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Wszyscy na pokład

50 lat Zespołu Szkół Morskich

Urząd Miejski

Najlepsi nauczyciele otrzymali odznaczenia
W Dniu Nauczyciela 78
nauczycieli otrzymało Nagrody Prezydenta Miasta
Gdańska. – W imieniu gdańszczan i swoim pragnę wam
podziękować za wysiłek,
jaki podejmujecie, kształcąc
nowe pokolenie – powiedział
prezydent Paweł Adamowicz
podczas uroczystości 14

października w Ratuszu Głównego Miasta. – Życzę wam,
aby trafiali się wam uczniowie ciekawi świata, zadający
pytania. – Prezydent podkreślał dorobek nagrodzonych
nauczycieli, ich innowacyjne programy oraz sukcesy
w doprowadzeniu swoich
uczniów do zdobywania na-

gród na olimpiadach przedmiotowych. Wielu nauczycieli otrzymało również medale
Komisji Edukacji Narodowej.
Wręczał je w imieniu kuratora Jan Główczewski, zastępca
dyrektora Wydziału Wspomagania i Rozwoju Edukacji.
Za szczególne zasługi dla
gdańskiej oświaty medal KEN

Przewodniczący Komisji Edukacji Wojciech Błaszkowski i nauczyciele

Marzena Orszulak przyjmuje nagrodę z rąk prezydenta

Pasowanie pierwszoklasistów
w Szkole Podstawowej nr 57

Rodzice przejęci uroczystością
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Zdzisława Głowienka i Maria Tatarewicz otrzymały medale KEN, Anna Kocik – nagrodę kuratora

otrzymała dyrektor Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego
Regina Białousów.
W imieniu nauczycieli wyrazy podziękowania miastu
i prezydentowi złożyła Marzena

Majerowska. – Odznaczenia są
dla nas moralnym zobowiązaniem do jeszcze lepszej pracy.
Przewodniczący Komisji
Edukacji Wojciech Błaszkowski powiedział – Wasza praca

jest inwestycją w człowieka:
macie wpływ na przyszłość
naszego miasta. Życzę wam
niegasnącego entuzjazmu
w krzewieniu tego, co piękne,
dobre i mądre.

Kombatant Wacław Butowski pasował szablą pierwszoklasistów
na ucznia, kontynuując rycerski obyczaj i patriotyczne tradycje wychowania w tej szkole. Towarzyszyli mu: kapitan Edmund Popieliński,
kapitan Alojzy Górski, porucznicy Stefan Seroka – uczestnicy walk pod
MonteCassinoiCzesławChmara.Nauroczystośćprzybyłproboszczparafii pod wezwaniem św. Brygidy ks. Ludwik Kowalski, przedstawiciel
Rady Rodziców Joanna Kłysz – Pirska i przedstawiciel Rady Dzielnicy
Śródmieście Aneta Budzińska. Przysięgę składała kl. I a integracyjna
i I b. Dzieci zostały przygotowane przez wychowawczynie – Hannę
Grzesik, Annę Wójcik i Małgorzatę Wróblewską.
Lilianna Płoszaj dyrektor szkoły
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50 lat ZSM

Wszyscy na pokład
Przy Nabrzeżu Ziółkowskiego w Nowym Porcie zakotwiczyła 24 września 2011 roku słynna fregata
– „Dar Młodzieży”, a grono znamienitych gości weszło na jej pokład, by uczestniczyć w uroczystości
pięćdziesięciolecia Zespołu Szkół Morskich. Odegrano hymn Polski i Unii Europejskiej, umundurowane szeregi młodzieży stały w postawie na baczność.
Z nieukrywaną radością
i dumą witał gości gospodarz
obchodów, dyrektor Zbigniew
Pancer – jemu to właśnie wręczyła Medal Prezydenta Miasta
Gdańska zastępca prezydenta
Ewa Kamińska. Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska przyjęła
z jej rąk Joanna Cichosz.
Minister Edukacji Narodowej
Katarzyna Hall zwróciła uwagę
na unikalny charakter szkoły
i jej znak rozpoznawczy, jakim jest
mundur. Dodała, że szkoła rozwija się w prawidłowym kierunku,
wychodząc naprzeciw unijnego
rynku pracy. Życzyła uczniom jak
najlepszego przygotowania do
wykonywania zawodów, które

Konkurs skierowany do szkół
prowadzących kształcenie zawodowe
został ogłoszony 5 października 2010
roku w ramach projektu„Szkoła
zawodowa szkołą pozytywnego
wyboru”. Jego głównym celem było
wyłonienie i promocja szkół osiągających wysoką jakość i efektywność
kształcenia zawodowego.
Do konkursu zgłosiło się 212 szkół
w 15 obszarach kształcenia. Kryteria,
które komisja konkursowa brała pod
uwagę przy ocenie merytorycznej
wniosków, to m.in.: efektywność
kształcenia i zdawalność egzaminu
potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, udział uczniów w turniejach
i olimpiadach zawodowych, współpraca szkół z pracodawcami, instytucjami
rynku pracy, instytucjami naukowobadawczymi, badanie losów absolwentów, działania na rzecz poprawy
bazy techniczno-dydaktycznej, a także
działania zmniejszające i ograniczające
liczbę niepowodzeń szkolnych oraz
wspierające uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

wybrali w procesie kształcenia.
Wicekurator Elżbieta Wasilenko
wręczyła nagrodę Pomorskiego
Kuratora Oświaty Danucie Landowskiej oraz wyraziła uznanie
dla dyrektora szkoły za realizację
ambitnego planu rozwoju placówki, odpowiadającego wyzwaniom współczesnej cywilizacji.
Prorektor Akademii Morskiej
Stanisław Górski podkreślił, że
uczelnia od dawna współpracuje
z ZSM, a uczniowie, którzy kształcą się na kierunkach morskich
nie muszą w przyszłości martwić
się o pracę. Dyrektor Urzędu
MorskiegowGdyniAndrzejKrólikowski, wręczył dyrektorowi Zbigniewowi Pancerowi certyfikat

szkoły w zakresie kształcenia
w zawodach morskich.
O pozytywnym wpływie
wymiany uczniów na relacje
polsko-niemieckie powiedział
Kurt Leubmeier dyrektor Fachoberschule z Freising. Jego placówka od 10 lat współpracuje
z powodzeniem z ZSM.
Z kolei prezes Klubu Szkół
Westerplatte Andrzej Szatkowski
podsumował działalność szkoły
w zakresie organizowania kolejnych spotkań członków klubu
i rejsów na Westerplatte.
Ostatnim punktem uroczystości było jubileuszowe ślubowanie nowego rocznika ZSM.
Morskiego błogosławieństwa

udzielił uczniom klas pierwszych ks. Piotr Libiszewski.
Pierwszoklasiści wraz z rodzicami mogli zwiedzić tę wspaniałą fregatę. Absolwenci z kolei
udalisięwsentymentalnąpodróż
w czasie, zwiedzając mury swojej starej szkoły. Uroczystość
prowadzili nauczyciele ZSM –
Karina Puzdrowska i Stanisław
Duziak.

Najlepsza szkoła w kategorii fryzjersko-kosmetycznej
Zespół Szkół Zawodowych nr 9 zajął I miejsce, a tym samym otrzymał tytuł „LIDERA EDUKACJI ZAWODOWEJ”, co czyni nas najlepszą szkołą w Polsce w kategorii szkół fryzjersko-kosmetycznych.
W nagrodę szkoła otrzymała
wyposażenie dwóch pracowni: komputerowej i językowej,
z pełnym oprogramowaniem
i oprzyrządowaniem, każda na
17 stanowisk.
Nasza szkoła ciężko pracowała na ten nobilitujący nas
tytuł. Jesteśmy organizatorami
prestiżowych Ogólnopolskich
Konkursów – Młodych Talentów
Fryzjerskich o „Bursztynowy
grzebień”, Konkursu Makijażu
o „Bursztynową pomadkę” oraz
konkursu odzieżowego „Na
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najlepszego kreatora mody”. Te trzy ogólnopolskie, prestiżowe konkursy są jednocześnie promocją naszego regionu, bowiem główne
nagrody ozdobione są złotem Bałtyku – bursztynem. Nasi uczniowie
zajmują najwyższe miejsca w konkursach na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim. Ten sukces to nagroda dla dyrekcji, wszystkich
nauczycieli, przede wszystkim nauczycieli zawodu, a także dla uczniów, którzy uczestniczą w życiu szkoły i ją reprezentują na różnego
rodzaju konkursach, pokazach i imprezach organizowanych przez
środowisko lokalne. Patronat nad konkursami już od lat sprawują
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Pomorski Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz, Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz
Nowy Kurier Nadbałtycki.
Prowadzimy współpracę ze szkołą w Niemczech w ramach polskoniemieckiej wymiany młodzieży szkół odzieżowych i fryzjerskich.

Historia ZSM to pięć dekad,
z których każda miała wpływ na
niepowtarzalny klimat szkoły.
Placówka na przestrzeni dziesięcioleci zmieniła się całkowicie, ale
zawsze pozostawała wierna swojemu morskiemu charakterowi.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Zarządu Portu Gdańsk, powołana w 1961r. przeszła rewolucyjną przemianę, stając się w 2011 r.

współczesnym, wieloprofilowym Zespołem Szkół Morskich,
który odpowiada z powodzeniem wyzwaniom zmieniającej
się gospodarki.
Mury szkoły opuściło 7566
absolwentów: niektórzy podjęli
pracę po ukończeniu szkoły, inni
rozpoczęli studia. Dziś pływają na
statkach po wszystkich morzach
świata i pod różnymi banderami. Pracują w Porcie Gdańskim
i w Gdyni. Zajmują stanowiska
w różnych hotelach na terenie
całej Europy. Pracują w szkołach,
bankach i innych instytucjach.
Niektórzy pozostali niejako

Szkoła w ramach dobrej współpracy z pracowdawcami i firmami pozyskuje sponsorów wśród znanych marek z branży fryzjersko-kosmetycznej. Współpracujemy z Międzynarodowymi Targami Gdańskimi, aktywnie uczestniczymy w Targach „Uroda”.
Nasi uczniowie bardzo chętnie włączają się w pracę wolontariatu, wykonując nieodpłatnie usługi fryzjerskie dla podopiecznych domów dziecka i domów opieki społecznej, prowadząc
współpracę z licznymi placówkami: Centrum Pomocowym Caritas
im. Jana Pawła II, Ośrodkiem Opiekuńczo-Wychowawczym „Dom
na Klifie”, Domem Małego Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku, Domem pomocy społecznej „Ostoja” w Gdańsku.
Jest to współpraca przynosząca korzyści i wiele satysfakcji nie
tylko podopiecznym placówek, ale również naszej młodzieży, która ma okazję nauczyć się i wykazać się swoją tolerancją i akceptacją osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia. Rozwija
to w młodych ludziach postawę altruistyczną i humanitarnego
podejścia do drugiego człowieka.
Szkoła otrzymuje liczne podziękowania i gratulacje za zaangażowanie i tę pracę naszej młodzieży i grona pedagogicznego.
ZSZ nr 9 to szkoła nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się,
myśląca o przyszłości swoich uczniów i wciąż poszerzająca ofertę edukacyjną tak, by sprostać wymogom dzisiejszego rynku
pracy. Dwa lata temu wprowadziliśmy innowację, w ramach której realizowane są zajęcia wyposażające przyszłych techników
technologii odzieży w umiejętności stylisty. Uczniowie klasy I
uczą się wykonywać makijaż: dzienny, wieczorowy, fantazyjny, teatralny, telewizyjny, inspirowany porą roku, awangardowy, zdobywają też umiejętności w zakresie stylizacji paznokci.
W klasie drugiej uczniowie zajmują się tworzeniem fryzur:
dziennej, okolicznościowej, awangardowej,inspirowanej porą
roku. W klasie trzeciej uczą się kreowania wizerunku, czyli
– połączenia umiejętności nabytych w klasach I-III z zakresu

Ewa Kamińska, wiceprezydent

wierni mundurowi, pracując
w służbach mundurowych – policji, straży granicznej.
Pięćdziesięcioletni dorobek
placówki jest bogaty i stanowi

powód do satysfakcji. Złożyły
się na niego wysiłki pokoleń
nauczycieli, ich przełożonych
i wychowanków.
Karina Puzdrowska

projektowania, wykonania ubiorów oraz makijażu i fryzur. Tworzą kreacje i pokazy mody.
W technikum usług fryzjerskich realizowana jest specjalizacja: „Fryzjerstwo i wizaż w fotografii reklamowej”, gdzie młodzież rozwija dodatkowe umiejętności z zakresu wizażu. Dbając
o atrakcyjność naszych absolwentów na rynku pracy, organizujemy różnorodne kursy i szkolenia, dające młodzieży certyfikaty
zawodowe i dodatkowe umiejętności. Dla absolwentów szkół
technikalnych otwarty został dodatkowy kierunek kształcenia
w policealnej szkole kosmetycznej, w której młodzież nie tylko
rozwija pokrewne umiejętności, ale zdobywa też nowy zawód.
Zespół Szkół Zawodowych nr 9 od kilku lat jest ośrodkiem egzaminacyjnym OKE, w którym przeprowadzane są egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie fryzjer. Szkoła
osiąga wysoki odsetek sukcesów na egzaminach zewnętrznych,
co także zostało docenione w konkursie organizowanym w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru”.
Jako szkoła jesteśmy dumni z tego sukcesu, oraz z tego że
mogliśmy reprezentować nasz region wśród najlepszych szkół
w Polsce. Nie spoczywamy jednak na laurach: w nowym roku podejmujemy nowe wyzwania, kolejne inicjatywy i jesteśmy pewni,
że I miejsce w konkursie o tytuł „LIDERA EDUKACJI ZAWODOWEJ”
nie jest ostatnim naszym osiągnięciem. – Cieszę się, że wspólnie
możemy świętować wasz sukces. Te osiągnięcia przyszły w ważnym momencie dla szkolnictwa zawodowego. Zmiany wprowadzone niedawno w Ustawie o systemie oświaty przybliżą kształcenie zawodowe do potrzeb rynku pracy – powiedziała Krystyna
Szumilas, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej
podczas uroczystości wręczania dyplomów laureatom konkursu
„Lider Edukacji Zawodowej”, która odbyła się 14 września 2011 r.”
<cytat www.men.gov.pl>
Teresa Gołębiewska, dyrektor szkoły
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Akademia Gdańskich Lwiątek

Gdańscy uczniowie z indeksem
W Szkole Podstawowej nr 14
odbyła się 7 października 2011
roku uroczysta inauguracja kolejnej edycji Akademii Gdańskich
Lwiątek połączona z uhonorowaniem „Koryfeuszy Gdańskich
Lwiątek”. Nauczyciele, których
ponad 50 % uczniów po trzech
latach uczestnictwa w AGL zdobywa tzw. złotą odznakę Gdańskiego Lwiątka, otrzymują tytuł
Koryfeusza Gdańskich Lwiątek
(koryfeusz – człowiek wybitny,
działacz na polu nauki).
Gościem honorowym spotkania była minister edukacji narodowej Katarzyna Hall, która
sprawuje patronat honorowy
nad projektem oraz dyrektor
Wydziału Edukacji Regina Białousów. Katarzyna Gęba z Wydziału
Organizacji dokonała prezentacji
wyników ankietowego badania
ewaluacyjnego, przeprowadzonego przez Wydział Edukacji we

wrześniu, które ukazało szerokie
spektrum działań nauczycieli
uczestniczących w AGL.
Prezes Zarządu Fundacji
Wspólnota Gdańska Andrzej Stelmasiewicz, który jest realizatorem AGL, przybliżył historię tego
niezwykłego projektu. Honory
gospodyni pełniła dyrektor SP 14
Hanna Jóźwiakowska.
Piotr Clüver (1616 r.) powiedział, że najbardziej pociąga nas
miłość do tej ziemi, na której po raz
pierwszy ujrzeliśmy światło dzienne, gdzie ciało otrzymało pierwsze
pożywienie, a duch pierwszą wiedzę. Myślę, że Akademia Gdańskich Lwiątek jest właśnie przedsięwzcięciem, które pomaga nam
budować więzi najmłodszych
mieszkańców Gdańska i Pomorza
z małą ojczyzną.

Trzy tysiące razy w
Na podstawie badań ankietowych Katarzyna Gęba z Urzędu Miejskiego obliczyła, że w ciągu czterech lat nauczyciele
zorganizowali 2632 wycieczki do miejsc kultury i muzeów.
Projekt uznano w większości za atrakcyjny i tylko pojedyncze
osoby rezygnują z jego kontynuowania.
Na 128 nauczycieli 93 stwierdziło, że dzieci z roku na rok
mają coraz większą satysfakcję
ze zdobywanej wiedzy i doświadczeń, a ich zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Gdańska stale wzrasta.
Oprócz odwiedzania muzeów
uczniowie i nauczyciele organizują szkolne wystawy prac

plastycznych i konkursów.
Wiele dzieci systematycznie
prowadzi dokumentację wycieczek w formie albumów,
kroniki, notatników, na stronach www czy w szkolnych
gazetkach. Nauczyciele zwracają uwagę na pomoc rodziców. Dzieci są inspiracją dla
rodziców, zachęcając ich do

Zdzisława Głowienka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej SP 14

Andrzej Stelmasiewicz podkreśla wartości projektu

Szkoła Podstawowa nr 86

W szkole rozwijamy nasze talenty
Nauka w naszej szkole jest
pasjonująca. Zorganizowaliśmy
konkurs pod tytułem „Mam talent”, aby umożliwić uczniom
odkrycie ich ukrytych możliwości i pokazanie ich koleżankom
i kolegom. Każdy opowiedział
o tym, co lubi i potrafi robić. Co
więcej, zaprezentował, jakie już
ma umiejętności.
Obecnie realizujemy program
Roku z Pasją. Celem jego jest zapewnienie każdemu uczniowi
rozwoju odpowiedniego do jego
potrzeb i możliwości. Szkoła to
nie tylko lekcje. Istnieją również
okazje do zorganizowania ciekawych wydarzeń pozalekcyjnych. Program kładzie nacisk na

indywidualne podchodzenie do
uczniów, odkrywanie ich uzdolnień i zainteresowań. Tę zasadę
traktuje jako jedno z najważniejszych zadań szkoły. W każdym
uczniu drzemie bowiem jakiś

Alan zakłada hełm i ochraniacze

 | Nowy Kurier Nadbałtycki | 7/2011

talent, są ukryte możliwości i pasje”. W minionym roku szkolnym
2010/2011 uczniowie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach
rozwijających ich talenty. Alan –
jeździ na go – kartach. Uczestniczy

w zawodach kartingowych i jest
kierowcą. Bardzo ciekawie opowiedział nam o swojej pasji. Dawid – ma zdolności manualne.
Krzyś – jest mistrzem gry w szachy. Marysia – jest miłośniczką
przyrody, ma duży zasób wiedzy
na ten temat. Agata interesuje się
tańcem, to jej pasja.
Również rodzice ciekawie
potrafią opowiadać o swoich pasjach. Uczestniczyliśmy
w ciekawej lekcji z mikrobiologii, którą prowadziła mama
Miłosza. Uczniowie mieli okazję
obejrzeć rosnące na płytkach
Petriego bakterie z różnych
środowisk, zaobserwować ich
właściwości, a nawet zmierzyć pH pożywek przy pomocy papierków lakmusowych.

muzeum

Katarzyna Gęba

odwiedzania miejsc kultury
i muzeów.
Projekt AGL został znakomicie oceniony przez nauczycieli, którzy dostrzegają
jego wartości dydaktyczne,
jak kształtowanie szacunku
dla tradycji, zwyczajów, pamiątek i wyrabianie wielu
pożądanych społecznie postaw czy uruchomienie mechanizmów automotywacji.
Niektóre dzieci uwierzyły
w swoje możliwości i stały
się bardziej pewne siebie, nauczyły się samodzielności.
Poruszono również temat
związany z uwrażliwieniem
uczniów na potrzebę częstego
mycia rąk. Pod kierunkiem osby
prowadzącej dzieci brały udział
w niezwykłych zabawach badawczych i eksperymentach.
Uczniowie wykazali się dużą
motywacją poznawczą. Uśmiech
na twarzach pojawił się, gdy
mogli pogłaskać „bakterie”,
oczywiście pluszowe. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał
dyplom uczestnictwa w zajęciach, z pieczątką prowadzącej.
Mama Lynn pokazała nam swoją pasję, jaką jest taniec. Przygotowała specjalnie dla naszych
uczniów układ choreograficzny, który zatańczyły. Mama Oli
szyje piękne stroje. Uszyła dla

Dostała nagrodę za „Smoluszka”
Od czterech lat wysyłam
w czerwcu na konkurs wszystkie
prace literackie moich uczniów,
które piszą na lekcjach nauczania
początkowego i na zajęciach
koła artystycznego kuźnia talentów. W tym roku wysłałam
132 prace: wiersze, legendy,
bajki, opowiadania, reportaże
i to właśnie bajka Natalii Baranowicz. „Smoluszek” zdobyła
nagrodę. Natalia jest moją drugą lauretaką w tym konkursie.
Konkurs literacki „Lipa” organizowany jest od 1983 roku przez
Spółdzielcze Centrum Kultury
„Best” działające przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w
Bielsku-Białej pod patronatem
kolejnych prezydentów Bielska
– Białej i wsparciu finansowym
Urzędu Miasta w Bielsku-Białej,
Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” oraz Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Nad
całością czuwa Irena Edelman
– od 25 lat szefowa klubu „Best”.
W składzie jury są: Tomasz Jastrun – przewodniczący (poeta,
pisarz, syn poetki Mieczysławy
Buczkówny i poety Mieczysława
Jastruna), Jan Picheta (dziennikarz, poeta), Juliusz Wątroba

(poeta, autor tekstów poezji
śpiewanej), Irena Edelman – sekretarz.
Finał konkursu „Lipa 2011”
odbył się 21 października

Teatru Polskiego w Bielsku –
Białej przy muzycznej aranżacji
Krzysztofa Maciejowskiego. Jak
co roku, miały też miejsce warsztaty literackie prowadzone

Natalia otrzymuje nagrodę

w sali Spółdzielczego Centrum
Kultury „Best” w Bielsku-Białej,
na który Natalia pojechała ze
swoją mamą. Nagrody wręczał
prezydent Bielska-Białej Jacek
Krywulta. Podczas finałowej gali
odbył się koncert wybranych
utworów z piętnastu lat konkursu w wykonaniu aktorów

Bardzo ciekawe zajęcia z mikrobiologii

przez jurorów konkursu.
Główną nagrodą konkursu
jest wydana przez organizatorów
antologia z utworami wszystkich
laureatów. Zawsze wybieranych
jest 100 laureatów, którzy otrzymują równorzędne nagrody.
Zdzisława Głowienka

Oglądamy niezwykłe preparaty

wszystkich piękne kostiumy do
pokazu tanecznego.
W nowym roku szkolnym
2011/2012 w dalszym ciągu
rozwijać będziemy w naszych
uczniach ich zdolności, rozbudzać nowe zainteresowania,
aktywizować rodziców i zwiększać motywację do uczenia się.
Opracowała: Olga Plichta-Mardzińska
wychowawczyni kl. II B

Mamy talent do tańca
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Zespół Szkół Energetycznych

Wybraliśmy Młodzieżową Radę Miasta

Prezentacja Pauli Stachacz

Pierwsze w historii Gdańska
wybory do Młodzieżowej Rady
Miasta odbyły się 26 września
w ZSE. Nasza szkoła zdobyła
dwa mandaty na sześć, więc
uważamy to za spory sukces
uczniów naszej szkoły.
Nasza placówka była miejscem głosowania szkół z 1.
Okręgu Wyborczego. Zgłosiło
się 11 szkół, wysuwając 19 kandydatów. ZSE reprezentowało
4 uczniów – Paula Stachacz

i Mateusz Załuski z XIII LO, Zbigniew Klebba i Arkadiusz Smolarczyk z Technikum 13. Wszyscy
kandydaci musieli w dwuminutowej prezentacji zareklamować
swoją osobę oraz przedstawić
plany działalności społecznej.
Nasi uczniowie wypadli rewelacyjnie. Ich profesjonalne prezentacje zrobiły na rywalach
spore wrażenie. Pauli Stachacz
towarzyszył występ szkolnych
cheerleaderek, a koledzy rozdawali obecnym ulotki wyborcze.
Oprócz wyborczej oprawy ważne było również to, co kandydat
miał do zaoferowania miastu
i młodzieży jako przyszła radny.
W demokratycznych wyborach
wyłonieni zostali młodzi radni:

Głos oddany

Paula Stachacz – ZSE – XII LO
Zbigniew Klebba – ZSE – Technikum13
Noemi Sipp – IV LO
Mateusz Witkowski – IV LO
Aleksandra Zajączkowska – Gimnazjum 11
Paulina Cieślak – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska CKU

Nad przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza
w składzie: dyrektor ZSE Jerzy Dorau, Wojciech Błaszkowski – przewodniczący Komisji Edukacji, Bogumiła Bieniasz – Wydział Edukacji
UM, Marcin Skwierawski – Komisja Samorządu i Ładu Publicznego
RMG. Gratulujemy młodym radnym, życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz młodzieży Gdańska. Jest wiele do zrobienia.
Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska odbyła się 20
października 2011 r. o godz. 14.00 w sali obrad w Nowym Ratuszu.
Iwona Ogórek

Komisja czuwa nad głosowaniem

Gimnazjum nr 27

Przyjęci do społeczności szkolnej
Uczniowie Gimnazjum 27
zostali uroczyście przyjęci
do społeczności szkolnej 14
października 2011 r.
– Każdego roku nauczyciele z niecierpliwością
oczekują nowych uczniów
i bacznie się im przyglądają
– powiedziała dyrektor Zespołu Elżbieta-Anna Mionskowska. – Zastanawiają się,
co przyniesie ta nowa grupa.
Nauczyciele ofiarowują uczniom cząstkę siebie i zdradzają tajemnice nieznanego
i niewiadomego. Wprowadzają młodych ludzi w świat
piękna i kultury. Jednak

Uroczyste ślubowanie

dzięki
nowym
uczniom
świat każdego nauczyciela
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również się wzbogaca. Każdy kolejny rocznik uczniów

budzi nauczycieli do nowego
życia.
Tradycją Gimnazjum 27
im. Mariusza Zaruskiego jest
pasowanie uczniów poprzez
dotknięcie historyczną szablą, pamiętającą czasy naszego patrona. Po przemówieniu
nastąpił moment uroczystego
ślubowania i pasowania na
ucznia szkoły w sali udekorowanej przez Edytę Grodzką. Koło teatralne kierowane
przez Mirosławę Kościelską
i Beatę Kochanowską zaprezentowało krótki program.
Imprezę prowadziła Teresa
Płudowska.

Program zdrowotny – OPZiSDz

Gdański projekt najlepszy!
Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka, będący jednostką budżetową Miasta Gdańska, otrzymał prestiżowe wyróżnienie
w Plebiscycie „KnowHealth 2011” podczas I Międzynarodowego Forum Promocji Zdrowia i Profilaktyki we Wrocławiu.

Program „Zdrowe Życie Twojego Dziecka” został nagrodzony
w kategorii „najlepszy projekt
samorządu, ZOZ-u lub innego
podmiotu niekomercyjnego promujący zdrowie, czyli najlepsza inicjatywa samorządów

lokalnych w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia”.
Forum odbyło się we Wrocławiu 18-20 października.
Środowiska
samorządowe,
biznesowe i medyczne wymieniały się doświadczeniami
w dziedzinie upowszechniania
i ochrony zdrowia. Eksperci
z Polski, Wielkiej Brytanii, Kanady, Stanów Zjednoczonych
i Norwegii szukali odpowiedzi
na pytanie: Jak skonstruować
atrakcyjny i skuteczny program
promocji zdrowia?
Na zakończenie trzydniowych
obrad rozstrzygnięty został konkurs, a laureaci nagrody odebrali
z rąk wiceministra zdrowia Jakuba Szulca. Pierwszą nagrodę
zdobył Urząd Miasta Słupska za
program „Zdrowie: Mama i ja”.

Szkoła Podstawowa nr 11

Badania w szkole

Małgorzata Skorupska przegląda oświadczenia rodziców

Od dwóch tygodni trwają
badania w Szkole Podstawowej
nr 11. Wszyscy uczestnicy podkreślają sprawny ich przebieg.
Również szkoła została bardzo
dobrze :dyrektor na pierwszej
radzie pedagogicznej obszernie wyjaśnił nauczycielom planowany przebieg badań.
– Cieszy nas, że badania się
odbywają w gabinecie w naszej
szkole, nie musimy więc dowozić

dzieci – powiedział dyrektor
SP 11 Piotr Pardo. – Badania
odbywają się na terenie znanym dziecku, bez stresu. Rodzice otrzymali wyjaśnienia, na
czym te badania polegają. Po
ich zakończeniu otrzymujemy
informację o stanie zdrowia
dziecka i ewentualne skierowanie do specjalisty. Nikt nie
pozostanie sam z problemami
zdrowotnymi.

Zdrowe Życie Twojego
Dziecka (ZŻTD) jest autorskim
programem prozdrowotnym
Ośrodka Promocji Zdrowia
i Sprawności Dziecka.
To diagnostyczno-edukacyjny program promocji zdrowia
oraz wielokierunkowej oceny
stanu zdrowia i rozwoju psychofizycznego dzieci 6-7 letnich.
Program realizowany jest
w siedzibie Ośrodka Promocji
Zdrowia i Sprawności Dziecka
we współpracy z placówkami
oświatowymi Miasta Gdańsk.
Wszyscy rodzice gdańskich
dzieci 6-7 letnich mają możliwość skorzystania z badań
i porad realizowanych w ramach programu. W programie
uczestniczy rocznie ok. 3500
dzieci ze wszystkich placówek
– Program został bardzo
dobrze przygotowany w fazie
wstępnej – powiedziała Mirosława Mróz, koordynatorka
programu w SP 11. – Otrzymaliśmy pakiet informacji, braliśmy również udział w spotkaniu koordynatorów.
Dyrektor Pardo podkreśla
również wartość programu
– Zwraca on uwagę rodziców
na problemy zdrowia dzieci,
z których być może w ogóle nie
zdawali sobie sprawy. Mamy na
myśli wady postawy, czy nadciśnienie tętnicze.
Badania przeprowadzają
lekarze z Ośrodka Zdrowia
i Sprawności Dziecka –

oświatowych miasta Gdańska
– szkół podstawowych i przedszkoli, co stanowi ponad 80%
populacji gdańskich dzieci
w tym wieku.
Celem głównym programu
ZŻTD jest promocja zdrowego stylu życia oraz ocena stanu
zdrowia, rozwoju psychofizycznego i identyfikacja zagrożeń
dla zdrowia dziecka. Określenie
indywidualnego, kompleksowego planu postępowania prozdrowotnego dla dziecka. Plan
postępowania prozdrowotnego
obejmuje zalecenia specjalistów
różnych dziedzin: lekarzy, psychologów, fizjoterapeutów i promotorów zdrowia.
Marek Jankowski dyrektor
Ośrodka Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka

Badania stóp na podoskopie

Małgorzata Skorupska i Leszek
Skorupski. Z wnikliwością
i troską robi wywiad medyczny Małgorzata Skorupska, pytając, czy dziecko jadło śniadanie lub czy jest zwolnione
w wf. Nowoczesne urządzenia
umożliwiają dokładne zbadanie stanu zdrowia i możliwości fizycznych dziecka.

Szkoła Podstawowa nr 11 uczestniczy od dwóch lat w programie „Owoce
w szkole”. Agencja Rynku Rolnego finansuje program i dostarcza owoce i warzywa
dla dzieci dwa dni w tygodniu. Na 427 uczniów obiady w stołówce jada 240. Dyrektor akceptuje jadłospis, co roku jednakże Sanepid przeprowadza wszechstronną
analizę posiłków dla dzieci. W dydaktycznym programie szkoły ujęto wiele czynności promujących zdrowe odżywianie się. Wspólne jedzenie śniadań jest miłą
tradycją tej przyjaznej uczniom szkoły. Zwraca również uwagę jej estetyka , będąca wynikiem troski dyrekcji i rezultatem remontu. Szkoła jest bezpieczna – klatki
schodowe zostały wyłożone płytami antypoślizgowymi.
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Program zdrowotny – UCK

Wszechstronna pomoc dziecku
Z prof. nadzw. Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Barbarą Kamińską rozmawia Emma Popik
Skąd wzięła się inicjatywa
stworzenia programu „6-1014 dla Zdrowia”?
Postała podczas naszych
wspólnych kontaktów i rozmów z dyr. Jankowskim, Michałem Brzezińskim i wieloma
innymi lekarzami. Dużo skorzystaliśmy również z projektów
poprzedniej dyrektor WSS-u
Teresy Plichty. Chciałabym podkreślić ogromne dokonania dyrektora OPZiSD, zauważającego

Michał Brzeziński ze stetoskopem

wiele poważnych problemów
zdrowotnych,
związanych
z dziećmi. Zwróciliśmy się
do prezydenta Adamowicza,
otrzymaliśmy jego poważne
wsparcie w każdej dziedzinie,
co chcemy podkreślić. Zostały
nam przyznane fundusze.

i pociągają za sobą zmiany w trybie życia: pracuje się do późnych
godzin, rodziny rzadko siadają
do wspólnego posiłku. Dzieci
otrzymują pieniądze na zakup
drugiego śniadania. Oczywiście
często korzystają ze szkolnego
sklepiku i automatów do słodyczy. Nie są kontrolowane, na
co wydają pieniądze. Sięgają
najczęściej po słodycze i chipsy.
W domach lodówki są zawsze
oczywiście otwarte. Dzieci biorą z niej to, na co mają ochotę.
Matki, przebywające w pracy,
starają się zaopatrzyć dziecko
również w przysmaki i w gotowe
do jedzenia produkty. Jada się
w różnych porach, podjada,
wciąż sięga po tuczące słodycze.

Chcemy jej udzielać w szeroko
pojmowanych zakresie: wpływać na rozwój dziecka, zajmować się jego psychiką, angażować rodziców i lekarzy.

Jakie teraz pojawiły się
problemy?
Pojawiają się problemy związane z żywieniem. Wynikają
z konieczności dostosowania
się do sytuacji gospodarczej

Jaka jest więc diagnoza?
Wiemy, że są dzieci otyłe.
Musimy jednak zrobić następny krok, nie możemy bowiem
zakończyć naszych działań na
tej diagnozie. Nie zamierzamy
pozostawić dzieci bez pomocy.

Do czego są potrzebni psychologowie?
Jeszcze niedawno ich rola
była niedoceniana. Obecnie ich
rady przydają się również bardzo osobom, które rzekomo
nie mają żadnych problemów
ani z własną psychiką, ani też
ze sposobem życia. Zmieniło się podejście do pomocy
psychologicznej, taktujemy ją
jako coś zwyczajnego. Dzieci
szczególnie potrzebują pomocy psychologa. Dzieci otyłe są
zazwyczaj stygmatyzowane
przez grono rówieśnicze. Przeciwstawienie się działaniom
grupy, która jest agresywna
i często w sposób zorganizowany prześladuje dziecko
otyłe, wymaga wielkich siły
charakteru, której te dzieci nie

Od września przeprowadzane są badania przesiewowe
w Ośrodku Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka
w Gdańsku. Dotychczas w ramach Programu „Zdrowe dziecko” przebadano 368 dzieci
sześcioletnich, z czego 20
zakwalifikowało się do etapu
specjalistycznego programu
„6-10-14 dla Zdrowia”. Z programu „Zdrowy Uczeń” na 200
zbadanych 41 dzieci w wieku
9-11 przeszło do etapu specjalistycznego. Łącznie z dziećmi zbadanymi przez Ośrodek
w wakacje, z których 153 sześciolatków kwalifikuje się do
badań specjalistycznych, aktualnie jest 204 dzieci w wieku
6, 9 i 11 lat zakwalifikowanych
do programu. Do końca roku

przewidujemy zakwalifikować
około 500 dzieci w wieku 6, 911 i 14 lat.
Zakupiono sprzęt medyczny
i oprogramowania komputerowe niezbędny przy realizacji
w ramach programu zarówno na
poziomie etapu przesiewowego,
jak i na konsultacjach specjalistycznych. Wśród sprzętu medycznego, który został zakupiony, znalazły się m.in. kalipometr,
antropometr, pulsometr.
Dokonano wyboru placówki pielęgniarek zajmujących
się etapem przesiewowym
w szkołach gimnazjalnych. 29
września odbyły się warsztaty szkoleniowe dla pielęgniarek, które będą prowadziły
etap przesiewowy w szkołach gimnazjalnych. Na tych

warsztatach zapoznały się
z odpowiednimi kryteriami
i nauczyły się procedur postępowania w ramach badań
przesiewowych w gimnazjach.
Rozpoczęcie badań przesiewowych w gimnazjach będzie się
odbywać w późniejszym czasie
ze względu na potrzebę sprawdzenia procedury programu
przesiewowego, który działa na
poziomie szkół podstawowych.
Trwają
przygotowania
zarówno merytoryczne, jak
i sprzętowe, żeby można
było rozpocząć badania specjalistyczne w UCK. Celem
zapewnienia
odpowiedniej
liczby uczestników etapu specjalistycznego jego rozpoczęcie planowane jest na drugą
połowę października.

Jakie zmiany zachodzą
w problematyce zdrowia
dziecka?
Przed kilkudziesięciu laty
borykaliśmy się z problemem
niedożywienia, co wynikało
z trudnych warunków życiowych w okresie powojennym.
Brakowało również dobrych
preparatów zawierających witaminę D. A któż teraz pamięta
naszą walkę z krzywicą?

Co już zrobiliśmy
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mają. Wprost przeciwnie, są
wrażliwe. Tu może się pojawić
drugi, poważny problem zdrowotny – anoreksja, ogromnie
trudna do leczenia.

Jakiej pomocy potrzebują
dzieci?
Wszelkiej, musi stać za nimi
sztab ludzi, dorosły bowiem
sam sobie poradzi, dziecko jest
bezbronne. Lekarze pediatrzy
są osobami, którzy mając we
krwi pomoc dziecku, podejmują idące za tym działania
społeczne. Właśnie w naszym
programie spotkała się grupa
entuzjastów, która podjęła się
pracy przebadania ogromnej
liczby dzieci – dwudziestu tysięcy, wyselekcjonowania dzieci z problemami zdrowotnymi
i udzielenia im wszelkiej pomocy lekarskiej. Korzystamy tutaj
z doświadczeń i prac Ośrodka
Promocji Zdrowia i Sprawności
Dziecka – działań jego nie sposób przecenić.

Co musi dotrzeć do społeczeństwa?
Otyłość to stan chorobowy na
etapie rozwojowym dziecka. Do
niego jednak ta prawda nie dotrze, lecz muszą ją poznać dorośli
odpowiedzialni za wychowanie
i rozwój dziecka. Rodzice będą
uczęszczać na warsztaty. Otrzymają wszelką potrzebną wiedzę
i wsparcie. Musimy przekonać
rodziców wątpiących lub niedostrzegających wagi problemu.
Zależy nam na zmianie ich nawyków żywieniowych, bez takiego
wsparcia nie możemy przecież
pracować z wyizolowanym dzieckiem. Nasz program obejmuje
rodzinę, a także szkołę. Rozpoczęliśmy współpracę ze szkołami,
która bardzo dobrze się układa.
Jaki jest harmonogram
działań na najbliższy rok?
Planujemy przebadanie gimnazjalistów oraz znaczną część
uczniów szkół podstawowych.
Jeśli dzieci mają odchylenia

Opracowano informatory przeznaczone dla szkół
i rodziców. Informator dla szkół zawiera dane opisujące
Gdański Model Promocji Zdrowia, czyli skoordynowane
działania zarówno gdańskich placówek oświatowych,
jednostek miejskich oraz UCK. Informator dla rodziców
opisuje poszczególne etapy programu „6-10-14 dla Zdrowia”, zawiera niezbędne informacje dla opiekunów dzieci,
które mają wziąć udział w programie. Zawiera również
zgody i ankiety do wypełnienia przez rodziców, które są
niezbędne do uczestnictwa w programie. Od 1 września
informatory, zgody i ankiety są rozdzielane do szkół.
Poczyniono szereg działań
mających na celu promocję
oraz odpowiednią informację
na temat programu zarówno
wśród odbiorców programu,
jak i środowiska lokalnego.
Ukazał się artykuł w „Dzienniku Bałtyckim” zatytułowa-

ny „Gdańsk: Będą walczyć
z dziecięcą nadwagą”, w którym poruszano ten problem.
W artykule opisano działalność programu oraz współpracę Urzędu Miasta Gdańska
i Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego oraz OPZiSDz.

Dr hab. med. Barbara Kamińska, profesor nadzwyczajny Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Należy do Rady Naukowej Programu Zdrowotnego.
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hapatologii i Żywienia Dzieci.

od normy lub są otyłe poddajemy je diagnostyce i leczeniu.
Wyselekcjonujemy więc grupę
dzieci, która zostanie objęta
specjalistyczną opieką lekar-

ską. Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne dysponuje grupą specjalistów, którzy obejmą opieką
dzieci wyselekcjonowane po
badaniach przesiewowych.

W ramach działań promocyjnych zaprojektowano plakaty odnoszące się do zdrowia
w stosunku do różnych sposobów zachowania, takich
jak: jedzenie, spędzanie wolnego czasu. Dodatkowo przygotowujemy się do zrealizowania spotów reklamowych
telewizyjnych i radiowych. Te
działania mają na celu odpowiednią informację oraz promocję programu wśród jego
uczestników i społeczności
lokalnej.
Rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia
kursów edukacyjnych dla rodziców pt. „Dokonaj zmiany.
Podaruj dziecku zdrowie!”.
Pierwszy kurs ma się odbyć
22 października br. W trakcie

przygotowań są również kursy
dla szkolnych koordynatorów,
na których zostaną przeszkoleni do prowadzania szkolnej
polityki HEPS.
Odbyło się spotkanie w PO
NFZ. Spotkanie miało na celu
rozważenie możliwości zwiększenia w 2012 roku wartości
kontraktu w związku z dużą
populację badanych dzieci i spodziewanego dużego
wzrostu wykrywalności na
takie choroby jak: cukrzyca,
nadciśnienie tętnicze, hiperinsulinizm, zaburzenia endokrynologiczne, zaburzenia
odżywiania, zaburzenia depresyjne.
Agnieszka Drążek
sekretarz programu
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Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka

XV LO

Do programu interwencyjnego

Jak działa młodzież?

Aleksandra Niedzielska i koordynator z SP 80

Do 19 października w Ośrodku Promocji zdrowia i Sprawności Dziecka przebadano 570 6-latków (278 chłopców
i 292 dziewcząt).
Po przeprowadzonej diagnostyce: 9,6% dziewcząt skierowano
do programu interwencyjnego, z czego (5,5% z nadwagą i 4,1%
otyłych); 15% chłopców skierowano do programu interwencyjnego z czego (10% z nadwagą i 5% otyłych).
OPZiSD

Druga już grupa młodzieży
przybyła do XV Liceum Ogólnokształcącego ze szkoły Antigua
Luberri w Kraju Basków. Realizowano projekt „Poznajmy
się w działaniu – młodzież baskijska i gdańska” od 22 do 30
września w ramach programu
„Młodzież w działaniu”.
Koordynatorkami projektu
ze strony polskiej były nauczycielka języka hiszpańskiego w
XV LO Katarzyna Rajczyk-Bauć
oraz była nauczycielka szkoły
Anna Jastrzębska. Koordynatorki przygotowały projekt
z uwzględnieniem pomysłów

młodzieży. W projekcie wzięło
udział po dwudziestu młodych
ludzi z każdej strony oraz po
dwóch opiekunów. Ze strony
hiszpańskiej były to Ana Prieto
i Lourdes Herrasti.
Młodzież polska przybliżyła
gościom polską kulturę. Przygotowała prezentacje w języku
hiszpańskim na temat wspólnie odwiedzonych miejsc, służyła wyjaśnieniami, pokazała

Zwiedzamy Gdańsk

Czy uczeń jest zdrowy?

Dotychczas w programie Zdrowy Uczeń przebadaliśmy ponad 500 dzieci klas trzecich, czwartych i piątych ze szkół
podstawowych nr 59, 29, 87, 88, 58, 11, „Lingwista” i „Sokrates”.
Postawa ciała
W wyniku badań przesiewowych wykryto wady postawy
ciała u 73% badanych dzieci.
Postawę prawidłową stwierdzono u 27%. Najpoważniejsza
wada postawy – skolioza idiopatyczna została stwierdzona
u 6,2% dzieci.
Pozostałe wady postawy
dotyczyły nieprawidłowości
w obrębie: kręgosłupa – nieznaczne boczne skrzywienia
kręgosłupa 14%, zniesienie kifozy piersiowej 3%, pogłębienie
lordozy lędźwiowej 1,4%, asymetria postawy ciała 45%; klatki piersiowej – deformacja klatki
piersiowej 3,5%; kończyn dolnych
– koślawość kolan 16%, szpotawość kolan 0,2%, koślawość
pięt 25%, płaskostopie 2%.

W dotychczas przebadanych
szkołach wady postawy są powszechnym problemem zdrowotnym: dotyczą 73% badanych
dzieci. Wady postawy w przeważającej części związane są
z zaburzeniami w procesie
kształtowania sylwetki, zakłócają prawidłowe funkcjonowanie układu ruchu, są przyczyną dolegliwości bólowych
i zwyrodnień oraz sprzyjają powstawaniu nieprawidłowości
w funkcjonowaniu narządów
wewnętrznych. Nieprawidłowa
postawa ciała jest problemem
natury zdrowotnej, a nie tylko
estetycznej.
Masa ciała
Wyniki badań przesiewowych wskazują na to, że
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Zapisywanie wyników badań

większość badanych dzieci
67% ma masę ciała w normie,
nadwaga i otyłość dotyczy
20% badanych dzieci, niedowaga i szczupłość dotyczy
13% dzieci. Nadmiar masy

ciała (nadwaga i otyłość)
stanowi istotny czynnik rozwoju chorób cywilizacyjnych.
Odsetek dzieci z nadmiarem
masy ciała w badanej szkole
wynosi 20%.

zwyczaje i tradycje polskie.
Uczestnicy projektu namalowali barwne graffiti na ścianie
budynku szkoły pod kierownictwem Andrzeja Bastrikina.
Uczestniczyli w warsztatach na
temat tolerancji, przeprowadzonych przez dawną nauczycielkę etyki i filozofii w XV LO,
Annę Dukowską, prezeskę fundacji Nasza Przestrzeń.
Młodzież z San Sebastian poznała mało znane w Hiszpanii
aspekty historii europejskiej.
Zostali świetnie przygotowani
merytorycznie przez dyrektora

Wydolność fizyczna
Wydolność fizyczna jest
jednym z ważniejszych(od
zwierciedla pracę układu
krążenia)mierników zdrowia
człowieka. Wśród uczniów
z wymienionych szkół jest na
następującym poziomie: doskonała – 6,7%, bardzo dobra – 18,4%, dobra – 21,1%,
dostateczna – 23,8%, słaba –
19,6%, bardzo słaba – 7,1%,
bardzo słaba (test przerwany) – 3,3%.
Niski poziom wydolności
fizycznej, a więc wydolność
słaba i bardzo słaba, najczęściej świadczy o braku
odpowiedniego poziomu codziennej aktywności fizycznej
– wysiłków tlenowych, jak:
szybki marsz, bieganie, jazda

Andrzeja Błaszczuka. Wrażenie zrobiło na nich zwiedzanie obozu koncentracyjnego
w Sztutowie, byli zainteresowani historycznym znaczeniem
Westerplatte oraz wystawą
„Drogi do wolności”.
Iker Munagorri powiedział,
że w przyszłości chce w Gdańsku studiować medycynę.
Baskowie zaprezentowali
swój region autonomiczny Kraj
Basków również poza szkołą.
Pokazali swą dumę narodową,
szacunek wobec języka baskijskiego oraz symboli narodowych. Zorganizowaliśmy również dwa konkursy. W konkursie
na poszukiwanie informacji na
temat atrakcji turystycznych
Hiszpanie zadawali pytania
przechodniom, Polacy pomagali jako tłumacze. Wyłonione
w konkursie najlepsze zdjęcia
z wymiany zostaną wykorzystane do przygotowania pamiątkowego kalendarza na rok 2012.
Uczniowie
zaangażowali
się głęboko w wymianę. Natasza Zakrzewicz podkreśliła, że

Nad Bałtykiem

zintegrowali się jako grupa koleżeńska. Angela Hoffman i Ania
Krawczyk bardzo się zaprzyjaźniły z dziewczynami z San
Sebastian. Natalia Gumińska
powiedziała, że znacznie się
podwyższył jej poziom umiejętności porozumiewania się w języku hiszpańskim. Przełamała
również blokadę językową.
Wymianę docenia również
dyrektor szkoły. – Wymiana
młodzieży jest uczy tolerancji

i otwartości. Pozwala również
poznać tradycję, historię i kulturę innych narodów – powiedziała Teresa Łytkowska.
Do takiej wymiany mogło
dojść dzięki dobrym wynikom
nauczania języka hiszpańskiego w naszej szkole oraz dużemu zainteresowaniu młodzieży
Hiszpanią i jej kulturą.
Katarzyna Rajczyk-Bauć
nauczycielka XV LO

kompleksowa ocena
lekarska – specjalistyczna
dalsza opieka
w ramach NFZ

Dziecko 6, 8-12,
14-letnie
– badania przesiewowe
w ramach realizowanych programów

wykryte
deficyty zdrowotne

dzieci z czynnikami ryzyka
chorób cywilizacyjnych

wady postawy
zajęcia korekcyjne
(w-f, basen?)
leczenie rehabilitacyjne
zdrowe dziecko

porada edukacyjna
i wsparcie rodziców
w utrzymaniu potencjału
zdrowotnego dziecka

na rowerze, zabawy ruchowe
na świeżym powietrzu. Odsetek dzieci z wydolnością
fizyczną poniżej normy w badanych szkołach wynosi łącznie 27%.

Ciśnienie tętnicze
Podwyższone ciśnienie tętnicze predysponuje do rozwoju
nadciśnienia tętniczego i chorób
sercowo-naczyniowych. Odsetek dzieci z podwyższonym

porady dietetyczne
w ramach programu
(objęcie rodziny 3 konsultacjami w czasie 1 roku)

porady psychologiczna
dla dziecka i rodzica
(min. 2 kontrole
lub leczenie)

wsparcie specjalisty
wychowania fizycznego
w doborze aktywności
fizycznej

ciśnieniem tętniczym wynosi
18%. Szczegółowe dane kształtują się następująco: w normie
– 82,4%, podwyższone – 17,6%.
Leszek Skorupski
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ZSPSiCH

Sportowa rywalizacja szkół

Zespół nauczycieli wf
z Zespołu Szkół Przemysłu
Spożywczego i Chemicznego zorganizował 1 czerwca
dzień sportu szkolnego, tradycyjną imprezę, na którą zaproszono Zespół Szkół Inżynierii Środowiska. Drużyny
z tej szkoły rozegrały mecze
w piłkę siatkową i piłkę nożną.
W meczu siatkówki walczyły ze sobą zespoły mieszane

nauczycieli i uczniów. Wygrali
nasi przeciwnicy 2:0. Nagrodą
był tort dla drużyny.
Nasza młodzież dała popis
taneczny, przygotowany na otwarcie stadionu na EURO 212,
przez A. Woźnicę i. K. Siwik.
Po tym pięknym rozpoczęciu
rozpoczęły się zmagania poszczególnych klas. Uczniowie
na trybunach wraz z wychowawcami gorąco dopingowali

GOKF

zawodników. Koleżanki z kl. III
mc przygotowały reklamowy
plakat dla swoich zawodników.
Wesołą konkurencją było
przeciąganie liny – w tej konkurencji walczyły ze sobą
klasy ze szkoły zasadniczej

i z technikum. Podejść było
kilka, walka zacięta, nikt nie
chciał ulec rywalowi. Rywalizowały też oddzielnie dziewczęta
i chłopcy. Ostatecznie zwycięstwo w zespołach mieszanych
i złożonych z samych chłopców

Triumf królowej sportu
Prezydent Paweł Adamowicz wręczył stypendia za osiągnięcia
sportowe gdańskiej młodzieży. Uroczystość odbyła się 4 października w II LO. Sukcesy sportowe są rezultatem wysiłku uczniów
i nauczyciel. Największą zdobyczą jest aktywne spędzanie czasu.
W minionym roku szkolnym do rywalizacji sportowej przystąpiło 128 gdańskich placówek szkolnych wszystkich szczebli, 36
szkół ponadgimnazjalnych, 42 gimnazja, 50 szkół podstawowych.
Rozgrywano w 15 dyscyplinach sportowych, w których udział
wzięło około 13 tysięcy uczniów, reprezentantów gdańskich szkół.
W ciągu całego roku szkolnego odbyło się 2241 międzyszkolnych spotkań w 522 imprezach sportowych, które zakończyły się
siedemdziesięcioma sześcioma finałami.
Podobnie jak w latach poprzednich odbyły się dwukrotnie integracyjne zawody uczniów niepełnosprawnych wraz ze sprawnymi rówieśnikami. Były to Otwarte Mistrzostwa Gdańska w Tenisie
Stołowym Osób Niepełnosprawnych Ruchowo przeprowadzone
jednocześnie z finałami Gdańskich Igrzysk i Gimnazjady Młodzieży
Szkolnej w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców
oraz Paraigrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu razem z Mistrzostwami Gdańska w Sztafetach Pływackich. W obu imprezach wzięło
udział 35 uczniów niepełnosprawnych z 17 gdańskich szkół.
Największym zainteresowaniem cieszyła się królowa sportu
– lekkoatletyka, w której uczestniczyło 3221 młodych sportowców. Dużą frekwencją cieszą się również rozgrywki w piłce nożnej
– „Eurogole w Szkole” /2119 uczniów/, a kolejne miejsca zajmują
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Sukcesem jest masowy udział młodzieży

odnieśli uczniowie z technikum, a w zespole dziewcząt
lepsze okazały się dziewczyny
z klas zasadniczych.
Na zakończenie sportowej
walki rozegrały mecz piłki
nożnej reprezentanci Zespołu

Inżynierii Środowiska i naszej
szkoły. Uczestniczące dwie
zawodniczki z naszej szkoły świetnie sobie poradziły.
Wszyscy ambitnie walczyli do
końcowego gwizdka sędziego.
I tym razem zwyciężyła reprezentacja ZSIŚ 4:1. Otrzymała
puchar ufundowany przez
dyr. Naguckiego, a nasi reprezentanci zadowolili się czekoladkami. Wręczenie nagród
najlepszym zespołom klasowym przez dyrektor Mizerską
uroczyście zakończyło dzień
sportu. Mamy nadzieję, że
udział naszych sąsiadów z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w to początek szerokiej
współpracy sportowo – rekreacyjnej zarówno uczniów, jak
i nauczycieli obu szkół.
Zuzanna Szczepaniak
nauczyciel w-f ZSPSiCH

rozgrywki koszykówki i piłki siatkowej. Natomiast wśród najmłodszych uczniów największym zainteresowaniem cieszą się
dwie dyscypliny sportowe, a mianowicie „Dwa Ognie Usportowione”, w których brało udział ponad 816 uczniów oraz „Konkurs
50 Tysięcy”, w którym uczestniczyło ponad 600 uczniów.
W imieniu organizatorów, szkół, a przede wszystkim dzieci
i młodzieży, do których to przedsięwzięcie jest kierowane,
pragniemy podziękować Prezydentowi Miasta Gdańska Pawłowi Adamowiczowi, jak i dyrekcji Wydziału Edukacji za możliwość realizacji tak ogromnego projektu, jakim są Gdańskie
Igrzyska Sportowe.
Dziękujemy również wszystkim nauczycielom wychowania
fizycznego za czynne włączenie się do międzyszkolnego współzawodnictwa sportowego poprzez pomoc przy organizacji, przygotowanie zawodników oraz za wpajanie swym wychowankom
umiłowania do sportu, widząc w nim zarówno właściwą formę
wychowania przez sport, jak również drogę rozwoju szczególnie
uzdolnionych i odpowiednią formę profilaktyki zdrowotnej.
Sportowe podziękowanie składamy również współorganizatorom za pomoc w przeprowadzeniu tej edycji Gdańskich
Igrzysk Sportowych, a w szczególności dyrekcjom gdańskich
szkół, ich nauczycielom i pracownikom oraz dyrekcji i pracownikom Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gdańsku oraz
wielu innym, którzy oddali swój czas i zapał do realizacji gdańskiego systemu współzawodnictwa sportowego szkół.
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Gimnazjum nr 27

Gimnazjum nr 21

„Czerwony Kapturek” po niemiecku

Nasza interpretacja baśni

Wśród korespondencji leżącej na stole w pokoju
nauczycielskim znalazłam zaproszenie na II Międzyszkolny Konkurs Teatralny w Języku Niemieckim.
Od dawna miałam gotowy scenariusz „Rotkäphen”,
czekający na odpowiedni moment i „aktorów”, którzy z humorem przedstawiliby bajkę i chcieliby się
zmierzyć z wymową niemiecką i nauczyć się swoich
kwestii na pamięć. Nakłonić młodzież do takiej aktywności nie jest łatwym zadaniem.
Gdy w jednej z pierwszych klas, która rozpoczynała naukę języka niemieckiego w gimnazjum,
zapytałam, czy nie mieliby ochoty podjąć się

wystawienia „Czerwonego Kapturka”, podniósł się
ogromny rwetes. Miałam przed sobą przekrzykujące się dziewczyny, pełne pomysłów na charakteryzację, scenografię i nawet reżyserię Zaryzykowałam. Opłaciło się. Powstało przedstawienie
uczące swobodnie się porozumiewać poprzez
zabawę. Obejrzeli je szóstoklasiści z SP 1, potem
uczniowie klas I naszego gimnazjum (przed starszymi uczniami dziewczęta się wstydziły występować, czego potem szczerze żałowały). Potem
przyszło zaproszenie na Międzygimnazjalny
Konkurs Teatralny w Językach Obcych w ZSO nr
5. Dostałyśmy dyplom za sprawność językową,
co bardzo nas podbudowało, dlatego też odważniej pojechałyśmy na najważniejszy konkurs do
Gdyni, do Gimnazjum nr 1 na II Międzyszkolny
Konkurs Teatralny w Języku Niemieckim. Sympatyczna atmosfera, świetna organizacja, wspaniała
zabawa, a co najważniejsze – zdobyte II miejsce.
Grałyśmy również przedstawienie dla mniejszości niemieckiej. Oczekujemy uczniów, którzy przyjadą w ramach wymiany z Emden, by im pokazać
naszą interpretację.
Zofia Łacińska-Krasnopolska Gimnazjum nr 27

Szkoła Podstawowa nr 76

Poznajmy tajniki rękodzieła
W Szkole Podstawowej nr
76 na gdańskim Przymorzu
swoje pasje rozwijają nie tylko
uczniowie, ale też ich rodzice
i pracownicy szkoły. Spotkali
się więc 19 września na pierwszych zajęciach z cyklu zajęć
,,Razem – Kreatywnie”.
Wszyscy – czyli rodzice
(mamy), dzieci i pracownicy
z zaangażowaniem poznawali
tajniki splatania papierowej
wikliny. Rezultaty były zadowalające: każdy zrobiony
koszyk był jedyny w swoim
rodzaju. Uczestnicy po przeszło trzech godzinach pracy
z żalem opuszczali szkołę,
dumnie prezentując swoje
dzieła.
Cykl to pomysł pedagoga szkoły, Beaty Przekop na
wspólne spędzanie wolnego
czasu, odkrywanie i rozwijanie pasji. Pomysł na integra-

Kto ma

Piękne głosy, wesoły utwór

W Domu Kultury PSM
Przymorze uczniowie naszego gimnazjum wysłuchali
30 września koncertu edukacyjny w ramach projektu
XIII Muzycznego Roku dla
Przymorza. Tematem były instrumenty muzyczne – głosy.
W duecie wokalnym wystąpiły: Monika Fedyk-Klimaszewska (mezzosopran) oraz Alicja
Rumianowska (mezzosopran).
Akompaniował przy pianinie

Brama

Co nam z tego wyjdzie?

cję środowiska szkolnego.
Zajęcia będą się odbywać raz
w miesiącu i każde się skupi
na innej technice rękodzieła.
W planach mamy biżuterię,
decupage, filcowanie, ozdoby
świąteczne, masę solną, pisanki czy szycie maskotek. Zajęcia
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poprowadzi szkolny pedagog.
Uczestnicy już odliczają dni
do 24 października – daty następnego spotkania w świecie
,,Razem – Kreatywnie”.
Anna Wiśniowska, zastępca dyrektora
Beata Przekop, pedagog szkolny

Trzecioklasiści i kilku drugoklasistów z Gimnazjum nr 21
i Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3 pojechali 1 października
do Muzeum Stutthof w ramach
edukacji historycznej. Nie była
to zwykła wycieczka. Uczniowie, przygotowani wcześniej
przez wychowawców, przekonali się, jakie to wrażenie
przekraczać grupami Bramę
Śmierci – wielką, sczerniałą
konstrukcję z drewna, przez
którą w czasie wojny przeszło
ponad 110 tys. ludzi!
W bloku dzieci, po których
pozostały sterty bucików, czy kobiet oraz krematorium zobaczyli, jak działała fabryka śmierci.
Komora śmierci ze stojącym za

Gimnazjum nr 8

ucho dla klasyki

Andrzej Sienkiewicz. O muzyce opowiadał Dariusz Wójcik,
animator życia kulturalnego.
Uczniowie wysłuchali utworów Bacha, Vivaldiego, Offenbacha oraz Chopina. Koncert
był okazją do przybliżenia
młodzieży twórczości tych
kompozytorów. Zauważyłam,
że niektórzy młodzi słuchacze
nie potrafili się skupić na muzyce, śmiali się, zatykali uszy,
zachowywali się nienaturalnie.

Program Edukacji Morskiej 2011

Z pewnością nie mieli wcześniej do czynienia z klasyką. Zainteresowanie gimnazjalistów
muzyką instrumentalną jest
w obecnych, popkulturowych
czasach – powiedziałabym
– egzotycznym zajęciem.
Na szczęście obserwuję również młodzież, która uczestniczy
w koncertach na żywo już trzeci
rok. Najlepszym sposobem edukacji młodzieży są spotkania
z najlepszymi wykonawcami,
muzykami i solistami. Projekt
XIII Muzycznego Roku dla Przymorza gromadzi wokół muzyki
i kultury dzieci, młodzież oraz
nauczycieli. – Mógłbym słuchać
jeszcze z godzinę – powiedział
po zakończeniu koncertu Łukasz, uczeń III klasy. Wszystkim
się spodobał utwór Gioacchino
Rossiniego „Koty”. Ten żarcik
muzyczny w wykonaniu duetu
muzycznego Moniki Fedak-Klimaszewskiej i Alicji Rumianowskiej rozśmieszył i ożywił całą
widownię. Młodzież biła owacje
na stojąco, a do szkoły wszyscy
wrócili w radosnych nastrojach.
Ewa Heller

na 110 tysięcy ludzi

Słuchamy opowiadania przewodnika

nią bydlęcym wagonem dopełniała wiedzy o sposobach eksterminacji dokonywanej na tym
obszarze tak niedaleko Gdańska.
Szczególnie zapadła uczniom
w pamięć filmowa relacja z procesu oprawców: gestapowców,
SS-manów i kapo.
Po zapaleniu znicza uczciliśmy pamięć ofiar obozu

chwilą ciszy, stając w pozycji
na baczność. Niech ta lekcja
historii, której uczestnikami
byli nasi uczniowie, sprawi,
że w przyszłości będą świadomymi twórcami rzeczywistości, w której człowiek człowiekowi nie zgotuje nigdy
więcej takiego losu.
D. Kolanowska

Wkrótce popłyniemy w rejs

Uroczystość zakończenia drugiej edycji Programu Edukacji
Morskiej w Gdańsku prowadzonej przez Fundację Gdańską i Ambasadora Miasta Gdańska ds. Morskich – Mateusza Kusznierewicza miała miejsce w Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej 27 września. Gośćmi specjalnymi gali byli Prezydent Miasta
Gdańska Paweł Adamowicz i przedstawiciele sponsorów: Ferrero
Polska, producenta Mlecznych Kanapek oraz Grupy Lotos. W Gimnazjum nr 8 pojawili się również laureaci konkursu ekologicznego „Bałtyk pod ochroną”, zorganizowanego we współpracy ze
Stacją Morską Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
i Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Przybyła również
młodzież biorąca udział w rejsach.
Uczniowie z klasy III e zaśpiewali szanty przygotowane specjalnie na tą okazję. Mateusz Kusznierewicz po występie artystycznym podsumował dotychczasowe działania w ramach
programu. Przypomnijmy, że Program Edukacji Morskiej jest realizowany w Gdańsku od 2010 roku i daje możliwość wszystkim
uczniom klas pierwszych gdańskich gimnazjów odbycia rejsu po
Zatoce Gdańskiej, w czasie którego uczą się podstaw żeglowania
oraz poznają swoje miasto od strony wody. Uroczystość była również doskonałą okazją do wspomnienia odbytych już rejsów oraz
przedstawienia planów na kolejny rok. Galę zakończył artystyczny taniec w wykonaniu uczennic z kl. III d – Aleksandry Pasek i kl.
III f – Mai Małowiejskiej oraz „Jezioro łabędzie” zaprezentowane
przez chłopców z kl. III e. Miejmy nadzieję, że gdańscy gimnazjaliści będą mieli możliwość kontynuowania swojej przygody pod
żaglami, ponieważ miasto, w którym mieszkają, otwiera przed
nimi morze możliwości.
Ze sportowym pozdrowieniem
Magdalena Kurowska
Maria Zgirska
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Szkoła Podstawowa nr 69

Zdobywamy medale i jemy żurek

Przy pięknej pogodzie na boisku SP nr 69 odbył się 17 września festyn rodzinny połączony
z Mistrzostwami Gdańska w kick
– boxingu „Memoriał im. Sławomira Kaczorka”, współfinansowany przez Urząd Miasta Gdańska.
Organizatorem była Rada Osiedla
Młyniska z jej przewodniczącym
Tomaszem Biernackim – drugim
trenerem Polski w tej dyscyplinie

sportu. Festyn zorganizował były
uczeń szkoły, teraz radny osiedla
Młyniska i prezes klubu Kickboxingu „Duet”, mieszczącego się
w naszej szkole.
Harcerze przygotowali ściankę wspinaczkową, paintball, siłowanie się z gumową liną.
Nasi wspaniali nauczyciele
wychowania fizycznego przygotowali następujące konkurencje:

Jesień przyszła do szkoły
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Do naszej szkoły przybyła Pani Jesień 23 września. Uczniowie
powitali ją przebrani w piękne, kolorowe stroje. Urządzili pokaz
mody jesiennej, a stroje stworzone z jej darów zachwycały kolorami i pomysłami. Najpiękniejsze stroje nagrodziliśmy brawami,
dyplomami oraz upominkami. Każde dziecko dostało słodycze.
Organizatorkami spotkania była mgr Grażyna Dauksza oraz Katarzyna Torkowska. Fotografował Robert Grzenia.

Wydawca:
Wydział Edukacji Urzędu
Miejskiego w Gdańsku

Iwona Uba – bieg na 100 metrów i siatkówka, Artur Sprusiński – zawody piłki nożnej,
przeciąganie liny.
Później zaczęła się druga część
imprezy – Mistrzostwa Gdańska
w kick – boxingu. Przyjechali na
nie zawodnicy z różnych klubów
woj. pomorskiego. Ring rozstawiono na murawie trawiastej boiska szkolnego. Mamy ugotowały
żurek dla całej dzielnicy i wszyscy
się nim zajadali.

Druk sfinansowany
przez Wydział
Polityki Społecznej
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fot. Robert Grzenia

dyr. Danuta Okuniewska
i nauczyciel w-f Jarosław Miś

Obserwujemy ptaki

Klasy IV odwiedziły Stację
Ornitologiczną na Wyspie Sobieszewskiej. Uczniowie rozpoznawali pospolite i zagrożone gatunki ptaków. Poznali
rolę obrączkowania tych zwierząt. Na zakończenie odbył

się quiz z nagrodami. Każdy
z uczestników otrzymał pamiątkę. Następnie udaliśmy się
do miejscowych rezerwatów
„Ptasi Raj” i „ Mewia Łacha” zaopatrzeni w lornetki i przewodniki do oznaczania ptaków.
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Szkoła Podstawowa nr 57

Nawiązaliśmy współpracę ze szwedzkimi nauczycielami
W tym roku świętowaliśmy
Dzień Edukacji Narodowej ze
szczególnymi gośćmi. Naszą
szkołę odwiedziła delegacja
szwedzkich nauczycieli ze szkoły
w Malmö, na czele z dyrektorem
placówki Anną Karin Hedenskog. Jest to szkoła, w której uczą
się dzieci różnych narodowości.
Wśród nich i Polacy, którzy są
wspomagani w swojej edukacji
przez siedmiu polskich nauczycieli. Szwedzcy nauczyciele wzięli
udział w uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów klasy III
a pod kierunkiem wychowawczyni, Elżbiety Kozłowskiej. Następnie
zwiedzili naszą szkołę i wzięli udział w spotkaniu z dyrekcją oraz
nauczycielami. Wszyscy byliśmy pełni wrażeń i pozytywnych emocji. Szczególną przyjemnością był kontakt z miłą tłumaczką języka
szwedzkiego, Krystyną Czyblis-Maly, przemiłą komunikatywną osobą,
Polką mieszkającą od lat w Malmö.

Goście zostawili w naszej księdze pamiątkowej następujący wpis:
„Dziękujemy za dobrze zorganizowany pobyt oraz

możliwość przeżycia waszego święta. Mamy nadzieję na
współpracę pomiędzy dziećmi z Malmö i Gdańska”.

dyr. Lilianna Płoszaj, Mariola Nowakowska, nauczycielka

XV LO

Pomysłowe stroje uczennic XV LO
ZKPiG nr 20,
SP nr 1

W oryginalny sposób uczennice XV LO współpracują ze
środowiskiem lokalnym, wykorzystując własne zasoby i możliwości. Zainspirowane przez
Marię Dłużniakiewicz, entuzjastkę rękodzieła, wytworzyły
niezwykłe stroje wraz z Olą Romanowską i Katarzyną RajczykBauć. Już po raz czwarty krzewiły technikę wykorzystania filcu
i dzianiny wykonanej na drutach
i szydełku. Uczennice w ciekawych strojach i fascynującym

makijażu wykonanym przez
Joannę Szymańską wzbudziły
ogromne zaciekawienie na ulicach osiedla Zaspa, idąc ze szkoły na miejsce prezentacji modeli
sukien. Modelkami były Klaudia
Sokołowska, Marianna PietkunCiechanowicz, Natasza Zakrzewicz, Paulina Skwierz, Alicja
Skupin i Aleksandra Okroy. Na
pokaz przybyli nauczyciele
i dyrektor szkoły Teresa Łytkowska. Pokaz mody zgromadził
wielu mieszkańców dzielnicy,
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a serwisem fotograficznym
zajęły się Joanna Meszko
i Aleksandra Sępioł. Uczennice zwiększyły swoje umiejętności w dziedzinie rękodzieła
i nauczyły się autoprezentacji.
Warto wspólnie organizować
pokazy i innego rodzaju wydarzenia osiedlowe. Okazało się,
że ludzie zajmujący się różnymi zajęciami, w różnym wieku
potrafią razem stworzyć coś
ciekawego i atrakcyjnego dla
szerszego otoczenia.

W naszej szkole realizujemy
Program literackiej edukacji
morskiej i wychowania morskiego dla klasach I-III ZACZYNAM UCZYĆ SIĘ MORZA,
w ramach którego prowadzimy
zajęcia edukacyjne oraz imprezy o charakterze morskim także dla klas IV-VI.
Alicja Katarzyna Zajączkowska
nauczyciel bibliotekarz

