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A
pel z okazji rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 
3 Maja uświetnił występ 
uczniów klas Ib i Ie, któ-

rzy w konwencji przedstawienia 
historycznego przybliżyli politycz-
no-historyczne okoliczności towa-

Vivat 
Maj, 

3 Maj
To oni stworzyli to piękne przedstawienie

rzyszące wydarzeniom z 1791 roku. 
Zaangażowanie uczniów w odtwo-
rzenie postaci z tamtych czasów, 
oryginalne kostiumy, rekwizyty oraz 
dekoracja przygotowana przez Be-
atę Majewską pozwoliły wszystkim 
poczuć klimat tamtej epoki. Nad 

całym przedsięwzięciem opiekę 
merytoryczną i artystyczną spra-
wowały Katarzyna Pyzik, Halina 
Rutkowska oraz Sylwia Och.W tym 
roku uroczystość zaszczycili swą 
obecnością zaproszeni goście: Mi-
chał Owczarczak, Wicewojewoda 

Pomorski, Bogdan Oleszek, Prze-
wodniczący Rady Miasta Gdańsk 
oraz Nadinspektor Krzysztof Ga-
jewski, Komendant Wojewódzki 
Policji w Gdańsku.

Sylwia Och,  nauczycielka WOS 
w Gimnazjum nr 8

G 8

SP 61Świętujemy 
pięćdziesięciolecie 



M
ożemy wyjechać na 
wakacje, zabierając 
ze sobą poczucie 
dobrze spełnionego 

obowiązku. Zwracamy uwagę na 
dwa jubileusze szkół podstawo-
wych – nr 61 i 42. Każda szko-
ła jest inna i pokazała swoją 
odróżniającą stronę. Wycieczka 
poprzez dziesięciolecia, w którą 
nas zabrała dyrektor Wojtala, 
pokazała historię w sposób wol-
ny od uprzedzeń, skupiony na 
wartościach, niesionych przez 
kolejne dekady. Dyrektor Michal-
ski pokazał nam możliwości, ja-
kimi dysponuje szkoła, patrząca 
w przyszłość i oparta na tradycji.

Pokazujemy również szcze-
gólne osiągnięcia uczniów, któ-
rymi może się poszczycić każda 
ze szkół. Teraz jednakże skupia-
my się na Szkole Podstawowej nr 
49, tak często pokazywanej na 
łamach Kuriera. Coraz to nowe 
szkoły pragną się podzielić z in-
nymi nauczycielami swoimi osią-
gnięciami. Pokazują własne osią-
gnięcia i są przez to wzorem do 
naśladowania. 

Wielkie nasze uznanie wzbu-
dził projekt edukacyjny przepro-
wadzony w Szkole Podstawo-
wej nr 35. Uważamy, że jest to 
przyszłość edukacji, polegają-
ca na coraz większym udziale 

A teraz zasłużone wakacje

samodzielnej pracy uczniów,  
zmniejszeniu nauki wykładanej 
w klasie, gdzie młodzi i ruchliwi 
muszą siedzieć spokojnie i zapa-
miętywać. W przyszłości będzie 
następował coraz większy udział 
wiedzy zdobywanej poza szkołą, 
z różnych źródeł. Ta nowatorska 
szkoła wyczuła kierunek rozwoju. 
Gratulacje!

Uroczystości i wydarzenia sta-
ją się inspiracją, zachęcając inne 
do pokazania swoich własnych, 
oryginalnych pomysłów. 

Jest ich naprawdę wiele. 
Gdańskie szkoły mają powody 
do dumy i satysfakcji z osiągnięć. 
Każdego miesiąca otrzymuję po-
nad sto wiadomości z naszych 
szkół. Wszyscy bardzo się cie-
szymy z nadesłanych propozycji, 
doceniamy każdą z nich. Nie mo-
żemy jednak wszystkich zamie-
ścić, chociaż drukujemy artykuły 
również na okładkach, gdzie za-
wsze były tylko zdjęcia. 

Kurier jest również inspiracją 
dla wielu ciekawych przedsię-
wzięć. To z naszej inicjatywy ZSO 
nr 8 zorganizował Dzień Profilakty-
ki. Poziom organizacji i zakres po-
mysłów przekroczył nasze ocze-
kiwania. Ta wspaniała szkoła jest 
kreatywna i pełna energii. 

Z naszej również inicjatywy 
zostanie zorganizowany przegląd 

szkolnych teatrów. Wsparcie Pre-
zydenta Miasta Gdańska Paw-
ła Adamowicza i dyrektor Biura 
ds. Kultury Anny Czekanowicz 
otrzymała Marzena Wojciechow-
ska z Zespołu Szkół Budowlano 
– Architektonicznych, organizator 
planowanego przeglądu. W po-
przednim numerze pisaliśmy o jej 
uczestnictwie w międzynarodo-
wym projekcie, teraz chcemy za-
chęcić nauczycieli do podnoszenia 
swoich kwalifikacji i zainteresowa-
nia się warsztatami prowadzonymi 
przez Teatr Szekspirowski. 

Mieliśmy okazję zapoznać się 
z tą ofertą w Zespole Szkół Ga-
stronomiczno-Hotelarskich. Szkoła 
pokazała przedstawienie teatrzyku 
„Szkot”, czyli szkolnego teatru, któ-
ry wystawił swobodną adaptację 
„Poskromienia złośnicy”, używając 
obu języków. Zebrani nauczyciele 
mieli okazję zapoznać się z opinią 
dra Adama Jagiełło-Rusiłowskie-
go, obecnie wykładowcy akade-
mickiego, a niegdyś dyrektora te-
atru „Wybrzeżak”, który nie tylko 
wychował aktorów, ale i pokazał 
wiele ważnych problemów w spo-
sób teatralny i artystyczny, stając 
się niezapomnianym wzorem. 
Zgadzamy się z opinią mówią-
cą, że młodzież wychowana na 
przedstawieniach teatralnych ma 
znakomite umiejętności kontaktu, 

pracy zespołowej i wykazuje się 
postawami obywatelskimi. Z tego 
też względu tak bardzo promujemy 
teatry szkolne. 

Zachęcamy więc do przeczy-
tania ostatniej strony bieżącego 
numeru. Uczniowie ZSBA zdaj¹ 
relację z konkursu „Bursztyno-
wa maska”. Napisali doskona-
le, wykazuj¹c znajomoœæ form 
dziennikarskich i teatralnych.  
Jest to zal¹¿ek grupy dzienni-
karskiej, której stwarzamy moż-
liwość pochwalenia siê własnymi 
umiejętnościami. 

Również i w tej dziedzinie jeste-
śmy źródłem inspiracji. Możliwoœci  
i osi¹gniêcia m³odzie¿y stają się 
ważne dopiero wtedy, gdy zoba-
czą je inni. Sukcesy zamykane je-
dynie w murach szkoły nie mają 
oddźwięku społecznego. Cieszy-
my się z roli, jaką odgrywamy, 
pokazując wartość i kolory naszej 
gdańskiej oświaty. 

Emma Popik 
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S
zkoła się popisała. Tak 
piękna uroczystość dowo-
dzi wspaniałej pracy dy-
rekcji i nauczycieli, którzy 

potrafili wydobyć i rozwinąć talen-
ty swoich uczniów. Wesołe i ory-
ginalne przedstawienie pokazało 
minione pięćdziesiąt lat, ucząc jed-
nocześnie historii Polski w sposób 
obiektywny. 

2 czerwca – na uroczystość 
przybywają przedstawiciele władz 
oświatowych, rady miasta i dziel-
nicy, związków zawodowych, pro-
boszcz parafii pw. MBB, a także 
przedstawiciele firm i instytucji 
wspierających szkołę: Lotosu, PZU, 
DRMG, PRCiP, policji, Straży Miej-
skiej i Straży Pożarnej.

Liczną grupę stanowią byli pra-
cownicy szkoły oraz dyrektorzy za-
przyjaźnionych szkół i przedszkoli. 
Gości przyjmuje i honory czyni 
dyrektor szkoły Barbara Wojtala. 
Wita przybyłych gości i wygłasza 
krótkie przemówienie. Pomorski 
wicekurator oświaty Elżbieta Wa-

Świętujemy pięćdziesięciolecie 

silenko odczytuje list gratulacyj-
ny przysłany z okazji złotego ju-
bileuszu przez Minister Edukacji 
Narodowej Katarzynę Hall. Wice-
prezydent Gdańska Ewa Kamiń-
ska nie szczędzi zasłużonych po-
chwał i wręcza dyrektor Barbarze 
Wojtali medal i Nagrodę Prezyden-
ta Miasta Gdańska. Kolejni mówcy: 
Teresa Tyl – prezes ZNP i Hanna 
Minkiewicz – wiceprezes związ-
ku zawodowego „Solidarność” 
w ciepłych słowach składają życze-
nia i gratulacje, a na ręce dyrekcji 
przekazują upominki i kwiaty. 

I oto przyszedł czas na punkt 
kulminacyjny uroczystości – insce-
nizację pt. „Kronika filmowa szkoły 
– pięć dekad za nami”, przygotowaną 
przez uczniów pod opieką nauczycie-
li: Doroty Kowalczyk, Joanny Sikory 
i Anny Wieczorek. Charyzmatyczny 
reżyser – Dawid Król – uczeń klasy 
VIb i dziennikarz telewizyjny, w tej 
roli niezrównany Aleksy Kalinowski 
z kl. VIc, zabierają widzów w podróż 
przez dziesięciolecia.

Na zainscenizowanym planie 
filmowym wydarzenia zmieniają się 
jak w kalejdoskopie. Ważne momenty 
z historii SP61: budowa szkoły, nada-
nie imienia, ślubowanie pierwszaków, 
czyny społeczne przeplatają się 
z przełomowymi wydarzeniami z hi-
storii miasta i kraju: czarny czwartek, 
podpisanie porozumień sierpniowych, 
literacka Nagroda Nobla dla Wisławy 
Szymborskiej, wejście Polski do Unii 
Europejskiej.

Nie zabrakło też muzyki, śpiewu 
i tańca. Gorącymi oklaskami publicz-
ność nagrodziła najmłodszych wyko-
nawców: drugoklasistów tańczących 
ludowy taniec kaszubski i dziewczynki 
z klasy IIb, które do przeboju z lat 60 
„Chłopiec z gitarą” zatańczyły rock and 
rolla. Aplauz widowni wzbudziła grupa 
chłopców z kl. Va, która brawurowo wy-
konała układ taneczny do piosenki Per-
fectu „Chcemy być sobą”. Tak więc ze 
sceny na scenę temperatura na sali ro-
śnie. A gdy nadchodzi finał – piosenka 
z repertuaru Maryli Rodowicz „Ale to 
już było” przy wtórze wystrzałów fa-

jerwerków i deszczu złotego konfetti 
śpiewa ją całą sala. 

Po tych emocjach trzeba trochę 
ochłonąć. Goście wychodzą do holu, 
gdzie na planszach przypominających 
taśmy filmowe mogą obejrzeć wysta-
wę prac uczniowskich powstałych pod-
czas realizacji projektu edukacyjnego 
związanego z pięćdziesięcioleciem 
szkoły. Dużym zainteresowaniem cie-
szy się uliczka mimów – w tej roli prze-
brani za postacie literackie stoją nie-
ruchomo uczniowie. Jest Mały Książę, 
Królowa Śniegu, Pippi Pończoszanka 
Pinokio i Robinson Kruzoe. Nie mogło 
zabraknąć patrona szkoły Józefa Wy-
bickiego, u stóp którego widnieje prze-
słanie: „Dobro moje było tam, gdzie 
dobro Ojczyzny mojej”. Jest wresz-
cie „Kącik wspomnień” – archiwalne 
zdjęcia, pamiątki z przeszłości, daw-
ne przybory, podręczniki a nawet… 
fartuszki szkolne. Tu najliczniej gro-
madzą się nauczyciele emeryci i ab-
solwenci, dla których te przedmioty są 
wyprawą w przeszłość.

Anna Wieczorek
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C
hociaż jestem teraz rza-
dziej w Gdańsku – powie-
działa minister Katarzyna 
Hall – doświadczenia wy-

niesione ze współpracy z dyrektora-
mi i nauczycielami z Gdańska są dla 
mnie inspiracją do nowych projektów. 
– Minister nawiązała również do ty-
tułu „Szkoły odkrywców talentów”. 
– Odkrywanie talentów to w tym 
roku nasz projekt – dodała. – Gra-
tuluję szkole tytułu – powiedziała 
Katarzyna Hall. 

– Szkoła wykorzystuje warunki, 
kadrę i talenty – powiedziała wiceku-
rator Elżbieta Wasilenko i wspomnia-
ła długi okres współpracy ze Szkołą 
Podstawową nr 42. 

W imieniu Prezydenta Miasta 
Gdańska Pawła Adamowicza dy-
rektor Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego Regina Białousów od-
znaczyła Krystynę Kolendo-Dzię-
gielewską i Jolantę Wilkowską. 

Przewodniczący Rady Rodziców 
w tej szkole, radny Piotr Gierszew-
ski przypomniał, że był siedem lat jej 
nauczycielem. – Niech codzienność 
będzie dla nas wszystkich łaskawa 
– powiedział. 

– Jubileusz to nagłe uzmysło-
wienie sobie mijającego czasu – po-
wiedział dyrektor SP 42 Mirosław 
Michalski. – Mamy tu wspaniałych 
nauczycieli i klimat życzliwości. 

Leonard Wieczorek, prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Sucha-
nino” przyszedł z hojnym darem 
– 13. 200 zł na ufundowanie posił-
ków w szkole. 

Szkoła gościła również jednego 
z jej byłych uczniów Tomasza Balce-
rowskiego, który był pierwszym prze-
wodniczącym samorządu szkolnego. 
Pierwszy dzwonek zabrzmiał 1 wrze-
śnia 1981 roku. I choć trwały jeszcze 
prace budowlane, naukę rozpoczęło 
562 uczniów i 31 nauczycieli. Pierw-
sza dyrektor, Zofia Trybull wspomina, 
jak było jej trudno łączyć pilnowanie 
budowy z organizowaniem nauki 
szkolnej. Oficjalnie otwarto szkołę 
1 marca 1982 roku. 

„Praca z młodzieżą daje dużo 
radości” – to motto przyświeca-
ło pracy nauczycieli, którzy mimo 
trudnych warunków organizowali 
życie szkoły. Czekano wciąż na 
ukończenie budowy drugiego seg-
mentu oraz sali gimnastycznej. 
12 stycznie 1984 przygotowano 
program artystyczny „Dzieci Le-
ningradu – dzieciom z Gdańska”, 
inicjując w ten sposób współpracę 

Budujemy przyszłość
międzynarodową. W roku 1985/86 
działa już pełna ośmioklasowa 
szkoła i do sekretariatu przybywa 
niezwykle ważna osoba, Iwona 
Dembska – jak odnotował „Histo-
ryczny ekspres”. Po pięciu latach 
oczekiwania oddano do użytku salę 
gimnastyczną. W marcu 1982 druh-
na Regina Kiełbasa zakłada ZHP, 
a od roku 1987 szkoła bierze udział 
w konkursie „50 tysięcy”.

Ogromna radość panowała pod-
czas oddania do użytku basenu 19 
stycznia 1989 roku. Dyrektor Trybull 
krytykowała pierwsze założenia 
projektu. „Wreszcie udało się zmie-
nić projekt na kafelki i nieckę trwałą 
zaplanowaną na 150 lat” – przytacza 
jej słowa „Historyczny ekspres”. Po-
witano z radością wprowadzenie reli-
gii we wrześniu 1990 oraz goszczono 
ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłow-
skiego. 10 maja 1991 nadano szkole 
imię Ignacego Jana Paderewskiego, 
ufundowano sztandar i wbudowano 
tablicę pamiątkową. Zakłady Gra-
ficzne przekazały szkole komputer 
Amstrad-Schneider. 

1 czerwca 1998 przecięto wstę-
gę, otwierając kompleks boisk, które-
go szkoła się doczekała po 17 latach. 
Powstaje również pracownia kom-
puterowa i wprowadza się program 
„Poznajmy się”, przybliżający kulturę 
Europy. Rozpoczyna się „Czas no-
wych pomysłów” – działalność cha-
rytatywna, projekt zachęcający do 
czytania, potem „Kolorowe dni” czy 
„Dzień Anioła Stróża”. Ponieważ jest 
coraz więcej dzieci potrzebujących, 
opieką je obejmuje Bałtyckie Stowa-
rzyszenie „Aktywność”. Od roku 2009 
drużyna szkolna zaczyna zwyciężać 
w „Odysei umysłu”. Ten rok również 
się zapisał udziałem nauczycieli 
w jasełkach. 

Od 1 czerwca 2010 dyrektorem 
zostaje Mirosław Michalski, który 
podtrzymuje stare tradycje i wpro-
wadza nowe projekty. „Szkoła od-
krywców talentów” – to nowy tytuł 
szkoły. 

Obecność minister Hall jest 
dla szkoły wielkim wyro¿nieniem. 
Oznacza jednak również poważny 
rodzaj zobowiązania, polegający na 
nieustannym udowadnianiu, jak bar-
dzo jest się godnym tego zaszczytu. 
Wszystkie zakresy działania szkoły 
będą teraz pracować na najwyższych 
obrotach, by się stracić legitymacji 
do tego tytułu. Szkoła ma wielkie 
możliwości. Świadczy o tym poważ-
na liczba nauczycieli, którzy stanęli 
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Nagrodê prezydenta otrzymuje wicedyrektor Jolanta Wilkowska

Minister Katarzyna Hall z nauczycielami

Najm³odsi uczniowie pokazuj¹ swoje talenty

„Zawojujemy ca³y œwiat”
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w szeregu i otrzymali odznaczenia 
za pracę. – Obecność pani minister 
przydaje szczególnej wartości tym 
wyróżnieniem – zauważył dyrektor 
Michalski. 

Wywołując na środek sali pra-
cowników niedydaktycznych, poka-
zał, jak bardzo są cenieni i jak zin-
tegrowana jest cała społeczność 
szkolna. Szkoła Podstawowa nr 42 
ma czym się pochwalić. Zdobyła 

wiele nagród, działa w niej znacz-
na liczba różnych kół i organizacji. 
Ma tradycję, do której nawiązuje 
dyrektor Michalski. Należy do niej 
choćby harcerstwo, czy nauczanie 
języków obcych i kontakty z Sefton, 
kontynuujące te dawniej nawiązane. 
Opierając się na osiągniętym pozio-
mie, szkoła rozwija oryginalne pro-
gramy, by dołączyć do wiodących 
w Gdańsku. 
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W
 ubiegłym roku szkol-
nym uczniowie na-
szej szkoły uczestni-
czyli w wykładach na 

Polskiej Akademii Dzieci założonej 
przez dr Agatę Hofman. Następ-
nie chętni uczniowie reprezento-
wali naszą szkołę, przygotowując 
i dzieląc się swoimi zainteresowa-
niami z innymi dziećmi na Uniwer-
sytecie Gdańskim. 

Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej ogłosiło rok szkolny 2010/2011 
Rokiem Odkrywania Talentów. Te 
dwa czynniki zainspirowały mnie 
i moje koleżanki ze szkoły do 
napisania projektu. W związku 
z tym w naszej szkole uczniowie 
klas I-VI prezentują swoje talen-
ty, osiągnięcia i dzielą się swoimi 
pasjami podczas comiesięcznych 
spotkań. Nazwałyśmy ten projekt 
„Pasje dziecięce”.

Wraz z trzema koleżankami:
M. Matejaszczyk, S. Kunze i M. 
Skwirą opracowałyśmy projekt – 
patronuje mu dyrektor szkoły M. 

Rozwijamy pasje naszych uczniów
Falkiewicz. Na razie projekt ten 
ma zasięg szkolny, w przyszłości 
chcemy go rozszerzyć. 

Różnym dzieciom potrzebne 
są różne drogi edukacyjne. Mi-
sją szkoły jest pomoc wszystkim 
dzieciom w rozwoju ich talentów 
i umiejętności. Projekt współgra 
również z założeniami Gdańskie-
go Uniwersytetu Dziecięcego, 
działającego obecnie w ramach 
Polskiej Akademii Dzieci.

Głównym zadaniem projektu 
jest rozbudzanie pasji i zaintere-
sowań dziecięcych, a w związ-
ku z tym zachęcanie do rozwoju 
umysłowego, pozyskiwania wie-
dzy, stawiania sobie pytań. Bar-
dzo ważnym aspektem projektu 
staje się dzielenie zdobytą wiedzą, 
prezentowanie eksperymentów, 
a tym samym inspirowanie innych 
uczniów do osobistego rozwoju. 
Należy podkreślić, że nie ocenia-
my i nie krytykujemy przedstawio-
nych pomysłów, tematów, czy też 
wątpliwości. Dopuszczamy także 

pomoc dorosłych w przygotowaniu 
wykładu, warsztatu, prezentacji.

Założyłyśmy, że prezentowa-
nie pasji i zainteresowań może 
przybierać formę wykładu z wy-
korzystaniem multimediów lub 
warsztatów eksperymentalnych.

Wykłady dzieci odbywają się 
raz w miesiącu. Słuchaczami są 
uczniowie szkoły podstawowej. 
Jak wyglądają przygotowania do 
wykładów? Wcześniej spotykamy 
się z prelegentami – uczniami, 
omawiamy z nimi treść wykładu, 
formę przedstawienia, robimy 
próbę generalną. Zapraszamy 
uczniów z klas I-VI. W czasie 
wykładu jest cisza, dzieci z wiel-
ka uwagą i zainteresowaniem 
słuchają swoich rówieśników 
lub młodszych kolegów. Po wy-
kładzie uczniowie zadają prele-
gentom pytania. Prezentacje są 
przygotowane w różnej formie. 
Najczęściej jest to prezentacja 
multimedialna połączona z poka-
zem rekwizytów. Wykładów nie 
oceniamy, nie krytykujemy, każdy 
uczeń bez względu na osiągnięcia 
szkolne może wystąpić i podzielić 
się swoimi pasjami.

Co miesiąc umieszczamy krót-
ką notatkę ze zdjęciami na stronie 
szkoły. Na Święto Szkoły przygo-
tujemy wystawę, aby o projekcie 
dowiedzieli się rodzice naszych 
uczniów, którzy licznie zawsze 
uczestniczą w festynie. Chcemy 
w przyszłości pozyskać spon-
sorów, byśmy mogli nagradzać 
naszych prelegentów i zachęcać 
innych do przedstawiania swo-
ich pasji.

Projekt zachęca uczniów do 
rozwoju osobistego, wskazując, że 
każdy z nich może odkryć w sobie 
nieznane pokłady uzdolnień, nie-
koniecznie związane z programem 
nauczania. Projekt przygotowuje 
również uczniów szkoły podstawo-
wej do autoprezentacji na dalszych 
etapach edukacji, uczy pokonywa-
nia stresu, wskazuje jak właściwie 
wykorzystać multimedia.

Tematyka wykładów w tym 
roku szkolnym przedstawiała się 
następująco: „Cuda antycznego 
i współczesnego świata” „Lewi-
tacja magnetyczna”, „Anioły”, 
„Taniec-moja pasja”, „Najwięk-
sze i najmniejsze zwierzęta świa-
ta”, „Obiekty we Wszechświecie”, 
„Świat moich pomysłów i ekspery-
mentów”, Konie moja pasja”, „Moje 
wyprawy w góry”. 

Niektórzy z nich występowali 
ze swoimi pasjami na Uniwersyte-
cie Gdańskim, Politechnice Gdań-
skiej, Wyższej Szkole Psychologii 
Społecznej. Gdańskim Uniwersy-
tecie Medycznym, Sądeckiej Aka-
demii Dzieci, Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Już mamy listę chętnych na na-
stępny rok szkolny. 

Uczennica kl. I znalazła się 
w piątce nagrodzonych w kon-
kursie na najlepszy blog nauko-
wy w Polsce. Klasy naszej szko-
ły w ramach Polskiej Akademii 
Dzieci uczęszczają na wykła-
dy w Gdańsku i Sopocie, biorą 
udział w konferencjach nauko-
wych dla dzieci.

Koordynator projektu 
Elżbieta Kowalczyk

Prelekcja o lewitacji magnetycznej Na wykładzie S¹deckiej Akademii Dzieci

Natalia Czepita z IV cPrzemek Lisowski z IV a
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Rozwijamy pasje naszych uczniów

P
omysł, aby zauważyć talenty 
i zainteresowania uczniów 
oraz ująć je w konkretną 
formę, zrodził się pod-

czas zajęć biblioterapeutycznych, 
prowadzonych przez bibliotekarkę 
Ewę Kasprowiak, która zaprosiła do 
współpracy szkolną logopedkę Pau-
linę Ziemkiewicz.Kiedy we wrześniu 
2009 roku w SP49 powstawał Pro-
gram Wspierania Uzdolnień i Zain-
teresowań, nikt nie przypuszczał, 
że nasze działania wyprzedzą ideę 
Ministerstwa Edukacji, aby wśród 
uczniów szukać talentów. 

Oprócz zajęć w szkolnych kołach 
zainteresowań, korzystamy w dużej 
mierze z oferty, jaką daje miasto. 
Zarówno w ramach projektu Gdańsk 
2016 Europejska Stolica Kultury, jak 
i różnego rodzaju działań podejmowa-
nych przez organizacje pozarządowe 
oraz fundacje, które organizują wiele 
różnego rodzaju warsztatów, niety-
powych lekcji oraz spotkań. W tym 
wypadku niezastąpiony okazał się 
Internet. Ostatnio z dziewiątką uzdol-
nionych plastycznie uczniów w klas I-
V byliśmy na warsztatach ceramicz-
nych organizowanych przez Muzeum 
Narodowe.

Najbardziej zdolnym plasty-
kiem okazał się Tomasz Augusty-
niak, obecnie uczeń klasy IV, który 
w tym roku szkolnym został jednym 
z 37 dzieci w całej Polsce objętych 

Mamy tytuł 
Szkoły 
krywców 
Talentów!

opieką Krajowego Funduszu na 
rzecz Dzieci. Fundusz jest orga-
nizacją wspierającą młode talenty 
poprzez umożliwienie kontaktów 
w formie konsultacji z doświad-
czonymi wykładowcami wyższych 
szkół plastycznych z całego kraju, 
finansowanie prenumeraty czaso-
pism popularnonaukowych oraz 
wyjazdów na plenery artystyczne 
i organizowanie wystaw. Tomek, 
jako uczestnik programu Funduszu 
w roku szkolnym 2010/2011, swoje 
prace zaprezentował szerokiej pu-
bliczności 9 marca w galerii ABA-
KUS na ul. Jezuickiej przy Rynku 
Starego Miasta w Warszawie.

Działania związane z realizacją 
programu zaowocowały tym, że 
szkoła otrzymała zaszczytny tytuł 
SZKOŁY ODKRYWCÓW TALEN-
TÓW, a 21 marca uroczyście zosta-
ła odsłonięta tablica potwierdzająca 
ten fakt.

 Z tej okazji Pierwszy Dzień 
Wiosny do tej pory, znany wśród 
uczniów jako Dzień Wagarowicza, 
w tym roku SP 49 obchodziła jako 
Dzień Talentów.

Po krótkim spotkaniu społecz-
ności szkolnej, na którym dyrektor 
Renata Jurkiewicz poinformowała 
wszystkich o nadaniu tego tytułu, 
uczniowie klas IV – VI odkrywali 
i sprawdzali swoje talenty poprzez 
wykonywanie różnorodnych zadań 

Oto turniej wiedzy

 „Znalazłam rozwiązanie!”

Tablica z naszym tytułem

przygotowanych przez nauczycieli. 
Przechodzili do kolejnych sal, gdzie 
rozwiązywali krzyżówki matema-
tyczne, zadania z języka polskiego, 
historii, informatyki oraz wykony-
wali doświadczenia przyrodnicze. 
Uczniowie starali się wypaść jak 
najlepiej, chcąc zapewnić zwycię-
stwo swojej klasy w tym Szkolnym 
Turnieju Wiedzy. 

Dzień Talentów dostarczył 
uczniom wiele radości i satysfak-
cji. Pokazał, jaką przyjemnością 
jest nauka. 

W Szkolnym Turnieju Wiedzy-
„Odkrywamy Talenty” zwyciężyły 
następujące klasy:

I miejsce  – klasa VI B, II miejsce 
– klasa V B, III miejsce – klasa VI A

Ewa Kasprowiak
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„Mieszkanie w starej czy 
nowoczesnej dzielnicy? 
Życie miejskie – porów-

nanie” – to tytuł projektu realizowa-
nego przez Gimnazjum nr 48, które 
w sierpniu 2009 roku przystąpiło do 
udziału w projekcie COMENIUS 
– partnerskie projekty szkół, współ-
finansowanego przez Unię Europej-
ską. Przez dwa lata uczniowie na-
szego gimnazjum wspó³pracowali 
ze szkołami we Francji, Portugalii 
i Niemczech i porównywali życie 
w miastach europejskich, obserwu-
jąc kierunki rozwoju zarówno bogat-
szych, jak i biedniejszych dzielnic 
każdego miasta w kontekście histo-
rycznym, społecznym i kulturowym. 
Uczestnicy projektu porozumiewali 
się w języku angielskim, niemieckim 
oraz francuskim. W celu lepsze-
go zrozumienia założeń projektu, 
wymiany doświadczeń, poznania 
kultury i obyczajów krajów partner-
skich oraz integracji młodzieży w la-
tach 2009–2011 zorganizowane były 
spotkania międzynarodowe. W paź-
dzierniku 2009 dyrektor Elżbieta 
Radomska oraz koordynator szkol-
ny projektu Beata Opala uczestniczy-
ła w pierwszym spotkaniu w Paryżu. 
Zaplanowano działania i terminy wi-
zyt między szkołami biorącymi udział 
w projekcie. 

Gdańsk 
Drugie międzynarodowe spotka-

nie projektu Comenius miało miej-
sce w Gimnazjum nr 48 w Gdańsku 
w styczniu 2010 r. Grupa trzydzie-
stu uczniów i dziesięciu nauczycieli 
z Francji, Portugalii i Niemiec miała 
okazję przyjrzeć się lekcjom prowa-
dzonym w polskiej szkole. Uczestni-
cy projektu omówili historię swoich 

Wielki projekt europejski 
miast w okresie dwóch tysięcy lat 
i pokazali ją na rysunkach i zdję-
ciach. Rozstrzygnięty wówczas kon-
kurs na logo projektu „Życie miejskie” 
wygrała szkoła z Rennes z Francji. 
Goście słuchali kolęd i piosenek. 
Odwiedzili również Muzeum Bursz-
tynu oraz Centralne Muzeum Mor-
skie. Lekcje muzealne pokazywały 
dziedzictwo kulturowe. Nasi goście 
zwiedzali Główne Miasto oraz róż-
ne dzielnice: od zaniedbanych aż po 

wypoczynku wśród mieszkańców 
każdego miasta. Nasi uczniowie za-
prezentowali Grodzisko oraz Park 
Nadmorski w Brzeźnie. Uczniowie 
mieli także możliwość zwiedzenia 
dzielnic Rennes i zadbaną przyro-
dę. Podziwiali zachwycające pięk-
nem parki Thabour i Maurepas oraz 
wzięli udział w lekcji raftingu w pobli-
skim miasteczku, Cesson-Sevigne. 

Zwiedzili średniowieczne mia-
steczko Dinan oraz opactwo be-
nedyktynów, wzniesione na małej 
wysepce Mont Saint-Michel, blisko 
atlantyckiego wybrzeża Normandii. 
Najwięcej emocji przyniosło przej-
ście boso przez zatokę w czasie 
odpływu morskiego.

Paryż 
Spotkanie w Paryżu, na prze-

łomie stycznia i lutego 2011 r. po-
święcone było różnorodności bu-
dynków oraz kontrastom w miastach 
europejskich. Zadania uczestników 
spotkania polegały na przygoto-
waniu i zaprezentowaniu rysunków 
pokazujących kontrasty i różne 
typy budynków. A więc znalazły się 
dorożka i nowoczesny samochód, 
stare i nowoczesne tramwaje, za-
bytkowy dworzec gdański i budynek 
zieleniaka oraz wielki stoczniowy 
dźwig i nowoczesny budynek. Opi-
sali różne typy budowli: bliźniaki, 
domy szeregowe, bloki mieszkalne, 
łącznie z charakterystycznymi fa-
lowcami, domki wiejskie oraz eks-
kluzywne wille. W Paryżu obejrzeli 
budynki w historycznej dzielnicy 
Marais i nowoczesnej La Defense. 
Widzieli dominujące w centrum bu-
dynki sławnego projektanta barona 
Georgesa Eugene’a Haussmanna, 
który przebudował klika dzielnic Pa-

je opinie na temat Unii Europejskiej 
oraz wzięli udział w sesji dotyczącej 
działań ekologicznych naszej szkoły. 
Innym wspólnym przedsięwzięciem 
było zorganizowanie konkursu fo-
tograficznego, w którym uczniowie 
mieli pokazać przykłady degradacji 
i ochrony środowiska. Konkurs wy-
grali uczniowie naszego gimnazjum, 
przedstawiając zdjęcia pnia drzewa 
przy autostradzie i stawu w Parku 
Oliwskim. Zwiedzali zakątki Lizbo-

nowoczesne. Byli w Oliwie, ogląda-
li katedrę, a potem molo w Sopocie. 
Dodatkową atrakcją była wycieczka 
na zamek w Malborku. 

Amora 
W maju 2010 r. pięcioro uczniów 

wraz z dwójką nauczycieli pojecha-
ło na spotkanie do Portugalii. Wizy-
ta w Amorze była poświęcona tere-
nom zieleni w mieście i sposobom 
ich utrzymania. Młodzież uczest-
niczyła w zajęciach i warsztatach, 
prezentując prace przygotowane 
wcześniej w Gdańsku. Uczniowie na-
szego gimnazjum przedstawili swo-

ny, w których widać troskę o przy-
rodę. Podziwiali widoki w Parku 
Narodowym „Arrabida”, oceanarium 
w Lizbonie, wzięli udział w wyprawie 
łodzią po rzece Tag oraz uczestni-
czyli w lekcjach surfingu i zabawach 
na plażach Atlantyku.

Rennes 
W październiku 2010r., dziewię-

ciu uczniów naszej szkoły i dwóch 
nauczycieli złożyło wizytę w Breta-
nii, północno-zachodniej części Fran-
cji. Zadania uczestników spotkania 
polegały na wybraniu i omówieniu 
dwóch najpopularniejszych miejsc 

Mont St-Michel, Francja Ulice Bonn

Rzeka Ren
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ryża. Podczas rejsu po Sekwanie 
podziwialiśmy budowle wzdłuż rze-
ki i zabytkowe mosty. Odwiedziliśmy 
także szkołę kształcącą przyszłych 
renowatorów zabytków. Zobaczyli-
śmy, jak precyzyjną, żmudną i wyma-
gającą cierpliwości jest pracą. Ostatni 
wieczór w Paryżu to pokazy Capoiera 
i tańca nowoczesnego w wykonaniu 
uczennic College Pierre de Ronsard 
oraz dyskoteka.

Kolonia 
Na spotkanie do Kolonii, w maju 

2011 r. pojechało sześciu uczniów 
i czterech nauczycieli naszej szkoły. 
Spotkanie w Niemczech poświęcone 
było kierunkom rozwoju miast euro-
pejskich, w szczególności nowym 
inwestycjom i zagospodarowaniu te-
renów zaniedbanych. Uczniowie po-
kazali Letnicę z nowo powstającym 
stadionem PGE Arena jako przykład 
rewitalizacji dzielnicy. Ustawili rów-
nież swoje projekty modeli na między-
narodowej makiecie Wymarzonego 
Miasta. Zrobili budynki mieszkalne, 
drogi, sklepy, miejsca rozrywki oraz 
tereny zielone. Zwiedzali Kolonię, 
widząc troskę o odpowiednie zago-
spodarowanie przestrzeni miejskiej. 
Przykładami takich miejsc była no-
woczesna dzielnica Rheinauhaf-
fen oraz teren Helios, który ma być 
przeobrażony w duże centrum han-
dlowe bądź obszary mieszkalne i re-
kreacyjne. Pojechali do Bonn oraz od-
byli rejs tramwajem wodnym po Renie 
w kierunku wzniesień Siebengebirge, 
z których podziwiali rzekę, pobliskie 
wzgórza, a nawet wieże Katedry Ko-
lońskiej. Partnerzy z Niemiec zadbali 
o atrakcje, takie jak dyskoteka, grillo-
wanie, występy teatralne i muzyczne 
wykonane przez uczniów gimnazjum 
Kreuzgasse. Szóste spotkanie w Ko-
lonii zakończyło dwuletnią współpra-
cę szkół biorących udział w projek-
cie „Życie miejskie” i utwierdziło nas 
w przekonaniu, że było to jedno 
z najlepszych doświadczeń w życiu 
naszej szkoły.

Elżbieta Radomska

Beata Opala
Ten projekt został zrealizowany 

przy wsparciu finansowym Komisji Eu-
ropejskiej.

Projekt lub publikacja odzwierciedlają 
jedynie stanowisko ich autora i Komisja 
Europejska nie ponosi odpowiedzialno-
ści za umieszczoną w nich zawartość 
merytoryczną.

Amora, Portugalia

Kolonia, Niemcy

Widok z Triangle Tower
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Z
aprosil iśmy dzieci 
z przedszkoli do naszej 
szkoły na Turniej Sporto-
wo-Edukacyjny. 17 maja 

przyszły dzieci z Przedszkola nr 
5 „Róża Wiatrów”, Przedszkola 
nr 88 i Niepublicznego Przed-
szkola przy Szkole Podstawo-
wej „Nasza Szkoła”. Uczniowie 
klas młodszych  przygotowali dla 
przedszkolaków krótkie przed-
stawienie w języku angielskim. 
Były też popisy pary tanecznej, 
trenującej taniec towarzyski już 
od przedszkola. 

Turniej miał wiele różnych kon-
kurencji, w których przedszkolaki 
musiały wykazać się szybkością, 

Nauczyciele organizują turniej dla przedszkolaków
sprawnością, dokładnością, a tak-
że umiejętnością słuchania i wła-
ściwego kojarzenia. Konkurencje 
związane były z wiosną i takie też 
nosiły nazwy: „Sadzenie ziemnia-
ków”, „Skaczące ptaszki”, „Kropelki 
wody”, „Zielona łąka”. Ideą turnieju 
było współzawodnictwo, dobra za-
bawa i promocja szkoły, a nie rywa-
lizacja. Wszyscy zostali zwycięzca-
mi, każde przedszkole nagrodzono 
dyplomem  i  grą planszową. Mamy 
nadzieję, że taki turniej stanie się 
imprezą cykliczną i będzie przepro-
wadzany corocznie.

Organizatorzy: 
Małgorzata Karamara, 

Bożena Zielonka, Katarzyna Perera

Bardzo ciekawa ta układanka

Lubimy biegać i skakać
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21 
maja 2011 r. tradycyj-
nie jak co roku w le-
śniczówce w Go-
łębiewie doszło do 

międzypokoleniowego spotkania. 
Inicjatorami i jednocześnie współor-
ganizatorami tej uroczystości byli mjr 
Tadeusz Korzeniowski oraz dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 65 im. Alfa 
Liczmańskiego w Gdańsku Jolanta 
Kwiatkowska – Reichel. 

Honorowymi gośćmi spotkania 
byli: płk Jan Podhorski, członek 
Zarządu Głównego NSZ; Jan Bia-
łostocki, wnuk I Komendanta NSZ 
Ignacego Oziewicza; dr Stanisław 
Uciński, założyciel zespołu ds. eto-
su TOW Gryf Pomorski; dr Zygfryd 
Dukiewicz, były wizytator Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku. 

W spotkaniu uczestniczyli harce-
rze oraz uczniowie z klasy IV a ze 
Szkoły Podstawowej nr 65 wraz 
z wychowami. 

Pani dyrektor powitała zapro-
szonych gości jako gospodyni tego 
międzypokoleniowego spotkania. 
Następnie wprowadzone zostały 
poczty sztandarowe, a Anna Ko-
łakowska odczytała modlitwę żoł-
nierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 
Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć 
poległych żołnierzy. 

Gospodyni spotkania, dyrektor 
Kwiatkowska-Reichel wraz z ucznia-

mi SP 65 wręczyła podziękowania 
płk Podhorskiemu, por. Józefie Szo-
łochowi, mjr T. Korzeniowskiemu 
i Janowi Białostockiemu za krze-
wienie patriotyzmu wśród młodzie-
ży, chronienie i promowanie wartości 
takich jak miłość, prawda czy odpo-
wiedzialność za siebie i innych. 

Na zakończenie uczniowie kla-
sy IV a integracyjnej zaprezentowali 
montaż poetycki przygotowany przez 
nauczycieli SP 65, Annę Marchlew-
ską i Katarzynę Łaskiewicz oraz 
montaż muzyczny „Moje miasto” 
przygotowany przez Stanisławę 
Borzęcką. 

Część oficjalną spotkania zakoń-
czyła degustacja pieczonego dzika, 
którego fundatorem był Henryk Bor-
ski, żołnierz NSZ, wzbogacona o sta-
ropolski, myśliwski ceremoniał: dęcie 
w róg oraz kosztowanie dzika przez 
gospodarzy spotkania. 

Uroczystość uświetniły wspól-
ne śpiewy pieśni patriotycznych, 
przygotowanych przez Andrzeja 
Kołakowskiego przy akompania-
mencie gitary. Goście z rozrzew-
nieniem wspominali dawne czasy, 
a młodzież z wielkim zaciekawie-
niem słuchała wspomnień ostat-
nich świadków –uczestników tam-
tej historii Polski. 

Anna Marchlewska
nauczyciel SP 65

Patriotyczne SPOTKANIE TRZECH POKOLEŃ 

Dyrektor Kwiatkowska – Reichel wita zebranych w atmosferze zadumy

Dla dzieci to niezwykła przygoda

Dobre praktyki 

SP 48

SP 65
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D
zień Profilaktyki pokazał, 
że społeczność szkol-
na idzie „Z pasją przez 
życie” – bo takie hasło 

przyświecało organizatorom. Cie-
kawe pomysły, interesujące osoby, 
weso³e konkurencje dały młodzie-
ży energetyzującą i mądrą zabawę 
przez cały niemal dzień i przejdzie 
na stałe do programu szkoły, sku-
piając coraz więcej szkół. 

Największą zasługę ma dyrektor 
Danuta Kokot, to właśnie jej twórcza 
pasja, którą jest owładnięta, mądrze 
kierując szkołą i zespołem, daje tak 
wspaniałe rezultaty. Jest inspiracją 
dla wszystkich pracowników. To jej 
idee rozwijają główni organizato-
rzy Anna Armatowska i Małgorzata 
Kolczyńska, jednocześnie dołącza-
jąc swoje oryginale pomysły. 

Cała szkoła tętniła życiem14 
czerwca, wszędzie działo się coś 
ciekawego. W klasach odbywały się 
zajęcia według oryginalnych scena-
riuszy Gdańskiego Centrum Profilak-
tyki Uzależnień. Przybył więc dyrek-
tor Adam Landowski,  Ewa Kryczało 

sowali sportowcami. Mieli szansę zro-
bić z nimi pamiątkowe zdjęcie, z czego 
wielu korzystało. Popisał się GKS 
Wybrzeże i Grzegorz Wróbel, który 
wielokrotnie dzielił się z czytelnikami 
Kuriera wiadomościami o sukcesach 
sportowych swoich uczniów. Osoba 
odpowiedzialne za sektor plastyczny 
– Katarzyna Szpernalowska. 

Na boisku odbywały się zawody 
i wyścigi. Za sektor sportowy od-
powiadali: Czesława Bocianowska 
i Agnieszka Bartnicka. 

Trzy motory firmy Zdunek przy-
ciągały chłopców. Każdy chciał 
usiąść lub choćby dotknąć kierow-
nicy. A kiedy mistrz Maciej Zdunek 
wraz z kolegami odpalił maszyny 
i pokazał ich prędkość, podążyły za 
nimi oczy i marzenia wielu podziwia-
jących rajd. Igor Tracz - mistrz świata 
i Europy w psich zaprzęgach pokazał 
swoje psy i ich szybkość. Chyba wi-
dzieliśmy taki wyścig po raz pierw-
szy w życiu: giętkie psy gnające 
w chmurze pyłu. Wesoło grał ze-
spół muzyczny pod batutą nauczy-
ciela muzyki Piotra Dudka. Dzieciaki 

biegały od jednego konkursu do dru-
giego, ciesząc się z nagród. A kiedy 
swe popisy zaczął zespół fitness 
wraz z nauczycielem występującym 
z uczniami, zerwały się wielkie brawa 
i trwały przez cały występ.  

Uczniowie oblegali stoliki Straży 
Miejskiej  i policji. Grzegorz Górno-
wicz i Joanna Kachel odpowiadali na 
pytania i nagradzali dzieci ulotkami 
i naklejkami. Na każdej były telefony 
alarmowe, by dzieci je zapamiętały. 
Wielkie wrażenie na uczniach gim-
nazjum wywarł zespół  - Zbigniew 
Kowalczyk i Joanna Orłowska z Wy-
działu Prewencji KMP. W wielkiej ci-
szy mówili o odpowiedzialności za 
własne czyny. Ich wiedza i metody 
zapadają w pamięć. 

- Mamy tu bardzo zdolną mło-
dzież – powiedziała dyrektor Kokot. 
– Już od roku 1999 są u nas klasy 
dla wybitnie uzdolnionych, a naukę 
prowadzimy metodą projektów we-
dług programów autorskich. Nigdy 
nie ma problemu z naborem, wręcz 
przeciwnie – przychodzi do nas coraz 
więcej chętnych. 

i Ewa Topór.  Uczniowie dowiedzieli 
się, jakie są mechanizmy i zagroże-
nia związane z przemocą, manipu-
lacją, wykorzystaniem seksualnym 
i handlem ludźmi. Uczniowie  li-
ceum natomiast pracowali ze sce-
nariuszem z Fundacji Dzieci Niczyje 
na temat „Postaw młodych ludzi wo-
bec problemu komercyjnego wyko-
rzystywania młodocianych”. Ważne 
wsparcie psychologiczne zapewniła 
Magdalena Blanik. 

Impreza toczyła się w dobrym po-
rządku, nad czym czuwała Barbara 
Borys, odpowiedzialna również za 
nagrody i sponsoring. Głównym 
sponsorem nagród było kino Helios 
z Alfa Centrum -  dało 10 podwójnych 
biletów do kina na dowolny film.

W holu wszyscy oklaskiwali spor-
towców. Młodzi żużlowcy opowiada-
li o wyścigach i motorach. To ciężki 
sport, wszyscy podziwiali chłopaków 
za to, że mają w sobie tyle siły.  Siat-
karki-absolwentki szkoły Izabela Hohn 
oraz Aleksandra Szymańska opowia-
dały o treningach, wciąż padały pyta-
nia z sali, uczniowie bardzo się intere-

Profilaktyka i sport

ZSO nr 8 Z rozmachem i pasją
Dyrektor ogl¹da zawody na boisku Stoisko policji zawsze oblegane

Uczniowie maj¹ wiele pytañ Przedstawiciele Gdañskiego Centrum Profilaktyki Uzale¿nieñ
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W
e wtorek 15 marca 
2011 roku w siedzibie 
Gdańskiego Ośrodka 
Kultury Fizycznej od-

było się rozstrzygnięcie II Konkur-
su Turystycznego pod patronatem 
Zarządu Transportu Miejskiego, 
którego tematem przewodnim było 
„Trójmiasto okiem pasażera komu-
nikacji miejskiej”. Konkurs cieszył 
się dużym zainteresowaniem – do 
rywalizacji zgłosiło się 41 uczniów 
z różnych dzielnic Gdańska z 13 
szkół. Ogromny sukces odniósł re-
prezentujący Gimnazjum nr 8 uczeń 
klasy III B Artur Szymczak. Przygo-
towana przez niego praca została 
sklasyfikowana na II miejscu. Na-
grodą za tę lokatę był okazały pu-

char dla zawodnika, takim sam dla 
szkoły i imienne podziękowania dla 
nauczyciela przygotowującego do 
tego konkursu. W tym przypadku 
był to Marcin Olejnik – nauczyciel 
wychowania fizycznego. Przygoto-
wanie pracy, którą wraz z Arturem 
zgłosiliśmy do konkursu zajęło nam 
dwa miesiące. W tym czasie każdy 
z nas przemierzył mnóstwo kilome-
trów tras różnymi środkami komu-
nikacji miejskiej. W trakcie przerw 
wymienialiśmy się uwagami i oce-
nialiśmy zdobyty materiał. Muszę 
tutaj bardzo pochwalić zaangażo-
wanie naszego reprezentanta, któ-
ry w stworzenie finalnej pracy włożył 
ogrom pasji i poświęcenia. Było to 
dla niego wyjątkową przyjemnością, 

Studium jazdy tramwajem

gdyż Artur od dawna pasjonuje się 
wszelkimi środkami komunikacji 
miejskiej, jakie codziennie prze-
wożą tysiące mieszkańców całego 

Trójmiasta. Po konkursie praca tra-
fiła do Urzędu Miasta Gdańska i tam 
jest wystawiona.

mgr Marcin Olejnik 

Z
 inicjatywy nauczyciel i 
wychowania fizycznego: 
Mateusza Michalskiego, 
Pawła Zienkiewicza, Marii 

Zgirskiej i Magdaleny Kurowskiej 
w gdańskim Gimnazjum nr 8 po-
wstał Szkolny Klub Kibica w roku 
szkolnym 2010/2011. Jak podkre-
ślają opiekunowie, nadrzędnym ce-
lem, który przyświecał ich szczytnej 
inicjatywie, było pokazanie młodym 
ludziom, że kibicowanie ukocha-
nej drużynie może być honorem, 
a mecz to wielkie sportowe święto. 
Kibicująca młodzież jest najbardziej 
podatna na wpływ grup o charakte-
rze subkulturowym, a takie uznać 
można grupy kibiców. Chcemy ich 
nauczyć, że atrybutem prawdziwe-
go kibica jest szalik w klubowych bar-
wach a nie kij bejsbolowy, a stadion 
to wspólne dobro, miejsce wspaniałej 
zabawy, o które należy dbać. 

Członkowie Klubu Kibica wraz 
z nauczycielami uczestniczyli w me-
czach Lechii Gdańsk z Górnikiem 
Zabrze, Polonią Bytom, Widzewem 
Łódź, Legią Warszawa, Wisłą Kra-
ków. Dla młodych kibiców było wiel-
kim przeżyciem, móc obserwować 
mecze z najwyższej ligowej półki. 
Jednak największe emocje wzbudził 
mecz sezonu czyli „Wielkie Derby 
Trójmiasta”. W szkole zorganizowa-
no również spotkanie z kibicami Le-
chii Gdańsk ze stowarzyszenia „Lwy 
Północy”. Uczniowie dowiedzieli się, 
jak wygląda organizacja kulturalne-
go dopingu i jak klub współpracuje 

W naszej szkole są kibice
z kibicami. Mogli poznać tych, dzięki 
którym mecz piłkarski zamienia się 
wielkie, wielobarwne i niezwykle gło-
śne widowisko. 

 Jednak kibicowanie to nie tyl-
ko piłka nożna, w związku z tym 
uczniowie gdańskiej ósemki dopin-
gowali również mecz żużlowy Lo-
tosu Wybrzeże Gdańsk ze Startem 
Gniezno, podczas którego mieli moż-
liwość przyjrzenia się z bliska, jak wy-
gląda „park maszyn”, porozmawiania 
z zawodnikami, a także zrobienia so-
bie pamiątkowych zdjęć.

Członkowie Szkolnego Klubu 
Kibica uczestniczyli także w me-
czach piłki siatkowej drużyny Tre-
fla Gdańsk, który niesiony głośnym 
dopingiem gimnazjalistów, uzyskał 
awans do Plus Ligi i w następnym 
sezonie będziemy mieli możliwość 
oglądania w Gdańsku najlepszych 
zespołów siatkówki.

Z pewnością właśnie takie inicja-
tywy, jak ta podjęta przez nauczy-
cieli Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, 
przyczynią się bardziej do wzrostu 
bezpieczeństwa na stadionach niż 
kolejne „ustawy stadionowe”, bo ki-
biców trzeba uczyć właściwego za-
chowania się na stadionach. 

Liczymy na to, że praca opie-
kunów Szkolnego Klubu Kibica za-
owocuje już podczas meczy Euro 
2012 i na naszych stadionach kul-
turalni kibice będą tworzyć piękne 
widowisko. 

Mateusz Michalski
nauczyciel w-f w Gimnazjum nr 8

Dyrekcja szkoły, nauczyciel i zadowolony laureat 

Dopingowaliśmy „Lechię” z honorem

Wracamy z meczu Trefl Sopot - Anwil Włocławek

Oto my: Szkolny Klub Kibica

Profilaktyka i sport G 8
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Wszystko jest bardzo pyszne

Na pięknym i nowym komplek-
sie boisk ze sztuczną nawierzchnią 
bawiło się i cieszyło aż 69 dzie-
ci z okolicznych domów dziecka 
na pikniku sportowym, organizo-
wanym tradycyjnie przez Zespół 
Szkół Sportowych i Ogólnokształ-
cących. Głównym koordynato-
rem jest Małgorzata Pogorzelska 
i absolwenci. Wymieńmy również 
Annę Urbicką i Wiesławę Herman. 
Jest to już XIX Miniolimpiada dla 
Dzieci z Domów Dziecka. Przybyły 
aż z Tczewa i Sopotu, bo napraw-
dę było warto. Spotkała ich życzli-
wość, poczęstunek, prezenty i na-
grody, a także wspaniała zabawa 
sportowa. 

– Nie na co dzień dzieci spotykają 
się z taką otwartością i życzliwością 
– mówi radny Sylwester Pruś.

– Do organizacji włączyli się rów-
nież po raz pierwszy uczniowie klas 
ogólnokształcących – mówi wicedy-
rektor Ewa Leyk-Latowska. – Jest to 
dla nich nowe. Uczą się wrażliwości 
na sprawy innych. 

Wielką pomocą otoczył przed-
sięwzięcie Polkomtel S.A. zapew-
niając fundusze i to aż na cztery 

lata. Przedstawicielką sponsora 
była Antonina Kilina, która zna 
najlepiej potrzeby dzieci, jako że 
jest emerytowaną nauczycielką. 
Dzięki hojności ufundowano cen-
ne i potrzebne nagrody – aparat 
fotograficzny, kuchenkę mikrofa-
lową, kino domowe i sprzęt AGD. 
Do działań się włączyło Stowarzy-
szenie Żabianka. – Dobrze się nam 
współpracuje ze szkołą – przyznaje 
Teresa Stefańczyk, przewodniczą-
ca stowarzyszenia. – Będziemy 
nadal kontynuować tę piękną tra-
dycję pomocy innym i łączenia się 
podczas spotkań z mieszkańcami 
dzielnicy. 

– Sprawdziłem osobiście konku-
rencję narty na trawie – mówi Radny 
Województwa Pomorskiego Sylwe-
ster Pruś. – Nauczyliśmy się współ-
pracy, w tej konkurencji nie można 
wygrać, jeżeli wszyscy ze sobą nie 
współdziałają. Pogratulować szkole 
pomysłu – mówi radny. – To bardzo 
potrzebne wydarzenie, również dla 
organizatorów. Młodzież uczy się 
działań, które wykonują zazwyczaj 
ich nauczyciele. To otwiera oczy na 
potrzeby innych.

Bez współpracy nie ma zwycięstwa

Sędziujemy sprawiedliwie i dopingujemy wszystkich

Poczęstunek podany z gracją i sercem

Biegniemy i łapiemy równowagę

Konkurencja wesoła i dobra na kręgosłup

Radny Sylwester Pruś wręcza upominki

Profilaktyka i sport

Tu wszyscy się czegoś nauczyli
Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
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J
eśli 27 maja br. w godzi-
nach przedpołudniowych 
ktoś widział kilkuosobowe 
grupy młodzieży biegające 

po Grodzisku  i  Starym Mieście 
z kartkami w dłoniach, ze wzrokiem 
skoncentrowanym na wypatrywa-
niu sobie tylko znanych  obiektów, 
niech wie, że byli to uczestnicy Mar-
szu na orientację- Śladami Jana He-
weliusza.

Organizatorami jego VII już edy-
cji  byli: Prezydent Miasta Gdańska 
i dyrektor ZSO nr 7 w Gdańsku. Za-
sadniczy cel został zawarty w tytule 
konkursu-poznanie miejsc związa-
nych z życiem i działalnością Jana 
Heweliusza i związków Gdańska 

z kulturą europejską. Wzięło w nim 
udział po kilkanaście szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych. 

Począwszy od godz.10.30 co 
kilka minut spod Urzędu Miejskie-
go przy ul. Nowe Ogrody starto-
wała jedna grupa. Wśród nich byli 
reprezentanci Gimnazjum nr 21 
i Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
nr 3 w Gdańsku. Uczestnicy otrzy-
mywali mapę Gdańska z zazna-
czonymi punktami, które należało 
odnaleźć w terenie i potwierdzić na 
karcie startowej (głównie odpowia-
dając na pytania dotyczące miejsc 
lub obiektów). 

19 punktów od Grodziska do 
Głównego Miasta w 100 minut to 

naprawdę duże wyzwanie. Przyda-
ły się: zmysł orientacji, spostrze-
gawczość, dobra kondycja a tak-
że (czasami) desperacja. Poziom 
adrenaliny podnosiła uczestnikom 
z jednej strony świadomość, że ko-
lejny zespół depcze im po piętach, 
a z drugiej strony - nadzieja na 
przegonienie grupy poprzedzającej
i konieczność zachowywania dla 
siebie zdobytych wiadomości, aby 
innym nie ułatwić rozwiązania ich 
zadań.

A były one różnorodne; od tak 
banalnych jak pytanie o materiał, 
z którego wykonano popiersie He-
weliusza znajdujące się na Grodzi-
sku, przez nazwę diecezji, do któ-

rej należy greckokatolicki kościół 
św. Bartłomieja, po datę wydania 
sławnego dzieła Mikołaja Koperni-
ka Narratio prima. Wszystkie były 
ciekawe, intrygowały i zachęcały 
do wysiłku.

Dotarcie do mety w bazie PTTK 
przy ulicy Długiej stanowiło dla grup 
zwieńczenie wysiłku, po którym moż-
na było już tylko czekać na ogłosze-
nie wyników. Dla piszącej, każdy ze-
spół, który przeszedł całą trasę, bez 
względu na zdobyte miejsce, zasłu-
giwał na pochwałę. Nagrodą za trud 
było też na pewno podniesienie po-
ziomu wiedzy o swoim mieście i lep-
sza znajomość jego topografii.

D. Kolanowska

Ktokolwiek widział, niech wie...

„Powódź, pożar, dniem czy nocą 
– straż przychodzi ci z pomocą” to te-
mat XIII edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla dzieci i mło-
dzieży. Nasi uczniowie się popisali, 
toteż uroczystość wręczenia nagród 
i zaprezentowania prac miała szcze-
gólną oprawę. Z tej okazji mieliśmy 
przyjemność gościć przedstawicieli 
Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Ochrony Ludności oraz przedstawi-
cieli Wydziału Edukacji Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku. 

Dyrektor Małgorzata Jankowska 
powitała gości i laureatów konkur-
su. Przewodniczący jury Józef Roj-
kowski zaprezentował 21 laureatów 
konkursu wyłonionych na szczeblu 
miasta Gdańska w czterech grupach 
wiekowych. W klasach młodszych 
laureatem został Piotr Sakowiec 
– uczeń naszej placówki. Dyplomy 
i upominki wręczyły nagrodzonym 

Wyobraźnia pokonuje szalejące żywioły 
uczniom i ich opiekunom Magda-
lena Krawczyńska i Edyta Ulwan-
Olfans. Na koniec uroczystości 
klasy – III b i III c zaprezentowały 
krótki program artystyczny, a koor-
dynator konkursu w naszej szkole, 
Robert Stankiewicz podziękował 
wszystkim za przygotowanie prac 
plastycznych, które dostarczyły 
nam wielu wrażeń estetycznych 
i pokazały talenty uczniów. 

W sali gimnastycznej wystawili-
śmy na sztalugach nagrodzone pra-
ce, zachęcamy do obejrzenia zdjęć 
na stronie internetowej naszej szkoły 
(www.sp56.gda.pl). Po części oficjal-
nej oraz artystycznej strażacy przy-
gotowali niespodziankę – pod szkołą 
zaparkowało kilka pojazdów strażac-
kich i wszyscy mogli zobaczyć sprzęt 
i wyposażenie nowoczesnych wozów 
straży pożarnej.

Maria Furmańczuk-Borys

Laureatami konkursu na szczeblu 
miasta Gdańska w grupie I zostali: 

Alicja Dąbrowska – SP nr 46, na-
uczyciel Grażyna Bartlak; Zuzanna 
Rulkiewicz – SP nr 46, nauczyciel 
Aleksandra Micek-Dąbrowska; Kalina 
Napiórkowska – SP nr 35, nauczyciel 
Elżbieta Kowalczyk; Bartosz Szafraniak 
– SP nr 65, nauczyciel Monika Begger; 
Zuzanna Jagła – SP nr 20, nauczyciel 
Anna Szmit. Praca wyróżniona: Filip 
Lewandowski z klasy 0 – ZKPIG nr 
23, nauczyciel Barbara Połeć. 
Laureatami konkursu na szczeblu 
miasta Gdańska w grupie II zostali:

Michał Sus – SP nr 8, nauczyciel 
Teresa Moszczyńska; Mikołaj Bittner 
– SP nr 35, nauczyciel Anna Kulińska; 
Piotr Sakowiec – ZKPIG nr 5, nauczy-
ciel Bożena Zastawna; Walter Jędra-
szek – SP nr 38, nauczyciel Mariola 
Grześkowiak; Monika Zębala – SP nr 
82, nauczyciel Małgorzata Kardaś. 
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Utalentowane plastycznie dzieci Zdobyta nagroda cieszy wszystkich

Laureatami konkursu na szcze-
blu miasta Gdańska w grupie III 
zostali: 

Karolina Chmielewska – Gim-
nazjum nr 13, nauczyciel Mag-
dalena Tusk; Marcin Wawrzyniak 
– Gimnazjum nr 2, nauczyciel Ja-
dwiga Kalinowska; Klaudia Paduch 
i Patrycja Małuszek – Gimnazjum 
nr 13, nauczyciel Magdalena Tusk; 
Katarzyna Skałuba – Gimnazjum 
nr 20, nauczyciel Barbara Pesz-
kowska. 
Laureatami konkursu na szczeblu 
miasta Gdańska w grupie IV zostali:

Marek Rakowski i Anna Nowak 
– ZKPIG nr 28, nauczyciel Aneta 
Sokół; Gaweł Szydłowski – ZKPIG 
nr 27, nauczyciel Katarzyna Kacz-
marek; Mariusz Bielawa i Malwina 
Sirocka – Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy nr 2, nauczyciel 
Marta Tomaszewska-Gruszka.

Konkursy
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G
imnazjaliści mie-
li szansę napisać 
„Bursztynowy sms”. 
Zredagowane przez 

nich teksty wymieniały walory 
morza, plaż, bursztynu i spę-
dzania czasu w pięknym Gdań-
sku. Autorką najciekawszej pra-
cy okazała się uczennica Gimna-
zjum nr 3 Kasandra Kołakowska. 
Najmłodsi uczniowie gdańskich 
szkół otrzymali zadanie plastycz-
ne opracowane przez Olgę Plich-
ta-Mardzińską – namalować, na-
rysować „Gdańsk – bursztynowe 
miasto”. Najbardziej udaną pracę 
autorstwa Nikodema Trętowskie-
go z pierwszej klasy nadesłała 
SP nr 12. Chyba najtrudniejsze 
zadanie mieli uczniowie klas IV 
– VI, musieli pomyślnie przejść 
przez „Bursztynowy labirynt”. Ta 
część konkursu miała charakter 
drużynowy. 17 maja 2011r. w sie-
dzibie SP nr 86 w Gdańsku Ło-
stowicach trzyosobowe zespoły 
wykonywały zadania aż z pięciu 
dziedzin: matematyki, historii, 
przyrody, języka polskiego i tech-
niki. Układał je zespół nauczy-
cieli w następującym składzie: D. 
Charzewska, M. Gardziejewska, 
M. Gotartowska, B. Kwiatkowska, 
T. Sawicka. Każde z zadań było 
związane z bursztynem. Naj-
lepsi okazali się uczniowie SP 
nr 56: Łukasz Mrugała, Natalia 

Westphal i Aleksandra Dalkow-
ska. To oni znali bursztynowy 
szlak, właściwości bursztynu, 
obliczyli koszt zakupu biżuterii, 
ułożyli zaproszenie na wystawę 
i wykonali projekt broszy. 

 Mamy nadzieję, że wszyscy 
uczestnicy naszego konkursu 
byli zadowoleni z uczestnictwa 
i pięknej uroczystości wręczenia 
nagród, która odbyła się w Sali 
Rady Miasta Gdańska 24 maja 
2011 r. Wspaniałe nagrody 
wręczał w imieniu prezydenta 
Robert Pytlos – pełnomocnik 
ds. bursztynu, który jak w roku 
ubiegłym wspierał naszą szko-
łę w organizacji tego wielkiego 
przedsięwzięcia. Towarzyszy-
ła mu koordynatorka całego 
projektu, nauczycielka historii, 
Maria Gotartowska. Na podsu-
mowaniu konkursu było coś dla 
ducha – występ chóru szkolne-
go ZKPi G nr 4 w Gdańsku pod 
kierunkiem Małgorzaty Irackiej 
– i coś dla ciała – pyszny po-
częstunek. Impreza miała miej-
sce podczas Tygodnia Bursz-
tynu w Gdańsku. Dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w konkursie oraz osobom zaj-
mującym się organizacja. I za-
pewniamy, że mamy już pomy-
sły na kolejną edycję „Burszty-
nowych impresji”.

Tatiana Synowiecka

Pełnomocnik prezydenta do spraw bursztynu Robert Pytlos 
wręcza nagrody

Chór śpiewa pięknie i dobrze się prezentuje 

Uroczystość w Radzie Miasta Gdańska 

W roku szkolnym 2010/2011 ZKPiG nr 4 
ponownie zorganizował konkurs pod hasłem 
„Bursztynowe impresje”. Jak poprzednio został 
on objęty patronatem Prezydenta Miasta 
Gdańska, oraz po raz pierwszy przez biuro 
Gdańsk ESK 2016, i był współfinansowany 
przez WE UM Gdańska. Jednak w tym roku 
konkurencje były inne niż w latach poprzednich. 

Konkursy

Nasz Gdańsk cały z bursztynu 
ZKPiG nr 4
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K
omputer, telefon, Internet 
to jedne z ważniejszych 
elementów życia współ-
czesnego, młodego czło-

wieka. Jednak zdobycze techniki 
oprócz rozrywki, szybkiego dostę-
pu do informacji i nieograniczonego 
kontaktu mogą przynieść zagroże-
nia i chaos spowodowany natło-
kiem wiadomości oraz niekontrolo-
wanymi kontaktami w sieci. Szkoła 
Podstawowa nr 79 postanowiła 
pomóc swoim uczniom w odnale-
zieniu siebie w świecie technolo-
gii informacyjno – komunikacyjnej 
i przystąpiła do programu „Szkoła 
z klasą 2.0”, który jest częścią akcji 
„Szkoła z klasą”, prowadzonej przez 
Fundację Centrum Edukacji Obywa-
telskiej. Program realizowany jest we 
współpracy z Polsko-Amerykańską 
Fundacją Wolności specjalizującą 
się m.in. w wyrównywaniu szans 
edukacyjnych, Fundacją Agory, 
Wydawnictwem Pedagogicznym 
OPERON oraz Fundacją Orange. 
Jest to jedyna szkoła podstawowa 
w województwie pomorskim, która 
została zakwalifikowana do rozsze-
rzonej wersji programu – „Laborato-
rium 2.0.”.

Udział w akcji polega na termino-
wym realizowaniu zadań określonych 
w harmonogramie. Pierwsze zadanie 
(realizowane w I semestrze) polega-
ło na przeprowadzeniu debaty kla-
sowej i ogólnoszkolnej, w wyniku 
której opracowany i opublikowany 

Zdobyliśmy ważny  tytuł
został „Kodeks 2.0” określający za-
sady korzystania z technologii ko-
munikacyjno-informacyjnych (TIK) 
w nauczaniu i uczeniu się. Uczniowie 
i nauczyciele aktywnie uczestniczyli 
w projekcie. Na godzinie wychowaw-
czej omówili najistotniejsze problemy 
związane z TIK oraz podali klasowe 
propozycje szkolnego kodeksu, któ-
ry ułatwi bezpieczne i kulturalne wy-
korzystywanie komputera, Internetu 
i telefonu komórkowego w edukacji. 
Następnie przedstawiciele klas spo-
tkali się na debacie szkolnej, której 
efektem jest „Szkolny Kodeks 2.0.” 
Uczniowie nie tylko aktywizowani 
byli w szkole, ale również w cza-
sie wolnym prowadzili blogi, w któ-
rych dzielili się swoimi uwagami 
z uczniami innych szkół uczestni-
czących w programie.

Kolejnym krokiem była realizacja 
zadania z wykorzystaniem TIK. Za-
danie, które zrealizowała ze swoją 
grupą uczniów Anna Wróblewska zo-
stało dostrzeżone przez organizato-
rów, a jego opis został umieszczony 
na stronie głównej „Szkoły z klasą”. 
Anna Wróblewska zaprezentowała 
uczniom stronę internetową prezen-
tacja wielkości od atomu do galakty-
ki, na której można w ciekawy, ob-
razowy sposób zapoznać się z wiel-
kością różnych obiektów. Pokazała 
i opowiedziała klasie, w jaki sposób 
można samodzielnie wyszukać taką 
lub inną stronę, przypomniała, że 
warto korzystać z informacji zawar-

tych w sieci dla rozwijania swoich za-
interesowań. Nauczycielka zapropo-
nowała zainteresowanie się temata-
mi związanymi z matematyką, gdyż 
tego przedmiotu uczy. Na początek 
podała uczniom adres ciekawe-
go  bloga matematycznego i popro-
siła o zapoznanie się z grami logicz-
nymi zaproponowanymi na blogu, 
wyszukanie ciekawostki dotyczącej 
bieżącego tematu lekcji i zaprezen-
towaniu jej na forum klasy oraz za-
danie dla chętnych – rozwiązywanie 
zadań „na szóstkę” i przesyłanie na-
uczycielowi na maila. Okazało się, że 
zadania na szóstkę są za trudne, za 
to gry logiczne bardzo wciągające, 
a iluzje i złudzenia optyczne – bar-
dzo ciekawe. Uczniowie samodziel-
nie wyszukiwali stron, blogów, forów 
oraz portali, wymieniali się adresami 
z kolegami, a następnie prezentowali 
klasie, jakie informacje można zna-
leźć na poszczególnych stronach. 

Natomiast zadanie TIK, które zre-
alizowała ze swoją klasą Agata Ha-
łuszczak – polonistka, zostało opisa-
ne w „Gazecie Wyborczej”. Ucznio-
wie V a stworzyli klasowe forum, na 
którym nie tylko dzielą się uwagami 
dotyczącymi życia szkoły, ale rów-
nież przekazują sobie lekcje i ogło-
szenia. Najbardziej wartościowym 
elementem tego projektu było zbli-
żenie się uczniów oraz nabywanie 
umiejętności kulturalnej dyskusji.

Najbardziej pracochłonne 
okazało się zrealizowanie przez 

uczniów trzeciego zadania – pro-
jektu z wykorzystaniem nowych 
technologii. W wyniku pomysłowo-
ści zarówno uczniów, jak i nauczy-
cieli uczestniczących w programie, 
powstały następujące projekty: 
Sławni Gdańszczanie – prezenta-
cja PowerPoint, wykonana przez 
uczennice: Julię  Kosińską i Natalię 
Szostakowską z klasy V b, Sławni 
Gdańszczanie – plansza wykona-
na przez Beatę Bastrzyk z klasy 
V b, Jan Heweliusz – prezentacja 
PowerPoint autorstwa Rafała Tę-
czy z klasy VI b, Maria Skłodow-
ska-Curie – prezentacja autorstwa 
Jakuba Kasperskiego z klasy VI b, 
Leksykon lektur szkolnych dla klas 
IV – VI – opracowany w formie pre-
zentacji PowerPoint przez uczniów 
z klasy VI a, Jan Paweł II – albumy 
wykonane przez uczniów z klasy III 
b w oparciu o informacje   znalezio-
ne w Internecie, prasie, literaturze, 
Święci kanonizowani przez Jana 
Pawła II – albumy przygotowane 
przez uczniów z klasy III b, Dzień 
Ziemi i Międzynarodowy Rok Lasów 
w naszej szkole – happening ogól-
noszkolny i prezentacja PowerPo-
int przygotowane przez uczniów 
klasy IV c.

Wszystkie projekty zostały za-
prezentowane na Szkolnym Festi-
walu Nauki.

Agata Hałuszczak, 
Justyna Mazurczyk,

Anna Wróblewska

Szukamy ciekawych stron internetowychPrzygotowujemy wielki projekt 

Osi¹gniêcia nauczycieli
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W
 Szkole Podstawowej 
nr 50 w Gdańsku od 
roku szkolnego 2007/
2008 działa Szkolne 

Koło Krajoznawczo-Turystyczne, 
nad którym opiekę sprawuje Han-
na Jarosz, natomiast organizacyjnie 
podlega Oddziałowi Regionalnemu 
PTTK im. komandora dr. Mariana 
Czyżewskiego w Gdańsku przy ul. 
Ogarnej 72.

Powstało w latach siedemdziesią-
tych ubiegłego stulecia, a prowadziła 
je Katarzynę Wełniak aż do przejścia 
na emeryturę w 1999 roku. Teraz 
znowu ożyło dzięki Hannie Jarosz, 
nauczycielce z sercem, oddaną tu-
rystyce. Inicjatorami reaktywacji byli 
także: sekretarz Oddziału Regional-
nego PTTK Elżbieta Świerk, kierownik 
Regionalnej Pracowni Krajoznawczej 
Paulina Świerk oraz przewodnik tury-
styczny Jarosław Żurawiński – wszy-
scy nadal się wzajemnie wspierają 
i organizują wyprawy. Wielokrotnie 
dzieci odwiedzały siedzibę Regional-
nej Pracowni Krajoznawczej, gdzie 
oglądały filmy przyrodnicze i uczest-
niczyły w zajęciach edukacyjnych 
z zakresu ochrony przyrody, ekologii 
czy krajoznawstwa regionu. Po pierw-
szym roku działalności w Borodzieju 
odbył się niezapomniany piknik ro-
dzinny i tam uroczyście wręczyliśmy 
legitymacje PTTK 20 członkom koła 
i opiekunowi.

W bieżącym roku szkolnym kilku-
nastoosobowa grupa dzieci, z klasy 
czwartej, drugiej, a nawet pierw-
szej, przemierzała pieszo głów-
nie trójmiejskie szlaki turystyczne. 
Dokończyliśmy wędrówkę Szla-
kiemTrójmiejskim – przeszliśmy 
go w czterech etapach (w sumie 
45,9 km), w różnych warunkach po-
godowych. W naszej pamięci pozo-
stanie ten pierwszy, zimowy sprzed 
dwóch lat – wtedy, w styczniu, szli-
śmy po lodzie. Tym samym zdobyli-
śmy odznakę Żółtego Szlaku. Mamy 
już brązową odznakę PTTK „Turysta 
Przyrodnik”. Jesteśmy w trakcie zdo-
bywania Popularnej OTP, a najmłod-
si – Siedmiomilowych Butów oraz 
okolicznościowej 60-lecia PTTK. 
Aktualnie nasze wysiłki skierowane 
są na przejście niebieskiego Szlaku 
Kartuskiego – mamy już za sobą trzy 
etapy, część sopocko – gdańską, 4 
czerwca wybieramy się na czwarty 
etap z Otomina do Żukowa – jego do-
kończenie nastąpi we wrześniu. 

Wymyśliliśmy również nazwę 
koła i 17 listopada od przedstawia-

Kochamy piesze wędrówki 
my się jako Gdańskie piesze koło 
turystyczne Pięćdziesiątki „Wy-
cieczkoludki”. W naszej historycz-
nej harcówce zorganizowaliśmy po 
raz pierwszy uroczystą wieczornicę. 
Zaprosiliśmy gości i przyjaciół. Był 
Paweł Zinczuk, którego spotkaliśmy 
podczas październikowej wyciecz-
ki do Stoczni Gdańskiej. Zachwy-
ciły nas wtedy jego wspomnienia. 
16 grudnia 2011 r. w 40. rocznicę 
Gdańskiego Grudnia opowiadał 
nam o tamtych wydarzeniach, któ-
rych był uczestnikiem. Mieliśmy na-
dzieję, że z Pawłem będziemy spo-
tykać się częściej, wywarł na nas 
niezapomniane wrażenie, ponieważ 
znakomicie opowiadał i miał dosko-
nały kontakt z uczniami. Byliśmy za-
chwyceni jego relacjami. Niestety, 
wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że 
było to nasze ostatnie spotkanie 
– zmarł 26 marca 2011 roku. Pod-
czas wieczornicy wspominaliśmy 
harcerskie czasy, śpiewając pio-
senki przy akompaniamencie gitary 
Andrzeja Starca. Podsumowaliśmy 
naszą dotychczasową działalność. 
Przypomnieliśmy ciekawe i wesołe 
chwile, które przeżywaliśmy, oglą-
dając projekcję multimedialnę Jaro-
sława Żurawińskiego. Wszystkiemu 
przyglądały się nasze miłe opiekun-
ki z Oddziału Regionalnego PTTK 
oraz dyrektor Lucyna Hasse, która 
wyraziła nadzieję na dalszy rozwój 
koła, a tym samym na kontynuowa-
nie turystycznej tradycji szkolnej.

Koło będzie istniało: cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem 
tak ze strony dzieci, jak i ich rodzi-
ców. Coraz szersza społeczność 
szkolna dowiaduje się, że nasze wy-
prawy zapewniają zdrowie poprzez 
czynny wypoczynek, umożliwiają po-
dziwianie piękna natury i pogłębianie 
wiedzy przyrodniczo – historycznej. 
Radość nam sprawia zdobywanie 
odznak turystyki pieszej oraz udział 
w rozmaitych imprezach.

W kwietniu drużyna z naszego 
koła brała udział w XXXIX Fina-
le Wojewódzkim Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Turnieju Turystycz-
no-Krajoznawczego. Zdobyliśmy III 
miejsce w ogólnej klasyfikacji i I miej-
sce w ilości zdobytych odznak kra-
joznawczo-turystycznych w kategorii 
szkół podstawowych – trzeba dodać, 
że startowaliśmy po raz pierwszy 
i byliśmy najmłodszą drużyną. To 
ogromne osiągnięcie.

Z turystycznym pozdrowieniem 
– Hanna Jarosz

Wędrujemy niebieskim Szlakiem Kartuskim 

Niezapomniana wieczornica z Pawłem Zinczukiem

Po wielu kilometrach – odpoczynek

Osi¹gniêcia nauczycieli
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W
ojewódzki Konkurs Te-
atrów Szkolnych o Na-
grodę „Bursztynowej 
Maski” rozstrzygnięty! 

Pierwsze miejsce zdobyła grupa te-
atralna ADHD z ZKPiG nr 8 za spek-
takl „Nowe pieśni X pięter”. Drugie 
miejsce zajęła grupa Gwiżdżę za 
spektakl „Nowa”, trzecie - Zespół 
Szkół Budowlano-Architektonicz-
nych za „Naszą klasę”.  Martyna Ba-
zychowska, grająca Dorę, dostała 
wyróżnienie za grę aktorską. Grupa 
Pod Mostem zajęła ex aequo również 
trzecie miejsce za „Wirtualny byt”. 

Wyróżnienie dostał zespół Pra-
wie Lucki za zabawną konwencję 
teatru w teatrze, wykonawca roli 
wirtualnego farmera w „Wirtualnym 
Bycie” oraz grająca matkę i kole-
żankę z grupy Gwiżdżę w dramacie 
„Nowa”. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali słowa konstruktywnej krytyki 
od komisji.

Wydarzenie warte zobaczenia. 
Konkursy takie jak ten stwarzają 
pewien pogląd na stan teatru wśród 
młodzieży: widzimy, jakie miejsce 
zajmuje w ich życiu. Rywalizacja 
nie była zbytnio widoczna, każdy 
zagrał jak zawsze, czyli dając z sie-
bie wszystko.  

Przegląd konkursowy odbywał 
się 15 czerwca na scenie ,,Dworku 
Artura” Gdańskiego Archipelagu Kul-
tury. Doceniamy i podziwiamy pracê 
g³ównej organizatorki, Krystyny Cy-
berskiej z M³odzie¿owego Domu Kul-
tury w Sopocie. Starania zespołów 
oceniała trzyosobowa komisja ar-
tystyczna, w której skład wchodzili: 
Wanda Staroniewicz, trójmiejski ak-
tor Tomasz Kobiela oraz teatrolog 
Jarosław Rebeliński.

Teatr Ephata w reżyserii Rober-
ta Cyrty wystawił „Głosy”, pokazu-
jący zmagania alkoholika z głosami 
z przeszłości. Bohater pije, by ich nie 
słyszeć. Walczy z chęcią sięgnięcia 
po flaszkę, a zmaganiom tym przy-
glądają się widma demonów śmier-
ci, cieszących się z każdego jego 
potknięcia, spekulujących na temat 
terminu jego zgonu. 

Gra aktorów dobrze odwzorowu-
je rzeczywistość i przybliża widzowi 
pojęcie alkoholizmu. Ukazuje genezę 
choroby, położenie człowieka, który 
pomimo drzemiącego w nim poten-
cjału stacza się i osamotniony koń-
czy, padając na twarz. 

Bardzo mile zaskoczyła mnie gru-
pa Gwiżdżę ze Słupskiego Ośrodka 

„Nowe pieśni X pięter” w re-
żyserii Małgorzaty Jankowskiej, 
zaprezentowała grupa teatral-
na ADHD z ZKPiG nr 8. Moim 
zdaniem był to najlepszy wy-
stęp tego dnia, pod względem 
kompozycji oraz współpracy 
członków grupy. Samo przed-
sięwzięcie teatralne oceniam 
bardzo pozytywnie. Zachwyci-
ła mnie w tym przedstawieniu 
również gra młodszych ode 
mnie uczniów, włożyli dużo 
serca w odgrywane przez sie-
bie postaci. Swoje kwestie 
wypowiadali w sposób natu-
ralny W ich grze widać było 
wykonaną przez nich pracę, 
wiele prób i długich przygoto-
wań, żeby wszystko się udało 
i w rezultacie stworzyli zgrany 
zespół. Scenografia była bar-
dzo skromna. W znacznym 
stopniu do sukcesu przedsta-
wienia, przyczyniły się umiejęt-
ności scenografów w operowa-
niu światłami reflektorów. Lek-
ko przyćmione, po chwili znowu 
migające, stwarzały niezwykle 
tajemniczy klimat całości. Pra-
gnę pogratulować reżyserowi 
pomysłu na scenariusz oraz 
udaną inscenizację.

Dagmara Sowińska

Kultury, która przedstawiła sztukę 
„Nowa”. Opowiada o Marysi, która 
po przeprowadzce, zmieniła szko-
łę. Chce wejść w zamkniętą krąg 
zespołu klasowego. Aby się wku-
pić w łaski, zachowuje się jak tamci. 
Bezskutecznie. Pozostaje odrzuco-
na i zaszczuta. Reżyser Katarzyna 
Sygitowicz wprowadziła świetny 
zabieg artystyczny w postaci rucho-
mych zasłon, które uczyniły sztukę 
klarowną, tworząc to konfesjonał, to 
garderobę rodziców, czyli miejsca, 
w których jasne staje się stanowi-
sko innych wobec głównej bohater-
ki. Szczególne gratulacje należą się 
aktorce grającej zarówno matkę, jak 
i koleżankę Nowej. 

Teatr Prawie Lucki w zabawny 
sposób przybliżył nam stan relacji 
damsko-męskich. Sztuka „Szekspir 
jest cool”, nawiązując mistrza, okre-
śla rolę płci w dzisiejszych czasach. 
Kobiety wypowiadają się o mężczy-
znach z pobłażaniem, nawet z po-
gardą, oni w odwecie czynią dwu-
znaczne aluzje i bagatelizują rolę 
kobiet w społeczeństwie. Aktorzy 
grają aktorów, między którymi docho-
dzi do niesnasek, a nad całością czu-
wa zadufana w sobie reżyser, która 
kpi nawet z tytułowego mistrza elż-
bietańskiego teatru. Dobry pomysł, 
dobra realizacja.

Reżyser, a zarazem scenarzysta 
Tomasz Jurkiewicz zgotował nam 
nielichą niespodziankę wystawiając 
musical. Utwór „Gałczyński – Kolej-
na Odsłona” od początku do końca 
utrzymywał psychodeliczny nastrój, 
tworzony przez upodobnionych do 
trupów aktorów, biegających bez-
ładnie po scenie i fałszujących na 
tubach. Widzowie przyjęli pomysł 
z aprobatą, zauważając, że celem 
spektaklu była przede wszystkim 
dobra zabawa.

Internet, dominujący nasze życie, 
nieskończone źródło rozrywki i infor-
macji kusi nas swoją dostępnością. 
Zaprasza, byśmy wpadli na chwilę. 
A jeśli chwila zamieni się w wiecz-
ność? Jeśli komunikatory sieciowe 
staną się jedyną formą kontaktu 
z ludźmi, a życie wirtualne całkowi-
cie wyprze rzeczywistość z naszych 
umysłów? To pokazało przedsta-
wienie „Wirtualny byt” grupy Pod 
Mostem, kierowanej przez autorkę 
sztuki, Agnieszkę Grewling-Stolc. 
Oczom naszym ukazują się drama-
ty ludzkie. Bohaterowie, czując się 

bezpieczni za maską monitora, doko-
nują spowiedzi przed widzem. Widzi-
my, jak paradoksalnie bezosobowa 
jest sieć, którą tworzą jednocześnie 
miliony ludzi.

Zwieńczeniem konkursu był 
występ prowadzonej przez Marze-
nę Wojciechowską grupy teatralnej 
z Zespołu Szkół Budowlano-Archi-
tektonicznych. Sztuka „Nasza klasa” 
autorstwa Tadeusza Słobodzianka 
pokazuje relacje polsko-żydowskie 
na przykładzie historii życia uczniów 
z przedwojennej klasy szkolnej, zróż-
nicowanej etnicznie. Sztuka jest gorz-
ką refleksją na temat natury ludzkiej. 
Pokazuje, jak łatwo i szybko dawni ko-
ledzy i koleżanki zamieniają się w mor-
derców i donosicieli, dostosowując się 
do potrzeb władzy, by przeżyć. Bez 
moralnego kręgosłupa, wybierają źle. 
Każdy zmarnował życie, taka jest kara. 
Sztuka jest ostrzeżeniem: to może się 
przydarzyć każdemu z naszej klasy. 

Adam Grabiński
fot. Katarzyna Boniecka

Zespół teatralny ZSBA  gra „Naszą klasę”

„Gałczyński - Kolejna Odsłona”

Uczniowie piszą do Kuriera

Wielki sukces. Nasz teatr trzeci w województwie
Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
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A
gatka jest uczennicą piątej 
klasy integracyjnej w Szko-
le Podstawowej nr 19 im. 
Zasłużonych Ludzi Morza 

w Gdańsku. W tym roku szkolnym 
w konkursie „Gdańskie Lwy” zosta-
ła laureatką z języka polskiego oraz 
finalistką z matematyki. 

Agatka od dzieciństwa boryka 
się z ciężką chorobą. Obecnie po-
rusza się na wózku.

– Już od pierwszego dnia, kiedy 
ją zobaczyłam, wiedziałam, że mam 
do czynienia z niezwykłą, zupełnie 
wyjątkową osobą, dziewczynką 
wszechstronnie utalentowaną, 
ambitną i pełną życia – mówi na-
uczycielka języka polskiego Janetta 
Wrzaskowska. 

– Jej pogoda ducha, życzliwość 
i serdeczność dla innych powodują, 
że jest osobą lubianą, a nawet – au-
torytetem klasowym przy rozwiązy-

Niezwykła 
dziewczynka 

waniu różnych problemów – dodaje 
Barbara Stocka. 

Uczestniczy w szkolnych przed-
sięwzięciach i jest wzorową uczenni-
cą, zawsze starannie przygotowaną 
do zajęć. Jej postawa i zasób wiedzy 
odzwierciedlają się w wynikach na-
uczania. Od czwartej klasy Agatka za 
każde półrocze osiąga średnią 6,0. 
Jest wyjątkowo utalentowana literac-
ko: pisze piękne prace stylistyczne, 
bogate w treść i mądre myśli. Jest 
autorką wierszy, które nie tylko za-
chwyciły jej najbliższe otoczenie, 
ale także zostały docenione przez 
Jury I Pomorskiego Konkursu Po-
etyckiego dla Dzieci i Młodzieży. 
Agatka, osoba z niesamowitą siłą 
woli i umiejętnością pokonywania 
fizycznych słabości jest wzorem do 
naśladowania dla innych zarówno 
dzieci, jak i dorosłych.

Joanna Graban

Konkurs w Zespole 
Szkół Specjalnych nr 1

Konkurs okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Organizatorzy potra-
fili tak połączyć różne dziedziny 
wiedzy, że zainteresowali swoich 
podopiecznych. Co więcej, napisa-
li pytania odpowiednio dopasowane 
do poziomu intelektualnego uczest-
ników. Pytania zawierały w sobie 
dużo zagadnień praktycznych, i to 
z kręgu doświadczeń uczniów. Po-
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kazywały im ich świat, a konkurs 
uczynił go zrozumiałym i możli-
wym do opisania i pochwalenia się 
wiedzą. Tak właśnie należy prze-
prowadzać konkursy. Szkoła staje 
się wzorem dla innych, a pomysłowi 
nauczyciele osiągają doskonałe wy-
niki. To proste odkrycie, widoczne 
dla specjalistów, powinno być sze-
roko stosowane. 

Radek Szulc i Julek Majewski rozwiązują zadania językowe z Agatką

Agatka – nasza laureatka – z rodziną i przyjaciółmi

SP 19
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