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Angelika Łania wyśpiewała 
I nagrodę na VI Wiosennym Festi-
walu Piosenki Niemieckojęzycz-
nej, który się odbył w III LO w Gdy-
ni w dniu 25 kwietnia. Pod kierun-
kiem swojej nauczycielki niemiec-
kiego Ireny Jezierskiej przygotowa-
ła dwie piosenki:  „Glaub an mich” 
Yvonne Catterfeld  oraz „Nur Sie-
ger stehn im Licht” Marianne Ro-
senberg.  

W konkursie wzięło udział 17 
wykonawców ze szkół trójmiejskich 

Wielki sukces 
–  I nagroda dla 
uczennicy IX LO

Utalentowana wokalnie Angelika Łania i 
jej nauczycielka Irena Jezierska 

i z Wejherowa. Oceniano czystość 
wykonania, aranżację, poprawność 
językową i wizerunek sceniczny. 
Angelika została zakwalifikowana 
do ścisłego finału. Po zaciętej wal-
ce – wygrana. Reprezentantka IX LO 
zajęła I miejsce. 

- Na szczególną uwagę zasługuje 
fakt, że Angelika jest w I klasie i do-
piero we wrześniu zaczęła się uczyć 
języka niemieckiego, a pochwalono 
ją również za bardzo dobra dykcję 
– zauważyła Irena Jezierska.

Minister Hall jednakże zwróci-
ła uwagę młodzieży na istnienie 
prawa niedostrzegalnego z powo-
du powszechności – jest nim pra-
wo do edukacji. Posiadając, nie 
uznajemy za cenny przywilej, ja-
kim niewątpliwie jest. 

Pomorski Kurator Oświaty Zdzi-
sław Szudrowicz uświadomił mło-
dzieży drugą stronę prawa – powin-
ności. Wspomniał o wewnętrznych, 
szkolnych spisach prawi i przywi-
lejów, w których niewiele się mówi 

o powinnościach, a tylko radosne 
korzystanie z przywilejów.

Franciszek Potulski, poseł 
trzech kadencji, powiedział wy-
raźnie swym lekkim i dowcipnym 
stylem, że nie ma praw bez obo-
wiązku. Prawo jest czymś w rodza-
ju nagrody, przywileju przyznanego 
za wykonanie obowiązku.

Wewnętrzne szkolne prawa są 
czasem systemem przywilejów, 
przysługujących uczniom. Udało 
im się obwarować się prawami, by 

nie wykonywać szkolnego obowiąz-
ku. Zapewnili sobie dni, kiedy są nie-
tykalni – nie są wtedy odpytywani 
z wykonanej pracy domowej. 

Bardzo sobie cenią ten rodzaj 
praw przywilejów. 

Jednakże wywołuje on we mnie 
ogromny smutek. Nauczyciele są 
postrzegani jako osoby zamie-
rzające zrobić wychowankom coś 
w rodzaju krzywdy, uczniowie mu-
szą się przed nim bronić, wznosząc 
zapory z przepisów. 

Uczniowie więc to osoby, dla 
których nauka szkolna jest cięża-
rem, a przepisy mają ulżyć w jego 
dźwiganiu. Nauczyciele to przeciwni-
cy w walce o to, czy uda się uniknąć 
odpytania, kartkówki czy napisania 
eseju lub przeliczenia kilku zadań. 

Kiedyś pani minister Hall po-
wiedziała nauczycielom, skarżą-
cym się na trud pracy w szko-
le i niewdzięczność uczniów, że 
powinni dostrzegać nieustająco 
piękno swego zawodu i wartość 
człowieka, którego uczą. 

Rozwijając tę myśl, chciała-
bym, aby uczniowie i nauczyciele 
nauczyli się postrzegać obowią-
zek szkolny jako radość wynikają-
cą z poznawania rzeczy pięknych 
i wartościowych. Cóż jest bowiem 
wspanialszego niż poznawanie, 
rozumienie i odgadywanie świata 
i praw nim rządzących? Nauczy-
ciele dla młodego pokolenia są mą-
drymi starszymi, którzy prowadzą 
ich umysły po cudownym świecie 
nauki. Wzajemne relacje powinno 
regulować zaufanie, ludzka uczci-
wość i etyka nauczyciela. 

Emma Popik 

Radosny obowiązek

Czytając ten numer Kuriera, warto zwrócić uwagę na 
sesję w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, którego 
dyrektorem jest Teresa Masłowska. W Gimnazjum 
nr 34 od lat uczniowie kształcą się w dziedzinie prawa. 
Podsumowaniem programu była sesja, którą zaszczyciła 
swą obecnością minister Katarzyna Hall. Uczniowie 
mówili o prawach zdobywanych w ciągu dziejów, czy 
obowiązujących w innych krajach.

Minister Katarzyna Hall, kurator Zdzisław 
Szudrowicz i Franciszek Potulski, czło-
nek Rady Edukacji Narodowej
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Prezentacja szkoły

Byli żołnierze AK oglądają pamiątki 

Tego dnia szkolna sala gim-
nastyczna zamieniła się w So-
plicowo, a zebranych przywitali 
nauczyciele przebrani w stroje 
szlacheckie. Słowa „Każdy nosi 
w sercu swoje Soplicowo” stały 
się mottem uroczystości. To miej-
sce, istniejące w literaturze, jest 
naszą przestrzenią, symbolizują-
cą polskość, gdzie się skupia hi-
storia i tradycja. 

- Dzisiejsze święto jest świę-
tem tych, którzy tworzyli tę szko-
łę, oddali jej swoje serce i czas 
wolny – podsumowała Marlena 
Grzelak, dyrektor ZKPiG nr 21, 
w skład którego od 1992 roku 
wchodzi SP nr 2. Goście obej-
rzeli pokaz multimedialny, ob-
razujący historię szkoły na prze-
strzeni 25 lat, jej sukcesy eduka-
cyjne i sportowe.

Najliczniejszą grupę gości 
stanowili byli żołnierze AK. Była 
więc przewodnicząca Pomor-
skiego Związku AK, przewodni-
czące kół AK w Gdańsku, Oliwie 
i Wrzeszczu i inni, od lat zaprzy-
jaźnieni ze szkołą. - Mogłam po-
znać prawdziwych żołnierzy Ar-
mii Krajowej, których do tej pory 
widziałam jedynie na filmach 
– powiedziała z dumą Izabela 
Owsiany z klasy IC. 

Uroczystość stała się okazją 
do wręczenia „Medalu pro Me-
moria” osobom zasłużonym w 
utrwalaniu pamięci o ludziach 

i czynach w walce o niepodle-
głość Polski podczas II Wojny 
Światowej. Jan Stanisław Cie-
chanowski udekorował meda-
lem kilku profesorów Uniwer-
sytetu Gdańskiego, działaczy 
AK, dyrektorki, Marlenę Grzelak 
i Elżbietę Nikiel oraz przewodni-
czącą koła NSZZ „Solidarność” 
w Gdańsku Monikę Onyszczuk. 
Nagrodę Prezydenta Miasta 
Gdańska otrzymały Halina Mę-
żyk i Małgorzata Jarząbska, wie-
lu nauczycielom nagrodę przy-
znała dyrektor szkoły. 

Nie mogło zabraknąć wizy-
ty w Szymbarku, który jest na-
szą przestrzenią symbolizującą 
ofiarność dla Ojczyzny. Tam, 
w Centrum Edukacji Regional-
nej nauczyciele i uczniowie na 
uroczystym apelu pod Pomni-
kiem Ofiar Golgoty Wschodu od-
dali hołd żołnierzom AK i żołnie-
rzom Gryfa Pomorskiego. Dra-
matycznie brzmiała pieśń party-
zancka w wykonaniu Joanny Klej-
not i wiersz „Katyń”, recytowany 
przez uczennice klasy I B. Na-
leżący niegdyś do Gryfa Pomor-
skiego, prof. Stefan Raszeja wy-
głosił wykład na temat tej forma-
cji wojskowej. Dyrektor Marlena 
Grzelak mówiła o patriotyzmie. 

Młodzież złożyła również wią-
zanki kwiatów pod pomnikiem 
Państwa Podziemnego w Gdań-
sku oraz na grobie Mariana Ra-

Szkoła jak Soplicowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej 
obchodziła 25 – lecie. Uroczystości 
rocznicowe miały podniosły charakter. 
Skupiały się wokół podkreślenia odczuć 
patriotycznych, wyrażanych poprzez walkę 
o wolność, oraz przez zaakcentowanie 
istnienia wspólnej przestrzeni bliskiej 
wszystkim Polakom. 

czyńskiego, żołnierza AK i wielo-
letniego przyjaciela szkoły. 

Uczniom, którzy wzięli udział 
w ogólnopolskim konkursie lite-
rackim na temat AK, oraz laure-
atom konkursów plastycznych 
wręczono nagrody książkowe 
ufundowane przez Światowy 
Związek Żołnierzy Armii Krajo-
wej. Pierwszą nagrodę w kon-
kursie literackim dla klas młod-
szych zdobył Piotr Radys z SP 
nr 2 za wiersz „List do taty”, 
zaś w kategorii klas IV-VI Mar-
ta Bielińska.

Nagrodzono również 52 
uczniów, którzy wzięli udział 
w konkursach plastycznych, 
zorganizowanych pod kierun-
kiem Anny Radzikowskiej, na te-
mat „Walki żołnierzy AK”, „Sym-
boli związanych z Armią Krajową” 
oraz „Szkoły za 1000 lat”. Naj-
lepsze okazały się prace Macieja 

Nadolnego z klasy III b i Martyny 
Witkowskiej z III a. Nagrodzone 
prace zaprezentowano w szkol-
nej galerii. Miłym akcentem był 
występ szkolnego chóru pod ba-
tutą Jarosława Bazylewicza. Pie-
śni patriotyczne śpiewał Dariusz 
Wójcik i Jacek Szymański.

Na uroczystości nie zabra-
kło dawnych dyrektorów szkoły 
- Teresy Tarki oraz Elżbiety Ni-
kiel. Wśród zaproszonych gości 
znalazł się Jan Stanisław Cie-
chanowski, zastępca kierowni-
ka Urzędu do Spraw Kombatan-
tów i Osób Represjonowanych, 
przedstawiciele władz miasta, 
radni, dyrektorzy zaprzyjaźnio-
nych szkół, przewodniczące 
gdańskich komisji NSZZ „Solidar-
ność” i ZNP, reprezentanci Rady 
Rodziców oraz sponsorzy. 

Dorota Trela
(Oprac. i skrót. red.)
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P
rzykładem troski o krze-
wienie wiedzy na temat 
bursztynu była wizyta 
w dniu 1 kwietnia Pre-

zydenta Miasta Gdańska Pawła Ada-
mowicza oraz pełnomocnika prezy-
denta do spraw bursztynu w Biu-
rze Promocji Miasta Roberta Pytlo-
sa. Wraz z nimi przybył Krzysztof 
Lalik, właściciel firmy wydobywają-
cej bursztyn i Roman Oziębło, wice-
prezes Krajowej Izby Gospodarczej 
Bursztynu.

Uczniowie mieli okazję poławiać 
bursztyn z solanki, oglądać piękne 
i ciekawe bryły kruszcu oraz obser-
wować pod mikroskopem muchów-
kę i inne okazy inkluzji.

W grudniu 2008r. Szkoła Podsta-
wowa nr 86 przystąpiła do konkursu 
„Szkoła na bursztynowym szlaku”, 
ogłoszonego przez X LO. Koordy-
natorem jest Międzynarodowe Sto-
warzyszenie Bursztynników.

Do konkursu zostali  zaprosze-
ni uczniowie kl. III i IV. Działania 
uczniów wspomagają następujący 
nauczyciele: Bożena Schulz-Tusz, 

Wydarzenia w szkole

Bursztyn 
na własne oczy

Szkoła Podstawowa 
nr 86 podejmuje 

wiele działań 
mających na celu 
zainteresowanie 

uczniów gdańskim 
bursztynem. 

Koordynatorem 
progamu jest Maria 
Gotartowska. Szkoła 
stosuje interesujące 

metody, umożliwiając 
dzieciom poznanie 

bursztynu w ciekawy 
sposób. 

Bożena Kwiatkowska, Alicja Sabi-
niarz, Elżbieta Woźnicka, Olga Plich-
ta-Mardzińska, Iwona Jurkiewicz, Ka-
rolina Maciejewska, Aleksandra Grzy-
bowska, Michał Fedorowicz.

Zgodnie z przyjętym planem 
działań uczniowie obejrzeli prezen-
tację multimedialną o historii bursz-
tynu. Uczestniczą z wychowawcami 
w lekcjach w Muzeum Bursztynu i Filii 
Gdańskiej WiMBP, słuchając legend 
o bursztynie.

Kolejne zaplanowane działania 
to pokaz szlifowania bursztynu i wy-
konanie z niego prezentu dla mamy. 
Poza tym uczniowie obejrzą burszty-
nowy ołtarz w kościele pod wezwa-
niem św. Brygidy, wezmą udział 
w konkursach dotyczących legend 
o bursztynie oraz na najciekawszą 
prezentację multimedialną związa-
ną z tematem. Z końcem maja do 
Kapituły Konkursu prześlemy mate-
riały dokumentujące nasze działania 
związane z bursztynem, które będą 
podlegały ocenie.

Maria Gotartowska
nauczyciel historii w SP nr86

Fot. J. Pinkas

Oglądamy owady zatopione w bursztynie 

Pan prezydent przyszedł do szkoły



6    4/2009      74/2009

Konkurs jest oparty na grze sy-
mulacyjnej z zakresu zarządzania 
przedsiębiorstwem. Kierowany jest 
do uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych w całym kraju, realizujących 
program edukacyjny „Zarządzanie 
firmą” w ramach przedmiotu pod-
stawy przedsiębiorczości. 

Zdobyta  przez  uczniów  wiedza  
ekonomiczna zostaje poddana  tes-
towi  poprzez udział  w  symulacji  
towarzyszącej  programowi  JA TIT
AN. W trakcie gry uczeń przekonuje
 się o przydatności, a wręcz koniecn
ości posiadania wiedzy teoretycznej  

do  podejmowania  trafnych  decyzji  
gospodarczych,  prowadzących  
drużynę  do zwycięstwa  w  sy-
mulowanej  konkurencji  na  rynku  
tego  samego  produktu. 

JA TITAN  jest  komputerową  sy-
mulacją  procesów  gospodarczych,  
w  której  uczniowie  dzielą  się  na 
kilkuosobowe zespoły - firmy kon-
kurujące ze sobą. W bieżącym roku 
szkolnym do konkursu zgłosiło się 
ok. 1300 drużyn z całej Polski, w tym 
21 zespołów z VIII LO Gdańsku Po 
zaciętej rywalizacji do finału przeszło 
8 najlepszych drużyn.

Pomysłodawczynią jest Danu-
ta Czermińska, nauczycielka mate-
matyki, informatyki i przedsiębiorczo-
ści. Zrealizowała program ze środ-
ków EFS. Obecnie wraz Mirosławą 
Lesińską pracują nad nowymi projek-
tami, same będąc doskonałym przy-
kładem przedsiębiorczości. 

- Gratuluję inicjatywy – powie-
działa prof. Zielińska-Głębocka. 
– Jest to doskonała forma naucza-
nia młodych ludzi, jak wejść w ży-
cie społeczne. 

Z dwóch województw przyjecha-
ło do Gdańska siedem szkół. Elżbie-
ta Stępień ze SOSW uczyła uczest-
niczki Anicetę Ratajczyk i Magdale-
nę Peplińską na prezentacjach, pro-
gramach komputerowych i grze „Mo-
sty pojęć ekonomicznych”. Mieczy-
sława Krasowska ze SOSW z Gdy-
ni powiedziała, że podstawy rachun-
kowości gastronomicznej czy przed-
siębiorczości  są dla uczniów trudne, 

słuchają natomiast chętnie tego, co 
jest im bliskie.  

Prace sprawdzała komisja: Miro-
sława Lesińska, Izabela Nosarzew-
ska i Eugeniusz Rychert.  I i II miejsce 
zdobyły reprezentantki gospodarzy 
- Ela Lipnicka i  Anna Malanowska, III  
- Klaudia Szarmach z ZSZS w Choj-
nicach. Nagrody uczestnikom ufun-
dowali: prof. Anna Zielińska - Głę-
bocka, DHL Dyrektor Ewa Przyłuc-
ka, Stowarzyszenie Łódź Ratunko-
wa, Rotary Club Sopot, El-Spark Ja-
cek Birtus, FERK - Fundacja Edukacji 
Rynku Kapitałowego, PKO BP I Od-
dział w Gdańsku, Kwiaciarnia „Bac-
cara”. Współorganizatorem przed-
sięwzięcia była Renata Birtus, pre-
zes stowarzyszenia Łódź Ratunko-
wa. - Projekt spotkał się z dużym od-
zewem szkół z województwa – po-
wiedziała dyrektor Ewa Kloza. – Bę-
dziemy pracować nad kolejnymi edy-
cjami i rozwijać jego formułę. 

Drużyna 
na podium 

W Zespole Szkół Specjalnych
nr 2 zorganizowano Pierwszą Międzywojewódzką 

Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej. Patronat 
honorowy objęła prof. Zielińska-Głębocka. Drużyny 

prezentowały swoją wiedzę i zaangażowanie 
20 kwietnia w budynku szkoły. 

Przykład 
specjalnej 

przedsiębiorczości 

Sukcesy szkół

Tadeusz Chądzyński wraz z uczestnikami konkursu 

Drużyna Hossa z VIII Liceum Ogólnokształcącego, pod 
kierunkiem Tadeusza Chądzyńskiego, zdobyła trzecie 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania Firmą 
2009, organizowanym w Polsce po raz szesnasty. 
Zmagania finałowe miały miejsce w Warszawie w dniach 
16 i 17 kwietnia. Oto skład drużyny z VIII LO w Gdańsku:
Marcin Domaradzki, Jarosław Majkowski, Paweł Mikulski.

Prof. Zielińska-Głębocka i dyrektor szkoły  Ewa Kloza

Nauczyciele pokazują interesujące pomoce naukowe
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Francuski konkurs monumentalny

Zbudowano most ze słów

U
czniowie słynnej To-
polówki zaprezento-
wali nakręcone przez 
siebie filmy, które od-

znaczały się pomysłowością i po-
czuciem humoru. Z przyjemnością 
oglądaliśmy artystę, który siedział 
na wyższym poziomie wrażliwości. 
Współczuliśmy poecie, który – jak 
zauważył prof. Markowski – posłu-
giwał się specyficznym kodem ję-
zykowym, niemożliwym do pojęcia 
przez zwykłych ludzi, którzy zrozu-
mieli go opacznie i ukarali. 

Uczestnicy przypomnieli nazwiska 
sławnych budowniczych naszej cywili-
zacji, którzy nie zostali zrozumieni. Ein-
stein nie potrafił ująć zwykłymi słowami 
swojej teorii. Przypomniano również na-
zwisko współczesnego geniusza astro-
nomii prof. Aleksandra Wolszczana, 
któremu słowa złamały karierę. 

Jako przykład destrukcyjnej 
mocy słów przytoczono książki 

oczerniające Lecha Wałęsę. – Uwa-
żają, że mają prawo tak wypowiadać 
się o człowieku, który tak wiele zro-
bił dla Polski – powiedzieli uczest-
nicy tej części konkursu. Te słowa 
uznajemy za szczególnie wartościo-
we, wypowiedziane, zbudowały most 
pomiędzy ludźmi ceniącymi prawdzi-
we wartości. 

W jury zasiadali prof. Edward 
Łuczyński - Uniwersytet Gdański, 
prof. Andrzej Markowski - Uni-
wersytet Warszawski, dr Marek 
Kochan - Uniwersytet Warszaw-
ski, red. Maciej Orłoś i Graży-
na Bogusz - dyrektor III LO jako 
przewodnicząca.  

Szkoła gościła prezesa firmy 
ubezpieczeniowej ERGO HESTIA,  
Piotra Śliwickiego z żoną. Właśnie 
od niego wypłynął pomysł przepro-
wadzenia takiego konkursu i propo-
zycja współpracy. Szkoła otrzyma-
ła znaczące wsparcie, jeśli chodzi 

Jury  pod przewodnic twem  
Ewy Sobolewskiej, nauczyciela 
plastyki oraz języka francuskie-
go w Gdańskim Pałacu Młodzie-
ży, oceniało technikę wykonanej 
pracy, jej oryginalność oraz po-
ziom języka francuskiego w pre-
zentacjach finałowych. 

Przebieg konkursu wzbogaci-
ły występy artystyczne naszej uta-

lentowanej młodzieży, która śpie-
wała i recytowała w języku francu-
skim. Mieliśmy okazję usłyszeć Da-
wida Szabowskiego ucznia klasy II A, 
który 14 marca 2009 zajął II miejsce 
w etapie  regionalnym Konkursu Po-
ezji i Prozy Frankofońskiej im. Jerze-
go Lisowskiego.

mgr Anna Błaszczuk
mgr Marta Duszyca

Konkursy

o wyposażenie techniczne. Firma 
HESTIA była fundatorem nagród, 
w tym nagrody głównej - warsz-
tatów z autoprezentacji prowa-
dzonych przez red. Orłosia. Zna-
komita prezencja pana redaktora 
świadczy o znacznej wartości tych 
warsztatów. 

Organizatorem konkursu z HE-
STIĄ byli nauczyciele szkoły Urszu-
la Kowalczyk, Agnieszka Golak i Mi-
kołaj Walczyk, wspomagani przez 
uczennice - Izę Szymecka i Martę 
Kaczorowską. 

Laureatami konkursu są: I – kla-
sa II b, II – IIIe, III – II c. 

Jurorzy i uczestnicy pełni radości
Janusz Daszczyński podkreśla 
wartość szkoły i konkursu 

Piękna chwila – prezes Hestii Piotr Śliwicki wręcza dyplomy 

Finał Konkursu 
„Język Polski 

z Hestią” w III Liceum 
Ogólnokształcącym 

w dniu 17 kwietnia był 
konkursem żywego słowa; 

mottem przewodnim dla 
uczestników były słowa 

Albrechta Goesa: „Słowa 
mogą być mostami. Ale 
mogą być też murami”.  

ZWYCIĘZCY I EDYCJI  

• I miejsce Natalia Myszak 
VIII LO - opiekun  mgr Iwo-
na Szwoch
• II miejsce Agnieszka So-
kołowska i III miejsce Agata 
Kaczyńska  - XIX LO - opie-
kun mgr Marta Duszyca

Dnia 30 marca 2009 r. w XIX LO w Gdańsku odbył 
się w Finał  Międzyszkolnego  Konkursu Plastyczno-
Językowego „Belle France”, którego I edycja  nosiła 
tytuł „Monuments de Paris”.  Konkurs zorganizowały 
nauczycielki j. francuskiego XIX LO: mgr Marta Duszyca 
oraz mgr Barbara Ostolska-Sielakow.
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W budynku Rady Miasta Gdańska w dniu 21 
kwietnia 2009 r. odbyło się podsumowanie 
Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. 
W uroczystości wzięło udział ponad tysiąc 
uczniów gdańskich szkół podstawowych. 
Wielu z nich było przebranych za bohaterów 
ulubionych książek. W tym roku część 
literacką organizowała Rada Miasta 
Gdańska - koordynatorem była Arleta Żuk. 
Pałac Młodzieży powtórzył swój sukces 
w promowaniu młodych artystów plastyków. 

Szkoła 
- laboratorium uczonej

20 marca 2009r. był dla naszego 
gimnazjum dniem szczególnym, bo-
wiem wtedy odbyła się uroczystość z 
okazji nadania imienia szkole. Zapro-
szonych gości w murach odświętnie 
udekorowanego gimnazjum powitał 
szpaler uśmiechniętych uczniów.  
Swoją obecnością zaszczycili nas: 
Arcybiskup Metropolita Gdański Sła-
woj Leszek Głódź, Pomorski Kurator 
Oświaty  Zdzisław Szudrowicz, Wice-
prezydent Miasta Gdańska  Ewa Ka-
mińska, Attaché Ambasady Francu-
skiej ds. Współpracy Językowej Pas-
cal Schaller i radny, członek Komisji 
Edukacji  Wojciech Błaszkowski. 

Wydarzenia

Przygotowaniami zajęły się Teresa 
Styś, Katarzyna Szymańska, ks. Adam 
Sołdek, Barbara Stolarska i Michał He-
inowski. Współorganizatorem imprezy 
był Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
a honorowy patronat objęła wiceprezy-
dent Gdańska Ewa Kamińska. 

W przeglądzie udział wzięło osiem 
gimnazjów oraz dziewięć szkół pod-
stawowych. Wykonawcy prezentowa-
li wysoki poziom i zasłużyli na uzna-
nie. Wzruszającym momentem był wy-
stęp zaproszonych kombatantów, któ-
rzy zaśpiewali polskie i włoskie piosen-
ki żołnierskie. 

W ramach projektu przedsię-
wzięliśmy różnorodne, wzajemnie 
uzupełniające się działania. Do naj-
ważniejszych należy gra interneto-
wa „Jak działa moja gmin@”, mo-
nitoring przedsięwzięć władz gmi-
ny oraz akcje własne, mające na 
celu poszerzenie wiedzy młodzieży 
na temat  funkcjonowania samorzą-
du lokalnego. 

Monitoring działań władz gmi-
ny rozpoczęliśmy od uczestnictwa 
w sesji Rady Miasta Gdańska, któ-
ra odbyła się 26 marca.  Grupy mło-
dzieży z naszej szkoły przeprowa-
dziły wywiady z radnymi, porusza-
jące kwestie funkcjonowania i za-
dań gminy. Na spotkanie z młodzie-
żą chętnie umówili się: Piotr Gier-

szewski, Stefan Grabski, Lech Kaź-
mierczyk, Agnieszka Pomaska, Jacek 
Teodorczyk, Krzysztof Wiecki.  Prze-
prowadziliśmy również ankietę wśród 
mieszkańców gminy, dotyczącą mo-
nitoringu działań władz gminy. 

W ramach działań własnych od-
bywa się w szkole cykl zajęć po-
święcony samorządowi lokalnemu, 
który zostanie zakończony prezen-
tacją opracowanych materiałów na 
forum szkoły. W dniu 22 kwietnia 
przeprowadziliśmy konkurs wiedzy 
o samorządzie gminnym. Do kon-
kursu zaprosiliśmy również sąsia-
dujące z nami szkoły. Na dzień 30 
kwietnia został zaproszony do na-
szej szkoły Prezydent Miasta Pa-
weł Adamowicz i radni. 

Dobre praktyki

Spotkanie z radnym Jackiem Teodorczykiem

Projekt ten jest cennym przedsię-
wzięciem. Podnosi wśród młodzieży 
poziom wiedzy na temat działań sa-
morządu terytorialnego, kształtuje 
postawę odpowiedzialności za swoją 
dzielnicę, uczy współdziałania w gru-
pie, motywuje do poszukiwań, pracy 
twórczej oraz kształtuje umiejętność 
otwarcia na problemy innych. 

Koordynator projektu 
Kazimiera  Maryńczak

Organizatorem projektu jest Polska 
Fundacja im. Roberta Schumana. Pro-
jekt jest realizowany przy wsparciu udzie-
lonym przez Islandię, Liechtenstein i Nor-
wegię ze środków Mechanizmu Finanso-
wego Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego oraz Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego oraz budżetu Rzeczypospo-
litej Polskiej w ramach Funduszu dla Or-
ganizacji Pozarządowych.

Projekt realizowany jest w partner-
stwie z Centralnym Ośrodkiem Dosko-
nalenia Nauczycieli.

Partnerem medialnym projektu jest 
Gazeta Szkolna.

Nasi radni z nami
Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących uczestniczy 
w projekcie  „Jak działa moja gmin@?”. Głównym celem 
projektu jest zwiększenie udziału młodych ludzi w życiu 
społeczności lokalnej i zachęcenie ich do czynnego udziału 
w wyborach do samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady 
Miasta Bogdan Ole-
szek podziękował za 

krzewienie wiedzy dotyczącej 
Gdańska, prowadzenie w Ra-
tuszu lekcji regionalnych „Histo-
rie gdańskich uliczek”, przygoto-
wanie konkursu „Urok gdańskich 
uliczek” M. Agacińskiej, A. Szcze-
pankowskiej i A. Śliwińskiej, a tak-
że uczniom klasy II Gimnazjum 
nr 2 - Patrykowi Rosie i Adriano-
wi Rutkowskiemu - za współpra-
cę z Radą Miasta i współudział 
w prowadzeniu lekcji. 

I wreszcie, oczekiwana chwila 
- ogłoszenie wyników i rozdanie 
nagród. Przewodniczący RMG 
wręczał nagrody w konkursie 
poetyckim „Urok gdańskich uli-
czek” nagrody dla najlepszego 
przebrania i najbardziej zaanga-
żowanej szkoły.  I miejsce zdo-
był Konrad Majkowski z SP 60 
– nauczyciel Magdalena Biller, II 
Marcin Formela  SP 57 – nauczy-
ciel Ewa Wasilewska, III Sandra 
Szczupaczyńska  SP 60 – na-
uczyciel Lucyna Balcer.  Wyróż-
nienie przyznano Ewie Ugoren-
ko z SP 50 – nauczyciel Elżbieta 
Lampkowska. 

Dyrektor Wydziału Edukacji 
UM Regina Białousów nagra-
dzała laureatów konkursu pla-
stycznego „Mój ulubiony bohater 
literacki”. Robert Bresik otrzymał 
jedną z trzech pierwszych nagród 
w swojej kategorii wiekowej. 

Na zakończenie oglądali-
śmy przedstawienie  „Góra Pię-
ciu Braci”, przygotowane przez 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 
19 pod kierownictwem Mirosła-
wy Lenartowicz.

Ewa Gutarowska ZKPiG nr 5

„Stare Miasto tak pełne 
uroku.
Kamieniczki przytulone 
do siebie
Okienkami mrugając dają 
znaki.”

Fragment  wiersza 
– I nagroda Konrad Majkowski 

Przewodniczący Bogdan Oleszek, radny Marek Bumblis Przewodniczący Bogdan Oleszek, radny Marek Bumblis 
i nasz laureat – Robert Bresik i nasz laureat – Robert Bresik 

Przed rozpoczęciem paradyPrzed rozpoczęciem parady

Wyjątkowo podniosłym akcen-
tem tej uroczystości było przeka-
zanie na ręce pani dyrektor sztan-
daru Gimnazjum nr 12 przez absol-
wentów Szkoły Podstawowej nr 64. 
Wszyscy zaproszeni goście w swo-
ich przemówieniach nawiązywali do 
życia i osiągnięć patronki. Uczniowie 
naszego gimnazjum także odwoła-
li się do dokonań sławnej noblistki 
w interesującej inscenizacji przygo-
towanej pod kierunkiem niezrówna-
nej  Teresy Styś. 

Ewa Bingiel
Małgorzata Jar

Marlena Paczoska

„Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny 
i osiągnąć to za wszelką cenę.”- Maria 
Skłodowska-Curie patronką Gimnazjum nr 12. 
W budynku obecnego Gimnazjum nr 12 mieściła 
się dawniej Szkoła Podstawowa nr 64 im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, naszej wspaniałej rodaczki. 
Po przekształceniu szkoły podstawowej w 
gimnazjum placówka funkcjonowała bez patrona. 
Dzięki inicjatywie  dyrektor Barbary Kowalińskiej 
przywróciliśmy chlubną, tradycję. 

W Gimnazjum nr 12 
z inicjatywy dyrektor 

szkoły Barbary Kowalińskiej 
zorganizowano Festiwal 

Pieśni i Piosenki Patriotycznej 
z okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości.
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S
wą doniosłą opra-
wę impreza otrzy-
mała dzięki patro-
natowi honorowe-

mu i obecności Minister Edu-
kacji Narodowej Katarzyny 
Hall, a także patronatom Po-
morskiego Kuratora Oświa-
ty Zdzisława Szudrowicza, 
Marszałka Województwa Po-
morskiego Jana Kozłowskie-
go oraz Prezydenta Miasta 
Gdańska Pawła Adamowi-
cza. Patronat medialny nad 
sesją przyjął Oddział TVP w 
Gdańsku. Sesja została zor-
ganizowana z inicjatywy dy-
rektor Teresy Masłowskiej. 
Organizatorkami były Danuta 
Anuszewska i Beata Czaja.

Szkoła aktywnie realizu-
je program mówiący o prze-
strzeganiu praw człowieka. 
W latach dziewięćdziesią-
tych dyrektor szkoły Franci-

szek Potulski powołał Par-
lament Szkolny, co było 
działaniem nowatorskim. 
Wtedy również Gimnazjum 
34 rozpoczęło organizację 
Tygodnia Konwencji Praw 
Dziecka, co w różnej formie 
jest kontynuowane. 

Od 2003 r. szkoła realizu-
je program „Prawa człowie-
ka”, autorstwa Beaty Czai i 
Elżbiety Szwoch, opatrzony 
pozytywną opinią Rzeczni-
ka Praw Dziecka oraz wyróż-
nieniem w konkursie Pomor-
skiego Kuratora Oświaty „Żyć 
i uczyć w demokracji”. 

Zaproszeni goście, a wśród 
nich Przedstawiciele Kurato-
rium Oświaty w Gdańsku, 
pomorskiej policji, Morskie-
go Oddziału Straży Granicz-
nej, dyrektorzy szkół, władze 
miasta i dzielnicy, wysłucha-
li prelekcji wicedyrektor ZSO 

nr 5 Doroty Suchacz na te-
mat efektów Europejskiego 
Projektu DAPFNE II, doty-
czącego modelu społecz-
nościowego zapobiegające-
go przeciwdziałaniu agresji 
rówieśniczej. Goście wyra-
zili pozytywne opinie na te-
mat przedstawionej metody-
ki oraz ciekawego ujęcia po-
zornie powszechnie znanego 
problemu. Jednym z benefi-
cjentów tego projektu jest To-
warzystwo Inicjatyw Oświato-
wych działające w ZSO nr 5, 
skupiające w głównej mierze 
nauczycieli tej placówki.

Do udziału w sesji gospo-
darze – Gimnazjum 34 za-
prosili rówieśników z Gim-
nazjum nr 12, 13, 14, 16, 18. 
Liceum Ogólnokształcące 
nr IV zaproponowało udział 
uczniom z VIII LO, X LO, XIV 
LO i XVLO. Przyjęto warszta-

Nie tylko prawa, 

ale i obowiązki 

„Wolność polega 
na tym, aby móc 
czynić wszystko, 
co nie szkodzi 
(innym)” - 
art. 4 Deklaracji 
Praw Człowieka 
i Obywatela 
z 1789 roku 

W auli Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 

nr 5 w Gdańsku Nowym 
Porcie odbywała się 

w dniu 6 kwietnia sesja 
na temat: „Przestrzeganie 
Praw Człowieka w szkole 

i środowisku”, będąca 
podsumowaniem 

działalności edukacyjnej 
w zakresie realizacji 

zagadnień związanych 
z nauczaniem 

i wychowaniem 
w kontekście praw 

człowieka – priorytetu 
Ministerstwa Edukacji 

Narodowej na rok szkolny 
2008/2009.

tową formę pracy nad projek-
tem. Ich celem było pokaza-
nie, jak są postrzegane prawa 
człowieka po przemianach, ja-
kie nastąpiły w świadomości 
społeczeństw. 

Podczas warsztatów pra-
cowano nad zagadnieniem: 
„Ja mam prawo, ty masz pra-
wo”. Poruszono tu pięć tema-
tów: Historia praw człowieka, 
Łamanie praw człowieka daw-
niej, Łamanie praw człowieka 
dziś, Łamanie praw człowie-
ka przez naszych rówieśni-
ków, Rozwój praw człowieka 
IV generacji.

Po opracowaniu tematów 
zaprezentowano je zaproszo-
nym dostojnikom i uczestni-
kom projektu. Głos zabrała 
Minister Edukacji Narodo-
wej Katarzyna Hall. – Prawa 
ulegają historycznie zmia-
nie. Dla mnie jest interesu-

jące, jakie prawo młodzi lu-
dzie uważają za najważniej-
sze. Zauważyli wagę prawa 
do życia, czy ochrony zdro-
wia. A prawo do edukacji? 
Czy jest postrzegane jako 
najważniejsze? Powszech-
ne korzystanie z tego prawa 
wydaje się oczywiste, toteż 
nie postrzegamy tej oczywi-
stości. Oczywiste wydaje 
się najmniej godne dyskusji. 
Ważne jest, aby młodzi mieli 
prawo do dyskusji, w ramach 
prawa do edukacji. 

Pomorski Kurator Oświa-
ty Zdzisław Szudrowicz po-
wiedział – W Konstytucji jest 

46 praw i 5 obowiązków. W 
statutach różnych organiza-
cji szkolnych jest bardzo wie-
le praw, ale niewiele obowiąz-
ków. Jeżeli tworzy się prawo 
wewnętrzne, ważne jest, aby 
było przestrzegane zgodnie z 
poznanymi obowiązkami. 

Członek Rady Edukacji 
przy MEN Franciszek Potul-
ski zauważył – Jeśli wykonu-
ję swoje obowiązki – to mam 

prawo. Granicą wolności jest 
wolność drugiego człowieka. 
Należy być człowiekiem od-
powiedzialnym. Trzeba wy-
pisać prawa ucznia i dopisać, 
co ma zrobić w zamian, aby 
z nich korzystać.

Po zakończonej debacie 
sformułowano wnioski - uka-
zały edukację jako ważne 
prawo człowieka, przytoczo-
no prawo do debaty i dys-

kusji, prawo do różnych wy-
borów, w tym w politycznych. 
Zauważono, że dla właściwe-
go przestrzegania praw waż-
ne są odpowiednie relacje 
między dorosłymi a młodzie-
żą. Jednym z wniosków było 
przypomnienie, że nasze pra-
wa kończą się tam, gdzie za-
czynają się prawa drugiego 
człowieka 

Całość spotkania została 
zwieńczona spektaklem te-
atralnym „W małym dwor-
ku” Stanisława Ignacego 
Witkiewicza, pięknie przy-
gotowanym przez uczniów 
III klasy IV Liceum Ogólno-
kształcącego, reżyserowa-
nym przez Sylwię Masłow-
ską – stypendystkę Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. 

Kreatywność i zapał 
uczniów doskonale wykorzy-
stano do budowania właści-
wych relacji rówieśniczych, 
będących gwarantem prze-
strzegania praw.  

Celem nadrzędnym przed-
sięwzięcia było upowszech-
nianie wiedzy na temat praw 
człowieka i ich roli w życiu 
każdego z nas. 

Wydarzenie w szkoleWydarzenie w szkole

Minister Katarzyna Hall przypomniała prawo do edukacji.Minister Katarzyna Hall przypomniała prawo do edukacji.

Przedstawienie teatralne w reżyserii Sylwii Masłowskiej . Przedstawienie teatralne w reżyserii Sylwii Masłowskiej . 

Grają uczniowie klasy trzeciej.
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Informacja dotycząca przebiegu 
rekrutacji do  dziennych 
szkół ponadgimnazjalnych 
na rok szkolny 2009/2010 w Gdańsku

Rekrutacja zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej inter-
netowego Systemu: nabór-pomorze.edu.com.pl
KORZYŚCI DLA GIMNAZJALISTÓW
1. Stały i łatwy dostęp do aktualnych informacji o ofercie wszystkich 
szkół ponadgimnazjalnych,
2. Łatwe porównywanie ofert poszczególnych szkół,
3. Ograniczenie do minimum liczby osobistych kontaktów ze szkołą,
4. W trakcie rekrutacji wszystkie informacje dotyczące kandydata będą 
umieszczone na stronie głównej osobistego konta kandydata,
5. Likwidacja blokowania kilku miejsc przez jednego kandydata,
6. Natychmiastowa informacja o wynikach naboru.

Oprac. Elżbieta Marek 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego 

(Skrót red.)

Idea Dnia Sąsiadów zrodziła 
się w Paryżu w roku 1999. Od 
roku 2004 jest ten Dzień obcho-
dzony w całej Europie jako Euro-
pejski Dzień Sąsiadów. Dotych-
czas do akcji włączyło się 28 kra-
jów, z około 8 milionami aktyw-
nych uczestników. 

Oficjalną datą tego święta 
jest ostatni wtorek maja każde-
go roku, ale praktycznie spotka-
nia sąsiedzkie odbywają się wo-
kół tej daty, trochę wcześniej i tro-
chę później.

W roku 2009 GDAŃSKIE DNI 
SĄSIADÓW będą trwały od 22 

Gdańskie 

Dni 
Sąsiadów

Poznajmy się. Zaproś sąsiada. Nie wahaj się.

„Człowiek jest istotą społeczną”. Niby wszyscy 
to wiemy, ale często czujemy się osamotnieni 
i zamykamy się w czterech ścianach naszych 

mieszkań i domów, wpatrzeni w telewizor. 
Nie wiemy, kto mieszka obok nas, jak się nazywa, 
co robi ... Czasami mówimy sobie „dzień dobry”, 

a czasem brakuje nawet tego ... Szczególnie często 
takie zjawisko występuje w blokach i w nowych 
osiedlach. Żyjemy w dziwnych czasach. Łatwiej 

skontaktować się z kimś na drugim końcu świata, 
niż życzliwie przywitać się z własnym sąsiadem. 

Większość z nas nie czuje się z tym dobrze.

Każdy, kto zechce za-
inicjować sąsiedzkie spotkanie 
otrzyma (nieodpłatnie) od or-
ganizatorów specjalne plakaty 
oraz pocztówki - zaproszenia. 
Trzeba tylko zgłosić się do An-
ny Gaj-Sokołowskiej z Wydzia-
łu Spraw Społecznych Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku, Refe-
rat Współpracy z Organizacja-
mi Pozarządowymi (ul. 3. Maja 
9, pokój nr 209, tel. 058 323 67 
17, e-mail: a.gaj-sokolowska-
@gdansk.gda.pl) i podać nazwę 
ulicy i planowaną datę spotkania 
sąsiedzkiego. Zachęcamy. 

maja do 7 czerwca. Będą się 
one wpisywać w projekt euro-
pejski, a jednocześnie będą roz-
winięciem akcji „Jestem z Gdań-
ska” zainicjowanej przez Biuro 
Prezydenta ds. Promocji Miasta 
w roku 2008.

Gdańskie Dni Sąsiadów są 
inicjatywą społeczną, integru-
jącą organizacje pozarządowe, 
jednostki samorządu lokalne-
go, instytucje kultury i, przede 
wszystkim, MIESZKAŃCÓW 
GDAŃSKA.

Istotą tych dni są kameralne 
spotkania z najbliższymi sąsiada-
mi z naszej ulicy, bloku, czy na-
wet klatki schodowej; spotkania 
z ludźmi, których codziennie wi-
dujemy, gdy wychodzą do pracy 
lub z niej wracają, gdy robią za-
kupy w lokalnym sklepiku. Nie 
chodzi o wielkie imprezy, festyny 
czy koncerty. Zaprośmy się wza-
jemnie na kawę, herbatę, ciasto, 
pogaduszki - do tego nie są po-
trzebne żadne pieniądze. Jedy-
ne, czego potrzeba to trochę do-
brej woli, chęci i odwagi by za-
pukać do nieznajomych sąsia-
dów i powiedzieć „Dzień dobry. 

Poznajmy się.” Takie spotkania 
mogą odbywać się na podwórku 
przed blokiem, na lokalnym pla-
cyku lub na boisku lokalnej szko-
ły, bądź przedszkola.

W niektórych dzielnicach lo-
kalnie działające stowarzyszenia, 
fundacje, domy kultury i bibliote-
ki będą organizowały większe 
akcje: festyny, przemarsze. Na 
stronie internetowej www.sasie-
dzi.gda.pl, która zostanie wkrótce 
uruchomiona, będzie można zna-
leźć informację co, gdzie i kiedy 
będzie organizowane.

Wydział Spraw Społecznych UM
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Tęcza ta nosi nazwę 
My Generation. Jest 
to unijny projekt, celem 

którego jest aktywizacja młodzie-
ży w europejskich miastach. Pro-
gram, w ramach którego realizo-
wany jest projekt, nosi nazwę 
URBACT II, którego nazwa jest 
skrótem od angielskiego Urban 
Action czyli miejskiego działania. 
Nad sytuacją i problemami mło-
dzieży żyjącej w dużych miejsco-
wościach zastanawiali się przed-
stawiciele dwunastu miast, w tym 
także Gdańsk.

Zachęceni zapowiedzią pię-
ciu dni dyskusji i warsztatów, 
uczestnicy oddali się pod opie-
kę profesjonalnych trenerów. Za-
jęcia były prowadzone w bardzo 
innowacyjny sposób pozwalają-
cy młodym uczestnikom wyrazić 
ich poglądy na dany temat. Me-
tody były różne: od dynamiczne-
go przedstawienia, którego ce-
lem było pokazanie tego, cze-
go potrzebuje młodzież, po za-
pisywanie co ważniejszych my-
śli w formie komiksu. W takiej 
atmosferze udało się wydobyć 
głos młodzieży na temat jej pro-
blemów i potrzeb. Uczestnicy za-
stanawiali się nad możliwością 
przemiany negatywnych zacho-
wań młodzieży. Rozmowy rów-
nież dotyczyły bardziej szcze-
gółowych tematów, jak kwestia 
zatrudnienia. 

Częścią najbardziej oczekiwa-
ną przez wszystkich były warsz-
taty filmowe, których celem było 
zrealizowanie siedmiu krótkich 
produkcji. Uczestnicy projektu 
wcielili się w rolę aktorów, reży-

serów i operatorów kamer. Ob-
razem mieli wypowiedzieć to, co 
młodym w duszy gra. Piątkowe-
go poranka po krótkim wprowa-
dzeniu w tajniki kręcenia filmów, 
młodzi ludzie wyruszyli na miasto 
w poszukiwaniu inspiracji.

Czy marzyliście kiedyś o wła-
snym show telewizyjnym? Może 
o czymś w stylu „Młodzi w toku” 
albo „Co z tą młodzieżą”. A mo-
że „Odpicuj moje trampki’? Jed-
na z grup kręcących film w cen-
trum Rotterdamu natrafiła na 
dwóch artystów, którzy mogli-
by stać się bohaterami takie-
go show. Zajmują się oni do-
dawaniem koloru i uroku obu-
wiu. Ci dwaj Holendrzy posia-
dają swój własny sklep, w któ-
rym można kupić buty, a swo-
je stare kalosze przerobić na 
eleganckie buty na obcasach. 
Brzmi to zabawnie, ale two-
rzą oni swoiste chodzące dzie-
ła sztuki, które dodają koloru 
szarym ulicom. Działalność ta 
jest jednym z wielu przykładów 
aktywności młodych ludzi peł-
nych chęci i kreatywności, któ-
rzy chcą robić to, co naprawdę 
kochają. Nie każdy ma wystar-
czająco dużo zapału, możliwości 
i wsparcia, aby realizować swo-
je marzenia. Jednak powyższy 
przykład jest dowodem na to, że 
wszystko jest możliwe.

Pięć dni ciężkiej pracy, do-
brej zabawy i uczenia się w każ-
dym momencie czegoś nowego 
minęło w mgnieniu oka. Uczest-
nicy wrócili do swoich miast z ła-
dunkiem pozytywnej energii i po-
mysłów na to, jak uczynić życie 

Czterdziestu 
młodych ludzi 
z dwunastu miast 
Białe, żółte, pomarańczowe, różowe, niebieskie - 
wszędzie wokół – tulipany, a wśród nich czterdziestu 
młodych ludzi z dwunastu miast ze wszystkich krańców 
Europy. Pięć dni, jedno miejsce i tysiące myśli. Początek 
wiosny w Europejskiej Stolicy Młodzieży Rotterdamie 
zachwycał wszystkimi kolorami tęczy. 

młodzieży bardziej wartościo-
wym. Miasto Gdańsk poprzez 
ten i inne projekty chce inspiro-
wać i wspomagać młodych ludzi, 
w których drzemie niewyczerpa-
ny potencjał kreatywności i pasji. 
Przedstawiciele naszego miasta 
mogli przekonać się, że w burzli-
wym okresie młodości można od-
naleźć siebie. Walt Disney ma-
wiał „Jeśli potrafisz o czymś ma-

rzyć, to potrafisz także tego do-
konać”, kto inny jak nie twórca 
wymarzonych filmów może dać 
nadzieję na to, że marzenia się 
spełniają. 

Marcin Koszlaga

Wszystkie filmy zrealizowane 
przez uczestników spotkania dostęp-
ne są na stronie www.youtube.com/
MyGenerationTV- zachęcamy do 
oglądania!

To my, młoda generacja

Wydział Spraw Społecznych UM

Warsztaty kulinarne -  nic się nie przypaliło 

Projekt 
realizowany 
przez Referat 
Współpracy 
z Organizacjami 
Pozarządowymi 
Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku
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Do konkursu przystąpiły nastę-
pujące ekipy:  Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 z Wejhe-
rowa z opiekunem Krystyną Per-
lińską, Zespół Szkól Ponadgim-
nazjalnych ze Słupska z opieku-
nem  Michałem Ślebiodą, Zespół 
Szkół Samochodowych z Olsztyna 
z opiekunem  Januszem Kozłow-
skim, Zespół Szkół Samochodo-
wych z Bydgoszczy z opieku-
nem Edwardem Romaszewskim, 
Zespół Szkół nr 10 z Koszalina 
z opiekunem Wiesławem Rut-
kowskim, Zespół Szkół Technicz-
nych z Tczewa z opiekunem Irene-
uszem Ciewiertnią, Zespół Szkół 
nr 2 z Nowego Dworu Gdańskie-
go z opiekunem Andrzejem Gra-
bowskim, Zespół Szkół Mecha-
nicznych z Gdyni z opiekunem 
Grzegorzem Kunczyńskim, Ze-
spół  Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Miastka  z opiekunem Michałem 
Bujaczkiem oraz my, gospodarze 
- Zespół Szkół Zawodowych nr 12 
z Gdańska.

Jak co roku, turniej był roz-
grywany w dwóch kategoriach: 
technikalnej i zasadniczej. Wraz 
z „pierwszym dzwonkiem” ruszyły 
ekipy  szkolne do klas, by rozwią-
zać zadania testowe, wcale nieła-
twe, bowiem wymagały od uczest-
ników niemałej wiedzy zawodo-
wej. Zagadnienia dotyczyły  wie-
dzy z silników, podwozi i nadwozi, 
elektrotechniki i elektroniki samo-
chodowej. Jury miało nie lada za-
danie, by wyłonić po trzech finali-
stów z każdej kategorii. 

Skoro tylko ustalono szóstkę 
najlepszych w dwu kategoriach 
rozpoczęto zmagania w drugiej 
turze – części praktycznej. Na tym 
etapie  uczestnicy musieli wykazać 
się umiejętnością szybkiego lokali-
zowania usterek, a następnie jesz-
cze szybciej je naprawić. Całość 
podlegała punktowej ocenie przy-

znawanej przez jury. Łączna ilość 
punktów decydowała o ostatecz-
nej lokacie. 

I tak, w kategorii klas techni-
kalnych zwyciężył Paweł Sowiński 
z Koszalina, drugie miejsce Marcin 
Paprocki z Olsztyna, trzecie miej-
sce Adam Całka również z Olszty-
na, natomiast w kategorii klas za-
sadniczych pierwsze miejsce za-
jął Dawid Opatowski  z Koszali-
na, drugie miejsce Paweł Szczy-
pior z Wejherowa,  trzecie miejsce 
Sebastian Jasiak z Tczewa. W tym 
roku uhonorowano również Seba-
stiana Bubolca  - czwarte miejsce 
z powodu uzyskania takiej samej  
liczby punktów jak kolega z pozy-
cji trzeciej.

Zwycięzcy otrzymali cenne na-
grody, ufundowane przez Komite-
ty Rodzicielskie, prywatnego spon-
sora, firmy samochodowe jak Opel 
Motor Centrum, BIG Autohandel, 
Zdunek Renault, którym serdecz-
nie dziękujemy. XV Turniej  Wiedzy 
Samochodowej kolejny raz  prze-
konał nas, jako organizatorów, że 
warto, poprzez takie choćby impre-
zy  inwestować w młode pokolenie. 
Warto wzmacniać  w nich smykałkę 
samochodziarza, a rywalizacja jest 
ku temu dobrą zachętą. Nie ukry-
wamy również, że coroczne spo-
tkania nauczycieli zawodowców 
z różnych szkół samochodowych 
stanowią dobrą okazję do przedys-
kutowania  wielu  tematów - doty-
czących modernizowania pracow-
ni samochodowych. 

Chciałabym tą drogą serdecz-
nie podziękować swoim Kolegom 
z  Zespołu Szkół Samochodowych 
w Gdańsku za pomoc w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu powyż-
szego turnieju. Dziękuję również 
dyrektorowi szkoły mgr inż. Miro-
sławowi  Sreberskiemu, który objął  
honorowy patronat nad imprezą.

Wiesława Elek 

Zadanie praktyczne w warsztacie napraw elektrycznych

Organizatorzy konkursu

Ostatnia chwila oczekiwania na test pisemny

Konkursy

Inwestować 

w przyszłe 
pokolenie

4 kwietnia 2009 
wystartowaliśmy  już po raz XV. 

Do Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku 
przybyły reprezentacje szkół samochodowych 

z regionu Polski Północnej. Przyszła chwila, 
by zdobywaną  latami wiedzę przekuć na 

konkretne działania; tak więc, najlepsi 
z najlepszych zmagali się z tajnikami wiedzy 

teoretycznej i praktycznej. 
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W konkursie uczestni-
czyło 10 szkół: ZSS 

z Bydgoszczy, ZS Gospodar-
ki Żywnościowej w Smętowie 
Granicznym, ZS Agrobiznesu w 
Człuchowie, ZS Ponagimnazjal-
nych nr 3 w Malborku, ZS Go-
spodarki Żywnościowej i Agro-
biznesu w Lęborku, Powiatowy 
ZS w Lubaniu, ZS Rolnicze CKU 
w Łodzierzy, ZS Ponagimnazjal-
nych w Rzucewie, ZS Inżynie-
rii Środowiska CKU w Gdańsku 
oraz gospodarze -  Zespół Szkół 
Przemysłu Spożywczego i Che-
micznego w Gdańsku. 

- Jestem mile zaskoczony 
atmosferą panującą w szkole 
i przyjęciem, jakie nam zgoto-
wano – powiedział mgr inż. Ja-
cek Gocoł ze szkoły w Łodzie-
rzy. – Mówi się żartem o na-
szej szkole, że kształcimy dobre 
żony, jako że mamy specjalność 
kucharz technik. Nasi absolwen-
ci nie mają kłopotów ze znale-
zieniem zatrudnienia. Współpra-
cujemy z Sejmikiem przy organi-
zacji konkursu potraw regional-
nych, oferując potrawy z dzika 
czy pstrągi. 

Szkoła gościła Halinę Leman 
z OKE, byłego dyrektora Witolda 
Ludkiewicza oraz przedstawicieli 

sponsorów. Nagrody ufundowali: 
firma „Cedat” Sp. z o.o. Gdańska, 
„Credin” Polska Sp. z o.o. z So-
bótki, Centrum Informacji i Edu-
kacji Ekologicznej z Gdańska  
oraz „Ziaja” Ltd Zakład Produk-
cji Leków Sp. z o.o., „Grados” i 
„Bake Mark” z warszawy. 

- Potrzebny jest konkurs o ży-
wieniu -  powiedział dr inż. Ro-
man Pawłowicz z Politechniki 
Gdańskiej. – Młodzież zbyt czę-
sto sięga po potrawy typu fast 
food. Konkurs pomaga im zro-
zumieć, co należy jadać. 

W jury zasiadali: mgr inż. Ju-
styna Duzowska, mgr inż. Ma-
rzena Szwarcewicz, mgr inż. Ja-
cek Gocoł. Laureatami zostali 
Jolanta Janicka i Marta Kinder 
przygotowane przez organiza-
torkę konkursu Halinę Łankie-
wicz. Trzecie miejsce wywalczy-
ła Wiktoria Kreft z Zespołu Szkół 
Gospodarki Żywnościowej i Agro-
biznesu w Lęborku. 

Zespół Szkół Przemysłu Spo-
żywczego i Chemicznego, które-
go dyrektorem jest Barbara Mi-
zerska, jest pomysłodawcą i or-
ganizatorem tego przedsięwzię-
cia skierowanego do młodzieży 
klas technikalnych o specjalno-
ści technologia żywności. 

Konkursy

Jury żywo dyskutuje nad punktacją 

Laureatki zadowolone z sukcesu 

Dyrektor Barbara Mizerska wśród gości 

Dziewczyny
biorą wszystko

W Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego 
i Chemicznego przeprowadzono w dniu 21 
kwietnia VIII edycję Międzyszkolnego Konkursu 
o Żywności i Żywieniu. Uczestnicy mogli się 
wykazać wiedzą na temat produkcji żywności 
i nowych technologii. Konkurs upowszechnia  
zasady prawidłowego żywienia, umożliwia 
poznanie firm spożywczych, działających na 
pomorskim rynku.
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Do udziału zgłosiło się szes-
naście szkół z województwa 

pomorskiego. Łącznie wystartowa-
ło osiemdziesięciu czterech zawod-
ników w wieku od siedemnastu do 
dziewiętnastu lat. Wśród nich było 
pięćdziesięciu chłopców.  

Zawodnicy startowali w czterech 
konkurencjach: w stylu dowolnym, 
klasycznym, motylkowym i grzbieto-
wym na dystansie 50 metrów. Nie byli 
amatorami.  Walka była od początku 
do końca wyrównana, o czym mogą 
świadczyć wyniki. W każdej konku-
rencji miejsca na podium kosztowa-
ły zawodników jak i opiekunów wie-
le wysiłku i nerwów. W stylu dowol-
nym z trzydziestu zawodników naj-
lepszy okazał się Michał Pieckow-
ski z I LO z wynikiem 26,62. Drugie 
miejsce, z czasem 27,16 zajął Kac-
per Nowak z VII LO, a tuż za nim 
uplasował się Jakub Guz z III LO 
z rezultatem 27,38 .

W stylu klasycznym udział wzię-
ło szesnastu zawodników. Pierw-
sze miejsce z wynikiem 33,92 za-
jął Marcin Kołakowski III LO, tuż 
za nim na miejscu drugim dopłynął 
Marek Kankowski XV LO, z czasem 
34,64, a stawkę  najlepszej trójki za-
mknął Michał Tarulewicz z Conradi-
num z rezultatem 35,94.

Styl motylkowy jest najbardziej 
wymagający ze wszystkich technik 
pływackich. Tu pierwsze miejsce, 

jak w stylu dowolnym, zajął Michał 
Pieckowski z I LO z wynikiem 30,75, 
a tuż za nim, ze stratą 0,07 sekun-
dy z rezultatem 30,82 uplasował się 
Bartosz Kania z ZSE. Trzecie miej-
sce z czasem 31,02 należy do Ro-
berta Chmieleckiego z Pomorskich 
Szkół Rzemiosł.

Ostatnią konkurencją był styl 
grzbietowy. Płynęło piętnastu 
zawodników. Na pierwszej po-
zycji znalazł się Marek Kankow-
ski XV LO, z czasem 32,41, miej-
sce drugie Michał Góralczyk I LO, 
z czasem 33,17 i miejsce trzecie 
Chmielecki Robert PSR z wyni-
kiem 33,20.

Po krótkiej przerwie i rozdaniu na-
gród na słupkach startowych ustawi-
ły się dziewczęta. W pięknych stro-
jach i jeszcze lepszych humorach, 
wystartowały. 

W stylu dowolnym na pierw-
szym miejscu uplasowała się Pau-
lina Ziomkowska III LO,  z czasem 
29,93, drugie miejsce z wynikiem 
29,95 należało do Agaty Słabej z II 
LO, a stawkę zamknęła Sara Hajda-
mowicz z VII LO i rezultatem 32,05.

W następnej konkurencji, stylu 
klasycznym, pierwsze miejsce nale-
żało do Patrycji Tomiak z III LO,  któ-
ra z wynikiem 41,82 pokonała Alicję 
Ziomkowską II LO czas 42,23 oraz 
Małgorzatę Wróbel z IX LO i rezul-
tatem 42,95.

Najlepszą zawodniczką w stylu 
motylkowym, okazała się Emilia Są-
czyńska z III LO, która zwyciężyła  
z czasem 33,06 i pokonała swoje ko-
leżanki Kamilę Drygas z I LO miejsce 
drugie i czas 35,97  oraz Agatę Słabą II 
LO miejsce trzecie i wynik 36,32.

I ostatnia konkurencja styl grzbie-
towy. Tu pierwsze miejsce należa-
ło do Pauliny Ziomkowskiej z III LO, 
z czasem 35,11. Dalsze pozycje, 
miejsce drugie zajęła Emilia Są-

czyńska III LO, z wynikiem 36,33 
i miejsce trzecie Alicja Ziomkowska 
II LO z wynikiem 38,78.

 Organizatorzy Zespół Szkół 
Energetycznych, jak i Gdański Ośro-
dek Kultury Fizycznej dziękują wszyst-
kim zawodnikom za wspaniałą walkę, 
dowodzącą, że na Pomorzu pływanie 
jako dyscyplina sportowa dynamicz-
nie się rozwija. Dla nas wszyscy, który 
wystartowali, są zwycięzcami. 

Beata Pyśko
Zespół Szkół Energetycznych 

Edukacja i sport

Zwycięzcy - Michał Pieckowski 
na miejscu pierwszym, Kacper Nowak miejsce 
drugie i Jakub Guz na trzecim

Start! I jak najszybciej do mety

Walka od początku do końca 
Już po raz kolejny w Zespole Szkół Energetycznych 
odbyły się  przy współpracy Gdańskiego Ośrodka Kultury 
Fizycznej Mistrzostwa Gdańska Szkół Ponagimnazjalnych 
w Pływaniu Indywidualnym. Nasza szkoła jako jedyna, 
udostępnia od zeszłego roku swój basen w celu 
rozpowszechnienia pływania rekreacyjnego.
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Rozgrywki rozpoczęły się meczem 
pomiędzy zespołem ze szkoły SP 85 
z Jasienia z zespołem SP 80 z Przy-
morza. Po wyrównanej grze w pierw-
szym secie i wygraniu go w stosunku 
25:20 chłopcy z Jasienia przegrali drugi 
set w stosunku 10:25. W trzecim secie 
zdobyli przewagę i już do końca nie dali 
przeciwnikom jej sobie odebrać. Wy-
grywając set 15:8, a cały mecz 2:1.

Kolejny mecz to zacięta i wyrówna-
na gra gospodarzy (SP 42) oraz chłop-
ców z Siedlec ze SP nr 58. Końców-
ka ostatniego seta była bardzo drama-
tyczna i szczęśliwie zakończyła się dla 
chłopców z Siedlec, którzy wygrali mecz 
w stosunku 2:1 (21:25, 25:17, 16:14).

Edukacja i sport

Szkoła Podstawowa nr 80 rozpoczyna mecz 

Wielu pomyśli zapewne, co może 
łączyć bieganie z hospicjami, odpo-
wiadamy: nadzieja, przetrwanie i ra-
dość ze zwycięstwa nad niemocą. 
Gdy biegniesz i nie starcza ci sił, to 
nadzieja, siła przetrwania i świado-
mość, że nie jesteś samotny w tym 
wysiłku, pozwala dobiec do mety 
i zwyciężyć ból, zmęczenie, niemoc. 
Podobnie jest z ciężką chorobą.

„Biegiem Nadziei” rozpoczęła się 
w Gdańsku w sobotę 4 kwietnia te-
goroczna akcja „Pola Nadziei”, orga-
nizowana na rzecz wsparcia hospi-
cjów i innych ośrodków opieki palia-
tywnej. Na ulice pomorskich miejsco-
wości wyszło ponad 3,5 tys. wolonta-

riuszy z żonkilami w dłoni. Ewa Ka-
mińska, zastępca Prezydenta Miasta 
Gdańska dała sygnał do uroczyste-
go startu do biegu i dokonała otwar-
cia ścieżki biegowej NIKE.

W biegu udział wzięło ponad 
300 osób, w tym mała Jaśminka, 
podopieczna Hospicjum im. ks. Dut-
kiewicza w Gdańsku z rodziną, miły 
gość specjalny, aktorka Joanna Ja-
błczyński oraz wiele dzieci, młodzież. 
Przyszły  całe rodziny. Wyróżniająca 
się, ubraną na żółto grupę, stanowi-
li wolontariusze.

Tekst i zdjęcia
Piotr Woźniak GOKF

(Skrót. red.)

Złote medale
dla chłopców ze Szkoły Podstawowej nr 58

Pełen emocji i napięć był przebieg ostatnich finałowych meczy 
w Mini Piłce Siatkowej Chłopców ze szkół podstawowych. We 
czwartek 26 marca znów gościliśmy na gdańskim Suchaninie 
w Szkole Podstawowej nr 42, w której Gdański Ośrodek 
Kultury Fizycznej zorganizował rozgrywki finałowe grupy 
„A” o Mistrzostwo Gdańska.

W meczu o trzecie miejsce gospo-
darze mimo wyrównanej gry nie dali 
szans zespołowi z SP nr 80, wygry-
wając oba sety 2:0 (25:22, 25:21).

Ostatni mecz o tytuł Mistrza Gdań-
ska znów miał dramatyczny przebieg. 
Pierwszy set (25:21) wygrali chłopcy 
z SP nr 85, w kolejnym lepsi byli chłop-
cy z SP 58 wygrywając set (25:13), by 
po zaciętej walce również zwyciężyć 
w kolejnym secie (17:15) i wygrać cały 
mecz w stosunku 2:1.

Fot: Krystian Kowalski 
Tekst: Piotr Woźniak 
- koordynator GOKF 

(Skrót red.) 

Ewa Kamińska Zastępca Prezydenta Miasta,  Jacek Sawicki dyrektor GOKF, 
ks. Piotr Krakowiak, dyrektor Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC, a z mi-
krofonem Joanna Jablczynska aktorka, gość specjalny

Słoneczny ranek powitał w Nadmorskim Parku 
na gdańskim Przymorzu przy ul. Dąbrowszczaków 
uczestników trzykilometrowego II Festynu Biegowego 
„Biegam, bo lubię” oraz I „Biegu Nadziei”, który 
zorganizował Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej. 
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Sobotni poranek 28 marca 
r. na plaży człuchowskiego 

Ośrodka Sportu i Rekreacji powitał 
piękną pogodą finalistów wojewódz-
kich XXXVII Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej, X Gimnazjady i IX Licealiady z 
województwa pomorskiego w Indy-
widualnych Biegach Przełajowych. 
Gdańscy młodzi sportowcy godnie 
reprezentowali swoje miasto zajmu-
jąc  w swoich biegach wysokie miej-
sca. Wspaniale spisały się dziewczę-
ta z XI LO w Gdańsku.

Dominika Zakrzewska z XI LO, 
wpadając na metę na drugim miej-
scu zdobyła srebrny medal i tytuł 
wicemistrzyni województwa pomor-
skiego. Słowa uznania należą się 
również Karolinie Gesek ze Szko-
ły Podstawowej nr 80 w Gdańsku 
(zajęła 5.miejsce), Marcinowi Cy-
mannowi (4. miejsce) oraz Karoli-
nie Bucholc (9. miejsce) i Klaudii 
Brzózce (10. miejsce) wszyscy z XI 
LO w Gdańsku.

Piotr Woźniak, GOKF 
(Skrót red.)

Już pierwszy mecz tego dnia 
okazał się jednym z kluczo-

wych dla ostatecznej klasyfikacji 
- Gdańskie Liceum Autonomiczne 
podejmowało VIII LO. „Autonomik” 
musiał wygrać ten mecz, aby za-
chować szansę na zajęcie drugiego 
miejsca, a potem obserwować zma-
gania Conradinum, którzy również 
mieli szansę na srebro. Niezwykle 
skoncentrowani reprezentanci GLA, 
przez cały mecz kontrolowali sytu-
ację na boisku, potwierdzając swo-
je aspiracje do podium. 

Cały mecz pewnie zakończyłby 
się bez historii, gdyby nie postawa 
zawodnika VIII LO który najwidocz-
niej zapomniał, czym jest postawa 
fair play, i dając upust swojej frustra-
cji, zmusił sędziów do ukarania go 
karą meczu za niesportowe zacho-
wanie. Takie incydenty nie powin-
ny mieć miejsca, zwłaszcza w spo-
rcie szkolnym, w którym ważny jest 
nie tylko wynik, ale i aspekty wycho-
wawcze. Miejmy nadzieję, że nie bę-
dziemy już świadkami takich sytuacji, 
a i sam zawodnik wyciągnie z tego 
zdarzenia właściwie wnioski. Osta-
teczny wynik to 90:47 dla Gdańskie-
go Liceum Autonomicznego.

Kolejnym meczem tego dnia było 
spotkanie pomiędzy XX LO a Con-
radinum. Obie drużyny miały w tym 
meczu swoje cele - wygrana „dwu-
dziestki” gwarantowała by im IV miej-
sce, natomiast Conradinum, grał o 
miejsce na podium. Przez całe spo-

tkanie trwała zażarta walka - efek-
towne „trójki” wpadały regularnie, 
a i starć podkoszowych nie brako-
wało. Po niesamowitym widowisku 
zwycięzcami okazali się reprezentan-
ci XX LO, którzy wygrali 53:48.

Następny mecz to konfrontacja 
pomiędzy liderem tabeli IV LO, a re-
prezentantami I LO. W tym spotka-
niu „czwórka” potwierdziła swoją kla-
sę. Po jednostronnym spotkaniu (po 
8 minutach gry na tablicy widniał wy-
nik 22:0), górą okazali się zawodni-
cy IV LO, którzy przypieczętowali 
swoją całoroczną dominację wyni-
kiem 109:46.

Ostatnim spotkaniem była ry-
walizacja pomiędzy VII LO a V LO. 
Ci drudzy, znając poprzednie wyni-
ki, wiedzieli już że muszą wygrać, 

Edukacja i sport

aby stanąć na najniższym stopniu 
podium. Po nerwowym początku 
i paru prostych błędach, wydawać 
by się mogło, że czeka ich trudne 
zadanie. Jednak już po paru minu-
tach zawodnicy „piątki” złapali rytm 
gry i wygrali 73:39.

Największym pechowcem oka-
zała się ekipa Conradinum, która 
przegrywając z XX LO zajęła osta-
tecznie 5 miejsce. Po zakończonych 
meczach odbyła się dekoracja finali-
stów. Zawodnicy otrzymali pamiątko-
we dyplomy, a najlepsze drużyny do-
datkowo puchary i medale. 

Końcowa klasyfikacja

I miejsce - IV LO w składzie: 
Karol Bielak, Paweł Łatas, Daniel 
Żołnowski, Daniel Marecki, Jakub 
Pietrowski, Adrian Kozłowski, Pa-
weł Polakowski, Krzysztof Sawic-
ki, Artur Szpanel. Trener-nauczy-
ciel: Marcin Kania, asystent trene-
ra: Marcin Wasilewski.

II miejsce - Gdańskie Liceum 
Autonomiczne w składzie: Kacper 
Cichosz, Maciej Fijałkowski, Mateusz 
Glapiak, Paweł Kołodziejczak, Ma-
teusz Żulewski, Filip Grodecki, Mi-
chał Biliński, Gracjan Setzke, Kuba 
Girjat, Filip Antoszewski, Maks Ma-
cur, Maksymilian Zieliński, Kacper 
Kozłowski. Trener-nauczyciel: Jo-
anna Gacyk

III miejsce - V LO w składzie: Ja-
kub Oskroba, Maciej Siciński, Michał 
Łajca, Krystian Wojecki, Artur Detko, 
Maciej Delega, Aleksander Radze-
wicz, Piotr Tyszkiewicz, Paweł Ro-
gowski, Cezary Rydz, Michał Płoń-
czak, Mateusz Grubba. Trener-na-
uczyciel Jan Kobuszewski.

IV LO zagra w finałach woje-
wódzkich, natomiast GLA zagra 
w barażach.

Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy i życzymy powodzenia za rok!

Piotr Woźniak, GOKF
(Skrót red.) 

Sportowe 
wyczyny 
gdańskiej 
młodzieży
Srebrny medal 
Dominiki Zakrzewskiej 
z XI LO w Gdańsku 
i wicemistrzostwo 
województwa pomorskiego 
w finale IX Licealiady 
w Indywidualnych Biegach 
Przełajowych

Popisowe zagrywki

Do ostatniej kolejki 
Trzy - tyle drużyn miało możliwość zajęcia II miejsca w Lidze 
Koszykówki Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych. O to, która 
z nich okaże się lepsza miała zdecydować ostatnia kolejka, która 
została rozegrana na terenie XX LO. W ramach tych spotkań mecze 
rozgrywały zespoły VIII LO, Gdańskiego Liceum Autonomicznego, 
XX LO, Conradinum, I LO, IV LO, VII LO i V LO.

Dekoracja złotymi medalami



18    4/2009

Gdański Ośrodek 
Kultury Fizycznej 






