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Wydarzenie edukacyjne

Podczas wręczenia nagrody 
laureatowi prezydent Paweł Ada-
mowicz powiedział – Wolność jest 
wyjątkową i najważniejszą cechą 
egzystencji ludzkiej. 

Do nagrody nominowano ośmiu 
poetów z Francji, Cypru, Szwecji, 
Słowacji, Słowenii, Serbii, Białorusi 
i Polski. Miasto Gdańsk ustanowie-
niem tej nagrody pragnęło wyróżnić 
i promować poezję podejmującą te-
mat wolności - jeden z najistotniej-
szych dla współczesności. Utwory 
odznaczały się również wybitnymi 
wartościami artystycznymi.

Inauguracja konkursu nastą-
piła w marcu 2008 roku, kiedy to 
spośród 46 krajów europejskich 
wylosowano siedem. Powołany 
następnie przez kapitułę konkur-

sową zespół tłumaczy wskazał po 
jednym autorze i jednej książce 
poetyckiej reprezentującej każdy 
z wylosowanych krajów. Ósmym 
uczestnikiem konkursu był poeta 
z Polski.

Oto pozostałe tomy wierszy, 
które nominowano do nagrody: 
„Największe spośród trzech” 
Androsa Zemenidisa z Cypru, 
„Warunki oświetlenia.Elegie” 
Emmanuela Hocquarda z Fran-
cji, „Ulicznice” Mariji Kneževič 
z Serbii, „Cicha ręka. Dziesięć 
elegii” Ivana Štrpki ze Słowacji, 
„Dom i praca” Primoža Čučnika 
ze Słowenii, „Teraz znikniemy lub 
się włączymy” Birgitty Lillpers ze 
Szwecji, „Poemat odjazdu” An-
drzeja Mandaliana z Polski.

Gdańska Nagroda Literacka 
„Europejski Poeta Wolności”

Książki zagraniczne zostały 
przetłumaczone na język polski 
i wydane drukiem w serii „Eu-
ropejski Poeta Wolności – No-
minacje” przez wydawnictwo 
słowo/obraz terytoria. 

Miasto Gdańsk było również or-
ganizatorem wielu wydarzeń zwią-
zanych z promowaniem tej presti-
żowej nagrody. Były to debaty, 
w których uczestniczyli luminarze 
krytyki literackiej z Polski. Pod-
kreślano podczas nich symbolikę 
Gdańska w sferze wolności oraz 
międzynarodową rangę nagrody. 
Roman Kurkiewicz powiedział 
– Gdyby nie nagroda, nigdy byśmy 
nie spotkali tych poetów. Nagroda 
spowodowała zaistnienie obszaru 
dyskusji o książkach, spełnia rolę 
animatora literatury. Imponująca 
jest również forma edytorska wyda-
nych tomików – dodał krytyk. 

Laureat Uładzimier Arłoŭ 
powiedział – Pod względem wol-
ności nasza teraźniejszość jest 
waszą przeszłością. Wolność mo-
gła przystanąć – dodał - ale ruszy 
dalej. I podziękował Gdańskowi 
w imieniu Białorusi. 

Laureatem nagrody jest Uładzimier Arłoŭ – z Białorusi, nagrodzony za 
tomik „Prom przez kanał La Manche”. O przyznaniu tytułu Europejskiego 
Poety Wolności w pierwszej edycji nagrody zadecydowało jury 
w składzie: Agnieszka Holland, Paweł Huelle, Ryszard Krynicki 
- przewodniczący, Dorota Masłowska, Krzysztof Pomian, Stanisław 
Rosiek, Andrzej Seweryn i Andrzej Jagodziński - sekretarz.

fot. Rafa³ Czajka

Dedykacja laureata dla Emmy Popik 

Laureat nagrody z prezydentem Gdańska

Debata krytyków na temat nagród
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Jesteśmy ludźmi, w życiu któ-
rych nie ma czasu na nudę. Za-
bawa jest cały czas. Ósme liceum 
francusko - grające.

Pięć miesięcy, jedna klasa, 
jeden nauczyciel, pierwszy suk-
ces. Klasa dwujęzyczna z VIII LO 
zdominowała „Concours National 
d’Interpretation de Personnages 
Francais” - Ogólnopolski Konkurs 
na Interpretację Postaci Frankofoń-
skiej organizowany przez ZSO nr 
2 w Gdyni. 29 stycznia 2010 roku 
potwierdził powodzenie projektu 
klasy bilingualnej. Wystawiając 
cztery spośród sześciu konkurso-
wych spektakli uczniowie „Ósemki” 

Edukacja poprzez sztukê

Klasa dwujęzyczna – 
francuska VIII LO 
zwycięża w konkursie
La revolution ne donne pas la 
raison pour tous!

zdobyli II i III miejsce w katego-
rii liceów dwujęzycznych. Drugie 
miejsce, ex aequo z Joanną Mart-
kowską, uczennicą z Warszawy, 
było najwyższym z przyznanych 
wyróżnień. Komisja zrezygnowała 
z nadania I miejsca.

- Za dobrzy byliśmy! - powie-
działa mi jedna z uczennic. - Za rok 
wracamy po pierwszą nagrodę - do-
dała druga. Uczniowie przedstawi-
li cztery postacie: Louisa Bleriot’a, 
Josepha – Ignace’a Guillotina, Pe-
tit Nicolas’a oraz Blaise’a Pascala. 
W projekcie brała udział prawie 
cała klasa. Reżyserem przedsię-
wzięcia była Iwona Szwoch. 

Jakie były motywacje? - Jeste-
śmy zintegrowani. Cieszyliśmy się 
i podczas prób biegaliśmy po kory-
tarzach, umalowani farbami, wysłu-
chując uwag, że nie opanowaliśmy 
jeszcze dostatecznie tekstów. 

Praca w atmosferze dobrej 
zabawy przyniosła rezultaty. Dla 
większości to pierwszy kontakt 

z konkursem teatralnym. VIII LO 
prócz gry scenicznej zaprezento-
wało specjalnie przygotowane do 
spektakli rekwizyty: ścinali głowy 
gilotyną, lecieli samolotem, liczyli 
na pascalinie. 

- Jury doceniło naszą pra-
cę. Jednak po pierwsze miejsce 
musimy wrócić za rok. Wiem, że 
uczestnictwo w takich konkursach 
to tradycja „Ósemki” – powiedziała 
Monika. 

Nastroje zapowiadają kontynu-
ację, talent i motywacja - sukces.

Jędrzej Łukowicz

uczeń VIII LO 

Twórcami przedstawienia są 
uczniowie klasy III d, którzy w tym 
roku opuszczają mury szkolne 
i chcą się pożegnać ze swoim 

Poezja i muzyka  
w  Gimnazjum nr 8

ulubionym gimnazjum i znajo-
mymi w taki niekonwencjonalny 
sposób. Przedstawienie „Kobieta 
i miłość, czyli czym bez nich byłby 

ten świat?” jest montażem recytacji, 
śpiewu i tańca. Autorzy przyjęli kon-
wencję młodopolskiego kabaretu. 

Wyrazy podziękowania skie-
rowali do swoich nauczycieli, pod 
ich bowiem  kierunkiem stworzyli to 
przedstawienie. Scenariusz napisa-
ła Hanna Sankowska-Soroko, która 
również reżyserowała przedstawie-
nie i organizowała próby.

Wielką pracę włożyła Stanisła-
wa Borzęcka i Bożena Mazur. Be-
ata Majewska służyła konsultacją 
artystyczną, Iwona Kacprzyńska 
udostępniła kostiumy teatralne. 
Biblioteka była nieocenioną po-
mocą w docieraniu do zapomnia-
nych tekstów. 

- Dzień św. Walentego w na-
szym kraju obchodzimy zaledwie 
od kilku lat i, mimo że są tacy, któ-
rzy zarzucają świętującym Dzień 
Zakochanych papugowanie obcych 
tradycji i fanaberii, nie zrażamy się 
– powiedzieli uczniowie. W „Cafe 
Anielskie inspiracje” umożliwili 

nieśmiałym opowiadanie o swoich 
uczuciach. 

Czyni l i  to poprzez słowa 
poetów oraz piosenki. - W li-
teraturze polskiej stworzono 
śmiałe erotyki – zauważyli akto-
rzy. - Pisał je Tetmajer, Fredro, 
Boy-Żeleński. Do przedstawienia 
uczniowie z III d wybrali krótkie 
wiersze Marii Pawlikowskiej – Ja-
snorzewskiej z tomu „Pocałunki”. 
Oto imiona recytatorów: Asia, 
Dagmara, Martyna, Magda, Na-
talia, Karolina, Ala. 

Jak sobie wyobrażają miłość? 
„Miłość lubi spacery w blasku 
księżyca, czułe słówka, pocałun-
ki, długie rozmowy i odpowiedzi 
na pytania: powiedz mi, jak mnie 
kochasz” – odpowiadają słowami 
wierszy.

Przedstawienie oglądali nie tyl-
ko uczniowie gimnazjum, zagrano 
specjalnie dla rodziców przy wypeł-
nionej sali. Wspaniałe zdjęcia zrobił 
Jan Siemiński. 

Pomysłowi twórcy przedstawienia z III d

Oto nasz dyplom

Cieszymy się z odniesionego sukcesu

Oto nazwiska wykonawców:
Blaise Pascal - III miejsce: 
Katarzyna Makowska, Marta 
Przybysz,
Dr Guillotin: Oliwia Szczepań-
ska, Karolina Sowa, Paweł 
Repucha,
Petit Nicolas: Karolina Bury, Be-
ata Donasz, Natalia Grajaszek,
Bleriot - II miejsce: Agnieszka 
Szawłowska, Eliza Szarbiew-
ska, Paula Raczak, Adrianna 
Wilgatem.
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Szkoła podstawowa 
W eliminacjach międzyszkol-
nych wzięły udział 43 drużyny 
- 129 osób, z których wyłoniono 
10 trzyosobowych drużyn do eli-
minacji finałowych - odbyły się 
5 marca w Ratuszu Staromiej-
skim. Po eliminacjach wyłonio-
no laureatów:
I miejsce
Szkoła Podstawowa nr 92: Adam 
Maciejewski, Michał Kaczyńskim, 
Stanisław Szymański, nauczyciel 
Agnieszka Spigarska-Linde.

II miejsce
Szkoła Podstawowa nr 44: Bar-
tosz Berecki, Zuzanna Czerniak, 
Agnieszka Jery,  nauczyciel Anna 
Majewska-Skrzyniarz.
Szkoła Podstawowa nr 15: Alicja 
Kreft, Mateusz Gołaszewski, Nel 
Tyborska, nauczyciel  Bożena 
Pierończyk.
III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 17: Ar-
kadiusz Kucharczyk, Grzegorz 
Kunc, Jan Półjanowski, nauczy-
ciel  Katarzyna Myszewska.

Gimnazjum 
 W eliminacjach szkolnych 

wzięło udział 135 uczestników, 
w międzyszkolnych 53 uczestni-
ków, z których do finału przeszło  
23. Eliminacje odbywały się 18 
marca  w Nowym Ratuszu. Po 
części pisemnej do części ust-
nej zakwalifikowało się 7 osób. 
Po podsumowaniu obu części 
wyłoniono laureatów.

I miejsce - Katarzyna Jażdż 
Gimnazjum nr 3 nauczyciel Sła-
womir Rut,

II miejsce - Krzysztof  Kote-
wicz Gimnazjum nr 19  nauczyciel 
Gizela Turska,

III miejsce Szymon Król Gim-
nazjum nr 8  nauczyciel Halina 
Rutkowska.

Olimpiada Wiedzy o Gdań-
sku jest projektem obywatelskim, 
wspieranym przez pracowników 
i przedstawicieli najważniejszych 
instytucji naukowych i kulturalnych 
Gdańska. Nadzór merytoryczny 

Wydarzenie miejskie

Olimpiada Wiedzy 
o Gdańsku 

nad przebiegiem projektu sprawu-
je Komitet Główny, którego prze-
wodniczącym jest dr Sławomir 
Kościelak – Instytut Historii UG, 
oraz Rada Naukowa.

- Dzięki Fundacji Gdańskiej 
Olimpiada Wiedzy o Gdańsku po 
wielu latach nieobecności powróci-
ła do gdańskich szkół i jest obecnie 
jednym z najważniejszych projek-
tów misyjnych fundacji – powiedział 
Marcin Sztucki.

Temat dla szkół podstawowych 
brzmiał „Gdańsk– jego historia, 
zabytki, kultura i współczesność”. 
Przewodniczącym jury był prof. An-
drzej Januszajtis. Ogromną pracę 
merytoryczną oraz organizacyjną 
wykonała Anna Janczewska. 
– Dydaktycznym celem olimpiady 
jest wyrobienie u dzieci łatwość 
komunikowania się – powiedziała. 
– Podział zawodników na drużyny 
ma za zadanie wykształcić umie-
jętność współpracy w zespole oraz 
odpowiedzialności za zadanie do 
rozwiązania i przyjęty wspólny cel 
– dodała. 

Jednym z zadań było ułożyć 
z kawałków fotografii podobizny za-
bytków lub pomników. - Olimpiada 
jest bardzo ciekawa – powiedziała 
Katarzyna Myszewska, nauczyciel 
drużyny Szkoły Podstawowej nr 17, 
która zajęła III miejsce. – Jest to 
mądra inicjatywa, rozwijająca zain-
teresowanie miastem i regionem. 

Uczestnicy musieli również znać 
imiona i nazwiska laureatów poko-
jowej i literackiej nagrody Nobla 
związanych z Gdańskiem. Kłopotu 
nie sprawiło to pytanie Adamowi 
Maciejewskiemu ze Szkoły Podsta-
wowej nr 92, który wraz z drużyną 
wywalczył I miejsce. Agnieszka 
Spigarska-Linde, która przygotowy-
wała uczniów do olimpiady powie-
działa o nim z zadowoleniem – Ma 
dużą wiedzę. Zwiedził wszystkie 
miejsca, które chcieliśmy poznać, 
przygotowując się do olimpiady. 
Był również w każdym z muzeów 
i oglądał  ekspozycje.

Drużyny ułożyły bardzo ładne 
piosenki o Gdańsku i śpiewały 
je z radością. Podczas zawodów 
swoją żywiołowością wyróżniały 

się uczennice Szkoły Podstawo-
wej nr 44. – Dużo się tu dowie-
działam – powiedziała Martyna 
Pieszczyk z kl. VI. – Dobrze się 
bawię – dodała Malwina Broda. 
– Jestem potrzebna drużynie, 
która przez nasz doping będzie 
się lepiej czuła. Pięknie również 
śpiewały i świetnie się zachowy-
wały. Widać, było, że olimpiada 
sprawia im przyjemność. 

- Trzeba kochać swoje mia-
sto – powiedział prof. Januszaj-
tis. Od XIV wieku tu, gdzie się 
znajdujemy przy ul. Korzennej, 
było Stare Miasto. Mamy tu sto 
odbudowanych obiektów zabyt-
kowych. Niewiele miast może 
się poszczycić takimi skarbami 
i równać z Gdańskiem. Nie po-
zwólcie tego piękna zniszczyć 
– zaapelował do zebranych.

Piosenka Szkoły Podstawowej nr 44 śpiewana z radością 

Oto nasz folder o Gdańsku

Agnieszka Spigarska-Linde słucha odpowiedzi swoich uczniów
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Szkoła Podstawowa nr 76, znaj-
dująca się przy ulicy Jagiellońskiej, 
gromadzi w swoich murach „studen-
tów” słynnej - Akademii Gdańskich 
Lwiątek. Od września uczniowie 
klasy Ib realizują ten projekt eduka-
cyjny. W ciągu trzech kolejnych lat 
poznają miejsca związane z kulturą 
i historią Gdańska, otrzymują wpisy 
– pieczątki do indeksów. Na podsta-
wie sześciu wpisów uzyskują odznaki 
Gdańskiego Lwiątka - brązową, 
srebrną, złotą  oraz biorą udział 
w finałowym koncercie.

Celem przedsięwzięcia jest budo-
wanie więzi z naszym miastem oraz 
możliwość uczestniczenia w cieka-
wych wydarzeniach artystycznych, 
a także promocja miejsc związanych 
z historią miasta. W realizacji zało-
żeń Akademii Gdańskich Lwiątek 

dzieci czynnie wspierają rodzice, 
wychowawca i szkoła.

Jak dotychczas, uczniowie kla-
sy Ib odwiedzili sześć miejsc, nie 
poprzestaną jednak na tym. Zwie-
dzili Miejski Ogród Zoologiczny, 
Westerplatte, Dwór Artusa, Dom 
Uphagena, Archikatedrę w Oliwie, 
Kościół Najświętszej Marii Panny 
w Gdańsku.

Uczniowie, realizując program 
Akademii Gdańskich Lwiątek, zdo-
bywają interesującą wiedzę o kultu-
rze, rozwijają swoje zainteresowania 
i zagospodarowują czas wolny. Jest 
to  wartościowy projekt, stanowiący 
nowoczesną propozycję edukacyjną 
dla ciekawych i poszukujących wie-
dzy uczniów naszej szkoły.

Danuta Kamińska 
wychowawczyni  kl. Ib  SP nr 76

Edukacja i wychowanie

W Szkole Podstawowej nr 76 
Akademia Gdańskich Lwiątek

Na spotkanie z autorskie Anną 
Franek i Marzeną Riegiel z pracowni  
„Pod Błękitnym Drzewem” 24 marca 
przyprowadziły do biblioteki swoich 
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 
8 Danuta Uziębło i Małgorzata Wą-
sowska. Przyszły również dzieci  ze 
szkoły „Sokrates”.

Czy się spodziewały, że będą 
uczestniczyć w tak  wspaniałym 
wydarzeniu edukacyjnym przy oka-
zji prezentacji książeczki „Zabawy 
szydełkowe” i  „Zabawy rozwijające 
mowę twojego dziecka”? 

- Od dawna moi wychowankowie 
uczestniczą w przedsięwzięciach 
organizowanych przez „Bibliotekę 
pod Żółwiem”, która ma wysoką re-
nomę – powiedziała Danuta Uziębło. 
- Wszystkie spotkania były twórcze 
i rozwijające. Dzieci potrzebują bajek 
i postaci z ich zabaw, jak Koty Bajkoty, 
wesołe pajace czy Łąkowe Elfy. 

Okrzyki radości dzieci towarzy-
szyły pokazowi, będącemu jedno-

cześnie  teatrzykiem kukiełkowym, 
wesołymi ćwiczeniami ruchowymi 
i zabawą, rozwijającą wszystkie 
umiejętności dziecka. Reakcja dzie-
ci jest najlepszą  rekomendacją tych 
utalentowanych nauczycielek – au-
torek, ich dzieł i metod. 

Anna Franek i Marzena Rie-
gel wydziergały z włóczki i uszyły 
z różnych materiałów wiele postaci 
z historii Gdańska, które dzieci 
z przyjemnością oglądały, często-
wane słodyczami.

- Jako nauczycielka angielskie-
go stosuję na lekcjach kukiełki czy 
pacynki – powiedziała Małgorzata 
Wąsowska. – Dzieci utożsamiając 
się z zabawkami, szybciej się uczą. 

- Prezentujemy tu książki dla 
dzieci, które nie znają liter – dodała 
Sabina Romanowska, kierownik Filii 
25. – Są doskonałą propozycją dla 
dzieci i rodziców, ucząc wspólnego 
spędzania czasu w sposób twórczy 
i bardzo rozwijający.  

Ciekawe zabawy dla najmłodszych w „Bibliotece pod Żółwiem”

Jest to już piąty konkurs wiedzy 
o filmie, przeznaczony dla uczniów 
klas IV – VI, organizowany przez 
Jolantę Brałkowską przy wsparciu 
merytorycznym Elwiry Rewińskiej 
– filmoznawcy i animatora kultury. 
Nad sprawami technicznymi czuwał 
Andrzej Grzegorek. Temat konkur-
su to: „Kino opowiada obrazami” 
– „Czerwony balonik” z 1956 r. w reż. 
Alberta Lamorisse”a. 

W biesiadzie uczestniczą dru-
żyny z: SP 77 – wraz z współpra-
cującą od I edycji Grażyną Wójcik, 
SP 1, SP 8, SP 48, SP 17, SP 24 
– gospodarze.  Zawodnicy biorą 
udział w warsztatach i  projekcji fil-
mu. Rysują również plakat. Elwira 
Rewińska udziela im wskazówek. 
-Plakat oglądamy przechodząc lub 

przejeżdżając, musi więc zawierać 
wyrazisty znak. 

– Biesiada filmowa jest doskona-
le zorganizowana i prezentuje wysoki 
poziom merytoryczny – mówi Maciej 
Meinhardt z SP 8. – Uczniowie nie 
mogą się jej doczekać. 

- To wartościowe wydarzenie 
edukacyjno – artystyczne – mówi 
dyrektor SP 24 Wioletta Wieczorek. 
– Uczy rozumieć film i trafia do dzieci 
przyzwyczajonych do kultury przeka-
zywanej poprzez obrazy.

Oto laureaci: I – SP77, II – SP48 
(kl. IV); I- SP 24, II SP17 (kl. V), I-
SP8, I-SP77, II-SP48 (kl. VI). 

Organizatorki konkursu 
Elwira Rewińska 

i Jolanta Brałkowska

 Odważny dotyka smoka 

„Filmowe biesiadowanie” 
w Szkole Podstawowej nr 24 

Rysujemy plakaty

Spotkanie z Panienką z Okienka
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Ogólnopolski konkurs plastycz-
no – poetycki adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i średnich, zaintere-
sowanych przyrodą. Organizatorzy 
konkursu ze Szkoły Podstawowej 
nr 14 pragną szerzyć wiedzę o pro-
jekcie przyrodniczym Spring Alive, 
którego koordynatorem w Polsce 
jest Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków (OTOP). Jest 
to akcja o charakterze europej-
skim. Obserwatorzy ptaków w 35 
krajach rejestrują w bazie danych 
Spring Alive pierwsze obserwacje 
bociana białego, jaskółki dymów-
ki, jerzyka i kukułki. Tworzy się 
następnie mapy przylotów ptaków. 
Spring Alive kończy się 31 maja, 
w Dniu Bociana Białego, ustano-
wionego dla zwrócenia uwagi na 
ważne jego miejsce w polskiej kul-
turze i przyrodzie oraz na potrzebę 
ochrony tego gatunku.

Członkowie OTOP z SP 14 
w Gdańsku od lat łączą projekt 
Spring Alive ze Świętem Polskiej 
Niezapominajki, które odbywa się 
15 maja. Jest to najpiękniejsze 
święto polskiej przyrody i co waż-
ne - nasze, polskie, nie przywę-
drowało z Zachodu. Uroczystość 
obchodzona jest w Polsce od 2002 
roku. Pomysł zrodził się na antenie 
radiowej „Jedynki” podczas audycji 
Andrzeja Zalewskiego „Eko – Ra-
dio”. Zainteresowani sami tworzą 
tradycję tego dnia: organizowane 
są warsztaty ekologiczne, pikniki, 
wspólne sadzenie drzew, krze-
wów, niezapominajek, które mają 
nam przypominać o ochronie i za-
chowaniu bogatej różnorodności 
biologicznej naszego kraju. 

W „Czternastce” tego ubieramy 
się na niebiesko, przypinamy sobie 
niezapominajki, przygotowujemy 
przedstawienia proekologiczne 

i sadzimy niezapominajki. Wiosną 
kwitnie przed szkołą niebieska 
łąka kwiatów, w dowód miłości 
i szacunku dla przyrody. W tym 
dniu dajemy również dowody sym-
patii naszym bliskim, przyjaciołom 
i nauczycielom, wysyłając szkolną 
pocztą życzenia, wyznania, czasem 
przeprosiny. 

Zachęcamy wszystkie szkoły do 
obchodów Dnia Polskiej Niezapo-
minajki. Jest to kwiat łąk i leśnych 
uroczysk. Rośnie nad brzegami 
strumieni, ale również w naszych 
ogrodach. Niech 15 maja zakwit-
nie także w naszych sercach, 
przypominając nam o potrzebie 
uczuć do ludzi i przyrody. Zapra-
szamy wszystkich nauczycieli do 
udziału w Święcie Polskiej Nieza-
pominajki i w akcji Spring Alive. 
Szczegółowe informacje na ten 
temat można znaleźć na stronie 
www.springalive.net. 

Inicjatywy nauczycieli

W Szkole Podstawowej nr 14 
ogólnopolski konkurs 
„Ptasie przyloty”

Z tej okazji Szkoła Podstawowa 
nr 14 ogłasza konkurs plastyczno 
– poetycki. Wystarczy namalo-
wać ptaki przylatujące do Polski 
wiosną lub napisać o nich wiersz. 
Inwencję twórczą pozostawiamy 
uczestnikom i liczymy na ich moż-
liwości. Można rysować i opisywać 
wszystkie ptaki, które odwiedzają 
nas wiosną.  

Konkurs objęło patronatem 
Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków oraz „Nowy Ku-
rier Nadbałtycki”.

Fundatorami nagród są: Szkoła 
Podstawowa nr 14 im. ks. Grzego-
rza Piramowicza, Wydział Środo-
wiska Urzędu Miejskiego, Wydział 
Edukacji Urzędu Miejskiego.

Komisja konkursowa przyzna 
30 równorzędnych nagród po 10 
w każdej kategorii wiekowej.  Przy-
znane zostaną także wyróżnienia. 
Odbędzie się również plebiscyt na 
najciekawszą pracę plastyczną. 

Członkowie jury: Emma Po-
pik – redaktor naczelna „Nowego 
Kuriera Nadbałtyckiego”, Hanna 
Rachwald – OTOP, Renata Miko-
łajek – nauczyciel języka polskiego 
SP 14, Ilona Orzechowska – na-
uczyciel sztuki SP 14, Wojciech 
Sęczawa – rzeźbiarz, malarz, 
wykładowca ASP. 

Organizator konkursu  
Zdzisława Głowienka

opiekun Szkolnego 
Koła OTOP przy SP 14Ozdabiamy szkołę niezapominajkami

Nasze przedstawienie o ptakach  i kwiatach

Nadsyłanie prac do 30 kwietnia 
2010 r. pod adresem organi-
zatora:
Szkoła Podstawowa nr 14 
im. ks. G. Piramowicza
80 – 104 Gdańsk
ul. Kartuska 126a 
z dopiskiem „Ptasie przyloty”
Telefon do SP 14: 58 302 00 19
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Uczniowie klas 0 – III uczest-
niczyli 5 lutego we wspaniałej 
zabawie edukacyjnej pod hasłem 
„Bursztynowy Dzień”. Przygotowały 
ją nauczycielki kształcenia zinte-
growanego: Katarzyna Jadeszko 
– koordynator oraz Małgorzata 
Łapuć – współodpowiedzialna za 
realizację zadania. Impreza została 
przeprowadzona w ramach projektu 
„Szkoła na Bursztynowym Szlaku 
2010”, zorganizowanego przez 
Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Bursztynników z siedzibą w Gdań-
sku oraz X LO

Realizatorki napisały scenariusz 
lekcji przeprowadzonej we wszyst-
kich klasach. Uczniowie poznali 
historię bursztynu z legend, opo-
wiadań i fotografii, oglądały również 
okazy bursztynu. Każdy narysował 
bursztyn z inkluzją. Wszystkie rysun-
ki wywieszono na wystawie

Imprezę rozpoczęto wyświe-
t leniem fi lmu otrzymanego od 
Muzeum Bursztynu w Gdańsku. 
Opowiadał o powstawaniu bursz-
tynu i  rodzajach inkluzj i  oraz 

Edukacja regionalna

Edukacyjne zabawy
z  bursztynem
w gdańskiej „Osiemdziesiątce”

Rozwiązywanie krzyżówek: hasła: jantar, gentarum

Laureaci „Bursztynowego omnibusa” z dyplomami

sposobach poławiania bursztynu. 
Katarzyna Jadeszko przygotowała 
mapę Bursztynowego Szlaku. Na 
swoich mapach uczniowie „wędro-
wali” po szlaku, wykonując zada-
nia, za które otrzymywały drobinki 
bursztynu. 

W kolejnych zadaniach musieli 
wykazać się zdobytą wcześniej wie-
dzą. Rozwiązywali więc krzyżówki, 
których hasła brzmiały: jantar lub 
gentarum. Jako poławiacze bursz-
tynu wybierali kawałki z mieszaniny 
kaszy i ryżu. Układali również puz-
zle przedstawiające jantarowe krople 
z inkluzjami. 

Na zakończenie imprezy organi-
zatorki wręczyły nagrody laureatom 
konkursu „Bursztynowy Omnibus”, 
przeprowadzonego wcześniej 
wśród uczniów klas III. Nasi wycho-
wankowie przygotowali się do niego 
samodzielnie w ramach samokształ-
cenia, korzystając z różnych dostęp-
nych źródeł.

Szkoła przygotowuje się do kolej-
nych zadań w ramach projektu. 

Marta Franaszczuk-Truszkowska

Aby jeszcze bardziej poczuć 
magię bursztynu, zorganizowali-
śmy w naszej szkole „Bursztynowy 
poranek”. W spotkaniu wzięli udział 
uczniowie klas IV i V. Podkreślili 
niezwykłość spotkania, zakładając 
ozdoby z bursztynu i ubrania w kolo-
rach tego niezwykłego kamienia. Jak 
wiemy, przybiera on różne barwy, 
więc wszystkie przedmioty i dekora-
cje znajdujące się w sali miały barwy 
złociste, miodowe, brązowe. 

Najważniejszy był zaproszony 
specjalnie na tę okazję gość – ak-
tor Teatru Wybrzeże, Jarosław Ty-
rański. Wprowadził nas w magiczny 
świat „Panienki z okienka”, czytając 
fragmenty niezwykłej opowieści 
o bursztynowym domu. Został za 
to nagrodzony sercem z bursztynu, 
wykonanym przez uczennicę klasy 

IV. Uczniowie recytowali wier-
sze, śpiewali piosenki związane 
z bursztynem, obejrzeli też wysta-
wę poświęconą prac uczniowskich 
oraz pokaz multimedialny dotyczący 
jantaru. 

Mamy nadzieję, że udział w tym 
niecodziennym spotkaniu stał się 
inspiracją dla młodych poetów 
i pisarzy, którzy wzięli udział w mię-
dzyszkolnym konkursie plastycznym 
i literackim organizowanym przez 
naszą szkołę w ramach realizacji 
projektu „Szkoła na bursztynowym 
szlaku”. 

Iwona Wołosza

Na zdjęciu: Klara Pacho-Gorzula, 
Alicja Łonska, Julia Błoch, Karolina 
Żmuda, Karolina Konkol, Weronika 
Łonska, Barbara Wardziak, Zuzanna 
Hoffmann.

ZKPiG nr 4  - „Szkoła na 
bursztynowym szlaku”

Zmagania konkursowe już za nami

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie od ubiegłego roku. 
Uczniowie czytają legendy, wykonują prace plastyczne, 
odwiedzają muzea, galerie, spotykają się z bursztynnikami, 
ludźmi zajmującymi się wydobyciem i obróbką bursztynu. 
W ten sposób zdobywają wiedzę o „złocie Bałtyku”, jego 
pochodzeniu, właściwościach, znaczeniu w kulturze. 
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Tegoroczna impreza pod ha-
słem Dzień Życzliwości w SP80 
została przekształcona w cało-
tygodniową akcję i przeprowa-
dzona od 8 do 12 marca przez 
organizatorki:  Alicję Śledź, Martę 
Franaszczuk-Truszkowską i Sła-
womirę Obłąkowską. 

Nauczyciele przeprowadzili 
zajęcia wychowawcze na temat: 
„Jesteśmy życzliwi na co dzień”. 
Uczniowie wsłuchiwali się w rytm 
własnego serca i określali panu-
jącą w nim pogodę. Zrozumieli, 
że pogoda zależy od niego sa-
mego. Kolejnym zadaniem było 
kierowanie do kolegi wypowiedzi 
o pozytywnym zabarwieniu. Do-
pisywali skojarzenia do słowa 

Dzień Otwarty Szkoły zo-
stał tradycyjnie zorganizowany 
w pierwszym tygodniu marca. 
Kilka dni wcześniej na budynku 
placówki pojawił się kolorowy 
baner informujący mieszkańców 
osiedla o tej imprezie.

Wydarzenie przygotowywało 
grono pedagogiczne oraz pra-
cownicy administracji i obsługi. 

Dla dzieci, przybyłych wraz 
z rodzicami i dziadkami przygo-
towano liczne atrakcje i drobne 
upominki. Witali ich w drzwiach 
uczniowie starszych klas, wrę-
czając każdemu dziecku balonik 
w kształcie zwierzaka.

Punktualnie o godzinie 11 
w pięknie udekorowanej sali gim-
nastycznej rozpoczęła się część 
artystyczna, którą poprowadziła 
nauczycielka matematyki. Im-
prezę otworzył występ zespołu 
wokalno-tanecznego Don-Don, 
po nim zaś dyrektor szkoły, mgr 
Marzena Sztygar przywitała gości 

życzl iwość, umieszczonego 
w środku dużego serca. 

Napisali również hasła do re-
alizacji i wywiesili na zewnętrznej 
stronie drzwi do swojej sali, tak aby 
było widoczne. Oto jedno z haseł: 
„Proszę”, „przepraszam”, „dzięku-
ję” wiele problemów rozwiązuje. 

Uczniowie opisywali sytuacje, 
w których okazywali innym życz-
liwość Obserwacja uczniów przez 
wychowawców i innych nauczy-
cieli trwała do końca tygodnia. 
Imprezę zakończyło przyznanie 
tytułu „Najbardziej Życzliwego 
Ucznia” i wręczeniu mu przez 
kolegów serduszka z odpowied-
nim cytatem.

Marta Franaszczuk-Truszkowska

w szkolnych progach. Nauczyciele 
pokazali krótkie przedstawienie „Z 
nami na wędrówkę”. Umiejętności 
sportowe zaprezentowali ucznio-
wie, przygotowani przez nauczy-
cieli wychowania fizycznego. 
Występy zakończyło wykonanie 
układu tanecznego. 

Goście zwiedzali budynek 
szkolny, oglądając sale lekcyjne, 
pomieszczenia biblioteki i czy-
telni, pracownię komputerową 
i multimedialną oraz sale świetlicy 
szkolnej. Podziwiali ozdobione ko-
rytarze oraz przygotowane liczne 
wystawy prac uczniów i kącik osią-
gnięć sportowych. Oglądali kroniki 
szkolne. Rozmawiali z nauczycie-
lami, z terapeutą pedagogicznym, 
logopedą i pedagogiem szkoły. 

Dzieci obejrzały przedstawie-
nie „Czerwony Kapturek” w wersji 
angielskiej, przygotowane przez 
anglistkę wraz z klasą IIIc. Wy-
chowawczynie klas pierwszych 
zaprezentowały możliwości wy-
korzystania różnych programów 
edukacyjnych. Nauczycielki świe-
tlicy oraz nauczycielka plastyki 
przygotowały ciekawe zajęcia 
plastyczne, wspomagające roz-
wój manualny. Nauczyciel wycho-
wania fizycznego przeprowadził 
zajęcia gimnastyczne na sprzęcie 
sportowym w sali gimnastyki ko-

Dobre praktyki

rekcyjnej. W kawiarence goście 
częstowali się sokami i ciastem. 

Dzień ten uważamy za bardzo 
udany. Stał się on okazją do za-
prezentowania licznych osiągnięć 

i możliwości, jakimi dysponuje 
„Osiemdziesiątka”. Goście opusz-
czali budynek pełni z pewnością 
jedynie pozytywnych wrażeń. 

Marta Franaszczuk-Truszkowska

Prezentujemy Szkołę 
Podstawową nr 80 i jej tradycje

Występy taneczne

Prace uczniów 

Czytanie kronik 
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Giełda jest działaniem reali-
zowanym w „Trójce” od siedmiu  
lat. Jest organizowana przez 
szkolnego doradcę zawodowe-
go, Anitę Fabrycką dla uczniów 
klas trzecich, którzy dzięki tej 
inicjatywie mają możliwość po-
znania oferty edukacyjnej szkół 
ponadgimnazjalnych na kolejny 
rok szkolny. W tym roku Pre-
zydent Miasta Gdańska Paweł 
Adamowicz objął giełdę hono-
rowym patronatem. Prezenta-
cje szkół średnich obejrzała 
inspektor Iwona Kossakowska 
z Referatu Organizacji Oświaty 
Wydziału Edukacji Urzędu Miej-
skiego w Gdańsku. 

Uczniowie klas trzecich od-
wiedzili stanowiska 32 szkół 
ponadgimnazjalnych, obejrzeli 
interesujące prezentacje na 
temat możliwości dalszej nauki 
i profili kształcenia. Otrzymali 
również materiały reklamowe 
szkół. Mieli możliwość poroz-
mawiania w życzliwej atmosfe-
rze z uczniami i nauczycielami 
reprezentującymi zaproszone 
szkoły ponadgimnazjalne.

Zdobyta podczas giełdy wie-
dza na temat oferty edukacyjnej 
trójmiejskich szkół i ich wy-
magań ułatwi gimnazjalistom 
świadome zaplanowanie swojej 
kariery edukacyjnej i zawodowej. 
Jest także doskonałą okazją do 
refleksji nad własnymi możli-
wościami, zainteresowaniami  
i predyspozycjami. 

Dyrektor Gimnazjum nr 
3 Marcin Hintz oraz szkolny 

doradca zawodowy składa-
ją serdeczne podziękowania 
dyrektorom, nauczycielom 
i uczniom szkół średnich, któ-
re zaprezentowały się podczas 
giełdy: I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Mikołaja Kopernika, II 
Liceum Ogólnokształcące im. 
dra Władysława Pniewskiego, 
III Liceum Ogólnokształcące 
im. Bohaterów Westerplatte, 
IV Liceum Ogólnokształcące 
im. Marynarzy Wojsk Ochrony 
Pogranicza, VI Liceum Ogólno-
kształcące im. Obrońców Helu, 
VII Liceum Ogólnokształcące 
im. Józefa Wybickiego, VIII 
Liceum Ogólnokształcące im. 
Komisji Edukacji Narodowej, 
XIV Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Pawła II, XV Liceum 
Ogólnokształcące im. Zjedno-
czonej Europy, XIX Liceum 
Ogólnokształcące im. Mariana 
Mokwy, XX Liceum Ogólno-
kształcącego im. Zbigniewa 
Herberta, Gdańskie Liceum 
Ogólnokształcące „Lingwi-
sta”, Akademickie Liceum 
Ogólnokształcące „Lingwista”, 
Akademickie Liceum Ogól-
nokształcące dla Młodzieży, 
Ogólnokształcące Szkoły 
Sportowe i Zawodowe, Pań-
stwowe Szkoły Budownictwa, 
Szkoły Ekonomiczno-Han-
dlowe, Szkoły Elektryczne 
i Elektroniczne, Pomorskie 
Szkoły Rzemiosł, Szkoły 
Okrętowe i Ogólnokształcące 
„Conradinum”, Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawo-

GIEŁDA  SZKÓŁ 
PONADGIMNAZJALNYCH 
w Gimnazjum nr 3 

Dobre praktyki

W VIII LO dla każdego coś dobrego 

Anita Fabrycka i Izabela Kordek zapraszają na Giełdę Szkół 

Pomorskie Szkoły Rzemiosł prezentują swoją ofertę 

dowych nr 1, Zespół Szkół 
Budownictwa Okrętowego, 
Zespół Szkół Energetycznych, 
Zespół Szkół Gastronomiczno 
– Hotelarskich, Zespół Szkół 
Inżynierii Środowiska CKU, 
Zespół Szkół Przemysłu Spo-
żywczego i Chemicznego, Ze-
spół Szkół Łączności, Zespołu 
Szkół Architektury Krajobrazu 
i Handlowo-Usługowych, Ze-

spół Szkół Samochodowych, 
Zespół Szkół Zawodowych 
nr 9, Zespół Szkół Handlo-
wych w Sopocie,  Zespół 
Szkół Ogrodniczych i Ogól-
nokształcących w Pruszczu 
Gdańskim. 

Anita Fabrycka
doradca zawodowy 

w Gimnazjum nr 3 
im. Jana Pawła II 

W Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II 10 marca odbyła się 
Giełda Szkół Ponadgimnazjalnych, czyli prezentacja oferty 
edukacyjnej trójmiejskich szkół. Wzięli w niej udział 
uczniowie trzecich klas sześciu gimnazjów: Gimnazjum 
nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum nr 5, Gimnazjum nr 
8, Gimnazjum nr 10 i Gimnazjum św. Jana de La Salle. 
Łącznie około 600 przyszłych absolwentów.
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Warsztaty „Bliżej morza”, zor-
ganizowane w ramach Gdańskiego 
Programu Edukacji Morskiej, w któ-
rym szkoła aktywnie uczestniczy 
od kilku lat, odbyły się 17 marca. 
Inicjatorkami imprezy były koordy-
natorki szkolnej edukacji morskiej: 
Elżbieta Bielecka-Cimaszkiewicz 
i Zofia Dziekońska. 

Podczas warsztatów uczniowie 
czterech klas pierwszych zdobywali 
wiedzę i umiejętności żeglarskie. 
Scenografia przygotowana przez 
organizatorów nawiązywała do 
tematyki morskiej, stwarzając nie-
powtarzalny klimat .

Młodzież pracowała w czterech 
grupach warsztatowych. Elżbieta 
Cimaszkiewicz przekazała uczniom 
podstawy wiedzy na temat budowy 
jachtu oraz abc etykiety żeglarskiej. 
Zofia Dziekońska uczyła praktycznej 
sztuki wiązania węzłów żeglarskich, 
szczególnie węzła ratowniczego. 

Warsztaty 
marynistyczne 
w Gimnazjum nr 3

Pod kierunkiem nauczyciela plastyki, 
Reginy Orzechowskiej-Edut ucznio-
wie tworzyli plastyczne impresje o te-
matyce marynistycznej. W czwartej 
grupie warsztatowej uczniowie pod 
opieką Sandry Marrero-Miszker 
uczestniczyli w projekcji filmu z re-
gat dookoła świata. Zwieńczeniem 
zajęć było wspólna nauka szant, 
poprowadzona przez nauczyciela 
muzyki Bartłomieja Łyzińskiego. 
Wspólne rozwiązywanie krzyżówki 
żeglarskiej oraz wręczenie nagród 
za impresje plastyczne zakończyło 
spotkanie. 

Warsztaty marynistyczne służyły 
promowaniu tradycji morskich regio-
nu, popularyzacji wiedzy żeglarskiej, 
rozwijaniu inwencji twórczej uczniów. 
Stały się również wskazówką, jak 
atrakcyjnie można spędzać czas 
wolny. 

Elżbieta Bielecka-Cimaszkiewicz
Zofia Dziekońska

Edukacja regionalna

W Pucku 10 lutego 2010 r. 
odbyły się uroczystości upamięt-
niające 90. rocznicę zaślubin 
Polski z morzem. Wzięli w niej 
udział dostojni goście: prezydent 
RP Lech Kaczyński i marszałek 
Sejmu Bronisław Komorowski. 
Nasza szkoła została  uhonoro-
wana odznaczeniem - Krzyżem Pro 
Mari Nostro. Przyznawany jest on 
przez Ligę Morską i Rzeczną 
za upowszechnianie idei morskiej. 
Prezes jej kpt. ż. w. Andrzej Króli-
kowski, dyrektor Urzędu Morskie-
go w Gdyni, wręczył odznaczenie 
opiekunowi szkolnego Koła Ligi 
Morskiej i Rzecznej, Jolancie Go-
łuńskiej.

Było to niezwykłej wagi wyda-
rzenie dla uczniów z pocztu sztan-

darowego, którzy wraz z opieku-
nem, Mirosławem Sulikowskim 
uczestniczyli w uroczystości.

Szkolne koło od kilku lat należy 
do najlepiej działających w Polsce. 
Zajmuje II miejsce w konkursie 
„Młodzież na morzu” w kategorii 
szkół podstawowych na najlep-
sze koło Ligi Morskiej i Rzecznej. 
Na co dzień podejmuje działania 
związane z edukacją morską, nie 
tylko dla uczniów szkoły, ale i śro-
dowiska lokalnego. Zajmuje się 
również popularyzowaniem spor-
tów morskich, organizacją obozów 
letnich i zimowych, wycieczek tury-
stycznych i krajoznawczych.

Młodzi miłośnicy morza - człon-
kowie szkolnego koła 11 lutego 
w czasie uroczystości podsumowu-

jącej ich działalność zaprezentowa-
li społeczności szkolnej otrzymany 
Krzyż. Przygotowali również infor-
macje związane z symbolicznymi 
zaślubinami Polski z Bałtykiem. 
Wiersze i piosenki marynistycz-
ne w ich wykonaniu bardzo się 
wszystkim podobały.

Na zakończenie uroczystości 
Ryszard Siekanowicz z Urzędu 
Morskiego wręczył dyrektor Ninie 
Markiewicz-Sobieraj pamiątko-

wy medal. Otrzymali je również 
nauczyciele działający na rzecz 
edukacji morskiej: Jolanta Gołuń-
ska i Bożena Bukowska .

Pani dyrektor życzyła dalszych 
osiągnięć, w tym otrzymania 
najwyższego odznaczenia – Pier-
ścienia Hallera. Zapewniła, że 
szkoła którą kieruje, będzie nadal 
„trzymała się morza”.

Danuta Galant, wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 16 

Szkoła Podstawowa nr 16 
uhonorowana Krzyżem
Pro Mari Nostro

Uczniowie słuchają z zainteresowaniem 

Uczymy się wiązać węzły żeglarskie

Elżbieta Bielecka-Cimaszkiewicz uczy etyki żeglarskiej

Prezentujemy odznaczenie 
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We wtorek 23 marca 2010 roku od-
był się finał pierwszego konkursu tury-
stycznego „Cudze chwalicie, swego nie 
znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”, 
zorganizowanego przez Gdański Ośro-
dek Kultury Fizycznej. W uroczystym 
rozdaniu nagród wzięli udział uczniowie 

ze szkół podstawowych i gimnazjalnych 
wraz z opiekunami.

Celem konkursu było zapoznanie 
młodzieży z atrakcyjnością turystycz-
ną Trójmiasta i okolic, podkreślenie 
bogactwa kulturowo-turystycznego 
regionu, zachęcenie do poznawa-
nia i czerpania wiedzy z lokalnych 
źródeł oraz wzbogacenie uczniów 
o umiejętność promowania miejsca 
zamieszkania.

Uczniowie mieli za zadanie przy-
gotować pracę plastyczną w formie 
plakatu, w opracowaniu którego tech-
nika wykonania była dowolna, lub pre-

zentację multimedialną wykorzystującą 
możliwości komputera.

Konkurs cieszył się bardzo dużym 
zainteresowaniem, 62 uczniów z róż-
nych dzielnic Gdańska w 31 zespołach 
przygotowało prace w wersji multime-
dialnej (14 zespołów) oraz w formie 
prac plastycznych (17 zespołów). 
Uczestnicy wykazali się wyjątkową 
wyobraźnią w przedstawieniu tematu 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie, 
sami nie wiecie, co posiadacie”, two-
rząc pod okiem opiekunów wspaniałe, 
bogate prace. Dzieci i młodzież zajęła 
się takimi atrakcjami, jak parki, cieka-
we miejsca z rejonów zamieszkania, 
czy podjęli temat oprowadzania po 
mieście, ale z różnych nowych per-
spektyw jak  oprowadzanie dziadka, 
czy zagadnień historycznych.

Wszystkie prace konkursowe 
zostały zaprezentowane szerokiej 
publiczności w sali gimnastycznej 
Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycz-
nej, która specjalnie na okazję wrę-
czania nagród została przeobrażona 
w galerię plastyczno-multimedialną. 
Każdy mógł podziwiać nie tylko piękne 
prace plastyczne, ale również pieczo-
łowicie wykonane konkursowe prace 
multimedialne.

Podczas finału laureatom kon-
kursu zostały wręczone statuetki 
oraz dyplomy, dla szkół natomiast 
przygotowano specjalne puchary. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali również 
zaświadczenia uczestnictwa w kon-
kursie, a nauczyciele podziękowania 
za pomoc i przygotowanie uczniów do 
udziału w konkursie.

nauczyciel Pracowni Turystyki 
GOKF Karol Gorlak

Dobre praktyki

Gdański Ośrodek Kultury 
Fizycznej organizatorem 
konkursu turystycznego

Zadowoleni ze swych wyników laureaci konkursu

Jesteśmy osobliwą placówką 
oświatową, której celem jest nie tylko 
edukowanie dzieci, ale też - a może 
przede wszystkim - prowadzenie sze-
roko pojętej terapii. Taką formą opieki 
i pomocy obejmujemy wielką rzeszę 
dzieci i młodzieży - rocznie około 
3500 osób. Z troską i sercem pochyla-
my się nad wielkimi problemami małych 
dzieci, proponując im różne formy biblio 
- i arteterapii. 

Zajęcia z lalką kiwanis należą do 
najbardziej ulubionych i oczekiwanych 
przez dzieci. Ze względu na specyfikę 
problemów psychicznych, zaburzeń 
emocjonalnych czy osobowościowych 
naszych małych wychowanków jest 
to wielkie wsparcie w prowadzonej 
i ukierunkowanej terapii psycholo-
giczno – emocjonalnej, a także miła 
zabawa. 

Obserwujemy, jak bardzo praca 
z kukiełką rozbudza i rozwija wyobraź-
nię dziecięcą. Dzieci wymyślają posta-

ci, ich wygląd  i przygody. Tym samym 
„odczarowują” swe własne życie, które 
jest naznaczone chorobą, bólem, lę-
kiem, wyalienowaniem, utratą poczucia 
bezpieczeństwa. Dzięki kukiełkom i wy-
myślonym historyjkom dzieci otwierają 
wrota krainie fantazji, w której nie ma 
bólu fizycznego i bólu istnienia. 

Kukiełki dają siłę i wiarę, pomaga-
ją w walce z demonami, są jak dobre 
wróżki, które rozświetlają szpitalną 
egzystencję i wprowadzają dzieci 
w barwny, optymistyczny i bezpiecz-
ny świat.

Lalka, która zrodziła się w głowie 
i sercu małego człowieka, ma często 
wygląd i cechy wymarzonego przy-
jaciela i dlatego tak często staje się 
pięknym i nieodłącznym przyjacielem 
chorego dziecka. Obserwujemy, że 
staje ulubioną przytulanką w łóżecz-
ku, powiernikiem - często smutnych 
- tajemnic, towarzyszem dodającym 
otuchy przed przykrym zabiegiem.

Bywa, że dziecko złości się i buntu-
je, a wtedy laka jest obiektem agresji, 
wyładowania  buntu, frustracji, roz-
goryczenia. Jednak i w tym wypadku 
spełnia swą najważniejszą rolę - służy 
terapii - konfrontacji z problemem, zwal-
czaniu negatywnych emocji, wyciszeniu 
dziecka.

ZKP i G nr 30 przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym stosuje skuteczną terapię 
Lalka kiwanis służy podniesieniu 

samooceny. Na oddziały szpitalne 
trafiają dzieci z deficytami rozwojowy-
mi, opóźnieniami, ułomnościami, co 
powoduje mniejszą wiarę we własne 
możliwości, we własną moc twórczą. 
Praca z lalką ułatwia metamorfozę 
i zmianę myślenia: „byłeś nikim”, 
a jednak stałeś się „kimś” - urucha-
mia wyobraźnię, wiarę i nadzieję 
we własną przemianę i szczęśliwy 
los.  Samodzielne wykonanie lalki 
daje dzieciom niebywałą satysfakcję 
i przekonanie, że ono- jak inne - wiele 
może i potrafi zrobić. 

Jedynym mankamentem tego 
terapeutycznego cudu jest to, że raz 
zrobionej kukiełki nie można zmienić. 
Dzieci w szpitalu zmieniają się, wciąż 
zjawiają się nowe – smutne i zagu-
bione w swych emocjach. Dzieciaki, 
którym pomóc mogą nowe, przyjazne 
lalki kiwanis.

Lucyna Osiej

Podziwiamy prace konkursowe

Wyniki konkursu

I miejsce (multimedialna)
Krzysztof Krause, klasa VI F, 
Szkoła Podstawowa nr 81, na-
uczyciel: Bożena Szwabowicz

I miejsce (plastyczna)
Dawid Matusiak, klasa IV, Szkoła 
Podstawowa nr 4,  nauczyciel: 
Krzysztof Murawski

II miejsce (multimedialna)
Helena Cichorek, Alicja Czarno-
baj, Agnieszka Nowińska, klasa 
VI B, ZKPiG nr 6 Szkoła Podsta-
wowa nr 19, nauczyciel Mirosława 
Lenartowicz

II miejsce (plastyczna) 
Damian Pazik, klasa VI B, Szkoła 
Podstawowa nr 14, nauczyciel Ilona 
Orzechowska

III miejsce (multimedialna)
Daniel Jakusz, IV B, Szkoła Podsta-
wowa nr 8, nauczyciel Bogusława 
Podzwardowska

III miejsce (plastyczna)
Oliwia Kredzińska, Szkoła Pod-
stawowa nr 14, nauczyciel Dorota 
Skarżyńska

Wyróżnienie (multimedialna)
Adam Kowalkowski, IIIA, Gim-
nazjum nr 12, nauczyciel Karol 
Gorlak

W laleczkach się skupiają 
emocje chorych dzieci
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- Sensem tej imprezy 
jest pielęgnowanie przyjaźni 
z Niebem oraz pomiędzy ludź-
mi – powiedział ks. Krzysztof  
Masiulanis. – Przyjaciele nie 
zawiedli. Motocyklista z Wiel-
kopolski pojechał po kolegę 
do Szczecina, aby po przebyciu 
680 km wspólnie przyjechać na 
„Jajcarnię 2010” - tak uczestni-
cy tradycyjnie nazywają tę im-
prezę, która odbywa się już od 
trzynastu lat. Nazwa kojarzy się 
z pokarmami wielkanocnymi. 

Impreza składała się nie-
mal z samych atrakcji. Wy-
brano najstarszy motor: był to 
piękny, antyczny wręcz, bo po-
chodzący z 1934 roku – BSA. 
Przyznano również nagrodę za 
najnowszą rejestrację – wyda-
no ją dwa dni przed imprezą, 
a więc 19 marca. Kolejną 
konkurencją było przyznanie 
nagrody na „najmłodsze” pra-
wo jazdy – tu nagrodę zdobyło 
„prawko” z listopada ubiegłego 
roku. 

- Wzruszające było przy-
znanie nagrody najstarszemu 
uczestnikowi spotkania, który 
urodził się w roku 1945 – do-
dał ks. Krzysztof. – Była to 
również nagroda za wierność 
maszynie – emzetce produkcji 
NRD z roku 1978. 

Najmłodszy uczestnik 
przybył na motorze elektrycz-
nym i właśnie skończył pięć 
lat, a uczestnik o rok starszy 
przyjechał na quadzie. Oczy-
wiście czuwał nad chłopcami 
ich ojciec. 

Na zlot „stawiło się” 979 
maszyn. – Za rok „dobije-
my” do tysiąca – zapewniają 
uczestnicy. 

Do imprezy dołączyła się 
gmina Trąbki Wielkie, ser-
wując przybyłym 280 litrów 
grochówki. Ostre przyprawy 
ochłodził napojami miejscowy 

sklep, a piekarnia pana Czajki 
nie żałowała bułek. 

- Atmosfera była przyjazna 
– z radością przyznaje ksiądz 
Krzysztof. – Panował wspania-
ły klimat życzliwości. 

Po przyznaniu nagród mo-
tocykliści wyruszyli na drogi, 
potem rozdzieliwszy się na 
mniejsze grupy, odbyli przyja-
cielskie wycieczki po okolicy, 
by taką zmasowaną obecno-
ścią na drogach zwrócić na 
siebie uwagę kierowców. 

- Takim hucznym dosłownie 
otwarciem sezonu pokazujemy 
wszystkim, że na drogi wyru-
szają jednoślady – powiedział 
Radosław Nowak z GCPU. 
– Zachęcamy, by kierowcy 
samochodowi spojrzeli we 
wsteczne lusterko i czynili to 
znacznie częściej, gdyż mo-
tocykliści nie zawsze są do-
kładnie widoczni, również ze 
względu na to, że szybciej się 
poruszają. Mało widocznie są 
również rowerzyści. 

Zlotem motocyklistów 
GCPU przypomina kampanię 
pod hasłem „Kieruj bez pro-
centów”, promującą trzeźwość 
wśród kierujących.

A jaka jest świadomość 
zagrożeń ze strony alkoholu 
wśród motocyklistów? - Śro-
dowisko ma świadomość 
o wysokim stopniu zagroże-
nia – motocykliści wiedzą, że 
jazda motorem po alkoholu to 
pewna śmierć, zważywszy 
ogromną prędkość – dodaje 
Radosław Nowak. – Środo-
wisko jest zintegrowane i nie 
składa się wyłącznie z bardzo 
młodych wiekiem kierowców. 
Znajdują się w nim również 
osoby starsze, które jeżdżą 
ostrożnie. Apelujemy jednak 
do wszystkich: bądź uważny 
na drodze i „Kieruj bez pro-
centów”.

Profilaktyka i sport

Otwarcie sezonu
motocyklowego – 2010

W pierwszą niedzielę kalendarzowej 
wiosny 21 marca motocykliści z Pomorza 

Gdańskiego i ich przyjaciele z odleglejszych 
miejscowości spotkali się w Sobowidzu 

z okazji rozpoczęcia sezonu i błogosławieństwa 
jednośladów. Organizatorzy także od lat 

ci sami: Christian Centaur Charter Poland 
i Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień. 
Msza św. w miejscowym kościele rozpoczęła 

spotkanie. Każdemu z motocykli dostało się po 
kilka kropel święconej wody.

Dla przyjaźni w Niebem 

Wyruszamy na drogi

Zastosuj to hasło
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Pod patronatem „Kuriera”

Zamieszczam tutaj fragmenty 
prac uczniów ze Szkoły Podstawo-
wej nr 69. Nazwiska te nie mogły 
zostać zamieszczone w poprzednim 
numerze, gdyż – mimo że wysłane 
w terminie – nie dotarły do mnie 
w odpowiednim czasie. Ponieważ są 
interesujące, zdecydowałam się dołą-
czyć je do laureatów konkursu, żeby 
nikt nie czuł się skrzywdzony. Pragnę 
również w ten sposób docenić działa-
nia nauczycielki, Joanny Kozłowskiej, 
która włożyła wiele starań w przygoto-
wanie uczniów do udziału w konkursie. 
Składamy wszystkim podziękowania 
i rekompensujemy tą publikacją ich 
poczucie zawodu. 

Klaudia Podkowa 
Szkoła Podstawowa nr  69
nauczyciel Joanna Kozłowska

Grudzień 2009
Pewnego dnia o zmierzchu, myśla-

łam o tym, co będę robić w przyszło-
ści. Miałam wielkie marzenie. Miałam 
nadzieję, że się ono spełni...

Lipiec 2016

Laureaci konkursu literackiego „Pokolenie 2016” 
Miałam już dziewiętnaście lat. Za 

kilka dni wyjeżdżałam do Nashville. 
Jest to miasto na południu Stanów 
Zjednoczonych. Miałam już zarezer-
wowany hotel. Mieści się on niedaleko 
centrum miasta. Będę tam mieszkać 
dopóki nie znajdę sobie innej pracy 
i nowego miejsca zamieszkania. Kie-
dy rozmyślałam o swoim wyjeździe, 
przeglądałam mapy i atlasy w poszu-
kiwaniu mojego nowego domu. Wie-
działam, że mój wyjazd będzie dobrym 
pomysłem. Chciałam tam rozpocząć 
tam studia, zacząć pracę jako dzien-
nikarka i wieść spokojne życie. 

Kamil Dombrowski
W roku 2016 będę prezesem firmy 

budowlanej. Zapewnię pracę ludziom 
o różnych zawodach i uprawnieniach 
budowlanych w znanych i renomowa-
nych koncernach. Będę chciał rozwijać 
swoją firmę i zwiększyć jej wydajność, 
zatrudnienie, tak aby kiedyś być dy-
rektorem wielkiej i znanej na rynku 
europejskiej korporacji. Trenuję boks 
i mam nadzieję, że stanę się świetnym 
zawodnikiem, a zarządzanie i rozwija-
nie firmy nie przeszkodzi mi w dalszym 

trenowaniu moich umiejętności. Moim 
marzeniem jest wybudowanie sobie 
dużego domu z ogrodem i założenie 
rodziny. Chciałbym mieć dwoje dzieci, 
dziewczynkę i chłopca.

Klaudia Sitarek 
Obecnie jestem uczennicą szóstej 

klasy szkoły podstawowej i posiadam 
wiele marzeń i planów na przyszłość. 
W 2016 roku będę miała dziewięt-
naście lat. Ukończę naukę w szkole 
średniej, zdam maturę i zostanę stu-
dentką w jednej z gdańskich uczelni. 
Dokładnie nie wiem, w jakim kierunku 
będę się uczyć, ponieważ są to od-
ległe czasy. Pewna jestem tego, że 
chcę być człowiekiem, który spieszy 
z pomocą innym. Podczas studiów 
będę pomagać ludziom, zwłaszcza 
dzieciom cierpiącym na białaczkę lub 
choroby nowotworowe. W swoim ży-
ciu pragnę kierować się słowami ks. 
Jana Twardowskiego „Spieszmy się 
kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 
Przypominają mi one o konieczności 
niesienia pomocy choremu człowieko-
wi. Mówią one, że życie jest krótkie 
i szybko przemija. Dlatego, należy 

podać pomocną dłoń każdej napo-
tkanej osobie. 

Justyna Kopczyńska
Nadeszło lato 2016 roku. Właśnie 

skończyłam dziewiętnaście lat, zdałam 
maturę i zostałam przyjęta na mój wy-
marzony kierunek studiów. Jest to psy-
chologia. Wybrałam ją dlatego, że chcę 
być potrzebna ludziom. Chcę pomagać 
im w trudnych chwilach, służyć dobrymi 
radami i rozwiązywać ich problemy. 

Gdy skończę studia chcę otworzyć 
prywatny gabinet, w którym każdy pacjent 
będzie miał równe szanse na przyjęcie 
i pomoc. Gdy będzie to biedna osoba, 
wtedy przyjmę ją bez żadnej opłaty. 
Uważam, że najważniejsze jest dobro 
i zdrowie drugiego człowieka. Osoby, 
które nie będą mogły dotrzeć do mnie, 
odwiedzę osobiście. Zawsze będę miała 
dla nich czas, wysłucham ich problemów 
i żali. W trudnych sytuacjach pocieszę 
i będę dążyć do tego, aby znaleźć roz-
wiązanie ich kłopotów. Człowiekowi 
smutnemu i zagubionemu będę chciała 
dać szansę na normalne i radosne życie. 
Tym, co stracili wiarę i nadzieję, chcę dać 
powiew radości i lepszego jutra. 

Osiemdziesięciu sześciu 
uczniów szkół z Gdańska i wo-
jewództwa przystąpiło do I Mię-
dzyszkolnego Konkursu Czytel-
niczego, zorganizowanego przez 
nauczycielki języka polskiego, 
mgr Halinę Łacińską- Chojnacką 
i mgr Annę Godziuk. Poziom był 
wyrównany, zawodnicy wykazali 
się znajomością książek gdańskich 
pisarzy: Güntera Grassa, Stefana 
Chwina i Pawła Huelle.

Na uroczystość wręczenia na-
gród do Ratusza Staromiejskiego 
przybyli przedstawiciele władz 
miasta i województwa, a także 
trójmiejskich wydawnictw i me-
diów. Wicedyrektor mgr Jolanta 
Kochańska powitała zebranych 
w imieniu szkoły.  

– Dramatycznie spadło czytelnic-
two wśród uczniów, o czym świad-
czą dane z biblioteki – powiedziała 
Halina Łacińska. – Przypomniała 
również słowa Marii Dąbrowskiej 
- „Książka i możliwość czytania to 

jeden  z największych cudów ludz-
kiej cywilizacji.”

Zorganizowanie konkursu oka-
zało się skutecznym sposobem 
zachęcenia uczniów do czytania. 
Wybór książek o Gdańsku jest bar-
dzo trafny. 

Podkreślamy zasługi XIX Liceum 
Ogólnokształcącego w dziedzinie 
upowszechniania czytelnictwa 
i promowania literatury gdańskiej, 
jak również o Gdańsku. Trzej pisa-
rze nie tylko mieszkają w naszym 
mieście, ale również akcja ich ksią-
żek tutaj się rozgrywa. 

Uczennica XIX LO, zdobywczy-
ni I nagrody, Paulina Tumińska, 
zapytana przez dyrektor Annę 
Czekanowicz o refleksje po lektu-
rze literackich tekstów o Gdańsku, 
odpowiedziała, że największe wra-
żenie zrobił na niej „Hanneman” Ste-
fana Chwina  zarówno ze względu 
na skomplikowane losy głównego 
bohatera, jak i  plastyczny sposób 
opisu miasta, rzeczy, architektury 

XIX LO organizatorem konkursu 
„Literatura o Gdańsku”

Uczestnicy, przygotowując 
się, a więc czytając pozycje lite-
ratury, mogli konfrontować swoje 
współczesne obserwacje z wizją 
literacką pisarzy. Otrzymali rów-
nież szansę oceny historycznej 
opisanych wydarzeń, dziejących 
się w znanych im z teraźniejszo-
ści miejscach. Przeżycia, które 
tego rodzaju literatura wywołuje 
w młodym człowieku, są bardzo 
głębokie i przyczyniają się do 
identyfikacji z miastem rodzin-
nym. 

I nagroda - Paulina Tumińska 
z XIX LO, II nagroda - Marta Krę-
żel z V LO, III nagroda - Weronika 
Kminikowska z III LO, IV nagroda 
ex aequo - Małgorzata Lenz z LO 

w Pruszczu Gdańskim i Michał Czy-
żewski z LO w Ustce. 

Fundatorem laptopa, stanowiące-
go pierwszą nagrodę, jest Prezydent 
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz. 
Laureaci otrzymali cenne nagrody, 
ufundowane przez Marszałka Woje-
wództwa Pomorskiego, Biuro Gdańsk 
ESK 2016, Wydział Edukacji UM, 
Wydawnictwo Tytuł, Wydawnictwo 
Oskar, Wydawnictwo Słowo obraz/
terytoria, Wydawnictwo Znak oraz 
Radę Rodziców XIX LO.  Podczas 
uroczystości zebrani goście wysłu-
chali popisu chóru XIX LO „Scherzi 
Musicali” pod kierownictwem mgr 
Darii Polanowskiej. Patronat medial-
ny nad konkursem objął „Nowy Kurier 
Nadbałtycki” i Radio Gdańsk. 

Laureatka głównej nagrody w rozmowie z dyr. Anną Czekanowicz Fo
t. 
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W
e wtorek 9 lutego 2010 
roku na gdańskiej Za-
spie odbył się kolejny 
koncert charytatywny. 

Dochód przeznaczony był dla 2,5-
rocznej Ewy oraz Koła Pomocy 
Dzieciom i Młodzieży o Niepełnej 
Sprawności Ruchowej. Koło istnie-
je w Gdańsku już od 25 lat i skupia 
dzieci po przebytym dziecięcym 
porażeniu mózgowym, dzieci 
z zanikiem mięśni, rakiem kości 
oraz z urazami powypadkowymi. 

Słowo koncert nie oddaje tego, 
co się dzieje w naszej szkole pod-
czas imprezy. A to dzięki osobom, 
które pragną nieść pomoc tym, któ-
rzy są w potrzebie. Już po raz bodaj 
szesnasty, oczom zgromadzonej 
publiczności ukazały się wielkie 
talenty, których występy kończyły 
się gromkimi owacjami.

Przygotowania do imprezy 
trwały cały miesiąc. Uczniowie 
oraz nauczyciele opracowali 
w szczegółach plan przedsię-
wzięcia. Miała miejsce kampania 
reklamowa – plakaty, ulotki i za-
proszenia rozprowadzane były 
przez uczniów po osiedlu Zaspa. 
Ogłoszenia o koncercie przeczyta-

no po mszy niedzielnej w kościele 
parafialnym p.w. Świętego Kazi-
mierza oraz wywieszono w wielu 
znaczących miejscach. Magicz-
ny wieczór rozpoczęła dyrektor 
ZKPiG nr 13 Alicja Najda, z wielką 
serdecznością witając małą Ewę 
i jej rodziców. 

W czasie trwającej trzy godzi-
ny imprezy mogliśmy podziwiać 
wyczyny wokalne, z których w pa-
mięć szczególnie wryły się Dorota 
Zdanowicz (uczennica klasy III 
gimnazjum), z utworem „Hallelu-
jah” Leonarda Cohena oraz Ewa 
Jankowska (z I klasy gimnazjum) 
– z piosenką „Gdy zgasną światła” 
Patrycji Markowskiej. 

Niezapomniane okazały się 
występy taneczne: dziewczynek 
z zespołu „Marionetki”, grupy 
tanecznej „Pomponiarki” oraz ze-
społu „Fuks”, który zatańczył wraz 
ze swoją opiekunką, Ireną Gollus. 
Olbrzymie owacje wzbudził ulu-
bieniec szkoły, Maciej Borkow-
ski, tańczący w stylu Jacksona. 
Z pewnością wszyscy zapamiętali 
występ grupy Jump Style Gdańsk, 
która zatańczyła w nowym stylu 
Jumpstyle. Jednym z wykonawców 
był uczeń naszej szkoły (z klasy II 
gimnazjum) – Piotr „Krupnik” Wój-
cik. Jego kompan, Lolex zatańczył 
także w stylu Tectonic.

Ogromne przeżycia zapewniła 
formacja taneczna o tajemniczej 
nazwie „30% masła”. Również 

skład tej grupy do końca budził 
tylko domysły. Wreszcie okazało 
się, że oprócz dwójki rodzeństwa 
(uczniów naszej szkoły), Kasi 
i Roberta Jankowskich, grupę 
reprezentują uczestnicy znanych 
telewizyjnych show: Rafał Alchi-
mowicz, znany jako Jigy (uczest-
nik pierwszej edycji „Mam Talent”) 
oraz Patryk Gacki vel Faraon 
(znany z występów w „You Can 
Dance”). Formacja zaprezento-
wała się w świetnej choreografii 
tańca breakdance, zwanym rów-
nież b-boyingiem, wykonanym do 
muzyki Jimmiego Castora Buncha. 
Wykonawcom towarzyszyła Wiola 
Fiuk – zwyciężczyni trzeciej edycji 
programu „You Can Dance”.

Wychowanie dla spo³eczeñstwa

Wielki
Koncert 
Młodych 
Talentów 
w Zespole Kształcenia 
Podstawowego 
i Gimnazjalnego nr 13

Powagi koncertowi nadał 
występ uczniów Liceum Muzycz-
nego. Całość zamknął jedyny 
w swoim rodzaju występ Maksymi-
liana Ciby, który zagrał na gitarze 
elektrycznej.

Wykonawców było aż 28. 
Wszystkich cieszyły stoiska ze sło-
dyczami i słynnymi goframi pana 
Szymona oraz loteria. Zebraliśmy 
3,5 tys. zł. Wszystkim darczyńcom 
z całego serca dziękujemy!

Agnieszka Spigarska-Linde - na-
uczyciel historii oraz z klasy III b 

gimnazjum: Patrycja Chmielewska, 
Justyna Daszczyńska, Ewa Prusak, 
Natalia Wojtowicz, Michał Cielecki, 

Robert Jankowski, Marcin 
Jaworski, Mariusz Ulczyński

Publiczność oklaskuje wykonawców 

Popisy najmłodszych 
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19 marca 2010 r. odbyły się 
Dni Otwarte Topolówki – III Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdańsku. 
Jak co roku, dla gimnazjalistów, 
absolwentów i wszystkich entu-
zjastów Topolówki przygotowano 
prezentację oferty szkoły, po-
szczególnych klas, młodzieżowych 

J
est to już V edycja konkursu 
„ABC w świetle przepisów 
Unii Europejskiej”, zorgani-
zowanego przez wicedyrektor 

Wiolettę Blok i wicedyrektor Ewę Re-
kowską. Pytania napisali inspektorzy 
Wojewódzkiego Inspektoratu Inspek-
cji Handlowej w Gdańsku. 

- Pytania były trudne, a poziom 
wysoki – powiedziała Iwona Cyroc-
ka z ZSZ i O z Kartuz, jednocześnie 
członek komisji. – Wielu uczniów 
zdobyło 40 punktów na 50 moż-

kół zainteresowań oraz zaplecza 
dydaktycznego. Grupa uczniów 
oprowadzających gości udziela-
ła wszelkich informacji na temat 
szkoły i systemu rekrutacji.

Poza prezentacją każdej z klas, 
goście mogli zobaczyć m.in. pra-
cownię biologiczną, wyjątkowy 

– Konkurs daje możliwość zwery-
fikowania aktualnych wiadomości, 
wynikających z dyrektyw Unii Euro-
pejskiej, które wspomagają proces 
kształcenia zawodowego w zawo-
dzie technik handlowy i sprzedawca. 
Konkurs jest też próbą pracy, która 
wspomaga absolwenta w przygoto-
waniu się do zewnętrznego egzami-
nu zawodowego. 

Podczas konkursu odbywała się 
konferencja, przeprowadzona wspól-
nie z Wojewódzkim Inspektoratem 
Inspekcji Handlowej w Gdańsku, 
w której uczestniczyli zawodni-
cy wraz ze swymi nauczycielami. 
Omawiano nowe problemy, jak za-
kupy w sieci. Przestrzegano przed 
bezrefleksyjnym akceptowaniem 
warunków umowy, dotyczących 
rzekomo darmowych programów. 
O swej pracy opowiadał również 
Maciej Bartoszewicz z Trójmiejskie-
go Klubu Federacji Konsumentów. 
W przygotowanie konkursu zaanga-
żowały się liczne firmy, wymieńmy 
choćby Pellowskiego czy Nowaka. 
Szkoła bardzo się rozwija, szcze-
gólnie jej dział męski – monter ma-
szyn i urządzeń. Uczniowie już od 
klasy pierwszej są zatrudniani jako 
pracownicy młodociani i otrzymują 
wynagrodzenie, w zależności od 
zakładu pracy. 

TOPOLÓWKA ZNÓW 
OTWARTA…

pawilon chemiczny, czytelnię 
multimedialną, pracownie kompu-
terowe, klub oraz inne miejsca na 
co dzień odwiedzane przez uczniów 
Topolówki.

Najbardziej uzdolnieni uczniowie 
wzięli udział w pokazie talentów 
w szkolnej auli, który poprowa-
dziła para z klasy II B Patrycja 
Wawrzycka i Dominik Kamrowski. 
Program przeglądu był niezwykle 
bogaty – od „Intermezzo Polac-
co” Paderewskiego, przez popisy 
wokalno-instrumentalne, aż do 
pokazów żonglerki, tańca oraz 
I aktu sztuki „El caso de la mujer 
asesinadita”, wystawianego przez 

uczniów naszej szkoły w języku 
hiszpańskim. Z największym zain-
teresowaniem widowni spotkał się 
jednak boysband „Mad Boys”, któ-
ry serca (szczególnie żeńskiej czę-
ści) publiczności zdobył układem 
choreograficznym oraz piosenką 
„Uśmiech”, własnego autorstwa. 

Nad całością imprezy czuwała 
p. Dorota Jamroż-Janowicz oraz 
p. Mikołaj Walczyk. 

Mamy nadzieję, że Dni Otwarte 
spełniły oczekiwania odwiedzają-
cych i w pełni oddały niepowtarzalną 
atmosferę naszej szkoły. Wszystkie 
osoby zainteresowane zapraszamy 
w przyszłym roku.

W Zespole Szkół Budownictwa 
Okrętowego – konkurs 
o prawach  konsumenta

liwych. Moi uczniowie – dodała 
– wielokrotnie zajmowali miejsca 
w ścisłym finale. 

- Konkurs jest również dowodem 
popularności szkoły– powiedziała 
Ewa Rekowska. – Mamy zawodni-
ków z całego województwa. 

Panuje opinia wśród członków ko-
misji, że gdyby to był egzamin matu-
ralny, wszyscy by zdali, nawet gdyby 
wymagano 50% progu wiedzy. 

Starszy wizytator Kuratorium 
Oświaty Marek Nowicki powiedział 

Szkoła rozwija i unowocześnia 
swoją bazę dydaktyczną. – Podpi-
saliśmy ostatnio umowę z Gdań-
skim Przedsiębiorstwem Energetyki 
Cieplnej – powiedział dyrektor An-
drzej Mądrzak. – Przedsiębiorstwo 
zainstaluje węzeł cieplny, w pełni 
zautomatyzowany, na potrzeby dy-
daktyczne szkoły, a także stworzy 
klasę patronacką. 

Podczas konkursu miłą i ocze-
kiwaną niespodzianką był pokaz 
mody w wykonaniu uczennic 
z ZSZ nr 9 oraz prezentacja no-
wych trendów w makijażu Szkoły 
Policealnej Kosmetycznej, przy-
gotowanych pod kierunkiem Marty 
Wilczewskiej. 

Prezentacje i konkursy

Pomysłowe „prezentacje”

Roześmiana publiczność 

V Wojewódzki Konkurs 
Wiedzy o Prawach Konsumenta 
„ABC praw konsumenta w świe-
tle przepisów Unii Europejskiej” 
pod patronatem Wojewódzkiego 
Inspektoratu Inspekcji Handlowej 
w Gdańsku

Laureaci: I Karolina Kraska 
- Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 3 w Wejherowie, II miejsce 
- Weronika Dzienisz Technikum nr 
2 w Kartuzach, III miejsce – Edyta 
Kowalczyk – Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 w Malborku.

To był bardzo ciekawy konkurs
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Trudno nie doceniać znaczenia 
wiedzy chemicznej w dzisiejszym 
świecie. Aby zachęcić uczniów gim-
nazjów do chemii, a także wyróżnić 
pasjonatów, od sześciu lat Zespół 
Szkół Przemysłu Spożywczego 
i Chemicznego organizuje konkurs 
„Chemia wokół nas”. Głównymi orga-
nizatorami konkursu są Halina Łan-
kiewicz, która również pełni funkcję 
doradcy metodycznego w Ośrodku 
Kształcenia Ustawicznego Nauczy-
cieli, oraz Teresa Pastewska – kie-
rownik laboratoriów szkolnych.

Celem konkursu jest rozwijanie 
zainteresowań młodzieży obsza-
rem chemii życia codziennego, 

lepsze przygotowanie uczniów 
do egzaminu gimnazjalnego, kre-
owanie postaw proekologicznych, 
integracja młodzieży o podobnych 
zainteresowaniach.

Pytania konkursowe obejmują 
następujące wiele zagadnień che-
mii życia codziennego jak: metale 
powszechnego użytku, chemia 
w rolnictwie, w żywności, chemia 
a medycyna, minerały, woda i jej 
składniki, włókna naturalne, tworzy-
wa sztuczne, paliwa, mydła i deter-
genty, chemia a ochrona środowiska, 
proste obliczenia.

Tegoroczny konkurs odbył się 
11 marca. Wzięło w nim udział 

28 uczniów z 11 szkół. Po I etapie 
– testowym, wyłoniono 10 uczniów 
z największą liczbą punktów, którzy 
odpowiadali na pytania. Po dosyć 
długim przepytywaniu - uczniowie 
wykazali się dużą wiedzą chemicz-
ną - pozostała trójka finalistów. 
Otrzymali do wykonania cztery za-
dania praktyczne, w których musieli 
wykazać się znajomością zastoso-
wania fluorowców i piktogramów 
chemicznych oraz zidentyfikować 
związki chemiczne na podstawie 
ich właściwości. 

W przerwie zwiedzali szkołę 
i w nowoczesnych pracowniach 
uczestniczyli w pokazie efektownych 
doświadczeń, które zorganizowała 
Barbara Górska - nauczyciel chemii, 
oraz próbowali swoich umiejętności 
w pracowniach technologicznych 
pod okiem Iwony Ogórkiewicz - na-
uczyciela technologii i mistrza cukier-
niczego Marcina Równego. 

W realizację przedsięwzięcia bra-
li udział również: Katarzyna Drózd, 
Mirosław Schulfer, Monika Borowiak 
– nauczyciele. Tematem interesują-
cym przybyłych nauczycieli była 
nowa podstawa programowa. 

W tegorocznym konkursie: 
• I miejsce zdobył Michał Piłat 

z Gimnazjum nr 18 - nauczyciel 
chemii –Małgorzata Kasperkowiak,

• II miejsce Kinga Milanowska 
z Gimnazjum nr 48 - nauczyciel 
chemii - Ryszard Frankowski,

• III miejsce Małgorzata Winni-
czuk z Gimnazjum nr 31 - nauczyciel 
chemii Anna Antoszkiewicz.

Uczestnicy otrzymali drobne upo-
minki, a najlepsi nagrody, ufundowa-
ne przez Centrum Informacji i Eduka-
cji Ekologicznej, Grupę Lotos, Zakłady 
Oliwa, PZU. Sponsorem organizacji 
konkursu był Wydział Edukacji Urzę-
du Miejskiego w Gdańsku.

mgr inż. Halina Łankiewicz 

W ZSPSiCH - VI Konkurs 
„Chemia wokół nas”

Pod patronatem „Kuriera”

Temat „Solidarność narodów” na-
wiązuje do 30. rocznicy Sierpnia ‘80 
i powstania NSZZ „Solidarność”. 
Przypominanie dzieciom i młodzie-
ży o tych historycznych rocznicach 
powinno być stale obecne w działa-
niach edukacyjnych. Chcielibyśmy 
uzmysłowić młodym Polakom, że 
postulat solidarnego działania jest 
aktualny także dzisiaj i to w bardzo 
wielu wymiarach. 

W dalszym ciągu w Polsce 
i w wielu innych krajach świata spo-
tykamy się z nieposzanowaniem 

praw człowieka, nierównością spo-
łeczną, dyskryminacją ze względu na 
wyznanie, pochodzenie, kolor skóry 
lub płeć oraz z biedą. Zależy nam na 
zwróceniu uwagi młodych ludzi na 
te zjawiska, by mogli stać się świa-
domymi, aktywnymi obywatelami, 
wrażliwymi na krzywdę społeczną 
i skłonnymi do udzielania pomocy. 
Niech solidarność narodów zosta-
nie pokazana na wielu zakresach. 
Prace konkursowe powinny dotyczyć 
wszystkich aspektów tematu.

Patroni Honorowi

Paweł Adamowicz, Prezydent 
Miasta Gdańska

Krzysztof Dośla, Przewodniczący 
Regionu Gdańskiego NSZZ „So-
lidarność”

Zdzisław Szudrowicz, Pomorski 
Kurator Oświaty

Organizator zapewnia atrakcyjne 
nagrody. Nagrodzone prace, z poda-
niem nazwisk autorów, ich opiekunów 
oraz placówek, w których prace po-
wstały, będą pokazywane na wysta-
wach w Gdańsku i innych polskich 
miastach. Na prace wraz z niezbęd-
ną kartą zgłoszenia czekamy do 20 
maja 2010. Wyniki konkursów ogło-
simy w czerwcu 2010 na stronach 
internetowych organizatorów oraz 
partnerów konkursów. Wręczenie 
nagród odbędzie się w Gdań-
sku pod koniec roku szkolnego 
w czerwcu 2010. Regulaminy i karty 
zgłoszeń można także pobrać z in-
ternetu: www.wspolnotagdanska.pl 
oraz www.agl.org.pl.

Andrzej Stelmasiewicz
Prezes Zarządu Fundacji „Wspól-

nota Gdańska”
(Skrót i oprac. red.) 

SOLIDARNOŚĆ NARODÓW  konkursy dla dzieci, 
młodzieży i osób niepełnosprawnych      

Efektowne pokazy doświadczeń chemicznych

Uczestnicy identyfikują związki chemiczne - zwycięzca konkursu – Michał Piłat
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P
rawie 500 uczniów 
wzięło udział w II 
Międzywojewódzkim 
Konkursie Wiedzy 

o Architekturze Krajobrazu. 
Patronat sprawuje Prezydent 
Miasta Gdańska Paweł Ada-
mowicz. Uczestniczy walczą 
o indeks na Sopocką Szkołę 
Wyższą. 

Pod zarządem dyr. Jadwigi 
Chys szkoła staje się centrum 
nauczania nowego zawodu, 
jakim jest architektura krajo-
brazu. Stale rośnie zapotrze-
bowanie na ich umiejętności. 
Szybko rozprzestrzeniająca 
się moda przybyła z Zachodu 
i obejmuje coraz większe ob-
szary: przestrzenie miejskie, 
parki, ogrody, ściany. Zago-
spodarowanie tych przestrze-

Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-
Usługowych gospodarzem konkursu

ni jest bardzo potrzebne, 
prowadzi bowiem do znaczą-
cego wzrostu estetyki naszych 
miast. Wymaga sporej wiedzy, 
toteż można zdobyć tytuł inży-
niera. Popłatnej i godnej pracy 
będzie dużo dla absolwentów 
szkoły oraz uczelni. 

Maria Bassandowska, kanc-
lerz Sopockiej Szkoły Wyższej, 
podkreśla dobrą współpracę 
pomiędzy obiema placówkami. 
– Uczniowie mogą kontynuować 
naukę w naszej szkole. Jest to 
niezbędne, gdyż uprawianie tego 
zawodu wymaga dużej interdy-
scyplinarnej wiedzy. Trzeba się 
orientować w takich dziedzinach, 
jak dendrologia, geometria wy-
kreślna czy geologia. 

- Potrzebne są również 
wiadomości z dziedziny sztuki: 

Prezentacje i konkursy

Wyniki II Międzywojewódz-
kiego Konkursu Wiedzy 
z Architektury Krajobrazu

Konkurencja drużynowa
I miejsce - Zespół Szkół 
Rolniczych Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w Bole-
sławowie
II miejsce - Zespół Szkół 
Architektury Krajobrazu 
i Handlowo-Usługowych 
w Gdańsku
III miejsce - Zespół Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Białymstoku
 
Konkurencja indywidualna
I miejsce - Michał Gajkowski 
z Zespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Bolesławowie
II miejsce - Karolina Szostak 
z Zespołu Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w Białymstoku
III miejsce - Joanna Rena-
chowska z Zespołu Szkół 
Architektury Krajobrazu 
i Handlowo-Usługowych 
w Gdańsku
III miejsce Katarzyna Chomu-
towska z Zespołu Szkół Rol-
niczych Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Białymstoku
V miejsce: Anna Orłowska 
z Zespołu Szkół Architektury 
Krajobrazu i  Handlowo-Usłu-
gowych w Gdańsku
V miejsce: Magdalena Cie-
reszko z Zespołu Szkół Rol-
niczych Centrum  Kształcenia 
Praktycznego w Białymstoku

W klasyfikacji indywidualnej 
przyznano dwa trzecie i dwa 
piąte miejsca. Do trzeciego 
miejsca włącznie głównymi 
nagrodami były indeksy do 
Sopockiej Szkoły Wyższej 
(za I, II i III miejsce) i do 
Wyższej Szkoły Zarządzania 
Środowiskiem w Tucholi (za 
II miejsce)

malarstwa i rzeźby – dodaje 
dziekan SSW Anna Szymczak. 

Uprawianie tego zawodu 
daje ogromne możliwości roz-
woju własnych możliwości. 
– Nasi uczniowie odznaczają 
się pasją i wyobraźnią – powie-
działa dyrektor Jadwiga Chys. 
– Czerpiąc inspiracje z natury, 
będą kształtować krajobraz, 
by nie był kamienną pusty-
nią brzydkich blokowisk, lecz 
piękną przestrzenią przyjazna 
ludziom.

Ideą kształtowania krajobra-
zu jest zachowanie szacunku do 
jego dziedzictwa i do przyrody: 
wprowadzanie zmian bez nisz-
czenia przeszłości. 

Jan Główczewski, przed-
stawiciel kuratorium, podkreśla 
ogromne zasługi dyrektor Ja-
dwigi Chys dla rozwoju szkoły 
oraz wprowadzenia i upo-
wszechnienia idei konkursu 
w tak nowym zawodzie. 

Dyrektor Chys jednakże pod-
kreśla pracę nauczycielek, które 
zorganizowały konkurs, a są to: 
mgr inż. Iwona Renkiewicz oraz 
mgr inż. Elwira Niemiec. 

To my zwyciężyliśmy w tym konkursie 

Dzięki nam jest tak pięknie 

Mam indeks. Będę studiować.
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Dzień Bezpłatnych 
Diagnoz Logopedycznych 
w Szkole Podstawowej nr 12

Młodzież pozostająca w Trójmieście od 15 do 26 
lutego korzystała z różnorodnych zajęć na pływalni, 
sportowo - rekreacyjnych i z kursów samoobrony.

Gry i zabawy w wodzie odbywały się w trzech 
dzielnicach Gdańska na pływalniach: Żabianka 
(ZSO nr 1 ul. Subisława 22), Suchanino (SP nr 42 
ul. P. Czajkowskiego 1), Przymorze - (SP nr 76 ul. 
Jagiellońska 14). Pływalnie cieszyły się szczególnie 
wysoką frekwencją - codziennie w zajęciach brało 
udział 180 uczniów.

Zajęcia sportowo-rekreacyjne miały miejsce 
w pięciu dzielnicach. We Wrzeszczu dzieci sko-
rzystały z zajęć muzyczno-ruchowych, lekkoatle-
tycznych, jak i z możliwości gry w piłkę siatkową. 
Na Suchaninie i Siedlcach odbyły się zajęcia 
rekreacyjno-turystyczne, w których wzięły udział 
również dzieci z Ochotniczego Hufca Pracy. Na 
Kokoszkach grali w piłkę nożną na profesjonalnym 
boisku GOKF i w Oliwie także.

Dużą popularnością cieszył się kurs samoobrony 
w siedzibie Gdańskiego Ośrodka Kultury Fizycznej. 

W zajęciach uczestniczyła zarówno młodzież gim-
nazjalna, jak i ponadgimnazjalna. Kurs zakończył 
się certyfikatem uczestnictwa.

Sport to nie tylko zdrowie, ale też doskonała 
zabawa, o czym się przekonali uczestnicy obo-
zu rekreacyjno-sportowego, zorganizowanego 
w Lubawie (w dniach 21.02-28.02). Warunki do 
trenowania były wspaniałe, ponieważ do dyspo-
zycji były dwie pełnowymiarowe hale sportowe, 
sauna, siłownia i stadion lekkoatletyczny. Trene-
rzy zorganizowali również wiele turniejów, gier 
zespołowych, zawodów wewnętrznych. Każdy 
z uczestników mógł się sprawdzić w jakiejkol-
wiek grze zespołowej.

Zajęcia miały charakter nieodpłatny i otwar-
ty – każdy, kto przyszedł dowolnego dnia, mógł 
się włączyć i aktywnie spędzić czas. Wszyst-
kie spotkania były prowadzone i nadzorowa-
ne przez naszych nauczycieli. Z możliwości 
skorzystało 3 tys. uczniów, codziennie po 
300 osób.

 Ogólnopolska akcja „Dzień Bez-
płatnych Diagnoz Logopedycznych” 
organizowana jest raz w roku przez 
Polski Związek Logopedów. Celem 
akcji jest ułatwienie osobom z za-
burzeniami mowy dostępu do profe-
sjonalnej diagnozy oraz konsultacji 
logopedycznej.

Szósty marca jest Europejskim 
Dniem Terapeuty Mowy i właśnie 
w tym dniu odbyła się ogólnopolska 
akcja DBDL, do której przystąpili logo-
pedzi. Szkoła Podstawowa nr 12 była 
jedyną szkołą w Gdańsku, gdzie bez-
płatnie zapewniono diagnozę logope-
dyczną. Logopeda Dorota Dulska oraz 
logopeda i nauczycielka nauczania 
przedszkolnego Magdalena Niedziela 
diagnozowały, udzielały konsultacji, 
porad oraz wskazówek rodzicom dzie-
ci, którzy wcześniej zarejestrowali się 
u specjalistów. 

W klasach zerowych oraz pierw-
szych z roku na rok wzrasta liczba 
dzieci z wadami wymowy, często po-
ważnymi i wielorakimi. Równie często 
okazuje się, że uczniowie z  tymi proble-
mami nigdy wcześniej nie mieli kontaktu 
z terapeutą mowy, a diagnoza logope-
dy szkolnego była pierwszą w ich życiu. 
Dlatego bardzo ważne jest, aby dzieci 
miały dostęp do diagnozy logopedycz-
nej, zanim przyjdą do szkoły.

Akcja DBDL w SP12 miała charak-
ter profilaktyki i wczesnej interwencji. 
Skierowana była przede wszystkim do 
rodziców dzieci od trzeciego roku życia, 
mieszkańców dzielnicy Ujeścisko. Dzie-
ci w przyszłości będą uczniami SP12. 

W przyszłym roku w marcu akcja 
DBDL odbędzie się ponownie, dlatego 
zachęcamy do włączenia się w nią lo-
gopedów z gdańskich szkół. 

Dorota Dulska

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej 
zorganizował aktywny wypoczynek podczas ferii



Tradycją mojej grupy są podróże. Zajęcia 
rozpoczęłam podróżą po Ameryce  Północnej, 
o czym pisałam w jednym z poprzednich nume-
rów  „Kuriera”.

Marzec poświeciłam podróżom do tajemniczych 
i malowniczych Chin. 

Urządziliśmy w klasie kącik chiński, w którym 
umieściliśmy mapy, albumy, fotografie, globus i pły-
ty CD z filmem i muzyką poświęconym Chinom. 

Znalazły się tam książki popularno naukowe 
przedstawiające piękno tej malowniczej krainy. 
Rodzice przynieśli na wystawkę pałeczki, monety, 
porcelanę, parasolkę i wiele innych przedmiotów. 

W wyobraźni i przy pomocy map i albumów 
dzieci poleciały samolotem do Pekinu, wysłuchały 
hymnu, wskazały położenie kraju na mapie. Zwie-
dziły mur chiński, i pałac cesarza. Przyglądały się 
pagodom i polom ryżowym oraz bogato zdobionym 
ogrodom. Odwiedziły klasztor Shaolin, poznały ży-
cie mnichów i sztukę walko kung-fu. Poznały sztukę 
parzenia herbaty. 

Podróż zakończyliśmy posiłkiem w chińskiej re-
stauracji. Kucharz przygotował tradycyjną zupę, ryż 
i sushi z krewetkami lub tuńczykiem. 

Po okrągłym lustrzanym stole spacerowały żywe 
raczki, wszak Chińczycy muszą zobaczyć najpierw 
to, co zjedzą. Raczki z kolacji wyszły cało, a my 
nauczyliśmy się jeść pałeczkami. Po udanej podró-
ży wróciliśmy do ukochanej klasy. Długo będziemy 
wspominać piękno azjatyckich widoków i atmosfery, 
oglądając fotografie. 

Korytarz naszej szkoły zamienił 
się 18 stycznia w wybieg dla modelek. 
Uczniowie klasy VI, po miesiącu przy-
gotowań, zaprezentowali pokaz mody, 
którego nie powstydziliby się światowej 
sławy projektanci. Pieczołowicie przy-
gotowane stroje w różnych stylach, 
fryzury i makijaże pokazywały, co 
będzie modne w nadchodzącym se-
zonie - wiosna 2010. Uczniowie wraz 
z nauczycielem języka angielskiego 
opracowali choreografię i muzykę.

Korytarz zdobiły plakaty ze strojami 
opisanymi po angielsku, a także rozwie-
szone ubrania jako elementy dekora-
cji. Wprowadzenia do pokazu dokonał 
prezenter, witający brać uczniowską, 
nauczycieli i rodziców w pięciu języ-
kach. Z chwilą wyjścia pierwszego 
modela usłyszeliśmy utwór muzyczny 
„Wonderful life” - w różnych interpreta-
cjach wokalnych. Nie zabrakło również 
fleszów, specjalnie na tę okazję przy-

W  Szkole Podstawowej nr  55 im Jana Heweliusza 
„Podróże po Świecie” - „Chiny”

„FASHION DAY” – lekcja w Szkole Podstawowej nr 29 
gotowanych, aparatów i kamery rodzica 
uwieczniającego popis.  

Zstępując po schodach szkolnego 
holu kolejne modelki i modele przedsta-
wiali swoje wizje kreacji haute couture. 
Konferansjerzy imprezy, uczniowie VI 
klasy, opisywali stroje, prezentując 
modelki. Dla nadania szczególnego 
charakteru wszystkich przedstawiano 
pseudonimem artystycznym. Gromkie 
brawa i podziękowania pani dyrektor 
Hanny Dahms zakończyły „Fashion 
Day”.

Celem tej lekcji było utrwalenie 
konstrukcji gramatycznych i słownic-
twa dotyczącego ubrań, kolorów, sty-
lów. Poprzez świetną zabawę udało 
się to nam znakomicie. 

Nauczyciel języka angielskiego 
w Szkole Podstawowej nr 29 
Daria Figurska


