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P
asowanie uczniów klas 
pierwszych odbyło się 29 
września 2010 r. w Gimna-
zjum nr 3 im. Jana Pawła 

II. Na tę szczególną w życiu szkoły 
uroczystość przybyli liczni goście: 
Przewodniczący Rady Miasta 
Gdańska Bogdan Oleszek, radny 
Marek Bumblis i Stanisław Sikora, 
prezes stowarzyszenia Rodzina 
Katyńska w Gdańsku Emilia Mać-
kowiak, członek Zarządu Woje-
wódzkiego Związku Sybiraków 
Cecylia Riedl, proboszcz parafii 
św. Urszuli Ledóchowskiej Adam 
Kalina. Rodziców reprezentował 

29 
września 2010 r. ob-
chodzono w VII Li-
ceum Ogólnokształ-
cącym w Gdańsku, 

w rocznicę urodzin twórcy Hymnu 
Narodowego, Dzień Patrona Szko-
ły. Z tej okazji uczniowie klas pierw-
szych złożyli uroczyste ślubowanie.

Uroczystość uświetnił przygotowa-
ny przez Grażynę Chrapczyńską pro-
gram artystyczny, przedstawiający syl-
wetkę wielkiego patrioty oraz występ 
chóru szkolnego prowadzony przez 
Bognę Wosińską. Uzupełnieniem ob-
chodów Dnia Patrona była wystawa 
poświęcona życiu i twórczości Józefa 
Wybickiego przygotowana w bibliotece 
szkolnej przez Izabelę Dułak. Zgodnie 
z wieloletnią tradycją szkoły w dzień 
poprzedzający uroczystość młodzież 
klas pierwszych udała się do Będomi-
na, gdzie zwiedziła Muzeum Hymnu 
Narodowego. Interesujący program 
pobytu przygotowały Katarzyna Wał-
doch oraz Anna Płońska.

Grażyna Chrapczyńska

Adam Cholewiński, przewodniczą-
cy Rady Rodziców.

Pasowanie odbyło się zgodnie 
z tradycją gimnazjum. Uczniowie 
złożyli uroczyste ślubowanie na 
sztandar szkoły w oparciu o warto-
ści wyrażone w słowach Bóg – Ho-
nor – Ojczyzna. Aktu pasowania za 
pomocą kordzików, symbolu ducha 
i sprawiedliwości – dokonali: dyrek-
tor gimnazjum, Marcin Hintz, wi-
cedyrektorzy: Stefania Lidzbarska 
i Małgorzata Piotrowska oraz Tomasz 
Zygmunt. Przedstawiciele uczniów 
klas pierwszych otrzymali od dy-
rektora symboliczne klucze do bram 

fot. Mariusz Albecki

Przysięga na sztandar
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Ślubowanie uczniów klas pierwszych w VII Liceum 
Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego 

szkoły, przyrzekając być jej godnymi 
i odpowiedzialnymi gospodarzami, 
strzegącymi honoru oraz dobrego 
imienia gimnazjum.

Część artystyczna uroczysto-
ści została przygotowana przez 

koło teatralne pod kierunkiem 
nauczycielki języka polskiego 
Moniki Błażewicz. Śpiewał chór 
szkolny prowadzony przez Bar-
tłomieja Łyzińskiego.

 Justyna Firmanty

Wydarzenia
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U
roczyste rozpoczęcie roku 
szkolnego 2010/2011 było 
połączone z inauguracją klasy 
dwujęzycznej z językiem fran-

cuskim - pierwszej takiej w Gdańsku. 
Języka francuskiego uczą w tej 

szkole: Iwona Szwoch i Grażyna Tar-
nawska.

Konsul Honorowa Francji w Gdań-
sku Monika Tarnowska wraz z pre-
zydentem Pawłem Adamowiczem 
odsłonili tablicę, informującą o tym, że 
VIII LO należy do elitarnej grupy szkół 
z klasami dwujęzycznymi. Tablica ta 
została ufundowana przez Ambasadę 
Francji w Polsce.

Po ukończeniu klasy wstępnej 
uczniowie kontynuują naukę w kla-
sie dwujęzycznej, która oferuje trzy 
przedmioty wykładane w języku 
francuskim: historię, geografię oraz 
cywilizację Francji.

Klasę czeka wiele pracy, ale rów-
nież wiele atrakcji, które czynią naukę 
przyjemniejszą. 

Alina Kaczmarska, 
uczennica klasy dwujęzycznejOtwarcie boiska w VIII LO

VIII LOElitarna szkoła dwujęzyczna 

Na lekcji francuskiegoOmawiamy wycieczkę do Paryża

Przed talblicą upamiętniającą wydarzenie

Wydarzenie oœwiatowe
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N
owy rok szkolny rozpo-
czął się w naszej szkole 
niezwykle ważną uro-
czystością - otwarciem 

boiska szkolnego. Dyrektor Nina 
Markiewicz- Sobieraj, witając przy-
byłych gości, wyraziła wdzięczność 
władzom miasta Gdańska za wybu-
dowanie obiektu sportowego, który 
będzie służył nie tylko uczniom 
szkoły, ale również całemu środo-
wisku lokalnemu.

Przecięcia wstęgi dokonał Prezy-
dent Gdańska Paweł Adamowicz. To-
warzyszyli mu w tym: senator RP Paweł 
Klimowicz, Pomorski Kurator Oświaty 
Zdzisław Szudrowicz, Przewodniczący 
Komisji Edukacji Piotr Gierszewski. Do 
pomocy zostały zaproszone dzieci: 
pięciolatki z oddziału przedszkolnego. 
Maluchy były z tego powodu bardzo 
zadowolone. Proboszcz kościoła św. 
Ignacego ks. Henryk Kilaczyński po-
święcił boisko szkolne.

Emocje związane na począt-
ku z budową boiska, a później 
z jego uroczystym otwarciem, 

O
byczajem Zespołu Szkół 
Morskich jest pokazywać 
ważne uroczystości szkol-
ne na ulicach miasta. Tak 

było również z okazji chrztu, uczniów 
klas pierwszych 24 września. Ubra-
ni w mundury uczniowie uformowa-

odczuwali oprócz społeczności 
szkolnej także mieszkańcy Oruni. 
Uczniowie biorący udział w części 
artystycznej zostali bardzo dobrze 
przygotowani. Przedstawili zebra-
nym gościom krótką inscenizację, 
w której poetyckim słowem został 
podany „przepis” na dobrą szkołę. 
Parada prowadzona przez boginie 
olimpijskie – uczennice klas V i VI 
przybliżyła uczestnikom uroczy-
stości informacje z życia naszej 
szkoły. Sportowy dorobek okazał 
się imponujący: puchary, medale, 
dyplomy, nagrody. Uczniowie z du-
mą nieśli trofea, będące efektem 
ich pracy i zaangażowania. Pokazy 
zapaśników, członków działającego 
przy szkole klubu „Ajas”, świadczy-
ły o wysokim poziomie umiejętności 
naszych uczniów.

 Dekoracja szkoły w tym dniu 
była szczególnie odświętna. Złożyły 
się na nią m.in. mądre i piękne my-
śli – hasła dotyczące przyjaźni, które 
zostały umiejętnie wkomponowane 
w ogólną scenografię. Niezwykle 
sugestywna muzyka: „Rydwany 
ognia” („Chariots of Fire”) Vangelisa 
rozbrzmiewała na całym boisku i do-
datkowo działała na uczucia i emocje 
zebranych.

Pierwsze wykorzystanie nowo-
otwartego boiska nastąpiło bezpo-
średnio po zakończeniu uroczystości. 
Krótki dwudziestominutowy mecz zo-
stał rozegrany przez reprezentantów 
różnych grup: dawnych zawodników 

„Lechii” A. Merchela, L. Kulwickiego, 
S. Wojciechowskiego, A. Sierpińskie-
go, uczniów i nauczycieli.

Uroczystość otwarcia boiska 
szkolnego dostarczyła społeczności 

Cieszy się cała społeczność 
szkolna

Mamy nowe boisko!

Przed Neptunem Poczet sztandarowy w bazylice

Zespół Szkół Morskich Gdańsk podziwia młodzież 
ganckich mundurach i tańczący ze-
spół. Do góry podnosiły się ramiona 
z aparatami fotograficznymi. Wiele 
osób wychodziło na środek, aby 
sobie zrobić zdjęcia na tle rzędów 
młodych ludzi. Słyszeliśmy obce ję-
zyki. Godnie wyglądający uczniowie 
wzbudzali powszechny podziw. 

W doskonałym porządku przeszli 
następnie do Bazyliki Mariackiej, 
aby dokonać symbolicznego aktu 
wstąpienia w szeregi tej szkoły. Ta 
nadzwyczajna uroczystość pokazy-
wała ważny związek młodych ludzi 
z Kościołem oraz wartość, jaką ma 
dla nich takie przeżycie duchowe. 
Dyrektor szkoły Zbigniew Pancer 
konsekwentnie realizuje swoje za-
sady wychowawcze, co formuje 
charaktery w pożądany sposób. 

ni w czworoboki przeszli ulicą Długą 
przy dźwiękach marsza, odgrywane-
go przez orkiestrę. Przed Studnią 
Neptuna zatrzymali się, a dziewczęta 
tańczyły z pomponami. 

Gdańszczanie zatrzymali się 
i podziwiali uczniów, stojących w ele-

szkolnej wielu wzruszeń i sportowych 
emocji. Stanowi ważne wydarzenie 
w historii Szkoły Podstawowej nr 16.

Danuta Galant, 
wicedyrektor szkoły

Prezydent przecina wstęgę

Dzieci oklaskują występy kolegów

Gdañska oœwiata

SP 16
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Z
 okazji 216 lat istnienia szkoły dyrektor Anna Wasilewska 
zaprosiła absolwentów i wielu gości w mury tej szacownej 
szkoły. Przybyli na dwa dni: 10 i 11 września, przyjeżdżając 
z różnych miast i krajów, ich wiek był również bardzo zróż-

nicowany. Spotkali się w swoich dawnych klasach i zasiedli w ław-
kach jak kiedyś. Ze łzą w oku wspominali lata szkolne, które uznali 
za jeden z najcenniejszych okresów w swoim życiu. Każdy z nich 
pamiętał swoich profesorów i oceniał ich wysoko, uznając tę szkołę 
za wyjątkową. 

U
roczystość 65- lecia naszej 
„Piątki” odbyła się w dniu 
11 czerwca 2010 roku. Ju-
bileusz rozpoczął się mszą 

świętą w kościele oo. cystersów. 
Tego dnia szkołę swą obecnością 
zaszczycił Prezydent Miasta Gdań-
ska Paweł Adamowicz i arcybiskup 
Tadeusz Gocłowski.

Na początku uroczystości został 
pokazany film prezentujący szkołę, 
który zrealizowali obecnie pracujący 
w niej nauczyciele, będący jedno-
cześnie absolwentami, dawni peda-
godzy oraz maturzysta, Sebastian 
Bach. Głównym jednak punktem 
programu oficjalnej uroczystości był 
koncert w auli szkolnej, przygoto-
wany przez uczniów i absolwentów 
„Piątki”. 

Repertuar koncertu okazał się 
bardzo zróżnicowany. Usłyszeliśmy 
utwory należące do klasyki opery, 
znakomicie zaprezentowane przez 
naszych absolwentów, obecnie 
studentów muzycznych uczelni: 
Joannę Karczewską i Grzegorza 
Rozkwitalskiego, który studiuje 
w Bremie. Popularny utwór Dawi-
da Craiga „Seven days” brawurowo 

V LO

Nasze talenty pokazaliśmy 
podczas jubileuszu

wykonał Sebastian Bąkowski. Mieli-
śmy również okazję oglądać układ 
taneczny, wykonany przez Leal 
Zielińską, finalistkę programu You 
Can Dance,. W roli konferansje-
rów sprawdzili się znakomicie nasi 
drugoklasiści: Pola Białoskórska 
i Andrzej Pycka.

Nie można pominąć informacji, iż 
w sali nr 33 została zorganizowana 
wystawa z okazji „XXX-lecia Solidar-
ności”. Oprócz prac, które napłynęły 
z tej okazji na konkurs, można było 
obejrzeć w gablotach unikatowe 
zdjęcia, pokazujące strajkujących 
stoczniowców w sierpniu 1980 roku. 
Wyłożono także znaczki, koperty, 
ulotki i książki z drugiego obiegu. 
Inicjatorem tej interesującej wystawy 
była nauczycielka języka polskiego 
Gabriela Soból. Po wysłuchaniu 
koncertu goście zostali zaproszeni 
do sal lekcyjnych, gdzie mogli się 
spotkać ze swoimi kolegami z daw-
nych roczników. 

Po południu odbył się w auli drugi 
koncert, otwarty dla całej społeczno-
ści szkoły. Kontynuowaliśmy w ten 
sposób naszą tradycję promowania 
„Talentów Piątki”, trwającą już od kil-

kunastu lat. W tym roku pokaz połą-
czyliśmy z obchodami jubileuszu. 

Uroczystości były ogromnie 
wzruszające, dowodzą wartości 
szkoły oraz doskonałości jej pro-

gramów wychowawczych, umoż-
liwiających wszechstronny rozwój 
osobowości. 

Lucyna Jacoń,
Krzysztof Rześniowiecki,

nauczyciele V LO

Oglądamy pamiątki z dawnych lat „Nasza szkoła jest wspaniała”

ConradinumZjazd absolwentów 

Poczet sztandarowy

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz wręcza nagrodę dyrektor 
szkoły Elżbiecie Piszczek

Rocznice
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P
odczas uroczystości 60- 
lecia naszej placówki 15 
września nastąpiło również 
otwarcie boiska. Z tej oka-

zji gościliśmy 150 osób. Wymieńmy 
najważniejszych: Pomorski Wiceku-
rator Oświaty Elżbieta Wasilenko, 
Zastępca Prezydenta Miasta Gdań-
ska Ewa Kamińska, Przewodniczący 
Rady Miasta Bogdan Oleszek, radny 
Piotr Gierszewski, dyrektor Tadeusz 
Podczarski oraz delegacja ze szko-
ły przyszpitalnej z Niemiec z Sankt 
Augustyn. Boisko poświęcił ksiądz 
proboszcz Mirosław Paracki. Wy-
puszczono 60 gołębi. 

Boisko, które zostało otwar-
te, wpisuje się w nasze statutowe 
działania, mające na celu terapię 
chorych uczniów poprzez udział 
w zajęciach sportowych. Idea 
jego budowy zrodziła się w 2005 
r. jako owoc współpracy z Ada-
mem Hlebowiczem i Radiem Plus. 
W trudnym i długim projekcie wspie-
rali nas Jarosław Wałęsa i zmarły 
tragicznie 10 kwietnia 2010 r. Ma-
ciej Płażyński.

We wrześniu 1950 r. przy Przeciw-
gruźliczym Sanatorium Dziecięcym 
w Oliwie, z polecenia ówczesnych 
władz szkolnych powstała szkoła 
i przedszkole. Na przestrzeni tych 
sześćdziesięciu lat szkoła zajmowała 
różne pomieszczenia na terenie szpi-
tala. W ostatnich trzydziestu latach 
po wybudowaniu pawilonu admini-

stracyjnego w skrzydle tego budynku 
otrzymaliśmy pomieszczenia, które 
zajmowaliśmy do 31 sierpnia 2010 
r. Od 1 września 2010 r. pomiesz-
czenia szkoły i biblioteki znajdują się 
w budynku oddziału I.

Kadrę szkoły stanowią wysokiej 
klasy specjaliści, posiadający nie 
tylko wyższe wykształcenie peda-
gogiczne, ale też specjalistyczne 
wykształcenie do pracy z dzieckiem 
chorym, wymagającym specjalnej 
opieki. Dla takiego dziecka nie tylko 
choroba, ale też rozstanie z do-
mem, rodziną jest źródłem tęsknoty 
i lęku. Często objawia się apatią lub 
rozdrażnieniem. Spotkanie nauczy-
ciela z dzieckiem chorym, niekiedy 
bardzo, niesie wiele trudnych emo-
cji również dla niego samego. Stąd 
tak ważna w naszej pracy zarówno 
dla ucznia, nauczyciela, jak i ro-
dziców chorych dzieci jest prawi-
dłowa organizacja zajęć szkolnych 
i wychowawczych. Dzięki temu 
uczniowie naszej szkoły, mimo tru-
dów wynikających z choroby, mogą 
z sukcesem realizować obowiązek 
szkolny. Przez naszą szkołę rocznie 
przechodzi 3 tysiące uczniów.

Oprócz nauki ważną funkcję 
spełniają zajęcia wychowawcze 
realizowane przez nauczycieli – wy-
chowawców. Zajęcia te odbywają 
się we wszystkie dni tygodnia, także 
w święta. W trakcie powyższych za-
jęć dużą uwagę przywiązujemy do 

zajęć sportowych, dostosowanych 
pod względem wysiłku fizyczne-
go, do indywidualnych możliwości 
uczniów. Ruch na świeżym powie-
trzu przyśpiesza proces leczenia, ale 
także pozwala zapomnieć o smutku 
wynikającym z choroby.

Szkoła nasza w odróżnieniu 
od szkół masowych jest otwarta 
dla uczniów przez cały rok. Ferie 
i wakacje to czas intensywnej pracy 
nauczycieli - wychowawców, którzy 
w czasie wolnym dla uczniów od 
zabiegów medycznych, organizują 
dla nich różne formy wypoczynku, 
często połączone z wycieczkami po 
Trójmieście i Kaszubach. W szkole 
działa biblioteka, w której zgro-
madzonych jest ponad 13 tysięcy 
woluminów.

Chociaż dziś brzmi to nieprawdo-
podobnie w 2000 r. w szkole nie było 
ani jednego komputera. Pisma i do-
kumenty pisane były na maszynie 
do pisania. XXI wiek ma jednak swo-
je prawa i w 2006 r. komputeryzacja 
szkoły została zakończona. Dzięki 
uprzejmości TPSA w ramach akcji 
„Internetowy Uśmiech” powstał jeden 
z pierwszych szpitalnych gabinetów 
internetowych w Polsce.

Choroba jest nie tylko pro-
blemem dziecka. To trudne mo-
menty dla jego rodziny, niekiedy 
związane również z problemami 
finansowymi. W takich sytuacjach 
nauczyciele czynnie włączają się 

w organizowanie pomocy. Często 
dzieje się to poprzez współpracę 
z fundacjami, które takie działania 
mają wpisane w swoją działalność 
statutową. Trudno w tym momencie 
nie wspomnieć działań podjętych 
w naszej szkole na rzecz jednego 
z terminalnie chorych pacjentów, 
którego marzeniem było spotkanie 
z Papieżem Janem Pawłem II 
i ofiarowanie Ojcu Świętemu wła-
snoręcznie wykonanej pamiątki. 
W wyniku starań wszystkich pracow-
ników udało się spełnić to marzenie. 
Chłopiec został przyjęty przez Ojca 
Świętego i miał możliwość uczest-
niczyć w jednej z ostatnich Mszy 
Świętych odprawianych przez Jana 
Pawła II.

Ważnym wydarzeniem w histo-
rii naszej szkoły było nawiązanie 
w 2004 r. współpracy ze Szkołą 
Przyszpitalną w Sankt Augustin k. 
Bonn. Współpraca ta zaowocowała 
realizacją wielu projektów, wymianą 
doświadczeń między nauczycie-
lami. 

Szkoła Przyszpitalna przy ulicy 
Polanki to nie tylko uczniowie – pa-
cjenci, ich rodzice i nauczyciele. In-
tegralną jej częścią jako gospodarza 
tego miejsca jest personel medyczny 
– dyrekcja szpitala, lekarze, pielę-
gniarki, pracownicy administracji. 

Dyrektor szkoły
Tomasz Kulawy 

Goście i drużyny sportowe na nowym boisku 

ZKPiG nr 29

Otwarcie boiska na sześćdziesięciolecie 

Rocznice
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M
łodzież z Gimnazjum 
nr 26, postanowiwszy 
kontynuować poznawa-
nie i roztoczyć opiekę 

nad dawnym Edenem w Gdańsku, 
zwróciła się o pomoc i wsparcie do 
władz miasta. W tym celu szkolna 
delegacja wręczyła list Prezydentowi 
Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. 

Jest to kontynuacja projektu, 
zainicjowanego przez Aleksandrę 
Kociołkowską, prezes Europejskiej 
Fundacji Ochrony Zabytków. Fun-
dacja zaangażowała się w projekt 
„Transgraniczna miejska ekotu-
rystyka czynnikiem wspierającym 
rozwój miast ekologicznych XXI 
wieku”. Partnerami projektu prócz 
Gimnazjum nr 26 są: Gimnazjum nr 2 
i administracja Guriewska, Gimnazja 
- nr 2 i nr 3 z Mogilewa na Białorusi 
oraz Gdańska Fundacja Wody.

W końcu maja trzy grupy mło-
dzieży spotkały się w Gimnazjum 
nr 26. Po części szkoleniowej, zor-
ganizowano bardzo atrakcyjną grę 
miejską. Mało kto wie, że w cza-

środowiska przyjaznego dla życia 
człowieka. Za priorytetowe uznaje 
się też działania na rzecz ochrony 
i konserwacji dziedzictwa histo-
rycznego, zachowanie równowagi 
między rozwojem nowej zabudowy 
a działaniami rewaloryzacyjnymi. 
Tego właśnie uczy się polska, rosyj-
ska i białoruska młodzież poprzez 
projekt realizowany przez EFOZ.

Sensem działania młodzieżo-
wych grup jest przekonanie społe-
czeństwa, że przeszłość historyczna 
i ekologiczny charakter miejsca to 
wartości, które należy nagłaśniać 
i upowszechniać oraz bronić ich 
we wspólnym interesie. Idea miast 
ekologicznych XXI wieku przyszła 
do nas z Zachodu jako protest prze-
ciwko miastom przemysłowym, które 
okazały się niezbyt przyjaznym śro-
dowiskiem życia człowieka. 

Warsztaty w Guriewsku, histo-
rycznie prestiżowej miejscowości 
w pobliżu Kaliningradu (w dawnych 
czasach Królewca lub Königsbergu), 
są kolejnym etapem tego projektu. 
Członkowie Koła Ekologicznego 20 
września wyjechali tam na tydzień. 

Projekt jest dofinansowany 
z programu Małych Grantów Trans-
granicznych i Międzyregionalnych, 
przy wsparciu udzielonym przez 
Islandię, Lichtenstein i Norwegię ze 
środków Mechanizmu Finansowego 
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego oraz Norweskiego Mechani-
zmu Finansowego.

Anna Kłos

Konsul rosyjski i białoruski wręczają upominki 

Zwycięska drużyna z SP 17 odjeżdża rowerami

G 26

Gdańsk
jako 
miasto 
ekologiczne

sach Wolnego Miasta Gdańska 
nazywano Edenem teren między 
Doliną Królewską a Jaśkową Doliną 
we Wrzeszczu. Tam właśnie zorga-
nizowano grę. Młodzież z Mogilewa, 
Guriewska i naszego Gimnazjum nr 
26 w historycznych strojach z daw-
nych epok rozstawiona była w 10 
najbardziej atrakcyjnych punktach 
terenu. Uczestnikami gry byli ich ko-
leżanki i koledzy z okolicznych pod-
stawówek. Otrzymali zagadki do roz-

wiązania i zadania do wykonania. Za 
najlepsze wyniki trzyosobowa ekipa 
Szkoły Podstawowej nr 17 odjechała 
nowoczesnymi rowerami. Inni dostali 
namioty, plecaki, inne nagrody bądź 
upominki.

Tak jak przedindustrialne mia-
sto zostało wyparte przez miasto 
przemysłowe, tak obecnie miejskie 
aglomeracje kształtuje się na naśla-
dowaniu metabolizmu przyrody. Jest 
to klucz do przetrwania miasta jako 

Programy edukacyjne
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G
dańsk - tradycja, kultura, 
współczesność” - to ty-
tuł naszego autorskiego 
programu realizowanego 

w Zespole Kształcenia Podstawo-
wego i Gimnazjalnego nr 5 pod 
patronatem Biura Gdańsk i Metro-
polia – Europejska Stolica Kultury 
2016 Kandydat. Program został 
opracowany z myślą o konkretnych 
uczniach uczęszczających naszej 
szkoły. 

Głównym celem programu 
jest kształtowanie związku emo-
cjonalnego młodych gdańszczan 
mieszkających na Oruni z miastem, 
w którym żyją i uczą się. Chcemy, 
aby uczestnicy projektu, młodzi lu-
dzie mówiąc „Jestem z Gdańska”, 
odczuwali dumę i szczycili się miej-
scem, z którego pochodzą. Chcemy 
też kształtować świadomych oby-
wateli Gdańska, którzy będą brali 
czynny udział w życiu społecznym 
swojego miasta.

W roku ubiegłym roku szkolnym 
uczniowie uczestniczyli w Dniu 
Otwartym Rady Miasta Gdańska. 
Zapoznali się z rolą, jaką pełni 
Rada. Mieli okazję porozmawiać 

z radnymi. Zwiedzili zabytkową 
siedzibę Rady i poznali historię 
i walory budowli. 

Uczniowie wzięli udział w VI 
Konkursie Poezji i Pieśni Patriotycz-
nej dla uczczenia Święta Odzyska-
nia Niepodległości w Zespole Szkół 
Architektury Krajobrazu Handlowo-
Usługowych. Mieli okazję poszerzyć 
znajomość twórczości patriotycznej, 
prezentowaną przez uczniów z ca-
łego województwa, często w bardzo 
interesującej interpretacji. 

Z okazji Święta Niepodległości 
uczestnicy projektu przygotowali 
pod naszym kierunkiem program 
artystyczny, złożony z tekstów wy-
stąpień marszałka Józefa Piłsudskie-
go oraz utworów najwybitniejszych 
polskich twórców. 

Przygotowywałyśmy uczniów 
do udziału w Olimpiadzie Wiedzy 
o Gdańsku, co sprawiało nam wie-
le satysfakcji. Jeden z uczestników, 
Andrzej Włodarczyk zakwalifiko-
wał się do eliminacji rejonowych. 
Uczestniczyliśmy w zabawie eduka-
cyjnej w ramach projektu „Gdańskie 
miniatury”, tropiąc zagadki naszej 
dzielnicy.

W styczniu 2010 odbyliśmy 
wycieczkę szlakiem Jana Hewe-
liusza. Przeszliśmy spod Biblioteki 
Gdańskiej PAN ulicą Jana Hewe-
liusza, na rogu której znajduje się 
pamiątkowa tablica, bo tu astro-
nom miał swoje kamienice. Przy 
ulicy Korzennej mieści się Ratusz 
Staromiejski: miejsce urzędowa-
nia Jana Heweliusza jako rajcy 
miejskiego. W piwnicach budowli 
miał swój browar. Byliśmy przy 
jego pomniku. Zatrzymaliśmy się 
na rogu ulic Grobla IV i Straga-
niarskiej, gdzie się urodził, potem 
wstąpiliśmy do kościoła p.w. św. 
Jana, w którym został ochrzczony. 
Nasza trasa zakończyła się przy 
Centrum Hewelianum.

W marcu 2010 roku spotkaliśmy 
się z profesorem Jerzym Sampem, 
miłośnikiem Gdańska i Oruni, któ-
ry opowiadał o ciekawych, a nie 
zawsze znanych, wydarzeniach 
z dziejów miasta i naszej dzielnicy. 
Podkreślał wyjątkowość naszego 
miasta, w pełni zasługującego na 
miano Europejskiej Stolicy Kultury. 
Uczestnicy programu brali udział 
w międzyszkolnym konkursie „Ma-
giczne zakątki szkolnej okolicy”. 
W finale konkursu, 19 kwietnia 
w Gdańskim Gimnazjum Autono-
micznym, przedstawili prezentację 
multimedialną najciekawszych za-
bytków i miejsc z historii i pejzażu 
Oruni.. 

 W marcu 2010 roku zwiedzali-
śmy Międzynarodowe Targi Bursz-
tynu Amberif, oglądając wystawę 
biżuterii, przedmioty dekoracyjne 
i użytkowe wykonane ze srebra 
i bursztynu. Napisali opowiadania 
z wątkiem kryminalnym i burszty-
nem w tle na konkurs literacki.

21 maja wzięliśmy udział w 
uroczystej paradzie inaugurującej 

G 5

Tropimy
zagadki 
naszej 
dzielnicy

święto miasta i rozpoczynającej 
Światowy Zjazd Gdańszczan. 
Barwny pochód w strojach histo-
rycznych, który przeszedł Traktem 
Królewskim, upamiętniał wizytę 
króla Kazimierza Jagiellończyka 
w naszym mieście. W czerwcu 
2010 roku oglądaliśmy w tatrze 
„Wybrzeże” sztukę Sławomira 
Mrożka - „Pieszo”. 

W kronice programu uczen-
nica klasy trzeciej Anna Jakimo-
wicz napisała: „Każdą wycieczkę 
uważam za udaną. Włożyliśmy 
w to wiele pracy. Dzięki organi-
zacji tego typu programu możemy 
się integrować, poznawać tradycję 
i kulturę naszego miasta. Jestem 
pewna, że nie tylko mnie, ale i in-
nym uczestnikom sprawiło o wiele 
przyjemności.” 

Naszym zdaniem, uczestnicy 
projektu nauczyli się pracować 
w grupie,  wspólnie real izując 
zaplanowane przedsięwzięcia. 
Projekt zachęcił ich do działania 
poza szkołą. Dzięki programowi 
„odkryłyśmy” na nowo swoich 
uczniów. Chłopcy, którzy nie wy-
kazywali talentów artystycznych, 
wspaniale zaprezentowali się na 
akademii z okazji Święta Niepod-
ległości. Dziewczyny przygotowały 
świetną prezentację multimedialną 
o Oruni. Osoby spokojne na lek-
cjach wykazywały się aktywnością 
i inicjatywą w czasie spotkań z go-
śćmi i wizyt, na przykład w Radzie 
Miasta czy na targach bursztynu. 
Kontynuujemy program w bieżą-
cym roku szkolnym i mamy plany 
na następne lata.

Grażyna Miłoń-Szewczak, 
nauczycielka języka polskiego 

Lidia Kozina, 
nauczycielka historii

Jesteśmy z Gdańska!

Udane spotkanie 

Programy edukacyjne
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J
uż po raz piąty uczniowie 
z Gimnazjum 25 uczestni-
czyli w programie „Młodzież 
w działaniu”. Grupy uczniów 

z Hiszpanii, Francji, Niemiec i Pol-
ski oraz gospodarze z Estonii prze-
bywały od 22 do 29 maja w pięknej, 
tajemniczej i historycznej stolicy 
kraju, w Tallinie.

Realizowano projekt „Woda jako 
eliksir życia”, czyniąc to w dwóch 

N
ie miałem ochoty poja-
wiać się w szkole przed 
rozpoczęciem roku, nawet 
jeśli zajęcia miały być 

„tylko” warsztatami integracyjnymi. 
Pierwsza moja myśl - będą to jakieś 
bezsensowne zajęcia, mające nas 
„rzekomo” zintegrować. 

Kiedy wszedłem do auli, poczu-
łem się dziwnie, ponieważ nie zna-
łem prawie całej klasy, poza kilkoma 
osobami z gimnazjum. Zajęcia miał 
prowadzić Mirosław Gliniecki, aktor, 

Znamy się już wszyscy, jesteśmy grupą 

VIII LO
Warsztaty teatralne pomocą w integracji 

reżyser, pedagog oraz twórcą teatru 
„STOP” w Koszalinie. Dla mnie naj-
ciekawszym ćwiczeniem było przed-
stawianie krótkich etiud. Pierwszy 
raz byłem na scenie. Czasami 
pan Mirek podpowiadał, co i jak 
przedstawić, a czasami sami wy-
myślaliśmy scenki. Wyjść na śro-
dek sali i zainteresować widownię 
zadaniem pod tytułem „W windzie” 
nie było łatwo, ale…okazało się, że 
wiele może się w windzie zdarzyć 
i jakoś poszło, i mnie i pozostałym 

kolegom. Równie ciekawa była ław-
ka w parku. Mogą się na niej spo-
tkać znajomi, dziadek z trudem się 
poruszający może do niej docierać 
przez kilka minut.

Najtrudniejsze było chyba po-
wiedzenie drugiej osobie czegoś 
niemiłego, co się o niej myśli. 
Pan Mirek zwrócił uwagę na waż-
ną rzecz: aby nie stracić kontaktu 
wzrokowego z drugą osobą. Może 
więc wszystko, co najgorsze już 
sobie powiedzieliśmy? Na szczę-

ście było też sporo sympatycznego 
śmiechu, co załagodziło atmosferę 
i ułatwiło zadanie. 

Warsztaty miały więc charakter 
przede wszystkim teatralny, jednak 
przecież dzięki nim poznaliśmy się 
i przynajmniej w dniu rozpoczęcia 
roku nie rozglądaliśmy się nerwowo 
wokół siebie, byliśmy już kolegami. 
Teatr też wydał się sympatyczniej-
szy niż do tej pory, widziany jedynie 
z widowni.

Przyszliśmy na zajęcia z rezer-
wą i pytaniami w oczach, wyszliśmy 
pewniejsi, jako grupa znajomych. Od 
tamtej pory może inaczej patrzymy 
na siebie i codzienność. Łatwiej 
nam się również pracuje w grupach 
na lekcji.

Dzięki etiudom, wspólnej pracy 
i zabawie zrozumieliśmy, że nie 
wszystko jest oczywiste, z góry 
ustalone, a na różne codzienne 
sytuacje, w tym trudności, można 
spojrzeć z różnej strony i twórczo. 
Na pewno ułatwia to codzienną na-
ukę, której nie brakuje nam w klasie 
wstępnej, na pewno pomoże rozwią-
zywać konflikty, których przecież nie 
unikniemy.

Jan Sulecki, 
uczeń klasy dwujęzycznej 

G 25Jak ważna jest woda
językach: niemieckim oraz angiel-
skim.

Przeds taw iono  p rzygo to -
wane przez  uczn iów barwne 
prezentacje mult imedialne na 
temat zasobów wodnych oraz 
ich wykorzystania. Poznaliśmy 
też możl iwości wykorzystania 
dróg morskich oraz rzecznych 
jako środków transportu w kra-
jach Unii Europejskiej.

Wiele wrażeń przyniosło zwie-
dzanie Tallina, okrętu podwodnego, 
lodołamacza oraz oczyszczalni 
wody. Spotkanie z reprezentanta-
mi koncernu Coca coli w Estonii 
uświadomiło uczniom problemy 
zanieczyszczenia wody pitnej. 

Nie zabrakło podczas spotkania 
też akcentów kulturalnych: przygo-
towane przez uczniów wiersze, pio-
senki i skecze o tematyce morskiej 

zachwycały, wzruszały, a także 
bawiły wszystkich uczestników 
projektu. Odbył się także wieczór 
specjalności kulinarnych z kra-
jów uczestniczących w projekcie. 
Profesjonalny wykład estońskiego 
artysty fotografika pozwolił na po-
znanie tajników wykonywania zdjęć 
na wysokim poziomie artystycznym 
i technicznym. Codziennie wy-
bierano tematyczne zdjęcie dnia 
spośród zgłoszonych do konkursu 
fotografii.

Projekt w Estonii przyniósł 
uczestnikom wiele korzyści edukacyj-
nych, podniósł umiejętności komuni-
kowania się w języku niemieckim 
i angielskim. Jest niezaprzeczalnym 
faktem, że dzięki projektom między-
narodowym współczesną młodzież 
europejską wyraźnie łączą wspólne 
cele i działania.Wszyscy uczestni-
cy otrzymali europejski dokument 
Youthpass, potwierdzający nabyte 
kompetencje we współpracy mię-
dzynarodowej.

Katarzyna Słaba
nauczyciel języka niemieckiego

Dobre praktyki
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U
czniowie klas VI a i IV b 
pod opieką Małgorzaty Do-
bosz oraz swoich wycho-
wawczyń Anny Czarzasty 

i Edyty Lewandowskiej wybrali się 9 
września na plażę w Jelitkowie, aby 
wziąć udział w konferencji prasowej 
dotyczącej ochrony Bałtyku. Byli 
bardzo dumni, ponieważ zaprosiła 
ich Mira Stanisławska – Meyszto-
wicz, która jest prezesem Fundacji 
Nasza Ziemia. 

Dowiedzieli się od niej, że trze-
ba szanować przyrodę, ponieważ 
w przeciwnym razie ludzi czeka 
zagłada. Planeta jest naszym 
domem i dlatego należy o nią 
szczególnie dbać. Wzięli udział 
w happeningu towarzyszącemu 
akcji. Dowiedzieli się, jak prosty-
mi sposobami chronić morski eko-
system, zapisali na „złotej rybce” 
życzenia dla Bałtyku i mieszkają-
cych w nim ryb. Następnie z wiel-

SP 58

Nasze życzenia dla Bałtyku

Sprzątamy plażę w Jelitkowie 

Lekcja ekologii 
nad Bałtykiem 

Wysprzątalismy cały park Segregujemy na wesoło

kim zaangażowaniem posprzątali 
zanieczyszczoną plażę. Wielu 
z nich udzieliło wywiadów na te-
mat, jak na co dzień chronić środo-
wisko. Na koniec uczestnicy akcji 
otrzymali słodycze i materiały 
edukacyjne, a biblioteka szkolna 
wzbogaciła się o ciekawą książ-
kę pt. „Oko ryby”. 

Mira Stanisławska – Meysztowicz 
przyłączyła się do zorganizowanej 
po raz pierwszy akcji Sprzątania 
Australii w 1989 r. W 1993 r. idea 
Australijczyków pod nazwą „Clean 
Up The World” rozszerzyła się pod 
patronatem ONZ na cały świat. Rok 
później Mira Stanisławska przyjecha-
ła do Polski z chęcią zaszczepienia 
w Polakach tej szlachetnej idei. Od 
tego czasu kampania „Sprzątanie 
Świata – Polska” jest propagowana 
przez media i dociera do wszystkich 
Polaków.

Małgorzata Dobosz 

J
uż od początku roku szkol-
nego uczniowie klas 0 – 3 
Szkoły Podstawowej nr 20 
przygotowywali się do akcji 

Sprzątania Świata. Podczas za-
jęć dzieci poznawały zagadnienia 
związane z selektywną zbiórką 
odpadów i recyklingiem. Odbyły się 
także krótkie wycieczki po najbliż-
szej okolicy w poszukiwaniu miejsc 
szpecących naszą dzielnicę oraz 
tych, gdzie widać troskę o środo-

SP 20 Dobre rady na odpady 
wisko. Działalność uczniów zaowo-
cowała fotoreportażem „Dobre rady 
na odpady”, przygotowanym przez 
Ewę Tucholską i Grażynę Umińską. 
Wystawa fotografii cieszyła się za-
interesowaniem całej społeczności 
uczniowskiej.

Klasy starsze natomiast pod 
kierunkiem Moniki Suchwałko 
uczestniczyły w akcji sprzątania 
Pasa Nadmorskiego. Miejsce to ma 
szczególne znaczenie dla miesz-

kańców Gdańska, bo znajdują się 
tu ujęcia zaopatrujące około 30% 
mieszkańców Gdańska w wodę 
pitną. Organizatorami akcji byli: Wy-
dział Środowiska UM w Gdańsku 
oraz Gdańska Infrastruktura Wodo-
ciągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o.

Uczestnicy zebrali się przy Kra-
inie Zabawy w Parku Nadmorskim 
im. Prezydenta Ronalda Reagana. 
Każda grupa zaopatrzona w mapkę, 
rękawiczki i worki, w towarzystwie 

szczudlarzy rozpoczęła sprzątanie 
wyznaczonego im rejonu.

 Śmieci było sporo, ale pogoda 
i dobre humory dopisywały. Dla 
uczestników organizatorzy przygo-
towali poczęstunek, a także upo-
minki. Uważamy, że uczestnicząc 
w tej akcji uczniowie będą się trosz-
czyć o czystość środowiska również 
jako dorośli. 

Monika Suchwałko, 
nuczyciel przyrody 

SP20 Gdańsk

Dobre praktyki
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J
ednorazowe stypendia za 
szczególne osiągnięcia 
w nauce w roku szkolnym 
2009/2010 trafiły do 415 

osób. Gdańskim prymusom dy-
plomy wręczył prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz. Uroczystość 
miała miejsce w Sali Wielkiej 
Wety Ratusza Głównego Miasta, 
27 września.

Wysokość jednorazowego sty-
pendium na jednego ucznia wynosi: 
od 300 zł do 950 zł. Pięciu najlep-
szych maturzystów w Gdańsku 
otrzymało stypendium w wysokości 
2 tys. zł Łącznie na ten cel przezna-
czono 178.300 zł. 

Prezydent i najlepsza uczennica 
z ZSPSiCH Jolanta Janicka Śpiewa chór XIX LO, dyryguje Daria Polanowska

Najlepsi maturzyści z III LO 

Stypendia 
dla 
najzdolniejszych 
gdańskich 
uczniów

Uczniowie poza osiąganymi wy-
sokimi wynikami w nauce, musieli 
wykazać się dodatkowymi osiągnię-
ciami, a więc stać się laureatami 
olimpiad, konkursów na szczeblu 
międzynarodowym, ogólnopolskim 
czy wojewódzkim.

Na uroczystości chór XIX Li-
ceum Ogólnokształcącego pokazał 
swoje wysokie umiejętności, które 

A
kty mianowania wręczył 
nauczycielom prezydent 
Paweł Adamowicz 10 
września w Dworze Ar-

tusa w Gdańsku i odebrał od nich 
przysięgę. Uroczystość prowadził 
Jerzy Jasiński, zastępca dyrektora 
Wydziału Edukacji UMG.

Egzamin na stopień nauczycie-
la mianowanego przeprowadzono 

po raz dziewiętnasty. Do Wydziału 
Edukacji UMG wpłynęło 179 wnio-
sków od nauczycieli kontraktowych 
z 87 gdańskich szkół i placówek. 
Wszyscy zdali egzamin, aż 53, 
a więc 29,6 % uzyskało maksy-
malną ilość punktów od wszystkich 
członków komisji.

Do egzaminu przystąpiło 21 męż-
czyzn, co stanowi 11,7 % zdających. 

Mianowanie 179 nauczycieli 
Mężczyźni to ok. 16,5 % nauczycie-
li. Najliczniej byli reprezentowani 
nauczyciele języków obcych: 39 
osób, co stanowi 21,8 % zdających, 
następnie nauczyciele wychowania 
fizycznego: 19 osób – 1,6 % zdają-
cych. Najwięcej wniosków wpłynęło 
od nauczycieli szkół podstawowych 
i gimnazjów, bo aż 62%, a najmniej 
z przedszkoli. 

Od wejścia w życie znowelizo-
wanej Karty Nauczyciela 6 kwietnia 
2000 r. awans na stopień nauczy-
ciela mianowanego uzyskało 2145 
nauczycieli. W gdańskich szkołach 
i placówkach 5% to nauczyciele 
stażyści, 20% - kontraktowi, 31% 
- mianowani, 44% - dyplomowani.

wykształciła Daria Polanowska. 
Prezydent Paweł Adamowicz 
podkreślił znakomite wyszkolenie 
chórzystów oraz znaczenie śpiewu 
zespołowego w życiu biesiadnym 
i rodzinnym. Największe jednak 
znaczenie dla prezydenta mają 
uczniowie osiągający znakomite 
wyniki. Uważa ich za kapitał miasta 
o wielkiej wysokości. 

Urz¹d Miejski
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W
 tym roku stypendium 
otrzymało 34 gdańsz-
czan, dziesięciu po raz 
pierwszy. Przyznano 29 

stypendiów po 2 tys. zł miesięcznie 
oraz 5 stypendiów po 3 tys. zł mie-
sięcznie dla studentów o szczególnie 
wysokich osiągnięciach. 

Z inicjatywy prezydenta Pawła 
Adamowicza rozpoczęto w roku 
2005 przyznawanie stypendiów 
najzdolniejszym maturzystom, by 
umożliwić im studia na zagranicz-
nych uczelniach. 

- Miasto Gdańsk wydało przez 
sześć lat 4 mln 427 tys. zł. na 
stypendia, co jest wyrazem soli-
darności wspólnoty – powiedział 
prezydent Paweł Adamowicz 9 
września podczas uroczystości wrę-
czania stypendiów w Dworze Artusa. 
– Pomagamy w ten sposób rozwijać 
się utalentowanym gdańszczanom. 
Mamy nadzieję, że zwrot tych środ-
ków nastąpi w postaci przyszłych 
waszych osiągnięć, które będą 
waszym udziałem niezależnie od 
tego, gdzie was rzuci los. Być może 
powrócicie do Gdańska i będziecie 
przyczyniać się do tworzenia elit in-
telektualnych miasta i kraju. 

Stypendyści zdobywają wiedzę, 
a także reprezentują i promują 
Gdańsk na uczelni oraz podejmują 
pracę w wolontariacie. 

Aż 24 osoby wybrało studia 
w Wielkiej Brytanii. Troje studentów 
wyjedzie do Niemiec, pozostali do 

USA, Austrii, Francji, Belgii, Hisz-
panii i Holandii.

Specjalizacje ich obejmują zakres 
od nauk ścisłych, poprzez kierunki 
ekonomiczne, społeczne i technicz-
ne, aż po studia artystyczne - mu-
zyczne i aktorskie. 

Najwięcej stypendystów, bo aż 
piętnastu, jest absolwentami III LO 
w Gdańsku: Monika Glinianowicz, 
Ewa Janisz, Mateusz Jażdżewski, 
Magdalena Knitter, Aleksandra 
Kozawska, Aleksandra Kozik, Piotr 
Kraus, Dominika Kudrin, Daniel Ma-
ruszewski, Karolina Mazan, Joanna 
Mełgieś, Aleksandra Najda, Anna 
Sadowska, Jakub Sikorowski, Mag-
dalena Zwierz. 

Dyrektor szkoły Bożena Or-
dak podziękowała prezydentowi 
i Miastu. – Stypendium pozwala 
młodym gdańszczanom studiować 
na uniwersytetach – podkreśliła 
dyrektor Ordak. - Jest to inwestycja 
w przyszłość, która przyniesie miastu 
korzyści intelektualne i ekonomiczne 
oraz rozsławi Gdańsk w Europie i na 
świecie. 

Katarzyna Grabowska ukończyła 
już studia w London School of Eco-
nomics and Political Science. Złożyła 
wyrazy podziękowania prezydentowi, 
zauważając, że dzięki stypendium 
miała możliwość słuchać wykładów 
profesora Johna Suttona, który stwo-
rzył fundament stosowanej obecnie 
wiedzy ekonomicznej. Spotkała się 
również z wieloma przedsiębiorcami, 

którzy uświadomili jej, jak osiągnąć 
sukces. Miała również możliwość 
rozwijania swojej pasji, jaką jest 
taniec. Obecnie wykłada, ma stu-
dentów również z innych uczelni, 
takich jak UCL czy King’s College 
London, którzy dodatkowo postano-
wili zgłębiać ekonomię. - Jeśli nasi 
stypendyści wybiorą ten moduł to 
również i ich mogę uczyć. Studia za 
granicą przekroczyły moje marzenia 
– powiedziała. 

Mateusz Żelazny kończy fizykę 
matematyczną na University of Edin-
burgh i przystępuje do pisania pracy 
magisterskiej. Ma piękne i godne am-
bicje: zajmie się w przyszłości pracą 
naukową, jeśli otrzyma możliwość 
dołączenia to zespołu o wysokiej 
renomie światowej. 

Karolina Mazan, a absolwentka 
III LO z Gdańska, tak mówi o swo-
ich studiach: - W tym roku zakończy-
łam drugi rok studiów medycznych, 
a tym samym część przedkliniczną. 
Dla najlepszych studentów istnie-
je możliwość przedłużenia o rok 
tej typowo uniwersyteckiej części 
nauki. Zdecydowałam się zaapli-
kować na kierunek Nauki medyczne 
i zarządzanie na Imperial College 
w Londynie. Wszystko się udało 
i od października zaczynam swój rok 
w Londynie!

Jeśli chodzi o promocje Gdań-
ska to regularnie od dwóch lat 
odwiedzam z innymi stypendy-
stami nasze liceum, gdzie pro-

wadzimy prelekcja dla klas IB, 
zainteresowanych studiami za 
granicą. W tym roku byłam w ko-
mitecie Stowarzyszenia Polskich 
Studentów oraz Stowarzyszenia 
Stypendystów Fahrenheita. W obu 
grupach pełnie funkcję skarbnika. 
Pracę na rzecz społeczności oraz 
dalszą promocję Gdańska łączę 
od półtora roku wolontariacką pra-
cą w radiu produkującym polską 
audycję w Bristolu. 

Ewa Janisz studiuje na UCL, 
zajmującym czwarte miejsce 
w ogólnoświatowym rankingu 
uczelni wyższych, dlatego już samo 
dostanie się na tę uczelnię uważam 
za wielki sukces. Poza codzienny-
mi zajęciami aktywnie działam 
w UCL Polish Society, gdzie peł-
nię funkcję osoby odpowiedzialnej 
za działania kulturalne. Współor-
ganizowałam wystawę dotyczącą 
przemian historycznych w Polsce, 
ze szczególnym naciskiem na wy-
darzenia związane z Solidarnością 
i Gdańskiem. Dzięki temu miałam 
okazję promować Gdańsk - za-
równo w gronie znajomych z ca-
łego świata, którym pokazywałam 
wystawę, jak i w szerszym gronie, 
podczas towarzyszących wysta-
wie wykładów i  spotkań. Moją 
pasją jest fotografia, dwukrotnie 
wygrałam, organizowane przez 
Stowarzyszenie Europejskie zwią-
zane z moją uczelnią, konkursy 
fotograficzne.  

Wręczenie stypendiów
im. Gabriela Daniela Fahrenheita

Urz¹d Miejski



14 8/2010 158/2010

Stypendyści z Gimnazjum nr 3 
Fot. Mariusz Albecki

Edukacja

J
ednorazowe stypendia za 
szczególne osiągnięcia 
w nauce w roku szkolnym 
2009/2010 trafią do 415 

osób. Dyplomy gdańskim prymu-
som wręczył prezydent Gdańska 
Paweł Adamowicz 29 września 
w budynku Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 7.

Komisja przyznała 415 jednorazo-
wych stypendiów dla uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych, szkół podsta-
wowych i gimnazjów. W tym roku 
stypendia otrzymało 77 uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych i 333 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjal-
nych. Wysokość stypendium wynosi 
od 300 zł do 950 zł. Miasto na ten cel 
przeznaczyło 178.300 zł. 

Prezydent podkreślił, że często 
spotyka te same osoby na różnych 
poziomach nauczania i aktywności 
społecznej i zawodowej. – Najpierw 
otrzymują stypendia za wysokie 
wyniki w gimnazjum, następnie na 
uczelni, potem stają się wybitni na 
stanowiskach pracy lub w działalno-
ści społecznej – zauważył prezydent. 
– Takie osoby są kreatywne i dosko-
nale sobie radzą w życiu. 

ZSO nr 7

Stypendia dla najzdolniejszych 
gdańskich uczniów

Julia Cholewińska z Gimnazjum 
nr 3 podziękowała prezydentowi za 
przyznanie stypendiów, a nauczy-
cielom i rodzicom za to, że wiedzieli, 
jak ich wspierać. Anna Cholewińska 
otrzymuje również stypendium pod 
patronatem marszałka wojewódz-
twa i ma z niektórych przedmiotów 
dodatkowe zajęcia jako uczennica 
wybitnie uzdolniona i szczególnie 
ceni opiekunkę programu, nauczy-
cielkę matematyki Grażynę Berbeć. 
Dziękuje również nauczycielce pol-
skiego Elżbiecie Cimaszkiewicz za 
przygotowanie do wojewódzkiej 
edycji konkursu kuratoryjnego. 
Jej wyniki sportowe są również 
wysoko oceniane, a zawdzięcza 
je trenerom: Piotrowi Sowie, Ire-
neuszowi Kotlikowi oraz Marcinowi 
Liberadzkiemu. 

Paweł Dzierżawski, stypen-
dysta, dodaje, że nauczycielka 
matematyki tak dobrze wszystko 
objaśnia, że uczy się na lekcji. 
Taką samą opinię wyraził Maciej 
Stępiński, który bardzo ceni również 
nauczycielkę angielskiego, Ade-
lę Browarczuk za wysoki poziom 
nauczania i szczególne podejście 

do problemów uczniów. Inni, rów-
nie świetni uczniowie, osiągający 
sukcesy zarówno w nauce, jak 
i w sporcie to: Jakub Klimkiewicz 
Marta Sowa, Łukasz Reszetow, 
Wojciech Wojtaś.

Marcin Hintz dyrektor Zespo-
łu Szkół Ogólnokształcących nr 
7 w swoich projektach wybiega 
w przyszłość do roku 2015, kiedy 
mury tej szkoły opuszczą pierwsi 
maturzyści, którzy uczyli się we-
dług podstawy programowej, jaka 
zostanie wprowadzona w roku 
2012. Obecnie przygotowuje ze-
spół nauczycieli do podjęcia tego 
ogromnego wyzwania i realizacji 
programu, jaki wprowadza minister 
Katarzyna Hall. 

– Uczeń, który w jednej szkole 
przechodzi przez gimnazjum i li-
ceum, podlega spójnemu proceso-
wi kształcenia i wychowania przez 
sześć lat. Po ukończeniu gimnazjum 
może być skierowany do liceum lub 
do innych szkół przez doradcę za-
wodowego, którym nasza szkoła 
dysponuje – powiedział dyrektor. 
– Liczymy na to, że podejmie naukę 
w naszym VII LO. 

Dyrektor uważa, że nauka w jed-
nej szkole na poziomie gimnazjum 
i liceum chroni uczniów przed sko-
kiem emocjonalnym, trudnościami 
z adaptacją oraz zintegrowaniem 
się klasy w początkowych miesią-
cach klasy pierwszej. 

- Często ten okres charakteryzuje 
się wolniejszym postępem w proce-
sie przyswajania materiału – zauwa-
ża dyrektor Hintz. – A przed maturą 
czasu brakuje. 

Dyrektor ZSO nr 7 stosuje 
również metodę przenikania się 
kadry pedagogicznej, umożliwiając 
nauczycielom nabywanie doświad-
czenia w zakresie podstawy progra-
mowej na obu poziomach. 

- Ideą naszej szkoły jest zauwa-
żanie wybitnych uczniów i zapew-
nienie im rozwoju – dodaje Justyna 
Firmanty. 

Uczniowie uzyskali również sty-
pendia za wysokie wyniki w sporcie. 
– Szkoła współpracuje z Uczniow-
skim Klubem Sportowym – powie-
dział trener Piotr Sowa. – Dyrektor 
szkoły promuje tego rodzaju metody, 
doceniając harmonijne współdziała-
nie we wszystkich dziedzinach. 
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N
auczyciel III LO oraz 
uczniowie uczestniczący 
w Odysei Umysłu bra-
li udział w warsztatach 

kształcących kreatywność, odbywa-
jących się Gdańskim Parku Nauko-
wo – Technologicznym im. Hilarego 
Koprowskiego. 

Uczestnicy rozwiązywali symu-
lowane zadania przy użyciu metod 
i technik kreatywnego myślenia, ta-
kich jak burza mózgów, SCAMPER, 
6 Myślących Kapeluszy i innych. 
Wzięli też udział w dwóch symu-
lacjach zjawisk rynkowych: inflacji 
(nieobliczalne skutki aukcji) oraz kal-
kulacji zysku (kreatywna produkcja 
zabawek). Uczestnicy mieli okazję 
stymulować i rozwijać kreatywność 
własną, ale i też wykorzystywać ją 
w działaniach grupowych. Praco-
wali pod presją czasu i rywalizo-
wali w konkurencyjnych zespołach.
Główne cele to: rozwój umiejętności 
twórczego postrzegania rzeczywisto-
ści, poznanie metod kreatywnego my-
ślenia (teoria i zastosowanie), zarów-
no indywidualnych, jak i grupowych,
zwiększenie motywacji (może 
raczej zachęcenie) do in-
nowacyjnego myślenia. , 
Na zajęcia zaproszono młodych 
przedsiębiorców, studentów oraz 
absolwentów wyższych uczelni. 
W spotkaniach wzięli udział głównie 
studenci, absolwenci oraz pracowni-
cy wyższych uczelni. Warsztaty były 
ostatnim spotkaniem w ramach pro-
jektu GPN-T „Nauka + Partnerstwo + 
Innowacyjność = Sposób na biznes” 
programu Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego „Kreator Innowa-
cyjności – wsparcie innowacyjnej 
przedsiębiorczości akademickiej”.

Umowę, w ramach której prze-
prowadzono warsztaty, podpisała 

Pomorska Specjalna Strefa Ekono-
miczna oraz III Liceum Ogólnokształ-
cące im. Bohaterów Westerplatte 
w Gdańsku. Zgodnie z umową stroną 
organizacyjną warsztatów zajmował 
się Park, a więc rekrutacją uczestni-
ków czy informacją w mediach, Za 
program, materiały oraz prowadze-
nie warsztatów odpowiadało III LO. 
Prowadziła je Małgorzata Klimek, 
nauczyciel matematyki, ekonomii 
i teorii wiedzy w III LO, trener przed-
siębiorczości, trener Odysei Umysłu. 
Pomagali jej uczniowie – Odyseusze: 
Aleksander Spychała, Piotr Prokop, 
Paweł Matias, Mateusz Cetner oraz 
trener Odysei Umysłu - Mateusz 
Kułak, student PG. Pomorska Spe-
cjalna Strefa Ekonomiczna, która 
zarządza GPN-T, pomogła grupie 
Odysei Umysłu z III LO wziąć udział 
w tegorocznych Finałach Świato-
wych Odysei Umysłu w East Lan-
sing, Mi, USA. Ze strony Odyseuszy 
i ich trenerów te warsztaty były formą 
wypełnienia wzajemnej umowy. 

- Cały program był oparty na wła-
snych doświadczeniach trenerskich 
– powiedziała Małgorzata Klimek. Kie-
rowałam się literaturą ekonomiczną: 
Middle and High School Economics by 
NCEE – scenariuszami kreatywnych 
lekcji ekonomi. Polecam korzystanie 
z materiałów szkoleniowych Odysei 
Umysłu, jak: książeczka trenera, ze-
szyty Problemy Spontaniczne.Przydat-
ne są również materiały szkoleniowe 
Fundacji Gospodarczej Solidarność 
ze szkoleń trenerów przedsiębiorczo-
ści oraz literatura z zakresu proble-
matyki związanej z kreatywnością, 
np. „Naucz się myśleć kreatywnie” , 
Edwarda de Bono. 

Marek Witkowski, student Poli-
techniki Gdańskiej tak ocenia przy-
datność warsztatów - Bardzo trudno 

jest znaleźć w Trójmieście warsztat 
czy szkolenia poruszające zagadnie-
nie kreatywności. Pojęcie kreatywno-
ści jest szczególnie ważne dla mło-
dych ludzi, zwłaszcza studentów 
poszukujących pracy, będących 
na finiszu studiów lub absolwen-
tów. Bardzo dużo ogłoszeń pracy 
posiada w swoich specyfikacjach 
wymaganie kreatywności. Każdy 
aplikujący wpisuje sobie znajomość 
tego pojęcia do CV, co jest brutalnie 
weryfikowane na rozmowie kwalifi-

kacyjnej. Jak rozwijać kreatywność, 
jak rozpoznać czy jestem kreatywny 
czy też nie? Najlepszą odpowiedzią 
są warsztaty z profesjonalistą, gdzie 
mamy kontakt z człowiekiem, który 
się na tym zna i jest w stanie do-
starczyć konkretnej wiedzy popartej 
pragmatycznymi przykładami. Kto 
nie jest na bieżąco w trendach 
rekrutacyjnych ginie na rynku pra-
cy; oczywiste jest to, że wygrywa 
lepszy, posiadający więcej szkoleń 
wpisanych do CV.

Zadanie rozwiązują uczniowie III LO 

Marek Witkowski i inni studenci słuchają objaśnień 

III LO

Kreatywni 
wygrywają 
na rynku 
pracy

Jak sobie poradzi ta grupa?

Edukacja



16 8/2010 178/2010

Szkoła Podstawowa nr 79 cieszy się z wielu zwycięstw

SP 79

Szkoła gospodarzy  odbiera puchar

MIĘDZYNARODOWE OSIĄ-
GNIĘCIA: IV miejsce Gimnazjum 
nr 18 w Szkolnych Mistrzostwa 
Świata w Tenisie Stołowym, Brno 
- Republika Czeska, VII miejsce 
reprezentacji dziewcząt z Gimna-
zjum nr 16 w Szkolnych Mistrzostw 
Świata w Piłce Siatkowej, Baotou 
– Chiny, XIII miejsce reprezentacji 
chłopców z Gimnazjum nr 21 (SMS 
nr 3) w Szkolnych Mistrzostw Świata 
w Piłce Siatkowej, Baotou – Chiny. 

KRAJOWE OSIĄGNIĘCIA: 
I miejsce reprezentacji dziewcząt 
z G nr 16 w Ogólnopolskim Finale 
Biegów Rozstawnych „Sztafeta 
Szwedzka” w Łodzi, II miejsce re-
prezentacji dziewcząt z SP nr 85 
w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej 
w Mini Piłce Siatkowej w Elblągu, 

III miejsce reprezentacji chłopców 
z SP nr 42 w Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej w Mini Piłce Siatkowej 
w Elblągu, IV miejsce reprezentacji 
dziewcząt z G nr 16 w Ogólnopol-
skim Finale Gimnazjady Lekkoatle-
tycznej w Białymstoku, IV miejsce 
reprezentacji chłopców z G nr 16 
w Ogólnopolskim Finale Biegów 
Rozstawnych nr 16 w Ogólnopol-
skim Finale Biegów Rozstawnych , 
VII miejsce reprezentacji chłopców 
z S P nr 80 w Ogólnopolskim Finale 
Biegów Rozstawnych nale Biegów 
Rozstawnych w Łodzi, VIII miejsce 
reprezentacji chłopców z G nr 26 
w Ogólnopolskim Finale Biegów 
Rozstawnych „4 x 100 m” w Łodzi, 
XIII miejsce reprezentacji chłopców 
z G nr 16 w Ogólnopolskim Fina-

le Gimnazjady Lekkoatletycznej 
w Białymstoku. 

Aleksandra Kozak z Gimnazjum 
nr 16 podczas Ogólnopolskiego Fi-
nału Gimnazjady Lekkoatletycznej 
w Białymstoku uzyskała najbardziej 
wartościowy wynik i została uznana 
najlepszą zawodniczką.

KLASYFIKACJA GENERALNA 
W WOJEWÓDZTWIE POMOR-
SKIM (DZIEWCZĘTA I CHŁOPCY 
ŁĄCZNIE)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
VI miejsce - XI LO, X miejsce 

- XIX LO, XII miejsce - XIV LO. 
GIMNAZJA: 
VI miejsce - G nr 3, VII miejsce 

- G nr 16, VIII miejsce - G nr 18. 
SZKOŁY PODSTAWOWE: 
V miejsce - SP nr 85, XV miejsce 

- SP nr 2, XIX miejsce - SP nr 48.

KLASYFIKACJA GENERALNA 
MISTRZOSTW GDAŃSKA

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE:
Dziewczęta: I miejsce - II LO, 

II miejsce- V LO, III miejsce - XV LO. 
Chłopcy: I miejsce - „Conradinum“, 

II miejsce - XX LO, III miejsce - I LO. 
GIMNAZJA:
I miejsce - G nr 16, II miejsce - G 

nr 3, III miejsce - G nr 18.
SZKOŁY PODSTAWOWE: 
I miejsce - SP nr 85, II miejsce 

- SP nr 81, III miejsce - SP nr 42. 

Pełna Punktacja Generalna 
Gdańskich Igrzysk Sportowych Mło-
dzieży dostępna jest na stronie inter-
netowej Gdańskiego Ośrodka Kultury 
Fizycznej www.gokf.gda.pl .

Gala 
Sportu

Szkolnego 

Prezydent Paweł Adamo-
wicz uhonorował dyplomami 
osiągnięcia gdańskich szkół 
w dziedzinie sportu. Wyniki 
rywalizacji podsumowano 
podczas uroczystej gali 13 
września w Zespole Kształce-
nia Podstawowego i Gimnazjal-
nego nr 12.

W minionym roku szkol-
nym do rywalizacji sportowej 
przystąpiło 139 gdańskich 
szkół, czyli blisko 90 procent. 
Co czwarty uczeń wziął udział 
w 441 imprezach sportowych 
w 13 dyscyplinach, które za-
kończyły się 79 finałami Mi-
strzostw Gdańska.

Przygotowany przez Gdań-
ski Ośrodek Kultury Fizycznej 
program imprez sportowych 
w wybranych dyscyplinach jest 
zbieżny z oczekiwaniami szkół 
i uczniów. Program skierowa-
ny do wszystkich uczniów jest 
dostosowany do ich potrzeb 
i możliwości ruchowych. Naj-
większym zainteresowaniem 
cieszą się rozgrywki piłki 
nożnej oraz piłki siatkowej. 
Najmłodsze dzieci najbardziej 
lubią „Konkurs 50 Tysięcy” 
oraz rozgrywki w Dwa Ognie 
Usportowione

Osiągniecia gdańskich szkół we współzawodnictwie sportowym
w roku szkolnym 2009/2010

Profilaktyka i sport
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C
zek w wysokości sied-
miuset złotych otrzymały 
uczennice w Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej nr 9 za 

przeprowadzenie projektu na temat 
zapobieganiu uzależnieniom. Sce-
nariusz lekcji napisały nauczycielki 
Izabela Szostak i Renata Jadach. 
Przeprowadziły lekcję pokazową 
dla uczniów szkoły.

Wybrały również grupę sied-
miu uczennic do przygotowania 
zajęć „Zdrowe powitanie wiosny”: 
Patryc ję Hryckowian,  Natal ię 
Mitsis, Martę Jarosz, Patrycję 
Chrząszcz, Magdalenę Lemie, 
Justynę Kucharczyk, Magdalenę 
Cieplińską.

Ta interesująca lekcja zapoznała 
społeczność szkolną z następującą 
tematyką: podział alkoholi ze względu 
na szkodliwość dla zdrowia, reakcje 
organizmu na alkohol, wpływ alko-
holu na zdrowie człowieka, proble-
my alkoholowe w Polsce, popularne 
mity związane w alkoholem, sygnały 
ostrzegawcze przed alkoholizmem. 

D
yrektorów, nauczycieli 
wychowania fizycznego 
i uczniów - sportowców 
szkół, które zajęły pierw-

sze sześć miejsc w Klasyfikacji 
Generalnej Mistrzostw Gdańska, 
zaproszono na uroczystą Galę 
Sportu Szkolnego 13 września do 
Zespołu Kształcenia Podstawowe-
go i Gimnazjalnego nr 12. 

Uroczystość uświetniły pokazy 
taneczne i akrobatyczne w wykona-
niu uczniów. Gratulacje i słowa po-

II LO

Sportowe 

sukcesy 
szkoły 

dziękowania za sportową rywalizację 
przekazał Prezydent Miasta Gdań-
ska Paweł Adamowicz. Dokonał on 
uroczystego wręczenia pucharów 
z asystą Przewodniczącego Komisji 
Kultury i Sportu Rady Miasta Gdań-
ska Marka Bumblisa. 

II LO w Gdańsku reprezentowali: 
dyrektor mgr Waldemar Nocny, na-
uczyciel wychowania fizycznego mgr 
M. Mikołajczyk i uczniowie- spor-
towcy: Patrycja Lewicka – siatkarka 
i lekkoatletka, Martyna Wołoszyk 

Zastosowano również interesu-
jące formy nauki: prezentację mul-
timedialną, inscenizację „Jak być 
asertywnym” oraz quiz „Rozmowy 
w toku” - jakie jest życie alkoholika. 

Zwieńczeniem projektu była wy-
cieczka nad morze w dniu 21 marca. 

ZSZ nr 9Nagroda za najlepszą lekcję 
Towarzyszyła jej napisana przez 

uczennica piosenka, zawierająca nastę-
pujące słowa: „Wszyscy mamy dobrze 
w głowie, nie pijemy; Wszyscy mamy 
dobrze w głowie, nie bierzemy”. 

- Naszym celem było przełama-
nie złej tradycji i zapoczątkowanie 

nowej, związanej z obchodzeniem 
pierwszego dnia wiosny, nazywa-
nego popularnie „dniem wagarowi-
cza” – powiedział przewodniczący 
Gminnej komicji Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych. 

Komisja występuje z apelem 
do sprzedawców o kontrolowanie 
dowodów osobistych w czasie 
zakupów alkoholu podczas tego 
popularnego dnia. Interesują-
cy pomysł zachęcenia szkół do 
działań zaowocował realizacją 
tego projektu przez nauczycieli 
i uczennice Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 9. 

- Jest to pomysł Zespołu ds. 
Profilaktyki – dodała Lucyna Macu-
lewicz. – Postanowiliśmy zwrócić się 
bezpośrednio do szkół.

Czek został wręczony laureat-
kom w dniu rozpoczęcia nowego 
roku szkolnego. Zdobyta suma 
z pewnością zostanie spożytkowa-
na w sposób rozszerzający pierwot-
ny projekt. Czek wręcza  Piotr Gierszewski i Lucyna Maculewicz

Puchary i dyplomy za zwycięstwa sportowe

– koszykarka, Marcin Zieliński – lek-
koatleta i piłkarz nożny.

W „Licealiadzie” w kategorii 
dziewcząt, rywalizowało 28 szkół 
ponadgimnazjalnych.

II Liceum Ogólnokształcące 
w Punktacji Generalnej Licealiady 
Dziewcząt w roku szkolnym 2009/
2010 zajęło I miejsce.

Do tak wielkiego sukcesu szkoły 
przyczyniły się: koszykarki, zajmując 
I miejsce, lekkoatletki w sztafetowym 
biegu przełajowym, zajmując III miej-

sce, siatkarki – zajmując IV miejsce, 
tenisistki stołowe, zajmując IV miej-
sce, lekkoatletki w konkurencjach 
indywidualnych; klasyfikacja druży-
nowa - IV miejsce.

Natomiast w rywalizacji chłopców 
brało udział 36 szkół. We współza-
wodnictwie chłopców po podsumo-
waniu Punktacji Generalnej Licealia-
dy w roku szkolnym 2009/2010 II LO 
uplasowało się na VI miejscu. 

Mirosława Mikołajczyk,
nauczyciel wychowania fizycznego II LO 

Profilaktyka i sport
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G
dańskie Centrum Profi-
laktyki Uzależnień jest 
jednym ze współorgani-
zatorów imprezy sporto-

wo – rekreacyjnej, która się odbyła 
26 września z okazji Światowego 
Dnia Serca w Parku Nadmorskim 
im. Ronalda Reagana. Partnerami 
tej cyklicznej imprezy są: Klinika 
Kardiologii i Elektroterapii Serca 

Test z alkogoglami policji 

Przy stoisku z materiałami GCPU

Piknik profilaktyczny 
GUM, MOSiR, AWFiS i Polskie To-
warzystwo Kardiologiczne oraz wiele 
innych instytucji i firm. 

Celem zaproszenia mieszkańców 
Gdańska na piknik było propagowa-
nie zdrowego stylu życia. W tym roku 
zwracano się szczególnie do młodych 
matek oraz kobiet w ciąży. Organizato-
rom i partnerom zależało na przekona-
niu ich, jak zabójczy jest alkohol. 

- Wystarczy jedno piwo, a życie 
twojego przyszłego dziecka nie-
odwracalne zmieni się na gorsze 
– powiedział Radosław Nowak, re-
prezentujący GCPU. 

Na stolikach leżały ulotki infor-
macyjne. Wyjaśniają, jak strasznym 
zagrożeniem jest alkohol dla kobiet 
w ciąży. To kłamstwo, że kieliszek 
wina czy koniaku nie zaszkodzi ni-
komu. Nie określono bowiem dawki 
alkoholu niezagrażającej dziecku. 
W ciągu pierwszych tygodni życia to 
właśnie mózg rozwija się intensyw-
nie – alkohol degeneruje komórki 
i neurony. Alkohol powoduje FAS 
– Płodowy Zespół Alkoholowy. 
Nazwa wzbudza lęk. Oznacza 
bowiem upośledzenie umysłowe 
oraz uszkodzenie mózgu. Impulsy 
nerwowe będą źle przewodzone 
i fałszywie kierowane do niewłaści-
wych ośrodków w mózgu. Wszelkie 
wady, deficyty, zaburzenia są tego 
wynikiem. Dzieci z FAS mają odróż-
niające je szczegóły twarzy i ogólnej 
postawy. 

„Palisz? Umrzesz młodo” – tak 
zatytułowana ulotka podaje adres 

Czym są dopalacze?
Dopalacze są to środki psychoak-

tywne. Wpływają na określone części 
mózgu. Stymulują wydzielanie tzw. 
neuroprzekaźników, czyli substancji 
chemicznych, które wpływają na 
funkcjonowanie mózgu. 

Neuroprzekaźniki to jest istota 
naszego mózgu. Wpływają na na-
sze odczuwanie, emocjonalność: 
za strach lub jego brak, za nadmiar 
energii lub jej brak. Na wszystko, na 
to, jaki jestem. 

Jakie jest pochodzenie do-
palaczy?

Przemysł chemiczny się rozwija, 
powstają wciąż nowe produkty, które 
z założenia miały służyć farmakote-
rapii. Mogły zostać odrzucone, gdyż 
stwierdzono dodatkowe działania 
niepożądane, albo też się zesta-
rzały, gdyż weszły do użycia środki 
nowej generacji. To najróżniejsze 
środki chemiczne, również lekar-
stwa, które okazały się szkodliwe 
w trakcie długotrwałego stosowania 
i wycofane. 

Dopalacze niszczą mózg 
One przestały więc pełnić funkcję 

leków, ale istnieją, zostały wymyślo-
ne i wytworzone, jest to jakiś towar.

Towar trzeba więc sprzedać…
Zaczęły funkcjonować w innym 

obiegu. Odkryto ich działanie psy-
choaktywne, jako że kilkanaście 
lub kilkadziesiąt lat temu działały 
jako środki leczenia psychiatrycz-
nego. Ponieważ nie mają etykiety 
leku, wymknęły się z zamkniętego 
obiegu farmakologicznego. Mogą 
mieć działanie niebezpieczne, bo 
są podawane bez konsultacji z le-
karzem. 

Mózg jest centralnym układem 
nerwowym, ośrodkiem naszego za-
rządzania, odpowiada za wszystko. 
Jakakolwiek sztuczna ingerencja jest 
bardzo niebezpieczna.

Dlaczego sięga się po takie 
środki?

Jest odwiecznym pragnieniem 
człowieka poprawiać sobie samo-
poczucie. Każdy marzy o tym, aby 
silne zmęczenie zamienić na przy-
pływ energii, kiedy ma do wykonania 

terminową pracę. Chciałby też szyb-
ko zlikwidować codzienne smutki czy 
rezultaty konfliktów. Pragniemy po-
prawić sobie nastrój, stać się bardziej 
otwarci czy komunikatywni i sięgamy 
po to, co jest dostępne. Ludzie za-
wsze wytwarzali takie środki.

Czy możemy do nich zaliczyć 
alkohol?

Oczywiście. Jest narkotykiem 
o działaniu hamującym: spowalnia. 
Mamy stąd typowe sceny, kiedy 
pijącemu opada głowa i zasypia 
z twarzą w kotlecie. Bełkotanie jest 
dowodem, że działanie aparatu 
mowy zostało spowolnione. 

Można powiedzieć, że hamuje 
hamulce. Jeżeli są w nas jakieś 
hamulce, ograniczenia, obawiamy 
się powiedzieć komuś coś przy-
krego albo wyznać gorące uczucie 
– wówczas alkohol wyhamowuje 
nasze zahamowania. Alkohol jest 
depresantem.

Skąd wzięły się na rynku?
Zainwestowano kiedyś fundusze 

w badania i chce się je odzyskać. 

Być może są tu zaangażowane 
instytuty badawcze i przemysł far-
maceutyczny. 

A jakie są naturalne sposoby 
poprawiania nastroju?

Każdy człowiek je ma: jedni 
chodzą na zakupy, inni chodzą na 
ryby. Mają dwie wady: nie działają 
natychmiast i nie działają ze stu-
procentową pewnością. Wyjmujemy 
wówczas tabletkę z kieszeni. 

Kiedyś jednak zapłacimy za to 
straszną cenę…

Kara jest jednak odroczona. Każ-
dy się oszukuje stwierdzeniem: być 
może kiedyś…Bez wątpienia jednak 
nadejdzie. 

Z Krzysztofem Sarzałą, dyrektorem Centrum Interwencji Kryzysowej PCK, rozmawia Emma Popik 

telefonicznej poradni pomocy dla 
palaczy. Inne ulotki pokazują wpływ 
palenia na impotencję, bezpłodność 
i choroby serca. 

Starszy sierżant Joanna Skrent 
i młodszy aspirant Robert Nowicki 
z Komendy Wojewódzkiej Policja 
proponowali chętnym sprawdzenie 
alkogogli, które pokazywały, jak re-
agujemy po wypiciu alkoholu. – Oso-
by, które nałożyły sobie alkogogle, 
przekonały się, że nie mogą przejść 
pomiędzy słupkami i nie znajdą na 
ziemi kilku rozsypanych przedmio-
tów. Mają poważne kłopoty z koor-
dynacją ruchów i oceną odległości 
-powiedziała Joanna Skrent. 

GCPU dysponuje olbrzymią 
ilością materiałów informacyjnych: 
320-02-56, e-mail biuro@gcpu.pl, 
adres ul Dyrekcyjna 5. 
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D
nia 20 września 2010 roku 
odbyła się prezentacja pro-
jektu pt. „Wakacyjne wspo-
mnienia”. Uczniowie klasy 

I b prezentowali swoje prace.
Czy dobrze bawili się na wa-

kacjach? Na pewno tak, świadczą 
o tym ciekawe opowieści, zdjęcia, 
albumy i plakaty. Już na początku 
września do współpracy zostali 
włączeni również rodzice, aby przy 
ich pomocy uczniowie przygotowali 
oryginalne prace. 

Dzieci w sposób bardzo atrak-
cyjny opowiedziały o swoich przygo-
dach, przyniosły pamiątki, wakacyjne 
skarby. Na mapie wskazywały miej-
sca swojego pobytu: polskie góry, 
Mazury oraz piękne wsie i miasta, 
Kraków, Częstochowę, Warszawę. 
Odznaczyły również kraje skandy-
nawskie, Anglię, Chorwację - to tylko 
kilka z nich. Każdy mógł zachwycić 
swoje oko tak ciekawymi pracami.

Olga Plichta-Mardzińska

Dzieci rysują mapy wspomnień z wakacji 

Czego pani chce nauczyć 
młodzież?

Mam nadzieję zaszczepić w nich 
pasję do dziennikarstwa i pisania. 

A konkretnie?
Umiejętności zbierania i selek-

cjonowania informacji. Konstruowa-
nia tekstów dziennikarskich. Młodzi 
ludzie poznają poszczególne gatunki 
dziennikarskie i zasady ich pisania. 

Jak się nauczyć pisać „do 
gazety”?

Poprzez ćwiczenia warsztatowe. 
Ciekawe warsztaty będą się odby-

wać poprzez zabawę. Będzie można 
wcielić się w rolę dziennikarza i zo-
baczyć ile jest przy tym frajdy.

Jak umiejętność pisania spo-
żytkować od razu?

Umiejętność pisania przydaje się 
w szkole i to nie tylko na języku pol-
skim. Zajęcia można traktować jako 
sposób podniesienia umiejętności, 
również dla osób, którym szkolne 
wypracowania spędzają sen z po-
wiek. Przydadzą się tym, którzy chcą 
rozwinąć zasób swojego słownictwa 
i ukierunkować zainteresowania. 

Jakie będą zajęcia prak-
tyczne?

Spotkają się z gdańskimi dzienni-
karzami, zobaczą, jak funkcjonuje re-
dakcja. Wreszcie, sami stworzą gazetę. 
W przyszłości może nawet portal. 

Od czego zależy powodzenie 
wydawania gazety „pałacowej”?

Głównie od zaangażowania 
uczestników.

A co z radiem i telewizją? 
Niezależnie od tego, w jakich 

mediach się pracuje, trzeba umieć 
pisać.

I ty zostaniesz dziennikarzem 

Kogo pani przyjmie na swoje 
zajęcia?

Chętne osoby od 8 do 18 lat. 
Zostaną podzielone na dwie grupy 
wiekowe. Zajęcia będą odbywać 
się w poniedziałki. „Mali reporterzy” 
w godzinach 16.30 - 18.00, starsi od 
18.10 do 19.35 oraz w piątki dzieci 
od 15.30 do 17.00 i młodzież od 
17.10 do 19.45. Pytania dotyczące 
zajęć można kierować na adres 
michalina_krzak@yahoo.pl

P
od koniec sierpnia 
ruszyła budowa na-
szego Orlika! Ma być 
ukończona w połowie 

listopada. Prace postępują 
błyskawicznie, w oczach rośnie 
kompleks boisk dla młodych 

Gimnazjum 29

M
inister Edukacji Narodo-
wej Katarzyna Hall wzięła 
udział w uroczystym za-
kończeniu Roku Historii 

Najnowszej w Edukacji 31 sierpnia 
w Dworze Artusa. W uroczystości 
uczestniczył także Bogdan Boru-
sewicz, marszałek senatu RP. Roz-
strzygnięto również konkurs „Ocal 
okruchy historii – młodzież buduje 
muzea”. Nel Tyborska ze Szkoły 
Podstawowej nr 15 otrzymała I na-
grodę w swej kategorii. Nauczycielką 
laureatki jest Bożena Kierończyk. 

W Dworze Artusa po otrzymaniu 
nagrody: Zastępca Prezydenta 
Gdańska Ewa Kamińska, laureatka, 
jej nauczycielka i dyrektor SP 15

SP 86

Z Michaliną Krzak, która prowadzi Pracownię Dziennikarską w Pałacu Młodzieży, 
rozmawia Emma Popik.

SP 15

piłkarzy i sportowców! Mło-
dzież obiecuje bicie rekordów 
i niecierpliwie zerka na robot-
ników przy taczkach, którzy się 
wydają tacy mali wobec ogromu 
pracy wokół nich. 

Agnieszka Kłopotowska



Gimnazjum nr 3


