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W
 sobotę 7 maja 2011 r. w Szkole Pod-
stawowej nr 8 im. Przyjaciół Ziemi na 
gdańskim Chełmie odbył się „Eko-
fajny piknik”, zorganizowany z okazji 

Święta Szkoły. Uroczystośæ rozpoczęła dyrektor 
Maria Rudnicka, która powitała gości i wręczyła 
statuetki „Przyjaciela ósemki”. Ta coroczna impre-
za środowiskowa została wzbogacona o szkolny 
przegląd „Mam talent”, który trwał 3 godziny! Aż 
36 uczestników pokazało, jak tańczy, śpiewa i gra 
na instrumentach.

Tradycyjnie już i w zgodzie z ekologicznym pro-
filem szkoły graliœmy w gry oraz zorganizowaliœmy 
warsztaty ekologiczne. Zostały również ogłoszo-
ne wyniki konkursów ekologicznych. Odnawialne 
źródła energii – na to hasło zwrócono w tym roku 
szczególną uwagę. W związku z tym zorganizowa-
no prezentację dotyczącą tego zagadnienia. 

W tegorocznej imprezie wzięli także udział stu-
denci Politechniki Gdańskiej, którzy zorganizowali 
specjalne warsztaty dotyczące, m.in. budowy wiatra-
ków. Powiślańska Regionalna Agencja Zarządzania 
Energią zorganizowała pokaz filmów edukacyjnych, 
dotyczących odnawialnych źródeł energii. Instytut Ma-
szyn Przepływowych PAN również miał swój udział 
w tym niezwykłym święcie. Podczas czterogodzinnej 
imprezy została zorganizowana również zbiórka zuży-
tych baterii, plastikowych nakrętek, tonerów.

Maciej Meinhardt
Wojciech Drabczyk

Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi

Dzieci chwalą się prezydentowi swoją wiedzą o PGE Arena Gdańsk 

Uczniowie podziwiają celność strzału

Otwarcie boiska 
w Szkole Podstawowej nr 14

P
rezydent Gdańska Paweł Adamowicz 
wraz z dyrektor SP 14 Hanną Jóźwia-
kowską w obecności zaproszonych gości, 
nauczycieli i uczniów przecięli wstęgę 27 

kwietnia 2011 roku. Budowę boiska sfinansowano 
z budżetu Miasta Gdańska. Jest to pierwszy etap 
modernizacji terenów szkoły. W drugim etapie za-
projektowano jeszcze skocznię do skoku w dal oraz 
tartanową bieżnię do biegów krótkich. 

Dyrektor Hanna Jóźwiakowska podkreśliła, że 
dbamy o zrównoważony rozwój uczniów zgodnie 
z hasłami patrona szkoły ks. Grzegorza Piramo-
wicza. Jako Szkoła Promująca Zdrowie staramy 
się być wierni jego ideałom. Dlatego też obok 
wysokich wyników uzyskiwanych na sprawdzia-
nach zewnętrznych, ważną rolę w naszej szkole 
odgrywa sport. Drużyna piłki nożnej prowadzona 
przez Tomasza Tarasiuka lokuje się w czołówce 
gdańskich szkół. 

Prezydent Paweł Adamowicz w miłej atmosfe-
rze rozmawiał z uczniami naszej szkoły o EURO 
2012 i stadionie PGE Arena Gdańsk i był szczerze 
zaskoczony ich wiedzą. Podziwiał też prowadzony 
przez Bożenę Daszkiewicz zespół taneczny „Smer-
fetki”, który ma na swoim koncie liczne osiągnięcia 
w Mistrzostwach Gdańska Zespołów Cheerleaders. 
Prezydent strzelił również pierwszego gola na na-
szym nowym boisku.

Zdzisława Głowienka 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 

SP 8
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P
rezydent Paweł Adamo-
wicz odwiedził szkołę, by 
obejrzeć przedstawienie 
„Nasza klasa”, które we-

dług sztuki Słobodzianka wyreży-
serowała Marzena Wojciechowska. 
Zainteresowanie widoczne na twa-
rzy prezydenta było największym 
dowodem uznania dla nauczyciel-
ki i uczniów. Wraz z prezydentem 
przybyła Anna Czekanowicz, którą 
również zaciekawi³a interpretacja 
postaci. Prezydent i dyrektor Cze-
kanowicz pozytywnie zareagowa-
li na propozycję zorganizowania 
Przeglądu Zespołów Teatralnych. 
Będą wspierać projekt, którego wy-
konawcą będzie szkoła i Marzena 
Wojciechowska.

Szkolny teatr, istniejący w Ze-
spole Szkół Budowlano-Architek-
tonicznych, jest wysoko oceniany 
w Gdańsku, czego dowodem jest 
pokazanie tej sztuki uczestnikom 
międzynarodowego projektu edu-

Prezydent Paweł Adamowicz wraz z zespołem teatralnym po przedstawieniu

„Czerwony Kapturek” w Bellac 

Prezydent ogląda przedstawienie teatru szkolnego
kacyjnego Gdańskiego Teatru Szek-
spirowskiego. Przedstawienie oglą-
dali eksperci z Norwegii: prof. Tove 
Ilsaas (Uniwersytet w Oslo), Joanna 
Magierecka (Oslo Teatersenter) oraz 
Hans Leganger (nauczyciel j. angiel-
skiego i dramatu). Realizując projekt 
„Współpraca ekspertów w zakresie 
pedagogiki teatralnej z wykorzysta-
niem dziedzictwa europejskiej klasy-
ki literackiej” przeprowadzili warsztaty 
8-10 kwietnia zarówno w ZSBA, jak 
i w gdańskim Centrum Edukacji Na-
uczycieli. Projekt ma podnosić kwalifi-
kacje nauczycieli w zakresie pedago-
giki teatralnej i zastosowania technik 
dramowych w szkole. Koordynatorem 
projektu była Anna Radkiewicz-Syrek 
z Teatru Szekspirowskiego, najmilsza 
przyjaciółka szkoły. 

Szkoła od 16 lat współpracu-
je z Liceum Zawodowym w Bellac, 
co jest najdłużej trwającą wymianą 
spośród gdańskich szkół. Wszelkie 
działania organizuje Barbara Tre-

der, która rozpoczęła tę wymianę. 
Będąc obecnie na emeryturze, po-
święca nadal swój czas dla ukocha-
nej szkoły i projektu.

W tym roku współpraca zosta-
ła poszerzona o wymianę teatral-
ną z Francj¹. W Bellac uczniowie 
ćwiczyli pod kierunkiem Marzeny 
Wojciechowskiej i Nicolasa Marty, 
który wcielił się w polsko-francu-
skim przedstawieniu „Czerwony 
Kapturek” w rolę Babci. W roli Wilka 
wystąpił ulubiony nauczyciel rysunku 
technicznego Thierry Gignon-Desor-
merie. Uczniowie obejrzeli również 
przedstawienie „W poszukiwaniu 
wanilii”, pokazujące problemy se-
gregacji rasowej w Afryce. 

Co roku program zwiedzania jest 
modyfikowany, uwzględnia się rów-

nież kulturę polską. Rok Chopinow-
ski zaakcentowano odwiedzeniem 
Biblioteki Polskiej w Paryżu, rok 
Marii Curie-Skłodowskiej – odwie-
dzając Pantheon. 

Grająca Dorę w przedstawie-
niu, Martyna Bazychowska odnio-
sła wielki sukces w Ogólnopolskim 
Konkursie Recytatorskim, w kategorii 
monodramu: będzie reprezentować 
Gdańsk na ogólnopolskim etapie 
w Słupsku. 

W tym roku Zofia Sypniewska, 
dyrektor Zespołu Szkół Budowla-
no-Architektonicznych otwiera klasę 
o profilu teatralno-humanistycznym. 
Uczniowie więc otrzymają szansę 
przystąpienia do tego wspaniałego 
i odnoszącego sukcesy zespołu te-
atralnego! 

Same duże projekty

G
łównie o takich pisze-
my w bieżącym nume-
rze Kuriera. Codziennie 
jestem zapraszana do 

jakiejś szkoły, mam więc wiele oka-
zji do obserwowania tego, co się 
dzieje i jak się wydarza. Obserwu-
ję również pracę nauczycieli. Jakże 
szczerze i głęboko są zaangażowani 
w swoją pracę. 

Od początku, od dwunastu lat 
istnienia Kuriera opisujemy wspa-
niałą pracę Zespołu Szkół Inżynie-
rii Środowiska, wiele jego ciekawych 

przedsięwzięć i projektów, łącznie 
z międzynarodowym projektem 
„Globe”. Szkoła się zmieniała, zo-
stając wciąż tą samą: otwartą na 
innowacje, chłonącą nowoczesność 
i współczesną technologię. Razem 
z nią, sekundując i dotrzymując kro-
ku, idzie do przodu Zespół Szkół 
Energetycznych. Nasi czytelnicy 
mogą więc się zapoznać z nowator-
skimi projektami z dziedziny roboty-
ki, co nas ogromnie cieszy. Widać 
znakomitą pracę nauczyciela tego 
przedmiotu, pragnienie uczniów, by 

dorównać najlepszym i odczuæ ra-
dość z osiągniętych sukcesów. 

Wiele wartościowych projektów 
przeprowadzają nauczyciele w Szko-
le Podstawowej nr 79. Przedsięwzię-
cia są zakrojone na poważną skalę, 
szkoła ma wyraźną linię programo-
wą, którą systematycznie wciela 
w życie, angażując całą szkolną 
społeczność i nawet rodziców.

Gimnazjum 11 realizuje ciekawy 
program profilaktyczny, który sta-
je się coraz obszerniejszy, włącza 
coraz większą liczbę uczniów i wy-

chodzi na zewnątrz do dzielnicy. 
Środki używane przez nauczycieli 
są ogromnie pomysłowe i godne po-
dziwu. Podczas dni profilaktyki cała 
szkoła tętni życiem. Ten program 
jest bardzo potrzebny tej szkole i tej 
dzielnicy. 

Trzeba również zwrócić uwagę 
na Zespół Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 8, który w każdym z zakre-
sów wychowania wciela w życie 
zasady swojego patrona – Jana 
Pawła II. 

Emma Popik 

Uczestnik projektu

Od redakcji

ZSBA



Zmiany w sieci szkół
W nadchodz¹cym roku szkolnym nast¹pi likwidacja kilku szkó³ w Gdañsku. Edukacja 
jest procesem dynamicznym, ulega ewolucji, a jej zmiany zale¿¹ w du¿ym stopniu 
od demografii oraz od kierunków geograficznych rozbudowy miasta - powiedzia³a 
wiceprezydent Ewa Kamiñska

Wiceprezydent Ewa Kamiñska i dyrektor Wydzia³u Edukacji Regina Bia³ousów omawiaj¹ problemy
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S
zkolnictwo wymaga dosto-
sowania do kierunku zmian 
urbanistycznych, a co za 
tym idzie – demograficz-

nych. Gdañsk rozwija siê w kierunku 
po³udniowym. Tam w³aœnie powsta-
je wiele dzielnic, gdzie deweloperzy 
oferuj¹ tanie mieszkania ludziom, 
umo¿liwiaj¹c im powiêkszenie licz-
by dzieci. 

Wiele  szkó³ umieszczono w dziel-
nicach pó³nocnych. Zabudowa 
i rozleg³oœæ miasta stwarza trudnoœci 
komunikacyjne, ograniczaj¹c 
mo¿liwoœæ dowozu dzieci do szko³y. 
Obecnie podjêto decyzje wprowadze-
nia zmian w sieci gdañskich placówek 
oœwiatowych. Zostan¹ one wcielone od 
wrzeœnia 2011 do roku 2014. Na liczbê 
i umiejscowienie budynków szkolnych 
wp³ywa sytuacja demograficzna 
w Gdañsku. Liczba dzieci zmniejsza 
siê systematycznie co roku. Skutki 
ni¿u demograficznego nieco ³agodzi 
obni¿enie wieku szkolnego. 

Ni¿em demograficznym s¹ 
równie¿ dotkniête gimnazja. Ta 
tendencja bêdzie siê pog³êbiaæ 
w najbli¿szych latach. Jak wiêc 
wygl¹da sytuacja demograficzna 
w Gdañsku?

W ostatnich piêciu latach licz-
ba uczniów spad³a o 2163 osoby. 
W gdañskich gimnazjach mamy 

mniej o 2623 uczniów. W liceach 
ogólnokszta³c¹cych mamy mniej 
o 1525 uczniów. Ni¿ demograficzny 
dotkn¹³ równie¿ szko³y zawodowe. 
Jest w nich mniej o 1883 uczniów. 
Przypatrzmy siê jednak¿e, jak siê 
kszta³tuj¹ wydatki Miasta Gdañska 
na oœwiatê i wychowanie oraz na 
edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹. 
W roku 2004 wydano 421 242 032 
z³. Subwencja oœwiatowa z bud¿etu 
pañstwa pokry³a 236 596 445 z³. 
Wobec tego œrodki z bud¿etu Mia-
sta Gdañska wynios³y: 184 645 587 
z³, co wynosi 43, 83 procent. 

W roku 2010 wydatki bie¿¹ce 
na oœwiatê i wychowanie oraz edu-
kacyjn¹ opiekê wychowawcz¹ 
wynios³y 612 180 949 z³. Subwencja 
oœwiatowa z bud¿etu pañstwa pokry³a 
344 639 166 z³. Œrodki z bud¿etu Mia-
sta Gdañska wynios³y 267 541 783, 
co czyni 43, 71 procent. 

Wzrastaj¹ jednoczeœnie koszty 
utrzymania jednego ucznia. W szkole 
podstawowej koszt nauczania jedne-
go ucznia w roku 2007 wyniós³ 6630 
z³, w co wliczono równie¿ œwietlice 
i sto³ówki. W roku 2010 ten koszt wy-
niós³ 9068 z³. W szko³ach podstawo-
wych specjalnych koszty kszta³tuj¹ 
siê nastêpuj¹co: w roku 2007 
– 27 553 z³, a w roku 2010 – 31 118 
z³. W gimnazjach koszt wyniós³ 

w roku 2007 – 5782 z³, w roku 2010 
– 8539, natomiast w gimnazjach 
specjalnych koszty kszta³towa³y siê 
analogicznych latach – 21 587 oraz 
w trzy lata póŸniej – 33 205. 

W roku 2007 koszt roczny na-
uczania jednego ucznia w szko³ach 
zawodowych wraz z centrami 
kszta³cenia ustawicznego i praktycz-
nego wyniós³ 5321 z³, w roku 2010 
– 7208 z³, w szko³ach zawodowych 
specjalnych: 16 313 z³ oraz w roku 
2010 – 22 316 z³. 

W Gdañsku zostan¹ zlikwido-
wane niektóre szko³y, co nast¹pi 
31 sierpnia 2011. Likwidacji ulegnie 
Szko³a Podstawowa nr 29 przy uli-
cy Mia³ki Szlak. Uczniowie zostan¹ 
przeniesieni do Szko³y Podstawowej 
nr 61 przy ulicy Siennej 26. W SP 29 
w roku szkolnym 2006/2007 by³o 
118 uczniów w siedmiu oddzia³ach, 
a wiêc œrednio w ka¿dej klasie by³o 
po 16 uczniów. W roku 2010/2011 
w siedmiu oddzia³ach by³o ju¿ po 
oko³o 10 uczniów, ogólnie w szko-
le – siedemdziesiêciu. W roku 2010 
koszt kszta³cenia ucznia w SP 29 
wyniós³ 16 067 z³. Koszt kszta³cenia 
ucznia w SP 61 wyniós³ w tym sa-
mym roku – 10 266 z³. Œredni koszt 
kszta³cenia ucznia w szkole podsta-
wowej w Gdañsku wynosi w roku 
2010 – 9068 z³. Szko³a Podstawowa 

nr 61 zosta³a wyposa¿ona w nowe 
boisko ze sztuczn¹ nawierzchni¹. 
Dysponuje sal¹ gimnastyczn¹ oraz 
sal¹ w ramach programu „Radosna 
szko³a”. W szkole jest kuchnia i dwie 
œwietlice. Dzieci ucz¹ siê na jedn¹ 
zmianê, mog¹ korzystaæ z placu za-
baw, a raz w tygodniu s¹ dowo¿one 
na basen. Do czasu budowy wêz³a 
komunikacyjnego dzieci z likwidowa-
nej szko³y 29 bêd¹ dowo¿one do SP 
61. Koszty utrzymania jednego ucznia 
ulegn¹ zmniejszeniu. 

Szko³a Podstawowa nr 27 przy 
ulicy Srebrniki zostanie zlikwido-
wana w dniu 31 sierpnia tego roku. 
Uczniowie zostan¹ przeniesieni do 
Szko³y Podstawowej nr 39 przy uli-
cy Obywatelskiej. W roku szkolnym 
2006/2007 by³o w niej 210 uczniów 
w SP 27, a w roku 2010/2011 ju¿ tylko 
173. Liczba uczniów zmniejszy³a siê 
równie¿ w SP 39 o 76 w analogicz-
nych latach. Szko³a przy ul. Obywa-
telskiej ma nowe boisko ze sztuczn¹ 
nawierzchnia i nowy plac zabaw. 

Gimnazjum, wchodz¹ce w sk³ad 
Zespo³u Kszta³cenia Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 4, zostanie zli-
kwidowane 31 sierpnia 2014 roku. 
Nast¹pi to poprzez wygaszanie, to 
znaczy brak naboru nowych uczniów 
do klas pierwszych. Zostanie zlikwi-
dowane Gimnazjum nr 23, a ucznio-
wie zostan¹ przeniesieni do Gimna-
zjum 24. W Gimnazjum 23 jest 137 
uczniów w szeœciu oddzia³ach. 

Zostanie równie¿ zlikwidowany 
Zespó³ Szkó³ Budowlano-Architek-
tonicznych, w sk³ad którego wchodzi 
Technikum nr 6 i XXII LO. Kszta³ci 
siê tam obecnie 400 uczniów w 15 
oddzia³ach. Proponuje siê przenieœæ 
Technikum nr 6, a wiêc klasy II, III 
i IV do Pañstwowych Szkó³ Bu-
downictwa. Obecnie w warszta-
tach PSB odbywa siê praktyczna 
nauka zawodu uczniów Technikum 
nr 6. Natomiast uczniowie XXII LO, 
a wiêc trzy klasy drugie i trzy klasy 
trzecie zostan¹ przeniesione do XX 
LO. Organizacyjnie i ekonomicznie 
nie ma uzasadnienia do prowadze-
nia trzyoddzia³owego liceum. 

Dobre s¹ jednak prognozy de-
mograficzne dla dzielnicy Gdañsk 
Po³udnie. Miasto Gdañsk bêdzie 
poszukiwa³o budynku dla 347 dzieci. 
W nastêpnym roku szkolnym bêdzie 
brakowa³o pomieszczeñ do nauki dla 
747 uczniów. 

Dyrektor Wydzia³u Edukacji 
Regina Bia³ousów zajmuje siê pro-
blemami etatów nauczycieli, ich 
przesuniêciami, zwolnieniami i od-
prawami finansowymi w wypadku 
przejœcia na emeryturê. 

Gdañska oœwiata

Urz¹d Miejski



25 
maja 2011 w Zespo-
le Szkół Inżynierii 
Środowiska w Gdań-
sku odbyły się I Re-

gionalne Globe Games. Uczestni-
czyły w nich: Gimnazjum nr 11 im. 
Obrońców Westerplatte, Gimnazjum 
nr 23, uczniowie szkoły podstawowej 
w Zespole Szkół Katolickich, a tak-
że Zespół Szkół nr 2 w Pruszczu 
Gdańskim.

Ścieżka powstała jako podprojekt 
Międzynarodowego Programu Edu-
kacyjno-Ekologicznego „Globe”.

Krajowy koordynator programu 
„Globe” wybrał ze szkół globowych 
w Polsce 15 szkół trenerskich, które 
stworzyły własne ścieżki. ZSIŚ został 
szkołą trenerską w regionie Pomorza. 
Autorkami ścieżki są nauczycielki: Ire-
na Feszak i Iwona Krzemińska.

Ścieżka przyrodniczo – edukacyj-
na położona jest na terenie jednego 
z najstarszych parków Gdańska, 
w parku w Oruni. Trasa ścieżki pro-
wadzi po urozmaiconym pod wzglę-
dem przyrodniczym i krajobrazowym 
terenie. Występuje tam duże zróżni-
cowanie siedlisk i gatunków. Część 
parku obok pałacu oruńskiego to 
w pełni ukształtowane i pielęgnowa-
ne miejsce. Pozostała część parku 
ma charakter bardziej naturalny. Od 
strony południowej na Wzgórzu Pię-
ciu Braci występuje fragment grądu. 
Wokół Potoku Oruńskiego rozciągają 
się fragmenty dawnych podmokłych 
lasów – łęgów z gatunkiem dominu-
jącym olszą czarną. W parku są dwa 
stawy, a Potok Oruński płynie wart-
kim strumieniem. Walory przyrodni-

Cały nasz „Globe”

Dyrektor ZSIŚ Aleksander Nagucki i Iwona Krzemińska wręczają 
dyplom nauczycielce Zespołu Szkół w Pruszczu 

Wykonujemy zadanie terenowe

Nie jest łatwo zmierzyć taki pień 

cze parku podnoszą stare zabytkowe 
drzewa o rozmiarach pomnikowych. 

Ścieżka jest dostępna na podpor-
talu „Globe” pod adresem interneto-
wym www.gridw.pl/rpb/ dla regionu 
Gdańsk. Na stronie znajduje się 
opis ścieżki, zdjęcia i szczegółowy 
opis punktów obserwacyjnych, za-
dania, karty pracy i pozostałe ma-
teriały szkoleniowe wraz z możliwo-
ścią pobrania pliku trasy ścieżki. Po 
przebyciu trasy istnieje możliwość 
wprowadzenia na stronę interneto-
wą wyników pomiarów i obserwacji. 
Ścieżka przyrodnicza skierowana jest 
do nauczycieli i młodzieży realizują-
cych zajęcia terenowe z przyrody, bio-
logii i chemii, mieszkańców dzielnicy 
Orunia i mieszkańców innych dzielnic 
Gdańska, osób wrażliwych na piękno 
przyrody, oczekujących odpoczynku 
od wielkomiejskiego zgiełku.

Szczególnie polecana jest 
uczniom gimnazjów Pomorza, któ-
rzy realizują przyrodnicze projekty 
badawcze. Punkty na ścieżce są tak 
dobrane, że zadania obserwacyj-
ne i pomiarowe można wykonywać 
w całości lub wykorzystać pojedyn-
cze punkty, w zależności od realizo-
wanego tematu zajęć terenowych.

Szczególne znaczenie ma punkt 
obserwacyjno-pomiarowy wód po-
wierzchniowych. Stały ich monitoring 
oraz dane gromadzone na stronie in-
ternetowej mogą stanowić niezwykle 
cenne źródło informacji o zmianach 
zachodzących w hydrosferze, co 
podkreślał na Regionalnych Globe 
Games dyrektor Wydziału Środo-
wiska Maciej Lorek. Podczas gry 

dyrektor przybył do szkoły wraz 
z współpracownikami Dagmarą Na-
górką-Kmiecik i Joanną Grzyba.

Zapraszamy wszystkich chętnych 
do spaceru i edukacji przyrodniczo- 
ekologicznej na ścieżce Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego Do-

Ponad osiemdziesiêciu uczestników, uczniów gdañskich szkó³, brało udział w zajęciach terenowych Globe Games 
na ścieżce edukacyjno-ekologicznej Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Potoku Oruńskiego. 

lina Potoku Oruńskiego oraz do 
korzystania z bogatej oferty innych 
zajęć ekologicznych, prowadzonych 
w Centrum Edukacji Ekologicznej 
działającym przy Zespole Szkół In-
żynierii Środowiska.

 Iwona Krzemińska
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Gdañska oœwiata

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska



Nasze zdrowie w naszych 
rękach - apel

Krzyś Murzicz z IV a układa 
piramidę żywienia
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J
uż drugi rok nasza szkoła 
uczestniczy w europejskim 
programie „Owoce w szkole”. 
Jak miło popatrzeć, gdy pod-

czas przerwy śniadaniowej dzieci z ra-
dością chrupią marchewki, rzodkiew-
ki, jabłka i gruszki oraz piją soki.

Od siedmiu lat Paulina Promińska 
organizuje Mistrzostwa pierwszej po-
mocy dla uczniów klas VI szkół od-
stawowych. Uczy również, jak prze-
ciwdziałać wypadkom. Tematyka 
pozoracji nawiązuje do wypadków 
najczęściej spotykanych w codzien-
nym życiu, jak oparzenie I i II stopnia, 
epilepsja, złamanie ręki, podejrzenie 
urazu kręgosłupa, krwotok, omdlenie 
czy szok. 

W grudniu 2010 roku zorgani-
zowaliśmy I Międzyszkolny Turniej 
Mikołajkowy dla klas III pod hasłem 
„Żyjmy zdrowo na sportowo”. Repre-
zentacje szkół zmagały się w konku-
rencjach sportowo – edukacyjnych, 
przygotowanych przez organizator-
ki: Renatę Migdał, Joannę Lange 
i Annę Kowalczyk. Uczyliśmy, jak 
dobrze się bawić w czasie wolnym, 
wyrabiając jednocześnie sprawność 
fizyczną. Dyrektor szkoły Michał Za-
polski–Downar wręczył uczestnikom 
nagrody rzeczowe i dyplomy. 

Wyrabiamy sprawność ruchową 
uczniów, co jest podstawą do zacho-
wania zdrowia. Organizujemy Dzień 
Sportu z okazji Dnia Dziecka. Jest to 
festyn propagujący zdrowy styl życia 
i aktywnego wypoczynku, w którym 

bierze udział cała społeczność szkol-
na i lokalna. 

Wiedzę na temat zdrowego od-
żywiania oraz wpływu ruchu na or-
ganizm człowieka przyswajały od 
października do marca dzieci z klasy 
IV poprzez dwa projekty edukacyjne 
- „Zdrowe odżywianie się” oraz „Ak-
tywność ruchowa”. Włączyliśmy rów-
nież rodziców. Uczniowie w kilkuoso-
bowych zespołach układali piramidę 
zdrowego odżywiania się, omawiały 
znaczenie ruchu dla zdrowia. Nad re-
alizacją projektu czuwały: Anna Dolata 
oraz Halina Wrońska. Dzieci podczas 
prezentacji wykazały wiele pomysło-
wości i inwencji twórczej. Również 
klasa III a pod opieką Aleksandry 
Łyczko i Danuty Szyfki realizowała 
projekt edukacyjny „Recepta na zdro-
wie”. „Dzień zdrowego odżywiania się” 
był podsumowaniem projektu „Klaso-
wy turniej zdrowia”. Uczniowie zrobili 
albumy, plakaty oraz gazetkę, którą 
można podziwiać w holu szkoły.

W klasach III c i IV a realizowaliśmy 
także bardzo ważny program eduka-
cyjny „Grypa - zagrożenie pandemią”. 
Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji 
Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej w Gdańsku zorgani-
zowała konkurs plastyczny pod hasłem 
„Grypa – lepiej zapobiegać niż leczyć”. 
Dzieci się nauczyły sposobów zapobie-
gania chorobom przenoszonym drogą 
kropelkową. Przygotowaniem uczniów 
do projektu zajęły się - Anna Kowalczyk 
i Anna Dolata. 

Dzieci z klasy III c pod opieką Anny 
Kowalczyk systematycznie poszuku-
ją i zbierają różne ciekawostki oraz 
ilustracje o zdrowiu, by na bieżąco 
poszerzać swoją wiedzę o zdrowym 
odżywianiu się. Na zajęciach malują 
plakaty promujące zdrowie i zdrową 
żywność. Potrafią zmienić codzienny 
jadłospis, odrzucając produkty bez-
wartościowe i niepotrzebne, a za to 
jedzą surowe warzywa. 

Współpracujemy ze środowi-
skiem lokalnym, toteż od kilku lat 
naszą szkołę odwiedzają studenci 
Akademii Medycznej w Gdańsku 
z programem „Szpital pluszowe-
go misia”, ucząc zmniejszenia 
stresu małego dziecka podczas 
wizyty u lekarza. Dzieci z oddzia-
łów 0 uczestniczyły w pogadance 
na temat pracy lekarza, chorób 
i sposobów ich zapobiegania. Tego 
dnia sala lekcyjna przeobraziła się 
w niezwykły szpital, którego pacjen-
tami były pluszowe zabawki. Każdy 
pacjent został przebadany i zaopa-
trzony w lekarstwa własnoręcznie 
wykonane przez dzieci. 

Uczniowie klasy IV a pod opieką 
Anny Dolaty przygotowali wartościowe, 
ciekawe i humorystyczne przedstawie-
nie o ochronie zdrowia „Nasze zdrowie 
w naszych rękach”, któremu towarzyszy-
ło pozytywne przesłanie - dbajmy o na-
sze zdrowie na co dzień. Na apelu dzieci 
dowiedziały się, jak zdrowo żyć. 

Klasy IV - VI łączą wiedzę o zdro-
wiu i organizmie człowieka z rozwi-

Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu Szkoła Promująca Zdrowie i wcielamy w życie przesłanie zawarte w idei, 
że o zdrowie warto i trzeba dbać. Systematycznie więc organizujemy wydarzenia promujące zdrowie. Kształtujemy 
postawy, zachęcając do współpracy rodziców, pokazujemy związki pomiędzy zdrowiem i odżywianiem się a sposobem 
życia. W skrócie, nasz program się skupia na wyrabianiu postaw prozdrowotnych i odpowiedzialności za własne życie. 
Stosujemy aktywizujące metody nauczania. 

janiem umiejętności plastycznych 
zgodnie z programem autorskim 
„Bądźmy zdrowi”. Uczeń klasy III c 
Łukasz Penar zajął III miejsce w po-
wiatowym konkursie „Grypa – zagro-
żenie pandemią”. Cyklicznie też od-
bywają się w naszej szkole konkursy 
„Farbą i kredką malowane”’ pod ha-
słem „Bezpieczne ferie, bezpiecz-
ne wakacje”, organizowane przez 
Paulinę Promińską i Beatę Kudełkę. 
Upowszechniają zasady bezpieczne-
go wypoczynku i kształtują właściwe 
postawy dla zapobiegania nieszczę-
śliwym wypadkom.

Zaszczepiamy w środowisku 
szkolnym i rodzinnym zdrowy styl 
życia, czynny sposób spędzania 
czasu wolnego, jak również troskę 
o zdrowie własne i innych. W tym 
celu zorganizowaliśmy Międzysz-
kolny konkurs plastyczno-prozdro-
wotny „Zadbaj o swoje zdrowie” 
przeznaczony dla uczniów klas I-
VI. Konkurs cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem, a do organizato-
rek konkursu (A. Dolaty, A. Kowal-
czyk i H. Wrońskiej) wpłynęło 197 
prac z 14 szkół podstawowych. 
Celowość przeprowadzania takich 
działań udowadniają słowa naszej 
uczennicy Natalii Pawelczyk z kla-
sy V c - Warto brać udział w takich 
konkursach, bo inne dzieci mogą 
wziąć z nas przykład i zadbać 
o swoje zdrowie.

Anna Dolata
Anna Kowalczyk

Zdrowe śniadanie podaje klasa III a

Projekty edukacyjne
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Od 
dwóch lat wszyst-
kie klasy za-
poznają się ze 
Szkolnym Pro-

jektem Edukacyjnym „Woda”. 
Już dzieci będące w zerów-

kach poprzez proste opowiadania, 
pogadanki i doświadczenia pozna-
ją zagadnienia związane z wodą. 
W kolejnych klasach wiedzę rozwi-
jamy poprzez różnorodne działania, 
wynikające z projektu. 

Nasza szkoła należy do ogól-
nopolskiej sieci szkół promujących 
zdrowie. Od wielu lat realizujemy 
wiele projektów, programów i kon-
kursów o tematyce przyrodniczo 
– ekologicznej. 

Uczniowie uczestniczą 
w warsztatach, wychodzą w te-
ren, między innymi nad morze, 
do elektrowni wodnej, oczysz-
czalni ścieków, fokarium i oce-
anarium. Oglądają i przygotowują 
prezentacje multimedialne, tworzą 
projekty uczniowskie i niezwy-
kle atrakcyjne prace plastyczne. 
Działania te mają na celu przybli-
żenie dzieciom szeroko rozumia-
nej problematyki związanej z wodą, 
jej znaczeniem i występowaniem, 
oszczędzaniem i oczyszczaniem. 
Wyrabiamy w uczniach postawy 
proekologiczne. Liczne konkursy 
sprawdzają wiedzę dzieci i posze-
rzają wiadomości. 

Szkolny Projekt Edukacyjny 
„Woda” realizujemy od września 
do marca, kiedy to z okazji Świa-
towego Dnia Wody organizujemy 
w szkole niecodzienną uroczystość 
– Szkolny Dzień Wody. 

W tym roku zebraliśmy uczniów 
24 marca. Wszyscy przyszli ubra-
ni na niebiesko i uczestniczyli we 
wspólnym apelu podsumowującym 
kilkumiesięczną realizację projek-
tu. Reprezentanci wszystkich klas 
przygotowali zaprezentowali pro-
gram artystyczny, który poprzez 
zabawne scenki poruszył proble-
my i zagadnienia dotyczące wody. 
Dzieci z klas I-III zaśpiewały weso-
łą piosenkę „Wodny świat”, a hasła 
– okrzyki o wodzie skandowały 
wszystkie klasy: „Kto codziennie 
pije wodę, ten ma zdrowie i urodę”, 

Zajęcia w szkole

„Każda woda jest zdrowa, od Sybe-
rii do Krakowa”, „Mamo, tato, wolę 
wodę, bo bez wody żyć nie mogę”, 
„Każda kropla niesie życie, traktuj 
wodę należycie”. 

Podczas apelu wręczyliśmy na-
grody za konkursy szkolne. Przy-
znano 17 nagród indywidualnych 
w konkursach wiedzy i konkursie li-
terackim oraz trzy nagrody grupowe 
za konkursy plastyczne. 

W tym roku po raz pierwszy 
Szkoła Podstawowa nr 17 była 
pomysłodawcą i organizatorem 
I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy 
Przyrodniczo – Ekologicznej „Woda 
źródłem życia”, który odbył się dnia 
12 lutego 2011 r. 

Adresowany był do uczniów 
klas III i IV szkół podstawowych. Do 
konkursu przystąpiło 46 uczestników 
- 24 uczniów z klas III i 22 uczniów 
z klas IV. Reprezentowali 26 szkół 
podstawowych z województwa po-
morskiego. Dzieci rozwiązywały 
testy, składające się z zadań o róż-
nym stopniu trudności. Na zakończe-
nie otrzymały pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki.

Szkolny Dzień Wody był dosko-
nałą okazją do uhonorowania tych, 
którzy wykazali się największą wie-
dzą. Podczas niebieskiego apelu 
laureaci i finaliści odebrali nagrody. 
Dzieci otrzymały mi³e upominki dzię-
ki hojności sponsorów: Saur Neptun 
Gdańsk, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
Centrum Informacji i Edukacji Eko-
logicznej w Gdańsku, wydawnictwu 
Nowa Era. 

W kolejnych latach zamierzamy 
realizować projekt „Woda”, modyfi-
kując go i dążąc do zwiększenia jego 
atrakcyjności. 

Kontynuować też będziemy kon-
kurs wojewódzki „Woda źródłem 
życia”, który spotkał się z dużym 
zainteresowaniem ze strony pomor-
skich szkół.

Uważamy, że nasza inicjatywa 
przełoży się na kształtowanie wła-
ściwych postaw proekologicznych 
wśród uczniów.

Katarzyna Biedrzycka 
Anita Kminikowska, 

współorganizatorka projektu 

Oglądamy gazetkę na korytarzu

Wycieczka nad morze

Sprawdzamy czystoœæ wody
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Projekty międzynarodowe

W
 marcu 2011 w Mo-
nachium odbyło się 
spotkanie partnerów 
projektu Model Living 

– Grundtvig. W partnerstwie bio-
rą udział następujące kraje: Por-
tugalia, Rumunia, Niemcy, Turcja, 
a z Polski - Zespół Szkół Energe-
tycznych Gdańsku. Spotkanie było 
okazją do wymiany doświadczeń, 
ewaluacji dotychczasowych działań. 
Program Grundtvig dotyczy ogólnej 
niezawodowej edukacji osób doro-
słych i skierowany jest do organiza-
cji działających w obszarze szeroko 
rozumianej edukacji dorosłych, ich 
słuchaczy i pracowników. Głównym 
zamierzeniem projektu Model Living 
jest wymiana doświadczeń i rozsze-
rzenie współpracy pomiędzy orga-
nizacjami zajmującymi się ogólną 
niezawodową edukacją dorosłych, 
organizacjami, które chcą uwzględ-
nić współpracę europejską w swojej 
działalności edukacyjnej.

Jednym z punktów spotkania 
było zwiedzanie niemieckiej firmy 
cateringowej, która zajmuje się 
wytwarzaniem dań ekologicznych. 
Mieliśmy okazję wysłuchać wykładu 
dietetyka, obejrzeć pracę kucharzy 
oraz spróbować zdrowej żywności. 
Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób 
powinna wyglądać piramida żywie-
niowa i jak ją stosować. Ekologiczna 
kuchnia to normalne gotowanie, ale 
z lepszych i zdrowszych półproduk-
tów. Ekojedzenie jest bardzo zdro-
we, smaczne, ale niestety drogie. 
Walory produktów ekologicznych 
są jednak niezaprzeczalne. W po-
równaniu do produktów „konwen-
cjonalnych” ekologiczna żywność 
zawiera więcej witaminy C, witami-
ny B2 (mleko), beta-karotenu (mar-
chew, pory, chleb z ziarna ekolo-
gicznego), witaminy B1 (marchew, 
pieczywo), witaminy PP (chleb). 
W większości badanych produktów 
ekologicznych stwierdzono większą 

Spotkanie jest okazj¹ do rozmów

zawartość węglowodanów, produkty 
te cechuje też wyższa wartość bio-
logiczna białka, mierzona zawarto-
ścią niezbędnych aminokwasów. 
W stosunku do produktów „kon-
wencjonalnych” warzywa i owoce 
ekologiczne zawierają więcej że-
laza, magnezu, fosforu i potasu. 
Liczba sklepów z żywnością eko-
logiczną w Polsce jest stosunkowo 
mała - szacuje się, że jest około 100 
specjalistycznych sklepów. Poza tym 
oferta produktów ekologicznych na 
naszym rynku jest niepełna – w ofer-
cie sklepów ekologicznych dominu-
ją bowiem warzywa, owoce, kasze 
i mąki razowe, brakuje natomiast 
produktów wysoko przetworzonych, 
tymczasem w Niemczech można ku-
pić ekologiczne dżemy, musztardę, 
ketchup, majonez, a nawet – piwo.

Obowiązkowym punktem pro-
gramu było zwiedzanie szkoły nie-
mieckiej. Poznawaliśmy zwyczaje 
i zasady funkcjonowania edukacji. 

Zauważyliśmy wielką różnorodność 
kulturową w klasach. W jednej klasie 
uczą się młodzi ludzie z wielu miejsc 
świata. Efektem tego zjawiska jest 
kilkujęzyczność młodzieży. 

Podczas seminarium zapoznali-
śmy się z zebranymi przez poszcze-
gólne instytucje informacjami o sta-
nie używek w szkołach. Zespół 
Szkół Energetycznych przedstawił 
dane zebrane w ankietach przepro-
wadzonych w lutym. Okazało się, że 
wszystkie szkoły borykają się z tymi 
samymi problemami dotyczącymi 
uzależnień. 

Dyrektor szkoły Jerzy Dorau 
przewodniczył naszej grupie, w któ-
rej byli nauczyciele języków obcych: 
Małgorzata Hoppe, Beata Matusiak–
Szweda, Anna Janicka oraz osoba 
prowadząca projekt - Anna Barnicz. 
Przedstawiciele niemieckiej szkoły 
chwalili nas za wzorową punktual-
ność i umiejętności organizacyjne. 

Anna Barnicz 

Zespół Szkół Energetycznych

Spotkanie w Monachium
partnerów projektu Model Living 
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Kończący się rok szkolny był dla 
społeczności Zespołu Szkół Samo-
chodowych w Gdańsku rokiem iście 
europejskim. Nasza szkoła gości-
ła uczestników podsumowującego 
spotkania projektu Comenius „Pro-
tect - don´t neglect! Practical clima-
te protection in school and training 
on the job”, którzy przybyli z Cypru, 
Niemiec i Włoch, oraz trzy tury sta-
żystów programu Leonardo da Vin-
ci z Czech. Natomiast uczniowie 
i nauczyciele z ZSS wzięli udział 
w spotkaniu projektu Comenius na 
Cyprze i stażach w ramach projektu 
Leonardo da Vinci – dwóch w Cze-
chach i jednego w Danii - gdzie od-
bywali praktyki i budowali model kli-
matyzacji samochodowej.

„Protect – don’t neglect!”
Grupa Comenius pracowała 

twórczo w gdańskiej samochodówce 
w pierwszym tygodnia maja. Remo 
Scavello – uczestnik jednego z wcze-
śniejszych spotkań, bohater artyku-
łu z numeru 10/2010 NKN przekazał 
przesłanie, które trafnie określiło cel 
prac: „To protect the world is no more 
a technical problem, but a cultural 
and political one”. Na prośbę Remo 
zrobiono zdjęcie z jego hasłem 
i egzemplarzem Nowego Kuriera 
Nadba³tyckiego, w którym był na 
zdjęciu. Młodzież ze szkół w Limas-
sol, Hanowerze, Cosenzy i Gdańsku 
przedstawiła podejście do ochrony 
klimatu polityków z ich ojczystych 
krajów. Uczniowie wspólnie szukali 
sposobów na to, aby każdy obywa-
tel naszej planety mógł przyczynić 
się do zmniejszenia zużycia różnych 
źródeł energii. Pokazali jakie konse-
kwencje zmian klimatu mają banalne 
sytuacje z codziennego życia – np. 
kupowanie nowego telefonu komór-
kowego na ginięcie raf koralowych 
czy powstawanie tornad. W sesji 
warsztatowej uczniowie w między-
narodowych grupach tworzyli plaka-
ty, które po podpisaniu przez mło-
dzież ze szkoły w Niemczech będą 
przekazane tamtejszym politykom 
jako apel młodego pokolenia Zjed-
noczonej Europy z postulatami doty-
czącymi ochrony klimatu. Spotkanie 
w ZSS było wyjątkowe w porówna-
niu z pozostałymi, gdyż organizato-
rzy postawili na integrację młodzieży 
i cel został osiągnięty, co zauważyli 

podsumowując miting koordynatorzy 
z goszczonych szkół i co można ob-
serwować w portalu społecznościo-
wym Facebook. Oprócz wspólnej 
pracy młodzi razem uczestniczyli 
w Grze Miejskiej oraz wycieczkach, 
gdzie obok realizowanych treści 
projektowych wspólnie bawili się 
m.in. podczas lekcji w starej szko-
le, przy lepieniu z gliny, malowaniu 
na szkle (te atrakcje zapewniło Mu-
zeum Etnograficzne we Wdzydzach 
Kiszewskich) oraz podczas turnieju 
rycerskiego dla młodzieży w Gnie-
wie. Można powiedzieć, że spo-
tkanie naszego comeniusowskiego 
zespołu było festiwalem młodości, 
przyjaźni i radości.

„SEAM – Super Euro Auto Me-
chanik – spoina współpracy

W sumie ośmiu pracowników 
ZSS odbyło staże pracownicze 
w ramach projektu PLM Leonardo 
da Vinci w Gymnázium, Střední od-
borná škola ekonomická a Střední 
odborné učiliště w Kaplicach w Re-
publice Czeskiej. Wszyscy spotkali 
się tam z wyjątkowo przyjacielskim, 
otwartym, szczerym przyjęciem ze 
strony nauczycieli szkoły zawodo-
wej. Stażyści uczestniczyli w za-
jęciach w goszczącej nas szkole. 
Wspólnie spędzali wolny czas. Od-
wiedzili różne placówki edukacyjne 
– od przedszkola po szkoły średnie. 
Uczestnicząc w bogatej ofercie zajęć 
kulturowych poznali piękno przyrody 
i architektury południa Czech. Gosz-
cząca nas szkoła, mimo iż mieści się 
w małej miejscowości, jest bogato 
wyposażona w nowoczesne środki 
dydaktyczne. Uczniowie zdobywa-
ją praktyczną wiedzę zawodową 
w przyszkolnych, bardzo rozbudo-
wanych warsztatach. Dwutygodnio-
wy pobyt na stażu okazał się owoc-
ny. Do Gdańska przywieźliśmy nowe 
pomysły do wykorzystania w pracy 
dydaktycznej. Jako efekty praktyk 
powstały między innymi wieloję-
zykowe pomoce naukowe, które 
można wykorzystać na lekcjach ję-
zyków obcych oraz na zajęciach 
z przedmiotów zawodowych. Moż-
na je pobrać ze strony internetowej: 
http://chomikuj.pl/Leonardo_da_Vin-
ci_i_Comenius_ZSS

Koordynator obu projektów
mgr Barbara Dembek-Bochniak

Europejskie festiwale 
gdańskiej samochodówki

Cała grupa Comenius po twórczej pracy w Muzeum Etnograficznym we 
Wdzydzach Kiszewskich

Młodzież Zjednoczonej Europy ma pomysły na ochronę klimatu!

Grupa nauczycieli z ZSS z przyjaciółmi ze szkoły w Kaplicach w Repu-
blice Czeskiej

Koordynatorzy z radością oglądają artykuł o projekcie w Nowym Kurie-
rze Nadbałtyckim

Projekty międzynarodowe

Zespół Szkół Samochodowych
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W
 naszej szkole jed-
nym z punktów pro-
gramu LEONARDO 
DA VINCI są dwuty-

godniowe staże uczniów klas tech-
nikum w ośrodkach szkoleniowych 
w Niemczech. Wyjazdy zagraniczne 
są stały elementem programu prak-
tyk zawodowych szkoły. Zawsze wy-
jeżdża 18 uczniów i 2 opiekunów. 
Każdy wyjazd poprzedza przy-
gotowanie językowe, zawodowe 
i kulturowe. Zapoznajemy uczniów 
z tematyką i warunkami odbywania 
stażu. Od 1 listopada 2010 do 31 
maja 2011 w Zespole Szkół Inży-
nierii Środowiska Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Gdańsku 
realizowaliśmy w ramach progra-
mu Leonardo da Vinci projekt „Go-
spodarka odpadami komunalnymi 
i przemysłowymi miejscem pracy 
dla osób bezrobotnych”. 

W lutym uczniowie klasy IIś 
Technikum Ochrony Środowi-
ska wyjechali do ośrodka DEULA 
w Hildesheim w Dolnej Saksonii, 
a w kwietniu uczniowie klasy IIm 
Technikum Inżynierii Środowiska 
i Melioracji przebywali w ośrodku 
ILLUT w Paulinenaue pod Berlinem. 
Podczas dwutygodniowego pobytu 
w Niemczech zapoznali się z go-
spodarką odpadami komunalnymi 
i przemysłowymi w Niemczech. 
Przebywali w różnych zakładach 
i firmach, wśród których znalazło 
siê składowisko odpadów elektro-
nicznych, elektrocycling, spalarnia 
odpadów i elektrownia, biogazow-
nia i oczyszczalnie ścieków oraz 
stacja uzdatniania wody, torfowi-
ska i browar. Stażyści przebywają-
cy w Paulinenaue brali także udział 
w pracach porządkowych i rewita-
lizacyjnych w parku przyległym do 
ośrodka ILLUT. 

W ramach zajęć kulturalnych 
i wolnego czasu uczniowie zwie-
dzali w Dolnej Saksonii: Hanower, 
Woltzburg, Goslar, Hildesheim, 

a w Brandenburgii: Poczdam, Ber-
lin, Magdeburg. Atrakcją wyjazdu 
w Hildesheim była wizyta w Auto-
stadt w Wolzburgu, gdzie oprócz 
oglądania modeli samochodów, 
uczniowie mieli możliwość zoba-
czenia linii technologicznej produk-
cji volkswagena oraz obejrzenia 
wystaw interaktywnych związa-
nych z ochroną środowiska. 

Atrakcją pobytu w Pauline-
naue była wizyta w akwarium 
Aqua Dom i Sea Life, znajdują-
cym się w samym centrum Ber-
lina, gdzie uczniowie mogli po-
dziwiać mnóstwo gatunków ryb 
i zwierząt zamieszkujących w oce-
anie i morzu oraz zobaczyć, jak czło-
wiek przyczynia się do zmian w śro-
dowisku tych organizmów. Byli tak-
że w największym tropikalnym parku 
rozrywki w Europie Tropikal Islands 
pod Berlinem, gdzie w największej 
samonośnej hali na 66000 m2 roz-
tacza się niepowtarzalna kraina wy-
poczynku z Morzem Południowym, 
piaszczystą plażą, zjeżdżalnie wod-
ne oraz sauny i las tropikalny. Wra-
żenia niepowtarzalne.

Na zakończenie pobytu ucznio-
wie otrzymali certyfikaty potwier-
dzające odbycie stażu. Usłyszeli 
również słowa uznania i pochwały 
od kierownictwa ośrodków DEU-
LA oraz ILLUT. Wszyscy, bogatsi 
o nowe doświadczenia, szczęśli-
wie, choć z łezką w oku, że to już 
koniec stażu, wrócili do Polski.

Ostatnim etapem praktyki było 
wypełnianie raportów z pobytu 
w Niemczech oraz otrzymanie Do-
kumentu Europass – Mobilność, 
który potwierdza okres szkolenia, 
odbywanego w innym kraju euro-
pejskim w ramach wyjazdu zorga-
nizowanego, określanego mianem 
europejskich ścieżek kształcenia. 

Opracowała: 
Joanna Sznajder-Stworzyjanek

nauczycielka przedmiotów zawodo-
wych i opiekunka praktyk

Dobre praktyki 

Staż w Niemczech, 
czyli przygoda z programem 

Certyfikaty rozdane!

Nasza grupa w oczyszczalni œcieków

Praca w parku

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska 
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Mapa zagrożonych gatunków 

„Marsz Ginących Gatunków” 
przeszedł ulicami dzielnicy Przerób-
ka 20 maja 2011 roku. Niezwykły 
korowód podekscytowanych dzieci, 
w pięknych, kolorowych strojach, 
z transparentami, ulotkami, wyru-
szył sprzed szkoły. Trasa wiodła 
ulicą Sienną, Dickensa, Lenarto-
wicza do zaprzyjaźnionego Przed-
szkola nr 20. Tam przywitały nas 
zaskoczone rajskim korowodem 
przedszkolaki. W niezwykłej i natu-
ralnej scenerii (słoneczna pogoda, 
zielony park), dzieci z klasy III c i I b 
zaprezentowały swoje postacie zwie-
rząt. Opowiadały o miejscu ich wy-
stępowania, jak również przyczynach 
zagłady. Zaintrygowane przedszko-
laki oglądały przedstawiane scenki 
i dowiedziały się, że bioróżnorod-
ność form życia jest niezbędna do 
prawidłowego funkcjonowania życia 
na Ziemi. Na koniec otrzymały na 
pamiątkę naszej obecności ulotki 
do kolorowania, a uczniowie zostali 
obdarowani słodyczami. 

Żegnany uśmiechami przed-
szkolaków barwny korowód ruszył 
dalej ulicami dzielnicy. Ulicą Sien-
nicką, dalej ulicą Lenartowicza do-
tarł do centralnego punktu dzielni-
cy. Tam również uczniowie klas V 
i VI przeprowadzali ankietę wśród 
mieszkańców i rozdawali ulotki. 
Przechodnie z zainteresowaniem 
spoglądali na barwnie ubrane dzie-
ci, ze skupieniem oglądali i czytali 
ulotki, na których widniał m.in. De-
kalog œw. Franciszka z Asyżu. Nie-
którzy z nich dołączali się do dzieci 
i wspólnie maszerowali.

Po przemarszu ulicą Bajki i Sien-
ną korowód dotarł do szkoły, gdzie 
wszyscy na nas czekali. Marsz giną-
cych gatunków zakończyło wspólne 
spotkanie, na którym dzieci z klasy 
III c ponownie się zaprezentowały. 
Dzieciaki dostały cukierki za ³adne 
stroje, a klasowi laureaci szkolne-
go konkursu o bioróżnorodności 
otrzymali dyplomy i nagrody. Ten 
dzień możemy zaliczyć do niezwy-
kle udanych.

Szkoła Podstawowa nr 61 w taki 
sposób włączyła się do Ogólnopol-
skiego projektu edukacyjnego „Nie 
znikaj”, poświęconemu bioróżno-
rodności. Organizatorem jest Ośro-
dek Działań Ekologicznych „Źródła” 
w Łodzi, dofinansowany ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Szkolna impreza z okazji Świato-
wego Dnia Bioróżnorodności odby-
ła się 20 maja 2011 roku. Poprzez 
realizację projektu przekazaliśmy 
w atrakcyjnej formie wiedzę na te-
mat bioróżnorodności i zagrożeń 
związanych z jej utratą. Zachęcali-
śmy do postaw i wyborów w życiu 
codziennym, które mogłyby spowal-
niać proces zanikania różnorodno-
ści biologicznej i wymierania wielu 
gatunków zwierząt.

Przygotowania realizowaliśmy 
dwutorowo. Już dwa miesiące 
wcześniej uczniowie klas IV – VI 
zostali zapoznani z celami i założe-
niami projektu „Nie znikaj”, poprzez 
uczestnictwo w warsztatach. Na-
stępnie wyodrębniły się grupy, któ-
re zaangażowały się w następujące 
zadania: wyszukanie zagrożonych 
wyginięciem gatunków, wykonanie 
mapy, zaprojektowanie i wykonanie 
ulotek i transparentów, opracowanie 
pytań ankietowych. 

Dzieci klas 0 – III uczestnicząc 
w zajęciach warsztatowych, pozna-
ły bioróżnorodność, czyli sylwetki 
różnorodnych organizmów skaza-
nych na zagładę, ich siedliska, tryb 
życia oraz przyczyny wymierania. 
Wspólnie z rodzicami, pod czujnym 
okiem wychowawców, przygotowali 
stroje imitujące wybrane zwierzęta. 
Dodatkowo uczniowie klasy III c i I b 
wyszukali również krótkie informacje 
na temat tych zwierząt. 

Przy tak szybkim rozwoju cywili-
zacji wymieranie gatunków zwierząt 
i roślin nabiera coraz większego tem-
pa. Pomimo znajomości znaczenia 
bioróżnorodności dla życia każdego 
organizmu na Ziemi, pomimo świa-
domości, że gatunki fauny i flory 
znikają bezpowrotnie, wśród wielu 
osób wciąż pokutuje przekonanie, 
że choć warto chronić zwierzęta 
i rośliny, a troska o środowisko to 
piękna idea, to przecież nie może-
my dbać o przyrodę kosztem roz-
woju gospodarczego. Dlatego też 
każdy z nas powinien uświadomić 
sobie, jak ważna jest bioróżnorod-
ność - nie tylko dla samej przyrody, 
ale właśnie z ekonomicznego i spo-
łecznego punktu widzenia.

Koordynator
Danuta Włodarczyk

Dobre praktyki 

Rozpoczynamy marsz

Idziemy i głosimy hasła 

SP 61

Zwierzęta, zostańcie na Ziemi!



Siatkówka w naszej szkole 
cieszy się dużą popularnością. 
Od wielu lat szkoła ma wyso-
kie osiągnięcia w tej dyscyplinie. 
Zawdzięczamy to systematycznej 
pracy, ale przede wszystkim na-
szym nauczycielom wychowania 
fizycznego - Teresie Forc i Jac-
kowi Ignatowskiemu. Dzięki nim 
nasz zespół jest silny i zgrany.

Agata Spodobalska klasa VI b
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Sport i profilaktyka

S
ześć drużyn, w sumie aż sto 
osób z wzięło udział w roz-
grywkach III Turnieju Piłki 
Nożnej Burs i Internatów 

Województwa Pomorskiego. Mło-
dzi sportowcy reprezentowali Bursę 
Gdańską, Powiatową Bursę Szkol-
ną w Człuchowie, Internat Zespołu 
Szkół Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Bolesławo-
wie, Powiatową Bursę dla Młodzie-
ży Szkolnej w Chojnicach, Internat 
Zespołu Szkół Technicznych w Mal-
borku, Internat III LO w Gdyni. Wraz 
z zawodnikami przybyli opiekunowie 
i kibice poszczególnych drużyn. Na 
boisku wywiesiliśmy hasła i trans-
parenty dotyczące sprzeciwu wo-
bec przemocy na stadionach.

- Promujemy w ten sposób za-
sady kultury w kibicowaniu – powie-
działa Jolanta Banach, organizator 
rozgrywek. 

Zwycięzcą turnieju została dru-
żyna z Internatu Zespołu Szkół 
Technicznych w Malborku. Kolejne 

miejsca zajęli: Bursa Gdańska, Bur-
sa w Chojnicach, Internat w Bolesła-
wowie, Internat III LO w Gdyni, Bursa 
w Człuchowie. 

Miejsca na podium nagrodzi-
liśmy pucharami, ufundowanymi 
przez Prezydenta Gdańska oraz 
pamiątkami promującymi Gdańsk. 
Pozostałe drużyny otrzymały pu-
chary za uczestnictwo, ufundowane 
przez Bursę Gdańską i Pomorską 
Fundację Edukacyjną. Ponadto Bur-
sa i Fundacja wyróżniły nagrodami 
specjalnymi najlepszego bramkarza, 
obrońcę i napastnika. 

Imprezę uświetnił obecnością 
Zenon Plech – wielokrotny medalista 
mistrzostw świata i Europy w żużlu, 
który zawodnikom i opiekunom spre-
zentował wraz z dedykacjami swoją 
książkę „W cieniu złota”.

A po turnieju wszyscy piekli kieł-
baski zajadli się pyszną grochówką, 
którą ugotował Ryszard Szostek, 
nasz wspaniały kucharz z Bursy 
Gdańskiej. 

O
d wielu lat wiodącą dys-
cypliną sportową w na-
szej szkole jest piłka 
siatkowa.

Dziewczęta zdobywały wyso-
kie lokaty w Finałach Mistrzostw 
Gdańska. Wiele z nich kontynuowa-
ło swoje umiejętności w kolejnych 
etapach edukacji w klasach spor-
towych, a niektóre zrobiły kariery 
zawodnicze.

Chociaż nie ma u nas klas spor-
towych, to uczniowie klas IV-VI 
w przeważającej większości uwiel-
biają tę dyscyplinę sportu. Zarówno 
dziewczęta, jak i chłopcy podtrzymu-
jąc tradycję, nadal mają w niej duże 
osiągnięcia.

W tym roku szkolnym kolejny 
raz odniosłyśmy sukces w Mistrzo-
stwach Gdańska, zajmując III miej-
sce na podium. 

Teresa Forc 
naucz.wychowania fizycznego

O ulubionym sporcie kilka zdań 
napisały niektóre zawodniczki:

SP 55Siatkówka, nasz kochany sport

Wszystkie jesteśmy najlepsze

Bursa GdańskaWychowujemy kulturalnych kibiców

Nagrody dla uczestników

Brawa dla zwycięzców

Nasza drużyna siatkarska jest 
jak mała rodzina. Wspieramy się 
i pomagamy sobie nawzajem. 
Jesteśmy pełne energii i entu-
zjazmu. Nawet jeśli przegramy 
mecz, podnosimy się z porażki 
i nadal walczymy sportowo.

Nikola Chorałła klasa V c

Nigdy się nie poddajemy, są 
dni lepsze i gorsze. Na trenin-
gach dajemy z siebie wszystko. 
Kochamy ten sport.

Klaudia Andrzejczyk klasa VI c

Siatkówką interesuję się od 
zawsze. Kiedy byłam w zerówce, 
starsza koleżanka pokazała mi, 
co to jest i od razu mi się spodo-
bało. Grałyśmy codziennie na 
podwórku przez trzepak. 

Gdy w klasie czwartej prze-
prowadziłam się do Nowego 
Portu, zaczęłam uczęszczać na 
SKS, który prowadzi pani Forc 
i utwierdziłam się w przekona-
niu, że siatkówka to coś, w co 
chcę grać. Od początku klasy 
szóstej uczęszczam również na 
treningi w SP 5 i Gimnazjum nr 
18. Mam zamiar dalej rozwijać 
swoje umiejętności.

Klaudia Łapacz klasa VI a

Interesuję się siatkówką 
od wielu lat. Oglądam z mamą 
wszystkie transmisje w telewizji. 
Na boisku czuję się swobodnie 
i radośnie. Czuję ogromne emo-
cje, przepełniające mnie w każ-
dej chwili.

Agata Jankowska klasa VI b



U
roczystość była podsumo-
waniem naszych tegorocz-
nych działań profilaktycz-
nych. W trakcie imprezy 

popłynęło wiele łez – oczywiście 
radości i szczęścia, bolały nas dło-
nie od oklasków. Zostawiliśmy so-
bie jednak jeszcze siłę na to, by 
móc cieszyć się zdobytymi nagro-
dami. A wszystko się wydarzyło 20 
maja 2011 r. w Gimnazjum nr 11 im. 
Obrońców Westerplatte. W ten spo-
sób obchodziliśmy Szkolny Dzień 
Profilaktyki. 

W bieżącym roku szkolnym na-
sze działania przebiegały pod ha-
słem „Przez złych nawyków żądze 
tracisz zdrowie i pieniądze”. Dysku-
towaliśmy w klasach na ważne dla 
nas tematy, wykonywaliśmy prezen-
tacje multimedialne, prace plastycz-
ne, spektakle teatralne, happenin-
gi, a także braliśmy udział w wie-
lu konkursach. Uczestniczyliśmy 
w warsztatach, odwiedzaliśmy teatr, 
filharmonię i muzea. Staraliśmy się 
mądrze, pomysłowo i twórczo spę-
dzać czas wolny.

Aż nadszedł wreszcie dzień ob-
chodów. Mieliśmy przyjemność go-
ścić dyrektor Jolantę Pawlak z Ku-
ratorium Oświaty, dyrektora Adama 
Landowskiego z Gdańskiego Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień, prezes 
Elżbietę Gerlecką z Gdańskiego Sto-
warzyszenia Pedagogów Praktyków, 
wiceprezes Urszulę Mijas z NZOZ 
Stogi, dyrektora Piotra Pardo 
ze Szkoły Podstawowej nr 11, Ju-
stynę Olejnik z VII Komisariatu Po-
licji Gdańsk Stogi, Barbarę Górską 
z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Gdańsku, pedago-
gów z okolicznych szkół podstawo-
wych, fundatorów nagród oraz wielu 
innych gości, w tym uczniów klas V 
ze Szkoły Podstawowej nr 11 oraz ze 
Szkoły Podstawowej nr 62.

Przedstawienie „Lifehouse” wy-
konała kl. III B z naszego gimna-
zjum. Zdobyło ono główną nagrodę 
w szkolnym festiwalu teatralnym, 
którego temat zgodny był z hasłem 
naszego tegorocznego programu 
profilaktyki. Następnie odbył się kon-
kurs na krótką happeningową formę 
demotywującą używki i ryzykowne 
zachowania lub promującą zdrowy 
styl życia. Jako pierwsi zaprezento-
wali się nasi goście, uczniowie klas 
piątych ze szkoły 62 oraz nr 11, a na-
stępnie nasi gimnazjaliści. 

Jury w składzie: Jolanta Pawlak 
(Kuratorium Oświaty w Gdańsku), A. 
Landowski (GCPU), Justyna Olejnik 

(VII Komisariat Policji Gdańsk – Sto-
gi) oraz Dagmara Lipińska (Centrum 
Edukacji dla Dzieci i Młodzieży Edu-
Park) oceniało prezentację pod ką-
tem: atrakcyjność przekazu (treści 
profilaktyczne, motywator, demoty-
wator), siła przekazu (głośno, wy-
raźnie, czytelnie), zaangażowanie 
i ekspresja, oprawa plastyczna (cho-
reografia, rekwizyty, przebrania). Po 
burzliwych naradach jury przyznało 
główną nagrodę klasie III D, której 
wychowawcą jest M. Sobieralska, 
a spośród gości ze szkół podsta-
wowych pierwszą nagrodę zdoby-
ła kl. V SP nr 62. W czasie narady 
jurorów zadebiutował nasz wokalny 
zespół gimnazjalny „Porażka”. Pre-
zentowany przez nich krótki repertuar 
okazał się sukcesem J. Dodatkowo 
koordynatorzy Szkolnego Programu 
Profilaktyki (pielęgniarka L. Mokrosiń-
ska oraz pedagog O. Zaczeniuk) na-
grodzili pracę szkolnego koła wolon-
tariatu, które pracuje pod opieką M. 
Kapicy, szkolnego koła teatralnego, 
które działa pod opieką K. Kuliś oraz 
klasę I B, której wychowawcą jest S. 
Halman – Kulig, za przygotowanie 
oryginalnej marzanny, a także kl. III 
B za przedstawienie pt. „Lifehouse”. 

Koordynatorzy programu podzię-
kowali fundatorom nagród za popar-
cie naszej szkolnej inicjatywy: Kino 5 
D Extreeme, za przekazanie biletów 
dla jednej klasy na seans filmowy, 
Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich 
„Twierdza Gdańsk” za przekazanie 
dla dwóch klas wejściówek na teren 
parku, Gdańskiej Pracowni Komik-
sowej przy WiMBP za przekazanie 
dla dwóch klas voucherów na warsz-
taty, Centrum U7 za przekazanie za-
proszeń dla dwóch klas na bowling, 
Centrum Edukacji dla Dzieci i Mło-
dzieży EduPark za przekazanie 
zaproszeń dla dwóch klas na teren 
EduParku, Centrum Edukacji Arche-
ologicznej „Błękitny Lew” za przeka-
zanie dla jednej klasy biletów do mu-
zeum „Błękitny Baranek”. 

Na tym uroczystość się zakoń-
czyła i uczniowie powrócili do zajęć 
lekcyjnych, natomiast zaproszeni 
goście obejrzeli fotorelacje z reali-
zacji programu w bieżącym roku 
szkolnym oraz prezentację multi-
medialną tegorocznego programu 
profilaktyki. Mogli również posma-
kować wspaniałych wypieków przy-
gotowanych przez nasze uczennice 
i napić się kawy.

Jan Majchrzak uczeń kl. II B
przy współpracy 

z pedagog Olgą Zaczeniuk 

Przysięgamy, że nie bierzemy

Dołącz do nas

Przestrzegaj tego zalecenia

Przeczytaj ze zrozumieniem

Wspólnie głosimy nasze hasła
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Uczniowie odnieśli sukcesy 
w Wojewódzkim Konkursie Recyta-
torskim w Języku Angielskim, zorga-
nizowanym przez Iwonę Kacprzyń-
ską we współpracy z Wydawnictwem 
Pearson Longman. Do szkoły 25 lu-
tego 2011 przybyli uczniowie 18 po-
morskich gimnazjów. 

Oceniało ich jury w skła-
dzie: Małgorzata Rozpara, Anna 
Oczachowska,  Dominic Sheridan, 
oraz dyrektor British International 
School w Gdańsku - Kevin Dar-
cy. Przed ogłoszeniem wyników 
przewodniczący jury, Kevin Dar-
cy, podkreślił, że jest pod wra-
żeniem tylu wspaniałych wystą-

Zajęliśmy trzecie miejsce. Mamy 
świetnych nauczycieli i zdolnych 
uczniów. Jesteśmy z nich dumni. 
Wielka przyszłość przed nimi. Dru-
gą edycję konkursu robotyki „Robo 
Lions Arena” zorganizował Zespół 
Szkół Łączności im. Obrońców Pocz-
ty Polskiej w Gdańsku dla wszystkich 
miłośników budowy i programowania 
robotów Lego Mindstorms NXT. Na 
konkurs zjechali się świetni ucznio-
wie 21 marca 2011 roku

Pragnęliśmy wprowadzić mło-
dzież poprzez zabawę i współzawod-
nictwo do świata nauki i technologii, 
rozwijać umiejętności pracy w zespo-
le oraz wspierać ich w poszukiwaniu 
rozwiązań złożonych problemów.

Konkurs polegał na zbudowaniu 
i zaprogramowaniu robota z kloc-
ków Lego do wykonania trzech, jak 
się później okazało, bardzo skompli-
kowanych zadań, które były dostępne 
na oficjalnej stronie internetowej kon-
kursu miesiąc wcześniej. Dodatkowo 

Recytujemy po angielsku

Oto twoja nagroda

pień i tak utalentowanej polskiej 
młodzieży. 

Pierwsze miejsce zajął Szymon 
Król z Gimnazjum nr 8 w Gdańsku, 
drugie – uczennica z Gimnazjum nr 3 
w Słupsku Kinga Żebryk, a trzecie- 
Marta Stawiarska z Gimnazjum nr 
1 w Pruszczu Gdańskim. Wyróżnio-
na natomiast została Róża Drążek 
z Gimnazjum z miejscowości Boże-
pole Wielkie. 

Laureaci otrzymali ksi¹¿kowe na-
grody i dyplomy ufundowane przez 
Wydawnictwo Pearson Longman, 
które ponadto przygotowało upomin-
ki dla wszystkich uczestników, więc 
nikt nie wyjechał bez nagrody.

zostały zorganizowane dwudniowe 
sesje testowe, gdzie każda z drużyn 
mogła sprawdzić, jak się sprawuje ro-
bot na planszach konkursowych, nim 
nastąpi prawdziwa rozgrywka.

Zadanie rozpoczynające „Robo 
Lions Arena 2011” polegało na jak 
najszybszym przejechaniu po prostej 
linii i zatrzymaniu się w odpowiedniej 
strefie parkowania.

Zadanie wydawało się bardzo ła-
twe, ale tylko na pierwszy rzut oka. 
Jednak roboty na konkursie zawsze 
zachowują się nieprzewidywalnie. 
Ostatecznie większość zespołów 
z powodzeniem wykonało zadanie, 
zatrzymując się w najlepszej strefie. 
O kolejności miejsc zadecydowała tutaj 
szybkość robota i zastosowanie odpo-
wiednio dużych kół. Wszystkie zmaga-
nia widzowie mogli oglądać na specjal-
nie przygotowanym rzutniku, słuchając 
profesjonalnego komentarza.

Na kolejnej planszy należało po-
ruszać się wzdłuż wyznaczonej linii, 

a następnie złapać piłkę i przemie-
ścić ją do punktu zrzutu (pamiętając 
o przejechaniu przez białą punkto-
waną linię). W dalszej kolejności ro-
bot musiał wrócić na pole startowe.

Tutaj nasza drużyna jako pierw-
sza wykonała zadanie, perfekcyjnie 
otrzymując komplet punktów, dzięki 
czemu zapewniliśmy sobie udział 
w finale.

W zadaniu finałowym wzięły 
udział cztery najlepsze zespoły. 
Ostatnia rozgrywka jak zwykle do-
starczyła najwięcej wrażeń z uwagi 
na fakt, że punkty zdobyte w pierw-
szych dwóch zadaniach teraz były 
odejmowane. Wszystkie drużyny 
walczyły na jednej planszy podzie-
lonej na cztery pola. Zadaniem za-
wodników było pozbycie się ze swo-
jej strefy możliwie jak najwięcej liczby 
gąbczastych piłek i trzymanie bardzo 
mocno kciuków, gdyż finał miał bar-
dzo losowy charakter z uwagi na 
dziwne zachowanie robotów.

Końcowe podium:
I PROb0t Team - V Liceum Ogól-
nokształcące
II Roboty Drogowe - V Liceum 
Ogólnokształcące
III Energetyk Team - Zespół 
Szkół Energetycznych

Wysiłek naszych uczniów na-
prawdę przyniósł wyniki. Na dzie-
więć zgłoszonych drużyn nasza za-
jęła miejscem trzecie, premiowane 
pucharem.

Nasz zespół reprezentowa-
li uczniowie klas I F, I K i II K pod 
opieką mgra inż. Kamila Wiśniew-
skiego: Krystian Rzepiński – I F, Ma-
teusz Ślizewski – I F, Jan Samp – I K, 
Przemysław Krems – II K.

mgr inż. Kamil Wiśniewski

Dwaj robotycy i ich dzieło„No, jedź!”
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Już po raz siódmy 8 kwietnia 2011 
r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 
9 spotkali się młodzi adepci sztuki 
fryzjerskiej i technik makijażu z ca-
łej Polski podczas Ogólnopolskiego 
Konkursu Młodych Talentów Fryzjer-
skich o „Bursztynowy Grzebień” oraz 
Ogólnopolskiego Konkursu Makijażu 
o „Bursztynową Pomadkę”.

Jak co roku konkursy cieszyły się 
dużym zainteresowaniem uczniów 
szkół fryzjerskich

 i kosmetycznych z całej Polski. 
W zmaganiach wzięło udział 87 osób 
z Gdańska, Gdyni, Warszawy, Go-
rzowa Wielkopolskiego, Bydgoszczy, 
Zielonej Góry, Elbląga, Rumi, Wej-
herowa, Trzciela i Chojnic. Jest to 
ogromne przedsięwzięcie, w które 
zaangażowani są wszyscy nauczy-
ciele, a koordynacją zajmuje się 
Agata Rasmus, kierownik szkolenia 
praktycznego.

W tym roku tematem przewod-
nim konkursu było „Złoto północy” 
– bursztyn.

W ten sposób szkoła promuje 
również Gdańsk jako Światową Sto-
licę Bursztynu.

Uczniowie brali udział w wybra-
nych przez siebie konkurencjach: 
„Bursztynowa wiosna” oraz „Znaki 
Zodiaku” w kategorii damskiej i mę-
skiej. Poziom jak co roku był bardzo 
wysoki, dlatego przed komisją stało 
niezwykle trudne zadanie, aby wy-
łonić rzeczywiście najlepszych fa-
chowców. 

W konkursie makijażu tematem 
przewodnim była również „Bursz-
tynowa wiosna”. Po raz pierw-
szy w konkursie tym wzięli udział 
uczniowie technikum technologii 
odzieży, którzy od tego roku reali-
zują innowację „Stylizacja sylwet-
ki, twarzy i fryzur”, w ramach której 
uczniowie zdobywają umiejętności 
stylisty z zakresu doboru nie tylko 
odzieży, ale też fryzury i makijażu 
do różnych typów urody.

Po raz pierwszy w ramach reali-
zacji programu „Szkoła na bursztyno-
wym szlaku”, którego koordynatorem 
jest Renata Jadach odbył się Ogól-
nopolski Konkurs na Najlepszego 
Kreatora Mody „Bursztynowe inspi-
racje”, w którym wzięli udział ucznio-
wie Zespołu Szkół Zawodowych nr 
9, Zespołu Szkół Odzieżowych i Fry-
zjerskich w Warszawie oraz Zespołu 
Szkół Technicznych i ogólnokształ-
cących w Białymstoku. 

Finaliści konkursu z rąk dyrek-
tor Teresy Gołębiewskiej otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagro-
dy, a laureat I miejsca Bursztyno-
wą Igłę.

W trakcie konkursu uczniowie 
ZSZ nr 9 zaprezentowali swoje 
umiejętności. Zgromadzeni goście 
mogli zobaczyć pokaz mody „Kolo-
rowe sukienki”, przygotowany przez 
Renatę Kamińską. Fryzury i maki-
jaż wykonali uczniowie technikum 
usług fryzjerskich pod kierunkiem 
nauczycieli: Agnieszki Kwiatkow-
skiej, Barbary Piotrowskiej, Janiny 
Liedtke-Szymczak, Katarzyny Pi-
sarskiej, Beaty Kostuch. Makijaże 
pod kierunkiem Emilii Pukłackiej, 
Kamili Manowieckiej i Honoraty Kiri-
Czarneckiej wykonywały uczenni-
ce technikum technologii odzieży. 
Uczennice zespołu tanecznego pod 
kierunkiem Agnieszki Filary-Kaśków 
przygotowały pokaz tańca nowocze-
snego.

Jak co roku konkursy swoim pa-
tronatem objęli: Minister Edukacji 
Narodowej Katarzyna Hall, Kurato-
rium Oświaty w Gdańsku, Pomorska 
Izba Rzemieślnicza Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, Nowy Kurier 
Nadbałtycki.

W sponsorowanie licznych 
i wspaniałych nagród dla uczestni-
ków konkursów zaangażowały się 
różne firmy fryzjerskie i kosmetycz-
ne, między innymi: Screen, Kemon, 
Loreal, Goldwell, Hurtownia Fryzjer-
ska „SEBA” z Wejherowa, Pomorska 
Izba Rzemieślnicza Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, Centrum 
Kształcenia SCARLET, Schwarz-
kopf, Grupa Polwell, Hurtownia 
Fryzjerska VEBA ze Starogardu 
Gdańskiego, Wydawnictwo SUZI, 
Karczewscy, Ziaja, Revlon, Golden 
Rose, Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Bursztynników.

Organizatorzy i sponsorzy 
przygotowali nagrody dla wszyst-
kich zawodników za uczestnictwo 
w konkursie.

Dla zdobywców I miejsca po-
szczególnych konkurencji oprócz 
licznych nagród sponsorów Dyrek-
tor Zespołu Szkół Zawodowych nr 9 
ufundowała „Bursztynowe Grzebie-
nie” i „Bursztynową Pomadkę”. 

Uczniowie biorący udział w kon-
kursach mieli możliwość przygo-
towywania się na dodatkowych 
zajęciach. Są one prowadzone od 

tego roku szkolnego w sposób inno-
wacyjny, uczniowie wykonują cało-
ściową stylizację-metamorfozę mo-
delki poprzez łączenie umiejętności 
z zakresu fryzjerstwa, makijażu i do-
boru stroju. Zajęcia te realizowane 
są dla wszystkich uczniów chętnych 
zdobyć dodatkowe doświadczenia. 
Efekty pracy uczniów i nauczycieli 
mogli goście obejrzeć na fotogra-
fiach. Są one również dostępne na 
stronie internetowej szkoły.

Uczniowie ZSZ nr 9 zajęli liczne 
czołowe miejsca w poszczególnych 
konkurencjach:

Konkurs fryzjerski w konkuren-
cji męskiej „Znaki zodiaku” pierwsze 
trzy miejsca zajęły uczennice kl. III 
technikum usług fryzjerskich. 

Mistrzowski projekt

I miejsce - Marta Szydłowska, II 
miejsce - Katarzyna Lidzbarska, III 
miejsce - Laurenia Bogdan. W kon-
kurencji męskiej „Bursztynowa 
wiosna” III miejsce zajęła Patrycja 
Chrząszcz uczennica klasy  II tech-
nikum usług fryzjerskich. Wyróżnie-
nie w konkurencji damskiej „Znaki 
zodiaku” zdobyła Monika Sobol, 
uczennica klasy  III  ZSZ. 

W konkursie makijażu II miejsce 
zajęła Iwona Jastrzębska, uczennica 
klasy III liceum profilowanego. W kon-
kursie dla kreatorów mody II miejsce 
zajęła Agnieszka Chmielewska, 
uczennica klasy III technikum tech-
nologii odzieży, a III miejsce - Kor-
nelia Damaszk, uczennica klasy II 
technikum technologii odzieży.
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Na przełomie lutego i marca 
uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w drugim etapie polsko-niemieckiej 
wymiany młodzieży polegającej 
na rewizycie w Elmshorn. Towa-
rzyszyli im: koordynator Agnieszka 
Wolińska-Prusik, nauczyciel języka 
niemieckiego oraz Marzena Boraw-
ska, nauczyciel języka angielskiego 
i Anna Kowalczuk, nauczyciel języka 
niemieckiego.

Uczniowie drugich i trzecich klas 
Gimnazjum nr 8 wraz ze swymi nie-
mieckimi kolegami z Gimnazjum 
w Elmshorn tworzyli projekt dotyczą-

Wspólnie walczymy z uzależnieniami

Dobrze się razem pracuje 

cy problemu uzależnień wśród mło-
dzieży. Praca polegała na zebraniu 
informacji, omówieniu problemu, wy-
ciągnięciu wspólnych wniosków oraz 
zrobienie wspólnie plakatów w języ-
ku angielskim i niemieckim.

Uczniowie poznali zwyczaje pa-
nujące w tej szkole, zwiedzili okoli-
cę oraz piękny Hamburg. Większość 
z uczestników wymiany nadal pozo-
staje w kontakcie z niemieckimi kole-
gami. Nauczyciele natomiast planują 
już kolejną wymianę. 

Anna Kowalczuk
nauczyciel języka niemieckiego

16 4/2011 174/2011

Projekt English is Fun

Osi¹gniêcia nauczycieli

W zeszłym roku szkolnym po-
żegnałam się z ukształtowanym 
i świetnie przygotowanym zespołem 
teatralnym, tak pod względem języ-
kowym jak i aktorskim. Byli na tyle 
dobrze przygotowani, by w ostat-
niej klasie gimnazjum sięgnąć po 
Szekspira. Przedstawienie stworzyli 
uczniowie klas trzecich, którzy obec-
nie są uczniami szkół średnich. 

Nowy rok szkolny rozpoczęłam 
z pytaniem - czy znajdą się ich na-
stępcy i będę mogła prowadzić za-
jęcia, które, nie ukrywam, sprawiają 
mi wiele satysfakcji. Jak się okaza-
ło podczas ubiegłorocznego Dnia 
Otwartego odwiedzili naszą szko-
łę uczniowie szkół podstawowych 
i wówczas obejrzeli przedstawienie 
„Romeo i Julia” w języku angielskim 
w wykonaniu mojego zespołu teatral-
nego. A to, jak wielu z nich później 

przyznało, zachęciło ich do podjęcia 
nauki w naszym gimnazjum, w kla-
sie z rozszerzonym językiem angiel-
skim. Jestem wychowawcą tej klasy 
i to moi uczniowie, zanim im zapro-
ponowałam udział w tych zajęciach 
pozalekcyjnych, zapytali, czy będę 
je również w tym roku prowadzić. 
Część z nich już w szkole podstawo-
wej brała udział w różnych formach 
teatralnych, teraz więc ma możliwość 
rozwijać swoją pasję. 

Do pierwszoklasistów dołączyło 
także kilka uczennic klasy II języko-
wej, które w ubiegłym roku wzięły 
udział w projekcie „Teatr z klasą” 
pod patronatem Gdańskiego Teatru 
Szekspirowskiego. Uczestniczy-
ły one w warsztatach teatralnych, 
prowadzonych przez aktorów i lu-
dzi teatru, obejrzały także spektakl 
podczas Gdańskiego Festiwalu 

Szekspirowskiego w wykonaniu ak-
torów London Metropolitan Univer-
sity, po którym odbyło się spotkanie 
z wykonawcami. Projekt kończył się 
zagranym przez uczniów spektaklem 
w oparciu o napisany przez nich sce-
nariusz, a wyreżyserowanym przez 
nauczycieli. Przedstawienie zostało 
wystawione w Gdyni w Teatrze Miej-
skim w grudniu 2010 roku.

Myślę, że zdobyte podczas pro-
jektu umiejętności, wiedza i doświad-
czenie skłoniły je (a może ośmieli-
ły) do dalszego udziału w teatralnej 
przygodzie. 

W tym roku szkolnym mamy już 
za sobą dwa przedstawienia szkol-
ne w języku angielskim: świąteczne 
„Little Match Girl” („Dziewczynka 
z zapałkami”) oraz „Sleeping Beau-
ty”(„Śpiąca Królewna”). To ostatnie 
zostało zaprezentowane dwukrotnie: 
z okazji Walentynek oraz podczas te-

gorocznego Dnia Otwartego. Obec-
nie pracujemy nad przedstawieniem 
prezentującym kulturę Wielkiej Bry-
tanii, którego premiera odbędzie się 
podczas Dnia Brytyjskiego w naszej 
szkole 25 maja 2011 roku.

Pracę z nowym zespołem za-
częłam od lżejszego repertuaru, ale 
moim marzeniem jest sięgnąć za 
dwa lata, a może wcześniej, po coś 
ambitniejszego, na przykład z bo-
gatego dorobku Szekspira. Cieszy 
mnie, że uczniowie podzielają moje 
zainteresowania, nie brak im pomy-
słów i pasji. Pokazujemy, jak intere-
sująca jest nauka w szkole i ile w niej 
miejsca na pokazanie własnej indy-
widualności i rozwój talentów. W na-
szej szkole wszyscy spełniamy swoje 
marzenia. 

Opiekun koła teatralnego 
w języku angielskim

w Gimnazjum nr 8 w Gdańsku
Iwona Kacprzyńska

Nasze marzenia i pasje

Adaptacja baśni Andersena w naszym świetnym angielskim
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Uczymy się angielskiego, bawiąc się



Zrobić coś dla innych, pomóc, 
ulżyć w cierpieniu – to cel około 40 
– osobowej grupy uczniów z Klubu 
Wolontariusza. Nie szkoda im cza-
su, często wielogodzinnych wędró-
wek po mieście, podczas których 
kwestują wśród mieszkańców na 
rzecz doświadczonych przez los, 
zmagających się ze śmiertelną 
chorobą. Ileż bowiem zadowole-
nia, a przede wszystkim satysfakcji 
daje uśmiech cierpiącego dziecka, 
jego radość z upominków i wdzięcz-
ność rodziców. To jedyna zapłata 
za wysiłek i poświęcenie młodych 
wolontariuszy, ale właśnie tylko 
tego oczekują. Od 6 lat opiekuje się 
nimi Iwona Spryszyńska i jest dumna 
z ich pracy. Może liczyć na ich za-
angażowanie w każdej sytuacji, dają 
z siebie wszystko i rozpowszechniają 
ideę. Gdy zakładała Klub Wolonta-
riusza, nie sądziła, że będzie miała 
aż taki odzew wśród uczniów. Młodzi 
ludzie z ogromnym zapałem przystą-
pili do pracy i nie rezygnowali nawet 
po ukończeniu szkoły. Pierwsi wo-

lontariusze, których miała w swoim 
klubie są już dorosłymi ludźmi, ale 
w dalszym ciągu poświęcają swój 
wolny czas, by nieść ulgę w cierpie-
niu, pomagać. Wolontariat ten ma 
charakter akcyjny i uczniowie biorą 
udział w każdej inicjatywie Funda-
cji Hospicyjnej w Gdańsku. Są to 
między innymi kwesty pod hasłem 
„Rozjaśnij hospicyjne niebo”, „Świa-
tełko dla hospicjum” i główna akcja 
– „Pola nadziei”. 1 listopada to dla 
nich dzień wytężonej pracy. Przemie-
rzają bowiem gdańskie cmentarze, 
zbierając datki dla podopiecznych 
hospicjum. Później przygotowują się 
już do grudniowych zbiórek. Pragną 
nieść radość i pomoc podczas Świąt 
Bożego Narodzenia, chcą, aby były 
szczególne i dla cierpiących. Rodzi-
ce gimnazjalistów – wolontariuszy 
z szacunkiem odnoszą się do pracy 
swych dzieci i chętnie im pomagają, 
przygotowując paczki dla Hospicjum 
im. ks. E. Dutkiewicza i mają poczu-
cie spełnienia, gdy widzą reakcję 
obdarowanych. Jedna z wyjątkowo 

aktywnych wolontariuszek – Joanna 
Lis twierdzi, że wolny czas poświę-
cony wyłącznie dla siebie uważa za 
zmarnowany. 

Iwona Spryszyńska patrzy na 
swoich klubowiczów z podziwem. 
Wolontariusze nigdy nie odmawia-
ją udziału w akcjach, nie przeraża-
ją ich mrozy, zawieruchy, deszcze. 
Zawsze idą i cierpliwie przypominają 

mieszkańcom Gdańska, że napraw-
dę warto się dzielić. Gdy nie są or-
ganizowane kwesty, potrafią wiele 
godzin spędzić w Centrum Wolon-
tariatu przy porządkowaniu doku-
mentacji. Praca dla innych stała 
się bowiem stałym elementem ich 
życia i nie zamierzają z niej rezy-
gnować w przyszłości.

Grażyna Janowiak
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Osi¹gniêcia nauczycieli

Podziękowania dla żołnierza Warta honorowa I jeszcze moje pytanie
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Uczennice Gimnazjum nr 25 jako wolontariuszki

Za uśmiech dziecka

Zgodnie z pielęgnowaną w na-
szej szkole tradycją zorganizo-
waliśmy uroczysty apel 18 maja 
2011 roku. Tego dnia zebrali się 
uczniowie wraz z nauczycielami, 
by uczcić patrona szkoły gen. Wła-
dysława Andersa. W uroczystości 
udział wzięli honorowi goście szko-
ły - kombatanci ze Stowarzyszenia 

Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie, którzy walczyli u boku genera-
ła. Gospodarzami uroczystości byli 
uczniowie klas pierwszych. Była to 
dla każdego z nich doniosła chwila. 
Ze wzruszeniem oraz przejęciem 
przedstawiali kolegom, nauczycie-
lom oraz gościom życiorys nasze-
go patrona. 

SP 57Uroczysty apel z kombatantami
„Ziemio rodzinna, ziemio ojczysta, Jesteś w powietrzu, wodzie i liściach…”

By przybliżyć wydarzenia oraz 
wartości wyznawane przez żołnie-
rzy II Korpusu, nauczyciele zorga-
nizowali dla uczniów klas 0-3 żywą 
lekcję historii. Ta wyjątkowa lekcja 
polegała na bezpośrednim spotka-
niu z naszymi honorowymi gośćmi 
- kombatantami ze Stowarzyszenia 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 

Uczniowie najmłodszych klas mogli 
bezpośrednio od świadków usłyszeć 
o ważnych chwilach naszej historii, 
zadawać pytania, na które każdy 
z gości odpowiadał z dużą cierpli-
wością. Według opinii uczniów były 
to niezwykłe chwile, które wywarły 
na nich duże wrażenie.

Dorota Maryńczak
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– Nawet kiedy uczeń coś prze-
skrobie, uświadamiam mu: Przypo-
mnij sobie, kto jest naszym patro-
nem – mówi dyrektor Danuta Kokot. 
Wspaniale wciela w życie szkoły 
zasady Jana Pawła II. W kwietniu 
i w maju odbywają się prezentacje 
multimedialne, godziny wychowaw-
cze, projekcja filmu o papieżu, przed-
stawienia oraz oryginalne wystawy. 
Ciekawym pomysłem jest bieg pa-
trolowy, a nadzwyczajnym zwień-
czeniem wyjazd delegacji szkoły na 
uroczystości beatyfikacyjne. 

Regionalny Konkurs recytator-
ski poezji Karola Wojtyły i o Janie 
Pawle II zgromadził uczniów z wielu 
szkół województwa: Zespół Szkół 
nr 2 z Działdowa Collegium Maria-
num z Pelplina, Zespół Szkół nr 1 
z Władysławowa, ZSO nr 2 z Lę-
borka, Katolickie Szkoły Niepublicz-

ne z Pruszcza Gdańskiego, Zespół 
Szkół Katolickich z Gdyni, Zespół 
Szkół z Czerska, Samorządowe 
Gimnazjum z Bolszewa. Recytowali 
również uczniowie ze szkoły gospo-
darzy – ZSO nr 8. Wszystkie szkoły 
noszą imię Jana Pawła II.

Przewodnicząca jury konkursu, 
doktorantka Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, nauczycielka 
geografii i etyki ocenia repertuar kon-
kursu. – Jesteśmy bardzo wzruszeni 
treścią wierszy – powiedzia³a. 

– Czy jest pokolenie JP II? – pyta 
podczas recytacji uczennica z Czer-
ska – i odpowiada – Nie wiem, ale się 
staram zapewnić każdym gestem: 
szukałeś mnie, oto jestem. 

Ks. Wojciech Niemczyk – Re-
alizujemy tu papieską ideę: „Więcej 
być, niż mieć”. Tworzymy żywy po-
mnik: dzieci poznają papieża od innej 

strony i w oryginalny sposób, to jest 
poprzez poezję. 

- Patronem naszej szkoły jest 
najwyższy autorytet – mówi dyrektor 
Kokot. – Czujemy dumę i odpowie-
dzialność. Naśladujemy jego życie, 
mamy klasy z rozszerzonym progra-
mem, gdyż był świetnym uczniem, 
sportowe i integracyjne, zauważając 
jego walkę z cierpieniem.

Barbara Giżewska, nauczycielka 
polskiego nie kryje wzruszenia po-
ezją – I poziom recytacji jest wysoki 
– zapewnia. 

Proboszcz parafii Opatrzności 
Bożej, prałat Kazimierz Wojcie-
chowski zwraca uwagę na wielką 
liczbę osób, która już po raz szósty 
gromadzi się w rocznicę śmierci pa-
pieża. – Przybyło do nas kilka tysięcy 
gdańszczan. Szkoła jest w centrum 
wydarzeń. 

Wiktoria Zajda z Władysławo-
wa z przejęciem recytuje fragment 
„Tryptyku rzymskiego”, wiersz pod 
tytułem „Zdumienie”. Szczególnie 
wyraziście mówi Pierwszy głębo-
ki błysk, rozumiejąc z pewnością 
te słowa.

J
an Paweł II. Wielki czło-
wiek. Swoje święto obcho-
dził wraz z ludźmi na całym 
świecie. Dnia 1 maja został 

oficjalnie ogłoszony błogosławio-
nym. W związku z tym wydarze-
niem uczniowie ZSO nr 8 wystawili 
spektakl słowno-muzyczny na cześć 
swojego patrona zatytułowany „Jan 
Paweł II Wielki. Non omnis moriar”. 
Reżyserami były panie polonistki: 
Anna Armatowska oraz Barbara 
Giżewska. Atrakcją były wyświetla-
ne podczas przedstawienia zdjęcia 
Karola Wojtyły i fragmenty ważnych 
wypowiedzi papieża. Uczniowie re-
cytowali utwory przez niego napisa-
ne. Przedstawienie ukazywało całe 
jego życie. 

Ksiądz proboszcz z paraf i i 
Opatrzności Bożej na gdańskiej 
Zaspie pochwalił  młodych ar-
tystów: zdołali poruszyć serca 
większości widzów. Oto wypo-
wiedź jednego z rodziców: Przed-
stawienie mnie wzruszyło i skło-
niło do przemyśleń, gdyż ukazało 
istotną treść jego życia i nauki. 
Miło, że młodzież włączyła się 
w takie przedsięwzięcie, bo to za-
szczyt mówić o tak wielkim Polaku. 
Jestem dumny, że mój syn uczy się 
w szkole im. Jana Pawła II. To je-
den z wielu pozytywnych komenta-
rzy. Liczne anegdoty i scenki z ży-

cia papieża wzruszały, a zarazem 
bawiły słuchaczy.

Stosowne t ło czyni ł  śpiew 
chóru, którym dyrygował akom-
paniujący Piotr Dudek. Wspólnie 
wykonali „ We’re the World ”, „Do 
Wadowic wróć” oraz ulubioną pio-
senkę papieża   „Barkę ”, a Rafał 
Bladowski zaśpiewał operowym 
głosem „Ave Maria”. Reakcje ro-
dziców mówiły same za siebie. 
Każdego artystę na scenie nagra-
dzali gromkimi brawami.

Masa prób i ciężka praca wszyst-
kich zaangażowanych kosztowała 
ich wiele wysiłku. Kinga Andruczyk, 
która wcieliła się w postać Brytyjki, 
wspomina: Próby odbywały się kil-
ka razy w tygodniu. Włożyliśmy w to 
nie tylko dużo energii, ale i całe ser-
ce. Każdemu zależało na tym, aby 
wszystko wyszło perfekcyjnie. Nie-
skromnie stwierdzę, iż odnieśliśmy 
wielki sukces. 

Po spektaklu na widzów czeka-
ły słodkie kremówki sprowadzone 
prosto z Wadowic, czyli ulubiony 
przysmak papieża, oraz wystawa 
pamiątek związanych z jego osobą. 
Całą uroczystość zorganizowała Ka-
tarzyna Dembska.

Aleksandra Ryza IIIc
Joanna Kwiecień IIIc

Kółko dziennikarskie pod opieką mgr 
A.Armatowskiej

Wiktoria Zajda recytuje wiersz 
Karola Wojty³y

Zrozumieliśmy to przesłanie

Bliski ludziom na całym świecie

Wydarzenie w szkole ZSO 8

Przykład do naśladowania  przez wszystkich

Przedstawienie dla uczczenia beatyfikacji
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24 maja sześciu zwycięzców kon-
kursu wiedzy o dinozaurach pojecha-
ło na wycieczkę do parku dinozaurów 
w Łebie. Nagrodę tę zawdzięczamy 
panu Ornowskiemu - twórcy „Funda-
cji Pana Władka”. 

Pan Ornowski zabrał nas spod 
szkoły wygodnym mikrobusem. Po 
drodze dzieci podziwiały wiosenny 
krajobraz Kaszub. Widziały żura-
wie, bociany, krowy i inne zwierzę-
ta. W Łebie posilone pysznymi droż-
dżówkami od Pana Władka wyruszy-
ły na ścieżkę edukacyjną. 

Park dinozaurów położony jest 
na rozległym terenie. Dzieci oglą-

dały dinozaury ukryte wśród trzcin, 
na wysepkach malowniczych sta-
wów, wśród drzew i na złotym pia-
sku. Co kawałek zaskakiwała nas 
nowa niespodzianka. Wycieczka 
nam się wyjątkowo podobała. Pan 
Ornowski okazał się wspaniałym, 
wesołym opiekunem. Wspólny 
wyjazd pozostanie na długo w pa-
mięci jej uczestników. Część dzie-
ci pytała nawet w jakim konkursie 
można w przyszłym roku wziąć 
udział, żeby wyjechać na kolejną 
wycieczkę.

Janina Goryńska, 
Katarzyna Rutkiewicz

Laureaci na wycieczce

W SP 48

Tym razem uczniowie naszej 
szkoły mieli okazję przekonać się 
na własne oczy, ilu gdańszczan 
pragnie bliskich spotkań z historią 
i sztuką, bo ich występ obejrzało 
wielu mieszkańców Gdańska. 

 Zostaliśmy zaproszeni przez An-
drzeja Rybickiego, gospodarza ka-
mienicy ,,Gotyk”, z pasją opowiadają-
cego o związkach Kopernika z Gdań-
skiem, do udziału w „Nocy muzeów”, 
czyli czarów i baśni. Wieczorem 14 
maja 2011 roku na przedprożach 
kamienicy „Gotyk” nasi gimnazjaliści 
pokazali sztukę o Koperniku. Grał go 
Konrad Grzybowski z III a. Cztery cie-
kawskie uczennice, które podpatrują 
schodzącego z pomnika astronoma 
i namawiają go do przeprowadzki do 
Gdańska to Malwina Bardo z I b, Jo-
anna Walentkowska i Ada Samulska 
z II d oraz Joanna Jastrzębska z III b. 
Rymowany tekst sztuki napisali: po-
eta – Tadeusz Śliwiak i Aleksandra 
Hartung, nauczycielka naszej szko-
ły. Heroldowie - Agata Czaja i San-
dra Rakoczy AlSaadi z III a głośno 

i z pasją zachwalały najsłynniejsze 
i najznakomitsze Gimnazjum nr 1 im 
Mikołaja Kopernika. Ewa Plenikowska 
przygotowała zespół do występu. 

Podczas przedstawienia na Ma-
riackiej panował tłok, gdańszczanie 
oglądali przedstawienie, a słowa 
piosenek, dźwięki fletów i klarnetu 
echem odbijały się od zabytkowych 
ścian kościoła i kamieniczek. Grom-
kie brawa były nagrodą dla wystę-
pujących, a jeszcze większa okazała 
się satysfakcja z tak niezwykłej pro-
mocji naszej szkoły i jej utalentowa-
nych uczniów. Tym to właśnie spo-
sobem Mikołaj Kopernik zawędrował 
na ulicę Mariacką.

Niemożliwe! To plotki! 
Kopernik na Mariackiej?

SP 55
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30 marca 2011 roku w naszej szkole mia-
ła miejsce już VII edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Piosenki Marynistycznej „Wśród 
morskich fal”. Konkurs skierowany był do 
uczniów szkół podstawowych gdańskich 
oraz zaprzyjaźnionych z nami szkół z gmin 
sąsiadujących. Miejsce, w którym mieszkamy 
i uczymy się, mobilizuje naszą społeczność 
do kultywowania i pielęgnowania pięknej tra-
dycji śpiewania pieśni i piosenek o tej tema-
tyce. Organizujemy nasz konkurs przy aktyw-
nym współudziale Gdańskiego Archipelagu 
Kultury „Wyspa Skarbów”. Konkursem kiero-
wała dyrektor szkoły Elżbieta Głomska. 

W progach naszej szkoły gościliśmy 
102 młodych artystów. Zaprezentowali bar-

VII Międzyszkolny Konkurs 
Piosenki Marynistycznej 
„Wśród morskich fal” już za nami...

dzo różnorodny repertuar, pomysłową cho-
reografię i aranżację piosenek. Było wiele 
zabawy, wspólnego śpiewania i burzliwych 
oklasków. Każdy występ przyjmowano życz-
liwie i owacyjnie. 

Dzieląc się wrażeniami z przebiegu 
konkursu, pragniemy gorąco podziękować 
wszystkim instytucjom i osobom, które 
przyczyniły się do tego, aby to spotkanie 
miało właściwą oprawę muzyczną, pla-
styczną i organizacyjną po to, aby dostar-
czyć nam wszystkim wspaniałych doznań 
artystycznych. 

Radość i uśmiech na ustach dzieci są 
najlepszym potwierdzeniem tych słów. 

Opracowała Marzena Mikołajska
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