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Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych

Koncert w Bursie Gdańskiej

Projekty edukacyjne

W Szkole Podstawowej nr 76

Międzyszkolny
Miniturniej BRD
Turniej przeznaczono dla klas trzecich. Honorowy nad nim patronat objął
Komendant Miejski Policji w Gdańsku
insp. dr Mariusz Barabasz, a patronat
medialny ,,Nasza Gazeta”. W turnieju wzięło udział siedemnaście szkół
podstawowych. Uczestnicy pisali test
składający się z 25 pytań dotyczących
znajomości zasad i przepisów ruchu
drogowego oraz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej. W części
praktycznej pokonywali na rowerze
tor sprawnościowy.

I miejsce zajęła SP nr 89, II miejsce
SP nr 76, III miejsce SP nr 40. Nagrodę i wyróżnienie indywidualne za największą ilość punktów otrzymał Maciej
Tyszka z SP nr 1. Zwycięzcy zdobyli
medale i puchary ufundowane przez
Radę Rodziców SP nr 76 oraz nagrody rzeczowe sponsorowane przez wieloletniego przyjaciela szkoły Marcina
Ruszewskiego oraz Grupę Lotos.
Anna Wiśniowska
i Bożena Zgłobicka
organizatorki turnieju.

Dzień Praw Dziecka w Gimnazjum nr 23
W roku jubileuszu
uchwalenia Konwencji
o Prawach Dziecka
przystąpiliśmy do programu
zaproponowanego przez
UNICEF - „Szkoła z Prawami
Dziecka”. Ideą tego programu
jest, aby uczniowie szkół
polskich byli świadomi
własnych praw zawartych
w Konwencji.
We wszystkich klasach odbyły
się debaty i zajęcia związane z tym
tematem. Uczniowie wykonywali też
plakaty i inne prace plastyczne, które
ozdobiły korytarze szkoły. Na dużej
przerwie 20 listopada nauczycielki
Majka Grzonka i Karin Steller rozdały uczniom niebieskie balony, na
których każdy mógł napisać jedno
z praw przyznanych dzieciom w Konwencji. Balony zawiesiliśmy w różnych
miejscach szkoły. Największą ilością
balonów i zapisanych na nich praw,
cieszyła się klasa II B, która tym
samym wygrała konkurs ogłoszony
przez Samorząd Szkolny i otrzymała
słodycze w nagrodę.
Karin Steller
Katarzyna Dunaj-Dziecielska

Wydarzenia w szkole

Odsłonięcie tablicy na Stogach

z inicjatywy Gimnazjum 11
Na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego pw. Chrystusa Króla, czynnego w latach
ok. 1880 – 1946 odsłonięto
tablicę 10 grudnia 2009. W uro-

czystości wzięli udział uczniowie
Gimnazjum nr 11. Inicjatywa upamiętnienia dawnej nekropolii wyszła ode mnie w trakcie realizacji
projektu uczniowskiego „Moja

Mała Ojczyzna”. W tym pomyśle
wspierał mnie merytorycznie Rafał Krause – ojciec ucznia Olafa,
który spisał historię cmentarza.
Udało się sfinalizować projekt

i tablica pamiątkowa „Dla tych,
którzy imion nie mają” stanęła
w należnym jej miejscu.
Nauczycielka historii
i wos w Gimnazjum nr 11
Grażyna Durajczyk

W V LO – laureat konkursu o kulturze Gdańska
W roku 2009 Biuro Gdańsk
i Metropolia - ESK 2016 Kandydat,
ogłosiło konkurs na scenariusz lekcji
promujący ideę kandydatury naszego miasta do miana Europejskiej
Stolicy Kultury.
Konkurs wydał mi się interesujący tym bardziej, że prowadzę lekcje wiedzy
o kulturze w kla-

sach humanistycznych. Wpadłem
na pomysł przewrotnego tytułu „Nic
się nie dzieje w naszym mieście?”
ze znaczącym znakiem zapytania.
Idea lekcji polegała na pokryciu
całej tablicy, a nawet ściany izby
klasowej stopniowo pojawiającymi
się kartkami, na których byłyby
umieszczone

nazwy imprez , instytucji, idei promujących Metropolię.
Jak się okazało –pomysł został
doceniony i 15 listopada otrzymałem informację o zajęciu I miejsca
w kategorii szkól ponadgimnazjalnych.
Dnia 11 stycznia
2010 roku

w biurze ESK przy Długim Targu
pan prezydent Gdańska wręczył
nagrodzonym i wyróżnionym okolicznościowe dyplomy i gratulował sukcesu. Nagrodzoną lekcję
przeprowadzę w tym semestrze
z udziałem zaproszonych gości
z jury konkursu.
Krzysztof Rześniowiecki
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Gdańskie wydarzenia oświatowe

Zapisujcie
się na

gedanistykę
Na Wydziale
Historycznym
Uniwersytetu Gdańskiego
istnieje możliwość
studiowania gedanistyki
zaocznie przez dwa
semestry. Treść zajęć
dzieli się na dwa bloki
tematyczne - dzieje
Gdańska i wybrane
aspekty kulturowego
dziedzictwa Gdańska,
eksponującego jego
miejsce na mapie Polski
i Europy.
W ramach wykładów, wzbogaconych prezentacjami, zostaną przedstawione zagadnienia z zakresu
archeologii od wczesnego średniowiecza aż po dzieje Gdańska XIX
wieku, problematykę Wolnego Miasta i okres PRL-u. Osobno zostanie
omówiona kultura literacka i teatralna Gdańska, stosunki wyznaniowe,
architektura sakralna, przemysłowa
i militarna, malarstwo, rzeźba, rzemiosło artystyczne. W przypadku
trzech ostatnich tematów wyeksponowana zostanie epoka, w której
Gdańsk zaliczał się do najważniejszych ośrodków gospodarczych
i kulturalnych w tej części Europy.
Nie zabraknie miejsca dla dziejów
współtworzących Aglomerację Trójmiejską Gdyni i Sopotu.
Kadrę tworzą w zdecydowanej
większości wykładowcy UG, ale
także specjaliści z innych ośrodków
naukowych Trójmiasta. Kontakt
b.godlewska@univ.gda.pl;
tel. (58) 523 29 56. Szczegóły na
stronie Uniwersytetu Gdańskiego
www.ug.gda.pl
Termin składania dokumentów
upływa 19 lutego.
Kierownik Studium
dr Sławomir Kościelak
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Minister Katarzyna Hall podczas konferencji w Sali Koncertowej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej

Konferencja z udziałem
minister Katarzyny Hall
- Tworząc zmiany w edukacji,
staram się zawsze mieć na uwadze
przede wszystkim dobro ucznia - powiedziała 18 stycznia na konferencji
w Gdańsku minister Katarzyna Hall.
To wydarzenie stało się inauguracją
cyklu następnych szesnastu spotkań
wojewódzkich. Na konferencjach
zostaną zaprezentowane, przygotowane przez MEN, założenia zmian
w kształceniu zawodowym i ustawicznym oraz w kształceniu uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Projekty zmian są poddawane
konsultacjom społecznym - opinie
przedstawicieli zainteresowanych
środowisk na temat projektowanych
rozwiązań będą gromadzone podczas konferencji wojewódzkich
W trakcie czterech dyskusji panelowych zorganizowanych w ramach
konferencji prezentowano kierunki
zmian w kształceniu praktycznym
w szkolnictwie zawodowym, w organizacji kształcenia zawodowego
i ustawicznego. Poruszono również
zagadnienie kształcenia uczniów

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Minister edukacji zwróciła
uwagę na fakt, że specjalne potrzeby edukacyjne mają nie tylko
uczniowie z problemami w nauce,
ale również wybitnie zdolni. - Zmiany,
które proponujemy, mają zapewniać
uczniom indywidualne wsparcie ze
strony systemu oświaty, bezpośrednio w szkole - podkreśliła minister
Katarzyna Hall.
Odnosząc się do proponowanych
zmian minister Katarzyna Hall powiedziała - Te sektory oświaty były przez
wiele lat niedoceniane przez kolejne
reformy. Dziękuję więc tym wszystkim, którzy pomogli przygotować
prezentowane propozycje zmian.
Obecny na spotkaniu podsekretarz stanu w MEN Zbigniew
Włodkowski, który bezpośrednio
odpowiada w resorcie za kształcenie zawodowe i specjalne
podkreślił - Chcemy, żeby szkoły uczyły zawodów w sposób
nowoczesny i praktyczny, we
współpracy z pracodawcami, tak
żeby dobrze odpowiadać na potrzeby rynku pracy.

Uczestnikami części ogólnej oraz
tematycznych dyskusji panelowych
byli dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół prowadzących kształcenie zawodowe,
centrów kształcenia praktycznego,
ustawicznego, ośrodków doskonalenia zawodowego oraz wiodący
pracodawcy i przedstawiciele samorządów powiatowych z objętego
konferencją terenu; przedstawiciele
organizacji i stowarzyszeń pracodawców i urzędów pracy oraz organizacji pozarządowych działających
na rzecz osób niepełnosprawnych;
dyrektorzy szkół specjalnych,
Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Ośrodków
Rewalidacyjno-Wychowawczych,
Specjalnych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych, Młodzieżowych
Ośrodków Socjoterapii; przedstawiciele Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, szkół wyższych i ośrodków
naukowych oraz wojewódzkich struktur związków zawodowych, a także
parlamentarzyści i przedstawiciele
władz lokalnych.

Gdańskie wydarzenia oświatowe

Najważniejsze zadania do realizacji

w perspektywie pięciu lat
Z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska Ewą Kamińską rozmawia Emma Popik
Widzę tu kalendarz z zakreślonymi datami – co one oznaczają?
W ciągu najbliższych tygodni czeka mnie wiele spotkań i konsultacji
z różnymi grupami społecznymi i zawodowymi. Podejmujemy bowiem
realizację przygotowań związanych
z wyznaczeniem prognozy działań
na następne pięć lat. Musimy określić, jakie działania w tych obszarach
są najważniejsze do podjęcia.
Na jakie pytania będziemy odpowiadać?
Co w obszarze powierzonym
nam do działania jest najważniejsze,
jakie działania chcemy podjąć i w jaki
sposób chcemy to uczynić?
Odpowiadam za politykę społeczną, jednak składa się ona
z kilku obszarów. Musimy określić,
co ma się wydarzyć w obszarze
edukacji, opieki zdrowotnej mieszkańców Gdańska i na polu życia
wspólnotowego. I w każdym z tych
obszarów powinnam się poruszać,
uwzględniając zastany stan obecny
oraz biorąc pod uwagę wyzwania,
które są przed nami.
Wszystko to, co się tyczy diagnozy, czyli oceny tego miejsca, w którym jesteśmy, nie jest wcale rzeczą
łatwą – jeśli diagnozować również
przyczyny i uwarunkowania.
Obszar edukacji jest chyba
dobrze zdiagnozowany?
Teoretycznie rzecz biorąc, wiemy,
na jakim etapie jesteśmy w edukacji
czy też w ochronie zdrowia. Dysponujemy danymi na temat demografii,
czy średniego dochodu w rodzinie
– istnieją tu twarde dane liczbowe.
Możemy po nie w każdej chwili sięgnąć. Przygotowaliśmy, na podstawie
diagnoz i prognoz założenia i priorytety strategiczne i programowe.
Musimy zdecydować o działaniach.
Możemy również określić tempo
posuwania się do przodu.
W ciągu najbliższego miesiąca
chcę z najbliższą grupą współpracowników – urzędników i grupą
ekspertów próbować odpowiadać
na te pytania.

Jeden z przyjemniejszych obowiązków – inauguracja ZSPSiCH w nowej siedzibie
Tematyka szkolna z pewnością
wysuwa się na plan pierwszy?
Jeszcze w tym tygodniu odbędzie się spotkanie z dyrektorami
szkół, którzy się podzielą ze mną
swoimi spostrzeżeniami w obszarach dotyczących edukacji. Tych
obszarów będzie dziesięć – prosiłam dyrektorów o przygotowanie
się do zrelacjonowania swoich ocen
i pomysłów.
Starałam się jak najmniej sugerować im szczegóły, nad jakimi powinni
się skupić. Jednakże oczywiście idę
na to spotkanie, mając własny ogląd
tych dziesięciu obszarów. Przyznam,
że odczuwam jednakże ogromną ciekawość, gdyż każdy z prowadzących
szkoły może mieć osąd od mojego
odmienny.
Dlaczego zaplanowała pani
wspólne spotkanie?
Nie spotkam się z każdym
poziomem edukacyjnym osobno,
czyniąc to świadomie. Aby prawidłowo odpowiedzieć na pytanie,
jak mamy dobrze skonstruować
ofertę edukacyjną dla gimnazjalisty,
musimy znać poziom i sposób przygotowania uczniów na poprzednim
poziomie nauki – w szkole podstawowej. Trzeba również określić, jak

ma gimnazjum przygotować uczniów
do następnej oferty edukacyjnej – do
nauki w szkole średniej.
Czy możemy połączyć obszar
szkoły i zdrowia?
Koniecznie, i w bardzo konkretnym wymiarze - wyznaczyłam więc
spotkanie z osobami zajmującymi się
pomocą pielęgniarską oraz specjalistyczną adresowaną do uczniów.
Kiedyś nazywano ten obszar
medycyną szkolną…
Musimy się z tą kwestia uporać,
gdyż czujemy niewystarczające działania w tym zakresie. Wiemy o tym,
że zaprzestaliśmy bilansowania
zdrowia i rozwoju dzieci i młodzieży. Nasze rozeznanie, a co za tym
idzie – wspieranie tego rozwoju – jest
niewystarczające. Musimy wspólnie
omówić tę kwestię, by móc podjąć
działania. Będziemy prowadzić rozmowy również z instytucjami, które
są zobowiązane do finansowania
medycyny szkolnej – czyli z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Potem będzie czekała panią
ciężka praca…
Podejmę próbę ponazywania
celów i zadań, i działań służących
realizacji w perspektywie pięcioletniej. Po opracowaniu tego materiału

zaproponuję konsultacje wszystkim
stronom zarówno tym, które mają
organizować, finansować, realizować czy wreszcie konsumować te
działania. Jeżeli to ma być wspólne
działanie, konieczna jest konsultacja
społeczna.
W jaki sposób podejmie pani
konsultację społeczną?
W życiu publicznym brakuje
nam rzetelnego rozumienia zasad
konsultacji i rzetelnej realizacji tych
postulatów. Debata jest jednym
z narzędzi konsultacji społecznej.
Będę starała się jasno określić
poddane debacie propozycje,
przedstawię autorów propozycji
przedłożonych do debaty. Po prezentacji możemy usiąść do debatowania na ten temat - propozycji
dla gdańszczan. Debacie nie będą
poddawane obowiązki, ale zakres,
sposoby realizacji. Muszę uzyskać
odpowiedź, czy sposoby realizacji
celów są w ocenie uczestników
debaty właściwe. Tylko wtedy, gdy
będziemy mieli wszyscy poczucie
współtworzenia koncepcji i rozwiązań, mają one szanse na realizację,
nawet jeśli będą wymagały trudu,
kompromisów czy rezygnacji i odłożenia w czasie.
1/2010
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Praca szydełkowa

Nauczycielka przedszkola oferuje

ciekawe zajęcia

Pracownia „Pod błękitnym drzewem” - powstała 1 grudnia 2009 roku
organizuje i przeprowadza różnego

rodzaju warsztaty na terenie placówek oświatowych, takich jak przedszkola, szkoły podstawowe i (rza-

dziej) ponadpodstawowe, biblioteki,
domy kultury, centra kształcenia.
Istnieje możliwość przeprowadzania zajęć w domach.
Warsztaty mają różnoraki charakter, przebieg i docelowe grupy
uczestników. Najbardziej preferowane przez nas są: warsztaty
edukacyjne dla dzieci od 3 do 12
lat, warsztaty artystyczne dla dorosłych (nauka rękodzieła) bądź
rodziców z dziećmi, warsztaty dla
nauczycieli i innych pracowników
oświaty.
Nasza działalność obejmuje też
wydawanie i sprzedaż książek o tematyce rękodzielniczej dla dzieci
i dorosłych. Proponujemy również
różne wytwory wykonane techniką szydełkowania. Naszą ofertę
umieściliśmy na stronie www.annafranek.pl, tam przyjmujemy
zgłoszenia.
Anna Franek

Matematyczne platońskie bombki w ZKPiG nr 4
W każdym roku szkolnym, podczas omawiania brył na lekcjach
matematyki, uczniowie wykonują
ich modele. Sklejenie ich wymaga
dokładności podczas przygotowywania i wycinania siatki, praca wymaga
również dużo cierpliwości.

Wycinanie modeli wymaga skupienia

6

1/2010

W tym roku zamiast tradycyjnych
modeli chętni uczniowie z ZKPiG nr 4
mogli wykonać „bombki platońskie” ośmiościany, dwunastościany foremne - lub inne, według własnej inwencji.
Ponieważ bombek było bardzo dużo,
postanowiliśmy udekorować nimi

korytarz przed salami matematycznymi. Miejsce zyskało na wyglądzie,
a uczniowie mogli się wykazać umiejętnościami - zadbali o matematyczną
precyzję i estetykę tych szczególnych
świątecznych ozdób.
Danuta Stasiak
nauczyciel matematyki

Innowacyjny

projekt

w Gimnazjum nr 26
Po rocznej przerwie nasze
gimnazjum wznowiło uczestnictwo
w programie Comenius. Otrzymaliśmy zgodę Narodowej Agencji
programu „Uczenie się przez całe
życie” na realizację kolejnego projektu europejskiego. Dotychczasowe
dwa projekty, realizowane w latach
2003-2005 i 2005-2008, związane
były z poznawaniem kultury, historii, ekonomii i turystyki regionu.
Współpraca ze szkołą z Włoch
zaowocowała pomysłem na innowacyjny projekt dotyczący nauczania, przy zastosowaniu metody
CLIL (Content Language Integrated
Learning). Metoda, znajdująca coraz
większe uznanie w krajach europejskich, wiąże się z wykorzystaniem
języka obcego, który jest zarówno
metodą, jak i narzędziem przekazania wiedzy.
Będąc koordynatorem wymian
anglojęzycznych, pogłębiłam swą
wiedzę na temat CLIL na kursie
w renomowanej szkole języka angielskiego w Brighton. Wraz z nauczycielami z innych krajów poznawałam różne metody prowadzenia
lekcji i możliwości wykorzystania
tablicy interaktywnej.
W projekcie uczestniczą wraz
z nami szkoły z Włoch, Hiszpanii
i Niemiec. W grudniu 2009 r. odbyło
się w Berlinie pierwsze spotkanie robocze nauczycieli szkół partnerskich,
na którym uzgodniliśmy główne cele
oraz zaplanowaliśmy pracę. Wybraliśmy przedmioty, wdrażające metodę CLIL, oraz tematykę. Opracujemy
scenariusze lekcji przeprowadzanych we wszystkich szkołach. Po
ewaluacji wyników i efektywności
nauczania zmodyfikujemy scenariusze lekcji dla wydobycia największej
korzyści.
Nasz nowy projekt jest bardzo
ambitny i wymaga dużego zaangażowania zarówno ze strony nauczycieli, jak i uczniów. Podjęliśmy jednak
energiczne działania w przekonaniu,
że projekt wniesie nowe treści i udoskonali pracę z młodzieżą.
Katarzyna Protasewicz
nauczyciel języka angielskiego
Gimnazjum nr 26
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W Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych

międzynarodowe certyfikaty dla najlepszych
absolwentów programu oświatowego „METRO Edukacja”

Wiele godzin praktyk i przygotowań przyniosło znakomite rezultaty. Nasi uczniowie zdali bardzo
dobrze egzamin, uzyskując wyniki:
92 i 97 procent. Sześcioro najlepszych czwartoklasistów popisało
się zawodowymi umiejętnościami
przed komisją w składzie: Jean
Pierre Schneuwly, dyrektor działu Międzynarodowego Rozwoju
Kadr Metro w Dusseldorfie oraz

Maria Montowska, członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby
Przemysłowo-Handlowej. Egzamin certyfikacyjny przygotowany
przez koncern Metro Group odbył
się 18 listopada. Merytorycznie
przygotowała uczniów Iwona
Lubińska, organizatorka projektu
z ramienia szkoły.
Uroczystość wręczenia certyfikatów podkreśliła obecność

Renaty Ropeli, dyrektor Wydziału
Kształcenia Ponadgimnazjalnego
i Ustawicznego Kuratorium Oświaty, Lucyny Szurman-Pietrzeli, inspektor Wydziału Edukacji oraz
Hanny Zych-Cisoń, wiceprzewodniczącej Sejmiku Pomorskiego.
Dwujęzyczny certyfikat potwierdza zdobycie wysokich kwalifikacji zawodowych. Zwiększa szanse
absolwentów na rynku pracy: jest

honorowany przez Niemieckie Izby
Przemysłowo-Handlowe w całej
Europie.
METRO Edukacja to program
oświatowy, przygotowujący młodzież do pracy w nowoczesnych
placówkach handlowych. Wyrównuje szanse edukacyjne oraz wzbudza
motywację uczniów do rozwoju. Jednym z jego elementów jest europejski projekt edukacyjny „Praktyczne
umiejętności w handlu’, w ramach
którego najlepsi jego uczestnicy
wzięli udział w kursie certyfikacyjnym
magdeburskiej i warszawskiej Izby
Przemysłowo-Handlowej. Istotnym
elementem projektu są miesięczne
praktyki zawodowe dla klas II i III
w placówkach METRO Group, jak
Real, Makro Cash & Carry.
Program METRO Edukacja realizujemy od 2004 roku - wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom
uczniów. Pomaga zdobywać wiedzę,
umożliwia bezpłatne kształcenie na
poziomie studiów wyższych. Ma na
celu przekazanie wiedzy o nowoczesnym handlu i umożliwia zdobycie
nowych umiejętności.

Konferencja morska w ZKPiG nr 6

L

iderzy edukacji morskiej
zorganizowali 9 grudnia
międzyszkolną konferencję
pod hasłem „Mówić o morzu”. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie i nauczyciele szkół należących do Gdańskiego Programu
Edukacji Morskiej.

Janusz Pawłowski w trakcie prelekcji

O zadaniach, radościach i trudach pracy na morzu rozmawiał
z uczestnikami komandor porucznik
MW Janusz Pawłowski oraz kapitan „Daru Młodzieży” Artur Król.
Podwodne tajemnice mórz wyjawił
przedstawiciel Centrum Nurkowego
„Tryton” Krzysztof Wnorowski. Swo-

ją obecnością zaszczycił uczniów
prof. Andrzej Januszajtis, który
przedstawił ciekawostki historyczne
o Gdańsku i Bałtyku.
Konferencja morska była
również okazją do spotkania się
liderów edukacji morskiej z poszczególnych szkół i utrwalenie

dobrych praktyk. Na konferencję
przybyli również radni - Sylwester
Wysocki oraz Lech Kaźmierczyk.
Realizację konferencji umożliwiło
wsparcie sponsorów: Spółdzielni
Mieszkaniowej „Południe”, Grupie
LOTOS, Pizzerii „Leone”, Bankowi Millenium.

Zebrani goscie sluchali z zainteresowaniem
1/2010
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W Conradinum
lekcja „bankowa”
W ramach realizacji międzynarodowego program
edukacyjnego Socrates – Comenius „Uczymy się nie dla
szkoły, lecz dla życia” - w Conradinum zorganizowano
„lekcje bankowe”, prowadzone przez przedstawicieli ING
Bank Śląski.
Tematyka lekcji obejmowała
następujące zagadnienia: oszustwa i wyłudzenia za pomocą kart
płatniczych, kradzież poufnych
danych, tworzenie kont technicznych, posługiwanie się Internetem
szyfrowanym, znaczenie bankowości elektronicznej. Zajęcia zostały
poparte ćwiczeniami. Ćwiczenie
„Podaj swój PIN” polegało na odpytywaniu uczniów, który z nich ma
telefon komórkowy oraz gdzie przechowuje jego numer PIN. Miało za
zadanie uzmysłowić im, w jak prosty
sposób można zdobyć poufne dane.
Ćwiczenie „Nie daj się okraść” pokazało, w jak prosty sposób potencjalny

złodziej może uzyskać poufne dane
karty płatniczej. Wygłoszono również krótki wykład dotyczący spektakularnych kradzieży poufnych
danych. Przedstawiciel ING Banku
odpowiedział również na pytania:
Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą danych karty płatniczej? Czy
używanie kart płatniczych może być
bezpieczne?
Uczniowie wypełnili dokumenty potrzebne do utworzenia kont
technicznych. Uzyskali również
podstawowe informacje na temat
posługiwania się Internetem szyfrowanym. Wyjaśniono im znaczenie
bankowości elektronicznej. Otrzy-

Poznajemy zalety przelewów elektronicznych
mali również materiały niezbędne
do przeprowadzenia prawidłowego
logowania. Zrealizowano ćwiczenie
„Płacę w Internecie”. Ćwiczenie
polegało na zalogowaniu ucznia do
systemu bankowości elektronicznej,
zapoznaniu go z jego obsługą (na
przykładzie ING Bank On-Line) oraz
dokonaniu próbnych transakcji. Dowiedzieli się również, jak przeprowadzić szybkie zastrzeganie kart.
Otrzymali od przedstawiciela ING
Banku podręcznik „E-lementarz In-

ternetu” oraz płytę CD, z prezentacją
poświęconą bezpieczeństwu naszych
finansów, a także podstawowe pojęcia związane z bankowością. Zajęcia
te miały uświadomić przyszłym użytkownikom produktów bankowych zagrożenia i możliwości nowoczesnych
systemów bankowych.
Dyrektor szkoły
mgr inż. Anna Wasilewska

nauczyciel informatyki
mgr Iwona Żychowicz

Międzynarodowe Praktyki Uczniowskie
W ramach współpracy ze szkołą HolstentorGemeinschaftsschule
w programie
wymiany
międzynarodowej Comenius odbyła się praktyka
zawodowa dwóch uczniów SOiO Conradinum
w grudniu 2009 w Lubece, poprzedzona wizytą grupy
niemieckiej, odbywającej praktykę w Gdańskiej Stoczni
Remontowej.
Adrian Garbowski wraz ze swoją niemiecką gospodynią, Angeliną
Jelonek, odbyli trzydniową praktykę
w firmie Niederegger – Marcipan
w Lubece. Zapoznali się z procesem produkcyjnym marcepanów
i uczestniczyli w różnych pracach.
Pani Ehlers, odpowiadająca za
praktyki uczniowskie, przekazała
pochwały od pracowników firmy
Agnieszce Apanowicz i Anke Laue
– Melcher, nauczycielkom sprawdzającym postępy.

Adrian Garbowski pracuje wraz z innymi
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Praktyka odbywała się w grudniu, uczniowie mogli więc obserwować działanie firmy w okresie
napiętych przedświątecznych
terminów. Poczynili wiele cennych obserwacji, dotyczących
wewnętrznego działania zakładu.
Zapoznali się z obostrzonymi zasadami bezpieczeństwa i higieny
pracy, obowiązującymi w przemyśle spożywczym w państwach Unii
Europejskiej. Wiedzę wykorzystają
w przyszłej pracy zawodowej, informacja o praktyce zagranicznej w renomowanej firmie będzie cenna dla
przyszłych pracodawców.
Michał Wilkowski wraz ze
swoim niemieckim gospodarzem,
Kevinem Patrickiem Kahts, odbywali praktykę w firmie elektrycznej Elektro Hinz. Wraz
z doświadczonymi pracownikami

Michał Wilkowski wymienia instalacje z Kevinem

firmy zajmowali się zakładaniem,
naprawą i konserwacją instalacji
elektrycznej w różnych budynkach użyteczności publicznej: wymieniali część instalacji w jednym
ze szpitali w Lubece i w szkole
podstawowej. Pracodawca, Ortwin
Backhalt, oraz inni pracownicy firmy byli bardzo zadowoleni z pracy
naszego ucznia. Podkreślali jego
efektywność, widząc wręcz dla
niego miejsce w swoim zakładzie.
Stwierdzili, że jego niemiecki

kolega może się od niego dużo
nauczyć.
Michał Wilkowski miał możliwość
sprawdzenia wiedzy i umiejętności,
które zdobył w trakcie nauki w naszej szkole. Dysponował doskonałymi umiejętnościami językowymi.
Dowiedział się wiele na temat funkcjonowania rynku pracy i zarobków
elektryków w Niemczech. Taką
wiedzę będzie mógł w przyszłości
wykorzystać w swojej karierze zawodowej.

Wydarzenia kulturalne

Nauczycielki Gimnazjum nr 8

organizatorkami konkursu
Trójmiejski Konkurs Plastyczny o Tematyce Świątecznej,
organizowany przez Gimnazjum nr 8 odbył się po raz
trzeci. Napłynęło do nas aż 221 prac!
W składzie jury oprócz organizatorek pojawił się bajkopisarz
i malarz - Wojciech Kołyszko oraz
Tomasz Sójka - artysta malarz
i nauczyciel malarstwa oraz rysunku w Zespole Szkół Plastycznych
w Gdyni – Orłowie. Konkurs promuje
talent młodych artystów stosujących
w swoich pracach różnorodne techniki, barwy, formaty, wśród których
znalazły się zachwycające kolaże,
obrazy malowane farbami, kredkami lub pastelami.
W filii nr 13 Miejskiej i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Igielnickiej 5 odbył się 16 grudnia 2009
r. wernisaż wystawy pokonkursowej
umilony rozdaniem nagród i poczęstunkiem ufundowanym przez bibliotekę, która po raz kolejny przyczyniła
się do organizacji naszego konkursu.
Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:
Szkoła Podstawowa: I miejsce
- Magda Górska SP 86, Amelia Ruczyńska SP 15, Dawid Ryszkowski
ZKPiG 28, Wiktoria Wyskok SP 29;
II - Sebastian Bielski ZKPiG 28, Marcin Majewski Zespół Szkolnictwa
Publicznego nr 3 w Kościerzynie,

Laureaci wraz z rysunkami
Dominika Szczerbicka SP 15; III Mateusz Dominiczak SP 86, Marek
Nowak SP 65. Gimnazjum: I – Daria
Gut ZKPiG 28, Kinga Jabłkowska
Zesp. Szk. Specjalnego 17, Kamil
Rusiński ZKPiG 28.
Chcemy również podkreślić,
że w przygotowaniach do wystawy
zaangażowali się uczniowie naszego gimnazjum: Grześ Karczewski
i Przemek Kamiński z klasy IIIc oraz
Dominika Umińska i Artur Szymczak
z klasy IIb.
Organizatorki konkursu:
Agnieszka Hejmowska
Magdalena Hetmanowska

Filia nr 13 biblioteki

promuje talenty
W Filii nr 13, mieszczącej się
przy ul. Igielnickiej, jej kierowniczka
Wioleta Leszkowska-Chmara prowadzi promocję młodych i zdolnych
artystów Gdańska. Od wielu już lat
organizuje spotkania ze znanymi osobami. Z wielką przyjemnością uczest-

niczyliśmy w wernisażu wystawy fotografii nauczycielki z Gimnazjum nr
8 – Agnieszki Hejmowskiiej.
Młoda autorka zaopatrzyła swoje
fotogramy w utwory poetyckie, jej autorstwa. Tym bardziej więc wystawa
przemawia do oglądających.

Kierowniczka biblioteki i autorka zdjęć witają gości

Gimnazjum nr 48

im. Lecha Bądkowskiego w programie Comenius
W dniach 11 – 15 stycznia w naszej szkole przebywało
czterdziestu uczniów i nauczycieli szkół partnerskich
programu Comenius z Paryża, Rennes, Kolonii i Amory.
Stronę polską reprezentowali: dyrektor Elżbieta
Radomska oraz nauczyciele języka angielskiego – Beata
Opala, Anna Rybicka i Beata Pastuszko, nauczyciele
języka niemieckiego – Daria Pełeńska, Ewa Kowalewska
i Barbara Malisz oraz nauczyciel historii Joanna Pawlak
i nauczyciel muzyki Dariusz Osiński.
„Mieszkanie w starej czy
nowej dzielnicy? Życie miejskie – porównanie.” To tytuł
projektu realizowanego przez
młodzież naszego gimnazjum
z rówieśnikami ze szkół Francji,
Portugalii i Niemiec. W sierpniu
2009 roku Gimnazjum nr 48
przystąpiło do międzynarodowego wielostronnego projektu partnerskiego Comenius „Uczenie się
przez całe życie”, współfinansowanego przez Unię Europejską.
Przez dwa lata uczniowie
będą współpracować ze sobą,
porównując życie w miastach
europejskich, obserwując kierunki rozwoju bogatszych jak
i biedniejszych dzielnic każdego
miasta, w kontekście historycznym, społecznym i kulturowym.
Uczniowie zaangażowani będą
w działania projektu podczas
zajęć lekcyjnych oraz w ramach
Klubu Europejskiego, a efekty
ich pracy będą upowszechniane
w formie zdjęć, albumów, prezentacji czy wystaw. Uczniowie
będą porozumiewać się w języku angielskim i niemieckim oraz
przy wykorzystaniu technologii
informacyjnej.
W celu lepszego zrozumienia założeń projektu, wymiany
doświadczeń, poznania kultury
i obyczajów krajów partnerskich
raz integracji młodzieży, w latach 2009 – 2011 będą organizowane wymiany międzynarodowe. W dniach 4 – 7 października
2009 delegacja Gimnazjum nr 48
uczestniczyła w pierwszym spotkaniu w Paryżu.
Kolejne spotkanie międzynarodowe odbyło się w Gdańsku.

Wspólnie się bawimy na dyskotece

W czasie pobytu goście poznali miasto, które wywarło na
wszystkich ogromne wrażenie
i wzbudziło zachwyt. Goście
z zainteresowaniem zwiedzali
Muzeum Bursztynu i Centralne
Muzeum Morskie. Ponadto odwiedzili Sopot.
Podczas zajęć w szkole uczniowie opracowali oś czasu każdego
z partnerskich miast i rozstrzygnęli
konkurs
na
logo programu Comenius.
W języku angielskim prezentowali własne stanowiska na temat
poznanych dzielnic. Uczestnicy
programu dużo czasu spędzali
wspólnie. Ogromną radość przeżywali podczas dyskoteki, którą
goście nazwali „najlepszym dancingiem Zjednoczonej Europy”.
Zapytani o wrażenia z pobytu,
wyrażali podziw dla organizacji
spotkania, estetyki szkoły i gościnności. Pierwsze spotkanie
uczestników projektu wywołało
głębokie wzajemne sympatie.
Wierzymy, że przerodzą się one
w trwałe przyjaźnie i przyczynią się do skutecznej promocji
Gdańska oraz Pomorza.
Elżbieta Radomska
dyrektor Gimnazjum nr 48
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W Szkole Podstawowej nr 55

bal „ Na Dzikim Zachodzie”
Razem z koleżanką panią
Ewą Godlewską postanowiłyśmy
wyczarować dzieciom bal , dzięki
któremu poznają tradycje Ameryki i jednocześnie będą się dobrze
bawiły. Przygotowania trwały wiele
tygodni, ale trud bardzo się opłacił. Tematem przewodnim stał się
„Dziki Zachód”.
Sala gimnastyczna zamieniła
się w górzysty teren Montany .W
ciągu zaledwie kilku godzin stanęła brama prowadząca na ranczo „School Kids Ranch”, wioska
indiańska, stary cmentarz z nagrobkami Kulawego Bila i Johna
Mc Kasiory, saloon, kopalnia złota
oraz siedziba szeryfa i więzienie.
Po niebie galopowało stado kolorowych mustangów, gubiących
w pędzie srebrne podkowy.
Dzieci przybyły na zabawę
w kowbojskich kapeluszach, kolorowych strojach i w doskonałym
nastroju. Powitane przez dyrektor
Bożenę Tempską i gościa honorowego radnego miasta Gdańska
Lecha Kaźmierczyka (sponsora

poczęstunku dla dzieci) oraz przewodniczącą Rady Rodziców Ewę
Martynę, tańczyły przy muzyce
country i brały udział w licznych
konkursach. Pod okiem szeryfa
- Renaty Jurgielewicz i sędziego Ewy Godlewskiej jeździły na drewnianych koniach, rzucały lassem,
szukały złotych monet w kopalni
i pokonywały liczne przeszkody.
Zmęczone tańcem i atrakcjami
udawały się do salonu, gdzie pod
okiem harcerzy z IV GDH „Dąb”,
przebranych za kowboi gasiły pragnienie zdrowym sokiem owocowym. Zabawa była bardzo udana,
co było widać na uśmiechniętych
buziach dzieci .
Podziękowania za pomoc
w organizacji balu przekazujemy radnemu miasta Gdańska Lechowi Kaźmierczykowi,
Hannie Łyczkowskiej ze stajni
„Hippika” w Sopocie i wszystkim
rodzicom, którzy poświęcili swój
czas na przygotowanie wspanialej scenografii.
Renata Jurgielewicz

Witajcie na ranczo!

I dzikie konie na suficie

W Gimnazjum 19 „Morskie Impresje” po raz czwarty!
Nasze gimnazjum gościło laureatów konkursu w salach i korytarzach udekorowanych fotografiami
o tematyce morskiej - kolorowymi
i czarnobiałymi. Wszystkie zachwycały swoją urodą! W konkursie wzięło udział 44 uczniów z 17
szkół podstawowych, gimnazjalnych
i licealnych.
Andrzej Radomski z Referatu
Sportu UM, jeden z fundatorów
nagród, udzielił wskazówek
dotyczących kompozycji i posługiwania się kolorem w fotografice. Zachęca uczestników,
aby kontynuowali swoją pasję
komponowania dobrych zdjęć.
Najpiękniejszą chwilą było
wręczenie nagród i dyplomów

Witajcie na ranczo
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laureatom, uczestnikom i ich
opiekunom. Jury w składzie:
Barbara Bielenkiewicz, Andrzej
Radomski oraz Rafał Hinz wyłoniło laureatów. Rejs po Zatoce
Gdańskiej jest nagrodą ufundowaną przez komandora Edwarta
Kinasa z Yacht Clubu Marynarki
Wojennej „Kotwica” z Gdyni.
Oto laureaci: I miejsce: Marta
Skurewicz z Parafialnej Szkoły
Podstawowej w Żukowie, Helena
Barczyńska z Gimnazjum nr 3
w Gdańsku, II miejsce: Alicja Graczyk z SP nr 16, Paulina Wesołowska z Gimnazjum nr 1, III miejsce:
Patryk Łukasik z SP nr 60, Weronika
Fojtuch z Gimnazjum nr 8, Maciej
Latt z I LO

Wydarzenia kulturalne

Niemieckojęzyczny Szkolny

Festiwal Teatralny
Już po raz szósty odbywał się
w Gdańsku niemieckojęzyczny
Szkolny Festiwal Teatralny dla
uczniów ze szkół podstawowych,
gimnazjów i liceów z terenu Trójmiasta i Kaszub. Tę dwudniową
imprezę gościła scena Teatru Miniatura 23 i 24 listopada. Festiwal
został zorganizowany przez Związek
Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku
we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Gdyni. Wsparcie
finansowe zapewnił Instytut Stosunków Zagranicznych
Hasłem przewodnim tegorocznej
edycji była muzyka. Szesnaście grup
uczniów z różnych szkół pokazało
własną interpretację tematu. Uczestnicy prezentowali publiczności efekty
swojej pracy w dziesięciominutowych
autorskich przedstawieniach. Sięgali
w nich po najróżniejsze formy – od
śpiewu i tańca, poprzez klasyczną
grę aktorską, aż po performance.
Po części artystycznej w foyer
teatru czekał na wszystkich poczęstunek – słodycze i napoje. Gdański
Szkolny Festiwal Teatralny stał się
już tradycją, jednak nie jest festiwalem w ścisłym tego słowa znaczeniu.
Jest to raczej przegląd, a nie zmagania konkursowe. Nie zostaje wyłoniony zwycięzca – wygrywa każdy, kto

znajdzie w sobie wystarczająco dużo
chęci i odwagi, aby pokazać swoje
umiejętności na scenie. Nagrodą jest
wspólna radość z występów i aplauz
publiczności.
Martin Brand, menedżer ds.
kultury w Związku Mniejszości Niemieckiej w Gdańsku, powiedział
– Pragniemy jedynie stworzyć młodzieży okazję do zabawy z językiem
niemieckim, której nie towarzyszy
presja osiągnięcia zwycięstwa. Myślę, że to się nam udało.
Po występach brawa licznej publiczności były ogromne. -Jesteśmy
bardzo zadowoleni z festiwalu – zauważył Martin Brand. – Wielu uczestników pytało już o temat przewodni
następnej edycji. Wygląda na to, że
naprawdę im się podobało.
Dominika Złotek
Zdjęcia Agnieszka Doborzyńska

Teatralna zabawa
z językiem niemieckim

„Sprawiasz, że moje stopy zaczynają powtarzać ten rytm”

Koncert w Bursie Gdańskiej
W filii Bursy Gdańskiej przy Podwalu Staromiejskim 51/52 młodzież
korzysta z wielu ofert kulturalnych.
Częste są wyprawy do trójmiejskich
teatrów - Wybrzeże, Teatr Muzyczny,
prezentacje teatralne w klubach Plama i Żak oraz do pobliskiego kina.
W bursie odbywają się koncerty,
w czasie których swoje umiejętności muzyczne prezentują zarówno
wychowanki i wychowankowie bursy, jak też zapraszani goście.
„Sprawiasz, że moje stopy zaczynają powtarzać ten rytm” to dość
swobodne tłumaczenie refrenu jednego z popularnych, starych przebojów.
Tak właśnie było we czwartek, 26 listopada 2009 r. za przyczyną wspaniałej grupy Silver Band z Lubichowa,
koncertującej w naszej bursie.
Wysłuchaliśmy zestawu znanych, starych i nowych przebojów.
Talentem i radością grania zespół
porwał widzów do tańca. Uwagę
widowni zwróciły ciekawe aranża-

cje kilku utworów, których autorem
jest Piotr Jędrzejczyk - wychowanek
Bursy Gdańskiej.
Zespół działa przy Publicznym
Gimnazjum im. ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego w Lubichowie pod
opieką Sylwestra Klamanna. Grupa ma na swoim koncie poważne
osiągnięcie: zdobycie pierwszego
miejsca w I Wojewódzkim Festiwalu
Piosenki Obcojęzycznej „Eurosong"
(Malbork 2009). Dla wszystkich muzyka jest treścią życia, a czworo
z nich rozwija swoje umiejętności
w szkołach muzycznych.
Skład zespołu: Sylwester Klamann, Piotr Jędrzejczyk, Paweł
Piesik, Rafał Wrycza, Mateusz
Rombalski, Adrian Łojewski, Karolina Dawidowska, Anna Cietrzewska,
Joanna Niesiołowska, Weronika
Lange, Katarzyna Niedrzwicka, Natalia Grądzka.
Irena Wojcieszak
Fot. Maciej Klamann

Pałac Młodzieży organizatorem II Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek
W finałowym koncercie, który
odbył się 17 stycznia w kościele św.
Piotra i Pawła na gdańskiej starówce,
słuchaliśmy oryginalnych interpretacji kolęd i zwłaszcza pastorałek, które
wywodzą się z tradycji ludowej. Ciekawie zabrzmiał motyw przewodni
konkursu, kolęda „Cicha noc”, a także „Przybieżeli do Betlejem”, „Mędrcy
świata”, „Wśród nocnej ciszy” i słynna
pastorałka „Oj maluśki, maluśki”.
Konkurs zatytułowany „Nad
Światem Cicha Noc...” cieszył się
ogromnym zainteresowaniem dzieci
i młodzieży z całej Polski – przyjechali uczestnicy aż z Zakopanego.
Co wpłynęło na tak pozytywny
oddźwięk konkursu? Niewątpliwie
jego interesująca formuła, nawiązująca do korzeni - do staropolskich
tradycji, ale umożliwiająca również
ciekawe propozycje oraz możliwości współczesnych interpretacji kolęd i pastorałek. Pobrzmiewały więc

interpretacje klasyczne, ale również
w rytmie gospels, bluesa czy nawet
w rytmach latynoamerykańskich.
- Cieszymy się z tak wielkiego
zainteresowania naszym konkursem
– mówi Edyta Kondracka, dyrektor
Pałacu Młodzieży. - Świadczy to
o tym, że tradycje związane ze
śpiewaniem kolęd i pastorałek są
wciąż bardzo żywe, również w najmłodszym pokoleniu. Uważam, że
nasz konkurs pomoże uczestnikom
w ich rozwoju artystycznym i zwiększy wrażliwość na sztukę.
Wśród mieszkańców Gdańska
Pałac Młodzieży cieszy się znakomitą opinią jako instytucja kultury
z bogatą ofertą artystyczną dla dzieci
i młodzieży – jest również instytucją
edukacyjną. Umożliwia naukę w pracowni ceramiki, plastycznych, tańca
klasycznego i współczesnego czy
w pracowni muzyki. Jest tu świetnie wyposażona sala komputerowa

Dyrektor Pałacu Młodzieży Edyta Kondracka śpiewa z finalistami konkursu
i studio nagrań, pracownia fotografii,
dekoratorów, filmu i dziennikarstwa
oraz klub przedszkolaka.
- Do finału konkursu zakwalifikowało się 150 osób – mówi Katarzy-

na Kędzioł, koordynator z ramienia
Pałacu Młodzieży. Konkurs na stałe
wpisuje się do kalendarza imprez.
tekst i zdjêcie
Iwona Maria Flisikowska
1/2010
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Najlepsza
stypendystka

Gdańska specjalnie
dla „Kuriera”
Jestem obecnie na czwartym
roku studiów na Uniwersytecie
Imperial College London, na
kierunku medycyna, na wydziale lekarskim. W tym roku
robię BSc, który jest polskim
odpowiednikiem licencjatu
z nauk sercowo naczyniowych.
Imperial College to centrum
najnowszych odkryć naukowych w tej dziedzinie.
Czuję się wyróżniona, mając
zajęcia z profesorami z całego
świata, będącymi ekspertami
w swoich dziedzinach i publikujących regularnie w elitarnych
czasopismach naukowych.
Jednorazowe stypendium za
wybitne osiągnięcia naukowe
otrzymałam po raz drugi. Stypendium jest bardo przydatne.
Nie mam czasu na dodatkową
pracę zarobkową, gdyż mam

bardzo dużo zajęć i nauki.
Uprawiam również wioślarstwo
i jestem kapitanem uniwersyteckiej drużyny tenisowej.
Zanim otrzymałam stypendium, udzielałam korepetycji
trzy razy w tygodniu z biologii,
chemii i matematyki, przygotowując do egzaminu IB -dzięki
stypendium już nie muszę zajmować się pracą. Mogę się skupić na swoich studiach. Koszty
studiów jednakże są ogromne czesne to ponad trzy tys. funtów
rocznie, utrzymanie w Londynie
kosztuje bardzo dużo. Miejsce
w akademiku przysługuje tylko
pierwszorocznym studentom,
więc od drugiego roku wynajmuję pokój w mieszkaniu
niedaleko uczelni, dzieląc je
wraz z dwiema Angielkami, od
których wiele się nauczyłam.

Stypendyści prezydenta
Politechniki Gdańskiej

Przez dziesięć miesięcy po 450 zł będą otrzymywać
najlepsi studenci Politechniki Gdańskiej. Uroczystość
wręczenia stypendiów prezydenta Gdańska odbyła się
5 stycznia w Sali Herbowej siedziby Rady Miasta.
Jest ich ośmioro. Każdy z nich
utrzymuje średnią ocen na poziomie 4,9 lub powyżej, niektórzy
przez całe studia. Pięcioro studiuje na Wydziale Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej. Średnia
obliczana jest za okres od początku studiów. W tym roku stypendia
są niższe niż w ubiegłym. Za najwyższe noty w roku akademickim
2008/2009 najlepsi studenci pobie-
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rali nawet po 600 zł miesięcznie,
ci o niższych średnich – po 400 zł.
Teraz wsparcie dostaną tylko najlepsi. Oto lista osób nagrodzonych
stypendiami naukowymi: Agata
Bojarska, Barbara Dymerska,
Aleksandra Grzelak, Natalia Piwowarska, Jakub Piwowarski, Łukasz
Skarbek, Jan Sobuś, Julia Wiktor.
Goście wysłuchali koncertu
chóru Szkoły Podstawowej nr 55.

Na studiach mam kontakt
z ludźmi z całego świata. Część
moich przyjaciół odwiedziła
mnie w Polsce - byli zauroczeni
gdańską starówką. Odwiedzając
przyjaciółkę z roku w Berlinie, podarowałam jej album o Gdańsku.
Ale trzymam się również blisko ze
znajomymi z Polski. Na uniwersytecie jest wielu Polaków. Mamy
nawet swoje Polish Society, które organizuje różnego rodzaju
imprezy - andrzejki, Wigilię.
Czasem udaje się nam spotkać
na campusie i wyskoczyć razem na lunch, kawę, quasha
czy basen w przerwie miedzy
zajęciami. Imperial rozpieszcza
swoich studentów i wszystkie
te atrakcje dostępne są dla studentów na campusie - w nowym
darmowym centrum sportowym
mamy nawet jaccuzzi!

Ukończyłam IB w III LO im
Marynarki Wojennej w Gdyni.
Pod względem poziomu nauki
szkoła świetnie mnie przygotowała. Jednak w porównaniu
brytyjskimi szkołami w Polsce
jest zbyt mały nacisk na rozwój
pozalekcyjny, co sprawiło, że
początkowo ciężko było mi się
zaaklimatyzować.
Jestem dumna z tego, że
jestem Polką. Uważam, że
to piękny kraj, tu się urodziłam, mam rodzinę i przyjaciół.
Bardzo chciałabym wrócić do
kraju - najchętniej do Gdańska, jednakże obecna sytuacja
w służbie zdrowia nie napawa
mnie optymizmem. Uwielbiam
medycynę, interesuje mnie
wiele dyscyplin, najbardziej
kardiologia.
Agata Płończak

Urz¹d Miejski

Międzyszkolny konkurs historyczny

„Gdańsk Żuławy i Niderlandy”
Organizatorem konkursu jest XX
Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta, Wydział Edukacji
Urzędu Miejskiego i Rotary Club
Gdańsk–Sopot-Gdynia. Patronat
Honorowy: Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Konsulat
Niderlandów w Gdańsku, Konsul
Honorowy Niderlandów - Magdalena Pramfeld.
Przedmiotem konkursu jest
wiedza o historii kontaktów gdań-

sko-niderlandzkich i materialnych
śladach obecności Holendrów w tysiącletniej historii Gdańska i Żuław.
Celem konkursu jest popularyzacja
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy o historii kontaktów
gdańsko - niderlandzkich, odkrywanie uroków architektury Gdańska,
pogłębianie gdańskiej tożsamości
i szacunku dla wielokulturowej historii miasta, przygotowanie młodzieży do aktywnego i świadome-

go uczestnictwa w życiu społeczno
- kulturalnym Gdańska.
Konkurs historyczny odbywać
się będzie w formie pisemnego
testu trwającego 40 minut. Uczestnik konkursu będzie zobowiązany
dostarczyć film, trwający od 3 do 5
minut lub prezentację w programie
PowerPoint, zawierającą do 30 slajdów. Mają one dotyczyć zabytków
Gdańska i Żuław zaprojektowanych
przez Holendrów, wkładu Holendrów

w gdańskie dziedzictwo, kontaktów
gdańsko - niderlandzkich.
Forma pracy pisemnej jest
dowolna, ważne jest jednak, aby
pokazywała ludzi, miejsca i wydarzenia związane z historią stosunków gdańsko- niderlandzkich.
Chęć uczestnictwa należy zgłosić
organizatorowi - XX LO do 27 lutego 2010, e-mail: xxlo@xxlo.pl.
Nagrodą za I i II miejsce jest tygodniowy pobyt w Holandii.

Podsumowanie egzaminów na
stopień nauczyciela mianowanego
W grudniu 2009 r. odbyła się
w Gdańsku XVIII sesja egzaminacyjna
dla nauczycieli ubiegających się
o awans na stopień nauczyciela
mianowanego. Do 31 października
2009 r. do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego wpłynęło 20 wniosków
od nauczycieli kontraktowych z 18
gdańskich szkół i placówek, w tym:
10 % wszystkich nauczycieli, którzy

złożyli wnioski stanowili nauczyciele
przedszkoli, 35 % nauczyciele szkół
podstawowych i gimnazjów, 55 %
nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i pozostałych placówek.
Komisje egzaminacyjne powołane Zarządzeniem Prezydenta
Miasta Gdańska spotkały się cztery
razy. Uczestniczyło w nich oprócz
czterech przewodniczących sie-

Prezydent wręcza nauczycielce akt nominacji

demnastu ekspertów różnych specjalności.
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymuje 20
osób. O wyjątkowym przygotowaniu
nauczycieli do egzaminów świadczy
fakt, że aż ośmiu nauczycieli - 40 %
wszystkich zdających - uzyskało maksymalną ilość punktów od
wszystkich członków komisji.
Nauczyciele wraz z aktem otrzymają list gratulacyjny. W związku
z uzyskanym wyższym stopniem
awansu zawodowego wynagrodzenie nauczycieli uległo podwyższeniu
od 1 stycznia 2010 r.
Od dnia wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela
(6 kwietnia 2000 r.) w drodze postępowania egzaminacyjnego
przez kolejnych osiemnaście sesji
egzaminacyjnych awans na stopień

nauczyciela mianowanego uzyskało
łącznie 1966 nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez Miasto Gdańsk.
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostały wręczone
przez Prezydenta Miasta Gdańska
Pawła Adamowicza 12 stycznia 2010
r. w Sali Herbowej Nowego Ratusza
w Gdańsku, ul. Wały Jagiellońskie
1. Nauczyciele złożyli przewidziane
przepisami ślubowanie.
Uroczystość wręczenia aktów
nominacji prowadził Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Jerzy Jasiński. Uczestniczyli w niej zaproszeni
dyrektorzy szkół. Goście zebrani na
uroczystości w Nowym Ratuszu mieli
możliwość wysłuchać koncertu.
Lucyna Szurman-Pietrzela
Urząd Miejski

Goście zebrani w Sali Nowego Ratusza
1/2010
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Wydarzenia w szkole

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego
i Chemicznego w nowej siedzibie
Szkoła obecnie mieści się w nowoczesnym i odnowionym budynku
przy ul. Smoleńskiej 6/8. Uroczystość
powitania nowej siedziby odbyła się
18 grudnia 2009 r. Przybyła wiceprezydent Ewa Kamińska, zastępca
dyrektora Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego i Ustawicznego
Kuratorium Oświaty Janusz Główczewski, radni oraz przedstawiciele
lokalnej społeczności Oruni.
– Życzę wam rozwoju w nowej
siedzibie – powiedziała wiceprezydent Ewa Kamińska, po przecięciu
wstęgi.
Część oficjalna miała podniosły
charakter: prezentowano poczet
sztandarowy, śpiewano hymn.

Wicedyrektor Elżbieta Pawłowska
zaprezentowała historię szkoły,
mieszczącej się uprzednio w historycznym budynku przy ul. Lastadia,
pełniącego funkcje oświatowe od
1837 roku. W części artystycznej
uczniowie podkreślali ciągłość istnienia szkoły, prezentowali piosenki, tańce i scenki teatralne.
Uroczystości towarzyszyła wystawa prac z dziedziny piekarnictwa,
czym przez nauczycieli opiekującymi się gabinetami. Goście zwiedzali
szkołę, ich podziw wzbudziły nowocześnie wyposażone pracownie
chemiczne i technologiczne na
miarę potrzeb XXI wieku.
Społeczność ZSPSiCh

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski zwiedza nowoczesną pracownię

Wojewódzkie eliminacje Turniejów

na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz i Cukiernik
Tegoroczne zmagania uczestników Turniejów inspirowane
są dziełem Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Temat
ciekawy, ale trudny dla młodych piekarzy i cukierników.
Jak przedstawić to, co zwykle kojarzy się z „Panem
Tadeuszem”: delikatną Zosię, zmysłową Telimenę,
zagadkowego księdza Robaka, polowanie, koncert
Jankiela? A jednak udało się.
W Kwidzynie 7 stycznia w etapie wojewódzkim udział wzięło 6
uczniów z 4 szkół - z Kwidzyna,

Najlepsi piekarze w województwie
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Gdańska, Gdyni i Słupska. Podczas Turnieju uczniowie wykonywali tort z dekoracją tematyczną,

mały torcik do degustacji, figurki
marcepanowe oraz dekoracyjny
napis z czekolady.
I miejsce zajęła Agnieszka
Wittenberg z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie. Wykonała tort, na którym
widniała czapka żołnierza armii
napoleońskiej w oprawie czekoladowych kłosów zbóż. Jury
urzekła estetyka oraz stonowana kolorystyka wyrobu. Justyna
Król, zdobywczyni 23 punktów,
reprezentująca naszą szkołę
oraz cukiernię Andrzeja Paradowskiego, najlepiej przeszła
część teoretyczną. Przygotowała tort zdobiony rogiem Wojskiego wykonanym z czekolady.
O wysokim poziomie konkursu
świadczy znikoma różnica oceny pomiędzy miejscami – 1,15
punktu.
Etap wojewódzki w zawodzie
piekarz odbył się 13 stycznia
w ZSPS i Ch. Na tym etapie rywalizacji zwycięzcą został Karol Baranowski, reprezentujący gospodarzy, zdobywający umiejętności

praktyczne w piekarni Grzegorza
Pellowskiego. Karol zdobył 89.4
na 100 punktów - największą ilość z części teoretycznej
i praktycznej. Przygotował chleb
przedstawiający „polowanie”, na
którym można było dostrzec tak
drobne nawet szczegóły, jak tropy
zwierzyny.
Uczniowie musieli wykazać
się również umiejętnością zwijania chałek, plecionek oraz rogali.
Finałową galę uświetnili goście
i sponsorzy. Dzięki hojności Gdańskich Młynów Sp. z o.o. jak i CSM
Polska Sp. z o.o. uczestnicy mogli
cieszyć się z atrakcyjnych nagród.
O dyplomy oraz upominki zadbała
również współpracująca ze szkołą Pomorska Izba Rzemieślnicza
w Gdańsku.
Uczniom gratulujemy uczestnictwa w tak prestiżowym Turnieju, zaś tym którzy przekroczyli
próg 80% punktacji życzymy
sukcesów podczas finału, który
odbędzie się we Wrocławiu.
mgr inż. Halina Łankiewicz
Marcin Równy

Projekty wychowawcze

Szkoła Podstawowa nr 45
organizatorem konkursu
Nasza szkoła już po raz piąty
zorganizowała i przeprowadziła po
raz kolejny Wojewódzki Konkurs
Wiedzy o Bohaterach Westerplatte. W tym roku był szczególny,
gdyż zbiegł się z 70 rocznicą walk
i rocznicą wpisania Westerplatte
na listę Pomników Historii. Główne
cele konkursu to krzewienie pamięci
o przeszłości narodu i propagowanie
wiedzy o obrońcach Westerplatte.
W zmaganiach wzięło udział ponad 80 uczniów z 34 szkół podstawowych województwa pomorskiego.
Honorowy patronat nad konkursem
po raz kolejny objął Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, a pomoc
merytoryczną okazali pracownicy
Muzeum II Wojny Światowej.
Uczestnicy konkursu, uczniowie
klas IV-VI wykazali się wiedzą i chęcią poznawania historii. Zdobywali ją
nie tylko z książek, ale także z materiału edukacyjnego, przygotowanego
dla uczestników przez organizatorki,
jak i w czasie imprez towarzyszących
przedsięwzięciu. W Filii Gdańskiej
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Mariackiej spotkali się z Kazimierzem Radowiczem,
autorem poczytnej książki dotyczącej
siedmiu dni obrony półwyspu - „Kawalerowie Virtuti”. Uczestniczyli
też w zajęciach edukacyjnych na
Westerplatte, prowadzonych przez

pracownika Muzeum II Wojny Światowej, Katarzynę Zienkiewicz.
Wśród zagadnień, których znajomością należało się wykazać, były
warunkowania międzynarodowe,
na mocy których została utworzona
Wojskowa Składnica Tranzytowa na
Westerplatte, jej historia i biogramy
dowódców, obrona Westerplatte,
historia powojenna.
Spośród uczestników komisja
składająca się z nauczycieli historii
i pracowników Muzeum II Wojny
Światowej wybrała 5 laureatów.
Wśród najlepszych znaleźli się:
Jakub Najda i Kamil Sztramski (SP
45), Alicja Smaruj (SP 48), Łukasz
Pszonak (SP Lębork), Bartosz
Grzenkowicz (SP Goręczyno).
Podczas uroczystej gali 30 października uczniowie i nauczyciele
w obecności marszałka, Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Elżbiety Wasilenko, wizytator Elżbiety
Januszewskiej odebrali dyplomy,
nagrody i podziękowania.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na taką skalę i o takim
stopniu trudności jest bardzo satysfakcjonujące. Wszystkim, którzy okazali pomoc, a szczególnie Grażynie
Niemyjskiej (I SSP STO) serdecznie
dziękuję.
Agata Markiewicz-Babło
organizatorka konkursu

Spotkania na Westerplatte budziły refleksje

Spotkanie Kazimierzem Radowiczem w Filii Gdańskiej

Wręczenie nagród

W Gimnazjum 25 Wojewódzki Konkurs Poezji oraz Teatrów Obcojęzycznych - „HANZA”
W tym niezwykłym konkursie
młodzież spotyka się dwa razy
w roku, ubiegając się o nagrody
Grand Prix, jak też o nagrody za I-III
miejsca w poszczególnych kategoriach językowych. Od roku 2008
konkurs ma rangę wojewódzką i został objęty honorowym patronatem
Prezydenta Miasta Gdańska Pawła
Adamowicza.
To niezwykłe przeżycie, kiedy
podczas kilku godzin konkursu
możemy posłuchać pięknych recytacji lub piosenek w językach angielskim, niemieckim, hiszpańskim,
francuskim, białoruskim, rosyjskim,
japońskim i szwedzkim. Oglądamy
pięknie reżyserowane, często z odpowiednią pieczołowitą scenografią
sztuki teatralne. Ogółem w dotychczasowych konkursach „Hanza”
wzięła rekordowa liczba osób - 2400

uczniów z Województwa Pomorskiego. Dzięki uprzejmości Dyrekcji IV
LO od dwóch lat konkurs odbywa się
w ich sali teatralnej.
W roku 2009 w konkursie wzięło udział 13 grup teatralnych - 230
uczniów. Oto wyniki: język angielski - I - G 17 w Gdyni, II - G 25, III
– G1.
Język niemiecki – I - Gimnazjum
Społeczne nr 16 w Wejherowie, II
- G 1, III - G16. Język hiszpański - I
- G 3. Język włoski - I - G 34.
Najlepszym aktorem konkursu
został uczeń Gimnazjum nr 8, który
wcielił się w rolę wilka. Najlepszą
scenografię do konkursu przygotowało Gimnazjum nr 17 w Gdyni.
Nagrodę publiczności zdobyło
Gimnazjum nr 20. Wyróżnienia
specjalne otrzymała grupa krasnali z Gimnazjum z Nowego Dworu

oraz uczennica Gimnazjum 34 za
rolę Aksamitki.
Nagrodę główną Grand Prix
otrzymało Gimnazjum nr 20 za
sztukę „Highway to Hell”, przygoto-

waną przez Agnieszkę Cygan i Ewę
Marzan-Jelińską.
Katarzyna Słaba
organizator - nauczyciel języka
niemieckiego Gimnazjum 25
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Nauczyciele pisz¹ do Kuriera

Wszyscy śpiewają

w Szkole Podstawowej nr 8

Niech się spełnią dobre wróżby!

Andrzejki na wesoło i ludowo

w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 12
„Wielka Zabawa Andrzejkowa” dla
uczniów klas 0-3 odbyła się 27 listopada w szkolnej świetlicy. Wzbudzała
zainteresowania tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi związanymi ze św. Andrzejem. Rozwijała
również poczucie humoru. Zachęcała
również do ciekawego, aktywnego
spędzania wolnego czasu, gdyż poprzez dobrą zabawę dzieci wspaniale
się ze sobą zintegrowały.
Wróżyły sobie, okręcając butelkę, przyszły zawód. Przypadły im
wysokie stanowiska i ważne pozycje
społeczne. Czekały ich kariery naukowe. Inni mieli stać się aktorami
czy piosenkarzami. Dzieci ogromną
radością reagowały na możliwość
zostania bogatymi biznesmenami.

„Cukierkowa wróżba” ujawniała, jakie im przypadną prezenty. Wróżby
miłosne okazały się ogromną niespodzianką, widoczną na twarzy po
wylosowaniu imienia osoby, która im
jest przeznaczona.
Nawiązaniem do dawnych obyczajów była zapłata za wróżbę w celu zapewnienia, by się wypełniła. Po
wypowiedzeniu magicznej formuły
„Hokus pokus, czary mary, złóżmy
dary” każde z dzieci wrzucało grosik
do miseczki z wodą. Podczas kończącej zabawę mini dyskoteki dzieci
dzieliły się wrażeniami, ciesząc się
słodkim poczęstunkiem.
Opracowały: Marzena Chojnowska,
Magdalena Kowalczyk, Izabela
Walendzewicz i Emilia Naklicka

Przedstawienie „Zwyczaje Nocy Wigilijnej”
w VI Liceum Ogólnokształcącym
Prezentem świątecznym dla rodziców był program „Zwyczaje Nocy Wigilijnej”. Scenariusz napisała Danuta Kamińska i przygotowała przedstawienie
wraz z Jolantą Mroczkowską.
W Sali Kominkowej po zebraniach
z rodzicami młodzież zaprezentowała
piękną poezję bożonarodzeniową.
Przypomniawszy niektóre tradycje
związane ze świętami, zaprosiła
rodziców do wspólnego śpiewania
kolęd. W przedstawieniu wzięli udział
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z klasy I B: Joanna Świerk, Marta
Wałdoch, Patrycja Skrzycka, Karolina
Branecka, Aleksandra Jędrys, Michele
Bobkowska, Paweł Sojecki; z klasy II
B: Liliana Piskorska, Patryk Gruźlewski,
Janek Pieniążczak, Filip Dolina. Wpisaliśmy się w dobre tradycje związane
z okresem Bożego Narodzenia, pogłębiając uczucia do bliskich – rodziców
poprzez okazywanie im uczuć podczas
duchowej uczty.
Jolanta Mroczkowska - bibliotekarz

Zgodnie z tradycją w naszej
szkole wszyscy śpiewają podczas koncertu świątecznego.
Uczniowie z Koła Wokalnego pod
opieką Katarzyny Kędzioł przewodzili grupie, śpiewając tradycyjne
kolędy polskie. Dołączyła do nich
dyrektor Maria Rudnicka.
Wystąpiły najmłodsze dzieci
przygotowane przez Annę Gołębiewską tańcząc, grając na
fletach i śpiewając. Wychowawcy
przygotowali dla rodziców jasełka
w klasach. Jedna z klas starszych
pokazała przedstawienie „Święta
Muminków”, do którego scena-

riusz napisali uczniowie z wychowawcą.
Równocześnie z Koncertem Kolęd trwał Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez opiekunki z Samorządu Uczniowskiego, przy udziale
klas. Uczniowie przygotowali wiele
przedmiotów przeznaczonych na
sprzedaż. Wszystkie były wykonane
przez dzieci w ramach lekcji plastyki, techniki, godzin wychowawczych,
kółek zainteresowań oraz indywidualnie w domu. Dochód ze sprzedaży
będzie przeznaczony na doposażenie biblioteki szkolnej.
Małgorzata Fałtynowicz

Piękny występ najmłodszych dzieci

Uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych

laureatami konkursu
Gdański Archipelag Kultury pod
koniec września 2009 roku ogłosił
konkurs plastyczny „Inspirowane
Chopinem” na wykonanie dowolną
techniką ilustracji inspirowanej muzyką kompozytora.
Na zajęciach specjalizacyjnych
z grafiki komputerowej w Zespole Szkół Energetycznych zostały
przygotowane prace graficzne
do wybranych utworów Chopina.
Uczniowie pracowali nad projektami
trzy tygodnie. Z trzech grup, które
uczestniczą w zajęciach z grafiki
komputerowej, do udziału w konkursie zakwalifikowano osiem prac.
W dniu 11 grudnia 2009 r. w głównej
siedzibie Gdańskiego Archipelagu
Kultury odbył się uroczysty koncert
finałowy połączony z rozdaniem
nagród.

Uczniowie ZSE zdobyli następujące trzy nagrody: I miejsce – Marcin Chmielewski, II miejsce – Marek
Kędzierski i wyróżnienie – Mateusz
Marczyński.
Dla osób, które zajęły pierwsze
miejsce, została zorganizowana
wycieczka do Warszawy „Śladami
Chopina”. Prace zostaną również
wyeksponowane na plenerowej
wystawie zorganizowanej podczas
Światowego Zjazdu Gdańszczan.
Anna Barnicz

Marcin Chmielewski odbiera nagrodę

Uczniowie pisz¹ do Kuriera

Klub Europejski bierze
udział w Warsztatach
Międzykulturowych
Pragną wprowadzić kulturę do przestrzeni miejskiej .Fotografowała: Daria Górka

Uczniowie I LO
im. M.Kopernika

w Radzie Młodych
W ostatnim miesiącu 2009
roku zaczęła funkcjonować
w naszym mieście Rada Młodych, działająca przy biurze
Gdańska i Metropolii - ESK
2016. Radę tworzy 20 młodych
osób – uczniów gdańskich szkół
podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy tego projektu planują spotykać się raz w miesiącu do końca
marca 2010 roku. Na spotkaniach
omawiać będą propozycje projektów kulturalnych, które mają
zostać zrealizowane w ramach
kandydowania Gdańska i Metropolii do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016
roku. Obecnie Rada Młodych
debatuje nad innowacyjnymi
projektami, które będą dostępne
dla wszystkich zainteresowanych
kulturą. Podczas 12 spotkań, które odbywają się w Teatrze Miniatura, Rada Młodych ma nadzieję
wypracować interesujące projekty kulturalne, które zostaną wykorzystane w przygotowaniach
do konkursu o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury.
Zdecydowaliśmy się zgłosić
swoje kandydatury do tego projektu, który integruje młodzież
z gdańskich szkół, ponieważ

uważamy, że kultura jest ważnym elementem życia człowieka.
Należy do niej zachęcać innych
ludzi, wyprowadzając ją z budynków. Można do tego celu wykorzystywać przestrzenie miejskie.
Dzięki temu ludzie częściej będą
odwiedzali teatry, kina, galerie,
opery czy filharmonię.
Będąc Radą Młodych, możemy wspólnie decydować
o projektach kulturalnych w naszym mieście, poznawać opinie
naszych rówieśników i mieć
udział w staraniach Gdańska
o tytuł. Zachęcamy do systematycznego odwiedzania strony
www.gdansk2016.eu, profilu
na myspace (myspace.com/
gdansk2016), a także na facebooku (Gdansk2016). Z tych
inicjatyw mogą korzystać wszyscy internauci, a dzięki temu
dowiedzą się o wielu ciekawych
przedsięwzięciach w naszym
mieście. Ponadto sami mogą
zaproponować wydarzenia kulturalne, korzystając z forum lub
Banku Pomysłów. Angażujmy się
w życie miasta, aby zaszczytny
tytuł, przyznawany od 1985 roku,
trafił w 2016 do Gdańska.
Marta Malinowska, i Jarosław Zawada uczniowie I LO im. M. Kopernika

EVS przygotował warsztaty międzykulturowe, na które
zostali 4 grudnia 2009 roku zaproszeni między innymi przedstawiciele Klubu Europejskiego
I LO w Gdańsku. Organizacja
European Voluntary Service
wspiera działania, mające na
celu: usprawnienie życia innych
ludzi, zwierząt, czy tej najbardziej
bezbronnej - Ziemi. Zajmuje się
wysyłaniem wolontariuszy do
różnych krajów, by organizować
imprezy kulturowe, budować
szlaki turystyczne czy chociażby
zająć się pracą w świetlicach.
Spotkanie miało miejsce
w Pomorskim Parku Naukowo
Technologicznym w Gdyni. Rozpoczęło się prezentacją projektu,
wymianą informacji dotyczących
Europejskiego Wolontariatu, opisem warsztatów i wypowiedziami
uczestników tego przedsięwzięcia, którzy doświadczyli, czym
jest praca w międzynarodowym
składzie na rzecz swojego kontynentu.
Poznaliśmy tam rozmaite
zajęcia przygotowane przez
wolontariuszy, którzy zostali oddelegowani do pracy w polskich
świetlicach. Można było nauczyć
się tańca brzucha pod kierownictwem Emel z Turcji, przygotować
aborygeńską biżuterię pod okiem
angielskiej wolontariuszki Marly,
wysłuchać wykładu dotyczącego
islamu (Bilal z Turcji) lub poznać
gry i zabawy ze świata, które specjalnie na tę okoliczność przygotowała Sofiya z Ukrainy.

Nauczyliśmy się przyrządzać
sushi, co wciągnęło uczestników
do tego stopnia, że w pewnym
momencie po prostu zabrakło
składników. Podczas misternego zdobienia potrawy słuchaliśmy szkockich brzmień dobiegających z sali, gdzie chętni
szlifowali swój talent do gry na
dudach i werblach. W tym czasie wolontariuszka Agnieszka
podzieliła się z nami bardzo
interesującą historią dotyczącą
wolontariatu na Islandii. Warsztaty były bardzo ciekawe.
Byliśmy jednak szczerze
zaskoczeni faktem, że o EVS
mówi się tak mało. Organizacja pokrywa bowiem wszystkie
wydatki uczestników - przelot,
transport lokalny, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie,
a nawet kieszonkowe. Organizacja umożliwia zwiedzenie świata
i nawiązanie współpracy między
obywatelami różnych państw.
Najlepszą jednak reklamą Europejskiego Wolontariatu są szczęśliwi, uśmiechnięci, sympatyczni,
pełni pasji i zaangażowania
uczestnicy takich wyjazdów.
Z I LO udział w warsztatach
wzięli: Jarosław Zawada - przewodniczący Klubu Europejskiego,
Adrianna Halman i Magdalena
Sobieska. Zajęcia trwały tylko
trzy godziny, wyszliśmy z nich
jednak przepełnieni entuzjazmem
i energią, niemal przekonani, że
wszyscy chcielibyśmy wziąć
udział w takim projekcie.
Ada Halman, I F
1/2010
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Gdañskie wydarzenia kulturalne

W XIX LO konkurs
„Literatura o Gdańsku”

Zainteresowanie młodzieży przekroczyło nasze
oczekiwania. Na liście zgłoszeń zapisałyśmy 156
uczniów, nie tylko z Gdańska, ale także z Gdyni, Pruszcza
Gdańskiego, a nawet - Ustki. Jest bardzo wielu uczniów
z naszej szkoły. Kultura czytelnicza wśród młodzieży
nie słabnie, a zaproponowane do konkursu utwory
zainteresowały uczniów.
Oto co na temat swojej przygody z powieścią Pawła Huelle
„Weiser Dawidek” mówi Agata
Perzyńska, reprezentująca XIX
LO: - Po tę książkę sięgnęłam kilka lat temu. Podchodząc najpierw
z rezerwą, postanowiłam się z nią
jednak zaznajomić, gdy dowiedziałam się, że akcja dzieje się w moim najbliższym otoczeniu. Opisane
w niej miejsca, które dobrze znam,
znajdują się zaledwie kilkaset metrów od mojego domu. Były opisane tak, że nawet nie znając nazwy
wiedziałam, gdzie to jest. Z tego

powodu wydarzenia oraz życie
Weisera i dzieci bawiących się na
cmentarzu w Brętowie zeszły na
dalszy plan. Dopiero po pewnym
czasie, po ponownym przeczytaniu zauważyłam i doceniłam fabułę tej książki. Uważam, że należy
poszerzać swoją wiedzę o mieście,
w którym się mieszka – z tego
względu postanowiłam wziąć
udział w konkursie. Nie zabiegam
o nagrodę czy nawet o punktowane miejsca, największą wartością
dla mnie jest uzyskać możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy. Chcia-

Agata Perzyńska reprezentuje XIX LO
łabym znaleźć w książkach coś, co
skłoni do myślenia.”
Takie wypowiedzi uczniów utwierdzają nas w przekonaniu o wysokich
wartościach edukacyjnych konkursu.
Organizatorzy uzyskali pewność, że

każda z zaproponowanych książek
dostarczy czytelnikom wyjątkowych
przeżyć i pozwoli zobaczyć Gdańsk
od innej strony.
Anna Godziuk
organizator konkursu

„Filia Gdańska” – znaczącym ośrodkiem kultury w Gdańsku
W 2009 roku odbyło się w „Filii
Gdańskiej” 69 spotkań dla dorosłych,
w których wzięło udział 2192 czytelników; 17 imprez zgromadziło 458
młodych słuchaczy i ich opiekunów.

Biblioteka na swych 86 imprezach
gościła 2650 osób. Bibliotekę prowadzą i zajęcia organizują: kierownik Zbigniew Walczak i bibliotekarki Karolina
Faszczewska i Justyna Słomińska.

Zbigniew Walczak wita gości na pierwszym spotkaniu w roku 2010
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„Filia Gdańska” stała się na
dużą skalę ośrodkiem spotkań
edukacyjnych z dziećmi, młodzieżą i czytelnikami dorosłymi,
a także miejscem imprez poświę-

conych kulturze, tradycji i literaturze Gdańska.
Dużym projektem była seria spotkań ze znanymi gdańszczanami pod
nazwą: „Gdańska tożsamość: moje
wybory. Rozmowy o książkach”.
Zapraszani goście opowiadali
o książkach, które kształtowały ich
miłość do miasta: prof. Jerzy Samp,
Mieczysław Abramowicz, doc. dr
hab. Andrzej Januszajtis, dr Maria
Pelczar, dr Przemysław Gulda,
Waldemar Nocny, Wojciech Duda,
Paweł Huelle, dr Artur Nowaczewski, prof. Stefan Chwin. Odbyło się
10 gawęd, na które przybyły 343
osoby.
Tradycją staje się wręczanie
Nagrody Bibliotekarzy „Pro Libro
Legendo” w „Filii Gdańskiej” i organizowanie spotkań autorskich.
Tu jest miejsce dla Dyskusyjnego
Klubu Książki - projektu Ministerstwa
Kultury Dziedzictwa Narodowego
oraz Instytutu Książki. W bibliotece
odbywają się również wykłady popularno-naukowe i wernisaże. „Filia
Gdańska” jest ważnym ośrodkiem
kultury, w którym się spotyka znacząca i elitarna grupa gdańszczan.

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej
prowadzi zajęcia korekcyjne

Zajęcia są przyjemne i rozwijające
Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
utworzyliśmy w Szkole Podstawowej
nr 76 na Przymorzu. Prowadzimy je
dwa razy w tygodniu po 45 minut
dla dzieci od IV klasy szkoły podstawowej.
Zajęcia prowadzone są w małych
grupach, dzięki czemu prowadząca
ma możliwość skorygowania każdego z ćwiczących. Chciałabym, aby
młodzież miała świadomość własnego ciała i postawy. Celem ćwiczeń

korekcyjnych jest wzmacnianie i rozciąganie odpowiednich partii ciała.
Już na pierwszych zajęciach dzieci
odczuwają przyjemność z takiego
wysiłku fizycznego, traktując go jako
dobrą zabawę.
Zajęcia są bezpłatne i dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami.
Rodzice mogą bezpośrednio skontaktować się z osobą prowadzącą
pod numerem (58) 346 0303.
Ewa Arcisz

Urodziny Misia na Zielonce

Szkoła Podstawowa nr 79 organizuje
Światowy Dzień Pluszowego Misia
Z okazji przypadającego 25 listopada Światowego Dnia Pluszowego
Misia w czytelni Szkoły Podstawowej
nr 79 zorganizowano w dniach 26, 27,
30 listopada i 1 grudnia, zajęcia dla
dzieci z klas 0-III oraz z przedszkoli nr
57 i 59, popularyzujące książki i filmy
o misiach. Goście przyszli na urodziny
misiów ze swoją ulubioną zabawkę.
Po krótkim wprowadzeniu w tematykę
zajęć przez nauczycieli bibliotekarzy
i zaprezentowaniu książek z wystawy,
których bohaterami są misie, dzieci
przedstawiły przyniesione na zajęcia pluszaki. Wszystkie pluszaki były
piękne i bardzo różnorodne: wielkie,
małe, brunatne, rude, żółte, w ubrankach, z kolorowymi dodatkami, ciche
i wydające dźwięki od pomrukiwania
po melodyjne piosenki. Wspaniałe
„niedźwiedzie zgromadzenie”! Dzieci podawały ich imiona i opowiadały
ich historie.
Po prezentacji dzieci z „0”
i z przedszkoli, wzięły udział w konkursach, nagradzanych punktami
– cukierkami. Pracując w czterech
zespołach, układały puzzle, rozpoznawały misie na obrazkach,
uczestniczyły w wyścigach misiów
oraz poszukiwały ukrytych w czytelni
baryłek z miodem.

Oto nasze misie
Dla uczniów klas I – III tematyka
zajęć brzmiała: „Miś w literaturze
i w filmie”. Zaprezentowano im książki
i fragmenty filmów o Misiu Uszatku, Colargolu, Paddingtonie i Kubusiu Puchatku, przybliżono sylwetki pisarzy i reżyserów oraz pracę nad filmem w łódzkim
Studio Filmowym Se-Ma-For.
Nie zapomnieliśmy również o wyrażaniu sympatii do misiów poprzez
śpiew. Słowa piosenki „Sto lat…”
wielokrotnie rozbrzmiewały w tych
dniach w czytelni.
Podczas przerw wszyscy bywalcy
szkolnej czytelni chętnie włączali się
w proponowane im zajęcia. Zapisywali na karteczkach imiona dla bezimiennych niedźwiadków z wystawy,
układali puzzle o misiach i stworzyli
galerię rysunków „Mój pomysł na
misia”.
Elżbieta Kulka

Aż 107 misiów na urodzinach
w Szkole Podstawowej nr 69
W naszej szkole odbyła się 25
listopada uroczystość dla uczczenia
107 urodzin ulubionej maskotki dzieci
– misia. Zabawa była uwieńczeniem
projektu realizowanego od 9 listopada 2009 roku przez wszystkich
nauczycieli nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego
i nauczycielki sztuki.
Uczniowie przygotowali w prezencie piosenki, wiersze, plakaty,

rysunki oraz tort urodzinowy dla
szanownych jubilatów – zgromadzonych na wystawie misiów.
A było ich 107! Uroczystość zakończyła się huczną dyskoteką
prowadzoną przez harcerzy ze
szczepu „Wilki”. Wodzirejem był
nauczyciel wychowania fizycznego Jarosław Miś.
Koordynator projektu
Grażyna Dauksza

Akcja charytatywna „Książki na Mikołajki”
w Szkole Podstawowej nr 79

Dzieci ze szkoły ze swymi misiami

W poniedziałek 7 grudnia, pięciolatki i sześciolatki z naszej szkoły oraz
z Przedszkola nr 59 przy ul. Obrońców
Wybrzeża 14, zostały obdarowane
przez Mikołaja książeczkami, które
uatrakcyjnią „Biblioteczki malucha”
w ich salach.
Książeczki przynoszono do biblioteki szkolnej przez dwa tygodnie.
Dzięki wrażliwości i hojności rodzi-

ców, dzieci oraz zaangażowaniu
wychowawców klas otrzymaliśmy
ponad sto książek – atrakcyjnych
edytorsko. Radość dzieci i satysfakcja wychowawców zachęciła nas do
powtarzania takich akcji.
Organizatorzy akcji
nauczyciele – bibliotekarze
E. Kulka i J. Mazurczyk

Wiersze do głośnego czytania
Prezentujemy książkę, drukowanej już u nas, gdańskiej pisarki
Marty Polak. Wiersze nadają się do
głośnego czytania i do recytowania
na szkolnych akademiach. Autorka
używa przyjaznego dla dzieci języka,
umożliwiającego szybkie zapamiętywanie, a zatem ćwiczenie pamięci.

Utwory poruszają tematykę bliską
dziecku, jak zabawy i przyjemności,
których można doświadczyć w każdej
porze roku. Odznaczają się łagodnością i spokojem, czytanie ich wywołuje
miły nastrój, tak potrzebny w każdej
świetlicy szkolnej .

Dwie nowe pracownie samochodowe
w Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1
Dnia 20 stycznia 2010 roku,
w Centrum kształcenia Praktycznego
Nr 1 odbyła się uroczystość otwarcia
dwóch pracowni samochodowych:
STACJI KONTROLI POJAZDOW,
STACJI NAPRAW SAMOCHODÓW.
Remont pracowni został sfinansowany przez Miasto Gdańsk.
Doposażenie pracowni zostało
sfinansowane ze środków strukturalnych Unii Europejskiej, w ramach
realizacji projektu ,,Doposażenie
placówek prowadzących kształcenie
zawodowe - wyposażenie CKU, CKP
i szkół zawodowych w stanowiska do
egzaminów zawodowych.”
Otwarcia pracowni dokonała
Dyrektor Wydziału Edukacji Regina
Białousów w obecności zastępcy dyrektora - Jerzego Jasińskiego, starszego wizytatora Marka Nowickiego,
Przewodniczącego Komisji Edukacji

RMG Piotra Gierszewskiego oraz dyrektorów szkół zawodowych z Gdańska, Gdyni i Kartuz.
Pracownie samochodowe wyposażono w specjalistyczny sprzęt do
diagnostyki i w nowoczesne podnośniki samochodowe. Sprzęt służy
odbywającym tu zajęcia uczniom
szkół zawodowych do przygotowania do praktycznego egzaminu zawodowego, przeprowadzanego na
zlecenie OKE w Gdańsku, dla której
Centrum Kształcenia Praktycznego
nr 1 jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym. Samochody są darowizną
Wydziału Transportu KWP. Dyrektor Andrzej Butowski podziękował
władzom Gdańska za zrozumienie
problematyki kształcenia zawodowego i popierania działalności
CKP nr 1 jako ośrodka kształcenia
zawodowego.

Nowy sezon „Oruńskich Koncertów Kameralnych”
Inauguracją był koncert 3 stycznia w kościele pw. św. Jadwigi Królowej, nawiązujący w swojej formule
do Wiedeńskich Koncertów Noworocznych, co ma na stałe wpisać się
w repertuar organizowanych przez
Spółdzielnię Mieszkaniową „Południe” od 2007 roku cyklu wydarzeń
muzycznych.
Publiczność usłyszała wspaniałe
utwory Johanna Straussa – walce,
arie i duety z operetek „Baron Cygański”, „Zemsta Nietoperza”, „Wiedeńska krew” i innych. Nie zabrakło

także przepięknych polskich kolęd
i pastorałek.
Koncert stał na wysokim poziomie
artystycznym, dzięki wykonywaniu
utworów przez najlepszych śpiewaków i muzyków - artystów scen
trójmiejskich. Występ pary baletowej
uatrakcyjnił koncert. Spółdzielnia prowadzi działalność edukacyjną w sferze kultury dla mieszkańców Gdańska,
którzy dzięki temu mogą uczestniczyć
w bezpłatnych wydarzeniach artystycznych wysokiej rangi.
Sylwester Wysocki

