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Karta do Kultury to karta biblioteczna 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Gdańsku, dająca możliwość korzysta-
nia ze wszystkich działających w systemie 
komputerowym filii WiMBP. 

Do końca 2012 roku w tym systemie 
znajdzie się każda z naszych 30 filii. 

Karta do Kultury to także karta rabatowa, 
umożliwiająca zakup tańszych biletów na 
wydarzenia kulturalne w Trójmieście. 

www.kartadokultury.pl

Każdego roku klasy pierwsze odwiedzają bi-
bliotekę, by po raz pierwszy wypożyczyć, a póź-
niej przeczytać ciekawą książkę. W tym roku dwie 
klasy spotkały się z bibliotekarką i poznały reguły 
korzystania ze zbiorów szkolnych. Odbyło się to 
w sposób uroczysty. Ponieważ tradycyjnie kla-
sy czwarte zapraszają młodszych kolegów do 
grona czytelników klasa IV a zaprezentowała 
przedstawienie pt. „O psie, który uczył się czy-
tać”. Pierwszaki z otwartymi buźkami oglądały 
występy swoich odrobinkę starszych kolegów. 
Stwierdziły, że nie tak łatwo było psu Ernestowi 
nauczyć się czytać, gdyż nikt mu nie pomagał. 

SP 61Pasowanie na czytelnika 

A właściwie „umiał czytać, ale nie umiał jesz-
cze wymawiać”. Ponieważ naszym dzieciakom 
pomagają nauczycielki, rodzice, dziadkowie 
i rodzeństwo czytają coraz lepiej. Bibliotekarka 
przeczytała fragmenty książki Marii Kownackiej 
„Plastusiowy pamiętnik”, a pacynka jej pomaga-
ła. Wtedy to pierwszaki nauczyły się nawet cza-
rować. Wspólnie zastanowili się, w jaki sposób 
należy dbać o książki – co można, a czego nie 
należy robić. Każde dziecko opuściło bibliotekę 
z wypożyczoną swoją pierwszą książką. 

Róża Niedzielak



Słowa George’a Orwella 
„Kto panuje nad 

teraźniejszością, ma 
władzę nad przeszłością” 

stały się mottem 
uroczystości z okazji 28-
lecia Szkoły Podstawowej 

nr 2 w Gdańsku. 

Na uroczystą akademię złoży-
ły się występy chóru z pieśniami 
patriotycznymi, recytacje wierszy, 
a przede wszystkim spotkanie 
z Teresą Ciesielską, członkiem 
Światowego Związku Żołnierzy 
AK i jednocześnie córką pułkowni-
ka Andrzeja Mareckiego, bliskiego 
współpracownika gen. Władysława 
Sikorskiego. 

Uczniowie z klasy II a pokazali 
montaż słownomuzyczny „W starej 
szafie”. Wyjmowane ze skrzyni pa-
miątki: krzyż Virtuti Militari dziadka, 
fragment flagi stały się inspiracją 
do rozmów dzieci na temat histo-
rii Polski, patriotyzmu, tożsamości 
narodowej. Zgrabnie wpleciony 
wiersz K.I. Gałczyńskiego „Fla-
ga” w interpretacji Marty Bielickiej 
wzruszył publiczność. Duży aplauz 
wzbudziły wiersze autorstwa Paw-
ła Cieszko i w jego interpretacji 
oraz Sandry z klasy III. Fragment 
prozy Jana Pawła II z książki „Pa-
mięć i tożsamość” dopełniły całości 
przedstawienia. Oprawę artystycz-
ną dopełnił szkolny chór pod kie-
runkiem Jarosława Bazylewicza. 

Teresa Ciesielska opowiedziała 
o życiu swojego ojca, pułkownika 
Andrzeja Mareckiego oraz o ostat-
nich wydarzeniach związanych 

z ekshumacją żołnierzy towarzy-
szących gen. Władysławowi Si-
korskiemu w ostatniej podróży 4 
lipca 1943 r.

Pułkownik Andrzej Marecki był 
oficerem łącznikowym w Sztabie 
Naczelnego Wodza gen. Włady-
sława Sikorskiego. Od 1940 roku 
w Anglii był szefem trzeciego od-
działu operacyjnego, gdzie opraco-
wywał strategię i taktykę bojową AK 
na terenie kraju oraz zajmował się 
wyszkoleniem polskiego wojska. 
Był również odpowiedzialny za 
opracowanie planów taktycznych 

Lekcja patriotyzmu 
w „Dwójce” na Morenie

uderzenia wojsk alianckich na 
Bałkanach. Zginął w katastrofie 
lotniczej nad Gibraltarem. 

Na wniosek katowickiego od-
działu IPN, który od 2008 roku 
wyjaśnia okoliczności katastrofy 
gibraltarskiej, 9 grudnia 2010 roku 
szczątki płk Andrzeja Mareckie-
go, kpt. Józefa Ponikowskiego, 
oraz gen. Tadeusza Kilmeckie-
go, sprowadzone z cmentarza 
w Newark, zostały pochowane 
na Powązkach w Kwaterze Żoł-
nierzy Polskich Sił zbrojnych 
na Zachodzie. Zwłoki żołnierzy 

zostały ekshumowane i przewie-
zione z Anglii do Polski. Szczątki 
gen. Sikorskiego ekshumowano 
już w 1993 roku i złożono w Kate-
drze na Wawelu. 

Rozmowę na temat ojca Teresy 
Ciesielskiej prowadziła podczas uro-
czystej akademii nauczycielka Tere-
sa Mężyk. Uczniowie z zaintereso-
waniem wysłuchali wspomnień. Łzy 
wzruszenia pojawiły się na twarzach 
wielu nauczycieli. Dzień 18 marca 
był ważną lekcją patriotyzmu dla 
szkolnej społeczności.

Dorota Trela-Godzwon
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Dokładnie 11 lutego w czte-
rechsetną rocznicę urodzin uczo-
nego Gimnazjum nr 2 otrzymało 
imię Jana Heweliusza. Uchwałę 
Rady Miasta Gdańska odczytał jej 
przewodniczący Bogdan Oleszek. 
Na uroczystość przybyła Minister 
Edukacji Katarzyna Hall, Prezydent 
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz 
oraz wielu znakomitych gości: za-
stępca prezydenta Ewa Kamiń-
ska, Regina Białousów, dyrektor 
Wydziału Edukacji, Jerzy Jasiński, 
zastępca WE, Bożena Brauer „So-
lidarność” i Teresa Tyl ZNP. 

Uroczystość otworzyła minister 
Katarzyna Hall. Ze wzruszeniem 
przypomniała, że była uczennicą 
tej szkoły i w tej właśnie sali gim-
nastycznej rozbrzmiewał kiedyś 
jej głos, gdyż często brała udział 
w recytacjach. Zauważyła również, 
że w szkole było wielu świetnych 
nauczycieli i właśnie ich przykład 
posłużył, że wybrała ten zawód. 
Wyraziła również przekonanie, że 
obecnie w szkole są równie dobrzy 
nauczyciele, którzy będą kontynu-
ować dzieło swoich znakomitych 
poprzedników. 

Nadanie imienia potraktowa-
no jako nowe otwarcie. – Szkoła 
będzie budować nowy wizerunek 
– powiedziała minister.

Minister Hall odznaczyła rów-
nież nauczycieli: Jadwigê Kalinow-
ska, Iwonê Klucznik, Mariê Utko. 

- Nadanie imienia to wyznacza-
nie drogowskazu, pokazującego, 
czym się kierować w życiu – powie-
dział prezydent. – Heweliusz może 
być dla was wzorcem, żył z pasją, 
z celem, a jego życie miało sens. 
Pasja i cel napełniały jego aktyw-
ność. Ludzie, którym brakuje celu 
i sensu życia, mają skłonności do 
nieustannego niezadowolenia – do-
dał prezydent. 

Nagrody Prezydenta z jego rąk 
otrzymała Iwona Wygnał i Marze-
na Kruczek, są to nagrody finan-
sowe. 

Miłym elementem uroczystości 
było wystąpienie Thomasa Ep-
pendorfa – dyrektora Realschu-
le(PLUS) Bad Marienberg, szkoły 
partnerskiej - Imię to dźwięk i ty – 
przytoczył słowa Goethego. – Mini-
ster wyciągnęła reformę z szuflady 
i szkoła, łącząc się z inną, utraciła 
imię Marii – Skłodowskiej-Curie, co 
jest dużą strata – powiedział dyrek-
tor. - Zapewnił, że szkoła kształ-
ci w duchu zachowania godności 
ludzkiej, tolerancji, humanizmu 
i demokracji, znosząc z wytrwało-
ścią niepopularne zmiany. 

Gimnazjum 2 otrzymało również 
nowy sztandar. Sztandar szkoły ma 
kształt kwadratu. Rewers jest w ko-
lorze czerwonym. Na jego tle wid-
nieje biały orzeł z głową zwrócon¹ 
w prawo, ozdobioną złotą koroną. 
Rozpostarte skrzydła symbolizu-

ją dążenie do najwyższego lotu, 
gotowość do pokonywania prze-
szkód i trudności. Nad rozpostar-
tymi skrzydłami widnieje napis: 
„Bóg – Ojczyzna – Praca”, dro-
gowskazy, którymi należy się kie-
rować. U dołu data – rok 2011.
Awers jest w kolorze niebieskim 
jak nieboskłon, którego sekrety 
odkrywał nasz wielki astronom. 
W środkowej części, w owalu na 
tle atlasu nieba oraz sekstansu 
widnieje wizerunek uczonego. 
Powyżej znajduje się napis: „Gim-
nazjum nr 2 imienia Jana Heweliu-
sza”, w dole zaś napis: „w Gdań-
sku”, miejsca do którego przyna-
leżymy - nasza mała Ojczyzna. 
W rogach sztandaru jest podobi-
zna sekstansu, przyrządu nawiga-
cyjnego, wskazującego drogę do 
obranego celu ongiś i dziś.. Kom-
pozycję otacza srebrne zdobienie 
dopełniające całość. Fundatorami 
sztandaru są rodzice uczniów na-
szego gimnazjum. Poczet sztanda-
rowy formowali: Żaneta Rutkowska 
kl. II a, Konstancja Maciejewska kl. 
II a, Damian Żuchowski kl. II b. 

Przysięgę na sztandar zło-
żyli wybrani uczniowie w imieniu 
wszystkich: Martyna Gadek, Aga-
ta Kukuryk, Paulina Kozieł, Anna 
Piechota, Jan Polańczyk, Michał 
Żurawski, Michał Łuczyński, Da-
wid Witkowski. Tekst ślubowania 
czytał Jan Niedbalski. 

Wypowiedzieli między innymi 
słowa następujące: Ślubujemy 
świadomi ideałów wielkiego astro-
noma, wynalazcy i patrona naszej 
szkoły – Jana Heweliusza obywa-
telską i uczniowską postawą god-
nie reprezentować naszą Ojczyznę 
i szkołę, szanować dziedzictwo na-
rodu polskiego, jego język, historię 
i współczesność. 

Odsłonięto również tablicę pa-
miątkową. 

Nagrody Dyrektora wręczyła 
Małgorzata Perzyna następują-
cym nauczycielom: Ewa Wódkie-
wicz, Maria Agacińska, Małgorza-
ta Wnuk, Anna Zdanowicz, Hanna 
Tarnowska, Witold Tyczyński, Miro-
sław Dunst, Maria Senyszyn.

Uczennica szkoły Martyna 
Chuść napisała słowa hymnu, 
a muzykę do nich skomponował 
Jarosław Bazylewicz. Chór szkolny 
odśpiewał hymn . Warto przytoczyć 
słowa: „Czy to właśnie nasza dro-
ga, czy my mamy szukać gwiazd”. 
Z pewnością odpowiedzą sobie na 
nie uczniowie tej szkoły.

Zebrani w sali mogli również 
obejrzeć przedstawienie „Dzieje 
uczonego gdańszczanina – Jana 
Heweliusza”. Przedstawienie po-
wstało w ramach realizacji projek-
tu edukacyjnego, w scenariuszu 
wykorzystano fragment legendy 
„Papuga Jana Heweliusza”, opra-
cowanej przez prof. dra hab. 
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Maria Małkowska, Andrzej Zbierski i goście ze szkoły de LaSalle’a Minister Katarzyna Hall nagradza nauczycieli
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Uniwersytetu Gdańskiego Jerze-
go Sampa. Scenariusz napisały 
i przygotowały inscenizację wraz 
z dekoracją: Maria Agacińska, 
Marzena Kruczek, i Małgorzata 
Wnuk. Oto nazwiska uczniów, 
którzy w nim grali: z klasy I Oliwia 
Małek, Weronika Kozerska i Karol 
Mikitiuk; z klasy II Paulina Adam-
czyk, Jakub Deja, Damian Żu-
chowski, Anna Wilczewska, Mo-
nika Rakoczy, Kamila Laskowska, 
Dominika Gajdka, Żaneta Rutkow-
ska, Agata Fiedukowicz, a także 
absolwenci szkoły: Dorota Kruk, 
Adrian Rutkowski, Patryk Rosa. 
O nagłośnienie zadbał Wojciech 
Mnich, uczeń klasy III. 
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Przedstawienie pokazało uczo-
nego również jako obywatela Rze-
czypospolitej i radnego miejskie-
go. Pracował dla chwały miasta 
i państwa. 

Na nagrody zasłużyli również 
uczniowie: Martyna Chuść klasa 
III a - laureatka konkursu na tekst 
hymnu szkoły  - nagrodę wręczała 
Minister Edukacji Narodowej Ka-
tarzyna Hall, Dorota Sarwińska 
klasa II d - laureatka konkursu 
wiedzy o Janie Heweliuszu – na-
grodę wręczał Pomorski Kurator 
Oświaty Zdzisław Szudrowicz, 
fundator statuetki Jana Heweliu-
sza Marek Serafin oraz dyrektor 
szkoły Małgorzata Perzyna, Anna 

Dułak klasa II b - laureatka kon-
kursu plastycznego pt. „Jan He-
weliusz w oczach uczniów” – na-
grodę wręczał Prezydent Miasta 
Gdańska Paweł Adamowicz oraz 
Janusz Ordak, Szymon Giełdon 
klasy II c za talent literacki – na-
grodę wręczała dyrektor Gimna-
zjum nr 2 Małgorzata Perzyna, 
Michał Nadstawny uczeń klasy 
III B za świetną grafikę, nagrodę 
wręczał Przewodniczący Rady 
Miasta Gdańska Bogdan Oleszek. 
Nastąpiło uroczyste otwarcie 
nowo powstałych pomieszczeń 
dydaktycznych, wyposażonych 
ze środków celowych Minister-
stwa Edukacji Narodowej: dwie 
siłownie i sala lekcyjna. 

Z okazji nadania imienia wy-
dano gazetkę okolicznościową 
pod opieką Mileny Misztal. Mate-
riały upamiętniające wydarzenie 
zostały wydane elegancko i na 
wysokim poziomie. Gazetka za-
wiera wywiad z prof. Andrzejem 
Zbierskim, odkrywcą grobu astro-
noma, znalezionego w kościele 
św. Katarzyny. 

– To jest najważniejszy dzień 
w waszym życiu – mówił z ogrom-
nym naciskiem profesor, przybyły 
do szkoły. – Zapamiętajcie. 

Należy również zapamiętać 
motto z wywiadu z profesorem, 
zamieszczonego w gazetce: „Na-
uka powinna stać się elementem 

porządkującym obecny świat. Jest 
również po to, żeby ostrzegała, 
żeby zwracała ludziom uwagę na 
myślenie mądre i odpowiedzial-
ne. Taki był Jan Heweliusz i taki 
był nakaz każdego człowieka my-
ślącego”. 

Wydano również tomik wierszy 
uczniów „Strofy o Janie Heweliu-
szu” - pod opieką Marii Agaciń-
skiej, Mileny Misztal oraz Boże-
ny Dei, zorganizowano wystawę 
prac plastycznych – „Jan Hewe-
liusz w oczach uczniów” oraz eks-
pozycję przyrządów, których uży-
wał do mierzenia kątów: sekstan-
se, oktanty, kwadransty. Zrealizo-
wano projekt edukacyjny w formie 
makiety „Życie codzienne w XVII 
wiecznym Gdańsku”, wykonanej 
przez uczennice klasy II d Agatę 
Boreczek, Dominikę Karcz, Darię 
Kwasek, Martę Nowicką i Wiktorię 
Szpejnę pod opieką Małgorzaty 
Wnuk. Oryginalnym pomysłem 
było popiersie Jana Heweliusza 
wykonane przez Tamarę Kryger. 
A biblioteka szkolna zapełniła się 
eksponatami wystawy: „Gdańsk 
w XVII wieku” i „Jan Heweliusz- 
uczony, artysta”.

Uroczystości w Gimnazjum nr 2 
sprawiają szczególną przyjemność 
estetyczną, są bowiem doskonale 
zorganizowane i uczniowie zacho-
wują się z naturalną powagą.

Opracowała Małgorzata Wnuk  

Prezydent odznacza Iwonę Wygnał

Wystąpienie dyrektora ze szkoły partnerskiej Przysięga na sztandar
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Po dekoracji gimnastyków pokaz 
umiejętności i sprawności zademon-
strowali uczniowie najmłodszych klas 
gimnastycznych. Niekłamany podziw 
widzów wzbudziły zaprezentowane 
przerzuty, wychwyty, rundaki, flik-
flaki i salta wykonywane z niebywa-
łą swobodą, elegancją i niezwykłą 
lekkością.

Następną nagradzaną dyscypli-
ną było licznie reprezentowane judo: 
najlepsi reprezentowali Polskę na im-
prezach europejskich i światowych. 
Chwyty, podcięcia, rzuty i pady wy-
wołały spore emocje na widowni, 
szczególnie gdy zawodniczki „biły” 
zawodników.

Kolejną liczną grupę wyróżnio-
nych stanowili lekkoatleci, medaliści 
mistrzostw Polski w swoich katego-
riach wiekowych. Dużo uśmiechu 
i radości dostarczyły widzom wystę-
py najmłodszych gimnastyczek, któ-
rych układ choreograficzny wzbudził 
wielki podziw. 

Z kolei gry sportowe reprezento-
wane były przez piłkarzy nożnych, 
wśród których najlepsi byli członka-
mi kadry narodowej i wojewódzkiej. 
Po wręczeniu wyróżnień spora grupa 
piłkarzy z klasy I c LO w zabawnym 
przebraniu zatańczyła „Jezioro ³abę-
dzie”, a salwy śmiechu na widowni 
utwierdzały „tancerzy” w trafnym re-
pertuarze.

Piłkarki ręczne sprawnie odebra-
ły przygotowane dla nich wyróżnienia, 
po czym na scenę poproszono najlep-
szych pływaków – potencjalnych na-
stępców Alicji Pęczak i Marka Kraw-

czyka, którzy z nieukrywaną dumą od-
bierali cenne nagrody.

Występ uczniów III klasy Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego nr 1 nawią-
zujący do codziennego rytmu i specy-
fiki życia ucznia-sportowca pt. „Dzień 
z życia sportowca” wywoływał zarów-
no uśmiech, jak i zadumę i podziw dla 
energii i wysiłku młodych sportowców 
w dążeniu do sportowego spełnienia. 
W rolę nauczycielki wcieliła się nad-
zwyczajnie utalentowana aktorsko 
Katarzyna Ratajczyk, nagrodzona 
w plebiscycie.

Sporty różne reprezentowane 
były zarówno przez znane i popu-
larne dyscypliny olimpijskie, jak 
i trochę egzotyczne, nowe dyscy-
pliny, jak jazda rowerem na orienta-
cję. Ogromny podziw wzbudziły dwie 
najmłodsze przedstawicielki fitness 
(na poziomie szkoły podstawowej), 
zdobywczynie medali na Mistrzo-
stwach Europy. 

I już wszystko stało się jasne, na-
grody i laury zostały rozdane. Być 
może podczas uroczystości zaczęły 
rodzić się nowe marzenia, ambicje 
i postanowienia. Rolą nas, dorosłych 
jest wspieranie młodych sportowców 
w ich dążeniu do realizacji marzeń. 

Wspaniałą okazją są właśnie 
tego typu imprezy, gdzie nierzadko 
kilka lat ciężkiej pracy można poka-
zać i docenić na szerszym forum. 
Wyróżnieni uczniowie otrzymywali 
nagrody książkowe z rąk ważnych 
gości, co podkreślało rangę wyniku 
i sukcesu, a najlepsi - puchary i na-
grody pieniężne. 

W Zespole Szkół Sportowych 
i Ogólnokształcących apel sportowy 
podsumowujący osiągnięcia uczniów- 
sportowców w sezonie 2010 odbył się 
3 lutego 2011 roku. Jest to wydarze-
nie bardzo ważne, z którego wszyscy 
jesteśmy dumni. W nowej siedzibie 
szkoły wybitni sportowcy zostali na-
grodzeni i wyróżnieni przed szczegól-
nie licznym gronem gości, reprezen-
tujących władze miasta, województwa 
oraz sportu. Sukcesy sportowców na-
gradzali oklaskami: Elżbieta Wasilen-
ko – Pomorski Wicekurator Oświaty, 
Marek Nowicki – wizytator, Sylwester 
Pruś – radny, Wojciech Błaszkowski 
- przewodniczący Komisji Edukacji, 
Maria Małkowska – zastępca prze-
wodniczącego KE, Piotr Gierszew-
ski - członek KE, Jacek Teodorczyk 
- zastępca przewodniczącego RMG, 
Mirosław Zdanowicz - przewodniczą-
cy Komisji Sportu i Turystyki RMG, 
Bożena Brauer – „Solidarność”, Te-
resa Tyl – prezes ZNP, Magdalena 
Krawczyńska - inspektor WE, Halina 
Maciejewska – kierownik Referatu 

Analiz i Strategii, Andrzej Trojanow-
ski - dyrektor Biura Prezydenta ds. 
Sportu i Euro 2012, Michał Zapolski-
Downar - dyrektor SP79 i wielu innych 
szacownych gości.

Wprowadzono sztandar szkoły, 
odśpiewano Hymn Polski i gości po-
witała dyrekcja w osobach dyrektor 
Ireny Adamowskiej i wicedyrektorów: 
Ewy Leyk-Latowskiej, Barbary Błasz-
czuk, Tomasza Dancewicza i Leszka 
Walczaka. Na salę pod wodzą dumnie 
kroczących siedmioletnich adeptów 
gimnastyki wprowadzeni zostali naj-
ważniejsi bohaterowie uroczystości 
reprezentujący następujące dyscypli-
ny sportowe: gimnastykę, judo, lek-
koatletykę, piłkę nożną, piłkę ręczną, 
pływanie oraz tzw. sporty różne. Or-
ganizatorzy zapewnili sprawny prze-
bieg uroczystości i nagrodzono dzie-
więćdziesięciu uczniów. W porządku 
alfabetycznym na scenę i podium 
zapraszani zostali najlepsi z najlep-
szych. Temperatura na sali wzrastała 
wraz z nagradzaniem mistrzów, którzy 
zajmowali miejsce na podium. 

ZSSiO

Ranking najlepszych sportowców
szkoły - od ucznia do olimpijczyka

Zaproszeni dostojnicy podziwiają popisy gimnastyczne 

Wyróżniająca się para judoków Teresa Tyl gratuluje nagrody Katarzynie Ratajczyk
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Sukcesy szkół



Piłkarze z I c w tańcu  humorystycznym

Ewa Leyk-Latowska podziwia popisy uczniów

Wojciech Błaszkowski wręcza nagrodę Mateuszowi Macholi

Przedstawienie „Dzień z życia sportowca”

Mamy rok 2011. W skład Zespołu 
Szkół Sportowych i Ogólnokształcą-
cych wchodzą: Szkoła Podstawowa 
nr 75, Gimnazjum nr 15, XII Liceum 
Ogólnokształcące, Szkoła Mistrzo-
stwa Sportowego nr 1 (na poziomie 
gimnazjum i liceum). Dzisiaj szkoła 
liczy 1100 uczniów. 

Troska o jakość kształcenia zna-
lazła swoje potwierdzenie w ogól-
nopolskich certyfikatach uzyska-
nych przez szkołę. Wśród naszych 
uczniów są zdobywcy prestiżowych 
stypendiów: Prezesa Rady Mini-
strów, Ministra Edukacji, Marszałka 
Województwa, Prezydenta Miasta, 
Stypendium NSZZ „Solidarność”. 
W historii szkoły mieliśmy swoich 
reprezentantów pod biało – czer-
woną flagą na Olimpiadach w: Seu-
lu 1988, Calgary 1988, Barcelonie 
1992, Atlancie 1996, Sydney 2000, 
Atenach 2004, Pekinie 2008.

Wśród byłych olimpijczyków naj-
bardziej znane nazwiska to: pływa-
nie  - Mariusz Podkościelny i Marek 
Krawczyk, łyżwiarstwo figurowe - 
Honorata Górna, tenis stołowy - Lu-
cjan Błaszczyk, Tomasz Krzeszewski, 

szermierka - Sylwia Gruchała, Kata-
rzyna Felusiak, Radosław Rodzewicz, 
windsurfing: - Przemysław Miarczyń-
ski, tenis ziemny - Klaudia Jans, judo 
- Krzysztof Kamiński, Adrianna Dadci, 
lekka atletyka - Katarzyna Majchrzak, 
Donata Jancewicz, Maria Kamrowska-
Nowak, Marta Jeschke, Łukasz Chyła, 
Igor Janik. 

Publikujemy jedynie niektóre osią-
gnięcia z długiej listy zdobywców me-
dalowych miejsc.

Złoty medal. Marta Kąkol - rzut 
oszczepem, trener: Leszek Walczak, 
Patryk Dobek - 400 m, trener: Krzysz-
tof Szałach. Srebrny medal. Rafał Tor-
kowski - skok o tyczce, trener: Agniesz-
ka Wrona, Michał Rejmus - skok w dal, 
trener: Bogusław Dziąba, Magdalena 
Miszewska – trójskok, trener: Ryszard 
Kański. Brązowy medal. Aneta Romiń-
ska - skok w dal, trener: Maria Nowak. 
Mateusz Kozłowski - skok o tyczce, 
trener: Edward Szymczak, Łukasz 
Zawadzki - 3000 m, trener: Krzysztof 
Szałach, Martyna Basiukiewicz - 400m 
ppł, trener: Tomasz Krawczak, Domi-
nik Czaja - 1500 m, trener: Krzysztof 
Szałach, Katarzyna Ratajczyk - 200 m, 
trener: Anna Sękowska.

Anna Michniewicz, Zawody Mię-
dzynarodowe – Brema: 100 m dow. 
– złoty medal, 100 m zm. – złoty me-
dal, 100 m klas. – brązowy medal, tre-
ner: Piotr Filipczuk. 

Mateusz Zawada, Mistrzostwa Eu-
ropy Juniorów – Helsinki: 50 m mot. 
- srebrny medal, trener: Piotr Rząsa. 
Karolina Urbańska, Mistrzostwa Pol-
ski Seniorów – Gliwice: 200 m grzb. 
– srebrny medal, trener: Piotr Makar, 

Magdalena Baranowska, Mistrzo-
stwa Polski Juniorów 17/18 lat – Go-
rzów Wielkopolski: 50 m mot. – złoty 
medal, trener: Piotr Rząsa, Olaf Mel-
ler, Ogólnopolska Olimpiada Młodzie-
ży – Dżonków: 100 m dow. - brązowy 
medal, trener: Piotr Makar.
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Plakietka dla  dyrektora SP 79 
Michała Zapolskiego-Downara za 
wychowanie sportowców

Sukcesy szkół



To niesamowite - ile pozytyw-
nej energii tkwi w gimnazjalistach! 
Już kolejny rok w Gimnazjum nr 21 
działa Szkolne Koło Caritas, któ-
rym się opiekuje Agnieszka Bana-
siak. Liczy ono 34 uczniów. W bie-
żącym roku szkolnym wolontariu-
sze uczestniczyli w siedmiu ak-
cjach charytatywnych, a ponadto 
brali udział w wyjazdowym szko-
leniu II stopnia w Warzenku.

Już 3 września w E’Leclercu 
członkowie SK Caritas zbierali 
przybory szkolne dla dzieci z ubo-
gich rodzin. W akcji wzięły udział 
również absolwentki. W paździer-
niku wolontariusze wraz z opie-
kunem zachęcili całą społecz-
ność szkolną do włączenia się 
do akcji w ramach Światowego 
Tygodnia Zwierząt. Każda klasa 
zebrała karmę i koce dla bez-
domnych zwierząt ze schroniska 
„Promyk”, z którym współpracują 
od dwóch lat. 

W niedzielę 17października 
uczniowie z SK Caritas włączyli 
się do akcji zorganizowanej przez 
DKMS „Dzień dawcy szpiku dla 
Wojtka”. Po szkoleniu 18 – oso-
bowa grupa ruszyła z ulotkami na 
ulice Gdańska, by rozpowszech-
niać akcję wśród mieszkańców. 

W październiku wszyscy przy-
łączyli się do akcji na rzecz Kamila, 
któremu do zakupu wózka inwa-
lidzkiego brakowało 6 tysięcy zło-
tych. „Słodki dzień” - sprzedawa-
nie wypieków - dał ponad 350zł. 
W niedzielę 21 listopada 2010roku 
21 wolontariuszy (w tym 2 absol-
wentki) wzięło udział w akcji przy 

kościele pw. św. brata Alberta. 
Dzięki hojności parafian uzbie-
rali ponad 5818 zł., co razem 
z poprzednią kwotą wystarczyło 
na wózek!

W ostatni listopadowy week-
end 16 wolontariuszy z SKC 
wzięło udział w akcji „Świąteczny 
uśmiech dla dzieci powodzian”, 
nad którą honorowy patronat ob-
jęła Elżbieta Płażyńska. Zbiórkę 
słodyczy, przyborów szkolnych, 
maskotek prowadzili na terenie 
marketu „Piotr i Paweł”. Efekt: pięć 
wózków wypełnionych po brzegi 
świątecznymi smakołykami.

W adwencie uczniowie prze-
prowadzili akcję „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom”. Fundusze po-
zyskane ze sprzedaży świec zo-
staną przeznaczone na dofinan-
sowanie kolonii letnich i zimowisk, 
organizowanych przez Caritas dla 
dzieci z ubogich rodzin.

18 i 19 grudnia „Wigilijnemu 
Dziełu Pomocy Dzieciom”, które 
prowadzili wolontariusze na tere-
nie E’Leclercu, towarzyszyła Ak-
cja „Kilo”, czyli zbiórka żywności 
do paczek świątecznych dla ubo-
gich rodzin. Dary te trafiają także 
do rodzin gimnazjalistów potrzebu-
jących pomocy materialnej.

To dopiero pierwsze półrocze, 
a już tyle się działo! Na pewno 
uczniom z Gimnazjum 21 nie za-
braknie energii, by kontynuować 
dzieło pomocy wszystkim tym, 
którzy jej potrzebują. 

Opracowała Danuta Kolanowska 
(na podstawie materiałów 

Agnieszki Banasiak)

Uczniowie Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego nr 3 zamiast zrobić 
sobie wzajemnie mikołajkowe 
prezenty, zebrali wraz z wycho-
wawczyniami prawie 600 złotych 
i przeznaczyli je na zakup kosme-
tyków, środków higieny i słodyczy 
dla niepełnosprawnych dzieci. 
Zważywszy na fakt, że szkoła 
liczy jedynie 23 uczniów, zebra-

G 21Wielkie dzieło wolontariatu w małej szkole

Zebraliśmy karmę dla zwierząt

Każde dziecko dostanie zeszyty 

Kamil będzie miał wózek

na suma do małych nie należy. 
Reprezentanci klas pojechali do 
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go dla Dzieci. 

Siatkarzy przyjęła pani pe-
dagog i po przyjęciu prezentów 
oprowadziła ich po odnowionych 
i jasnych wnętrzach, w których 
panowała świąteczna, rado-
sna atmosfera. Wychowankowie 

Uczniowie z prezentami dla dzieci 
przebywali w świetlicy na przed-
stawieniu. Największe zaintere-
sowanie uczniów wzbudziła sala 
„doświadczania świata”, przezna-
czona do rehabilitacji, wyposażona 
w najnowszy sprzęt, który pozwala 
niepełnosprawnym dzieciom roz-
wijać się psychicznie i fizycznie.

Pani pedagog opowiedziała 
o profilu zakładu i odpowiadała na 

pytania. Jedna odpowiedź utkwiła 
nam szczególnie w pamięci: w pla-
cówce mieści się parę dziesiątek 
dzieci, nikt ich jednak nie odwiedza, 
chociaż mają rodziców.   Jesteśmy 
przekonani, że prezenty uprzyjem-
nią życie niechcianych, chorych 
dzieci, a gimnazjaliści docenią ży-
cie w swoich rodzinach.

      D. Kolanowska

SMS nr 3

8 2/2011 92/2011

Dobre praktyki 



SMS nr 3

Anna Armatowska pracuje w tej 
szkole dopiero dwa lata, lecz wiele 
już osiągnęła: założyła kółko dzien-
nikarskie i prowadzi zajęcia teatralne. 
Dają przedstawienia w stylu kabare-
towym i okolicznościowe. Obecnie 
przygotowuje sztukę na temat nar-
kotyków, którą zaprezentuje rodzi-
com i uczniom. Jej zespół wezmie 
też udział w Wojewódzkim Przeglą-
dzie Kabaretów i Grup Teatralnych. 
Współorganizowała jubileusz 25-le-
cia szkoły. Prowadzi wspólnie z inny-
mi nauczycielami stronę internetową 
szkoły, która wymaga systematycz-
ności i pomysłowości. 

Uczniowie kółka dziennikarskiego 
przygotowali materiał o swojej szkole. 
Montażem zdjęć zajmowało się dwo-
je uczniów- Katarzyna Miller i Kamil 
Mierzwicki.

 ZSO nr 8 jest ogromną placówką. 
W jej skład wchodzi: oddział przed-
szkolny, Szkoła Podstawowa nr 5, 
Gimnazjum nr 18 i Liceum Ogólno-
kształcące nr 14. Cały zespół liczy 
792 uczniów! Czy wiecie, ile to w su-
mie kilogramów i metrów? Naszą 
wspólną wagą i wzrostem na pewno 
znaleźlibyśmy się w Księdze Rekor-
dów Guinessa. Wystarczy spojrzeć 
na nasze zdjęcie. To jedna z pierw-
szych szkół na świecie, która przyjęła 
za patrona Jana Pawła II. 

O wygląd sal lekcyjnych dba dy-
rekcja oraz sami nauczyciele, którzy 
wspólnie z nami i rodzicami remontują 
klasy. Takie przedsięwzięcia pokazu-
ją nam, że o swoje kąty trzeba dbać 
i uczą nas szacunku do miejsca, 
w którym spędzamy większość swo-
jego czasu. A przy tym wszystkim 
świetnie się bawimy poprzez pracę! 
Polecamy wszystkim! 

Nasi nauczyciele chętnie z nami 
rozmawiają i pomagają nam, gdy jest 
taka potrzeba. Na lekcjach nawiązuje 
się nić porozumienia. Wszyscy trakto-
wani jesteśmy sprawiedliwie i nikt nie 
czuje się odtrącony.

Centrum życia towarzyskiego to 
bufet pana Karola, gdzie nigdy nie 
brakuje smacznych przekąsek. Wielu 
nawiązało tam przyjaźnie na całe ży-
cie. W lepszym poznaniu się pomagają 
nam także wyjazdy integracyjne. Na 
takich wycieczkach nauczyciele, jak 
i uczniowie mogą się poznać z zupeł-
nie innej strony. 

W naszej szkole możemy ko-
rzystać z wielu kół zainteresowań. 
Oprócz dziennikarskiego jest teatral-
ne, historyczne, fizyczne – naprawdę 
z każdego przedmiotu.

Nasza szkoła ma nie tylko wyso-
ki poziom nauczania, ale także wiele 
osiągnięć sportowych. Dzięki świetnym 

ZSO nr 8Nasza wyjątkowa szkoła

nauczycielom, którzy mają odpowied-
nie podejście do młodzieży, uczniowie 
odkrywają swoje pasje i hobby.

Uczniowie uczęszczający do ZSO 
nr 8 są zgłaszani na różnego rodza-
ju konkursy, począwszy od szachów, 
a skończywszy na badmintonie, a na-
wet na tańcu towarzyskim. Sztab, który 
przygotowuje zawodników do rozgry-
wek, wkłada w to wiele pracy. Szkoła 
Podstawowa nr 5 ma klasę o profilu 
tańca towarzyskiego, gdzie zajęcia 
prowadzą byli tancerze. W Gimna-
zjum nr 18 również są klasy sporto-
we. Młode siatkarki trenuje znakomity 
nauczyciel wychowania fizycznego: 
Grzegorz Wróbel. 

W pobliskiej hali, która nosi imię 
wybitnego sportowca Andrzeja Grub-
by, uczą się tenisiści stołowi, który 
odnoszą wielkie osiągnięcia. W 2009 
roku powstało również boisko do piłki 
nożnej ze sztuczną murawą oraz zo-
stał zakupiony nowy sprzęt sportowy. 
Na terenie szkoły także znajduje się 

asfaltowe boisko do koszykówki i pia-
skownica do skoku w dal. 

ZSO nr 8 jest szkołą integracyjną 
przystosowaną do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. Do ich dyspozycji 
oddano: windę, zaplecze higienicz-
no-sanitarne, oddział rehabilitacyjny 
oraz samochód, który dowozi dzieci 
do szkoły. Młodzi ludzie uczą się tu in-
tegracji. Szkoła przygotowuje naszych 
kolegów do życia w świecie ludzi zdro-
wych, a uczniów zdrowych uwrażliwia 
na potrzeby słabszych i chorych. Inte-
gracja w naszej szkole jest na bardzo 
wysokim poziomie. 

Uczymy się w placówce niezwy-
kłej, a jej atutem są projekty unijne 
i programy edukacyjne, które czynią 
tę szkołę bardziej nowoczesną. Jako 
jedyna szkoła podstawowa w wo-
jewództwie uzyskaliśmy akceptację 
do udziału w projekcie WSiP „Uwa-
ga! Sposób na sukces”, który jest 
współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej. A dla najmłodszych 

powstanie największy plac zabaw 
w województwie. Bierzemy też udział 
w projekcie „Akademia Filmowa”: wy-
chodzimy do kina na projekcje filmów 
i uczestniczymy w wykładach na temat 
sztuki ekranowej. 

Realizujemy również projekt 
„e-Akademia Przyszłości”, który 
ma kształtować kluczowe kompe-
tencje: pomogą nam w rozwoju 
zdolności i osobowości oraz po-
zwolą jak najlepiej funkcjonowaæ 
w nowoczesnym społeczeństwie. 
Szkoła korzysta z nowości, łączy 
naukę z praktyką i wprowadza nas 
w przyjemny świat edukacji, pełen 
możliwości i technologii. I na tym 
chyba zależy nam i rodzicom. 

Kółko redakcyjne:
Alicja Małkiewicz, Magda Da-
niszewska, Kinga Andruczyk, 
Sandra Jaros, Joanna Kwiecień, 
Aleksandra Ryza, pod opieką mgr 
Anny Armatowskiej

Piramida Cheopsa jest siódmym cudem œwiata, a my ósmym. Razem mierzymy 1310,37 m, czyli jesteœmy wy¿si 
od piramid
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Nauczyciele i uczniowie



Zima wiąże się nierozerwalnie 
ze Świętami Bożego Narodzenia, 
a Święta od wieków inspirują twór-
ców – poetów, pisarzy, malarzy, ry-
sowników. Od kiedy zaś powstała 
kinematografia, również reżyserów 
filmowych, jak również wielu z nas, 
zwykłych hobbystów, ozdabiających 
własnoręcznie bożonarodzeniowe 
pocztówki dla najbliższych. 

Każdy przeżywa w odmienny 
sposób czas śnieżyc, krótkich dni, 
surowego krajobrazu wyciętego, 
zdawałoby się, miejscami z obrazów 
Breughla. Dostrzegamy inne światło, 
inne szczegóły i sporo szczęścia mają 
ci, którzy postanawiają usiąść przed 
delikatną kartką szkicownika, pokry-
tą meszkiem bieli, aby pozostawić 
na niej swój obraz świata. Niektórzy 
zdecydowali się wziąć udział w IV 
Trójmiejskim Konkursie Plastycznym 
o Tematyce Świątecznej. Przekonali 
się oni, jak wielką sztuką jest przeka-
zanie innym niepowtarzalności swo-
jego pomysłu. Komisja konkursowa 
rozkładając w ogromnej sali blisko 
trzysta prac, z których wiele było wy-
konanych w niebanalnych technikach 
– kolaż, witraż, linoryt – musiała po-
czuć, że właśnie to, a nie inne dzieło 
porusza tę specyficzną strunę podpo-
wiadającą, że oto mamy do czynie-

G 8

Zimowy blask 
twórczości

nia z wizją szczególną, z wyczuciem 
barwy, kreski, tematu. Że wybrane 
dzieło po wyeksponowaniu w czasie 
pokonkursowego wernisażu obroni 
się w konfrontacji twórca-odbiorca. 
Bo taka interakcja jest nieuniknio-
na ze względu na formułę konkur-
su, gdyż główną nagrodą, oprócz 
nagród rzeczowych, jest wystawa. 
Wystawa szczególna ze względu na 
jej umiejscowienie w jasnych, wiel-
kich oknach, które podkreśliły pięk-
no i niepowtarzalność prac naszych 
laureatów.

Gorąco dziękujemy Wioletcie 
Leszkowskiej – Chmarze, kierownicz-
ce filii nr 13, Wojewódzkiej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej za stałą współ-
pracę w organizacji wernisażu, To-
maszowi Sójce, artyście malarzowi 
i nauczycielowi w Zespole Szkół 
Plastycznych w Gdyni – Orłowie, za 
udział w obradach komisji konkurso-
wej. Państwo Pellowscy niech przyj-
mą podziękowanie za ufundowanie 
poczęstunku dla naszych laureatów, 
a nasi uczniowie z Gimnazjum nr 8 
– Natalia Połońska, Agata Chrzan, 
Kasia Lizakowska, Dominika Umiń-
ska i Artur Szymczak - za niezbędną 
pomoc w przygotowaniu wystawy.
Organizatorki: Agnieszka Hejmowska 

i Magdalena Hetmanowska

Podziwiamy prace naszych dzieci i kolegów

Dyrektor Mirosława Kowal zawsze doda miłe słowo 

11 stycznia 2011 roku w XIX Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Ma-
riana Mokwy w Gdańsku już po raz 
trzeci odbył się Międzyszkolny Tur-
niej Językowy Rosyjsko-Angielski. 
Ma on na celu  popularyzowanie 
obu tych języków oraz motywowa-
nie uczniów do doskonalenia spraw-
ności językowych. Zorganizowaniem 
konkursu zajęli się nauczyciele XIX 
LO: Kornelia Szczepańska, Gizela 
Świątek (nauczycielki języka angiel-
skiego) oraz Aksana Lewandowska 

(nauczycielka języka rosyjskiego); 
oprawę muzyczną zapewniła Daria 
Polanowska (nauczyciel gry na in-
strumencie, wiedzy o kulturze i dy-
rygent chóru).

Konkurencje dla uczniów bio-
rących udział w turnieju obejmo-
wały treści zawarte w podstawie 
programowej dla szkół średnich. 
Były to  powiedzenia i przysłowia, 
przetłumaczenie piosenki „Yester-
day” zespołu The Beatles z języka 
angielskiego na rosyjski, a kolejne 
zadanie polegało na odśpiewaniu 
utworu w dowolnym języku przy 
akompaniamencie pianina; kalam-
bury i odgrywanie scenek, w których 
musiały się znaleźć słowa podane 
przez komisję konkursową. Ostat-
nim etapem konkursu było tłuma-
czenie słówek na czas.

Zwycięski laur, tytuł Mistrza Tur-
nieju i nagrody rzeczowe odebrali 

uczniowie X LO w Gdyni w składzie: 
Aleksandra Kuźniewska, Magdale-
na Kwaśnik, Światosław Parchuc , 
II miejsce przypadło IX LO w Gdyni 
w składzie: Agnieszka Machowska, 
Marcin Soszyński, Janek Szymbor-
ski , III miejsce zajęła drużyna XIX 
LO w Gdańsku w składzie: Emilia 

Olszewska, Mateusz Tywczyński 
oraz Bartłomiej Łapuć.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za wzięcie udziału w konkursie i mamy 
nadzieję, że w przyszłym roku nasz tur-
niej będzie cieszył się taką samą popular-
nością i uznaniem wśród innych szkół.

Bartłomiej Łapuć, kl.II F

Jurorzy pochylają się nad pracami Nasza zwycięska drużyna 

XIX LOAngielski i rosyjski na wysokim poziomie
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Z ortografią za pan brat
Nasza szkoła jest inicjatorem 

i organizatorem Wojewódzkiego 
Konkursu Ortograficznego, adre-
sowanego do uczniów klas IV-VI 
szkoły podstawowej. W bieżącym 
roku szkolnym przygotowujemy już 
IX jego edycję. 

Rozpoczynaliśmy konkurs od 
rywalizacji między uczniami za-
przyjaźnionych gdańskich szkół 
(w pierwszym konkursie wzięło 
udział zaledwie kilkunastu uczniów). 
Wkrótce jednak skierowaliśmy na-
szą ofertę również do szkół Pomo-
rza Gdańskiego, a konkurs uzyskał 
status wojewódzkiego. Do udziału 
w tegorocznym WKO zgłosiło się 
już 135 szkolnych mistrzów orto-
grafii z 23 szkół województwa po-
morskiego.

Konkurs odbywa się pod honoro-
wym patronatem Towarzystwa Miłośni-
ków Języka Polskiego, a dofinansowy-

SP 57

wany jest przez Wydział Edukacji UM 
w Gdańsku oraz sponsorów. Sprawny 
przebieg i organizacja konkursu to 
zasługa naszych nauczycieli i innych 
pracowników szkoły, a nade wszystko 
inicjatorek i merytorycznych opiekunek 
konkursu - nauczycielek języka polskie-
go i pasjonatek w swoim zawodzie: Da-
nuty Płókarz i Marii Bindas. 

Cieszy nas bardzo fakt, że 
w dobie wszechobecnych kom-
puterów i  technologi i  kompu-
terowych jest tylu chętnych do 
zgłębiania tajników polskiej or-
tografii. Przecież tak łatwo moż-
na znaleźć odpowiedź na nurtu-
jący nas problem ortograficzny 
w elektronicznym słowniku, bądź 
po prostu skorzystać z automa-
tycznej korekty naszego kompu-
tera! Okazuje się jednak, że bycie 
z ortografią za pan brat przynosi 
wiele satysfakcji. Świadczy o tym 

Oto twoja nagroda

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdań-
sku nie tylko realizuje wielkie programy 
profilaktyczne, ale również przygoto-
wuje uczniów do aktywnego i świado-
mego uczestnictwa w życiu Gdańska 
- miasta kandydującego do miana Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury. Zorganizo-
waliśmy Konkurs Wiedzy o Gdańsku 
pod hasłem „Gdańsk – moje miasto”, 
aby zachęcić dzieci do pozytywne-
go myślenia o swoim mieście, jego 
mieszkańcach i zabytkach. 

Organizatorki konkursu: Anna 
Dolata, Anna Kowalczyk i Jolanta 
Felska zachęciły do poznania zarów-
no przeszłości, jak i teraźniejszości 
miasta: jego historii, zabytków i kul-
turowego dziedzictwa. 

SP 79Konkurs Wiedzy o Gdańsku

Adresatami konkursu byli ucznio-
wie klas III i IV, którzy wykazali się 
dużą wiedzą o nadbałtyckiej me-
tropolii. 

Celem tego przedsięwzięcia było 
szerokie rozpowszechnienie wiedzy 
o hanzeatyckim ośrodku połączonym 
więzami z całą Europą oraz pokaza-
nie miasta Heweliusza, Fahrenheita, 
Schopenhauera, Grassa i Wałęsy 
w wymiarze tysiącletniej historii wy-
pełnionej wzlotami i upadkami. 

Przygotowując się do konkursu, 
nasi uczniowie zwrócili uwagę na 
fakt, że w trakcie wielu historycznych 
zawirowań Gdańsk był zawsze silny, 
a przeszłość uczyniła to miasto ko-
lebką nowego historycznego ruchu 

– Solidarności, która utorowała dro-
gę do wolności. Nasi uczniowie co-
raz swobodniej wypowiadają się na 
temat zabytków architektury miesz-
czańskiej, sakralnej, militarnej i por-
towej. Wiedzą też, że ich miasto żyło 
zawsze bez strachu i z rozwagą, jak 
głosi maksyma.

Tak wielkie zainteresowanie 
dzieci historią miasta to hołd mło-
dego pokolenia złożony miastu i po-
ległym stoczniowcom.

 Podsumowanie konkursu wiedzy 
o Gdańsku odbyło się podczas uro-
czystego apelu z okazji odzyskania 
niepodległości. Dyrektor szkoły Mi-

W skupieniu oczekujemy pytań

Dyrektor szkoły Michał Zapolski-Downar i Anna Dolata wręczają nagrody 
laureatom konkursu

chał Zapolski- Downar wręczył laure-
atom konkursu nagrody i dyplomy. 

 Dzięki zaangażowaniu wszyst-
kich nauczycieli naszej szkoły oraz 
podjętym działaniom wiedza na te-
mat nadbałtyckiej metropolii została 
rozpowszechniona w całej społecz-
ności szkolnej. 

Systematycznie będziemy 
krzewić wiedzę o Gdańsku wśród 
uczniów naszej szkoły, gdyż bogac-
two kulturowe regionu i wartości spo-
łeczności lokalnych nie mogą zostać 
zapomniane.

 Anna Dolata
 Anna Kowalczyk

rosnące z roku na rok zaintere-
sowanie naszym konkursem i, co 
najważniejsze, znakomite przy-
gotowanie uczestników. Wielu 
z nich to prawdziwi mistrzowie 

ortografii! Zapraszamy kolejne 
szkoły do udziału w konkurso-
wych zmaganiach!

Lilianna Płoszaj
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 57 
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W Domu Uphagena wręczono 
9 lutego nagrody dla młodych na-
ukowców, przyznawane osobom, 
które mają mniej niż trzydzieści 
lat. W tym roku otrzymali ją wybit-
ni gdańszczanie: dr n. med. Emilia 
Sitek, asystent na Wydziale Nauk 
o Zdrowiu GUM oraz psycholog 
kliniczny w Zakładzie Pielęgniar-
stwa Neurologiczno-Medycznego 
GUM oraz dr inż. Adrian Kosow-
ski, adiunkt i zastępca kierownika 
Katedry Algorytmów i Modelowa-
nia Systemów WETI Politechniki 
Gdańskiej. 

Nagroda – nazywana niegdyś 
„Młody Heweliusz” – jest przyzna-
wana od roku 2003.

W pięknej sali Domu Uphagena, 
stanowiącej eleganckie i dostojne 
tło dla nagrody powagę jej uze-
wnętrzniali dostojnicy: prezydent 
miasta, rektorzy uczelni, przed-
stawiciele Gdańskiego Oddziału 
PAN-u oraz GTN, senator. 

– Poprzez tę nagrodę pokazu-
jemy, że zależy nam na wizerunku 
Gdańska jako miasta akademickie-
go – powiedział prezydent Paweł 
Adamowicz. – Bez społeczeństwa 
opartego na wiedzy postęp cywi-
lizacyjny Polski się nie powiedzie 
– uświadomił nam prezydent. 
– Udział obywateli w przestrzeni 
publicznej jest związany z ich wy-
kształceniem: im bardziej są świa-
tli, tym większy biorą udział w życiu 
miasta. Gdańska humanistyka ma 

Gdańscy geniusze – laureaci 
Nagrody im. Jana Uphagena

korzenie sięgające roku 1970, kiedy 
to otwarto Uniwersytet Gdański. 

Liczne nagrody naukowe są do-
wodem troski, jaką Miasto otacza 
uczonych. W tym roku osiągnię-
cia młodych naukowców zapierają 
dech. Emilia Sitek ma już 18 publi-
kacji, w tym 8 prac z listy filadelfij-
skiej oraz 27 doniesienia zjazdowe. 
W maju tego roku obroniła pracę 
doktorską z wyróżnieniem, pisząc 
o chorobach Huntingtona i Parkin-
sona pod kątem neuropsycholo-
gicznej oceny samoświadomości. 

Prof. dr hab. med. Piotr Lass, 
dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu 
przedstawił laudację dr Sitek. – 
Dla chorego pomoc psychologicz-
na jest decydująca – powiedział. 
– Emilka niejednym jeszcze naukę 
gdańską zaskoczy – dodał. 

Praca doktorska przyniosła 
jej nagrodę Gdańskiego Towa-
rzystwa Naukowego i Prezydenta 
Miasta Gdańska dla młodych pra-
cowników nauki w dziedzinie nauk 
społecznych i humanistycznych.

W dziedzinie nauk ścisłych 
i przyrodniczych nagrodę otrzy-
mał Adrian Kosowski, najmłodszy 
nauczyciel akademicki na Politech-
nice Gdańskiej. Naukowo zajmuje 
się teorią grafów, teorią obliczeń 
rozproszonych, geometrią oblicze-
niową oraz informacją kwantową. 
Może pochwalić się już 70 praca-
mi recenzowanymi oraz 20 niepu-
blikowanymi pracami badawczymi, 

z których 29 znajduje się na tzw. 
liście filadelfijskiej.

Był genialnym dzieckiem. Roz-
począł naukę od klasy czwartej. 
Nie było mu potrzebne nauczanie 
początkowe. Szkołę podstawową 
ukończył w cztery lata, a średnią 
w trzy. Rodzice wcześnie odkryli 
jego geniusz i zajęli się jego roz-
wojem, w czym bardzo pomogła 
mądrość ojca – profesora. 

Adrian kończył STO nr 2. Za-
pytany o nauczyciela, którego 
pamięta, wymienił nazwisko Marii 
Chruścickiej. Mając lat 13, zrobił 
maturę w III LO. Dyrektor szkoły 
Bożena Ordak bardzo dobrze pa-
mięta tego wybitnego ucznia. – Był 
bardzo grzeczny i ułożony. Mając 
lat 11 był już ósmy w Polsce z jęz. 
angielskiego. Jego przykład wska-
zuje, jak wielkie możliwości ma 
człowiek, jeśli wcześnie zostaną 
odkryte i są rozwijane – dodała 
dyrektor Ordak. 

Podczas wygłaszania lauda-
cji prof. Henryk Krawczyk, rektor 
Politechniki Gdańskiej powiedział, 
że właśnie ojciec Adriana otrzy-
mał tytuł profesora. – Rozwijają 
się rody gdańskich naukowców 
– zauważył. 

Uznajemy to za szczególnie 
cenne. 

W 2005 roku jego praca magi-
sterska napisana pod kierunkiem 
prof. Marka Kubale została uzna-
na za najlepszą z 53 startujących 
w Ogólnopolskim Konkursie Pol-
skiego Towarzystwa Informatycz-
nego. W tym samym roku zajął 
I miejsce w Konkursie Primus 
Inter Pares na najlepszego Stu-
denta Rzeczpospolitej, wygrał też 
konkurs na najlepszego studenta 
Trójmiasta w konkursie organi-
zowanym przez Stowarzyszenie 
Czerwonej Róży. W lipcu 2007 roku 
jako 21-latek został doktorem nauk 
technicznych na Wydziale Elektro-
niki, Telekomunikacji i Informatyki 
PG. Za swoją rozprawę doktorską 
dostał Nagrodę Premiera. Promo-

torem pracy był prof. nadzw. PG 
Krzysztof Giaro. – Obecnie Adrian 
sam wyznacza kierunki swojej pra-
cy – powiedział dr Giaro. 

Dr Kosowski współpracuje 
z licznymi ośrodkami naukowymi 
- w Bordeaux, Liverpoolu, Paryżu, 
Perugii, Lozannie, Negev, Londy-
nie. - Goście, których zapraszam 
do Gdańska dobrze wspominają 
miasto – powiedział laureat. 

Zasiadał w komitetach progra-
mowych międzynarodowych konfe-
rencji. Jest recenzentem międzyna-
rodowych czasopism i konferencji. 
Uczestniczył w kilku grantach ba-
dawczych. Wchodził w skład dru-
żyny trzech pracowników Politech-
niki, która w 2006 w Budapeszcie, 
a 2010 na Węgrzech zwyciężyła 
w mistrzostwach świata w progra-
mowaniu 24-godzinnym.

I tak powiedział o Gdańsku – 
Składam podziękowania dla miasta 
Gdańska. Za granicą miasto budzi 
dobre skojarzenia, jest rozpozna-
walne i ma rangę w świecie. 

Prezydent zachęcał 
zebranych w Domu 

Uphagena do 
wspierania starań 
miasta o zdobycie 
tytułu Europejskiej 

Stolicy Kultury. 
W tym miejscu należy 
wspomnieć udział szkół 
i gdańskich nauczycieli 

w tym projekcie 
poprzez napisanie prac 
na konkurs „Pokolenie 
2016”. Zachęcamy do 
odwiedzenia portalu 
pokolenie2016.eu, 

gdzie prace literackie 
zostały zawieszone. 
Młodzi gdańszczanie 

entuzjastycznie oddają 
swój głos na własne 
miasto, traktując je 
z dumą i powagą. 

Nagrodzeni laureaci: dr n. med. Emilia Sitek i dr inż. Adrian Kosowski
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W 2006 roku w Gdańsku było 
jedno boisko przyszkolne ze 
sztuczną nawierzchnią. W 2011 
roku mamy już 28 boisk! A kolej-
nych 9 jest w budowie! 

10 lutego w siedzibie Gdań-
skiego Klubu Biznesu podsumo-
wano program „Junior Gdańsk 
2012”, który powstał z inicjaty-
wy prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza w maju 2007 roku. 
Pomorscy przedsiębiorcy zosta-
li zachęceni do współpracy i po-
wstał Społeczny Komitet Wspar-
cia Euro 2012. Najważniejszym 
celem SKWE jest budowa sieci 
boisk przyszkolnych w Gdańsku, 
finansowanych ze środków prywat-
nych i współfinansowanych przez 
Miasto. Łączny koszt budowy to 
3 306 772 zł, w tym wpłaty spon-
sorów to 2 186 113 zł, a wkład 
Miasta – 1 120 659 zł. 

Na spotkaniu prezydent Paweł 
Adamowicz powiedział – Powin-
niśmy być dumni, że to Gdańsk 
wyznacza standardy, w których 
biznes wspiera samorząd i waż-
ne społecznie miejskie inwestycje. 
Wiceprzewodniczący Społeczne-
go Komitetu Wsparcia Euro 2012 
Romuald Kinda wysoko oceniał 
współpracę z miejskim urzędni-
kami, szczególnie podkreślając 

Boiska dla gdańskich szkół 
profesjonalizm Biura Prezydenta 
ds. Euro 2012 i Wydziału Edukacji 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku – tu 
boiskami zajmował się dyrektor Je-
rzy Jasiński, doprowadzając w ter-
minie do końca wszystkie sprawy 
prawne i administracyjne. 

20 maja 2008 r. ogłoszono 
konkurs na budowę boisk w ra-
mach programu „Junior Gdańsk 
2012”. W założeniach szkoły 
miały zrealizować wielostronny 
program, mający na celu również 
integrację pokoleniową mieszkań-
ców dzielnicy. Program zakładał 
również: budowanie lokalnych 
grup wspierających działalność 
opiekuńczo-wychowawczą szko-
ły, promowanie piłki nożnej i EU-
RO 2012 w Gdańsku, promowa-
nie aktywnego wypoczynku, in-
tegrowanie środowiska poprzez 
wspólne działania na rzecz szkoły 
i dzielnicy, budowanie społeczeń-
stwa uczestniczącego w imprezach 
sportowych, promowanie rodzinne-
go stylu spędzania czasu wolnego, 
budowa lub modernizacja istnieją-
cego boiska szkolnego z murawy 
wykonanej z trawy syntetycznej 
w wymiarach 20 m x 50 m.

Konkurs rozstrzygnięto 24 
czerwca 2008 r. Do programu za-
kwalifikowano następujące szkoły: 

Zespół Szkół Budownictwa Okrę-
towego, ul. Hallera 16/18; Szkoła 
Podstawowa nr 39, ul. Obywatel-
ska 1; Szkoła Podstawowa nr 46, 
ul. Arkońska 17; Szkoła Podsta-
wowa nr 61, ul. Sienna 26; Szkoła 
Podstawowa nr 79, ul. Kołobrzeska 
49; Szkoła Podstawowa nr 80, ul. 
Opolska 9; Gimnazjum nr 2, ul. Kar-
tuska 32/34; Gimnazjum nr 26, ul. 
Traugutta 92; IX Liceum Ogólno-
kształcące, ul. Krzyżanowskiego 8; 
ZKPiG nr 20, ul. Gojawiczyńskiej 
10; Szkoła Podstawowa nr 4, ul. 
Łąkowa 61; Szkoła Podstawowa 
nr 20, ul. Wczasy 3; Szkoła Pod-
stawowa nr 21, ul. Na Stoku 43; 
Gimnazjum nr 3, ul. Chałubińskie-
go 13; Gimnazjum nr 20, ul. Zgody 
II 6; XX Liceum Ogólnokształcące, 
ul. Dobrowolskiego 6.

Podpisanie pierwszych umów 
sponsorskich nastąpiło 17 listo-
pada 2008 r.

Do działania placówek oświato-
wych w celu budowy czy moderni-
zacji boisk szkolnych należało: ada-
ptacja projektu, uzyskanie zgody 
Wydziału Urbanistyki, Architektury 
i Ochrony Zabytków, zajmowanie 
się trwałym zarządzaniem nieru-
chomością gminną, a także wy-
konanie przedmiaru, kosztorysu, 
specyfikacji technicznej projektu 

oraz rejestracji w Biuletynie Za-
mówień Publicznych, specyfikacja 
Istotnych Warunków Zamówienia 
i ogłoszenie przetargu. 

Pierwszym boiskiem zbudowa-
nym na podstawie tego programu 
było boisko w Zespole Szkół Bu-
downictwa Okrętowego. Oddano je 
do użytku 10 września 2009 roku.

Na zbudowanych już boiskach 
dzieje się bardzo wiele, co jest 
realizacją założeń ujętych w mo-
mencie przystępowania przez 
szkoły do konkursu. Rozegrano 
kilka turniejów piłkarskich: I Gim-
nazjalny Turniej Piłki Nożnej (GM 
nr 2), I Gdański Kobiecy Turniej Pił-
ki Nożnej (GM nr 2), Turniej Szkół 
Podstawowych (SP nr 39), I Gdań-
ski Turniej Piłki Nożnej Szkół Śred-
nich (IX LO), „Do przerwy 0:1” (SP 
nr 80), Piłkarskie Talenty (ZSBO). 
Odbywały się na nich też festyny 
rodzinne czy rozgrywki osiedlo-
we. Każde boisko ma też swojego 
animatora, który opiekuje się nim 
w godzinach 15.00 – 18.00 (a na 
niektórych boiskach do 19.00). 
Boiska spełniają ważną rolę w ży-
ciu szkoły, które są animatorami 
działań sportowych w dzielnicy, 
szczególnym centrum, gdzie się 
ogniskują działania pożyteczne 
społecznie. 

Otwarcie boiska w SP 79 Pierwsza bramka
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Na zaproszenie Gdańskie-
go Ośrodka Kultury Fizycznej na-
sze Gimnazjum nr 8 wzięło udział 
w Otwartych Mistrzostwach Gdań-
ska w Badmintonie oraz Drużyno-
wym Badmintonie w kategorii dziew-
cząt i chłopców. Podczas pierwszej 
imprezy sportowej, która odbyła się 
w ostatnią niedzielę listopada 2010 r. 
w ZSO nr 8 przy ul. Meissnera 9, za-
wodnicy rozegrali losowo ustawione 
mecze w grupach szkół podstawo-
wych i gimnazjalnych. Impreza odby-

G 8

Gramy w Gimnazjadzie 
ła się przy aplauzie rodziców, którzy 
kibicowali swoim dzieciom.

Dzięki tym rozgrywkom sporto-
wym nagrodzeni i docenieni zostali 
zawodnicy, którzy ciężko pracowali 
na zwycięstwo, trenując od najmłod-
szych lat, tu bowiem warunkiem osią-
gania indywidualnych sukcesów jest 
systematyczny trening, pozytyw-
ne myślenie, a przede wszystkim 
wsparcie rodziców i trenera.

 W ramach Gdańskiej Gimnazja-
dy Młodzieży Szkolnej Gimazjum nr 

8 bierze udział w rozgrywkach dru-
żynowych, jak: unihokej dziewcząt, 
tenis stołowy, badminton drużyno-
wy dziewcząt, piłka koszykowa, 
piłka siatkowa czy piłka ręczna. 
Nasza szkoła zajęła 6 miejsce 
w tenisie stołowym dziewcząt i 7 
miejsce w badmintonie drużyno-
wym dziewcząt.

Rozgrywki drużynowe uświada-
miają zawodnikom ich miejsce na 
tle innych, uczą sportowej rywaliza-
cji, dyscypliny i wytrwałości. Zawsze 

ktoś wygrywa, a ktoś inny przegrywa, 
co nie umniejsza roli tego typu do-
świadczeń, bowiem poszerza wiedzę 
zawodnika o jego umiejętnościach, 
a co najważniejsze: wzmacnia i bu-
duje jego wiarę we własne możliwo-
ści i kształtuje charakter. Te doświad-
czenia i rozwój im towarzyszący są 
niecenione, ponieważ uczą młodzież 
współpracy oraz umiejętności funk-
cjonowania w grupie.

Ze sportowym pozdrowieniem,
Alicja Malinowska-Kozik 

stanęli tam ambitnie grający do sa-
mego końca rozgrywek zawodnicy 
ekipy Bracia Bez Endu. Drużyna ta 
zasługuje na szczególne wyróżnie-
nie, gdyż w ich szeregach byli za-
wodnicy tylko z pierwszej klasy, ale 
w rywalizacji ze starszymi rocznika-
mi okazali się bardzo wymagającymi 
przeciwnikami. Braki w warunkach 
fizycznych i wyszkoleniu technicz-
nym nadrabiali ogromnym zaanga-
żowaniem i sercem do walki. 

Rywalizacja w lidze pokazała 
po raz kolejny, jak popularną dys-
cypliną sportu w naszej szkole jest 
piłka nożna. W organizację rozgry-
wek włączyli się również nasi ab-
solwenci, którzy kiedyś sami brali 
w niej udział, a teraz sprawdzali się 
w trudnej roli arbitrów pojedynków 
piłkarskich. Jednej z kolejek ligo-
wych kibicowała dyrektor Miro-
sława Kowal. Zawodnicy uskrzy-
dleni obecnością dyrekcji wspinali 
się na szczyty swoich piłkarskich 
zdolności i próbowali pokazać się 
z jak najlepszej strony. Wysiłki 
ich nie poszły na marne. Wszy-
scy zawodnicy zostali wyróżnieni 

przez panią dyrektor i nagrodzeni 
drobnymi upominkami w postaci 
słodyczy i napojów. Rywalizację 
całych rozgrywek podsumowali-
śmy na apelu szkolnym. Poniżej 
prezentuję ostateczną kolejność 
rozgrywek:

1. FC Kopytko, 2. Celtic Glas-
gow, 3. Bracia Bez Endu, 4. Wolne 
Zergi, 5. FC Nikt Nas Nie Chce, 6. 
Żeten, 7. FC Gangsterzy, 8. Gdań-
skie Lwy.

Sędziując rozgrywki, przypomi-
nałem, że gramy czysto i reaguje-
my tylko na mój gwizdek, a nie na 
podpowiedzi z trybun. 

Wszystkim uczestnikom dziękuję 
za stworzenie wspaniałej sportowej 
atmosfery i kulturalnego dopingu. 
Nasi uczniowie swoją postawą dali 
dobry przykład i pokazali, że piłka 
nożna może nieść same pozytyw-
ne emocje na boisku i na trybunach. 
Oby to był dobry prognostyk przed 
Euro 2012, w którym Gdańsk jest 
jednym z gospodarzy tej wielkiej 
imprezy sportowej.

Ze sportowym pozdrowieniem 
mgr Marcin Olejnik

Na przełomie grudnia 2010 roku 
i stycznia 2011 r. toczyła się rywa-
lizacja w Lidze Piłki Nożnej Gimna-
zjum nr 8. Była to już trzecia edycja 
tych popularnych w naszej szko-
le rozgrywek. Na starcie stanęło 
w szranki osiem drużyn: w sumie 
58 zawodników. 

Liderami po pierwszych me-
czach zostali zawodnicy druży-
ny FC Kopytko i - jak się później 
okazało - przodownictwa w tabeli 
nie oddali do samego końca. Roz-
grywki zakończyli z imponującym 

bilansem sześciu zwycięstw i jed-
nego remisu. 

Jedyną drużyną, która dotrzy-
mywała im kroku, była ekipa Celticu 
Glasgow. Jednak w bezpośrednim 
pojedynku liderzy rozgrywek nie po-
zostawili złudzeń, kto w tym sezonie 
zasłużył na miano mistrza. Po feno-
menalnej grze Kamila Krzewskiego, 
popularnego Żelika, wygrali triumfa-
torzy tych rozgrywek 5:1. 

Za plecami tych drużyn toczyła 
się nie mniej zacięta walka o trze-
cie miejsce na podium. Ostatecznie 
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We wtorek 11 stycznia 2010 r. 
odbyła się druga impreza z cyklu 
„Karnawał z karaoke”, zorganizo-
wana przez Pracownię Turystyki 
Gdańskiego Ośrodka Kultury Fi-

II Karnawał z karaoke

 Cieszy nas śpiewanie 

zycznej. Wydarzenie miało charak-
ter warsztatów integracyjnych, w któ-
rych uczestniczyła zarówno młodzież 
grup turystycznych z Wrzeszcza, 
Oruni i Chełmu, jak i wychowanko-
wie SOSW nr 2 w Nowym Porcie. 
Wydarzenie spotkało się z jeszcze 
większym zainteresowaniem niż rok 
temu – przyszło ponad 100 osób!

Uczestnicy wybierali zarówno pol-
skie szlagiery, jak i zagraniczne hity 

– przy każdym utworze wszyscy się 
świetnie bawili. Zabawa tak wszyst-
kich wciągnęła, że wykonawcy wielo-
krotnie wracali przed mikrofony. 

Szczególną przyjemnością był po-
pis duetu tancerzy Majki i Czarka, uczą-
cych się pod kierunkiem nauczycielki 
GOKF Elżbiety Działyńskiej, zaś poka-
zy grupy „Spartan” pod okiem nauczy-
ciela GOKF Piotra Czerepuka zdumie-
wały wszystkich zgromadzonych. 

Zwycięskie szkoły otrzymały me-
dale i dyplomy: Patryk Litorowicz SP 
nr 49, Arkadiusz Cyman, Kamil Po-
taczek, Natalia Grochowska SOSW 
nr 2, Michał Górski i nauczycielka 
Violetta Kopeć G nr 12, Agnieszka 
Salamądry ZKPiG nr 6, Klaudia Ma-
łyszczycka, Agnieszka Liedtke, Ka-
rolina Smeryczańska G nr 12. 

Karol Gorlak
nauczyciel Pracowni Turystyki

Na parkiecie hali sportowej SP 
nr 85 w piątek 11 lutego odbyły 
się ostatnie mecze finału Gdań-
skich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Mini Piłce Siatkowej (czwórki) 
chłopców. Rozegrano łącznie 40 
spotkań, w których udział wzięło 
ponad 200 zawodników z 20 ze-
społów szkolnych. Do ścisłego 
finału zakwalifikowały się zespoły 
z SP nr 42, SP 47, SP 58 i SP 85. 
Mecze finałowe rozegrano syste-
mem „każdy z każdym”. Wszyst-
kie mecze stały na bardzo wyso-

Złote medale i tytuł Mistrza Gdańska dla 
młodych siatkarzy z gdańskiego Jasienia

kim poziomie. Mistrzem Gdańska 
w tegorocznych rozgrywkach zo-
stał zespół ze Szkoły Podstawo-
wej nr 85 z gdańskiego Jasienia, 
nauczycielka - trener: Iwona Wil-
kowska. Wicemistrzostwo Gdań-
ska przypadło zespołowi z SP nr 
42 z Suchanina, (nauczyciel - tre-
ner: Krzysztof Jankowski). Dru¿yna 
jednym małym punktem wygrała 
z zespołem SP nr 58 z gdańskich 
Siedlec, nauczyciel - trener: Wło-
dzimierz Malinowski. Czwarte miej-
sce przypadło drużynie z SP nr 47 

Zwycięska drużyna z SP 85 

z dzielnicy Chełm, nauczyciel - tre-
ner: Ryszard Mikołajewski.

Do Finału Igrzysk Wojewódz-
kich awansuje zespół chłopców ze 

Szkoły Podstawowej nr 85 z Gdań-
ska. Finał wojewódzki odbędzie się 
w dniu 17 lutego br. w Starogardzie 
Gdańskim.

W poniedziałek 7 lutego w hali 
sportowej ZKPiG nr 12 GOKF zor-
ganizował finał Gdańskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce 
Siatkowej dziewcząt.

W rozgrywkach wzięło udział oko-
ło 220 zawodniczek z 22 gdańskich 
szkół podstawowych. Rozegrano łącz-
nie 34 spotkania. Do ścisłego finału 
zakwalifikowały się zespoły dziewcząt 
z SP 48, SP 55, SP 80 i SP 85.

Mecze finałowe rozegrano sys-
temem „każdy z każdym”. Najle-
piej zagrały dziewczęta z SP nr 48 

Złote medalistki 
z Zaspy, nauczyciel - trener: Pa-
weł Kramek.

 Drugie miejsce i srebrne medale 
wywalczyły dziewczęta z SP nr 85, 
nauczycielka - trener: Iwona Wil-
kowska, które przegrały jedynie ze 
złotymi medalistkami. Trzecie miej-
sce zajęły dziewczęta z SP nr 55, 
nauczycielka - trener: Teresa Forc, 
pokonując zespół z SP nr 80.

Do Finału Igrzysk Wojewódzkich 
awansuje SP nr 48. Finał wojewódz-
ki odbędzie się w dniu 17 lutego br. 
w Starogardzie Gdańskim. Złoty medal dla SP 48

Srebro wygrały dziewczęta z SP 85 Trzecie miejsce na podium dla SP 80 
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Podczas ferii zimowych w Szko-
le Podstawowej nr 79 odbywały 
się atrakcyjne zajęcia plastyczno 
– prozdrowotne i zajęcia plastycz-
no – literackie dla uczniów klas I 
– III, prowadzone przez Annę Do-
latę i Annę Kowalczyk. Cele zajęć 
wybiegały naprzeciw oczekiwaniom 
i potrzebom dzieci, umożliwiając im 
jak najbardziej twórczo i kreatywnie 
spędzić wolny czas, a jednocześnie 
odpocząć i nabrać sił do dalszej 
nauki. Nasza szkoła na pierwszym 
miejscu stawia bowiem potrzeby 
dziecka, jego wszechstronny roz-
wój oraz dbałość o zdrowie i bez-
pieczeństwo.

 Nauczycielki codziennie pre-
zentowały nowe ciekawe pomysły, 
dzięki czemu zajęcia zamieniały się 
w świat dziecięcych twórczych pasji 
i inspiracji. W ramach feryjnych spo-
tkań dwudziestoosobowa grupa dzie-
ci poznała sekrety pracy na szkle, 
kartonie, drewnie i tkaninie techniką 
decoupage. Jest to bardzo wdzięcz-
na technika zdobienia przedmiotów 
przy pomocy papierowych wzorów 
i motywów z kolorowych serwetek. 
Dzieci przyklejały wycięte wzory 
do butelek, drewnianych deseczek, 
szkatułek, klamerek, do płócien-
nych woreczków, kartoników i wy-
dmuszek. Ta sztuka dekoracyjna 

SP 79

Pasja tworzenia - pomysł na ferie 
uczyła cierpliwości, dokładności 
i koncentracji. 

Jakże miło było patrzeć na dzie-
ci w niesamowitym skupieniu nano-
szące klej pędzelkiem na wcześniej 
przygotowaną powierzchnię, by 
następnie delikatnie nałożyć ser-
wetkowy wzór, aby nie powstały 
niepożądane zagięcia. Technika ta 
dostarczyła dzieciom wiele satys-
fakcji i spełnienia twórczego, gdyż 
pokazała, że każdemu przedmioto-
wi, nawet z pozoru niepotrzebnemu, 
można nadać nowe życie. 

Poprzez takie zajęcia dzieci na-
uczyły się też wykorzystywać różne 
przedmioty domowego użytku, czę-
sto już niepotrzebne - takie jak cho-
ciażby butelki - zamieniając je na 
upominki i przedmioty dekoracyjne. 
Podczas zajęć dzieci tworzyły coś 
nowego i czerpały z tego radość. 
Dzięki wspólnej pracy powstały de-
koracyjne cacuszka, które będzie 
można podziwiać podczas wiosen-
nego kiermaszu w naszej szkole. 

Na zajęciach dzieci miały rów-
nież okazję poznać tajniki i me-
chanizmy działania ludzkiego or-
ganizmu. Codziennie w ramach 
edukacji prozdrowotnej uczniowie 
oglądali odcinki filmu animowane-
go produkcji francuskiej pt. „Było 
sobie życie”. Ta wspaniała bajka 
edukacyjna pokazuje nasz orga-
nizm i jego funkcjonowanie. Dzieci 
z zainteresowaniem śledziły losy 
bohaterów bajki, którymi są wirusy, 
bakterie, chromosomy, impulsy ner-
wowe, enzymy i toksyny. Pokazano 
je jako osobowości, z wadami i zale-
tami: dobre dla człowieka jako ład-
ne i miłe, a szkodliwe jako brzydkie 

i nieprzyjemne. Narządy ludzkiego 
organizmu były przedstawione jako 
wielkie maszyny, fabryki i szlaki ko-
munikacyjne, co bardzo przemawiało 
do wyobraźni dzieci. 

Film spełnił ważne edukacyjne 
zadanie, a dzieci w sposób zna-
czący poszerzyły swoją wiedzę na 
temat budowy i funkcjonowania or-
ganów ludzkiego ciała. 

 Ciekawą formą zajęć było także 
słuchanie i ilustrowanie bajek relak-
sacyjnych i psychoedukacyjnych. 
Dzięki nim uczniowie mieli okazję 
poznać świat, nauczyć się pozytyw-
nych wzorów zachowania i norm mo-
ralnych. Bohaterowie bajeczek mieli 
swoje problemy, podobne do tych, 
które przeżywają na co dzień dzieci 
w domu i w szkole, lecz zawsze znaj-
dowali rozwiązanie, którego efektem 
było szczęśliwe zakończenie. 

Bajki pomagały dzieciom odna-
leźć w wyimaginowanym świecie 
lekarstwo na wszystko, co w spo-
łecznej czy rodzinnej rzeczywistości 
budzi ich protest i staje się źródłem 
udręki czy lęku.

Repertuar bajeczek był staran-
nie dobrany do indywidualnych po-
trzeb każdego dziecka, a powstałe 
w wyniku działalności plastycznej 
kolorowe rysunki będą doskonałym 
źródłem wiedzy o naszych wycho-
wankach.

 Stałym elementem zajęć były 
również zabawy sportowe oraz 
gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe. 
Głównym ich celem było zachęce-
nie najmłodszych do uczestnictwa 
w szeroko pojętej kulturze fizycznej 
i stymulowanie działań na rzecz zdro-
wia i bezpieczeństwa. W ciekawych 

zabawach dzieci przejawiały swoją 
aktywność, przeżycia oraz sportowe 
zainteresowania. Na zajęciach spor-
towych stosowane były metody za-
bawowo - naśladowcze, metody za-
daniowe, twórcze i metody opowieści 
ruchowej. Dzieci były bardzo zaanga-
żowane, zgodnie ze sobą współpra-
cowały oraz dbały o bezpieczeństwo 
swoje i współćwiczących. 

 Czas w szkolnych murach płynął 
pracowicie, ale beztrosko. Każdego 
dnia dzieci mogły aktywnie i bez-
piecznie spędzić wiele godzin w gro-
nie rówieśników. Na drugie śniadanie 
dostawały ciepłe zapiekanki. 

Zajęcia cieszyły się dużym za-
interesowaniem, gdyż dawały dzie-
ciom możliwość przyjemnego spę-
dzenia czasu wolnego. Było miło, 
wesoło i kolorowo jak w pięknej baj-
ce, a uśmiechnięte buzie najmłod-
szych by³y najlepszym dowodem 
celowości takich zajęć. 

mgr Anna Dolata
mgr Anna Kowalczyk

Anna Kowalczyk pokazuje technikę tapowania na butelkachDzieci wraz ze swoimi dziełami 

A jak naklejać motyw serwetkowy 
na przedmiot uczy Anna Dolata

Wielkanocne piękne jajeczka 

16 2/2011 172/2011

Sukcesy nauczycieli 



W dniu 1 września 2010 r. 
w gdańskiej dzielnicy Osowa roz-
poczęła działalność nowa placówka 
oświatowa, obejmująca przedszko-
le o profilu artystyczno-sportowym 
i szkołę podstawową z rozszerzo-
nym programem języka angielskie-
go. Pełna jej nazwa brzmi: Niepu-
bliczne Przedszkole i Szkoła Pod-
stawowa Happy Kids.

W uroczystości otwarcia naszej 
placówki wziął udział Marszałek Se-
natu RP Bogdan Borusewicz, radna 
z Osowy – Małgorzata Chmiel, ro-
dzice przyszłych przedszkolaków 
i uczniów oraz liczne grono miesz-
kańców Osowy i innych dzielnic 
Gdańska.

 Budynek, w którym mieści się 
ta placówka, jest obiektem nowo-
czesnym, o wysokim standardzie. 
Znajdują się w nim dobrze wypo-
sażone sale do zajęć przedszkol-
nych i szkolnych, sala gimnastycz-
na, pomieszczenia administracyjne 
i gospodarcze oraz nowoczesna 
kuchnia. Jest także basen, na któ-
rym uczniowie klas młodszych zdo-
bywają umiejętności pływackie. Wo-
kół budynku znajduje się plac zabaw. 

Wyposażono go w urządzenia, z któ-
rych dzieci w czasie zabawy bardzo 
chętnie korzystają.

 Pomysłodawcą stworzenia pla-
cówki, jej realizatorem i właścicielem 
jest dr Anna Butkiewicz. Do współ-
pracy zaprosiła nauczycieli, którzy 
mają ciekawe pomysły na prowa-
dzenie atrakcyjnych zajęć zarówno 
tych wynikających z ramowego pla-
nu, jak i pozalekcyjnych.

 Obowiązki dyrektora sprawu-
jącego nadzór pedagogiczny pełni 
Józef Czerwiński, długoletni były 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 
57 w Gdańsku, autor niniejszego 
artykułu.

 Obecnie w placówce trwa proces 
integracji i tworzenia partnerskich 
stosunków tej nowej społeczności: 
przedszkolaków, uczniów, rodzi-
ców, nauczycieli i dyrekcji. Dążymy 
do sytuacji, aby nasze możliwości 
były w miarę zgodne z oczekiwa-
niami rodziców i uczniów. Sukces 
osiągniemy także wtedy, kiedy 
będą podobne aspiracje uczniów, 
rodziców, nauczycieli i dyrekcji. Pra-
gniemy stworzyć możliwie doskonały 
proces edukacyjny, w którym do jak 

Wstęgę przecina Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz

W gdańskiej dzielnicy Osowa powstała 
nowa niepubliczna placówka oświatowa

najlepszych wyników dążyć będzie 
cała społeczność.

Duże zaangażowanie nauczycieli 
i rodziców doprowadzi do osiągnięcia 
zamierzonych celów. Sukcesem na-
tomiast będzie wszechstronny rozwój 
ucznia, osiągnięcia na miarę swoich 
możliwości.

 Nasza placówka pozytywnie 
wpisuje się w system szkół na te-
renie Gdańska, wychodząc na-

przeciw potrzebom społeczności 
lokalnej. Podejmujemy też dobrą 
współpracę z Kuratorium Oświaty 
i Wydziałem Edukacji. Chcemy też 
współpracować ze wszystkimi pla-
cówkami oświatowymi, publicznymi 
i niepublicznymi w zakresie rozwoju 
oświaty, gdyż warto dzielić się dobry-
mi rozwiązaniami dla dobra społecz-
ności naszej dzielnicy czy miasta.

Józef Czerwiński dyrektor

Od 15 lat uczniowie Zespołu 
Szkół Przemysłu Spożywczego 
i Chemicznego honorowo odda-
ją krew, uczestnicząc w konkursie 
„Młoda krew ratuje życie”, organi-
zowanym przez PCK w Gdańsku. 
Specjalny ambulans parkował 
przed budynkiem szkoły 2 lutego 

ZSPSiCHZ wacikiem i czekoladą
Mamy nadzieję, że gdy po 

raz kolejny pojawi się pod naszą 
szkołą czerwony krwiobus, równie 
liczna grupa zapisze się na akcję 
ratowania życia. Pomysłodawcą 
i organizatorem tego szlachetnego 
był Michał Piotrowski - nauczyciel 
geografii. 

Ilu mamy tu krwiodawców? Warto było! – zdaje się pokazywać Adam Gorczyński 

2011 roku. Z 40 chętnych do od-
dania zakwalifikowano 27 uczniów 
i 3 pracowników szkoły. Wychodzili 
oni z ambulansu z wacikiem przy-
klejonym do ręki, uśmiechem na 
ustach, kilkoma tabliczkami czeko-
lady i maskotką. Niektórych witały 
gromkie brawa kolegów.

W Zespole Szkół Przemy-
słu Spożywczego i Chemicznego 
w tym roku szkolnym honorowo 
oddaje krew 38 osób, w tym 34 
uczniów. Honorowi krwiodawcy 
z naszej szkoły oddali razem ok.20 
litrów krwi.

Halina Łankiewicz
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Wydarzenia w szkołach



Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka w Gdańsku oraz Szkoła Wyż-
sza Psychologii Społecznej Wydział 
Zamiejscowy w Sopocie zorganizo-
wały 9 lutego VIII sesję metodyczną 
„Wspieranie rozwoju emocjonalnego 
ucznia przez nauczycieli bibliotekarzy 
w kontekście realizacji nowej podstawy 
programowej”. Siedziba biblioteki była 
wypełniona, dostawiono krzesła w ko-
rytarzu, co świadczy o wartości tematu 
dla pracy nauczycieli. 

Bezcennymi wiadomościami po-
dzieliła się prof. Marta Bogdanowicz, 
mówiąc o „Zaburzeniach emocjonal-
nych dzieci na skutek niepowodzeń 
szkolnych”. Każdy nauczyciel powinien 
je znać i stosować, biorąc pod uwagę 
wysoki procent zdiagnozowanych dzie-
ci z dysleksją w gimnazjach. Dysleksja 
jest wynikiem zaburzeń centralnego 
systemu nerwowego, które powstały 
w okresie prenatalnym lub okołopo-
rodowym. Pokaże je rezonans magne-
tyczny. – Z ryzyka dyslektycznego nie 
wyrasta się jak z butów czy ubrania 
– podkreśliła profesor. 

Profesor Bogdanowicz często otrzy-
muje listy od osób dorosłych, które mają 
poważne kłopoty w życiu z powodu 
swojej dysleksji. Cytowała przykład wła-
ściciela firmy, który nie umiejąc czytać 
i pisać, zatrudnia osoby wykonujące te 
czynności za niego oraz inne, sprawdza-
jące działania tych pierwszych. Dorośli 
piszą o poważnych bólach głowy, któ-
re ich męczą, gdy mają się nad czymś 
skoncentrować. Nie mogą więc sobie 
poradzić w życiu zawodowym. 

Dyslektyk ma wolne tempo odbioru, 
przetwarzania i zapamiętywania. W jego 
życiu zawsze jest obecny stres. Niepowo-
dzenia szkolne prowadzą do nerwicy „ko-
rozyjnej”, korodują psychikę na skutek stale 
doświadczanych przykrości. Okrutna jest 
pochwała nauczyciela: „No, nareszcie”. 

Zaburzenia procesów poznawczych 
– uwagi, pamięci, percepcji, luki pamięci 
wywołują lęk. I on prowadzi do zabu-
rzeń somatycznych, jak rozstrój żołąd-
ka, wymioty, temperatura. 

Dziecko rozpoczynające naukę, gdy 
nie jest do tego gotowe, z powodu za-
burzeń wzrokowych, innego widzenia 
przestrzeni i kojarzenia, czy zaburzeń 
motorycznych początkowo ma jedynie 
kłopoty z pisaniem i czytaniem. Szyb-
ko jednak obejmują inne przedmioty, 
jak geometria, geografia czy historia. 
Powstaje błędne koło, rozwierają się 
nożyce lęku. Pojawiają się zaburzenia 
nerwicowe, niechęć do przedmiotu, do 
szkoły i do wyjścia z domu. A wkrótce 
niechęć do życia i myśli samobójcze. 

Rodzice kasują wszelkie dodatko-
we zajęcia, jak wyjścia na basen, tenis, 
taniec czy inne zajęcia sportowe, na-
kazując się uczyć. Pozbawiają dziec-
ko możliwości rozwoju talentu, które 
z pewnością ma. Profesor zacytowała 
przykład dyslektycznej dziewczynki, 
której – z powodu złych stopni - zabra-
no wszelkie możliwości rozwoju, naka-
zując się jedynie uczyć. Dziewczynka 
siedziała nad książkami, nie czytając 
i tylko gromadziła tabletki. 

Dzieci dyslektyczne są dziobanymi 
pisklętami, ulegają szkolnej fali, która 

istnieje w Polsce i w innych krajach. 
Grupa je odrzuca. Dziecko uważa, że 
świat jest zły i rodzi się w nim agresja. 

Takie dzieci wymagają zdiagnozo-
wania, gdyż nigdy nie są zbyt małe, by 
im pomóc. 

Dla takich dzieci biblioteka jest 
miejscem wytchnienia, odpoczynku 
i relaksu. Nauczyciel bibliotekarz ma 
wiele narzędzi terapeutycznych, które 
może zastosować. 

O takich możliwościach biblioteka-
rzy mówiła Hanna Majewska. Podkre-
śliła, jak ważna jest współpraca dyrek-
tora, który nie powinien wciąż wysyłać 
bibliotekarzy na zastępstwa, uniemoż-
liwiając pracę w bibliotece. Właściwa 
współpraca z gronem pedagogicznym 
umożliwi przygotowanie uczniów do 
samokształcenia i świadomego wy-
korzystania i selekcjonowania infor-
macji. Warto skorzystać z konsultacji 
Hanny Majewskiej, która jest pracow-
nikiem Pedagogicznej Biblioteki Wo-
jewódzkiej. 

Zdzisława Woźniak-Lipińska, re-
prezentująca PBW oraz Ośrodek 
Biblioterapii przy Towarzystwie Przy-
jaciół PBW, omówiła działania bi-
bliotekarza na rzecz kształtowania 
właściwych postaw u gimnazjalistów. 
Młodzież w tym wieku przeżywa wiele 
problemów emocjonalnych, których nie 
można tłumaczyć wyłącznie cechami 
rozwojowymi. Bibliotekarze, dysponując 
tak wszechstronnym narzędziem, jakim 
jest książka, mogą wspierać prawidło-
wy rozwój emocjonalny ucznia gimna-
zjum. Podczas spotkań indywidualnych 

z czytelnikiem, imprez czytelniczych 
oraz przede wszystkim zajęć bibliote-
rapeutycznych bibliotekarz ma szansę 
podpowiadać, jak rozpoznawać własne 
emocje, kierować nimi, rozwijać empa-
tię oraz jak podtrzymywać zdolność mo-
tywowania się. 

Poprzez ukierunkowaną lek-
turę książek, które młodzież chce 
czytać, choć często odbiegają one 
od kanonu szkolnego, można po-
móc gimnazjaliście rozumieć siebie 
i innych oraz wzmacniać poczucie 
jego własnej wartości. Ocena za-
interesowań czytelniczych poma-
ga skutecznie realizować programy 
biblioterapeutyczne. „Nigdy nie jest 
za późno na zmianę nawyków emo-
cjonalnych”. Cenne były wskazówki 
Zdzisławy Woźniak-Lipińskiej, która 
omówiła rozwój emocjonalny ucznia 
gimnazjum. Biblioteka szkolna wspie-
ra dzieci w tym okresie. 

Zawsze docenialiśmy ważną rolę 
biblioteki, zamieszczając materiały 
dostarczane nam przez bibliotekarzy. 
Widzimy, że organizują wystawy, pre-
lekcje, spotkania oraz przedstawienia 
teatralne. Bibliotekarki są animatorka-
mi życia kulturalnego szkoły, wykonują 
ogromną pracę, która jest niezwykle po-
trzebna uczniom i nauczycielom. Chwi-
le spędzone w bibliotece to skarby na-
szego czasu. Często widzimy dziecko 
siedzące na krzesełku i zaczytane 
w książce lub też dzieci siedzące wo-
kół dużego stołu, odrabiające pracę 
domową i rozmawiające ze sobą. To 
piękne chwile. 

PBWBiblioteka pomaga uczniom 

Podczas pokazu przedpremierowe-
go 11 stycznia w sali Sceny Muzycznej 
goście oglądający przedstawienie opar-
te na sztuce Tadeusza Słobodzianka 
„Nasza klasa” podnieśli się wzruszeni 
z krzeseł, bijąc brawo. – To dzięki na-
mowom dyrektor Zofii Sypniewskiej od-
ważyłam się przystąpić do pracy nad tą 
sztuką, gdyż uznałam ją za zbyt trudną 
dla młodzieży – powiedziała Marzena 
Wojciechowska-Orszulak.

Zawsze podejmowała ambitny 
repertuar: „Między nami dobrze jest” 
– Doroty Masłowskiej, „Kowal Ma-
lambo”, „Prorok Ilia” – Tadeusza Sło-
bodzianka, który przybył do szkoły 19 
października 2006 roku i przysłał swo-
ją sztukę „Wiktoria”. Każde z przedsta-
wień było znakomite, dowodząc jej ta-
lentu i uczniów, chociaż setki godzin ich 
wspólnej pracy zajęło nauczenie ich po-
ruszania się na scenie, sztuki aktorskiej 
i odpowiedniej dykcji.

Wie, co znaczy teatr: środki wyrazu, 
jakie stosuje, są oszczędne i przejmują-
ce. Na środku sceny są otwarte drzwi, 

ZSBATeatr szkolny powodem do dumy 
przez które przechodziły postacie sztuki 
na drugą stronę, skąd się już nie powra-
ca. Na drzwiach są motywy z obrazów 
Chagalla, oddające charakter sztuki. 

Najtrafniej ocenia graną postać 
i sztukę Dominik Gałązka – Władek 
jest przeciętnym Polakiem. Nie ne-
gatywnie „przeciętnym”, w miarę 
obiektywnie na niego spoglądam, 
i widzę gościa, który trochę ulega 
propagandzie, a trochę nie. Trochę 
chce robić powstanie a trochę nie, 
trochę jest katem, trochę bohaterem 
i trochę ofiarą. Myślę, że jest „wzoro-
wym” przykładem młodego człowieka 
umieszczonego w takim „kotle” oko-
liczności jak II wojna światowa i rze-
czywistość powojenna – te przeżycia 
tłamszą do końca życia. Ale w tym 
aspekcie, pozostałe postacie też są 
tego przykładem.

Dramat „Nasza klasa” porusza 
trudny i kontrowersyjny temat: ho-
locaust. I tutaj pewne sprawy trochę 
mnie zraziły: nie chcę generalizować, 
ale z tego co wiem, Polacy w sporej 

części pomagali Żydom. Byli też 
tacy, którzy tego nie robili, bo bali się 
o swoje rodziny. Z tego co wiem, tyl-
ko w Polsce zabijali całą rodzinę za 
ukrywanie Żydów. Nie uważam, by 
w ten sposób byli winni, ale nie mają 
też nic wspólnego z moralnym wzo-
rem. Bezczynność w takich okolicz-
nościach jest spowodowana silnym 
strachem, nie wiem więc, czy można 
traktować to jako zbrodnię. To nie jest 
ani usprawiedliwienie, ani oskarżenie, 
okoliczności mają ogromny wpływ na 
los i czyny człowieka. A czy człowiek 
ma zawsze wpływ na okoliczności?

– Grałem Menachema – powie-
dział Adam Głąb. – Pociągało mnie, 
jak drastycznie zmieniał swoje życie: 
z osoby prostej, niewinnej, choć nieco 
grzeszącej dziecinną pychą, przemie-
nia się w nieludzkiego chama, który 
tylko udaje, że się interesuje losem 
reszty klasy, żony, później kochanki. 
Kara przewijała się przez całe jego 
życie: poprzez śmierć Dory i synów 
dochodzi do samobójczej śmierci. 

W całej jednakże przygodzie z „Na-
szą klasą” najciekawsze dla mnie 
było poznawanie kultury żydowskiej: 
języka, powiedzonek, tańca – i za to 
dziękuję Menachemowi, a pani reży-
ser - za szansę poznania ciekawego 
świata, wypełnionego emocjami. Po 
raz pierwszy miałem możliwość być 
asystentem reżysera, co dało mi ener-
gię, która zaowocowała nowatorski-
mi pomysłami, jak „palenie” widowni. 
Wymyśliłem taniec łączący nas jako 
równe wobec siebie dzieci. Pokazałem 
Gwiazdę Dawida ze splecionych rąk 
między Polakami i Żydami, co wzmoc-
niło ich więź. Zapytywałem siebie: czy 
jestem tolerancyjny? Moja odpowiedź, 
która płynie z głębi serca i po wielkich 
przemyśleniach, brzmi – tak. 

Warto wymienić pozostałe nazwiska: 
Mariusz Borzyszkowski – Ksiądz, Magda 
Lebida - Rachelka - Marianna, Ola Tra-
wińska – Zocha, Paweł Bejster – Abram, 
Łukasz Skrzyński – Zygmunt, Wojtek 
Wolański – Katz; dobre duchy techniczne 
– Karolina Walczewska i Julia Zarębska. 
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Oświata i kutura
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Wspaniałe przedstawienie teatru XXII LO w Zespole Szkół 
Budowlano-Architektonicznych „Nasza klasa” Tadeusza Słobodzianka 
w reżyserii Marzeny Wojciechowskiej-Orszulak

Zwykły uczeń, Sebastian Szczepaniuk, grałem Rysia, który naj-

pierw był pośmiewiskiem klasy, co miało poważne skutki. Rysiek 

był patriotą, ślepo kochającym ojczyznę, mordował za nią. Postać 

podobała mi się, tętniła wielką energią. Miotały nią również silne 

emocje, jak miłość, smutek, ból, nienawiść. 

Grając scenę przesłuchiwania Ryśka, kiedy go biją i kopią, sta-

rałem się oddać prawdę jego uczuć, nabiłem sobie guza. Mimo to 

grałem dalej, a nawet umocniło mnie to w przekonaniu, że robię coś 

niesamowitego, ukazując ten dramat. Dałem z siebie wszystko. Od-

czuwałem również dumę, mogąc się nim podzielić na scenie z inny-

mi ludźmi. Zachwycałem się również grą moich przyjaciół. 

Postać Dory była dla mnie wyzwaniem - powiedziała Martyna 

Bazychowska. - Najtrudniejsza była dla mnie scena śmierci. Trzy-

mając w ramionach płaczące dziecko, kiedy oprawcy podpalają sto-

dołę, odczułam ogromny żal. 

Nikt nie wie, jakby postąpił w takiej sytuacji – mówi Jan Orszulak, 

grający Księdza. – Kiedy okupanci są panami życia i śmierci i grozi 

wymordowanie rodziny, człowiek jest zdolny do wszystkiego. Po-

dobnie jak postacie ze sztuki żałowałbym moich czynów.



Dzieci z naszej szkoły bawiły się na zimowi-
sku od 17 do 21 stycznia roku 2011. Dzieci mia-
ły możliwość korzystania z sali komputerowej, 
gimnastycznej, siłowni, a także z zajęć świe-
tlicowych. Organizowane były różne konkursy 
i turnieje. Dzieci chętnie brały udział w zabawach 
przy muzyce oraz wykonywały różnego rodzaju 
prace plastyczne. Podczas zajęć w sali kompute-
rowej miały okazję podszkolić się w fotomontażu, 
prezentacjach multimedialnych, tablicy interak-
tywnej oraz rywalizować z innymi, grając w „Koło 
fortuny” i „ Milionerów”. Każdy znalazł ciekawe 
dla siebie zajęcia. Szczególnym zainteresowa-
niem cieszyły się codzienne wyjścia na basen. 
W celu urozmaicenia zimowiska wychowawcy 
zorganizowali krótką wycieczkę, podczas której 
dzieci karmiły ptaki. W przerwie między zajęciami 
uczestnicy zimowiska otrzymywali darmowe dru-
gie śniadanie. Na szczęście pogoda nam dopisa-
ła. Zimowisko spędziliśmy bezpiecznie, sportowo 
i zdrowo!

Anna Tempska

SP 69Wesołe 
zimowisko 


