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Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych

10 lat dla gdańskiej oświaty

Nauczyciele do „Kuriera”
...„Nowy Kurier Nadbałtycki” jest potrzebnym miesięcznikiem i fakt ten
nie ulega wątpliwości. Codziennych gazet jest wiele i rzeczywiście znajdujemy w nich artykuły o szkolnictwie poruszające najrozmaitsze wątki. Czasem przeczytamy o dużej imprezie i szczytnym jej celu, często o kłopotach
i problemach placówek oświatowych, o nauczycielach, którzy nic nie robią,
albo o tych, co pretendują do tytułu superbelfrów. Jest i o młodzieży, która
„zupełnie inna niż kiedyś”, bo to doba komputerów i dopalaczy…
Nie twierdzę, że tych problemów nie ma, bo one istnieją i trzeba się
z nimi mierzyć. Chodzi mi o coś innego. W dobie tak wielkich zmian dokonujących się w szkolnictwie, w prawie oświatowym, w obliczu wielu kontrowersyjnych opinii o nauczycielach, ich pracy i wynagrodzeniu, w zetknięciu
z całym tym zamieszaniem „Nowy Kurier Nadbałtycki” jest jak miód na serce
nauczyciela. Siła „Kuriera” tkwi w pozytywnej energii, którą po prostu emanuje. Nagle okazuje się, że młodzież nie jest taka zła, a i nauczycieli, którzy
naprawdę czują to, co robią, jest sporo! Otwierają się nowe boiska, windy
i sale teatralne w szkołach. Uczniowie czytają poezję, jeżdżą na wymiany za granicę i przyjmują gości u siebie. Szkoły uczestniczą w ciekawych
projektach, dzieciaki zbierają odpady, segregują śmieci…
Przykłady można by mnożyć. Dzięki „Kurierowi” wiemy, co się dzieje
„w branży” (J). Osobiście powiem, że o wielu imprezach z pewnością nie
dowiedziałabym się, gdyby nie lektura tego miesięcznika.
Na koniec pragnę dodać, że dla nas, nauczycieli pracujących w szkołach z klasami integracyjnymi niezwykle cenny jest również fakt, że „Kurier”
propaguje ideę kształcenia integracyjnego, że zamieszcza wiele pięknych
artykułów o przedsięwzięciach, konkursach, imprezach dla dzieci (i na rzecz
dzieci) niepełnosprawnych. Dziękujemy!
Z poważaniem
Dorota Gałkowska nauczyciel z SP 44

„Nowy Kurier Nadbałtycki” to czasopismo adresowane nie tylko do środowiska szkolnego, ale także mieszkańców Gdańska.
Główną jego zaletą jest różnorodność zamieszczonych artykułów prezentujących ciekawe wydarzenia z życia gdańskich placówek oświatowych.
Publikowane w czasopiśmie artykuły prezentują wysokie walory dydaktyczno - wychowawcze. Pozwalają na zaprezentowanie pracy uczniów
i nauczycieli wielu szkół naszego miasta. Dzięki temu pismu szkoły mogą
wzajemnie się poznać. Na wysokim poziomie prezentuje się również szata
graficzna miesięcznika: ciekawa kolorystyka, przemyślany układ treści na
stronie. Redaktor naczelna czasopisma Emma Popik to osoba wyjątkowo
wrażliwa i rozumiejąca problemy środowiska oświatowego. Zawsze chętnie i aktywnie uczestniczy w życiu szkół.
Jest nam bardzo życzliwa, propaguje zarówno nasze sukcesy, jak i problemy na łamach swojego pisma. Wielokrotnie w ciągu tych 10 lat istnienia
„Kuriera” opisywała międzypokoleniową współpracę uczniów, nauczycieli
i kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Pani Emmo! gratulujemy pomysłu na czasopismo, jego regułę i życzymy Pani wielu sukcesów w dalszej pracy!
Z wyrazami szacunku i w imieniu społeczności szkolnej
Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku: Lilianna Płoszaj p.o. dyrektor szkoły
Gdańsk 16 stycznia 2011 roku

„Nowy Kurier Nadba³tycki” to jedyny w swoim rodzaju miesiêcznik dla
uczniów i nauczycieli. Dla uczniów, bo mog¹ w nim przeczytaæ o sobie
i swoich sukcesach, dla nauczycieli, bo maj¹ wreszcie forum, na którym
mog¹ pochwaliæ siê osi¹gniêciami, dzia³aniami na rzecz szko³y i œrodowiska.
Niewiele jest okazji, abyœmy my, nauczyciele, mogli „pochwaliæ” siê tym, co
robimy, nie tylko na forum naszej klasy czy szko³y, ale w ca³ym mieœcie.
Nie wszyscy zdaj¹ sobie sprawê, jak wiele czasu poœwiêcamy realizacji
ró¿nego rodzaju projektów, rozwijaniu pasji i zainteresowañ naszych wychowanków, dlatego ka¿da forma upowszechnienie tego, co robimy dla
uczniów, jest godna polecenia. Jest bardo cenne to, ¿e w jednym miejscu
zgromadzone s¹ przyk³ady ró¿nych form dzia³alnoœci nauczycieli i podejmowanych przez nich inicjatyw. A ci, którym brakuje kreatywnoœci, mog¹
garœciami czerpaæ z tego, co prezentuj¹ w „Nowym Kurierze Nadba³tyckim”
ich kole¿anki i koledzy z innych szkó³.
W imieniu nauczycieli ZKPiG nr 4
Iwona Ko³osza – nauczyciel jêzyka polskiego
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„Nowy Kurier Nadbałtycki” jest cennym wsparciem w osiąganiu sukcesów wychowawczych i dydaktycznych. Służy ukazywaniu różnorodnej
pracy szkół i nauczycieli.
Adresowany do nauczycieli różnych typów szkół, stara się zaspokajać
potrzeby środowiska. Przybliża nowatorskie programy i metody nauczania,
propaguje różne metody i formy pracy z dziećmi, ciekawe lekcje, inicjatywy
oraz sukcesy nauczycieli. Ale można w nim znaleźć informacje przeznaczone
nie tylko dla nauczycieli. To również uczniów dotyczą poruszane tu sprawy.
Nauczyciele na łamach czasopisma dzielą się interesującymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez szkoły, opisują własne propozycje i pomysły.
Często dla innych stanowi to inspirację do realizacji różnorodnych zajęć dydaktycznych - konkursów, festiwali, imprez okolicznościowych. W pewnym
sensie czasopismo spełnia rolę forum wymiany doświadczeń nauczycieli.
Ewa Gutarowska, ZKPiG nr5

Szanowna Pani!
Nie będę chwalić, że pismo jest ciekawe, potrzebne, bo to pewnie lepiej
zrobią inni. Mnie bardziej interesuje, dlaczego tak jest i dostrzegam tu 3 ważne obszary istnienia „Kuriera”: pierwszy z nich nazwałabym poznawczym,
drugi pragmatycznym, a trzeci inspirującym. Nie wszyscy nauczyciele mogą(choćby ze względu na godziny pracy) bywać na rozmaitych konferencjach
tematycznych, a dzięki pismu dowiadują się w formie skondensowanej wielu nowych rzeczy. „Kurier” sygnalizuje pewne kierunki działań w oświacie,
na które uważny czytelnik powinien zwrócić uwagę, gdy chce być dobrym,
otwartym na nowości nauczycielem. Po drugie: istotną zaletą pisma jest
to, że pokazuje w swoich artykułach wdrażanie nowych pomysłów lub inną
interpretację treści nauczania w czasie konkretnych, opisanych zajęć. To
wielka pomoc dla nauczycieli, szczególnie rozpoczynających pracę.
Po trzecie: czytając artykuły o tym jak pracują inni, sami zaczynamy
być bardziej zaangażowani w pracę, chętni do zrobienia czegoś nowego
czy też inaczej niż dotychczas.
Joanna Karolewska nauczycielka w SP nr 35

Naczelna „Kuriera” głęboko odczuwa i wspiera kulturalne potrzeby młodych.
Zachęciła nas do uczestniczenia w konferencji na UG „Skoro i tak gram”,
co oprócz poszerzenia wiedzy teatralnej, przybliżyło uczelnię młodzieży licealnej i zachęciło do dalszego kształcenia uczniów i nauczycieli.
Promowała nie tylko nasz teatr, gdy graliśmy dla pisarzy z Bremy, pomagając miastu godnie ich przyjąć.
Na jej wezwanie uczestniczyliœmy w Festynie Profilaktycznym „Miś” ze
„Strasznymi bajkami”.
Mamy poczucie, że „Nowy Kurier Nadbałtycki” jest z nami w chwilach
ważnych dla szkoły. Wymienię tylko niektóre tytuły artykułów: „Zespół Szkół
Budowlano-Architektonicznych obchodzi czterdziestolecie”, „Teatr na piątkę”, „Oni są boscy”, „Teatr na podium” czy „Poszukiwanie Betlejem”. Piękne
słowa unosiły nas ku nowym kulturalnym wyzwaniom.
Nasi uczniowie zostali nagrodzeni w konkursie zorganizowanym i przeprowadzonym przez Emmą Popik „Kim będę w roku 2016”. Mieli sposobność
określić swoje cele życiowe, ujrzeć swoje miasto jako część Europy z pełnią
możliwości, a także otrzymać gratulacje z rąk Prezydenta Miasta Gdańska.
Marzena Wojciechowska ZSBA

Wysoko cenię prowadzony przez Emmę Popik „Nowy Kurier Nadbałtycki”, gdyż pozwala on nauczycielom: podzielić się swoimi doświadczeniami
i dobrą praktyką w zakresie dydaktyki i wychowania, pochwalić się na forum
sukcesami własnymi i uczniów, poczuć satysfakcję z posiadanych kompetencji, zrealizowanych zadań, osiągniętych celów, budować pozytywny wizerunek placówki, w której pracują, inspirować innych, np. początkujących
w zawodzie, do kreatywności i zaangażowania, zobaczyć nauczycieli jako
osoby z pasją wykonujące swój zawód, a uczniów, jako ambitnych, dojrzałych młodych ludzi z zapałem realizujących nowe wyzwania.
Danuta Stasiak
nauczyciel matematyki ZKPiG nr 4

Nauczyciele do „Kuriera”

Podsumowując, otwieramy nowy rozdział

Ani spostrzegliśmy się, jak
„Kurier” wkroczył w dziesiąty rok
swego istnienia. Dziś jest chyba
jedynym miesięcznikiem, który nieprzerwanie od dziesięciu
lat towarzyszy edukacji szkolnej
w gdańskich placówkach oświatowych. Nie byłoby go, gdyby nie
jego pomysłodawczyni i założycielka, redaktor naczelna – Emma
Popik. To jej „Kurier” zawdzięcza
swoje istnienie. To ona dała nam
– zwykłym nauczycielom – możliwość bycia przez chwilę dziennikarzami.
Pamiętam rok 2002, kiedy to na
stole w pokoju nauczycielskim leżał jeden z egzemplarzy „Nowego
Kuriera Nadbałtyckiego”. Otworzyłam go i na pierwszej stronie przeczytałam zdanie zapisane dużym
drukiem: „I TY MOŻESZ ZOSTAĆ
DZIENNIKARZEM”.
I w następnym numerze pojawił się mój tekst o Europejskich
Dniach Ptaków, które zorganizowałam w szkole. Nauczyciele
i uczniowie z innych placówek
dzięki ”Kurierowi” mogli dowiedzieć się o istnieniu tego uro-

czego ptasiego święta, mogli
zapisać się do Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP), o którym pisałam
w swoim artykule, mogli włączyć
się w ochronę ptaków, których
populacja cały czas na świecie
maleje. Nawet jeśli do propagowanych przeze mnie działań włączył się tylko jeden nauczyciel, to
było warto, bo on z kolei swoim
entuzjazmem zaraził nowych ludzi – swoich uczniów. Wiem, że
tak było. Gdy w kolejnych numerach „Kuriera” zapraszałam do
udziału w konkursach ekologicznych o ptasiej tematyce, odzew
był niesamowity – przysyłano do
szkoły kikaset prac. Zawdzięczam
to pani Popik, która kocha przyrodę i zawsze była przychylnie
nastawiona do szerzenia wiedzy
o jej ochronie.
„Kurier” uczy szacunku nie
tylko do świata przyrody. To
przede wszystkim czasopismo
zawsze wierne polskiej kulturze,
historii i tradycji narodowej. Uczy
miłości do ojczystego kraju, szacunku wobec dorosłych, partner-

stwa w stosunku do rówieśników.
Podpowiada, jak godnie żyć. Wychowuje naszych uczniów w patriotyzmie. Nigdy nie zapomnę
wzruszającego zdjęcia w jednym
z numerów, na którym żołnierz generała Stanisława Maczka – ppłk
Władysław Dwojak dokonuje pasowania uczniów klasy pierwszej
prawdziwą oficerską szablą. Jako
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wiem, jak ogromne znaczenie
miało to dla dzieci.
„Nowy Kurier Nadbałtycki”
stworzył nam – nauczycielom
– możliwość wymiany doświadczeń. Dlatego dla mnie interesujące i cenne są wszystkie artykuły,
bo każdy z nich czegoś mnie uczy.
Dzięki „Kurierowi” możemy też promować swoją szkołę, a niewiele
czasopism daje nam taką możliwość. Z „Kuriera” czerpię pomysły do dalszej pracy, a czasem
opisując swoje przedsięwzięcia
edukacyjne, może podpowiadam
młodym nauczycielom , co mogą
zrobić jeszcze. „Kurier” daje też

radość naszym uczniom. Zawsze
cieszą się, gdy widzą w nim swoje
zdjęcia. Jest to dla nich pewnego
rodzaju wyróżnienie, również, za
ich ciężką pracę. Za to wszystko
dzisiaj – dziękuję.
Na koniec chcę jszcze tylko
przytoczyć wypowiedź Emmy
Popik z nr 11/2002 „Nowego Kuriera Nadbałtyckiego”. Słowa,
które wtedy napisała, towarzyszą
mi zawsze, zwłaszcza w chwilach
zwątpienia, zmęczenia, gdy nasuwa się pytanie, czy warto pracować społecznie? Wtedy otwieram
ten stary numer i czytam: „Nie
mówcie, że to drobne rzeczy.
To są ważne akty naszego działania. Krople, z których powstaje wodospad, padający z wielką
siłą. Wyobraźmy sobie, że tych
wszystkich działań nie ma. Będzie ogromna różnica, prawda?”.
Prawda, dlatego działajmy dalej,
do następnego dziesięciolecia
„Kuriera”.
Zdzisława Głowienka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
SP 14 w Gdańsku

Uczeń z SP 14 prezentuje czasopismo

Druk czasopisma jest dofinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wydawca:
Wydział Edukacji
Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Uczennica SP 14

Redaktor naczelna: Emma Popik
tel. 0605 602 724, 058 302 04 01
e-mail: popik@koti.pl Adres redakcji:
Bursa Gdańska,
ul. Podwale Staromiejskie 51/52,
80-854 Gdańsk

Opracowanie graficzne i sk³ad:
Rafa³ Pacewicz (rpacewicz@o2.pl)
Druk:
NORTH PRESS
www.north-press.pl

1/2011

3

Wydarzenie edukacyjne
Zespół Szkół Samochodowych

„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
Nasza szkoła od kilku lat jest
gospodarzem etapu rejonowego
i wojewódzkiego Konkursu Historycznego (przeznaczonego dla
uczniów gimnazjów) oraz Olimpiady Tematycznej (dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych) „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”. Każdego roku tematyka pytań Konkursu i Olimpiady zawężana jest do
konkretnego okresu. W tym roku
odbywająca się szesnasta edycja obejmuje lata 1531-1683 - od
Obertyna do Wiednia. Z każdym
rokiem w szranki obu konkursów
staje coraz więcej szkół i uczniów.
Tak upowszechnia się wśród młodych Polaków wiedza o korzeniach
wciąż żywego w społeczeństwie
i wojsku etosu rycerskiego, szerzy
się idea kształtowania postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii oraz dokonań naszych
przodków.
Konkurs został zorganizowany
z inicjatywy Porozumienia Organizacji Kombatanckich Płocka, ówczesnego Płockiego Kuratorium
Oświaty, Wojewody Płockiego, Prezydenta Miasta Płocka oraz Biskupa Płockiego. Jego pomysłodawcą
jest Marek Gajewski - Przewodniczący Organizacji Kombatanckich
Płocka, żołnierz Armii Krajowej,
uczestnik Powstania Warszawskiego. Organizatorami Olimpiady
są dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz dyrektor Wojskowego

Biura Badań Historycznych MON.
Za realizację konkursu i olimpiady
w naszym województwie odpowiedzialny jest starszy wizytator ds.
obronnych dr Józef Kwidziński
z Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
który zawsze zaszczyca swoją
obecnością oba etapy organizowane w ZSS. W swoim tegorocznym
przemówieniu podkreślił, że wybór
naszej szkoły na gospodarza jest
między innymi konsekwencją bardzo dobrego przygotowania placówki oraz wspaniałej współpracy
z ludźmi, którzy również aktywnie
uczestniczą w organizacji kolejnych
etapów konkursów. Należy do nich
dyrektor ZSS Mirosław Sreberski,
nauczyciel historii Jerzy Szurdak
oraz nauczyciel PO Romuald Szumielewicz, który od kilku lat jest
sekretarzem imprez. Wyrazem zaufania do ZSS jest powierzenie po
raz drugi funkcji gospodarza etapu
wojewódzkiego.
Jerzy Szurdak zapytany
o powody atrakcyjności konkursu i olimpiady wskazał na jego
wyjątkowość. Od uczestników
wymagana jest bardzo wielka
wiedza, bo pytania obejmują
wąski okres, a więc są bardzo
szczegółowe. Młodzież musi wykazać się umiejętnością interpretacji źródeł historycznych, znajomością pieśni z danego okresu,
poezji, identyfikacją malarstwa
batalistycznego i portretowego,
rozpoznawaniem fotografii, broni i umundurowania. Do rywaliza-

Dyrektor Mirosław Sreberski wita przybyłych i wizytatora dra Józefa
Kwidzińskiego

Mgr Sławomir Bochniak omawia szczegóły umundurowania MW

cji przystępują zatem prawdziwi
pasjonaci. Często są to młodzi
ludzie mieszkający daleko od
centrów naukowych. Właśnie ci
z mniejszych miejscowości często osiągają znakomite wyniki.

ZSS stara się uatrakcyjnić pobyt olimpijczyków i zmniejszyć stres
przed konkursem. W tym roku przed
młodzieżą, ich opiekunami i komisją stanęła grupa rekonstrukcyjna
naszych uczniów, ubrana w siedem
różnych współczesnych mundurów
Marynarki Wojennej. Kolekcja pochodziła ze zbiorów naszego nauczyciela, Sławomira Bochniaka,
który omówił każdy typ munduru,
wskazał na jego specyfikę i zastosowanie. Obok ubrania galowego,
ćwiczebnego i bojowego pokazano
rzadko publicznie widywane uniformy: jaskrawopomarańczowy „sztormiak” (łatwo znaleźć tak ubranego
marynarza, który podczas sztormu
wypadnie za burtę) oraz stosowany przez Morską Jednostkę Działań
Specjalnych – formozę (marynarz,
który wypadnie za burtę unosi się
w takim ubraniu na wodzie).
Barbara Dembek-Bochniak

Organizatorzy, gospodarze i grupa rekonstrukcyjna
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Wydarzenie kulturalne
Pa³ac M³odzie¿y

Grand Prix Prezydenta Miasta Gdańska
Koncert laureatów III Ogólnopolskiego Konkursu
Wokalnego Kolęd i Pastorałek „Nad Światem Cicha
Noc” odbył się 16 stycznia w Ratuszu Staromiejskim.
Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
ufundował Grand Prix. Jest to statuetka ze sebra
i bursztynu - Bursztynowa Gwiazda Betlejemska.
Wymieńmy również fundatorów
nagród specjalnych: Wojewoda
Pomorski Roman Zaborowski (kamera cyfrowa), Bogdan Oleszek,
przewodniczący RMG (odtwarzacze MP 3), ks. Sławoj Leszek Głódź
(płyty CD), Fundacja Anny Dymnej
„Mimo wszystko” (MP 4 oraz odtwarzacz DvD).
Pierwsze miejsce w różnych kategoriach wiekowych zajęli: Michał
Fabiański - Młodzieżowy Dom Kultury Ratusz Malbork, Matilda Garrison - Pałac Młodzieży Gdańsk,
Beata Krakowiak - Młodzieżowy
Dom Kultury Ratusz Malbork, Dominik Światkowski Szkoła Podstawowa nr 1 Nowe Miasto, zespół
„Farcik” Młodzieżowy Dom Kultury Słupsk, Michelle Stelmach
„Fabryka wokalu” Gdynia, „Balbiny” Młodzieżowy Dom Kultury
Ratusz Malbork, Weronika Rabek
Pałac Młodzieży Gdańsk, „Szalone małolaty” - Młodzieżowy Dom
Kultury Elbląg.
W Ratuszu Staromiejskim sala
zapełniła się gośćmi. Dyrektor Pałacu Młodzieży Edyta Kondracka
zaprosiła uczniów gdańskich szkół,
którzy przybyli wraz z nauczycielami, mimo że rozpoczęły się już ferie
zimowe. Bardzo byli zainteresowani koncertem, a także pragnęli się
jeszcze raz spotkać z gośćmi specjalnymi, a byli nimi Witold Zapała, choreograf i Mirella Kostrzewa
z Państwowego Zespołu Pieśni
i Tańca „Mazowsze”. Przyjechali
do Gdańska z Karolina, gdzie nadal
mieści się siedziba zespołu. Zbudowano tam teatr na 800 miejsc, aby
widzowie mogli z bliska podziwiać
wspaniałe stroje o motywach ludowych. Każdy szczegół na spódnicach, zapaskach i chustach ma
znaczenie. Witold Zapała, znawca
motywów, wyjaśnił, że wzory kwiatowe są charakterystyczne dla gór,
pasy dla centrum kraju. Zespół się
rozwija i kontynuuje tradycje Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej.

Doskonałym pomysłem było
zaproszenie ich do Gdańska, by
mogli podzielić się swoją wielką
wiedzą z uczniami gdańskich szkół.
Do Pałacu Młodzieży w przeddzień
koncertu zostali zaproszeni uczniowie SP 85, 45 i 47, a także uczniowie Gimnazjum 12, 8 i 33. Dyrektor
Barbara Kowalińska z Gimnazjum 12
wypożyczyła również stroje ze swojego zespołu tanecznego i uzyskała
wiele pochwał od znawcy, Witolda
Zapały. Przyszła osobiście z młodzieżą, uczennicami i uczniami występującymi w szkolnym zespole.
Choreograf przeprowadził również warsztaty dla nauczycieli Pałacu Młodzieży. Mirella Kostrzewa, specjalizująca się w śpiewie,
udzieliła wielu porad nauczycielom
i uczniom.
Ten szczególnie wartościowy projekt rozwoju kultury, autorstwa Edyty Kondrackiej, jest jednym z pierwszych przedsięwzięć należących
do programu „Ikony kultury”. Pałac
Młodzieży będzie przez caly rok poszukiwał talentów wśród uzdolnionej
gdańskiej młodzieży.
Obecnie ikoną kultury stali się
mistrzowie z zespołu „Mazowsze”,
wzór godny naśladowania ze względu na wiedzę i talent.
Witold Zapała wysoko ocenił
umiejętności młodych artystów. Mówił o nich z ogromnym wzruszeniem,
chwaląc ich przygotowanie.
Podkreślił również wartości muzyki ludowej jako szczególnie przydatnej dla dzieci. Muzyka ludowa
charakteryzuje się dość łatwą linią
melodyczną, doskonale przyswajaną przez dzieci, co przecież umożliwia ich szybką edukację w dziedzinie
muzyki i rozwój słuchu.
W przygotowaniu tak obszernego przedsięwzięcia, jakim był koncert laureatów, brali udział wszyscy
pracownicy Pałacu Młodzieży, uzyskując perfekcyjny rezultat.
Konferansjerkę prowadzili: Katarzyna Kędzioł i Wojciech Krakus.

Michał Fabiański, zdobywca pierwszej nagrody, oklaskiwany przez radną
Zofię Małkowską i dyrektor Edytę Kondracką

Oni śpiewali najpiękniej

Goście specjalni, mistrzowie: Witold Zapała i Mirella Kostrzewa

Wspólna kolęda na zakończenie
1/2011
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Atrakcyjne
szkolnictwo
europejskie
W dniach 6,7,8 października roku
2010 w Zespole Szkół Energetycznych odbył się zjazd partnerów projektu Model Living. Projekt jest realizowany w ramach programu „Grundtvig – uczenie się przez całe życie”.
Celem programu jest rozwój różnych
form uczenia się przez całe życie poprzez wspieranie współpracy między
systemami edukacji i szkoleń w krajach uczestniczących. Model Living
ma się przyczynić do podnoszenia
jakości i zwiększenia atrakcyjności
szkolnictwa w Europie.
Podczas wizyty spotkali się
partnerzy ze szkół z Portugalii,
Turcji, Rumunii i Niemiec. Celem
spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań w projekcie
i wytyczenie celów do realizacji na
kolejne miesiące.
Pierwszego dnia uczestnicy
zwiedzali historyczną część Gdańska, a następnie brali udział w rejsie statkiem na trasie Gdańsk
– Westerplatte – Gdańsk. Istotnym
punktem programu było zwiedzanie wystawy „Drogi do wolności”.
Na wystawie zobaczyć można było:
tablice z postulatami, ulotki, plakaty
i dokumenty z tego okresu, a także
- sklep spożywczy, zabytkową niemal budkę telefoniczną, podobiznę
Lenina, milicyjną polewaczkę i wojskowy transporter.

Narodowe tańce
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Drugi dzień spotkania był dniem
wytężonej pracy nad projektem. Dyrektor szkoły Jerzy Dorau powitawszy gości, wręczył upominki - obrazy przedstawiające Zatokę Gdańską.
Ekipy z poszczególnych krajów przygotowały materiały na wystawę fotograficzną, dotyczącą ekologicznej
żywności w swoim kraju. Zwiedzanie
wystawy połączone było z degustacją polskich wyrobów, były kiszone
ogórki, sałatki i barszcz czerwony.
Dania zostały przygotowane z ekologicznych produktów.
Drużyny z Niemiec, Rumunii i Turcji, Portugalii wzięły także
udział w lekcjach języka angielskiego w wyznaczonych grupach
młodzieży z naszej szkoły. Goście
zajęli miejsca w ławkach z uczniami
i prowadzili konwersacje, zadając
różne pytania dotyczące: edukacji
czy planów na przyszłość.
Ważnym wydarzeniem było
przedstawienie przygotowane przez
uczniów naszej szkoły: „Sąd ostateczny nad pestycydami”, zaprezentowane w języku angielskim.
Opiekę nad występem sprawowały mgr Agnieszka Mielewska oraz
mgr Krystyna Ignaczewska. Uczniowie każdego z krajów przygotowali
prezentacje dotyczące ekologicznej
żywności i przedstawili podczas
seminarium. Wszyscy byli zgodni,

Zespół Szkół Energetycznych

Odważni rycerze w Malborku
że ekologiczne metody produkcji
żywności mają zapewniać ochronę
zdrowia społeczeństwa i środowiska i stanowić system pod względem
zrównoważony.System powinien być
zrónoważony pod następującymi
względami: ekologicznym – nie obciążając środowiska w stopniu większym niż naturalne ekosystemy, ekonomicznym – w dużym stopniu niezależne od nakładów zewnętrznych;
społecznym – umożliwia zachowanie
oraz rozwój wsi i rolnictwa.
Dowiedzieliśmy się, że u naszych partnerów z Niemiec ekologiczna żywność jest towarem łatwo
dostępnym i istnieje wiele firm działających działających w tej branży.
W naszym kraju ekologia jest znacznie mniej popularna: dostęp do ekoproduktów jest bardzo ograniczony.
Naszym zadaniem jest upowszechnianie informacji dotyczących ekologii i pogłębianie ekologicznej świadomości społeczeństwa. Projekt, który
realizujemy, ma przekonać pracowników oraz rodziców naszej szkoły do
wybierania żywności ekologicznej,
gdyż przynosi to korzyść naszemu zdrowiu. Pamiętajmy, że dbając o swoje zdrowie, jednocześnie
troszczymy się o naszą planetę.
Ostatni dzień spotkania upłynął
w atmosferze rycerstwa i w otoczeniu starych murów zamkowych.
Goście zostali zawiezieni do Malborka i pod okiem przewodnika zostali wtajemniczeni w dzieje Zakonu
Krzyżackiego. Goście szczególnie
odważnie zgodzili się odziać w tradycyjne stroje rycerskie i stworzono
im niepowtarzalną okazję zmierzenia się z przeciwnikiem w prawdziwej
walce rycerskiej. Po wielu godzinach
zwiedzania zabytkowego zamku czekała na wszystkich w komnacie rycerskiej uczta godna tego miejsca:
zupa grzybowa i karkówka.
Po południu wszyscy spotkali się
na uroczystej na kolacji, która miała

być podsumowaniem całego spotkania oraz okazją do wzajemnej nauki
tańca. Propagowanie aktywności
sportowej jest jednym z bardzo ważnych punktów całego projektu Modeli Living. Drużyny z poszczególnych
krajów zaprezentowały swoje tradycyjne kroki taneczne. Wspólna nauka została uwieńczona na licznych
zdjęciach. Dużym zainteresowaniem
cieszyła się muzyka turecka i rumuńska. Wszyscy dobrze się bawili, naśladując oryginalne kroki taneczne,
charakterystyczne dla naszych zagranicznych partnerów.
Zespół Szkół Energetycznych
po raz pierwszy organizował spotkanie partnerów projektu. Szczególną rolę w jego organizacji odegrali nauczyciele języków obcych:
mgr Wiesław Burczyk, mgr Grażyna
Tomaszewska – Gajka, mgr Małgorzata Hoppe. Osobą odpowiedzialna za komunikację w języku
roboczym, którym był angielski,
była mgr Anna Zbytniewska, która początku uczestniczy w projekcie jako główny tłumacz projektu.
Głównym koordynatorem projektu
jest mgr Anna Barnicz, która ułożyła plan spotkania oraz pilnowała, aby spotkanie przebiegało zgodnie z wcześniejszymi założeniami.
Przygotowania do spotkania trwały
trzy miesiące. Nad całością przygotowań i wszystkich działań czuwała wicedyrektor szkoły mgr Iwona
Targońska.
Spotkanie w Polsce było okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy placówkami edukacyjnymi. Uczestnictwo w projekcie jest
dla szkoły okazją do poszerzania
znajomości języków obcych, gdyż
swobodna komunikacja miedzy
partnerami jest podstawowym
czynnikiem decydującym o wzięciu udziału w projekcie. Kolejne
spotkanie odbędzie się w marcu
2010 w Monachium.

Międzynarodowe projekty edukacyjne
Zespół Szkół Samochodowych

Goście z Czech w samochodówce
W grudniu Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku po raz drugi
gościł nauczycieli z zaprzyjaźnionej
czeskiej Średniej Szkoły Zawodowej
w Kaplicach. Miloslav Chlaň, Josef
Rezničák, Jan Laštovička i Karel
Mayer odbywali staż pracowniczy
w ramach unijnego programu Leonardo da Vinci. Dyrekcja i nauczyciele naszej szkoły zrobili wszystko,
żeby spotkanie było wartościowe nie
tylko w części zawodowej, ale i kulturowej. Czesi poznali metody pracy zarówno w szkole, na warsztatach
szkolnych, jak i w serwisie Renault
Zdunek, w którym nasi uczniowie
odbywają praktyki zawodowe. Razem z uczniami z klasy IA Technikum nr 12 zapoznawali się z zasadami bezpiecznej jazdy pojazdami
łącząc pożyteczne z przyjemnym
podczas wyjścia do Kartcenter – na
największy tor gokartowy na Pomorzu, gdzie zostali na kwadrans
kierowcami bolidów wyścigowych.
Uśmiech na twarzach nauczycieli
i powtarzane określenie „Parada!”
świadczyły o dobrej zabawie. Wielkie zainteresowanie naszych gości
wzbudziły muzea, jakie z naszymi
nauczycielami odwiedzili, w tym:
Centrum Hewelianum, Gdyńskie
Muzeum Motoryzacji, Muzeum Marynarki Wojennej, Centralne Muzeum
Morskie. Jeden z gości to zapalony
żeglarz, inny związany był z wojskami lotniczymi, zatem wszystkie oglądane eksponaty budziły zainteresowanie – musieliśmy wykazać się nie
lada wiedzą z zakresu techniki, marynistyki i historii regionu, aby kom-

petentnie odpowiedzieć na szczegółowe pytania Czechów. Pokazaliśmy
gościom również uroki Szwajcarii Kaszubskiej – to przy okazji wycieczki
do Szymbarka. Nie udało spełnić
marzenia naszych przyjaciół – rejsu
statkiem, bo w grudniu nie pływają
żadne jednostki turystyczne. Kontakt z nauczycielami z Czech był
dla naszych pedagogów, przygotowujących się do dobycia podobnego stażu w Kaplicach, okazją do
poznania języka czeskiego, rozmów
o kulturze i tradycji obu naszych narodów. Wniosek jest jeden – wiele
nas łączy, niewiele dzieli.
Nauczyciele, wraz z koordynatorką projektu Jitką Papeřovą, która przyjechała na monitoring stażu,
zostali zaproszeni przez dyrektora
Bursy Gdańskiej Jerzego Serkowskiego na Wigilię w bursie na Podwalu Staromiejskim. W Czechach
nie ma tradycji wigilijnych, a więc
uczestnictwo w odświętnym wieczorze było dla gości zupełnie nowym
doświadczeniem. Uczniowie Bursy
Gdańskiej przygotowali część artystyczną bogatą w akcenty muzyczne.
Przepięknie świątecznie udekorowane stoły uginały się od niezliczonej
ilości wykwintnie przygotowanych
dań wigilijnych. Wszyscy chcieli poznać kucharza, który przygotował
taką królewską ucztę, w królewskim
mieście Gdańsku. Wszyscy, również
nasi goście, zostali obdarowani prezentami od Mikołaja i Śnieżynek.
Delegacja z Kaplic złożyła też
przyjacielską wizytę w Szkole Podstawowej nr 4.

Nauczyciel ZSS odpowiada na pytania z zakresu marynistyki i historii
regionu

O naszej współpracy w ramach
LdV ze szkołą z Kaplic, a dokładnie
pierwszym stażu u nas w szkole, pisaliśmy w nr 7/2010 „Nowego Kuriera Nadbałtyckiego”. Teraz podczas drugiego stażu mieliśmy okazję wręczyć pani koordynator Jitce
Papeřovej kilka egzemplarzy miesięcznika. Wcześniej drogą elektroniczną wysłaliśmy wersję PDF. Pani

Jitka, odbierając periodyk powiedziała, że artykuł został wydrukowany z PDF-a i zawieszony na gazetce szkolnej w SOU w Kaplicach
na honorowym miejscu. Cieszy nas
to tym bardziej, że świadczy o tym,
że w zauważalny sposób promujemy działalność gdańskich placówek
oświatowych
mgr Barbara Dembek-Bochniak

Duma nas rozpiera, kiedy
nasi krajowi i zagraniczni szkolni
koledzy, o współpracy z którymi
często donosi „Nowy Kurier Nadbałtycki”, dopominają się o przesłanie egzemplarzy z artykułami.
Tak płynie w Polskę i świat nowina
o aktywnym gdańskim środowisku
oświatowym. A to dopinguje innych do pracy dla dobra młodzieży w kraju i w Unii Europejskiej.
Jubilatowi życzymy jeszcze wielu
numerów, jubileuszów, bezpieczeństwa finansowego! Niech
żyje nam Redaktor Naczelna,
dzięki wytrwałości i poświęceniu
której NKN trwa 10 lat!
Zespół Szkół
Samochodowych w Gdańsku
Barbara Dembek-Bochniak

Goście z Czech z dyrekcją ZSS wraz z koordynatorami projektu z obu stron
1/2011
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Koncert muzyki patriotycznej
Kiedy 23 listopada trzecioklasiści
pisali próbny test gimnazjalny, część
uczniów z klas pierwszych i drugich
Gimnazjum nr 21 i Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 3 uczestniczyła w nietypowej lekcji historii. Był to
koncert muzyki patriotycznej, zatytułowany „Warszawianka”, należący do cyklu XII Muzyczny Rok dla
Przymorza.
W sali widowiskowej PSM Przymorze przy ulicy Śląskiej Dariusz
Wójcik (bas,recytacja,prowadzenie), J. Szymański (tenor) i Andrzej
Nanowski (fortepian) przeprowadzili
gimnazjalistów przez trudne lata pol-

skiej historii od XVIII do XX wieku.
Każda część muzyczna poprzedzona była krótkim komentarzem historycznym, połączonym z pytaniami
Dariusza Wójcika o znajomość dat
przez widownię
Ze sceny popłynęły słowa sławnego „Poloneza Ogińskiego”, pieśni
powstańczych: „Bywaj dziewczę
zdrowa”, „Warszawianka”. Szczególnie mocno i patetycznie zabrzmiała
„Marsz Polonia”, wykonywana na
dwa głosy. Wśród XX-wiecznych
utworów uczniowie rozpoznali
„Rotę” wszyscy wstali podczas śpiewania tej pieśni – „Przybyli ułani

G 21

pod okienko”, i „I Kadrową”. Na koniec artyści wykonali sławny „Marsz
Legionów” znany jako „My, Pierwsza
Brygada”.
Przed końcem koncertu prowadzący sprawdził pamięć gimnazjalistów, przywołując daty, które
się wcześniej pojawiły - niektórzy
świetnie wszystkie zapamiętali!
Dwoje uczniów w ramach podziękowania wręczyło wiązankę kwiatów
głównemu organizatorowi koncertu,
dyrektorowi artystycznemu Teatru
Otwartego, czyli panu Dariuszow
Wójcikowi, który obchodzi 25-lecie
działalności artystycznej. W tak mi-

łej atmosferze aż żal było się rozstawać, więc padła propozycja, by
wykonawcy zaśpiewali wspólnie
z chętnymi z widowni. Zgłosili się
pierwszoklasiści: Mateusz, Damian,
Kamil i Krystian. Przy wsparciu zawodowych śpiewaków, w postawie na baczność zaśpiewali pełną
piersią nasz hymn narodowy. I tym
patriotycznym akcentem zakończyło się spotkanie z muzyką i pieśnią
poprzednich wieków.

Wiele uczuć z okazji rocznicy
Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr 21 im. Dziedzictwa Pontyfikatu Jana Pawła II uroczyście uczcili
15 listopada 92. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę.
Zabrzmiały pieśni i piosenki patriotyczne w wykonaniu koła muzycznego i solistek. Anna Wesołowska i Natalia Wrener wykonały piękną pieśń
„Kwiaty polskie”. W montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie
klas I, II i III. Narratorzy przypomnieli
dzieje narodu polskiego z okresu rozbiorów. Recytatorzy zachwycili pięknymi wierszami o tematyce patriotycznej. Wszyscy wysłuchali w skupieniu
i ciszy programu artystycznego.

Część słowną oraz dekorację przygotowała Katarzyna Kłosowska. Koło
muzyczne, które wykonało pieśni patriotyczne, prowadzi Katarzyna FilarMiszewska.Wystąpili:Roksana Trocka,
Sylwia Kraińska, Mateusz Czarnowski,
Angelika Ankiewicz, Sara Hasse, Izabela Justa, Jennifer Kowalewska,
Dariusz Pellowski, Karolina Willer,
Karolina Lipiszko, Marta Danowska,
Magdalena Lewandowska, Anna Lewandowska, Taida Cichosz, Aleksandra Cwięk, Joanna Adamska, Monika
Mirkowska, Patrycja Wójcik, Paulina
Grabda, Patrycja Grabowska, Klaudia
Wójcik, Adam Cychowski, Krzysztof
Cehak, Adrian Sitarz.

Uroczyste apele

Obsługą sprzętu nagłaśniającego zajęli się uczniowie z klasy III: Łukasz Klasa i Aleksander Choszcz.
W drugiej części obchodów
Święta Niepodległości uczniowie i nauczyciele uczestniczyli
w koncercie muzycznym zorganizowanym przez Katarzynę FilarMiszewską. Wystąpił znakomity
skrzypek i altowiolista, artysta
Teatru Muzycznego w Gdyni, Leszek Bolibok. Skrzypkowi towarzyszył na gitarze elektrycznej Marek
Walasek.
Zabrzmiały utwory z polskiej
literatury muzycznej, zaprezentowane chronologicznie. Zaczęto od

G 21

średniowiecznej pieśni „Gaude Mater Polonia”, a skończono na „Polonezie” Wojciecha Kilara z filmu
„Pan Tadeusz”. Zabrzmiały także
utwory Fryderyka Chopina, jako że
rok Chopinowski jeszcze trwał. Wykonywane utwory artysta przeplatał
interesującymi wiadomościami. Na
koniec koncertu Leszek Bolibok zaproponował uczniom różne atrakcje. Chętni mogli spróbować, czy
potrafią zagrać na skrzypcach czy
gitarze elektrycznej. Koncert wywołał wiele pozytywnych emocji
wśród młodszej i starszej części
publiczności.
Katarzyna Filar-Miszewska

G 27

dla upamiętnienia
historycznych wydarzeń
W naszym gimnazjum odbyły
się 13 grudnia 2010 roku uroczyste
apele poświęcone wydarzeniom 30
rocznicy podpisania Porozumień
Sierpniowych i 40 rocznicy Grudnia 70.
Koło teatralne pod kierunkiem
M.Kościelskiej i B. Kochanowskiej
przedstawiło fragment historii o powstaniu „Solidarności” i dramatycznych poprzedzająych wydarzeniach.
Znakomicie dobrane fragmenty filmów stanowiły piękną ilustrację
wspomnień o wprowadzeniu stanu
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wojennego w celu powstrzymania
niepokojów społecznych i zgaszenia rodzącego się ruchu demokratycznego. W trakcie montażu
poetycko muzycznego młodzież
wysłuchała pieśni: „Mury”, „Żeby
Polska”, „Obława”, „Ballada o Janku Wiśniewskim”.
Po przedstawieniu głos zabrała
zaproszona na uroczystość Izabela Rychert z oddziału IPN. Opowiedziała o ofiarach Grudnia 70. Skupiła swoją uwagę na losach Zbigniewa Godlewskiego, który zginął

Gość honorowy Bożena Brauer wręcza nagrody

przy przystanku kolejki elektrycznej
Gdynia- Stocznia i Ludwika Piernickiego zamordowanego 17 grudnia
1970 roku.
Gościem zaproszonym przez
Elżbietę Matochę była Bożena
Brauer - przewodnicząca Solidar-

ności Oświaty, która podzieliła się
swoją refleksją na temat powstania
związku zawodowego oraz wręczyła nagrody w konkursie plastycznym
„Czym jest Solidarność”, zorganizowanym dla uczniów.
Beata Kochanowska

Uroczystości szkolne
ZSPSiCH

W hołdzie patronce – noblistce
Grudzień to miesiąc, w którym
cały świat przeżywa co roku wręczenie Nagród Nobla. Społeczność
szkolna ZSPSiCh, chcąc uhonorować swoją patronkę, Marię Skłodowską – Curie , wybrała 9 grudnia
na Dzień Otwartych Drzwi.
Dyrektor szkoły Barbara Mizerska powitała uczniów z gdańskich
gimnazjów: 2,5,8, 10,11,19,20,36 i
Gimnazjum nr 2 z Pruszcza Gdańskiego, którzy przybyli wraz z opiekunami. Uczniowie z klasy I przedstawili sylwetkę patronki szkoły - jej
życie i działalność. Aby wprowadzić
uczestników spotkania w klimat
epoki, w której żyła, odbył się pokaz mody i tańców z przełomu XIX
i XX wieku.
Następnie podzieleni na grupy
gimnazjaliści zwiedzali pomieszczenia szkoły, które na ten wyjątkowy dzień zmieniły swój wystrój
i charakter. Pracownia biologiczna
zmieniła się w Instytut Radowy,
w którym uczniowie mogli poznać
sposoby wykorzystania promieniotwórczości w medycynie. W pracowni fizycznej uczniowie naszej szkoły
prezentowali doświadczenia, które
prawdopodobnie pokazywała również Maria Curie- Skłodowska swoim studentom w Sorbonie. W laboratoriach chemicznych wśród innych
doświadczeń, uczniowie gimnazjum
mogli zapoznać się z metodą otrzymywania dynamitu, wszak był to wynalazek samego Alfreda Nobla.
W bibliotece szkolnej zgromadzili się wszyscy polscy nobliści:

Życzę wytrwałości, a w chwilach wytężonej pracy przy przygotowywaniu kolejnych numerów
myśli, że to co pani robi jest dobre i potrzebne. Pożyteczne dla
nas nauczycieli i dla uczniów
- głównych bohaterów większości artykułów.
Życzę, aby Miasto umiało
i doceniło potencjał, jaki ukryty
jest w „Kurierze” i np. umieściło odnośnik do elektronicznego
wydania na swojej głównej stronie internetowej. Miastu by taka
promocja nie zaszkodziła.
Mirosław Schulfer ZSPSiCH

Czesław Miłosz, Władysław Reymont, Henryk Sienkiewicz, Wisława
Szymborska i Lech Wałęsa. Gimnazjaliści mogli zapoznać się z ich
działalnością. W sali, w której zwykle
odbywają się zajęcia z przedmiotów
ekonomicznych, można było zapoznać się z monetami funkcjonującymi
w obiegu w czasach współczesnych
Marii Curie-Skłodowskiej.
W pracowniach technologicznych
gimnazjaliści mogli podziwiać wystawę wyrobów cukierniczych i piekarskich charakterystycznych dla krajów
bliskich patronce. Zgromadzono na
niej polskie makowce i pierniki,
„Pepparakakor” – cienkie, kruche
pierniczki szwedzkie oraz francuskie bagietki i ciastka. Uczniowie
gimnazjum przyglądali się produkcji pierniczków i ciastek francuskich,
które wypiekane były przez cały czas
wizyty. Wyroby ze szkolnej pracowni
bardzo smakowały gościom.
Jak co roku w szkole zorganizowano Konkurs na Najładniejszy
Wyrób z okazji Święta Bożego Narodzenia. Według ich oceny I miejsce
zajęła czekoladowa szopka wykonana przez ucznia klasy III – Michała
Kumura, który zajęcia praktyczne
odbywa w zakładzie Andrzeja Szydłowskiego. II miejsce – chatka z bajki „Jaś i Małgosia” wykonana przez
uczennice klasy II – Ewelinę Wittkamp i Paulinę Kuczmarską - na zajęcia praktyczne uczennice uczęszczają do cukierni „Wega” - Szymona
Kawlewskiego. III miejsce zajął tort
„Prezent” wykonany przez Patrycję
Sypiańską z klasy III – praktkującej w
cukierni Jana Szydłowskiego.
Dzień Otwartych Drzwi w naszej
szkole szybko minął. Mamy nadzieję, że gimnazjaliści zapoznali się
z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
W nowoczesnych pracowniach chemicznych i technologicznych uczniowie mogą kształcić się w zawodach:
w klasach technikum – technik analityk, technik technologii chemicznej,
technik technologii żywności i żywienia i gospodarstwa domowego;
w klasach zasadniczych – cukiernik,
piekarz, rzeźnik–wędliniarz, operator
maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego.
Zapraszamy do naszej szkoły.
Halina Łankiewicz

Oto nasz instytut radowy

Ciasteczka dla gości w pracowni technologicznej

Zwiedzanie pracowni chemicznej
1/2011
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Pomagamy
bezdomnym
zwierzętom

To zebraliśmy dla zwierząt

W Zespole Szkół Energetycznych odbyła się kolejna akcja
zbiórki darów dla schroniska „Promyk” w Gdańsku-Kokoszkach.
Dary zbieraliśmy przez 2 miesiące
i uzyskaliśmy: 110kg koców, z czego 90kg ofiarowała nam hurtownia
odzieży używanej „Tesso” z Gdyni
za pośrednictwem uczennicy z kl. Ie
– D.Nowickiej, 61,5 kg karmy suchej,
23 kg karmy w puszkach, 29 kg makaronu i ryżu, ręczniki, akcesoria dla
zwierząt i inne dobra.
Finałem zbiórki jak co roku była
akcja „Ciapkowo na słodko” czyli
sprzedaż ciasta upieczonego przez
uczniów naszej szkoły, w jej wyniku zebraliśmy kwotę 416 złotych.
Pieniądze przekazaliśmy na konto fundacji „Irasiad-zagubionym”
i wsparliśmy tym samym realizację
dwóch zabiegów sterylizacji psów
wałęsających się przy ulicy Słowackiego w Gdańsku Wrzeszczu.
Dzięki uprzejmości jednego z rodziców naszych uczniów – pana
Radulskiego dary przewieźliśmy

Czeka na dobrego człowieka
do schroniska. Tam oprowadzono nas po obiekcie i usłyszeliśmy
o losach psów i kotów porzuconych często w bestialski sposób
i wyczekujących każdego dnia na
człowieka, który okaże im więcej
serca. Zdajemy sobie sprawę, że
nasze wsparcie to ciągle kropla
w morzu zwierzęcych potrzeb,
dlatego myślimy już o kolejnej akcji w kwietniu.
Małgorzata Hoppe

Wolontariat – pomysłem na wychowanie
W naszej szkole od sześciu
lat działa Szkolne Koło Caritas.
W ciągu tego czasu osiemdziesięciu uczniów było jego członkami.
Obecnie liczy ono dziewiętnastu
wolontariuszy, którzy z dużym zaangażowaniem uczestniczą w akcjach
na rzecz ubogich dzieci i ich rodzin.
We wrześniu podczas akcji Caritas
„Szkolne Ołówki” uczniowie zbierali w markecie Real przybory na wyprawki szkolne dla potrzebujących
kolegów. W listopadzie odbyła się
sprzedaż ciasta wśród rodziców
przybyłych na zebrania szkolne.
Jak co roku w grudniu przez
cztery dni wolontariusze sprzedawali świece w markecie Inter Marche na „Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom” oraz zbierali żywność
o długoterminowej przydatności
do spożycia. Z pozyskanych produktów przygotowali dwadzieścia
pięć paczek dla potrzebujących
rodzin uczniów z naszej placówki.
Ze sprzedanych świec w markecie
i na terenie szkoły wśród nauczycieli, pracowników i rodziców koło uzyskało fundusze, które wykorzystane
zostaną na zakup biletów do kina,
muzeów, na wycieczki uczniów z rodzin ubogich. Dzięki temu uczniowie nie biorący dotychczas udziału
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w wyjściach i wyjazdach klasowych
mają możliwość lepszego integrowania się ze swoją klasą.
W bieżącym roku szkolnym
koło Caritas i Samorząd Uczniowski
wspólnie działały na rzecz Fundacji
„Droga”, przygotowując paczki – niespodzianki. W całej szkole udało się
zebrać ponad sto paczek. Samorząd
Szkolny zorganizował akcję „Podziel
się misiem”, która okazała się sukcesem, gdyż zebrano bardzo dużo

Pomaganie innym sprawia radość

maskotek. SKC otrzymało czterdzieści misiów, by móc obdarować dzieci przebywające w szpitalu z okazji
Światowego Dnia Chorego.
Współdziałanie Szkolnego Koła
Caritas i Samorządu Uczniowskiego
nie tylko upowszechnia ideę wolontariatu wśród uczniów naszej szkoły, ale uwrażliwia ich na potrzeby
innych, kształtuje chęć czynienia
dobra, zwiększa przestrzeń społeczną, w której działają dzieci.

SP 69

Wielu uczniów chce przystąpić
do SKC. Dzieci pociągają działania przynoszące konkretne efekty
oraz szlachetny cel, który znają.
W trakcie trwania akcji wykazują
wiele inwencji, pomysłowości, zaangażowania, a na koniec radości
ze zrobienia czegoś dobrego i pożytecznego. Jest to budujące dla
nas opiekunów, ale też dla ludzi
– darczyńców.
Opiekun SKC Bożena Mociewicz

Dobre praktyki

Młodzi twórcy

z Sefton

SP 42

Kilka dni trwała w Gdańsku wizyta delegacji z miasteczka
Sefton w Wielkiej Brytanii, które jest od 1993 roku
połączone z naszym miastem partnerską umową.
W programie tej wizyty znalazł się czas na spotkanie ze
społecznością Szkoły Podstawowej nr 42. Szkoła posiada
duże doświadczenie w realizacji projektów europejskich
od Comeniusa poprzez Europe@tSchool, Spring Day in
Europe, projekty w ramach iEARN i realizowane już szósty
rok projekty w ramach programu eTwinning.
Gdańsk jest powiązany partnerskimi umowami o współpracy z kilkunastoma miastami w Europie i świecie. Jak wygląda ta współpraca, zależy to od osób, którzy po obu stronach
realizują projekty z różnymi grupami
mieszkańców. Co pewien czas reprezentacje miast partnerskich spotykają się i prezentują efekty realizowanych projektów.
Tak też było tym razem. Organizatorem przyjazdu do Gdańska był
Jason Carroll - Head of Civic and
Mayoral Services w Sefton. W skład
delegacji oprócz organizatora wchodzili Honorowi Ambasadorzy Gdańska w Wielkiej Brytanii państwo Beata i Ryszard Kowalscy, członkowie
Anglo-Polish Society Sefton. Przybyły również polskie rodziny z okręgu
Sefton wraz z trójką dzieci (14, 9 i 2,5
roku) – delegacja liczyła 14 osób.
Rodziny emigrantów polskich
mieszkających na terenie okręgu
Sefton realizowały przez rok projekt „Who I am and where I’m from”,
składający się z sześciu warsztatów
twórczych. Efektem tych warsztatów są bajki napisane i zilustrowane wspólnie przez dzieci i rodziców.
Bajki zostały wydane w postaci
książeczki oraz płyty CD w wersji polsko-angielskiej pod tytułem
„Polska Tales”. Książeczka została
rozdana dzieciom mieszkającym na
terenie okręgu Sefton za pośrednictwem lokalnych bibliotek i dotarła
do ok. 500 dzieci. Bajki cieszyły się
ogromną popularnością i dlatego
pomysłodawcy projektu zdecydowali się na wyprodukowanie wersji
animowanej bajek.
Na spotkaniu w naszej szkole
projekt prezentowała Selina Dunne,

która specjalizuje się w prowadzeniu
zajęć terapeutycznych w powiązaniu
z aktywnością plastyczną. Mieliśmy
okazję poznać trzy bajki zaprezentowane przez duety rodzinne (rodzic-dziecko). Nawet najmłodsza
(2,5 roku) Maja zareagowała spontanicznie na widok slajdów z bajki,
w której tworzeniu uczestniczyła.
W bajkach pobrzmiewały problemy, które dotykają ludzi decydujących się na emigrację. Stały się one
również tematem rozmów podczas
poczęstunku. Goście obejrzeli z zainteresowaniem szkołę i krótką inscenizację wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima w wykonaniu uczniów
ze świetlicy szkolnej. Ze strony
Gdańska szkoła gościła przedstawicielki Kancelarii Prezydenta Dorotę
Wojciechowską i Joannę Marczewską. Szkołę reprezentował dyrektor
Mirosław Michalski.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele posiadający doświadczenie w prowadzeniu projektów
i uczniowie, którzy zaprezentowali
napisane przez siebie krótkie opowiadania w wersji angielskiej.
Istotą bezpośrednich spotkań
twórców, bez względu na stopień
ich profesjonalizmu, jest możliwość
poznania emocji, które towarzyszą
projektom. Dzielenie się swoimi doświadczeniami z innymi jest okazją
do spojrzenia z perspektywy na własną pracę i najczęściej jest źródłem
nowych pomysłów. Także i na tym
spotkaniu nawzajem zainspirowaliśmy się do dalszych działań. Pomysł to dopiero początek, a teraz
potrzebny jest czas na cierpliwą
realizację planów.
Krystyna Kolendo-Dzięgielewska

Selina Dunne i autorzy jednej z bajek: mama z synem

Dyrektor Mirosław Michalski wita przedstawiciela urzędu w Sefton – Jasona Carrolla

Honorowi Ambasadorzy Gdańska w Wielkiej Brytanii państwo Beata
i Ryszard Kowalscy

Uczniowie naszej szkoły
1/2011
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Szkoła dla środowiska
G 23

100-letni zegar
znów odmierza
czas w Oliwie
Udało nam się uratować zabytek techniki, jakim jest 100letni zegar wieżowy, firmy ED
Korfhage na naszej szkole. Na
Pomorzu jest jedynie kilka takich
zegarów: na Ratuszu w Sopocie,
w kościele Jezuitów w Gdańsku,
w kościele w Skarszewach oraz
w szkole w Malborku. Jesteśmy
dumni, że posiadamy tak cenny
zabytek.
Niestety, przez kilka ostatnich
lat zegar był zepsuty. Na szczęście,
kiedy prawie straciliśmy nadzieję, zgłosił się zegarmistrz z Oliwy,
który podjął się tej pracy. Zegar wymagał gruntownego oczyszczenia,
uzupełnienia kilku elementów oraz
wyregulowania.

Gimnazjum nr 23, jako „Szkoła
z zegarem” , która sąsiaduje z Parkiem Oliwskim i z Katedrą Oliwską
wpisała się na stałe w krajobraz zabytkowej, pięknej dzielnicy.
Po naprawie zegar będzie służył
nie tylko mieszkańcom Oliwy, ale i licznie odwiedzającym Oliwę turystom.
Składam serdeczne podziękowania: drowi Grzegorzowi Szychlińskiemu z Muzeum Zegarów Wieżowych
w Gdańsku za wsparcie merytoryczne, Tadeuszowi Karczmarzowi, który włożył bardzo dużo serca i pracy,
aby zegar znów ożył, Stefanowi Leszczyńskiemu i firmie DIAFRAGMA za
wsparcie podczas naprawy.
Halina Michalska – dyrektor
Gimnazjum nr 23 w Oliwie

Cenny zabytek

Naprawa zegara

Katarzejki w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska

Przywitanie przez niezwykłe postacie
Po raz kolejny klasa IIA ze Szkoły Podstawowej nr 61 w Gdańsku
gościła w Oddziale Muzeum Historycznego Miasta Gdańska - Ratuszu Głównego Miasta. Nasi uczniowie uwielbiają spotkania z młodymi
ludźmi przebranymi za postacie historyczne. W scenerii ratuszowych
wnętrz poznają elementy historii
Gdańska. Tym razem przygotowano dla nas inne atrakcje. Aby odnieść się do tradycji listopadowych
wróżb dziewcząt i chłopców spotkanie nazwano Katarzejki. Nazwa, jak
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nietrudno się domyślić, łączy tradycję wróżb katarzynkowych i andrzejkowych.
Przywitała nas czarownica na
miotle, dwóch zabawnych lucyferów oraz aniołek. Nie było to zwykłe
„grzeczne” powitanie. W nastrojowym
wnętrzu przeżyliśmy odrobinę strachu
i dużo radości. Na początek, na małych karteczkach każdy z nas zapisał
swoje marzenia. Z przygotowanego
ciasta wycięliśmy fantazyjne kształty, ukryliśmy w nich swoje karteczki
z wróżbami i tak uformowane cia-

steczka powędrowały do pieca. Prowadzący przygotowali dla nas wiele
wróżb: popularną wróżbę z butów
– która panna (który kawaler) pierwsza wyjdzie za mąż, z magicznego
kryształu wylosowaliśmy nazwy swoich przyszłych zawodów (dość osobliwych np.: drwal, rzeźnik, kosmonauta, konstruktor), rzucaliśmy lotkami do
tablicy z mapą świata, aby przekonać
się, jakie czekają nas podróże.
Naszych ciasteczek pilnowały lucyfery, cały czas siedząc przy piecu.
Kiedy wypieki były już gotowe, a w ratuszowej sali roznosił się przyjemny
zapach upieczonego ciasta, wybieraliśmy dla siebie łakocie z ukrytą
wróżbą. Zabawnie było podczas odczytywania wróżb, których treści dostarczyły nam wielu emocji. Bawiliśmy
się też w odczytywanie imienia żony
(męża) z czerwonego serca. Następnie przyszedł czas na alfabet czarownicy: dzieci skakały przez skakankę,
wypowiadając kolejne litery alfabetu.
Litera, która wypadła jako skucha,
była pierwszą literą imienia wybranki
czy wybranka serca.
Dla nauczycieli przygotowano Koło Fortuny. Dowiedziałyśmy

SP 61

się, że przyszłość nie rysuje się dla
nas zbyt spokojnie: następna klasa,
jaką będziemy uczyły będzie „bardzo roztrzepana”. Na koniec laliśmy
wosk przez oko wielkiego klucza od
ratuszowych drzwi. Na przygotowanym ekranie odczytywaliśmy swoją
przyszłość z woskowych kształtów.
Spędziliśmy dwie godziny na wesołej zabawie w przyjemnej atmosferze, wiele się ucząc.
Po raz kolejny przekonaliśmy się,
że w Muzeum Historycznym nawet
czarownice i lucyfery potrafią zjednać serca dzieci. Chcemy podziękować organizatorom i animatorom
za bardzo pomysłowe, a cytując
dzieci „super-hiperastyczne” spotkanie z wróżbami.
Beata Jerszow

Będą ciasteczka z wróżbami

Szkoła dla środowiska
SP 50

Uczniowie i pisarz
w bibliotece
„Pod Żółwiem”
Spotkanie z autorem książki

To nasza grupa

Zajęcia z roślinami

Jesteśmy robotami i rycerzami

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 50 od wielu już lat współpracują z placówkami kulturalnymi naszej dzielnicy. Na szczególną uwagę zasługują te, które odnoszą się
do wszechstronnego rozwoju dzieci
i wspomagają proces dydaktyczno
– wychowawczy. Przez ostatnie
półtora roku braliśmy udział w cyklu
zajęć literacko - edukacyjno – twórczych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku „Rok
cały z tradycjami”. Projekt był dofinansowany ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Warsztaty odbywały się równolegle w dwunastu bibliotekach
województwa pomorskiego.
Grupa z naszej szkoły uczestniczyła w zajęciach w filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej „Pod Żółwiem”. Prowadziła je Agnieszka Zakrzewska
– koordynatorka projektu, według
własnych scenariuszy. Wszystkie
były inspirowane treścią kolejnych
rozdziałów książki Kazimierza
Szymeczki „Kłopoty Komendanta
Roka”. Uwieńczeniem było spotkanie autorskie.
W roku szkolnym 2009/2010
na zaproszenie Sabiny Romanowskiej pozytywnie odpowiedziała Hanna Jarosz i ze stałą
grupą uczniów wzięła udział w cyklicznych spotkaniach opartych
na kolejnych rozdziałach książki
Kazimierza Szymeczki. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem
oczekiwali następnych spotkań,
podczas których byli zaskakiwani
porcją atrakcyjnych i zawsze odmiennych działań. Rozwijały swoją wyobraźnię i ekspresję twórczą
poprzez aktywną lekturę oraz pisa-

nie scenek dramowych o dalszych
losach bohaterów.
Dzieci wykonywały nietypowe
prace plastyczne - głównie z surowców naturalnych i wtórnych.
Wspólnie czytaliśmy, poznawaliśmy w niekonwencjonalny sposób
tradycje różnych świąt, pracowaliśmy i doskonale się bawiliśmy
podczas tworzenia bałwanów,
Marzann, pszczółek, nietoperzy,
masek, kostiumów z surowców
wtórnych oraz atrakcyjnych wieńców - dożynkowego i świętojańskiego.
Dla wszystkich uczestników
niebywałą frajdą było przygotowanie poczęstunku - każdorazowo odpowiedniego do treści zajęć
- były nimi, np.: twarogowe bałwany, kanapki z miodem, kolorowe napoje, czy też poczęstunek
Wiedźmy z robalami. Niewątpliwą
nowością dla wszystkich była noc
spędzona w bibliotece wypełniona
nie tylko spaniem w ciepłych śpiworach, ale zabawą, czytaniem,
opowieściami.
Wielomiesięczna praca została zwieńczona stworzeniem
kroniki przez uczestniczących
w zajęciach uczniów, którzy
udokumentowali swoje działania. Podczas spotkania autorskiego każdy z nich otrzymał
kalendarz na rok 2011 ze swoim zdjęciem. Z całą pewnością
mogę stwierdzić, że cele organizatorów zajęć zostały osiągnięte
- w uczestnikach została wyzwolona aktywność twórcza oraz wyrobione nawyki proekologiczne.
To przykład dobrej współpracy
między placówkami.
Hanna Jarosz
1/2011
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Edukacja przez sztukę
SP 50

Nasza „Rzecz o Fryderyku Chopinie”
Rok 2010 ogłoszony Rokiem
Chopinowskim obfitował w naszej
szkole w wiele działań o charakterze artystyczno – edukacyjnym,
przybliżających uczniom sylwetkę
znakomitego polskiego kompozytora. Dzięki wystawom, koncertom,
projektom edukacyjnym, montażom słowno – muzycznym, spotkaniom nasze dzieci poznały życie
i muzykę Fryderyka Chopina. Najciekawsze były te przedsięwzięcia, w których młodzież wykazała
się inicjatywą i zaangażowaniem
twórczym.
W projekcie edukacyjnym „Rzecz
o Fryderyku Chopinie” członkowie
kółka muzycznego pod kierunkiem
Małgorzaty Paczesnej przedstawili życie i twórczość kompozytora.
Muzyka ilustrowana zdjęciami stała się wszystkim bliższa. W pro-

jekcie wykorzystano najsłynniejsze
kompozycje Chopina oraz wiersze:
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Władysława Broniewskiego. Po
prezentacji odbył się szkolny konkurs
wiedzy o kompozytorze.
Uczniowie
świetlicy
pod kierunkiem Hanny Jarosz przygotowali i wystawili
w grudniu montaż słowno – muzyczny. Najmłodsi uczniowie wcielili
się w postać Fryderyka w kolejnych
etapach jego życia. Muzyka, piosenki, kostiumy sprawiły, że wszyscy i aktorzy i widownia – przenieśli się
w świat dziewiętnastowiecznej Warszawy. Było to poważne przedsięwzięcie z uwagi na liczbę dzieci
w nim uczestniczących.
Rok Chopinowski w Gdańsku
obfitował imprezami kulturalnymi,
propagującymi muzykę klasyczną.

Hanna Jarosz, Mirosława Szymczyk

Przybył do nas sam pan Chopin

Wesołe przedstawienie wigilijne

Wspólna Wigilia nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i emerytów należy do tradycji VI Liceum
Ogólnokształcącego. Koordynatorem tych niezwykłych spotkań społeczności szkolnej jest wicedyrektor
Hanna Szulman-Kudrin.
Scenariusz przedstawienia
świątecznego został wybrany przez

uczennice z bazy scenariuszy czasopisma „Biblioteka w szkole”. Opowiada historię zwyczajnej rodziny,
w której nawał prac przed świętami
wywołuje nerwową atmosferę: wszyscy się kłócą i krzyczą na siebie. Ciężar prac spada na panią domu, która
nie daje rady go udźwignąć i przeżywa załamanie nerwowe.

Na scenie pojawiają się jednak
anioły i przepędzają diabły, namawiające do złego przez cały czas.
Anioły odmieniają również młodych
ludzi dręczących starszego pana.
W końcu nastaje miła atmosfera:
wszyscy stroją choinkę, pomagają
sobie wzajemnie, składają życzenia
i wręczają prezenty.

Postać dobra i zła

Wesołe zakończenie
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sycznych dzieł muzycznych. Uzmysłowiły uczniom, że wkład Chopina w rozwój światowej muzyki jest
nieoceniony. Rok Chopinowski był
szansą, którą - mamy nadzieję -wykorzystaliśmy na promowanie twórczości wielkiego Polaka.

Anna Rydel czyta swoją książkę dzieciom

Znamy nuty, umiemy śpiewać

VI LO

W wielu z nich uczestniczyliśmy,
m. in.: w warsztatach muzycznych
„Pan Chopin jego muzyka” w ramach
Bałtyckiego Festiwalu Nauki, gdzie
uczniowie grali na instrumentach.
W Ratuszu Staromiejskim spotkaliśmy się z autorami książek: Anną
Czerwińską – Rydel, która napisała
„Rzecz o Fryderyku Chopinie, czyli
Jaśnie Pan Pichon” oraz Michałem
Rusinkiem, który stworzył „Małego Fryderyka”. W czerwcu Anna
Rydel przyjęła nasze zaproszenie
i odwiedziła szkołę. Na spotkaniu
przybliżyła uczniom proces twórczy autora, etapy pracy nad książką
o wielkim Polaku. Czytane fragmenty
niewątpliwie zachęciły do samodzielnej lektury książki.
Wszystkie podjęte działania
rozwijały wrażliwość kulturalną
i kształciły umiejętność odbioru kla-
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Sceny są przeplatane reklamami, ośmieszającymi polecane
produkty.
Aktorzy to uczniowie klasy II b:
Patrycja Littwin, Patrycja Skrzycka,
Joanna Świerk, Przemek Szczygieł,
Iza Pawłowska, Misia Bobkowska,
Ola Jędrys, Karolina Branecka oraz
uczniowie kl. III b: Lila Piskorska,
Natalia Raszeja, Ola Teślak Marek Stąsiek.
Inscenizacja podobała się publiczności, która je nagrodziła
ogromnymi brawami.
W imieniu uczniów biorących
udział w przedstawieniu pragnę
przekazać wyrazy podziękowania
za włożony wkład pracy naszej
pani bibliotekarce.
Patrycja Litwin
uczennica kl. II b medialnej

Inicjatywy nauczycieli

Zapraszamy na wycieczkę w świat dinozaurów
Odkąd zaczęłyśmy prace w bibliotece często słyszymy pytanie:
„Czy jest książka o dinozaurach?”
Wychodząc naprzeciw tym zainteresowaniom zgromadziłyśmy już
całkiem pokaźny księgozbiór. W tym
roku postanowiłyśmy też zrobić coś
więcej dla naszych czytelników.
Przygotowałyśmy dla nich w czytelni multimedialną wystawę zatytułowaną „W świecie dinozaurów”.
Dzieci mogą na niej zobaczyć
różne gatunki prehistorycznych gadów, ich życie i środowisko. Mają
okazję zapoznać się z hipotezami
zagłady oraz metodami pracy paleontologów i nawet wcielając się
w rolę uczonego szukającego kości wymarłych zwierząt. Zainteresowani uczniowie chętnie przeglądają liczne książki. Pociągają ich
ogromnie różne formy ekspozycji:
zwiedzają wirtualne muzeum, układają na ekranie lub stoliku puzzle
z dinozaurami.
Na zakończenie przewidziałyśmy nie lada atrakcję dla zwiedza-

jących - projekcję filmu popularnonaukowego o świecie dinozaurów na
tablicy interaktywnej.
Obserwacje zwiedzających wystawę potwierdziły: wybór tematu
był strzałem w dziesiątkę. Zadowolone buzie dzieci to dla nas wielka
satysfakcja i nagroda za godziny
pracy domowej włożone w jej przygotowanie.
Wiadomości zdobyte na wystawie dzieci wykorzystały w czasie szkolnego konkursu wiedzy
o dinozaurach. Spisały się znakomicie!
3 grudnia miało miejsce jeszcze
jedno wydarzenie związane z wystawą: prezentacja poświęcona
prehistorycznym zwierzętom. Wzięły w nie udział dzieci ze wszystkich
klas trzecich oraz uczniowie z SP
nr 18 i SP nr 24.
Teraz pozostaje tylko czekać,
kiedy przybędzie nam młodych paleontologów.
Janina Goryńska
Katarzyna Rutkiewicz

Bardzo ciekawa wystawa

I ja chcę zobaczyć!

Rosną nam artyści
Dinozaury to niezwykłe, prehistoryczne zwierzęta. Ich wygląd
i rozmiary do dziś działają na wyobraźnię. Zapewne dlatego przeprowadzony przez nas międzyszkolny konkurs plastyczny pt. „Moja
przygoda w świecie dinozaurów”
cieszył się tak wielkim zainteresowaniem. Otrzymałyśmy wiele pięknych
prac konkursowych z kilku gdańskich
szkół. Wykonano je niezwykle pomysłowo przy użyciu ciekawych technik
plastycznych.
Praca komisji złożonej z: Katarzyny Rutkiewicz, Ewy Jagłowskiej
i Janiny Goryńskiej była wyjątkowo
trudna. Nagrody otrzymali:
I miejsce: Kaja Gryglewska SP
38, Julia Dulko SP 55; II miejsce:
Patryk Parchoniuk SP 55, Marta

Jak szybko mija czas. To już
10 lat z „Kurierem”, 10 lat ciekawych informacji o tym, co dzieje
się w trójmiejskich szkołach. Niejeden artykuł dał nam impuls do
pracy i nowych inicjatyw, podsunął kolejny pomysł. Na łamach
„Kuriera” można też podzielić
się doświadczeniem z własnych
przedsięwzięć.
Janina Goryńska,
Katarzyna Rutkiewicz SP 55

Sosnowska SP 5; III miejsce: Alex
Szmytka SP 38, Amadeusz Cyman
SP 18 , Walter Jędraszek SP 38 ,
Patrycja Kakareko SP 55. Wyróżnienia za oryginalne pomysły oraz
kompozycję dostali: Zofia Barczewska SP 24 , Krystyna Perkowska SP
55, Marta Opalińska SP 24, Martyna
Raczkowska SP 77, Natalia Pawłowicz SP 77, Krzysztof Januszewski
SP 77, Nikodem Krawczyk SP 77,
Bartosz Choruży SP 55, Patryk Literski SP 38, Piotr Zalewski SP
18, Maksymilian Kostewicz SP 55.
Osobne wyróżnienie otrzymała też
SP nr 77 za wiele ciekawych, pięknych prac.
10 grudnia br. w bibliotece SP nr
55 odbyła się uroczystość wręczenia
przyznanych nagród i dyplomów. Pomimo niesprzyjającej, zimowej aury
przybyli na nią prawie wszyscy laureaci oraz maluchy z zerówki przy
SP 77. Goście najpierw oglądali
wystawę prac konkursowych. Później nastąpiło uroczyste wręczenie
nagród oraz wyróżnień. Jeszcze
tylko wspólne zdjęcie i goście wraz
z opiekunami zostali zaproszeni na
multimedialną wystawę pt. „W świecie dinozaurów”.
Janina Goryńska
Katarzyna Rutkiewicz

SP 55

SP 55

Wystawa prac konkursowych

Jesteśmy dumni z dyplomów
1/2011
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Wychowanie i obyczaje

Magiczny czas Wigilii
Od kiedy nauka religii odbywa się
nie w kościołach czy salkach katechetycznych, ale w szkołach, można
zaobserwować w nich wzmożoną aktywność w zakresie celebracji świąt
kościelnych: chociażby dobrowolne
organizowanie Wigilii dla społeczności szkolnych.
W Zespole Szkół Samochodowych sposób przygotowania takiego spotkania w dużym stopniu
zależy od młodzieży. Wspólnie
konstruując scenariusz, wybierając
osoby odpowiedzialne za uroczystość, przygotowując poczęstunek,
uczą się pracy w grupach, mają dobrą lekcję samorządności. Kiedy już
nadchodzi Wigilia klasowa, wszyscy
siadają przy jednym stole nie plecami do siebie, ale patrząc w oczy.
Będąc elegancko ubranym, dzieląc
się opłatkiem, podają kolegom ręce
– często przełamując w ten sposób
bariery dzielące ich w codziennej gonitwie po korytarzach. Jest okazja,
żeby odkurzyć teksty kolęd i wspólnie pośpiewać – bo w naszej szkole
nie ma lekcji muzyki, a okazjonalne
chóralne śpiewy męskie nie wypadają ciekawie. Zasiadając do stołu, nie raz się zdarza, że koledzy
częstują się wypiekami szkolnych
przyjaciół – i najzwyczajniej wymienią się przepisami, choćby na ciasto
marchewkowe.
Podczas takich spotkań, gdzie
unosi się magiczna aura dobra, nawet nauczyciele pokazują się z innej

strony. Zaproszony na wigilię prof.
Obara zawsze przyjdzie z akordeonem i będzie wyjątkowa oprawa
muzyczna. Ksiądz Brylowski obdaruje płytą z pastorałkami własnego
autorstwa – i okaże się, że ten poważny kapłan pisze ciepłe, sympatyczne wiersze. Pan od w-f, który
zwykle chodzi w dresach i butach
z rozwiązanymi sznurówkami, pojawi się w garniturze – i będzie prawie
nie do poznania. Wychowawczyni,
ta od matematyki i informatyki, okaże się wspaniałomyślna i zarządzi
wspólną produkcję ozdób choinkowych – owocującą aniołami w Samochodówce. Pani prof. Salamądry,
dla równowagi wpuści do szkoły diabełki. Ona wie, ile trudu trzeba, aby
w męskiej szkole zachęcić młodzież
do pracy teatralnej, ale dzięki niej ktoś
będzie mógł po latach wspominać, że
był mrocznym żniwiarzem, czartem,
aniołem, pastuszkiem. Trochę radości, słońca i słodyczy do hospicjum
zawiezie z grupką młodych samochodziarzy prof. Szurdak, a do ubogich
dzieci prof. Długońska-Stanisz – która
zaraz potem uda się wraz z klasą na
wigilię do ks. Klawikowskiego. Uczył
w naszej szkole, tu znalazł przyjaciół,
zawsze zaprasza do siebie. Z zaproszenia dobrowolnie korzysta cała klasa. A ks. Eugeniusz z tej radości co
roku jest św. Mikołajem…
Wigilie klasowe to magiczny
czas…

Zespół Szkół Samochodowych

Uczniowie na spotkaniu wigilijnym kleją ozdobne, choinkowe anioły

Barbara Dembek-Bochniak

Jesteśmy przyjaciółmi

Wigilia zawsze z akordeonem

Wszyscy spojrzą sobie w oczy i będą tylko dobrze życzyć (tu na zdjęciu
ks. Brylowski)

Tradycyjne postacie
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Dorośli
dzieciom
Okres Świąt Bożego Narodzenia sprzyja refleksjom nad sprawami życia codziennego. Jesteśmy
w tym czasie trochę lepsi, mniej
bojowi, skłonni do wyciągnięcia ręki
w symbolicznym geście zgody. Jest
to moment zatrzymania i skupienia
naszych myśli nad duchową stroną
tego magicznego przecież czasu.
Dlatego te, tak ważnym elementem
przygotowania młodzieży do pełnego
przeżycia tych świąt, są Jasełka.
W tym roku w Szkole Podstawowej nr 79 Jasełka odbyły się 22
grudnia. Tradycją naszej placówki
jest uczestnictwo dzieci w przedstawieniu przed Klasowymi Spotkaniami Opłatkowymi. Tegoroczne Jasełka w tym roku różniły się nie tylko
nowym scenariuszem, ale przede
wszystkim doborem aktorów. Otóż
w spektaklu w reżyserii Kornelii
Baranowskiej wystąpili nauczyciele. Młodzież była zachwycona pomysłem pani Kornelii. „Na początku nie mogłam rozpoznać naszej
pani! Tak świetnie była przebrana”
– powiedziała Małgosia z VI a. „Pan
Michał Kałużyński zagrał doskonale. Widziałam, jak bardzo się starał,
abyśmy wszystko zrozumieli”- dodała Zuzanna z V c. Największym
zaskoczeniem był ksiądz Jacek
Kowalewski odtwórca roli wnuczka.
W świeckim stroju dzieci nie rozpoznały swojego nauczyciela religii.

SP 79

Uczestnictwo w Jasełkach okazało się dużym wyzwaniem dla
nauczycieli, którzy przez miesiąc
regularnie spotykali się na próbach.
Wszyscy zaangażowali się w ten
projekt. Oprawą muzyczną zajęła
się Aneta Bratke – katechetka, która grą na gitarze i swoim mocnym
głosem prowadziła chór kolędników. Scenografię do kilku różnych
tematycznie scenek przygotowała
Ewa Gołaszewska. Natomiast cały
pokój nauczycielski dzielnie poszukiwał kostiumów dla aktorów i oczywiście gorąco kibicował.
Relacje i wrażenia dzieci po
przedstawieniu pozytywnie zaskoczyły grono pedagogiczne, gdyż
uczniowie skupili się nie tylko na
grze aktorskiej, ale również doskonale odebrali przekazywane
treści. Scenariusz przedstawienia opierał się na kilku scenkach,
unaoczniających postępującą komercjalizację Świąt Bożego Narodzenia. Przeciwwagę dla tego
procesu stanowiła opowieść babci
o pasterzu, który czekał na nadejście króla -Zbawiciela. Jakub z V
a, składając życzenia opłatkowe,
powiedział: „Dzisiejsze Jasełka
przypomniały mi, że w tym czasie
najważniejsza jest rodzina i miłość,
która ją łączy”.
Kornelia Baranowska
Agata Hałuszczak
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Odznaczeni przyjaciele dzieci
Za zasługi w pracy dydaktyczno
– wychowawczej Odznaki Przyjaciel
Dziecka wręczono 10 stycznia roku
2011 dyrektor Annie Ptasińskiej- Wojewoda, wicedyrektor Annie Senger
oraz Hannie Antoniak. Szkoła Podstawowa nr 39 od wielu lat pracuje
na rzecz dzieci wraz z Zarządem
Miejskim Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci, toteż takie odznaki mają już:
Stenia Kobylińska, Maria Sikorska,
Anna Koszarowska, Maria Szweda,
mgr Wanda Barszcz, Anna Malec,
Małgorzata Kardaś, a także członkinie TPD: Jadwiga Zboina i Sabina
Krokiewicz.
Przybliżamy sylwetki zasłużonych nauczycieli.

Dzięki zapałowi redaktor
naczelnej Emmie Popik „Nowy
Kurier Nadbałtycki” jest czasopismem o wyjątkowym charakterze. To w nim my, nauczyciele
mamy możliwość opowiedzenia
szerszemu gronu: władzom
oświatowym, samorządowym,
dyrektorom szkół oraz innym
nauczycielom o naszej pracy,
możemy pochwalić się osiągnięciami naszymi i naszych podopiecznych. Czasopismo to daje
wspaniałą okazję do prezentacji
naszych szkół, pokazania, że
szkoła to nie tylko lekcje, ale również możliwość wszechstronnego
rozwoju i pasji. Dzięki „Kurierowi”
poznajemy charyzmatycznych
nauczycieli i dzielimy się swoim
doświadczeniem.
To właśnie na łamach „Kuriera” wszyscy mieliśmy okazję
poznać dramatyczną sytuację
na Białorusi i historię zdelegalizowanego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kolasa
z Mińska, goszczącego już po
raz siódmy na Pomorzu w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska CKU w Gdańsku.
Z okazji dziesięciolecia istnienia „Nowego Kuriera Nadbałtyckiego” dyrekcja i nauczyciele
ZSIŚ CKU w Gdańsku składają
zasłużone gratulacje i życzenia
dalszej owocnej pracy, aby kolejne lata były również udane
i przynosiły satysfakcję zarówno
wydawcy, jak i czytelnikom.
Joanna Ceglarek
nauczyciel z ZSIŚ CKU w Gdańsku
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Od roku 2002 dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 39 mgr inż. Anna
Ptasińska- Wojewoda jest nauczycielem dyplomowanym. Skończyła
studium pedagogiczne Politechniki
Gdańskiej, wiele kursów dotyczących organizacji pracy w szkole,
ewaluacji, nadzoru pedagogicznego, diagnozy i pracy z dzieckiem
autystycznym. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.
Ma za sobą również dwa rodzaje
studiów podyplomowych: z oligofrenopedagogiki oraz matematyki
z informatyką. Jest egzaminatorem
OKE w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum, a także od września 2009
roku jest członkiem Gdańskiej Rady
Oświatowej.
Za pracę nad szkołą otrzymała
od Prezydenta Miasta Gdańska wiele nagród. Została też odznaczona:
Brązowym Medalem za Zasługi dla
Obronności Kraju, Srebrnym Medalem Opiekunów Miejsc Pamięci
Narodowej, Brązowym Krzyżem
Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Przyjaciela Dzieci,
Dzięki jej zaangażowaniu powstało boisko szkolne. W ramach
współpracy ze środowiskiem lokalnym organizuje festyny dla rodziców,
dni otwarte szkoły, udostępnia salę
gimnastyczną i boisko. Wyposażyła bibliotekę w książki, doposażyła
szkołę w komputery i środki audiowizualne, zorganizowała salę
ciszy. Najnowszym pomysłem jest
zagospodarowanie terenu w wokół
szkoły poprzez stworzenie placów
zabaw. Prowadzi wielostronną działalność opiekuńczo – wychowawczą,
jest ambasadorem spraw i rzecznikiem dzieci. Jako lider, mistrz i mentor zachęca nauczycieli do zdobywania wiedzy.
Mgr Anna Senger w tej szkole
pracuje od 1987 r, w tym piętnaście lat na stanowisku wicedyrektora. W edukacji przepracowała już
36 lat. Ma wyższe wykształcenie
z zakresu pedagogiki opiekuńczowychowawczej. Jest też rusycystką. Skończyła kwalifikacyjne studia z zakresu terapii pedagogicznej
oraz kursy z zakresu zarządzania
wiedzą. Zgodnie z decyzją ministra
edukacji narodowej została ekspertem do spraw awansu zawodowego
nauczycieli.
Za swoją pracę została wyróżniona: Nagrodą Ministra Oświaty I stop-
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Oto odznaka
nia, Nagrodą Pomorskiego Kuratora
Oświaty, Nagrodą Prezydenta Miasta
Gdańska, licznymi nagrodami dyrektora szkoły, Złotą Odznaką Związku
Nauczycielstwa Polskiego, Medalem
Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym
Krzyżem Zasługi.
Anna Senger prowadzi szkolenie
rad pedagogicznych. Wpólnie z doradcami metodycznymi CEN-u oraz
pracownikami wydawnictwa „MAC
Edukacja” powadziła warsztaty dla
nauczycieli nauczania zintegrowanego. W 2006 roku zorganizowała
seminarium ekologiczne „Ekologia
w Schwarzwaldzie w oparciu o doświadczenia młodzieży.”
Jest współautorką dwóch programów edukacyjnych: „Uczyć się żyć
w demokracji”, który został aprobowany przez kuratora, natomiast drugi wzbogacono o treści dotyczące
Gdańska.
Jest opiekunem praktyk studenckich z Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Humanistycznej.
Szkoli stażystów, prowadzi lekcje koleżeńskie. Pracuje z dziećmi posiadającymi orzeczenia poradni. Stworzyła profesjonalny gabinet terapii
pedagogicznej, wyposażony w technologię komputerową. Jako opiekun
„Koła Młodego Europejczyka” umożliwiała uczniom zdolnym poszerzanie
wiedzy. Uczestnicy koła brali udział
w konkursach, zdobywając czołowe
miejsca. Wymieńmy nazwy niektórych konkursów: „Europa w szkole”,
„Obywatel w zmieniającej się Europie”, „Związki Gdańska z morzem
i Hanzą”, „Wszyscy żyjemy i bawimy
się w Europie” czy „Historia Europy
i europejskiej piłki nożnej”. Dzięki
jej inwencji uczniowie zwiedzili Danię, Francję, Hiszpanię, Niemcy,
Szwajcarię, Grecję i Lichtenstein.

Jej uczniowie są laureatami konkursów plastycznych na szczeblach
wojewódzkich i międzymiastowych.
Jest też liderem projektu „Junior
Euro Gdańsk 2012”oraz zdobytych
przez szkołę standardów kuratora
jak i ministerialnych. Nałożone na
nią zadania wypełnia z radością,
uczniom okazuje zainteresowanie
i serdeczność.
Hanna Antoniak zdobyła tytuł
magistra po ukończeniu studiów
teologicznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest nauczycielem dyplomowanym, w Szkole
Podstawowej nr 39 pracuje od 14
lat. Uczniowie pod jej opieką chętnie podejmują działania pomocowe.
Społecznie prowadzi kółko, które
rozwija u dzieci wrażliwość na potrzeby innych ludzi „Pokolenie Jana
Pawła II”. Jako opiekunka szkolego
koła wolontariatu organizuje pomoc
dzieciom z Hospicjum Pallottinum,
również poprzez wiosenną akcję
„Żonkil kwiatem nadziei” i jesienne
sadzenie żonkili: „Pola Nadziei”.
W ciągu roku szkolnego organizuje
wiele akcji, w tym apele okolicznościowe, na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących
pomocy.
Prowadzi aktwną działalność
społeczną. Latem wyjeżdża z młodzieżą w Bieszczady na kolonie
i obozy. Jako opiekun - wolontariusz uczestniczy w wypoczynku
organizowanym dla ministrantów
przez parafie kościelne. Odwiedza
Dom Samotnej Matki w Matemblewie – dom otrzymuje mnóstwo darów dla młodych mam i ich dzieci.
Prowadzi akcję „Mój kolega z Afryki”, gromadząc dary w celu przekazania ich w razie kataklizmów, jak na
trzęsienie ziemi na Haiti czy powódź
w Polsce.
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przy powstaniu pięknego placu zabaw. Natomiast panią dyrektor Justynę Dmitruk uczniowie w podziękowaniu odznaczyli medalem. Akcentem
kończącym całą uroczystość było
przecięcie wstęgi przy placu zabaw
przez radnego, panią dyrektor oraz
zwycięzcę konkursu – Filipa przy
udziale uczniów klas 0 – 3, nauczycieli i rodziców. Finałem uroczystości
było wspólne zdjęcie na tle nowego
placu zabaw. W „Zabawolandzie” dzieci na pewno spędzą wiele wspaniałych
i niezapomnianych chwil.

Przecięcie wstęgi

Otwarcie placu zabaw
Otwarcie placu zabaw dla
uczniów klas 0 – 3 naszej szkoły
odbyło się 4 listopada 2010 r.
W drodze konkursu dzieci nadały mu nazwę „Zabawoland”. Autorem
i zwycięzcą konkursu na nazwę był
Filip Duma uczeń klasy III b. W uro-

czystości, która odbyła się w sali
gimnastycznej, wzięli udział uczniowie klas 0 – 3 z wychowawcami,
rodzice, dyrektor szkoły Justyna
Dmitruk oraz gość specjalny - Marcin Skwierawski radny Miasta Gdańska. W programie artystycznym były

piosenki, wiersze i zabawy związane
z placem zabaw.
Na zakończenie uroczystości dzieci wręczyły ogromną laurkę Marcinowi Skwierawskiemu jako Przyjacielowi
Szkoły, a rodzice – kwiaty, dziękując
za wsparcie i bezinteresowną pomoc

Bombki platońskie
W ubiegłym roku szkolnym
uczniowie Gimnazjum nr 4 w Gdańsku przed świętami Bożego Narodzenia wykonywali matematyczne
„bombki” platońskie. Ośmiościany,
dwunastościany, dwudziestościany
foremne stały się oryginalną dekoracją świąteczną szkoły. W tym
roku zaproponowałam uczniom
wykonanie „bombek” w kształcie
dwóch złączonych podstawami
ostrosłupów. Ostrosłupy prawidło-

we, których ściany boczne zbliżone
są do złotych trójkątów, mają ładne
kształty.
Dodatkowy efekt zyskały poprzez namalowanie na ich ścianach bocznych gwiazdek, choinek
itp. Takie ostrosłupy można składać
bez klejenia. Mogą mieć podstawę
trójkątną, kwadratową, sześciokątną i inne. Najbardziej popularne są jedna kwadratowe. Nasze
„bombki” ozdabiali uczniowie klas

Grażyna Grzybowska
Grażyna Umińska

Dzieci bawią się wesoło

ZKPiG nr 4

I i II gimnazjum,a uczniowie klasy
III udekorowali nimi korytarz przy
salach matematycznych. Wykonywanie ozdobnych brył bez kleju to
kształcenie różnych umiejętności
ucznia: matematycznych - rozbudzanie wyobraźni przestrzennej;
plastycznych - wrażliwości na formę i kolor; manualnych - dokładności i precyzji; estetycznych - wrażliwości na piękno otaczających nas
przedmiotów. Przedsięwzięcie mia-

ło też wymiar wychowawczy - służyło przekonaniu uczniów, że warto
podtrzymywać tradycję własnoręcznego wykonywania ozdób, które na
święta dekorują nasze domy.
Danuta Stasiak

Absolutnie zdrowy i sportowy prezent
Dzieci z klasy II a dostały od Mikołaja prezent bardzo niecodzienny,
bardzo sportowy i absolutnie zdrowy.
Prezent był wielki - jak wielki okazał się plac rozrywki- Loopy’ s Word
i długi, jak dwie i pół godziny na nim
spędzone !
Już na wejściu dreszcze emocji wywołały nadziemne przejścia
oraz ogromna zjeżdżalnia i...pięciopiętrowy labirynt. Nasze smyki na dwie i pół godziny zniknęły
w jego czeluściach, wracając do
nas tylko po to, aby napić się i zdać
relację o swoich wyczynach. Każ-

dy znalazł coś dla siebie. Placyk
co rusz odkrywał przed nimi nowe
atrakcje – takie, jak: tor saneczkowy, tajemne przejścia czy pionową
zjeżdżalnię. Przebojem okazał się
,,kręciołek”- czyli zjeżdżalnia spiralna oraz bitwa na armatki. Tu
można było w końcu bezkarnie
bawić się w wojnę; nawet wychowawczyni podobało się strzelanie
gąbkowymi kulami. Można też
było zorganizować wyścigi na
zjeżdżalni wielotorowej, konkurs
na najwyższy skok na trampolinie. Pomysłów nie brakowało!
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Zarówno dziewczynki, jak
i chłopcy mieli okazję sprawdzić
swoją kondycję, sprawność i spryt
oraz orientację w przestrzeni.
Często musieli przełamywać swój
strach, gdyż zabawy odbywały się
na wysokościach, a zjazdy z dużą
szybkością. Ale w naszej klasie
można liczyć na pomocną dłoń kolegi czy zachętę koleżanki, dlatego
każdy wrócił szczęśliwy i usatysfakcjonowany. Mikołaj chyba też był
kiedyś dzieckiem!
Anna Kucharek
Beata Jerszow

Zabawa na zjeżdżalni

Nie będziemy nosić plecaków

Fot. R. Kardela
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Finałem akcji „Lekki plecak” był
kiermasz świąteczny 11 grudnia
2010 r. Akcja została zorganizowana z inicjatywy rodziców naszych
dzieci, a koordynowały ją nauczyciel-
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ki M. Dobosz i E. Lewandowska. Na
odwiedzających czekało wiele atrakcji przygotowanych przez uczniów,
ich rodziców i nauczycieli. W holu
można było kupić prace wykonane
przez uczniów klas 0-VI, takie jak:

kartki świąteczne, ozdoby choinkowe, wełniane aniołki, kamienie
szczęścia wykonane metodą decoupage, kolorowe pierniczki. Bardzo
dużym zainteresowaniem cieszyły
się bogato ozdobione stroiki przeznaczone na świąteczny stół.
Wiele radości sprawiły uczniom
własnoręcznie wykonane tipsy, które
z dumą prezentowali dorosłym. Nie
zabrakło stanowiska, gdzie można
było artystycznie pomalować twarz.
Każdy chętnie robił sobie zdjęcie
z Mikołajem i jego wiernym psem
rasy mastif. Na strudzonych uczestników kiermaszu czekała kawiarenka, a w niej pyszne ciasta, ciasteczka, kawa, herbata i soki owocowe.
Aktorzy koła teatralnego pochwalili
się przedstawieniem na podstawie
własnego scenariusza pt. „Kapciuszek”.

W czasie całej imprezy trwał konkurs, w którym można było wygrać
trzymiesięczny kurs języka angielskiego w szkole językowej „Speak
Up”, kolację „dla dwojga” w barze
„Pod rybką” oraz liczne rabaty w salonach
Zebrano 2600 zł. Dochód z kiermaszu przeznaczono na zakup podręczników, z których uczniowie będą
korzystali w szkole, dzięki czemu zaczną nosić lżejsze plecaki.
Miło nam, że kiermasz cieszył
się dużym zainteresowaniem i dziękujemy wszystkim za zaangażowanie oraz poświęcony czas.
Edyta Lewandowska

Harcerskie „Wilki” z prezentami
Dzięki ludziom dobrej woli dzień
św. Mikołaja w Szkole podstawowej
nr 69 miał szczególny charakter. Już
kilka dni wcześniej wszyscy uczniowie z wychowawcami w oczekiwaniu
stroili odświętnie swoje sale lekcyjne
i korytarze szkolne. Rankiem 6 grudnia zabłysły światełka na ozdobionych choinkach i progi naszej szkoły przekroczył św. Mikołaj z dwoma
pomocnikami. Wszystkich tego dnia
obowiązywał strój czerwony. Rozpoczęły się wizyty naszego gościa
w poszczególnych klasach. Dzieci
popisywały się swoimi talentami
i zadawały najróżniejsze pytania.
Wszyscy dostali słodycze ufundowane przez sponsorów. Z radio-

węzła szkolnego płynęły radosne
piosenki.
Dwie godziny później pod szkołę
zajechał samochód, z którego wysiadły dwa olbrzymie bałwany, skrzat
i Mikołaj. Maluchy, choć nieco zdezorientowane, były szczęśliwe. Rozpoczęły się zabawy, tańce i wspólne śpiewy, rozdano lizaki. Radosne
przeżycia tego dnia zawdzięczamy
harcerzom ze szczepu „Wilki”, którzy mają siedzibę w naszej szkole,
oraz dyrektor Barbarze Kowalińskiej
i jej nauczycielom z Gimnazjum
nr 12, którzy podarowali naszym
uczniom przepiękny prezent w tym
dniu, wcielając się w rolę świątecznych postaci.
Dyrektor SP 69 Danuta Okuniewska

