
Toruń 2010

VI LO im. Zesłańców Sybiru



 przybliżenie uczniom VI LO postaci 
kandydatów na urząd Prezydenta Miasta 
Torunia

 zapoznanie uczniów z zasadami 
przygotowania 
i przeprowadzenia debaty

 kształtowanie postawy obywatelskiej



 Uczniowie VI Liceum Ogólnokształcącego im. 
Zesłańców Sybiru w Toruniu pod kierunkiem 
Pani Magdaleny Woźniak, nauczycielki wiedzy 
o społeczeństwie i Pana Mariusza 
Wiśniewskiego, nauczyciela historii Zespołu 
Szkół nr 1 w Toruniu. 



 Na debatę zaproszono kandydatów na urząd 
Prezydenta Miasta Torunia Panów:

 Jarosława Mielczarka
 Przemysława Przybylskiego
 Waldemara Przybyszewskiego
 Michała Zaleskiego











 Debata odbyła się w VI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Zesłańców Sybiru w 
Toruniu.



 Przy wejściu do szkoły 4 uczennice z klasy 3a 
oczekują na przybycie gości

 Po powitaniu zapraszają przybyłych 
kandydatów do szkolnej izby pamięci

 Nieformalne spotkanie z dyrektorem szkoły 
i drobny poczęstunek – kawa, herbata, ciastka

 Przejście  na miejsce debaty



 Wszystkich przybyłych na debatę przywitała 
Pani Magdalena Woźniak. Następnie głos 
zabrał dyrektor szkoły raz jeszcze witając 
gości podziękował im za przyjęcie zaproszenia 
i wyraził nadzieję, że debata zachęci 
pełnoletnich uczniów do udziału 
w wyborach. 

 Po wystąpieniu dyrektora debatę prowadził 
dalej Zbyszek Woźnicki, uczeń klasy III a LO.



 Każdy z kandydatów otrzyma cztery takiej 
samej treści pytania

 Czas na odpowiedź wynosi 1 minutę
 Kandydaci udzielają odpowiedzi w kolejności 

alfabetycznej
 Gong oznacza koniec wypowiedzi
 Wypowiedzi zostaną podsumowane przez 

Panią Magdalenę Woźniak



 Większość młodzieży szkolnej spędza rocznie 
ponad 10 tysięcy godzin grając na 
komputerze

 Miesięcznie w Google przeszukiwanych jest 
ponad 5 miliardów haseł

 Każdy uczeń wysłał lub otrzymał ponad 200 
tysięcy e-maili

 Ponad 1,5 miliarda ludzi na świecie chodzi 
z komputerami w kieszeni lub w torebce



 W jaki sposób miasto powinno pozyskiwać 
fundusze na stworzenie nowoczesnej bazy 
multimedialnej w każdej szkole?



 Na świecie jest miliard  komputerów
 W naszej szkole na 360 uczniów przypadają 

33 komputery, w tym 3 laptopy
 Opracowano i podjęto realizację projektu 

„laptop za 100 dolarów”, który ma dostarczyć 
ok. 100 milionów laptopów dla uczniów

 Polska nie wyraziła zainteresowania tym 
projektem!!!



 Jakie działania powinien podejmować 
prezydent miasta, aby ułatwić dostęp  do 
Internetu?



 Po obejrzeniu krótkiego filmu 
przedstawiającego różne miejsca w Toruniu, 
nagranego przez uczniów Gimnazjum nr 6, 
prosimy na kartkach wypisać prezentowane 
miejsca i podać nazwy dzielnic, 
w których one się znajdują?





 Za chwilę usłyszycie Panowie krótkie notki 
biograficzne kandydatów ubiegających się o 
urząd prezydenta miasta. Na ich podstawie 
proszę podać nazwisko kandydata, którego 
biogram przytoczono. 



Proszę wylosować nazwisko kontrkandydata, a 
następnie scharakteryzować go w samych 
superlatywach.



 Na koniec  uczniowie dziękując naszym 
gościom za udział w debacie wręczyli 
specjalnie dla nich przygotowane kubki z 
napisem – „Alea iacta est – VI LO Toruń”.





 Informacja o debacie została wyemitowana 
w Aktualnościach toruńskich – serwisie TVK 
Toruń

 Na stronie internetowej szkoły została 
zamieszczona relacja z przebiegu debaty

 W szkolnej gazetce zamieszczono 
sprawozdanie z jej przebiegu.







 Magdalena Woźniak i Mariusz Wiśniewski, 
Scenariusz debaty prezydenckiej w Zespole 
szkół nr 1 w Toruniu

 Jan Myrcha, Zdjęcia
 Aktualności Toruńskie, TVK Toruń, Kandydaci 

u uczniów, 26.10.2010 r.
 You Tube, Czy wiesz, że…


