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Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych

Światowy Dzień Książki
w Gdańsku

Światowy Dzień Książki
w Radzie Miasta Gdańska
Uroczyste podsumowanie Światowego Dnia
Książki i Praw Autorskich odbyło się 25 maja. Ideę
obchodzenia tego święta propaguje Rada Miasta
Gdańska, organizując wydarzenie wraz z Pałacem Młodzieży. Przewodniczący RMG Bogdan
Oleszek podkreślił starania miasta o popularyzowanie czytelnictwa poprzez organizowanie takich
przedsięwzięć.
Z młodzieżą spotkał się również radny Marek
Bumblis, dyrektor WE Regina Białousów oraz dyrektor PM Edyta Kondracka. W budynku RMG zorganizowano wystawę rysunków, dowodzącą talentów
młodych gdańszczan. Parada dzieci przebranych za
postacie z ulubionych książek przeszła przez uliczki
Starego Miasta. Ogromny aplauz wzbudził występ
aktorów z Pracowni Teatralnej Roberta Cyrty.
O swoim udziale tak pisze SP 55: Prawie trzyletnie starania biblioteki SP nr 55 w Gdańsku (tyle

w niej pracujemy) o zwiększenie czytelnictwa zostały uwieńczone sukcesem. Nasza szkoła zajęła
trzecie miejsce w konkursie na „Najlepiej czytającą
szkołę” prowadzonym przez Pałac Młodzieży
w Gdańsku oraz Radę Miasta. Laureaci: I-SP 40,
II-SP 45, III-SP55; I-G2,II-G16,III-G46.
25 maja wzięłyśmy razem z uczniami udział
w paradzie z okazji Światowego Dnia Książki
przygotowanej przez Pałac Młodzieży i Radę Miasta Gdańska. Dzieci z klasy IV b wraz
z wychowawczynią, Ewą Malendowicz – Rybą
godnie reprezentowały naszą szkołę. Przebrały
się pięknie za postacie z książek. Przygotowałyśmy im transparent, chorągiewki i inne elementy
strojów. Po paradzie przed Radą Miasta Gdańska odebraliśmy nagrodę i obejrzeliśmy występy
kabaretów.
J.Goryńska, K.Rutkiewicz

Sala sportowa

SP 8

Święto szkoły
Na święto szkoły 24 kwietnia przybyli rodzice, absolwenci i zaproszeni goście. Szkoła
zaprezentowała osiągnięcia i zajęcia pozalekcyjne. Na tablicach zaprezentowano szczególne
osiągnięcia uczniów, prace kół zainteresowania
i zajęć wyrównawczych. Święto stworzyło rodzicom szansę poznania szkoły; jest sposobem na
zacieśnienie kontaktu. Rodzicom zaproponowano
udział w warsztatach i lekcjach otwartych. Oglądali również występy chóru i grup tanecznych. Śledzili historię szkoły utrwaloną w setkach zdjęć.
Otwarto kawiarenkę i postawiono stoiska z sokami i wodą źródlaną. Można było również kupić
kamizelki i koszulki z logo szkoły. Miłośnicy sportu
grali w tenisa stołowego i wyciskali sztangi. Uczniowie układali w korytarzu zielony dywan, a w sali
multimedialnej zorganizowano pokaz promujący
zdrowy styl życia. Każdy mógł sprawdzić swoją
wagę, wzrost i ciśnienie.
Goście podpisywali się pod apelem do Rady
Miasta Gdańska. Popierali tym samym prośbę
dyrekcji szkoły o wyasygnowanie funduszy na
remont sali gimnastycznej. Dyrektor Maria Rudnicka wręczyła statuetki „Przyjaciela Szkoły”,
Józefowi Bodio i Mariuszowi Bielewiczowi.
Grażyna Janowiak
Agnieszka Madej

Salę sportową otwarto 1 czerwca. Wyposażenie zostało pozyskane dzięki ogromnemu
zaangażowaniu Ireny Dymarskiej Radnej Miasta
Gdańska, która w towarzystwie dyrektor Mirosławy Aściukiewicz, Reginy Stasińskiej i Aleksandry
Papaj oraz nauczyciela w-f Ziemowita Tyczyńskiego wraz z drużyną sportowców dokonała
przecięcia wstęgi.
- Podziw wzbudza zaangażowanie Ziemowita
Tyczyńskiego – napisała w swym piśmie Irena
Dymarska.
Dzięki wsparciu radnej nasi uczniowie będą
mogli korzystać z bieżni, wioślarza, steperów,
rowerów treningowych i ławeczek. Realizujemy
autorski Program Siłowni Integracyjnej i sprzętu
sportowego będą używały również dzieci z klas
integracyjnych.
Na boisku szkolnym rozegrano konkurencje
nie tylko sportowe. Organizatorami imprezy byli:
Małgorzata Dobosz oraz Bożena Gilla, Włodzimierz Malinowski i Ziemowit Tyczyński. Nie zapomniano celebrować dzień bociana białego.

SP 58

II Konkurs Wojewódzki
„Brzechwomówcy”

Od Redakcji
Oddaję do rąk Koleżanek i Kolegów Nauczycieli ostatni przed
wakacjami numer naszego czasopisma. Jest w nim rekordowa
liczba artykułów. Starałam się
bardzo, aby zamieścić wszystkie
materiały, które do mnie napłynęły, musiałam je skracać. Rozumiałam bardzo dobrze, że każdy jest
dowodem pięknej pracy Gdańskiego Nauczyciela. Przyjrzyjcie
się, Państwo, jaka interesująca
jest gdańska szkoła. Ileż w niej
działań, szlachetnej rywalizacji,
realizowania różnorodnych programów edukacyjnych, w tym
i międzynarodowych.
Piszą do nas nauczyciele, piszą
również i uczniowie. Proszę zwrócić
uwagę na reportaż uczniów z Gimnazjum 11, którzy byli we Lwowie.
Z ogromnym żalem musiałam skrócić ten żywy tekst, pokazujący ciekawie i mądrze, co widzieli i o czym
myśleli nasi uczniowie. Naprawdę,
możemy być z nich dumni!
Zwróćcie, Państwo uwagę na
uczennicę z VIII LO, która podjęła
się zorganizowania gigantycznego
zamierzenia. Chodzi do klasy o profilu przedsiębiorczość – czyż może

V LO

być doskonalszy dowód zrealizowania programu?
Z radością również zamieszczam
relację Barbary Dembek Bochniak,
dowodzącą popularności i wartości
materiału zamieszczonego w NKN
wśród nauczycieli za granicą. Zamieszczam jej list dla pokazania,
jak bardzo wartościowa jest Wasza
działalność, moją rolą jest jedynie
ją zaprezentować. „Kurier” spełnił
pozytywną, inspirującą rolę. Duch
gdańskiej oświaty i tam pokazuje
swą wielkość.

Do udziału zgłosiły się: SP 21
i SP 20 z Gdańska, SP 39 z Gdyni.
Z województwa: Zespół SzkolnoPrzedszkolny Borkowo, SP 1 Czersk,
SSPzP Dobrzewino – Karczemki,
ZKPiG Kolbudy, ZKiW Lublewo, SP
w Żukowie, SSP NR 6 w Elblągu.
Poziom konkursu, zdaniem jury,
był bardzo wysoki. Dzieci w pięknym
stylu zinterpretowały twórczość poety. Recytacja wierszy Jana Brzechwy jest doskonałą zabawą, ale
i możliwością zaprezentowania
potencjału aktorskiego dzieci.
Zdaniem jury w składzie: przewodniczący Adam Gromadzki, aktor
Teatru Rozmaitości w Sopocie, Justyna Dmitruk dyrektor SP 20, Iwona Prus
kierownik Klubu „Sezamek” Brzeźnie,

SP 20

na miano najlepszego „Brzechwomówcy” zasłużyła: Zofia Sędziak - SP 39
w Gdyni, II miejsce - Zuzanna Bielewicz - ZKi W w Lubiewie, III miejsce
- Zuzanna Możuch - SP 1 w Czersku.
Wyróżnienie: Martyna Myszkowska - Zespół Kształcenia i Wychowania w Lublewie, Jakub Konert - SSP
nr 6 w Elblągu, Martyna Zdrojewska
SP nr 49 w Gdańsku. Kubuś Roda
- uczeń SP w Żukowie swym wdziękiem i specyficzną interpretacją
wierszy, zdobył specjalne wyróżnienie Adama Gromadzkiego. Laureaci
otrzymali atrakcyjne nagrody, zaś
pozostali uczestnicy oraz nauczyciele podziękowania.
Organizatorki:
Iwona Modelska i Ewa Tucholska

Emma Popik

Wielki sukces Krzysztofa Rześniowieckiego

W styczniu 2010 roku Departament stanu USA ogłosił za
pośrednictwem swoich ambasad
we wszystkich krajach internetowy
konkurs na film promujący ideę
demokracji. Sednem zadania filmowca-amatora lub profesjonalisty
jest niejako dokończenie sentencji
„Democracy is...” Demokracja to....
Film nie może być dłuższy niż trzy
minuty i musi posiadać tekst lub napisy w języku angielskim.
Filmy zapisane w technice cyfrowej należało wysłać do organizatora
konkursu do końca stycznia 2010.
Przyszło mi na myśl, aby pokazać
ideę demokracji poprzez odpowiednią „grę aktorską” ...klawiszy kom-

puterowych. Film, który wykonałem,
trwa minutę i czterdzieści sekund
i został zrobiony w technice stopmotion, czyli poklatkowej (zupełnie
tak jak robiło się poczciwego „Misia
Uszatka”). Z racji obecności głównych „aktorów” nazwałem moją
małą produkcję „Democracy is like
a keyboard”.
Na konkurs napłynęło ponad
600 filmów, każdy na swój sposób
zabrał głos na temat tego czym jest
demokracja. Z Polski napłynęło 9
produkcji. W dniu 30 marca w rezydencji ambasadora USA w Warszawie został dokonany wstępny wybór
trzech najlepszych filmów, był wśród
nich mój obraz.

Kolejny etap nastąpił w dniu 15
maja. Wówczas to niezależne jury
zawęziło ilość obrazów do 18 z całego świata. Wśród tej szczęśliwej
liczby „Democracy is like a keyboard” jest jedynym filmem z Polski, co
oznacza, że (nieskromnie mówiąc)
reprezentuję teraz mój kraj w światowej czołówce konkursu.
Kolejny etap rozstrzygnie się
15 czerwca, kiedy to zakończy
się...ogólnoświatowe głosowanie
on-line na poszczególne filmy. Wyłonionych zostanie 6 zwycięzców z całego świata, po jednym z każdego
regionu geograficznego.. Nagroda,
przygotowana przez organizatorów,
jest naprawdę fantastyczna: dziesię-

ciodniowa wycieczka do Waszyngtonu, Nowego Jorku i Hollywood
okraszona spotkaniami z ludźmi ze
świata polityki i filmu.
Głosowanie na filmy, które mają
zwyciężyć dokonuje się na stronie
http://www.youtube.com/democracychallenge. Głosować można już
od 15 maja nie częściej niż raz na
dobę z jednego komputera.
Wypada dodać,że wśród zwycięzców ubiegłorocznej edycji konkursu był Polak, Łukasz Szozda.
Redakcja „Nowego Kuriera Nadbałtyckiego” zachęca GŁOSUJCIE!
GŁOSUJCIE! GŁOSUJCIE!
NIECH NAUCZYCIEL Z GDAŃSKA ZWYCIĘŻY!
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Zespó³ Szkó³ Samochodowych

„Comenius” - spotkanie we Włoszech

Nauczyciele z Integrierte Gesamtschule Mühlenberg z Hanoweru w Niemczech: Dietrich Trentepohl, Hajo Müller, Georg Baumbach.

Grupa z Zespołu Szkół Samochodowych w Gdańsku (Barbara Dembek-Bochniak i Agata Rymkiewicz z uczniami)

Długo pozostanie w naszej
pamięci drugie spotkanie robocze projektu Comenius „Protect
– don’t neglect! Practical climate
protection in school and training
on the job”, zaplanowane w terminie od 10 do 17 kwietnia 2010.
Tym razem uczestników gościła
włoska szkoła z Cosenzy - Instituto Tecnico Industriale Statale
„A. Monaco”. Polskę i Gdańsk
reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych wraz
z Barbarą Dembek-Bochniak
i Agatą Rymkiewicz. Z Niemiec
przybyli uczniowie Integrierte
Gesamtschule Mühlenberg z Hanoweru i ich nauczyciele Georg
Baumbach, Hajo Müller, Dietrich
Trentepohl. Ze szkoły Esperino
Gymnasio-Lykeio z Limassol na
Cyprze przybyli uczniowie i ich
nauczyciele - Christos Sokratous
i Philippos Philippou.
W sobotę 10 kwietnia znajdowaliśmy się w porcie lotniczym
im. Fryderyka Chopina Warszawa-Okęcie. Korzystając z wolnego czasu, uczniowie próbnie
referowali w języku angielskim
swoje prace, które w poniedziałek
mieli prezentować na międzynarodowym forum w kalabryjskiej Co-

Grupa z Instituto Tecnico Industriale Statale „A. Monaco” z Cosenzy (Loriana Aiello i Maria Gabriela Misasi
z uczniami)
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senzy. Nagle Łukasz wykrzyknął,
że samolot prezydencki runął na
ziemię. Nikt nie przeżył. Dostał
smsa z taką wiadomością. Zablokowane linie telefoniczne. Komunikat z głośników: za pół godziny
w kaplicy lotniskowej odbędzie
się msza w intencji ofiar katastrofy lotniczej.
Kilkanaście godzin później
w holu hotelu w Cosenzy oglądamy migawki z miejsca zdarzenia.
Napięty plan spotkań nie pozwalał śledzić informacji w internecie.
Tydzień żałoby narodowej spędziliśmy w Kalabrii. Często zwykli
ludzie czy sklepikarze, gdy usłyszeli, że jesteśmy z Polski, składali
nam w związku z tragedią wyrazy
współczucia.
Zasadnicza część spotkania
roboczego odbywała się w ITIS
„A. Monaco”. Uczestnicy projektu
zaprezentowali wykonane prace:
prezentacje interpretujące związane z klimatem problemy w każdym
z krajów, zebrane i opracowane
dane pogodowe, wykonane doświadczenia, opracowane ankiety
i publikacje.
Organizatorki spotkania, Loriana Aiello i Maria Gabriela Misasi
perfekcyjnie przygotowały atrakcyjny program wizyty. W instytucie
„Crati” w Lamezia Terme, w którym
bada się klimat i żywność, wysłuchaliśmy wykładów o zmianach
klimatycznych w Kalabrii oraz poznaliśmy metody badania żywności. Na Uniwersytecie Kalabryjskim
w Cosenzy zaprezentowano nam
komputerową symulację powodzi
oraz interesujący wykład o fiumarach – okresowych rzekach
w Kalabrii. Poziom wody w nich
może się podnieść o kilka metrów
w zaledwie kilka minut, czy wręcz
sekund. Rwący nurt niesie często
wielkie zniszczenia, powoduje lawiny błotne.
Przedstawienie wykonanych
prac uczniowskich oraz udział
w wykładach stanowiły główną
część spotkania naszej grupy
projektowej. Prelekcje w szkole

wyższej i instytucie badawczym
przygotowane i prowadzone były
przez włoskich badaczy naukowych i profesorów o wielkim autorytecie w dziedzinie klimatologii.
Wszystko to pomogło głębiej
uświadomić uczestnikom, przede
wszystkim młodzieży, wagę ochrony klimatu. Protect – don’t neglect!
Chroń – nie lekceważ!
Każdego dnia po części edukacyjnej ruszaliśmy na wycieczki
obejmujące kilka regionów: Kalabrię, Apulię i Basilicatę. Zwiedziliśmy ważne kulturowo i piękne
miejsca, co było ważnym elementem edukacji uczniów.
Powrót planowaliśmy na sobotę
17 kwietnia - kilka dni po erupcji
wulkanu na Islandii. Na lotnisku
w Rzymie odwołano lot na chwilę
przed startem samolotu. Pokazano
nam drogę z lotniska na dworzec
kolejowy. Dalej sami musieliśmy
szukać sposobu powrotu do Polski. Na stacji kolejowej Rzym Termini kilometrowe kolejki, żadnych
punktów informacyjnych, 6 uczniów
pod opieką i prawie puste kieszenie... Gorąca linia z Polską, telefon
do ambasady - akurat w soboty nie
pracuje. Kolejny telefon pod wskazany numer alarmowy, potem pod
jeszcze kolejny, i kolejny… Znaleźliśmy transport - biuro podróży
z Nowego Sącza z rezydentem
w Neapolu, a my potrzebowaliśmy
bilety z Rzymu! Udało się je zarezerwować, ale dopiero na niedzielę. Nocleg – mieliśmy szczęście
– przyjęto nas w Domu Polskim
im. Jana Pawła II - Instytucie Dokumentacji i Studium Pontyfikatu
Jana Pawła II. Podróż metrem
i koleją w jedno miejsce w Rzymie po bilety na autobus do kraju,
w drugi koniec Rzymu do Domu
Polskiego. Przed zmierzchem
zdążyliśmy jednakże w Bazylice
św. Piotra w Watykanie podziękować Bogu, że szybko i sprawnie
udało się zorganizować powrót do
kraju w tak dramatycznych okolicznościach. Potem 38 godzin w autobusie i byliśmy w domach.
Takiego spotkania roboczego
nie da się zapomnieć…
Koordynator projektu w ZSS
mgr Barbara Dembek-Bochniak

Wesołe spotkanie przed Koloseum

„Nowy Kurier Nadbałtycki”
miał swoją chwilę na spotkaniu
Pani Redaktor Naczelna! Niestety udało mi się dostać tylko trzy
egzemplarze „Nowego Kuriera
Nadbałtyckiego” z artykułem o poprzednim spotkaniu projektowym
- w Hanowerze (NKN 9-10/2009)
i nie mogłam ich rozdać wszystkim
partnerom projektowym. W tamtym
artykule wymieniałam z nazwy
szkoły uczestniczące w projekcie.
I oto podczas spotkania roboczego
w szkole w Cosenzy relacjonowałam, że opublikowaliśmy w NKN
tekst o pierwszym spotkaniu roboczym w Niemczech. Dałam w tłum
jeden z egzemplarzy gazety. I zrobiło się głośno! Bo oto, gdy wrzuciłam wersję pdf artykułu na oficjalną
stronę projektu (http://www.protect-

dontneglect.eu/), kolega z Cypru, kiedy zobaczył, że napisana jest nazwa
ich szkoły, pobiegł czym prędzej do
swojego dyrektora i mówi – „Spójrz,
spójrz! O naszym gimnazjum piszą
w czasopismach w Polsce!” Bardzo
to było sympatyczne. Za chwileczkę, gdy na slajdzie mojej prezentacji
pokazał się skan artykułu, do ekranu
podbiegła nauczycielka z Włoch
i zaczęła wykrzykiwać, że i ona jest
tu na zdjęciu! O! I drugą Włoszkę wypatrzyła! Pani Emmo! Może być Pani
dumna! Tyle radości sprawił numer
„Nowego Kuriera Nadbałtyckiego” za
granicami Polski!
Mało tego! Nasz gdański periodyk okazał się być dla partnerów
z Cypru inspiracją do publikacji w ich

krajowej prasie. Po owej prezentacji artykułu z NKN kolega Christos
powtarzał mi, że i on opublikuje
podobny tekst w swoim kraju, ponieważ ma wejścia w jednej z redakcji. Słowa dotrzymał. Artykuł
o spotkaniach w Cosenzy i Hanowerze (z podobnym jak w NKN
zdjęciem) wydrukował niedawno
cypryjski dziennik „Fileleftheros”.
W udzielonym wywiadzie Christos Socratous powiedział o naszym projekcie: „Takie kontakty
i działania w znacznym stopniu
przyczyniają się do podwyższania świadomości międzykulturowej i pokojowego współistnienia
narodów, bez barier, uprzedzeń
i nierówności.”

Nauczyciele z różnych krajów oglądają „Kurier”
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Wyniki projektu
„Comenius. Uczenie
się przez całe życie”.
Uczniowie z Bremy w Niemczech, z Gumusovej w Turcji oraz
z Gdańska przedstawiali rezultaty
dwuletniej pracy nad projektem
„Poszukiwanie prawdy w pracowni
naukowca”.
Zadaniem było odtworzenie
pracowni wybranego przez siebie
uczonego oraz zaprezentowanie
spektaklu poświęconego życiu i odkryciom następujących naukowców:
Allessandro Volty (Niemcy), Galileusza (Turcy) oraz Daniela Fahrenheita (Polacy). Kunsztownie i drobiazgowo odtworzoną pracownię
Fahrenheita można było podziwiać
sali gimnazjum. Uczestnicy projektu
obserwowali przy blasku świec do-

świadczenia Fahrenheita. Gościem
honorowym był prof. Andrzej Januszajtis, który obdarował nas skarbami swojej wiedzy o Fahrenheicie
i niezwykłym prezentem - kopiami
dokumentów z Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie
z podpisami uczonego.
Pobyt gości miał ciekawy i edukujący przebieg. Zorganizowaliśmy
rejs statkiem na Westerplatte,
odwiedziliśmy też Centrum Hevelianum, jak również zachwycające
Muzeum Bursztynu. Nie zabrakło
nas też w gdyńskim Oceanarium.
Szczególnie interesujące okazały
się podchody, w trakcie których
międzynarodowe drużyny (każdy

Najstarsza
szkoła w Gdańsku
II Liceum Ogólnokształcące
jest najstarszą szkołą w Gdańsku
- obchodziło swoje 65-lecie 28
kwietnia 2010. Otworzono ją więc
niemal w huku armat cofającego
się frontu, co świadczy o wielkiej
potrzebie zdobywania wykształcenia. Tej zasadzie szkoła jest wierna
do dziś, zachowując wysoki poziom
nauczania. Szkoła była świadkiem
przemian politycznych i gospodarczych w kraju podczas minionych
lat, pozostających nie bez wpływu
na jej profil.
Uroczystość rocznicowa stała
się chwilą wspomnień, podsumowań i podziękowań. Ze wzruszeniem
wysłuchaliśmy Ireny Jabłońskiej-Kaszewskiej, - najstarszej absolwentki
rocznika 1948.
Zaproszeni dyrektorzy gdańskich
liceów, emerytowani nauczyciele, absolwenci, Rada Towarzystwa II LO,
przedstawiciele Rady Rodziców
oglądali kolorowe gablotki, prezentujące historię szkoły, jej osiągnięcia
i sukcesy. Galerię portretów narysowali szczególnie utalentowani
uczniowie. Przybył również Joachim
Bleicker - Konsul Generalny Niemiec
w Gdańsku.
Ogromnie interesująca była prezentacja multimedialna, pokazująca
historię szkoły. Nie zabrakło więc
zdjęć z dawnych studniówek, pierwszych matur czy świetnej zabawy
podczas Dni Tematycznych.
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II LO

Występu chóru

Poczet sztandarowy
Prezydent Miasta Gdańska
przyznał nagrodę nauczycielom
szkoły za szczególną działalność
i owocną współpracę. Ważnym
elementem uroczystości były podziękowania i dyplomy wręczane
nauczycielom przez dyrektora
Waldemara Nocnego.
Przyjaciele szkoły Bożena Brauer - NSZZ „Solidarność”, Alina Molska - wiceprezes Zarządu Oddziału
ZNP w Gdańsku, a także dyrektor
XIX LO w Krzysztof Tryniszewski
składali życzenia i wspominali
swoje związki z II LO. Uroczystości
dopełniły występy chóru i popisy
muzyczne uczniów.
Anna Słapek
uczennica II LO w Gdańsku
(Skrót i opracowanie redakcji.)

Polak miał swego podopiecznego
z Turcji lub Niemiec) pokonywały
trasę na Starym Mieście, odwiedzając najpiękniejsze gdańskie zabytki:
Kościół Mariacki, Dom Uphagena,
Złotą i Zieloną Bramę, fontannę
Neptuna czy Żuraw.
Po oficjalnych zajęciach młodzież
spotykała się prywatnie po kilkanaście osób w jednym domu i tańczyła,
uczyła się wzajemnie regionalnych
tekstów piosenek, wymieniała
wiedzę na temat tego, jak żyje się
w każdym z krajów.
Materiał opracowała
mgr Violetta Jaworska
polonistka w Gimnazjum nr 20
im. Hanzy w Gdańsku

Młodzież z Turcji podczas prezentacji swojej sztuki o Galileuszu

Wspaniale odtworzona pracowania
Fahrenheita

SP 65

Pamiętamy
Alfa Liczmańskiego
W 70. rocznicę śmierci, 26 marca 2010 roku Szkoła Podstawowa
nr 65 zaprosiła córkę Alfa Liczmańskiego, Reginę Liczmańską-Małek,
żołnierzy NSZ i AK oraz profesora
Andrzeja Zbierskiego – inicjatora
nadania szkole imienia i budowy pomnika Alfa Liczmańskiego,
a także byłych komendantów
Szczepu Harcerskiego im. Alfa
Miczmańskiego i przedstawicieli
Hufca ZHP Gdańsk – Śródmieście.
Władze miasta reprezentował Marek Bumblis.
Regina Liczmańska-Małek wręczyła nagrody zwycięzcom Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie

Nasz społeczność szkolna

Szkoły oraz laureatom konkursu plastycznego „Alf w oczach dzieci”.
Rozstrzygnięto również Międzyszkolny Konkurs Literacki „Gdańsk
w legendzie”: I miejsce – Malwina
Huzarska z SP 29; II – Michalina
Skórka z SP 12; III – Anna Bury z SP
82; Bartłomiej Tybura – z SP 65; wyróżniono Natalię Olter i Julię Rutynę
SP 65. W tym dniu obchodziliśmy
również 65. rocznicę powrotu Gdańska do Macierzy. Tradycją szkoły jest
wystawianie inscenizacji regionalnej
legendy. Tym razem były to „Lwy
z gdańskiego ratusza”.
Katarzyna Łaskiewicz
Lucyna Szymańska

SP 57

Jubileusz pięćdziesięciolecia
Na uroczystość dyrektor Józef
Czerwiński zaprosił wielu znakomitych gości. Przybył Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz,
dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego Regina Białousów. Przybył przewodniczący Rady Miasta
Gdańska Bogdan Oleszek i radni
– Marek Bumblis i Piotr Gierszewski. Widzieliśmy w pierwszym
rzędzie krzeseł księdza prałata
Henryka Jankowskiego, a także
księdza Zbigniewa Drzała i Michała Targowskiego. Szkoła jest bardzo dumna ze swego absolwenta,
premiera Donalda Tuska, który na
łamach „Gazety Jubileuszowej”
wspominał szkolną dyscyplinę; lata
spędzone w tej szkole uważa za
jedne z najlepszych w życiu. Absolwenci czują się związani ze szkołą.
– Na uroczystości szkolne przychodzą często trzy pokolenia uczniów
– mówi dyrektor Czerwiński.
Wielu absolwentów szkoły jest
obecnie jej nauczycielami. Wspominają najcenniejsze doświadczenia
uczniowskie oraz swoich nauczycieli, kontynuują tradycje edukacyjne i wychowawcze szkoły. Oto
nazwiska tych nauczycieli: Dorota
Maryńczak, Agata Powojska, Aldona Kotarak-Szpila, Piotr Butowski,
Marzena Kanka, Ewa Łopatniuk.
Jak dobrzy musieli być nauczyciele
tej szkoły, świadczy wspomnienie

Radni - Marek Bumblis i Piotr
Gierszewski
przypominają
o związkach ze szkołą

absolwenta, Janusza Wróblewskiego, który cytuje z pamięci słówka
z rz niewymiennym, mimo że jest
inżynierem i nie był miłośnikiem lekcji polskiego.
Historia jest zapisana w murach
tej szkoły. Nosi ona bowiem imię
gen. Władysława Andersa. Została zbudowana w miejscu, gdzie
w okresie zaborów mieściły się koszary żandarmerii pruskiej. Wzniesiona przy ulicy Aksamitnej była
świadkiem wydarzeń historycznych,
o czym wspominał spektakl. W grudniu 1970 roku stacjonowali w budynku żołnierze, w sierpniu 1980
nieopodal rozgrywały się epokowe
wydarzenia.
Właśnie ta historyczna data
jest początkiem pracy obecnej wicedyrektor, nauczycielki historii,
Lilianny Płoszaj, nagrodzonej przez
prezydenta podczas uroczystości
jubileuszowych. – Zaszczepiam
uczniom szacunek do przeszłości
i tradycji, zachęcam do budowania
przyszłości na doświadczeniach
dawnych pokoleń – powiedziała
wicedyrektor.
Cechą charakterystyczną i wyróżnikiem tożsamości szkoły jest
patriotyzm. Wyraża się on w nadaniu szkole imienia w dniu 5 maja
1993 oraz w ścisłej współpracy
z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem
Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie i z prezesem stowarzyszenia płk Władysławem Dwojakiem
– żołnierzem gen. Maczka. Liczne
spotkania z kombatantami są żywą
lekcją historii.
Dla podkreślenia ważnej linii
wychowawczej szkoły chór szkolny
odśpiewał na rozpoczęcie uroczystości jubileuszowych piosenkę,
zaczynającą się od znanej frazy
„Czerwone maki na Monte Cassino”. Chór jest chlubą szkoły, zdoby-

Prezydent Paweł Adamowicz wręcza odznaczenie wicedyrektor
Liliannie Płoszaj
wa liczne nagrody, a jego repertuar
mieści pieśni patriotyczne.
Szkoła jest dumna również
z osiągnięć teatrzyku „Żaczek”,
który od roku 1996 przygotował
kilkanaście premier.
Prężnie działa harcerstwo, już od
roku 1966. Szkoła jest organizatorem
konkursów wojewódzkich dla szkół
podstawowych. W ósmej edycji konkursu ortograficznego udział wzięło
116 uczniów z 23 szkół województwa
pomorskiego. SP 57 była inicjatorem
i wielokrotnym organizatorem kilku
edycji Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego „Polacy na Frontach
II Wojny Światowej”. Od kilku lat do
szkolnictwa włączono edukację integracyjną, takie klasy są również
w SP 57.
Prężnie działa zespół wokalno
muzyczny „Aksamitki”, do którego
włączono również dzieci z klas
integracyjnych. Zespół cieszy się
z wielu sukcesów, jednym z największych jest występ podczas Międzynarodowego Festiwalu Młodzieży
Niepełnosprawnej w Gdyni.
Podczas uroczystości kilku
nauczycielom wręczono nagrody
finansowe od prezydenta. Szkoła

otrzymała Medal Prezydenta Miasta Gdańska. Nagrodami dyrektora
zostali wyróżnieni: Hanna Grzesik,
Maria Jakubowska, Leon Cioch,
Stanisława Kamać, Urszula Kowalska, Ewa Łopatniuk, Barbara Rup,
Jolanta Kardasz, Danuta Płókarz.
Uroczystość była szczególną przyjemnością estetyczną ze
względu na doskonałą organizację
przestrzeni, zarządzanie czasem
oraz nieskazitelną dykcję i akustykę
- wielkim naszym życzeniem jest, by
inne szkoły brały z niej przykład.
Fot. publius.pl

Dyrektor Józef Czerwiński mówi
o sukcesach szkoły

Festyn z okazji rocznicy szkoły
Integracja społeczności szkolnej
i środowiska lokalnego to cel, który
nieustannie realizujemy. Na festyn
byli zaproszeni absolwenci, uczniowie, rodzice i dzieci z sąsiadujących
przedszkoli.
Dzieci miały możliwość uczestniczenia w konkursach i atrakcjach.
Dużym powodzeniem cieszyła się lo-

teryjka fantowa. Do udanych zaliczyć
należy tresurę psów przygotowaną
przez firmę Dog&Roll. Przez cały
czas trwania festynu przygrywał muzyczny zespół „Bolibok”, dzieci miały możliwość wykazania się swoimi
umiejętnościami muzycznymi.
Uczniowie klas młodszych
wraz z rodzicami przygotowali

prace plastyczne, które podlegały
aukcji.
Impreza była udana, czego
dowodem są wypowiedzi uczniów.
Daria Rajkowska z kl. Ia – Chociaż
ciągle jako ostatnia zaliczałam
wszystkie konkurencje sportowe,
to i tak otrzymałam nagrodę - bo
na festynie liczyła się zabawa. Hu-

bert Czerwiński z kl. IIb powiedział
– Lubię moją szkołę, lubię się uczyć,
a najbardziej cieszę się, gdy uczestniczę w zawodach sportowych.
Dziękujemy wszystkim sponsorom i rodzicom za pomoc w przygotowaniach w festynie.
Małgorzata Wróblewska
i Elżbieta Kozłowska
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Udział w międzynarodowym projekcie

Jesteśmy w pięknej Portugalii
Od września 2010 uczestniczymy
w programie „Uczenie się przez całe
życie” - Lifelong Learning Programme. Jest to program Unii Europejskiej
w dziedzinie edukacji i doskonalenia
zawodowego, przewidziany na lata
2007-2013.
Realizujemy projekt: Model
Living. Uczestniczą w nim: Polska, Turcja, Niemcy, Rumunia,
Hiszpania. Celem projektu jest
propagowanie zdrowego stylu
życia wśród pracowników szkoły.
Grupą docelową projektu są rodzice uczniów. Koncentrujemy się
na zdrowym sposobie odżywiania,
regularnej aktywności sportowej
i poszerzaniu znajomości języka
angielskiego.
W kwietniu uczestniczyliśmy
w spotkaniu partnerów w Portugali. Gospodarzem spotkania była
szkoła: Escola Secundaria Soares
Basto, która ma siedzibę w Oliveira
de Azeméis. Szkoła ma nowoczesne wyposażenie sportowe - kilka
basenów o różnym przeznaczeniu,
sale sportowe, hale widowiskowe,

boiska kryte i boiska na świeżym
powietrzu.
Naszą szkołę reprezentowały
- wicedyrektor Iwona Targońska,
nauczycielka języka angielskiego
Anna Zbytniewska i nauczyciel
informatyki i koordynator projektu
Anna Barnicz.
W programie spotkania przewidziano wystawę żywności. Zespół
Szkół Energetycznych starannie się
przygotował do tego zadania. Na
wystawie znalazły się więc produkty
regionalne, jak różne rodzaje miodu,
twaróg wiejski, pierniki, oscypek,
sękacz. Pokazaliśmy również nasze
tradycyjne dania polskie: pierogi,
bigos, gołąbki, smalec – wcześniej
przygotowane przez pracowników
szkoły. Podczas wystawy kuchnia
polska cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Właśnie wokół
stolika z polskimi daniami gromadziło się najwięcej gości. Obrus
udekorowałyśmy miniaturowymi
laleczkami w tradycyjnych regionalnych strojach. Pośród uczniów
szkoły portugalskiej znalazły się

osoby z Ukrainy, które były zachwycone naszą kuchnią.
Poznaliśmy smaki kuchni portugalskiej, bogatej w owoce morza
oraz różne gatunki ryb. Narodową
potrawą jest bacalhau - suszony i solony dorsz- przyrządzany na ponad
300 sposobów. Popularne są pieczone różnego rodzaju mięsa: baranina,
jagnięcina, wołowina, drób.
Do najczęściej pojawiających się
na stołach potraw można zaliczyć
zupy. Najbardziej znana jest -Caldo
Verde-zielona zupa. Głównym jej
składnikiem jest drobno pokrojona
kapusta włoska. Potrawy są przyrządzane z odrobiną oliwy z oliwek,
z dodatkiem ziół oraz wielu przypraw.
Narodowym trunkiem jest wino porto.
Jego tradycja sięga XVII w., kiedy angielscy kupcy dolali do niego brandy,
aby zapobiec kwaśnieniu. Najlepsze
wina pochodzą z winnic w regionach
Minho, Dao Bairrada, doliny rzeki Douro, okolic Lizbony i Porto.

Uczestnicy spotkania zostali
zapoznani z systemem edukacji
w Portugali. Szkoła jest otwarta do
24:00, zaś biblioteka do 22:00, by
udostępnić je osobom pracujących
zawodowo. W rozmowie z uczniami
i nauczycielami podczas ich codziennych zajęć dowiedzieliśmy się,
że również się zmagają z wagarami
czy trudnym kontaktem z rodzicami.
Podczas spotkania porównano wyniki ankiet dotyczących aktywności
sportowej i sposobu odżywiania się
- niechęć do uprawiania sportu jest
wspólną cechą. Zastanawiano się,
w jaki sposób zachęcić do udziału
w zajęciach sportowych? Spotkanie
zakończyło się spisaniem harmonogram działań. Kolejne odbędzie
się w październiku w Polsce, zaś
gospodarzem Zespół Szkół Energetycznych.
Anna Barnicz
nauczyciel informatyki
koordynator projektu

Polski stół oblegany przez smakoszy

Uczniowie przygotowali przedstawienie
W naszej szkole uczniowie
przygotowali wystawę. Ofiary
tragedii pod Smoleńskiem uczcili minutą ciszy. Pragnęli jednak
uzewnętrznić swoje trudne emocje – a najlepiej to zrobić poprzez
teatr. Pomysł odbił się szerokim
echem w środowisku szkolnym.
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Zgłaszali się do nas ci, którzy
chcieli – najlepiej jak umieli
- złożyć hołd ofiarom wypadku.
Byli wśród nich gitarzyści, młodzi
aktorzy, informatycy - każdy chciał
mieć swój wkład w przygotowanie
uroczystości.
Scenariusz napisała Anna
Jaśkowiak. Uczniowie pod opieką Beaty Matusiak-Szwedy przygotowali dekoracje. Wypożyczyli
z kostiumerni mundury żołnierzy
polskich z okresu II wojny światowej oraz przygotowali prezentację
multimedialną. Pod okiem Anny
Jaśkowiak i Iwony Ogórek powstawało przedstawienie, będące

owocem spontanicznych pomysłów
naszych uczniów.
Przedstawienie odbyło się szesnastego kwietnia. Jego twórcy zaprezentowali ciekawy i wzruszający
spektakl. Osią była dziennikarska
relacja z katastrofy pod Smoleńskiem. Na jej tle widzowie oglądali
historię Katynia, przedstawioną
przez uczniów w mundurach żołnierzy. Recytowano wiersze poetów
współczesnych i więźniów obozu
w Katyniu. Spektaklowi towarzyszyła piękna muzyka na żywo i proste,
ale przejmujące dekoracje.
Uroczyste akademie są
oczywiście częste w szkołach.

Nas, nauczycieli ZSE, raduje
jednak fakt, że spektakl ten był
inicjatywą uczniów i narodził się
z potrzeby ich serc. Zależy nam
na wychowaniu społeczeństwa
obywatelskiego, posiadającego
umiejętność samoorganizowania się. Okazuje się, że aby to
osiągnąć, wystarczy wysłuchać
młodego człowieka, zaufać mu
i wspierać w wysiłkach.
Jeden z inicjatorów tej uroczystości, zapytany o powód swego uczestnictwa, odpowiedział: „Bo moje serce
jest biało - czerwone”.
Anna Jaśkowiak, Iwona Ogórek
Zespó³ Szkó³ Energetycznych

SP 55

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci

Wóz strażacki to atrakcja

KLUB KIBICA
Od września 2009 r. dzięki
ogromnemu zaangażowaniu nauczyciela wychowania fizycznego
mgr Jarosława Misia w szkole
powstał Klub Kibica „Zielonka”,
zrzeszający uczniów, nauczycieli
oraz rodziców. Wszyscy aktywnie
uczestniczą w kibicowaniu naszym
sportowcom. Wielokrotne wspólne
wyjścia pozwoliły poznać zasady gry
w hokeja na lodzie, w koszykówkę,
piłkę ręczną czy tenisa ziemnego.
Na wszystkie mecze i inne imprezy

VIII LO

SP 69

klubowicze otrzymują bezpłatne bilety i wejściówki.
Cele, jakie przyświecają klubowi, to poznawanie różnorodnych
dyscyplin sportowych – ich zasad
i przepisów, kulturalny doping,
wskazywanie na sport jako alternatywę dla telewizji i komputera,
przeciwdziałanie agresji poprzez
upowszechnianie zasad fair-play
w sporcie, budowanie właściwych
relacji miedzy nauczycielami,
uczniami i rodzicami.

W naszej szkole zorganizowaliśmy dwa spotkania - „Bezpieczny
sześciolatek” z udziałem Portowej
Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.
- Sześciolatek charakteryzuje się słabą spostrzegawczością,
rozproszoną i mimowolną uwagą,
niskim poziomem myślenia przyczynowo skutkowego oraz skłonnością
do ryzykownych, żywiołowych i nieprzemyślanych decyzji – powiedziała
dyrektor Bożena Tempska. - Musimy
więc wyrabiać umiejętności i sprawności wzmagające bezpieczeństwo
- dodała.
Krzysztof Taborowicz z Portowej Straży Pożarnej „Florian” wraz
z Pawłem Nadowskim wyjaśnili zasady bezpieczeństwa pożarowego.
Spotkanie zakończyło oglądanie
wozu strażackiego.

Tomasz Arkuszewski ze Straży Miejskiej, funkcjonariusze wraz
z psem Wigorem przybliżyli sytuacje
stwarzające zagrożenia.
Funkcjonariusze zaznajomili
dzieci z zagrożeniami ze strony
świata dorosłych. Każde dziecko
powinno pamiętać, że: nie należy
reagować na zaczepki nieznajomych dorosłych, nie wsiadać do
auta obcej osoby, nie podawać
adresu, nie przyjmować słodyczy,
nie otwierać drzwi, gdy jesteśmy
sami w domu. Nie wolno bawić się
ogniem ani dotykać kabli elektrycznych. Nie wolno pić napoju z butelki
niewiadomego pochodzenia. Na zakończenie zajęć ogłosiłam konkurs
plastyczny „Jestem rozsądny, jestem
bezpieczny”.

Wspólne wyjścia mobilizują
uczestników do kreowania wizerunku zaangażowanego kibica poprzez
dobór stroju, pomysłowych rekwizytów sportowca, takich jak trąby,

bębny, kolorowe peruki. Właśnie
taki sposób spędzania czasu wolnego chcielibyśmy rozpowszechniać
wśród naszych uczniów.

Renata Jurgielewicz

opiekun klubu Jarosław Miś

Kibicujemy kulturalnie

Nowatorska lekcja przedsiębiorczości

Agnieszka Kalicka, uczennica
klasy o profilu przedsiębiorczość,
stała się inicjatorką oryginalnego
spotkania z Adamem Szejnfeldem.
Dyrektor szkoły Romuald Cichocki
wsparł pomysł uczennicy, proponującej cykl spotkań z wybitnymi
osobistościami.
- Mamy możliwość uczestniczenia w rożnych ekonomiczno-bankowych konkursach bądź olimpiadach,
co oczywiście jest pomocne dla osób,
które chcą później iść w tym kierunku. Ciekawą rzeczą są organizowa-

ne przez klasę przedsiębiorczą targi
produktów. Uczniowie z tego właśnie
profilu wywalczyli dla naszej szkoły
tytuł Szkoły Przedsiębiorczości – powiedziała jedna z uczennic.
Agnieszka Kalicka w następujący
sposób określiła swój zamysł - Celem spotkań jest poznanie poglądów
i rad ekspertów w danej dziedzinie,
osób, które potrafią podejmować
trudne decyzje, wpływające na losy
kraju i jego obywateli.
Tego rodzaju pomysł, który został zrealizowany, jest praktycznym
dowodem tematyki przedsiębiorczości wykładanej na
lekcjach szkolnych.
- Młodzież licealna ma
wiele pytań dotyczących
bieżących problemów kraju
i cykl spotkań z ciekawymi
ludźmi umożliwi zdobycie
odpowiedzi, które mogą

mieć znaczenie w ich decyzjach
życiowych – powiedział dyrektor
szkoły.
Były wiceminister gospodarki
spotkał się z uczniami klas realizujących program autorski z przedsiębiorczości 10 maja. Adam Szejnfeld
przypomniał dwudziestą rocznicę
wyborów do samorządu terytorialnego. – Bez tego demokracja się nie
realizuje - powiedział. Przypomniał
również, że wejście Polski do Unii
Europejskiej stało się fundamentem
polskiego sukcesu.
Wartościowym rozróżnieniem dla
uczniów tych klas stało się ukazanie pracy na etacie, a zajmowanie
się własnym przedsiębiorstwem,
co wymaga nielimitowanego czasu
pracy, niesie element ryzyka, ale
wyzwala przedsiębiorczość.
- Nie spodziewałam się, że będzie to tak ciekawe wystąpienie.

Mogła to być nudna pogawędka
o ekonomicznych zagadnieniach,
lecz tak nie było. Pan Szejnfeld
okazał się bardzo interesującą
osobą, która potrafi zainteresować
słuchaczy. Jak dla mnie, to spotkanie mogło trwać dłużej – powiedziała
Katarzyna Kunicka.
Uczniowie słuchali z dużym zainteresowaniem. Ciekawe pytania
zadała Katarzyna Kunicka i dołączył
się do niej Wojciech Kargul. Spotkanie podsumowała organizatorka,
uczennica błyskotliwa, o ogromnym
potencjale. Przeprowadziła również
ankietę wśród uczniów, prosząc
o ocenę spotkania. Uczniowie zauważyli, wysoki poziom i wiedzę
Adama Szejnfelda. Była to dla nich
wiedza zaczerpnięta u samego źródła. Z pewnością przedsiębiorczy
uczniowie tej szkoły będą kontynuować cykl tych spotkań.
5-6/2010
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Nowe oblicze szkoły

Ogl¹damy szkoln¹ imprezê
Od blisko trzech lat funkcję dyrektora naszej szkoły pełni Nina
Markiewicz-Sobieraj i zaszły tu duże
zmiany. Nasze inicjatywy wspierają
rodzice oraz przedstawiciele różnych
instytucji działających w dzielnicy.
Ogromną życzliwością i pomocą
darzy szkołę radny Lech Kaźmierczyk, za co wyrażamy wdzięczność.
Ostatnią dużą inwestycją realizowaną z funduszy Miasta Gdańska jest
nieomal ukończone boisko szkolne,
oczekiwane przez uczniów i młodzież z okolicy.
Zmodernizowano kuchnię, odnowiono stołówkę, bibliotekę, czytelnię oraz sale lekcyjne. Pracownię
informatyki całkowicie wyposażono,
nawet w tablicę interaktywną. Kory-

tarz na parterze szkoły zamieniono
w przeszklony hol, drzwi oddzielają
dzieci z zerówki od innych. Stworzony w ten sposób plac zabaw i wyposażony w ramach projektu Radosna
Szkoła budzi podziw.
Mamy „Okienko przedszkolne”,
zorganizowane przez Gdańskie
Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków. Zajęcia w nim prowadzą nasi
nauczyciele. W bardzo dobrych warunkach dwanaścioro dzieci spędza
czas na zabawie i nauce trzy razy
w tygodniu po 4 godziny.
Przez ostatnie dwa lata podejmowaliśmy wiele przedsięwzięć w celu
uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Dysleksji „Szkoła przyjazna
uczniom z dysleksją”. Jako koordyna-

tor terenowy dwukrotnie organizowaliśmy dla uczniów z dysleksją konkurs
ortograficzny „Ortograficzne łamigłówki”, dający możliwość sprawdzenia się,
wzmocnienia wiarę we własne siły
i zmotywowania do dalszej pracy nad
sobą. Działania obejmują również ich
rodziców. Spotkania z pracownikami
PTD, pedagogiem i psychologiem
z poradni psychologiczno – pedagogicznej pozwoliły niektórym naszym
rodzicom zrozumieć istotę problemu
i nad nim pracować.
Szeroki zakres oferty edukacyjnej
naszej szkoły zawiera organizację
cyklicznych spotkań poetycko - muzycznych we współpracy ze Szkołą
Muzyczną I Stopnia w Gdańsku-Oruni, niezwykłych Dni Otwartych Szkoły, Tygodni Językowych, z językiem
angielskim i niemieckim, współtworzenie imprez środowiskowych, jak
Festyn na Oruni z okazji Dnia Dziecka i Gwiazdka na Oruni.

Ze względu na specyfikę naszej
dzielnicy działalność szkolnej świetlicy profilaktycznej „Tęcza” staje
się ważną potrzebą - zajmuje czas
wolny, kształci umiejętności i postawy. Ważny jest sport - uczniowie
trenujący zapasy w szkolnym klubie
sportowym „Ajas” otrzymują nagrody
i wyróżnienia.
W szkole odbywają się raz
w miesiącu spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Inicjatyw
Lokalnych, do którego należy nasza
szkoła. Uczestniczą w nim organizacje zajmujące się rozwiązywaniem
problemów opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych - policja,
sąd poradnia psychologiczno-pedagogiczna, MOPS, pedagodzy za
szkół oruńskich.
Danuta Galant,
wicedyrektor
Szkoły Podstawowej nr 16

Oceniamy talenty

Muzyka Romów w SP 16
Podczas występu Romów w sali
szkoły, ręce dzieci same składały się
do klaskania w rytm muzyki. Wszystkie również wyciągały ramiona,
zgłaszając się do wspólnego tańca
po okręgu koła.
- U Romów chłopcy tańczą
osobno i dziewczynki osobno – powiedziała Eleonora Bednarska, organizatorka tej niezwykłej lekcji. Dzieci
dowiedziały się wiele o obyczajach
Romów. Nauczyły się tolerancji
w stosunku do ich odmienności.
- U Romów tylko dziewczynki
noszą kolczyki – usłyszały. – Nie
krytykuje się jednak rodziców.
Chętnie powtarzały słowa w ich
języku, pozdrawiając się „sa ste
bachtale” - bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Uczyły się liczyć do dziesięciu.
Była to również lekcja patriotyzmu. Dowiedziały się, że Romowie
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nie mają ojczyzny. Każde z nich odczuło dumę z posiadania własnego
kraju. Poznały legendę o utracie
ojczyzny i usłyszały o romskim królu. W Polsce żyje około 40 tysięcy
Romów, na świecie 40 milionów.
Ojczyzną Romów jest z pewnością ich muzyka i taniec oraz
kunsztownie haftowane stroje.
Kulturę muzyczną zaprezentowały
dzieciom dwie asystentki edukacji
romskiej - Mariola Cyryl i Kamila Goman z Zespołu Szkół nr 3
w Wejherowie.
Agencja Artystyczna „Musicus”
Eleonory Bednarskiej organizuje
koncerty edukacyjno-umuzykalniające w szkołach i przedszkolach
w cyklu dziesięciu comiesięcznych
spotkań z „Panią Muzyką”. Dzieci
poznają instrumenty, muzykę baletową – historie opowiadane tańcem,

SP 55

Baśnie na magicznej tablicy

Nieocenionymi sojusznikami naszej szkoły są jej przyjaciele i sponsorzy - radny Lech Kaźmierczyk,
dzięki któremu dzieci mogą czytać
nowe książki, oraz Wiesław Jezierewski – właściciel Przedsiębiorstwa
Handlowo Usługowego WIEX, absol-

went szkoły, który podarował szkole
tablicę interaktywną.
Pierwsze zajęcia z wykorzystaniem tablicy na temat „W baśniowej
krainie fantazji, magii i czarów” przeprowadziłyśmy w czytelni dla aktywnych czytelników. Temat spotkania

Znamy wszystkie baśnie

poświęconego literaturze brzmiał:
łodzi pasjonaci pracy w bibliotece
najpierw obejrzeli prezentację multimedialną poświęconą książkom,
które przenoszą czytelnika w fantastyczne, baśniowe światy pełne magii
i czarów. Następnie przy pomocy magicznego pióra dzieci rozwiązywały
zagadki pisząc na interaktywnej tablicy. Nie wiedziałyśmy, że tyle frajdy
może sprawiać samo pisanie na niej!
A jaki zachwyt wzbudziło zmazywanie specjalną „magiczną” gąbką!
Na zakończenie uczniowie
obejrzeli fragment filmu o dzieciach
i goblinach. Dzięki nowej tablicy zajęcia bardzo się podobały. Musiałyśmy obiecać, że wkrótce odbędzie
się kolejne, podobne spotkanie.
Członkowie aktywu byli zadowoleni,
ponieważ jako pierwsi poznali nowy
nabytek szkoły. My natomiast prze-

Niezwykła pomoc naukowa

konałyśmy się w praktyce, jak inny
sposób prowadzenia zajęć i wykorzystanie nowych środków multimedialnych wpływa na zainteresowanie
zajęciami i aktywność uczniów. Oby
każda szkoła znalazła takich dobrych, bezinteresownych ludzi całym
sercem oddanych dzieciom.
Janina Goryńska,
Katarzyna Rutkiewicz
biblioteka SP 55

Gdańskich „Ośmiu Wspaniałych”
Rozstrzygnięto XI Gdańską
Edycję Samorządowego Konkursu
Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
Inicjatorką przedsięwzięcia jest Ewa
Sikorska-Trela.
Uroczystość wręczenia nagród
laureatom odbyła się w Sali Obrad
Rady Miasta Gdańska 28 maja
w obecności Prezydenta Miasta
Gdańska Pawła Adamowicza i wielu znamienitych osób.
Oto laureaci: Tomasz Tomczyk – Zespół Szkół Inżynierii
Środowiska, Mateusz Bujak
z Zespołu Szkół Morskich, Agata
Cholewińska – Państwowe Szkoły Budownictwa, Iga Grabowska
z Gimnazjum 29, Natalia Kruczek
z Gimnazjum 2, Nikola Stankiewicz z Gimnazjum 19, Tomasz
Oleś – Zespół Szkół Samochodowych, Monika Piepiórka – Szkoła
Podstawowa 47.
Gimnazjum 29 w sposób najbardziej wyróżniający uczciło
swoją wolontariuszkę Igę Grabowską. Szkolne Koło Wolontariatu w Gimnazjum nr 29 istnieje
nieprzerwanie od 2002 roku, licząc
50 wolontariuszy. Od początku
prowadzi je pani Agnieszka Kłopotowska oraz Magdalena Runke.

Współpracuje stale z co najmniej
10 instytucjami – organizacjami
o działalności charytatywnej. Praca
wolontariuszy została już kilkakrotnie wyróżniona i nagrodzona. Iga
Grabowska rozwinęła swoją pasję
jako gimnazjalistka. Widząc zaangażowanie, radość i efekty pracy
wolontariuszy w Gimnazjum nr 29
po prostu musiała dołączyć do ich
grona. I tak zaczęła się jej przygoda
z wolontariatem – od drobnych działań po duże przedsięwzięcia!
Do konkursu Igę zgłosiła i jej
działania opisała opiekun koła,
dyrektor szkoły zaakceptował i potwierdził jej kandydaturę, zaś rekomendację napisali: wychowawczyni,
katecheta, ksiądz, siostra zakonna.
Jej dokonania w pracy na rzecz drugiego człowieka są imponujące. Iga
pomaga podopiecznym wielu fundacji, hospicjum, dzieciom z Domu
Dziecka, a także osobom ubogim
z okolic Gdańska. Jest również
wrażliwa na los zwierząt, szczególnie bezdomnych.
- Niesienie pomocy innym daje
mi ogromną satysfakcję. Poczucie,
że robię coś dobrego, że ma to
sens. Dziś nie wyobrażam sobie
swojego życia bez wolontariatu.

Największe przeżycia niosą wizyty
u dzieci – w Domu Dziecka, , kiedy
przekazujemy przygotowane paczki
– powiedziała Iga Grabowska.
- Iga jest uczennicą wyjątkową!
Niezauważana w tłumie młodzieży
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szkolnej, a najbardziej rozpoznawana i widoczna poprzez dobro, które
czyni potrzebującym. Skromna
w wypowiedziach, ale wielka w czynach! – powiedział Henryk Knospe,
dyrektor Gimnazjum nr 29.

Oto wspaniali!

Tak Gimnazjum 29 dopingowało Igę
5-6/2010
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Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
organizatorem konkursu „Razem bezpieczniej”
Na konkurs plastyczny nadesłano 44 prace z 6 szkół oraz placówek szkolno-wychowawczych.
Były wykonane różną techniką
i wskazywały na duże zainteresowanie tematem. Młodzi plastycy
prezentowali zróżnicowane punkty
widzenia, pokazując w swych zajęciach codziennych i rozrywkach
udział grupy, anioła, nauczyciela
czy funkcjonariuszy służb.
Celem konkursu było promowanie zawartych w rządowym programie „Razem bezpieczniej” zasad
bezpieczeństwa powszechnego
w miejscu publicznym i w miejscu

UM
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Warsztaty dla kibiców

Biuro Prezydenta ds. Euro 2012
jest organizatorem szeroko zakrojonych działań edukacyjnych, zmierzających do poprawienia zachowania
młodzieży szkolnej, uczestniczącej
w meczach piłkarskich. Pomysłodawczynią projektu jest Monika
Chabor.
W gdańskich szkołach od
października 2009 dr Ewa Bacia
z Uniwersytetu Warszawskiego prowadziła zajęcia z uczniami. Stosując
różne ciekawe metody interaktywne,
kierowała ich uwagę w stronę zmiany obyczajów podczas meczu na
stadionie.
Po cyklu warsztatów wyłoniono
aktywną grupę uczniów gdańskich
szkół, którzy wzięli udział w spotkaniu w dniu 30 marca 2010 w Biurze
Prezydenta ds. Sportu i Euro 2012.
W spotkaniu z uczniami gdańskich
szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich uczestniczyli:
Prezydent Miasta Gdańska Paweł
Adamowicz, przedstawiciel Komendy
Miejskiej Policji w Gdańsku Wojciech
Siwek, piłkarz „Lechii” Gdańsk Karol
Piątek, kibic ze stowarzyszenia Lwy
Północy Piotr Pilarczyk, sędzia pił-

karski Anna Masztalerz, dziennikarz
sportowy Bartosz Tobieński oraz
kibice ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Stoczniowca Alicja Horodeńska oraz
Krzysztof Mieliński. Konferencja była
trzecim etapem działań, wynikającym
z Projektu Edukacja 2012, będącym
jednym z modułów Gdańskiego Projektu Społecznego 2012.
- Chciałbym pójść na mecz z moją córką – powiedział prezydent Paweł Adamowicz.
Kibice byli również zainteresowani podniesieniem kultury na
stadionach. Zauważyli jednak, że
podkreśla się w mediach głównie
negatywne zachowania, a nie są
one decydujące. Mówili również,
jak wielką wartością dla widowiska
jest jego oprawa, do której należą
również kibice. Ich zachowanie jest
ważne dla pozytywnego wzmocnienia drużyny.
- Program edukacyjny będzie
kontynuowany – zauważyła dr Bacia.
Zbieramy pomysły i wątki i będziemy
rekomendować pakiet edukacyjny do
zastosowania w szkołach.
Uczniowie uczestniczyli w warsztatach od jesieni ub. roku.

Prezydent Paweł Adamowicz w rozmowie uczniem z XXI LO
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zamieszkania oraz promowanie
postaw współpracy, szacunku dla
innych oraz odpowiedzialności za
własne życie. Konkurs skierowano
do młodzieży w przedziale wiekowym 13-16 lat.
Jury konkursu w składzie: Emma
Popik, Aleksandra Malinowska,
Adam Landowski, Aleksandra Duzinkiewicz, Ewa Kryczało przyznało
w dniu 13 maja nagrody: I - Maksymilianowi Strożkowi z ZKPiG nr 4,
II - Nikoli Mimiec z ZKPiG nr 4, III
- Kamili Klonek z Pogotowia Opiekuńczego; postanowiło wyróżnić
Kingę Korcalę z Gimnazjum nr 6.
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Andrzej Wygnał wskazuje kierunek jazdy.

Rowerem na ulicy
W Szkole Podstawowej nr 11 odbyła się pierwsza lekcja bezpiecznej
jazdy na rowerze, realizowana przez
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku,
wspólnie z Urzędem Miejskim,
w ramach projektu unijnego PIMMS
TRANSFER. Uczestniczyli w niej
również przedstawiciele Wydziału Programów Rozwojowych UM:
Krzysztof Perycz-Szczepański i Łukasz Witczak.
Już pięć szkół zadeklarowało
wdrożenie nowych założeń szkoleniowych dla najmłodszych rowerzystów. Szkoła Podstawowa nr 11
jako druga w kraju prowadzi projekt
pilotażowy. Organizatorzy, wytyczyli
trasy, na których od 20 maja do połowy czerwca odbywają lekcje jazdy
rowerem na ulicy.
- Chodzi nam o to, aby pokazać
ruch uliczny, problemy, jakie stwarzają źle zaparkowane samochody –

powiedziała sierżant Joanna Skrent,
reprezentująca KWP. – Dzieci muszą
się poczuć jako pełnoprawni uczestnicy ruchu ulicznego.
- Takie lekcje pomagają nam wychowywać kulturalnych kierowców,
którymi kiedyś staną się te dzieci
– zauważyła Ewa Radziszewska,
prowadząca szkolenie.
Nauczyciele zwrócili uwagę na
wiele spraw związanych z tego typu
szkoleniem. – Każdy rowerzysta
powinien mieć środki opatrunkowe i być przeszkolony w zakresie
udzielania pierwszej pomocy.
Rozbite łokcie i otarte kolana nie
mogą być dla nich trudnością nie
do pokonania.
Policja zapewnia wiele gadżetów, jak światełka odblaskowe, pomocnych w poruszaniu się młodych
rowerzystów po ulicach.
Fot. Krzysztof Perycz-Szczepański,
Wydział Programów Rozwojowych UM

Laureaci szkół ponadgimnazjalnych Olimpiady Wiedzy o Gdańsku
W Auli im. Prof. Wacława
Odyńca na Wydziale Historycznym
Uniwersytetu Gdańskiego 26 marca
2010 odbyły się finałowe rozgrywki
Olimpiady Wiedzy o Gdańsku – dla
szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło
w nich udział sześciu zawodników,
reprezentujących cztery szkoły
z Gdańska.
Wypowiedzi finalistów oceniało
jury w składzie: prof. UG dr hab.
Beata Możejko, prof. UG dr hab.
Grzegorz Berendt, dr Ewa Barylewska – Szymańska, dr Piotr Kąkol,
mgr inż. arch. Magdalena Koprowska. Jego obradom przewodniczył
dr Sławomir Kościelak. Zdobywcą
pierwszego miejsca, premiowanego
indeksem na historię na UG, okazał
się Andrzej Dzikowski, reprezentujący I LO, uczeń Katarzyny Zapały,
drugie zaś miejsce, również premio-
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wane indeksem na historię, zajęła
Noemi Etush z tej samej szkoły,
uczennica prowadzona przez Magdalenę Litwinienko i Sławomira
Suchodolskiego. III miejsce zajęła
Alicja Gruchała z III LO, uczennica
Cezarego Tulina. Kolejne miejsca
zajęli: Sławomir Wąs z II LO, Jakub
Sikorski z Zespołu Szkół Morskich
oraz Bartosz Trawiński z II LO.
Laureaci i finaliści otrzymali od
głównego organizatora olimpiady,
Fundacji Gdańskiej, cenne nagrody
rzeczowe, które w imieniu prezesa
fundacji, Cezarego Windorbskiego
wręczył przewodniczący jury i Komitetu Głównego Olimpiady, dr
chóru
Występu
Kościelak.
Sławomir
W imieniu organizatorów i jury
Olimpiady Przewodniczący
Komitetu Głównego
dr Sławomir Kościelak

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” oferuje pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie
– 0801-12-00-02. W lipcu 2010 mija
piętnaście lat od uruchomienia przez
Państwową Agencję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie. W ramach
programu działa telefon „Niebieska
Linia” 0801-12-00-02. Osoby dzwoniące pod numer 0801-00-02 mogą
uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną i prawną. Otrzymają również
informacje o możliwości otrzymania
bezpośredniej pomocy najbliżej swojego miejsca zamieszkania.
W związku z jubileuszem Państwowa Agencja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przygotowała ogólnopolską kampanię informacyjną, promującą działalność
i ofertę tej placówki. Nadrzędnym

celem kampanii jest ułatwienie osobom krzywdzonym podjęcia decyzji
o poszukiwaniu pomocy, a także
bieżące udzielanie wsparcia psychologicznego przez konsultantów
„Niebieskiej Linii”.
Działaniom edukacyjnym promującym Ogólnopolskie Pogotowie
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia” 0801-12-00-02
patronuje Ministerstwo Zdrowia,
bowiem szkody związane z doświadczaniem przemocy zarówno
te bieżące, jak i odroczone stanowią ważny obszar życia publicznego,
dlatego udzielanie pomocy osobom
doświadczającym przemocy jest
jednym z zadań polityki zdrowotnej,
zaś funkcjonujące od 15 lat Ogólnopolskie pogotowie „Niebieska Linia”
0801-12-00-02, wpisało się na stałe
w działania resortu zdrowia.

Miasto Gdańsk włącza się tę
akcję.
Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej lub jej świadkiem, zadzwoń
0801-12-00-02.
Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę
sił działanie skierowane przeciwko
członkom rodziny, które narusza ich
prawa i dobra osobiste, powodując
cierpienia i szkody. Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie,
niezależnie od jej statusu społecznego i materialnego czy też poziomu
wykształcenia członków rodziny.
Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?
Porozmawiaj z kimś, komu ufasz. Nie
wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto cię krzywdzi, a nie ty.
Zadzwoń do „Niebieskiej Linii”
0801-12-00-02. Nasi psychologo-

wie życzliwie z tobą porozmawiają
i pomogą ci ustalić najlepsze dla
ciebie rozwiązanie. Nie usprawiedliwiaj przemocy. Wzywaj policję
tel. 997 lub 112 w każdej sytuacji
zagrożenia. Szukaj pomocy u specjalistów. Zdobywaj wiedzę prawną.
Przemoc w rodzinie jest ścigana
z urzędu. Uwierz, że masz w sobie
siłę, żeby zmienić swoje życie. Na
świecie jest wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych związków
i przestały doznawać przemocy. Ty
także możesz się uwolnić.

Współpraca z Politechniką Gdańską
W ramach współpracy z Politechniką Gdańską Dyrekcja Szkoły
Podstawowej nr 80 zwróciła się z do
studentów Wydziału Architektury tej
uczelni z prośbą o zaprojektowanie
terenu rekreacyjno-sportowego przy
naszej szkole. Zadania tego podjęli
się studenci V semestru z grupy III
Katedry Architektury Użyteczności
Publicznej PG, którzy pracowali
pod kierunkiem dr inż. arch. Doroty
Wojtowicz-Jankowskiej. W efekcie
tych prac nasza placówka otrzymała
(nieodpłatnie) kilka bardzo interesujących projektów, które zostały na

UM

SP 80

wystawie udostępnione do wglądu
społeczności szkolnej. Największym
uznaniem oceniających cieszyła się
propozycja zagospodarowania terenu
przygotowana przez Macieja Klajna i
Tomasza Kobielę.
Jesteśmy bardzo wdzięczni za
udział w tej cennej inicjatywie i okazaną bezinteresowną pomoc. Obecnie
poszukujemy sponsorów, którzy sfinansowaliby to przedsięwzięcie, ważne nie
tylko dla naszej placówki, ale również
mieszkańców kilku pobliskich osiedli na
Przymorzu.
Marta Franaszczuk-Truszkowska
5-6/2010
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II Konkurs Fotograficzny „Wiosna w obiektywie”
W konkursie wzięło udział 10
uczestników z 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa
pomorskiego. Konkurs rozwijał wrażliwość młodzieży na piękno przyrody,
pozwalał je dostrzegać wokół nas. Pokazał, że szukanie oznak wiosny może
fascynować nie tylko wykonawców, ale
również zwiedzających wystawę.
Został rozstrzygnięty 26 maja
w siedzibie organizatora - Bursie
Gdańskiej przy ul. Lastadia 41. Jury
oceniało oryginalność ujęcia i walory estetyczne pracy. Fotografie były
nie tylko znakomicie wykonane, ale
budziły również wiele emocji i refleksji. Dyrektor Bursy Gdańskiej
Jerzy Serkowski wręczył nagrody
i wyróżnienia. Po żywej dyskusji jury
nagrodziło autorów następujących

prac: I miejsce - Ewa Piotrowska
z Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni za cykl
zdjęć, prezentujących interesujące
spojrzenie na budzącą się wiosnę, II
- Joanna Źróbek z Powiatowej Bursy
dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach.
Dla autorki wiosna, cytując, jest jak
niewinny uśmiech dziecka, III - Daniel
Szymański z Bursy Gdańskiej za cykl
zdjęć – „Biały zawrót głowy...”.
Wyróżniono - Dajanę Więckowską z Internatu Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
za zdjęcie „Zawilcowa księżniczka”,
Laurę Grabowską z Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie za zdjęcie
„Szafirowe niebo” i Katarzynę Wiśniewską z Internatu Zespołu Szkół
Zawodowych nr 9 w Gdańsku.

Zjazd Samorządów Burs i Internatów
Bursa Gdańska zaprosiła młodzież
z innych placówek wraz z opiekunami
26 maja na spotkanie, którego hasłem
przewodnim jest ,,Rozwijanie samorządności w bursie i internacie szkolnym” w celu wymiany doświadczeń
oraz wypracowania wniosków.
Bursę Gdańską reprezentowała
wicedyrektor Dorota Drozdowska
oraz opiekunowie samorządu Małgorzata Rymińska oraz Patryk
Nawojski. Opiekunem grupy z Człu-

chowa był Jacek Gałan, z Chojnic
- Marzena Myk oraz Jan Bruski,
z III LO z Gdyni - Dorota Stepaniuk,
OSM- Anna Trumińska.
Uczniowie chętnie opowiadali o swoich działaniach. Wszyscy
przyznają, że są przedstawicielami
młodzieży i kontaktują się z wychowawcami lub z dyrekcją, referując
im sprawy wymagające załatwienia.
Często bywa to ogólny i wszędzie powtarzający się problem z dostosowa-

Po spotkaniu w budynku Rady Miasta Gdańska

Na spacerze podczas pięknej pogody
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niem jadłospisu do gustów i potrzeb
uczniów czy zmiana planu dnia.
Samorządy organizują wiele przedsięwzięć – uroczystości
i święta, spotkania z różnymi osobami, jak specjalista
od uzależnień czy położna.
Internat Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej jest specyficzny ze
względu na konieczność dostosowania planu działań do licznych
ćwiczeń. Uczestniczą w wolontariacie i organizują lekcje „Muzyka
na wesoło” dla przedszkoli. III LO
z Gdyni pochwaliło się kabaretem.
Organizując otrzęsiny, wymyślają
ciekawe scenariusze, jak „Wojsko” czy „Szpital psychiatryczny”.
Uczniowie z Człuchowa organizują spływy kajakowe, warsztaty
plastyczne czy konkurs piosenki
wspólnie z Domem Dziecka.
- Uczniowie muszą być traktowani
poważnie, jako partnerzy – powiedział Jan Bruski. – Jest to warunek
włączenia się przez nich do działania na rzecz innych.
Reprezentująca gospodarzy
Klaudia Trzasko zapewniła, że
wychowawcy i dyrekcja Bursy
Gdańskiej realizuje ich życzenia.
– Uczniowie zazwyczaj odczuwają
pewien rodzaj skrępowania, gdy
mają zwerbalizować swoje życzenia
dyrekcji, i tu jest nasza rola: jesteśmy ich rzecznikami, występujemy
w ich imieniu.
Wychowankowie Bursy Gdańskiej mają wszelkie udogodnienia.
Mogą uprawiać ćwiczenia w siłowni
czy grać w bilard. Oglądają również

filmy. Plan wyjść na imprezy miejskie
jest bardzo obszerny.
Przy stole zastawionym słodyczami i owocami panowała sympatyczna atmosfera i wszyscy chętnie
dzielili się swoimi sukcesami i doświadczeniami. Było to twórcze
spotkanie, pokazujące ogromne
możliwości młodzieży w dziedzinie
samorządności.
Bardzo potrzebne i interesujące
było spotkanie w budynku Rady
Miasta Gdańska z przewodniczącym Komisji Edukacji Piotrem
Gierszewskim. Radny odpowiedział
na ważna pytanie i jednocześnie wątpliwość młodzieży, zastanawiającej
się nad zasadnością kandydowania
do samorządu.
- Pamiętajcie, że zostaliście wybrani jako nieliczni, reprezentujące
grupę. Pełniąc funkcje w samorządzie, reprezentujecie innych, odczuwacie ich zaufanie, oni za wami stoją
– powiedział radny.
Bursa Gdańska przygotowała dla swoich gości wiele atrakcji.
Nadzwyczaj ciekawe było spotkanie
z Markiem Mazurem, rzemieślnikiem
artystą i fotografem. Zaprojektował
i wykonał wiele aparatów fotograficznych, mieszczących się w precjozach
czy biżuterii. Marek Mazur jest również twórcą bursztynowego obiektywu, umożliwiającego robienie zdjęć
o randze dzieł sztuki malarskiej.
Spacer po Gdańskiej Starówce
i zwiedzanie Muzeum Poczty Polskiej dopełniło napięty i ciekawy
harmonogram tego potrzebnego
spotkania.

Zespó³ Szkó³ Energetycznych
W Zespole Szkół Energetycznych
Gdański Międzyszkolny Konkurs Informatyka w praktyce zgromadził 14 kwietnia liczne grono pasjonatów informatyki.
W tegorocznej edycji konkursu udział
wzięło dziesięć trzyosobowych drużyn,
uczących się w ponadgimnazjalnych
szkołach województwa pomorskiego
i kujawsko-pomorskiego. Jego celem
było sprawdzenie wiedzy i umiejętności informatycznych uczniów.
Konkurs składał się z dwóch etapów - testu obejmującego 50 zadań
zamkniętych jednokrotnego wyboru
i z zadania praktycznego z usterką.
Laureaci konkursu:
I - Michał Barański, II - Michał Dowkau, III - Marek Kamiński – Zespół
Szkół Energetycznych w Gdańsku,
IV - Mateusz Wesołowski – Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wejherowie, V - Karol Żala – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
w Wejherowie.

Konkurs „Informatyka w praktyce”

– Jestem dumny z uczniów mojej
szkoły – powiedział Dyrektor Zespołu
Szkół Energetycznych Jerzy Dorau.
– Dostrzegam w nich pasję, która
prowadzi do odkrywania sekretów
informatyki i poszerzania wiedzy bez
ograniczeń programu szkolnego.
- Ten konkurs to jedna z nielicznych
okazji do zaprezentowania swojej wiedzy w praktyce – powiedział zwycięzca
Michał Barański. Wtórowali mu Michał
Dowkau i Marek Kamiński, którzy zajęli
kolejno drugie i trzecie miejsce. – To
wspaniała przygoda i możliwość sprawdzenia wiedzy w warunkach rywalizacji,
pod presją czasu i oczekiwań naszych
bliskich i naszych nauczycieli.
Wyniki klasyfikacji drużynowej
konkursu:
1. Zespół Szkół Energetycznych
w Gdańsku
2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie
3. Pomorskie Szkoły Rzemiosł

Pasjonaci informatyki

ZSPSiCh

4. Zespół Szkół Handlowych
w Sopocie
5. Zespół Szkół Chłodniczych
i Elektronicznych w Gdyni
6. Zespół Szkół Łączności
w Gdańsku
7. Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego w Gdańsku
8. Zespół Szkół Mechanicznych
Elektrycznych i Elektronicznych
w Toruniu
9. Zespół Szkół Agrobiznesu
w Człuchowie
10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnicach
- Umiejętność sprawnej pracy w zespole jest bezcenna – mówi Jerzy Dorau,
szczególnie jeżeli spojrzymy na
obecne oczekiwania pracodawców.
Wielkie projekty informatyczne, które
są wdrażane w firmach i instytucjach
publicznych nie powstają już w garażu i wymagają współpracy wielu osób
reprezentujących poszczególnych
interesariuszy projektu. Tym bardziej
cieszy mnie fakt, iż drużyna z mojej
szkoły była najlepsza. Każdy zespół
potrzebuje lidera. Jak pokazują wyniki rywalizacji indywidualnej, Zespół
Szkół Energetycznych tu przoduje
– dodał dyrektor.
Laureaci konkursu drużynowego
i indywidualnego otrzymali atrakcyjne
nagrody. Fundowali je: Novell Polska,
ArcaVir, Wydawnictwo CSH (Szkoła

Radość i satysfakcja z dyplomu

Dyrektor szkoły słucha wrażeń
uczestników
Hakerów), Helion.pl, Wydawnictwa
Komunikacji i Łączności, Sevenet, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik
Komputerowych.
- Stopień trudności zadań był wysoki, dlatego też tym bardziej cieszy
wygrana drużyny z naszej szkoły!
– powiedział po konkursie jego pomysłodawca i organizator Ireneusz
Sobczak. - Godne podkreślenia jest
to, że konkurs ma charakter międzywojewódzki, co podnosi jego rangę.

Turniejowe emocje

W dniach 19-21 kwietnia 2010
w Zespole Szkół Zawodowych nr
5 we Wrocławiu odbył się XV Ogólnopolski Turniej na Najlepszego
Ucznia w Zawodzie Cukiernik i Piekarz. Szkołę reprezentowała Justyna Król, która na zajęcia praktyczne
uczęszcza do cukierni Andrzeja
Paradowskiego, doskonaliła się

w zakładzie Andrzeja Szydłowskiego pod okiem mistrza cukierniczego
Tadeusza Zdybały, który specjalizuje się w dekoracjach z czekolady
i karmelu. Dzięki mistrzowi wykonała tort w kształcie niedźwiedzia,
babeczki – koszyki i portret Adama
Mickiewicza na tafli białej czekolady,
zajmując V miejsce.

Tort z czekolady: „Niedźwiedź, mospanie” – wykonany przez Justynę Król

Turniej we Wrocławiu jest dla
uczestników ogromnym przeżyciem, chcą pokazać, czego się
nauczyli. Nauczyciele wymienili
doświadczenia i pomysły. Wszyscy
zwiedzali Wrocław dzięki Aldonie
Kowalskiej, nauczycielce ze szkoły
gospodarzy.
Nasza szkoła od dziewięciu lat
organizuje wojewódzkie finały Międzyszkolnego Konkursu o Żywności
i Żywieniu. W tegorocznym konkursie
27 kwietnia udział wzięło 27 uczniów
z 9 szkół Po raz trzeci gościliśmy
uczniów z Bydgoszczy. Dosyć dużą
trudność sprawiło zawodnikom rozróżnienie zarodków, mąki graham,
otrębów i kaszy manny. Niełatwo również było rozpoznać rodzaje wyrobów
cukierniczych i nazwać rodzaje ciast,
z których zostały one wykonane.
W tegorocznym konkursie najlepsi okazali się: I miejsce Sylwia Malinowska - z Zespołu Szkół Inżynierii
Środowiska Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Gdańsku – opie-

kun Renata Charun; II miejsce Izabela Szczepańska - z Powiatowego
Zespołu Szkół w Lubaniu - opiekun
Justyna Naczk; III miejsce Monika
Mondra - z Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie – opiekun Kinga
Chmara.
Konkurs nie odbyłby się, gdyby
nie sponsorzy: Wydział Edukacji
Urzędu Miejskiego czy CEDAT Sp.
z o.o. Firma „Grados” z Aleksandrowa Kujawskiego ufundowała
pierwszą nagrodę oraz zaopatrzyła
nas w przetwory owocowe. Firma
„Credin” Polska Sp. z o.o. z Sobótki
zapewniła nagrody w postaci plecaków, koszulek, a także przekazała
mieszanki do ciast na słodki poczęstunek. „Ziaja” Ltd Zakład Produkcji
Leków Sp. z o.o. przekazała zestawy
kosmetyków, zaś Centrum Informacji
i Edukacji Ekologicznej przekazało
nagrody książkowe.
Halina Łankiewicz
Zespół Szkół Przemysłu
Spożywczego I Chemicznego
5-6/2010
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Pasowanie na czytelnika
W naszej szkole uroczystość
miała miejsce 10 maja. Pierwszoklasiści zostali „pełnoprawnymi”
czytelnikami szkolnej biblioteki. Temu
„aktowi prawnemu” towarzyszyły
prezentacja artystycznych talentów
uczniów. Wystąpił szkolny chór,
któremu akompaniował uczeń klasy
VI b Sebastian Dzikowski, przygotowywany pod kierunkiem nauczyciela muzyki Anny Mirkowskiej. W role
postaci ze znanych bajek wcielili się
uczniowie klas: IIe, IVa, IVc, IV d, Va,
Vd, VIa i VI c.
Czarował nas Czerwony Kapturek, Śpiąca Królewna, Jaś i Małgosia, a także Wróżki i Skrzaty. Była
również Książka, która prosiła, dzieci
żeby dobrze ją traktowały. Wyjaśniła,
czego z książką robić nie wolno i co
przynosi jej szkodę.
Zainteresowanie pierwszoklasistów było ogromne. Wszyscy
bacznie śledzili występy starszych
kolegów, a później odpowiadali na
pytania zadawane im przez Skrzaty. Okazało się, że wszystkie dzieci
doskonale znają bajki.

SP 81

Imprezę zorganizowały
bibliotekarki Izabela Walendzewicz
i Elżbieta Sołtys

Podsumowanie konkurs poetyckiego

Podsumowanie V Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Bohaterowie Pomorza” odbyło się
22 kwietnia. Wpłynęły 182 teksty
poetyckie. Na bohaterów swoich
wierszy uczestnicy wybrali postaci
historyczne, legendarne, ludzi znanych oraz symbole związane z Pomorzem. Nad konkursem czuwała
dyrektor Mariola Cyranek.
W jury zasiadały: Anna Czerwińska Rydel – pisarka, Bożena
Ślusarczyk –bibliotekarz, Gabriela
Ślubowska –-bibliotekarz, Jolanta
Weiss – polonista, Jolanta Mucha
– nauczyciel sztuki. Lista laureatów
– kategoria poezja. Natalia Olter – SP
65, Karolina Bieńkowska – SP 52,
Anna Kropow – SP 52, Aleksandra
Wróbel – SP 59, Katarzyna Romejko
– SP 2 Reda, Karolina Klejsa – SP
2 Reda, Radosław Skalski – SP 81,
Arkadiusz Skalski – SP 81, Amelia
Wiśniewska – SP 81, Weronika
Piepka – SP 81, Oliwia Gierszewska – SP 81, Adrianna Puślecka
– SP 81. Lista laureatów – kategoria
prace plastyczne. Natalia Olter – SP
65, Karolina Bieńkowska – SP 52,
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Najważniejszym punktem programu było uroczyste przyrzeczenie i pasowanie na czytelników
biblioteki szkolnej. Pasowania
dokonywały bibliotekarki. Każdy
uczeń dostał torebkę z pamiątkami: dyplom, potwierdzający
fakt przystąpienia do braci
czytelniczej, jak również słodki
upominek, długopis podarowany
przez Radę Rodziców, zakładkę
do książki i ufundowane przez
Urząd Miejski smyczkę i gumową
bransoletkę na rękę z napisem
„Jestem z Gdańska.”
Wszyscy aktorzy zostali również
nagrodzeni – im Urząd Miejski podarował pamiątkowe kubki i koszulki.
A chórowi podziękowaliśmy słodkimi
niespodziankami.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku uda nam się również pozyskać
sponsorów uroczystości „Pasowania
na czytelnika”. Tegorocznym sponsorom bardzo dziękujemy.
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Katarzyna Romejko – SP 2 Reda,
Karolina Klejsa – SP 2 Reda, Radosław Skalski i Arkadiusz Skalski
– SP 81, Andrzej Sobieraj – SP 81,
Michał Sokólski – SP 81. Artystyczną
oprawę imprezy zapewniły: R. Grochowska i E. Pawelec dekorację A.

Zębrzuska. Grzegorz Grochowski
skomponował melodię do wiersza
„Katar”, autorstwa laureata, Arka
Skalskiego, a zaśpiewała Agatka
Grochowska. Uczniowie klasy VI
a deklamowali wiersze laureatów.
Tancerze Akademii Talent prezento-

wali tańce współczesne. Wszystkim
ogromnie dziękujemy za uświetnienie naszej uroczystości.
Organizatorami konkursu były
Bożena Ślusarczyk, Gabriela Ślubowska, Jolanta Weiss, Renata
Grochowska.

Wysoka pozycja Szkoły Podstawowej nr 80
Ranking trójmiejskich szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych) został opublikowany 20
kwietnia br. w „Gazecie Wyborczej”.
Według niego Szkoła Podstawowa
nr 80 w Gdańsku zajęła IV miejsce.
Jednak wśród gdańskich publicznych
podstawówek nasza umieszczona
jest najwyżej, zajmując I miejsce!
W czym kryje się tajemnica naszego sukcesu?
Już w początkowych latach istnienia placówki podjęliśmy działania
zmierzające do tego, by znaleźć się
w Klubie Przodujących Szkół. Wkrótce
zostaliśmy do niego przyjęci, a efekty
tych dążeń odczuwamy do dziś. Nasi
uczniowie zapragnęli zdobywać wiedzę, doskonalić posiadane umiejętności i nabywać nowe oraz przyswoili
sobie zasady zdrowej rywalizacji. Od
tego momentu systematycznie realizujemy ciekawe projekty edukacyjne,
angażujemy się w przedsięwzięcia
o charakterze naukowym. Odpowiadamy na przeważającą część konkursów adresowanych do uczniów
szkół podstawowych, zarówno tych
artystycznych, jak i przedmiotowych,
wymagających wykazania się konkretną wiedzą z danej dziedziny.
Angażujemy się w lokalne programy edukacyjne i te o zasięgu krajowym. Przystąpiliśmy do stworzonego
przez Centrum Edukacji Obywatelskiej programu „Szkoła Myślenia”.
Stawiamy w nim na umiejętność
rozumowania, zadawania pytań badawczych, rozwiązywania problemów
oraz wykorzystania wiedzy w praktyce. Realizujemy ten program w ramach prowadzonej od sześciu lat akcji
„Szkoła z klasą”. Jego owocem jest
też autorski projekt „Naukowa draka
w grodzie króla Kraka”, z którym można się zapoznać, wchodząc na stronę
http://szkolamysleniamini.nq.pl/. Tam
również na bieżąco zamieszczamy informacje o postępach naszej
pracy. Podsumowaniem pierwszych
naszych działań był ubiegłoroczny
Rodzinny Festyn Naukowy.
Już od blisko 15 lat nasza szkoła
należy do Sieci Szkół Promujących
Zdrowie. Wspólne działania uczniów,
rodziców i nauczycieli, podejmowane
w kierunku skutecznej edukacji oraz
tworzenia dobrych relacji interpersonalnych w społeczności szkolnej,
zaowocowały przyznaniem nam Certyfikatu przynależności do Krajowej
Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Jako jedna z pierwszych szkół
na naszym terenie wypracowaliśmy

kilka standardów Pomorskich Certyfikatów Jakości Edukacji. Możemy
się poszczycić pięcioma „gwiazdkami” - w zakresie standardu I – Szkoła
uzyskuje wysokie wyniki kształcenia,
w zakresie standardu II – Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój, w zakresie standardu III – Ocenianie wewnątrzszkolne pełni funkcję
motywująco-wspierającą, w zakresie
standardu V – Opieka i profilaktyka
wspomaga ucznia w jego rozwoju,
w zakresie standardu VI – Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji
w środowisku szkolnym.
Naturalnie, oprócz zaangażowania uczniów i ich twórczej oraz
badawczej postawy, ważna wydaje
się w tym kontekście struktura kadry pedagogicznej zatrudnionej
w placówce. Wszyscy nasi nauczyciele mają wyższe wykształcenie
magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, a ponad połowa pedagogów zdobyła tytuł nauczyciela
dyplomowanego. Stanowimy bardzo
dobry zespół efektywnych nauczycieli, posługujących się sprawdzonymi,
skutecznymi i opartymi na wiedzy naukowej sposobami nauczania. Wielu
z nas związała z „Osiemdziesiątką”
całą lub większą część swej kariery
zawodowej. Doskonale znamy środowisko naszych uczniów. Tworzymy w naszej szkole, niepowtarzalny
klimat, bo tego wymagają od nas
podopieczni oraz ich opiekunowie.
Dyrekcja zaś potrafi nas odpowiednio motywować do aktywności i twórczego wysiłku w najmniejszych nawet
przedsięwzięciach.
Naszym uczniom w klasach I-VI
proponujemy zajęcia prowadzone
przy zastosowaniu aktywizujących
technik i metod: integracyjnych,
tworzenia i definiowania pojęć,
hierarchizacji, twórczego rozwiązywania problemów, pracy we
współpracy, ewaluacyjnych, gier
interakcyjnych. W miarę potrzeb
tworzymy też klasy integracyjne.
Zapewniamy naukę języka angielskiego od oddziałów przedszkolnych aż do najstarszych klas przez
wyspecjalizowaną kadrę. Podobne
warunki zapewniamy uczniom na
lekcjach wychowania fizycznego.
Dzięki temu nasi uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe
w corocznych Mistrzostwach Gdańska, m.in. w rozgrywkach: Piłkarskie
środy z Lechią Gdańsk, Konkursie 50
tysięcy, w Drużynowym tenisie stołowym dziewcząt, w Siatkówce ch,

w Siatkówce ch oraz licznych międzyszkolnych turniejach i zawodach
sportowych. Co roku nasi uczniowie
bardzo licznie biorą udział w Przymorskim Biegu Ulicznym, zajmując
czołowe miejsca. Od września
ubiegłego roku mogą przygotowywać się do imprez sportowych na
nowym boisku szkolnym, wybudowanym w ramach programu „Junior
Gdańsk 2012”. Jest to nowoczesny
obiekt wielofunkcyjny, służący do gry
w piłkę nożną i ręczną oraz siatkówkę i koszykówkkoszykówk
Uczniom wymagającym dodatkowej pomocy proponujemy terapię pedagogiczną, logopedyczną,
zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
w klasach I-VI oraz gimnastykę korekcyjną w klasach I-III. Wychowankowie wykazujący niższy poziom
socjalizacji objęci są stałą opieką
pedagoga, mogą uczęszczać na
zajęcia socjoterapeutyczne oraz
biblioterapeutyczne, podczas których pracują nad kształtowaniem
postaw pożądanych i społecznie
akceptowanych. We wszystkich
klasach prowadzimy także zajęcia
profilaktyczne.
Dla uczniów szczególnie
uzdolnionych przygotowaliśmy
bogatą ofertę różnorodnych kół zainteresowań (przedmiotowych, artystycznych, sportowych), włącznie
z możliwością rozwijania uzdolnień
wokalno-tanecznych w szkolnym
zespole Don-Don.
Swoje zainteresowania technologią informacyjną uczniowie rozwijają
na zajęciach informatycznych prowadzonych w sali z nowocześnie wyposażonymi stanowiskami, najnowszym
oprogramowaniem i dostępem do Internetu. Biblioteka szkolna wraz z czytelnią, od kilku lat również wyposażona
w nowoczesne Internetowe Centrum
Informacji Multimedialnej, wspomaga

proces kształcenia uczniów, służąc
im nie tylko informacją książkową,
ale także elektroniczną. Dodatkowym
atutem biblioteki są liczne imprezy
czytelnicze, które odbywają się w niej
cyklicznie z różnych okazji Pasowania
na czytelnika, obchodów Dni Ptaków,
Światowego Dnia Pluszowego Misia,
czy Światowego Dnia Kota. Uczestniczą w nich nie tylko nasi uczniowie,
ale także przedszkolaki z pobliskich
placówek.
Nasi wychowankowie podejmują również wielorakie cenne
inicjatywy. Biorą udział w takich
akcjach, jak Szkoła Bezpiecznego
Internetu, Góra Grosza. Rokrocznie
organizują wielkanocny kiermasz
„Otwarte serca” i bożonarodzeniowy „Kiermasz pod Aniołem”, loterie
fantowe i kiermasze ciast, udzielają
w akcjach: „Drzewko za makulaturę”
i „Sprzątaniu Świata”, pozyskują fundusze i pomagają w przygotowaniu
Wigilii dla samotnych.
Wszystkie podejmowane przez
nas działania mają istotny wpływ
na rozwój psychiczny i fizyczny
naszych wychowanków. Pomagają kształtować u uczniów odpowiednie postawy i nastawienie do
otaczającego świata, wypracować
u nich poczucie obowiązku i umiejętność rozwiązywania zadań oraz
konstruktywnego podchodzenia do
sytuacji problemowych. Uczniowie,
którzy dają sobie radę w tym zakresie, osiągają wysokie wyniki w nauce. Ranking opublikowany przez
„Gazetę Wyborczą” potwierdza, że
nasi podopieczni należą do tej grupy. Z takimi uczniami codzienny trud
realizacji misji Szkoły „Wędrujemy ku
dobru, prawdzie i pięknu” staje się
przyjemnością zarówno dla Dyrekcji
Szkoły, jak i całego Grona Pedagogicznego.
Marta Truszkowska
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SP58

Matematyczne zmagania
To już V edycja wojewódzkiego
konkursu dla uczniów klas III „I Ty
Możesz Zostać Pitagorasem”, zorganizowanego przez naszą szkołę. Patronat sprawuje Kuratorium Oświaty.
Patronat honorowy - Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent
Miasta Gdańska. Pierwsze pięć
konkursów obejmowało uczniów
trójmiejskich szkół, kolejne - całego
województwa pomorskiego.
W konkursie uczestniczyło 54
uczniów ze szkół podstawowych
z 11 miejscowości województwa pomorskiego. Każdy z nich miał do rozwiązania 10 zadań. Jury w składzie:
Małgorzata Koszykowska - doradca
metodyczny i nauczyciele - Urszula
Kowalska – SP 57, Agnieszka Szubarczyk – SP 58 , Iwona Szyler – SP
58 i Anna Górecka – SP 58 wyłoniło
laureatów.
Przyznano trzy I miejsca: Ewa
Włodarczyk - SP 9 Rumia, Agniesz-

Nagrodzenie laureatów

ZSKPiG 28

Główny organizator
Anna Górecka SP58

Konkurs pieśni

Zespół Specjalnego Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 28 zorganizowa³ IV Wojewódzki
Konkurs Pieśni Historycznej „Piękna nasza Polska cała”.
Poprzez konkurs przypominamy i popularyzujemy polskie pieśni
patriotyczne, rozwijamy postawy
obywatelskie i promujemy młode
talenty.
Honorowy patronat nad imprezą
objęli: Prezydent Miasta Gdańska
Paweł Adamowicz, Przewodniczący RMG Bogdan Oleszek oraz
Przewodniczący Sekcji Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Wojciech Książek.
Po raz trzeci gościliśmy Józefę
Kraśnicką, zasłużoną nauczycielkę

i pisarkę z Pruszcza Gdańskiego.
Urodzona w 1914 roku, od wielu lat
publikuje książki historyczne. Wydała
trzytomowe dzieło „W cieniu Gdańska”. Podczas konkursu została
uhonorowana przez Wojciecha
Książka medalem „Solidarności” za
całokształt twórczości.
Występowali uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Feliksa
Nowowiejskiego, pod kierunkiem
Tatiany Szczepankiewicz, która była
również przewodniczącą jury.
Do konkursu zgłosiło się 53
uczestników z Kwidzyna, Lęborka,
Bytowa, Kołozębia, Gdyni i Gdańska.
Konkurs odbywał się w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Repertuar
pieśni patriotycznych, legionowych

Wojciech Książek prezentuje gościa specjalnego - Józefę Kraśnicką
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ka Bąk - SP 5, Adam Klein - SP 58;
dwa II miejsca: Piotr Zarzycki - SP
8, Karolina Kosecka - SP 48 przy
ZKPiG 12; trzy III miejsca: Dominik
Leżohupski - SP 17 Gdynia, Jan
Brzeziński - SP 85, Dawid Siarczyński - NSP im. Jana Pawła II Pruszcz
Gdański; sześć wyróżnień: Damian
Gajcy - SP 35, Paulina Ziobrowska
- SP 47 Gdynia, Czesław Marczak
- SP 76, Grzegorz Rietz - SP 40
Gdynia, Mikołaj Brzoskowski - SP 1
Starogard Gdański, Krzysztof Wojtyra - SP 39.
Sponsorem już od pierwszej
edycji jest Wydawnictwo Nowa Era,
zapewniające posiłek, słodycze
i nagrody. Po gdańskich fortach
napoleońskich oprowadzał uczestników Piotr Jażdżewski - nauczyciel
historii z SP 58 i jednocześnie przewodnik miejski.
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i żołnierskich był szeroki. Rozbrzmiewały różne wykonania, zaskakiwały
interesujące interpretacje, własne
aranżacje i kostiumy.
Laureatem konkursu w kategorii solista został Rafał Bladowski, uczeń Gimnazjum nr 18
w Gdańsku, przygotowany przez
Piotra Dudka. Rafał podbił serca
publiczności wykonaniem pieśni
„Jak długo na Wawelu”. Po konkursie powiedział - Lubię piosenki
klasyczne i patriotyczne, szczególnie w wykonaniu Bernarda
Ładysza i Krzysztofa Krawczyka.
W czasie przesłuchań miałem
tremę, tradycyjnie. Byłem w szoku, gdy wyczytano moje nazwisko
jako zwycięzcy.
Drugie miejsce zajęła Anna Palińska - SOSW w Kołozębiu („Kwiaty polskie”), trzecie miejsce - Łukasz
Hartman SOSW z Kwidzyna („Biały
krzyż”).
I miejsce zespołowe - „Szkolny dzwonek” ze SOSW w Lęborku („Jak dobrze nam”), pod kierunkiem Katarzyny Frankowskiej
- Kręcisz. Drugie miejsce - Zespół
Szkół Specjalnych nr 1 z Gdańska („Pałacyk Michla”), trzecie
- SP nr 26 w Gdańsku („Pierwsza
Brygada”).
Uczestnicy otrzymali nagrody,
które ufundowali: fundacja „Cepelia”, galeria „Art.-Balticum”, fundacja

Śpiewa Patryk Supiński
z Gimnazjum nr 18
„Razem dla niepełnosprawnych”,
firma „Inter – Marine Sp z o.o.”,
Bank BGŻ, Saur Neptun Gdańsk.
Finansowego wsparcia udzieliła
nam firma „Przembud” z Gdańska,
„Instal” z Pruszcza Gdańskiego oraz
właściciel firmy remontowo- budowlanej Jan Grabowski.
Cukiernie „Pellowski”, „Lipiński”, „Kaliszczak”, piekarnia Ryszarda Kraskowskiego i Tadeusza
Dąbrowskiego ufundowały poczęstunek. Od początku są z nami
przedstawiciele: Kręgu Seniorów
ZHP „Korzenie” Chorągwi Gdańskiej, Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej, rodzice i emerytowani
nauczyciele. Patronat medialny Radia Gdańsk sprawił, że na antenie
rozgłośni pojawił się minireportaż
o konkursie.
Urszula Wysokińska

ZKPiG nr 24

„Polskie Siły Zbrojne na frontach II wojny światowej”

Zmagania sześciu trzyosobowych
drużyn, które weszły do finałowej
rozgrywki Wojewódzkiego Konkursu
Historycznego, obserwowali 7 maja
kombatanci, prezes Stowarzyszenia
Kombatantów PSZ na Zachodzie płk.
Władysław Dwojak, Jacek Dziuba
reprezentujący Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych,
Maria Małkowska – radna, Magdalena Ramfelt – konsul honorowy
królestwa Niderlandów, płk. Tadeusz
Krawczyk zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
Konkurs był emocjonujący, bo
uczniowie wykazali się ogromną
wiedzą, opanowaniem i ambicją.
Do ostatniej rundy pytań ważyły się
losy wygranej.
I miejsce - drużyna SP nr 3 w Lęborku: Łukasz Pszonak, Wojciech
Jarmosz i Bartosz Barna, opiekun
Bożena Loda; II miejsce - drużyna SP

nr 38 w Gdańsku: Dawid Bogut, Miłosz
Duda i Jan Wendt, opiekunowie Elżbieta Czerlińska i Maria Maculewicz;
III miejsce - drużyna SP nr 17 w Gdyni:
Michał Ceklarz, Kacper Popek, Kacper
Kupc, opiekun Diana Blok.
Tradycyjnie konkursowi głównemu towarzyszył Międzyszkolny
Konkurs Plastyczny, w tym roku pod
hasłem „Nigdy więcej wojny”. Prace
nadesłane oglądaliśmy na wystawie. Obejrzeliśmy również program
artystyczny przygotowany przez
gospodarzy, czyli uczniów SP nr 38.
Aplauz wzbudził pięknie odtańczony
polonez, którego nauczyła i uszyła
spódnice i szarfy dla dziewcząt nauczycielka w-f Aleksandra Jereczek.
Oprawę muzyczną przygotowała wraz
z uczniami nauczycielka muzyki Katarzyna Kamińska. Bardzo podobały się
popisy muzyczne oraz pieśni patriotyczne w wykonaniu zespołu.

Konkurs i wystawę przygotowały nauczycielki historii Maria Maculewicz, Elżbieta Czerlińska i Aldona
Górska. Konkurs prowadziła Katarzyna Kuźma.

Laureaci konkursu plastycznego: Michał Bakies – SP nr 57,
Jakub Gacki i Adrianna Jereczek
- SP nr 38, Patryk Schulz – SP nr 3
w Lęborku.

Uroczyste rozpoczęcie

Dyrektor szkoły wręcza dyplom
laureatowi

Przemawia dowódca

Bursztynowe impresje
Konkurs pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza „Bursztynowe impresje”
został ogłoszony wśród gdańskich
szkół w trzech dziedzinach: literatura, plastyka i muzyka. Inicjatorkami przedsięwzięcia były: Tatiana
Synowiecka, polonistka oraz Maria
Gotartowska, szkolny koordynator
projektu „Szkoła na bursztynowym
szlaku”. Przystąpienie do projektu
wzbogaciło ofertę edukacyjną szkoły.
Tatiana Synowiecka w dniu 18 maja
2010 r. zaprezentowała ideę i wyniki
konkursu podczas sesji otwierającej
II Bursztynowy Tydzień Gdańsku – co
dowodzi rangi konkursu i szkoły.
- Naszym zamiarem było poszerzenie wiedzy o bursztynie w atrakcyjnej formie, poprzez przygotowanie prac i występów konkursowych
– powiedziała Tatiana Synowiecka.
– Chcemy również zainteresować
uczniów specyfiką rzemieślniczą
i artystyczną naszego miasta i regionu oraz umożliwić im wykazanie
się twórczym potencjałem – dodała
Maria Gotartowska.
Finał konkursu odbył się 13 maja
w szkole przy ul. Wielkopolskiej. Powstała wówczas możliwość poznania
się i wymiany doświadczeń. W konkursie wokalnym przygotowanym
przez Małgorzatę Iracką uczniowie
klas „0” – VI zaprezentowali „Bursztynowe nuty” w piosenkach o morzu, bursztynie, pięknym Gdańsku.
Przygotowali do występów barwne

kostiumy, pomysłowe rekwizyty
i choreografię. W jury zasiadali nauczyciele ZKPiG nr 4 oraz Renata
Banaszewska z ZSO nr 5.
Jury konkursu literackiego pod
kierunkiem Doroty Charzewskiej
przeczytało 130 wierszy i 157
opowiadań. Młodzi literaci zafascynowani bursztynem napisali
piękne teksty. W szkole wyeksponowano najciekawsze prace plastyczne, wybrane przez jury pod
kierunkiem Bożeny Schulz-Tusz.
Były to wykonane rozmaitymi
technikami wizje fantastycznego
bursztynowego pałacu.
Podczas uroczystości chór
ZKPiG nr 4 pod kierunkiem Małgorzaty Irackiej śpiewał piosenki
o tematyce morskiej. Oprawę
plastyczną uroczystości przygotowywała Olga Plichta- Mardzińska.
Wystąpił również zwycięski duet,
odśpiewując brawurowo song „Hej,
morze, nasze morze”.
Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uświetnili swoją
obecnością: Edyta Ulwan - Olfans
z referatu Organizacji Oświaty WE
UM, Robert Pytlos - pełnomocnik
Prezydenta Miasta Gdańska ds.
bursztynu oraz Zbigniew Strzelczyk
– Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Nagrody książkowe,
bursztynowe breloki i inne upominki, dyplomy i wyróżnienia otrzymało
łącznie 84 uczniów.

ZKPiG nr 4

Nasi laureaci

Oto laureaci I miejsc w poszczególnych kategoriach.
Bursztynowe nuty
Duet : Natalia Gościa, Karolina Jackiewicz SP Sokrates, nauczyciel I. Presz
Solo : Zofia Olkowska
SP 8, nauczyciel E. Miszczyk
Solo : Wiktoria Gorczyca
SP 12, nauczyciel A. Mirkowska

Bursztynowy pałac
Alicja Plichta
Jakub Pomirski

SP 86, nauczyciel B. Schulz - Tusz
SP 12, nauczyciel I. Karasek

Bursztyn inspiruje młodych poetów
Magdalena Grotowska
Maja Myszak

SP 70, nauczyciel E. Stanisławska
G 46,nauczyciel E. Stanisławska

Legenda o bursztynie
Beata Gregorczyk

ZKPiG nr 8, nauczyciel U. Nazarko

Kryminał z bursztynem w tle
Michał Hyla

G 16, nauczyciel M. Ginter

Tatiana Synowiecka, ZKPiG nr 4
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Promujemy
naukę języków

SP 62

Lubimy języki obce

ZKPiG nr 13

rolę odgrywają one w życiu codziennym młodego Europejczyka. Najlepszym „Małym Poliglotą” okazał się
Eryk Budzisz z klasy VI. Laureatom
zostały wręczone nagrody książkowe
oraz dyplomy uczestnictwa. Konkurs
na stałe wpisuje się do kalendarza
imprez naszej placówki.
Anna Oczachowska nauczycielka
języka angielskiego w SP 62
Agnieszka Wolińska nauczycielka
języka niemieckiego w SP 62
i Gimnazjum nr 8

Dzień Europejski

Dzień Europejski zaczął się
od apelu, w czasie którego wysłuchaliśmy hymnu Unii Europejskiej,
czyli „Ody do radości”, a następnie
uczniowie przypomnieli najważniejsze fakty z dziejów integracji
europejskiej. Atrakcją apelu było
przedstawienie teatralne klasy IV B,
dotyczące podróży po krajach UE.
Następnie każda klasa przedstawiła własną prezentację z wylosowanego
wcześniej tematu. Formy tej prezentacji
były różne – pogadanki, wierszyki, piosenki, plakaty. Uczniowie przygotowali

ZKPiG nr 13

także potrawy narodowe oraz krótkie
scenki w języku danego kraju.
Odbył się również konkurs wiedzy o prezentowanych wcześniej
krajach. Nagrodą były oceny celujące z przedmiotu humanistycznego.
Okazała się nią reprezentacja klasy
IV B. Elementami ocenianymi przez
komisję podczas Dnia Europejskiego
były: potrawa regionalna, prezentacja języka, wrażenie estetyczne,
przygotowanie materiałów oraz
wystąpienia prezenterów.
Agnieszka Spigarska-Linde

Festiwal Nauki

Ciekawe zajêcia
Festiwal Nauki jest w ZKPiG nr 13
podsumowaniem programu Szkoła
Zarządzająca Wiedzą. W programie
tym, który naucza, jak zdobywać
wiedzę, uczestniczymy od trzech lat.
Koordynatorkami programu są Ewa
Górnacz i Sylwia Ryznar.
Młodzież zaprezentowała umiejętności zdobyte podczas realizacji
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Konkurs pod hasłem „Mały Poliglota” zorganizowałyśmy 20 maja.
Inicjatorkami innowacji w nauczaniu
były nauczycielki języka angielskiego
– Anna Oczachowska oraz niemieckiego – Agnieszka Wolińska. Językowe przedsięwzięcie adresowane
było do uczniów klas IV-VI. Pomysł
spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.
Celem inicjatywy była promocja
języków obcych oraz uzmysłowienie
uczniom naszej szkoły, jak ważną
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programu, który się składał z pięciu
modułów. „Planowanie” – pokazuje,
jak rozplanować dzień. „Zdobywanie
wiedzy” – pozwolił poznać techniki
zapamiętywania. Moduł „Twórcze
myślenie” – zawierał ćwiczenia
rozwijające tę umiejętność. Najważniejszy moduł, „Prezentacja wiedzy”
jest sprawdzian, czy potrafimy wykorzystać to, czego się nauczyliśmy. „Samoocena” – prowadzi do
zwiększenia odpowiedzialności za
własną naukę.
Nasz szkolny Festiwal Nauki
zainaugurowała konferencja prasowa zorganizowana przez klasę
gimnazjalną II D o profilu dziennikarskim, która przedstawiła

Znamy odpowiedzi!

informacje na temat klas profilowanych gimnazjum, prowadzeniu
nauki 4 języków obcych i udziale
uczniów w projekcie COMENIUS,
komputeryzacji szkoły oraz o naszych osiągnięciach naukowych
i sportowych.
Rodzice i uczniowie mogli
sprawdzić się w quizie filmowo-literackim.
W prezentacjach multimedialnych obejrzeliśmy prezentację
klasy o profilu matematyczno-informatycznym „Bryły wokół nas” oraz
prezentacje w języku angielskim,
przedstawiające Anglię, Australię
i Majorkę.
Sprawdzianem znajomości
angielskiego było przedstawienie
„Wróżka żabuszka” oraz scenki rodzajowe, piosenki i dialogi.
Wiedzę z zakresu przedsiębiorczości uczniowie zaprezentowali
w filmikach instruktażowych. Wzięliśmy udział w zabawie „Milionerzy”
oraz grze symulacyjnej „Walne zgromadzenie akcjonariuszy”.
Niemałe zainteresowanie wzbudziła historia, szczególnie konkurs
wiedzy o Gdańsku i tworzenie folderu „Gdańsk i jego atrakcje, jako
Europejska Stolica Kultury w 2016

roku”, który powstawał w oparciu
o projekt Agnieszki Spigarskiej–Linde, za który otrzymała nagrodę Prezydenta Gdańska.
Matematyka na wesoło przyciągnęła wielu uczestników. Mnóstwo
atrakcji przygotowały klasy języka
rosyjskiego i niemieckiego. Największe zainteresowanie towarzyszyło
pokazom chemicznym. Najmłodsi
uczniowie prezentowali ćwiczenia
korekcyjne. W sali informatycznej
udzielano porad z zakresu obsługi
komputera.
Informatycy zorganizowali Festiwalowe Centrum Informacji, gdzie
na telebimach mogliśmy śledzić informacje o przebiegu imprezy oraz
zobaczyć wystawę „Komputer na
tablicy… i działa”.
Ewa Górnacz
Agnieszka Spigarska-Linde
Marta Filbrandt – uczennica klasy II g
o profilu dziennikarskim

Pokazy chemiczne

G 11

Dziennik z podróży do Lwowa
Jechaliśmy na Ukrainę, aby bliżej poznać wspólną historię, która
łączy nasze kraje. Część pierwsza
projektu odbyła się w Gdańsku.
Wtedy to nasi przyjaciele z Ukrainy przyjechali do naszego miasta.
Teraz miała się odbyć część druga. W podróży znaleźliśmy wspólne
tematy z kolegami z Zespołu Szkół
Łączności.
We Lwowie po Cmentarzu
Łyczakowskim oprowadzała nas
pani Galina, nauczycielka z zaprzyjaźnionego gimnazjum. Odwiedziliśmy groby wielu sławnych
i zasłużonych dla Polski i Ukrainy
osób - Marii Konopnickiej, Gabrieli
Zapolskiej, Stefana Banacha. Nasza grupa przygotowała informacje
na temat niektórych osób pochowanych na cmentarzu.
Przewodnik pokazał nam główne zabytki miasta - Operę Lwow-

ską, Ratusz, Katedrę Ormiańską
i Grecko- Katolicką, Uniwersytet.
Opera Lwowska jest to jeden
z najpiękniejszych zabytków we
Lwowie.
Dołączyli do nas uczniowie
z Gimnazjum im. A. Szeptyckiego, którzy byli w Gdańsku – Igor,
Daniel, Kristina, Zofija, Iryna,
Marta, Dzwinka, Natalya, a także
jedna nowa osoba – Marta. W ich
towarzystwie poznaliśmy wiele
ciekawych miejsc Lwowa, zaś zadania wymagały od nas różnych
umiejętności.
Byliśmy w cerkwi, aby zobaczyć
obrządek w kościele grecko-katolickim. Koledzy z Ukrainy zaprowadzili
do swojej szkoły. Chodzą do jednej
szkoły przez 12 lat i na koniec piszą maturę. Niewielki budynek nie
przypominał szkoły, nie było sali
gimnastycznej.

Szkolny Dzień Profilaktyki

G 11

Goście oglądają prezentacje klas
Bogaty program festynu środowiskowego zgromadził społeczności okolicznych szkół. Głównym
organizatorem przedsięwzięcia była
pedagog Olga Zaczeniuk oraz pielęgniarka szkolna Lila Mokrosińska.
Celem przedsięwzięcia było promowanie zdrowego stylu życia oraz
informowanie o wielu delikatnych
tematach, czym się zajęła poradnia
„Bez tabu”. Urząd Miejski Wydział
Spraw Społecznych reprezentowała Dorota Stępień.
Dużą część przedsięwzięcia poświęcono uzależnieniom.
Uczniowie przygotowali działania pod hasłem: „Młodzież
wolna do używek”. Poszczególne

klasy realizowały kolejne tematy
poprzez stroje i hasła. Program
prowadziły Maria Kubinowska
i Olga Zaczeniuk. Oprawę plastyczną zapewniła Ewelina Hańć.
Do prac włączyli się również nauczyciele wf.
Na stoiskach uczniowie oferowali
materiały edukacyjne na temat uzależnień, materiały z Urzędu Miejskiego oraz Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Współudział
zaoferowali również funkcjonariusze
Straży Miejskiej.
To duże przedsięwzięcie było
ważnym wydarzeniem integracyjnym
w dzielnicy oraz istotnym elementem
edukacji społecznej i zdrowotnej.

Przed Operą Lwowską uczniowie Gimnazjum nr 11
Każda grupa musiała przedstawić swoją prezentację, która była
wyświetlana na tablicy i zainscenizować scenę jak z pomnika Mickiewicza. Podczas obiadu w restauracji odwiedził nas konsul z polskiej
ambasady, któremu zadawaliśmy
pytania dotyczące kontaktów polsko-ukraińskich.

Zastanawialiśmy się nad sensem
takich wypraw. Jest to nie tylko cenne doświadczenie życiowe, ale także żywa lekcja historii. Trzeba ciągle
rozmawiać o historii Polski i Ukrainy,
a także rozwiązywać wspólnie kwestie sporne.
Olaf Krause, Bartosz Ślifirski,
Maciej Piński uczniowie G 11

Ekonomia
i sport
Była to już II edycja międzywojewódzkiego konkursu, wpisanego do kalendarza imprez na rok
szkolny 2009/2010 dla uczniów
zasadniczych szkół zawodowych.
W konkursie udział wzięło 7 szkół.
Z woj. pomorskiego przybyło sześć
i jedna szkoła z woj. warmińsko mazurskiego. Honorowy patronat
nad konkursem objęła prof. dr
hab. Anna Zielińska - Głębocka.
Nagrodami były cyfrowy aparat
fotograficzny, odtwarzacze mp4
i mp3 oraz okazałe puchary.
I miejsce - Agnieszka Michałek,
II - Krzysztof Furman, III - Sylwia Małuszyńska. Zespołowo: I
- Zespół Szkół Specjalnych nr 2
w Gdańsku, II - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr
1 w Wejherowie, III – Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
nr 1 w Elblągu.

ZSS 2

Pytania nie były łatwe
W naszej szkole odbyły się Mistrzostwa woj. pomorskiego w wiosennych biegach przełajowych.
Organizatorami byli: Urząd Miejski,
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 oraz
Oddział Wojewódzki PTTS „Sprawni
Razem”. Oprócz medali i dyplomów
dla wszystkich uczestników nagrodą były statuetki. W organizacji
bardzo dopomogli nam studenci
AWF, którym tą drogą serdecznie
dziękujemy.
Ewa Kloza dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych nr 2

Zawodnicy startują
5-6/2010
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Najlepsi w ortografii

SP 5

Nauczycielki: Elżbieta Pawłowska, Joanna Durajska i Ryszarda Polakowska oraz organizatorki Małgorzata Koszykowska i Marzena Dojlido

„Specjalna” matematyka
IV Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Uczniów Specjalnych
Potrzeb Edukacyjnych wymyœli³y i
zorganizowa³y Dagmara Klinkosz,
Iwona Stankiewicz oraz Aleksandra
Sowa, pedagodzy specjalni ze Szkoły Podstawowej nr 24, dostosowując
go do ich możliwości i w sprzyjających im warunkach. Dla wielu był
szansą na wykazanie niedostrzeganych często możliwości. Nauczyciele
mieli szansę wypromować uczniów,
którzy pokonują trudną i mozolną
drogę edukacyjną.
Każda szkoła podstawowa z klasami integracyjnymi mogła uczest-

W ZSO nr 8 na gdańskiej Zaspie
22 kwietnia 2010 roku w holu szkoły
wręczono dyplomy oraz atrakcyjne
nagrody laureatom IV Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego . Otrzymali je: Zuzanna Korpacka – I miejsce ( SP im. św. Jana de la Salle),
Zofia Kwiatkowska – II miejsce (SP
nr 5), Antoni Grucela – III miejsce
(SP nr 48 ), Mieszko Czapliński – IV
miejsce (Szkoła III STO) i Barbara
Leszczyńska – V miejsce (NSP
„Nasza Szkoła z Przedszkolem”).
Osiem osób wyróżniono: Michalina
Danke (SP nr 87), Adam Kartanowicz
(SP nr 85), Kinga Ułasik (Społeczna SP z Przedszkolem Dobrzewino
– Karczemki), Paweł Kowalski (SP
nr 9 Rumia), Anna Śliwa (SP nr 4

Radość z nagrody
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Maria Selke
Małgorzata Koszykowska

SP 24

niczyć w konkursie. Z możliwości tej
skorzystało 75 uczniów z 15 szkół
podstawowych Gdańska, Sopotu,
Gdyni, Tczewa i Malborka. W tym
konkursie nie ma przegranych. Sam
udział jest już dużym osiągnięciem.
W tym roku konkurs wzbogacili
występem uczniowie klasy II b oraz
koło języka migowego. Aż 15 uczniów
stanęło na najwyższym podium i odebrało dyplomy oraz nagrody laureata.
Pozostali opuścili mury naszej szkoły
z nagrodami pocieszania.
Dagmara Klinkosz
Aleksandra Sowa
Iwona Stankiewicz

„Wśród morskich fal”

VI Konkurs Piosenki Marynistycznej “Wśród morskich fal” organizujemy od sześciu lat. Organizatorom
konkursu skierowanego do uczniów
szkół podstawowych przyświeca cel
propagowania i popularyzacji piosenki o tematyce morskiej. Organizatorem

Pruszcz Gdański), Julia Tomasiak
(SP 2 Sztum), Julia Chobian (SP nr
79) i Paulina Bednarz (SP nr 35).
Inscenizację „Spotkanie z Małym
Księciem” przedstawiła klas Va.
Szczególne podziękowania należą się Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
- sponsorowi głównemu.
Natomiast 23 kwietnia roku odbył się IV Międzyszkolny Turniej
Ortograficzno-Sportowy z Kolorową
Ortografią. Maksymalną ilość punktów zdobyła SP nr 89, II miejsce - SP
nr 5, III - SP nr 1, IV - SP nr 24, a V
- SP nr 50. Oprócz sponsorów Irena
Janiec ufundowała dla gospodarzy 2
gry komputerowe „Ortofrajda”.

konkursu byli: Zespół Kształcenia
Podstawowego i Przedszkolnego nr
1, Szkoła Podstawowa nr 87, „Wyspa Skarbów” Nasze przedsięwzięcie
wsparło Biuro Prezydenta ds. Promocji Gdańska, przyznając wydawnictwa
promocyjno- informacyjne. Sponsorzy:

Centrum Hotelowo- Konferencyjne
„Orle”, Hotel „Bartan”, Centrum Bursztynowe, Piekarnia „Szarmach”.
Na powitanie koło nasze wokalne zaśpiewało piosenkę „Wyspa
marzeń”, która opowiada o pięknie
Wyspy Sobieszowskiej.
W konkursie śpiewało 68 uczestników. Jury oceniało wykonanie piosenek w dwóch kategoriach wiekowych I-III i IV- VI.
Kategoria soliści kl. I-III. I miejsce:
Maria Krawiec ZS nr 4 Pruszcz Gdański,
II miejsce: Martyna Szlapa SP nr 81, III
miejsce: Maja Grabowska SP nr 87.
Kategoria zespoły kl. I-III.
I miejsce: „Iskierki” ZS nr 4 Pruszcz
Gdański, II miejsce: „Wilki morskie”
SP nr 81, III miejsce: „Weseli żeglarze” ZS Rotmanka.

SP 87
Kategoria soliści kl. IV-VI.
I miejsce: Wiktoria Harasimowicz ZS Rotmanka, II miejsce:
Paulina Szymkowiak SP nr 87,
III miejsce: Martyna Orzechowska SP nr 21.
Kategoria zespoły kl. IV-VI. I miejsce: Zespół wokalny - NSP „Nasza
Szkoła”, II miejsce: „Wyspiarze” - SP
nr 87, III miejsce: Zespół „Karolcie”
- ZS Rotmanka.
Konkurs zapewnił młodym artystom spędzenie czasu w szkole
w sposób atrakcyjny i kulturalny.
Tematyka morska w piosence pogłębiła więź z miejscem, w którym
żyjemy.
Organizatorzy:
Marzena Mikołajska, Beata Zboina,
Cyprian Wieczorkowski

Matematyka w bankowości
Święto Matematyki obchodziliśmy w naszej szkole5 maja. Z tej
okazji zrealizowaliśmy projekt edukacyjny pod hasłem „Matematyka
w banku”. Wstępnym etapem był
konkurs plastyczny – uczniowie klas
VI SP i klas I-III gimnazjalnych wykonali prace ilustrujące ich skojarzenia
z bankiem. Ilość prac była imponująca, a najciekawsze, wybrane przez
uczniów – zostały nagrodzone.
Zajęcia realizowane w dniu święta to: warsztaty dla klas I gimnazjum
„Euro waluta dla Europy”,lekcje
matematyki w klasach II gimnazjum „Operacje bankowe z punktu
widzenia matematyki”, zajęcia
w klasach VI SP nawiązujące do
tematyki bankowej (lokaty, odsetki,

Wiedzę mamy jak w banku

kredyty), spotkanie uczniów klas I,
a później II gimnazjum, podczas których uczniowie: przedstawiali scenki
sytuacyjne w bankach („Bankomat”,
„Kredytobranie”), wzięli udział
w quizie wiedzy o NBP, odpowiadali na pytanie typu prawda-fałsz,
związane ze znajomością obliczeń
procentowych, wysłuchali piosenki
„Ściernisko” i podczas burzy mózgów przedstawiali swój „pomysł
na bank”.
Za najciekawsze odpowiedzi
otrzymywali słodycze. Imprezę możemy podsumować krótko: nauka
połączona ze świetną zabawą.
Danuta Stasiak – nauczyciel matematyki, Anna Szymanowska – nauczyciel WOS w ZKPiG nr 4

Projekt ekologiczny
Już po raz ósmy gdańscy
nauczyciele wraz z uczniami
realizują międzyszkolny projekt
wiedzy ekologicznej, mający na
celu uaktywnienie dzieci w znajdywaniu pozytywnych rozwiązań
dotyczących ochrony nadmorskiego środowiska, podnoszenie
ich świadomości ekologicznej oraz
rozwijanie zainteresowań turystycznych związanych z regionem.
Projekt adresowany do uczniów
klas IV-VI składa się z trzech modułów tematycznych i Sejmiku.
W realizację założeń zaangażowały się w m roku: SP 17, SP36,
SP 69, i STO. Bierze w nim udział
około 500 uczniów. W każdej ze
szkół odbywa się inny rodzaj zajęć. W SP 36 w marcu odbył się
Sejmik Bałtycki, dotyczący fauny
i flory Bałtyku, połączony z wy-

Wszyscy szanujemy środowisko

stępami uczniów i rozstrzygnięciem międzyszkolnego konkursu
plastycznego. W STO odbyły się
warsztaty entomologiczne dla
uczniów klas VI. Lekcje terenowe
planowane są z uwzględnieniem
warunków pogodowych. We wrześniu odbyła się lekcja na kutrze
badawczym, w Stacji Ornitologicznej i na Wydziale Biologii UG
w Sobieszewie. W maju uczniowie
pójdą do Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego i na plażę oglądać ptaki.
Dla uczczenia Międzynarodowego Dnia Ziemi 123 uczniów
klas czwartych wzięło udział
w konkursie wiedzy ekologicznej
„Śmieci mniej miastu lżej” w SP nr
17. Zadania sportowe urozmaiciły
spotkanie. Uczniowie współzawodniczyli ze sobą w następujących

ZKPiG nr 4

SP 17

Wymyślne stroje w stylu eko

konkurencjach: turniej wiedzy
ekologicznej, segregacja odpadów, rozpoznawanie znaków ekologicznych, rozwiązywanie rebusu
i krzyżówek, bieg z gazetą na dłoni,
rzut butelką pet do celu, wyścig na
gazecie. Wiele emocji zbudziło
zaprojektowanie i ubranie swojego
kolegi lub koleżanki w strój ekolo-

giczny, dysponując sznurkiem,
plastikowymi butelkami, gazetami
i woreczkami foliowymi.
Turniej poprzedziła prelekcja
Dariusza Podbereskiego na temat
segregacji odpadów i dualnego
sposobu gospodarowania nimi.
W realizacji projektu pomagało kilka instytucji. Nagrody dla
uczestników ufundowali: Czyste
Miasto Gdańsk, Trójmiejski Park
Krajobrazowy, Centrum Edukacji
i Informacji Ekologicznej. Na spotkanie przybyli zaproszeni goście:
Joanna Grzyba z Wydziału Środowiska UM, Anna Mańkowska
z ZUT, Filip Piontecki i Paweł Olszewski z CMG. Oprawę medialną
zapewniło Radio Gdańsk.
Katarzyna Biedrzycka
SP 17

G 18

U Papieża na urodzinach...

We wtorek 18 maja 2010 papież
Jan Paweł II obchodziłby swoje
90. urodziny. Gimnazjum nr 18,
noszące Jego imię, zorganizowało
uroczystość z udziałem rodziców.
Uczniowie pokazali spektakl słowno- muzyczny „Miłość mi wszystko
wyjaśniła”, oparty na faktach z różnych etapów życia Ojca Świętego
i przeplatany autentycznymi nagraniami z melorecytacjami papieża
oraz fragmentami filmów z Jego

wystąpień w różnych krajach. Gorące brawa dla wykonawców oraz
wzruszenie na twarzach widzów
sprawiły, że postanowiliśmy, by co
dwa lata organizować podobną uroczystość i w taki sposób podtrzymywać o Nim pamięć i przekazywać
Jego dziedzictwo.
Katarzyna Dembska
nauczyciel w Gimnazjum nr 18
twórca przedstawienia

VII Przegląd Szkolnych
Form Teatralnych SP 60
Dyrektor Jolanta Wyderka wraz
z organizatorkami - Moniką Podleś,
Ewą Kurasz, Grażyną Wnorowską i Moniką Warlikowską zaprosiły
szkoły do zaprezentowania swoich
teatrzyków. SP 55 – pokazało „Trzy
świnki”, SP 79 –„Aniołek w klatce”,
SP 44 – „Brzydkie kaczątko”, SP 55
–„Troglodyci są wśród nas” i SP 60
–„Calineczka”.

Wyprawa na Dziki Zachód
Przy pomocy Zdzisławy Kolasińskiej pojechaliśmy do Grudziądza do
miasteczka Kanzas City. W bramie
miasteczka przywitał nas kowboj,
Wojtek (przewodnik). Zwracając się
do dzieci „Miśki”, zabrał nas na główną ulicę Kansas. Ujrzeliśmy saloon,
więzienie, sklepy i strzelnicę. Zwiedziliśmy również ZOO, widzieliśmy: żół-

wie czerwonolice, kozy, lamy, pawie,
łabędzia, karpie, wielbłąda, strusia,
a nawet himalajskiego jaka. Byliśmy
w Parku Dinozaurów i w Krainie
Bajek. „Miśki” były zachwycone. Udaliśmy się na pokaz kaskaderski, spotkanie z bandą braci Daltonów, szeryfem i traperami. Po pokazie zrobiliśmy
pamiątkowe zdjęcie z bohaterami dnia

i udaliśmy się do kopalni po złoto i na
lokalny cmentarz, na którym z grobów
wystają stare kowbojki. Ileż tam było
uciechy dla dzieci i dorosłych.
Kolejnym punktem programu był
przejazd koleją Kansas City i poszukiwanie zbiega. Dzieciaki strzelały
z łuku, jeździli na byku i doiły krowę,
a potem pojechały na przejażdżkę

SP 55

wozem farmerskim. Ostatnim punktem programu były wyścigi na nartach trzyosobowych i przejażdżka
na Dorotce, łaciatej klaczy. Każde
z dzieci miało przyjemność dosiąść
konia i przejechać kółko.
Naprawdę warto było tam pojechać.
Renata Jurgielewicz

