
Comenius w Toruniu 

Od minionego poniedziałku do piątku 26 lutego 2010 r. gości w Toruniu mi ędzynarodowa delegacja złożona z 
nauczycieli i uczniów czterech  szkół podstawowych z Turcji, Grecji, Hiszpanii oraz Walii (Wlk. Brytan ia).  
 

 
 

Grupa przyjechała by realizować projekt zatytułowany "Nasz świat w naszych rękach" w ramach programu Comenius 
finansowanego przez Unię  Europejską. Przez dwa lata pięć szkół podstawowych z pięciu krajów będzie pracować nad 
zagadnieniem ochrony środowiska i recyklingu. Polskę w tym zespole reprezentuje Szkoła Podstawowa nr 32 w 
Toruniu. 
Program kilkudniowej wizyty przewiduje oprócz poznawania najbardziej atrakcyjnych zabytków Torunia, zwiedzanie 
miejsc związanych z ekologią oraz spotkania robocze w grupach szkolnych. 24 lutego oprócz spaceru po mieście 
odbyło się zwiedzenie toruńskiego Planetarium, Muzeum Etnograficznego oraz spotkanie w sali obrad Rady Miasta 
Torunia. 
 

 
 

Gospodarzami spotkania w radzie byli przewodniczący RMT Waldemar Przybyszewski i zastępca Prezydenta Miasta 
Rafał Pietrucień. Prezydent Pietrucień przedstawił Toruń jako miasto szczególnej dbałości o środowisko i ośrodek 
wyjątkowej  urody. Opowiedział o staraniach o tytuł ESK 1016. Przewodniczący RMT zachęcał  do poznania uroków 
Torunia i zadbał o rozchmurzenie nieco już zmęczonych intensywnymi spacerami gości. Z sali padły pytania o 
procedurę nawiązywania kontaktów partnerskich (tutaj przedstawiciel tureckiej Bursy przypomniał o projekcie 
nawiązania kontaktów z Toruniem), o ilościową reprezentację kobiet w RMT, a także program zabiegów o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury. W tej ostatniej kwestii życzono Toruniowi powodzenia.  
Na zakończenie spotkania goście otrzymali upominki, wśród których nie zabrakło tradycyjnych pierników. 
Sporządzono wspólną fotografię pamiątkową. 
 

 
 

W maju br. uczniowie SP nr 32 pojadą w ramach Comeniusa do Marin w Hiszpanii. 
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Spotkanie z młodymi Europejczykami 

Dwudziestoosobowa grupa uczniów i nauczycieli z pięciu krajów odwiedzi 24 lutego 2010 r. Urząd Miasta 
Torunia w ramach projektu "Nasz świat w naszych rękach".  

Grupę stanowią uczestnicy unijnego programu edukacyjnego Comenius. W ciągu dwóch lat pięć szkół podstawowych z 
Polski, Hiszpanii, Walii, Grecji i Turcji będzie pracować nad zagadnieniami ochrony środowiska i recyklingu. 
Toruńskim partnerem dla tej grupy jest młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 32.  
Młodzi ludzie wraz ze swoimi wychowawcami podczas swojego pobytu w Toruniu złożą wizytę w magistracie. 
Spotkanie z przewodniczący Rady Miasta Waldemarem Przybyszewskim odbędzie się 24 lutego o godz. 12.00 w sali 33 
Urzędu Miasta. 
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