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Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
- uroczysty apel

Wojewódzki Konkurs Pieśni Historycznej w ZSKPIG nr 28

„Piękna nasza polska cała” 12 maja 2010 r.
Uczestnikami konkursu będą uczniowie szkół
specjalnych województwa pomorskiego oraz gdańskich szkół integracyjnych. Udział zapowiedziały
szkoły z Lęborka, Bytowa, Kwidzyna, Kołozębia,
Gdyni, Sopotu i Gdańska. Impreza zostanie poprzedzona występem uczniów ze szkoły w Leźnie
z programem upamiętniajacym 70. rocznicę ofiar
Katynia oraz katastrofy z 10 kwietnia. Zamiarem organizatorów jest utrwalenie pamięci historycznej,
rozwój patriotyczny i muzyczny dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej. Konkurs poprowadzi znany
prezenter Michał Juszczakiewicz.
Patronat honorowy nad konkursem sprawują:
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Przewodniczący RMG Bogdan Oleszek, Przewodniczący
Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarnośc”
Wojciech Książek.

Szkoła
Podstawowa nr 69
Podczas ceremonii zaślubin córki naszej
nauczycielki logopedii, a zarazem opiekuna
szkolnego koła Caritas, pani Bożenki Mociewicz, wolontariusze z naszego koła zbierali
datki od gości weselnych na potrzeby ubogich
rodzin z naszej szkoły.
Nowożeńcy zażyczyli sobie, aby zamiast
kwiatów złożyć do puszek pieniądze. Zebrano blisko 900 zł, za które zakupiono produkty
żywnościowe na Święta Wielkanocne dla potrzebujących rodzin naszych uczniów. W dowód uznania młodzież wręczyła młodej parze
laurkę z życzeniami oraz wymowną akwarelę
przedstawiającą „Niezapominajki”.
Dziękujemy,
wdzięczni uczniowie SP69

Zespół Szkół Architektury
Krajobrazu i Handlowo-Usługowych
W Ogólnopolskich Zawodach Architektury
Krajobrazu „Ogród i Ty 2010” – Kielce” drużyna Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu
i Handlowo-Usługowych zdobyła nagrodę publiczności oraz wyróżnienie jury. Do finału spośród 36
szkół zakwalifikowały się plansze przygotowane
Joannę Renachowską, Martynę Bałut i Sebastiana
Sirockiego z kl. III atk oraz Kamilę Zawadzką z kl. II
atk, Patrycję Pawelec z klasy II btk, Jakuba Nakielskiego z kl. II btk i Remigiusza Dorawę z kl. I btk.
Zadaniem konkursowym było zrobienie projektu
zagospodarowania części Parku Dendrologicznego

w Bielsku-Białej oraz wykonanie nasadzeń roślinnych, rozwiązanie testu wiedzy z zagadnień związanych z architekturą krajobrazu, prace miernicze,
rysunek - studium martwej natury. Uczestniczyliśmy
również w V już Zjeździe Techników Architektury
Krajobrazu w Kielcach.
To już drugie ważne przedsięwzięcie naszej
szkoły w krótkim okresie czasu. Byliśmy organizatorami II Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy
o Architekturze Krajobrazu, który odbywał się pod
patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła
Adamowicza 25-26 marca.

Kurier prezentuje

Od redakcji
Smutne wydarzenia są już za
nami, jednak również do nas przysłano teksty, ukazujące reakcje
szkół na katastrofę samolotu. Trzeba podkreślić, że dyrektorzy podjęli
od razu działania. Pierwszym chyba
był Mirosław Sreberski, który już w
kilka minut po godzinie dziewiątej
wraz z uczniami przybyłymi z całego województwa, uczestnikami
konkursu, uhonorował powagę wydarzenia minutą ciszy. Uczniowie
Zespołu Szkół Morskich udali się
na uroczystą mszę, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8 z przejęciem
zapaliły świeczki, a Zespół Szkół

Inżynierii Środowiska zorganizował
uroczysty i przejmujący apel. Warto zapamiętać wygłoszone podczas
tego spotkania słowa dr Sawickiej
Bator, apelującej o rozsądne oddzielanie prawdy od szkodliwych
pomówień.
Najliczniej reprezentowana w tym
numerze jest Szkoła Podstawowa
nr 80. Wspaniale działająca, podejmująca różnorodne akcje, rozwijająca możliwości i talenty uczniów, jest
inspirujących przykładem dla innych.
Jestem pewna, że wszystkie szkoły
mają wiele do pokazania i każdego
dnia odnoszą sukcesy na polu wychowawczym i edukacyjnym. Zachęcam,
aby zechciały pokazać nam wszystkim swoje osiągnięcia.

Do „Kuriera” nadsyłają również
swoje teksty uczniowie. W numerze
poprzednim zamieściliśmy piękną
wypowiedź ucznia z VIII LO, w numerze bieżącym drukujemy artykuł
uczennicy z II LO. Z wielką radością
przyjmujemy takie materiały. Są zawsze dowodem dumy z osiągnięć
własnej szkoły i wyrazem podziękowania nauczycielom za ich pracę,
często dodatkową, niepoliczoną,
lecz przeliczającą się na konkretne
osiągnięcia uczniów. Zachęcamy
zapracowanych nauczycieli, by
zaproponowali uczniom nadsyłanie
swoich relacji z wydarzeń w szkole. Druk w „Kurierze” jest również
powodem do osobistej satysfakcji,
umożliwia rozwój własnych możli-

wości dziennikarskich, wyróżnienia
się ze społeczności szkolnej i pozostawienia własnego śladu w historii
i kronikach szkoły, piękną i twórczą
pamiątką młodości.
Emma Popik

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego

reprezentantami Polski
w Odysei Umysłu 2010
Finały Ogólnopolskie Odysei
Umysłu 2010 zakończyły się 28
marca w Filharmonii Bałtyckiej.
Konkurowało ze sobą kilkadziesiąt
drużyn z całej Polski. Uczniowie II
LO dzięki ciężkiej pracy i genialnym
zdolnościom konstruktorskim zdobyli pierwsze miejsce, otrzymując
tym samym prawo do reprezentowania Polski w maju na finałach
światowych w Michigan State
University w USA!
Odyseja Umysłu jest międzynarodowym konkursem kierowanym do kreatywnych ludzi. Nasze
przygotowania do tej edycji trwały
kilka miesięcy. Zadaniem długoterminowym drużyny, która wybrała problem „Nada się kolumnada”,
było zaprojektowanie i zbudowanie
kolumn z drewna balsa, mających
wspólnie ud wspólnie ud wspólnie
ud wspólnie ud wspólnie ud wspól-

nie ud wspólnie ud wspólnie ud
wspólnie ud wspólnie ud wspólnie
ud Uczniowie II LO udowodnili, że
nie ma rzeczy niemożliwych - o ile
w eliminacjach regionalnych ich
konstrukcja, ważąca zaledwie 18 g,
uniosła 180,5 kg, o tyle w finałach
ogólnopolskich balsa załamała
się dopiero pod ciężarem 243kg!
Drużyna nie zawiodła również
w Zadaniu Spontanicznym, które
wymagało improwizacji i radzenia
sobie w przypadku braku różnych
materiałów. Mało tego – trenerka
drużyny i jednocześnie uczennica
klasy maturalnej w II LO, Weronika Świsłocka, otrzymała Nagrodę
Omera za szczególnególnególnególnególnególnególnególn rozwoju
kreatywnego myślenia w szkole
i poza nią.
- Odyseja to wielka przygoda,
rozwijająca kreatywne myślenie,

Wygraliśmy!
sprzyjająca integracji o zmieniająca sposób widzenia otaczającego
świata – powiedziała Kasia Gerka.
– Uczestnicy potrafią stworzyć coś
oryginalnego z przedmiotów o innym
przeznaczeniu – dodała.

Skład drużyny: Weronika Świsłocka i Beata Górniak - trenerki,
Kasia Gerka, Kasia Szefler, Michał
Skrzeczkowski, Bartek Mróz, Jaś
Najda, Patryk Tobiasz.
Anna Słapek, uczennica II LO w Gdańsku

Druk czasopisma jest dofinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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Wydarzenie

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 składają
Poniedziałkowy ranek 11 kwietnia - w szkolnym holu stoją w ciszy
i skupieniu nauczyciele i uczniowie.
Rozlega się hymn polski, odśpiewany
bez podkładu muzycznego, z wyjątkową powagą. Stojąc z zapalonymi
świeczkami, wspólnie z księdzem
odmawiają modlitwę za Ojczyznę,
autorstwa Jana Pawła II.
Dyrektor szkoły Maria Rudnicka
kieruje do uczniów słowa, które zapadają w ich serca - o dramacie, jaki
spotkał nasz naród. Apeluje o zachowanie stosowne do dni żałoby, ogłoszonej przez rząd. Uczniowie czując

powagę wydarzeń, zdecydowali, że
przyjdą do szkoły odświętnie ubrani.
Nauczyciele przypinają na piersiach
czarne wstążeczki, które będą nosić
do niedzieli 18 kwietnia.
Przy głównym wejściu wchodzący ma okazję do chwili zadumy przed
tablicą pamiątkową ze zdjęciem tragicznie zmarłego prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. Pali się tam znicz
i stoi wazon z białymi i czerwonymi kwiatami. Poprzez te symbole
uczniowie uczestniczą w wyjątkowym wydarzeniu historycznym.
G. Janowiak

hołd

Dzieci z zapalonymi świeczkami

Zespoł Szkół Morskich
uczestniczy we mszy

Nie znajdując wytłumaczenia
dla nieszczęścia, uczestnictwem
we mszy, poprzez gesty oraz modlitwę chcieliśmy wyrazić solidarność
z pogrążonym w smutku społeczeństwem i rodzinami tragicznie
zmarłych.
Już w sobotę 10 kwietnia w godzinach popołudniowych na placu
apelowym Zespołu Szkół Morskich
została opuszczona do połowy
masztu flaga przewiązana czarną
wstążką. W holu głównym szkoły
płonące znicze i wiązanki kwiatów
przy zdjęciu zmarłego Prezydenta
przypominały o tragedii. Uroczystą oprawę tego miejsca dopełniła
prezentacja multimedialna ze zdję-

Przyszli wraz z pocztem sztandarowym
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ciami ofiar katastrofy. Na stronie
internetowej ZSM, gdzie zamieściliśmy zdjęcie Pary Prezydenckiej
z kondolencjami dla rodzin, czerń
i szarość zastąpiła granatowo-żółte
barwy szkoły. Pięć lat temu w tym
miejscu w holu stały kwiaty i płonęły
znicze, upamiętniające osobę Jana
Pawła II. W 2006 roku umieściliśmy
fotografie dwóch uczennic, które
zginęły w wypadku samochodowym.
W ten sposób społeczność szkolna
oddaje hołd tym, których już nie ma
wśród nas.
Zgodnie z apelem Ministra
Edukacji Narodowej Katarzyny Hall
i Pomorskiego Kuratora Oświaty
Zdzisława Szudrowicza ponie-

działkowe lekcje rozpoczęliśmy
minutą ciszy. Tego dnia towarzyszyła nam zaduma i refleksja nad
przemijaniem ludzkiego życia. Cała
społeczność szkolna udała się na
Mszę Świętą Żałobną do kościoła
św. Jadwigi w Nowym Porcie, odprawianą przez proboszcza parafii
ks. Wiesław Philippa i ks. Daniela
Dąbrowskiego, katechety ZSM.
Wspólnie modliliśmy się w intencji
naszej Ojczyzny i ofiar katastrofy.
Dyrektor szkoły Zbigniew Pancer,
wyjaśniając cel naszego przybycia,
przytoczył słowa wyryte na krzyżu
w Dolinie Kościeliskiej: „I nic ponad
Boga”. Refleksje nad tą sentencją
pozostawił młodzieży. Wygłasza-

jący Słowo Boże, ks. proboszcz,
apelował o zjednanie narodu dla
budowania przyszłości Polsce. Duchowny zwrócił uwagę na potrzebę
rekolekcji dla wzmocnienia wartości,
jak dobro, miłość, patriotyzm, bezinteresowność. Wspomnieliśmy również w modlitwie dowódcę Marynarki
Wojennej RP, wiceadmirała Andrzeja
Karwetę, syna oficera zamordowanego w Katyniu. Obecny był poczet
sztandarowy szkoły, a wybrani
uczniowie pełnili służbę liturgiczną.
Ta bolesna lekcja historii zapadnie
w pamięć młodego pokolenia i skłoni
do refleksji.
Elżbieta Struzik
Aneta Gonerska

Wydarzenie

Dyrektor szkoły Aleksander Nagucki, dr Sawicka-Bator oraz uczniowie

Uroczysty apel

dla upamiętnienia ofiar katastrofy
Uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska CKU przygotowując się od kilku tygodni pod opieką
nauczycielki historii, Jolanty Zmysłowskiej do uroczystych obchodów
70. rocznicy zbrodni katyńskiej, nie
spodziewali się, że apel będzie miał
podwójny, symboliczny wymiar.
Uroczystości szkolne rozpoczęły
się 12 kwietnia 2010 roku o godzinie
11.30 zapaleniem zniczy i minutą ciszy ku czci ofiar sobotniej katastrofy
prezydenckiego samolotu. Takiej
lekcji historii nie spodziewał się nikt,
wydarzenia z przeszłości połączyły
się ze współczesną historią Polski.
Przygotowany przez młodzież
apel składał się z dwóch części.
Pierwsza słowno-muzyczna poświęcona była wydarzeniom sprzed siedemdziesięciu laty. Mieliśmy okazję
posłuchać recytacji wierszy Michała
Estreichera, Alicji Patey-Grabowskiej
oraz piosenek Jacka Kaczmarskiego. W tej części wyemitowany został
również film dokumentalny poświęcony zbrodni katyńskiej.
Druga część uroczystości poświęcona była wspomnieniom
dr Bożeny Sawickiej-Bator, którą
wszyscy nauczyciele i uczniowie
naszej szkoły znają z zajęć w pra-

cowni badań laboratoryjnych. Tego
dnia poznaliśmy ją prywatnie i jako
Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku.
Pani doktor podzieliła się z nami
swoją rodzinną historią o ojcu, oficerze żandarmerii, który przypadkowo został potraktowany jako żołnierz
czeski i tym samym ocalał, nie został
rozstrzelany w Katyniu. Wspominała również swoje, jakże trudne dzieciństwo, naznaczone piętnem wojny
i prześladowań.
Po raz pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć oryginalne notatki na
skrawkach papieru czy pudełkach
po papierosach przetrzymywanych
oficerów i wysłuchać fragmentów
pamiętników spisanych przez ojca
pani Sawickiej-Bator. Spotkanie to
było pełne wzruszeń i zadumy.
10 kwietnia pani doktor miała lecieć razem z przedstawicielami władz
państwa do Smoleńska, ale odstąpiła
swoje miejsce koledze. Los sprawił,
że pozostała między nami, ale jej
życie naznaczone jest kolejną tragedią, ponieważ w katastrofie lotniczej
straciła swoich czterech przyjaciół.
W refleksji dotyczącej wydarzeń
z przeszłości i tych bieżących prosiła
o to, aby nie obarczać narodu rosyj-

skiego zbrodnią katyńską, ponieważ
mordu na polskich oficerach dokonał
totalitaryzm stalinowski, a nie obecni Rosjanie. Również zwróciła uwagę
na to, abyśmy sobotniej katastrofy nie
nazywali drugim Katyniem, ponieważ
w 1940 roku zamordowano naszych
oficerów, a ostatnie wydarzenia były
tragicznym wypadkiem.

Ten poniedziałkowy apel na zawsze pozostanie w pamięci pracowników szkoły, jak i wszystkich uczniów.
Ta żywa lekcja historii pokazuje nam,
jak ważna jest pamięć i poszanowanie
historii Polski i że stajemy w obliczu
ważnych wydarzeń historycznych.
Joanna Ceglarek
nauczyciel ZSIŚ

W PAŁACU PREZYDENCKIM
Tu jeszcze czuć Ich ciepło, pies do nóg się łasi.
Na biurku komplety piór, czyste białe karty,
a z brzegu jakaś lampka, której nikt nie zgasił,
chociaż marszowym krokiem zmieniają się warty.
I sunie jak w muzeum połowa Warszawy,
chciała przyjść na kolanach prawie Polska cała,
a sztandar na pałacu coraz bardziej krwawy
i coraz bliżej siebie w trumnach marne ciała.
Wszystkie białe anioły płaczą z moim krajem,
ludzkie łzy jak korale toczą się po kątach.
Dziś pałac pełen gości, wszystkim się wydaje,
że przyjdzie Pani Maria i po nich posprząta.
Jerzy Fryckowski, 13.04.2010
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Projekty edukacyjne

Międzynarodowy

projekt

Gimnazjum nr 20
Uczniowie Gimnazjum nr 20
im. Hanzy w Gdańsku biorą
udział w projekcie „Mix wielokulturowy - wczoraj i dziś” w ramach
programu „Uczenie się przez całe
życie”, Comenius Regio, Partnerskie Projekty. Na dwa lata została
zaplanowana współpraca czterech instytucji z Pomorza oraz
trzech instytucji z hiszpańskiego
Salou w Katalonii, wspólnie poszukujących nowych możliwości
i rozwiązań w sferze edukacji
międzykulturowej.
W programie uczestniczy 49
uczniów Gimnazjum nr 20. Zadaniem ich jest, opierając się
na geografii i historii Pomorza,
wybrać najpiękniejsze i najciekawsze walory naszego regionu
i pokazać je kolegom z partnerskiego miasta Salou. Oba regiony - Pomorze i Katalonię łączy
bowiem nie tylko nadmorskie
położenie i piękno środowiska
naturalnego, ale także skomplikowana historia, która zaważyła
na ich obecnym wizerunku.
Uczniowie rozpoczęli realizację projektu od podziału ról
w projekcie - każdy z nich należy
do grupy zadaniowej i tematycznej. Jednym z zadań uczniów jest
pokazanie różnorodności i wielokulturowości Pomorza poprzez
opracowane przez nich szlaki Gotów, kaszubski, krzyżacki, mennonicki, niemiecki i Słowińców.
W I semestrze opracowano
projekty prezentacji szlaków, zawierające najciekawsze miejsca
oraz zabytki i traktując ją jako
przygotowanie do prezentacji multimedialnych. Podczas pierwszej
z sześciu wycieczek szlakiem krzyżackim zwiedzali zamki w Gniewie,
Sztumie i Malborku. Poznając zabytki pozostałe panowaniu Zakonu
Krzyżackiego, przygotowali się do
uzupełnienia prezentacji dotyczących tego szlaku.
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Paweł Haftka, uczeń IIE
Gimnazjum 20 tak relacjonuje
wycieczkę do Malborka:
- Chociaż Malbork był ostatnim zamkiem na tym szlaku, ale
najciekawszym. Twierdza ta jest
największą ceglaną budowlą średniowiecznej Europy. Przewodnik
podał nam ogólne informacje
o sposobie budowania zamku,
częściach, jak średni zamek,
podzamcze i duży zamek. Mówił również o ich mieszkańcach.
Zwiedzaliśmy wiele ciekawych
i olbrzymich sal. Największe
wrażenia zrobiły na mnie komnaty Wielkiego Mistrza Zakonu i sala
obrad – mówi uczeń.
W marcu planujemy wycieczki
szlakiem mennonitów i niemieckim, które mają pokazać uczniom
wkład Holendrów i Niemców w historię oraz kulturę regionu.
Obecnie uczniowie pracują nad
prezentacjami multimedialnymi
o szlakach i nad tłumaczeniem
materiałów na język angielski.
Przygotowują się także do komunikacji z partnerami z Salou . Podczas trzech sesji zapoznają się ze
sobą i wymienią informacjami na
temat swoich regionów.
mgr Jacek Poręba,
nauczyciel historii
mgr Katarzyna Szabelska,
nauczyciel języka angielskiego,
szkolny koordynator projektu

Projekt sfinansowany z funduszu Komisji Europejskiej w ramach
Programu „Uczenie się przez całe
życie”. Komisja Europejska i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
nie ponosi odpowiedzialności za
treść publikacji.

Programy edukacyjne

Taniec kaszubski

Fot. Agnieszka Kierończyk

Uroczystości miały miejsce 23
kwietnia. Z tej okazji na uroczystość
do szkoły przybył przewodniczący
Komisji Edukacji Piotr Gierszewski
oraz radna Maria Małkowska. Wydział Edukacji UM reprezentowała na
uroczystości Grażyna Cierpisz.
Z okazji rocznicy dyrektor Maria
Sapińska odznaczyła nagrodą dyrektora następujących nauczycieli:
Krystyna Bojanowska, Danuta Leśniewska, Bożena Kierończyk
Szkoła nosi imię dr Urszuli
Mroczkiewicz. W oryginalny sposób
pokazano jej dzieło, podkreślono
walkę o polskość Gdańska. Dawid
Lentka recytował wiersz o patronce
„Lekarz z uśmiechem”, zaczynający się od słów „We Wrzeszczu,

w kamienicy przed wieloma laty,
mieszkała pani Mroczkiewicz, co
kochała kwiaty”.
Scenariusz części artystycznej
napisała polonistka Dorota Młynarczyk. Od lat prowadzi koło teatralne.
– Mamy w szkole wiele talentów artystycznych – powiedziała. Są to: Ula
Szewczyk, Wojtek Kuchta, Agnieszka Gretkowska, Natalia Jungst, Agata Bohdziewicz, Joasia Majewska,
Wiktoria Gełdon i wszechstronnie
utalentowana - Weronika Łapot.
W pokazie tańca flamenco popisały
się Paulina Formela, Urszula Szewczyk, Magdalena Molenda, Klaudia
Wileńska, Nel Tyborska, Agata
Bohdziewicz, Natalia Garbuska i Weronika Łapot.
Nad programem artystycznym
pracował zespół. Muzyką zajęła
się Anna Franceson, tańcem - Ela
Czubaj i Klaudia Łobodzińska, pokazem sportowym Waldemar Bajdek.
Nad całością czuwała dyrektor
Maria Sapińska. - Bez współpracy
i wzajemnej życzliwości oraz zaangażowania dzieci ten program
by nie powstał – dodaje Dorota
Młynarczyk. – Daliśmy koncert „W

Fot. Agnieszka Kierończyk

Szkoła Podstawowa nr 15 obchodzi sześćdziesięciolecie

Otwarcie pracowni językowej - dyr. Maria Sapińska i radna
Maria Małkowska
hołdzie Chopinowi” – powiedziała
Anna Frenceson. – Piętnaścioro
dzieci z zespołu uczy się w szkole
muzycznej.
Uczniowie SP 15 odnoszą wiele
sukcesów sportowych, biorąc udział
w konkursach. Dowodem są liczne
puchary i dyplomy. Swoje umiejętności piłkarskie pokazał Oktawian
Skrzecz, reprezentant kadry narodowej w swojej grupie wiekowej.
Przykładem z ostatnich dni jest
I miejsce Eryka Zimmermanna
z klasy VIb w V konkursie „Moja Pomorska Rodzina”. W ubiegłym roku

laureatem był Łukasz Lachowski.
Wielu uczniów dociera do finałów na
szczeblu wojewódzkim.
Bożena Brauer „Solidarność”
podkreśliła konieczność poprawienia bazy szkoły. – Prowadzimy
inwestycje w tej szkole, osusza się
ściany piwnicy i odwadnia teren
szkoły. – To jest wniosek Komisji
Edukacji – podkreśliła radna Maria
Małkowska.
- Widać pracę wychowawców
– powiedział Piotr Gierszewski.
– Talenty rozkwitają w atmosferze
tej szkoły.

Pomysł na przyszłość – klasa służby granicznej w IV LO
IV Liceum Ogólnokształcące
w Gdańsku, reprezentowane przez
dyrektor Teresę Masłowską zawarło
26 marca 2010 roku z komendantem
Morskiego Oddziału Straży Granicznej
w Gdańsku, kmdr SG Piotrem Stockim
porozumienie o współpracy z Morskim
Oddziałem Straży Granicznej w gestii
utworzenia klasy służby granicznej.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 5,w skład którego wchodzi IV LO,
sąsiaduje „przez płot” z Morskim Oddziałem SG i od 1971 roku nosi imię
Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza
– dzisiejsza Straż Graniczna.
Teresa Masłowska, dyrektor IV
LO, powiedziała - Od lat współpracujemy z MOSG i mogę powiedzieć, że
ta współpraca układa się naprawdę
dobrze. Bardzo nas cieszy, że w końcu zaowocowała utworzeniem klasy
o takim profilu. Dysponujemy dobrze
przygotowaną kadrą nauczycielską
i doskonałym, zapleczem lekcyjno
– sprzętowym, pozwalającym na
profesjonalne kształcenie uczniów
tej i innych klas. Zajęcia programowe
w tej klasie prowadzone będą przez
specjalistów - funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej, jak
też emerytów tej formacji.
Absolwenci klasy służby granicznej mają stać się zapleczem

kadrowym dla służb granicznych.
Będą przygotowani do podjęcia pracy
w jej strukturach w zasadzie już po
maturze. Nie zostaną im wprawdzie
jeszcze przyznane stopnie oficerskie,
ale z pewnością będą już przyszłymi
funkcjonariuszami, zdobywającymi
doświadczenie w tej formacji.
Warto zaznaczyć, że zajęcia będą
również prowadzone z funkcjonariuszami Straży Granicznej zarówno w szkole,
jak i na terenie oddziałów SG w Gdańsku, Elblągu i Krynicy Morskiej.
- Ukończenie tej klasy daje duże
możliwości uczniom, ale też stawia
przed nimi spore wymagania. Obok
rozszerzonych przedmiotów humanistycznych i edukacji europejskiej,
będą również musieli perfekcyjnie
opanować język angielski i rosyjski.
Wymagana jest też dobra kondycja
fizyczna, niezbędna w zajęciach
sprawnościowych – twierdzi przyszły
wychowawca klasy Paweł Pagieła.
Utworzenie klasy służb granicznych niesie za sobą nowe możliwości
dla trójmiejskiej młodzieży. Będzie mogła uzyskać rzetelne przygotowanie do
matury (siatka godzin obowiązkowych
dla liceum ogólnokształcącego nie
zmniejsza się), a jednocześnie poznać
arkana fachu pogranicznika, a nawet
zdobyć pracę w tych służbach.

Jest to również ciekawe doświadczenie dla szkoły, chociaż nie można go
nazwać nowym. Od roku w IV Liceum
Ogólnokształcącym na podobnych zasadach, funkcjonują dwie klasy policyjne,
których pomysłodawczynie – Katarzyna
Kozłów i Beata Matysiak mają swój wkład
w powstanie klasy służb granicznych.
- Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom współczesnego rynku.
Jest to duże wyzwanie dla kadry naszej szkoły, a także ciekawe doświadczenie pedagogiczne. Budynek szkoły
posiada doskonałe zaplecze lokalowe,
dysponujemy dwiema dużymi salami
gimnastycznymi, sauną, siłownią, salą
judo i baletową. Zaprzepaszczeniem
możliwości byłoby nie wykorzystywać
takiego potencjału – zapewnia Beata
Witek rzecznik prasowy IV LO.

Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, pytani w ankiecie o to,
co ich zaciekawiło w tej ofercie, ku
naszemu zaskoczeniu odpowiadali:
„Podoba mi się, że klasa służby granicznej będzie klasą mundurową.
Widziałem już klasy policyjne w tej
szkole i zrobiły na mnie wrażenie,
będzie można poczuć się naprawdę, jak funkcjonariusz”. Mundur będzie się składał z koszuli, krawatu
i swetra w zielonym kolorze oraz
z ciemnych spodni.
Czyżby wracały dawne tradycje
mundurkowe do naszych liceów?
Jeśli tak, to pozostaje tylko życzyć
wszystkim trzecioklasistom w gimnazjach trafnych wyborów, powodzenia
i satysfakcji.
Beata Witek, IV LO

Podpisanie umowy
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Do Kuriera

Pedagog SP 80
pisze o udziale
w seminarium
we Włoszech
W marcu 48 gdańskich pedagogów, reprezentujących niemal
wszystkie typy placówek oświatowych, wzięło udział w kilkudniowym
seminarium we Włoszech – w Rzymie Weronie, Florencji i Wenecji. Zakres szkolenia obejmował tematykę:
„Edukacja – rozwiązania programowe i systemowe w krajach Unii Europejskiej – Włochy”. Organizatorem
jest Stowarzyszenie Pomorskiej Unii
Oświatowych Federalistów Europejskich, szczegółowy program opracowało Biuro Turystyki „Unitur”.
Zaplanowano wizyty studyjne
w placówkach oświatowych – odpowiednikach różnych typów szkół
w Polsce, a także warsztaty szkoleniowe prowadzone przez dyrektorów
włoskich szkół. Obejmowały tematykę prezentację struktury włoskiego
systemu edukacyjnego, omówienie
zasad realizacji europejskich programów edukacyjnych, a także
stosowanie nowatorskich metod
edukacyjnych i wychowawczych.
Zaplanowano również prezentację zasad współpracy z rodzicami

Przed szkołą podstawową w Rzymie fot. Wojciech Kromer

uczniów oraz realizację zadań
doradztwa zawodowego na kolejnych etapach nauczania. Największe zainteresowanie wzbudziło
jednak, jak sądzę, zagadnienie
problemów wielokulturowości we
włoskiej szkole. W jednej ze szkół
dzieci imigrantów to niemal 40%
uczniów z 26 narodowości, w tym
pięcioro polskich dzieci. U wejścia
do budynku wisi hasło: „Diversi, ma
uguali” - różni, ale równi.
Dzieci powitały nas machając
biało-czerwonymi chorągiewkami
i zaśpiewały nam piosenki. Charakter i zadania placówki ujawniła
kompozycja „Mani colori”- kolory
rąk, która zrobiła wielkie wrażenie.
Problemy wielonarodowościowe
narastają, toteż szkoły podejmują
działania ułatwiające adaptację,
choćby poprzez przydzielenie nowemu uczniowi nauczyciela władającego jego językiem. Spotkanie
panelowe poświęcono wymianie
doświadczeń między nauczycielami
obu krajów i stworzeniu możliwości
nawiązania współpracy.

Wiele ciekawych informacji uzyskaliśmy również podczas spotkania
z przedstawicielami włoskich władz
oświatowych oraz związków zawodowych Rzymu. Szkoła podstawowa połączona jest z przedszkolem
i obejmuje dzieci od 3 do 6 lat oraz
uczniów od pierwszej do piątej
klasy, w wieku 6 – 11 lat. Dzieci
młodsze przebywają w szkole do
godz. 16.00, starsze o pół godziny dłużej. Dzieci do 11 lat są
przyprowadzane do szkoły. Mogą
korzystać z dowozu autobusem
szkolnym. W szkole podstawowej
podręczniki są darmowe, podobnie jak obowiązkowy obiad.
Rodzice najchętniej posyłają
dzieci do szkół publicznych, niepubliczne są mało popularne. Dyrektor nie ma godzin dydaktycznych. Po
szkole podstawowej podejmuje się
naukę w czteroletnim gimnazjum
i kontynuuje edukację w cztero- lub
pięcioletnim liceum. Istnieją szkoły
licealne o następujących profilach:
językowe, ogólne, plastyczne i matematyczno-fizyczne. W zasadzie

są odpowiednikiem naszych klas
profilowanych. Absolwenci gimnazjum mają też możliwość pobierania nauki w instituto professionale
- technikum.
Włoska szkoła przechodziła
wiele reform, które na ogół jednak
nie przynosiły powszechnie oczekiwanych rezultatów. Obecnie, od
początku stycznia b.r. wprowadzana jest kolejna reforma, w której
włoscy dyrektorzy oraz nauczyciele pokładają duże nadzieje. Po raz
pierwszy bowiem zostali zaproszeni
do opracowania jej projektu i będą
konsultantami w ramach wszystkich podejmowanych działań.
Zgodnie z nowymi wytycznymi
dyrektorzy szkół otrzymają dużo
większe uprawnienia niż obecnie
w zakresie zatrudniania nauczycieli oraz planowania i realizacji
zadań dydaktyczno-opiekuńczowychowawczych.
Nasze spotkanie z włoskim
systemem oświatowym uważam za
bardzo udane.
Marta Franaszczuk-Truszkowska

Nauczyciele wspomagający w Gimnazjum nr 8

Mamy œwietne pomys³y
Utworzenie klas integracyjnych,
łączących dzieci ze specjalnymi
trudnościami w nauce z rówieśnikami, wytworzyło zapotrzebowanie
na nauczycieli wspomagających
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- w naszym gronie pedagogicznym
jest aż ich dziesięć.
Jesteśmy oligofrenopedagogami. Agnieszka Hejmowska ukończyła również filologię klasyczną,

a także jest fotografką. Magdalena
Hetmanowska jest absolwentką
Pedagogiki Pracy Socjalnej. Uczyła
języka niemieckiego.
Udzielamy pomocy nauczycielom w wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci, a rodzicom w trudnej
drodze wychowawczej. Udzielamy
wsparcia uczniom o specjalnych
potrzebach edukacyjnych w przyswajaniu wiadomości i nabywaniu
umiejętności. Ułatwiamy im adaptację w środowisku rówieśniczym.
Organizujemy zajęcia terapeutyczne - arteterapię, muzykoterapię,
dla uczniów rozpoczynających
naukę zajęcia z elementami metody W. Sherborne dla przełamania
barier i zasymilowania się z rówieśnikami. Uczestniczymy prawie
we wszystkich lekcjach. Musimy
poprzez własny autorytet cieszyć
się szacunkiem i zdobyć zaufanie

uczniów. Wraz z nauczycielem
przedmiotu jesteśmy również wychowawczyniami.
Zorganizowałyśmy wiele wydarzeń poza szkołą - III Trójmiejski
Konkurs Plastyczny o Tematyce
Świątecznej o randze wojewódzkiej,
konkursy plastyczne i fotograficzne.
Zabieramy uczniów na koncerty
do Audytorium Novum przy PG, na
wystawy prac studentów ASP, wystawy w galerii „Debiut” w Zespole
Szkół Plastycznych. Zostałyśmy
zaproszone przez Europejskie
Centrum Solidarności do udziału
z uczniami w zajęciach pod kierunkiem Wojciecha Kołyszko w ramach festiwalu „All About Freedom
Festival”. Współpracujemy także
regularnie z WiMBP, filią nr 13 przy
ul. Igielnickiej.
Magdalena Hetmanowska,
Agnieszka Hejmowska

Edukacja regionalna i patriotyczna
Pałac Młodzieży organizatorem IX
Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości
Plastycznej Dzieci i Młodzieży z cyklu

„Morskie opowieści”
Na konkurs nadesłano 637 prac
z 11 województw, z 62 różnych typów przedszkoli, szkół i placówek
wychowania pozaszkolnego. Prace
pokazywały bogatą architekturę
starówki gdańskiej, urodę morskich
nabrzeży, statki, przystanie. Odkrywały bogactwo świata podwodnego.
Nie zabrakło również obrazów z historii Gdańska.
Prace wykonano w różnych technikach plastycznych, począwszy od
rysunku tuszem, przez pastele,
temperę, akryl, malarstwo na szkle,
ceramikę, masę solną, a także techniki graficzne.
Jury przyznało 43 nagrody
i 48 wyróżnień w pięciu kategoriach wiekowych. Wielkie uznanie
jury wzbudziły prace nadesłane
przez Tatrzańskie Centrum Kultury
i Sportu „Jutrzenka” z Zakopanego,
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku, Młodzieżowy Dom Kultury

w Częstochowie, Młodzieżowy Dom
Kultury w Gorlicach, Miejski Dom
Kultury w Łomży, Centrum Zajęć
Pozaszkolnych w Łodzi oraz Pałac
Młodzieży w Gdańsku. Wielokrotnie
odbierała nagrodę w imieniu swoich wychowanków Aldona Kołucka
- Kaczmarczyk z Pracowni plastycznej „Creatio” Młodzieżowego
Domu Kultury w Rybniku. „Nowemu
Kurierowi Nadbałtyckiemu” najbardziej się podobała praca Darii
Przysiężnej z Gdańska.
Komisję oceniającą tworzyli artyści plastycy - Piotr Budziszowski,
Katarzyna Szczodrowska, Tomasz
Sójka – nauczyciele Zespołu Szkół
Plastycznych w Gdyni – Orłowie oraz
Monika Golonko - przedstawiciel
Działu Edukacji Morskiej CMM. Jury
uhonorowało dyplomami nauczycieli
za inspiracje i opiekę artystyczną.
Oto laureaci z Gdańska: Joanna
Żmudzińska, Julia Rojek – ZKPiG

Wicekurator El¿bieta Wasilenko i dyrektor PM Edyta Kondracka wrêczaj¹ nagrody

nr 6, n. - Anna Proszkowska, Zuzanna Drożdżak - ZKPiG nr 6,
n. Halina Pustkowska, Mateusz
Bruździak - Przedszkole nr 85, n.
Mariola Jednacz, Aleksandra Lewandowska - III Społeczna Szkoła
Podstawowa „STO” Gdańsk n.
Maria Neyman, Oliwia Świderska
- ZKPiG nr 21, n. Anna Cieluch,
Mikołaj Dyduch - ZKPiG nr 21, n.
Helena Sadłek, Dawid Kopczyński,
Agnieszka Wąsik - G nr 15. n. Teresa Walukiewicz.
Laureaci z pracowni Małgorzaty Strożek z Pałacu Młodzieży
z Gdańska: Kinga Dahn, Monika Zimermann, Klaudia Bielicka, Wiktor
Grzywacz, Lena Zubik, Magdalena

Cejrowska, Daria Przysiężna, Paulina Piasecka, Małgorzata Brudno,
Olga Mierzejewska, Michał Gierałtowski, Adrianna Jemioł.
Wicekurator Elżbieta Wasilenko
powiedziała – Młodzież z całej Polski
czuje więź z morzem i Gdańskiem,
co jest widoczne w pracach artystycznych.
– Mamy 206 pracowni, w których
tygodniowo rozwija swoje pasje i marzenia 460 dzieci - powiedziała Edyta
Kondracka, dyrektor Pałacu Młodzieży. – Nauczyciele pozwalają utalentowanym uczniom podróżować po
sztuce, czego wyrazem jest historia
Gdańska i regionu opowiedziana ich
własnymi obrazami.

Medal Lecha Bądkowskiego dla Gimnazjum 48
Uroczysta gala z okazji uhonorowania Gimnazjum nr 48 medalem Lecha
Bądkowskiego oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej odbyło się w dniu 19
marca. Szkołę wyróżniono za wkład
w krzewienie kultury kaszubsko – pomorskiej z inicjatywy Zarządu Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Kaszubsko
– Pomorskiego. Medal jest tym bardziej
szczególny, że upamiętnia 25. rocznicę
śmierci patrona naszej szkoły.
Przewodniczący senackiej Komisji
do Spraw Unii Europejskiej prof. Edmund Wittbrodt wręczył dyrektor Elżbiecie Radomskiej medal Senatu RP,
dziękując za kształtowanie postaw
patriotycznych i działania na rzecz Unii
Europejskiej. Życzył nam, by sztandar
szkoły nadal wysoko powiewał.
Podczas wręczania medalu Jerzy
Necel, wiceprezes Oddziału Gdań-

Gra zespół szkoły

skiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, powiedział - Jesteśmy
przekonani, że dalszym ciągu szkoła będzie realizowała idee naszego
wielkiego Pomorzanina.
Ceremonia była wielkim wydarzeniem, również za sprawą rangi
gości. Przybył senator RP Edmund
Wittbrodt, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Pomorskiego
Hanna Zych – Cisoń, Pomorski Wicekurator Oświaty Elżbieta Wasilenko,
Prezydent Miasta Gdańska Paweł
Adamowicz, Przewodniczący Rady
Miasta Gdańska Bogdan Oleszek,
a także wnuczka patrona szkoły
- Miłosława Kosmulska.
Kiedy słuchaliśmy gratulacji,
życzeń, podziękowań wypowiadanych przez reprezentantów władz,
mieliśmy poczucie dobrze spełnio-

Dyrektor Elżbieta Radomska odbiera medal z rąk profesora Edmunda Wittbrodta

nego obowiązku. Wnuczka naszego
patrona stwierdziła, że każdy znajdzie w postaci Lecha Bądkowskiego coś dla siebie. Utożsamiając się
z uczniami, przyznała, że choć nie
miała okazji poznać dziadka, to odgrywa on w jej życiu ważną rolę.
Część artystyczna pokazała, że
dla naszych uczniów Lech Bądkowski to duchowy przewodnik, którego
słowa stają się wskazówkami, jak
żyć. Program słowno – muzyczny przygotowany przez polonistki
Danutę Lis i Jolantę Kowalską
przy współpracy nauczyciela sztuki
Marka Murawskiego i nauczyciela
muzyki Dariusza Osińskiego stał
się świadectwem nie tylko zdol-

ności naszych wychowanków, ale
również dowodem wypełniania misji
szkoły. Słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego wszyscy śpiewali, stojąc
dla podkreślenia siły, którą również
sformułować nasz patron, mówiąc:
„Im więcej przeciwności tym bardziej
trzeba brać się w garść”.
Kontynuujemy pracę na rzecz
miasta i regionu szczególnie od 25
marca 2004 r., kiedy naszą szkołę
nazwano imieniem Lecha Bądkowskiego. Decyzja o przyznaniu nam
tak znaczącego wyróżnienia staje
się nie tylko powodem do dumy, ale
również inspiracją do dalszej pracy.
Monika Szymańska
nauczyciel Gimnazjum nr 48
4/2010
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Dobre praktyki

Pianino dla Marty

Uczniowie SP 24 spełniają marzenia
Chcąc uwrażliwić uczniów na potrzeby innych, nawiązaliśmy współpracę z fundacją Trzeba Marzyć,
która zajmuje się spełnianiem marzeń dzieci cierpiących na choroby
zagrażające ich życiu oraz kalekich,
niepełnosprawnych i szczególnie
pokrzywdzonych przez los.
Pierwszą akcję charytatywną
zorganizowaliśmy w listopadzie
2006 roku.
Zebraliśmy 7380 zł 70 gr ze
sprzedaży słodyczy w kawiarenkach
szkolnych, z loterii fantowej i „salonu
wróżb”. Na te fundusze złożyła się
również aukcja prac uczniów, pamiątek oraz kubków z autografami
znanych osób - Lecha Wałęsy,
Leszka Możdżera, Marka Siudyma,
Piotra Kraśki i wielu innych.

Gra dla Patryka
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Dzięki tym funduszom za pośrednictwem fundacji spełniliśmy marzenia czworga dzieci. Wymarzone
prezenty przekazaliśmy pacjentom
17 grudnia 2006 roku w Akademii
Medycznej w obecności uczniów,
nauczycieli i wolontariuszy fundacji. Trzynastoletnia Marta otrzymała upragnione pianino, trzyletni
Patryk dostał auto na akumulator,
czternastoletni Patryk Playstation
2, a siedmioletnia Weronika – lalkę
wraz z akcesoriami. Miło było widzieć zaskoczenie i radość na twarzach obdarowanych dzieci. Nasi
uczniowie mieli okazję doświadczyć
przyjemności płynącej ze sprawiania
radości drugiemu człowiekowi.
Zainteresowanie uczniów było
sygnałem do kontynuowania akcji.

Kolejna akcja z kwietnia 2008 roku
została wzbogacona o przedstawienie teatralne. Nasi uczniowie
odznaczyli się inicjatywą i pomysłowością w zbieraniu funduszy.
Zebraliśmy wówczas 6110zł 67gr,
co pozwoliło spełnić marzenia
czworga pacjentów Dziecięcej
Kliniki Onkologicznej w Gdańsku.
Czteroletnia Ola otrzymała pieska
yorka, trzyletnia Kinga dostała
zestaw zabawek PetShop i jeepa
na akumulator, sześcioletni Dawid
- kamerę cyfrową, trzyletni Kacper
- łóżko w kształcie samochodu.
Uczniowie osobiście przekazali
prezenty, co sprawiło im radość
i satysfakcję.
W marcu spotkaliśmy się
z wolontariuszem fundacji, który
przypomniał cele i zadania tej organizacji oraz przedstawił marzenia
podopiecznych. Gospodarzom klas
wręczono skarbonki Postanowiliśmy
spełnić marzenie trzyletniej Kamili, która chciałaby mieć mały plac
zabaw w przydomowym ogródku
i szesnastoletniej Teresy, marzącej o zestawie nowych mebli do
pokoju.
Szkolna akcja charytatywna
trwała trzy tygodnie. Dzięki zaangażowaniu i hojności społeczności
szkolnej oraz rodziców zebraliśmy
6673 zł 40 gr.
W sklepiku sprzedawaliśmy
desery i kanapki. Chociaż porcja

kosztowała złotówkę, niektóre
klasy zebrały ponad dwieście złotych. Podczas zebrań z rodzicami
sprzedawano prace plastyczne
i kartki świąteczne wykonane przez
dzieci - rodzice zaskoczyli nas swoją
hojnością.
Klasa II b przygotowała inscenizację bajki kaszubskiej „Dobroć
nagrodzona”. Premiera zgromadziła całe rodziny i przyniosła dwieście
siedemdziesiąt złotych. Graliśmy
również dla klas 0 –III.
Klasy IV-VI przekazały 316 zł
20 gr, zebrane na zabawie walentynkowej. Na loterii fantowej wystawiliśmy przedmioty ofiarowane
przez uczniów, rodziców i zaprzyjaźnione firmy, zbierając 811 zł.
Klasa IV a prowadziła sprzedaż
ozdób wielkanocnych i pozyskała
1268 zł.
Wkrótce wręczymy dzieciom
podarunki. Wierzymy, że spełnione
marzenia przyniosą Kamili i Teresie
radość oraz pozwolą zapomnieć
o bólu. Może uda się nam sprawić,
że świat wyda się dziewczynkom
piękniejszy, a nasi uczniowie po raz
kolejny odczują satysfakcję i przyjemność płynącą z obdarowywania
drugiego człowieka.
Nauczyciele SP 24

Akcjê na terenie szkoły zorganizowały: mgr I. Arczykowska-Gumienna, mgr W. Jasińska, mgr G.
Rzewuska, mgr E. Sobolewska.

Dobre praktyki

W SP 76 konkurs

„OMNIBUS”
Do zdobycia tytułu „Omnibusa”
9 kwietnia przystąpiło 10 szkół
Gdańska. Uczniowie w trzyosobowych zespołach wykazywali się
znajomością różnorakich zagadnień
z takich dziedzin wiedzy, jak: geografia Polski i Europy, literatura, matematyka, muzyka, znane postacie,
a także wiedzą dotyczącą Gdańska.
Poziom wiedzy zawodników konkursu był wysoki, a współpraca i zaangażowanie w zespołach godne
podziwu.
Zwycięzców wyłoniono po 20
rundach, podczas których uczestnicy odpowiadali na pytania,
rozwiązywali łamigłówki logiczne,
krzyżówki, pracowali z mapami
oraz wsłuchiwali się w instrumenty
muzyczne. I miejsce zdobył zespół
ze Szkoły Podstawowej nr 48 - Zuzanna Zembrzuska, Łukasz Wasilewski i Antoni Brucela, II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 49 - Szymon
Cołbecki, Jaś Karwasiński i Michał
Zielonka, III miejsce Szkoła Podsta-

wowa nr 79 - Dominika Sadowska,
Klaudia Muszyńska i Szczepan
Chojnowski.
Laureaci otrzymali od organizatorów nagrody książkowe, pomoce
szkolne oraz okolicznościowe dyplomy. Pozostali uczestnicy uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami
i drobnymi przyborami szkolnymi.
Uczestnicy zadowoleni z udziału
w konkursie chętnie wyrażali swoje
pozytywne opinie w anonimowych
ankietach, zapewniając przy tym
o chęci propagowania idei konkursu wśród kolegów. Organizatorki zgodnie stwierdzają, iż cel
przedsięwzięcia – prezentowanie
posiadanej wiedzy i umiejętności
oraz dobra zabawa w grupie rówieśniczej zostały w pełni osiągnięte,
co widoczne było w uśmiechach
dzieci i pełnym zaangażowaniu
zadowolonych uczniów.
Organizatorki konkursu
Małgorzata Kopeć
i Danuta Kamińska SP nr 76

Małgorzata Kopeć wrêcza nagrodê

Uczestnicy naradzają się nad odpowiedziami

„Szkoła Bezpiecznego Internetu” zajęcia w SP80
W styczniu 2010 roku postanowiliśmy rozpocząć ubieganie
się o prestiżowy certyfikat Szkoły
Bezpiecznego Internetu. Spełniliśmy już wiele wymogów - zainstalowaliśmy programy filtrujące
szkodliwe treści na wszystkich
komputerach, do których mają
dostęp uczniowie, oraz programy
zabezpieczające.
Zrealizowaliśmy zajęcia profilaktyczne dla naszych wychowanków. Podejmujemy działania
aktywizujące ich w zakresie
bezpieczeństwa w sieci. Podjęliśmy stałą współpracę z policją,
dotyczącą prewencji zagrożeń
w Internecie. Nasi najmłodsi
uczniowie klas „0” na zajęciach
świetlicowych, rozpoczęli edukację w zakresie bezpieczeństwa
w sieci w ramach projektu fundacji
Dzieci Niczyje oraz wydawnictwa
Egmont Polska - „Sieciaki przedszkolaki”. Poznali podstawowe
pojęcia i umiejętności związane
z Internetem oraz pokonali wirusa
w grze komputerowej. Uczniowie

klas trzecich w ramach kampanii „Dziecko w Sieci” zakończyli
kurs online „Poznaj bezpieczny
Internet”, a klas piątych kurs
„Bezpieczna przygoda z Internetem”. Przeprowadziliśmy konkurs
„Internet - przyjaciel czy wróg?”
w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2010.
Konkurs obejmował pracę
komputerową - prezentację w programie Power Point lub Windows
Movie Maker i pracę plastyczną
- plakat z hasłem propagującym
bezpieczne korzystanie z Internetu. Wychowawcy klas 0 - III według
przygotowanych przez koordynatora scenariuszy, przeprowadzili
zajęcia przybliżające dzieciom
postacie sieciuchów. Uczniowie
w ciekawej formie zapoznali się
z sieciokomiksem, rozwiązywali
internetowy labirynt, SiecioQuiz,
kolorowali plakaty. Uczniowie
klas drugich opracowali „Zasady
bezpieczeństwa w Internecie”,
a uczniowie klas trzecich przygotowali plakaty zatytułowane: „Kla-

sa przeciwdziała cyberprzemocy”.
Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w zajęciach poświęconych
cyberprzemocy.
Nauczyciele otrzymali opracowane przez nauczyciela informatyki scenariusze zajęć, w trakcie
których zostało przybliżone
uczniom zjawisko cyberprzemocy
i jej skutków. Podczas spotkań
z rodzicami kl. 0 - VI wychowawcy
przedstawili informację o odbytych
zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu,
w tym o cyberprzemocy. Rodzice
otrzymali miniporadnik dotyczący
cyberprzemocy i poznali sposoby reagowania w przypadku, gdy
to zjawisko będzie dotyczyło ich
dziecka. Podczas spotkań rodzice
mogli obejrzeć tablicę z materiałami, nad którymi pracowali uczniowie
klas 0 - III. Na szkolnej stronie www
został zamieszczony „Elementarz
dla rodziców. Dbaj o bezpieczeElementarz dla rodziców. Dbaj
o bezpiecze” wydany przez UPC
w ramach Insafe, poruszający za-

gadnienia nowoczesnych technologii i zagrożeń z nimi związanych,
oraz „10 porad dla rodziców” dla
zapewnienia bezpieczeństwa
dzieci w sieci. Przystąpiliśmy do
Ogólnopolskiej Koalicji na rzecz
bezpieczeństwa w Internecie. Koordynatorami podjętych działań
są: w klasach 0 - III Małgorzata
Łapuć, nauczycielka kształcenia
zintegrowanego, a w klasach IV
– VI Krzysztof Zyszczak, nauczyciel informatyki.
Małgorzata Łapuć
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Profilaktyka i sport

SP 76 zwycięża
w Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie
Ruchu Drogowego
Zwycięska drużyna z SP 76 z Małgorzatą Buczyńska i asp. W. Nóżką

My też się cieszymy

Tradycyjnie 29 marca w Szkole
Podstawowej nr 76 odbyły się eliminacje miejskie Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, współorganizatorem jest Wydzia³
Ruchu Drogowego KMP.
Do eliminacji zgłosiło się 17
drużyn z Gdańskich szkół, w tym 13
reprezentacji szkół podstawowych
oraz 4 reprezentacje gimnazjów.
Uczestnicy pisali test wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego i zasad udzielania pierwszej pomocy,
składający się z 25 pytań.
Laureaci zakwalifikowali się do
eliminacji rejonowych, a są to drużyny z następujących szkół podstawowych: I miejsce - SP 76 Damian
Bystroń, Adam Trynka i Krzysztof
Driwa, II miejsce – SP 89 Mateusz

Gryczuk, Paweł Król i Krystian Laschewski, III miejsce – SP18 Jakub
Jasiński, Patryk Lademan i Marcin
Błaszkowski.
W kategorii gimnazjów zakwalifikowały się drużyny z następujących
szkół: I miejsce Gimnazjum nr 13
Rafał Matczak, Tomasz Turkawka
i Przemek Strojny, II miejsce Gimnazjum nr 1 Maciej Domagalski, Rafał
Borowski i Marcin Wasilewski.
Zwycięskim drużynom wręczono
dyplomy i upominki. Z ramienia Policji turniej prowadził aspirant Wiesław
Nóżka, ze strony szkoły koordynatorem była Anna Wiśniowska. Zwycięską drużynę Szkoły Podstawowej
nr 76 przygotowała Małgorzata Buczyńska.
Beata Przekop

Szkolenie nauczycieli

– instruktorów

12

4/2010

naśladowania. Rodziców ogarnia lęk
o bezpieczeństwo, gdy dziecko ze świeżutką kartą rowerową samodzielnie wyrusza pomiędzy jadące samochody.
Pomysł trenowania jazdy na rowerze w ruchu ulicznym przez uczniów
szkół podstawowych powinien być
promowany w każdym polskim mieście, stwierdzili uczestnicy warsztatów.
- Wprowadzenie nauki jazdy dzieci na
rowerze w ruchu ulicznym bardzo nam
się spodobał - powiedziała Magdalena
Wasiłowicz nauczyciel SP 44. - Uczenie dzieci, jak stać się uczestnikiem
ruchu drogowego, prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa – dodała.
- Chciałabym przeprowadzić taką
pilotażową lekcję w ruchu ulicznym być
może jeszcze w tym roku szkolnym,
oczywiście ze wsparciem policji i straży miejskiej, a przede wszystkim za
zgodą rodziców. Myślę, że po tego typu
eksperymencie można się spodziewać
pozytywnych rezultatów – powiedziała
Teresa Moszczyńska nauczyciel SP 8.
SP 44 i SP 8
skrót i oprac. red.

GOKF organizatorem
Biegu Gdańszczan
W tym roku rozpoczynamy w sobotę, 22 maja
o godz. 10.00 przy Fontannie Neptuna na Długim Targu. Patronem i jednocześnie
jednym z największych entuzjastów tego przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta
Gdańska Paweł Adamowicz
- w tym roku razem z tysiącami gdańszczan przemierzy
trasę o długości 2,5 km.
Bieg nasz jest jednym
z najważniejszych wydarzeń sportowych III Światowego Zjazdu Gdańszczan
(21-23 maja).

fot. kowalski89@wp.pl

W ramach projektu PIMMS TRANSFER w dniach 9-10 kwietnia odbywały
się warsztaty „Training for Trainers”.
Uczestniczyli w nich dyrektorzy i nauczyciele z następujących palcówek:
Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Dragana
2 (Chełm), Szkoła Podstawowa nr 11
ul. Stryjewskiego 28 (Stogi), Szkoła
Podstawowa nr 16 ul. Ubocze 3 (Orunia), Szkoła Podstawowa nr 17 ul.
Czarnieckiego 2 (Wrzeszcz), Szkoła
Podstawowa nr 44 ul. Jagiellońska
24 (Przymorze), Szkoła Podstawowa
nr 50 ul. Grobla IV 8 (Śródmieście).
Inicjatorem tego przedsięwzięcia była
Małgorzata Ratkowska - specjalista
ds. projektów międzynarodowych
w Wydziale Programów Rozwojowych
Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
- Celem warsztatów było przekazanie doświadczeń partnerów z Grazu
w Austrii, gdzie nauczanie dzieci jazdy
na rowerze w ruchu ulicznym trwa już
16 lat - powiedziała Teresa Moszczyńska nauczyciel SP 8. - Widzieliśmy na
prezentacjach Gurdrun Uranitch taką
formę edukacji. Pomysł ten wart jest

Wydzia³ Spraw Spo³ecznych UM. Profilaktyka
PATRONAT HONOROWY:
Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Tczew – Zenon
Odya, Prezydent Miasta Sopotu – Jacek
Karnowski, Prezydent Miasta Słupsk
– Maciej Kobyliński, Prezydent Miasta
Wejherowo – Pan Krzysztof Hildebrandt,
Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowo
– Bogdan Tokłowicz, Burmistrz Miasta
Kwidzyn – Andrzej Krzysztofiak, Burmistrz
Miasta Puck – Marek Rintz, Burmistrz
Pruszcza Gdańskiego – Janusz Wróbel,
Starosta Kościerski – Grzegorz Zabrocki,
Starosta Tczewski – Witold Sosnowski,
Wojewoda Pomorski – Roman Zaborowski, Pomorski Kurator Oświaty – Zdzisław
Szudrowicz, Rektor Gdańskiej Wyższej
Szkoły Humanistycznej w Gdańsku
– prof.zw.dr hab. Zbigniew Machaliński

III Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie

„Bezpieczne i Przyjazne Pomorze”
Organizatorzy olimpiady, goœcie i laureaci

Straż Miejska w Gdańsku wraz
z Gdańską Wyższą Szkołą Humanistyczną oraz Strażami Miejskimi
z Tczewa, Sopotu, Pruszcza Gdańskiego, Kwidzyna, Kościerzyny, Wejherowa, Pucka oraz Słupska podjęła
się organizacji III Olimpiady Wiedzy
o Bezpieczeństwie „Bezpieczne
i Przyjazne Pomorze”.
Chęć udziału w naszej olimpiadzie wyraziło 557 osób. Konkurs
realizowany był w trzech etapach.
Pierwszy etap odbył się 10 grudnia
2009 roku. Do pisemnego testu,
składającego się z 20 pytań, przystąpiło 557 uczestników z 39 szkół.
Prace oceniała komisja konkursowa pod przewodnictwem Agnieszki
Soleckiej, Kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku.
Etap ten został pozytywnie zaliczony przez 174 osoby. Poziom drugi
składał się z testu oraz z trzech
pytań opisowych. Problematyka
dotyczyła dosyć szerokiego zakresu, między innymi skutków picia
alkoholu, zażywania narkotyków,
palenia tytoniu, utrzymywania
porządku i czystości w gminach,
podstaw ruchu drogowego, a także
znajomości konstytucji.

Etap ten zaliczyło 26 osób i to
oni zmagali się 25 marca podczas
uroczystego finału. Wszyscy finaliści przygotowali projekty działań,
które ich zdaniem mogą poprawić
poziom bezpieczeństwa w ich społecznościach. 25 marca od godziny
8.00 starali się przekonać jury co
do słuszności swoich pomysłów.
Laureatami zostali:
I miejsce Katarzyna Ratajczyk
- Gdańsk, II miejsce Beata Łęgowska - Puck, III miejsce Ludmiła Kołek
- Pruszcz Gdański.
Poniżej pełna lista finalistów:
Agnieszka Borsich – Gdańsk, Katarzyna Ratajczyk – Gdańsk, Klaudia

Gdańskie

Zachęcamy mieszkańców Gdańska do udziału w sympatycznej akcji,
dzięki której mamy możliwość poznać
ludzi obok których mieszkamy.
Promujmy ideę solidarności
i życzliwości w sąsiedztwie.
Istotą spotkań jest integracja,
wzmocnienie więzi społecznych
i poczucie wspólnoty. Jest to także
okazja do nawiązania znajomości.
Europejski Dzień Sąsiada największe święto społeczności lokalnych w Europie, objęte patronatem

Dni

Sąsiadów
Przyłącz się do akcji!
Zorganizuj sąsiedzkie spotkanie!

28 maja – 13 czerwca 2010

Brzózka – Gdańsk, Mateusz Mierzejewski – Gdańsk, Wojciech Gliwka
- Gdańsk, Dawid Wilewski – Gdańsk,
Anna Rzemieniu – Gdańsk, Łukasz Łabędzki – Gdańsk, - Dawid Kiełp – Sopot, Kamila Kullas – Sopot, Aleksandra
Wysocka – Tczew, Kamila Niedziałkowska – Tczew, Joanna Zbrzeźna
– Tczew, Anna Gwizdała –Wejherowo, Karolina Rost – Wejherowo,
Beata Łęgowska – Puck, Katarzyna
Moszczyńska - Pruszcz Gdański, Ludmiła Kołek - Pruszcz Gdański, Patrycja Kogut – Kwidzyn, Agata Pluskota
– Kwidzyn, Robert Bulczak – Kwidzyn,
Szymon Smentek – Słupsk, Arnold
Nowak –Słupsk, Monika Grzeżuł-

kowska - Słupsk, Daniel Gostkowski
– Kościerzyna, Natalia Kotowska
– Kościerzyna.
Poniżej lista zwycięzców od
miejsca 23: 23 miejsce Arnold Nowak – Słupsk, 22 miejsce Dawid
Kiełb – Sopot, 21miejsce Agnieszka Borisch – Gdańsk, 20 miejsce
Kamila Kullas – Sopot, 19 miejsce
Katarzyna Moszczyńska, 18 miejsce Dawid Wilewski – Gdańsk, 17
miejsce Wojciech Gliwka – Gdańsk,
16 miejsce Kamila Niedziałkowska
– Tczew, 15 miejsce Agata Pluskota – Kwidzyn, 14 miejsce Łukasz
Łabędzki – Gdańsk, 13 miejsce Patrycja Kogut – Kwidzyn, 12 miejsce
Mateusz Mierzejewski - Gdańsk, 11
miejsce Szymon Smentek – Słupsk,
10 miejsce Aleksandra Wysocka
– Tczew, 9 miejsce Natalia Kotowska – Kościerzyna, 8 miejsce Robert
Bulczak – Kwidzyn, 7 miejsce Joanna
Zbrzeźna – Tczew, 6 miejsce Monika
Grzeżułkowska - Słupsk, 5 miejsce
Karolina Rost – Wejherowo, 4 miejsce Anna Gwizdała – Wejherowo.
Agnieszka Solecka
Irmina Tarnawska
Referat Profilaktyki
Straż Miejska w Gdańsku

Prezydent „pomaga dźwigać” nagrodę laureatce
Komisji Europejskiej i wspierane
przez Komitet Regionów, sieć miast
Eurocities, obchodzimy w 1100
miastach 29 krajów przez ponad
9 milionów mieszkańców.
Formuła spotkań Gdańskich Dni
Sąsiadów jest szeroka - świętować
można wszędzie: na dziedzińcu, na
podwórku, na ulicy, przed blokiem,
w ogrodzie, w parku, w mieszkaniu.
Na organizowane przez siebie
spotkanie otrzymasz nieodpłatnie
plakaty i pocztówki – zaproszenia dla

swoich sąsiadów! Zgłoś się za pośrednictwem strony internetowej www.dnisasiadow.gda.pl lub skontaktuj się z
Anną Gaj-Sokołowską Wydział Spraw
Społecznych UM, Referat Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi ul. 3. Maja 9, pokój nr 209,
tel. 58 323 70 70, e-mail: a.gaj-sokolowska@gdansk.gda.pl
Na organizatorów najciekawszych spotkań czekają nagrody
rzeczowe!
Anna Gaj - Sokołowska UM
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Pod patronatem Kuriera

W Zespole Szkół Zawodowych nr 9
Ogólnopolski Konkurs
Młodych Talentów Fryzjerskich
Konkurs o „Bursztynowy Grzebień” oraz Ogólnopolski
Konkurs Makijażu o „Bursztynową Pomadkę” odbywał się
9 kwietnia 2010 r. już po raz szósty. W konkurencjach
udział wzięły 92 osoby z Gdańska, Gdyni, Warszawy,
Torunia, Bydgoszczy, Zielonej Góry, Elbląga, Rumi,
Wejherowa, Pucka i Chojnic. Jest to ogromne
przedsięwzięcie, w które zaangażowani są wszyscy
nauczyciele, a koordynacją zajmowała się Agata Rasmus,
kierownik szkolenia praktycznego.
Jak co roku konkursy cieszyły się
dużym zainteresowaniem uczniów
szkół fryzjerskich i kosmetycznych
z całej Polski. Uczniowie brali udział
w wybranych przez siebie konkurencjach: „Pożegnanie zimy” oraz „Co
mi w duszy gra” w kategorii damskiej
i męskiej. Poziom jak co roku był bardzo wysoki, dlatego przed komisją
stało niezwykle trudne zadanie, aby
wyłonić rzeczywiście najlepszych
fachowców.
W trakcie konkursu uczniowie
ZSZ nr 9 zaprezentowali swoje umie-

jętności. Zgromadzeni goście mogli
zobaczyć pokaz mody oraz taniec
do muzyki Michaela Jacksona przygotowany przez Renatę Kamińską,
fryzury i makijaż wykonali uczniowie
technikum usług fryzjerskich pod
kierunkiem nauczycieli: Agaty Leszczyńskiej, Piotra Bittnera, Katarzyny
Pisarskiej, Beaty Kostuch, Małgorzaty Rumińskiej, Mirosławy Gacy.
Uczniowie technikum odzieżowego, który wzięli udział w Szkolnym
Konkursie na „Najlepszego Kreatora
Mody” zaprezentowali również przy-

Fantastyczne stroje

Pomys³owa i oklaskiwana rewia mody
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gotowane przez siebie kolekcje ubiorów i z rąk dyrektor Teresy Gołębiewskiej odebrali nagrody, wyróżnienia
i upominki za udział w konkursie.
I miejsce przypadło uczennicy
klasy II Agnieszce Chmielewskiej,
II miejsce zdobyła Kinga Wicon
również uczennica II klasy – obie
rozwijają swoje umiejętności zawodowe pod kierunkiem Barbary
Marcinkowskiej, III miejsce zdobyła
uczennica klasy III Emilia Marlewska,
kształcąca się pod kierunkiem Krystyny Jaworskiej.
Zawód technika technologii
odzieży cieszy się w naszej szkole dużym zainteresowaniem. Mamy
również nadzieję na poszerzenie
oferty poprzez wprowadzenie
w technikum odzieżowym innowacji
„Stylizacja sylwetki”, w ramach której uczniowie zdobędą umiejętności
stylisty z zakresu doboru nie tylko
odzieży, ale też fryzury i makijażu do
różnych typów urody.
Jak co roku konkursy swoim
patronatem objęli: Prezydent Miasta Gdańska, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorska Izba
Rzemieślnicza Małych i Średnich
Przedsiębiorstw i „Nowy Kurier
Nadbałtycki”.
W sponsorowanie licznych
i wspaniałych nagród dla uczestników konkursów zaangażowały
się różne firmy fryzjerskie i kosmetyczne, między innymi: Kemon,
Loreal, Goldwell, Hurtownia Fryzjerska „SEBA” z Wejherowa, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych
i Średnich Przedsiębiorstw, Centrum
Kształcenia SCARLET, Schwarzkopf, Grupa Polwell, Hurtownia
Fryzjerska VEBA ze Starogardu
Gdańskiego, , Wydawnictwo SUZI,
Karczewscy, Ziaja, Avon, Oriflame,
Sail Service.
Organizatorzy i sponsorzy
przygotowali nagrody dla wszystkich zawodników za uczestnictwo
w konkursie.
Dla laureatów
I miejsca poszczególnych konkurencji oprócz
licznych nagród sponsorów Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr
9 ufundował „Bursztynowe Grzebienie” i „Bursztynową Pomadkę”.
Uczniowie ZSZ nr 9 zajęli liczne
czołowe miejsca w poszczególnych
konkurencjach:

Popisowa fryzura wykonana przez
uczniów szkoły

Dyrektor Teresa Go³êbiewska prezentuje projekt o bursztynie

II miejsce w konkurencji damskiej „Pożegnanie zimy” Natalia
Krzewska uczennica klasy II zawodowej, II miejsce w konkurencji
męskiej „Pożegnanie zimy” Aneta
Kreczkiewicz uczennica klasy II
technikum usług fryzjerskich, III
miejsce w konkurencji męskiej
„Pożegnanie zimy” Szymon Jachimczyk, uczeń klasy I technikum usług fryzjerskich, III miejsce
w konkurencji damskiej „Co mi
w duszy gra” Katarzyna Wiśniewska, uczennica klasy II technikum
usług fryzjerskich.
W konkursie makijażu II miejsce
zajęła Kulesza Marita, uczennica
klasy IV technikum usług fryzjerskich, III miejsce
Aleksandra
Sobiech, uczennica klasy II liceum
profilowanego. Wyróżnienie otrzymała Natalia Kowalewska, uczennica klasy III technikum usług
fryzjerskich.

Pod patronatem Kuriera

W Szkole Podstawowej nr 39
finał konkursu sportowego
Finał Wojewódzkiego Konkursu
pod hasłem „Historia Euro i Europejskiej Piłki Nożnej” miał miejsce
w dniu 31 marca 2010 r. Patronat
nad konkursem objął Prezydent
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz,
zaś nagrody w konkursie ufundowali
sponsorzy: Grupa Inwestycyjna
HOSSA SA, która zakupiła prezenty
dla wszystkich finalistów, NORDEA
Bank Polski i Wydział Edukacji
w Gdańsku, którzy przekazali na
ten cel środki pieniężne.
Gościliśmy z Wydziału Edukacji
inspektor Elżbietę Marek oraz Radnego Miasta Gdańska Wojciecha
Błaszkowskiego. Konkurs przeprowadzał Jarosław Karczewski.
Uczniowie najpierw rozwiązywali
test, następnie krzyżówkę z hasłem, wypełniali dane na osi, dotyczące dat i wydarzeń związanych
z historią europejskiej piłki nożnej
oraz uzupełniali tekst z lukami. Na
każde zadanie był wyznaczony czas
od 10 do 15 minut.
Laureat pierwszej nagrody, Dawid Zapisek ze Szkoły Podstawowej nr 4 ma olbrzymie wiadomości
na temat sportu i zawodników.
Z łatwością wymienia nazwiska
wielu zawodników polskich, a także
zagranicznych. – Bardzo podoba mi
się oprawa meczów – mówi Dawid.
– Doping kibiców, machanie szalikami, baloniki i śpiewy.
Goście, uczniowie, nauczyciele
i rodzice obejrzeli pokaz taneczno - sportowy w wykonaniu grupy
uczniów z klas: IIB, IIIA, IIIB, IVA,
IVB, IVC, przygotowany pod opieką
nauczycieli Danuty Musińskiej i Małgorzaty Kardaś.
W Szkole Podstawowej nr 39
wybudowano boisko ze sztuczną
nawierzchnią. W programie dzia³añ
zwi¹zanych z zagospodarowaniem

Trzeba umieæ siê tak skupiæ!

Laureaci, dyrekcja i goście
boiska, który złożono aplikując
o fundusze, zapisano wykorzystanie
go dla zaktywizowania społeczności
szkolnej i lokalnej. Anna Senger ma
swój wielki w tym udział. Konkurs, już
drugi z kolei, jest właśnie realizacją
założeń zapisanych w projekcie i
planowo realizowanych.
– Inwestorzy nadal się interesują szkołą i udzielają nam wsparcia
– zauważyła z zadowoleniem dyr.
Wojewoda.
Inspektor Elżbieta Marek podzieliła się obserwacjami podobnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 79.
– Grają tam grupy zorganizowane,
wszyscy zawodnicy mają identyczne koszulki. Oczekują spokojnie,
chociaż z pewną niecierpliwością,
na swoją kolej. Widać, że dyrektor
szkoły Michał Zapolski – Downar
trzyma wszystko pod kontrolą.
Dyrektor Anna Ptasińska
- Wojewoda, Elżbieta Marek oraz
Wojciech Błaszkowski uhonorowali
laureatów pierwszych trzech miejsc
pamiątkowymi statuetkami, dyplomami i nagrodami w postaci Mpg-4
i pendrivów. Nagrody rzeczowe
oraz dyplomy otrzymali także wszyscy pozostali uczestnicy finałowych
rozgrywek.
Do finału przystąpiło 19 uczniów.
Konkurs odbywał się na dwóch poziomach. Maksymalna ilość punktów za cztery zadania wynosiła 64

dla gimnazjalistów i 63 dla uczniów
szkół podstawowych.
Członkowie komisji: Jarosław
Karczewski, nauczyciel wychowania fizycznego i autor zadań przygotowanych dla finalistów, oraz
Stefania Kobylińska, Alicja Pietrzak,
Hanna Michalczyk i Marlena Maśnica przyznali następującą punktację
uczestnikom II Edycji Wojewódzkiego Konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 4 Dawid Zapisek (50 p.) - I miejsce;
Szkoła Podstawowa nr 61, Marcin Pojmaj (42 p.) - II miejsce;
Szkoła Podstawowa nr 52, Jakub
Cirkowski (40 p.) - III miejsce;
Szkoła Podstawowa nr 39
Piotr Wójcik (39 p.) - IV miejsce; ZKPiG nr 5 Piotr Mamcarz
(33 p.) - V miejsce; Szkoła
Podstawowa nr 39, Dariusz

Adamczyk (29 p.) - VI miejsce;
Szkoła Podstawowa nr 39, Kamil
Twardziak (27 pkt.) - VII miejsce.
Gimnazjum:
Gimnazjum nr 20, Jakub
Kallas (58 p.) - I miejsce; Gimnazjum nr 48, Paweł Araminowicz (53 p.) - II miejsce;
Gimnazjum nr 2 Michał Wuczyński
(52 p.) - III miejsce; Gimnazjum nr
20, Maciej Prus (49 p.) -IV miejsce;
Gimnazjum nr 48 Marcin Maziuk (47
p.) - V miejsce; Gimnazjum nr 2 Jan
Niedbalski (47 p.) - V miejsce; Gimnazjum nr 22, Krzysztof Skibicki (44
p.) - VI miejsce; Gimnazjum nr 22,
Filip Wichman (43 p.) - VII miejsce;
Gimnazjum nr 22, Patryk Kamola
(38p.) - VIII miejsce; Gimnazjum nr
20, Maciej Kałęcki (38 p.) - VIII miejsce; Gimnazjum nr 12, Maksymilian
Prusik (38 p.) - VIII miejsce.

Występy uczniów szkoły gospodarzy
4/2010
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Konkursy i prezentacje

XVI Turniej Wiedzy Samochodowej
Zespół Szkół Samochodowych był
organizatorem kolejnego już turnieju,
sprawdzającego wiedzę uczniów, i cieszącego się wzrastającą popularnością.
Na zawody przybyli uczniowie z wielu
szkół województwa wraz ze swymi
nauczycielami. W tym roku konkurs
przebiegał w niezwykle poważnej
atmosferze, szczególnego dnia - 10
kwietnia. Dyrektor szkoły Mirosław
Sreberski po usłyszeniu wiadomości
o katastrofie ogłosił minutę ciszy dla
uczczenia ofiar.
Zawodnicy rozwiązywali testy i zadania praktyczne, przygotowane przez
organizatorów konkursu. Do jednego
z głównych organizatorów należy Wiesława Elek. – Przybyli tu prawdziwi
pasjonaci tego zawodu – powiedziała.
– Uczniowie, którzy interesują się motoryzacją i zdobywają wiedzę nie tylko
w szkole. Do takich właśnie należy
Tomasz Narożny. – Ten konkurs to
dla mnie prawdziwa próba sił – powiedział. – Teraz wiem, bo sprawdziłem,
rozwiązując test konkursowy, co już
umiem, a z jakich zakresów powinienem swoją wiedzę poszerzyć. Konkurs
był trudny – dodał laureat. Interesuje
się motoryzacją od dziewiątego roku
życia. Kiedy tylko ma okazję, odbywa
praktykę w warsztacie „Autopomagier”. Na podwórku stoi u niego Mercedes 300 CB coupe, pracuje nad nim,
aby przywrócić mu dawną świetność.
– Jestem wdzięczny wszystkim swoim
nauczycielom za zdobytą wiedzę – dodaje zwycięzca konkursu. – Chciałbym
jednak szczególnie podziękować panu
Andrzejowi Modzelewskiemu i Piotrowi
Mielke.
Przy organizacji i przeprowadzaniu
konkursu pracowali również Janusz Kulik, Kazimierz Kiszka, Lech Obara, Jarosław Kuleszo i Piotr Rymiński.
Szczególnie ważną dla nich
lekcją było zwiedzanie pracowni tłokowych silników spalinowych, którą
prezentował Jan Kiszka. Wszystkie
elementy wyposażenia są modułami
i umożliwiają kompleksową symulację

Gospodarze konkursu i laureat
różnego rodzaju uszkodzeń. Nauczyciel je programuje, wprowadzając
„uszkodzenia”, zadaniem ucznia jest
znalezienie rozwiązania.
Marcin Mamulik, który znalazł się
w pierwszej dziesiątce, zauważył, że
było dużo pytań teoretycznych, które
poszły mu bardzo dobrze. Również
podkreśla znaczenie swoich nauczycieli,
wymieniając panią Wiesławę Elek, pana
Obarę, Kiszkę. – Sukces mój zależy od
nauczycieli – dodaje z przekonaniem.
– Podkreśla również, że nauczyciele
podążają za rozwojem techniki i motoryzacji, zapoznając uczniów z ciekawostkami, nowinkami czy ostatnimi
odkryciami. – Nasza pracownia jest na
wysokim poziomie – mówi. – Nie można
jednak bazować wyłącznie na wiedzy
zdobytej w szkole mimo jej wysokiego
poziomu – dodaje. – Trzeba uczyć się
samemu i zdobywać wiedzę zewsząd.
– Motywuje go do zwiększonego wysiłku osobiste pragnienie stania się
najlepszym w swojej dziedzinie. Swoją
przyszłość wiąże z branżą motoryzacyjną, szczególnie interesuje go diagnostyka komputerowa.

Pracownię prezentuje mgr inż. Kazimierz Kiszka
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– Przybyli tu najlepsi z najlepszych
z całego województwa - powiedział dyrektor Sreberski. W turnieju brało udział
300 uczniów.
Finaliści turnieju: Sławomir Maciszka, Dawid Chmielewski, Tomasz
Narożny, Łukasz Wyżgowski, Mateusz
Witos, Damian Laskowski.
Finaliści turnieju w kategorii
klas technikalnych: Laskowski Damian (ZST Tczew), Witos Mateusz
(ZST Kartuzy), Wyżgowski Łukasz
(ZSS Bydgoszcz), Sojka Kamil (ZSS
Bydgoszcz), Slizewski Łukasz (ZST
Tczew), Formela Michał (ZSS Gdańsk),
Pobłocki Paweł (ZSP Bytów), Manulik
Marcin (ZSS Gdańsk), Budziński Sebastian (ZSS Olsztyn), Wyrzykowski
Przemysław (ZSM Gdynia), Piechowski
Arkadiusz (ZSP Bytów), Zywert Maciej
(ZSP 4 Słupsk), Dejk Łukasz (PZS 2
Kościerzyna), Grabowski Jacek (ZSP
4 Słupsk), Suproń Wojciech (ZS 10
Koszalin), Mariak Grzegorz (ZS 10
Koszalin), Bielak Mateusz (ZS 2 Nowy
Dwór Gd.), Czoska Tomasz (ZSP 4
Wejherowo), Koller Piotr (ZS 2 Nowy
Dwór Gd.), Tempski Marcin (ZSP 4
Wejherowo), Zdanowski Adam (ZSM
Gdynia), Maziuk Krzysztof (ZSS Olsztyn), Kleina Kamil (ZST Kartuzy).
Finaliści turnieju w kategorii klas
zasadniczych: Narożny Tomasz (ZSS
Gdańsk), Chmielewski Dawid (ZSM
Gdynia), Maciszka Sławomir (ZSP
Puck), Żelazny Marcin (ZSP 4 Słupsk),
Zielonka Roman (ZSP 4 Słupsk), Paguła
Sebastian (ZS 10 Koszalin), Piechowski
Grzegorz (PZS 2 Kościerzyna), Kleina
Michał (ZSS Bydgoszcz), Chybźiński
Mateusz (ZST Tczew), Lipka Tomasz
(ZS 2 Nowy Dwór Gd.), Obczyński
Damian (ZSS Gdańsk), Stańko Bartosz (ZSS Olsztyn), Maślona Mateusz
(ZSP Bytów), Toruńczak Krstian (ZSP

4 Wejherowo), Czoska Adam (ZSM
Gdynia), Kunc Damian (ZSP Puck),
Lorys Marek (ZS 2 Nowy Dwór Gd.),
Głowienka Rajmund (ZSP 4 Wejherowo), Błoński Adrian (ZSS Olsztyn),
Buchholz Jan (ZST Tczew), Sufried
Adrian (ZS 10 Koszalin), Kaźmierczak
Grzegorz (ZSS Bydgoszcz), Wysocki
Adam (ZSP Bytów).
Szkoły – ogólna klasyfikacja
punktowa: Zespół Szkół Technicznych z Tczewa, Zespół Szkół Samochodowych z Bydgoszczy, Zespół
Szkół Samochodowych z Gdańska,
Zespół Szkół Technicznych z Kartuz,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 ze Słupska, Zespół Szkół Nr 10
z Koszalina, Zespół Szkół Mechanicznych z Gdyni, Zespół Szkół Samochodowych z Olsztyna, Zespół Szkół Nr 2
z Nowego Dworu Gdańskiego, Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych z Bytowa,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 4 z Wejherowa, Powiatowy Zespół
Szkół Nr 2 z Kościerzyny, Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych z Pucka.

Finaliœci turnieju odbieraj¹ nagrody (od góry): Dawid Chmielewski, Mateusz Witos

Konkursy

Rozstrzygnięcie
konkursu „Gdańsk
Żuławy i Niderlandy”
w XX Liceum
Ogólnokształcącym
Organizatorem konkursu było XX
LO im. Zbigniewa Herberta, wspólnie
z Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Rotary Club Sopot. Konkurs honorowym patronatem
objęli: Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz i Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów Magdalena Pramfelt.
Laureaci wykazali się poważną
wiedzą na temat wkładu Holendrów
w dorobek materialny Gdańska oraz
w zagospodarowanie Żuław.
- Holendrzy byli znakomitymi specjalistami w dziedzinie
melioracji. Odznaczali się dużą
wiedzą, pracowitością i skromnością. Doprowadzili Żuławy do
kwitnącego stanu – powiedziała
konsul Magdalena Pramfelt. – Do
naszych czasów pozostało po nich
wiele zabytków. Jedynie Gdańsk ze
wszystkich miast na całym świecie ma obiekty tej klasy, budowane
przez Holendrów.
Byli znakomitymi architektami
- pozostawili w Gdańsku budowle,
którymi szczyci się miasto – wystarczy wspomnieć Dom Uphagena.
W muzeum wiszą dzieła malarskie,
dowodzące ich talentu. Przyczynili
się do wzrostu obronności Gdań-

ska, budując fortyfikacje, stworzyli
również system kanałów.
- Dziękujemy Rotary Club za
współpracę, która pokazuje, że
miasto Gdańsk od wieków należy
do Europy – powiedziała dyrektor
Wydziału Edukacji Regina Białousów. – Podsumowując konkurs,
dodała – Prace uczniów zostaną
opublikowane z formie książkowej.
Postaramy się również o wersję
angielską.
Wspaniałość dziedzictwa holenderskiego w Gdańsku zafascynowała Tomasza Kuczmińskiego z XIX
LO, ucznia Wiolety Niesiołowskiej.
– Przeczytałem wiele książek, przygotowując się do konkursu. Sprawiło
mi to ogromną przyjemność, gdyż jest
zgodne z moimi zainteresowaniami.
Moja pasją jest sztuka i historia – powiedział Tomasz Kuczmiński. – Interesują mnie również sprawy ekonomiczne. Lubię się uczyć i pogłębiać swoje
wiadomości z wielu dziedzin.
Laureat konkursu, Mateusz Stefanowski z XX LO, uczeń Henryka
Dołasińskiego, chciałby spożytkować wycieczkę do Amsterdamu na
porównanie z realiami zdobytej o tym
mieście wiedzy. – Jestem pewien, że
uroda i bogactwo miasta, które zoba-

Laureat, Mateusz Stefanowski z XX LO odbiera nagrodę, fot. Emil Cieœlak
czę, będą równe z opisami w książkach – powiedział.
- Amsterdam jest znany uczniom
naszej szkoły – dodała dyrektor Bożena Kondratiuk. – Bywamy tam
często z okazji naszych kontaktów
ze szkołą w Meppen.
Rotary Club pomaga uzdolnionej
młodzieży w różny sposób. – Chociaż wspieramy talenty, troszczymy
się również o dzieci pokrzywdzone
przez los – powiedział rotarianin,
Jan Markiewicz. – Działamy wśród
społeczności lokalnych, niosąc pomoc. Pracujemy dla innych, gdzie
tylko możemy: wyposażyliśmy plac
zabaw w Krokowej, przeprowadziliśmy szczepienia 1800 dzieci. Taka
jest misja rotarian.
Do konkursu przystąpiło 35
uczniów gdańskich szkół ponadgimnazjalnych.
Nagrodami za I i II miejsce
w każdej kategorii są tygodniowe
wycieczki do Holandii!

Laureaci w poszczególnych kategoriach
Konkurs historyczny
I miejsce – Anna Dziemianko, XX LO,
II miejsce – Tomasz Kuczmiński,
XIX LO
wyróżnienia: Anna Belka XII LO,
Sylwester Tarka XII LO, Paulina Żebrowska XX LO
Prezentacja multimedialna
I miejsce – Mateusz Stefanowski, XX
LO, II miejsce ex aequo – Emil Przyżycki, Zespół Szkół GastronomicznoHotelarskich; Jakub Siluk, XX LO
wyróżnienia: Daniela Wysiecka
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Łukasz Żeromski XIX LO,
Ewelina Zych XII LO
Praca pisemna
I miejsce – Magdalena Szkuat, Zespół
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, II
miejsce – Oskar Rynkiewicz, XIX LO
wyróżnienie: Anna Belka XII LO

W SP 80 V Wojewódzki Konkurs Poetycko-Recytatorski „Przyroda wokół nas”
Zgodnie z kilkuletnią tradycją, w kwietniu nasza szkoła
organizuje wojewódzki konkurs
poetycko-recytatorski dla klas II
i III. W tym roku tematem przewodnim była „Przyroda wokół
nas”. Na konkurs napłynęło
ponad 80 utworów, z których
komisja wyłoniła dwadzieścia.
W finale znaleźli się uczniowie ze szkół podstawowych nr
50, 44, 8, 23, 20 i 80. Młodzi
poeci musieli zaprezentować
publicznie swoje utwory. Trema

i emocje były tak silne, że recytujący zapominali własne teksty.
Jednak atmosfera konkursu
pomogła pamięci i psychice
uczestników. Wszyscy powinni
być dumni i zadowoleni z osiągniętego wyniku. Najpiękniej
swoje utwory recytowali i zajęli
następujące miejsca: I - Agata
Salnik z SP nr 44, II - Dominika
Raczyńska z SP nr 44, III - Kinga
Gąsowska z SP nr 23. Wyróżnienie otrzymał Maksymilian
Kubiak ze Szkoły Podstawowej

Joanna Merta i Henryka Toczek
wręczają nagrodę Maksymilianowi Kubiakowi

nr 80. Organizatorkami konkursu były: Henryka Toczek,
Renata Sobczak, Małgorzata
Łapuć. Nagrody ufundowali

Laureaci

SP nr 80, Wydawnictwa: Nowa
Era i WSiP, którym serdecznie
dziękujemy.
Małgorzata Łapuć
4/2010
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Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego
zorganizował XII Wojewódzki Konkurs
na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Sprzedawca
W konkursie udział wzięło 36
uczniów z osiemnastu szkół, wliczając w to gospodarzy. Spoza
terenu województwa zgłosiło się
również wiele szkół. Przedsięwzięcie sięga po rangę ogólnopolską,
świadcząc o wzrastającym prestiżu
szkoły w zakresie przygotowania
zawodowego.
Głównym organizatorem konkursu jest Henryka Glińska-Łobacz. Od
strony merytorycznej jako organizatora należy wymienić Sławomira Stąsieka, od informatycznej natomiast
- Przemysława Wojtowicza.
- Konkurs spełnia ważną rolę
w przygotowaniu zawodowym
– powiedział dyrektor Andrzej
Mądrzak. – Uczniowie uczą się
pewnej swobody działania w zawodzie i samodzielności w pracy.
Podczas konkursu muszą bowiem

sami wykonywać zadania zawodowe. Dodatkowym elementem
jest sprawdzenie kultury sprzedaży
i nauka właściwego odnoszenia się
do klienta. Te wszystkie umiejętności
uczniowie mogą sprawdzić i zmienić
poprzez skonfrontowanie się z innymi i porównanie z własnymi umiejętnościami i stylem pracy. To ważny
element wychowawczy.
Konkurs składał się z dwóch
etapów - teoretycznego i praktycznego. Etap pierwszy zaliczyło sześć
osób. Etap praktyczny był prawdziwą
symulacją pracy zawodowej. Organizatorzy przygotowali stoiska, przy
których rolę kupującego odgrywał
egzaminator, a rolę sprzedawcy
– uczeń.
- Wybieramy się na wycieczkę – mówi „kupujący”.
– Co nam może pani polecić?

Doskonale się czuje w tym zawodzie Anita Sędrowska

W jury przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej
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Nad ogłoszeniem wyników czuwa dyrektor Andrzej Mądrzak
„Sprzedawczyni” musiała znać
ceny hurtowe, rodzaj opakowań
oraz konkretną liczbę produktów
w każdym pudełku. To prawdziwe
zadanie matematyczne, które należało natychmiast rozwiązać i jeszcze
podać składniki, zachęcając lub rekomendując dany produkt. Zadaniem
zdającego było również zorganizować stanowisko pracy.
Wielką pomocą w przygotowaniu
konkursu stały się instytucje i firmy
stale współpracujące ze szkołą.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego
„Bałtyk” wyposażyły w produkty
sześć stanowisk sprzedaży detalicznej i trzy stanowiska do sprzedaży hurtowej. Sala ze stoiskami do
sprawdzenia praktycznych umiejętności przedstawiała się imponująco.
Tutaj należało umieć i samodzielnie
poruszać się pomiędzy półkami
z produktami a kasą.
Nic więc dziwnego, że ten etap
wzbudzał ogromne zdenerwowanie.
W przyległej sali trzy zawodniczki,
siedząc przy stole, oczekiwały na
swoją kolej zdawania. Chwila przed
wejściem na salę egzaminacyjną wyzwalała w nich potężne emocje, toteż
dodawały sobie wzajemnie odwagi.
– Nie martw się, zdasz na pewno
– powtarzały koleżankom.
- Celem egzaminu było sprawdzenie stopnia przygotowania do
zdania egzaminu zawodowego
– powiedziała Katarzyna Kozioł.
– Uczniowie mogli tu sprawdzić swoje kwalifikacje zawodowe.

- Poziom konkursu był wyrównany i wysoki – powiedział Sławomir
Stąsiek. – Na 70 punktów możliwych
3 osoby uzyskały ponad 64 punkty.
- Wszyscy uczniowie zdaliby egzamin i to z bardzo dobrym wynikiem
– dodaje Henryka Glińska-Łobacz.
- Konkurs spełnia również
ważną rolę w kształtowaniu postaw uczniów. Każdy z nich czuje
się dowartościowany i doceniony
– powiedział dyrektor Andrzej
Mądrzak. – Przywiązujemy szczególną wagę do tej strony konkursu.
Zależy nam, aby zawodnicy poczuli
wartość i godność swojego zawodu i siebie samych – dodał dyrektor
ZSBO.
Formę konkursu docenił Marek
Nowicki, przedstawiciel kuratorium. Zauważył skomputeryzowaną metodę punktacji podczas
przebiegu zadań konkursowych,
co umożliwia szybkie zapoznanie
się z wynikami.
Ewa Karolewska podkreśliła
zaangażowanie się całej społeczności uczniowskiej w przygotowanie konkursu. Uczniowie
wykonali ręcznie napisy i plansze
informujące o konkursie, wywieszone w korytarzach. Konkurs był
ważnym i ekscytującym zadaniem
dla szkoły gospodarzy.
Cenne nagrody ufundował Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku oraz szkoła. Wśród
nagród wymieńmy radiomagnetofon
czy odtwarzacz DVD.

Szkoła Podstawowa nr 80

T adycyjny kiermasz przedświąteczny
Od kilku lat w tygodniach poprzedzających
Wielkanoc organizujemy kiermasz - w tym roku
odbywał się 18 marca. W klasach 0-III za organizację przedsięwzięcia odpowiadały nauczycielki
kształcenia zintegrowanego: Dominika Barczuk oraz
Iwona Uciechowska, a w klasach IV – VI polonistka,
Magdalena Białorucka i nauczyciel języka angielskiego, Michał Pruszak. Intendentka Aleksandra
Miller zajmuje się zakupem materiałów.
Na stoiskach pojawiły się malowane gipsowe
oraz drewniane zajączki, kurczaczki i jajka, koszyczki z wiosenną trawką, a także koguciki i zajączki na
patyku, wykonane przez dzieci. Rodzice kupowali
również ręcznie zdobione kartki świąteczne oraz
palmy z kolorowego papieru i suszonych traw.
Marcie Truszkowskiej, obsługującej kupujących,
pomagały uczennice klas szóstych: Martyna Dziedzic, Anna Łukaszewicz, Aleksandra Markowska,
Agata Mroczko, Julia Nagiewicz, Nikola Rymsza,
Kornelia Serba, Anna Truszkowska, Klaudia
Wiatr.
Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na
inwestycje w naszej szkole.

Kreatywność
bez granic,
czyli drugie
życie odpadu
Jednym z naczelnych haseł realizowanych
przez naszą szkołę jest wychowanie ucznia kreatywnego, umiejącego konstruktywnie podejść do
problemu. Wzorem lat ubiegłych nasi podopieczni
w tym roku szkolnym również otrzymali do wykonania twórcze zadania w czasie ferii zimowych.
Polegały one na przygotowaniu konkursu plastycznego „Wesołe śmieci”.
Ideą było kreatywne spojrzenie na odpady.
Zadanie dzieci polegało na stworzenie projektu
ich zagospodarowania. Pomysłowość uczniów
oraz liczba zgłoszonych prac zaskoczyła organizatorkę imprezy, nauczycielkę kształcenia zintegrowanego, Iwonę Klimaszewską-Niedzielę.
Wyrazy uznania należą się wszystkim uczestnikom konkursu, na szczególne wyróżnienie
jednak zasłużyły następujące prace: lalka, robot,
dwie żyrafy, krokodyl i słoń. Do ich wykonania
uczniowie wykorzystali zakrętki od butelek i kapsle, plastikowe pojemniki, makulaturę czy taśmy
magnetofonowe i opakowania. Prace pokazaliśmy rodzicom na wystawie 18 marca.
Marta Franaszczuk-Truszkowska

Zespół Szkół Energetycznych
oraz Gdański Ośrodek Kultury
Fizycznej organizatorami Zawodów
Międzyszkolnych w Pływaniu
Kolejna edycja zawodów międzyszkolnych
w pływaniu indywidualnym szkół ponadgimnazjalnych za nami. Tak jak i w zeszłym roku
zawody cieszyły się powodzeniem. Na start
zgłosiło się stu dwudziestu trzech zawodników
i zawodniczek, którzy wystartowali w czterech
konkurencjach na dystansie 50 metrów. Mimo
małych poślizgów w czasie, zawody odbyły się
sprawnie, a wszelkie niedogodności zrekompensowały znakomite starty zawodników, którzy
płynęli jak Justyna Kowalczyk po swój wymarzony
złoty medal olimpijski.
Zawody rozpoczął styl grzbietowy, w którym zaszczytne pierwsze miejsce wśród chłopców zajął
z czasem 0:30:23 Jakub Kondrotowicz z II LO, drugie miejsce z czasem 0:31:31 Mateusz Tuszyński
z VIII LO, a trzecie Latoszewski Robert z ZSŁ 0:32:
14. Wśród dziewcząt natomiast najlepsza okazała
się Aleksandra Assulewicz z XX 0:35:36. Miejsce
drugie zajęła Aleksandra Cwojdzińska z II LO 0:37:
57, a trzecia przypłynęła Alicja Ziomkowska z Conradinum z wynikiem 0:37:95.
W stylu klasycznym pierwsze miejsce zajął Mikołaj Rozciszewski z VI LO z rezultatem 0:35:67,
miejsce drugie Michał Tarulewicz z Conradinum
0:36:02 a tuż za nim Wojciech Zwara z ZSŁ z czasem 0:36:36. Najlepszą „żabkarką” okazały się Anita
Wrzeszcz z XIX LO oraz Małgorzata Wróbel 0:42:
16, które zaskoczyły nie tylko siebie, gdy stanęły na
podium, ale również organizatorów. Na kolejnym
miejscu uplasowała się Wiktoria Lewandowska

z I LO 0:42:44, a jako trzecia - Alicja Ziomkowska
z Conradinum i wynikiem 0:42:54.
Styl dowolny najbardziej popularny wśród młodzieży. Wystartowało w nim dwudziestu ośmiu
chłopców i najlepszym z nich okazał się Kacper
Nowak z VII LO i wynikiem 0:26:66. Kolejne miejsca
zajęli Kamil Woźniak z VI LO 0:27:08 i na trzeciej
pozycji - Michał Pieckowski z I LO z wynikiem 0:27:
10. Natomiast na dwadzieścia trzy dziewczęta startujące w tej konkurencji, na miejscu pierwszym na
podium stanęła Agata Słaba z II LO 0:31:95, która
pokonała swoje koleżanki Sarę Peplińską z I LO 0:
31:98 oraz Sarę Hajdamowicz z VII LO 0:32:32.
Na zakończenie odbyły się zawody w stylu, który
wymaga nie tylko wytrzymałości i siły, ale i techniki
- czyli motylkowym. Wśród chłopców bezkonkurencyjny okazał się Jakub Kondrotowicz z II LO z czasem 0:28:86, a tuż za nim Mateusz Tuszyński z VIII

LO 0:29:10 oraz Kacper Nowak z VII LO z wynikiem
0:30:58. Najlepszą zawodniczką okazała się Sara
Peplińska z I LO 0:36:80, a kolejne miejsca zajęły
Anita Wrzeszcz z XIX LO 0:37:51 i Alicja Woźniak
z ZSZ nr 9 z czasem 0:39:86.
Po trudach walki, rozdaniu nagród z uśmiechem
na twarzy organizatorzy Zespół Szkół Energetycznych oraz Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, zakończyli tegoroczne zmagania naszych gdańskich
pływaków. Chciałabym bardzo podziękować nie
tylko zawodnikom, nauczycielom, ale także Krzysztofowi Rogalskiemu, który znakomicie sprawdził się
w roli prowadzącego imprezę, ale i Michałowi Wojnowskiemu za współpracę i cierpliwość. A wszystkich startującym życzę udanych następnych startów.
Do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym roku.
Beata Pyśko
Zespół Szkół Energetycznych

