Pani Poseł opowiedziała o swojej
działalności parlamentarnej. Wyjaśniła, na czym polega jej praca w Parlamencie Europejskim oraz
przedstawiła bardzo napięty terminarz spotkań i sesji odbywających się w Strasburgu i Brukseli, które
wymagają aktywnego udziału deputowanych z krajów Unii Europejskiej. W ten sposób młodzież
otrzymała wiadomości z "pierwszej ręki" na temat aktywności europosłów w Parlamencie Europejskim.
Pani Joanna Skrzydlewska okazała się osobą otwartą, bezpośrednią, łatwo nawiązującą kontakt z
młodzieżą. Spotkanie młodzieży z panią Poseł przebiegało w bardzo miłej, serdecznej i ciepłej
atmosferze. Zakończyło się wręczeniem pani Poseł uroczego misia w świątecznym ubranku, oraz
podziękowaniami za spotkanie i życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Należy
dodać, że tego dnia również Miś miał swoje święto ponieważ akurat tego dnia, 25 listopada,
obchodziliśmy Światowy Dzień Misia. Mamy nadzieję, że spotkanie to zaowocuje zainteresowaniem
uczniów klasy europejskiej karierą zawodową w strukturach Unii Europejskiej.
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