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W naszej szkole 1 kwietnia było 
wesoło i bardzo ciekawie. Nikt nie 
powtarzał nudnych, tych samych od 
lat, dowcipów. Samorząd Uczniow-
ski zaproponował, aby zorganizo-
wać „Dzień Szalonych Fryzur”. Za 
zgodą i pomocą rodziców ucznio-
wie przyszli do szkoły niesamowicie 
uczesani – mieli na głowie, artystycz-
ne wręcz dzieła. Za szalone fryzury 
nagrodę zdobyli: Dawid Szabłowski, 
Patrycja Tadajewska, Krystian Siroc-
ki i Kamil Dąbrowski. 

Opiekunowie samorządu 
uczniowskiego: 

Urszula Łuszcz i Wanda Grzywacz

Prima Aprilis
w Szkole 

Podstawowej nr 69

W 
tym numerze pra-
gnę zwrócić uwa-
gę Czytelników na 
interesujące przed-

sięwzięcia podejmowane przez 
szkoły. Ciekawych inicjatyw jest 
tak wiele, że nie zdołałam ich po-
mieścić w jednym numerze czaso-
pisma, z tego też powodu już pracu-
ję nad kolejnym numerem, a właści-
wie go zamykam – ukaże się jeszcze 
w tym miesiącu.

Coraz większa liczba szkół wy-
kazuje zainteresowanie pokazaniem 
swoich sukcesów na naszych łamach. 
Gościmy więc Zespół Szkół Energe-
tycznych. Szkoła zaprosiła prezyden-
ta Pawła Adamowicza na spotkanie 
z uczniami, co okazało się tak dosko-
nałym pomysłem, że uczniowie chcą 
częściej się spotykać z politykami, 

gdyż zainteresowali się uczestnic-
twem w życiu naszego miasta. Ory-
ginalnym pomysłem było zorganizo-
wanie w tej szkole Dnia Irlandzkiego, 
co wymagało dużego nakładu pracy 
nauczyciela. Szkoła tętniła życiem. Ta 
niezwykła lekcja nauczyła wszystkich 
wiele  w jeden dzień. Uczniowie pro-
wadzili uroczystość na scenie po an-
gielsku, co świadczy o poziomie szko-
ły i jej anglistów. 

Kunszt i elegancja – to chyba 
trafne określenia pięknego festiwa-
lu sztuki fryzjerskiej i kosmetycznej, 
z jakiej słynie Zespół Szkół Zawo-
dowych nr 9. Z roku na rok konku-
rencje obejmują swoim zasięgiem 
coraz większą liczbę uczestników, 
są bardzo pomysłowe, a uczestnicy 
i uczestniczki – strojni. Szkoła stała 
się dominującą pod względem sztu-
ki fryzjerskiej, to jej uczniowie i na-
uczyciele odpowiadają na ostatnie 
mody i trendy.

W Gimnazjum nr 8 pojawiła się 
nowa inicjatywa: nauczyciel wy-
chowania fizycznego zorganizował 
Szkolną Ligę Piłki Nożnej. Nie po-

wiemy, że wszystko się odbywało 
jak w prawdziwym sporcie, gdyż to 
jest prawdziwa liga i prawdziwy sport. 
Powstały drużyny, które prowadziły 
ze sobą rozgrywki. Pojawili się ulu-
bieńcy, bohaterowie, dzielny kapitan 
broniący swoich barw – nie sposób 
przecenić wartości wychowawczej tej 
pięknej inicjatywy.

Uczennice Gimnazjum 8 poka-
zały szkołę podczas Dnia Otwarte-
go. Wszyscy zobaczyli interesujące 
lekcje informatyki, ale szkoła słynie 
również z młodzieży utalentowanej 
plastycznie: zamieszczamy obrazki, 
świadczące o możliwościach młodej 
rysowniczki. W Gimnazjum nr 8 jest 
również interesujący teatr, odgrywa-
ny po angielsku z doskonałym ak-
centem – właśnie o tym przedstawie-
niu pisaliśmy w jednym z poprzed-
nich numerów. 

Cieszymy się również ogromnie 
z wartościowych i wzruszających ini-
cjatyw Gimnazjum nr 3. To właśnie 
w tej szkole jest stanowisko dorad-
cy zawodowego, a nauczycielka ma 
zawsze mnóstwo pracy. Widzimy, jak 

bardzo stanowisko takie jest potrzeb-
ne – nasza wspaniała młodzież in-
teresuje się poważnie swoją przy-
szłością, pragnąc wybrać jak naj-
lepszą szkołę. Warsztaty poświę-
cone nauce Jana Pawła II wskazują, 
jak żywo młodzież przyjmuje praw-
dę płynącą z jego słów  i jak głębo-
ko zapadają w ich serca i  pamięć. 
To właśnie ta szkoła jest współtwór-
cą konkursu Srebrny Anioł, tak po-
trzebnego i cennego dla pokazania 
piękna powołania nauczycielskiego. 
W tym numerze czasopisma wyraża-
my najwyższe uznanie dla gdańskich 
nauczycieli.

Emma Popik 

Laureatka konkursu
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Edukacja i wychowanie

Pod znakiem 
energetycznej 
koniczynki 

Nad wydarzeniem patronat 
honorowy objęli: Konsulat Irlan-
dii, Fundacja Kultury Irlandzkiej 
w Poznaniu oraz Ambasada Ir-
landzka w Warszawie. Instytucje 
te przesłały materiały promocyjne 
i ofiarowały pomoce dydaktyczne, 
związane z kulturą, tradycją, hi-
storią i turystyką tego kraju. 

Dzień św. Patryka, patrona Ir-
landii, obchodzony 17 marca, na-
sza szkoła uroczyście świętowała 
po raz pierwszy. Tego dnia sale i ko-
rytarze były udekorowana niezliczo-
ną ilością małych i dużych koniczy-
nek, które są symbolem tego kraju. 
Oprócz licznych dekoracji ucznio-
wie, jak również nauczyciele, byli 
zobowiązani do ubrania się w tym 
dniu na zielono. Aby zmotywować 
młodzież do przyodziania się w „zie-
lone szatki”, zostały przygotowane 
małe koniczynki z pieczątką szko-
ły, które tego dnia chroniły uczniów 
przed odpytywaniem i niezapowie-
dzianymi kartkówkami. 

Nauczyciele języka angiel-
skiego - Wiesław Burczyk, Gra-

żyna Tomaszewska-Gajtka, Be-
ata Matusiak-Szweda, Anna 
Zbytniewska, Anna Ossowska, 
Dorota Frąckowiak i Andrzej Mi-
chalczyk zachęcili uczniów do re-
alizacji tego projektu. Ich zadanie 
polegało na przygotowaniu gaze-
tek na temat kultury, emblematów 
i historii Irlandii oraz prezentacja 
pokazów multimedialnych. 

Zadbano też o muzykę ir-
landzką, którą można było usły-
szeć przez radiowęzeł szkolny, 
a wszystko po to, by odbyć nie-
zapomnianą podróż i choć na 
chwilę przenieść się do kraju, le-
żącego na zielonej wyspie. 

Najważniejszym wydarzeniem 
dnia był program artystyczny, któ-
ry konferansjerzy - uczniowie pro-
wadzili w języku angielskim. Zor-
ganizowano również konkursy 
tematyczne oraz pokaz tradycyj-
nych tańców w wykonaniu profe-
sjonalistów z zespołu „Trebraru-
na” z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Po pokazie publiczność miała 
okazję uczestniczyć w warszta-

tach tanecznych. Na scenie sali 
widowiskowej w naszej szkole 
można było zobaczyć uczniów 
i nauczycieli połączonych we 
wspólnej zabawie i stawiających 
pierwsze kroki w tańcu irlandzkim, 
tylko pozornie łatwym. 

Na zakończenie odbył się wy-
stęp szkolnego zespołu muzycz-
nego „Forvirret”, który tego dnia 
zadebiutował na deskach sceny 
Energetyka. Grupa muzyków po-
rwała publiczność piosenką  „Zie-
lonka”, która od tego dnia stała 
się nieformalnym hymnem szko-
ły. Niezorientowanym należy wy-
jaśnić, że określenie to stało się 
ulubioną i popularną nazwa dziel-
nicy Zielony Trójkąt w Gdańsku, 
na terenie której znajduje się Ze-
spół Szkół Energetycznych. 

Po występach estradowych 
można było poznać oryginalne 
smaki tego kraju, pijąc „kawę po 

Przyglądamy się w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku

Taniec irlandzki z pozoru łatwy

Jak oni tańczą!

W Zespole Szkół Energetycznych 
zorganizowano Dzień Irlandzki. 
Koordynatorem i inicjatorem tego 
przedsięwzięcia jest mgr Wiesław Burczyk, 
nauczyciel języka angielskiego. 
Z pomocą pozostałych anglistów i uczniów 
zorganizowano ciekawą imprezę, w którą 
się włączyła cała szkoła. irlandzku” i spróbować pysznych 

ciast w zaciszu „Irish Cafe”. Do-
chód ze sprzedaży słodyczy zo-
stał przeznaczony na dokarmia-
nie czworonogów ze schroniska 
„Ciapkowo”. 

Głównym celem Dnia Irlandz-
kiego było przekazanie uczniom 
w niekonwencjonalny sposób 
szerokiej wiedzy na temat kul-
tury, tradycji, teraźniejszości i hi-
storii Irlandii. Jestem przekona-
ny, że Dzień Irlandzki  w Zespole 
Szkół Energetycznych był nieza-
pomnianą przygodą dla uczniów 
i nauczycieli. To wydarzenie nie 
tylko było trafnym wyborem me-
tody, jeżeli chodzi o promowa-
nie kultury irlandzkiej, ale rów-
nież utwierdziło nas w przekona-
niu, że dzięki takim przedsięwzię-
ciom szkoła nabiera koloru i tętni 
nowym życiem.

Wiesław Burczyk
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Wydarzenie w szkole

P
rezydent Paweł Adamo-
wicz zaskoczył uczniów 
i nauczycieli podejściem 
do tematu. Wszyscy spo-

dziewali się wykładu i dyskusji o dzia-
łalności samorządu gminnego. Tym-
czasem Prezydent przedstawił wyni-
ki badań opinii publicznej na temat za-
angażowania gdańszczan w życie spo-
łeczne, chęci współpracy, wzajemnego 
zaufania i szacunku. Niestety, te wyni-
ki wyraźnie wskazują, że społeczność 
naszego miasta jest zdecydowanie 
mniej aktywna od społeczności lokal-
nych w innych państwach Unii. Mało 
tego, w zestawieniach znaleźliśmy się 
na końcu tabeli, a tylko przed Rumu-
nią i Bułgarią. 

Prezydent przedstawił również naj-
nowsze dane dotyczące zasobów ludz-
kich i społecznych Gdańska. Okazu-
je się, że zasoby ludzkie gdańszczan 
- wykształcenie, pozycja społeczna, 
zarobki znacznie się poprawiły w sto-
sunku do lat dziewięćdziesiątych. Tym-
czasem zasoby społeczne, to jest go-
towość do aktywnego życia społecz-
nego, uległy poważnemu pogorszeniu. 
Wskazuje to na wielkie zatomizowanie 
społeczeństwa. 

Prezydent zwrócił  również 
uwagę na znamienną i oczywi-

stą rzecz. Obecnie nie wystarczy 
mieć dyplom uczelni, poświad-
czający wiedzę z pewnej dziedzi-
ny. Często zdarza się bowiem, że 
ludzie ze wspaniałym wykształce-
niem nie mogą znaleźć pracy. Jed-
nym z powodów jest fakt, że nigdy 
nie mieli doświadczenia w organi-
zowaniu czegokolwiek, nie potra-
fią zbierać i analizować informacji, 
nie odnajdują się w nowej sytuacji, 
w nowym środowisku. 

Uczniowie zasypywali Prezydenta 
Adamowicza pytaniami, jak temu zara-
dzić, w jaki sposób aktywizować mło-
dzież, by chciało się jej coś więcej niż 
tylko zaliczyć kolejny semestr w szko-
le lub na studiach. Prezydent w odpo-
wiedziach na pytania młodzieży zwrócił 
uwagę na rolę rodziny i szkoły w wycho-
waniu świadomego obywatela. Zauwa-
żył również, że to młodzież powinna wal-

czyć z takimi postawami, jak: partykula-
ryzm, obojętność, nieufność czy znieczu-
lica społeczna. Powinna też przeciwsta-
wiać się im i propagować postawy aktyw-
ności, kreatywności i zainteresowania do-
brem ogółu. Staje się na powrót aktual-
ne pozytywistyczne hasło pracy u pod-
staw, jest jednakże inaczej pojmowane. 
Nakazuje rozpoczynać od reformowania 
siebie samego dla osiągnięcia pozytyw-
nych rezultatów.

Młodzież zainteresowana była 
również problemami naszego mia-
sta: stanem dróg, organizacją Euro 
2012, rozwojem infrastruktury. Jedno 
z pytań uczniowskich dotyczyło dzia-
łalności młodzieżowej rady miasta. Z 
żalem usłyszeliśmy, że w Gdańsku 
tego rodzaju organizacja na pozio-
mie szkół ponadgimnazjalnych nie 
istnieje, ponieważ nie ma chętnych 
do działania w jej strukturach. 

Prezydent przyjmuje kwiaty i podziękowania

Bukiet pytań 
do prezydenta

Zespół Szkół 
Energetycznych zaprosił 

Prezydenta Miasta 
Gdańska na debatę 

obywatelską pod hasłem 
„Dobre rady na dobry 
samorząd”. Spotkanie 
odbyło się 16 marca 

2009 roku. Jego celem 
było zwrócenie uwagi 

młodzieży na konieczność 
dążenia do świadomego 

uczestnictwa w życiu 
społeczności lokalnej, 

oraz udział w strukturach 
instytucji publicznych 

i społecznych. Ten zespół 
cech jest nazywany 

postawą obywatelską, 
którą szkoła kształtuje. 

Prezydent Adamowicz zakończył 
spotkanie znamiennymi słowami J.F. 
Kennedy’ego: „Nie pytaj się, co Ame-
ryka zrobiła dla ciebie. Spytaj się, co 
ty możesz zrobić dla Ameryki.” Po-
wiedzenie to wspaniale podsumowa-
ło sens spotkania i jego cele. 

Niektórzy nasi uczniowie bio-
rą udział w programie „Life skills”. 
Jego celem jest realizacja konkret-
nych zadań użytecznych dla społecz-
ności lokalnej - przedszkoli, domów 
opieki, schronisk dla zwierząt. Mimo 
to mamy jednak wrażenie, że licz-
ba uczniów zaangażowanych w ży-
cie społeczne jest ciągle niewielka. 
W tym celu nauczyciele wos-u: Iwo-
na Ogórek i Magdalena Gorska-Za-
sada w roku szkolnym 2008-2009 
przygotowały strategię działania. 
Jej nadrzędnym zadaniem jest 
przygotowanie młodego człowie-
ka do świadomego uczestnicze-
nia w życiu społeczności lokalnej 
i wykształcenia wobec niej poczu-
cia obowiązku. Uznałyśmy, że pod-
stawą jest wiedza na temat dzia-
łalności struktur samorządowych, 
państwowych i unijnych, zachęci-
łyśmy więc uczniów do uczestnic-
twa w konkursach z zakresu wie-
dzy o społeczeństwie, takich jak: 
„Konkurs wiedzy o Polsce i świe-
cie współczesnym”, „Konkurs wie-
dzy o Unii Europejskiej”, konkurs 
„Krąg”. 

Kolejnym krokiem ku aktywizacji 
młodzieży były lekcje samorządowe 
w Radzie Miasta organizowane na 
zaproszenie radnej Agnieszki Poma-
ski. Naszym celem było budzenie po-
szanowania dla instytucji samorzą-
dowych, zapoznanie się z działalno-
ścią Rady Miasta Gdańska i z zakre-
sem obowiązków radnych. 

Kolejne działania, jakie podej-
miemy na rzecz wychowania oby-
watelskiego w naszej szkole, to wi-
zyta w siedzibie Sejmu RP w War-
szawie oraz nawiązanie współpra-
cy z Centrum Edukacji Obywatel-
skiej. Chciałybyśmy również włą-
czyć szkołę do udziału w progra-
mie „Młodzi obywatele działają” i w 
praktyce realizować założenia wy-
chowania obywatelskiego.

Magdalena Gorska- Zasada

Iwona Ogórek
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Z
ostał przeznaczony dla 
uczniów klas szóstych 
szkoły podstawowej 
i klas pierwszych gim-

nazjum. Prace nad przygotowa-
niem prowadzili: Anna Senger- ko-
ordynator oraz Stefania Kobyliń-
ska, Hanna Michalczyk i Jarosław 
Karczewski. Podczas konkursu do-
łączyli również nauczyciele: Alicja 
Pietrzak i Marlena Maśnica. 

Konkurs składał się z trzech 
etapów. Po etapie szkolnym prze-
prowadzono międzyszkolny, do 
którego przystąpiło 115 uczniów 
z  1 szkół. Wszyscy uczestnicy pi-
sali jednakowy test przygotowany 
przez organizatorów na terenie 
własnych placówek. Z etapu dru-
giego, przeprowadzonego na po-
ziomie międzyszkolnym, komisja 
wybrała po trzech uczniów z dzie-
sięciu szkół. Jedynie Gimnazjum 
nr 2 było reprezentowane przez 
czterech uczniów. Właśnie ta gru-
pa zdobyła najwyższą liczbę punk-
tów na tym etapie. Są to: Jan Nie-
dbalski, Artur Kowalczyk, Norbert 
Gniech, Michał Wuczyński.

– Przeprowadzaliśmy w kla-
sach lekcje na temat Euro i histo-
rii europejskiej piłki nożnej – po-
wiedziała Iwona Wygnał, przygo-
towująca drużynę do konkursu. 
– W szkole wisi tematyczna ga-
blota, poszerzająca wiadomo-
ści wszystkich uczniów. - Gratu-
lujemy szkole wspaniałej i kon-
sekwentnej pracy wychowawczej 

i pedagogicznej, znaczonej wi-
docznymi sukcesami. 

Radny Wiesław Kamiński za-
uważył znaczenie sportu dla 
kształcenia młodzieży. – Z dużą 
radością oczekuję powstania boisk 
dla szkół - powiedział. – Szczegól-
nie w trudnych dzielnicach trzeba 
młodzieży zaoferować spędzanie 
wolnego czasu. Dobrze, że przed-
siębiorstwa działające na tere-
nie Gdańska, robią coś dla szkół. 
W ten właśnie sposób buduje się 
więzi w lokalnej społeczności i two-
rzy postawy obywatelskie. 

- Konkurs należy do sekwencji 
działań zapisanych w programie 
dotyczącym budowy boiska – po-
wiedziała Anna Senger. – Działa-
nia te są różnorodne i obejmują nie 
tylko zadania edukacyjne i wycho-

wawcze. Jednym z nich jest inte-
gracja środowiska lokalnego oraz 
promocja Euro 2012 w Gdańsku.

- Boisko buduje Grupa Hos-
sa S.A. oraz Nordea Bank. Obec-
nie dysponujemy już projektem, 
przekazanym bezpłatnie przez 
Hossę. Jesteśmy na etapie 
kosztorysu i specyfikacji boiska. 
Przed nami zmówienie publicz-
ne, wybór inwestora oraz budo-
wa boiska, które będzie służyło 
społeczności szkolnej oraz lokal-
nej zgodnie z założeniem progra-
mu „Junior Gdańsk 2012”  – po-
wiedziała dyrektor szkoły Anna 
Ptasińska-Wojewoda. - Wierzy-
my, że budowa boiska zacieśni 
współpracę różnych środowisk 
lokalnych.  Młodzież, nauczyciele 
i rodzice są niezmiernie wdzięcz-

ni sponsorom, którzy w ten spo-
sób zrealizują nasze marzenia o 
pięknym obiekcie sportowym na 
wiele lat służącym mieszkańcom 
dzielnicy. Mamy nadzieję, że bu-
dowa rozpocznie się i zakończy 
jeszcze w tym roku - dodała   dy-
rektor szkoły. 

W sali gimnastycznej Szko-
ły Podstawowej nr 39 spotka-
li się  uczestnicy ze szkół gdań-
skich: Gimnazjum nr 2, 12, 22  
ze Szkół Podstawowych - 52, 39 
oraz  z Zespołu Szkół nr 3 z Sopo-
tu i ze Szkoły Podstawowej nr 21 
z Gdyni.

Podczas f inału konkursu 
uczniowie wykonywali zadania 
przygotowane przez komisję. W 
części multimedialnej należało 
odpowiedzieć na trzy pytania 
dotyczące pokazywanych po-
staci związanych z historią mi-
strzostw piłki nożnej oraz sym-
boliką Euro. W części drugiej 
uczestnicy rozwiązywali krzy-
żówkę, która okazała się trud-
ną łamigłówką.

- Miałbym kłopot z odpowie-
dziami, gdybym chciał z wami 
stanąć w szranki – żartował rad-
ny Wojciech Błaszkowski, wi-
ceprzewodniczący Gdańskiej 
Rady Oświatowej. – Taki kon-
kurs jest świetnym pomysłem 
– dodał. – Doskonale odpowia-
da na potrzeby uczniów z tej ka-
tegorii wiekowej. Trafnie popu-
laryzuje sport i wychowanie po-
przez sport. 

Uroczystość wręczenia na-
gród zaplanowano na Dzień Spor-
tu. Nagrody zostaną ufundowane 
przez sponsorów budowy boiska 
szkolnego oraz przez Radę Mia-
sta Gdańska.

Równolegle z konkursem wie-
dzy odbył się konkurs plastyczny. 
Do organizatorów wpłynęły pra-
ce, spośród których wybrano 17 
najciekawszych i poddano ocenie 
uczniów, nauczycieli i zaproszo-
nych gości. W konkursie publicz-
ności wygrała praca Aleksandry 
Rajchel ze Szkoły Podstawowej 
nr 39. Ola jako jedyna dziewczy-
na znalazła się również w pierw-
szej dziesiątce naj lepszych  
w konkursie wiedzy.

Zwycięzcą Wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy „Historia Euro 
i Europejskiej Piłki Nożnej” został 
Michał Wuczyński uczeń  Gimna-
zjum nr 2 w Gdańsku.

W Szkole Podstawowej 
nr 39 odbył się finał 
Wojewódzkiego Konkursu 
Wiedzy „Historia Euro i 
Europejskiej Piłki Nożnej” 
w ramach programu „Junior 
Gdańsk 2012”. Konkurs 
wpisany w program budowy 
boiska rozwija wiedzę 
i zainteresowania uczniów 
piłką nożną 
i kulturą sportu w Europie. 
Pokazuje sylwetki sławnych 
sportowców, którzy 
stanęli na najwyższym 
podium dzięki własnemu 
wysiłkowi.  Został objęty 
Honorowym Patronatem 
Prezydenta Miasta Gdańska, 
Grupy Inwestycyjnej Hossa 
S. A oraz Banku Nordea.

Wszyscy dobrze 

napisali  

Edukacja sportowa

Radny Wojciech Błaszkowski gratuluje Iwonie Wygnał 
i drużynie Gimnazjum nr 2
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H
onorowym patro-
natem konkursy 
objęli: Minister-
stwo Edukacji 

Narodowej,  Prezydent Mia-
sta Gdańska, Pomorski Ku-
rator Oświaty, Prezes Pomor-
skiej Izby Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, Nowy Kurier 
Nadbałtycki. Sponsorami na-
gród dla wszystkich uczestni-
ków byli przedstawiciele naj-
znakomitszych marek fryzjer-
skich i kosmetycznych: Bikor, 
DAX Cosmetics, Grupa Po-
lwell, Golden Rose, Goldwell, 
Kadus, Karczewscy, Kryolan, 
L’Oreal, Oriflame, Scarlet, 
Schwarzkopf, Wydawnictwo 
Suzi, Ziaja, Seba.

W konkursach udział wzięła 
młodzież z 15 szkół z całej Pol-
ski. Ponad 80 uczestników kon-
kursu startowało w  konkuren-
cjach  fryzjerskich, damskiej i mę-
skiej: „Powiew wiosny”  i „Gwiazda 
filmowa” oraz  konkurencji - maki-
jaż: „ W rytmie disco”.

Jak co roku i tym razem 
konkursy przyciągnęły wielu 
widzów, w tym uczniów gim-
nazjów, którzy w ramach dnia 
otwartego szkoły mogli przyj-
rzeć się pracy swoich starszych 
kolegów. Gośćmi byli też pra-
codawcy i rodzice. Swoją 
obecnością imprezę zaszczy-
cili przedstawiciele  Kancela-

Nożyce 
w dłoń
Uczestnicy pokazali swój kunszt i urodę 
-  w Zespole Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku 
przy ul. Dąbrowszczaków 35 w dniu 27 marca 2009 
roku odbył się V Ogólnopolski Konkurs Młodych 
Talentów Fryzjerskich  o „Bursztynowy Grzebień” 
i III Ogólnopolski Konkurs Makijażu o „Bursztynową 
Pomadkę”.

rii Prezydenta Miasta Gdań-
ska, Pomorskiego Kuratorium 
Oświaty, Wydziału Eduka-
cji,  Pomorskiego Cechu Rze-
miosł Fryzjersko - Kosme-
tycznych oraz Związków Za-
wodowych. W ramach impre-
zy odbył się też finał szkol-
nego konkursu „Na Najlep-
szego Kreatora Mody”, któ-
rego zwycięzcą został Kamil 
Szklarz z klasy III i. Można było 
również obejrzeć pokazy mody 
oraz  kolekcję ubiorów, na którą 
złożyły się prace wykonane w 
ramach projektu wymiany pol-
sko- niemieckiej. 

Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali dyplomy i upominki, 
a zwycięzcy Bursztynowe 
Grzebienie i Bursztynową Po-
madkę oraz  puchary i liczne 
nagrody ufundowane przez 
sponsorów. Organizacja kon-
kursu jest ogromnym przed-
sięwzięciem, wymagającym 
wielkiego wkładu pracy Dy-
rekcji, nauczycieli, pracowni-
ków szkoły i uczniów.

Zainteresowanie konkur-
sem wśród uczestników i wi-
dzów jest z roku na rok coraz 
większe i mamy nadzieję, że w 
przyszłym roku jeszcze więk-
sza liczba szkół zgłosi chęć 
udziału w konkursach organi-
zowanych w Zespole Szkół Za-
wodowych nr 9 w Gdańsku.

 

WYNIKI V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 

O „BURSZTYNOWY GRZEBIEŃ”

FRYZJERSTWO DAMSKIE

„Powiew wiosny”
I miejsce Daria Rzeppa -  Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie,
II miejsce Przemysław Kislinger - Zespół Szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,
III miejsce Robert Bejgerowski - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w  Bydgoszczy,
Wyróżnienie  Kamila Okołowska - Gdańska Szkoła Fryzjersko – Kosmetyczna,
Wyróżnienie Marta Najder  - Zespół Szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim.

„Gwiazda filmowa” 
I miejsce  Emilia Wilczewska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rumi, 
II miejsce Monika Stefaniak - Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Gdyni,
III miejsce Aneta  Pelc - Zespół Szkół Odzieżowych w Toruniu,
Wyróżnienie  Barbara Huzior - Zespół Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku,
Wyróżnienie  Adam Przyjemski - Zespół Szkół Zawodowych  nr 1 w Bydgoszczy.

FRYZJERSTWO MĘSKIE

„Powiew wiosny” 
I miejsce  Sebastian Łukaszewski - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi, 
II miejsce Mateusz Łyszkowski - Gdańska Szkoła Fryzjersko – Kosmetyczna,
III miejsce Tomasz Ksyt - Zespół Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku,
Wyróżnienie Fabiola Peplinska - Zespół Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku.

„Gwiazda filmowa”
I miejsce Katarzyna  Wiśniewska - Zespół Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku,
II miejsce Bartosz   Worach - Zespół Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku,
III miejsce Katarzyna Misztak - Zespół Szkół nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim,
Wyróżnienie Marika   Potrac - Zespół Szkół Zawodowych nr 9 w Gdańsku.
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Prezentacja szkoły

Do tego spotkania przygoto-
wywała się z dużym zaangażo-
waniem cała społeczność szkol-
na. Oficjalnego powitania doko-
nała dyrektor mgr Mirosława Ko-
wal, po czym młodzież przedsta-
wiła montaż słowno - muzycz-

 Dyrektor szkoły i dostojni goście 

Wizyta 
arcybiskupa 
w naszej szkole

Wyjątkowi goście odwiedzili naszą szkołę 16 marca 
2009 roku. Skromne progi ZKP i G nr 2 w Gdańsku 
przekroczyli Jego Ekscelencja Arcybiskup Tadeusz 
Gocłowski wraz z księdzem prałatem Cezarym 
Annusewiczem, duchownym opiekunem młodzieży.

ny upamiętniający IV rocznicę 
śmierci Jana Pawła II. Uczniowie 
podkreślili wartości wskazywa-
ne przez papieża Polaka, którymi  
chcą kierować się w życiu. Ks. ar-
cybiskup spotkał się także z gro-
nem pedagogicznym. 

Oglądając multimedialną pre-
zentację szkoły,  wspominano 
szkolne lata i  poruszono wie-
le interesujących tematów doty-
czących współczesnego życia.
Dostojny gość podkreślił życzli-
wą, wręcz rodzinną atmosferę, 

panującą w szkole, która jest nie-
zbędnym warunkiem, aby uczą-
ca się tu młodzież czuła się do-
brze, a efekty pracy nauczycieli 
były zadowalające.

Grono pedagogiczne ZKP i G nr 2 
z oddziałami integracyjnymi 

Mecze rozgrywaliśmy w ponie-
działki i w czwartki, a areną tych zma-
gań była nasza sala gimnastyczna. 
Od samego początku wykrystalizowa-
ła się czołówka czterech drużyn, któ-
ra toczyła zacięte boje o prymat w li-
dze. Początkowo przez kilka kolejek 
liderowała drużyna FC Liverpool pod 
okiem popularnego Simona (Seba-
stian Beśka). Jednak gdy ten zawod-

nik opuścił naszą szkołę, drużyna też 
spuściła z tonu i zaczęła tracić cenne 
punkty. Cały czas po piętach deptały 
im zespoły English Team, Noobs Po-
wer i ambitnie grająca drużyna Jako ze 
swoim widowiskowo grającym kapita-
nem Żelikiem (Kamil Krzewski).

Wszystkie mecze przebiegały 
w czysto sportowej atmosferze. Nie 
brakowało jednak walki, determinacji 

i sportowej złości. Wszystko to jednak 
odbywało się z zachowaniem przepi-
sów i zasad czystej gry. Losy mistrzo-
stwa ważyły się do ostatniej kolejki, któ-
ra akurat wypadła w Dni Otwarte naszej 
szkoły. Przebieg rozgrywek mogli więc 
obserwować również nasi goście, któ-
rzy licznie nas wtedy odwiedzili. Osta-
tecznie mistrzostwo w pierwszej histo-
rycznej edycji Ligi Piłki Nożnej Gimna-
zjum nr 8 przypadło drużynie English 
Team. W decydującym meczu z Jako 
grali oni jednak w osłabieniu, gdyż ka-
pitana i zarazem najskuteczniejszego 
zawodnika, mowa oczywiście o Bart-
ku Butlewskim, zmogła choroba. Nie 
przeszkodziło im to w rozbiciu druży-
ny wspomnianego Żelika. 

Na finiszu rozgrywek English Team 
zgromadzili 30 punktów. Drugie miej-
sce przypadło drużynie Noobs Pawer, 
której kapitanem był Lampart (Michał 
Ćwikliński). Zgromadzili oni również  
30 punktów, jednak o losach mistrzo-
stwa zdecydowała imponująca licz-
ba 105 zdobytych bramek przez En-
glish Team. 

Na trzecim miejscu uplasowała się 
drużyna Jako, która do końca kalkulo-
wała i liczyła po cichu na potknięcia ry-
wali do mistrzowskiego tytułu. Czwar-
te miejsce przypadło drużynie FC Li-
verpool. Czują jednak pewien niedo-
syt, gdyż od początku zapowiadali wal-
kę o tytuł mistrza. Na tym polega jed-
nak piękno sportu, że nie zawsze fawo-
ryt wygrywa. Piąte miejsce zajęła dru-
żyna Gdańskiej Wisły, w której brylo-
wał i walczył do upadłego jej kapitan 
Seba (Sebastian Fogt). O sile jego ato-
mowego strzału przekonali się chyba 
wszyscy bramkarze w lidze. Dla sta-

tystycznego obowiązku podam dalszą 
kolejność, i tak: szóste miejsce - Eme-
ryci i Renciści, siódme - Cichociem-
ni, ósme - Gdańskie Lwy, dziewiąte 
- Team Extream, dziesiąte - Żółtodzio-
by, jedenaste - Dynamo Gdańsk i dwu-
naste AC Pajace.

Po zakończeniu ostatnich pojedyn-
ków odbyło się uroczyste zakończenie 
rozgrywek i wręczenie drobnych upo-
minków dla pierwszych czterech dru-
żyn. Uroczystość tą swoją obecno-
ścią uświetniły nasze panie dyrektor.
Wszyscy zawodnicy wyrazili chęć 
uczestnictwa w następnej edycji tych 
rozgrywek.

W tym miejscu chciałbym podzię-
kować wszystkim, którzy mieli swój 
udział i wkład w przebieg tych emo-
cjonujących rozgrywek. Szczególnie 
zawodnikom, którzy dostarczyli nam 
wielkich emocji, kibicom, którzy gorą-
co dopingowali swoje drużyny, dyrekcji 
szkoły, która ufundowała nagrody, no 
i oczywiście naszym wspaniałym tan-
cerkom, które dały pokaz swoich zdol-
ności tanecznych.

Marcin Olejnik nauczyciel wf

Dekoracja zwycięzców

Będzie gol!

Liga piłki nożnej 
Gimnazjum nr 8
w Gdańsku
W naszej szkole ruszyły rozgrywki Ligi Piłki Nożnej 
Gimnazjum nr 8 w dniu 24 listopada 2008 roku.  
Do rozgrywek zgłosiło się 12 drużyn, jednak do ostatniej 
kolejki dotrwało 10 ekip. Dwie drużyny z powodu 
kłopotów kadrowych wycofały się w trakcie rozgrywek. 
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Uczennice piszą 
o swojej szkole

Poza tym szóstoklasiści mogli 
uczestniczyć w lekcji otwartej ję-
zyka angielskiego, spróbować swo-
ich sił w zabawie „tongue twister”, 
a także zapoznać się z ofertą kla-
sy z dodatkowym językiem hisz-
pańskim. Finał imprezy stanowił 
występ koła teatralnego w języku 
angielskim. 
Była to in-
sceniza-
cja znanej 
wszystkim 
baśni o Kró-
lewnie Śnież-
ce i sied-
miu krasno-
ludkach. Nie 
było więc 
problemu 
z jej  zrozu-
mieniem. 
Wspaniała gra aktorów i profe-
sjonalne przygotowanie spekta-
klu przez Iwonę Kacprzyńską  zo-
stało nagrodzone brawami i sło-
wami uznania goszczących u nas 
uczniów i nauczycieli. Pokazali-
śmy, że nauka w naszej szkole 
jest interesująca i przekazywana 
w pasjonujący sposób. 

Zainteresowanie ofertą szko-
ły było ogromne ze względu na jej 
różnorodność. W roku szkolnym 
2009/2010 utworzone będą klasy: 
językowa, tzw. „angielska”, matema-
tyczno - informatyczna (integracyj-
na), matematyczno-informatyczna, 

D
la przybyłych licznie 
grup uczniów szkół 
podstawowych przygo-
towaliśmy wiele atrak-

cji. Pokazywaliśmy wraz z nauczycie-
lami, jak funkcjonuje nasza placów-
ka. Był więc turniej piłki nożnej i po-
kaz układu tanecznego cheerleade-
rek. Gościom przypadły do gustu za-
jęcia informatyki prowadzone przez 
Annę Żylewicz, na których uczniowie 
zajmowali się pracą nad dokumenta-
mi w czasie rzeczywistym, z wykorzy-
staniem aplikacji goole.doc.

Równie dużym zainteresowa-
niem cieszyły się warsztaty pla-
styczne prowadzone przez Beatę 
Majewską. Uczestnicy rysowali 
pastelami, malowali na szkle, bar-
wili gliniane figurki, a także tkali. 
Prace bardzo się podobały, uwa-
gę zwiedzających zwróciło graffiti 
wykonane przez naszych uczniów 
na ścianie korytarza. Zajęciami, 
które w szczególności zaciekawi-
ły chłopców, były prace technicz-
ne. W tym roku drugoklasiści wy-
konują model katamaranu. 

- Interesuję się kulturą Japonii, a przede 
wszystkim rysunkiem i muzyką – powiedzia-
ła Dorota. - Jednakże w Polsce trudno do-
stać płytę ulubionego japońskiego zespołu, 
nie mówiąc już o gadżetach. Maluję także 
na koszulkach. Moja mama widząc, ile pra-
cy wkładam w moje hobby i, że nie zanie-
dbuję przy tym szkoły, bardzo mnie wspie-
ra - nie tylko kupując nowe przybory i man-
gi, ale także motywuje mnie. 

Dorota nigdy nie uczęszczała na żad-
ne zajęcia dodatkowe oprócz szkolnego 
kółka plastycznego (chodzi do tej szkoły 
już od podstawówki), które prowadzi Be-
ata Majewska. Pragnie dostać się do li-
ceum plastycznego i spotkać z ulubionym 
zespołem the GazettE.

Rysuje Dorota Kobiella

Kamila Kruk i Paulina Ziółkowska

Lekcja informatyki: Anna Żylewicz
objaśnia problem Krzyśkowi 
Garbaczewskiemu 

Lekcja plastyki: Beata Majewska i jej uczennice 
– Dominika Gil i Patrycja Czubat

Dzień otwarty w Gimnazjum nr 8 im. Obrońców Poczty 
Polskiej  przy ul. Żabi Kruk 5 zorganizowaliśmy 18 
marca. Stworzyliśmy tym samym wspaniałą okazję do 
zapoznania się z ofertą dydaktyczną gimnazjum, które 
rozwija zainteresowania uczniów, a także umożliwia im 
wybór dobrej szkoły ponadgimnazjalnej.

ogólna z elementami edu-
kacji teatralnej, ogólna inte-
gracyjna z dodatkowym ję-
zykiem hiszpańskim, ogól-
na integracyjna.

Dodatkowe zajęcia fa-
kultatywne dostosowane 
są do potrzeb i zaintere-
sowań uczniów. Wśród 
nich wyróżnić można: klub 
europejski, koło teatralne 
(również w języku angiel-
skim), DKF, koła sportowe, 

fotograficzne, medialne, zajęcia tera-
pii logopedycznej, rewalidację, zaję-
cia wyrównawcze i wiele innych.

Mamy także bogatą tradycję im-
prez szkolnych. Dzięki niej gimna-
zjum jest miejscem aktywnego ży-
cia kulturalnego. Pierwszoklasiści 

na początku roku szkolnego wyjeż-
dżają na obóz integracyjny, po to by 
już we wrześniu każdy z nich czuł się 
dobrze w swojej klasie.

Dodatkowym atutem Gimna-
zjum nr 8 jest system stałego mo-
nitoringu, funkcjonujący od tego 
roku dziennik elektroniczny, a tak-
że zmodernizowane i bogate w 
pomoce dydaktyczne sale lekcyj-
ne. Mamy nadzieję, że szóstoklasi-
stom spodobało się w naszej szko-
le i wrócą do niej jako uczniowie 
klas pierwszych.

Uczennice klasy IIIe Kamila Kruk 
i Paulina Ziółkowska
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Dobre praktyki

Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych 

Pomaga zrobić 
karierę edukacyjną

Współpracuję z Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną. Uczestniczę w or-
ganizowanych raz w miesiącu przez PPP 
szkoleniach dla szkolnych doradców za-
wodowych. Gromadzę, aktualizuję i udo-
stępniam uczniom gimnazjum potrzebne 
informacje na temat oferty edukacyjnej 
szkół ponadgimnazjalnych, rynku pracy, 
atrakcyjnych zawodów i zmieniających 
się trendów edukacyjnych i zawodo-
wych. W ramach swojej pracy organizu-
ję zajęcia warsztatowe i prowadzę indy-
widualne rozmowy doradcze. W klasach 
I-II odbywają się cztery zespołowe spo-
tkania warsztatowe, po dwa w semestrze, 
w klasach III natomiast jest aż dziesięć ta-
kich spotkań w roku szkolnym, czyli raz w 
miesiącu w każdej klasie. Organizujemy 
od roku 2004 w Gimnazjum nr 3 Giełdę 
Szkół Ponadgimnazjalnych, w której bio-
rą udział reprezentanci prawie wszyst-
kich szkół ponadgimnazjalnych z Gdań-
ska oraz zainteresowane szkoły z Sopo-
tu i Gdyni. W tym roku szkolnym na 38 
zaproszonych szkół ponadgimnazjalnych 
udział wzięło 31.

Dzięki tej inicjatywie uczniowie klas 
III Gimnazjum nr 3 od wielu lat mają 
możliwość poznania oferty wszystkich 
typów szkół przez bezpośredni kontakt 
z uczniami i nauczycielami. W ubiegłym 
roku szkolnym zaprosiliśmy też uczniów 
klas III Gimnazjum nr 8. W tym roku do-
datkowo z możliwości spotkania skorzy-
stali również uczniowie klas III Gimna-
zjum nr 5.  

Czy rodzice i uczniowie zgłaszają 
się po poradę?

Na indywidualne rozmowy doradcze 
zgłaszają się głównie uczniowie klas III, 
ale i z niższych roczników. W klasach I-II 
grupowe spotkania warsztatowe są na-
stawione na określanie mocnych i sła-
bych stron uczniów, rozpoznawanie ich 
zainteresowań. Celem spotkań w kla-
sach III jest oprócz poznawania zainte-
resowań, określanie zdolności i predys-
pozycji zawodowych, które mogą pomóc 
w świadomym wyborze dalszego kierun-
ku kształcenia. 

W bieżącym roku szkolnym wzrosło 
zainteresowanie rodziców, którzy co-
raz częściej uczestniczą w indywidual-

nych rozmowach doradczych wspólnie 
ze swoimi dziećmi. Spotkania doradcze 
w zakresie wyboru odpowiedniego pro-
filu klasy dla uczniów proponujemy rów-
nież rodzicom i uczniom szkół podsta-
wowych podczas rekrutacji do nasze-
go gimnazjum. 

Czego chcą się dowiedzieć?

Rodzice i uczniowie chcą uzyskać in-
formacje o zasadach rekrutacji do szkół po-

nadgimnazjalnych, wymaganych punktach i 

ofercie edukacyjnej. Interesują się też moż-

liwościami kształcenia w zakresie języków 
obcych i ich kontynuacji po gimnazjum. 

Dużym zainteresowaniem cieszą 
się rankingi szkół, które dostarczają in-
formacji o jakości kształcenia w szko-
łach ponadgimnazjalnych. Rośnie zain-
teresowanie kształceniem technicznym 
i zawodowym, jako możliwością zdoby-
cia konkretnych kwalifikacji, często w po-
szukiwanych przez pracodawców zawo-
dach. Uczniowie często chcą uzyskiwać 
informacje o uczelniach wyższych i moż-
liwościach kariery edukacyjnej i zawodo-
wej na wiele lat.  

Jakich informacji im brakuje? 

Potrzebują informacji o etapach ka-
riery zawodowej, kwalifikacjach wymaga-
nych w wybranych zawodach. Potrzebu-
ją też informacji o systemie kształcenia 
w Polsce, szkołach kończących się ma-
turą lub zdobyciem konkretnych kwalifi-
kacji zawodowych, lub zapewniają obie 
te możliwości. Uczniowie szczególnie po-
szukują informacji o liczbie punktów, da-
jącej wstęp do  wymarzonej szkoły. Inte-
resują się stabilnością zawodu i satys-
fakcjonującym wynagrodzeniem. Pyta-
ją o zalety  i wady zawodów, możliwo-

ściach ich osiągnięcia i trudnościach, któ-
re mogą wystąpić podczas ich zdobywa-
nia. Uświadamiają sobie własne oczeki-
wania wobec przyszłego kształcenia i wy-
branego zawodu. Bardzo pomocne w za-
pewnieniu uczniom informacji są wydru-
kowane „Informatory” o szkołach, które 
co roku otrzymują gimnazjaliści.  

Nowa inicjatywa - fundusze euro-
pejskie w rozwoju stanowiska szkolne-
go doradcy zawodowego.

W bieżącym roku szkolnym nową ini-
cjatywą szkolnego doradcy zawodowego 
było przygotowanie wniosku aplikacyjne-
go o przyznanie środków z Unii Europej-
skiej na rozwój zadań doradczych i socjo-
terapeutycznych w Gimnazjum nr 3.  

Nasz wniosek pod tytułem „Kreujemy 
swoją przyszłość, świadomie wybieramy” 
przeszedł już pozytywnie ocenę formalną 
i obecnie z niecierpliwością oczekujemy na  
wynik jego oceny merytorycznej. 

Anita Fabrycka
szkolny doradca zawodowy 

w Gimnazjum nr 3 

Giełda Szkół Ponadgimnazjal-
nych w dniu 1 kwietnia  jest już tra-
dycją Gimnazjum nr 3 i odbywała się 
już po raz piąty, dla kolejnego roczni-
ka naszych absolwentów. Giełda jest 
ważnym wydarzeniem dla uczniów 
klas III, którzy mogą w ten sposób 
poznać możliwości dalszego kształ-
cenia w szkołach różnych rodzajów: 
liceach, technikach, szkołach zawo-
dowych. Dzięki temu nasi uczniowie 
mogą świadomie zaplanować swoją 
dalszą karierę edukacyjną i zawodo-
wą, zgodnie z własnymi zaintereso-
waniami i możliwościami. Uczniowie 
otrzymali  ulotki, informujące o  ofer-
cie edukacyjnej każdej z zaproszo-
nych szkół, oglądali prezentacje mul-
timedialne, mogli też bezpośrednio 
porozmawiać z uczniami i nauczy-
cielami, aby zdobyć pełne informa-

Stanowisko szkolnego doradcy zawodowego w Gimnazjum 
nr 3 w powstało z inicjatywy dyrektora szkoły Marcina 
Hintza, za zgodą ówczesnej wiceprezydent Gdańska 
Katarzyny Hall. Utworzono je 1 września 2007 roku. 
Powołano mnie na to stanowisko ze względu na ukończenie 
studiów podyplomowych w zakresie doradztwa zawodowego. Anita Fabrycka, doradca zawodowy 

cje o ofercie edukacyjnej na kolejny 
rok szkolny oraz wymaganiach re-
krutacyjnych. 

W Giełdzie Szkół wzięli udział 
uczniowie jedenastu klas III Gimna-
zjum nr 3 oraz zaproszeni uczniowie 
klas III z  Gimnazjum nr 8 i Gimna-
zjum nr 5 w Gdańsku.

W Giełdzie Szkół Ponadgimna-
zjalnych  pokazały swoje możliwości 
edukacyjne następujące szkoły: 

I LO, II LO, Conradinum, Zespół 
Szkół  Plastycznych w Gdyni, ZSZ 
nr 9, XV LO, Zespół Szkół Łączno-
ści, III LO w Gdyni, IV LO, VI LO, Po-
morskie Szkoły Rzemiosł, Państwo-
we Szkoły Budownictwa, XX LO, VII 
LO,  Zespół Szkół Samochodowych, 
Zespół Szkół Budowlano Architekto-
nicznych, Zespół Szkół Handlowych 
w Sopocie, XIX LO,

Zespół szkół Architektury Krajo-
brazu i Handlowo-Usługowych, Ze-
spół Szkół Przemysłu Spożywczego 
i Chemicznego, ZSO nr 1, 

Szkoły Ekonomiczno-Handlo-
we, „Akademia” Pomorskie Cen-
trum Edukacyjne, Szkoły Elektrycz-
ne i Elektroniczne, XIV LO, Zespół 
Szkół Inżynierii Środowiska, IX LO, 

Zespół Sportowych Szkół Ogól-
nokształcących, Ogólnokształcące 
Szkoły Sportowe i Zawodowe, Ze-
spół Szkół Energetycznych, Ze-
spół Szkół Gastronomiczno-Ho-
telarskich. 

Wszystkim szkołom składamy 
wyrazy podziękowania. 

Dyrektor Gimnazjum nr 3 
Marcin Hintz

Szkolny doradca zawodowy
Anita Fabrycka
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Nauczycielka wzorem 
dla wszystkich

Dobre praktyki

Nauczyciele nominowani do nagrody

Ta figura stoi 
na mapie Europy 

darzeń kulturalnych i sportowych, czy 
z nauczycielem, który jak matka wy-
słucha kłopotów każdego i tryska po-
zytywną energią. 

Kapituła wybrała nauczyciel-
kę, którą stworzyła przed pięciu laty 
Szkolne Koło Wolontariatu, nawiązała 
współpracę z licznymi instytucjami, an-
gażuje liczną grupę młodzieży, uczest-
niczącą systematycznie w spotkaniach 
i podejmuje działania na rzecz środo-
wiska lokalnego. – Uczniowie pod jej 
kierunkiem uczą się sposobów warto-
ściowego, a jednocześnie radosnego 
i dającego satysfakcję, sposobu spę-
dzania czasu wolnego, zyskują moty-
wację do twórczej postawy wobec ży-
cia i własnego rozwoju – powiedział 
profesor Edmund Wittbrodt, senator 
Rzeczpospolitej. 

Profesor podkreślił jeszcze szcze-
gólne cechy bohaterów  tego wydarze-
nia: cechuje ich dbałość o rozwój wła-
sny, praca pozalekcyjna z młodzieżą 
oraz przykład osobisty, którym kształ-
tują postawy młodzieży w oparciu 
o wartości uniwersalne, wartości ogól-
noludzkie, wartości chrześcijańskie. 
Profesor Wittbrodt powiedział jeszcze 
– Wszyscy oni są wzorami osobowo-
ściowymi i autorytetami dla młodzieży. 
Takich wzorców nam wszystkim bar-
dzo potrzeba. 

Kapitułę tworzą następujące oso-
by: prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, 
mgr Marcin Hintz Dyrektor Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Gdańsku, ks. dr 
Wojciech Cichosz Dyrektor Zespołu 
Szkół Katolickich w Gdyni. Kapituła, 
zebrawszy się na naradę w dniu 27 
marca, stwierdziła, że wszystkie na-
desłane kandydatury w nadzwyczajny 
sposób spełniają warunki regulaminu. 
Nauczyciele odznaczają się wyjątkową 
aktywnością  w dziedzinie zawodowej 
i wychowawczej. 

Laureatką konkursu, obdarzoną 
nagrodą Srebrnego Anioła, została 
Małgorzata Kapica z Gimnazjum nr 11 
im. Obrońców Westerplatte w Gdań-
sku. Wręczając statuetkę tej znako-
mitej nauczycielce, profesor Edmund 
Wittbrodt powiedział, że kapituła mia-
ła ogromny problem z wyborem naj-
lepszego z najlepszych, bo trudno na 
przykład porównać kogoś, kto wspa-
niale wzbudza zainteresowanie mło-
dzieży kulturą z doskonałym nauczy-
cielem matematyki i animatorem wy-

Papież wskazał im,  jak sami powin-
ni tworzyć historię, aby miała dla nich 
ślad Boskiego planu i zamysłu. – Czyta-
jąc słowa papieża, mogliśmy się dowie-
dzieć, co możemy zrobić, aby zło nigdy 
się nie powtórzyło. 

Grupa druga tworzyła odpowiedzi 
w kontekście hasła „W Europie byliśmy 
zawsze”, wskazując, że Polska nie mia-
ła potrzeby, by do niej wchodzić. Przy-
toczyli nazwiska wielkich Polaków Eu-
ropejczyków, poczynając od Koperni-
ka, a na Wałęsie kończąc. Podkreślili 
rolę chrztu Polski dla włączenia jej we 
wspólną historię. 

Uczniowie mądrze kierowani przez 
nauczycieli pokazali wszystkim, z  czego 
Polacy mogą być dumni – jaki jest wkład 
naszego narodu w duchowość Europy 
i w walkę o demokrację. Grupa, zajmu-
jąca się rolą młodzieży w Europie, przy-
pomniała słowa papieża – „Wy jesteście 
przyszłością świata”. W młodzieży papież 
zauważał potencjał dobra i twórczości. 

Nauczyciele Gimnazjum nr 3 przyję-
li atrakcyjną formę dydaktyczną, tworząc 
drogowskazy, którym młodzież nadawa-
ła treść. Wszyscy zebrani otrzymali moż-
liwość wyrażenia swoich życzeń dla Eu-
ropy. Przypinano je na tablicy, aktywując 
serca, umysły i emocje. 

W sposób trafny podsumował warsz-
taty Przewodniczący Komisji Edukacji 

Piotr Gierszewski, wskazując na leżąca 
na postumencie mapę Europy, na któ-
rej postawiono figurę Chrystusa. – Czyż 
przypadkiem jest, że ta postać stoi na ma-
pie w tym miejscu, gdzie są narysowane 
granice Polski? – zapytał. Wszyscy znali 
oczywistą odpowiedź. 

Uczestnicy warsztatów prezentowa-
li swoje przemyślenia, zgodnie z pra-
cą w poszczególnych grupach. Przed-
sięwzięcie zostało zakończone przed-
stawieniem teatralnym w wykonaniu 
uczniów klasy pierwszej, przygotowa-
nych przez Elżbietę Cimaszkiewicz. 

Dyrektor szkoły Marcin Hinz, dzięku-
jąc wszystkim za trud włożony w przygo-
towanie warsztatów, prezentacji i przed-
stawienia, wyraził opinie wszystkich, pod-
kreślając swój podziw dla wielkiej i pięk-
nej pracy, którą wykonali uczniowie i na-
uczyciele jego szkoły. – Jesteśmy rodzi-
ną – zauważył. 

Organizatorem konkursu 
„Srebrny Anioł. 
Najlepszy wychowawca 
młodzieży” jest Centrum 
Duszpasterstwa 
Młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej, którym kieruje 
ks. Zbigniew Drzał. 
Do finału konkursu 
młodzież nominowała 
25 nauczycieli z terenu   
Pomorza Gdańskiego. 
Uroczystość wręczenia 
nagrody głównej 
oraz dyplomów dla 
wyróżnionych nauczycieli 
miała miejsce w kościele 
Matki Bożej Królowej 
Korony Polskiej  w Oliwie 
w dniu 5 kwietnia.  

A oto nasza prezentacja

Wypowiadamy się poprzez teatr

Ks. Zbigniew Drzał wpisuje 
się do Księgi Pamiątkowej

Wspólnie omawiamy zagadnienie

Nauczyciele w kilku tematycznych grupach pracowali 
z uczniami nad tekstami pisanymi ręką Jana Pawła 
II, wyciągając z nich ważne myśli i wskazania. Grupa 
pierwsza zajmowała się historią Europy. 

Profesor Edmund Wittbrodt wrę-
cza nagrodę Małgorzacie Kapicy  
z Gimnazjum 11
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Dobre praktyki

Małgorzata Łeszczyńska prezentu-
je prace uczniów 

Wracamy z Francji 

Pokazaliśmy 
nasze prace
Wizyta zespołu z ZKPiG 
nr 13 w Nancy była 
rezultatem programu 
Comenius,  partnerskich 
projektów szkół. W 
dniach od 16 do 21 
marca przebywaliśmy 
w Nancy we Francji. 
Uczniowie doskonale 
porozumiewali się 
w języku francuskim 
i angielskim.

Cztery uczennice z klas trzecich 
– Zuzanna Morawska i Agnieszka 
Kuzborska z kl. III D, Wiktoria Ja-
kubowska i Julia Witt z kl. III C ra-
zem z Małgorzatą Łeszczyńską - na-
uczycielką  francuskiego oraz z Joan-
ną Wiśniewską, uczącą  angielskie-
go,  reprezentowały naszą szkołę 
we Francji. 

Uczennice mieszkały w rodzi-
nach swoich francuskich rówieśni-
ków. Razem z nimi uczęszczały 
do szkoły, zwiedzały Nancy, bra-
ły udział w ich codziennych zaję-
ciach, spędzając  wspólnie popo-
łudnia i wieczory. - Uważam, że ży-
cie francuskiej rodziny nie różni się 
wcale od naszego w Polsce - mówi 
Zuzia. - Dzieci mają podobne za-
interesowania do naszych, grają 
w różne gry, uprawiają sport - do-
daje Agnieszka. – Niezbyt smako-
wała nam kuchnia i typowo francu-
skie potrawy, jak tarta czy quiche lor-
raine – mówią dziewczynki.

Nauczyciele uczestniczący w spo-
tkaniu zaprezentowali prace uczniów 

W tym roku graliśmy dla pół-
torarocznego Szymona, pod-
opiecznego gdańskiego Hospi-
cjum im. ks. Eugeniusza Dutkie-
wicza SAC. Chłopiec ma wro-
dzoną wadę serca, pod posta-
cią zarośnięcia drogi odpływu 
prawej komory. Bardzo szybko 
się męczy. Prawie przez cały 
czas ma trójkąt siniczny wokół 
ust. Wygląda jak leśna jagoda 
o szerokim uśmiechu i bystrym 

dotyczące drugiego tematu projektu 
„Tradycyjne święta”. Uczniowie przy-
gotowali  krótkie scenki przedstawia-
jące najważniejsze święta obchodzo-
ne w ich krajach.

Wizyta w Nancy to niezapomnia-
ne wrażenia dla uczniów, którzy mieli 
okazję poznać zwyczaje i codzienne 
życie francuskich dzieci, znane do-
tąd  jedynie z podręczników i opo-
wiadań nauczyciela. Mogli również 

wykorzystać i ocenić swoje umiejęt-
ności w zakresie posługiwania się ję-
zykiem francuskim.

Projekt jest finansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej, uczniowie 
więc nie ponieśli kosztów związa-
nych z podróżą. Uczniowie ze szkół 
partnerskich przyjadą do Gdańska 
1 czerwca. 

Koordynator projektu
Małgorzata Łeszczyńska

Tańczymy i pomagamy z radością 

Koncert 
z całego serca 
Przegląd  Młodych Talentów w Zespole Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13  na Zaspie 
miał piękny cel. Tradycją szkoły stał się corocznie 
organizowany koncert,  w trakcie którego uczniowie 
i wychowankowie kwestują na rzecz poszkodowanego 
dziecka. Młodzież prezentuje się w śpiewie, 
deklamacjach, tańcu i grze na różnych instrumentach. 
Odbywa się również aukcja obrazów i wytworów  
plastycznych, wykonanych ręką dzieci lub ich rodziców. 

wzroku. Często ma  sine dło-
nie i stópki. Mimo choroby za-
czął mówić.

Koncert rozpoczął specjalnie 
przygotowany pokaz multimedial-
ny dotyczący chłopca – niezwy-
kle wzruszający i przybliżający 
problemy, z którymi na co dzień 
boryka się dziecko i jego rodzice 

– wszyscy byli honorowymi go-
śćmi koncertu. Serca ofiarodaw-
ców – uczniów i ich rodzin, tłum-
nie zgromadzonych na koncer-
cie  jak co roku okazały się hoj-
ne – udało się zebrać 4 tysiące 
złotych, które przekazane zosta-
ły rodzicom Szymona.

Agnieszka Spigarska-Linde
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Prezentacja szkoły

Klub polityczny wciąż debatuje.

W sali chemicznej wrze żół-
ty płyn w menzurce, który na 
pewno nie jest sokiem poma-
rańczowym. Do stołu laborato-
ryjnego podchodzą uczniowie 
ze szkół gimnazjalnych, przy-
ciągani interesującymi doświad-
czeniami. Wykazują się dociekli-
wością: chcą poznać sposób na-
uczania. – W tym roku wprowa-
dziliśmy po raz pierwszy podział 
na grupy – odpowiada im  Barba-
ra Kufel, ucząca chemii. – Zaję-
cia w laboratorium są prowadzo-
ne w języku polskim lub angiel-
skim. Możecie swobodnie wybrać 
język, w jakim chce się uczestni-
czyć w zajęciach. 

Dziewczęta z Gimnazjum 
nr 30 dopytują się o różne szcze-
góły. Zadowolone są z możliwo-
ści uczestniczenia w zajęciach 
kółka chemicznego. – Mamy spo-
ro uczniów, którzy wiedzą cze-
go chcą: maja pomysł na życie 
– mówi pani profesor. – Dobrze 
się z nimi pracuje. Są to przyszli 
studenci medycyny. Chcą być naj-

lepsi, bo według nich, być średnim 
to znaczy nikim.

Barbara Kufel nagrała do-
świadczenia do podręcznika z che-
mii przy współpracy OPERONU. 
Będzie również nakręcony film, po-
kazujący doświadczenia.

Fizyczne Laboratorium Dexte-
ra to – jak widać od razu – pasjo-
naci tego przedmiotu. – Wszystkie 
doświadczenia przygotowali sami, 
choć są uczniami klasy pierwszej 
– mówi Renata Kolecka, ucząca 
fizyki. – Do mnie należało jedynie 
nadzorowanie. 

Michał Gasiński opowiada 
o użyciu laptopa jako oscylosko-
pu, podając wyjaśnienia tak szyb-
ko, że trudno nadążyć za tokiem 
jego myśli. Oryginalne doświad-
czenia są dla niego bardzo pro-
ste. Agnieszka Olszewska i Ola 
Marciniak wymyśliły doświadcze-
nie z implozją puszki. I to one po-

Od pomysłu 
Podręczne laboratorium 

do pobierania odcisków palców 

Ciekawe doświadczenia chemiczne 

Prezentacja stylu klasycznego i nowoczesnej poezji

W III LO Dzień Otwarty 
był wypełniony 

atrakcjami. Mimo 
wysokiego poziomu 
i sukcesów dyrekcja 

i grono pedagogiczne 
czynią starania w celu 

pokazania swej szkoły od 
najlepszej strony. Potrafią 

poderwać do działań 
niezwykle aktywną 

młodzież. Podczas Dnia  
Otwartego uczniowie 
zaprezentowali naukę 

w ciekawy sposób. 

trafią dokonać sztuczki cyrkowej, 
polegającej na włożeniu jajka do 
butelki. – Wrzucamy zapaloną za-
pałkę do butelki – objaśniają – ci-
śnienie wpycha jajko. – Okazuje 
się, że tajemnica zostaje wyjaśnio-
na prostą zasadą fizyczną. 

Agata Kurowska i Joanna Ko-
tarska zbudowały pomysłowe 
urządzenie do zbierania odci-
sków palców. 

Cała szkoła tętni życiem. W sa-
li do nauki polskiego uczennice 
Mariusza Jakimowicza prezentu-
ją greckie stroje i potrafią obja-
śnić każdemu, czym jest frenezja 
romantyczna. 

W auli trwa pokaz talentów 
wokalnych oraz oryginalne rewia 
mody, ilustrująca określone style 
kulturowe. 

- Powalił mnie na kolana wy-
stęp Karoliny Kotowskiej - wicemi-
strzyni Polski z 2007 roku w gim-

nastyce artystycznej, prezentują-
cej układ ze wstążką, oraz występ 
Macieja Sroki – to fortepianowy 
geniusz, który w przyszłości może 
zostanie lekarzem – powiedziała 
Dorota Jamroż-Janowicz.

W sali gimnastycznej nauczy-
ciele grają w piłkę siatkową z dru-
żyną uczniów i prowadzą dwoma 
punktami. 

W ciemnej sali, symbolizują-
cej piekło, trwają objaśnienia do-
tyczące IB. – Nie jesteśmy tacy 
straszni, jak nas malują – tłu-
maczy diabelskie aluzje uczen-
nica, opowiadająca o tym, co to 
jest CAS. – Wszyscy już wiedzą, 
nieprawdaż?

Koło polityczne wciąż dyskutu-
je - Nie zapomnijcie wziąć udzia-
łu w debacie – przypomina Mate-
usz Zdziński. – A może niewielki 
test na temat Unii? – proponuje. 
- Mamy wiele pomysłów.

do pomysłu
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Prowadząca wieczorek, Jo-
lanta Niedźwiecka rozmawia-
ła z ks. Krzysztofem Konkolem 
na temat wierszy z debiutanckie-
go tomiku księdza „W cieniu”. Roz-
mowa była prowadzona po przyja-
cielsku i z dużym poczuciem hu-
moru.  Pytania o znaczenie tytu-

łu i o warsztat przeplatały się z dy-
gresjami na temat młodzieżowego 
slangu, jego obrazowości i przydat-
ności, bo przecież łatwiej powie-
dzieć „jarzysz?” niż „zrozumia-
łeś, co ci powiedziałem?”, praw-
da? Ksiądz pokazał w ten sposób, 
że nie chce przywdziewać maski 

Pytam cię

Uczennica XV 
LO relacjonuje 
wieczorek poetycki. 
Delikatny blask 
świeczek i żółte 
tulipany stojące 
na każdym stoliku,  
subtelne dźwięki 
gitary i pianina 
tworzyły kameralny 
klimat. Idealny, by 
z zapartym tchem 
chłonąć, skłaniającą 
do refleksji poezję.

poważnego poety i  wciąż walczy 
o prawo do istnienia swojego we-
wnętrznego dziecka. O to, by być 
jak najprawdziwszym, bo prawda 
zawsze idzie w parze z dobrem, 
a dobro – z miłością.

Czytano również wybrane wier-
sze przez uczniów, Jolantę Niedź-

wiecką i samego autora. Wiersze 
poruszają wiele rozmaitych tema-
tów, zawierają bystre spostrzeże-
nia, przestrogi, wskazówki. Przed-
stawiają prawdy o poezji, słucha-
niu, „świętym niepokoju”, pieszej 
podróży do nieba, o pasji, z któ-
rą czasem trzeba uważać, by nie 
zastąpiła nam kontaktu z drugim 
człowiekiem. Poezja mówiła rów-
nież o maskach. Maskę szczerą 
i dziecka  współczesny świat uczy-
nił najmniej potrzebnymi. Z utwo-
rów ks. Krzysztofa płynie mądrość, 
taka uduchowiona mądrość, poda-
na w sposób skondensowany i pro-
sty, by nadmiar słów czy przepych 
formy, nie zatarły w nich tego, 
co najważniejsze.

Jak żyć? Na to pytanie odpo-
wiadano już przeróżnie. Odpowie-
dział na nie także ks. Krzysztof. 
Szczęśliwi będą ci, którzy potrafią 
się cieszyć drobnostkami. Cieszą 
również osiągnięcia czy wspinanie 
się po kolejnych stopniach sukce-
su, pozostawiają jednak niedosyt, 
bo pojawiają się nowe cele, do któ-
rych trzeba dążyć.

Wartościowe spotkanie, o czym 
też była mowa na wieczorku, cha-
rakteryzuje się tym, że uczestnicy 
odnajdują im wartości, pozwalają-
ce im stać się lepszymi ludźmi.

Maria Bogdańska, kl. II h 

Jak żyć?

Na gitarze gra Marcin Nowakowski
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Konkurs odbywał się w dwóch 
kategoriach: gimnazja i licea. 
Wzięły w nim udział cztery ze-
społy ze szkół licealnych Trójmia-
sta oraz trzy zespoły z gimnazjów 
gdyńskich.

W jury konkursu zasiadali: Virgi-
nie Little z Warszawy, redaktor na-
czelna miesięcznika „Les Echos de 
Pologne”, Pascal Schaller z Toru-
nia, attaché de cooperation pour 
le français z Ambasady Francji 
oraz Sławomir Tyborski z Gdań-
ska, specjalista od teatru po fran-
cusku, pracownik Uniwersytetu 
Gdańskiego.

Jako pierwsze, wystąpiło II 
LO z Gdańska, pokazując swo-
ją interpretację głównego moty-
wu w przedstawieniu pod tytułem: 
„Tomcio Paluszek i jego adidasy”. 

Następnie zobaczyliśmy przed-
stawienie „Tomcio Paluszek” przy-
gotowane przez III Liceum Ogól-

nokształcące z Sopotu; kolejnym 
spektaklem było przedstawienie 
III LO z Gdyni, „Małe uciekinier-
ki nie mówią”; ostatnie w katego-
rii liceów wystąpiło I LO z Wej-
herowa ze spektaklem: „Tomcia 
Paluszek i czasy współczesne”. 
Kategorię gimnazjów rozpoczęło 
Gimnazjum nr 1 z Gdyni, przed-
stawiając klasyczną wersję „Tom-
cia Paluszka”; następnie obejrze-
liśmy spektakl „Trzymaj się swoje-
go snu” Gimnazjum nr 10 z Gdy-
ni i, na końcu, „Modę na sukces” 
przedstawioną przez Gimnazjum 
nr 24 z Gdyni.

W kategorii liceów I miejsce za-
jęło III LO z Gdyni, II miejsce - II 
LO z Gdańska, III miejsce – I LO 
z Wejherowa. W kategorii gimna-
zjów I miejsce zajęło Gimnazjum nr 
10 z Gdyni, II miejsce – Gimnazjum 
nr 1 z Gdyni i III miejsce – Gimna-
zjum nr 24 z Gdyni.

Dziesięć małych 

paluszków w adidasach

W II LO - IX Konkurs 
Teatralny Interpretacji 

Baśni w Języku 
Francuskim - Tomcio 

Paluszek 2009. Konkurs 
został zorganizowany 

przez II LO w Gdańsku 
przy wsparciu Małgorzaty 

Zalewskiej z Zespołu 
Szkół Plastycznych 

w Gdyni. Honorowy 
patronat nad konkursem 
objął Prezydent Gdańska 

Paweł Adamowicz oraz 
Monika Tarnowska, 

Konsul Honorowy 
Republiki Francuskiej, 
która zaszczyciła nas 

swoją obecnością. 

Jury przyznało nagrody spe-
cjalne: Zuzannie Wojtko i Pawłowi 
Bronk z III LO w Sopocie za wyko-
nanie tańca, Magdalenie Labudzie 
z I LO w Wejherowie za interpreta-
cję roli, Annie Wasilewskiej z Gim-
nazjum nr 10 w Gdyni za interpreta-
cję piosenek oraz Janowi Kozako-
wi, Maciejowi Liszewskiemu, Ma-
ciejowi Filipowi i Mariuszowi Ja-
kubowskiemu z Gimnazjum nr 1 
w Gdyni za role Tomcia Palusz-
ka i jego braci.

Nagrody w konkursie zostały 
ufundowane przez Urząd Miejski 
w Gdańsku, Radę Rodziców II LO 
w Gdańsku, CARREFOUR Polska, 
miesięcznik „Les Echos de Polot-
ne”, Ambasadę Francji, Wydaw-
nictwa: Bayard Presse, Hachet-
te, Cztery Głowy oraz Księgar-
nię Polanglo.

Beata Walicka
II LO Gdańsk
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W 
meczach grupo-

wych zawodnicz-

ki XXI Sportowe-

go LO wygrały 2:1 z gospodynia-

mi i 2:0 z drużyną z Rumi. Druży-

na XV LO pokonała w stosunku 2:0 

drużyny z Malborka i Starogardu. 

W meczu o III miejsce 2:0 gospo-

dynie wygrały z drużyną z Malborka i 

obroniły brązowe medale wywalczo-

Radość ze zwycięstwa

Licealistki
na medal
Siatkarki XXI Sportowego LO zdobyły tytuł mistrzyń 
w finale IX Licealiady. Mecze odbywały się 26 marca 
w sali sportowej I LO w Słupsku. Obok gospodyń udział 
wzięły drużyny z Malborka, Rumi, Starogardu i dwie 
drużyny z Gdańska - XXI SLO i XV LO. 

ne w ubiegłym roku. Podobnie jak 

przed rokiem o najcenniejsze me-

dale walczyły drużyny z Gdańska. 

W pierwszym secie wygrały siatkar-

ki szkoły sportowej. Nieoczekiwanie 

w drugim secie po kilku błędach za-

wodniczek XXI SLO na prowadzenie 

12:6 wyszły zawodniczki z XV. 

Wystarczył jednak moment kon-

centracji i przy zagrywkach Pauliny 

Szpak prowadzenie objęły siatkarki 

z XXI SLO. Prowadzenie utrzyma-

ły już do końca meczu i drugi rok 

z rzędu zdobyły tytuł Mistrzyń Lice-

aliady i uzyskały prawo występu na 

Ogólnopolskiej Licealiadzie, gdzie 

będą broniły srebrnych medali, zdo-

bytych przed rokiem w Toruniu. 

Skład drużyn złotych licealistek 

woj pomorskiego: Daria Bąkowska 

-kapitan, Tamara Kaliszuk, Paulina 

Szpak, Małgorzata Łysiak, Adriana 

Jankowska, Marta Podolska, Olga 

Kuczkowska - libero oraz Marcelina 

Dziedzińska, Aleksandra Buczkow-

ska, Martyna Szynkowska, Patry-

cja Witka, Katarzyna Kozłowska. 

Trenerzy Grzegorz Wróbel

 i Witold Jagła

Trenerzy ze swoją drużyną 
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Fr u w a j ą c e

P
atronat nad znakomi-
tym widowiskiem ob-
jął Marszałek Woje-
wództwa Pomorskie-

go Jan Kozłowski, a głównym or-
ganizatorem imprezy był Gdański 
Ośrodek Kultury Fizycznej, przy 
współpracy Gimnazjum nr 25 i 
ZSO i Z nr 1 w Gdańsku. Praca-
mi jury kierował, przybyły specjal-
nie na te zawody z Kielc, Prezes 
Polskiego Stowarzyszenia Cheer-
leaders Bartosz Penkala.

Głównym celem mistrzostw 
było spotkanie trójmiejskich ze-
społów cheerleaders, prezentacja 
i porównanie umiejętności, wymia-
na doświadczeń między instrukto-
rami, choreografami i uczestnika-
mi i wyłonienie Mistrza Gdańska 
na rok 2009. 

W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych nie rozegrano turnie-
ju mistrzowskiego, ponieważ nie 
zgłosiła się wymagana regulami-
nowo liczba zespołów, przyznano 
tylko następujące miejsca w kate-
gorii senior - szkoły ponadgimna-
zjalne: 1. Gimnazjum 11 „Fantazja”, 

Gdynia – trener Małgorzata Fron-
cek, 2. Gdański Ośrodek Kultury 
Fizycznej, GOKF Baltica, – trener 
Alicja Płonka.

Wszyscy zawodnicy otrzymali 
pamiątkowe puchary i medale, a 
nagrodę dla Indywidualności Ta-
necznej otrzymał Marcin Hukało-
wicz z zespołu GOKF Baltica – je-
dyny tancerz turnieju!

Nagroda Fair Play Marszał-
ka Województwa Pomorskie-
go Jana Kozłowskiego dla najle-
piej dopingującej drużyny w cza-
sie turnieju cheerleaders została 
przyznana zespołowi „Fantazja ”z 
Gimnazjum nr 11 w Gdyni, które-
go trenerem jest pani Małgorza-
ta Froncek! 

W części pokazowej zespoły 
zaprezentowały układy dowolne 
o charakterze show. W tym roku 
mieliśmy okazję podziwiana nie-
zwykłego show: trenerzy wręcz 
konkurowali ze sobą pod wzglę-
dem pomysłowości, doboru stro-
jów i interpretacji utworów mu-
zycznych. Wszyscy uczestnicy 
tego niezwykłego pokazu otrzy-

Mistrzynie Gdańska 

Wyniki Ogólnopolskich Otwartych Mistrzostwach Gdańska Zespołów 
Cheerleaders: 
Kategoria junior gimnazja :
1. Gimnazjum 25 „Amber-Baltica”, Gdańsk – trener Magdalena 
Woronkowicz
2. „Dziesiątka”, Gdynia - trener Izabella Sobecka
3. Gimnazjum 25 „Gwiazda Północy” – klasa cheerleaders, Gdańsk 
- trener Alicja Płonka
4. Gimnazjum 13 „Silver Teens”, Gdańsk –  trener Anita Zelent
5. Gimnazjum 29 „Emocion”, Gdańsk – trener Alicja Knospe
6. Gimnazjum 2, Gdańsk – trener Mirosław Dunst
7. Dom Kultury Gdynia, „Quki” - trener Julia Barańska, Kamila Hamerska
8. Gimnazjum 31 „Devil – Angel”, Gdańsk trener - Krystyna Wojcieszek.

 dziewczyny 

Turniej cheerleaderek 
w pięknej hali 

sportowej Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących 

i Zawodowych 
nr 1 w Gdańsku 

– Brzeźnie odbywał 
się w pierwszym dniu 

astronomicznej wiosny. 
Ponad 150 dziewcząt 
z Trójmiasta spotkało 

się podczas pierwszych 
Ogólnopolskich 

Otwartych Mistrzostw 
Gdańska Zespołów 

Cheerleaders w kategorii 
gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne „Girls 
Show”. 

mali wyróżnienia, dyplomy i pa-
miątkowe puchary. 

Nagrodę główną w kategorii 
show o Puchar Dyrektora GOKF 
Jacka Sawickiego zdobył zespół 
„Baltica Biało - Zielone” - na co 
dzień dopingujący rugbistów 
R.C.Lechia Gdańsk - reprezentu-
jący Gimnazjum 25 i GOKF, któ-
rego trenerkami są Alicja Płonka 
i Magdalena Woronkowicz.

Organizatorzy imprezy mają 
nadzieję, że te zawody i inne pla-
nowane w bieżącym roku szkolnym 
przyczynią się do upowszechniania 
ruchu cheerleaders na terenie Po-
morza i zachęcą inne zespoły do 
przyłączenia się do tego ciekawe-
go sportu!

Alicja Płonka
Gimnazjum 25

koordynator GOKF
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Wybitny uczeń

Artur Wójcik, konstruktor 

Robot ze szkolnej pracowni 

C z y m  d l a  c i e b i e  j e s t 
nauka? 

Umożliwia osiąganie celów 
życiowych – dostanie się na stu-
dia i znalezienie odpowiedniej 
pracy, jest więc drogą do suk-
cesu. Przynosi również kontakty 
z interesującymi ludźmi, podzie-
lającymi moją pasję w dziedzi-
nie nauki, a szczególnie nowych 
technologii – robotyki.

Co uważasz za swój naj-
większy sukces w procesie 
kształcenia?

Uważam, że wybór właśnie 
tej szkoły i zainteresowanie się 
robotyką. Potem nastąpił efekt 
domino i teraz wręcz żal mi, że 
muszę pożegnać się z tym miej-
scem, idąc na studia. 

Co daje ci ta szkoła?
Zaoferowała prawdziwy 

program autorski z matema-
tyki, który w większości ma-
teriału obejmował zakres stu-
diów. Żadna inna nie mogła-
by dać tak wielkich możliwości 
rozwoju - jest tu wiele kół i klu-

Mistrz i jego 

robot
bów, w których rozwija się po-
szczególne umiejętności. Dużą 
wagę przykłada się również do  
konkursów. Niedawno, zale-
dwie trzy miesiące temu, wy-
graliśmy ogólnopolski konkurs 
na konstrukcję robota amator-
skiego na Politechnice War-
szawskiej. Wybrałem tę szko-
łę, bo jest to szkoła z tradycją 
i ugruntowaną opinią. 

Jak nauczyciele wspoma-
gają ciebie w zdobywaniu 
wiedzy?

Jeśli się czegoś nie rozumie, 
bądź chce się zgłębić jakiś temat 
lub poszerzyć wiedzę,  zawsze 
gotowi są poświęcić swój czas. 
Przed konkursem, gdy szczegól-
nie dużo się uczyliśmy, pan pro-
fesor od fizyki, Mirosław Gajtka, 
dokonywał z nami skomplikowa-
nych obliczeń. Szczególną at-
mosferę stworzyła dyrekcja szko-
ły – odczuwaliśmy, jak nas wspie-
ra i silnie motywuje do działania 
i jeszcze cięższej pracy.

W jaki sposób doprowadzi-
łeś Klub Robotyki do takiego 
poziomu?

Nasz opiekun, nauczyciel in-
formatyki spędzał z nami długie 
godziny przy pisaniu programów 
i przy budowie robotów. Ma ory-
ginalną i doskonałą metodę pra-
cy – potrafi kierować nasze my-
śli na właściwy tor, abyśmy sami 
rozwiązywali poszczególne pro-
blemy. Zwiększa to nasze poczu-
cie samodzielnego działania, co 
doceniamy w najwyższym stop-
niu. To  właśnie pan profesor Sła-
womir Czuryło jest tu najważniej-
szą osobą. Dzięki niemu wiemy, 
że wiele możemy osiągnąć. Dy-
rekcja jest jak róg obfitości - za-
wsze nas wspiera i nigdy nie za-
wodzi. To dzięki panu dyrekto-
rowi Andrzejowi Nowakowskie-
mu mamy jako jedyna szko-
ła w województwie własną pra-
cownię, a także tyle robotów, że 
aż nie do policzenia. Szkoła dała 
nam wszystko, o czym tylko ma-
rzyliśmy. Jestem szczęśliwy, że 
mam niepowtarzalną okazję za-
rządzać tym kołem.

Z uczniem  I Liceum 
Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika 
– Arturem Wójcikiem, 

prezesem Szkolnego Koła 
Młodych Robotyków 

i tegorocznym maturzystą, 
rozmawia Anna Kościowska.
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Teatr Krystyny Kuliś
w Gimnazjum 11
w fotografii 
Henryka Pietkiewicza
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Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego

Straż Miejska




