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Po pierwsze, wartości moralne
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Od redakcji

VIII LO 
Tadeusz Chądzyński wraz 
z uczniami odbiera nagrodę

Europejskie Stolice Kul-
tury istnieją już od ponad 
20 lat. Ich pomysłodawczy-
nią była grecka minister, 
Melina Mercouri. Projekt 
miał służyć integracji na-

rodów kontynentu  po-
przez prezentację boga-
ctwa dziedzictwa Europy. 
I udało się. Badania wykazu-
ją, że w miastach, które pia-
stowały ten tytuł, min. Kra-

ków w roku 2000, nastąpił 
wzrost ekonomiczny. Obec-
nie na każdy kolejny rok 
wybierane są dwie stolice. 
Tytuł otrzymuje jedno mia-
sto ze starej, a jedno z nowej 

Unii Europejskiej. W 2016 
roku tytuł otrzymają miasta 
z Hiszpanii i Polski.       

Anna Urbańczyk
Więcej informacji: 
www.gdansk2016.eu

Trochę historii

Zachęcam wszystkich do 
włączenia się w promowanie 
naszego miasta jako kandyda-
ta do roli Europejskiej Stolicy 
Kultury. Nasze miasto ma do 
zaoferowania bezcenne skarby, 
i to w każdej dziedzinie, zarów-
no materialnej, jak i duchowej. 
Szczycimy się pięknym Starym 
Miastem, tak pieczołowicie od-
budowanym i odrestaurowanym 
przez poprzednie pokolenia 
gdańszczan. To tutaj, w Dwo-
rze Artusa odbierają stypendia 
Prezydenta Miasta Gdańska 

Wygrana  zawsze po naszej stronie
najzdolniejsi studenci. Często 
studiują dwa kierunki, jak Arek 
Więckiewicz lub są naszą dumą 
na zagranicznych uczelniach, jak 
Aleksandra Kowal.

Możemy również cieszyć się 
z nowych dzielnic i ostatnio wy-
remontowanych dróg. Pozostaje 
jeszcze parę rzeczy do zrobie-
nia, ale są już plany, i to wielkie, 
i prace zostały rozpoczęte. Naj-
większe gdańskie fi rmy zorgani-
zowały się w Komitet Wsparcia 
budowy boisk dla szkół, działa-
jący pod kierownictwem prezesa 
Grupy Lotos Pawła Olechnowi-
cza, który ponagla wspólników 
– Bierzmy się do roboty.

Naszą dumą jest centrum 
nauki Hewelianum, w którym 
codziennie grupy młodzieży 
szkolnej uczą się o najnowo-
cześniejszych zdobyczach nauki. 
Wyposażenie tego centrum jest 
równe najlepszym w Europie. 

Śmiało może konkurować z Mu-
zeum Nauki w Londynie. Nasze 
eksponaty są równie kształcące 
i pomysłowe. Płonące zacieka-
wieniem intelektualnym oczy 
dzieci, oglądające te cuda tech-
niki, są naszą wielką wartością. 
Podkreśla to prof. Janusz Ra-
choń, Senator Rzeczpospolitej, 
w ekskluzywnym wywiadzie dla 
Kuriera.

Dla promowania Gdańska 
i pokazania naszej wartości po-
wołano Biuro ESK, które, czu-
jąc presję czasu, zrobiło wiele 
i zainicjowało znaczną liczbę 
wydarzeń. Materiały promujące 
Gdańsk mają wysoką jakość, 
odznaczają się elegancją i pomy-
słowością. Dowodzą, że pracow-
nicy Biura ESK są wysokiej kla-
sy profesjonalistami i możemy 
uczciwie na nich polegać.

Nie powinniśmy jednakże 
tylko liczyć na ich pracę. Zachę-

cam wszystkich nauczycieli do 
działań. Niech w każdej szkole 
zacznie działać Komitet Promo-
cyjny. To właśnie nauczyciele, 
najbardziej wykształcona kadra, 
oraz ich zdolni uczniowie mogą 
z Gdańska uczynić Stolicę Kul-
tury. Bo jeśli nie my się tym zaj-
miemy, to kto? Inicjujcie więc 
wydarzenia kulturalne, zacznij-
cie działać z całą mocą. Jesteśmy 
w węzłowym punkcie historii. 
Mamy szansę zapisać się na jej 
kartach. Po latach będziemy 
wspominać ten czas jako war-
tościowe chwile, godne naszego 
życia. 

Nawet jeśli inne miasto nas 
zdystansuje i tak wygramy. Gdyż 
pokażemy i rozwiniemy własne 
możliwości, rozwinie się nasza 
kultura. I to jest wielka wartość, 
jak każdy dobry czyn, który jest 
wartością sam w sobie.

Emma Popik 
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W jaki sposób przedmiot 
przedsiębiorczość pojawił się w 
szkole?

Wprowadzenie tego przed-
miotu było jedną z konsekwencji 
przygotowania i wdrożenia przez 
nauczycieli autorskiego program 
nauczania dla klasy matematycz-
no-fi zycznej z przedsiębiorczoś-
cią i rozszerzonym programem 
nauczania języka angielskiego.

Jaki kierunek nauczania 
przyjęła szkoła?

Aktualnie wizytówką szkoły 
są klasy z elementami przedsię-
biorczości i cieszą się najwięk-
szym zainteresowaniem kandy-
datów. Przedsiębiorczość jest 
nauczana 1 września 1996 r. 

Jaki wzór wychowania zo-
stał przyjęty?

Przede wszystkim, wychowa-
nie ludzi nowoczesnych z otwartą 
głową, dobrze orientujących się 
w zagadnieniach gospodarczych, 

potrafi ących zorganizować pracę 
zespołu. 

Jakie więc są cechy cha-
rakteryzujące nowoczesnego 
przedsiębiorcę?

Celem programu jest oczy-
wiście nauczenie podstawowych 
zagadnień ekonomicznych, ale 
również kształtowanie odpowied-
niego systemu wartości moral-
nych. Wyrabiamy odpowiedzial-
ność za realizację programu oraz 
umiejętność pracy samodzielnej i 
w grupach. 

Jak można w zespole klaso-
wym nauczać samodzielności?

Czynimy to poprzez uczestni-
ctwo w rzeczywistych przedsię-
wzięciach realizowanych samo-
dzielnie, pod niewielkim tylko 
kierunkiem nauczyciela. Oczywi-
ście zapoznajemy uczniów z pod-
stawowymi pojęciami prawnymi 
i ekonomicznymi rządzącymi 
wolnym rynkiem. 

W VIII Liceum Ogólnokształcącym – autorski program Przedsiębiorczość

Z Tadeuszem Chądzyńskim, autorem programu, 
rozmawia Emma Popik 

Po pierwsze, wartości moralne
Jakie inne działania pociągnę-

ła za sobą realizacja programu?
Od września 2006 r. w kla-

sach B realizowana jest innowa-
cja pedagogiczna wykorzystania 
programu „Ekonomia Stosowa-
na”. Polega ona na rozwinięciu 
tematyki w oparciu o programy 
wspomagające i uzupełniające 
„Młodzi przedsiębiorcy”, „Zarzą-
dzenie Firmą” „Banki w akcji” 
i „Droga do sukcesu”. 

Jak będzie funkcjonował 
absolwent szkoły w warunkach 
gospodarki rynkowej?

Głównym naszym zadaniem 
jest prawidłowe przygotowanie 
młodego człowieka do funkcjo-
nowania w społeczeństwie de-
mokratycznym w warunkach go-
spodarki rynkowej. Wyrabiamy 
w nich zachowania, jakie wy-
musza na nich rzeczywistość, 
powinni zdobyć umiejętność od-
nalezienia się we współczesnym 
świecie i uzyskiwania odpowie-
dzi na jego wyzwania. 

Jakie wyzwania nauczą się 
pokonywać?

Do wyzwań tych należy 
w szczególności umiejętność ra-
dzenia sobie z regułami rządzący-
mi rynkiem, zwłaszcza rynkiem 
pracy, zrozumienie tendencji do 
integracji i globalizacji, zrozu-
mienie postępu wiedzy i wymia-
ny informacji w funkcjonowaniu 
społeczeństwa i gospodarki oraz 
szybki rozwój postępu naukowo-
technicznego.

A jak szkoła sobie poradziła 
z wyzwaniami czasu?

W 2008 roku VIII Liceum 
Ogólnokształcące w Gdańsku 
otrzymało Certyfi kat Jakości 
„Szkoła Przedsiębiorczości”. Za-
świadcza on, że dana szkoła pełni 
rolę lokalnego centrum edukacyj-
nego z dziedziny przedsiębior-
czości dla młodych ludzi. Organi-
zatorem Programu jest Fundacja 
Młodzieżowej Przedsiębiorczo-
ści pod patronatem Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

„Ekonomia Stosowana”

● Zwycięstwo klasy III b w roku 2000 w konkursie 
„Przedsiębiorczość” na zespół najbardziej skuteczny 
w akcji charytatywnej, organizowanej przez Fundację 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Sopockie Towarzy-
stwo Ubezpieczeń na Życie Alte Leipziger Hestia
● Od 2000 roku uczestniczymy w Ogólnopolskim Kon-
kursie Zarządzania Firmą – MESE, zajmując miejsca w 
pierwszej trójce. III miejsce w I Ogólnopolskim Konkur-
sie Zarządzania Bankiem w 2007 roku
● Od 2000 roku udział w fi nałach Ogólnopolskiego 
Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębior-
stwo „Produkcik” – II miejsce w 2000 r. 
● Coroczny udział w Cambridge International Exami-
nations – większość uczniów zdaje egzamin z wyróż-
nieniem
● Udział w międzynarodowych konkursach Global 
Business Challenge i EuroMESE organizowanych 
przez Junior Achievement International
● W roku 2008 Barbara Marat, Joanna Lieder i Michał 
Pawłowski znaleźli się w gronie fi nalistów I Olimpiady 
Finansowej

Warsztaty z przedsiębiorczości
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Panie Profesorze, jaki jest stan 
zainteresowanie matematyką?

Od roku 1990 notujemy znikomy 
i wciąż zmniejszający się procent 
zdających z własnego wyboru mate-
matykę na maturze. Proszę sprawdzić 
wyniki ostatniej, tzw. próbnej matury 
z matematyki w województwie po-
morskim – eufemistycznie, wyniki 
są bardzo złe! W strukturze studiów 
nauki przyrodnicze i techniczne zaj-
mują mniej niż 10 procent.

Jesteśmy jednakże społeczeń-
stwem szybko informatyzującym się, 
co oznacza, że wysoko zaawansowa-
na technologia wkracza gwałtownie 
do wielu obszarów naszego życia. 

Jaką wartość nauki przyrodni-
czych przynoszą młodym ludziom?

Przedmioty przyrodnicze pozwa-
lają młodemu człowiekowi zrozu-
mieć otaczający świat. 

Inżynierowie wdrażają zdoby-
cze światowej technologii i nimi 
zarządzają. Społeczeństwo źle wy-
kształcone, samodzielnie nie potrafi  
ich pożytkować. Tymczasem, około 
90 procent młodzieży studiuje kie-
runki pozaprzyrodnicze, ekonomicz-
ne czy humanistyczne. Taka struktura 
studiów nie rokuje dynamicznego 
rozwoju kraju, a to tzw. kapitał ludzki 
stanie się wkrótce podstawą rozwoju 
ekonomicznego naszego kraju. 

Dlaczego młodzież nie interesu-
je się nauką?

Młodzież chłonie otaczający 
świat. Absorbuje nowoczesną tech-
nologię. Wystarczy wspomnieć rze-
sze młodych ludzi ogromnie zacie-
kawionych prezentacjami podczas 
Bałtyckiego Festiwalu Nauki. Pasja 
poznawcza, ujawniana przy ekspery-
mentowaniu w Hewelianum, dowo-
dzi również, jak bardzo młodzież jest 
spragniona wiedzy.

Czyż wybór kierunku studiów 
nie jest osobistą sprawą matu-
rzysty?

Za młodych często decydują ro-
dzice. Wybierają marketing, zarzą-

dzanie czy psychologię, wierząc, że 
one zapewnią dzieciom w przyszło-
ści dobrą pracę i wysokie zarobki. 
Wśród ludzi z wyższym wykształ-
ceniem jednak bezrobotni są właśnie 
absolwenci marketingu, zarządzania 
czy fi lologii. Bezrobotnych inży-
nierów natomiast nie ma. Naszym 
społecznym obowiązkiem jest więc 
krzewienie idei, że bez matematyki 
kariery młody człowiek nie zrobi. Co 
więcej, dotyczy to również studentów 
kierunków humanistycznych! 

Jak usunąć obawy młodzieży 
przed niepowodzeniem na kierun-
ku matematycznym?

Wyznajemy fi lozofi ę, że na rze-
czywistość nie można się obrażać, 
natomiast należy starać się ją zmie-
niać. Zakładamy na Politechnice 
Gdańskiej, że przyjmujemy na studia 
tych, którzy chcą u nas studiować, z 
akcentem na „chcą” i naszym obo-
wiązkiem jest stworzyć im do tego 
odpowiednie warunki. Lęki może 
rodzić świadomość luk w wykształ-
ceniu. Zastosowaliśmy więc wiele 
środków naprawczych dla nadro-
bienia braków rodowodem z gimna-
zjum i szkoły średniej. Politechnika 
na przestrzeni ostatnich sześciu lat, 
dokonała w strukturze kształcenia 
wiele daleko idących zmian. Przed 
czterema laty otworzyliśmy Studium 
Nauczania Matematyki, kierowane 
przez dr doc. Barbarę Wikieł. Dzięki 
jej pracy udało się przełamać impas 
w zakresie nauczania matematyki na 
pierwszym roku studiów. 

Jaki był poziom matematyki przy-
jętych na pierwszy rok studentów? 

Na początku każdego roku akade-
mickiego sprawdzamy wiadomości 
z zakresu matematyki wszystkich 
nowoprzyjętych studentów. Na nie-
których kierunkach nawet 90 procent 
nie zalicza testu, na elektronice na 
przykład – prawie połowa. Pół roku 
studenci uczęszczają na bezpłatne, 
uzupełniające zajęcia. Ponawiamy 
test w marcu – 90 procent zalicza go 
bez problemu.

Postęp cywilizacji zawsze zależał od zaplecza intelektualnego

Bez matematyki kariery 
nie zrobisz

Co więc powoduje niski poziom 
wiedzy matematycznej?

Matematyka jest źle wykładana 
tak w szkole podstawowej, gimna-
zjum, jak i w szkole średniej. Nie 
są stosowane nowoczesne narzędzia 
i aplikacje. Ograniczanie się do kre-
dy i tablicy to zbyt mało. Uczniowie 
chętnie będą rozwiązywać zadania, 
jeśli zobaczą, że matematyka na-
tychmiast przydaje im się w życiu 
codziennym. 

Jakie metody podnoszenia pozio-
mu matematyki są wprowadzone?

Studium Nauczania Matematyki 
stosuje nowoczesne i dostępne na-
rzędzia nauczania. Jednym z nich jest 
nauczanie na odległość. Na stronie 
internetowej PG znajduje się ogrom-
na liczba materiału dydaktycznego, 
nie tylko dla studentów, ale także 
uczniów i nauczycieli. 

Jakie programy pomagają ucz-
niom i nauczycielom szczególnie?

Wymieńmy choćby projekt „Za 
rękę z Einsteinem”, dedykowany 
gimnazjalistom ze szkół wiejskich. 
Nasi pracownicy dydaktyczni pro-
wadzili w zajęciach w szkołach. 

Nauczyciele podnosili swoje kwali-
fi kacje. A uczniowie gościli w poli-
technicznych laboratoriach. 

Jakie są rezultaty wdrożenia 
tych programów zaradczych?

W roku 2006 na I rok studiów 
przyjęliśmy trzy tysiące studentów. 
W rok później już o tysiąc więcej. 
Matematyka przestała straszyć. Stu-
dia, choć nie są łatwe, gwarantują 
jednak ogromną satysfakcję życiową. 

Jakie wsparcie otrzymuje uczel-
nia od władz?

Z zadowoleniem obserwu-
ję świadomość polityków, władz 
edukacyjnych i samorządowych. 
Sopot i Gdynia realizuje podpisa-
ne wcześniej porozumienia z Poli-
techniką Gdańską. Miasto Gdańsk 
dofi nansowuje dodatkowe lekcje 
matematyki i fi zyki w szkołach. 
Miasto zbudowało Hewelianum, 
nowoczesne centrum nauki. Urząd 
Marszałkowski i Prezydent Miasta 
Gdańska Paweł Adamowicz usta-
nowili stypendia dla najlepszych. 
Politechnika udziela wsparcia dy-
daktycznego wielu szkołom śred-
nim Trójmiasta.

Z profesorem Januszem Rachoniem, Senatorem 
Rzeczpospolitej, rozmawia Emma Popik
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Podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej w gimnazjum 
w dniu 21 stycznia na pytania 
odpowiadali: Piotr Żuchowski 
– sekretarz stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, Agnieszka Odorowicz – 
dyrektor PISF, Regina Białousów 
– dyrektor Wydziału Edukacji 
UM, dr Agnieszka Morstin-Po-
pławska – Uniwersytet Jagiel-
loński, Krzysztof Zanussi, Maria 
Seweryn, Mirosław Baka, Elwi-
ra Rewińska – Pałac Młodzieży 
oraz Anna Makowska – dyrektor 
szkoły. Przybył również Pomor-
ski Kurator Oświaty Zdzisław 
Szudrowicz.

W pełni uzasadniony jest wy-
bór Gimnazjum 20 na gospoda-
rza imprezy, szkoła bowiem od 
lat prowadzi działania edukujące 

młodzież w zakresie wiedzy o fi l-
mie. Uczniowie pod kierunkiem 
Grażyny Misiołek uczestniczą 
w zajęciach fi lmowych pod na-
zwą Akademia Filmowa, we 
współpracy z Kinoplexem.

Zdobywają systemowo wiedzę 
w ramach rozszerzenia progra-
mowego o charakterze huma-
nistycznym oraz dzięki udzia-
łowi w zajęciach dodatkowych 
– w Klubie Filmowym. Biorą 
udział w prestiżowym Woje-
wódzkim Konkursie Wiedzy 
o Filmie, organizowanym przez 
Pałac Młodzieży.

Przewodnicząca Zespołu Hu-
manistycznego mgr Violetta Ja-
worska uważa, że proponowane 
fi lmy mogą być w pełni wykorzy-
stane w klasach z rozszerzonym 
programem humanistycznym na 

lekcjach języka polskiego, sztuki 
historii, wiedzy o społeczeństwie 
oraz na godzinach wychowaw-
czych i zajęciach pozalekcyjnych

Inspektor Iwona Kossakowska 
z Wydziału Edukacji UM przy-
chylnie oceniła program. – Ucz-
niowie obejrzą wartościowe fi l-
my, nie ograniczą się bynajmniej 
do lektur na DVD – zauważyła.

Szkoła zaprezentowała goś-
ciom spektakl osnuty wokół 
sylwetek fi lmowych kobiet 
w wykonaniu uczniów klasy II E 
i członków Szkolnego Kabare-
tu, nagrodzony na IV Konkursie 
Teatrów Obcojęzycznych. Obej-
rzano również Konkurs wiedzy 
o polskim fi lmie, opracowany 
w formie multimedialnej przez 
uczniów klasy II E Roberta Rawłu-
szewicza i Mateusza Derwisa, z 
wykorzystaniem najsłynniejszych 
motywów muzyki fi lmowej.

Ogromnie wartościowała 
okazała się lekcja otwarta, prze-

prowadzona przez dra Michała 
Mrugalskiego z Instytutu Litera-
tury Polskiej Uniwersytetu War-
szawskiego. Na podstawie zapre-
zentowanych fi lmów prelegent 
objaśniał tajniki fi lmu. Uczennice 
Urszuli Kamińskiej – Paulina 
Jarzemska i Agata Leśniewska 
z zainteresowaniem uczestniczy-
ły w tej oryginalnej lekcji. – Ko-
mentarz i objaśnienia pozwoliły 
głębiej zrozumieć oglądany fi lm 
– powiedziała Paulina. – Zapiszę 
się do szkolnego Klubu Filmowe-
go – wyraziła swe postanowienie 
– Agata. 

Dyr. Anna Mańkowska po-
wiedziała – Program uznajemy za 
dodatkowy środek dydaktyczny, 
przekazujący wartości moralne 
i etyczne i rozwijający wrażli-
wość. Oglądając fi lmy, poka-
zujące wydarzenia ostatnich 
dziesięcioleci, uczniowie lepiej 
zrozumieją również życie star-
szego pokolenia swojej rodziny.

Ciekawa sztuka rozumienia 
fi lmu

W Gimnazjum 20 inauguracja programu edukacyjnego Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej „Filmoteka Szkolna”

Program oddaje do dyspozycji szkół pakiet 55 polskich 
fi lmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, 
ułożonych w 26 cykli tematycznych. Repertuar jest 
interesujący przede wszystkim ze względu na różno-
rodność propozycji fi lmowych, skłaniających widza do 
refl eksji. Patronat nad programem objęło Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uczennice wraz z wychowawczynią za kamerą 

Goście szkoły zmierzający na konferencję prasową 
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Swoje podpisy złożyli: dla 
Szkoły Podstawowej nr 61 
w imieniu Grupy LOTOS, Paweł 
Olechnowicz , w obecności dyr. 
Barbary Wojtali; dla  IX L.O. 
w imieniu fi rmy Erbud dyrektor  
Piotr Augustyniak, w imieniu 
fi rmy Przembud prezes  Włodzi-
mierz Ziółkowski, w obecności 
dyr. Hanny Konczakowskiej-Ma-
kulec; dla Szkoły Podstawowej 
nr 39 w imieniu Mariusza Gawro-
na prezesa fi rmy Hossa – Sławo-
mira Sienkiewicz, członek zarzą-
du; w imieniu w imieniu banku 
Nordea – Sławomir Żygowski, 
w obecności dyr. Anny Ptasiń-
skiej – Wojewody; dla Gimna-
zjum nr 26 w imieniu fi rmy Łą-
czpol – prezes Jerzy Jerkiewicz, 
w obecności dyr. Eugenii Końko.  

Piotr Sojka, przewodniczący 
Społecznego Komitetu Wsparcia, 
podkreślił, że inspiracja do budo-
wy boisk wypłynęła od prezyden-
ta Adamowicza. 

– Marzenia trzeba mieć i je 
realizować – powiedział prezy-
dent Adamowicz. – Niech Euro 
stanie się wielkim przeżycie 
przy waszej pomocy – zwrócił 
się do sponsorów. – Niech sport 
integruje mieszkańców dzielnic 
i zmienia styl życia. – Podkre-
ślił, że budowane obiekty mają 
również służyć mieszkańcom 
miasta. – Esencją społeczeństwa 
obywatelskiego jest wspólnoto-
wa grupa mieszkańców dzielnic. 
Sport spełnia zadanie spajania 
takich grup – powiedział pre-
zydent.

W Szkole Podstawowej nr 61 podpisanie umowy na budowę boiska w ramach 
programu „Junior Gdańsk 2012”

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz podpi-
sał z przedstawicielami fi rm sponsorskich umowy na 
budowę kolejnych czterech boisk piłkarskich dla szkół, 
w obecności dyrektorów placówek. 

Nowa idea z Gdańska

– Zorganizujmy mecz oldboy-
ów – zachęcił sponsorów właści-
ciel fi rmy Łączpol Józef Poltrok. 

Prezes Grupy Lotos Paweł 
Olechnowicz, przewodniczący 
Rady Sponsorów Społecznego 
Komitetu Wsparcia i główny 
sponsor, zapewnił, że boiska 

będą oddawane po kolei do użyt-
ku już w roku przyszłym. Pla-
nuje się docelowo wybudować 
jeszcze siedem obiektów. – Moja 
w tym rola, aby znaleźć sponso-
rów – zapewnił prezes Olechno-
wicz. – Bierzmy się do roboty 
– dodał. 

Prezes Grupy Lotos Paweł Olechnowicz, 
Przewodniczący Grupy Sponsorów
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W tym roku napłynęło osiem-
dziesiąt prac, wykonanych 
w interesujących technikach, 
takich jak linoryt czy kolaż. 
Uczestnicy używali kredek, 
pasteli, farb, bibuły, brokatu 
czy plasteliny. W jury oprócz 
organizatorek zasiadała ma-
larka i kuratorka sztuki, Anna 
Tomaszewska oraz Tomasz 
Sójka, malarz i nauczyciel w 
Zespole Szkół Plastycznych 
w Gdyni – Orłowie. Tematyka 
konkursu stworzyła możliwość 
wyrażania emocji związanych 
z okresem Świąt Bożego Na-
rodzenia. 

W uroczystości rozdania 
nagród w dniu 10 grudnia 
w bibliotece przy ulicy Igiel-
nickiej uczestniczyło liczne 

ZKP i G nr 2 organizatorem interesujących przedsięwzięć dydaktycznych  

Trójmiejski Konkurs Plastyczny o Tematyce Świątecznej zorga-
nizowało Gimnazjum nr 8, fi lia nr 13 WiMBP oraz Nieformalne 
Stowarzyszenie Twórców i Miłośników sztuki „Subforesta”. 

Coraz większe zainteresowanie 
konkursem

Laureaci konkursu z dyplomami i nagrodami

Prezes Gdańskiego Wydawnictwa 
Psychologicznego dr Elżbieta Zu-
brzycka omawiała temat bezpie-
czeństwa w gimnazjum. Doradca 
metodycznego Ośrodka Kształce-
nia Ustawicznego Nauczycieli mgr 
Barbara Brzozowska omawiała re-
walidację – tak ważną w procesie 
kształcenia ucznia. 

W kolejnej części wykładów 
mgr Dorota Rudzińska-Friedel 
zaprezentowała dwa progra-

my komputerowe, stworzone 
do globalnego wspomagania 
ucznia – „Porusz umysł” i „Pro-
gress”. Jednym z najważniejszych 
wykładów było wystąpienie 
dr Katarzyny Rossman, dotyczą-
ce doradztwa zawodowego osób 
niepełnosprawnych, zwracające 
uwagę na system orzecznictwa 
oraz na możliwość korzysta-
nia z dofi nansowań do szkoleń. 
Dr Iwona Zachciał przybliżyła 

zebranym ogromnie ważne za-
gadnienie biblioterapii.

Uczestnicy konferencji mieli 
możliwość uczestniczenie w lek-
cjach otwartych z języka angiel-
skiego, matematyki, chemii, fi zyki 
i rewalidacji. Kształcącym elemen-
tem były warsztaty z doradztwa 
zawodowego, biblioterapii i arte-
terapii. Jednym z najważniejszych 
punktów konferencji była pre-
zentacja oferty edukacyjnej szkół 

ponadgimnazjalnych: ZSS nr 2, 
ul. Wita Stwosza 23, ZSOiZ 
nr 1, ul. Krasickiego 10 oraz SOSW 
nr 2, ul. Księdza M. Góreckiego 16.

Konferencja nie wyczerpa-
ła zagadnienia, niemniej jednak 
wykonano pierwszy krok. Mamy 
nadzieję, że zapoczątkowała wy-
mianę doświadczeń, a kolejne po-
zwolą wypracować nowe, wspólne 
działania na rzecz poprawy kształ-
cenia osób niepełnosprawnych.

A co robić po gimnazjum?
Konferencja „Gimnazjum – droga do dorosłości dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, oma-
wiająca zagadnienie wyboru dalszego kształcenia po ukończeniu gimnazjum zgromadziła wielu uczestni-
ków z całego województwa. Przybyli również zaproszeni goście – Lucyna Szurman z Wydziału Edukacji 
UM, Beata Wolak z Kuratorium, Przewodniczący Komisji Edukacji Piotr Gierszewski. 

grono uczniów, rodziców 
i nauczycieli. Poczęstunek 
nie po raz pierwszy ufun-
dowała firma Pellowski. 
I miejsce – Magdalena Majew-
ska, Zespół Szkół Publicznych 
w Kościerzynie, II miej-
sce – Daria Szynsze-
cka, SP 65, III miejsce 

– Magdalena Olczak, SP 29. 
W kategorii gimnazjum. I miej-
sce - Anna Czyr i II miejsce 
– Damian Kolasa z Publiczne-
go Katolickiego Gimnazjum, 
III miejsce – Anna Kowalczyk 
z Zespołu Szkół Katolickich.

Agnieszka Dziewanowska
Magdalena HetmanowskaRodzice towarzyszą dzieciom
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Autorski program w nauczaniu ję-
zyka angielskiego stworzyły mgr 
Iwona Kacprzyńska oraz Dorota 
Kozłowska. 

Dzięki niemu uczniowie mają 
możliwość zapoznania się z języ-
kiem i kulturą Wielkiej Brytanii po-
przez oglądanie fi lmów czy słucha-
nie muzyki. Poznają literaturę oraz 
ćwiczą praktyczne umiejętności 

językowe poprzez naukę form użyt-
kowych, jak listy, majle, biografi e. 

Autorki programu stosują meto-
dę projektów, stwarzając uczniom 
możliwość stworzenia własnego 
podręcznika do nauki języka czy 
skomponowania rozmówek. Pięk-
nym zwieńczeniem projektu była 
wycieczka szkolna do Londynu, 
gdzie uczniowie mieli okazję za-

W Gimnazjum nr 9 wybitni nauczyciele realizują programy autorskie

Szkoła wzięła udział w programie eTwinning, polegającym 
na łączeniu bliźniaczych szkół za pośrednictwem mediów 
elektronicznych, w celu wykonania wspólnego projektu. Klasy 
I F i II F, liczące w sumie pięćdziesiąt osób, zrealizowało pro-
jekt „Christmas Cards” wraz ze szkołą w Lyngdal w Norwe-
gii. Kartki wykonano na lekcji sztuki i języka angielskiego, a 
następnie wyeksponowano na wystawie. Projekt opracowała 
i przeprowadziła Marzena Szczepkowska.

Język angielski zaprowadzi cię 
wszędzie

Przedstawienie z dobrym akcentem 

W seminarium udział również 
wzięli uczniowie Technikum 
Mechatronicznego z Pomor-
skich Szkół Rzemiosł. Byli to 
Marcin Pawłowski, Artur Kry-
stek i Dominik Podkowa z kl. III 
AT. Uznali seminarium za bar-
dzo potrzebne, życzyliby sobie, 
aby były częściej organizowane 
i dostępne również dla uczniów. 

Wykład był dla nich jasny 
i zrozumiały. Mieli już zajęcia 
z programowania, pomagające do-
brze obsługiwać skomplikowane 
maszyny. Marcin Pawłowski chęt-
nie poszerza swoją wiedzę, pewny, 

że znajdzie dobrze opłacaną pracę 
za granicą, w niemieckiej stoczni.- 
Bardzo się staram zdobyć wysokie 
kwalifi kacje – powiedział. 

Dyrektor CKP nr 1 mgr inż. An-
drzej Butowski podkreślał otwar-
tość na wszelkie formy kształcenia 
nauczycieli – kursy, seminaria, 
zajęcia dydaktyczne. Oferuje także 
szkolenia dla fi rm, które chciałyby 
przeszkolić swoich pracowników 
do obsługi nowoczesnych maszyn. 

– Dysponujemy oprogramowa-
niem, które jest na bieżąco uaktual-
niane. Nasi wykładowcy dysponują 
rozległą wiedzą i doświadczeniem 

– podkreślił dyrektor. – W czasie 
ferii udostępniamy pracownię me-
chatroniczną i komputerową dla 
uczniów, którzy chcieliby posze-
rzyć swoje wiadomości z zakresu 
oprogramowania CAD/CAM – po-
wiedział dyrektor. 

Mając nowoczesną bazę Cen-
trum przygotowuje uczniów do 

egzaminu potwierdzającego przy-
gotowanie zawodowe w zawodzie 
technik mechatronik, o specjaliza-
cji technolog, programista obrabia-
rek sterowanych numerycznie oraz 
w zawodzie technik mechatronik, 
o specjalizacji programowanie 
i obsługa obrabiarek sterowanych 
numerycznie.

Jak bezbłędnie obrabiać
W Centrum Kształcenia Praktycznego seminarium z prezentacji systemu MTS

Szkolenie przeprowadził mgr inż. Robert Dubas z ramienia 
fi rmy MTS – Matematisch Technische Software – Entwicklung 
GMBH dla 45 nauczycieli i wykładowców z województwa po-
morskiego – z Bytowa, Tczewa, Kwidzyna, Słupska. Uczest-
niczyli również wykładowcy Akademii Morskiej, Powiatowego 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie i pracownicy róż-
nych fi rm.

stosować i sprawdzić swoje umie-
jętności. 

W tej szkole naprawdę można 
się nauczyć biegle rozmawiać po 
angielsku. Oprócz znacznej liczby 

lekcji, uczniowie mają do dyspo-
zycji również koło językowe. O ich 
znacznych umiejętnościach świad-
czył doskonały akcent podczas 
przedstawienia teatralnego. 

W trakcie seminarium
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Na korytarzach szkolnych są wy-
wieszane kolorowe plakaty, rekla-
mujące ciekawe, znajdujące się 
w bibliotece, tytuły oraz zaku-
pione nowości. Z okazji różnych 
świąt uczniowie wypożyczający 
książki otrzymują drobne upo-
minki: zakładki z reklamami ksią-
żek, kartki okolicznościowe, ba-
loniki, lizaki. W sposób widoczny 
zwiększa to czytelnictwo.

W czytelni eksponuje się 
wystawy tematyczne, które od-
wiedzają całe klasy wraz z na-
uczycielami. Były już „Baśnie 
Andersena”, „Trzymaj formę”, 
„Czytaj zimą”. Przy okazji ucz-
niowie zapoznają się ze szkolnym 
księgozbiorem. Po każdej wysta-
wie zwiększa się wypożyczanie 
prezentowanych woluminów. 

Ogromne zainteresowanie 
wzbudziła polisensoryczna wy-
stawa „Wśród dzikich zwierząt”. 
Oglądając ją, można poczuć za-
pach lasu, posłuchać śpiewu pta-
ków, zobaczyć zdjęcia zwierząt 
z różnych kontynentów. Poka-
zano również książki dotyczące 
zwierząt i wyświetlano fi lmy 
przyrodnicze dostępne w czy-
telni. Zwiedzający mogą poczy-
tać wiersze o zwierzętach oraz 
poznać przysłowia, aforyzmy 
i związki frazeologiczne zawiera-
jące nazwy zwierząt.

Wystawa została tak pomy-
ślana, że można ją wykorzystać 
na wiele sposobów - na lekcjach 
przyrody, plastyki, języka pol-
skiego oraz godzinach wycho-
wawczych w klasach I-VI. Do- datkową atrakcją dla dzieci są 

maskotki zwierząt wypożyczone 
przez uczniów na tę ekspozycję. 
Oprócz uczniów naszej szko-
ły ekspozycję obejrzały dzieci 
z dwóch przedszkoli w Nowym 
Porcie. 

Z wystawą powiązane były 
dwa konkursy zorganizowane 
przez Ewę Jagłowską, Barbarę 
Pasternacką, Katarzynę Rutkie-
wicz i Janinę Goryńską. Konkurs 
plastyczny „Wśród dzikich zwie-
rząt” miał na celu rozbudzanie 
zainteresowań i zdolności pla-
stycznych, rozwijanie sprawności 
manualnej, przybliżenie wiedzy 
o dzikich zwierzętach, rozbudza-
nie zainteresowań czytelniczych 
oraz wyrobienie wrażliwości i od-
powiedzialności za środowisko.

Dzieci stworzyły piękne i 
oryginalne wyklejanki z papieru 
i różnych materiałów. Laureatami 
konkursu zostali w kolejności: 
Szymon Sobol Ic, Kacper Bury 

IId i Dominika Stafi ńska Ic. Wy-
różnienia otrzymali: Weronika 
Choińska Id, Wiktoria Poznańska 
IIa, Klaudia Jankowska IIb i Mo-
nika Wilamowska IIb. 

Na konkursie recytator-
skim uczestnicy zaprezentowali 
„Wiersze o zwierzętach”. Brali 
w nim udział uczniowie z klas II i 
III oraz zaproszone przedszkolaki 
z sąsiednich przedszkoli. Dodat-
kową atrakcją była brawurowa 
recytacja „Słonia Trąbalskiego” 
w wykonaniu Katarzyny Łąckiej 
oraz występ czterech niezwy-
kle przebranych uczennic z klas 
pierwszych. Dzieci recytowały 
wybrane wiersze polskich poe-
tów. Większość uczestników 
przygotowała piękne stroje i cha-
rakteryzację. Pierwsze miejsce 
zdobyła Natalia Kowalska IIIc, 
drugie Aleksandra Laskowska 
IIIb, trzecie Bartosz Majewski 
IIId. Wyróżnienie przyznano 
Kindze Kujawskiej IIc . 

Wszyscy chcą czytać książki
Oryginalne inicjatywy biblioteki w Szkole Podstawowej nr 55

Już drugi rok biblioteka działająca w nowej obsadzie 
kadrowej rozwija rożne inicjatywy dla zachęcenia 
uczniów do czytania książek. Starania bibliotekarek 
Katarzyny Rutkiewicz i Janiny Goryńskiej przynoszą 
doskonałe rezultaty. 

Biblioteka jest miłym miejscem do czytania 

Laureatka konkursu w bibliotece
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Szkoła gościła Sylwestra Prusia, 
wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Gdańska, Piotra Gierszew-
skiego, przewodniczącego Komi-
sji Edukacji oraz radnych i przed-
stawicieli Rady Rodziców. Szkołę 
zaszczycił również jej przyjaciel, 
mistrz olimpijski, złoty medalista 
Leszek Blanik.

Wręczono nagrody uczniom, 
odnoszącym sukcesy sportowe 
w wielu dziedzinach. Judocy 
Liceum Ogólnokształcącego 
zdobyli trzy złote medale na Mi-
strzostwach Polski Juniorów oraz 
Mistrzostwach Europy Juniorów. 
Do tego sukcesu trzeba dodać 
złoty medal ucznia gimnazjum, 

Jakuba Zarzecznego i poważne 
osiągnięcia uczniów szkoły pod-
stawowej. 

Piłkarki ręczne również szczy-
cą się złotym medalem na Mi-
strzostwach Polski Juniorek. Pły-
wacy, gimnastycy i piłkarze nożni 
są chlubą szkoły. Pucharami się 
cieszyła Marta Kąkol, osiągnąw-
szy rekord Polski 45, 4 m. w rzu-
cie oszczepem. 

Sportowcy szkoły zmagali się 
na Mistrzostwach Europy, Mi-
strzostwach Świata i na Igrzyskach 
Olimpijskich od roku 1988 aż po 
Pekin w roku 2008. Olimpijczycy 
zdobywali medale w pływaniu, 
łyżwiarstwie fi gurowym, tenisie 
stołowym, szermierce, windsur-
fi ngu, tenisie ziemnym, judo 
i w lekkiej atletyce. 

Uczniowie uczestniczą oprócz 
specjalistycznych treningów 
w różnego rodzaju kołach zain-
teresowań i organizacjach. O ich 
wiedzy świadczą stypendia mi-
nistra edukacji, marszałka woje-
wództwa i prezydenta miasta. 

O wartości sportu świadczy 
metoda wychowawcza Jerzego 
Cendrowskiego, byłego trenera 
kadry olimpijskiej. Katarzyna 
Waśniewska-Majchrzak, mająca 
jako uczennica wadę serca, pro-

laps zastawki dwudzielnej, ćwi-
czyła pod jego kierunkiem wbrew 
radom lekarzy. Systematyczne 
badania wskazywały zbawien-
ny wpływ sportu na jej zdrowie. 
Dzięki niezwykłemu trenerowi 
i własnej pracy spełniła swoje 
marzenia - wystartowała w Mi-
strzostwach Świata w Barcelonie 
w roku 1992 i zajęła wysokie 
miejsce. Pracując w szkole i rów-
nież w AWFiS, uczy przyszłych 
nauczycieli. Obroniła pracę dok-
torską, jest w trakcie habilitacji.

Agnieszka Gil-Kasprowicz, 
absolwentka szkoły, Mistrzyni 
Polski Juniorów w pływaniu sty-
lem dowolnym na 50 m. pracuje 
w szkole pierwszy rok i odczuwa 
brak basenu podczas treningów. 
– Basen należy do akademii i jej 
studenci mają pierwszeństwo 
w korzystaniu. Uczniowie więc 
z konieczności pływają znacznie 
krócej, niż powinni. 

Do sukcesów szkoły przyczyni-
ła się ścisła współpraca z AWFiS, 
z polskimi związkami sportowymi 
wiodących dyscyplin szkoły oraz 
przychylność władz administracyj-
nych i oświatowych Gdańska. Wi-
dząc potrzebę posiadania własnego 
basenu, podjęto decyzję zmiany 
lokalizacji szkoły od 1 września.

Wielkie sukcesy trenerów 
i zawodników

W Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących prezentacja osiągnięć

Doroczny pokaz galowy najlepszych sportowców ze-
społu szkół zgromadził kadrę przyszłych zawodników 
oraz ich trenerów. O randze uroczystości świadczy 
również obecność przedstawicieli władz.

Gorąca dyskusja na temat przyszłości szkoły

Trener Jerzy Cendrowski i Katarzyna Waśniewska-
-Majchrzak 
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W tym roku do tego typu prze-
myślanych działań dołączyło się 
Koło Teatralne „Po prostu 1”, 
prowadzone przez mgr Elżbie-
tę-Annę Mionskowską. Było to 
spotkanie poświęcone bohaterom 
„Kamieni na szaniec”. Ucznio-
wie przygotowali inscenizację 
przypominającą dokonania ich 
rówieśników w okresie II wojny 
światowej. Przedstawienie nosiło 
znamienny tytuł: „Qvo vadis”. 

Była to „opowieść o wspa-
niałych ideałach bohaterstwa 
i służby, o ludziach, którzy po-
trafi li pięknie umierać i pięknie 
żyć”. Role Alka, Rudego, Zośki 
i innych zagrali uczniowie klasy 
I b Gimnazjum nr 27 – Martyna 
Kazanowska, Anna Mielewczyk, 
Zofi a Maśnicka, Janusz Boros, 
Michał Czapliński, Michał Ja-
błonowski, Łukasz Neumann 

oraz absolwentki Monika Barań-
ska, Irena Ejsymont, Anna Flizi-
kowska, Paulina Nelson, Jagoda 
Rytlewska, Hanna Siluk, two-
rząc nastrój wydarzeń opisanych 
przez Aleksandra Kamińskiego. 
Pokazali, „jacy byli ci młodzi 
ludzie, jeżeli potrafi li wytrzymać 
tyle cierpienia i bólu. Skąd brali 
tyle siły, by nie zdradzić, by nie 
wydać. Skąd brali tyle samoza-
parcia, tyle miłości do drugiego 
człowieka i tyle szacunku dla ży-
cia innych ludzi”.

Przedstawieniu towarzyszy-
ła prezentacja multimedialna, 
a widzowie z ciekawością śledzili 
kolejne slajdy, słuchając informa-
cji o  sposobach walki z okupan-
tem. Formę przekazu wzbogaciły 
piosenki z tego okresu śpiewane 
przez członków Koła Teatralne-
go do akompaniamentu Mariu-

sza Adamkiewicza, związanego 
przed laty z harcerstwem działa-
jącym przy ZKPiG nr 20. Ucz-
niowie, reagujący emocjonalnie 

na tę lekcję historii, literatury 
i teatru, na długo zachowają 
w pamięci swe przeżycia.

Elżbieta-Anna Mionskowska

Dokąd oni wszyscy odeszli?
Lekcja patriotyzmu w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 20 

W naszej szkole dbamy o wychowanie w duchu pa-
triotyzmu i kształtowanie świadomości historycznej. 
Poloniści, historycy, opiekunowie kół humanistycz-
nych przygotowują uroczystości poświęcone Świętu 
Niepodległości czy Konstytucji 3 Maja. Uczestniczy-
my w obchodach rocznic i w imprezach obrazujących 
dokonania „Solidarności”. 

Scena niosąca silne przeżycia 

Wcieleni w role bohaterów Powstania Warszawskiego 
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Dyrektor naczelna Hanna Kon-
czakowska-Makulec uznaje 
za jedno z ważniejszych za-
dań swego urzędu wyłuskanie 
i zaprezentowanie możliwości 
uczniów szkoły w różnych dzie-
dzinach. Lucyna Waszkowska, 
wicedyrektor do spraw dydak-
tycznych, zauważyła, że grono 
pedagogiczne i oni sami zoba-
czyli siebie od zupełnie innej 
strony. – Przegląd talentów 
umożliwił nam ujawnienie całe-
go humanistycznego spektrum 
osobowości młodych ludzi, 
których przyszło nam nauczać 
w zakresie wiedzy szkolnej - 
powiedziała. 

Podczas prezentacji multi-
medialnej oglądaliśmy foto-
grafi e wykonane przez Sonię 
Wrzesińska i Olę Bacę z kl. 
IIIB. Pokaz krótkich fi lmów 
„Anima” zaprezentowała Ka-

rolina Rybarczyk z II A,   fi lm 
o wspinaczce - Marcin Kruczyń-
ski z IIE, fi lm o jeździe na de-
skorolce - Bartek Zabiega  IIE, 
a Mikołaj Kamieniecki z kl. II A 
fi lm o szybownictwie, będącym 
jego pasją życiową. 

Uczniowie zaprezentowali 
swoje talenty artystyczne. Ze-
spół szkolny w składzie Marek 
Grzegorek, Marek Tatara i Piotr 
Wierzchnicki z kl.III A – wy-
konali piosenkę grupy „Meta-
lica”, zatytułowaną „Ride the 
lightning”.

Przemek Susko z kl. II E 
wykonał na gitarze klasycznej 
utwór Leo Brouwe’a zatytuło-
wany „Un dia Noviembre”. Pio-
senkę grupy „Friends” - „Na-
uczę cię żyć” wykonała Paulina 
Andrzejewska z I B.

Improwizacja poetycka 
w stylu  RAP okazała się spe-

cjalnością Jana Murawskiego z 
III F.   Przemysław Jurewicz z 
II E popisał się niezwykłą żon-
glerką i jazdą na monocyklu. 
Uczniowie kl II B zaprezento-
wali talenty aktorskie, parafra-
zując fragment „Dziadów” Ada-
ma Mickiewicza w kontekście 
IX LO. 

Usłyszeliśmy również mu-
zykę klasyczną, Concertino 
G-dur Ferdynanda Küchlera w 
wykonaniu Ryszarda Papiernika 
z I D. Swoje wszechstronne 
uzdolnienia zaprezentowała Ka-
rolina Rybarczyk z II A w for-
mie pokazu z tzw. fl owersticks.  

Angelika Łania z kl. I B 
oczarowała wszystkich swym 
wielkim głosem w piosence 
„Dłoń”, z repertuaru Natalii 
Kukulskiej. Aurelia Pupacz
z kl. II B recytowała wiersz pod 
tytułem „Igraszki Piętaszka”, 
autorstwa Pauli Męczykowskiej 
i Łukasza Osowskiego z II B. 

Zespół muzyczny Chała(s) 
wykonał utwór autorski „Pio-
senka o maturze”. W skład ze-

społu wchodzą: Jan Staniszew-
ski i Dominik Szuster z III D 
i Grzegorz Nowicki z I C. 

Swoje prace plastyczne po-
kazali na wystawie następujący 
uczniowie: Marta Porzeżynska 
z I A, Mateusz Dzierbicki I A, 
Mateusz Dyrda I B, Monika 
Starczewska I B, Jakub Kuła-
kowski I C, Katarzyna Sadłow-
ska I D, Dominika Tomaszewska  
I D, Paweł Tyzo I E, Katarzyna 
Złoch I E, Paula Kamińska II B, 
Joanna Łowiec  II E, Krzysztof 
Steller  II E, Aleksander Kamiń-
ski III C, Magdalena Mańko 
II IE. 

Za przygotowanie przeglą-
du odpowiadały Zofi a Błońska 
I Małgorzata Radziszewska. In-
spirowały uczniów, starały się 
namówić ich do pokonania tremy 
i rozpraszały obawy przed pub-
liczną prezentacją i porównaniem 
ich z możliwościami koleżanek i 
kolegów. Talenty uczniów wzbu-
dziły w nich radość i zaskoczenie. 

Z całą energią będą wspierać 
ich rozwój. 

Uczniowie od nieznanej 
strony

W IX Liceum Ogólnokształcącym I Ogólnoszkolny Przegląd Talentów

Przegląd talentów zaskoczył wszystkich swoim roz-
machem i możliwościami uczniów w sferach niepre-
zentowanych na godzinach lekcyjnych. Olbrzymi 
potencjał, ukryty w młodych ludziach, pozwolił snuć 
plany wielkiego festiwalu, rozsławiającego szkołę. 

Jakub Kułakowski prezentuje swoją pracę

Gorące brawa dla wykonawców
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Wysokość jednego stypendium 
od 1 października 2008 r. do 
31 lipca 2009 r. wynosi miesięcz-
nie po 600 i 400 zł. Uniwersytet 
Gdański przyznano 16 stypen-
diów, Politechnika Gdańska – 10, 
Akademia Medyczna – 1 sty-
pendium, Akademia Muzyczna 
– 7 stypendiów, Akademia Sztuk 
Pięknych – 2 stypendia, Szkoła 
Wyższa Psychologii Społecznej 
– 2 stypendia, Gdańskie Semina-
rium Duchowne – 1 stypendium, 
oraz 1 stypendium dla studenta 
uczelni zagranicznej. Łącznie 
w roku akademickim 2007/2008 
przyznano 54 stypendia na kwotę 
322.500 zł. w tym 40 comiesięcz-
nych i 14 jednorazowych. Sty-
pendia otrzymali również gdań-
szczanie studiujący za granicą. 

Stypendium za wybitne osiąg-
nięcia otrzymała Aleksandra Ko-
wal, studiująca na Międzywydzia-

łowych Studiach Europejskich na 
UCL – University College Lon-
don, uczelni znajdującej się na 
dziewiątym miejscu na świecie. 
Zaliczyła wszystkie przedmioty 
i od września rozpoczęła studia na 
trzecim roku. Miasto Gdańsk jest 
z niej dumne również ze względu 
na postawę i działalność społecz-
ną. Pełniąc obowiązki sekretarza 
Europejskiego Stowarzyszenia 
Studenckiego, zorganizowa-
ła wiele wydarzeń kulturalnych. 
Prezydent Stowarzyszenia nastę-
pująco określił tę jej działalność: 
„Z dumą reprezentowała nie tyl-
ko kraj, z którego pochodzi, ale 
także jej miasto Gdańsk, poprzez 
organizowanie wystaw fotografi i 
z nim związanych” 

Stypendium za wybitne 
osiągnięcia otrzymał Arkadiusz 
Więckiewicz z V roku Admini-
stracji na Uniwersytecie Gdań-

skim. Kształci się jednocześnie 
na Politechnice Gdańskiej na 
Wydział Ekonomii i Zarządza-
nia. Podejmował dodatkowe 
praktyki, nieobjęte programem 
studiów w Urzędzie Miejskim 
i w Biurze Rachunkowym „Priva-
te Business”, był wolontariuszem 
w Samorządowym Kolegium 
Odwoławczym, zdobył II miejsce 
w Konkursie wiedzy o prawie fi -
nansowym w edycji 2007, orga-
nizatorem którego było Koło Na-
ukowe Prawa Finansowego UG, 
zakwalifi kował się do etapu kon-
kursu EYe on Tax, organizatorem 
którego byli pracownicy Działu 

Doradztwa Podatkowego fi rmy 
Ernest & Young, zajął I miejsce 
w kategorii plastyczno-historycz-
nej w konkursie „Drogi do Wol-
ności”, organizowanym przez 
Fundację Centrum Solidarności, 
opublikował artykuł w Studen-
ckich Zeszytach Prawniczych. 

Po wręczeniu stypendiów 
w dniu 5 stycznia w Dworze Artu-
sa podziękowania za konsekwen-
cję i kontynuację we wspieraniu 
najzdolniejszych gdańszczan zło-
żył Prezydentowi Miasta Gdań-
ska Pawłowi Adamowiczowi 
Przewodniczący Komisji Eduka-
cji Piotr Gierszewski. 

W mieście Gdańsk po raz 
piętnasty zostały przyznane 
stypendia dla studentów

Rodzice Aleksandry Kowal z dumą i wzruszeniem 
pochylają się nad jej dyplomem

Piotr Gierszewski wraz ze stypendystami – Arkiem 
Więckiewiczem i Magdaleną Stral
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Z tej okazji Miasto wydało 
kompendium wiedzy o laurea-
tach nagrody „Uczeni Gdańska. 
Laureaci Nagrody im. Jana He-
weliusza za lata 2003–2007”. 
Dzieło zawiera biografi e i Listy 
Naukowe laureatów nagrody, 
począwszy od prof. Józefa Ba-
chórza. Laureat z roku ubiegłego 
prof. Marcin Pliński zamyka do-
tychczasową listę znakomitych 
gdańskich uczonych. Doceniając 
wartość publikacji, należy wyra-
zić nadzieję, że będzie kontynuo-
wana w latach następnych. 

Profesor Marek Latoszek jest 
socjologiem, przedstawicielem 
metody biografi cznej w tej dzie-
dzinie nauki. Ma wspaniałych 
poprzedników, z których należy 

wymienić Floriana Znanieckie-
go. - Jest to metoda rozwojowa 
i wciąż doskonalona. Traktuje 
się ją jako polską szkołę nauki” 
– powiedział profesor Latoszek. 
– Metoda jest ukierunkowana na 
problem tożsamości. Poprzez toż-
samość jednostek dochodzi się do 
tożsamości zbiorowości. – Próby 
matematyzacji socjologii nie się 
powiodły – powiedział profesor. 

Swój rozwój naukowy za-
wdzięcza profesor pobytowi 
w Gdańsku, do którego trafi ł 
przez administracyjny przy-
padek. Akademia Medyczna 
w Gdańsku udzieliła mu wsparcia 
i tolerancyjnie traktowała jego 
próby pokazywania wydarzeń w 
świetle innym od optyki ofi cjal-

nej propagandy. Jego mistrzem 
był prof. Andrzej Zbierski, który 
stworzył warunki do uratowania 
Komisji Socjologicznej w Gdań-
skim Towarzystwie Naukowym. 
Groziło jej bowiem rozpłynięcie 
się w ofi cjalnym nurcie materia-
listycznej fi lozofi i. 

Prof. Ryszard Horodecki kie-
ruje Zakładem Optyki i Infor-
macji Kwantowej Uniwersytetu 
Gdańskiego. Powołano go rów-
nież na stanowisko dyrektora 
nowo powstałego Krajowego 
Centrum Informatyki Kwanto-
wej. „Kwantowe splątanie” to te-
mat pracy badawczej i dociekań 
naukowych, a także tytuł artykułu 
przyjętego do publikacji w pre-
stiżowym „Reviews of Modern 
Physics”. Napisał go wraz z trze-
ma synami: Pawłem, Michałem i 

Karolem. Profesor Horodecki jest 
związany z Gdańskiem, gdzie 
kończył studia i rozpoczął prace 
naukową, dotychczas chlubnie 
kontynuowaną.

Splątanie kwantowe odkrył 
Einstein w roku 1935. Określa 
więź pomiędzy oddalonymi od 
siebie kwantami lub fotonami. 
Pomiar jednego określa stan dru-
giego. Wbrew niepokojom Einste-
ina, sądzącego, że jest to niegod-
ne z prawami fi zyki i prowadzi do 
sprzeczności logicznych, pojęcie 
ma obecnie zastosowanie w in-
formatyce. To właśnie superszyb-
kie komputery kwantowe będą 
z pewnością oparte na tej zasa-
dzie i być może zbudowane przez 
prof. Horodeckiego w Gdańsku 
w Krajowym Centrum Informa-
tyki Kwantowej. 

Splątane kwanty i biografi e
Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Nagrodę za rok 2008 otrzymał prof. dr hab. Marek La-
toszek w kategorii nauk humanistycznych oraz prof. 
dr hab. Ryszard Horodecki  w kategorii nauk ścisłych 
i przyrodniczych. Ceremonia miała miejsce w dniu 
28 stycznia w Dworze Artusa. Dokonał jej Prezydent 
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Komisji przewod-
niczył prof. Jan Drwal. Zgodnie z obyczajem w głoso-
waniu udział wzięli laureaci poprzednich edycji.

Zaproszeni goście

Laureaci ze statuetkami
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Władze samorządowe otrzymują 
raport, zawierający statystyczną 
analizę wyników badań. Informa-
cje dotyczące liczby dzieci z wa-
dami postawy oraz skali problemu 
nadwagi, otyłości i niskiego pozio-
mu aktywności fi zycznej u dzieci. 
Umożliwiato podjęcie kolejnych 
zadań przeciwdziałających tym 
problemom. 

W ośrodku dokonuje się kom-
pleksowych badań dzieci, począw-
szy od klasy pierwszej. Około 
90 procent dzieci z zerówki jest 
objętych programem badań.. Pod-
czas cyklu badań diagnostycznych 
dziecko wraz z towarzyszącym mu 
rodzicem przechodzi od jednego 
gabinetu do kolejnego i w każ-
dym specjalista sprawdza stan jego 
zdrowia. 

Oceni więc postawę ciała, je-
go masę oraz sprawność i wydol-
ność fi zyczną. Przeprowadza się 
na przykład badania gibkości krę-
gosłupa, koordynacji i siły mięśni 
nóg czy siłę mięśni brzucha. Ro-
dzice są na bieżąco informowani 
o brakach, potrzebach i możliwoś-
ciach dziecka. Otrzymują dokładne 
informacje, wskazówki i zalecenia, 
mówiące, jak działać, co należy 
zmienić, co wprowadzić, a czego 
unikać, aby poprawić stan zdrowia 
dziecka. 

Bardzo pomocne jest badanie 
psychologiczne, sprawdzające nie 
tylko ogólny rozwój umysłowy, 
ale również poziom gotowości do 
nauki czytania, liczenia, czy rozu-
mowanie operacyjne. Psycholo-
gowie dysponują zestawami pytań 
oraz ankietami obserwacyjnymi 
dziecka. Rodzice dowiadują się, 

czy poziom umysłowy dziecka jest 
adekwatny do wieku. 

Otrzymują też porady i zale-
cenia specjalistów. Mają one na 
celu osiągnięcie i utrzymanie op-
tymalnego poziomu możliwości 
intelektualnych oraz społeczno- 
emocjonalnych. Do zaleceń należy 
przeprowadzanie ćwiczeń czytania, 
pisania, myślenia logicznego oraz 
twórczego. Rodzice powinni utrwa-
lać pozytywną samoocenę dziecka i 
zachęcać do samodzielności. 

Wielką pomocą dla rodziców 
jest zaopatrzenie ich w „Dekalog 
postępowania z dziećmi”, z które-
go mogą się dowiedzieć, jak roz-
mawiać, aby nas słuchano. 

Ośrodek przeprowadza systema-
tyczne sprawdzanie stopnia wdra-
żania zaleceń. Większość rodziców 

przyznaje, że wprowadza znaczne 
zmiany w stylu życia dziecka. Mo-
gą one dotyczyć sposobu żywienia 
czy komunikowania się albo też 
ustalania harmonogramu zajęć.

–. Po czterech latach przepro-
wadzamy kolejny cykl badań na 
tej samej grupie dzieci, sprawdza-
jąc rezultaty zaleceń oraz zdrowie 
naszych dzieci –  mówi dyrektor 
ośrodka Marek Jankowski. - Szkoły 
bardzo nam pomagają - stwierdza 

Ośrodek jednakże krzewi dzia-
łania informacyjne, skierowane 
wprost do zainteresowanych. Nie-
podważalne bowiem i naukowe 
uzasadnienie ma stwierdzenie 
– nasze zdrowie w naszych rękach. 
Zdrowy sposób życia ma w ponad 
50 procentach wpływ na ochronę 
naszego zdrowia. Nawet najlepiej 

zorganizowana opieka medyczna, 
czy szeroki dostęp do specjali-
stycznych i nowoczesnych usług 
medycznych tylko w 10 procentach 
decyduje o stanie zdrowia. 

Zdrowie wymaga wyrobienia 
w sobie nawyków, zachowań i po-
staw służących jego utrzymaniu, 
ochronie lub poprawie. Sposób 
życia, jaki wynieśliśmy z domu ro-
dzinnego najczęściej jest kontynuo-
wany w okresie dorosłości. Nawyki 
trudno jest zmienić. Dzieci nie ma-
ją wpływu na stworzenie zdrowego 
stylu życia, zależy on całkowicie 
od postaw i działań rodziców. Zda-
jąc sobie z tego sprawę, musimy 
kierować się odpowiedzialnością 
i być świadomi naszych wyborów 
dla zachowania zdrowia naszych 
dzieci. 

Ile zależy od ciebie samego
Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka przeprowadza 
systematyczne badania uczniów szkół Gdańska

Ośrodek realizuje wie-
le programów ochrony 
zdrowia. Priorytetem 
jednakże jest „Zdrowe 
życie twojego dziecka”. 
Przeprowadza się tu 
interdyscyplinarne dzia-
łania i stosuje podejście 
holistyczne.

Pracownicy Ośrodka Promocji Zdrowia demonstrują gdański program
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Zagrała orkiestra, w górę wzleciały 
kolorowe balony. Prezydent zainau-
gurował pierwszy mecz, po czym 
na boisko wybiegła drużyna futbo-

lowa. Następnie rugbiści, trenowani 
przez nauczyciela wf, Grzegorza 
Śliwińskiego, zaprezentowali swoje 
umiejętności. 

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 5 
ma nowoczesne boisko

Wstęgę przeciął Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdań-
ska, w dniu 19 grudnia 2008 r., wspólnie z dyrektor szkoły 
Małgorzatą Jankowską i bramkarzem drużyny piłkarskiej, 
Karolem Majerem. Miasto wyłożyło 1 600 zł.

Kopią piłkę dzieciaki i oldboye

Długo oczekiwana chwila

Młodzież Gimnazjum nr 16 zapre-
zentowała osiem scen, reżyserowa-
nych przez Marzenę Nieczuję-Urbań-
ską. Pokazali, jak się nudzą,  milcząc 
i siedząc na ławce przed szkołą. 
W domu stykają się ze sfrustrowa-
nym ojcem, który nawet nie próbuje 
znaleźć pracy. Matka tylko potrafi  
mówić podniesionym głosem, babka 
nikogo nie rozumie. Młodzi ludzie 
ulegają kanonom postępowania wy-
znaczonym przez grupę rówieśniczą. 

Uczniami opiekuje się Boże-
na Dejczer-Sawicka. – Fundusz na 
działalność profi laktyczną otrzyma-
liśmy z GCPU – powiedziała. -Teatr 
szkolny ma już sukcesy – powiedzia-
ła pedagog Edyta Misztal. – Jednym 

z nich jest wyróżnienie na festiwa-
lu w Matemblewie, organizowanym 
przez ks. Drzała. 

Scenariusz przedstawienia w Gim-
nazjum nr 5 napisała uczennica Ka-
rina Klonowska. Nie ma tu formal-
nego zespołu teatralnego, uczniowie 
jednak są pod opieką Izabeli Stan-
kiewicz i Beaty Schachty. Na scenie 
pokazali wprost, jak są szkodliwe 
uzależnienia. – Zaczęłam palić, gdyż 
nauczycielka wzbudzała we mnie 
strach – mówiła jedna z bohaterek 
przedstawienia. – Ze sceny zwraca-
no się do uczniów i do nauczycieli, 
podawano adresy i numery telefo-
nów poradni, gdzie uczniowie mogli 
otrzymać pomoc. Grający w przed-

stawieniu Dominik Glinka z klasy 
II trenuje sporty ekstremalne – free 
run. Wraz ze swoją grupą „Iceshot” 
trenuje nawet cztery razy w tygodniu 
po kilka godzin. Jako sportowiec jest 
odporny na uzależnienia.

Jury składające się następujących 
osób – Iwona Kossakowska Wydział 
Edukacji UM, Radosław Nowak 
GCPU, Zbigniew Kowalczyk – KM 

Policji, Helena Tomaszewicz, Mag-
da Michalewska KM Policji – prze-
wodnicząca jury oraz Emma Popik 
przyznało pierwszą nagrodę zespo-
łowi Gimnazjum 16, który przecho-
dzi do eliminacji wojewódzkich. Ze-
spół Gimnazjum nr 5 został uznany 
za rezerwowy i również ma szansę 
uczestniczyć w kolejnych przedsię-
wzięciach. 

Ty przecież nie dasz się nabrać!  
W Gimnazjum nr 5 Eliminacje Miejskie Festiwalu Małych Form Teatralnych

Organizatorem festiwalu jest st. asp. Zbigniew Kowalczyk 
z Komendy Miejskiej Policji wraz z Gdańskim Centrum Pro-
fi laktyki Uzależnień. Tematem festiwalu jest poszukanie od-
powiedzi na pytanie – „Kiedy świat dzieci staje się ringiem”. 
Zaprezentowane przedstawienia w wykonaniu Gimnazjum 
nr 5 i Gimnazjum 16 dają swoje odpowiedzi na te pytania. 

Scena z przedstawienia Gimnazjum nr 5

Obecni byli: Piotr Bańko, dyrek-
tor naczelny DRMG, Paweł Żmuda- 
-Trzebiatowski, jego zastępca, 
radny Krzysztof Wiecki, wizyta-
tor Iwona Michowska, Teresa Tyl, 
prezes ZNP, ksiądz Henryk Kila-
czyński, proboszcz parafi i św. Igna-
cego Loyoli, Wojciech Piestrzyński, 
przewodniczący Rady Rodziców. 

Z boiska goście przeszli do sali 
gimnastycznej, gdzie chór szkolny 

pod batutą Jolanty Zielińskiej przy-
witał ich kolędami.

Nowy obiekt sportowy, składają-
cy się z pełnowymiarowego boiska 
futbolowego o sztucznej nawierzch-
ni, tartanowej bieżni, skoczni i kor-
tu jest ogrodzony wysoką siatką, 
oświetlony i monitorowany. Mogą z 
niego korzystać do zmroku zarówno 
uczniowie, jak i okoliczne placówki 
i mieszkańcy.             Ewa Jurczyk

Szkoła przygotowała oprawę uroczystości



18 Styczeń 2009Programy edukacyjne

Prosta oraz bliska tematyka kon-
kursu pozwoliła uczestnikom na 
dużą swobodę wyrazu. Dzięki 
temu prace zostały wykonane róż-
nymi technikami, łączącymi cie-
kawe formy plastyczne. Autorzy 
wykorzystali różne rodzaje i faktu-
ry papieru oraz tkanin. Ciekawym 
dodatkiem dekoracyjnym były 
różne formy makaronu, piórka, 
łuski szyszek, suszone owoce, ma-

lowane orzechy, muszelki, ozdoby 
z masy solnej. 

Na uroczystość rozdania nagród 
zostali zaproszeni wszyscy uczest-
nicy konkursu. Dyrektor Alicja 
Najda gratulowała zwycięzcom. 
Nagrodzone świetlice dostały cie-
kawe nagrody rzeczowe, w postaci 
gier lub puzzli, a dzieci otrzymały 
zaproszenia do ośrodka „Przysta-
nek św. Mikołaja”. Wszystkim 

uczestnikom wręczono dyplomy 
i podziękowania. Spotkaniu to-

warzyszyła miła i świąteczna at-
mosfera. Nauczyciele mieli okazję 
porozmawiać o specyfi ce pracy w 
świetlicy, nurtujących problemach 

oraz wymienić doświadczenia do-
tyczące warsztatu pracy. Zaprosze-
ni goście oraz nauczyciele i ucznio-
wie szkoły, pracownicy szkolnej 
świetlicy podziwiali wystawę prac 
w holu.

Temat bliski sercu

W ZKPiG nr 13 Międzyszkolny konkurs plastyczny dla świetlic szkolnych 
„Bożonarodzeniowe drzewko”

Konkurs zorganizowała Alicja Dąbrowska przy współpracy 
Magdaleny Blachińskiej i Renaty Żebrowskiej. Do konkur-
su przystąpiło 36 szkół. Nadesłano 85 prac.

Uczniowie zgromadzeni w sali 
gimnastycznej reagowali żywio-
łowo, podziwiając tańce prezen-
towane przez mistrzów baletu. 
Próby wykonania prostych kroków 

w polonezie, wykazały, jak bardzo 
młodzieży są potrzebne takie pro-
gramy, łączące ruch ciała z muzy-
ką. W tej dziedzinie jest wiele do 
zrobienia, Agencja „Musicus” wy-
konuje pracę pionierską, wypełnia-
jąc ważną lukę w edukacji. 

Łączy się tu jednocześnie 
edukację kulturalną z historycz-
ną, jako że tancerze występowali 
w bogatych strojach z epoki – damy 
z sukniach z koronki, kawalerowie 
w surdutach z żabotami. Nie zabra-
kło masek karnawałowych, kolom-
biny i arlekina. Pokaz swoich wiel-
kich umiejętności zaprezentowali 
wybitni tancerze – primabalerina 
Opery Bałtyckiej Małgorzata Insa-
dowska i pierwszy tancerz Opery 
Krakowskiej Krzysztof Szy-
maniuk.

W Gimnazjum nr 11 „Karnawał w dawnej Polsce” – koncert muzyki i pokaz 
dawnych tańców

Zaprezentowany pokaz był kontynuacją cyklu spot-
kań z muzyką i tańcami, realizowanego w ramach 
edukacji kulturalnej przez Agencję „Musicus” Eleono-
ry Bednarskiej w placówkach oświatowych Gdańska 
i województwa.

Aby nie upaść 
na parkiecie

W Gimnazjum nr 11 młodzież 
od lat uczestniczy w programie 
edukacji kulturalnej. Zainicjowała 
go Krystyna Kulis, a obecnie prace 
kontynuuje nauczyciel muzyki Grze-
gorz Wachulski. – Uczniowie cho-
dzą systematycznie na koncerty do 
fi lharmonii i na przedstawienia tea-
tralne – powiedział. – Ze względu na 
wysoki poziom oferty nawiązaliśmy 
kontakt z Agencją „Musicus”.

– Doceniam wartość edukacji 
kulturalnej – powiedziała dyrektor 
Teresa Litwin. – Nasi uczniowie 
mają możliwość rozwijania swo-

ich możliwości w kole teatral-
nym, plastycznym i muzycznym. 
Podczas ferii zabierzemy ich do 
muzeum, zaoferujemy warsztaty 
recytatorskie i zajęcia kulinarne 
z naciskiem na wyrobienie do-
brych obyczajów.

Milena Więcław, uczennica kla-
sy III a, powiedziała z zadowole-
niem – Piękne są tańce historyczne, 
współczesne im nie dorównują. 

Grzegorz Wachulski, który do-
skonale gra na kontrabasie, wystę-
pował podczas koncertu, towarzy-
sząc artystom. 

Jak trudne są pierwsze 
kroki

Tak tańczy primabalerina Małgorzata Insadowska

Dzieci i nauczyciele na tle pięknych prac
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Organizatorem merytorycznym 
jest Instytut Rusycystyki UW. 
Wespół z Ministerstwem Eduka-
cji Narodowej sponsorem i or-
ganizatorem jest Stowarzyszenie 
Współpracy Polska–Wschód. 

O prestiżu XL Olimpiady 
świadczy obecność gości z Ro-
syjskiego Państwowego Uni-
wersytetu im. Immanuela Kanta 
w Kaliningradzie. 

– W nagrodę zapraszamy sześ-
ciu laureatów na kilkudniową 
wycieczkę do Kaliningradu. Na 
naszym uniwersytecie będą mo-
gli pogłębić swoje umiejętności 
językowe oraz odbyć warsztaty ze 
studentami Filologii Polskiej – za-
pewniła dziekan Wydziału Filolo-
gicznego doc. Natalia Lichina.

Największą liczbę punktów 
zdobył Marek Kotwica z IX LO 
z Gdyni. – Odkryłam ten talent 
już w pierwszej klasie –– powie-
działa jego nauczycielka rosyj-
skiego Ewa Majewska. – Wraz 
z dyrektor szkoły Aliną Mrocz-
kowską zauważamy wszech-
stronne uzdolnienia Marka. 

– Uczestnicy reprezentowali 
bardzo wysoki poziom – powie-

dział prof. dr hab. Franciszek 
Apanowicz, przewodniczący 
Pomorskiego Komitetu Okręgo-
wego, odczytując nazwiska lau-
reatów. 

A oto one: Tomasz Rogoża 
– II LO z Gdyni, Dawid Dąbrow-
ski i Elena Mykanowa z III LO 
z Gdyni, Wiaczesław Popławski 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wejherowie i Małgorzata 
Zawadzka z III LO z Gdyni. 

Honorem dla Olimpiady jest 
objęcie funkcji przewodniczącej 
jury przez prof. Zoję Nowożeno-
wą z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Dyrektor Centrum, Elena Szyło-
wa, zaprosiła Konsula Generalne-
go Federacji Rosyjskiej Jurija M. 
Aleksejeva do wręczenia nagród 
i dyplomów zwycięzcom. 

– Znajomość języka rosyj-
skiego jest szczególnie przydatna 
w stabilizowaniu fi rm polskich 
rosyjskich na rynku pracy – po-
wiedział konsul. – Olimpiada ma 
również wymiar kulturowy i do-
brosąsiedzki – dodał Jurij Alek-
sejew. 

Główny organizator w Gdań-
sku Mirosława Rzodkiewicz, 

sekretarz naukowy Pomorskiego 
Komitetu Okręgowego, powie-
działa – Uczniowie przystępują 
do zmagań z własnego wyboru, 
jako że nauka rosyjskiego prze-
stała być obowiązkowa. Podzi-
wiam uczniów i nauczycieli za 
podjęcie tego wyzwania.

W Centrum Rosyjskiej Nauki i Kultury – Olimpiada Języka Rosyjskiego

Po eliminacjach szkolnych do konkurencji przystąpiło 
31 uczniów z województwa. Co roku uczniowie szkół 
Gdańska i Gdyni zostają laureatami na poziomie ogól-
nopolskim.

Są tu tylko pasjonaci

Konsul Federacji Rosyj-
skiej Jurij M. Aleksejev 
i laureat Marek Kotwica

Test rozwiązuje Wiacze-
sław Popławski, uczeń 
Aleksandry Dampc

Prof. Zoja Nowożenowa, przewodnicząca jury, w dyskusji nad pracami  
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Organizacja zdała egzamin, 
gdyż stoiska były oznaczone 
w odpowiedni sposób, wszyst-
kie zaś osoby zaangażowane 
w święto szkoły, zawsze się znaj-
dowały we właściwym miejscu 
i czasie, zajmując się należycie 
odwiedzającymi i zapewniając 
im wiele atrakcji udogodnień. Nie 
było zatem żadnych przeszkód 
ku temu, by zrobić sobie zdjęcie 
w salonie fotografi cznym, udać 

się do salonu literackiego i na-
uczyć się hiszpańskich piosenek, 
by następnie zawitać do kawia-
renki artystycznej, skosztować 
znakomitych ciast i napić się 
kawy. Co dalej? Odpowiedzi na 
to pytanie mógłby udzielić sam 
Charlie Chaplin, przechadzają-
cy się tamtego dnia po szkole. 
Nie był jednak skory do roz-
mów. Uśmiechając się tylko do 
uczniów, prowadził ich wprost 

XV LO im. Zjednoczonej Europy obchodzi swoje siedemnastolecie

Innowacyjna konwencja polegała na rozmieszczeniu 
wielu atrakcyjnych stoisk w budynku „Piętnastki”. Ot-
warta struktura tego wydarzenia sprzyjała integracji, 
budząc zarazem zainteresowanie wśród uczestników. 
Każdy mógł odwiedzić dowolne stanowisko. Uczest-
nicy mieli okazję dotknąć sztuki w wielu formach    
– od poezji aż po fi lm. Coroczne obchody odbywają się 
10 grudnia.

Innowacyjna konwencja według 
harmonogramu
 

Czyńmy starania
Metropolia Gdańska kandydatem do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury

W roku 2016 dziesięciolatki będą 
uczniami szkół średnich, świado-
mymi odbiorcami kultury. 

Pracę z nimi warto rozpocząć 
już dziś. Może temu służyć cie-
kawy projekt Europejska Stolica 
Kultury 2016. W celu koor-
dynacji działań Urząd Miejski 

w Gdańsku powołał niezależne 
biuro. Działa ono od połowy 
sierpnia 2008 roku i zostało 
utworzone w wyniku konkursu. 
Do tytułu konkuruje: Warszawa, 
Łódź, Toruń, Szczecin, Poznań, 
Wrocław i Lublin. Ogłoszenie, 
które miasto zwyciężyło, na-

stąpi już w 2011 roku. Oznacza 
to szansę na przyznanie nam 
dotacji w roku 2016. Fundusze 
umożliwią zapełnić rok wyda-
rzeniami kulturalnymi o wy-
miarze europejskim. Promocja 
miasta będzie owocować przez 
następne lata. 

– Przed nami mnóstwo pracy, a 
czasu mało – mówi Romuald Po-
kojski, dyrektor programowy biu-
ra. – Musimy zainicjować wiele 
nowych wydarzeń kulturalnych.                

Anna Urbańczyk
Więcej informacji: 
www.gdansk2016.eu

Może w końcu zrobimy ten wiatrak ?

do dwóch sal, które zamieniono 
w prawdziwe kina. 

Odwiedzające je osoby miały 
okazję obejrzeć zarówno fi lmy 
współczesne, jak i fi lmy nieme, 
przy akompaniamencie jednego 
z utalentowanych pianistów „Pięt-
nastki”. Tu właśnie miała miejsce 
premiera fi lmu o szkolnej Babci 
wszystkich uczniów, pracują-
cej w naszym bufecie. Spore za-
interesowanie wzbudził również 
konkurs recytatorski dla uczniów, 
połączony z występami nauczy-
cieli, recytującymi ulubione wier-
sze i fragmenty prozy. 

Nie zabrakło również pokazu 
sztuki gotowania, który przyciągał 
zapachami. Czwórka nauczycieli 
dała kulinarny popis, przygoto-
wując najróżniejsze dania dla ucz-
niów, angażując ich jednocześnie 

do roli pomocy kuchennej. Zaba-
wa była pierwszorzędna, a dania 
jeszcze lepsze, dlatego też nie za-
brakło chętnych do degustacji.

Dlaczego zadano sobie tyle 
trudu przy przygotowaniu tego 
święta? Siedemnastolecie nadania 
imienia szkole można by przecież 
uczcić zwykłym apelem! Otóż 
chodzi o to, że XV Liceum Ogól-
nokształcące to nie tylko państwo-
wa instytucja edukacyjna, bu-
dynek z tablicami na ścianach, ale 
niepowtarzalny obszar ducho-
wy. Napełniają go swoimi talen-
tami i pomysłami uczniowie i na-
uczyciele. Dopiero to święto i jego 
niepowtarzalna formuła, uświa-
domiła wszystkim, jak ważne jest 
wspólne przybywanie i tworzenie 
wydarzeń artystycznych.

Marcin Nowakowski, kl. II c

Popis sztuki gotowania
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Lokalne szkoły i inne ośrodki edukacyjne mogą się włączyć do starań  
Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury

Najmniejsza nawet szkoła 
jest ważna

W jaki sposób placówki 
edukacji mogłyby się włączyć 
w zmagania Gdańska o tytuł Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury?

Unia Europejska ceni projekty, 
które powstają z zaangażowania 
społecznego. Śledząc to, co się 
działo w Liverpoolu, który w ze-
szłym roku był Europejską Stoli-
cą Kultury, mogę powiedzieć, że 
każda, najmniejsza nawet szkoła, 
czy przedszkole, są ważne. Każde 
z nich przygotowało jakiś konkret-
ny projekt, często oczywiście nie-
wielki i o zasięgu lokalnym. Tra-
fi ał on jednak do odbiorców. Na 
początkowym szczególnie etapie 
zaangażowania w życie kulturalne 
bardziej interesował ich festyn w 
dzielnicy niż koncert w fi lharmo-
nii, ze względu na bliskość i tery-
torialną i tematyczną. 

Jaki więc może być udział 
sektora edukacyjnego?

Sądzę, że bardzo ważny. Szko-
ły mają wiele do zaoferowania. 
Zwróćmy uwagę na to, że wycho-

wują przyszłych odbiorców i przy-
szłych twórców sztuki. Poprzez 
uruchomienie programów eduka-
cyjnych i kulturowych mogą speł-
nić ważne funkcje promocyjne. 

Jakie mogłyby realizować za-
dania?

Mile widziane są wszelkie 
projekty kulturalno – edukacyj-
ne. Zresztą takie wydarzenia się 
w naszych szkołach dzieją, i to w 
znacznej liczbie. Proszę zwrócić 
uwagę na poważne zaangażowa-
nie uczniów w gdańską Para-
dę Niepodległości. W tym roku 
poprosiliśmy część młodzieży 
z Gimnazjum nr 3 o prezento-
wanie naszego projektu podczas 
imprezy. Ta szkoła była przecież 
tylko jedną z obecnych tam kilku-
dziesięciu placówek. Sto koszulek 
z naszym logo, które przynieśliśmy 
uczniom „Trójki” nie zaspokoiło 
zapotrzebowania. Parada przecież 
odbywała się w dniu wolnym od 
nauki i uczestnictwo w niej było 
dobrowolne.

 Jakiego rodzaju działania 
szczególnie doceniacie?

Ogromnie zainteresował nas 
sposób obchodzenia święta XV 
LO na Zaspie. Uczniowie stwo-
rzyli wiele oryginalnych form kon-
taktu ze sztuką. Mogli pochwalić 
się nawet nakręconymi przez sie-
bie fi lmami. Również interesują-
ce są działania szkół niewielkich 
i wręcz położonych na peryfe-
riach. Szkoła Podstawowa nr 87 
w peryferyjnym Sobieszewie od 
wielu lat organizuje konkurs pio-
senki marynistycznej dla kilkuset 
uczniów, i na bardzo wysokim 
poziomie. Naprawdę jest się czym 
chwalić.

Czy interesują Biuro również 
projekty edukacyjne?

Taki projekt już został zreali-
zowany. W grudniu przeprowa-
dziliśmy w całej metropolii cykl 
„Fizyka w przedszkolach”. Dzieci 
pod opieką doktorantów Poli-
techniki Gdańskiej wykonywały 
i obserwowały ciekawe i spekta-
kularne eksperymenty fi zyczne. 
Cykl spotkań odbywał się pod 
patronatem wielkiego gdańskie-
go naukowca, Daniela Gabriela 

Fahrenheita. Takie działania są 
ogromnie cenne, gdyż rozbudzają 
patriotyzm lokalny i poszerzają 
wiedzę o wielkich obywatelach 
Gdańska. Dlatego, gdy młodzi na-
ukowcy z PG zgłosili się do nas 
z pomysłem tego cyklu, postano-
wiliśmy pomóc im w realizacji 
projektu.

Gdzie szkoły mogą zgłaszać 
swoje inicjatywy?

Prosimy nam zgłaszać swoje 
pomysły. Pomożemy w promocji, 
dostarczymy nasze materiały, za-
pewnimy nagrody dla uczes-
tników. 

Z Anną Urbańczyk, koordynatorką projektów edukacyj-
nych biura Gdańsk ESK, rozmawia Emma Popik

Anna Urbańczyk prowadzi zajęcia 
z młodymi dziennikarzami

Na naszej stronie interne-
towej funkcjonuje zakładka 
„Bank pomysłów”. Prosimy 
tam o przesyłanie nam e-ma-
ilem propozycji swoich zajęć, 
imprez, warsztatów. Prosimy 
nie zapominać o podaniu ter-
minów i kosztorysów. Można 
je wysyłać pod adresem: 
esk@gdansk2016.eu
Programy ściśle dotyczące 
edukacji proszę kierować pod 
moim adresem: 
anna.urbanczyk@gdansk2016.eu 
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Przesłuchiwaniem trzystu na-
desłanych utworów zajmował 
się Paweł Robak i Katarzyna 
Kędzioł. – Tak znaczna liczba 
chętnych do udziału w naszym 
konkursie świadczy o ogromnej 
jego popularności – powiedziała 
dyrektor Pałacu Młodzieży Edyta 
Kondracka. – Promujemy i poka-
zujemy utalentowaną młodzież 
z całego kraju. 

Prezentem od Pałacu jest na-
grana płyta z utworem, który 

zdobył nagrodę. Każdy uczestnik 
otrzymuje kompakt. Pałac Mło-
dzieży szczególnie się troszczy 
o swoich uczestników, umoż-
liwiając im zwiedzanie miasta, 
wraz z Muzeum Bursztynu.

– Otrzymaliśmy prezent od 
Nadbałtyckiego Centrum Kultury 
– powiedziała dyrektor Kondra-
cka – salę w kościele św. Jana, 
gdzie jest świetna akustyka i at-
mosfera sprzyjająca wykonywa-
niu nastrojowej muzyki.

Koncert laureatów Konkursu Kolęd
i Pastorałek

W kościele 
chórem i solo
Do konkursu „Nad światem cicha noc” zgłosiło się po-
nad 150 uczestników z całej Polski. W mroźną niedzie-
lę 18 stycznia odbył się koncert laureatów konkursu     
w kościele św. Jana.

Młodzież klasy humanistycznej 
XXII LO z Zespołu Szkół Budowla-
no-Architektonicznych pod opieką 
Marzeny Wojciechowskiej-Orszulak 
była obecna na konferencji. Dyrektor 
szkoły Zofi a Sypniewska-Figiel pre-
zentuje otwartą postawę, jeśli chodzi 
o stosowanie różnych metod przez 
nauczycieli. Wyjście ze szkoły w celu 
uczestniczenia w wydarzeniach kul-
turalnych jest przez nią traktowane 
przychylnie. 

Wyprawa na uniwersytet oraz 
możliwość posłuchania wykładów zo-
stała uznana przez uczniów za wielką 

przygodę. Odświętnie ubrani, poczuli 
się jak studenci. 

Z prelekcji się dowiedzieli, jak bu-
dowano edukację w wiekach wcześ-
niejszych. Dr Anna Reglińska-Jemioł 
stwierdziła, że nikt tak jak jezuici nie 
potrafi ł kręcić piruetów. Dr Małgo-
rzata Puchowska na podstawie ankiet 
ukazała wizerunek nauczyciela, który 
nie prowadzi młodzieży do teatru, 
a i sam tam nie chadza. Jeżeli nawet 
zajmuje się edukacją teatralną, czyni 
to z poważnymi błędami. 

Na zupełnie przeciwnym bie-
gunie osadził nauczyciela prof. Jan 

Jak jezuici kręcili piruety
Na Uniwersytecie Gdańskim konferencja – edukacja poprzez teatr

Ciechowicz, co ogromnie zainspiro-
wało uczniów. W swoim perfekcyjnie 
przeprowadzonym wykładzie posłużył 
się „Lekcją” Ionesco, aby pokazać na-
uczyciela dominującego nad uczniem 
w sposób zgoła wampiryczny.

Konkluzja całej jednakże konfe-
rencji sprowadzała się do stwierdze-
nia, że edukacja teatralna nauczycieli 
jest jeszcze niewystarczająca i wyma-
ga dalszej kontynuacji. 

Wykład przyczynił się do wzrostu 
zainteresowań młodzieży zajęciami 
z literatury. 

Marzena Wojciechowska-Orszulak 
ocenia konferencję poprzez wypowie-
dzi swoich uczniów. - Było to dla nich 
niezwykłe przeżycie. Paula Machała 
powiedziała, że po raz  pierwszy mogła 
doświadczyć tego, o czym opowiadały 
starsze siostry. Zaś Kasię Białek to wy-
darzenie zachęciło jeszcze bardziej do 

podjęcia studiów. Justyna Pawlaczyk 
stwierdziła, że przeczyta „Lekcję” 
Ionesco. Inspiracją do uczestniczenia 
w konferencji była informacja i za-
chęta wypływająca ze strony Emmy 
Popik – dodaje pani profesor z ZSBA. 
Udział w przedsięwzięciach szkolnego 
koła teatralnego zaczęli traktować ze 
znacznie większą dozą zaangażowa-
nia. Uniwersytet stał się miejscem, 
gdzie zapragnęli podjąć studia.

Nie ulega wątpliwości, że istnieje 
potrzeba kształcenia nauczycieli w za-
kresie edukacji teatralnej. Wiele insty-
tucji naszego miasta podejmuje tego 
typu projekty. Ostatnio prof. Limon 
podjął cenną inicjatywę uczenia mowy 
teatru i jego gramatyki w ramach 
Programu Edukacyjnego – Edukacja 
Kulturalna i Diagnoza Kultury. Projekt 
skierowany jest do nauczycieli i ucz-
niów województwa pomorskiego.

Głównym organizatorem konferencji „Skoro i tak 
gram” jest Zakład Dydaktyki Języka Polskiego UG. 
Z ramienia GPEK do przygotowań włączyła się Ag-
nieszka Grewling. 

Gdańszczan zaproszono do Obywatelskiego Centrum 
Sztuki i Edukacji Elbląska 66 na przedstawienie jaseł-
kowe. Scenariusz na podstawie różnych materiałów 
napisała Rita Jankowska, prowadząca zespół teatralny 
w Szkole Podstawowej nr 89. Dając temu przedsta-
wieniu tytuł „Oni są boscy”, chciała pokazać przewagę 
dobrych cech nad złymi, wymieszanymi w ludzkich du-
szach. Reżyserowała Marzena Wojciechowska-Orszu-
lak. Występowali jej uczniowie z XXII LO i uczniowie 
z SP89, a także dzieci.
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