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Od redakcji

Młodzi ludzie z zasadami

Pragnę zwrócić uwagę 
Czytelników na postawę mło-
dych osób, naszych uczniów, 
jaką zaprezentowali w swoich 
wypowiedziach. Pierwszy 
z nich jest dzieckiem, ma 
zaledwie osiem lat, i cho-
dzi do Szkoły Podstawowej 
nr 9 przy ul. Małomiejskiej. 
Wziąwszy udział w części 
literackiej konkursu „Barwy 
morza”, ogłoszonego przez 
Conradinum, zdobył pierwszą 
nagrodę. 

Jego praca nosi tytuł 
„Gniew”. Na co się gniewa 
utalentowany ośmiola-
tek? Widzi zaśmieconą plażę 
i umierające ptaki. I chłopa-
ków rzucających odpadki na 
piasek. Ale najbardziej go 
gniewa ich propozycja, by się 
tym nie przejmował i potrak-

tował to na luzie. On jednakże 
nie chce żyć bez form. Chce 
mieć zasady. Jego wspaniała 
praca jest głośnym wołaniem 
do wszystkich dorosłych. Do-
maga się od nich ustanowienia 
porządnych zasad i – co więcej 
– chce, aby ich przestrzega-
li. Wykazuje w swojej pracy 
ogromną odpowiedzialność. 
Czuje się odpowiedzialny za 
czyste morze, za ptaki, które 
nie powinny umierać w brud-
nej wodzie, i za marynarzy, 
którzy mają powrócić do swe-
go domu prowadzeni lotem 
białej mewy. 

Proszę, przeczytajcie jego 
pracę, którą zamieszczam na 
stronie trzynastej. Zapytajcie 
swoich uczniów, czy chcą żyć 
według zasad? Czy potrzebują 
norm społecznych i wyraźnie 
określonych zasad postępowa-
nia? Czy oczekują od nauczy-
cieli pokazania im, jak mają 
żyć i jak powinien być urzą-
dzony świat? Wszyscy sobie 

życzymy, aby rozpoczęła się 
głośna debata na temat zasad 
i ich niezbędności w życiu lu-
dzi. Łamy „Kuriera” są otwarte 
dla takich wypowiedzi. 

Drugim młodym człowie-
kiem, który potrzebuje zasad 
i według nich żyje, jest Tomasz 
Kuręda z Zespołu Szkół Leś-
nych w Warcinie. Opowiadał 
o sposobach wychowywania, 
jakie stosuje się w jego bursie. 
Panują tam pewne obyczaje, 
których wszyscy przestrzega-
ją. Są to najlepsze normy kul-
turalnego zachowania. Można 
je podać w kilku zdaniach 
– stosowna odzież, gesty 
i słownictwo: guziki mają być 
zapięte, rąk nie trzyma się w 
kieszeniach. Tomek uważa, 
że nikomu nie przychodzi do 
głowy, by się inaczej zachowy-
wać. Chłopcy ze starszych klas 
wymagają właściwego zacho-
wania od młodszych. Szanuje 
się starszych, ceni wychowaw-
ców i dostrzega ich działania, 

będące dla uczniów wzorem. 
Trzeba przestrzegać zasad 
i norm, panujących w danej 
społeczności. W Warcinie są 
one również jasno zdefiniowa-
ne: „Masz tak się tutaj zacho-
wywać”. Podczas VI Festiwalu 
Piosenki Burs i Internatów ucz-
niowie i uczennice z tej szkoły 
bardzo dobrze się prezentowali 
w szkolnych mundurach i za-
chowywali właściwie. Nikt 
im nie musiał zwracać uwagi, 
wiedzieli bowiem, co jest sto-
sowne dla tego miejsca, osób 
i sytuacji. Spotkanie w Bursie 
Gdańskiej z uczestnikami fe-
stiwalu było pięknym przeży-
ciem: podczas długiej narady 
jury uczestnicy weszli na sce-
nę i spontanicznie razem grali 
i śpiewali. W takich chwilach 
rozumiemy, jak wielką wartość 
ma praca nauczyciela. 

Uwaga dotyczaca poprzed-
niego numeru: to w Gimna-
zjum nr 8 wybitni nauczyciele 
realizuja programy autorskie.

Diana Maciejczyk i Marta 
Grządziela z III LO

Nowy Kurier Nadbałtycki objął patronatem V Ogólnopolski Konkurs Młodych Talentów Fryzjerskich o „Bur-
sztynowy Grzebień” i III Ogólnopolski Konkurs makijażu o „Bursztynową Pomadkę”, organizowany przez 
Zespół Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku. Konkurs odbędzie się 27 marca 2009 roku w auli szkoły przy ul. 
Dąbrowszczaków 35. 
Znajdujemy się w gronie szacownych patronów: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Paweł Adamowicz Pre-
zydent Miasta Gdańska, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw. 

Miasto Gdańsk wyłożyło na boisko zbudowane 
przy Gimnazjum nr 5 

jeden milion sześćset tysięcy złotych 
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Wybitny nauczyciel Gimnazjum nr 3 pretenduje do honorowego tytułu

Nieustanne żeglowanie 
przez morze optymizmu
Elżbieta Bielecka-Cimaszkiewicz pracuje w pięknym zawo-
dzie nauczycielskim 25 lat. Jest nauczycielem dyplomowa-
nym. Wiedza jej i metody oraz postawa życzliwości czynią     
z niej wzór do naśladowania.

Ucząc języka polskiego, prowa-
dzi klasę humanistyczną z pro-
gramem poszerzonym o edukacją 
teatralną i warsztaty poetycko 
– recytatorskie. Założony i pro-
wadzony przez nią zespół teatral-
ny „Podwórzaki” zdobył wiele 
nagród i wyróżnień. Umiejętnie 
wyzwala pomysłowość sceno-
graficzną, umiejętności aktorskie 
i reżyserskie. 

Oto nagrody zdobyte podczas 
rożnych konkursów: I miejsce 
w kategorii scenografia, Grand 
Prix za całokształt w I Trójmiej-
skim Konkursie Obcojęzycznych 
Form Teatralnych Hanza 2006 r.; 
I miejsce w konkursie teatralnym 
za spektakl „Człowieka trzeba 
kochać” (2005/2006); I miejsce 
w konkursie teatralnym „Słońce 
jest w każdym z nas”, III miejsce 
w konkursie literackim zorga-
nizowanym w ramach projektu 
edukacyjnego „Nieobojętni” 
(2006).

Jako wychowawca klasy zna 
problemy swoich uczniów i za-
wsze potrafi im dopomóc, by 
pokonali trudności. Wspiera mło-
dzież emocjonalnie i duchowo, 
zapewniając im poczucie bezpie-
czeństwa. W latach 2005-2008 
była wychowawcą klasy integra-
cyjnej. Uczyła tolerancji, otwar-
tości na cierpienia i problemy in-
nych i udzielania bezinteresownej 
pomocy. Angażowała uczniów w 
działania prospołeczne. Właśnie 
za taką postawę dwie uczennice 
zostały laureatkami VII (2006) i 
IX (2008) Gdańskiej Edycji Sa-
morządowego Konkursu Nasto-
latków „Ośmiu Wspaniałych”. 

Co roku wraz z uczniami kla-
sy integracyjnej uczestniczyła w 
konkursie organizowanym pod 
Patronatem Prezydenta Mia-

sta Gdańska „Gdańsk Miastem 
Przyjaznym dla Niepełnospraw-
nych”, osiągając liczne sukcesy. 
Przez trzy lata wraz z uczniami 
i Stowarzyszeniem Dzieci Cho-
rych na Mukowiscydozę przy 
Szpitalu Dziecięcym „Polanki” 
w Gdańsku organizowała „Bal 
choinkowy” dla chorych dzieci w 
Ratuszu Staromiejskim w Gdań-
sku. Uczniowie jej klasy dawali 
także spektakle teatralne „Bajki 
- samograjki” dla chorych dzieci 
w Wojewódzkim Szpitalu im. M. 
Kopernika i Akademii Medycz-
nej w Gdańsku.

Wpaja uczniom zasady posza-
nowania i wrażliwości na potrze-
by drugiego człowieka poprzez 
uczestnictwo w programie Szko-
ła Humanitarna. Przygotowała 
widowisko teatralne „Przeciw 
rasizmowi”, opracowała scena-
riusze lekcji dotyczących zasad 
humanitarnych, uczestniczyła 
w akcji przeciw rasizmowi, przy-
gotowała list otwarty „Przeciw 
Rasizmowi”. Te działania przy-
czyniły się do uzyskania przez 
szkołę tytułu Szkoły Humanitar-
nej, przyznanej przez Polską Ak-
cję Humanitarną.

Interesujące metody, dosto-
sowane do indywidualnych po-
trzeb ucznia, doprowadziły do 
uzyskania wysokich wyników ze 
sprawdzianu przeprowadzanego 
w ostatnim roku nauki w szkole 
podstawowej i egzaminu prze-
prowadzanego w ostatnim roku 
nauki w gimnazjum. W ostatnim 
roku nauki uczniowie osiągają z 
egzaminu gimnazjalnego w czę-
ści humanistycznej wyniki wyż-
sze niż średnie wyniki w szkole 
i w Gdańsku. Potwierdzeniem 
osiąganych sukcesów jest kon-
tynuowanie nauki w wybranych 

przez siebie szkołach ponadgim-
nazjalnych.

Z jej inicjatywy powstała 
w szkole Grupa Twórczego Myśle-
nia DAMB, rozwijająca talenty i 
kreatywne myślenie. Wspaniałym 
sprawdzianem zdobytych umiejęt-
ności był dwukrotny udział trzech 
uczniów Gimnazjum nr 3 w pa-
sjonującym, międzynarodowym 
finale konkursu „Odyseja Umysłu” 
w Stanach Zjednoczonych; 
II miejsce w XXIX Międzynaro-
dowym Konkursie Krasomów-
czym Przewodników PTTK i 
Młodzieży Szkolnej (2000 r.). 
Pasją Elżbiety Bieleckiej-
-Cimaszkiewicz jest żeglarstwo. 

Dzieli się nią ze swoimi ucznia-
mi. Jest autorką programu włas-
nego Koła Żeglarskiego. Jego 
głównym celem było rozbudza-
nie zainteresowań młodego czło-
wieka morzem, żeglarstwem, 
kulturą marynistyczną, swoim 
miastem i regionem, ekologią 
morza oraz wyzwolenie chęci 
uczestniczenia w działaniach 
zawartych w programie. Wszy-
scy w szkole podkreślają, że 
Elżbieta Bielecka–Cimaszkie-
wicz jest osobą niezwykle kon-
taktową, serdeczną i życzliwą 
w stosunku do otoczenia. Cechu-
je ją nieustający optymizm.

Sukcesy uczniów Elżbiety Cimaszkiewicz
• Dwukrotny udział trzech uczniów Gimnazjum nr 3 w Gdańsku 
w pasjonującym, międzynarodowym finale konkursu  „Odyseja Umysłu” 
w Stanach Zjednoczonych
• II miejsce w XXIX Międzynarodowym Konkursie Krasomówczym 
Przewodników PTTK i Młodzieży Szkolnej (2000 r.)
• III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim Poezji Karola 
Wojtyły (2007 r.)
• Laureatka Wojewódzkiego Konkursu z języka polskiego organizowane-
go prze Pomorskiego Kuratora Oświaty
• Laureatka Konkursu „Gdańskie Lwy” organizowanego w ramach 
Monitorowania Jakości Edukacji (2007 r.)
• I miejsce w etapie wojewódzkim Turnieju Wiedzy o Europie „Euro 
– Quiz” i udział w etapie ogólnopolskim Turnieju (2000 r.)
• W okresie od października 2000 r. do czerwca 2006 r. nauczyciel 
wspierał drużynę szkolną uczestniczącą w ogólnopolskim teleturnieju 
„Euro-quiz” (3 krotnie finał ogólnopolski)
• I miejsce (w kategorii reportaż) i dwa wyróżnienia (w kategorii artykuł) 
w V Wojewódzkim Konkursie Dziennikarskim (2007 r.)
• I miejsce grupy teatralnej w Wojewódzkim Konkursie Teatrów Młodzie-
żowych organizowanych przez Teatr Miniatura w Gdańsku (2007 r.)
• I miejsce grupy teatralnej w II Przeglądzie Młodzieżowych Grup Tea-
tralnych pod patronatem Wiceprezydent Miasta Gdańska Katarzyny Hall 
„W życiu jak w tańcu” (2007 r.)
• I miejsce za scenografię oraz II miejsce za inscenizację w Konkursie 
„Bawimy się w teatr”
• I miejsce w międzyszkolnym Konkursie Literackim „Barwy morza” 
w kategorii opowiadanie, II w kategorii plastyka, III miejsce w kategorii 
poezja, wyróżnienie w kategorii fotografia (2006 r.)
• I miejsce w Trąbkowskim Konkursie Męki i Zmartwychwstania Pań-
skiego (2004)
• Laureatka Konkursu „Zostań architektem przyszłości” organizowany 
przez Fundację „Dziecięce Listy do Świata”
• I miejsce w województwie w Konkursie „Lepsze środowisko – lepsza 
szkoła”
Aktywny udział nauczyciela w II Ogólnopolskim Tygodniu Czytania 
dzieciom w 2003 r. przyczynił się do zdobycia przez szkołę I miejsca 
w kraju
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Czy drużyna z III LO pojedzie do Waszyngtonu na światowe finały konkursu robotyki?

Twórcy technologii przyszłości 
Drużyna z klasy Id odniosła wielki sukces, zwyciężając 
w III Ogólnopolskim Konkursie Robotyki TopboT. Zapewniła  
sobie tą wygraną udział w niezwykle prestiżowym, sponsoro-
wanym przez NASA, światowym finale konkursów robotyki 
BotBall, który odbywa się corocznie w USA. W tym roku do 
Waszyngtonu w lipcu przyjedzie na finały aż 120 ekip z całego 
świata. W 2008 roku konkurs finałowy odbywał się w Okla-
homie. Szkoła liczy na powtórny udział reprezentacji z Polski, 
oczekuje więc zainteresowania sponsorów. 

Zapraszając do siebie najbardziej 
utalentowaną młodzież świata, 
organizatorzy promują techno-
logie przyszłości. Konkursowi 
towarzyszą sympozja, odczyty, 
konferencje, które prowadzą naj-
większe sławy nauki. Finały Bot-
Ball to również wielki medialny 
show, świetnie nagłośniony 
w telewizji, internecie oraz pra-
sie amerykańskiej, azjatyckiej 
i europejskiej.

Ubiegłoroczną imprezę wraz 
z ponad setką innych redakcji 
obsługiwała telewizja FOX, 
przez pięć dni relacjonując prze-
bieg zawodów, przeprowadzając 
dziesiątki wywiadów z uczest-
nikami i organizatorami. Odbiór 
finałów jest społecznie zdecydo-
wanie pozytywny. Za znaczną 
większością drużyn stoją potężni 
sponsorzy – miasta, uniwersyte-
ty, instytucje państwowe i firmy. 
Dla nich jest to poważna okazja 
wzmocnienia wizerunku, a biorąc 

pod uwagę ceny reklam w ame-
rykańskiej sieci TV FOX, spon-
sorzy ekip traktują imprezę jako 
jedną z najtańszych i najbardziej 
efektywnych form promocji. Od 
strony Public Relations, nawet 
jak na realia amerykańskie, bę-
dzie to wydarzenie dużej rangi.

Drużyny składające się ze stu-
dentów i uczniów szkół średnich 
w nazwach eksponują najczęś-
ciej miasto lub kraj, z którego 
pochodzą, oraz głównego spon-
sora – jest to więc istotna okazja 
do promocji Gdańska, instytucji 
oraz firm wspierających dokona-
nia młodzieży. Występ polskiej 
drużyny z pewnością będzie miał 
szczególną oprawę medialną, po-
nieważ najprawdopodobniej jest 
najmłodsza wśród startujących, 
co już teraz wzbudza emocje 
– jej członkowie w 2009 roku 
ukończą po 17 lat. Nauczycielem 
informatyki jest Tatiana Bart-
kowska

Od kilku lat drużyny reprezentujące III LO zajmują wysokie 
miejsca w konkursach robotów. Do sukcesów szkoły w tej 
dziedzinie można zaliczyć:
Udział w zawodach Botball współorganizowanych przez 
NASA w Oklahomie (USA) w 2008r - zakwalifikowanie się 
do finałowej dwudziestki, 
I oraz III miejsce 
w konkursie Robotów  Mobilnych ZnekBOT 2008,
IV miejsce 
w konkursie Robotów  Mobilnych ZnekBOT 2007,
FLL- First Lego League 2007,
I miejsce w ROBOT GAME,
I miejsce za najlepszą prezentację Projektu Badawczego,
I miejsce w kategorii wytrzymałość,
III miejsce w kategorii Najlepszy Projekt Robota,
I miejsce 
w I Ogólnopolskim Konkursie Robotyki TopboT 2007,
FLL 2008,
I miejsce w konstrukcji robota,
II miejsce w Robot Game,
II miejsce za prezentację Projektu Badawczego,
III Ogólnopolski Konkurs Robotyki TopboT 2009,
I miejsce – nagroda wyjazd na Botball do Waszyngtonu 
1-4 lipca 2009,
II miejsce TopboT 2009.

Rafał Klat
Michał Sadowiak
Paweł Załęcki

Daniel Stradowski
Michał Ratowski
Mateusz Nikodemski

Wybitni informatycy, zwycięzcy konkursu:
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W Państwowych Szkołach Budownictwa zawody okręgowe XXII edycji Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Dla zwycięzców indeks 
uczelni wyższej 
Olimpiada wyłania najlepszych uczniów w szkołach budow-
lanych w całym kraju. Oczywistą dla nich nagrodą jest uzy-
skanie indeksu, jako że poziom pytań i zadań konkursowych 
jest bardzo wysoki i znacznie wykracza poza poziom szkoły 
średniej. 

O prestiżu szkoły oraz o ważno-
ści Olimpiady świadczy obecność 
wizytatora Tomasza Michlewicza 
z Kuratorium Oświaty. Podczas 
pobytu podzielił się z uczest-
nikami propozycjami zmian 
w szkolnictwie zawodowym. Są 
one jednakże jeszcze na etapie 
projektów. - Tu się spotyka naj-
lepsza młodzież z województwa 
pomorskiego i warmińsko-ma-
zurskiego – powiedział Andrzej 
Jachnik, dyrektor Państwowych 
Szkół Budownictwa, pełnomoc-
nik Olimpiady na Gdańsk i wo-
jewództwo. – Walczą o udział 
w finałach centralnych, które się 
odbędą w dniach 3 i 4 kwietnia 
w Wodzisławiu Śląskim. 

Miejsce odbywania się eli-
minacji centralnych proponuje 
Komitet Główny. Państwowe 
Szkoły Budownictwa w Gdańsku 
miały zaszczyt organizować XVII 
edycję Olimpiady w roku 2004. 

O poziomie Olimpiady świadczy 
również troska o formę przystę-
powania do odpowiedzi. Pytania 
są dostarczane w zapieczętowa-
nych kopertach, uczestnicy losu-
ją miejsca, mogąc się poczuć jak 
podczas zdawania matury. 

Uczestnicy, którzy zostaną za-
kwalifikowani do udziału w eli-
minacjach centralnych, już mogą 
się poczuć jak studenci, otrzymają 
bowiem indeks uczelni wyższej. 
– Zasadę taką przyjęły uczelnie 
w dobrze pojętym swoim inte-
resie – powiedział dyrektor PSB 
Andrzej Jachnik. – Otrzymają 
naprawdę wybitnych studentów. 
Udział w Olimpiadzie przynosi 
dodatkowe korzyści uczestni-
kom: są zwalniani ze zdawania 
części pisemnej egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje za-
wodowe. 

Regina Urbaniak z Zespołu 
Szkół Budowlanych im. Żołnierzy 

AK z Olsztyna przybyła ze swo-
imi uczniami. Może się poszczy-
cić laureatem, który zajął drugie 
miejsce w kraju. – Przygotowuję 
ich do udziału w Olimpiadzie 
przez cały okres nauki w techni-
kum – powiedziała. – Otrzymuję 
zadania z Komitetu Olimpiady i 
uczniowie je rozwiązują. W eli-
minacjach szkolnych wyłaniamy 
naszych reprezentantów. 

Podobnymi sukcesami może 
się pochwalić Mirosława Świ-
niarska z Zespołu Szkół im. Bo-
haterów Września 1939 z Iławy. 
Dwa lata temu miała laureatów 
w centralnych finałach, także 
w roku 2008 - dwóch laureatów i 
finalistę. Również w tegorocznych 
eliminacjach szkoła z Iławy prowa-
dzi, a jej uczeń, Wojciech Łątkow-
ski ma najwyższą punktację. 

W Olimpiadzie wzięło udział 
dwanaście szkół z dwóch wo-
jewództw. Każda placówka 
przysłała po dwoje uczniów. 
Podajemy punktację najlep-
szych szkół, uzyskaną po tym 

etapie eliminacji: Zespół Szkół 
w Iławie 117 punktów, pierwszy 
z jej uczestników osiągnął 45,5 
punktu i jest najlepszy ze wszyst-
kich. Zespół Szkół Budowlanych 
w Olsztynie – 115 punktów, najlep-
szy uczestnik otrzymał 43,5 punk-
tu. Zespół Szkół Technicznych 
w Kartuzach osiągnął 107 punk-
tów, a najlepszy uczestnik zdobył 
43 punkty. Zespół Szkół Budowla-
no-Architektonicznych w Gdańsku 
zdobył 86,5, a najlepszy uczestnik 
32 punkty. Państwowe Szkoły Bu-
downictwa w Gdańsku osiągnęły 
83 punkty, a najlepszy z jej uczest-
ników zdobył 31,5 punktu. Powia-
towy Zespół Szkół w Kościerzynie 
może się pochwalić uczestnikiem, 
który zdobył 45 punktów, a więc 
jedynie o pół punktu mniej od re-
kordzisty tego etapu Olimpiady. 
Tak oceniło szkoły i uczestników 
jury, w następującym składzie: 
dr hab. inż. Marian Kulbik, 
dr hab. inż. Zygmunt Kurałowicz, 
mgr inż. Maria Śliwińska, mgr inż. 
Andrzej Lewandowski. 

Uczestnicy Olimpiady z PSB z opiekunką drużyny 
Iwoną Stachurską-Gnatowską

Członkowie jury Komitetu Okręgowego Olimpiady   
dr hab. inż. Marian Kulbik, dr hab.  inż. Zygmunt  
Kurałowicz, mgr inż. Andrzej Lewandowski
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„Chemia wokół nas” – V konkurs w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego i Chemicznego 

Czy woda jest mieszaniną?
Konkurs zorganizowała Halina Łankiewicz, doradca meto-
dyczny OKUN, ucząca przedmiotów chemicznych i spożyw-
czych, wespół z Teresą Pastewską. Fundatorem nagród jest 
Grupa Lotos, Holding Oliva, Centrum Informacji i Edukacji 
Ekologicznej, PZU S.A.

Forma i sposób zorganizowania 
konkursu zapewnia zebranym na 
sali uczestnikom i gościom zdo-
bywanie, poszerzanie i spraw-
dzanie swojej wiedzy i konfron-
towanie jej z poziomem osób 
odpowiadających. A co ogromnie 
ważne – wzbudza zaciekawienie. 
Po zadaniu pytania słyszymy 
wkrótce odpowiedź i oglądamy 
prezentację multimedialną. Moż-
na naprawdę dużo się nauczyć 
i zaangażować swoje emocje.

Zalety tej formy dostrzegł mgr 
inż. Jerzy Białogrodzki, przed-
stawiciel firmy Holding Oliva. – 
Jako chemik jestem zachwycony 
konkursem. Organizatorzy przy-
gotowali ciekawe pytania, sam 
słuchałem ich z zainteresowa-
niem. Chemii nie należy się bać, 
lecz trzeba ją poznawać. Właśnie 
taki konkurs zapewnia zdobycie 
wiadomości z życia codziennego 
i pozwala poznać otaczający nas 
świat. Pozwoli uczestnikom i ob-

serwatorom konkursu zauważyć, 
że chemia ma udział we wszyst-
kich niemal produktach, począw-
szy od żywności i lekarstw – po-
wiedział. – Uczestnicy wykazują 
duże zainteresowanie nie tylko 
konkursem, ale i samą chemią, 
co jest postawą godną pochwały 
i upowszechnienia. - Firma Hol-
ding Oliva jest fundatorem nagro-
dy za zajęcie drugiego miejsca. 

Jury w składzie: Teresa Pa-
stewska, Anna Antoszkiewicz, 
Beata Dubicka i Monika Pio-
trowska-Falandysz nagrodzi-
ły uczniów Gimnazjum nr 48, 
przygotowanych przez Ryszarda 
Frankowskiego, któremu gratu-
lujemy wysokich umiejętności 
i talentu dydaktycznego oraz 
świetnych uczniów. 

Poziom był wysoki. Proste 
na pozór pytania, pozwalały do-
strzec zjawiska i fakty, nad który-
mi się nie zastanawiamy, choć je 
codziennie widzimy. Przytoczmy 

Jerzy Białogrodzki wręcza drugą nagrodę
jedno z wielu – dlaczego wyroby 
gumowe są czarne? Czy wszyscy 
wiemy, że dodaje się do nich sa-
dzy? A ilu z nas potrafi wymienić 
kilka nazw tworzyw sztucznych, 
nie ograniczywszy się do popu-
larnego plastyku? 

- Chemia jest królową nauk 
w naszej szkole – powiedziała 
Barbara Mizerska, dyrektor Ze-
społu. – Szkoła współpracuje 
z przemysłem, co przynosi obu-
stronne korzyści. Udział firmy 
w konkursie zapewnia jej reklamę 
i zwraca na nią uwagę uczniów. 
Nasi absolwenci, poznawszy fir-
my, z kolei będą mogli znaleźć 
w nich pracę. Znane w Gdańsku i 
w całym województwie duże 
przedsiębiorstwa coraz poważ-
niej angażują się we współpracę z 
nami, fundując nagrody i stypen-
dia. Podpisaliśmy właśnie umo-
wę o współpracy z Grupą Lotos 
w celu umożliwienia uczniom 
odbywania praktyk, co zaowocu-

je zapoznaniem się z nowoczes-
nymi technologiami. Szkoła z ko-
lei zapewni firmie wykształconą 
kadrę techniczną, zaznajomioną 
już z jej technologią.

Dobrze się nam układa 
współpraca z zakładami przemy-
słowymi, które systematycznie 
występują do szkoły z ofertami 
pracy, gdyż jesteśmy jedyną na 
Pomorzu szkołą, która kształci 
dla nich kadry – dodała dyrek-
tor Barbara Mizerska. - Prze-
mysł na Pomorzu nieustannie się 
rozwija.

Grupa Lotos ufundowała 
nagrodę za zajęcie pierwszego 
miejsca, którą wręczyła Grażyna 
Małczyńska. Firmie zależy na 
rozwoju intelektualnym młodego 
pokolenia, z tego więc względu 
wspiera nowatorskie przedsię-
wzięcia oraz zainteresowanie 
i działania uczniów, zmierzające 
do powiększenia obszaru swej 
wiedzy w dziedzinie chemii.

Odpowiadamy na pytania z teorii

Wykonujemy ćwiczenia chemiczne
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Szkoła Podstawowa nr 80 - nowoczesna szkoła z tradycjami, i z dala od zgiełku 

Przede wszystkim 
jakość kształcenia 
Przymorska „Osiemdziesiątka” całą swoją działalność dydak-
tyczno-wychowawczo-opiekuńczą podporządkowuje realiza-
cji hasła „Wędrujemy ku wartościom, podążając ku dobru, 
prawdzie i pięknu”.

Podejmowane w szkole działania 
przekładają się na odpowiednią po-
stawę uczniów. Kształtują umiejęt-
ność komunikowania się  z drugim 
człowiekiem, zgodnego współ-
istnienia z innymi oraz pomagają  
w odkrywaniu własnej osobowości. 

Podstawowym atutem placówki 
jest mała, kameralna społeczność 
uczniowska i pedagogiczna, co 
powoduje, że każde dziecko zo-
staje tu otoczone należytą opieką 
i dlatego od pierwszych dni nauki 
nie czuje się anonimowe czy za-
gubione. Wysoki poziom edukacji 
przedszkolnej i wczesnoszkolnej 
zapewnia odpowiednią podstawę 
do dalszego kształcenia.

Najważniejszym celem, jaki 
przed sobą stawiają dyrekcja 
i kadra pedagogiczna, jest stworze-
nie uczniom jak najlepszych warun-
ków do wszechstronnego rozwoju 
duchowego i fizycznego. Dlatego 
już w klasach „0” dzieci uczą się 
języka angielskiego i mogą uczest-
niczyć w zajęciach rytmicznych. 
Szkoła posiada bowiem dwie od-

powiednio wyposażone pracownie 
komputerowe z dostępem do Inter-
netu oraz internetowe centrum in-
formacji multimedialnej w czytelni, 
w których odbywają się zajęcia in-
formatyczne już od klasy I.

W procesie dydaktyczno-wy-
chowawczym nauczyciele kładą 
nacisk na stosowanie aktywizu-
jących metod i technik nauczania, 
przynoszących efekty nie tylko 
w zakresie przyswajania wiedzy, 
ale też w kształceniu umiejętno-
ści praktycznych. Sprawia to, że 
poziom nauczania w szkole jest 
wysoki, a jego rezultaty prze-
kładają się na wysokie wyniki 
wychowanków w konkursach 
szkolnych i pozaszkolnych. Pro-
fesjonalizm i zaangażowanie 
kadry pedagogicznej pozwoliły 
również stworzyć bardzo bogatą 
ofertę zajęć pozalekcyjnych i kół 
zainteresowań: przedmiotowych, 
artystycznych i sportowych, zgod-
nych z potrzebami oraz preferen-
cjami wychowanków. Na wize-
runek szkoły wpływa również 

działalność szkolnego zespołu 
wokalno-tanecznego „Don-Don”, 
który odnosi sukcesy w kraju i za 
granicą. Nauczyciele wychowa-
nia fizycznego szczycą się osiąg-
nięciami sportowymi uczniów w 
Mistrzostwach Gdańska.

Uczniowie systematycznie 
uczestniczą też w szeregu atrakcyj-
nych imprez o charakterze eduka-
cyjno-wychowawczym, świetnie 
zorganizowanych i fachowo prze-
prowadzonych. W ich przygoto-
wanie angażują się nie tylko na-
uczyciele, ale również członkowie 
Samorządu Uczniowskiego. Nie-
które z nich na stałe wpisały się w 
kalendarz szkolny. Należą do nich: 
pasowanie na ucznia, andrzejki, 
mikołajki, wigilie klasowe, bale 
karnawałowe, walentynki, turniej 
pisankowy „Ale jaja!” czy Dzień 
Sportu. 

Nauczyciele pomagają ucz-
niom z trudnościami w nauce. 
W zależności od indywidual-
nych potrzeb są otoczeni opie-
ką logopedyczną, uczestniczą 

w zajęciach terapii pedagogicz-
nej, rewalidacji czy gimnasty-
ki korekcyjnej. Biorą też udział 
w różnego rodzaju programach 
profilaktycznych. Szkoła może 
bowiem się poszczycić Pomorski-
mi Certyfikatami Jakości Edukacji 
w zakresie pięciu standardów oraz 
Certyfikatem Polskiego Towarzy-
stwa Dysleksji „Szkoła Przyjazna 
Uczniom z Dysleksją”. Ponadto 
placówka otrzymała Certyfikat 
Pomorskiego Kuratora Oświaty 
„Szkoła Promująca Zdrowie”, po-
nieważ należy do Krajowej Sieci 
Szkół Promujących Zdrowie. 

Wsparcie w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczych i wychowawczych 
zapewnia świetlica szkolna, czyn-
na aż do godziny siedemnastej, a w 
zależności od potrzeb, nawet dłużej. 
Uczniowie korzystają ze stołówki, 
w której trzydaniowy obiad kosztu-
je 2,80 zł.
Na podstawie  materiałów szkolnych 
opracowały

Marta Franaszczuk-Truszkowska
Joanna Sarnacka

Chętnie się uczymy

Marta Franaszczuk wskazuje na spis zasad szkoły

Wesoło ćwiczymy na lekcji gimnastyki
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W III LO konkurs „Zostań Mistrzem Języka Polskiego. Język Polski z Hestią”

Krzewimy szlachetny 
snobizm na polszczyznę 

Ideą konkursu jest propagowanie kultury języka polskiego 
wśród młodzieży. Temat III etapu to: „Będąc młodą lekar-
ką przyszedł do mnie pacjent...czyli kultura języka, norma         
i błąd językowy”.

Organizacją konkursu zajmują się 
polonistki - Urszula Kowalczyk 
oraz Agnieszka Golak, a prowadzi 
go Mikołaj Walczyk, nauczyciel 
historii. Fundatorem nagród jest 
Towarzystwo Ubezpieczeniowe-
go Ergo – Hestia. 

- Konkurs ma charakter etapo-
wych zmagań, po każdym etapie 
jedna drużyna się z nami żegnała. 
Teraz przygotowujemy się do fina-
łu, który odbędzie się 17 kwietnia 
2009. – powiedziała Agnieszka 
Golak. – Trzy zwycięskie druży-
ny wezmą udział w warsztatach 
prowadzonych przez red. Macieja 
Orłosia. 

W trzecim etapie konkursu, 
który odbył się w poniedziałek, 
23 lutego w auli Topolówki, brały 
udział następujące drużyny: 1 - Jo-
anna Wojciechowska, Aleksandra 
Krajewska, Marta Gleinert – klasa 
I B; 2 - Karolina Kornacka, Klau-
dia Jabłońska, Magdalena Ziarko 
-  klasa I B; Agata Skupin, Eweli-

na Sikora, Katarzyna Grabowska 
– klasa II C; Anna Zarazińska, 
Barbara Janda, Alicja Stępień - 
klasa II B; Oktawia Kromer, Olga 
Łuka, Anna Wróbel – klasa III E.

Etap III wygrała drużyna nr 2 
z klasy I B. W klasyfikacji ogól-
nej prowadzi drużyna z klasy II C 
z wynikiem 47 punktów. Na dru-
gim miejscu plasuje się drużyna z 
klasy III E (45 punktów.), na trze-
cim drużyna z II B (43 punkty), na 
czwartym drużyna nr 2 z klasy I B 
(42 punkty). 

Uczestnicy musieli się wy-
kazać wiadomościami z różnych 
obszarów języka. Dobierali do da-
nego tematu odpowiedni styl oraz 
słownictwo. Wyszukiwali słowa 
i zwroty nie pasujące do podanego 
tekstu. Jury konkursu to: prof. dr 
hab. Andrzej Markowski – Uni-
wersytet Warszawski, prof. dr hab. 
Edward Łuczyński – Uniwersytet 
Gdański, dyrektor III LO Grażyna 
Bogusz. 

Poprzez różne działania, do 
których należy również organiza-
cja tego wieloetapowego konkur-
su, szkoła upowszechnia wiado-
mości o języku polskim i krzewi 
do niego szacunek. Zauważono, 
że w szkole z IB, nastawionej na 
wprowadzanie nowatorskich me-
tod, powstaje szczególna atmosfe-
ra szlachetnego snobizmu na zna-
jomość mowy polskiej. Obecność 
w jury profesorów uniwersytetu, 
wybitnych znawców polskiego 
języka, jest dowodem znaczenia, 
jakie się nadaje mowie ojczystej. 

- Polszczyzna przeżywa buj-
ny rozwój – zauważył profesor 
Markowski w swym ogromnie 
wartościowym i odkrywczym 
wykładzie. Wypunktował w nim 
również współczesne tendencje 
panujące w polszczyźnie. 

Dowiedzieliśmy się, że już 
w roku 1881 wyrażano opinie 
o istniejącym poważnym ska-
żeniu polszczyzny, nad czym 
wówczas ubolewano. Panowało 
popularne przekonanie, że język 
polski znajduje się w fazie upad-
ku. Winą za nagminne psucie ję-
zyka obarczano wówczas dzien-
nikarzy. W roku 1937 również 
profesor Szober podtrzymał tę 

opinię, zauważając, że polski jest 
w stanie kryzysu. - W ciągu ostat-
nich dziesięciu lat zauważamy 
dwa nowe zjawiska – powiedział 
profesor Markowski. – Polacy 
zaczęli pisać. 

Pisaniem dotychczas zajmo-
wali się oprócz pisarzy i dzienni-
karzy również uczniowie. Obec-
nie na komputerze piszą osoby 
uprawiający różne zawody.- Dru-
gim zjawiskiem jest poszerzenie 
języka mówionego i pisanego o 
zapisany – zauważył profesor. 
- Cechą tej odmiany języka jest 
szybkość i używanie kolokwiali-
zmów. Pojawił się również blog, 
będący odmianą dziennika czy 
pamiętnika, przeznaczony do 
czytania przez innych. Ten nowy 
język, nazwany zapisanym, sto-
suje również gry i zabawy słow-
ne. Te wszystkie zjawiska powo-
dują rozwój języka.

Wchodzą do słownictwa rów-
nież słowa z Unii Europejskiej, 
jak implementować, procedować 
czy prezydencja. Język używany 
w porozumiewaniu się poprzez 
komputer i napływający do nas 
z Europy będzie wyznaczać 
tendencje rozwoju polszczyzny 
w następnym dziesięcioleciu.

Krótka narada i szybka, trafna odpowiedź
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W Zespole Szkół Budownictwa Okrętowego IV Wojewódzki Konkurs „ABC Praw 
Konsumenta w Świetle Przepisów Unii Europejskiej”

Poprawnych odpowiedzi 
nie reklamujemy 
W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „Mądry kon-
sument - hojny dawca krwi”. Został objęty patronatem Wo-
jewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Gdańsku 
i przy udziale wielu sponsorów. Organizatorką tej, jak i po-
przedniej edycji były Wioletta Blok i Ewa Rekowska.

Konkurs adresowany był do ucz-
niów szkół ponadgimnazjalnych 
całego województwa pomorskiego. 
Do zmagań przystąpiło trzydziestu 
uczniów z piętnastu szkół. Głów-
nym przesłaniem konkursu była 
rywalizacja pomiędzy zawodnika-
mi i sprawdzenie swojej wiedzy. 
Podczas organizacji konkursu 
szkoła współpracuje ściśle z Woje-
wódzkim Inspektoratem Inspekcji 
Handlowej, i to już od dwudziestu 
lat. Już wtedy konkursy na najlep-
szego sprzedawcę organizowały na-
uczycielki Maria Kordeczka i Zofia 
Chojnowska. Kontynuując tradycję, 
nadzór merytoryczny oraz konsul-
tację programową sprawował Piotr 
Pakowski z Inspektoratu. Z ramie-
nia Inspektoratu nad przebiegiem 
konkursu czuwał Waldemar Ko-
walczyk, naczelnik Wydziału Praw-
no-Organizacyjnego. Konkursowi 
patronował Pomorski Wojewódzki 
Inspektor dr Wojciech Plopa.

Wielką pracę w przygotowanie 
konkursu włożyły nauczycielki: 
Wioletta Blok, Ewa Rekowska 
oraz Irena Żywicka. Konkurs za-
wierał również cel społeczny. – Za-
proponowałyśmy uczniom, jak i 
wszystkim osobom chętnym, w tym 
uczestnikom konkursu i zaproszo-
nym gościom, aby ochotniczo od-
dawali krew – powiedziała Wioletta 
Blok. – Przed budynkiem szkolnym 
stał mobilny ambulans, wyposa-
żony w specjalistyczną aparaturę, 
obsługiwaną przez fachową kadrę. 
W tym dniu krew oddało blisko 
czterdzieści osób. 

W tym roku konkurs składał się 
z dwu etapów. W pierwszej części 
uczestnicy odpowiadali na pytania 
testowe z jedną poprawną odpo-
wiedzią. Druga cześć konkursu 

polegała natomiast na udzieleniu 
maksymalnej liczby odpowiedzi 
poprawnych do dziesięciu pytań, 
ale za każdą błędną odpowiedź 
komisja konkursowa odejmowała  
punkty zdobyte wcześniej. - Kon-
kurs służy powiększeniu wiedzy na 
tematy fachowe – powiedziała jed-
na z organizatorek, Ewa Rekowska. 
– Jego atrakcyjna forma zachęca do 
uczniów do uczenia się i pochwale-
nia zdobytą wiedzą. Czynią to tym 
chętniej, że w tym roku nagrody 
były szczególnie wartościowe. 

Głównym sponsorem nagród 
konkursu, jak ma to miejsce od I 
edycji jest Wojewódzki Inspektorat 
Inspekcji Handlowej w Gdańsku, a 
nagrodami głównymi w tym roku 
były: wieża stereofoniczna firmy 
SONY, radioodtwarzacz CD firmy 
SONY, DVD firmy MANTA.

Szkoła troszczyła się o uczestni-
ków, którzy przyjechali z różnych 
miejscowości, rozsianych po całym 
województwie pomorskim, zapew-
niając im posiłek i napoje. Ponadto 
każdy z nich otrzymał upominki 
ufundowane przez sklep PLP super-
market na Manhattanie i Wydział 
Promocji Urzędu Miejskiego. Po-
częstunek dla uczestników i gości 
sponsorowały: sklep PLP super-
market na Manhattanie, Piekarnia 
i Cukiernia PELLOWSKI. Szcze-
gólne podziękowania wystosowano 
do nauczycieli, którzy przygotowali 
swoich uczniów do zmagań konkur-
sowych. 

Irena Janiszewska z Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Wejherowa również organizuje 
w swej szkole konkursy i naliczyła 
ich osiem edycji. – Mamy również 
konkurs dotyczący wiedzy o pra-
wach konsumenta – powiedziała. 

– Udział jednakże w gdańskim 
konkursie umożliwia uczestnikom 
porównać wiedzę i zdobyć nową.

Poziom uczestników był bardzo 
wyrównany, co świadczy o syste-
matycznie wzrastającym poziomie 
wiedzy w tej dziedzinie. 

Magdalena Nahorna z Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 
im. Stanisława Staszica w Kwi-
dzynie powiedziała – Podeszłam 
do idei konkursu jako do nowego 
doświadczenia. Poznanie upraw-
nień jest bardzo pomocne w życiu, 
gdyż przecież każdy z nas jest kon-
sumentem. 

Przedstawiciele Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych z Owidza, 
Bożena Golus i wicedyrektor 
szkoły Ireneusz Osowicki rów-
nież doceniają wartość zmagania 
się uczestników oraz sprawdzania 

i porównywania własnej wiedzy. 
– Należy rozwijać tego rodza-
ju konkurencję, ukazującą tych, 
którzy więcej umieją – zauważył 
dyrektor. Organizatorzy pragną 
gorąco podziękować wszystkim 
uczestnikom konkursu, przybyłym 
nauczycielom, oraz wszystkim 
osobom zaangażowanym w przy-
gotowanie i uświetnienie IV edycji 
konkursu.

Już dzisiaj pragniemy zaprosić 
wszystkich do udziału w następnej 
edycji za rok, gdyż wypowiedzi na-
uczycieli, którzy przybyli ze swoi-
mi drużynami, świadczą o wyso-
kiej wartości konkursu. Uczniowie 
mogą się zmierzyć z rówieśnikami 
w rywalizacji, nauczyciele nato-
miast wymieniają spostrzeżenia i 
opinie, co pozwoli im doskonalić 
metody nauczania.

Laureaci konkursu
I miejsce zdobyła Małgorzata Styborska, reprezentująca Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalych w Pucku, uzyskując 56 punktów.
II miejsce równorzędnie zdobyły: Weronika Dzienisz z Technikum 
nr 2 w Kartuzach oraz Magdalena Bielicka z Zespołu Szkół Zawo-
dowych i Ogólnokształcących w Kartuzach. Obie dziewczyny uzy-
skały po 54 punkty. 
III miejsce na podium zajęła Natalia Formela z Zespołu Szkół Zawo-
dowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, uzyskując 53 punkty.

Burzliwe obrady jury
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Kiedy szkoła bez 
książek i zeszytów?
Dyrektor Zespołu Szkół Budowni-
ctwa Okrętowego Andrzej Mądrzak 
nieustannie wprowadza elementy 
unowocześniające szkołę. Jego 
innowacje dotyczą nie tylko odna-
wiania materialnej substancji bu-
dowli, ale również nowoczesnych 
pomocy naukowych. Jednym z 
ostatnich zdobyczy w tej dziedzinie 
jest zainstalowanie specjalnej, in-
teraktywnej tablicy elektronicznej. 
Można powiedzieć, że jest to jakby 
monitor komputera, tyle że dużych 
rozmiarów. Eliminuje całkowicie 
używanie kredy, pisze się na nim 
dotykając elektronicznym piórem. 

Jednak najcenniejszą zaletą 
tego urządzenia jest możliwość 
połączenia się Siecią i korzystania 
z niezmierzonych zasobów Inter-
netu. Już teraz Sieć jest największą 
biblioteką na świecie, a jej zasoby 
nieustannie się powiększają. 

Urządzenie tego rodzaju jest 
szczególnie przydatne dla techni-
ków. Na lekcji można ściągnąć film, 
pokazujący nie tylko wszystkie ele-
menty i detale danego urządzenia, 
ale również jego wielowymiarowe 
przekroje, i to z każdej strony. Ob-
serwacja urządzenia czy maszyny 
w ruchu jest także możliwa, wy-
starczy dotknięcie odpowiedniej 
ikony. 

Informacji nie trzeba przepisy-
wać do zeszytu, wystarczy przesłać 
je do domowego komputera ucznia. 
Nie traci się czasu na kopiowanie 
danych, przerysowywanie figur 
geometrycznych, czy przepisywa-
nie wzorów. Można na to poświę-
cić czas w domu, a na lekcji spo-
żytkować cenne chwile obecności 
nauczyciela i korzystać z jego 
wiedzy. 

Dyrektor Andrzej Mądrzak prezentuje nowoczesną 
pomoc dydaktyczną

Stoły całe w kwiatach 
Jedną z atrakcji towarzyszących 
konkursowi dotyczącemu praw 
konsumenta były specjalne pokazy 
umiejętności dekorowania stołu. 
Zdobytą wiedzą można się było po-
chwalić, biorąc udział w II Szkol-
nym Konkursie Nakryć Stołowych. 

– Celem konkursu jest również 
nauka zaprezentowania towarów – 
powiedziała Irena Żywicka, ucząca 
przedmiotów zawodowych. – Umie-
jętność wyeksponowania walorów 
przedmiotów, które zamierzamy 
zaoferować klientowi, jest ważnym 
elementem handlowym.

Swoje możliwości w tej dziedzi-
nie zaprezentowały jej uczennice. 
Stół dekorowała Martyna Tocha, 
Monika Bogdanowicz i Justyna 
Szląskiewicz. Uczą się w Zasad-
niczej Szkole Zawodowej nr 2 na 
kierunku sprzedawca. – Żałujemy 
bardzo, że na co dzień w domu nie 
mamy aż tak wiele czasu, by się zaj-
mować się dekorowaniem stołu do 
posiłków – powiedziała Martyna. 
– Bardzo chętnie jednak poznajemy 
zasady estetyki. Z pewnością nieraz 

stanie się ona naszym atutem pod-
czas starania się o pracę. 

Dobór kolorów zastawy, obrusu, 
serwetek, form kształtów i pasują-
cych do nastroju i danej sytuacji 
może mieć wielkie znaczenie. Nie 
wolno pominąć symboliki kwiatów. 
- Stół, przy którym się negocjuje 
cenę z kontrahentem lub podpisuje 
umowę z partnerem biznesowym, 
musi wyglądać inaczej niż nakryty 
do poufnych rozmów przy kolacji 
– powiedziała mistrzyni w tej dzie-
dzinie, Irena Żywicka. 

Odpowiednie nakrywanie stołu 
to sztuka niełatwa do opanowania. 
Tym bardziej cieszy, gdy się ją po-
siądzie. Po skończeniu szkoły zdo-
byte umiejętności bardzo się przy-
dadzą w pracy. Dziewczęta będę 
miały duże pole do popisu i wiele 
możliwości pochwalenia się swoi-
mi umiejętnościami. 

Stół dekorował również Wie-
sław Brzeski, czyniąc to z dużym 
wyczuciem i dobrym gustem, który 
wykształciła jego nauczycielka, Ire-
na Żywicka. 

Uczniowie Ireny Żywickiej prezentują swoje dzieło

Pokaz uzupełniały hasła wywieszone w sali szkolnej, zamienionej na 
chwilę na bankietową. Zachęcały do rozwijania kulturalnych zachowań 
przy stole i podkreślały wpływ estetycznie podanego posiłku na walory 
smakowe wszystkich dań. 
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W Conradinum rozstrzygnięcie konkursu „Barwy Morza”

Jedyny pewny kapitał
Na konkurs przeprowadzony w kategorii literackiej, fotogra-
ficznej i modelarskiej przesłano wiele interesujących prac. 
Szkoła przystąpiła do jego realizacji z okazji obchodów „Ty-
godnia Europejskiego Przemysłu Okrętowego”. Uczniowie 
nadesłali wiele interesujących prac. 

Konkurs pokazał, jak wielu mamy 
uczniów zainteresowanych włas-
nym rozwojem, którzy pragną 
pokazywać swoje możliwości, 
kiedy tylko szkoły stworzą ku 
temu sposobność. Zobaczyliśmy 
również, jak ogromna jest liczba 
świetnych nauczycieli rozwijają-
cych ich możliwości intelektualne 
i talenty

- Jedyny pewny kapitał to ten, 
który mamy w głowie – powie-
dział dyrektor Forum Okrętowego 
Jerzy Czuczman. – Najkorzyst-
niejsza inwestycja to we własne 
wykształcenie, zwraca się zawsze, 
i to w wysokim procencie.

Wymieńmy choćby niektórych 
laureatów i uczestników. W kon-
kursie uczestniczyli uczniowie Jo-
anny Knitter z SP 85, Małgorzaty 
Górskiej z SP 16, Iwony Elijasz 
z ZKPiG 21, Małgorzaty Hajdysz 
z SP8, Elżbiety Cimaszkiewicz 
i Barbary Ruksztełło z G – 3, 
Anny Błaszczuk z XIX LO, Mo-
niki Wojtowicz z Conradinum, 
a także z wielu innych szkół. 

- Gdańsk jest miastem morskim 
– przypomniała dyrektor Conradi-
num Anna Wasilewska. – Pragnie-
my zaszczepiać zamiłowanie do 
morza i zainteresowanie tematyką 
morską. Ponieważ historia Con-
radinum trwa 215 lat, uznajemy za 
celowe tworzenie takiego konkur-
su. Uczestnicy widzą wieloaspek-
towość nadmorskiego położenia 
miasta, pokazując Gdańsk jako 
miasto nadmorskie, turystyczne, 
portowe czy przemysłowe. Liczy-
my na to, że pokochają je, docenią 
i będą chcieli w nim zostać. To 
przecież nowe pokolenie będzie 
tworzyć przyszłą potęgę intelek-
tualną i budować przyszłość mia-
sta. Możemy na nich liczyć, kon-
kurs bowiem wykazał, jak zdolną 
mamy młodzież.

Wizytator Renata Matys za-
uważyła, że poprzez uczestnictwo 
w konkursie uczniowie mieli 
możliwość realizować swoje 
pasje. – Conradinum daje im tę 
szansę, otwierając młodzieży 
duży obszar działania, w którym 

może się wykazać i pokazać, ile 
potrafi. Jerzy Wiśniewski, dyrek-
tor Wydziału Diagnoz i Analiz 
Kuratorium Oświaty, powiedział 
– Idea konkursu modelarskiego 
jest ważna. Praca nad modelami 
rozwija ważne cechy psychiczne, 
jak choćby cierpliwość czy sta-
ranność i dokładność. Rozszerza 
także wiedzę. 

Stanisław Sieklicki, laureat 
w dziedzinie modelarstwa, uczy 
się w technikum na wydziale me-
chatronicznym. – Będę studiował 

na Politechnice Gdańskiej jak 
mój dziadek i ojciec, kontynuując 
rodzinne tradycje - powiedział. 
Zapytany o to, jak wiele czasu 
pracował nad modelem okrętu, 
odpowiedział, że wraz z kolegą 
poświęcił aż 120 godzin, co po-
kazuje jak ważna dla niego jest 
jego pasja tworzenia konstrukcji. 
Wszyscy uczestnicy konkursu 
odznaczają się równie wielkim 
zamiłowaniem do tworzenia dzieł 
w wybranych przez siebie dzie-
dzinach.

Wychowawczyni gratuluje laureatowi nagrody

Dyrektor Conradinum podkreśla morski charakter Gdańska Oglądamy prace konkursowe
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I nagroda w II Międzyszkolnym Konkursie „Barwy morza”

GNIEW
„Morze, nasze morze…” – nucę sobie od rana. Jestem dziś 
taki szczęśliwy. Dostałem wspaniały temat na konkurs o mo-
rzu. Poza tym, mogę fotografować. A Mikołaj – jakby wiedział 
i ofiarował mi aparat cyfrowy pod choinkę. 

Już od rana czekam na mamę. 
Wyruszamy fotografować dary 
naszego morza. Układam w gło-
wie tekst, który przeleję zaraz 
po powrocie znad morza. Napi-
szę, jakie morze jest piękne i jak 
bardzo nam potrzebne. Jak nie-
kiedy są sztormy i wtedy statki 
są w dużym niebezpieczeństwie. 
A potem wychodzi słoneczko i 
prowadzi statki bezpiecznie do 
portu. O pięknych mewach – am-
basadorach morza, które już tyle 
tysięcy lat łączą nas z morzem. 
Mam tysiące pięknych wersów 
do napisania.

Biegnę szybko z aparatem 
w dłoni, by ujrzeć piękne morze. 
Staję nogami na piasku i oczom 
nie wierzę – plaża jest brudna. 
Podchodzę bliżej brzegu. Fale 
wyrzucają zanieczyszczenia na 
plażę. Ogarnia mnie GNIEW 
– cały urok prysł. 

Obok stoi grupka starszych 
kolegów. Palą papierosy, rzu-
cają na piasek puszki i papiery. 
Zwracam im na to nieśmiało 
uwagę. Oni jednak odpowiada-
ją śmiało - „Daj na luz, młody”. 
Znowu GNIEW zalewa mnie ca-
łego. Mam osiem lat, ale nie chcę 
tego luzu. Chcę, aby moja plaża 
i moje morze były piękne i czy-
ste. By rybacy wyławiali ryby 
a nie śmiecie. By marynarze nie 
narażali swoich statków. Aby ryby 
i rośliny żyły i rosły spokojnie, 
a nie były zalewane ropą i różny-
mi odpadami.

Gniewny cały, szukam jakiejś 
mewy, by zrobić zdjęcie. Gdy 
nagle zauważam małe pisklę. 
Przyklękam, chcę pomóc, ale 
pisklę nie żyje. Leży w tych bru-
dach nad brzegiem morza. Jestem 
bezradny. Przypomina mi się 
lekcja języka polskiego. Miałem 
opisać, co bym zrobił, gdybym 
znalazł ptaszka. Pisałem dużo 
i choć zrobiłem kilka błędów, 
to Pani zrozumiała, jak bardzo 

chciałbym ptaszka ratować. A te-
raz nie mogę nic. Pisklę umarło 
w brudnym morzu. 

Chcę krzyczeć do wszystkich 
dzieci: - Gniewajcie się na tych, 
co brudzą naszą plażę! Gniewaj-
cie się na tych, co niszczą nasze 
morze!

A wy dorośli zapamiętajcie 
ten krzyk dziecka: - Nie chce-
my luzu! Chcemy mieć kosze 
na śmieci. Mamy po osiem lat i 
chcemy żyć z zasadami. Chcemy 
jak wy stać na straży naszego 
morza. Kąpać się, stawiać babki 
z piasku.

Gniew we mnie wzrasta! Już 
nie piszę dla jakiejś nagrody. 
Ale chcę opisać to, co czuję. 
Może przeczyta to Pan Prezydent 
Gdańska. On kocha nasze morze 
i dzieci. Powysyła jakieś patrole, 
by karały tych, co brudzą plażę. 

A może przeczyta to Pani 
z Opieki Społecznej, która ma 
wolontariuszy. Może oni od cza-
su do czasu zajmą się ambasado-
rami morza, by mogły spokojnie 
wylądować przy szumie fal na 
czystym piasku. 

A gdyby przeczytała to Pani 
z „Dziennika Bałtyckiego”, któ-
ra robiła ze mną wywiad? Może 
by opisała, jak ciężko maryna-
rzom pływać po brudnym morzu. 
I opisałaby, jak ten brud gniewa 
małe dzieci. Może któreś z nich 
chciałoby kiedyś skończyć Szko-
łę Morską i pływać po morzu.

Najbardziej jednak wiem, że 
moja praca zadziwi moją Panią 
z biblioteki, która jest moim opie-
kunem od konkursów. Tyle pięk-
nych książek mi dała do prze-
czytania, tyle legend. Ale ja nie 
mogę pisać o pięknie, gdy tyle 
brudu i bólu w moim kochanym 
morzu. Jednak mam nadzieję, 
iż to się zmieni i kiedyś napiszę 
piękny poemat. Oddalam się za-
gniewany. Dziś nie udało mi się 
zrobić zdjęcia. 

Idąc plażą i rozmyślając, ujrza-
łem na środku plaży dwie rzecz-
ki wpadające do morza. I stadko 
kaczuszek. Był to piękny widok 
- tak na plaży spotkać kaczuszki. 
Biegnąc myślałem, że mam moje 
zdjęcie. A tu proszę – dookoła 
kaczuszek pełno brudu, odpa-
dów. I to zdjęcie nie na konkurs. 
Ale zrobiłem je tego dnia – mówi 
samo za siebie. Oczywiście je do-
łączam. Może ktoś powiedzieć, 
że to zdjęcie nie na temat morski. 
Ależ tak – taki widok spotkałem 
na uboczu plaży. 

Gniewny wróciłem do domu 
i przelałem wszystko na papier. 
Od lat w naszym domu śpiewamy 
hymn na cześć morza:

„Morze, nasze morze, 
Będziem Ciebie wiernie strzec”.
Chciałbym mieć co strzec! 

Pragnąłbym, żeby każdego mary-
narza prowadziła do domu biała 
mewa:

„Biała mewo
leć daleko stąd,
leć daleko na ojczysty ląd.
Powiedz, że marynarz Pad
Morze kochał od najmłod-

szych lat”. Jak ja.
Robert Bresik 
Zespół Kształcenia Podsta-

wowego i Gimnazjalnego nr 5 
Szkoła Podstawowa nr 9
klasa II
ul. Małomiejska 8A 
Opiekun Ewa Gutarowska 

Robert Bresik wraz z nauczycielką rozwijającą jego 
talent, Ewą Gutarowską
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Centrum Geriatryczne w Brzeźnie „Siła Żywota”

Pasja życia i działania
Autorką programu, funkcjonującego w murach Przychodni 
„Brzeźno” przy ul. Gałczyńskiego 2, jest Maria Pusiewicz-
Dąbrowska, która najwyraźniej ceni i lubi ludzi starszych. Ma 
w sobie wielką pasję działania i obdarza nią znaczną grupę 
osób, aktywizując ich i wyzwalając ukryte możliwości.

Zadaniem Centrum Geriatryczne-
go jest objęcie opieką ludzi po 65 
roku życia. Mogą korzystać z róż-
nego rodzaju usług. Zwracają się 
wpierw do lekarzy o specjalności 
geriatrycznej, a ci z kolei kierują 
ich do odpowiednich specjalistów, 
którzy przyjmują ich na miejscu, 
to znaczy w przychodni lekar-
skiej w Brzeźnie. Pacjenci mają 
do dyspozycji lekarzy urologów, 
reumatologów, neurologów, chi-
rurga i okulistę. Lekarze z kolei 
kierują pacjentów na rehabilita-
cję. Środki na tego rodzaju usługi 
Centrum otrzymuje z NFZ.

Istotą programu jest aktywi-
zowanie osób starszych. Centrum 
proponuje im całą paletę intere-
sujących ofert, które są dostoso-
wane do ich możliwości i życzeń. 
Mogą więc brać udział w zaję-
ciach artystycznych, terapeutycz-
nych czy edukacyjnych. Seniorzy 
korzystają z wielu wykładów, 
prowadzonych przez lekarzy, wy-
jaśniających, jak dbać o zdrowie 
i kondycję fizyczną w ich wieku. 
Szczególną sympatią cieszy się 
dr Mielczarek, umiejętnie nawią-
zujący kontakt ze słuchaczami. 

Pytania są do niego kierowane 
w sposób dyskretny, na każde 
z nich jest odpowiedź. 

Tematyka wykładów wciąż 
jest poszerzana, gdyż seniorzy 
bardzo się nimi interesują i sami 
zgłaszają propozycję zagadnień, 
o jakich chcieliby usłyszeć wię-
cej wiadomości. Chętnie również 
korzystają z porad pracownika 
socjalnego, który im wyjaśnia 
tryb załatwiania różnych sprawy 
bytowych oraz informuje o zakre-
sie i rodzaju pomocy społecznej. 
W ślad za wyjaśnieniami teore-
tycznymi idzie praktyka. Uczest-
nicy programu korzystają z za-
jęć gimnastycznych. Bardzo ich 
cieszy muzykoterapia i zajęcia 
relaksacyjne, tak potrzebne dla 
równowagi wewnętrznej. 

Z wielką radością są witane 
różnego rodzaju spotkania inte-
gracyjne, wspólne zabawy, spot-
kania, festyny i wycieczki. Tego 
rodzaju kontaktu oraz uczestni-
ctwa w życiu bardzo potrzebują 
starsze osoby. 

Biorąc udział w różnego ro-
dzaju zajęciach, takich jak prace 
manualne, malowanie, odkrywa-

ją na nowo swoje dawne talenty, 
zaniedbane i zepchnięte na plan 
dalszy w toku pracowitego życia. 
Te wszystkie zajęcia zostały sfi-
nansowane ze środków Wydziału 
Spraw Społecznych Urzędu Miej-
skiego. 

- Program jest realizowany 
dzięki wsparciu naszych działań 
przez zastępcę prezydenta Ewę 
Kamińską oraz dyrektor WSS Te-
resę Plichtę – powiedziała Maria 
Pusiewicz-Dąbrowska. 

Na program Przychodnia 
„Brzeźno” zużywa również włas-
ne środki oraz te, które pozyskuje 
od sponsorów. Zapewniają one 
możliwość bezpłatnych badań 
profilaktycznych, magnetotera-
pię, spirometrię i ocenę lekarza 
pulmonologa, densytometrię, 
bezpłatne badanie słuchu oraz tak 
zwane „Dni dobrych nawyków”. 

O wartości społecznej pro-
gramu świadczy liczba osób, 
które skorzystały ze świadczeń. 
Uzyskano środki na udzielenie 
500 świadczeń, jednakże w roku 
2008 udzielono ich 726. – Zapo-
trzebowanie na nasze usługi szy-
bo wzrasta – powiedziała Maria 
Pusiewicz-Dąbrowska. – Starsi 
ludzie odzyskują siły do życia i 
chęć uczestniczenia w nim, co 

jest bardzo korzystne nie tylko dla 
nich. Dzięki ich aktywności, po-
prawia się stan ich zdrowia, mniej 
środków kieruje się na leczenie.

Jest to żywy program, senio-
rzy wciąż zgłaszają swoje po-
trzeby i nowe tematy. Wybrali się 
wspólnie do opery i są zaintereso-
wani poprawą swojego wyglądu 
zewnętrznego. Wybierają się na 
piesze wędrówki z kijkami pod 
kierunkiem instruktora. 

Dobrze się układa również 
współpraca ze środowiskiem lo-
kalnym, z kościołem św. Anto-
niego, Dziennym Domem Pomo-
cy Społecznej „Pod Cisem” czy 
z Akademią Medyczną z Wydzia-
łem Pielęgniarskim, oferującym 
wykłady i warsztaty z zakresu 
chorób wieku starszego.

Anna Maciuba-Rezulak, kie-
rownik Centrum, jest pierwszą 
osobą, do której przychodzi oso-
ba starsza, która pragnie dołączyć 
do programu. Pani Anna ma dla 
wszystkich czas i chętnie słucha 
tego, co mają do powiedzenia. 
Wszyscy do niej lgną. Nie tylko 
uczestnicy, ale i twórcy tego ży-
wego, wciąż rozwijającego się 
programu, czerpią z niego radość 
życia i osobistą satysfakcję. 

Goście w dniu otwarcia Centrum

Miłe spotkanie towarzyskie
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Życzymy wam Nobla!

- Nagroda została ustanowiona 
w roku 2002 i nazywała się wów-
czas „Młody Heweliusz”. W roku 
2006 nadano jej obecną nazwę 
- powiedziała Anna Czekanowicz 
z Biura Prezydenta. – Najcenniej-
szy dla miasta jest kapitał społeczny 
– powiedział prezydent. – Gdańsk 
szczyci się swoim poziomem aka-
demickim. Nagrody wzmacniają 
pozycję miasta.

Dr inż. Anna Mietlarek-Kropid-
łowska pracuje w Katedrze Chemii 
Nieorganicznej Wydziału Chemicz-
nego, w zespole naukowym kie-
rowanym przez prof. dr hab. inż. 
Barbarę Becker. Obecnie oprócz 
zajęć naukowych i dydaktycznych, 
realizuje program dla gimnazjów 

„Za rękę z Einsteinem”. Zapytana 
o największe życiowe marzenie 
odpowiada, że pragnie, aby praca 
naukowa sprawiała jej zawsze taką 
przyjemność jak dotychczas. – Jest 
typem człowieka o naturalnej intui-
cji badacza, ciekawym, pełnym in-
wencji twórczej i jednocześnie bar-
dzo krytycznym – tak młodą doktor 
postrzega prof. Barbara Becker.

Jako naukowca interesują Annę 
Mietlarek-Kropidłowską głównie 
chemia koordynacyjna oraz inży-
nieria materiałowa i krystaliczna. 
Jej praca doktorska, obroniona pod 
koniec ubiegłego roku, dotyczyła 
poszukiwania nowych prekursorów 
do otrzymywania półprzewodniko-
wych warstw siarczków. Związki 

Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena 

W dniu 9 lutego wręczono statuetki, symbolizujące nagrodę, 
dr. inż. Annie Mietlarek-Kropidłowskiej z Politechniki Gdań-
skiej za osiągnięcia w dziedzinie chemii oraz dr. Michałowi 
Harciarkowi z Uniwersytetu Gdańskiego za wyniki na polu 
psychologii.

tego typu znajdują zastosowanie 
w nowoczesnych urządzeniach 
(opto)elektronicznych, fotorezysto-
rach czy ogniwach fotoelektrycz-
nych, jak również w układach foto-
katalitycznych.

Dr Michał Harciarek zajmuje 
się badaniem neuropsychologii 
człowieka dorosłego, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zaburzeń 

poznawczych wieku podeszłego 
i neuropsychologicznych następstw 
przewlekłej niewydolności nerek. 
Wyniki jego badań były wielo-
krotnie publikowane w najbar-
dziej prestiżowych czasopismach 
z tzw. Listy Filadelfijskiej. Mają 
zdecydowanie charakter nowości 
naukowej. 

Miasto powierza się 
w ręce obywateli 

Działalność oraz zaangażowanie 
podmiotów prowadzących działal-
ność pożytku publicznego jest istotą 
funkcjonowania demokratycznego 
społeczeństwa obywatelskiego. Ma-
jąc na celu poprawę warunków życia 
społeczności oraz wsparcie swoich 
mieszkańców w działalności spo-
łecznej - Miasto Gdańsk od kilku lat 
powierza i zleca realizację licznych 
zadań w wielu zakresach jak: pomoc 
społeczna, działania na rzecz osób 
niepełnosprawnych, krajoznawstwo 
oraz wypoczynek dzieci i młodzieży, 
kultura, przeciwdziałanie patologiom 
społecznym. 

W Gdańsku zarejestrowano oko-
ło 1 600 organizacji pozarządowych, 
które w formie stowarzyszeń, funda-
cji oraz klubów sportowych zaspoka-
jają potrzeby społeczne mieszkańców 
Gminy Gdańsk. Jednymi z najlep-
szych przedstawicieli tego sektora 
są właśnie laureaci nagrody. Organi-
zacje pozarządowe mogą przystępo-
wać do otwartych konkursów ofert. 
W skład Kapituły Nagrody Prezy-
denta Miasta Gdańska im. Lecha 
Bądkowskiego za 2008 rok wchodzą 
członkowie Gdańskiej Rady Działal-
ności Pożytku Publicznego i ubiegło-
roczny laureat. 

Nagroda im. Lecha Bądkowskiego dla najlepszej organizacji pozarządowej 

Po raz dziewiąty, w 25 rocznicę śmierci Lecha Bądkowskiego, 
została przyznana nagroda dla wyróżniającej się organizacji 
pozarządowej działającej na terenie Gdańska. Na uroczystość 
zaproszono gdańszczan do Sali Kolumnowej Muzeum Naro-
dowego. Laureatem zostało Stowarzyszenie „Stara Oliwa”. 

Dotychczasowi laureaci nagrody im. Lecha Bądkowskiego 
dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej 
Rok 2000 – Gdańskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, 
Rok 2001 – Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków,
Rok 2002 – Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej „Wspólnota” oraz Hospicjum Pallotinum, 
Rok 2003 – Związek Harcerstwa Polskiego – Hufiec Gdańsk Śródmieście, 
Rok 2004 – Stowarzyszenie Muzyczne „FORZA” oraz Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników, 
Rok 2005 – Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, 
Rok 2006 – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku, 
Rok 2007 – Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych.

Laureaci w towarzystwie prezydenta

Danuta Poczman przyjmuje 
nagrodę z rąk prezydenta
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Niezwykły wieczór w Szkole Podstawowej nr 16, czyli spotkanie z poezją ks. Jana 
Twardowskiego

Lekcja miłości do człowieka 
„Miłość świat zapala” to tytuł wieczoru poetycko - muzycz-
nego, przygotowanego przez nauczycielki Bożenę Bukowską, 
Małgorzatę Górską i Joannę Kotlik dla środowiska lokalnego, 
które w większości tworzą rodzice uczniów tej szkoły.

W wieczorze udział również 
wzięli zaproszeni uczniowie ze 
Szkoły Muzycznej w Gdańsku 
Oruni. Wykonali utwory Dancla, 
Pergolesiego i Powella. W spe-
cjalnie przygotowanej scenerii, 
przy blasku palących się świec, 
odbiór słowa poetyckiego współ-
grającego z muzyką był znako-
mity. Duże wrażenie na słuchają-
cych zrobiły odtworzone z płyty 
słowa samego poety.

Motywem przewodnim wie-
czoru była miłość do ludzi, na-
tury, życia. Wiersze Jana Twar-
dowskiego zaprezentowane 

przez uczniów klasy I c, IV b, V 
a i VI c sprawiły, że dorośli na 
chwilę jakby powrócili do świata 
dzieciństwa. Refleksje dotyczyły 
przemijania, ale również radości 
z drobiazgów dnia codziennego. 
Jan Twardowski w swoich utwo-
rach w sposób obrazowy, a jed-
nocześnie przekonujący uświa-
damia nam wszystkim, dzieciom 
i dorosłym, że „kochamy wciąż 
za mało i stale za późno”.

Spotkanie poetyckie poszerzy-
ło informacje o życiu i twórczości 
Jana Twardowskiego. Dostarczy-
ło również wielu wzruszeń i dało 

Goście zasłuchani w poezji

Interesujące formy nauczania w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Nasza Szkoła” 

Bogowie schodzą na ziemię
Zwieńczeniem projektu jest „Uczta bogów”. Uczniowie wcie-
lają się w role greckich bóstw, wypowiadają swoje kwestie, 
związane z charakterem danej postaci. Przygo-towują również 
ucztę. 
Czytają i opowiadają najciekaw-
sze mity greckie, bawią się mi-
tologiczną frazeolo-gią, rysują 
drzewa genealogiczne bogów 
greckich, a także portrety syren, 
Eryni, Ar-gosa i innych stworów, 
wymyślonych przez starożytnych 
Greków. Głównym celem dydak-
tycznym było utrwalenie wiadomości 
o wierzeniach Greków przez klasy 
piąte i szóste. Przygotowując się 
do imprezy, samodzielnie szukają 
informacji na temat wybranego bó-
stwa i układają własną wypowiedź. 
Do mnie należy jej korygowanie. 
Osiągnęliśmy również cel wycho-
wawczy – dzieci wspólnie nakry-
wały do stołu, de-korowały salę, 
występowały, a po uroczystości 
sprzątały po uczcie.

Kiedy zapytałam IV klasę, 
czy warto przygotowywać Ucztę 
w przyszłym ro-ku, z niedowierza-
niem zapytali: „Pani chyba żartu-
je?” Od razu też chcieli ustalać, za 
jakiego boga lub boginię się prze-

biorą za rok. Wspólnie, z całymi 
rodzinami przygotowują w domu 
strój i rekwizyty, rozwijając swą 
pomysłowość. Dla Kasi, grającej 
rolę Artemidy, mama zrobiła duże-
go jelonka.

Tata Martynki uplótł dla „swo-
jej boskiej córki, Persefony” wie-
niec laurowy. Julia, grająca rolę 
Afrodyty, w szacie i z muszlą 
pożyczoną od babci, zauważyła - 
Warto było tyle ćwiczyć, chociaż 
i poprzednie uczty były udane. 
- Dzieci również dostrzegały po-
mysłowe wykonanie strojów i do-
ceniały wartości dydaktyczne tej 
formy nauczania. Przemek, grają-
cy rolę Apolla, powiedział - Uczta 
tegoroczna była najlepsza. Czy 
jednak ktoś uwierzył, że byliśmy 
prawdziwymi bogami? Marysia 
dodała – Niestety, przyjęcie szyb-
ko dobiegło końca. Musieliśmy 
zejść na ziemię i uporządkować 
salę. 

Ewa Pasznik

wskazówki, jak postępować, by 
się wzajemnie nie ranić. Dzieci 
poprzez słowa piosenki, obie-
cywały kochać ludzi. Dla nich 
udział w spotkaniu był prawdzi-

wą lekcją przygotowania do ży-
cia - uwrażliwienia na potrzeby 
drugiego człowieka.
Danuta Galant wicedyrektor 

Szkoły Podstawowej nr 16

Dajemy występy dla kolegów i koleżanek
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Po prostu: nasz nauczyciel 

Mariusz Kułakowski i jego dzieło 

Wszechstronny rozwój
talentów

Działa tu około trzydziestu kó-
łek zainteresowań. Pozwalają 
doskonalić swój talent taneczny, 
wokalny, plastyczny, pogłębiać 
wiedzę na spotkaniach młodych 
informatyków, humanistów, mate-
matyków czy przyrodników. Na-
uczą się angielskiego na zajęciach 
kółka i podczas kursów prowadzo-
nych przez Unlimited English. 

Uczniowie próbują swoich 
umiejętności dziennikarskich, re-
dagując gazetkę szkolną „Ośmio-
rniczka”. Dziewczynki z zespołu 
tanecznego „Kleks” osiągają suk-

cesy podczas turniejów o zasięgu 
regionalnym czy ogólnopolskim.

O artystycznych dokonaniach 
swoich podopiecznych może bez 
końca opowiadać opiekun teatrzy-
ku „Zielona Ósemka”, doskonale 
znany przedszkolakom z okolicz-
nych placówek. Teatrzyk bierze 
udział w konkursach organizowa-
nych przez „Miniaturę” oraz Pałac 
Młodzieży i znajduje uznanie jury. 
Praca w kółku teatralnym stanowi 
dla niektórych pierwszy stopień 
na drodze do kariery aktorskiej, 
o czym świadczy przykład Julii 

Wernisaż artysty, wykładowcy z XIX Liceum Ogólnokształcącego, w prestiżowej Galerii 
Jackiewicz 

W galerii przy ulicy Mariackiej wystawiają swe dzieła arty-
styczne najwybitniejsi twórcy. O ich randze świadczy udział    
w wielu ważnych wystawach sztuki światowej.

Mariusz Kułakowski pokazał tu obrazy 
z dwóch grup tematycznych – „Ikony” 
i „Gradienty”. „Ich cechą jest wyrazista 
sylwetowość formy i subtelne przelania 
tonalne, zwane gradientami” – jak arty-
sta pisze w informatorze do wystawy. 

Jego sztuka łączy w sobie staro-
świeckość, a więc solidność dawnych 
mistrzów, ich opanowanie formy i 
koloru, oraz nowoczesność – używa-
nie dogodnego narzędzia, jakim jest 
komputer. Zaprojektowanie obrazu na 
komputerze umożliwia jednoczesną 
pracę nad dowolną liczbą multiplikacji 
jednego pomysłu. Przestrzeń obrazu 
zostaje zapisana na komputerze i tra-
dycyjnie, przy pomocy pędzla i farb, 
przenoszona na płótno. 

Artysta jest znany z dużych i po-
ważnych wystaw, z najważniejszych 
wylicza 12 w ciągu 19 lat. Czterokrotnie 
brał udział w Festiwalu Polskiego Ma-
larstwa, w roku 2005 miał indywidual-
ną wystawę w Muzeum Narodowym w 
Gdańsku „Pamięć i uczestnictwo”. W 
tym roku planuje wystawić swoje dzie-
ła w Rzymie na międzynarodowej Wy-
stawie Malarstwa i Grafiki w Cascina 
Farseti – „Barwy Polski w Rzymie”. 

Na wernisaż przyszli jego ucznio-
wie z XIX LO: Adam Gibki, Monika 
Banasiak, Patrycja Kabelis, Agnieszka 
Roszkowska, Weronika Kowalczyk, 
Dorota Kreft. Wszyscy, jeden przez 
drugiego mówili, jak znakomitym jest 
nauczycielem: wierzy w talent swoich 
uczniów, podtrzymuje ich na duchu, in-
spiruje, wprowadza właściwe poprawki 
do prac. Można mu zaufać w każdej 
sprawie. Mariusz Kułakowski spraw-
dza się jako człowiek i artysta. 

W Szkole Podstawowej nr 8 bogata oferta zajęć pozalekcyjnych

Uczniowie znajdują wiele interesujących propozycji aktywne-
go wypoczynku po lekcjach. Telewizor lub komputer przestają 
być jedyną dla nich alternatywą. Rozwijają własne możliwo-
ści we wszystkich dziedzinach i osiągają sukcesy.

Kamińskiej, odtwórczyni głównej 
roli w serialu „Brzydula”. Wszy-
scy również podziwiamy głos 
Elizy Banasik, która interpretacją 
piosenek już teraz przyciąga uwa-
gę słuchaczy.

„Ósemka” dba też o rozwój fi-
zyczny uczniów. Pod okiem praw-
dziwych fachowców mogą treno-
wać ulubione dyscypliny: piłkę 
nożną, ręczną, siatkówkę i koszy-
kówkę, unihokeja, lekkoatletykę 
i pływanie. Treningi są poważnie 
traktowane przez szkolnych spor-
towców, a ich zaangażowanie 
widoczne jest podczas zawodów, 
imprez i turniejów o zasięgu mię-
dzyszkolnym czy regionalnym. W 
tym roku mają już na swoim kon-
cie kilka znaczących sukcesów. 
Chłopcy zdobyli III miejsce w mi-
strzostwach Gdańska aż w dwóch 

dyscyplinach: w unihokeja i pły-
waniu. Dziewczęta natomiast są 
brązowymi medalistkami w szta-
fetowych biegach przełajowych. 

Szkolne drużyny znalazły się 
w dziesiątce najlepszych zespo-
łów gdańskich w tenisie stołowym 
chłopców, piłce ręcznej i uniho-
keju oraz pływaniu dziewcząt. Są 
też na VI miejscu w mieście wśród 
szachistów. Ponadto liczna grupa 
uczniów SP 8 bierze udział w tra-
dycyjnym Biegu Niepodległości, 
organizowanym przez MOSiR. W 
tym roku szkoła zajęła II miejsce 
jako najliczniej reprezentowana 
w biegu placówka w mieście. Mi-
kołajkowy Turniej Piłki Nożnej 
też zakończył się dla zespołu z 
„Ósemki” sukcesem, gdyż chłop-
cy zajęli II miejsce.

Grażyna Janowiak

Ewa Jackiewicz wita gości

Fo
t. H

en
ryk

 Pi
etk

iew
icz



18 Marzec 2009Praca nauczycieli

Partnerskie projekty 
europejskich szkół 

Pracujemy z partnerami nad tema-
tami, dzięki którym mogą poznać 
zwyczaje i tradycje rówieśników, 
a więc: nasza szkoła, tradycyjne 
święta, piosenki i wiersze znane 
dzieciom, gry i zabawy, kuchnia. 
Stosujemy różnorodne formy 
wyrazu, jak rysunki, płyty CD, 
DVD, prezentując je podczas wi-
zyt w szkołach partnerskich.

Na realizację projektu otrzy-
maliśmy środki finansowe. Ucz-
niowie nie ponoszą więc żadnych 
kosztów związanych z wyjazda-
mi. Podczas wizyt mieszkają u ro-
dzin, dzięki czemu mogą uczest-
niczyć w codziennych zajęciach 
domowników oraz wykorzystać 
nabyte umiejętności językowe. 
Pierwsze z planowanych spot-

Dobra wróżka w książkach

Uroczystość przygotowali na-
uczyciele biblioteki Janina Go-
ryńska i Katarzyna Rutkiewicz 
wraz z kółkiem czytelniczym 
prowadzonym przez Teresę Chod-
kowską i Alicję Laskowską. Na 
to ważne wydarzenie zaproszono 
uczniów klas pierwszych, dzieci 
z dwóch przedszkoli w Nowym 
Porcie oraz wyróżniających się 
łączników klas 4 - 6. 

Kiedy zaproszeni goście zaję-
li już miejsca, dzieci z klas III A 
i III B ubrane w piękne, kolorowe 
stroje, zaprezentowały przedsta-
wienie o Kopciuszku. Zrobiły to 
tak brawurowo, że mali widzo-
wie z wyjątkową uwagą śledzi-
li to, co działo się na scenie. Na 
zakończenie wróżka wraz z ak-
torami przypomniała, jak należy 
obchodzić się z książkami. Przed-
stawienie zakończyły słowa: „Od 
dziś nasza biblioteka szkolna bę-
dzie biblioteką „POD DOBRĄ 
WRÓŻKĄ”.  Nadszedł wówczas 

moment pasowania na czytelnika. 
Wszyscy uczniowie klas pierw-
szych z przejęciem powtarzali za 
dobrą wróżką słowa ślubowania. 
Jeszcze tylko rozdanie pamiątko-
wych dyplomów, identyfikatorów, 
zakładek oraz gorące oklaski dla 
młodych aktorów. 

Na koniec zabrała głos dyrektor 
Bożena Tempska. Podziękowa-
ła wszystkim występującym ucz-
niom. Potem spytała dzieci, jak się 
podobało przedstawienie. - „Bar-
dzo”. „A kto lubi książki?” Pra-
wie wszystkie rączki znalazły się 
w górze. Na kolejne pytanie - „Kto 
chce wypożyczać książeczki w bi-
bliotece?”- ręce podniosły, prócz 
pierwszaków, prawie wszystkie 
przedszkolaki. Było to naprawdę 
niesamowite i wzruszające w cza-
sach ekspansji komputerów i tele-
wizorów. Na tym uroczystość za-
kończono. Teraz pierwszoklasiści 
z niecierpliwością czekają na swo-
ją pierwszą książeczkę.

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 uczestniczy w programie Comenius

Szkoła przystąpiła do projektu Comenius 1 września 2008 
roku wraz z partnerami z Belgii, Turcji, Niemiec, Francji, Ru-
munii i Bułgarii. Językiem projektu skierowanego do uczniów 
klas od I do III jest francuski.

kań w Liege, w Belgii trwało 
od 4 do 8 listopada. Nasza grupa 
nie mogła na nie dotrzeć, gdyż 
lot został odwołany z powodu 
mgły. Z relacji partnerów wiemy, 
że spotkanie było bardzo udane. 
Następne spotkanie w Nancy we 
Francji zaplanowano na 16 mar-
ca 2009. Mamy nadzieję, że tym 
razem nie zatrzyma nas mgła ani 
też nagła śnieżyca. Dzieci sta-
rannie się przygotowywały do 
wizyty, wykonując liczne prace. 
Zostały zaprezentowane w szko-
le oraz na stronie projektu, na 
której można zobaczyć prezen-
tacje przygotowane przez dru-

żyny partnerskie: http://www.
ecolethomasbx.tk/ .

Projekt ten jest wspaniałym 
przedsięwzięciem. Motywuje 
uczniów do nauki języka fran-
cuskiego, promuje stosowanie 
nowoczesnych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych, 
kształtuje umiejętność akcep-
tacji i otwarcia wobec innych. 
Uświadamia przynależność do 
społeczności europejskiej oraz 
podnosi poziom wiedzy na temat 
jej różnorodności kulturowej. 

Koordynator projektu 
Małgorzata Łeszczyńska  

ZKPiG nr 13

W Szkole Podstawowej nr 55 nadanie imienia bibliotece

Zgodnie z corocznym obyczajem 25 lutego w Szkole Podsta-
wowej nr 55 w Gdańsku odbyła się ważna dla klas pierwszych 
uroczystość – pasowanie na czytelnika. Tym razem połączono 
je z nadaniem imienia szkolnej bibliotece. 

Nasze piękne przedstawienie

Program przygotowały bibliotekarki SP 55 Janina Goryńska, 
Katarzyna Rutkiewicz
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Kształcić poczucie 
odpowiedzialności 

Olimpiada jest realizacją rządo-
wego programu „Razem Bez-
pieczniej”. Jej celem jest rozwi-
janie wśród młodzieży poczucia 
odpowiedzialności za swoje po-
stępowanie oraz zachęcenie do 
poznania przepisów prawa i 
uprawnień instytucji stojących 
na jego straży. To wiedza bardzo 
przydatna, przede wszystkim w 
życiu codziennym, bo młodzi lu-
dzie będą wiedzieli, jak zachować 
się w sytuacjach, kiedy bezpie-
czeństwo innych lub ich samych 
jest zagrożone. W zeszłym roku 
w Olimpiadzie dotyczącej bez-

pieczeństwa w Gdańsku wzięło 
udział 180 uczniów z gdańskich 
szkół średnich. Duże zaintereso-
wanie Olimpiadą sprawiło, że po-
jawił się pomysł, by rozszerzyć 
jej zasięg na inne miasta naszego 
województwa. Do tegorocznej 
edycji zgłosiło się 300 uczniów. 

Olimpiada skierowana jest do 
uczniów szkół średnich wszyst-
kich typów z Gdańska, Sopotu 
i Tczewa. Jest o co walczyć, bo 
nagroda główna to indeks na stu-
dia w Gdańskiej Wyższej Szkole 
Humanistycznej. Konkurs będzie 
przebiegać w trzech etapach. 

Przyszli wszyscy

Wybitny oficer Polskiego Państwa 
Podziemnego lat 1939 - 1945, ka-
waler Virtuti Militari.

Podczas wojny obronnej 1939 
dowódca 51 pułku piechoty.

Od 1940 w Komendzie Głów-
nej ZWZ, potem Inspektor Ob-
szaru Krakowskiego i Komen-
dant Obszaru Białostockiego 
ZWZ-AK. Używał pseudonimu 
„Nil”, przybranego na szlaku ku-
rierskim via Kair, nawiązującego 
do Horacjańskiego nil despe-
randum.

Od 1942 w Komendzie 
Głównej AK, członek Kierow-
nictwa Walki Podziemnej, szef 

Kedywu, organizator zamachu 
na Franza Kutscherę. Wyznaczo-
ny na komendanta organizacji 
NIE(podległość), która miała się 
przeciwstawić sowietyzacji Pol-
ski po wojnie.

Aresztowany przez NKWD, 
nie rozpoznany, spędził 2 lata 
(1945-47) na zesłaniu pod Swier-
dłowskiem, które cudem przeżył. 
Mimo ujawnienia się, aresztowa-
ny przez UB (1950), nakłaniany 
do współpracy z bezpieką. Od-
mówił.

16 IV 1952 Sąd Wojewódzki 
w Warszawie skazał Generała na 
karę śmierci. 20 X 1952 Sąd Naj-

Straż Miejska organizatorem II Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczne i 
Przyjazne Pomorze”

W Gdańsku na uroczyste rozpoczęcie zaproszono uczestni-
ków do  XIV Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Meissnera 
9. Olimpiadę organizują straże miejskie z Gdańska, Sopotu 
i Tczewa oraz Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. 

IPN uczcił pamięć wielkiego patrioty

W dniu rocznicy śmierci generała wysłuchaliśmy wspomnień 
żony, Janiny Fieldorfowej, odczytanych przez Halinę Winiar-
ską. Wypowiedziała się również jego wnuczka, Maria Fiel-
dorf-Czarska. Wzruszający wieczór przygotował Piotr Szu-
barczyk. 

Wnuczka generała zadaje dramatyczne pytania

Komendant SM Leszek Walczak rozpoczyna Olimpiadę
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wyższy podtrzymał wyrok, który 
został wykonany 24 II 1953 w 
więzieniu przy ul. Rakowieckiej 
w Warszawie, przez powieszenie. 

Do dziś nieznane jest miejsce 
pochówku, żaden z uczestników 
zbrodni sądowej nie poniósł 
kary.

Pierwszy odbywał się w szkołach 12 marca. Zwycięzcę poznamy 
6 maja podczas uroczystego finału naszej Olimpiady. Patronatem 
honorowym objęli Olimpiadę: Prezydent Miasta Gdańska, Prezy-
dent Miasta Sopotu, Prezydent Miasta Tczewa, Starosta Powiatu 
Tczewskiego, Rektor Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej 
i Pomorski Kurator Oświaty. 

Marta Waszak
Inspektor ds. kontaktówz mediami Straży Miejskiej w Gdańsku
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Rozciąganie po przecinku

Realizacji tego projektu podjął 
się zespół matematyków w skła-
dzie: Lidia Frankowska-Plichta, 
Bożena Czapiewska, Barbara 
Klein, Marta Osiewała, Agniesz-
ka Tyborczyk, Aleksandra Za-
wistowska oraz Danuta Stasiak. 
Zadaniem uczniów na wszystkich 
poziomach gimnazjum było zdo-
bycie jak najwięcej informacji o 
liczbie π oraz przedstawienie ich 
w dowolnej formie literackiej lub 
plastycznej. Dopełnieniem było 
przygotowanie prezentacji o sław-
nych matematykach - Pitagorasie, 
Talesie i Kartezjuszu. Zaintere-
sowanie ogłoszonym świętem i 

związanymi z nim konkursami 
przerosło oczekiwania organiza-
torów. Oprócz zaproponowanych 
tematów prac, otrzymaliśmy 
niezliczoną ilość plakatów doty-
czących brył platońskich, figur 
płaskich, algebry i historii mate-
matyki. Uczniowie wykonali też 
modele brył oraz albumy. 

Na ścianach pojawiły się ha-
sła matematyczne, plakaty, roz-
winięcie liczby π zajmujące 8 m 
długości oraz witraże. Pod sufi-
tem podwieszono modele brył, 
na parapetach wyłożono prace 
uczniów, na sztalugach i tabli-
cach zawieszono prace plastycz-

Jazda na trzech palcach

Fingerboard (w skrócie FB) jest 
to miniaturowa deskorolka, na 
której jeździ się używając tylko 
dwóch lub trzech palców u ręki, 
bez przytrzymywania kciukiem, 
dzięki czemu możliwe jest wyko-
nywanie takich samych ewolucji, 
jak na normalnej deskorolce. Fin-
gerboarding jak twierdzą riderzy 
staje się rodzajem sportu. Na 
całym świecie jest organizowa-
nych coraz więcej zawodów w tej 
dyscyplinie choć większość ludzi 
uważa, że fingerboard jest zwy-

kłą, dziecięcą zabawką. Moun-
tainboard (ATB - ang. All Terrain 
Board - deska na każdy teren) 
- deska z kołami z oponami przy-
stosowana do jazdy po każdym 
terenie. Mountainboard to letnia 
alternatywa snowboardu oraz 
dobre rozwiązanie dla surferów, 
kiteboarderów, wakeboarderów, 
skateboarderów itp. Pozwala na 
uniezależnienie się od warun-
ków koniecznych do uprawia-
nia innych sportów, takich jak 
śnieg lub zbiornik wodny. Służy 

ZKPiG nr 4  Dzień Liczby liczby π - świętem matematyki 

Zafascynowani liczbą π uczniowie i nauczyciele matematyki 
połączyli święto matematyki z istniejącym od 1988 r. świętem 
liczby π, które przypada 14 marca. Święto liczby π stanowi-
ło doskonałą okazję do zaprezentowania pozostającej z reguły 
w cieniu, choć bardzo trudnej, pracy nauczycieli matematyki. 
Z radością zauważyłyśmy, jak duże zainteresowanie, również 
wśród nauczycieli innych przedmiotów, wzbudził nasz projekt. 

ne. Ogromne zainteresowanie i 
podziw wzbudziły wykonywane 
przez uczniów klas III z inicja-
tywy i pod kierunkiem Danuty 
Stasiak prace pod hasłem „Geo-
metria wyszywana”. W dniu 13 
marca, czyli w przeddzień święta, 
które przypadło w sobotę, ucznio-
wie mieli okazję zapoznać się z 
prezentowanymi materiałami oraz 
wzięli udział w interaktywnym 
przedstawieniu „Sławni matema-
tycy” przygotowanym wspólnie 

z nauczycielką języka polskiego, 
Iwoną Kołosza. 

Projekt edukacyjny pozwolił 
na zaktywizowanie wielu ucz-
niów, którzy nie przejawiali zain-
teresowania matematyką w czasie 
standardowo prowadzonych lek-
cji, a podczas obchodów święta 
dumnie prezentowali swoje prace 
kolegom.

Danuta Stasiak
Przewodnicząca Zespołu 

Matematyków ZKPiG nr 4

VII Festiwal Filmów Sportów Ekstremalnych organizowany przez stowarzyszenie 
„Bursztynowe oko”. Poznasz nowe formy sportu 

Na festiwalu obejrzymy wiele filmów pokazujących sportowe 
wyczyny, dokonywane przy pomocy przyborów i przyrządów, 
jakich nigdy nie było. Uważamy, że taki rodzaj sportu ma 
znaczne walory dydaktyczne i jest wyrazem naszych czasów 
– umożliwia uprawianie sportu w trudnych warunkach miej-
skich. Warto poznać te nowe formy.

do jazdy po specjalnych torach, 
wysokich trawiastych stokach 
lub nie używanych w lecie nar-
tostrad. Jest przystosowany do 
jazdy po trawie, ziemi, asfalcie, 
kamieniach itp.

Trial rowerowy - konkurencja 
sportowa, uchodząca za najbar-

dziej widowiskową ze wszystkich 
konkurencji kolarskich. Zawody 
w trialu rowerowym rozgrywane 
są w terenie - na przeszkodach 
naturalnych, w halach, na placach 
miast, stadionach itp. Trial rowe-
rowy na przeszkodach sztucz-
nych to tzw. indoor trial. 

Extremalna drabina 

Uczniowie oglądają prace kolegów
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Szkoła Podstawowa nr 42 
dwukrotnym Mistrzem Gdańska w 
turnieju „Konkurs 50 - Tysięcy”

Turniej jest najbardziej widowiskową 
imprezą sportową, ciesząca się rów-
nież największym zainteresowaniem 
wśród najmłodszej części gdańskiej 
młodzieży szkolnej.

Tak dużych emocji, jakie wyzwa-
lały się w czasie całego turnieju nie 
zobaczymy podczas innych zawo-
dów szkolnych. Do rywalizacji sta-
nęło 120 reprezentacji z 40 gdań-
skich szkół podstawowych. Łącznie 
w rozgrywkach udział wzięło ponad 
1500 dzieci.

W ścisłym finale udział wzięło 
ponad 140 uczniów z 12 zespołów 

gdańskich Szkół Podstawowych.
Klasyfikacja końcowa. W kate-

gorii klas I : I miejsce Szkoła Pod-
stawowa nr 77 w składzie: Agata 
Wysokińska, Zosia Mojzych, Kin-
ga Brylowska, Natalia Wrzesińska, 
Dominika Szymczak, Nadia Opala, 
Kacper Bladowski, Paweł Ciołek, 
Wojtek Karwacki, Michał Tkaczyk, 
Michał Turzyński, Kamil Wojewski. 
Opiekun - nauczyciel: Tomasz Ma-
zur. II SP nr 79, III SP nr 39,IV 
SP nr 89. 

W kategorii klas II : I miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 42 w skła-

I miejsce klas trzecich
dzie: Sandra Grabowska, Marianna 
Bącalska, Kasia Uszkiewicz, Zuzan-
na Madzińska, Kasia Mania, Domi-
nika Karpińska, Jakub Przestrzelski, 
Mikołaj Sola, Mateusz Grottel, Ja-
kub Klenczon, Krzysztof Kopernik, 
Adam Wojciechowski. Opiekun - na-
uczyciel: Renata Dąbrowska. II SP nr 
77, III Zespół Szkół Katolickich im. 
św. Kazimierza, IV SP nr 19.

W kategorii klas III :I miejsce 
Szkoła Podstawowa nr 42 w skła-
dzie: Agata Hunikiewicz, Natalia 
Grzonkowska, Ewelina Łakota, Nina 
Szulta, Iga Skorupska, Ola Bogdan, 
Mateusz Rajkowski, Łukasz Perka, 
Przemek Juszczyk, Damian Paul, Ad-
rian Kutka i Bartosz Kobiela. Opie-
kun - nauczyciel: Halina Skóra. II SP 
nr 77, III SP nr 79, IV SP nr 16. 

W środę 11 marca br. Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej 
dzięki gościnności dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 42 na 
gdańskim Suchaninie zorganizował finał Mistrzostw Gdańska 
turnieju „Konkurs 50 - Tysięcy” klas I, II i III Szkół Podsta-
wowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku 
szkolnym turniej zgromadził liczną publiczność. Uczniowie, 
rodzice i nauczyciele razem żywo dopingowali swoich fa-
worytów podczas rozgrywania poszczególnych konkurencji. 
Była radość, śmiech jak również i łzy. 

Chłopcy z Gimnazjum nr 17 
Mistrzami Gdańska w Piłce Ręcznej 

W Zespole Szkół Inżynierii i Ochro-
ny Środowiska Centrum Kształcenia 
Ustawicznego na gdańskiej Oruni ro-
zegrany został Finał „A” w którym o 
miejsca 1-4 walczyły zespoły z Gim-
nazjów nr 3, 7, 13 i 17. Równocześ-
nie na hali sportowej Gimnazjum nr 
33 w Osowej o miejsca od 5 do 8 w 
Finale „B” spotkały się zespoły z 
Gimnazjów nr 30, 33, 34 i 48. Walka 
o poszczególne lokaty była bardzo 
wyrównana i emocjonująca.

Klasyfikacja końcowa:1. Gim-
nazjum nr 17 w składzie: Jakub 
Gerlée, Grzegorz Kowalkowski, 
Gracjan Madeksza, Paweł Kudelski, 

Bartosz Dworczak, Marek Witczak, 
Artur Mańko, Robert Zachurski, 
Jakub Włoch, Daniel Szczupliński, 
Jakub Sobota, opiekun - nauczyciel 
Tomasz Gaczyk. 2. Gimnazjum nr 
7, 3.Gimnazjum nr 3, 4.Gimnazjum 
nr 13, 5.Gimnazjum nr 30, 6.Gim-
nazjum nr 48, 7.Gimnazjum nr 33, 
8.Gimnazjum nr 34.

Zespół Gimnazjum nr 17 repre-
zentować będzie Gdańsk na fina-
łach wojewódzkich Pomorskiego 
Szkolnego Związku Sportowego 
X Gimnazjady Młodzieży Szkol-
nej, które odbędą się w Kartuzach. 
Trial rowerowy - konkurencja spor-

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej organizatorem imprez sportowych

W ubiegły piątek 13 marca 2009 r. Gdański Ośrodek Kultu-
ry Fizycznej przeprowadził rozgrywki finałowe Mistrzostw 
Gdańska Gimnazjów w Piłce Ręcznej chłopców. 

towa, uchodząca za najbardziej wi-
dowiskową ze wszystkich konku-
rencji kolarskich. Zawody w trialu 
rowerowym rozgrywane są w tere-

nie - na przeszkodach naturalnych, 
w halach, na placach miast, stadio-
nach itp. Trial rowerowy na przeszko-
dach sztucznych to tzw. indoor trial. 

Mistrzowska drużyna 
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VI Festiwal Piosenki Burs i Internatów 

Radość wspólnego 
śpiewania
Festiwal był eksplozją talentów, a wiele głosów kwalifikowało 
się do dalszej nauki. Należy wspierać tego rodzaju przedsię-
wzięcia, gdyż umożliwiają utalentowanej młodzieży poka-
zanie swoich możliwości. Festiwal obserwował i piosenek 
słuchał Przewodniczący Komisji Edukacji Piotr Gierszewski. 
Nad całością czuwała i program prowadziła wicedyrektor 
Bursy Gdańskiej Dorota Drozdowska. 

Bursę Gdańską reprezentowało 
czterech chłopców. Poznali się 
w bursie we wrześniu. - Pogadali-
śmy o tym, jakie mamy zaintere-
sowania – mówi Damian Chojna-
cki z ZSBA. – Potem zaczęliśmy 
razem grać. – Dołączył do niego 
Tomasz Jamrożek z VI LO, grają-

cy na perkusji, i Kornel i Krzysz-
tof Ostrowscy, dumni ze swego 
kierunku nauki informatycy 
z Technikum Łączności. Stwo-
rzyli grupę „Above”. - Bursa 
Gdańska bardzo nam pomaga 
– mówi Damian, grający na gita-
rze. – Kupili nam sprzęt nagłaś-

niający i wciąż spotykamy się 
z różnymi ułatwieniami. - Chłop-
cy bardzo cenią pomoc i życzli-
wość wychowawców, szczegól-
nie Zdzisława Romanowskiego 
i Grzegorza Mianowany. - Bę-
dziemy pisać własne piosenki 
– dodaje Damian. - W Technikum 
Łączności jest studio nagrań, pla-
nujemy nagranie demo – mówi 
Kornel Ostrowski. - Na jego szyi 
wisi znaczek z napisem „organi-
zator”. Istotnie, wciąż jest odwo-
ływany, by rozwiązywać bieżące 
problemy. Widać, że wszyscy na 
nim polegają. 

Na festiwalu usłyszeliśmy 
reprezentantów następujących 
placówek: Zespół Szkół Rolni-
czych z Bolszewa, Powiatowa 
Bursa dla Młodzieży Szkolnej 
w Chojnicach, Powiatowa Bursa 
Szkolna w Człuchowie, Internat 
przy III LO w Gdyni, Bursa Cen-
trum Kształcenia Praktycznego 
w Słupsku, Zespół Szkół Leśnych 
w Warcinie i Bursa Gdańska. 

Kiedy jury obraduje, jesteśmy 
świadkami pięknego wydarze-
nia. Chłopcy z różnych szkół i 
miejscowości wchodzą na scenę. 
Najpierw ktoś uderza w gitarę, 
włączają wzmacniacze, parę tak-
tów, dołączają inni i już po chwili 
wszyscy grają i śpiewają. Widać, 
że łączy ich muzyka, wspólne 
działanie, jak dobrze się w tym 
czują. Ktoś prosi o ciszę, wska-
zując na jurorów, podliczających 
w skupieniu punkty. Na chwilę 

muzyka nieco przycicha, a po-
tem wybucha jeszcze silniejszy 
śpiew. 

Z Warcina przyjechał kilku-
osobowy zespół. Na prezentacji 
widzieliśmy ich szkołę mieszczą-
cą się w pałacu. Tu spędzał część 
roku kanclerz Bismarck, pozo-
stała po nim rzeźba ulubionych 
zwierząt – konia i psów, stuletni 
zegar, który nadal chodzi dokład-
nie, i doskonale utrzymany park. 
Uczniowie są bardzo dumni ze 
swej szkoły. Tomasz Kuręda z 
klasy I technikum śpiewał z tak 
ogromną szczerością, że zwracał 
uwagę. Wyróżniał się również 
zachowaniem. – W internacie 
panują pewne obyczaje – powie-
dział. – Nie należy trzymać rąk 
w kieszeniach ani też używać 
brzydkich słów. Mamy nosić kra-
waty i mieć zapięte guziki. – Nad 
ich właściwym sposobem zacho-
wania czuwają uczniowie ze star-
szych klas. Również uczniowie 
z Warcina wiele zawdzięczają 
swoim wychowawcom. Tomek 
wymienia nazwisko opiekuna, 
Romana Krążołka, który sam gra 
na gitarze i uczy ich śpiewać. 

Jury przyznało pierwsze miej-
sce ex aequo. Zdobyła je Pau-
lina Bolina ze Słupska i Alicja 
Jachimczyk z internatu w Gdy-
ni. Wyróżnienie zdobyła Klau-
dia Trzaska z Bursy Gdańskiej, 
uczennica „Conradinum”, Pau-
lina Czapla ze Słupska i zespół 
Above z Bursy Gdańskiej. 

Cieszymy się! Nasi wygrali!

Jury tuż przed ustaleniem werdyktu
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