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Prezydent zaprezentował plan 
rozwoju miasta na najbliższe lata, 
uwzględniając w tym wielkie szanse 
dla metropolii gdańskiej, jakie niesie 
ze sobą organizacja Euro 2012. Opi-
sał uczniom swoją drogę życiową po 
napisaniu matury. Nadmienił, że nie 
zabrakło w jego karierze trudnych 
wyborów. Jedną z nich musiał pod-
jąć po skończeniu studiów, kiedy 
otrzymał propozycję wyjazdu do 
Warszawy. Był bliski skorzystania 

z niej. Decyzja całkowicie zmieni-
łaby jego drogę życia. 

Uczniowie z zaciekawieniem za-
poznali się z  sondażami,  dotyczą-
cymi swojej  przyszłości. Gdańska 
młodzież jest umiarkowanie nasta-
wiona do pozostania w Gdańsku. 
Spora grupa deklaruje opuszczenie 
miasta, a nawet wyjazd za granicę 
w niedalekiej przyszłości. 

Młodzież miała okazję zadawać 
Prezydentowi pytania. Prosili o radę 

w sposobie wyboru kierunku studiów, 
nie wiedząc, czy się kierować zami-
łowaniem, co może nie zapewnić 
pewnej pracy i wysokich zarobków, 
czy raczej studiować kierunek bardzo 
opłacalny. Prezydent odpowiedział, 
że jest to kwestia bardzo osobista, ale 
myśli, że należy zachować równowa-
gę między tymi dwoma czynnikami. 

Trudne pytanie dotyczyło powo-
dów zlikwidowania przez fakultetów, 
dzięki którym uczniowie mogliby się 
przygotować do swoich przyszłych 
studiów. Prezydent wyjaśnił,  że nie 
wszystkie decyzje są podejmowane 
osobiście przez niego, tylko przez 
jego współpracowników. 

Warto wyróżnić pytanie ucznia 
naszej szkoły, dotyczące możliwo-
ści stworzenia pewnego centrum 
kulturowego, w którym mogłaby się 

rozwijać utalentowana artystycznie 
młodzież. Odpowiedź na to pytanie 
była bardzo ciekawa, ponieważ Pre-
zydent podkreślił, że należy uaktyw-
niać swoją kreatywność i próbować 
samemu podejmować inicjatywy, 
które miasto z chęcią sfinansowa-
łoby. Podkreślił także, jak ważne 
w życiu miasta jest funkcjonowanie 
społeczeństwa obywatelskiego, 
a w życiu jednostki – zaradność. 

Odpowiedź na to pytanie zakoń-
czyła debatę. Pozostajemy w prze-
konaniu, że działania władz miasta 
w połączeniu z aktywnością gdańsz-
czan stworzą nam takie możliwości, 
by pytanie zawarte w tytule debaty 
stało się dumnym stwierdzeniem.

Patryk Kaczmarek
uczeń III klasy VIII LO

im. Komisji Edukacji Narodowej 

Zostań w Gdańsku, bądź aktywny! 

Prezydent z uczniami VIII LO po debacie 

W debacie dotyczącej przyszłego życia w rozwijającym się 
Gdańsku brali udział reprezentanci najlepszych gdańskich 
szkół, zaproszeni  przez Prezydenta Miasta Gdańska Pawła 
Adamowicza 8 września do Audytorium A Wydziału Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Uczniowie 
VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji 
Narodowej wyróżniali się okolicznościowymi koszulkami 
spośród grup z innych liceów: I, II, III i V. 
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Liceum, noszące imię Zjedno-
czonej Europy, organizuje wymianę 
ze szkołą Antigua Luberri z San 
Sebastian w Hiszpanii w dniach 
24.09 - 2.10.2009. Wymiana odbę-
dzie się w ramach unijnego programu 
„Młodzież w działaniu”. Nasz projekt 
otrzymał akceptację Polskiej Agencji 
Narodowej, od której też otrzymamy 
dofinansowanie. Tytuł wymiany - 
„Oglądając trójmiejskie murale pozna-
jemy kulturę i historię Polski” - dobrze 
się wpisuje w ostatnie przedsięwzięcia 
w naszym najbliższym otoczeniu. 

Nasza szkoła znajduje się na 
Zaspie, gdzie co roku odbywa się 
Międzynarodowy Festiwal Murali 
„Monumental Art.”. Jesteśmy otocze-
ni muralami, mijamy je codziennie, 
i warto zrozumieć sposób ich po-
wstawania oraz intencje twórców.

Murale będą również okazją do 
pokazania Hiszpanom naszej kultury 
i historii. Liczymy na to, że forma bliska 
młodzieży będzie dobrym przekazem. 
Chcemy też, aby młodzi ludzie mogli 
realizować swoje pomysły związane 
z różnorodnością kulturową. Pragnie-
my również, aby poprzez wspólną pra-
cę w zespołach międzynarodowych 
nauczyli się otwartości i tolerancji na 
propozycje innych.

Anna Jastrzębska 
i Katarzyna Rajczyk-Bauć 

nauczycielki języka 
hiszpańskiego XV LO

koordynatorki projektu 
ze strony polskiej 

Do udziału w konkursie przystą-
piło pięć trójmiejskich szkół. Wytypo-
wały one spośród swoich uczniów 6 
dwuosobowych drużyn, które rozwią-
zywały test matematyczno-fizyczny, 
zadania logiczne i prezentowało pra-
cę projektową; w tym roku szkolnym 
była to „zabawka fizyczna”.

W każdej kategorii zwycięzcom 
zostały wręczone dyplomy,  na-
grody książkowe oraz gry logicz-

Prace uczniów charakteryzowały się dużą pomysłowością, fot. Piotr Nowik

W VI LO  

nauczyciel 
zorganizował 

konkurs 
„EUREKA”

ne. Pozostali uczestnicy również 
zostali docenieni i nagrodzeni za 
wysoki poziom wiedzy, twórczość 
i postawę młodego odkrywcy-ba-
dacza.

Prace uczniów oceniało jury 
w składzie: mgr Małgorzata Lubocka 
i mgr Monika Nowik. Przedsięwzięciu 
patronował gdański oddział Stowa-
rzyszenia Nauczycieli Matematyki, 
którego przewodniczącą jest kon-

sultant matematyki CEN w Gdańsku, 
mgr Bożena Zawistowska.

Organizator konkursu dziękuje 
wszystkim nauczycielom, którzy 
zachęcili swoich wychowanków do 
wzięcia udziału w konkursie oraz 
z ramienia obserwatorów nadzo-
rowali jego przebieg; jednocześnie 
zaprasza do udziału w II edycji 
konkursu „Eureka”, zaplanowanej 
na maj 2010 roku.

W dniu 
29 maja 2009 r. na 

terenie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 

nr 6 odbył się Konkurs 
Matematyczno-Fizyczny 

„EUREKA”.  Jego 
organizatorem, autorem 

zadań i fundatorem 
nagród była  mgr Monika 

Nowik, nauczyciel 
matematyki. 

Wymiany uczniów 
XV Liceum 
Ogólnokształcącego
z Hiszpanią 

Murale zamiast szarych ścian

Konkursy-projekty
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Pierwsza edycja konkursu zosta-
ła ogłoszona  tuż przed maturami, 
w bardzo pracowitym okresie dla 
nauczycieli. Mimo to otrzymałam 
133 prace. Są bardzo interesujące, 
a poziom jest bardzo wyrównany. Nie 
ma ani jednej wypowiedzi nie zasłu-
gującej na uwagę. Prace zostaną 
umieszczone w książce interneto-
wej i wkrótce nagrodzone. 

Ze względu na liczne zapytania 
dopływające ze szkół, otwieramy 
kolejną możliwość wzięcia udziału 
w konkursie w drugim terminie. Pra-
ce, nie przekraczające dwóch stron, 
czyli zawierające ok. trzy tysiące 
znaków, proszę nadsyłać pod moim 
adresem emailowym: popik@koti.pl 
w terminie do 15 grudnia. 

Obecnie prace z i edycji za-
wieszamy kolejno rozdziałami 
na domenie pokolenie 2016.eu 
w postaci książki internetowej. 
Zaprezentowana wszystkim forma 
elektroniczna już przynosi uczest-
nikom i nauczycielom wiele radości 
i satysfakcji. Dowodem tego jest 
spontaniczna uroczystość zorga-
nizowana przez Ewę Kasprowiak 
ze Szkoły Podstawowej nr 49, o 
czym świadczą nadesłane zdję-
cia. Otrzymałam z jednej ze szkół 
propozycje przedstawienia książki 
w formie multimedialnej. Wszyst-
kie pomysły, zmierzające do po-
pularyzacji  pracy uczniów i ich 
nauczycieli, przyjmuję z radością 

i wdzięcznością. Będę je w miarę 
możliwości realizować po kolei. 

Spotykam się w szkołach z uczest-
nikami konkursu, dziękując ich na-
uczycielom i dyrekcji, a im wręczając 
nagrody i dyplomy, jakie otrzymałam 
z Biura Promocji Miasta Gdańska. 

Celem moim jest pokazanie ob-
razu pokolenia gdańszczan. Liczę na 
wspaniałe prace, które zawieszone 
w sieci, pozostaną na zawsze i będą 
o nas zaświadczać. 

Szczegółowe i aktualne infor-
macje są na domenie: pokolenie-
2016.eu

Emma Popik 

Znajomość języka przynosi mi 
łatwość porozumienia się w każ-
dym z krajów frankofońskich. Do 
Frankofonii - międzynarodowej or-
ganizacji skupiającej rządy krajów 
francuskojęzycznych - należą aż 53 
państwa, w tym 32, gdzie francuski 
jest językiem oficjalnym. Mogę więc 
w przyszłości wybrać się do Belgii, 
Francji czy Kanady.  

Nauka w klasie francuskiej 
przygotowuje się do matury dwu-
języcznej, co daje nam możliwość 
studiowania romanistyki. Będziemy 
również przygotowani do studiów 
obcojęzycznych w kraju i za grani-
cą na kierunkach uniwersyteckich. 
Otrzymamy też certyfikat rządu 
francuskiego, który potwierdzi na-
szą znajomość języka na poziomie 
zaawansowanym. 

Potrzebna będzie ciężka praca, 
sumienność i wytrwałość, by to 
osiągnąć. Warto jednakże podjąć 
taki wysiłek, tym bardziej dlatego, 
że  nauka języka w tej klasie obej-
muje także wycieczki. Mamy również 
lekcje cywilizacyjne, czyli naukę po 
francusku innych przedmiotów, 
takich jak historia czy geografia. 
Pozwoli nam to poznać nie tylko 
gramatykę i słownictwo, ale rów-
nież kulturę Francji.

Jak zaczęliśmy nasze życie w VIII 
LO? Już inauguracja roku szkolne-
go była ważnym przeżyciem, gdyż 
uświetnili ją swoją obecnością przed-

stawiciele kuratorium, Rady Miasta 
Gdańska i pana Paula Romanovitcha 
attaché Ambasady Francuskiej ds. 
współpracy językowej. w następ-
nych dniach zamiast zwykłych lekcji 
czekały nas integracyjne warsztaty 
teatralne, prowadzone przez Mi-
rosława Glineckiego z koszaliń-
skiego Teatru Stop. Przez trzy dni 
spotkań tworzyliśmy własne etiudy, 
otrzymując szansę rozwinięcia wy-
obraźni. Budziliśmy  w sobie talenty 
aktorskie. Młodzi ludzie, którzy anga-
żują się w formy teatralne, stają się 
bardziej śmiali i otwarci w kontaktach 
z innymi ludźmi. Są też pełni pomy-
słów i nie boją się nowych wyzwań, 
co podnosi i wzmacnia poczucie 
własnej wartości. Wspólna praca 
nad etiudami doprowadziła do za-
cieśnienia więzi koleżeńskich. 

Szkolnym koordynatorem sekcji 
dwujęzycznej jest  pani Grażyna 
Tarnawska. Opiekę wychowawczą 
i językową sprawują wspólnie Iwo-
na Szwoch i Grażyna Tarnawska. 
Mamy w sobie dużo zapału do 
pracy i chcemy spełnić pokładane 
w nas nadzieje.  Jesteśmy dumni, 
że zostaliśmy uczniami VIII Liceum 
Ogólnokształcącego im. Komisji 
Edukacji Narodowej. Ogromną satys-
fakcję przynosi nam tytuł pierwszej 
klasy dwujęzycznej w Gdańsku.

Uczennice klasy dwujęzycznej: 
Oliwia Szczepańska, Ada Wilgatek, 

Karolina Sowa i Paula Raczak

Konkurs literacki 

pokolenie 2016
Zapraszam do udziału w II edycji konkursu literackiego 
pokolenie 2016. Temat brzmi: Kim chcesz być w roku 
2016? Jakie są  twoje plany, nadzieje, aspiracje? 
Uwzględnij perspektywę Gdańska w Zjednoczonej 
Europie. 

Umieściliśmy w książce inter-
netowej prace następujących 
autorów:
• Katarzyna Mańkiewicz Gim-
nazjum nr 2; 
• Krystyna Glaubitt  i Dominika 
Kęsik  Gimnazjum nr 5 – na-
uczyciel Ewa Gutarowska; 
• Miriam Kamińska Szkoła Pod-
stawowa nr 49; 
• Patryk Rosa Gimnazjum nr 2;
• Anna Gill i Szymon Kmi-
ta  Gimnazjum nr 3 im. Jana 
Pawła II; 
• Paula Raczak Gimnazjum nr 
3 nauczyciel - Krystyna Woź-
niczka;

Paul Romanovich  attaché ds. promocji języka francuskiego przy Ambasadzie 
Francji i Grażyna Tarnawska, szkolny koordynator sekcji dwujęzycznej

Klasa z językiem 
francuskim 
powstała w VIII LO 
Chciałam być w tej  klasie, odkąd dowiedziałam się o jej 
powstaniu, a teraz dostrzegam w tej decyzji coraz więcej 
plusów. Będę się uczyć w liceum o rok dłużej niż inni, co daje 
wiele możliwości. Uczę się 18 godzin francuskiego tygodniowo, 
to 760 w ciągu całego roku szkolnego! Do kwietnia zdążymy 
już opanować podstawy języka i wybierzemy się wówczas na 
tygodniową wycieczkę do Paryża .

Konkursy-wydarzenia

Miriam Kamińska, Natalia Daniszewska, Sandra Godlewska z SP 49 wraz 
z nauczycielką Ewą Kasprowiak  pokazują swoje prace uczniom z zerówki. 
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Działania zmierzające do ograni-
czenia i wyeliminowania prze-

mocy w szkole i w kontaktach między 
dziećmi  zorganizowaliśmy dwukrot-
nie.  Na terenie naszej szkoły odbył 
się 1 czerwca festyn osiedlowo-ro-
dzinny z okazji Dnia Dziecka i Dnia 
Sportu. Nasi uczniowie uczestniczyli 
w licznych rozgrywkach sportowych. 
Przed festynem dzieci ułożyły hasła, 
które zostały zademonstrowane in-
nym. A oto hasła dzieci: „Po co się 
gniewać, lepiej tańczyć i śpiewać”, 

Pomysłodawcą i sponsorem 
wydarzenia była prezydent Finlan-
dii Tarja Halonen, organizatorem 
- fińska fundacja John Nurminen 
(Foundation Juha Nurminen), zaj-
mującą problematyką zanieczysz-
czeń Morza Bałtyckiego. 

Rozmowy i przemyślenia na 
temat ochrony Morza Bałtyckiego 
połączone były z warsztatami pla-

„Gdy sportowy duch w tobie, nie 
masz głupot w głowie”. 

W dniu 5 czerwca nasi ucznio-
wie wyruszyli rano na „Marsz przeciw 
przemocy”  po osiedlu Zielony Trój-
kąt. Maszerowali dzielnie i z entuzja-
zmem, unosząc wysoko transparenty 
przygotowane na tę uroczystość. Na 
całym osiedlu słychać było dziecia-
ki skandujące hasło: DOŚĆ AGRE-
SJI,  DOŚĆ PRZEMOCY, SZANUJ 
INNYCH w DZIEŃ i W NOCY! 

Hanna Borowska - Warchoł

W Szkole Podstawowej 
nr 69 dzień „Szkoły 
bez przemocy” 

stycznymi. Młodzież  ukazywała 
problemy w uniwersalnym języku 
rysunków, znajdując odpowiednie 
obrazy ilustrujące dany problem. 
Zostały one następnie naniesione na 
nakreśloną mapę Bałtyku. Mapę wrę-
czono Pani Prezydent. Podczas tej 
uroczystości uczestnicy warsztatów 
przekazali przesłanie do młodzieży, 
wzywające do działań w celu zmniej-

szenia o połowę zawartości fosforu 
w morzu. 

Zostali również zaproszeni do 
siedziby fundacji na spotkanie z jej 
prezesem. Cenną refleksją spotkania 
było uświadomienie wszystkim istnie-
nia niebezpieczeństwa wyczerpania 
się zasobów naszej planety.

Iwona Krzemińska
Opiekun grupy ZSIŚ

Uczniowie Zespołu Szkół Inżynierii 
Środowiska troszczą się o Bałtyk

Młodzież z Finlandii, 
Saint Petersburga 

i Gdańska rozmawiała 
w Helsinkach na temat 

ochrony Bałtyku podczas 
spotkania 10 i 11 

września, odbywającego 
się w ramach programu 

„Meeting the Youth”.

Uczestnicy warsztatów  na wyspie Harakka

Wydarzenia-projekty
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W maju już po raz szósty 
w naszej szkole odbyła 
się środowiskowa im-

preza kulturalna pod nazwą Gale-
ria Młodych Talentów. Wyłanianie 
uczniów z uzdolnieniami literackimi  
trwa przez cały rok szkolny. Poloniści 
stwarzają warunki i motywują dzie-
ci do podejmowania prób własnej 
twórczości. Od kilku lat Barbara 
Pieczka wraz z polonistami orga-
nizuje cykliczny konkurs poetycki. 
Laureaci prezentują własne utwory 
społeczności szkolnej. Talenty mu-
zyczne i plastyczne wybierane są 
drogą eliminacji.

– SP 80 otrzymała boisko, gdyż 
przedstawiła doskonały program 
jego wykorzystania – powiedział. 
Na prośbę pani dyrektor Marzeny 
Sztygar przybliżył profil produkcyjny 
Navimoru. Przedsiębiorstwo buduje 
moduły statków. Nawiązało również 
kontakt z Afryką. w Nigerii wybudo-
wało stocznię, w Senegalu – Port 
rybacki, a w Angoli największą na 
tym kontynencie uczelnię. Przedsię-
biorstwo również odbudowało stary 
spichlerz, adaptując go na „Hotel 
Gdańsk”. 

Prezes Społecznego Komitetu 
Wsparcia Piotr Soyka pogratulował 
pani dyrektor wyglądu szkoły. – Bu-
dynek lśni czystością, wszystko jest 
zadbane powiedział. – W okresie 
mojej młodości były tu nieużytki, 
a teraz jest wielka dzielnica, która 
dzisiaj otrzymała boisko. – Podkre-
ślił również cel powołania Komitetu. 
– Prezydent Adamowicz podjął się 
wielkiego zdania, jakim jest zorga-
nizowanie mistrzostw Euro 2012. 

Postanowiliśmy więc wesprzeć jego 
zamierzenia. 

Dyrektor Marzena Sztygar pod-
kreśliła zaangażowanie wielu osób 
w przygotowanie projektu i doceniła 
wartość konsultacji nauczycieli wf. 
– Rośnie ranga sportu na świecie 
– zauważyła. – Boisko posłuży 
również tworzeniu prawych i silnych 
charakterów. 

Największe jednak słowa uzna-
nia przekazano prezydentowi Paw-
łowi Adamowiczowi, który nie tylko 
stworzył te pomysły, ale potrafił 
porwać za sobą ludzi, którzy z en-
tuzjazmem  je realizują. Bohaterką 
uroczystości była uczennica Karolina 
Matuszewska, pięknie dziękując za 
wybudowanie boiska, przypomniała 
mistrzowskie tytuły szkoły i zauwa-
żyła, że wokoło jest jeszcze wiele 
pustych terenów, które mogą zostać 
zamienione na obiekty sportowe, 
zwiększając liczbę złotych medali 
zdobytych przez uczniów tej szkoły.

Emma Popik 

Charakterystyczny sposób wykonania 

Boisko dla SP 80
Boisko zbudowała stocznia Wisła, której prezesem jest 
Jerzy Pawlak, i Navimor, reprezentowany przez Romualda 
Kindę. Pomocą we wszelkich sprawach formalnych służył 
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego. – Przygotowanie 
projektu jest czasochłonne i wymaga poważnej 
dokumentacji, w czym był nadzwyczaj pomocny Jerzy 
Jasiński  - podkreślił prezes Kinda.

Tegoroczna Galeria przeniosła 
nas w lata 60. i 70. Konferansjerzy 
oraz recytatorzy przypomnieli wy-
darzenia historyczne i kulturalne 
dotyczące: poznawania kosmosu, 
rozwoju telewizji, osiągnięć spor-
towych, nowoczesnych tańców, 
strojów oraz nowych subkultur. 
Uczniowie popisywali się talentami 
wokalnymi, muzycznymi, tanecznymi, 
literackimi oraz plastycznymi. Wśród 
wykonawców znaleźli się także nasi 
absolwenci. Na zakończenie dyrektor 
mgr Barbara Deptała wręczyła  pa-
miątkowe dyplomy. 

Bogumiła Żurawska

Galeria Młodych 
Talentów w Szkole 
Podstawowej nr 47 

Wydarzenia-projekty
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W zjeździe uczestniczyło 
prawie 300 osób. Przybyły 43 
delegacje: z Reska, Stalowej 
Woli, Jegłownika, Ujazdowa, 
Myślenic, Krakowa, Konina, 
Iwierzyc, Opola, Kielc, Wyszko-
wa, Nysy, Jabłonki, Zduńskiej 
Woli, Poznania, Rutek k. Augu-
stowa oraz delegacje 5 liceów 
ogólnokształcących z Poznania. 
Po przemówieniu powitalnym dy-
rektora ZSM Zbigniewa Pancera 
głos zabrali goście. Wysłuchano 
trzech referatów naukowych. 
Najbardziej wzruszającym 
momentem było owacyjne, 
kilkuminutowe powitanie  żoł-
nierza z Westerplatte Ignacego 
Skowrona.  

Gospodarze pokazali gościom 
Gdańsk i słynny tryptyk Han-
sa Memlinga „Sąd ostateczny” 
w Muzeum Narodowym. Zaprosili 
ich na regaty „Smoczych Łodzi” 
po Motławie, a po mszy odprawia-
nej w intencji żołnierzy – na pre-
zentację historyczno – poetycką  
„Magia Gdańska”, przygotowaną 
przez nauczycieli z ZSM: Bogu-
miłę Kaczmarek i Dariusza Menc-
la. Młodzież, pod kierownictwem 
Kariny Puzdrowskiej i Bogumiły 
Kaczmarek, zaprezentowała 
również krótkie scenki, o tema-
tyce gdańskich legend. 

Przed bramą Stoczni Gdań-
skiej młodzież spotkała się 
z Lechem Wałęsą 31 sierpnia. 
Podczas konferencji w i Liceum 
Ogólnokształcącym Lech Wa-
łęsa powiedział, że przyszłość 
należy do młodych ludzi. Pod-
kreślił znaczenie  wychowania 
nowego pokolenia w duchu so-
lidarności w wolnym kraju. Tego 
dnia młodzież uczestniczyła 
w oficjalnych uroczystościach 
związanych z uczczeniem 29 

rocznicy podpisania porozumień 
sierpniowych.

Młodzież i nauczyciele wraz 
z kapitanem Ignacym Skowro-
nem uczestniczyli w obchodach 
70. rocznicy wybuchu II Wojny 
Światowej. O historycznej godzinie 
4.45, kiedy pomnik na Westerplat-
te pogrążony był w ciemnościach, 
zgromadzeni u stóp pomnika 
usłyszeli salwy dział i karabinowe 
wystrzały.  Ignacy Skowron był 
wówczas dwudziestoczteroletnim 
kapralem przydzielonym do obro-
ny wartowni nr 2. w skupieniu 
wysłuchano przemówień władz 
państwa i miasta. 

Kilka godzin później delegacja 
uczniów Zespołu Szkół Morskich 
uczestniczyła w Międzynaro-
dowej Konferencji Burmistrzów 
Miast Symboli II Wojny Świato-
wej w Dworze Artusa. Przybyli 
tu burmistrzowie z wielu państw 
europejskich oraz z Indonezji 
i z Afryki. Gospodarzem było 
miasto Gdańsk z Prezydentem 
Pawłem Adamowiczem. Bur-
mistrzowie przywieźli ziemię. 
Włożona do urny, zostanie wmu-
rowana  jako kamień węgielny 
pod powstające w Gdańsku 
Muzeum II Wojny Światowej. 
Uczniowie klasy IV TH Zespołu 
Szkół Morskich, Sylwia Szura 
oraz Adrian Urbański, przeczytali 
apel młodzieży. Nawiązując do  
wojny,  zaapelowali o pokój na 
świecie.  Dokument został wrę-
czony prezydentowi Gdańska.

Uczestnicy sympozjum mie-
li również honor brać udział 
1 września w międzynarodowej 
części obchodów 70. rocznicy 
wybuchu II Wojny Światowej na 
Westerplatte.

Karina Puzdrowska
Bogumiła Kaczmarek

Zespół Szkół Morskich im. Bohaterskich Obrońców 
Westerplatte z Gdańska był organizatorem  26 
Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, odbywającego 
się od 29 sierpnia do 1 września. Honorowy patronat 
objęli: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall  
i Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. Klub 
Szkół Westerplatte zrzesza 60 placówek z całej Polski.   
Powstał dla aktywizowanie środowisk nauczycielskich.

Sukcesy szkó³

Delegaci 
Klubu Szkół 

Westerplatte 
świadkami 

historii

Uczniowie wygłaszają apel o pokój

Spotkanie młodzieży z Lechem Wałęsą

Westerplatczyk
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Najzdolniejsi gdańszczanie 
otrzymali stypendium Fahrenheita

Urz¹d Miejski

Po raz pierwszy stypendium 
otrzyma dziewięciu studentów,  
pozostałych  28 odebrało grant 
po raz kolejny i będzie mogło 
kontynuować naukę.

W Wielkiej Brytanii studiować 
będzie 27 osób, czworo w Sta-
nach Zjednoczonych, pozostali 
będą studiować w Niemczech, 
Austrii, Francji, Belgii i Holandii. 
Wybrali kierunki ekonomiczne, 
społeczne i techniczne, a także 
artystyczne  - muzyczne i ak-
torskie. 

Program stypendialny rozpo-
częty w 2005 roku z inicjatywy 
Pawła Adamowicza jest pierw-

Podobnie jak w latach ubie-
głych najwięcej wniosków zło-
żyli nauczyciele języków obcych 
– 26 i wychowania fizycznego 
- 23. Ze składających wnioski 
5 % to nauczyciele przedszko-
li, 57 % - szkół podstawowych 
i gimnazjów, 38 % -  szkół po-
nadgimnazjalnych i pozostałych 
placówek.

Komisje egzaminacyjne, 
powołane Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Gdańska, 
spotkały się 28 razy. Uczest-
niczyło w nich oprócz 4 prze-

szym w Polsce stypendium 
umożliwiającym  najzdolniejszym 
gdańszczanom studiowanie na 
renomowanych uczelniach za-
granicznych. w ten sposób wła-
dze miasta Gdańska przyczyniają 
się do tworzenia przyszłych elit 
intelektualnych miasta i kraju. 
Stypendyści godnie się wywią-
zują ze swego zobowiązania, 
promując i reprezentując swe 
rodzinne miasto, któremu za-
wdzięczają tak wiele. 

- Weryfikujcie się w nowym 
środowisku - powiedział pre-
zydent. – Wracajcie z nowymi 
pomysłami.  

wodniczących 40 ekspertów 
różnych specjalności. Od 1 
września wynagrodzenie na-
uczycieli uległo podwyższeniu. 
z Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego nad prawidłowym 
przebiegiem sesj i  czuwała 
Lucyna Szurman-Pietrzela. 

Jacek Newlaczyl, który otrzy-
mał akt nadania, nauczyciel z Ze-
społu Szkół Ogólnokształcących 
nr 2 z Osowej jest pełen planów. 
Będzie organizował duży turniej 
z GOKF-em. – Jak coś robić, to 
porządnie – to jego dewiza. 

W Dworze Artusa wręczenie 
aktów nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego 

Nauczyciele  podczas ślubowania 

W dniu 17 września prezydent Paweł Adamowicz wręczył 
akty nadania 151 nauczycielom. O wyjątkowo wysokim  
przygotowaniu nauczycieli do egzaminów świadczy 
fakt, że aż 43 uzyskało maksymalną ilość punktów, co 
stanowi 28 % zdających. Nauczyciele ci otrzymali list 
gratulacyjny.

Z rąk Pawła Adamowicza 37 osób otrzymało  
w Dworze Artusa 9 września już po raz piąty 
stypendia naukowe im. Gabriela Daniela Fahrenheita 
na studia za granicą. Każdy z gdańskich stypendystów 
otrzymuje po 2000 zł miesięcznie przez rok nauki. 

Gdańscy stypendyści w Dworze Artusa 
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Wydarzenia w szko³ach

Wizyta młodzieży z Francji 
w ZKP i G nr 13

Szkoła, wyprzedzając 86 pla-
cówek, zajęła pierwsze miejsce 
wśród najbardziej usportowionych 
szkół Gdańska. W 1986 roku SP 
nr 92 stała się szkołą sportową, o 
specjalizacji piłki ręcznej dziewcząt 
i chłopców.

- Dzieci  są wspaniałe i chyba 
nie pozwolę im wyjechać – za-
żartowała jedna z mam. Dzięki 
gdańskim rodzinom zwiedzili 
Gdańsk, Stare Miasto, zoba-
czyli oliwskie ZOO i oceanarium 
w Gdyni. Program wizyty był 
bardzo napięty. 

Pierwszego dnia wzięli udział 
w uroczystościach  związanych 
z trzydziestoleciem szkoły, a tak-
że obchodami Dnia Dziecka, co 
dla wielu było miłym zaskocze-
niem. Uczniowie klasy III przygo-
towali prezentację szkoły w języku 
francuskim. - Szkoła jest duża, a 
wokół niej jest bardzo zielono 
– zauważa Chantal Sedik, dyrek-
tor szkoły z Nancy – u nas szkoły 
są  o wiele mniejsze i w miastach 
nie ma niestety tyle zieleni.

Szkoła obchodziła 
trzydziestolecie 

Pierwszy dzwonek 
w Szkole Podstawowej 

nr 92 zabrzmiał 
3 września 1979 roku. 

Pracowało w niej 
wówczas 40 nauczycieli. 

W 1984 roku kadra 
liczyła 103 nauczycieli. 

W roku 1999, 
dodając Gimnazjum 
nr 17,  utworzono 
Zespół Kształcenia 

Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 13. 

Od 2004 roku nosi 
imię Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego Prymasa 

Tysiąclecia.

- Staram się tworzyć, wzorem 
moich poprzedników, nowoczesne 
i przyjazne miejsce pracy zarówno 
dla uczniów, jak i dla pracowników 
– mówi dyrektor Alicja Najda. 

Do obchodów 30-lecia szkoły 
jej nauczyciele i uczniowie przy-

gotowywali się długo i bardzo 
starannie. W związku z obchodami 
opracowano jubileuszowe wydanie 
szkolnej gazetki – „Rzeczpospolitej 
Uczniowskiej” oraz wydano na pły-
tach DVD historię szkoły z fotogra-
fiami z lat ubiegłych.

Goście śpiewali piosen-
ki, będące tematem projektu. 
Wspólnie z nauczycielami szkół 
partnerskich  oceniliśmy naszą 
pracę i realizację tematów, oma-
wialiśmy również i planowaliśmy 
zadania na kolejny rok  szkolny. 
Dla nauczycieli ta wizyta była 
również niezapomnianym wyda-
rzeniem. Wszyscy byli w Polsce 
po raz pierwszy. Zwracali uwagę 
na różnice wynikające z kultury 
różnych narodowości. 

Na wspólnym podwieczorku 
zorganizowanym w czwartkowe 
popołudnie nauczyciele mieli 
okazję podziękować rodzicom, 
którzy gościli ich uczniów. 

- Wasze posiłki są zupełnie 
inne od naszych – zauważył 
Patrick Courbon, nauczyciel ze 

szkoły w Bordeaux. Już w li-
stopadzie szkoły spotkają się 
podczas wizyty roboczej w tym 
właśnie mieście. 

Małgorzata Łeszczyńska
nauczyciel języka francuskiego

Partnerzy projektu 
Comenius przebywali 
w szkole w dniach od 

1 do 6 czerwca. Uczniowie 
z nauczycielami przyjechali 
z Belgii, Francji, Rumunii, 
Bułgarii, Niemiec i Turcji 

i zostali przyjęci przez 
rodziny naszych uczniów, 

które wykazały się 
wielkim zaangażowaniem, 

umożliwiając poznanie 
codziennego życia polskiej 

rodziny. 
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Laureaci, organizatorzy, nauczyciele i rodzice na uroczystości wręczenia nagród

Konkursy-programy

Cechy charakterystyczne 
Bułgarii pokazaliśmy poprzez 
prezentację multimedialną 
i przedstawienie teatralne.

W Dniu Grecji uczyliśmy się 
tańca, rozwiązywaliśmy rebusy 
i quizy  z wiadomości dotyczą-
cych tego kraju. Doceniliśmy 
klasyczną kulturę Grecji, poka-
zując mitycznych bogów. Nawet 
pomieszczenia szkolne zmieniały 
nazwy na brzmiące po grecku.

Francja kojarzy się nam 
wonią perfum, pojęciem dobre-
go smaku, z modą i muzyką. 
Przygotowano dekorację w ko-
lorach flagi Francji. Na tablicach 
powiesiliśmy zdjęcia z Francji 
i jej mapę oraz informacje do-
tyczące geografii,   historii, 
kultury i ustroju politycznego. 
Korytarzem przemknęła Maria 
Antonina i Napoleon Bonaparte. 
Fotografowano się z Belmondo 
i z sobowtórem   prezydenta 
Francji. Nauczycielka języka an-
gielskiego Katarzyna Majewska 

Uczniowie z 34 szkół pokazali 
swoje umiejętności w dziedzinie 
prawidłowej pisowni w dniu 15 
maja. Komisja konkursowa wyłoniła 
najlepszych. A oto oni: Kinga Filiń-
ska – I miejsce (SP nr 8), Joanna 
Skrzypkowska – II miejsce (SP 
Luzino) i Michalina Matosek – III 
miejsce (SP 34 – Gdynia). Dzie-
sięć osób otrzymało wyróżnienia: 
Magdalena Koszela (SP 75), Kinga 
Grochowska (Zespół Szkół w Kryni-
cy Morskiej), Agata Nurkowska (SP  

W Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 8 
III  Wojewódzki Konkurs 
Ortograficzny 

81), Julia Samulewska (SP  14), 
Szymon Górski (SP 1 - Nowy Dwór 
Gdański), Barbara Klaudel (I Spo-
łeczna SP STO), Zuzanna Hoppe 
(SP  6 – Rumia), Wiktoria Lewan-
dowska (SP  48), Patryk Szymczak 
(SP  2 – Sztum), Michał Łach (SP 
– Stegna).

Wszystkim się podobała insce-
nizacja „Małego Księcia” w wyko-
naniu szkolnego Teatru Długich 
Kapeluszy.

Maria Selke

Gimnazjum nr 19  jest z Europą na ty

była przebrana za symbolizującą 
Francję wieżę Eiffla

W belgijskim dniu uczniowie 
w charakterystycznych nakry-
ciach głowy zorganizowali, 
konkursy, wystawę i poczęstu-
nek. Klasa, która prezentowała 
Włochy, przygotowała kabaret 
oraz pyszne potrawy, serwując, 
czerwone winogrona zamiast 
czerwonego wina.

W Dniu Dziecka klasa euro-
pejska w naszej szkole wystawi-
ła na boisku szkolnym „Stragan 
Europa”. Uczniowie w pomysło-
wy sposób konkurując ze sobą, 
zachęcali gości do odwiedzenia 
wybranego kraju UE. Pośrodku 
tego kramu odbywały się wybo-
ry do Parlamentu Europejskie-
go. Podczas  tych wyjątkowych 
dni żyliśmy historią i kulturą tych 
państw. Uczniowie poznawali 
podstawowe  zwroty w danym 
języku.

Ewa Idźkowska
nauczyciel wos-u i historii

Szkoła, chcąc uczcić pięcioletnie członkowstwo Polski 
w Unii Europejskiej, realizuje wieloletni projekt 
edukacyjny o państwach UE. Kolejne klasy  przygotowywały 
program ukazujący kraje unijne. Zadaniem uczniów było 
zdobycie wiedzy o danym kraju i ukazanie jego specyfiki. 
Opracowaliśmy już tematykę dotyczącą następujących 
krajów: Bułgaria, Grecja, Francja, Belgia i Włochy. 
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Nauczyciele dla Kuriera

- Pozostawiamy nauczycielom 
swobodę wyboru tematu – powie-
działa. – Może to być ukazanie 
postaci wybitnego Polaka, mieszka-
jącego w Rosji. 

Organizator pozostawia swobo-
dę wyboru formy. Nie ogranicza do 
napisania eseju, ale będą również 
przyjmowane prace z fotografiami. 

Kurs „Przygotowywanie i koor-
dynowanie europejskich projektów 
edukacyjnych” został zorganizowa-
ny przez Uniwersytet Cypryjski.  Za-
jęcia prowadził dr Gregory Makrides 
w malowniczej, górskiej miejscowości  
Agros Jednym z oczekiwanych rezul-
tatów takich szkoleń jest integracja 
wewnątrz grupy uczestników, co 
jest pomocne w kontynuowaniu 
współpracy po zakończeniu kursu 
i wspólnej pracy nad europejskimi 
projektami edukacyjnymi.

Kurs stał na wysokim poziomie me-
rytorycznym. Prowadzący nie ograni-
czał się tylko do programu Comenius, 
ale zapoznał uczestników z pozosta-
łymi programami, takimi jak: Leonardo 
da Vinci czy Grundtvig. W części prak-
tycznej szkolenia uczestnicy wybierali 
rodzaj programu, wymyślali temat 
i w grupach przygotowywali budżet 
oraz częściowo wypełniali wniosek. 
Było to bardzo kształcące i pomocne 
– dr Makrides odpowiadał na wszystkie 
wątpliwości i poprawiał błędy.

Katarzyna Radzikowska
nauczyciel biologii III LO

Uczestniczyłam w kursie w Tri-
nity College w Dublinie. Brali w nim 
również udział nauczyciele z  takich 
krajów europejskich, jak Grecja, Au-
stria, Portugalia, Rumunia, Łotwa, 
Estonia, Francja, Niemcy, Turcja, 
Islandia, Włochy, Szwecja, Dania, 
Finlandia, Czechy, Hiszpania. Kurs 
dotyczył języka angielskiego i kultury 
Irlandii. Uczestnicy zdobyli wiele no-
wych wiadomości z literatury Irlandii, 
geografii, historii, polityki i sport. 

Wiedza ta zostanie wykorzystana 
na lekcjach języka angielskiego oraz 
teorii wiedzy. Jednym z celów orga-
nizowanego szkolenia było nawią-
zanie kontaktów między szkołami, 
które będą brać udział w kolejnych 
projektach Comeniusa dla szkół. 

Takie wyjątkowe wakacje są 
możliwe dzięki temu programowi, 
z którego może skorzystać każdy 
nauczyciel, który w terminie złoży 
poprawnie napisany wniosek do 
Agencji Narodowej (www.come-
nius.org.pl) w Warszawie.

Alina Spychała
koordynator IB III LO

Integracja europejska na Cyprze

Na pięknej wyspie Agros

Istnieje możliwość przeprowadze-
nia konkursu i zorganizowania 
wystawy. Przewiduje się również 
ciekawe nagrody. 

Centrum planuje utworzenie ban-
ku danych nauczycieli oraz określenia 
ich potrzeb. Pani Ekaterina zachęca 
szkoły do nawiązywania kontaktów 
ze szkołami w miastach Rosji i do 

Dla 
nauczycieli, 
maturzystów 
i miłośników 

bajek

Ekaterina Galiguzowa zaprasza

Wakacyjna 
nauka 
nauczycieli 
z Topolówki 

organizowania wymian uczniowskich. 
– Służymy wszelką pomocą w nawią-
zywaniu kontaktów – powiedziała. 
Nowością jest pomoc maturzystom 
w przygotowaniu się do egzaminu. 
Centrum zaprasza wszystkie dzieci 
na programy baśniowe. Będą mogły 
obejrzeć bajki i narysować ulubione 
postacie z kreskówek. 

Klub nauczycieli języka 
rosyjskiego w Rosyjskim 

Centrum Nauki i Kultury  
zachęca nauczycieli 

języka rosyjskiego do 
udziału w seminarium. 
Ekaterina Galiguzova, 

wykładowca na kursach 
językowych proponuje 

temat „Historyczno-
literackie  projekty 

twórcze uczniów 
na lekcjach języka 

rosyjskiego”. 
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Inicjatywy-projekty

Goście i gospodarze

Przejmująca scena przedstawienia teatralnego

- Wystawę pokażemy we wszyst-
kich 178 miastach hanzeatyckich 
z 16 krajów – powiedziała Jolanta 
Murawska z Referatu Spraw Za-
granicznych Kancelarii Prezydenta. 
– W Niemczech jest 80 miast han-
zeatyckich – dodała. 

Poruszono również problem, któ-
remu nadano tytuł „Dezercja – od-
waga czy zdrada”. Naród niemiecki 
uznano za wspierający nazizm, 
jednakże młodzi ludzie z organiza-
cji „Weise Rose”  przeciwstawili się 
faszyzmowi poprzez akcję ulotkową 
czy malowanie napisów. Wszyscy 
zostali aresztowani i po brutalnym 
procesie zgilotynowani. 

- Była to garstka śmiałków, któ-
rzy się sprzeciwili – powiedział Piotr 
Gierszewski, przewodniczący Komi-
sji Edukacji. - W innych warunkach 
i w innym kontekście historycznym 
obecny prezydent Paweł Adamowicz 
jako student był przywódcą strajku 
na Uniwersytecie Gdańskim. 

Za  próby oporu uznaje się rów-
nież dezercję z Wehrmachtu. Było 30 
tysięcy dezerterów. Sądy skazały na 
śmierć 20 tysięcy, 10 tysięcy zginęło 
z wycieńczenia. Zaproszony  do VII 
LO Ludwig Baumann zdezerterował 
w roku 1942. Karę śmierci zamie-
niono mu na karny batalion. Jako 
przewodniczący Organizacji Ofiar 
Nazistowskiego Prawa Militarnego 
od 30 lat walczył o rehabilitację 
swoją i innych, co Bundestag uczy-
nił dopiero w roku 2009. 

VII LO gościło Johena Schmidta 
z Biblioteki Pokojowej oraz przed-
stawiciela Muzeum Antywojennego 
w Berlinie. Organizatorem wystawy 
jest Bogdan Marecki z Bremy, osobi-
sty przyjaciel Ludwiga Baumanna. 

Po zakończeniu przedstawienia 
dyrektor Barbara Kaczorowska po-
wiedziała – Teraz potraficie sobie 
odpowiedzieć na pytanie: „Dezercja 
– odwaga czy  zdrada?”. 

W VII LO program 
o niemieckich 
antyfaszystach 

Szalona odwaga 
Sophie Scholl, 

jej brata 
i garstki śmiałków 

została pokazana na 
wystawie fotografii 

w VII LO oraz podczas 
przedstawienia, 

przygotowanego przez 
Koło Teatralne pod 
kierunkiem Janiny 

Rabczuk. 
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Oferty szkó³

Utworzone we wrze-
śniu 2008 roku 
Pomorskie Szkoły 

Rzemiosł, mieszczące się przy 
ul. Sobieskiego, są  placów-
ką nowoczesną. Zapewniają 
zdobycie zawodu ciekawego 
i  poszukiwanego na rynku 
pracy. Organem prowadzą-
cym jest Pomorska Izba Rze-
mieślnicza Małych i Średnich 

Pomorskie Szkoły Rzemiosł 
uczą atrakcyjnych zawodów 

Przedsiębiorstw. Połączenie 
nauki i rzemiosła to ciekawa 
propozycja dla absolwentów 
gimnazjów. 

Technika oferują zdobycie 
wykształcenia ogólnego i uzy-
skanie kwalifikacji księgarza, 
poligrafa, mechanika i mecha-
tronika. Do  nowych kierunków  
kształcenia należą: technik 
cyfrowych procesów graficz-

W nowoczesnej pracowni komputerowej 

nych, informatyk, technik usług 
fryzjerskich.

Zasadnicza szkoła zawodo-
wa szkoli  piekarzy, cukierników, 
fryzjerów, drukarzy, fotografów, 
mechaników monterów maszyn 
i urządzeń, złotników jubilerów 
oraz mechaników precyzyj-
nych. O poziomie kształcenia i 
umiejętnościach uczniów mogą 
świadczyć nagrody zdobywane 

w konkursie jubilerskim „Matrix 
– Przebudzenie” oraz „Burszty-
nowe Rzemiosło” 2009.

Zajęcia przygotowujące 
do zdobycia zawodu odby-
wają się również w Centrum 
Kształcenia Praktycznego 
oraz w wielu zakładach pracy. 
Młodzież może korzystać także 
z nowoczesnych pracowni kom-
puterowych.
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