Sprawozdanie z wyjścia na uroczystość ogłoszenia wyników
XXI Rankingu Liceów i Techników Perspektyw 2019
Reprezentacja uczniów V Liceum Ogólnokształcącego imienia Księcia Józefa Poniatowskiego pod
opieką wicedyrektora szkoły, profesora Krzysztofa Kuśmierczyka oraz pedagoga szkolnego,
profesora Mariana Jaroszewskiego, miała zaszczyt uczestniczyć w uroczystym ogłoszeniu wyników
XXI Rankingu Perspektyw 2019, które odbyło się 10 stycznia 2019 roku.
Przed ogłoszeniem listy zwycięzców uczniowie i opiekunowie wysłuchali serii miniwykładów.
Krzysztof Rybiński wygłosił wykład Data scientist – najseksowniejszym, według Harvard Business
Review, zawodem XXI wieku na temat wykorzystania sztucznej inteligencji do rozwiązywania
problemów z zakresu ekonomii i zarządzania. Prof. Marlena Plebańska, jedna z prekursorek polskiej
e-edukacji, opowiedziała o rozwoju kompetencji cyfrowych i zawodach przyszłości w wystąpieniu
Cyfrowa edukacja – jak kształtować kompetencje przyszłości. Następnie profesor Jolanta Żyśko,
Rektor Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, przedstawiła awangardowy projektowy – nowy
kierunek studiów magisterskich Coaching Stylu Życia. Natomiast mgr Anna Rękawek z Instytutu
Zarządzania AFiB Vistula i uczelnianego Biura Karier w prezentacji Jak kształcić i rozwijać
kompetencje przekonywała, by odpowiednio wcześnie poznawać swoje kompetencje, ponieważ jest
to warunek osiągnięcia sukcesu na rynku pracy. Wykłady były interesujące i ukazały słuchaczom
wiele ciekawych prognoz co do

przyszłości, rozwoju sztucznej inteligencji oraz ludzkiej

świadomości.
Ceremonia wręczania nagród
O godzinie 12.30 rozpoczęła się ceremonia ogłoszenia wyników rankingu. W uroczystości wzięli
udział nauczyciele, dyrektorzy i uczniowie blisko pięćdziesięciu najlepszych liceów i techników
z całej Polski. Ceremonia była podzielona na kilka części. Najpierw gości przywitali rektorzy
Akademii Finansów i Biznesu Vistula, czyli gospodarze wydarzenia, przedstawiciele OKE,
reprezentanci komitetów głównych olimpiad przedmiotowych oraz przedstawiciele władz
samorządowych i edukacyjnych. Zaraz potem poznaliśmy licea i technika, które zajęły pierwsze
miejsca w swoich województwach, najlepszą dziesiątkę techników w Polsce, a na zwieńczenie
ceremonii piętnastkę najlepszych liceów w Polsce. Wśród nich znalazło się również – zamykające
listę wyróżnionych – V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Kolejne części
uroczystości przeplatane były pokazami tańca, sztuk walki, a całe wydarzenie zwieńczył wystrzał
konfetti oraz tradycyjne odsłuchanie piosenki „We Are The Champions” zespołu Qeen. Cały czas
towarzyszyła nam duma z reprezentowania szkoły, która już od wielu lat utrzymuje się w czołówce
najlepszych szkół w Polsce.
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