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Zgodnie z informacjami, jakie 
podawałam do szkół, zamieszczam 
wyniki konkursu w bieżącym nume-
rze – lutowym. Po otrzymaniu każdej 
pracy, przesyłałam do szkoły e-ma-
ilem informację zwrotną z podzięko-
waniem za udział w konkursie, co 
miało być również informacją, że 
praca do mnie dotarła. Od razu też 
czytałam wszystkie prace. Wszyst-
kie wzbudziły moje zainteresowanie, 
niektóre zaciekawienie. Wszystkie 
odznaczały się autentyzmem, wi-
działam, że za każdą z nich stoi 
dziecko czy młoda osoba wraz ze 
swym charakterem, który wyraźnie 
uwidaczniał się w treści.

Były więc prace ukazujące bar-
dzo poważne podejście do życia, za-
wierające wręcz jego przyszły plan. 
Podkreślano konieczność solidnego 
uczenia się. Wybierano szkołę czy 
uczelnię, zwracając uwagę na jej 
rangę i poziom nauczania. Jest to 
bardzo wartościowa postawa i bu-
dząca nadzieję na dobrą przyszłość 
– młodzi gdańszczanie doceniają 
wartość wykształcenia i pragną je 
uzyskać na najwyższym poziomie. 
Wielu oczywiście myśli o studiowaniu 
za granicą. Prace pod tym względem 
tchną radością i optymizmem. 

Wielu Autorów powołując się na 
swój wiek, zauważało, że nie ma 
jeszcze sprecyzowanych planów 
i nie wie, kim chciałoby zostać. 
Takie osoby wybierały sobie kilka 
zupełnie odmiennych zawodów. 
Najbardziej urzekające były dla nich 
zawody artystyczne: dziewczęta pra-
gnęły zostać tancerkami lub gwiaz-
dami filmowymi albo też modelkami. 
Gdyby jednakże w tej dziedzinie się 
nie powiodło, podejmą studia, na 
przykład, prawnicze. 

Młodzi gdańszczanie ujawniają 
również inne, piękne cechy charak-
teru – wyrażają pragnienia niesienia 
pomocy ludziom i zwierzętom i chcą 
się poświęcić wolontariatowi. Wielu 

pragnie zdobyć sławę, niektórzy my-
ślą o zgromadzeniu fortuny. Wszyscy 
mówią o przyszłości Gdańska i o je-
go wspaniałym rozwoju pod każdym 
względem. Postrzegają Gdańsk jako 
miasto europejskie i sławne na cały 
świat. Deklarują, że chcieliby dzia-
łać na rzecz rozsławiania Gdańska 
na świecie. 

Zgodnie z poleceniem prezy-
denta Pawła Adamowicza wyko-
nałam odpowiednie przygotowania 
do uzyskania funduszy na wydanie 
książki. Będę informować uczestni-
ków o postępach prac, które zajmą 
jednak trochę czasu.

Składam wyrazy podziękowania 
nauczycielom za poświecenie czasu 
na zajmowanie się konkursem. Ich 
trud wspaniale się opłacił, gdyż zdo-
łali wyłuskać prawdziwe talenty, co 
jest nagrodą samą w sobie. 

W II edycji konkursu udział wzięły 
następujące szkoły: Szkoła Podsta-
wowa nr 12, Szkoła Podstawowa 
nr 47, Zespół Szkół Inżynierii Śro-
dowiska, Gimnazjum nr 11, Zespół 
Szkół Budowlano-Architektonicz-
nych,  Gimnazjum nr 23, Szkoła 
Podstawowa nr 8, Gimnazjum nr 3, 
Szkoła Podstawowa nr 55, Szkoła 
Podstawowa nr 79, Szkoła Podsta-
wowa nr 57, Szkoła Podstawowa 
nr 80, Szkoła Podstawowa nr 61, 
Szkoła Podstawowa nr 58. 

Oto laureaci wraz z nazwiskami 
nauczycieli, będącymi twórcami ich 
sukcesu. Wszystkim składam gratu-
lacje i podziękowania.

Emma Popik 

Wyniki konkursu literackiego

„pokolenie2016” 

Wiktoria Ebertowska z SP 12 wœród 
kole¿anek z zespo³u tanecznego

Szkoła Podstawowa nr 12, szkolny opiekun konkursowy - Izabela Walendzewicz:
• Wojciech Szczęsny, nauczyciel - Grażyna Piecyk, 
• Wiktoria Ebertowska, nauczyciel - Wioletta Jóźwik,
• Mateusz Pełka, nauczyciel - Grażyna Piecyk.

Szkoła Podstawowa  47:
• Miłosz Lewandowski, nauczyciel- Maria Czerwonik,
• Malwina Bardo, nauczyciel - Maria Czerwonik,
• Kacper Rutkowski, nauczyciel - Maria Czerwonik,
• Anita Dworzańska, nauczyciel - Maria Czerwonik,
• Julia Suszyńska, nauczyciel - Maria Czerwonik,
• Michał Drzewiecki, nauczyciel - Maria Czerwonik,
• Martyna Nitkowska, nauczyciel - Maria Czerwonik,
• Szymon Grygiel, nauczyciel - Maria Czerwonik.

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska Technikum:
• Paulina Leśniczuk, nauczyciel - Katarzyna Dobrowolska,
• Anita Giersz, nauczyciel - Katarzyna Dobrowolska.

Gimnazjum nr 11 im. Obrońców Westerplatte:
• Aleksandra Łęgowska, nauczyciel  Kułakowska,
• Tomasz Góralski, nauczyciel - Anna Długołęcka,
• Karol Nowakowski, nauczyciel - Anna Długołęcka,

Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych:
• Adrianna Gramsa, nauczyciel - Aleksandra Kotlewska.

Zespół Szkół Budowlano - Architektonicznych, 22 Liceum Ogólnokształcące:
• Diana Wołoszyk, nauczyciel - Aleksandra Kotlewska,
• Natalia Zdżalik, nauczyciel - Aleksandra Kotlewska.

Gimnazjum nr 23
• Dawid Kruszyński, nauczyciel - Katarzyna Dunaj-Dziecielska,
• Kamil Gałązka, nauczyciel - Katarzyna Dunaj-Dziecielska,
• Daniel Pankowski, nauczyciel - Katarzyna Dunaj-Dziecielska.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi:
• Danuta Stawiarz nauczyciel - Małgorzata Hajdysz.

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II:
• Weronika Talaśka, nauczyciel - Justyna Piernicka-Czub,
• Daria Rozwadowska, nauczyciel - Elżbieta Cimaszkiewicz.

Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jana Heweliusza:
• Daria Sudomir, nauczyciel - Agnieszka Treder,
• Agata Spodobalska, nauczyciel - Agnieszka Treder,
• Michał Adamczak, nauczyciel - Agnieszka Treder,
• Wojciech Imbierowicz, nauczyciel - Agnieszka Treder,
• Klaudia Budzan, nauczyciel - Agnieszka Treder.

Szkoła Podstawowa Nr 79:
• Grzegorz Stankiewicz, nauczyciel - Michał Kałużyński,
• Magdalena Fiedorczuk, nauczyciel - Michał Kałużyński,
• Mateusz Gajos, nauczyciel - Michał Kałużyński. 

Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa:
• Bartosz Adamiec, nauczyciel - Maria Bindas,
• Paulina Marta Krzyształowicz, nauczyciel - Danuta Płókarz.

Szkoła Podstawowa nr 80:
• Szymon Grzędzicki , nauczyciel - Renata Sobczak,
• Jarosław Sztygar, nauczyciel - Renata Sobczak,
• Mateusz Orzeł, nauczyciel - Renata Sobczak,
• Kacper Rzepa, nauczyciel - Renata Sobczak,
• Patrycja Krogulec, nauczyciel - Renata Sobczak,
• Adrianna Andrysiak, nauczyciel - Renata Sobczak,
• Dominika Sojka, nauczyciel - Magdalena Kamieniecka,
• Sebastian Gołębiowski, nauczyciel - Magdalena Kamieniecka.

Szkoła Podstawowa nr 61:
• Julia Kowalska, nauczyciel - Danuta Bocheńska.

Szkola Podstawowa nr 58:
• Aleksander Kaliszkowski, nauczyciel Piotr Jażd¿ewski.

Wydarzenie edukacyjne
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R
olę szkoły koordynującej 
nasz projekt pełni szko-
ła europejska Georg-Au-
gust-Zinn-Schule w Kas-

sel, w Niemczech. Do współpracy 
udało nam się też nakłonić szkołę 
podstawową z Tallina w Estonii 
oraz szkołę podstawową z Mo-
skwy, w Rosji. Na przełomie 
września i października 2008 roku 
odbyła się w Kassel konferencja 
robocza koordynatorów z po-
szczególnych szkół, gdzie uzgod-
nione zostały szczegóły naszego 
projektu. Koordynatorka ze Szkoły 
Podstawowej nr 85 z Gdańska 
zaproponowała prace uczniów do 
Kuferka baśni, wykonane na pod-
stawie legendy „Stolemowe dary”. 
Inne szkoły miały równie ciekawe 
pomysły.

Nasz „Kuferek baśni i legend” 
zostanie zapełniony pracami 
uczniów ze szkół w Polsce, Niem-
czech, Rosji i Estonii. Znajdą się 
w nim materiały do wykorzysta-
nia na zajęciach lekcyjnych: gry, 
puzzle, plakaty, lalki – pacynki, 
albumy, albumy leporello, gry 
planszowe i wiele innych. Przy-
gotowania wymagały także 
teksty legend, które – w postaci 
pełnej i skróconej – należało 
przetłumaczyć na język angiel-
ski i niemiecki. Pracę nad pro-
jektem zaplanowaliśmy na cały 
rok szkolny. Gotowe materiały 
przesyłaliśmy do szkoły koor-
dynującej w Niemczech. Tam są 
one segregowane do kuferków, 
z których po jednym traf i  do 
każdej ze szkół uczestniczących 
w projekcie, zaś jeden znajdzie 
swoje miejsce w Muzeum Braci 
Grimm w Kassel.

Nasza szkoła wybrała do pro-
jektu baśnie i legendy związane 
z nazwami ulic osiedla Jasień: 
„Stolemowe dary” i „Łabędzi lot 
Damroki”. Przygotowaliśmy też 
materiały o leżącym niedaleko 
Jeziorze Otomińskim – na pod-
stawie legendy „Odmina i Otomin” 
oraz historię córki gdańskiego 
mieszczanina Hedwigi, znanej 
jako Panienka z Okienka. Wraz 

z grupami uczniów odbyliśmy 
wiele interesujących wycieczek, 
np. śladami Stolema po gdańskiej 
starówce i nad Jezioro Otomińskie 
w poszukiwaniu dawnej osady. 
Efektem naszych starań były se-
sje zdjęciowe, umieszczone potem 
w albumach.

Co udało nam się osiągnąć? 
Uczniowie włączyli się do prac 
nad projektem z wielkim zaanga-
żowaniem. Mieli wiele pomysłów, 
jak naszymi baśniowymi bohate-
rami zainteresować rówieśników 
z innych krajów. Wykonali na-
prawdę przepiękne prace. Udało 
nam się także włączyć do projektu 
klasy integracyjne, gdzie wszyscy 
uczniowie pracowali z ogromnym 
zapałem. 

Kuferek wraz ze swoją zawar-
tością jest dostępny  w bibliotece 
szkolnej czy w gabinecie wicedy-
rektora. Kuferek można wypo-
życzyć na lekcję i skorzystać ze 
zgromadzonych w nim materia-
łów. Po przeczytaniu fragmentu 
baśni lub legendy uczniowie 
mogą pracować dalej nad tym 
tematem, tworzyć własne ilu-
stracje, przedstawiać scenki, 
układać dialogi, bawić się, a przy 
tym jednocześnie uczyć. Mate-
riały, które znajdą się w kuferku 
będą opatrzone instrukcjami, jak 
z nich korzystać. Przewidzieliśmy  
także miejsce na dopisanie przez 
nauczyciela własnego sposobu 
pracy z baśniami. 

Nasze materiały zostały już 
przesłane do szkoły koordynują-
cej projekt. Pozostaje teraz cze-
kać, kiedy kuferek, uzupełniony 
o baśnie i legendy z innych szkół, 
trafi do nas i będzie mógł być wy-
korzystywany na zajęciach lekcyj-
nych, aby przez twórczą zabawę 
umożliwić dzieciom poznanie baśni 
z innych zakątków Europy.

Dyrektor SP 85 Dyrektor Elżbieta 
Grabowska - Chanduszko

Koordynator projektu, nauczyciel-
ka języka niemieckiego i naucza-
nia zintegrowanego, prowadząca 

współpracę zagraniczną ze szkołą 
w Kassel od 1999 roku.

Projekt  edukacyjny

Międzynarodowy  projekt  edukacyjny
„KUFEREK  BAŚNI  I  LEGEND”

Szkoła Podstawowa nr 85 w Gdańsku ma swoją 
siedzibę przy ulicy Stolema na gdańskim osiedlu 

Jasień. Pozostałe ulice osiedla również noszą nazwy 
bohaterów pomorskich baśni i legend. Jest zatem 
ulica Damroki, Pólnicy, Rycerza Blizbora, Kraśniąt. 
W szkole prowadzimy zajęcia edukacyjne o nazwie 
„edukacja regionalna”, gdzie zajmujemy się m.in. 

historią Gdańska i Pomorza, przyrodą tego regionu 
oraz bogactwem kulturowym. Tak narodził się pomysł, 

aby naszą literaturą lokalną zainteresować uczniów 
z innych szkół, także za granicą.

O wartościach baśni
Dawne ludowe i rustykalne baśnie zachowują nieprzemijającą wartość 

w kulturze i w wychowaniu dziecka. Mówią o rzeczach zasadniczych – o 
walce dobra ze złem. Dobro i człowiek jest w nich wartością nadrzędną i 
zawsze zwycięską. Dzieciństwo pozbawione baśni prowadzi do wychowa-
nia człowieka, który nie widzi granicy pomiędzy dobrem i złem, porusza 
się po grząskim i niepewnym gruncie i jest podatny na demoniczny urok 
silnego zła.  

Przeżywanie w dzieciństwie, a więc bardzo głęboko i z ogromnymi emo-
cjami perypetii baśniowych bohaterów, powoduje, że pozostają w pamięci. 
Dziecko nie potrafi zracjonalizować ani też zwerbalizować nauki wypływają-
cej z baśni i nie jest to potrzebne. Najczęściej bowiem uniwersalna prawda 
jest wyrażona pod postacią symboli, które zapisują się w najstarszych war-
stwach umysłu. Te symbole są wspólne dla całej ludzkości – stąd też wynika 
uniwersalizm i nadzwyczajna wartość baśni i legend dla kultury.

Baśń zmieniała się wraz z rozwojem literatury. Anektowała obszary miej-
skie i technikę, często zamieniając się w utopie czy dystopie, tak popularne 
w naszych czasach. Warto więc przytoczyć opinię prof. Janiny Papuziń-
skiej: „Chciałoby się zapytać – dokąd zmierzasz, utopio? Czym proponujesz 
wypełnić pustkę między światem konsumpcji i rozrywki a światem walki i 
zagrożenia, gdyż dopiero te ostatnie zjawiska, jak wykazuje większość fabuł, 
wydobywają wartości wyższe: solidarność, poświęcenie braterstwo?” Tym 
bardziej trzeba doceniać działania Szkoły Podstawowej nr 85 i jej wkład w 
kształtowanie właściwych postaw moralnych dziecka. 

Emma Popik 
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Osiemnastu uczniów odbywało 
od 11 do 31 października 2009 roku 
szkolenie zawodowe w ośrodku 
DEULA w Hildesheim w ramach 
realizowanego w szkole projektu 
Leonardo da Vinci - „Alternatywne 
i odnawialne źródła energii - sposo-
bem walki z globalnym ociepleniem 
klimatu”. 

Wyjazd poprzedziło przygotowa-
nie pedagogiczne, kulturowe, zawo-
dowe oraz językowe. Nauczyciele 
zostali poinformowani o zasadach 
szkolenia i o funkcjonowaniu nie-
mieckich placówek oświatowych. 
Zapoznali się ze zwyczajami panują-
cymi w niemieckich zakładach pracy 
i tym ośrodku. Przybliżono uczniom 
różnice mentalne i kulturowe między 
Polską a Niemcami. Poznali słownic-
two specjalistyczne. Zapoznali się 
również z zasadami dotyczącymi 
pobytu w ośrodku szkoleniowym 
oraz prawa i obowiązki wynikające 
z udziału w projekcie.

Tematyka projektu dotyczyła za-
gadnień z zakresu rodzajów odna-

wialnych źródeł energii, możliwości 
ich zastosowania oraz problemów 
dotyczących globalnego ocieplenia 
klimatu. Tematy zostały zrealizowa-
ne zarówno w sposób teoretyczny 
jak i praktyczny.  

W ośrodku szkoleniowym DEULA 
kierownictwo firmy i nauczyciele  pro-
wadzili wykłady na temat sposobów 
wykorzystania źródeł alternatywnych 
(energia Słońca, Ziemi) oraz innych 
metod ekologicznych, które są stoso-
wane w Niemczech. Harmonogram 
stażu zakładał codzienną pracę 
uczniów przez 5 dni w tygodniu po 8 
godzin dziennie. Uczestniczyli w wy-
kładach specjalistycznych w ośrodku 
szkoleniowym lub odbywali ćwicze-
nia praktyczne w odwiedzanych 
zakładach pracy.   

W ramach zajęć terenowych 
zapoznali się z zasadami eksplo-
atacji spalarni odpadów w Helm-
sted, oczyszczalni ścieków w Alfeld 
i oczyszczalni stawowej Algermissen, 
elektrowni w Mehrum, cukrowni oraz 
z zasadami eksploatacji biogazowi. 

Podczas wyjazdu do Parku Naro-
dowego w Górach Harzu poznali 
właściwości torfu i możliwości jego 
wykorzystania. Zapoznali się z funk-
cjonowaniem stacji uzdatniania wody 
oraz budową i działaniem zapór na 
rzece Grane i Oker. W dni wolne 
od zajęć mieli możliwość posze-
rzyć swoją wiedzę na temat Dolnej 
Saksonii. 

Dzięki wykładom i wyjazdom do 
firm zdobywali nowe doświadczenia 
i konfrontowali je ze swoimi dotych-
czasowymi obserwacjami. Poznali 
niemieckie rozwiązania dotyczące 
przepisów prawnych regulujących 
sprawy środowiska, a także rozwią-
zania technologiczne i stosowanie 
ekologicznych źródeł energii. Po-
szerzyli również wiedzę w zakresie 
kultury i obyczajów niemieckich.  
Opanowali terminologię fachową 
z dziedziny ochrony środowiska 
i alternatywnych źródeł energii oraz  
język specjalistyczny. W trakcie 
szkolenia zawodowego poszerzyli 
swoją wiedzę z zakresu odnawial-

nych źródeł energii i problemów 
dotyczących ocieplenia klimatu 

Podczas pobytu w ośrodku 
szkoleniowym DEULA w Hilde-
sheim systematycznie prowadzili 
dokumentację stażu, będącą pod-
stawą do zaliczenia obowiązko-
wych praktyk zawodowych szkole. 
Ostatnim etapem pobytu w ośrodku 
DEULA była analiza założeń pro-
gramowych stażu i wypracowanie 
wniosków. Zamierzone cele zostały 
zrealizowane. Uczestnicy projektu 
otrzymali certyfikaty potwierdzające 
uczestnictwo w stażu. Po powrocie 
do Polski promotor wystąpił do Kra-
jowego Centrum Europass o wyda-
nie dokumentu Europass – Mobility 
dla uczestników stażu. Dzięki tym 
dokumentom w przyszłości łatwiej 
znajdą pracę również poza grani-
cami kraju. Po powrocie do Polski 
stażyści z optymizmem oceniają 
swoje umiejętności. 

Anna Jassak

nauczyciel ZSIŚ

Projekty edukacyjne

Szkolenie zawodowe w Niemczech uczniów 
Zespołu Szkół Inżynierii i Ochrony Środowiska

Zajęcia na temat ratownictwa w katastrofach ekologicznych w jednostce straży pożarnej w Hildesheim 
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Konkurs przeznaczony dla 
uczniów trójmiejskich gimnazjów 
odbył się 5 lutego. Wzięło w nim 
udział 11 gimnazjalistów. Obser-
wując zdolności naszych uczniów, 
a jednocześnie dostrzegając brak 
konkursu dla gimnazjalistów, na-
sza szkoła postanowiła wypełnić 
tę lukę, a samym uczniom dać w 
ten sposób możliwość spróbowa-
nia swoich sił i sprawdzenia się 
w rywalizacji z uczniami z innych 
szkół. 

Konkurs recytatorski jest pomy-
słem, który wraz ze mną zechciały 
kontynuować moje koleżanki - Do-
rota Kozłowska i Marzena Szczep-
kowska, gdy tylko rozpoczęły pracę 
w naszej szkole. Podzieliłyśmy się 
obowiązkami. Wspólnie odpowia-
damy za etap szkolny, podczas 
którego musimy wyłonić dwóch 
reprezentantów szkoły w finałach. 

Zawsze jednak osiągamy porozu-
mienie, a trafność naszego wyboru 
potwierdza etap finałowy, w którym 
zawsze nasz reprezentant zajmuje 
jedno z trzech miejsc - w tym roku 
nawet dwa.

Podczas zajęć dominuje fone-
tyka. Wynika to po części z treści 
zawartych w programie autorskim, 
realizowanych w klasach języko-
wych. Także podręczniki, z których 
korzystamy na co dzień zawierają 
sporo ćwiczeń fonetycznych. 

Inspiracji do tego typu ćwiczeń 
dostarczyły mi zajęcia z fonetyki na 
Podyplomowych Studiach w Instytu-
cie Filologii Angielskiej w Poznaniu. 
W kształceniu u moich uczniów 
poprawnej wymowy i intonacji naj-
częściej korzystam z gotowych 
materiałów - nagrań. Uważam, że 
są doskonałym, choć   oczywiście 
nie jedynym, narzędziem pracy. 

Do współpracy zaprosiłam 
wydawnictwo brytyjskie Pearson 
– Longan, reprezentowane przez 
Małgorzatę Rozparę, które jest 
współorganizatorem konkursu i 
fundatorem nagród. I miejsce - Mał-
gorzata Bogunia Gimnazjum nr 19, II 
miejsce – Katarzyna Godecka Gim-
nazjum nr 8, III miejsce – Monika 
Godecka  Gimnazjum nr 8. 

Projekty edukacyjne

W Gimnazjum nr 8 Międzygimnazjalny 
Konkurs Recytatorski Języka  Angielskiego

SP 65 im. Alfa Liczmańskiego w programie Dzień Bezpiecznego Internetu

Ze względu na wysokie wartości 
edukacyjne konkursu od przyszłego 
roku planujemy rozszerzyć jego za-
kres na województwo pomorskie.

Koordynator konkursu

Iwona Kacprzyńska nauczyciel języ-
ka angielskiego

we współpracy z Dorotą Kozłowską i 
Marzeną Szczepkowską 

Dzieci uczestniczą w prezentacjach

 „Zasłużyłam na certyfikat”

W dniach 9-12 luty  nasza 
szkoła uczestniczyła w szóstej 
edycji Dnia Bezpiecznego Interne-
tu - inicjatywy powstałej w ramach 
ogólnoeuropejskiego programu 
„Safer Internet”. Zajęcia porusza-
jące tematykę bezpiecznego korzy-
stania z sieci Internet dla uczniów 
w klasach młodszych przygotował 
pedagog specjalny - Jowita Hoły, 
a w klasach starszych nauczyciel-
ka informatyki – Ewa Garczewska. 
Nad przebiegiem całości czuwała 
pani dyrektor Jolanta Kwiatkow-
ska-Reichel. 

Na lekcjach informatyki w klasach 
V i VI przeprowadzono pogadanki. 
Uczniowie wykonali plakaty i gazet-
ki ścienne mówiące o zagrożeniach 
i zapobieganiu nim. Efektem zajęć 
było opracowanie umowy o In-
ternecie i zobowiązanie się do jej 
przestrzegania.

Uczniowie klas I i II obejrzeli 
prezentację materiałów multime-
dialnych na temat „Bezpieczeństwa 
w sieci”. Podczas wspólnej zabawy 
przy pomocy gier edukacyjnych za-
mieszczonych na www.sieciaki.pl po-
znawali tajniki Internetu. Dodatkowo 

uczniowie z kółka komputerowego kl. 
V-VI pod opieką nauczycielki Jowity 
Hoły przedstawili w formie komik-
su kodeks postępowania dobrego 
internauty. Rozwiązywali kompute-
rowy test ze znajomości poznanych 
zasad, który wypadł pomyślnie. 
Nagrodą dla najmłodszych uczniów 
były  certyfikaty Małego Internauty, 
które odbierali z rąk pani dyrektor. 
Uczestnicy wypełniali również kar-
tę ewaluacyjną – zajęcia oceniono 
wysoko - 89% dzieci stwierdziło, że 
dowiedziały się czegoś nowego, a 
wykorzysta wiadomości wyniesione 
z zajęć aż 99% uczniów. Wyniki te 
świadczą o zasadności przeprowa-
dzonych zajęć a także o osiągnięciu 
zamierzonych celów.

W przygotowaniach do zajęć w 
klasach młodszych zaangażowali 
się uczniowie: Helena Nawra, Ka-
rolina Juzeluk, Sebastian Juzeluk z 
klasy VIb oraz Michał Małachowski 
z klasy Va.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć 
zamieszczonych na stronie interneto-
wej szkoły www.sp65.edu.pl.

Organizator Jowita Hoły
pedagog specjalny SP nr 65
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Jestem nauczycielem języka 
angielskiego w Gimnazjum nr 8. 
Uczę również  klasach językowych, 
które pracują w oparciu o program 
autorski, który napisałam wraz 
z koleżanką . 

Od kilku lat jestem też opie-
kunem koła teatralnego języka 
angielskiego. Na swym koncie 
mamy już ki lka znaczących 
sukcesów, w postaci większych 
i mniejszych przedstawień. Do-
tychczas były to w większości  
adaptacje znanych baśni: „Cin-
derella”, „The Beauty and The 
Beast”, „Snow White and seven 
dwarfs”, „Little Red Riding Hood” 
oraz prezentacje z okazji świąt 
„Thanksgiving”, „Christmas sto-
ry”, „Easter”. 

Podczas Dnia Otwartego nasze-
go gimnazjum każdego roku także 
uczniowie odwiedzający wówczas 
naszą szkołę mają okazję zobaczyć 
efekty naszej pracy.  

W tym roku po raz pierwszy 
postanowiłam wraz z uczestni-
kami koła wziąć udział  w Woje-
wódzkim Konkursie Teatralnym 
HANZA 2009  i jak na debiut, 
uważam, osiągnęliśmy niemały 
sukces. Wprawdzie zespołowo 
nasze przedstawienie nie zajęło 
miejsca na podium, ale za to je-
den z moich uczniów,  Stanisław 
Goj, otrzymał statuetkę dla Najlep-
szego Aktora Konkursu.

Zajęcia teatralne, warsztaty 
dramy, zawsze były w kręgu moich 
zainteresowań i od jakiegoś czasu 
intensywnie szukałam możliwości, 
by doskonalić się w tym kierunku. 
Prowadząc zajęcia w klasie języ-
kowej, poświęciłam kilka z nich 
sylwetce Williama Szekspira, 
jego biografii, dziełom, sławnym 
cytatom. 

Nawiązałam następnie współ-
pracę z Fundacją Theatrum 
Gedanensis i Gdańskim Teatrem 
Szekspirowskim. Wraz z uczniami 
uczestniczyłam w „Lekcji szek-
spirowskiej”, którą te instytucje 
zorganizowały. Mieli tam okazję 
zdobyć więcej wiadomości na 
temat teatru elżbietańskiego. Za-
owocowało to wzrostem zainte-
resowania twórczością wybitnego 
dramatopisarza. 

Postanowiłam podjąć się reali-
zacji większego projektu teatral-
no-edukacyjnego, związanego 
z twórczością Szekspira. Przed 
przystąpieniem do realizacji pro-
jektu, pogłębiłam swoją wiedzę 
i umiejętności poprzez uczestnic-
two w warsztatach dotyczących 
edukacji teatralnej, zorganizowa-
ne właśnie przez Gdański Teatr 
Szekspirowski. Projekt miał na 
celu umożliwienie nauczycielom 
zdobycie praktycznej wiedzy. Teatr 
zaoferował interesujące i urozma-
icone formy szkolenia, jak: wykład, 
pokaz i obejrzenie spektaklu. W re-
zultacie szkolenia zdobyłam wiele 
nowych umiejętności, które były 
przydatne i potrzebne do prowa-
dzenia ciekawych lekcji i zajęć 
w ramach koła teatralnego. Wiedzę 
zdobytą na warsztatach wykorzy-
stałam w pełni podczas realizacji  
przedstawienia. 

„Lekcja szekspirowska” również 
okazała się znakomitym pomysłem 
edukacyjnym - jedna z moich 
uczennic, Magdalena Tytyk, po-
stanowiła przygotować wstępną 
wersję scenariusza na podstawie 
dramatu wybitnego i jednocze-
śnie chyba najbardziej znanego 
- „Romeo i Julia”. Postanowiliśmy 
podjąć się przygotowania przed-
stawienia z okazji walentynek, 

jako że tytułowi bohaterowie po 
dziś dzień uchodzą za symbol mi-
łości i kochanków wszechczasów. 
Magdalena doskonale wywiązała 
się z podjętego zadania. Do mo-
ich powinności należało zrobienie 
korekty, wprowadzenie poprawek 
i uzupełnienie scenariusza. Pomi-
nęłam kilka mniej ważnych epizo-
dów i przystąpiliśmy do pracy nad 
tą uproszczoną i uwspółcześnioną 
wersją dramatu.

Na premierę zaprosiłam Annę 
Ratkiewicz, specjalistkę ds. edu-
kacji z Gdańskiego Teatru Szek-
spirowskiego. Nasze przedstawie-
nie okazało się wielkim sukcesem 
– uczniów występujących w drama-
cie bardzo ucieszyły  owacje na sto-
jąco, które im zgotowała widownia: 
koleżanki i koledzy. Wszyscy usły-
szeliśmy wiele pozytywnych opinii 
z ust dyrektor Mirosławy Kowal 
i nauczycieli, wysoko oceniających 
pracę całego zespołu.

Rezultaty naszych wspólnych 
działań były tak zadowalające, że 
podjęłam wyzwanie przygotowania 
spektaklu, który zostanie wysta-
wiony w teatrze „Miniatura”. Prace 
będziemy wykonywać w naszej 
szkole, zakładamy trwanie projektu 
od marca do listopada. Uczniowie 
tak zachęceni pierwszym sukce-
sem oraz dostrzegający znacznie 
rozszerzenie umiejętności posłu-
giwania się językiem angielskim 
z chęcią będą uczestniczyć w tym 
wyczerpującym, lecz oryginalnym 
i kształcącym projekcie. Odczu-
wając powagę wsparcia dyrektor 
Mirosławy Kowal, jestem pewna, 
że projekt doprowadzimy do końca, 
przynosząc sukces szkole i rozsze-
rzając jej ofertę edukacyjną. 

Iwona Kacprzyńska

nauczyciel i opiekun koła teatralnego 
języka angielskiego 

w Gimnazjum nr 8 

Projekty edukacyjne

Koło teatralne 
wystawia dramat 
„Romeo i Julia” 
w języku angielskim 

Słynna scena balkonowa

Zespół teatralny
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Tytuł projektu, w którym od 
29 maja do 5 czerwca 2009 brali 
udział uczniowie z Gimnazjum nr 
25 to „Berlin – miasto interkultu-
rowe”. Uczestniczyliśmy w nim 
wspólnie ze stałymi partnerami 
z Hiszpanii ,  Niemiec i  Estonii . 
Celem projektu było zacieśnienie 
wzajemnych relacj i  młodzieży 
z różnych krajów, wyrobienie po-
czucia tolerancji oraz szacunku do 
ludzi pochodzących z odmiennych 
kultur, zapoznanie się z trady-
cją oraz ich zwyczajami, a także 
praktyczna nauka i doskonalenie 
językowe. Językami roboczymi był 
język niemiecki i angielski.

Program był bardzo ciekawy 
i różnorodny, miał wiele aspektów 
edukacyjnych. Podczas pracowite-
go tygodnia zwiedzaliśmy najcie-
kawsze obiekty Berlina. Wymieńmy 
Bramę Brandenburską, muzea 
na czterech wyspach, Pergamon 
i Sztuki Starożytnego Egiptu, a także 
Muzeum Holokaustu z niesamowitą 
architekturą Daniela Liebeskinda 

oraz wstrząsającymi eksponatami, 
dzielnicę multikulturową - Kreu-
zberg, meczet, wystawę na temat 
uchodźców i azylantów. 

Młodzież uczestniczyła również 
w debacie z jednym z polityków 
w siedzibie Parlamentu Unii Europej-
skiej na temat przyszłości młodego 
pokolenia w Europie.

Jedną z wielu atrakcji był Kar-
nawał Kultur, w którym tradycyjnie 
bierze udział 80 krajów. Można 
wtedy zobaczyć grupy uczestników, 
które w pięknych i barwnych strojach 
prezentują swoje tańce i pieśni, jak 
też pokazują swoje szczególne 
umiejętności. Przemarsz pochodu 
trwał ponad pięć godzin. Można było 
też spróbować specjałów kulinarnych 
z całego świata lub kupić egzotycz-
ny drobiazg w licznie usytuowanych 
stoiskach. 

Uczestnicy projektu również 
intensywnie pracowali w grupach 
roboczych i zadaniem ich było regu-
larne przedstawienie w przyjętym ję-
zyku swojej opinii na wybrany temat, 

przygotowanie pytań do dyskusji czy 
omówienie programu dnia.  

Podczas wspólnych wieczorów 
uczestnicy uczyli kolegów piose-
nek w swoich językach ojczystych, 
tańców narodowych, organizowali 
wspólne zabawy, quizy oraz dys-
koteki. Mieli okazję poprawić swoje 
umiejętności językowe, poznać nowe 
słownictwo oraz zastosować je 
w praktyce. Nawiązali również wiele 

kontaktów z rówieśnikami z różnych 
krajów europejskich.

W roku 2010 młodzież z Gimna-
zjum 25 weźmie udział w kolejnym 
projekcie, którego organizatorem 
będzie Estonia. 

Katarzyna Słaba 
– koordynator projektu

nauczyciel języka niemieckiego

Dzięki staraniom naszego na-
uczyciela wychowania fizycznego 
mgr Jarosława Misia w ciągu trzech 
miesięcy progi Szkoły Podstawowej 
nr 69 przekroczyło czterech olimpij-
czyków i mistrzów świata: Mateusz 
Kusznierewicz (żeglarz), Adam Ko-
rol (wioślarz) i Sylwia Gruchała (flo-
recistka) i Renata Mauer-Różańska 
(strzelectwo). 

Spotkaniom towarzyszyła rado-
sna i przyjazna atmosfera. Goście 
odpowiadali na zadawane przez 
uczniów pytania dotyczące ich 
pasji, sukcesów, trudnych prze-
ciwników, a także dni spędzonych 

w szkole podstawowej – ulubionych 
przedmiotów, wagarów czy sposobu 
ściągania na klasówkach. Spotkania 
kończyły się rozdawaniem zdjęć 
z dedykacjami dla uczniów cierpli-
wie czekających w długiej kolejce. 
Następnie olimpijczycy przeszli po 
klasach 0-III, witając się z najmłod-
szymi wychowankami naszej szkoły. 
Wszyscy byliśmy dumni z naszych 
polskich sportowców. Życzymy im 
sukcesów i trzymamy kciuki za ich 
wspaniałe osiągnięcia w Londynie 
w 2012 roku.

Danuta Okuniewska 
dyrektor SP 69 

Szkoła Podstawowa nr 69 

gościła 
olimpijczyków

Sylwia Gruchała przywitała się ze wszystkimi 

Międzynarodowe 
projekty Gimnazjum nr 25

Wspólne zdjêcie z olimpijczykami

Uczestnicy projektu z różnych krajów 

Projekty edukacyjno - profilaktyczne
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Bartosz Adamiec
Szkoła Podstawowa nr 57
im. gen. Władysława Andersa 
Nauczyciel – Maria Bindas

Rok 2016 – jakże odległa 
data… W tym roku będę miał już 
18 lat. Chciałbym być wówczas 
uczniem dobrego gdańskiego 
liceum, w którym rozwijałbym 
swoje zainteresowania i umie-
jętności. Poznałbym nowych 
kolegów, przyjaciół oraz nowych 
nauczycieli. W roku 2016 Gdańsk 
będzie Europejską Stolicą Kultu-
ry. Dzięki temu będę mógł wraz 
z rówieśnikami i ludźmi w róż-
nym wieku włączyć się w szereg 
działań kulturalnych promujących 
moje miasto w Polsce, w Europie 
i na świecie. 

 Moją pasją jest nauka i przy-
roda. Lubię odkrywać ich skryte, 
a zarazem jakże niezwykłe i 
piękne sekrety. Chciałbym stu-
diować medycynę oraz biologię, 
by zostać dobrym lekarzem lub 
pracować w laboratorium na-
ukowym. Mam zamiar wynaleźć 
lekarstwo na nieuleczalną dotąd 
chorobę, powodującą umiera-
nie ludzi i zwierząt na całym 
świecie. Marzę, by być autorem 
wielu nowatorskich pomysłów. Na 
przykład wymyśliłbym maskę po-
zwalającą oddychać ludziom pod 
wodą przez nieskończoną ilość 
czasu lub napęd bądź paliwo, po-
zwalające szybko przemieszczać 
się po całym wielkim i odległym 
kosmosie, aby odkrywać i badać 
inne planety, gwiazdy i galaktyki. 
Moją inspiracją, oczywiście, były-
by wcześniejsze odkrycia innych 
naukowców. Gdyby mi się nie 
udało czegoś odkryć, nadal po-
magałbym ludziom jako lekarz 
lub naukowiec.

Chciałbym być dobrym na-
ukowcem. Byłbym dumny, gdyby 
moje odkrycia miały wpływ na 
przyszłość ludzkości. Chciałbym, 
aby moje lekarstwo przyczyniło 
się do spadku śmiertelności i 
zachorowań na całym świecie, 
zwłaszcza w ubogich krajach 
afrykańskich.

Na pewno nie chcę zniszczyć 
sobie życia poprzez picie alkoholu 
lub palenie papierosów, ponieważ 
wiem, że to bardzo niezdrowe i 
niebezpieczne. W zamian chciał-

bym bardzo pomóc tym ludziom, 
którzy sięgnęli po te niezdrowe 
używki, aby „ulepszyć” lub „na-
prawić” swój świat.

W Gdańsku znajduje się 
Gdański Uniwersytet Medyczny 
i wiele innych instytucji nauko-
wych. Mam więc szansę spełnić 
swoje marzenia. Moje odkrycia 
mogłyby sprawić, że Gdańsk 
miałby wielkie znaczenie nie 
tylko w Zjednoczonej Europie, 
ale i też na świecie. Moje miasto 
zasłynęłoby jako centrum od-
kryć medycznych i naukowych. 
Między innymi z mojej inicjatywy 
odbywałyby się Gdańskie Zjazdy 
Naukowe, na których prezento-
wane byłyby przez naukowców 
z całego świata najnowsze od-
krycia z dziedziny medycyny, 
fizyki, astronomii, chemii czy 
archeologii. Gdyby zjazdy te 
okazały się sukcesem, Gdańsk 
mógłby zasłynąć na większą 
skalę i miałby szansę zostać Eu-
ropejskim Centrum Naukowym. 
Dzięki odkryciom tam prezen-
towanym, nastąpiłaby poprawa 
warunków życia wielu ludzi, a 
także poprawiłoby się nasze 
środowisko. Na odbywające się 
na zjazdach prezentacje mogliby 
przychodzić ludzie chcący zgłę-
biać tajniki nauki, a także rodzice 
z dziećmi, u których rozwijałaby 
się chęć poznawania świata i mi-
łość do nauki. Myślę, że dzięki 
temu znacznie zwiększyłaby 
się liczba znanych, polskich na-
ukowców.

Mam nadzieję, że uda mi się 
spełnić moje marzenia. A gdybym 
za swoje zasługi w dziedzinie me-
dycyny otrzymał Nagrodę Nobla 
lub inną nagrodę naukową, to 
byłbym kolejnym gdańszczani-
nem, który by przysporzył chlu-
by swojemu miastu  i krajowi. 
Myślę, że to by było wszystko, 
co chciałbym osiągnąć w swoim 
życiu.          Kto wie, co mi ono 
przyniesie…

Magdalena Fiedorczuk
Szkoła Podstawowa nr 79 
Nauczyciel – Michał Kałużyń-
ski 

Od roku 2016 dzieli nas zale-
dwie kilka lat. Okres ten chciała-
bym poświęcić głównie ma naukę 

i rozwijanie swoich umiejętności. 
Szkoła, do której uczęszczam 
spowodowała, że mam wiele 
zainteresowań. Chodzę na kółka 
matematyczne, muzyczne, przy-
rodnicze i SKS. Bardzo lubię brać 
udział w różnych konkursach, im-
prezach i zawodach sportowych.

Jednak największą moją pasją 
jest siatkówka i z tą dyscypliną 
sportową mam największe plany, 
które mogę osiągnąć częściowo 
już w 2016 roku. Okres sześciu 
lat treningów i wielu wyrzeczeń 
może spowodować, ze osiągnę 
zamierzony cel, czyli grę w Plus 
Lidze Kobiet, reprezentacji Polski, 
a może później w lidze włoskiej, 
najlepszej lidze świata. Moim 
wzorem do naśladowania jest 
Anna Barańska. Zawodniczka ta 
mierzy zaledwie 178 centymetrów 
wzrostu, jednak dzięki wielu tre-
ningom i wytrwałości udowodniła, 
że można osiągnąć bardzo dużo. 
Jest zawodniczką wszechstronną, 
ma bardzo dobre przyjęcie piłki, 
atak oraz doskonałą zagrywkę. 
Ponadto jest bardzo miła, czyli 
bardzo dobry wzór do naślado-
wania. 

Oczywiście, będąc najlepszą 
zawodniczką Gedanii Gdańsk, nie 
zapomnę o pozostałych swoich 
zainteresowaniach, np. matema-
tyce. Dowodem na to, że oprócz 
uprawiania sportu można rozwijać 
swoje inne zainteresowania jest 
znana polska zawodniczka, Maja 
Włoszczowska, kolarka górska, 
wicemistrzyni olimpijska, która 
ukończyła studia wyższe  z ma-
tematyki. Być może w roku 2016 
będę już planowała studia na wy-
dziale matematyki  całkowicie już 
rozbudowanego i nowoczesnego 
Uniwersytetu Gdańskiego.

Duże plany i marzenia wiążę 
właśnie z rozwojem Gdańska. 
Mam nadzieję, że Gdańsk bę-
dzie jednym z najładniejszych 
miast w Europie. Będzie miastem 
chętnie odwiedzanym przez tury-
stów, wiele statków przypływało 
będzie do portu w Gdańsku, a 
stocznie będą znowu budowały 
wiele statków. Nadmorski Park 
im. Reagana wraz z Aquapar-
kiem będzie ulubionym miej-
scem wypoczynku ludzi z całego 
Trójmiasta. Mam nadzieję, że w 
roku 2016 wystąpię w meczu 

reprezentacji polskich siatkarek 
w Mistrzostwach Świata lub Li-
dze mistrzów w hali sportowej 
na pograniczu Gdańska i Sopo-
tu. Natomiast po zakończonym 
meczu szybko przejadę właśnie 
ukończoną Trasą Zieloną na sta-
dion Baltic Arena na mecz repre-
zentacji Polski w piłce nożnej.

Myślę, że wszystkie zaplano-
wane inwestycje zostaną w 2016 
zakończone i większość moich 
marzeń spełni się. 

Patrycja Krogulec
Szkoła Podstawowa nr 80 
Nauczyciel - Renata Sobczak

Otworzę własną szkołę tań-
ca z moimi dwiema koleżanka-
mi. W naszej szkole będziemy 
uczyć tańca towarzyskiego i no-
woczesnego. Będzie to szkoła 
dla dzieci, młodzieży i osób 
starszych. Zajęcia taneczne 
połączone będą z lekcjami jogi. 
Ponadto w szkole prowadzone 
będą zajęcia aktorskie i mu-
zyczne. Poza tańcem szkoła 
rozwijać będzie także zdolności 
ruchowe dzieci i uczyć figur akro-
batycznych. Pokazy odbywać się 
będą na terenie szkoły, a także 
w plenerze i na wyjazdach za-
granicznych. Do grona nauczy-
cieli tańca zapraszać będziemy 
najlepszych tancerzy z całej Unii 
Europejskiej. Naszym celem bę-
dzie osiągnięcie jak najlepszych 
wyników w kształceniu młodego 
pokolenia, które z biegiem lat roz-
rośnie się na skalę międzynaro-
dową, a szkoła otrzyma najlepszy 
prestiż w tej dziedzinie.

Daria Sudomir
SP nr 55 im. Jana Heweliusza
Nauczyciel - Agnieszka Treder 

Mam 11 lat i chodzę do Szkoły 
Podstawowej nr 55 im. Jana He-
weliusza w Gdańsku. Mieszkam 
w Nowym Porcie. Moja szkoła 
jest fantastyczna. Jest dla mnie 
drugim domem. Cieszę się, że 
była ostatnio remontowana. Moim 
wychowawcą jest pani mgr Teresa 
Forc, a ulubionymi nauczycielami 
są pani od języka polskiego i hi-
storii. Przedmioty, które mnie 
szczególnie interesują to język 
polski, angielski i historia. 
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Interesuję się historią, 
a szczególnie starożytnością 
i średniowieczem. Pasjonuje 
mnie tryb życia, stroje, archi-
tektura, aspekty militarne mi-
nionych epok. Moją drugą pasją 
jest pisanie opowiadań. Obecnie 
pracuje nad moją pierwszą po-
wieścią, której akcja rozgry-
wa się w naszych czasach. 
W 2016 roku będę miała 18 lat. 
Po zdanej maturze rozpocznę 
studia pedagogiczne o kierun-
ku historycznym, ponieważ 
marzę o karierze nauczyciela 
historii i pracy w tej szkole, do 
której uczęszczam. Chciałabym 
również zostać pisarką i mam 
zamiar pogodzić wspaniały, 
choć trudny zawód nauczyciela 
z pisaniem. Oba zajęcia są dla 
mnie równie ważne.

W przyszłości chciałabym 
mieszkać na obrzeżach Gdań-
ska, w jakimś cichym i spokoj-
nym miejscu, gdzie mogłabym 
puszczać wodze fantazji i pisać 
powieści oraz opowiadania, 
które uczyniłyby ze mnie znaną 
gdańską pisarkę, dającą czytelni-
kom wytchnienie od codzienności 
i zabierającą  ich do fascynują-
cych krain. 

Dawid Kruszyński
Gimnazjum nr 23
Nauczyciel - Katarzyna Dunaj-
Dziecielska

W roku 2016 będę po Tech-
nikum Gastronomicznym. Za-
wsze marzyłem, żeby zostać 
kucharzem. Staram się dobrze 
uczyć, aby zostać przyjętym do 
tego technikum. Bardzo lubię 
gotować różne potrawy i dese-
ry. Zawsze interesowałem się 
tym, co mama robi w kuchni, jak 
gotuje i piecze. Staram się jak 
najwięcej przebywać w kuchni, 
aby doskonalić swoje umiejęt-
ności. W moje gotowanie wkła-
dam dużo serca i pracy, żeby 
potrawy były idealne. Każdą 
potrawę, którą ugotuję, daje do 
posmakowania mojej rodzinie 
i na ogół są zachwyceni. 

Wygrałem już kiedyś 
w konkursach gastronomicz-
nych, ale to nie to samo, co 
być prawdziwym kucharzem. 
Chciałbym ukończyć szkołę 

z jak najlepszymi wynikami, 
ponieważ marzę, aby otworzyć 
własną restaurację. To mój naj-
ważniejszy cel w życiu. Śniłem, 
że jest rok 2016, wchodzę do 
swojej restauracji, rozglądam 
się i  wszystko wygląda tak, 
jak sobie wymarzyłem. Jestem 
dumny ze swojego osiągnięcia, 
ponieważ uczyłem się i ciężko 
pracowałem, żeby zdobyć to, 
co mam. Chciałbym także roz-
sławić Gdańsk moją restauracją 
i żeby dużo ludzi z całego świata 
odwiedzało tę restaurację.

Grzegorz Stankiewicz
Szkoła Podstawowa nr 79 
Nauczyciel - Michał Kałużyń-
ski

Chcę zostać architektem, po-
nieważ lubię wielkie budowle i w 
przyszłości chciałbym takie pro-
jektować oraz uczestniczyć w ich 
realizacji. Moje zainteresowanie 
tą tematyką rozbudził program 
telewizyjny pod tytułem „Wielkie 
budowle”. Program ten opowia-
dał o procesie budowy najwyż-
szych i najbardziej niezwykłych 
obiektów na świecie. Z zapartym 
tchem śledziłem efekty pracy wie-
lu zespołów na placu budowy.

Mateusz Gajos
Szkoła Podstawowa nr 79 
Nauczyciel - Michał Kałużyń-
ski

Myślę o karierze piłkarskiej 
w jednym ze znanych klubów, 
jak na przykład Real Madryt. 
Grałbym tam jako pomocnik na 
prawym skrzydle. Chciałbym 
grać w tym klubie gdyż moim 
idolem jest Cristiano Ronaldo 
i marzę, aby grać tak jak on.

Tomasz Góralski
Gimnazjum nr 11 im. Obrońców 
Westerplatte
Nauczyciel - Anna Długołęcka  

W 2016 roku planuję założyć 
własną firmę. Będzie zajmowała 
się tworzeniem grafiki kompute-
rowej. Aby założyć własną dzia-
łalność. gospodarczą zamierzam 
ukończyć Technikum Łączności, 
a później pójść na marketing 
i zarządzanie. Rok 2016 jest 

ważny także dla mojego miasta. 
Gdańsk ma zostać Europejską 
Stolicą Kultury. 

Miasto szczególnie zasługuje 
na ten tytuł, gdyż to tu miało miej-
sce wiele wydarzeń historycznych. 
Doskonałym przykładem jest po-
wstanie w Gdańsku Solidarności. 
Wielkim sukcesem tego pięknego 
miasta jest również to, że odbę-
dzie się w nim Euro 2012. 

Jest to pierwsza impreza or-
ganizowana w Gdańsku na tak 
wielką skalę. Będziemy gościć 
tu wiele znakomitości piłkarskich 
z całej Europy. Będzie to impreza 
na skalę światową. Powstanie tu 
wiele nowych hoteli, ma być uno-
wocześnione lotnisko. Gdańsk 
zasłynie w całej Europie. Piękno 
tego miasta powinno być docenio-
ne przez całą Europę.

Mam nadzieję, że będzie to 
impreza, która ściągnie do na-
szego ukochanego miasta wielu 
inwestorów. Miasto pozostanie 
długo na ustach całej Europy, 
a może i świata.

Adrianna Gramsa
Zespół Szkół Budowlano-Ar-
chitektonicznych 
Nauczyciel - Aleksandra Ko-
tlewska

Mamy koniec 2009 roku, 
a ja musze zaplanować swoją 
przyszłość. Za nieco ponad 6 lat 
nastanie rok 2016. I cóż będę ro-
biła? Jak będzie wyglądało moje 
rodzinne miasto-Gdańsk? Czy 
nadal będę tu mieszkała? Co 
osiągnę? Co się zmieni w moim 
życiu? 

W 2016 roku będę na trzecim 
roku dziennikarstwa. Moje uko-
chane studia rozbudzą we mnie 
miłość do zawodu dziennikarza. 
Pełna zapału i ciekawości będę 
poznawała tajniki dziennikar-
skie. Dorywczo będę pisała 
felietony do gazet, które dzięki 
przystępnej formie i interesu-
jącej tematyce, zyskają przy-
chylność czytelnika. Z pozoru 
błahe problemy i sytuacje, któ-
re opiszę w swych felietonach, 
zmuszą czytelnika do refleksji 
nad światem i własnym życiem. 
Już przed ukończeniem studiów, 
będę wziętą autorką felietonów. 
Skończę również pisać pierwszą 

książkę, która okaże się best-
sellerem.

Martyna Nitkowska
Szkoła Podstawowa nr 47
Nauczyciel - Maria Czerwonik

Uwaga! Uwaga!
20 marca 2016 roku zosta-

nie otwarte pierwsze na świecie 
muzeum w budynku w całości 
pokrytym bursztynem. Wydarze-
nie to odbędzie się na sztucznie 
stworzonej wyspie na rzece 
Motławie! Serdecznie zaprasza-
my ludzi, pragnących zobaczyć 
cudowne przedmioty utworzone 
z najczystszego bursztynu!

Prezydent Miasta Gdańska,
Dyrektor Muzeum Bursztyn
Taka informacja będzie 

widoczna w każdej gazecie 
Gdańska – Światowej Stolicy 
Bursztynu. Turyści będą przy-
jeżdżać do Gdańska, by zakupić 
produkty z wydobytego burszty-
nu, a nie tylko po to, by popatrzeć 
na piękny zachód słońca na mo-
rzem. Liczba  turystów w ciągu 
roku zwiększy się aż o 50%, 
co będzie sprzyjało rozwojowi 
hoteli oraz popularności Gdań-
ska. Miasto będzie nazywane 
miejscem szczęścia. Kryzysowi 
powiemy: nie!   

Mam na imię Martyna, 
w 2016r. będę na praktykach 
w elitarnym magazynie „Vogue”. 
Tak, właśnie tak, w najbardziej 
prestiżowym oraz najsławniej-
szym  magazynie poświęco-
nym modzie na świecie, który 
będzie mieć jedną ze swoich 
redakcji właśnie w Gdańsku! 
Będę wybitnie zapowiadają-
cą się młodą dziennikarką! 
W 2016 r. w ramach stypen-
dium dziennikarskiego będę 
miała sf inansowany projekt 
przez magazyn „Vogue”. Będę 
zbierała materiały o ubraniach 
wyszywanych gdańskim bursz-
tynem! Na jego podstawie 
napiszę świetny felieton, który 
magazyn zaakceptuje, a w dal-
szej przyszłości zostanę genial-
ną dziennikarką!  

Gdańsk będzie wspania-
łym miastem dla zrealizowania 
wszelkich projektów młodych 
i uzdolnionych ludzi. Mój projekt 
będzie dotyczył ubrań wyszywa-
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nych prawdziwym bursztynem. 
W tym samym roku kolekcja, 
o której napiszę, zostanie zreali-
zowana. Pokaz mody odbędzie 
się w hali mody, która zostanie 
otworzona na ulicy Długiej, zaraz 
obok Ratusza. Na pokaz mody 
przyjedzie 100 osób z Polski, 56 
z Londynu, w tym 20% sławnych 
projektantów, 200 osób z Francji 
oraz 40 obywateli z Włoch! Ko-
lekcja będzie naprawdę bardzo 
udana. 

Gdańsk w tym samym dniu zo-
stanie uznany przez przedstawi-
cieli Parlamentu Europejskiego za 
jedno z najbardziej modnych pod 
względem fantastycznych imprez 
oraz za najlepszy pod względem 
stworzonych kolekcji miejscem 
na świecie! 

Warszawa nadal będzie stolicą 
Polski, ale Gdańsk będzie sław-
niejszy od niej. Gdańsk zawsze 
był fantastycznym miastem, lecz 
w 2016 r. będzie odmieniony na 
lepsze. Można będzie mówić, 
że to miasto jest rajem, ponie-
waż wszystko pójdzie po myśli 
ludzkiej. Gdańsk będzie sław-
nym, gwarnym i pełnym ludzi 
miastem. 

Gdańsk od wszech czasów za-
chwycał wiele pokoleń i zawsze 
tak będzie. Mam nadzieję, że 
moja działalność także przyczyni 
się do dobrego rozwoju mojego 
rodzinnego miasta. Moje dzieci na 
pewno będą dorastać w dobrym 
miejscu – Gdańsku.

Daria Rozwadowska 
Gimnazjum nr 3. im. Jana Paw-
ła II 
Nauczyciel - Elżbieta Cimasz-
kiewicz

Mam 20 lat, jestem w japoń-
skim supermarkecie na ulicach 
Tokio i najzwyczajniej w świecie 
kupuję warzywa, nabiał i wszyst-
ko co mi akurat potrzebne. Staram 
się nie rzucać w oczy, ale niestety, 
kiedy po zapłaceniu, dostałam się 
na zatłoczony parking, zauważyła 
mnie grupka nastolatek, piszczą-
cych coś w stylu: „Mite, mite yo 
kore! Lozwadowska Dayia-san! 
Kyaa!”. Kilka osób kojarzących 
mnie, już odwracało głowy i pró-
bowało biec w moją stronę z ja-
kimkolwiek skrawkiem papieru, 

niepoprawnie wykrzykując moje 
nazwisko, ale trudno, zdążyłam 
się już przyzwyczaić. Pierwsza 
grupa dopadła mnie, od niektó-
rych chwyciłam długopis i jakoś 
tam podpisałam się, byle tylko 
święty spokój.

Zawsze się zastanawiam, cze-
mu mi robią zdjęcia, jak ciskam 
te swoje nieszczęsne zakupy 
do bagażnika? Co w tym intere-
sującego? Nieważne, wsiadam 
i odjeżdżam czym prędzej, w do-
mu kontynuować dwudziesty 
tom mojej mangi, zatytuowanej 
„One Voice” – to z jej powodu 
obskakiwali mnie fani, żeby im 
się podpisała na najnowszym, 
siedemnastym wydaniu. 

Na początku jednak nie było 
tak fajnie, niektórym Japończy-
kom przeszkadzało, że jestem 
Polką. Miałam też antyfanów, 
co nie znaczy, że teraz też ich 
nie ma. Nie wszystkim podobają 
się mojerysunki. Już płynnie po-
sługuję się japońskim i w ogóle 
git.

A przynajmniej bym chcia-
ła. To były moje marzenia, nie 
wiem, czy to się w ogóle napraw-
dę zdarzy, mimo że naprawdę 
bym chciała rysować komiksy, 
szczególnie mangę, umieć ja-
poński i wyjechać do Kraju Kwit-
nącej Wiśni. Tylko czemu wydaje 
mi się, że wieki zajmie mi nauka 
tego języka? Tak sobie myślę, 
że jak na mnie, moje plany są 
niemalże nierealne. Cóż, może 
kiedyś uda mi się zapracować na 
coś takiego. Na razie lepiej zajmę 
się szkołą. 

Aleksander Kaliszkowski
Szkoła Podstawowa nr 58 
Nauczyciel - Piotr Jażdżewski

W roku 2016 będę miał dzie-
więtnaście lat .Wydaje mi się, że 
to dojrzały wiek. Mam nadzieję, że 
będę wówczas studentem pierw-
szego roku medycyny. Chciałbym 
leczyć ludzi. 

Długo zabierałem się do napi-
sania tej pracy. Szczególnie trud-
ne było dla mnie przedstawienie 
perspektyw Gdańska w Zjedno-
czonej Europie.

Jako kraj jesteśmy członkiem 
Unii Europejskiej od 2004 roku. 
Miałem wówczas siedem lat.

Projekt pokolenie 2016 - najlepsze prace 

Pamiętam, jak moja babcia 
powiedziała mi, że na pytanie: 
„Czy wyraża Pan/Pani zgodę 
na przystąpienie Rzeczypo-
spolitej Polskiej do Unii Eu-
ropejskiej ?”, odpowiedziała :
”Tak”. Powiedziała mi, że zro-
biła to z myślą o mnie, abym 
miał lepsze perspektywy, niż 
ona w moim wieku. Było to py-
tanie zawarte w Referendum 
o przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej, na które odpo-
wiadali Polacy 7 i 8 czerwca 
2003 roku. Przyznaję się, że 
niewiele wówczas zrozumia-
łem ze słów mojej babci. 

O Unii Europejskiej rozma-
wialiśmy na lekcjach historii. 
Wiem, że jest to wspólnota 
państw i  jedną z podstawo-
wych zasad jej działania jest 
zasada solidarności, polega-
jąca na realizowaniu wspól-
nych dążeń i celów dla dobra 
wszys tk ich  je j  cz łonków. 
Szczególną uwagę przywią-
zuje się do możliwości rozwoju 
nowych członków organizacji. 
Tak było również w przypadku 
Polski. Otrzymaliśmy środki na 
rozwój naszego kraju. Podró-
żu jąc przez Polskę można 
spotkać wiele tabliczek infor-
mujących, iż dana inwestycja 
zos ta ła  s f inansowana ze 
środków unijnych. W Gdań-
sku z rea l izowano również 
bardzo dużo przedsięwzięć 
z tych środków. Miasto nasze 
stało się piękniejsze. 

Unia Europejska stworzy-
ła młodym ludziom możliwość 
kształcenia się w dowolnym 
państwie Unii. Dla mnie i dla 
moich rówieśników jest to bardzo 
interesująca perspektywa. To 
wspaniale móc poznawać inne 
kraje, ich kulturę i tradycję oraz 
mieszkańców. 

Dzisiaj jest mi trudno zobaczyć 
siebie za kilka lat. Wierzę, że moje 
plany, zamierzenia i cele zosta-
ną zrealizowane. Nie wiem, czy 
moja przyszłość będzie związana 
z Gdańskiem? Kocham moje mia-
sto i na razie nie wyobrażam so-
bie życia w innym miejscu. Tutaj 
znajduje się moja szkoła, ulubione 
podwórko, koledzy i przyjaciele. 
Mieści się tutaj uczelnia na której 
chciałbym studiować. Swoją pra-

cę również chciałbym rozpocząć 
w Gdańsku. 

Anita Giersz
Technikum Inżynierii Środowi-
ska i Melioracji
Nauczyciel - Katarzyna Dobro-
wolska 

Chcąc wyrwać się ze swojego 
miasta, postanowiłam spróbo-
wać swoich sił w Gdańsku, który 
ciągle się rozwija i jest pewnego 
rodzaju ikoną turystyczną nasze-
go kraju. Mając szesnaście lat 
rozpoczęłam przygodę z geode-
zją i pokrewnymi jej kierunkami. 
Spodobało mi się to, że nie jest 
to zwyczajny zawód i sprawia, 
że człowiek przyczynia się do 
powstawania nowych miejsc, 
budynków itp. Dzięki temu, że 
wybrałam Gdańsk poznałam tak 
naprawdę inne życie. Otworzyły 
się przede mną nowe horyzonty 
i możliwości, których mogłabym 
nie mieć, gdybym została w swo-
im mieście. 

Po studiach chciałabym 
zatrudnić się w firmie odpowia-
dającej mojemu wykształceniu, 
a po paru latach założyć własną 
firmę. 

W chwili obecnej wiążê przy-
szłość z Gdańskiem. Tu chcę 
się uczyć, pracować, być może 
zamieszkać. Nie wykluczam też 
wyjazdu do Szwecji, jednak wiem, 
że prędzej czy później wrócę do 
Gdańska, ponieważ tu wszystko 
się zaczęło i tu mieszkają osoby, 
na których mi zależy. Po za samo-
realizacją chciałabym, aby w mo-
jej przyszłości byli obecni ludzie, 
którzy są teraz dla mnie ważni, 
ponieważ dzięki nim kształtuje 
swój światopogląd i czuje mobi-
lizację do dalszych działań. 

Paulina Leśniczuk
Technikum Inżynierii Środowi-
ska i Melioracji
Nauczyciel - Katarzyna Dobro-
wolska

Jeszcze parę dni temu mia-
łam jakieś plany na przyszłość. 
Myślałam, że pójdę na studia 
w obranym przez siebie kierunku 
- ochrony i kształtowania śro-
dowiska. Cieszyłam się z życia 
i planowałam huczna imprezę na 
moje osiemnaste urodziny. 
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Projekt pokolenie 2016 - najlepsze prace 

Życie jednak płata figle. Oka-
zało się, że taka młoda i zdrowa 
(jak dotąd myślałam) dziewczyna 
jak ja, może w przyszłości poru-
szać się na wózku inwalidzkim. 
Lekarze podejrzewają u mnie 
groźną chorobę, więc jakie ja 
mogę mieć plany? 

Być może w roku 2016 będę 
zgorzkniałą i załamaną dziew-
czyną, która będzie zadawała 
sobie pytanie: dlaczego mnie to 
spotkało?

Może być też inaczej - nie pod-
dam się chorobie i mimo wszystko 
będę dążyła do wymarzonego celu. 
Zdam maturę i dostanę się na do-
brą uczelnię - takie są moje plany. 

Kocham przyrodę i będę robi-
ła wszystko by ją chronić, gdyż 
dzisiejszy świat jest jedną wielką 
bombą ekologiczną. Ludzie sami 
dążą do unicestwienia go. Na ile 
starczy mi sił, na tyle będę wal-
czyła o lepsze jutro dla naszej 
planety. Nie wiem dokładnie 
jeszcze w jakiej formie będę to 
robiła, ale myślę, że nawet na 
wózku inwalidzkim można wiele 
zrobić dla dobra przyrody, a tym 
samym dobra ludzkości. 

Mam też nadzieję ze moja 
praca będzie związana z Gdań-
skiem. Chociaż nie urodziłam 
się tu, czuję się jego częścią; tu 
urodziła się moja babcia i teraz 
ja również tu mieszkam. Chcia-
łabym, by Gdańsk był miastem 
przyjaznym dla niepełnospraw-
nych, miejscem, w którym będą 
oni mogli żyć tak jak inni - jak 
zdrowi ludzie. Dlatego swoją 
przyszłość wiążę z Gdańskiem 
i wierzę, że za siedem lat nie 
będę zależna od innych, prze-
ciwnie, będę pomagać ludziom 
- chociażby takim jak ja. 

Tu – w Gdańsku.

Wojciech Szczęsny
Szkoła Podstawowa nr 12
Nauczyciel - Grażyna Piecyk
Szkolny opiekun konkursowy 
- Izabela Walendzewicz

W 2016 r., gdy będę miał 18 
lat, chciałbym studiować na Wy-
dziale Informatyki na Politech-
nice Gdańskiej we Wrzeszczu, 
podobnie jak mój tata. Jest to 
jedna z najlepszych uczelni tech-
nicznych w Polsce. Wydawane 

na Politechnice dyplomy są re-
spektowane nie tylko w Polsce, 
ale i za granicą. W Polsce jest 
bowiem, przynajmniej na razie, 
zapotrzebowanie na inżynierów, 
m. in. informatyków. 

Sprawiłbym, żeby we wszyst-
kich gdańskich domach był pod-
łączony Internet, a korzystanie 
z niego było łatwiejsze. Marzy mi 
się, żeby można było wszystko 
załatwić wirtualnie, a moje poko-
lenie nie musiało stać w kolejkach 
w urzędach, tak jak moi rodzice. 
Liczę, że Gdańsk będzie otwarty 
na takie pomysły.

Danuta Stawiarz 
Szkoła Podstawowa nr 8
im. Przyjaciół Ziemi
Nauczyciel - Małgorzata Hajdysz

Zawsze marzyłam o pracy jako 
wolontariusz z istotami poszkodo-
wanymi przez los (mowa tu nie tyl-
ko o ludziach). Na święta 2016, 
zorganizuję akcję charytatywną. 
Dochód zostanie przekazany na 
rzecz Kliniki Onkologii Dziecię-
cej w Gdańsku. Gdy miałam 11 
lat, często grałam tam koncerty. 
Rozmawiałam z chorymi dziećmi. 
Były wesołe, zupełnie takie jak ja. 
Nie było widać, że cierpią. Wtedy 
postanowiłam, że w przyszłości 
im pomogę.

Wiele osób z młodego poko-
lenia chce robić to samo. Nie jest 
to lekka praca. Ot, zwykły odruch. 
Zwykły, ale jakże wartościowy!

Chciałabym też podróżować. 
Mam nadzieję, że mi się to uda. 
Czuję jednak, że Gdańsk na za-
wsze pozostanie moim domem. 
Będzie się on rozwijał, a ja swo-
ją wiedzą i umiejętnościami mu 
w tym pomogę. Miasto będzie 
wtedy otwarte dla każdego. Rze-
sze turystów będą przyjeżdżały 
tu, by zwiedzić je i poznać. Ten 
słynny Nadmotławski Gród  bę-
dzie przeżywał swój rozkwit. 
Powstaną nowe ośrodki kultury, 
pałace młodzieży, kina, teatry, 
muzea. Ale nie tylko kultura się 
rozwinie. Ludzie zaczną dbać 
o naszą planetę. 

Nikt nie się domyśli, że w 1945 
roku Gdańsk został w 70% znisz-
czony. To determinacja i miłość 
mieszkańców pozwoliły tak 
szybko przywrócić mu dawne dni 

świetności. I te dwie cechy pchają 
go do przodu.

Adrianna Andrysiak
Szkoła Podstawowa nr 80
Nauczyciel  - Renata Sobczak

Dzisiaj mam 9 lat. Zawsze 
kochałam zwierzęta. W przy-
szłości chciałabym zostać 
weterynarzem, dlatego już jako 
nastolatka na pewno zaangażuję 
się jako wolontariusz w działa-
nie gdańskiego schroniska dla 
zwierząt. Będę opiekować się 
podopiecznymi schroniska, będę 
dokarmiała wszystkie zwierzęta, 
które nie znalazły domu, psy będę 
wyprowadzała na spacery, będę 
pomagała sprzątać boksy.

Chciałabym także zaanga-
żować się we wszelkie akcje, 
które mają na celi znalezienie 
nowych domów dla zwierząt. 
Ważne są oczywiście pieniądze 
na utrzymanie schroniska, dlatego 
aktywnie szukałabym sponsorów 
na ten cel. Gdańsk jest miastem, 
do którego przybywa wielu ar-
tystów, turystów. Może warto 
wprowadzić cegiełki, które mo-
głabym sprzedawać przed każdą 
miejską imprezą, przed wjazdem 
samochodów na Stare Miasto, a 
zdobyte pieniądze na pewno by 
pomogły utrzymać trójmiejskie 
schroniska. 

Zamierzam także przystąpić 
do organizacji jaką jest VIVA ak-
cja dla zwierząt, które angażuje 
się w różne europejskie projekty 
po to, żeby dbać o los zwierząt na 
terenie Unii Europejskiej.

Poza tym chciałabym brać 
udział w szkolnych wymianach 
pomiędzy miastami europejski-
mi, współpracującymi ze sobą, 
dlatego uczę się języków ob-
cych. W jednym z miast europej-
skich, do którego udałabym się 
na wymianę mogłabym poznać 
nowych kolegów i koleżanki, 
mogłabym opowiedzieć im o 
moim kraju, mieście, dzięki cze-
mu mogliby zapoznać się lepiej z 
kulturą Polski, z historią Panienki 
z Okienka, z kolorowymi kamie-
niczkami, z ulicy Długiej, Piwnej, 
Tkackiej.

Oczywiście bardzo chętnie też 
zaangażowałabym się w akcje 
na rzecz zwierząt  w miejscu, w 

którym bym przebywała, jak rów-
nież we wszelkie akcje związane 
z ekologią  i ochroną środowiska, 
ponieważ uważam, że los Europy 
zależy między innymi od tego, w 
jakim stopniu wszyscy będzie-
my dbać o nasze środowisko i 
otoczenie, by pozostało czyste 
i zdrowe.

Miłosz Lewandowski 
Szkoła Podstawowa nr 47
Nauczyciel - Maria Czerwonik

To bardzo ciekawe pytanie. 
Jest wiele propozycji do rozpa-
trzenia. Świat się ciągle zmienia, 
ludzie tracą pracę. Ogólnie rzecz 
ujmując - świat się wali. Mam kilka 
planów, a są one tak samo cie-
kawe, jak równie często męczące 
i nie raz ważne. Bycie lekarzem 
jest bardzo odpowiedzialne. Jeśli 
chodzi na przykład o chirurga, nie 
raz męczy się po kilkanaście go-
dzin na bloku operacyjnym, więc 
jest to wyczerpujące. 

Kolejnym punktem jest che-
mia. Ta dziedzina, jak wiadomo, 
ważna dla człowieka też pomaga 
ulepszyć i wspomóc świat, środo-
wisko naturalne. W zawodzie che-
mika chodzi o wymyślanie innych 
rzeczy, takich jak na przykład: 
ulepszone szczepionki na świń-
ską grypę lub coś, co pomoże 
wyleczyć z cukrzycy. Ja chciałbym 
wynaleźć lek, który przezwycięży 
wirusa HIV. To byłoby przełomowe 
odkrycie. Aby zostać chemikiem, 
trzeba się wiele uczyć, między 
innymi wszystkich pierwiastków 
z tablicy Mendelejewa. Jak przy-
słowie powiada: „dla chcącego nic 
trudnego”. Gdybym za to otrzymał 
Nagrodę Nobla, byłbym wielce 
uradowany i świadomy tego, że 
pomogę swoimi poczynaniami 
wielu milionom ludzi.

Malwina Bardo 
Szkoła Podstawowa 47 
Nauczyciel - Maria Czerwonik

Niektórzy mogliby myśleć, 
iż Malwina Bardo w 2016 roku 
będzie zajmowała się najróżniej-
szymi, wręcz niewyobrażalnymi 
rzeczami. Ja się nie zgadzam. Ku 
zdziwieniu innych jestem zwykłą 
nastolatką, zamartwiającą się 
codziennymi problemami. Nie 
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zamierzam przez całe dnie prze-
prowadzać badań chemicznych 
bądź fizycznych ani ustanawiać 
nowych reguł matematycznych. 
Do gustu nie przypadłoby mi pi-
sanie powieści. 

Jestem normalna. Lubię spo-
tykać się ze znajomymi, chodzić 
do kina albo po prostu siedzieć 
w domu i czytać książkę. Mimo że 
jestem (jak to wcześniej zauważy-
łam) normalna, nie oznacza, że 
jestem zwykła. 

Staram się odnaleźć w świecie, 
ale nie jest to łatwe. Technika, 
polityka, ludzie pędzą do przodu. 
A ja chciałabym się zatrzymać. 
Cieszyć się tym, co jest. Dopiero 
potem myśleć o tym, co zdarzy się 
jutro. Często słyszę opinię, która 
mówi, że źle odbieram życie. Która 
mówi, że świat ani trochę nie jest 
skomplikowany. Nie umiem do-
kładnie odpowiedzieć na pytanie, 
jak postrzegam świat. Nie umiem 
też odpowiedzieć na pytanie, czy 
kiedykolwiek zrozumiem innych, 
a przede wszystkim siebie. Dlate-
go podchodząc do tej pracy, długo 
myślałam, co tak naprawdę będę 
robiła za siedem lat. Jak na razie 
uczęszczam do szkoły podstawo-
wej. Z moich obliczeń wynika, że 
w 2016 roku będę maturzystką.

Jak na zwyczjną licealistkę 
przystało, będę się dużo uczy-
ła. Zapewne będę miałą wielu 
znajomych i przyjaciół, którzy 
zawsze będą przy mnie, gdy 
tylko poczuję taką potrzebę. 
Potem będę myślała o studiach 
i trochę większej stabilizacji ży-
ciowej. Tak naprawdę nie wiem, 
czy nie brzmi to zbyt poważnie, 
bo w końcu co 19-latka może 
wiedzieć o życiu, i to jeszcze 
tak zakręcona jak ja. Niektórym 
nie pasuje mój sposób bycia, 
a zapewne pasować nie będzie 
nawet w przyszłości, więc mój 
dzień przepełniony będzie sło-
wami innych, że powinnam się 
zmienić. Ale czy ja kogokolwiek 
słucham? Jeżeli w wieku dwu-
nastu lat tak bardzo zależy mi 
na wolności ducha i ciała, to 
za siedem lat będzie jeszcze 
gorzej.  

Kacper Rutkowski 
Szkoła Podstawowa nr 47 
Nauczyciel - Maria Czerwonik

Projekt pokolenie 2016 - najlepsze prace 

W nieodległym 2016 r. żył so-
bie chłopiec imieniem Kacper.

Nie. Bajkopisarzem to ja nie 
będę. Teraz poważnie: biorąc 
pod uwagę kryzys gospodarczy, 
pierwszą myślą, jaka przychodzi 
mi do głowy, jest alternatywna 
i dająca obfite plony „mamony” 
- praca. 

Jako że technologia się roz-
wija, moim zdaniem, ludzie tacy 
jak ja (i nie tylko) powinni rozwijać 
się w tym kierunku. W 2016 roku, 
jeśli dobrze liczę, będę miał 19 lat. 
Prawdopodobnie będę studiował 
na wydziale informatyki,  ale 
nie w Gdańsku. Dlaczego? Są-
dzę, że nie poziom nauczania 
a słabo rozwinięta technologia 
informatyczno-elektroniczna jest 
podstawą takiej decyzji. W Gdań-
sku nie ma wiele firm, w których 
technologia informatyczna byłaby 
na najwyższym poziomie. Jednak 
po studiach (bo w wieku 19 lat 
nie zdziałam dużo dla miasta) 
wróciłbym do Gdańska, zmie-
niając je w stolicę nowoczesnej 
informatyki.

Wspomagałbym młodych, 
zdolnych ludzi funduszami z Unii 
Europejskiej, aby dążyli do swych 
celów tak jak ja. Jednak dążenie 
do takiego sukcesu to jak jazda 
po polskich drogach. Fundusze 
Unia chce przeznaczyć na inne, 
ważniejsze cele. A ja uważam, że 
informatyka to potęga kolejnych 
pokoleń! 

Aby zachęcić Europarlament 
do przekazania zastrzyków pie-
niędzy na rozwijanie technologii, 
trzeba by mieć kwalifikacje posel-
skie i tak zwane kontakty. Dlate-
go apeluję do wszystkich młodych 
tego kraju!  ZJEDNOCZMY SWE 
SIŁY, ponieważ wspólnie może-
my zdziałać wiele. Gdyby tak 
połączyć siły informatyków i poli-
tyków, NA PEWNO zdobylibyśmy 
te fundusze na wszystko, czego 
dusza zapragnie: polskie produk-
cje gier, bilboardy reklam, nowe 
komputery i telewizory dla szkół. 

Trzeba więc stworzyć grupę lu-
dzi, którzy wyciągnęliby cały kraj 
z klęski gospodarczej i zrobić tak, 
aby młode polskie umysły zosta-
wały w ojczystym kraju i przyno-
siły mu chlubę, a nie marnowały 
się, emigrując do Irlandii zmy-
wać gary.

Anita Dworzańska 
Szkoła Podstawowa nr 47
Nauczyciel - Maria Czerwonik

Zawsze fascynowała mnie 
kompozycja pomieszczeń oraz 
ich kształty i wielkości. Lubiłam 
przyglądać się bardzo uważnie 
projektom domów, które zosta-
ły umieszczone w katalogach 
budowlanych. Chodzenie po 
mieszkaniach lub domach, któ-
re były w trakcie budowy, było 
bardzo zajmującym i ciekawym 
zajęciem. Z wielką zawziętością 
również komponowałam róż-
ne, niewielkie bryły z papierów 
i kartonów, które następnie de-
korowałam. Miały one służyć 
jako ozdoba. Projektowanie 
czegokolwiek było dla mnie nie-
pojętą przyjemnością. Gdy ktoś 
zapytał mnie o zawód, który 
wykonywałabym w przyszłości, 
bez wahania odpowiadałam 
dumnie- architekt. Byłam bar-
dzo szczęśliwa z tego powodu, 
że wiem, czego chcę w dalszym 
życiu.

Nadal chcę być architektem, 
tylko że teraz doszło jeszcze 
jedno marzenie; albowiem chcia-
łabym być w pewnym stopniu 
sławna. By każdy fascynował 
się moimi projektami i zamawiał 
je. Tylko kiedy bym chciała, wy-
jeżdżałabym za granice mojego 
państwa. Sława trochę łączy się 
z pieniędzmi, więc byłoby mnie 
stać na dużo droższych rzeczy, 
a jeśliby mi się udało, to założy-
łabym własną firmę.

Szymon Grygiel
Szkoła Podstawowa nr 47 
Nauczyciel - Maria Czerwonik

W 2016 roku, gdy będę już 
pełnoletni, chciałbym działać 
charytatywnie na rzecz osób 
upośledzonych fizycznie bądź 
umysłowo, ludzi pozbawionych 
dachu nad głową.

Podczas naszej egzystencji 
rzeczy i pieniądze może i są po-
trzebne, lecz to nie dla nich ży-
jemy, więc w bliskiej przyszłości 
nie na tym chciałbym się skupić. 
Więcej satysfakcji i samozado-
wolenia dawałoby mi wspieranie 
ludzi, których los nie obdarował 
dostatkiem, domem, kochającą 

rodziną tak jak mnie. Sądzę, iż 
obowiązkiem ludzi jest wspiera-
nie siebie nawzajem  w trudnych 
sytuacjach, bo przecież, jak po-
wiedział pewien mądry człowiek 
–  “Nigdy nie jesteśmy tak biedni, 
aby nie stać nas było na udziele-
nie pomocy bliźniemu”. 

Nasze życie ciągle się zmie-
nia, może teraz ktoś inny po-
trzebuje pomocy, lecz pewnego 
dnia fortuna może się od nas 
odwrócić,                           a wte-
dy człowiekowi nie pozostaje nic 
innego, jak czekać na dobroć, po-
moc, wsparcie innej osoby. Na 
świecie panują epidemie, zarazy 
i sądzę, że Ludzie, którzy mimo 
że są za słabi, by wygrać, są za 
silni, by się poddać. I właśnie 
dlatego warto dla nich walczyć, 
warto skupić na nich swoje ży-
cie. Moja fundacja pomagałaby 
im spełniać marzenia. Choć ni-
jak by to poprawiło ich sytuację 
z medycznego punktu widzenia, 
uważam, że dla nich byłoby to 
bardzo ważne. Pomogłoby im 
w nierównej, ktoś by powiedział 
- niepotrzebnej walce z chorobą, 
której wynik jest już i tak ustalo-
ny. Umiliłoby to końcówkę ich 
życia i rozjaśniłoby ich pełną 
nieszczęść egzystencję. Po-
mogłoby to takim ludziom choć 
odrobinę skorzystać z uroków 
istnienia.

Z przykrością trzeba stwier-
dzić, iż Polska nie posiada 
wystarczającej ilości ośrodków 
hospitalizacji chorych, by przyjąć 
i pomóc wszystkim cierpiącym. 
Dlatego też jako obywatel Polski 
czuję obowiązek pomóc mojej oj-
czyźnie w tymże celu. Jako jeden 
naród wszyscy powinniśmy się 
wspierać, żeby stać się silnym na 
tle innych państw, bo bez współ-
pracy daleko nie zajdziemy. Na 
szczęście niektóre kraje podały 
nam pomocną dłoń, postanowiły 
nas wesprzeć.

Mam nadzieję, że w przy-
szłości chociażby niewielka 
część moich planów potoczy 
się tak, jak trzeba i przysłużę 
się, a nie zaszkodzę naszej oj-
czyźnie. Wiem, że przyszłości 
nie da się zaplanować, sądzę 
jednak, że posiadanie celu 
w życie, nawet jeśli się on nie 
spełni, jest ważne. 
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W hali sportowej „Gedanii” 25 
stycznia Gdański Ośrodek Kul-
tury Fizycznej razem ze Szkołą 
Podstawową nr 48 zorganizował 
finał Mistrzostw Gdańska Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce 
Siatkowej dziewcząt. W finale wy-
stąpiły najlepsze zespoły dziewcząt 
z czterech gdańskich szkół podsta-
wowych. 

W pierwszych meczach zagrały 
zespoły SP85 z SP50 oraz SP11 
z SP48. 

Zwycięskie zespoły z pierwsze-
go meczu zagrały o tytuł mistrza 
Gdańska, a pokonane zespoły 
z pierwszego meczu, w drugim wal-
czyły o brązowe medale.

Zwyciężyły dziewczęta ze Szko-
ły Podstawowej nr 85 z gdańskiego 
Jasienia, pokonując gospodynie ze 
Szkoły Podstawowej nr 48 z Wrzesz-
cza. W drugim meczu finałowym 
o trzecie miejsce zwyciężyły dziew-
częta z gdańskich Stogów ze Szkoły 
Podstawowej nr 11, pokonując kole-
żanki ze Szkoły Podstawowej nr 50 
ze Śródmieścia. 

W rozgrywkach dziewcząt 
udział wzięło łącznie 230 dziewcząt 
z 23 zespołów szkolnych. Do finału 
wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej SZS, które odbędą się 
9 lutego w Wejherowie awansują 
zwyciężczynie mistrzostw Gdańska 
- zespózespózespózespózespóze-
spózespózespózespó

I miejsce - SP nr 85 w składzie: 
Agata Sałańska, Paulina Okonek, 
Ania Wroniewicz, Julia Tymańska, 
Ania Baranowska, Kasia Kumirska, 
Martyna Łukasik, Ola Myślińska, Go-
sia Dec, Agnieszka Pochyluk. Opie-
kunka zespołu: Iwona Wilkowska

II miejsce - SP nr 48 w składzie: 
Joanna Bronisz, Paulina Jezierska, 
Oliwia Kwiecińska, Alicja Kulawy, 
Anna Pławska, Monika Trybus, 
Agata Chyła, Klaudia Wardowska, 
Maja Brzeska, Maja Liedtke, Do-
minika Dróżdż. Opiekun zespołu: 
Witold Jagła

III miejsce - SP nr 11 w składzie: 
Natalia Tragańska, Magda Ramus, 
Mwana  Mziray, Paulina Partyka, 
Katarzyna Skwierawska, Natalia 
Kęszka, Wiktoria Mróz, Joanna 
federska, Weronika Mroczkowska, 
Laura Kosek. Opiekunka zespołu: 
Grażyna Młyńska-Pastuszka.

IV miejsce - SP nr 50 w składzie: 
Weronika Deleżude, Ola Kwela, 
Małgorzata Szymczak, Anna Ga-
wiu, Paulina Tomaczkowska, Iza 
Zaborocka, Lena lipka, Adrianna 
Bitton, Daria Kowalczuk, Paulina 
Rudawska. Opiekunka zespołu : 
Dorota Grzegorzewska.

V miejsce - SP nr 58, VI miejsce 
- SP nr 60, VII miejsce - SP nr 42, 

VIII miejsce - SP nr 44. 
Tekst i zdjęcia

Piotr Woźniak - GOKF

Sport i profilaktyka

Młode siatkarki
Szkoły Podstawowej nr 85 
mistrzyniami 
Gdańska 
w minisiatkówce

I miejsce SP85

II miejsce SP48

III miejsce SP11

IV miejsce SP50
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W miniony czwartek 11 lutego 
finałem o tytuł Mistrza Gdańska 
z udziałem czterech najlepszych 
zespołów gimnazjalnych Gdań-
ski Ośrodek Kultury Fizycznej 
zakończył rozgrywki XI Miej-
skiej Gimnazjady w Koszyków-
ce chłopców.

Naprzeciw siebie stanęły ze-
społy Gimnazjum nr 20 i Gimna-
zjum im. św. Jana de La Salle oraz 
Gimnazjum nr 7 i Gimnazjum nr 18. 
Faworytem tegorocznych rozgrywek 
był zespół gospodarzy z Gimnazjum 
im. św. Jana de La Salle, który 
w ubiegłym roku w Mistrzostwach 
Gdańska zajął IV miejsce.

I miejsce Gimnazjum im. św. 
Jana de La Salle w składzie: Mi-
chał Swererzyński, Mikołaj Bor-
kowski, Jan Sremiński, Wojciech 
Czerlonko, Jakub Waluś, Krzysztof 
Moniński, Michał Brzeziński, Jakub 
Dąbrowski, Mateusz Fischer, Paweł 
Jankowski, Szymon Borkowski, Mi-
chał Berny. Opiekun: Tomasz 
Brenk.

II miejsce Gimnazjum nr 18 
w składzie: .Kacper Szymański, 
Jędrzej Szymański, Grzegorz 

Gdański Ośrodek Kultury Fi-
zycznej zorganizował tegoroczny 
finał Dwóch Ogni Usportowionych 
chłopców 10 lutego w Szkole Pod-
stawowej nr 79. 

Do ścisłego finału zakwalifikowa-
ły się zespoły chłopców z SP 17, SP 
47, SP 79 i SP 85. Faworytami w tym 
roku były dwa zespoły - z SP47 i go-
spodarze.

Mecz o trzecie miejsce wygrał 
zespół chłopców ze Szkoły Podsta-
wowej nr 17, pokonując w setach 2:
1 zespół z SP nr 85. W kolejnym, 
bardzo wyrównanym meczu między 
zespołem z SP nr 47 a gospodarza-
mi walka w każdym secie toczyła się 
do ostatniego trafienia (9:10, 10:9, 9:
10). Wygrał zespół gospodarzy 2:1.

Łącznie w rozgrywkach Dwóch 
Ogni Usportowionych chłopców 
udział wzięło 480 uczniów 40 
szkół. 

I miejsce Szkoła Podstawowa nr 
79 w składzie: Michał Karwat, Ad-
rian Niski, Radek Wittbrodt, Bartek 
Jałoszyński, Piotr Klepacki, Maciej 
Sobczyński, Filip Jabłoński, Mateusz 
Wasiak, Jakub Zych, Paweł Jaśko-
wiak, Mateusz Grudziński, Michał 
Czurylik, Paweł Dziórawiec. Opie-
kun: Michał Zapolski - Downar.

II miejsce SP nr 47 w składzie: 
Maciej Suszyński, Szymon Więc-
kowicz, Mateusz Sopoćko, Krystian 
Piekarz, Krystian Piekarz, Michał 
Dąbrowski, Kuba Franciszkiewicz, 
Jan Bartoszewski, Dawid Garn-

czarski, Krzysztof Gapys, Kacper 
Opioła, Sebastian Nowotnik, Maciej 
Januszewski, Sebastian Sojka. Opie-
kun: Maciej Pestka.

III miejsce SP nr 17 w składzie: 
Piotr Chodoła, Sebastian Włodar-
czyk, Marceli Kulesz, Piotr Kucie-
wicz, Witold Jagiełło-Królikowski, 

Dziczek, Paweł Dzierzak, Andrzej 
Kwiecień, Emil Olszewski, Michał 
Skibiński, Łukasz Piłat, Mateusz 
baranowski, Filip Skabowski, Pa-
tryk Zomkowski. Opiekunowie: 
Hanna Dłużewska, Kazimierz 
Rozwadowski.

II miejsce Gimnazjum nr 20 
w składzie: Adam Lipski, Maciej 
Podlasek, Maciej Dudzik, Rafał 
Komorowski, Piotr Kudrewicz, Ro-
bert Lass, Oskar Gołembiewski, 
Jan Arabski, Filip Wielgosz, Paweł 
Ronkowski, Jakub Kallas, Mateusz 
Stubiński. 

IV miejsce Gimnazjum nr 7 
w składzie: Mateusz Lekner, Da-
wid Łęgowski, Jarek wieczorek, 
Michał Gierałtowski, Krzysztof 
Dzióbek, Michał Kopiejc, Damian 
Rokita, Michał Wachowski. Opie-
kun: Piotr Kawala

Zespół chłopców z Gimnazjum 
im. św. Jana de La Salle repre-
zentować będzie Gdańsk w finale 
wojewódzkim XI Gimnazjady 22 
kwietnia w Wejherowie.

Tekst i zdjęcia
Piotr Woźniak - GOKF

Dyrektor SP 79 Michał Zapolski-Downar wraz ze swoją zwycięską drużyną

Chłopcy ze Szkoły 
Podstawowej nr 79 
mistrzami Gdańska w Dwóch 
Ogniach Usportowionych

Kuba Kalaska, Maciek Talurewicz, 
Karol Kaczorowski, Daniel Błasz-
czyk, Marcin Sreteński, Damian 
Kencz, Przemek Duszyński, Patryk 
Borszczewicz, Dawid Dwadowski. 
Opiekun: J. Modczewski.

Tekst i zdjęcia
Piotr Woźniak - GOKF

Gimnazjum im. św. Jana de La Salle mistrzem 
Gdańska w koszykówce chłopców

Zwycięska drużyna z trenerem 

Sport i profilaktyka 



16 2/2010 172/2010

Konferencja odbywała się w Po-
morskich Szkołach Rzemiosł przy 
ul. Sobieskiego 90 – gospodarzem 
jej była dyrektor szkoły Jolanta 
Błaszczak. Konferencję otworzył 
wicewojewoda Michał Owczar-
czak, który zauważył, że szkol-
nictwo zawodowe szybko staje się 
przestarzałe ze względu na napływ 
nowych technologii. 

Szkolnictwo zawodowe jest 
konfrontowane z wymaganiami 
rynku pracy, co wymaga wpro-
wadzenia zmian w systemie 
kształcenia. Wzrastają wyma-
gania w zakresie kwalifikacji we 
wszystkich zawodach i na każdym 
poziomie zatrudnienia. Będzie 
wzrastało również zapotrzebowa-
nie na umiejętności coraz wyższe 
i bardziej wyspecjalizowane. 

W systemie szkolnictwa zawo-
dowego należy przeprowadzić ta-
kie zmiany, aby wiedza umożliwiała 
zdobycie miejsca dla kwalifikacji 
absolwentów na rynku pracy. To 
zadanie polityka oświatowa pań-
stwa uznała za swój priorytet. 

Szkoła zawodowa ma stać się 
szkołą wyboru pozytywnego, a nie 
naboru negatywnego, a więc naj-

mniej zdolnej młodzieży. Obecna 
na konferencji wicekurator Elżbieta 
Wasilenko powiedziała – Zależy 
nam na stworzeniu wokół szkolnic-
twa zawodowego takiej atmosfery, 
aby gimnazjalista widział swoją 
przyszłość w wyborze ciekawego 
zawodu, który w takiej szkole może 
zdobyć. Gimnazjaliści powinni 
zyskać przekonanie, że po ukoń-
czeniu szkoły zawodowej staną się 
cenionymi specjalistami w danym 
zawodzie. 

Zmiany w szkolnictwie zawodo-
wym przedstawił Jan Główczewski 
Zastępca Dyrektora Wydziału 
Kształcenia Ponadgimnazjalnego 
i Ustawicznego Pomorskiego Ku-
ratorium Oświaty. 

Szkolnictwo zawodowego 
ulegnie więc modernizacji w calu 
dostosowania go do potrzeb ryn-
ku pracy, który ulega nieustannym 
zmianom. Nastąpi również zmiana 
struktury szkolnictwa zawodowe-
go. Powstaną technika czterolet-
nie i szkoły zawodowe trzyletnie, 
nie będzie szkół zawodowych 
dwuletnich. 

Nastąpi grupowanie i nowa 
klasyfikacja zawodów „szkolnych”, 

obecnie Ministerstwo Edukacji 
Narodowej opracowuje nową 
klasyfikację. Kwalifikacje zostaną 
wyodrębnione i nazwane – będą 
one wymagały potwierdzenia 
na egzaminach zawodowych 
zewnętrznych. Powstanie nowa 
podstawa programowa, opisująca 
te kwalifikacje.

Zmianą wartą odnotowania 
jest zmiana podejścia do uczenia 
się – obecnie jest nastawione na 
proces kształcenia – zostanie zo-
rientowane na osiąganie efektów 
uczenia się.  

Nastąpią również zmiany w eg-
zaminach kwalifikacyjnych. Obecnie 
są przeprowadzane po zakończe-
niu nauki w szkole. Zmiana zakła-
da przeprowadzanie egzaminu na 
różnych etapach nauki. Po zdaniu 
egzaminu uczeń otrzymuje certy-
fikat. Po zakończeniu nauki i zda-
niu egzaminów końcowych uczeń 
otrzymuje dyplom potwierdzający 
uzyskanie tych certyfikatów.

Podczas nauki w szkole zawo-
dowej lub technikum można kształ-
cić się również na różnych kursach, 
co także zakończy się egzaminem 
i certyfikatem. Egzaminy będzie 

można zdawać po ukończeniu 
kursów w ramach kształcenia 
ustawicznego, jak też i po zdobyciu 
umiejętności na rynku pracy, w tym 
również za granicą. 

Kształcenie zawodowe będzie 
powiązane z pracodawcami. Wia-
domości na ten temat zebrała Be-
ata Wierzba, nauczyciel-konsultant 
ds. przedsiębiorczości, doradztwa 
zawodowego i przedmiotów zawo-
dowych mechanicznych Centrum 
Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. 
Zostały one zaprezentowane 
na konferencji oraz wydrukowa-
ne w materiałach konferencyjnych.

Pracodawcy odnoszą korzyści 
ze współpracy ze szkołami. Prak-
tyczna nauka zawodu odbywa się 
przy wykorzystywaniu materiałów 
i technologii przedsiębiorstwa. 
Następuje również ich promocja. 
Firma zyskuje dobrze przygoto-
wanych pracowników – znają już 
materiały i technologie, na których 
będą pracować. Pracodawca nie 
ponosi więcej kosztów szkolenia 
absolwentów szkoły zawodowej 
z przygotowaniem ogólnym. 

Zakłady pracy mają również 
możliwość wpływania na programy 
nauczania w szkole, na przykład 
poprzez wprowadzanie modułów. 
Korzyści odnosi również szkoła, 
otrzymując wyposażenie w specja-
listyczny sprzęt i materiały. Uczeń 
odbywa praktykę u pracodawcy, 
a więc w rzeczywistych warunkach 
pracy. Może zdobywać certyfikaty, 
które będą honorowane na rynku 
pracy. Absolwenci uzyskują szanse 
zatrudnienia. 

Połączenie kształcenia z zakłada-
mi pracy jest w gdańskim szkolnictwie 
realizowane poprzez stworzenie Po-
morskich Szkół Rzemiosł. Korzyści 
wynikające z takiego systemu za-
uważył na konferencji Dariusz Gobis 
Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieśl-
niczej Małych i Średnich Przedsię-
biorstw w Gdańsku. – Pomorskie 
Szkoły Rzemiosł to eksperyment 
na skalę krajową. w czerwcu roku 
poprzedniego szkołę opuściło 460 
absolwentów. Naukę we wrześniu 
rozpoczęło 545 uczniów, co oznacza 
wzrost 16%. Niewiele szkół może się 
poszczycić takim sukcesem. 

Wydarzenie oświatowe

„Modernizacja systemu oświaty zawodowej” 
– posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego

Dyrektor Dariusz Gobis podsumowuje obrady
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Do nowo otwartej SP 12 ze 
względu na rejonizację zosta-
li przeniesieni w przeważającej 
większości uczniowie klas młod-
szych – wychowankowie świetlicy 
szkolnej, wśród nich uczestnicy te-
atrzyku. W Szkole Podstawowej nr 
12 została zatrudniona  Katarzyna 
Pawłowicz, co w sposób nieprze-
rwany pozwoliło kontynuować tę 
alternatywną formę pracy Dziecię-
cego Teatru Lalek. Nowy jednak 
projekt otrzymał dofinansowanie 
ze środków Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych. 

W roku szkolnym 2009/2010 
zwiększyła się liczba uczniów w SP 
12, co pociągnęło za sobą napływ 
chętnych do zespołu teatralnego. 
Stwierdziłam wtedy, że daje to 
znacznie możliwości rozszerzenia 
działań. W rezultacie włączyłam 
do projektu zajęcia plastyczno - 
techniczne, uczące samodzielności 
i odpowiedzialności za wykonane 

Biblioteka szkolna wspólnie 
z Ewą Jagłowską stworzyła projekt 
edukacyjny dla klas drugich. Jego 
częścią była prezentacja o Antark-
tydzie, przygotowana przez Katarzy-
nę Rutkiewicz. Zajęcia dla czterech 
klas poprowadziła 2 lutego Ewa 
Jagłowska z Katarzyną Rutkiewicz. 
Dzieci otrzymały od nich paszporty 
i wyruszyły w pasjonującą podróż 
na Antarktydę. Obejrzały prezen-
tację multimedialną, wysłuchały 
ciekawych informacji, a potem 
odpowiadały na pytania dotyczące 
wiadomości uzyskanych wcześniej. 
Nauczyciele biblioteki wykonały rów-
nież dekorację do auli.

Kolejnym ogniwem projektu było 
zapoznanie dzieci z ciekawą wysta-
wą pod tytułem „Kraina lodu” przygo-
towaną przez szkolną bibliotekę. Na 

bogato ilustrowanej ekspozycji moż-
na było obejrzeć mapę oraz zdjęcia 
Antarktydy i Arktyki, tamtejszą florę 
i faunę. Autorki zaprezentowały rów-
nież najznamienitszych polarników, 
zobaczyły, jak wygląda polska stacja 
badawcza im. Henryka Arctowskie-
go. Wiedza przekazana dzieciom tak 
różnymi metodami na długo pozosta-
nie im w pamięci. 

Na bazie przeprowadzonych 
zajęć i przeczytanej przez uczniów 
„Zaczarowanej zagrody” przepro-
wadzono dwa konkursy: Konkurs 
plastyczny dla klas 0-III, Konkurs 
znajomości Antarktydy i lektury 
Centkiewiczów „Zaczarowana za-
groda”. 

Janina Goryńska, 
Katarzyna Rutkiewicz

zadanie. Należało tu między innymi 
tworzenie scenografii i rekwizytów 
teatralnych. Działania rozszerzy-
łam o ćwiczenia i zabawy ruchowe 
– wyrabiające sprawność fizyczną 
i zapewniającą właściwy wypoczy-
nek po lekcjach oraz wyrabiające 
koncentracje i budzące chęć do 
działania.  

Od września 2009 roku przy 
akceptacji dyrektor szkoły mgr 
Iwony Furmańczuk rozpoczęły się 
pracę przy budowie konstrukcji 
scenicznej teatru lalek i adaptacji 
sali teatralnej wydzielonej na re-
alizację zajęć. Spektakle teatralne 
przygotowane przez uczestników 
zespołu oraz wszelkie działania 
przy ich tworzeniu przyczyniły się do 
integrowania zróżnicowanego śro-
dowiska  lokalnego z nową szkołą. 
Zaadaptowanie sali sprzyjało temu 
celowi. Wykonawcą całości prac 
przy budowie i montażu konstruk-
cji i przestrzeni scenicznej oraz 
adaptacji sali teatralnej w ramach 

W Szkole Podstawowej nr 55 
p r o j e k t  e d u k a c y j n y
 – „Kraina lodu” 

Projekty edukacyjne

Dziecięcy Teatr Lalek w Szkole Podstawowej nr 12 
Realizacja  zajęć   Dziecięcego Teatru Lalek   rozpoczęła  
się   w SP 12   5 stycznia 2009 roku   w ramach 
programu  projektu  „Dziecięcy Teatr Lalek – profilaktyka 
i wychowanie poprzez sztukę”. Jest to kontynuacja 
projektu, który w roku szkolnym 2008/2009 opracowała 
i realizowała do końca I semestru w Szkole Podstawowej 
nr 8 mgr Katarzyna Pawłowicz. 

współpracy rodziców ze szkołą 
jest Janusz Szymkowiak. Projekt 
opracował i ofiarował szkole Pa-
weł Szudziński. W bieżącym roku 
szkolnym przygotowaliśmy adapta-

cję baśni J.Ch. Andersena „Dzikie 
łabędzie”. Wielkie otwarcie teatru 
nastąpiło 9 lutego. 

Opracowanie
mgr Katarzyna Pawłowicz

Autorki projektu

Zajęcia w bibliotece

Przyszli równie¿ rodzice

Dzieciom bardzo siê podoba³o przedstawienie
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Sięgnęliśmy do tekstów literac-
kich, by uczcić tegoroczne walen-
tynki.

12 lutego uczniowie zaprezento-
wali miniatury sceniczne – „Historie 
miłosne w słowa zaklęte”. Oprawę 
muzyczną tworzył chór dziewczęcy, 
przy akompaniamencie keyboardu. 

Na przedstawienie składała się 
etiuda według „Pamiętników Ada-

Koło Teatralne „Po prostu 1” 
prowadzone przez Elżbietę-Annę 
Mionskowską zaprezentowało 
uczniom klas piątych, szóstych 
i gimnazjalistom spektakl oparty na 
tekście Karola Dickensa  „Opowieść 
wigilijna”. Młodzi aktorzy dobrze 
poradzili sobie z niełatwym tek-
stem angielskiego pisarza. Dużym 
atutem przedstawienia był występ 
dwóch absolwentek naszego Ze-
społu Kształcenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 20 - Hani Siluk 
i Dominiki Czorniej, które zagrały 
rolę bezwzględnego Ebenezera 
Scrooge`a. Widzom podobały się 
również uczennice - Ania Mielew-
czyk i Dominika Horn, które wcieliły 
się w rolę duchów wigilijnej przeszło-
ści i teraźniejszości. Znakomicie wy-
padła również Zosia Maśnicka, która 
zagrała siostrzeńca Ebenezera. Wi-
dzom podobała się Ola Tyszczuk, 
niezwykle dynamiczna w roli zmar-
łego przyjaciela Scrooge`a – Boba 
Marleya. 

Urody i specyficznej atmosfery 
dziewiętnastowiecznego Londynu 
dodała mroczna dekoracja, przed-
stawiająca ponure mieszkanie 
głównego bohatera, jego kantor 
i dom Boba Cratchitta, niedocenia-

nego pracownika okrutnego skąpca. 
Nastrój wigilijnych cudów podkreśla-
ły piosenki Seweryna Krajewskiego 
i zespołu „Eleni”,  śpiewane przez 
cały zespół.

Koło Teatralne pokazało rów-
nież spektakl rodzicom, którzy byli 
zachwyceni przedstawieniem.

Postanowiliśmy zaprezentować 
tę Dickensowską historię uczniom 
sąsiadującej z nami Szkoły Podsta-
wowej nr 42. Uczniowie i nauczy-
ciele tej szkoły zostali zaproszeni 
na przedstawienie 5 stycznia 2010r. 
Aktorzy zebrali wielkie brawa i po-
chwały. 

Teatr w naszej szkole pełni waż-
ną rolę edukacyjno-wychowawczą, 
pozwalając młodzieży nauczyć się 
emisji głosu, opanowania gesty-
kulacji oraz prezentowania się na 
forum publicznym, w świetle lamp. 
Gra w teatrze umożliwia im poznać 
własne możliwości, a często roz-
winąć ukryte talenty. Jest również 
doskonałym sposobem poznawania 
literatury i służy jako pomoc lekcyj-
na. Przygotowaliśmy wiele udanych 
premier w trakcie istnienia teatrzyku 
i będziemy tę formę nauczania z po-
wodzeniem kontynuować. 

Elżbieta-Anna Mionskowska

ma i Ewy” Marka Twaina. Szkolny 
zespół teatralny „Trójka” dokonał 
parafrazy tekstu, tworząc pełną hu-
moru i wzruszającą etiudę teatralną. 
Druga etiuda „Miłość przez wieki” 
pokazywała zaloty ludzi z epoki 
kamienia łupanego i sposobów 
współczesnego chłopaka. Dużymi 
brawami nagrodzono kabaretową 
wersję ballady  „Lilie” Adama Mic-
kiewicza. Adaptacje i gra na scenie 
służy uporządkowaniu emocji i uczy 
właściwych form ich wyrażania. 

Zofia Dziekońska
Krystyna Woźniczka

W Szkole Podstawowej nr 1 
„Opowieść wigilijna” na scenie 

W Gimnazjum nr 3 przedstawienie 
teatralne na walentynki 

Ducha puka do okna 

Wesołe spotkanie 

Jesteśmy zadowoleni z inscenizacji 

Wszyscy śpiewamy piosenki

Piękny głos niby anioła A jak sobie poradzi chłopiec?

Inicjatywy nauczycieli
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Skąd pani zdobyła dokumenty 
o rodzinie Conrada?

Z Biblioteki Jagiellońskiej. Istnie-
je możliwość zeskanowania ich na 
miejscu – stąd wystawa. 

Dlaczego biblioteka nosi imię 
Conrada Korzeniowskiego?

Chociaż Conrad nigdy nie zawitał 
do Gdańska ani nawet na Pomorze, 
ale był pisarzem – marynistą, więc 
nazwa jest trafna. 

A skąd pani zainteresowaniem 
tym pisarzem?

Podejmował problematykę psy-
chologiczną, jak również związaną 
z kontaktami między ludźmi, a to 
mnie bardzo interesuje.

Jakie są inne działania zwią-
zane z popularyzacją twórczości 
Conrada ?

Ośrodek Conradowski przygo-
tował ciekawą ofertę edukacyjną, 
aby dotrzeć do młodego człowieka. 
Organizujemy nie tylko głośne czyta-
nie jego utworów przez aktorów, ale 
również spotykamy się raz w roku 
z tłumaczami dzieł Conrada na 
język polski. Od dwóch lat prezentu-
jemy filmy, które są oparte na jego 
utworach.

Konkurs jest adresowany do 
uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych klas 0-6 szkół pod-
stawowych z oddziałami integra-
cyjnymi. Czterdzieści prac, które 
napłynęły, zachwycało swoją ory-
ginalnością, niepowtarzalnością 
ujęcia tematyki świątecznej, a tak-
że różnorodnością zastosowanych 
technik plastycznych. 

Uroczyste wręczenie nagród 
zorganizowaliśmy podczas trady-
cyjnej imprezy „Wielka choinka”, 
organizowanej na rzecz środowiska 
Dolnego Miasta 15 stycznia 2010 
roku w naszej szkole. Wręczała je 
dyrektor szkoły Jolanta Kwiatkow-
ska-Reichel.

Laureaci w kategorii klas 0-III: 
I miejsce - Marta Zapart SP nr 60, 
Radosław Wrzesiński SP nr 5; II miej-
sce - Grzegorz Smurzyński SP nr 65, 
Wojciech Piotrowski SP nr 65. Lau-
reaci w kategorii klas IV-VI: I miejsce 
- Aleksandra Florkowska SP nr 39; II 
miejsce – Gabriela Juszkiewicz SP nr 
45; III miejsce – Sylwia Zakrzewska 
SP nr 65.

Dlaczego tak chętnie czyta pan 
utwory Conrada-Korzeniowskiego ?

Szczególną przyjemność sprawia 
mi obcowanie z dobrą literaturą i po-
przez nią przemawianie do innych.

Co w jego utworach tak przy-
ciąga pana uwagę ?

Dostrzegam w jego literaturze 
wielkie przywiązanie do wartości 
moralnych, odpowiedzialność i doj-
rzałość wewnętrzną. Jego bohate-
rowie odznaczają się szczególnym 
rodzajem męskości. Są często 
samotni. Podobnie jak autor mu-
szą sobie sami radzić. Wcześnie 
osierocony, wypłynął w sensie do-
słownym i przenośnym na szerokie 
wody. Właśnie wtedy dawał świadec-
two swojej dojrzałości . Dzisiaj każdy 
z nas, młodsi i starsi, znajduje wielką 
prawdę o człowieku i jego losie.

Które jego książki mógłby pan 
polecić naszym czytelnikom?

Z pewnością „Lorda Jima”, „Taj-
fun”. Jest jednakże dużo tytułów 
godnych czytania. Warto wymienić 
jeszcze „Zwycięstwo”, „Dla dolarów” 
i wiele nowel.

A gdzie i kiedy odbywają się 
spotkania z literaturą Conrada?

Spotkania odbywają się w tu, 
w budynku biblioteki, w dużej czy-
telni – młodzież zawsze licznie się 
tam zbiera. 

Grupa uczniów naszego liceum 
wraz z nauczycielkami - Danutą 
Kamińską, Joanną Mazurkiewicz 
i Jolantą Mroczkowską uczestni-
czyła 19 stycznia 2010 roku w uro-
czystym otwarciu wystawy „Conrad 
w dokumentach rodzinnych”, którą 
zorganizował Ośrodek Conradow-
ski w oparciu o zasoby rękopisów 
Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie. 
Perfekcyjna organizacja wernisażu 
i interesująca jego aranżacja sprawi-
ły, że uczestnictwo w tej uroczystości 
było wartościowe edukacyjnie. 

Przybliżenie postaci wielkie-
go pisarza przez organizatorkę 

przedsięwzięcia – Monikę Males-
sę-Drohomirecką, która z pasją po-
trafi opowiadać o Conradzie i jego 
twórczości, z pewnością zachęci do 
sięgania po jego książki. 

Ciekawa interpretacja listów 
w wykonaniu Jerzego Kiszkisa spra-
wiła, że mogliśmy wyobraźnią prze-
nieść się w tamtą epokę. Uczniowie 
z klasy I B, o profilu dziennikarsko 
- medialnym mieli okazję przepro-
wadzić interesujące wywiady. 

Jolanta Mroczkowska 
bibliotekarz

Po uroczystym wręczeniu nagród 
i pamiątkowych dyplomów laureaci 
konkursu wraz z rodzicami i nauczy-
cielami obejrzeli jasełka w wykonaniu 
uczniów klas drugich naszej szkoły. 
Wysłuchali również pięknego kon-
certu w wykonaniu szkolnego chóru 
„Iskierki”. Przybył św. Mikołaj, który 
wręczył drobne upominki dzieciom 
zebranych w sali gimnastycznej. 
Tego piątkowego popołudnia każde 
dziecko miało radosną i uśmiechniętą 
buzię! Konkurs „Kartka Bożonarodze-
niowa” na stałe wpisuje się do kalen-
darza imprez organizowanych przez 
Szkołę Podstawową nr 65. 

Organizator
mgr Anna Marchlewska

- Ta wystawa powstała na sku-
tek pomysłu Moniki Malessy-Dro-
homireckiej, która jest kierownikiem 
Ośrodka Conradowskiego – powie-
działa kierowniczka Filii nr 13 Wiole-

Inicjatywy nauczycieli

Uczniowie VI LO uczestniczyli w interesującym 
przedsięwzięciu Ośrodka Conradowskiego WiMBP 

Na wernisażu  w Ośrodku Conradowskim 

Wywiad z Jerzym 
Kiszkisem aktorem 
Teatru Wybrzeże 
przeprowadza 
Patrycja Littwin 

Wywiad z Moniką 
Malessą-
Drohomirecką, 
założycielką Ośrodka 
Conradowskiego 
w Wojewódzkiej 
i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, przeprowadza 
Dominika Kwaśniewska 

W Szkole Podstawowej nr 65 rozstrzygnięcie 
II edycji konkursu „KARTKA BOŻONARODZENIOWA”

 Nagrody wręcza dyrektor szkoły Jolanta 
Kwiatkowska-Reichel i Anna Marchlewska

Wystawa o Conradzie w bibliotece 
przy ul. Igielnickiej

ta Leszkowska-Chmara. – Materiały 
również zostały przez nią zebrane. 
Cała wystawa jest rezultatem jej pra-
cy i poszukiwań. Eksponaty trafiły do 
nas, aby stworzyć czytelnikom możli-
wość zapoznania się z unikatowymi 
dokumentami. 

W czytelni biblioteki przygotowy-
wała się do lekcji języka polskiego 
uczennica Gimnazjum nr 8 Karolina 
Bielska, poszukując w słowniku od-
mian wyrazów. Obejrzała wystawę 
i zdobyta wiedza z pewnością przyda 
się jej w szkole.  Zachęcamy do oglądania



20 2/2010 212/2010

Według pomysłu dyrektor Ma-
rzeny Sztygar zabawę o charakterze 
edukacyjnym pod hasłem „ENERGIA 
ZAKLĘTA W KOLORACH”  zrealizo-
wano  w pierwszych dniach lutego, 
za co odpowiadała Małgorzata 
Łapuć, nauczycielka kształcenia 
zintegrowanego. 

Kolejnym dniom tygodnia przy-
porządkowano kolory i zadania. 
Uczniowie nosili odzież w tych ko-
lorach i tymi barwami przystrojono 
szkołę. 

W poniedziałek 1 lutego kolor 
pomarańczowy był symbolem zdro-
wego odżywiania się, nawiązując 
do warzyw i owoców w tym kolorze. 
Uczniowie jedli podczas przerwy 
śniadaniowej marchewkę, pomidory, 
paprykę czy pomarańcze. Podczas 
wspólnego spotkania w sali bawili się 
m.in. w grę „Marchewka”. 

Wtorek 2 lutego – to Dzień Po-
larnego Misia, oznaczony białym 
kolorem. Przekazem było wezwa-
nie do ochrony zwierząt, pomocy 
i troski. Na potwierdzenie swojej 

W ramach kilkuletniej już współ-
pracy z Uniwersytetem Gdańskim 
w styczniu 2010 roku studenci 
filologii polskiej wraz z opiekunką, 
dr Iwoną Zachciał, pracownikiem 
naukowo-dydaktycznym Zakładu 
Nauki o Książce Instytutu Filologii 
Polskiej dwukrotnie obserwowali 
zajęcia biblioterapii, prowadzone 
przez Martę Franaszczuk-Trusz-
kowską. Nauczycielka prowadziła je 
według scenariusza z autorskiego 
programu „Jak dobrze być razem”. 
Odbywały się one w klasie Ia, pro-
wadzonej przez Iwonę Uciechowską 
oraz klasie Ib, której wychowawczy-
nią jest Arleta Elwirska. 

Tematyka zajęć dotyczyła dziele-
nia się z innymi tym, co posiadamy. 
Marta Franaszczuk-Truszkowska 
rozpoczęła zajęcia zabawami inte-
gracyjnymi i na dobrą współpracę. 
Przeczytała im następnie baśń „Kwiat 
paproci”, która wprowadziła ich w pro-
blematykę. Po lekturze nauczycielka 

omówiła postępowanie głównego bo-
hatera, a dzieci oceniły jego postawę. 
Dzieliły się też własnymi doświadcze-
niami w podobnych sytuacjach.  Pod 
czujnym okiem prowadzącej ucznio-
wie wykonywali urozmaicone zada-
nia: ustne, plastyczne, muzyczne. 
Doprowadziły one do ostatecznego 
stwierdzenia, że warto dzielić się 
tym, posiadamy, bo to sprawia nam 
radość i daje satysfakcję. Dzięki na-
szej otwartej postawie nasi koledzy 
nabierają przekonania, że zawsze 
mogą na nas liczyć. 

Dzieci z SP 80 znowu stanęły 
na wysokości zadania: wspaniale 
zaprezentowały się gościom, któ-
rzy nie szczędzili im słów uznania. 
Studenci bardzo wiele się nauczyli, 
obserwując tak oryginalne i urozma-
icone zajęcia, przeprowadzone przez 
nauczycielkę realizującą program au-
torski. Zauważyli, że takie zajęcia są 
istotnym elementem procesu socjali-
zacji dziecka. 

ekologicznej postawy nasi pod-
opieczni przynieśli do szkoły dzie-
siątki białych pluszowych misiów, 
które zaprezentowali na wspólnym 
spotkaniu z innymi klasami. 

We środę, 3 lutego bawiliśmy 
się pod hasłem: Dzień przeszłości 
i przyszłości. Dzieciaki z klas młod-
szych przebrały się w tym dniu za 
postacie z ulubionych bajek. Starsi 
uczniowie natomiast przygotowali 
wspaniały pokaz mody futurystycz-
nej, na którym dominowały barwy 
szare, metaliczne i zielone. Nie 
zabrakło na nim bowiem wszel-
kiego rodzaju robotów najnowszej 
generacji z mnóstwem przycisków. 
Dzieci przebrały się za kosmitów 
i ufoludków z antenkami oraz licz-
ne tajemnicze postaci z przyszłości. 
Pomysłowość dzieci w tym wzglę-
dzie zaskoczyła całą społeczność 
szkolną. 

We czwartek 4 lutego to niebieski 
Dzień Kropelki. Przekaz miał na celu 
ukazanie znaczenia wody w życiu 
nie tylko człowieka, ale wszystkich 

istot żywych. Nakłaniał też do jej 
oszczędzania tak, by czystej wody 
wystarczyło również dla przyszłych 
pokoleń. Dzieci piły niegazowaną 
wodę mineralną. 

 W piątek 5 lutego w dniu ozna-
czonym kolorem żółtym pracowali-
śmy pod hasłem „Pstryczek-elektry-
czek, diodka” - dzieciaki wdrażały się 
do zachowań ekologicznych poprzez 
naukę wierszyka, zawierającego te 
słowa i przyniesienie lataerk z bate-

rią energooszczędną. Postawiliśmy 
sobie bowiem za cel uświadomienie  
im konieczności oszczędzania ener-
gii elektrycznej. 

Czas ten upłynął nam pod zna-
kiem dobrej zabawy oraz intensyw-
nej nauki. Nauczyciele włożyli dużo 
wysiłku i pomysłowości w realizację 
kolejnych haseł, co zaowocowało 
wspaniałymi wynikami edukacyjno-
wychowawczymi 

Marta Franaszczuk-Truszkowska

 

Dzieci  w fantastycznych przebraniach mieszkańców kosmosu.

Szkoła dla środowiska 

W Szkole Podstawowej nr 80 
studenci Uniwersytetu Gdańskiego 
korzystają z wiedzy nauczycielki

Dzieci z zainteresowaniem przysłuchiwały się interpretacji baśni

A ja wiem! 

NIEZWYKŁA ENERGIA W ZWYKŁYCH 
KOLORACH - CZYLI   EKOTYDZIEŃ W  SP 80 
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Od kilku lat szkoła realizuje 
planowe zadania, organizując 
wspólne imprezy, przedstawie-
ni, konkursy, zabawy i zajęcia 
otwarte. Dzieci przedszkolne 
uczestniczyły w zajęciach in-
formatycznych w bibliotece 
szkolnej. Przeprowadziła je 
nauczycielka biblioteki Sła-
womira Obłąkowska. Szkoła 
dysponuje Internetowym 
Centrum Informacji Multi-
medialnej w czytelni. Dzieci 
zasiadły przed komputerami: 
dowiedziały się, że ICIM służy 
poszukiwaniu i opracowaniu 
materiałów potrzebnych na 
lekcję i do samokształcenia. 

Nauczycielka kształcenia 
zintegrowanego, Magdalena 
Kamieniecka wraz z anglistką, 
Lucyną Racką przygotowały 
dla przedszkolaków zajęcia 
otwarte w klasie IIIc na temat: 
„Moja bezpieczna droga do 
szkoły”. Zaprosiły również trzy 
grupy przedszkolne na spektakl 
„Czerwony Kapturek” w języku 
angielskim, przygotowany wraz 
z kółkiem teatralnym tej klasy, 
która z kolei została zaproszona 
na jasełka w wykonaniu przed-
szkolaków.

Wychowawczyni świetlicy, 
Magdalena Kosiewicz opraco-
wała i przeprowadziła otwarte 
zajęcia świetlicowe dla za-
przyjaźnionej grupy sześciolat-
ków, a uczniowie Ib wystawiły 
jasełka przygotowane przez 
Arletę Elwirską. Przedszkolaki 
rysowały portret św. Mikołaja 
w konkursie plastycznym zor-
ganizowanym przez: Henrykę 
Toczek (opiekunkę oddziału 
przedszkolnego „0” I) oraz 
Dominikę Barczuk (wycho-
wawczynię klasy IIc). Na do-
rocznej imprezie „Mikołajowo”, 
zorganizowanej przez Renatę 
Sobczak i Małgorzatę Stasiuk 

laureatom konkursu wręczono 
nagrody i upominki. 

Renata Sobczak wraz ze 
swoją klasą IIIa gościła w jed-
nym z przedszkoli na wspólnym 
śpiewaniu kolęd, przekazując 
jednocześnie upominki, wyko-
nane przez klasę IIIb pod kie-
runkiem Małgorzaty Łapuć. 

Przedszkolaki cieszyły się 
imprezami czytelniczymi, po-
święconymi  tematyce „Ptaki 
wokół nas”, przeprowadzo-
nymi przez Martę Franasz-
czuk-Truszkowską (logopedę) 
i Sławomirę Obłąkowską (bi-
bliotekarza). 

Dzieci obejrzały eksponaty 
zgromadzone na wystawie: 
przedmioty codziennego 
użytku w kształcie ptaków 
lub ozdobione ich wizerunka-
mi, układanki, gry, ilustracje, 
książki poświęcone pielęgnacji 
i opiece oraz maskotki-przytu-
lanki w postaci kurczaków, pin-
gwinów, kur, kaczek. Słuchały 
trelów ptasich z kasety oraz 
wzięły udział w konkursie. 

Wszyscy z zainteresowaniem oglądają przedstawienie

Dzieci rysują portrey mikołaja

Szkoła Podstawowa nr 80 dzieli się 
doświadczeniem z innymi placówkami

Dowiedziały się, jak dokar-
miać ptaki zimą i zachować 
bezpieczeństwo w kontakcie 
z nimi. Dzieci wysłuchały pio-
senki o kukułeczce i poznały 
ludowe wierzenia. Spodobały 
im się czytane głośno wiersze 
o ptakach, ale największą ra-
dość wywołało wspólne z pro-
wadzącą wykonanie „Kaczki 
dziwaczki”. Na zakończenie 
otrzymały obrazki do pokoloro-
wania, przedstawiające ptaszki 
posilające się w karmniku. 

Nauczyciele wychowania 
fizycznego przygotowali Tur-
niej Sportowo-Noworoczny 
dla grup pięcio- i sześcio-
latków, koordynowany przez 
Romę Jachlewską i Barbarę 
Ludzińską. W najbliższych 
miesiącach planujemy prze-
prowadzenie konkursu recy-
tatorskiego, kilka konkursów 
plastycznych, dwa spektakle 
kukiełkowe, imprezę  „Eko-
Kapturek” oraz wspólny Fe-
styn Rodzinny.

Szko³a dla œrodowiska
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Grupa nauczycieli zorga-
nizowała akcję charytatywną, 
nazywając ją „Gwiazdka dla 
Hospicjum”. Celem jest po-
moc pacjentom Hospicjum 
im. E. Dutkiewicza. Koor-
dynatorami akcji były na-
uczycielki: Iwona Klimowicz, 
Agnieszka Bernaś oraz Do-
rota Szurdak–Szulc. 

Zbierano środki pielęgna-
cyjne dla pacjentów oraz 
środki chemii gospodarczej 
dla utrzymania czystości. 
Zbiórka trwała miesiąc, a ko-
ordynatorki reklamowały 
akcję. Uczniowie klasy VI B 
pod kierunkiem Doroty Szur-
dak-Szulc przygotowali 15 
plakatów, rozwieszonych na 
korytarzach. W lokalnej gaze-
cie „U Nas” opublikowaliśmy 
na ten temat artykuł. Ucznio-
wie wkleili do zeszytu ulotki 
przygotowane przez Agniesz-
kę Bernaś, dzięki czemu ro-
dzice dowiedzieli się, czego 
potrzeba i dla kogo. 

Dyrektor Mariola Cyranek 
przekazała informacje pro-
boszczom obu parafii w Gdań-
sku Osowej. Ksiądz Wiesław 
Szlachetka z parafii św. Po-
likarpa oraz ksiądz Wojciech 
Tokarz z parafii Chrystusa 
Zbawiciela przez kilka tygodni 
zachęcali podczas mszy do 
wsparcia naszych działań. 

Nasze działania miały tak-
że cel edukacyjno –społeczny. 
Katechetki Agnieszka Bernaś 
oraz Renata Grochowska 
zapoznały uczniów z misją 
hospicjum. Dwie klasy piąte 
podczas takich zajęć przygo-
towały plakaty  propagujące 
ideę tej placówki.  

Z okazji Międzynarodo-
wego Dnia Wolontariusza 
pozyskiwaliśmy fundusze ze 
sprzedaży ciast oraz z loterii 
fantowej. Atrakcyjne nagro-
dy otrzymaliśmy z Wydziału 
Promocji Urzędu Miejskiego. 
Nagrody ufundowała również 
dyrektor szkoły oraz wicedy-

rektor Janina Bariatin. Zebra-
liśmy 1256,71 złotych. Na tym 
sukcesie nie poprzestaliśmy. 

W okresie przedświątecz-
nym organizatorki zachęcały 
uczniów do wykonywania 
kartek świątecznych, ozdób 
i dekoracji. Sprzedawano je 
następnie na zebraniu z ro-
dzicami 15 grudnia 2009 roku. 
Iwona Klimowicz koordynowa-
ła te same działania wśród 
uczniów klas młodszych. Mal-
wina Klimowicz przekazała 
piękne anioły z masy solnej. 
Te działania przyniosły sumę 
836,60 złotych. Łącznie pod-
czas tych dwóch grudniowych 
dni zebraliśmy kwotę 2093,31 
złotych. Iwona Klimowicz 
znalazła osobę sponsorującą 
transport, toteż delegacje klas 
III g, IV c, VI b, VI e, łącznie 
44 uczniów wraz opiekunami  
odwiedziło z darami hospicjum 
21 grudnia 2009 roku. 

Pacjenci otrzymali środki 
kosmetyczno – higienicz-

Szkoła dla środowiska

ne, a placówka 10 kartonów 
środków chemicznych do 
utrzymania czystości. Oprócz 
tego przywieźliśmy 27 paczek 
dla chorych dzieci. Każdy 
otrzymał to, o czym marzył 
lub o co prosili jego rodzice. 
Najmłodsze dzieci zostały 
obdarowane migoczącymi 
zabawkami z pozytywką oraz 
książeczkami i grzechotkami. 
Widzieliśmy uśmiech na twa-
rzach starszych dzieci, otwie-
rających paczki, zawierające: 
bajki na płytach DVD, książki, 
samochodziki, maskotki, sło-
dycze, ozdoby do włosów, gry 
komputerowe. Przekazaliśmy: 
obiadki i desery w słoiczkach, 
witaminy Multisanostol, prze-
ścieradła, kocyki, środki ko-
smetyczne i co najważniejsze 
odzież. Hospicjum ma pod 
swoją opieką ponad 30 osie-
roconych dzieci. Dla nich przy-
gotowaliśmy również paczki 
ze słodyczami. Wzruszającym 
i niezapomnianym momentem 
było wręczanie pacjentom ręcz-
nie wykonanych kartek z życze-
niami świątecznymi. 

Klasa III g zaprezentowa-
ła przedstawienie jasełkowe. 
Martyna Kwiatkowska i Jakub 
Kuropatwa oraz z szóstokla-
sista Artur Piastowski zagrali 
na gitarach kolędy. Zostaliśmy 
bardzo miło przyjęci przez pra-
cowników placówki. Uczniowie 
pytali o sposoby udzielania po-
mocy, odpowiedzi udzielała 
Ola Kalita z centrum wolonta-
riatu oraz Teresa – sekretarka. 
Nasz pobyt w tym niezwykłym 
miejscu nie trwał długo, ale 
obudził w dzieciakach ducha 
pomocy. 

Dorota Szurdak – Szulc
Nauczyciel języka polskiego  

w SP nr 81

Szkoła Podstawowa nr 81 
pomaga hospicjum

Pakujemy prezenty, które przyniosą radość
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Do poszukiwań informacji 
dotyczących dawnego cmenta-
rza ewangelickiego na Stogach 
zainspirowała mnie moja na-
uczycielka historii pani Grażyna 
Durajczyk, proponując napisanie 
pracy, dotyczącej ciekawostek 
historycznych mojej dzielnicy 
Stogi w ramach projektu kółka 
historycznego „Moja Mała Oj-
czyzna”. 

Praca ta brała udział w ogól-
nopolskim konkursie historycz-
nym „Mała ojczyzna w pamięci 
i świadectwach” organizowanym 
przez Fundację Ośrodek „Karta” 
w Warszawie (www.karta.org.pl). 
Moja praca została wyróżniona 
i umieszczona w archiwum „Hi-
storii Bliskiej” pod nr HB 12/0284-
I/08 co dało mi dużą satysfakcję 
i zachęciło do kontynuowania 
poszukiwań śladów przeszłości, 
miejsc i ludzi związanych z mo-
im miastem. Temat związany 
z dawnym cmentarzem w naszej 
dzielnicy pomógł mi wybrać mój 
ojciec, który jest przewodnikiem 
turystycznym i pasjonuje się hi-
storią regionu. 

Dz ie je  cmentarza  oka-
zały  s ię  jednak sporym 
wyzwaniem,  pon ieważ na 
jego temat istniało niewie-
le informacji, a te nieliczne, 
które zawarte były w ki lku 
polskich opracowaniach, oka-
zały się nie do końca ścisłe.
Dotyczyło to choćby śladów 
po cmentarzu czy lokalizacji 
dawnego kościoła ewange-
lickiego. Wraz z ojcem zbie-
raliśmy informacje zarówno 
w arch iwach po lsk ich  jak 
i niemieckich. 

Przeprowadziliśmy także 
kilka prac w terenie, wykonując 
pomiary, zdjęcia i odkrywki frag-

mentów zasypanych dawnych 
nagrobków. Była to pasjonująca 
przygoda z odkrywaniem histo-
rii i to tak blisko mojego domu. 
Czułem się trochę jak detektyw 
odkrywający nieznane nikomu 
zdarzenia i informacje trudno 
dostępne. W trakcie opracowy-
wania tematu uświadomiłem so-
bie, jak istotną rzeczą jest pamięć 
o ludziach, żyjących kiedyś w tym 
samym miejscu co ja, których od 
dawna już nie ma. Zrozumiałem, 
że zaciera się świadomość o tym, 
jak wyglądała kiedyś nasza dziel-
nica  kształtowana także przez 
dawnych mieszkańców. Byli to 
dla mnie całkiem obcy ludzie 
i, jak się okazało w trakcie po-
szukiwań, często o odmiennej 
religii i narodowości, ale fakt, 
że mieszkali, pracowali, żyli tu-

Uczeń Gimnazjum nr 11 
poszukuje wiadomości 
o swojej dzielnicy

taj stał się bardzo ważny. Byli 
jednak częścią miasta o tak 
niezwykłej historii, co dawało 
mi poczucie wspólnej małej oj-
czyzny, miejsca gdzie wspólnie 
mieszkaliśmy, uczyliśmy się, 
wypoczywaliśmy, bawiliśmy się. 
Wysnułem refleksję, że żyliśmy, 
chociaż oddzielało nas wiele lat 
i zdarzeń. Gdańszczanie od wielu 
lat postrzegają dzielnice w której 
mieszkam od urodzenia w spo-
sób negatywny i niesprawiedliwy. 
Panuje stereotypowe i niesłusz-
ne przekonanie, że mieszkańcy 
Stogów nie interesują niczym, 
a zwłaszcza przeszłością miej-
sca, w którym żyją. Oczywiście 
jest to nieprawda! 

Zauważam i się cieszę, że 
coraz częściej mieszkańcy na-
szej dzielnicy zwracają uwagę 

między innymi w artykułach na 
stronach internetowych portalu 
dzielnicy czy w szkołach, że 
osada i późniejsza dzielnica 
gdańska Stogi, była pięknym 
miejscem pełnym pensjonatów 
wypoczynkowych i restauracji. 
Było tu kąpielisko nadmorskie, 
tętniące gwarem licznych tu-
rystów odwiedzających piękną 
wyspę, by podziwiać jej lasy, 
jeziora, plaże, łąki i malownicze 
domki rybackie. Mam nadzieję, 
że nasza dzielnica zostanie 
szybko zauważona i doceniona 
przez władze miasta, stanie się 
atrakcyjna pod względem tu-
rystycznym o odzyska dawną 
świetność. 

Olaf Krause
Gimnazjum nr 11 

w Gdańsku - Stogach kl. III c

Na wyprawie z ojcem 

Olaf Krause



Koordynatorami działań w dziedzinie muzycznej 
są nauczyciele prowadzący chór szkolny: kierownik 
muzyczny i aranżer – Leszek Cioch oraz dyrygent 
– Maria Jakubowska. 

Imponujący jest dorobek chóru w ciągu kilku 
zaledwie ostatnich lat. Warto wymienić coroczny 
występ chóru w uroczystym podsumowaniu Wo-
jewódzkiego Konkursu Ortograficznego, koncert 
kolęd i pastorałek w Gimnazjum nr 8 w styczniu 
2008, występy chóru podczas mszy św. W koście-
le św. Brygidy – w repertuarze znalazły się kolędy 
i pastorałki oraz pieśni patriotyczne, udział chóru 
w uroczystości z okazji Światowego Dnia Książki 
w Dworze Artusa w kwietniu 2007.

Bal studniówkowy Technikum nr 12 z Ze-
społu Szkół Samochodowych odbył się 6 
lutego w hotelu „Orle” w Sobieszowie. Roz-
poczęto uroczystym polonezem, potem były 
przemówienia władz szkolnych. 

Atrakcją balu było przedstawienie „Baśń 
o zaczarowanym królestwie”, przygotowane 
przez uczniów kl. IV C pod moim kierunkiem. 
Prezentowało w dowcipny sposób ich drogę 
od klasy pierwszej aż do matury. Nie oby-
ło się więc od „potyczek” z nauczycielami, 
opisów ich „tortur” i „męczarni” uczniów na 
drodze zdobywania edukacji. Dzięki efek-
townym przebraniom uczniów i ich wczuciu 

się w rolę (klasa przecież męska) efekt był 
naprawdę nadzwyczajny. 

Po spektaklu nasz uczeń Michał Wikliń-
ski wraz z partnerką z LO nr 15, Agnieszką 
Miłek zatańczyli po mistrzowsku salsę, 
otrzymując gromkie brawa. Oboje są adep-
tami Szkoły Tańca w Gdańsku Salsa Kings. 
A potem tańcom już nie było końca. Mło-
dzież bawiła się pięknie. Ozdobą stołu był 
smaczny tort od pana prezydenta!

Ewa Czynczyk 

Zdjęcia: Ewa Magnacka

Chór uczestniczył również w konkursach 
i przeglądach. Odbywającym się w listopadzie 
2009 Międzyszkolnym Przeglądzie Chórów 
zajął I miejsce, wykonując pieśni patriotycz-
ne. Dwukrotnie zdobył I miejsce w Konkursie 
Polskich Kolęd i Pastorałek w kategorii gimna-
zjów i szkół podstawowych – w styczniu 2004 
i w styczniu 2010. 

Obecnie w chórze śpiewa 45 dziewcząt i chłop-
ców z klas I-VI, wykonując utwory w ciekawej dwu-
głosowej aranżacji. Obecnie chór przygotowuje 
się do uświetnienia uroczystości z okazji obcho-
dów pięćdziesięciolecia szkoły, które się odbędą 
15 maja. 

Sukcesy chóru Szkoły Podstawowej nr 57

Studniówka w Samochodówce

Polonez w wykonaniu aktorów

Lekcja na wesoło 




