
„Cały świat się mylił” 
– Kopernik patronem szkoły

Gimnazjum 1

Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych
nr 3/2011 (rok XII)



33/2011

Dzieci złożyły przysięgę i stały się pełnopraw-
nymi czytelnikami. W tym roku motywem prze-
wodnim było rodzinne czytanie. Bardzo wzruszeni 
byli rodzice, oglądający uroczystość. W bibliotece 
dzieci mogą wspólnie głośno czytać. Cieszymy się, 
kiedy do najmłodszych głośno czytać przychodzą 
rodzice i wspólnie wybierają pierwsze książki. Już 
od pięciu lat szkoła należy do ogólnopolskiej ak-
cji Cała Polska czyta dzieciom i należy do szkół 
czytających. 

Uczniowie klasy czwartej spisali się pięknie. 
Wystąpili nie tylko w roli aktorów, ale i prowadzili 
zabawę z zagadkami. 

Mirosława Szymczyk
bibliotekarka

 – Chęć odkrywania świata, rozwijania budzą-
cych się w dzieciach pasji poznawania nieznanego 
budzą wycieczki – powiedział organizator wypraw 
w akcji zima Michał Kałużyński. – Promujemy ak-
tywne spędzanie wolnego czasu. 

Dzieciaki przepadają za wycieczkami turystycz-
no-krajoznawczymi. I nic dziwnego. W czasie tego-
rocznych ferii przeszły okolicę od przekopu Wisły 
od Świbna aż do ujścia w rezerwacie Mewia Łacha 
i plażą Wyspy Sobieszewskiej. – Rozwijamy sza-
cunek dla przyrody – powiedziała Katarzyna Ko-
złowska. – Obserwowaliśmy ślady bytności bobra, 
lodówki, gągoła, czernicy, nurogęsi. Podziwialiśmy 
niezwykłe formy lodowe, spiętrzone wzdłuż mor-
skiego brzegu, przy którym znaleźliśmy bursztyn. 

– Dzieci przekonały się, jak silne są związki 
Gdańska z morzem – dodaje Michał Kałużyński. 
– Zwiedziliśmy Żuraw, Ołowiankę, spichlerze i do-
staliśmy się na pokład Sołdka, pierwszego statku 
zbudowanego po wojnie w Gdańsku.

Piękno okolicy podziwiali z Jastrzębiej Góry i kli-
fów. W Rozewiu dzieci zmierzyły obwód stuletniego 
buka. Takie wycieczki to wielka przygoda i nauka, 
która jest radością.

K. Kozłowska  

SP 50Czyta mama, 
czyta tata

SP 79

Wycieczki wesołe i kształcące
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Zespół Szkó³ Specjalnych 
nr 1 im. Stefana Batorego jako or-
ganizator zaprasza uczniów nie-
pełnosprawnych ze szkół z Gdań-
ska i województwa pomorskiego do 
udziału w dwóch konkursach: 

I Miejski Konkurs
„Młodzi architekci”

12 maja 2011r. 
o godz.10.00 

do siedziby szkoły. 

i 25 maja o godz. 10.00 na 
I Wojewódzkie Prezentacje 

Piosenki Biesiadnej 
„Gdybym miał gitarę” 
do auli im. Jana Pawła II 

przy kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

przy ul. Zator Przytockiego.

W numerze 4/2010 Tadeusz Gruchalla był autorem zdjęcia na s. 7 „Pomysł na przyszłość - klasa służby granicznej w IV LO”.

– To dzień gdańskiej literatury – 
powiedział dyrektor XIX LO Krzysztof 
Tryniszewski w Ratuszu Starego Mia-
sta z okazji rozdania 24 marca nagród 
laureatom konkursu czytelniczego. Do 
konkursu przystąpiło 152 uczniów ze 
szkół w województwie. Odpowiedzieli 
na 129 pytań testu. Wykazali się znajo-
mością książek Stefana Chwina, Paw-
ła Huelle i Guntera Grassa. 

– Ci pisarze stworzyli mit Gdań-
ska jako miejsca magicznego – po-
wiedziała Halina Łacińska-Chojnac-
ka, pomysłodawczyni konkursu. 
Przeprowadziła go wraz z innymi 
nauczycielkami z XIX LO – Anną 
Lipińską, Anną Godziuk, Anną Ber-
gau-Ciechanowicz i Agatą Żuk. Na-
leżą się im podziękowania i słowa 
uznania, co niniejszym czynimy. 

– Zainteresowały mnie losy boha-
terów – powiedział Wiktor Liżewski 
z XIX LO. – Pozostały mi w pamięci 
obrazy dawnego Gdańska. Zacząłem 
się głębiej interesować literaturą. 

Prezydent Paweł Adamowicz 
ufundował główną nagrodę – lap-
top, który otrzymała Alicja Par-
szuto z V LO. Dwa równorzędne 
drugie miejsca zajęła Marta Kuch-

cińska z XIX LO i Ewa Baranow-
ska z V LO. 

Na trzecim miejscu jest Alek-
sandra Kucharczyk z I LO z Bytowa 
i Hanna Tejs z V LO. 

– Nie zdołałabym chyba odpo-
wiedzieć na wszystkie pytania testu 
– powiedziała prof. UG Ewa Nawroc-
ka, sprawująca nad konkursem opie-
kę merytoryczną.

Czytają książki o Gdańsku 

Wiktor Liżewski – Polubiłem 
te książki

Halina Łacińska-Chojnacka z uczestniczkami konkursu

POD PATRONATEM „KURIERA”

POD PATRONATEM
 „KURIERA”

Po raz pierwszy od dawna zdo-
łałam wygospodarować trochę miej-
sca na mój artykuł wstępny. Napły-
wało tak wiele materiałów w ostatniej 
chwili, i w dodatku o takiej randze, 
że machałam ręką na moją komu-
nikację z Szanownymi Czytelnika-
mi. Przyznaję jednak, że bardzo mi 
brakowało możliwości porozumienia 
się z Wami. 

W tym numerze również jest bar-
dzo dużo tekstów. Większość z nich 
musiałam ująć zupełnie inaczej, gdyż 
nie mogłabym ich zmieścić. Mam na-
dzieję, że zachowałam wiadomości 
najważniejsze i nikt nie poniósł szko-
dy. Stratą jest jednak, że musiałam 
z wielu tekstów zrezygnować. Nie 
mogłabym ich zmieścić w żaden 

sposób, a skrócone utraciłyby waż-
ną wymowę. Widać było po nich, jak 
bardzo się autorzy napracowali, gro-
madząc wiadomości z różnych stron. 
Takie teksty muszę zamieszczać mi-
nimalnie skrócone. 

Cieszy mnie ogromnie tak wiel-
ka popularność naszego „Kuriera”. 
Wiele szkół zamieszcza materiały 
systematycznie, chcąc się podzielić 
doświadczeniami z innymi nauczy-
cielami. Mają również czym się po-
szczycić. Uważam, że każda szkoła 
ma swoje mocne strony i ciekawy 
profil. Zachęcam wszystkie do nad-
syłania materiałów. 

Chciałabym w tym roku pokazać 
najlepszych uczniów z naszych szkół. 
Apeluję, nadsyłajcie opis profilu wa-

szych najlepszych – ich osiągnięcia 
i talenty. Niech wszyscy zobaczą, jak 
świetna jest gdańska oświata. 

Wszyscy wiedzą, że kocham 
książki i biblioteki. Cenię ogromnie 
materiały nadsyłane przez bibliote-
karki. Zmieniła się ich rola, organi-
zują wiele przedsięwzięć – wystawy, 
przedstawienia, odczyty czy konkur-
sy. Bo już tak jest, ¿e trzeba przywa-
biać uczniów do biblioteki i zachęcać 
do czytania. Nie można się obrażać 
na czas, w jakim żyjemy. Ogromna 
różnorodność rozrywki wymusza 
takie działania. Wszyscy bardzo 
się staramy. To naprawdę widać. 
I pokazuję nasze wspólne starania 
z wielką przyjemnością. 

Emma Popik 

Gimnazjum 1

Od redakcji

XIX LO

ZSS 1
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Tłumy gimnazjalistów przemierza-
ją korytarze ZSO nr 7, gdzie trwa gieł-
da szkół ponagimnazjalnych. Przyszli 
uczniowie klas III Gimnazjum nr 2, Gim-
nazjum nr 3, Gimnazjum nr 4, Gimnazjum 
nr 5, Gimnazjum nr 8, Gimnazjum nr 10 

Każdy może wybrać szkołę dla siebie
i Gimnazjum nr 48 - około 800 przyszłych 
absolwentów. Wstępują do sal, gdzie aż 
37 szkół średnich pokazuje swoje możli-
wości kształcenia. 

Robert Szymczyk prezentuje moż-
liwości „Conradinum”, w którym uczy. 
– Mamy mechatronikę i doskonałą 
bazę. Nabór jest świetny, bo są aż po 
trzy pełne klasy. Również liceum cieszy 
się powodzeniem, gdyż absolwenci zda-
ją bez kłopotu na wyższe uczelnie. 

Uczniowie Gimnazjum 48 oglądają 
oferty szkół. – Wybieram się do VIII LO 
– mówi Jakub Okła – gdyż jest tam wy-

soki poziom nauki. – A mnie interesuje 
francuski – dodaje Ola Muszarska. 

Oferta ZSZ nr 9 przyciąga dziew-
częta. Na stolikach rozłożone palety 
kosmetyków. – Nasze dziewczyny są 
zawsze ładnie umalowane – mówi Syl-
wia Dudycz. 

Jedna z dziewcząt właśnie zamie-
nia się w piękność pod ręką uczennicy, 
druga podziwia swą nową fryzurę cze-
saną przez ucznia. Stojąca obok Ania 
Małecka z Gimnazjum nr 4 przygląda 
się uważnie uczesaniu. Myśli o pójściu 
do tej szkoły. 

Renata Jadach opowiada o wielkim 
konkursie „O bursztynowy grzebień”. 
Zmagania rozpoczną się 8 kwietnia. 
Zdradza mi tajemnicę bursztynową. 
– Otrzymaliśmy bursztyn od Roberta 
Pytlosa, pełnomocnika prezydenta ds. 
bursztynu. – Nie chce jednak wyjawić, 
co z niego zrobią uczennice ZSZ nr 9. 

Nie sposób opisać wszystkich ofert 
szkół. – Targi szkolne okazały się bar-
dzo potrzebne – mówi Małgorzata 
Fabrycka, doradca zawodowy w ZSO 
nr 7.– Uczniowie mogą wybrać szkołę, 
która najlepiej rozwinie ich talenty.

Pokaz sztuki makijażu

– Kamil jest uczniem naszej szko-
ły. Od roku cierpi na chorobę nowo-
tworową. Pragniemy pomóc Kamilowi 
i jego rodzinie. Uczymy w ten sposób 
wrażliwości i umiejętności dostrzega-
nia potrzebujących. We wszystkim, 
co robimy, kierujemy się wartościami, 
które przekazał nam patron naszej 
szkoły Jan Paweł II – mówi Halina 
Zamkowska. 

W Zespole Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych nr 7 w Gimnazjum nr 3 
im. Jana Paw³a II w Gdañsku przy ul. 
Cha³ubiñskiego 13 uczy siê niezwyk³a 
dziewczyna – Anna Cholewiñska. Jest 
uczennic¹ klasy III h dwujêzycznej, po-
tocznie zwanej hiszpañsk¹, gdy¿ co 
dzieñ s¹ lekcje lego jêzyka.

Jest wszechstronnie uzdolniona. 
To dla niej nauczycielka matematyki, 
mgr Gra¿yna Berbeæ opracowa³a indy-
widualny program. – To przyjemnoœæ 
rozwi¹zywaæ skomplikowane problemy 
matematyczne – mówi Ania. – Lubiê 
myœleæ logicznie. A ile¿ satysfakcji po 
znalezieniu rozwi¹zania. Od dwóch lat 
uczestniczy w „Indywidualnym Progra-
mie Edukacyjnym Ucznia”. W roku 
ubieg³ym zdoby³a równie¿ nagrodê. 

Jej zdolnoœci humanistyczne roz-
wija mgr El¿bieta Bielecka-Cimasz-
kiewicz. To ona w³aœnie przygotowa³a 
Aniê do wojewódzkiego konkursu 
z jêzyka polskiego. Ania zdoby³a tytu³ 
laureata. – Najprzyjemniejszy by³ 
ostatni etap tego konkursu – mówi. 
– Zaprocentowa³a znajomoœæ lektur. 
Mog³am siê wykazaæ zarówno w kon-
kurencji pisemnej, jak i ustnej.

„Palma 
dla Kamila”

Halina Zamkowska jest 
duszą przedsięwzięcia

To nauczyciele pomagaj¹ 
Ani w osi¹gniêciu jej celów. Roz-
wijaj¹ i doskonal¹ umiejêtnoœci. 
Zachêcaj¹ do podejmowania nowych 
wyzwañ. Ania korzysta te¿ z wielkich 
mo¿liwoœci szko³y. Chodzi na zajêcia 
ko³a chemicznego dla ucznia zdolne-
go, prowadzone przez dr El¿bietê 
Zió³ko, konsultacje z fizyki u mgra 
Marcina Hintza, konsultacje z mate-
matyki u mgr Gra¿yny Berbeæ. Gra 
w szkolnym kole teatralnym, nawet 
po hiszpañsku. Dziêki swej pracy 
i pomocy nauczycieli zakwalifikowa³a 
siê do fina³ów a¿ piêciu wojewódzkich 
konkursów: z jêzyka polskiego, mate-
matyki, biologii, fizyki oraz chemii.

Jej pasj¹ jest sport, a szczególnie 
judo, które trenuje od szeœciu lat. – To 
wzór pracowitoœci i systematycznoœci 
– mówi trener Ireneusz Kotlik. Ceni 
równie¿ jej odwagê. – Czas prze-
znaczony na treningi i obozy owo-
cuje wykszta³ceniem dyscypliny, 
punktualnoœci, samokontroli, ale te¿ 
troski o innych, odpowiedzialnoœci 
– dodaje trener. 

Zawodniczka klubu UKS Con-
rad Gdañsk opowiada o tym sporcie 
z wielkim zaanga¿owaniem. – Cho-
cia¿ jest to sztuka walki, judocy, 
chc¹ pokazaæ, ¿e potrafi¹ byæ lep-
si bez kontuzjowania przeciwnika. 
– Za co Ania ceni jeszcze judo? Za 
umiejêtnoœæ koncentracji, któr¹ sport 
rozwija. Jej praca owocuje. Na wielu 
mistrzostwach i turniejach zdobywa 
czo³owe miejsca. 

– Ania jest kole¿eñska i skrom-
na. Nigdy nie odmawia pomocy, na-
wet kiedy ma bardzo du¿o w³asnych 
zajêæ – twierdzi jej kole¿anka z klasy, 
Karolina.. 

Potrafi œmiaæ siê i przekomarzaæ. 
Mówi piêkniej o swojej rodzinie. Do-
strzega niezwyk³e talenty m³odszego 
rodzeñstwa. Docenia pracê rodziców, 
którzy od dziecka zachêcali j¹ do czy-
tania i rozwijania swoich uzdolnieñ.

Ania jest diamentem oszlifowanym 
przez ogromn¹ pracê zespo³u nauczy-
cieli, którzy przekazuj¹ wiedzê, rozwi-
jaj¹ jej umiejêtnoœci i wskazuj¹ nowe 
drogi poznawania. 

Wybitnie zdolna uczennica Otrzyma³a stypendium 
Prezydenta Miasta Gdañska, 
dwukrotnie stypendium Amba-
sady Królestwa Hiszpanii oraz 
wielokrotnie nagrodê dyrektora 
szko³y. Zdoby³a wiele nagród 
na ogólnopolskich, wojewódz-
kich, miejskich konkursach 
matematycznych. Uzyska³a 
m.in. tytu³ laureata w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie z Matema-
tyki „Olimpus” w ka¿dej klasie 
gimnazjum. Bardzo dobry wy-
nik w ogólnopolskim konkursie 
matematycznym „Alfik Matema-
tyczny”, dwukrotnie wyró¿nienie 
w miêdzynarodowym konkur-
sie „Kangur Matematyczny”, 
a w bie¿¹cym roku szkolnym 
zdoby³a tytu³ finalisty wojewódz-
kiego konkursu z matematyki. 
Uczestniczy tak¿e w interneto-
wym konkursie matematycznym 
MATMIX, cyklicznie rozwi¹zuj¹c 
zadania umieszczone w sieci. 
Wygra³a m.in. Otwarte Mistrzo-
stwa Województwa Pomor-
skiego M³odzików i dwukrotnie 
zajê³a siódme miejsce w Pu-
charze Polski Juniorek i Junio-
rów M³odszych. Odnosi sukcesy 
w zawodach miêdzynarodowych 
w kraju i zagranic¹. W tym roku 
szkolnym wygra³a w swojej ka-
tegorii wagowej w Nadba³tyckim 
Miêdzynarodowym Turnieju Judo 
w Gdyni oraz zdoby³a br¹zowy 
medal w Miêdzynarodowym 
Turnieju Judo w Grimmen 
(Niemcy). 

Anna Cholewińska

Jej sportowa pasja 

Szkoła zorganizowała wiele przed-
sięwzięć umożliwiających zbieranie 
funduszy dla Kamila, jak spektakle te-
atralne przygotowane przez uczniów: 
„Człowieka trzeba kochać” i „Historia 
pewnego pojęcia, czyli rzecz o to-
lerancji”. W pracę zaangażował się 
cały zespół nauczycieli, wkładając 
w nią ogromny wysiłek. Trzeba doce-
nić ten trud i wspomóc Kamila.

Przedsiêwziêcia ZSO 7
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Podczas przekazania sztandaru 
młodzież odśpiewała hymn szko-
ły, w którym brzmiały słowa: „Cały 
świat się mylił. Kopernik odkrył to, 
że gwiazdy się skłóciły z mądrością 
starych ksiąg”. 

Słowa hymnu współbrzmiały z li-
stem kuratora odczytanym przez wi-
cekurator Elżbietę Wasilenko. – My-
śli uczonego są niezależne od osą-
du ogółu, ponieważ szukają prawdy 
– przytoczyła jego słowa. – Odwa-
ga i niezależność myślenia będzie 
z pewnością najważniejszą zasadą 
kształcenia uczniów w tej szkole. 

– Wielkich odkryć można doko-
nać bez względu na miejsce, w któ-
rym się przebywa – powiedziała po-
dobnie dyrektor Maria Węgłowska. 
– Jakie cechy patrona chciałaby za-
szczepić swoim uczniom? – Chcia-
łabym, żebyście się stali otwartymi 
na świat Europejczykami. Naśladuj-
cie jego pracowitość i wytrwałość. 
Rozwijajcie się wszechstronnie jak 
Kopernik. Pamiętajcie również, że 
złożył królowi polskiemu przysięgę 
wierności. 

Radna Maria Małkowska odczy-
tała uchwałę Rady Miasta Gdań-
ska z 28 października roku 2010, 
nadającą Gimnazjum nr 1 imię Mi-
kołaja Kopernika. List gratulacyjny 
od prezydenta Pawła Adamowicza 
odczytała jego zastępczyni Ewa 
Kamińska. – Macie szanse dotknąć 
wielu dziedzin nauki i realizować je 
nowocześnie – powiedziała. Wręczy-
ła również nagrody prezydenta Marii 
Węgłowskiej, Krystynie Grabowskiej 
i Romanowi Zabłudowskiemu. Z ko-
lei nagrody dyrektora otrzymali: Jo-
anna Albecka, Aleksandra Hartung, 
Sylwia Karpińska, Grażyna Lisius 
i Lidia Sieg. Teresa Tyl, prezes ZNP 
złożyła gratulację dyrektorce, pod-
kreślając jej dbałość o tę szkołę. 

Piękne i wartościowe było wystą-
pienie Andrzeja Rybickiego, osoby za-
służonej dla pokazywania związków 
Kopernika z naszym miastem. – Bez 
Gdańska nie byłoby Kopernika – po-
wiedział. – Opiekun i protektor Koper-
nika biskup Watzenrode zamieszkiwał 
przy ul. Mariackiej. Z Gdańska wywo-
dzi się rodzina uczonego ze strony 
matki. To właśnie w Gdańsku w roku 
1540 Kopernik wydał „Narratio prima”, 
dzieło wykładające jego teorię i przez 

niego autoryzowane. W wydanej trzy 
lata później książce „De revolutioni-
bus orbium coelestium” znalazły się 
sformułowania, pod którymi by się 
nie podpisał. Kopernik wiedział, że 
stworzył podwaliny pod naszą cywi-
lizację – podkreślił Andrzej Rybicki. 
Zaproszenie go na tę uroczystość 
było szczęśliwym pomysłem. 

Szkoła szczyci się wieloma osią-
gnięciami, co przypomnieli ucznio-
wie. Jest szkołą sukcesu, czego 
dowodzą wyniki egzaminów gim-
nazjalnych. Ciekawe są jej trady-
cje: konkurs pieśni patriotycznych, 
konkurs „Moja pomorska rodzina” 
i klasowe przedstawienia teatral-
ne, wystawy w czytelni oraz bal na 
zakończenie nauki. Uczniowie są 
szczególnie związani z tą szkołą 
i mają w niej miejsca kultowe, a do 
nich należy ławeczka, schody, okno 
i biblioteka – to ostanie miejsce 
szczególnie nas cieszy. 

Stosowną pod względem tema-
tycznych sztukę teatralną wysta-
wiono w części artystycznej uroczy-
stości. Przygotowała je Aleksandra 
Hartung. Sztuka opowiada o Koper-
niku, który czyta na pomniku gaze-
ty i schodzi z niego do szkoły, aby 
stać się jej patronem. Zachęciły go 
do tego uczniowie. – Przeprowadź 
się do szkoły. Będziesz podpowia-
dał na lekcjach fizyki – motywowały 
tak swoją propozycję. 

Uroczystość była dobrze zorga-
nizowana, właściwa i przyjemna pod 
każdym względem. Ta atmosfera kul-
turalnej swobody była dla każdego 
zauważalna. Podkreśliła to nawet 
pod koniec Elżbieta Wasilenko 
– Radość uczniów świadczy o tym, 
że się dobrze czują w szkole, jest to 
dowód właściwej atmosfery. 

A w oddalonej sali samotnie trzy-
mała straż nad wystawą Aleksandra 
Patykowska. Z dużą umiejętnością, 
dumą i satysfakcją pokazywała eks-
ponaty, które wykonali uczniowie. 

Opowiadała o eksponatach. 
Wydawało się, że znała wszystkie. 
Najwyraźniej doskonale się przygo-
towała do pełnienia tej zaszczytnej 
roli. Pokazywała prace wykonywane 
przez uczniów, zwracając uwagę na 
ich niezwykłość. 

Szkoła przygotowała się do uro-
czystości w każdym calu. Ola Patykowska – wspaniała przewodniczka po wystawie 

Uczniowie śpiewają hymn szkoły

Andrzej Rybicki podkreśla związki Kopernika z Gdańskiem 

Kopernik zszedł z pomnika

Gdañska oœwiata

G 1„Cały świat się mylił” 
– Kopernik patronem szkoły
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Gazeta Szkoły Podstawowej nr 
79 „Luneta. Widzisz więcej. Wiesz 
więcej” jest najlepsza w wojewódz-
twie. Wyróżniło ją jury konkursu 

Najlepsza szkolna gazeta
„Junior w druku”. Gazeta znalazła 
się wśród 50 zwycięskich gazet. 

„Lunetę” redaguje dwudziestu 
uczniów z klas IV, V i VI. Pierwszy 

numer ukazał się w grudniu ubie-
głego roku.

– Przydały się wiadomości 
z warsztatów, które zorganizował 
autor projektu – mówią redaktorzy. 

 – Drugi numer zgłosiliśmy do 
ogólnopolskiego konkursu – mówi 
Elżbieta Kulka, opiekunka szkol-
nej redakcji. – Redaktorzy gazet 
regionalnych Polskapresse, wśród 
nich – „Dziennika Bałtyckiego” byli 
jurorami – dodaje. – Jako nagro-
dę otrzymaliśmy 250 egzemplarzy 
„Lunety” wydrukowanej w kolorze 
w prasowej drukarni na papierze 
gazetowym. Spotkała nas także 
kolejna niespodzianka. Ponieważ 
wydaliśmy już trzy numery „Lunety”, 
otrzymamy od organizatora projek-
tu legitymacje prasowe i naklejki na 
drzwi redakcji.

Koleżankom i kolegom z re-
dakcji oraz redaktor naczelnej 
życzymy wielu wydań i świet-
nych reportaży. 

„Junior Media” – projekt 
edukacyjny Polskapresse i Wy-
dawnictwa Pedagogicznego 
„OPERON” umożliwia szkołom 
tworzenie gazet w prostym sys-
temie edycyjnym. Na stronie 
www.juniormedia.pl można 
znaleźć więcej informacji o pro-
jekcie, a także poczytać gazety 
szkolne „Junior Media” z całej 
Polski. Szkolni dziennikarze z nagrodzonym numerem gazetki 

Szkoła Podstawowa nr 79 przo-
duje we wszelkich działaniach cha-
rytatywnych. Wszyscy mogą liczyć 
na pomoc uczniów i rodziców oraz 
na pracę nauczycieli, wkładających 
wiele wysiłku w koordynację comie-
sięcznych akcji. 

W październiku, miesiącu do-
broci dla zwierząt, zbierają dary dla 
Schroniska dla Bezdomnych Zwie-
rząt PROMYK w Gdańsku. Uczniom 
nie są obojętne losy porzuconych 
zwierząt. Akcję koordynuje Edyta 
Prószyńska-Kołodziejczak. Wynik 
to 121 kg karmy suchej i w puszkach, 
48 kg makaronu, ryżu i kaszy, 44 kg 
koców i ręczników, 17 miseczek oraz 
zabawki, szampony i smycze. 

W listopadzie i w grudniu ucznio-
wie ruszają z pomocą potrzebującym 
dzieciom, które muszą się wychowy-
wać poza domem rodzinnym. Z wiel-
ką radością włączają się do akcji 
„Góra Grosza”, organizowaną przez 
towarzystwo Nasz Dom. Zbierają 
fundusze na pomoc dzieciom wycho-
wującym się poza własną rodziną, na 
tworzenie nowych domów dla dzieci, 
rodzinnych domów dziecka. Od wielu 
lat patronat nad akcją ma Minister-
stwo Edukacji Narodowej. W szkole 
nad realizacją tych działań czuwają 
Beata Kudelka i Magdalena Koszko. 
Uczniowie oprócz książek i zeszytów 
przynoszą drobne monety. Społecz-
ność szkolna jest ważnym uczestni-

kiem wielkiej ogólnopolskiej akcji na 
rzecz dzieci z domów dziecka. 

Przedświąteczna akcja „Świą-
teczny kosz obfitości” obejmuje 
zbiórkę produktów spożywczych 
(cukier, mąka, ryż, makaron, olej, 
kasza, płatki śniadaniowe, kakao, 
herbata, kawa, bakalie, słodycze 
itp.) Całość akcji koordynuję Hali-
na Wrońska i Renata Migdał. Każdy 
z tych darów ma w sobie zamknięte 
ciepłe uczucia dzieci. 

Pomocną dłoń wyciągamy rów-
nież do dzieci z zerówek, organizując 
szkolną akcję „Książki na Mikołaja’’. 
Dzięki inicjatywie bibliotekarek – Elż-
biety Kulki i J. Mazurczyk i hojności 
rodziców dzieci dostały 60 książek. 
Najmłodsze dzieci ucieszą baśnie 
i książki popularnonaukowe.

W grudniu Hospicjum im. ks. E. 
Dudkiewicza otrzymało prace pla-
styczne. Ich sprzedaż pozwoli za-
silić kasę hospicjum. Uczestnicząc 
w akcji „Dzieci Dzieciom” szkoła po-
maga dzieciom niepełnosprawnym 
z placówki opiekuńczo-wychowaw-
czej im. J. Korczaka.

 – Chciałem zobaczyć Dom 
Dziecka i uszczęśliwić dzieci. Czuję, 
że naprawdę lepiej dawać niż dosta-
wać – mówi Grześ Piekarski. 

Działania dzieci z klasy III a ko-
ordynuje A. Łyczko oraz D. Szyfka. 
Podopieczni z Domu Dziecka otrzy-
mały nie tylko dary, ale obejrzały 

przedstawienie „Jaś i Małgosia”. 
– Jestem szczęśliwa, że pomagam 
dzieciom. Sądzę, że dzięki naszemu 
przedstawieniu dzieci się uśmiech-
nęły i choć odrobinę je uszczęśliwi-
liśmy. Nigdy nie zapomnę tego dnia 
– mówi Monika Sosnal. 

Diecezjalny Dom Samotnej Mat-
ki w Matemblewie im.Jana Pawła II 
szkoła wspiera darami, niosąc rów-
nież wiarę i nadzieję. – Jak poma-
gam innym, czuję się lepiej – mówi 
Urszula Hornik. Działającą już od 22 
lat placówkę szkoła wspiera dając 
ubranka dla dzieci, środki czystości 
i środki higieniczne, kocyki, zabaw-
ki, książeczki. 

Ola Juralewicz mówi – Poma-
gamy samotnym matkom, ponie-
waż one potrzebują pomocy od 

Anna Dolata i Anna Kowalczyk wraz z dziećmi z klasy IV a i III c pomaga-
jącymi w układaniu darów rzeczowych do Matemblewa

nas. One mają uczucia i nie jest 
im zbyt dobrze. Takiej ofiarności 
i hojności dzieci i ich rodziców nie 
spodziewałyśmy się nawet w naj-
śmielszych marzeniach – pod-
sumowują akcję koordynatorki 
– Anna Dolata i Anna Kowalczyk. 
Do tradycji należy także coroczny 
misyjny kiermasz ciast organizo-
wany przez siostrę Salezję i Anetę 
Bratke. Rodzice uczniów przynoszą 
samodzielnie wykonane ciasta i cia-
steczka, które sprzedane podczas 
kiermaszu wspomagają misję ks. 
M. Czajkowskiego z kościoła św. 
Wojciecha. oprzez organizację tego 
typu akcji uczymy się wrażliwości 
i empatii. Otwieramy swe serca na 
potrzeby i marzenia innych.

Anna Dolata i Anna Kowalczyk

Sukcesy szkó³

SP 79Wielkie akcje charytatywne 

SP 79
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V Edycja Konkursu Robotyki Top-
boT 2011 okazała się dla uczniów To-
polówki wspaniałym sukcesem zarów-
no pod kątem osiągniętych wyników, 
jak i organizacji. Od 5 lat w ramach 
zajęć pozalekcyjnych grupy uczniów 
Topolówki organizujące TopboT–
a poświęcają dużo czasu i energii na 
rozwój tej ogólnopolskiej imprezy. Przy-
gotowują oni wszystko od podszewki 
– przez ułożenie zadań, pozyskanie 
funduszy od sponsorów, budowę 
plansz, do oprawy wizualnej oraz me-
dialnej konkursu. W tym przedsięwzię-
ciu opiekę nad nimi sprawuje Tatiana 
Bartkowska – nauczyciel informatyki 
w III LO. Z roku na rok TopboT staje 
się zarówno od strony merytorycznej, 
jak i technicznej coraz lepszy.

– Cieszę się, że Topolówka pro-
paguje wśród polskiej młodzieży 
ideę rozwoju przyszłościowej myśli 
technologicznej. Uczestnicy konkur-
su muszą wykazać się umiejętnością 
logicznego myślenia oraz wykorzy-
stywaniem wiedzy teoretycznej 
w rozwiązywaniu technicznych pro-
blemów – mówi jeden z członków 
jury, Adam Dąbrowski.

Na V edycję TopboT-a przyjechało 
20 drużyn z całej Polski. Zadaniem ich 
było zaprogramowanie swojego robota 
w taki sposób, by swoim przejazdem 
w dwóch pierwszych etapach uzyskali 
ilość punktów pozwalającą dostać się 
do III finałowego etapu. Dwa pierwsze 
etapy polegały na przejechaniu labiryn-
tu i zbieraniu po drodze ustawionych lu-
dzików LEGO oraz na przejechaniu po 
linii i dostarczeniu piłki na odpowiednie 
pole. Poziom był bardzo zróżnicowany 
– za oba etapy niektóre drużyny zdo-
bywały zaledwie 30 punktów, ale za to 
inne ponad 740 punktów. 

W przypadku trzeciej, ostatniej 
części konkursu, aby podnieść jego 
poziom trudności, przetestować fak-
tyczne umiejętności programistów 
i ich zdolność do szybkiego roz-
wiązywania problemów, zadanie III 
etapu było tajne i jego treść została 
ujawniona dopiero w dniu konkursu. 
Polegało ono na przetransportowa-
niu flagi z pola startowego przeciw-
nika na własne, zanim robot drużyny 
przeciwnej zrobił to pierwszy.

W tegorocznej Edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Robotyki Top-
boT zwyciężyła drużyna DeLaBOTy 
z gimnazjum im. Św. Jana de La Sal-
le w Gdańsku w składzie: Mateusz 
Kmieć, Mikołaj Kmieć, Krzysztof Sieg, 
Michał Berny, Kacper Kukier oraz Ka-
rol Gonia. Odniosła tym wielki sukces, 
gdyż wygraną zapewniła sobie udział 
w niezwykle prestiżowym, sponsoro-
wanym przez NASA światowym finale 
konkursu robotyki Botball, który odbywa 
się corocznie w USA. Kolejne miejsca 
zajęły kolejno: RoboGuards z Publicz-
nego Gimnazjum nr 1 w Starogardzie 
Gdańskim, Maximus Bot z III Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdańsku oraz 
hotBOT, także z III LO w Gdańsku.

Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwało jury w składzie: 
dr inż. Mariusz Dąbkowski (Poli-
technika Gdańska), dr inż. Marek 
Galewski (Politechnika Gdańska), 
Adam Dąbrowski (student Politech-
niki Gdańskiej) oraz Agnieszka Ol-
szewska (uczennica III LO).

– TopboT przynosi wiele emocji, 
gdyż jest o co walczyć. Przygotowanie 
robota pochłaniało dużo czasu, trzeba 
było wszystko dokładnie zaplanować 
oraz przetestować. Uważam, że naj-
ciekawsze, a zarazem najtrudniejsze 

w konkursie było zadanie, które zo-
stało ujawnione dopiero w dniu kon-
kursu, wtedy zwłaszcza liczyła się 
umiejętność współpracy w drużynie, 
bo liczą się pomysły i wsparcie całej 
ekipy. Największe zdenerwowanie od-
czuwaliśmy przy dogrywkach w zada-
niu finałowym, zadecydowała precy-
zja, ponieważ czasem wręcz centy-
metry decydowały o naszej wygranej 
– tak po konkursie wypowiedział się 
Kajetan Dreliszak, uczestnik drużyny 
Maximus Bot z III LO, która zajęła 
w Topbocie III miejsce.

Zainteresowanie konkursem 
z roku na rok rośnie i liczba chęt-
nych do udziału w rozgrywkach jest 
zbyt duża, by dało się je organizować 
w jeden dzień, dlatego w planach jest 
organizowanie dwóch etapów kon-
kursu – pierwszy w kilku miastach 
w Polsce, w którym zostałyby wyło-
nione drużyny. I one następnie wzię-
łyby udział w finale odbywającym się 
w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy do 
udziału w VI edycji TopboT-a 2012!

Marta Grządziela

Zwycięska drużyna, fot. P. Idem 

Nazwiska uczniów III LO 

III miejsce

Maximus Bot:
Michał Bogoryja-Zakrzewski
Kajetan Dreliszak
Marcin Lew
Łukasz Chamier-Cieminski

IV miejsce

hotBOT:
Jakub Juwa
Bartłomiej Uchański
Krzysztof Kozłowski 

Afkors:
Błażej Galiński
Grzegorz Pikiel
Paweł Kurpierz
Kamil Przymuszała
Łukasz Romanowski

Co jest podstawą japońskiego 
modelu wychowania? Świat kultury 
Japonii – pokazała uczniom Ryoko 
Takeda. A szczególnie tematy intere-
sujące młodzież: szkołę, styl ubiera-
nia się japońskich nastolatków, oby-
czajowość i sposób okazywania sza-
cunku innym osobom. 

Gościa zaprosił do szkoły An-
drzej Wojtkuński, dyrektor Centrum 
Języków Obcych „Lingua”, z którym 
współpracuje SP 85. Pani Takeda 
jest pracownikiem Zakładu Japoni-
styki i Sinologii w Instytucie Filologii 
Orientalnej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Uczy japońskiego, prowadzi 
także zajęcia praktyczne z japoń-

skich sztuk origami oraz ikebany. 
Jest ambasadorem kultury japoń-
skiej w Polsce.

Odwiedziła naszą szkołę 4 lu-
tego. Pokazała prezentację multi-
medialną i ciekawie wprowadziła 
uczniów klas VI w świat Japonii. 
Mówiła po angielsku, co dla szó-
stoklasistów było niemałym wyzwa-
niem, włączyła się więc nauczy-
cielka języka angielskiego Joanna 
Urbańska oraz dyrektor Wojtkuń-
ski, tłumacząc trudniejsze zwroty. 
Centrum „Lingua” organizuje lekcje 
angielskiego i atrakcje, ciekawe wy-
darzenia jak Halloween. 
dyrektor SP 85 – Elżbieta ChanduszkoCiekawa prezentacja multimedialna

Sukcesy szkó³

III LOTwórcy technologii przyszłości

SP 85Pani Takeda mówi o Japonii
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Uczniowie ze szkół specjalnych 
i ośrodków szkolno – wychowaw-
czych z województwa pokazali, co 
potrafią. Stanęli więc do konkursu 
o tytuł najlepszego kucharza. Zje-
chali się do Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 1 im. Stefana Batorego 18 
marca, by walczyć o tytuł w I Woje-
wódzkim Konkursie „Najlepszy w za-
wodzie kucharz małej gastronomii”. 
Na pomysł konkursu wpadła mgr 

Nasze specjalne umiejętności

Wręczamy nagrody Sałatkę robi Patrycja Loewnau i Marcin Pawlikowski z ZSZ nr 5 w Wejherowie

Bożena Noga i mgr Ewa Wardziń-
ska – Swardzyniak. 

– Przygotowania do konkursu 
zaczęły się już w grudniu – dodała 
Ewelina Kownacka.

– Widziałam, że uczniowie chcieli 
się pokazać przed swoimi rówieśnika-
mi z innych szkół – powiedziała Boże-
na Noga. I nie pomyliła się: uczestnicy 
rozwiązali test sprawdzający wiado-
mości z przedmiotów zawodowych 

i przyrządzili sałatkę według własnej 
receptury. – Główną ideą projektu 
szkoły jest stworzenie możliwości 
zastosowania wiedzy w praktyce, 
porównanie z rówieśnikami oraz po-
kazanie osiągnięć – powiedziała dy-
rektor mgr Elżbieta Paprocka.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni. Łucja Łuszczek 
ZSS nr 1 podkreśliła miłą atmosferę 
podczas konkursu.

W konkursie uczestniczyli: 
SOSW nr 2 w Gdyni, SOSW im. 
Kazimierza Kirejczyka w Starogar-
dzie Gdańskim, ZSZ nr 5 z Wejhe-
rowa i z Gdańska – ZSS nr 2 oraz 
ZSS nr 1.

SPONSORZY: Wydział Eduka-
cji UM w Gdańsku, Biuro Promocji 
Miasta Gdańska, Firma Sowa, Firma 
Tupperware, AA Cosmetics, sponsor 
prywatny Sławomir Wardziński.

Podczas apelu językowego 
uczniowie zwrócili uwagę na niesto-
sowność używania wulgaryzmów 
i skracania słów. Nie byli również 
zadowoleni z modnych słów, któ-
re mogą opisać niemal wszystko. 
W taki sposób obchodzono Dzień 
Języka Ojczystego, wyznaczony 
przez UNESCO na 21 lutego. 

Aby zwrócić uwagę na estetykę 
i poprawność języka szkoła zorga-
nizowana akcję pod hasłem „Stop 
wulgaryzmom, stop zaśmiecaniu 

języka”. Wszystkim się podobały 
wiersze śpiewane „Słowa – zaklę-
cia” Lidii Jazgar z zespołem Galicja 
oraz „Song o ciszy” w wykonaniu ze-
społu Czerwony Tulipan. 

Następnie uczniowie przemasze-
rowali szkolnymi korytarzami, rozrzu-
cając ulotki. Przez megafon wołano 
„Szanuj swój język”, „Kochaj polską 
mowę”, „Mów pięknie”. Akcja wywar-
ła na wszystkich ogromne wrażenie 
i na pewno uczniowie będą ją mieć 
cały czas na końcu języka. 

Na końcu języka

W tym roku zbieraliśmy fundusze 
na leczenie sześcioletniej Zuzi, która 
walczy z chorobą genetyczną zwaną 
zespołem Edwardsa. 

Koncert Młodych Talentów po-
prowadziła Anna Wesołowska wraz 
z Bartkiem Badełkiem i Maćkiem 
Bogaczem z klasy IIgB. Na widow-
ni zasiadło wiele osób. Publiczność 
mogła oglądać wspaniałe występy 
naszych uczniów i absolwentów.

Na początku zatańczył „Fuks” 
Widzowie każdy pokaz nagradza-
li gromkimi brawami. Podobały się 
występy zespołów takich jak: „Szam-
pony”, „Marionetki”, „Pomponiarki” - 
nad tanecznymi układami czuwali ich 
trenerzy.  Szczególnym aplauzem 
widzowie nagrodzili dziewczynki 

Koncert dla Zuzi

z klasy IIb, które do efektownego 
występu przygotowywały się same. 

Największą furorę zrobiły dwa 
ostatnie pokazy: występujący po raz 
kolejny na Koncercie Młodych Talen-
tów Piotr Wójcik z zespołem Jump 
Style Team Gdańsk oraz debiutujący 
na naszej scenie „Old Boys” – absol-
wentów Gimnazjum nr 17.

W przerwach między prezenta-
cjami młodych artystów odbyła się 
licytacja. Zgromadzona publiczność 
chętnie kupowała wystawiane pra-
ce uczniów, pomagając w ten spo-
sób małej Zuzi. 

Dominika Jaziewicz, 
uczennica klasy II g C

Jolanta Jasiak, nauczyciel języka 
polskiego w ZKPiG nr 13

Inicjatywy nauczycieli

ZSS 1

SP 1
ZKPiG nr 13

Zakaz wejścia dla brzydkich słów
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niż to wynika z programu – po-
wiedziała. 

Ale to fraszka dla tak wybitnych 
umysłów. Paweł Labudda szybko li-
czy w pamięci. Od trzech lat uczest-
niczy w programie „Kangur” i zawsze 
zajmuje czołowe miejsca. O rok 
młodsza Julia Duwe jest wszech-
stronnie uzdolniona, znakomita rów-
nież w ortografii. Równie świetny jest 
Borys Rzepa: pięknie recytuje i opo-
wiada, zajmuje miejsca na podium 
w zagranicznych konkursach.

To wspaniałe dzieciaki, wystar-
czy spojrzeć na ich inteligentne twa-

Dzień otwarty to 5 marca. SP nr 
55 starannie przygotowała się do 
tego dnia. Naszym hasłem prze-
wodnim było: „I nauka, i zabawa 
w naszej szkole ważna sprawa”. Po 
szkole oprowadzali gości uczniowie 
starszych klas. Nauczyciele w sa-
lach lekcyjnych zapraszali dzieci 
do spróbowania własnych sił w two-
rzeniu prac plastycznych, zajęciach 
ruchowych i muzycznych. Dzieci mo-
gły posłuchać fragmentów książek, 
przeprowadzić eksperymenty nauko-
we, brać udział w próbie teatralnej, 
sprawdzić swoją znajomość zasad Coś ci powiem - Chcę się uczyć w tej szkole

bezpieczeństwa w małym mia-
steczku drogowym. W bibliotece 
można było rozwiązywać zagadki 
i wygrywać nagrody oraz pooglądać 
ciekawe książki. W czytelni na wysta-
wie pt. „Mali naukowcy” goście czę-
sto zostawali na dłużej wypróbowu-
jąc cierpliwość rodziców. Czego tam 
nie było: zwierzęta, budowle, robo-
ty, maszyny, dinozaury i podróżnicy. 
Trudno było się dzieciom oderwać 
od książek, układanek, kolorowa-
nek i puzzli na ekranach kompute-
rów, oglądania filmu o dinozaurach 
i licznych kolorowych zabawek. 

Królewska gra w szachy zago-
ściła w przestronnych salach szko-
ły. Zbijało pionki na szachownicy bli-

sko 100 zawodników. Zjechali się do 
szkoły zwanej Zielonką z całej Pol-
ski. Były drużyny z Warszawa, z Ko-

szalina, Redy, Pruszcza Gdańskie-
go. Czyżby zaczynała się w szkole 
nowa tradycja? Otwarty turniej sza-
chowy trwał aż dwa dni. W szkole 
działa klub szachowy. I już trzeci 
rok mistrzowie uczą tej gry. Warto 
skorzystać. Jesteśmy entuzjastami 
tej gry i z przyjemnością będziemy 
śledzić, jak szkoła na Zielonce staje 
się wielkim centrum szachowym. 

Dawid De Bree z kl. II trenuje wal-
kę na 64 polach już blisko od roku. 
Zapytany o marzenie, odpowiedział 
– Chciałbym wygrać z tatą. – Zie-

lonkę reprezentował również Jacek 
Jeremiejczyk z kl. III. Obydwaj są 
obecnie uczniami gimnazjum. Mają 
wielkie możliwości i zawsze zdoby-
wali miejsca na podium. 

– Serdecznie zapraszamy na ko-
lejny turniej szachowy Kwiecień 2011, 
który się rozpocznie już 1 kwietnia. 
Sport ten uczy logicznego myślenia, 
przewidywania, a także koncentracji 
uwagi – powiedział sędzia i organiza-
tor turnieju Wiesław Libura. 

Dodatkowe informacje na stronie 
www.kadrapomorska.szachowe.pl

Metoda na stojaka

W tym roku tematem orygi-
nalnego konkursu ogłoszonego 
przez Gimnazjum 12 „Matema-
tyczne ścieżki po Polsce” jest „Z 
biegiem Wisły”. Do piątej już edycji 
przystąpiło 231 pasjonatów mate-
matyki z województwa pomorskie-
go, a więc 77 zespołów. 

Policzymy fale Wisły
Pierwszą nagrodę w swojej ka-

tegorii zdobyły wybitnie uzdolnio-
ne dzieci ze Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Lęborku. Ich nauczycielką 
jest Celina Skibicka. – Przeprowa-
dzałam z nimi dodatkowe zajęcia. 
Znaczne partie materiału musie-
liśmy przerobić o wiele szybciej 

rze. Celina Skibicka z radością uczy 
te dzieci, docenia ich wielkie możli-
wości i doskonale je rozwija. 

Ozdobą uroczystości rozdania na-
gród jest występ szkolnego zespołu ta-
necznego. – Wybieramy się do Szan-
ghaju – powiedziała Barbara Kowaliń-
ska, dyrektor szkoły – na festiwal. 

Opowiada również o ciekawych 
planach wymian ze szkołą w Niem-
czech. – Będziemy ich uczyć polskich 
tańców – dodaje pani dyrektor. 

Uważamy, że to wspaniały po-
mysł. Szkoła kwitnie pod ręką dy-
rektor Kowalińskiej. 

Dyrektor szkoły i nagrodzeni matematycy z Lęborka wraz z ich nauczycielką

Zespół taneczny – duma szkoły

Inicjatywy nauczycieli

SP 55Tu się wiele nauczycie

SP 69Zbić króla
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Już po raz szósty w sobotę 5 lu-
tego 2011 roku w naszej szkole od-
była się impreza karnawałowa pod 
hasłem „Wielka Choinka”. Uczest-
niczyli w niej zaproszeni goście 
oraz mieszkańcy naszej dzielnicy. 
Tradycyjnie organizatorem imprezy 
było współpracujące ze szkołą Sto-
warzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
„Bliżej Centrum” w Gdańsku wraz 
z partnerami Dolne Miasto Otwarte. 
Uczestnicy mieli możliwość wzięcia 
udziału w różnych atrakcjach prze-
widzianych w programie festynu. 
W stołówce szkolnej można było 
obejrzeć przedstawienie pt. „Opo-
wieść Wigilijna”. Odtwórcami ról byli 
nauczyciele i uczniowie naszej szko-
ły. Szkolne koło CARITAS zorgani-

Wielka  zabawa 
zowało aukcję prac plastycznych 
i sprzedaż domowych wypieków. 
Zebrane pieniądze przeznaczone 
zostały dla dzieci potrzebujących po-
mocy. Fundacja FOSA uatrakcyjniła 
imprezę, organizując najmłodszym 
warsztaty „Kraina gier i zabaw”. 
Dzieciaki miały okazję poznać taj-
niki i zasady nowych gier. Na sali 
gimnastycznej odbyły się podsu-
mowania dwóch międzyszkolnych 
konkursów plastycznych „Kartka 
Bożonarodzeniowa” i „Kartka inter-
netowa o tematyce zimowej”. Finał 
konkursu uświetnił krótki program 
artystyczny w wykonaniu uczniów 
klasy III a. 

Elżbieta Pachana
Jowita Hoły

Przy muzyce i wesołoTańczymy razem 

Dzieci pięknie śpiewają

Dobre praktyki

Przedstawienie poetyckie za-
grali uczniowie w kawiarence li-
terackiej, mieszczącej się w sali 
kominkowej VI LO. Scenariusz na-

pisała Patrycja Litwin, jednakże to 
biblioteka skupia grupę z klasy II B 
i III B – miłośników książek, teatru 
i pięknych działań. 

– Do kawiarenki przychodzą 
wszyscy uczniowie – mówi Katarzy-
na Tomaszewicz, która wymyśliła tę 
formę spotkań i do działania włączy-
ła samorząd uczniowski. 

Miły nastrój, kawa i ciastecz-
ka, a na stolikach rozłożone książ-
ki – oto szkolna kawiarenka. Tym 
razem były to wiersze Marii Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej, Wła-
dysława Broniewskiego, Juliana 
Tuwima, Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Na przedstawie-
niu słuchano piosenek – Czerwo-
nych Gitar, Marka Grechuty, Kasi 
Sobczyk, Maanam i Trubadurów. 
Naszymi aktorami są: Joanna 
Świerk, Izabela Pawłowska, Patry-

cja Skrzycka, Dominika Kwaśniew-
ska, Patrycja Litwin, Oliwia Bitton, 
Liliana Piskorska, Marek Stąsiek, 
Przemek Szczygieł. Pomoc tech-
niczną zapewnili Jan Pieniążczak 
i Sebastian Mazurek.

Biblioteka jest duszą szkoły. 
To bibliotekarze wciąż rozmawiają 
z uczniami i zaszczepiają bezcen-
ne wartości. Wiele już osiągnęła 
biblioteka w VI LO – skupiła grupę 
uczniów, którzy ożywiają szkołę swy-
mi przedsięwzięciami. Jak skuteczne 
są ich działania? Po przedstawieniu 
więcej rąk sięgnęło na półki biblio-
teczne po tomiki poezji. 

Jolanta Mroczkowska
bibliotekarka

SP 65

VI LOWszyscy czytają wiersze 

Poetyckie przedstawienie w kawiarence literackiej 
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Po raz kolejny uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 65 im. Alfa Liczmań-
skiego w Gdańsku, w trakcie ferii zi-
mowych mieli możliwość atrakcyjnie 
i ciekawie spędzić wolny czas od na-
uki na zabawie i pracy twórczej. Za-
jęcia odbywały się w Centrum Sztu-
ki Współczesnej „Łaźnia”, z którą 
szkoła od wielu lat współpracuje, 
Prowadzone były w formie warszta-
towej pod kierunkiem artysty plastyka 
Mikołaja Jurkowskiego

Uczestnicy warsztatów mieli 
okazję na żywo obcować ze sztu-
ką współczesną. Spotkali się z ar-
tystką Zuzanną Janin, odtwórczynią 
głównej roli w filmie „Szaleństwo 
Majki Skowron”. Zobaczyli etapy 
powstawania wystawy pt. „Marząc 
o pędzie i przygodzie”. Odbyli wy-
cieczkę po trójmiejskich galeriach, 
między innymi byli w Nadbałtyckim 
Centrum Kultury, Galerii Fotogra-
fii, Galerii Miejskiej. Uczestniczyli 
w warsztatach „Przeprojektuj swój 
ciuch” autorstwa Dominika Ruda-
sza oraz Agnieszki Wachowiak. 
Posługując się prostymi technikami 
krawieckimi, elementami projektowa-
nia, maszyną do szycia oraz własną 
pomysłowością stworzyli oryginalne 
stroje, które zostały zaprezentowa-
ne podczas prawdziwego pokazu 
mody. Dzieci zaprojektowały i wy-

Twórcze zajęcia z artystami
konały plakaty informujące o im-
prezie, na którą zaproszeni zostali 
rodzice, nauczyciele i mieszkańcy 
Dolnego Miasta. Dokonały wyboru 
muzyki, rodzaju oświetlenia oraz 
choreografii. W blasku świateł mali 
artyści mieli możliwość zaprezento-
wania swoich talentów tanecznych, 
aktorskich i akrobatycznych. 

Zwieńczeniem dwutygodniowej 
pracy połączonej z zabawą była 
reakcja publiczności, która tłumnie 
przybyła na pokaz. Młodzi modele 
i projektanci w jednej osobie zostali 
nagrodzeni owacjami na stojąco. 

Udział w zajęciach stworzył ol-
brzymią radość dziecku-twórcy, 
będącemu również odbiorcą. Po-
przez różnorodne formy działań, 
dzieci miały okazję wyrazić swoje 
uczucia oraz osobowość. Tworząc 
kolekcję, uczniowie rozwijali własną 
wyobraźnię i pomysłowość, stali się 
samodzielni, nabyli umiejętności 
działania w grupie. Prowadzone za-
jęcia pobudzały kreatywność dzieci, 
odkrywały przyjemność tworzenia, 
pomogły w odpowiedniej promocji 
uczniów w środowisku, a najważniej-
sze pozwoliły im ciekawie i aktywnie 
spędzić wolny czas od nauki. 

Monika Begger
Barbara Cyrson Kwiatkowska

Elżbieta Pachana

Oto wszyscy uczestnicy pokazu

Codziennie był słodki poczęstunek

 Uczymy się skroić strój

Stroje szyjemy pod okiem instruktorów

 Pierwsze przymiarki

Dobre praktyki
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Spotkaliśmy się pod szkołą na 
trzeciej godzinie lekcyjne. Ustawili-
śmy się w dwuszeregu, prowokacyj-
nie wystawiliśmy nasze Marzanny, 
zadęliśmy w wuwuzele i głośnym 
okrzykiem „Przez złych nawyków 
żądze tracisz zdrowie i pieniądze” 
wywabiliśmy ze szkoły dyrekcję! Mina 
naszej wicedyrektor K. Kuliś, gdy uj-
rzała na naszych ramionach Marzan-
nę w postaci trzymetrowego papiero-
sa, była godna zapamiętania. 

Pani wicedyrektor, krzywiąc się 
z obrzydzenia, natychmiast zażąda-
ła, abyśmy podpalili i utopili te pa-
skudztwa w Wiśle. Zaproponowała 
również miło, abyśmy w zamian za 
to odnaleźli wiosnę i koniecznie przy-
prowadzili ją do szkoły. W zwartym 
szyku ruszyliśmy więc ulicami naszej 
dzielnicy, głośno przy tym wykrzyku-
jąc: „Utopimy Marzannę szkaradną, 
niech złe nawyki przepadną”, a na-
uczyciele w tym czasie zjadali jabłka, 
będące naszymi rekwizytami. 

Z pomocą przyszli nam zaprzy-
jaźnieni funkcjonariusze z VII Ko-
misariatu Policji Gdańsk - Stogi. 
Towarzyszyli naszej wesołej gro-
madce dwoma radiowozami, i to na 
sygnale! Asekurowali nas w drodze 
nad Wisłę, dzięki czemu udało się 
nam dotrzeć na miejsce bezpiecznie 
i bez przeszkód. 

Przez całą drogę wywrzaskiwali-
śmy ile sił w płucach nasze tegorocz-
ne hasło Szkolnego Programu Profi-
laktyki: „Przez złych nawyków żądze 
tracisz zdrowie i pieniądze” oraz inne 
przygotowane na tę okazję. Najgło-
śniej wykrzykiwaliśmy hasło nastę-
pujące: „Jeśli nie chcesz brzydkiej 
minki nie zażywaj kokainki”. A kiedy 
dotarliśmy nad rzekę, podpaliliśmy 
Marzannę z satysfakcją i wrzucili-

śmy w głęboką siną wodę. W ślad 
za nią rzuciliśmy list w butelce, aby 
wraz z nim odpłynęły złe nawyki. 

Wrzasnęliśmy na koniec rado-
śnie: Utopiliśmy Marzannę szka-
radną, niech z nią złe nawyki prze-
padną. Wtedy przyszła pani wiosna, 
wręczyła nam kwiaty i odprowadziła 
nas do szkoły.

Tu czekała na nas pani wicedy-
rektor w wiosennym stroju i nastro-
ju. Wręczyliśmy jej kwiaty, odczy-
taliśmy list i wykrzyczeliśmy kilka 
haseł. I w bardzo wesołych, wio-
sennych nastrojach rozeszliśmy się 
do klas na lekcje.

Sara Aleksiuk kl. II d
Dorota Czapiewska kl. II a

Czytamy nasze zobowiązania 

Zaczynamy dąć w wuwuzele 

Idziemy i wrzeszczymy 

Ciążą nam nałogi 

 Utop się! Wiosna idzie 

Zamieszczone tu sprawoz-
danie bierze udział w konkur-
sie. Wiosnę powitaliśmy zgodnie 
z przygotowanym scenariuszem. 
Napisali go uczniowie kl. II Sara 
Aleksiuk, Dorota Czapiewska, 
Wenessa Kruczek, Maria Poro-
żyńska, Julia Bortkun oraz Mar-
cin Kropacz. 

Scenariusz ten również bierze 
udział w konkursie Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych – „Pomysł na zdro-
we powitanie wiosny”. Nad cało-
ścią czuwali szkolni koordynato-
rzy programu profilaktycznego. 
Do zespołu należy pielęgniarka 
Lila Mokrosińska i pedagog Olga 
Zaczeniuk. Wspierali nas swoją 
pracą nauczyciele: Sylwia Hal-
man, Katarzyna Cichy, Ewelina 
Chudyba i Artur Jastrząb. Na 
szczególne wyróżnienie za przy-
gotowanie i udział w obchodach 
zasłużyli: Sara Aleksiuk kl. II d, 
Dorota Czapiewska kl. II a, Ka-
mil Popławski i Jan Majchrzak 
z kl. II b.

Profilaktyka

G 11Nałogi poszły na dno 
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„Makabra” Szkolne Koło Teatral-
ne, założone w Gimnazjum nr 18 
przez nauczycielkę języka polskie-
go, Annę Armatowską, wystawiło 
sztukę „Chroń bliźniego swego od 
narkotyku złego. Przedstawienie 
oglądali rodzice. Oglądali ucznio-
wie. Sala była nabita. 

– Nad scenariuszem do tego 
spektaklu myślałam już w zeszłym 
roku. Cały czas po głowie chodził mi 
jakiś poważniejszy projekt, który po-
ruszyłby ten problem. Cały miesiąc 
pisałam scenariusz – mówi Anna 
Armatowska. Nauczycielka ma do-
skonałe przygotowanie teoretyczne. 
Uczestniczyła w kilku szkoleniach 
dotyczących profilaktyki antynarko-
tykowej. Interesuje się tym tematem 
na bieżąco. – Miałam też kontakt 
z ludźmi, którzy pracowali z uzależ-
nionymi i często powtarzali: narkotyki 
to droga do piekła za życia.

Poprzez przedstawienie chce 
przestrzec młodzież i rodziców. 
Uważa, że należy głośno mówić, 
gdyż szczególnie młodzi ludzie są 
narażeni na uzależnienie. Dlacze-
go sięgają po narkotyki? Daje odpo-
wiedź na scenie ustami postaci ze 
sztuki. Widzimy chłopca, który czu-
je się osamotniony. Jego matka jest 
zbyt zajęta pracą i go odpycha, co 
na scenie jest pokazane wyraziście, 
aktorskimi środkami. – Potem były 
imprezy, starzy darli się na mnie, gdy 
późno wracałem do domu. Poza tym 
wtedy chyba mało ich obchodziłem, 

oni robili kasę, zapewniali mi przy-
szłość. Tak naprawdę nie pamię-
tam, czy kiedykolwiek mieli czas, 
żeby zjeść wspólny posiłek. Nie, nie 
mogę narzekać, miałem oryginal-
ne ciuchy, kasę, super sprzęt RTV 
– mówi na scenie narkoman.

Anna Armatowska stworzyła jed-
nak inną postać, pokazując, że nar-
kotyk nie jest lekiem na samotność, 
a nie każdy odepchnięty przez in-
nych musi szukać pocieszenia w nar-
kotyku. Większość potrafi się oprzeć 
trudnym przeżyciom. – Myślisz, że 
tylko ty miałeś problemy? Mój tata 
był alkoholikiem. I co, jestem ćpu-
nem? Dzieciństwo niczego nie tłu-
maczy, ono zobowiązuje! Ja czułem, 
że muszę walczyć, że muszę wyrazić 
swój bunt przeciw narkotykom. Pew-
nie, jakbym się poddał, też dziś był-
bym nikim – tak jak ty! 

Młodzież przebywa jednak w śro-
dowisku, gdzie czyhają pokusy. Kole-
dzy ich namawiają: spróbuj, tylko raz. 
Jeżeli chcesz być w naszym środo-
wisku, musisz być tacy jak inni. Przy-
wódca grupy staje się autorytetem. 
On ustala reguły. Decyduje o tym, 
co jest dobre, a co złe. Młodzież 
przyjmuje zasady grupy. Nie każdy 
może oprzeć się trudnym przeży-
ciom związanym z wyrzuceniem. 
– Po narkotyki sięgają z ciekawości. 
Chcą zaimponować swoim rówieśni-
kom. Mało kto potrafi zachować się 
w towarzystwie asertywnie – mówi 
Anna Armatowska. 

Postać ze sztuki mówi – Nie 
umiałem odmówić kolesiom, gdy 
powiedzieli: spróbuj, narkotyki krę-
cą, rozwiążą każdy twój problem. 
Wziąłem tylko jedną działkę amfy. 
Myślałem: raz nie zaszkodzi... I tak 
wszedłem w to bagno!

– Dilerzy przysięgają, że ich towar 
jest bezpieczny – mówi jedna z po-
staci. Nałóg wciąga również i dilera. 
On również idzie na dno, rozrywa go 
również poczucie winy. 

Reżyserka pokazuje galerię po-
staci sztuki, które bez wyjątku ścina 
swoją kosą śmierć. Są również białe 
i czarne postacie. Pokazuje również 
dziewczynę, która cierpiała na niskie 
poczucie własnej wartości – Czułam 
się jak śmieć – mówi postać ze sztu-
ki. Również uczucia miłości nie są 
żadnym ratunkiem przed pogrąże-
niem się w nałóg. 

Wyjście z nałogu jest możliwe, 
ale nie można sobie poradzić sa-
memu. Pomagają najbliżsi i leka-
rze. – Biorąc i zwiększając dawkę 
narkotyku oddalamy od siebie szan-
sę na całkowite wyleczenie. Trzeba 
pamiętać o tym, że zupełne wyjście 
z tego uzależnienia jest bardzo trud-
ne i skomplikowane – mówi autorka 
przedstawienia. 

Szkoła ma poważne plany zwią-
zane z walką przeciwko uzależnie-
niom. – Będziemy organizować wie-
le przedsięwzięć. Do uczestnictwa 
i współpracy zaprosimy inne szkoły 
– mówi dyrektor Danuta Kokot. 

Nawet miłość nie jest żadnym ratunkiem 

W przedstawieniu wy-
stąpili:

Chór recytatorów: 
Magda Daniszewska, Kin-
ga Andruczyk, Patryk Sto-
larczuk, Aleksandra Ryza, 
Alicja Małkiewicz

Narkoman: 
Dominik Strzemieczny

Matka narkomana: 
Katarzyna Miller

Dealer: 
Joanna Kwiecień

Narkomanka: 
Adrianna Puzio

Chłopak narkomanki: 
Sebastian Zięba

Guślarz: 
Dominika Kucharska

Śmierć: 
Kuba Iłowski

Białe duszki: 
Dominik Jadeszko, Paulina 
Kaźmierczuk, Krystian Gie-
sek, Ewelina Biedka, Agata 
Mroczko, Patryk Ziarnik,

Pomoc techniczna: 
Kamil Mierzwiński, Grze-
gorz Zyntek

Profilaktyka

ZSO nr 8Droga do piekła 
Rodzice są zbyt zajęci
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Pokochajcie czytanie młodzi gdańszczanie!

Wielki Maraton Czytelniczy przy-
ciągnął do bibliotek i księgarń uczniów 
z 64 szkół województwa pomorskie-
go. I to już drugi rok z rzędu.

Pasjonaci literatury przeczytali 
sześć z ośmiu książek, które umoż-

Andrzej Perepeczko opowiada o morskich przygodach Prof. Samp z uczniami i Agatą Markiewicz-Babło

Uczniowie Zespołu Szkół Prze-
mysłu Spożywczego i Chemicznego 
w Gdańsku Emila Grzenkowska i Mi-
chał Kumur zostali Mistrzami Polski 
Uczniów Szkół Cukierniczych. Za-
służony tytuł wywalczyli robiąc de-
ser „Polskie smaki”. Połączyli owoce 
czarnego bzu, kozi ser i żubrówkę. 
Zachwyt wzbudził ich tort 

„Królewski ptak”. Kształt tortu 
powstał po przecięciu symbolu euro 
i ułożeniu go w kształt ptaka. 

Przygotowując ich do mistrzostw, 
szkoła zafundowała im pobyt na tar-
gach w Rimini. W zachwycie oglądali 
cukierniczą Europę. Zapragnęli zro-
bić równie niezwykłe desery i tort. 
Musieli na nim umieścić detal „Pol-
ska w Unii Europejskiej”. Emilia 
Grzenkowska (praktyka w cukierni 

„Płończak”) i Michał Kumur ( prak-
tyka w piekarni Andrzeja Szydłow-
skiego) odnieśli również sukces na 
targach Expo Sweet w Warszawie. 
Jury zapamiętało tort Michała - „Spi-
derman”. Werdykt otworzył im drogę 
do wielkiego konkursu. 

Patronat nad nimi objęły Zakła-
dy Tłuszczowe „Kruszwica”, a ich 
przedstawiciel, Jacek Zięba gościł 
często w szkole. Uczył ich Tadeusz 
Zdybał, mistrz cukierniczy z piekar-
ni Andrzeja Szydłowskiego oraz 
Marcin Równy, nauczyciel szkoły. 
Deser okazał się nie lada wyzwa-
niem. Mieszano i kręcono kremy. 
Przybył nawet sam mistrz, Mieczy-
sław Chojnowski. Zapału nie brakło, 
lecz - zamrażarki szokowej do de-
serów. Przygotowania przeniesiono 

więc do Centrum Akademii mistrza 
„Zielona Prowansja” w Wolsztynie, 
oddalonego o 500 km od Gdańska. 
Tam uczniowie pod kierunkiem mi-
strzów wielokrotnie wykonywali 
swoje prace.

Emilia i Michał niczym sportow-
cy przygotowywali się do konkur-
su, doskonaląc konkursowe prace. 
W końcu nastał czas sprawdzianu. 
Uczniowie dali z siebie wszystko, 
ale ocena należy do jury. Aby ją 
ułatwić, została przygotowana wi-
zytówka prac, na której znalazły się 
receptury wyrobów i krótka opowieść 
o królewskim ptaku, który przebył da-
leką drogę z nadwiślańskiej krainy do 
brukselskiej ziemi. 

Polskie smaki żubrówka, wiśnia, 
szara reneta smażona na miodzie 

wzbudziły zachwyt jury. Uczniowie 
Zespołu Szkół Przemysłu Spożyw-
czego i Chemicznego zostali mi-
strzami Polski Uczniów Szkół Cu-
kierniczych. 

Halina Łankiewicz

Wskazówki mistrza

Wysoko ocenili konkurs na-
uczyciele, którzy przybyli ze swo-
imi uczniami do Zespołu Szkół Bu-
downictwa Okrętowego. – Trzeba 
znać prawa – powiedziała Regina 

Musisz znać swoje prawa

Uczestnicy przeczytają jeszcze 
dwie książki, aby zdobyć nagrody. 
Rozwiązanie testu będzie dla nich 
fraszką. Ale już są zwycięzcami, gdyż 
przebywają w pięknym świecie litera-
tury i doskonalą sztukę czytania. 

Tobiasz z Zespołu Szkół im. Jana 
Kasprowicza ze Sztumu. – Podró-
żujemy po świecie, kupujemy w in-
ternecie. Znając prawa, popełniamy 
mniej błędów. 

Dyrektor szkoły Andrzej Mą-
drzak zaprosił szkoły z całego 
województwa na VI już edycję kon-
kursu – „ABC praw konsumenta 
w świetle przepisów Unii Europej-
skiej”. Patronat objął Wojewódzki 
Inspektorat Inspekcji Handlowej 
w Gdańsku. Organizatorki konkur-
su – Wioletta Blok i Ewa Rekowska 
przygotowały interesujące pytania. 
–To właśnie konkurs spowodował, 
że zaczęłam się interesować pra-
wami konsumenta – powiedziała 
Regina Tobiasz. 

Wszyscy nauczyciele podkreśla-
ją, że uczniowie czują się dowarto-
ściowani uczestnictwem w konkursie 
i chętnie w nim uczestniczą. Dowie-

dzieli się również, że Kasy Stefczyka 
oferują im konto, zapewniają stabil-
ność i bezpieczeństwo włożonych 
pieniędzy. Zapewniała o tym absol-
wentka ZSBO Magdalena Tylicka. 

Konkurs wygrali: Mateusz Stolc 
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Wejherowie, Patryk Richert 
z Technikum nr 2 w Kartuzach i Anna 
Szyca z Zespołu Szkół Zawodowych 
i Ogólnokształcących w Kartuzach. 
Dostali wieżę Panasonic, aparat 
cyfrowy, odtwarzacz DVD Philipsa 
od Wojewódzkiego Inspektoratu In-
spekcji Handlowej w Gdańsku. Po-
częstunek dla uczestników i gości 
ufundował Pellowski oraz Krystyna 
Siemaszkiewicz – sklep „Tina”.

Organizatorzy i uczestnicy 

liwiają zdobycie w czerwcu wielkiej 
nagrody. Zbigniew Walczak zaprosił 
ich do biblioteki przy ul. Mariackiej, 
którą kieruje. Spotkali się tam z pi-
sarzem – Andrzejem Perepeczko, 
by wysłuchać barwnej opowieści 

o przygodach autora – marynarza. 
Profesor Jerzy Samp zafascynował 
ich swoimi opowieściami o Gdańsku. 
Wnętrze biblioteki w gdańskim stylu 
stworzyło stosowne tło do tych roz-
mów o literaturze 

Konkursy i zawody

SP 45

ZSPSiCHIch kawałek tortu

ZSBO
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Uczestnicy konkursu „Chemia 
wokół nas” wykazali się tak dużą 
wiedzą chemiczną, że organizato-
rzy musieli ich długo odpytywać, 
zanim wreszcie wyłonili trzech fina-
listów. Niełatwo również było rozwią-
zać cztery zadania praktyczne. Jakie 
są właściwości gazów? Jak zidenty-
fikować związek chemiczny na pod-
stawie jego właściwości? 

Bardzo trudna jest ta chemia 
Konkurs dla gdańskich gimna-

zjalistów już po raz siódmy zorgani-
zowała Halina Łankiewicz, doradca 
metodyczny w Ośrodku Kształcenia 
Ustawicznego Nauczycieli, i Teresa 
Pastewska, kierownik laboratoriów 
szkolnych. Dzięki takim konkur-
som wzrasta wiedza młodych ludzi 
i poziom szkoły, tym bardziej, że 
uczestniczyło aż jedenaście szkół. Odmierzanie po kropelce 

Po trudnych zmaganiach: I miej-
sce zdobyła Marta Dembska i III 
– Dawid Wojtkuński z Gimnazjum 
Lingwista – nauczyciel chemii Syl-
wia Łuczak. II miejsce – Remigiusz 
Mroczkowski Gimnazjum nr 48 – na-
uczyciel chemii Ryszard Frankow-
ski. Nagrody ufundowali: Centrum 
Informacji i Edukacji Ekologicznej 
i Grupa Lotos.

– Konkurs był dużym wyzwaniem 
dla mnie i moich uczniów – powie-
działa Gabriela Rusiecka z Zespołu 
Kształcenia Podstawowego i Gimna-
zjalnego w Kolbudach. – Przeraziła 
nas liczba uczestników – 125! Jed-
nak forma pracy zespołowej sprawi-
ła, że konkurs nie był kolejną kla-
sówką, tylko ciekawym wyzwaniem 
dla drużyn. 

Na zmagania finałowe X Woje-
wódzkiego Quizu o Państwach An-
glojęzycznych przyjechały drużyny 
z 36 szkół z całego województwa. 
W tym roku 12 lutego uczniowie 
pokazali swą wiedzę o Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej. 
Rozwiązywali testy i dobrze się ba-
wili. Cieszyły ich zabawy, takie jak 
puzzle czy zagadki, pytania od ko-
misji. Mając możliwości techniczne 
szkoły, organizatorzy zadali pytania 
związane z multimediami. Pokazy-
wali na slajdach sławnych Amery-
kanów, znane miejsca oraz faunę 
i florę USA. – Bardzo się podobały 
pytania zadawane po angielsku – po-
wiedziała organizatorka.

Organizatorzy zapewniają na-
grody, nawiązując kontakty z Polo-

Stany  nam znane
nią w danym kraju. Polacy z zagra-
nicy przysyłają rzeczy, które laureaci 
losują na loterii. W tym roku hitem 
były indiańskie wisiorki. W ankiecie 
ewaluacyjnej przeprowadzonej po 
konkursie aż jedenastu uczniów po-
chwaliło loterię. 

– Jestem pod wrażeniem róż-
norodności zadań, ale mogłabym 
wypowiedzieć się pozytywnie na 
temat wielu aspektów, począwszy 
od organizacji, a skończywszy na 
wykorzystaniu technik multimedial-
nych – powiedziała Katarzyna Pisu-
la z Zespołu Szkół w Czarnem.

Od kilku lat wydawnictwo Pe-
arson Longman daje w prezencie 
książki w języku angielskim, ołówki, 
zakładki dla każdego ucznia. Poma-
ga również w przygotowaniu nagród 
dla zwycięskich drużyn. W tym roku 
dzieci otrzymały też wiele materia-
łów promujących Gdańsk. Nauczy-
ciele przygotowujący uczniów do 
konkursu otrzymują od szkoły pi-
semne podziękowania oraz książki 
o tematyce metodycznej. 

Warto zaznaczyć, że Quiz Wiedzy 
opisała gazeta Polonii kanadyjskiej 
„Długopis Sienkiewicza”. W 2007 r. 

Quiz został wyróżniony w Ogólno-
polskim Konkursie Teachers for Te-
achers. – W nagrodę pojechałyśmy 
na konferencję warszawską, na której 
nagrałyśmy materiały dla nauczycie-
li języka angielskiego – powiedziała 
organizatorka.

Uczniowie przyjechali z na-
stępujących miejscowości: 
Borzechowo, Chojnice, Czar-
ne, Damno, Gdańsk, Gdynia, 
Kaliska, Kolbudy, Kościerzy-
na, Kwidzyn, Leźno, Lębork, 
Luzino, Miastko, Nowy Dwór 
Gdański, Nowy Staw, Pruszcz 
Gdański, Pszczółki, Reda, Ru-
mia, Ryjewo, Skarszewy, Stra-
szewo, Wejherowo, Zblewo. 

I miejsce – Zespół Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego, 
Kolbudy (88p/100p)
II miejsce – Szkoła Podstawowa 
nr 89, Gdańsk (87p/100p)
III miejsce – Szkoła Podstawowa 
nr 8, Gdańsk (85p/100p); Szkoła 
Podstawowa nr 13, Gdynia (85p/
100p); Katolicka Szkoła Podsta-
wowa, Chojnice (85p/100p)

– Taka inicjatywa motywu-
je uczniów do rozwijania swoich 
zainteresowań – powiedziała Jo-
anna Płoszaj z Zespołu Szkół 
w Ryjewie.

Małgorzata Fałtynowicz
Dominika Wojciechowska

Zawody piekarzy pokazały, że pie-
czenie chleba jest czarodziejską umie-
jętnością. Tematem tegorocznego tur-
nieju był bowiem świat baśni. Laureat 
konkursu, uczeń z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych ze Słupska, Karol 
Włodarczyk zbudował na bochenku 
chleba baśniowy zamek. Młody pie-
karz na co dzień terminuje w zakładzie 
Marii Wolskiej-Wandycz. 

Reprezentujący Zespół Szkół 
Przemysłu Spożywczego i Chemicz-
nego – Damian Dobrzyński (II miej-
sce) z zakładu Sławomira Mielnika 
oraz Aneta Kwiek (III miejsce) z za-

Baśniowy zamek na bochenku
kładu Marka Szydłowskiego ozdobili 
bochenki chleba Calineczką i złotą 
rybką. Mistrzostwa w sztuce pie-
czenia nauczyli ich w szkole Iwona 
Ogórkiewicz i Marcin Równy.

Laureaci etapu wojewódzkiego 
konkursu na najlepszego ucznia 
w zawodzie piekarz będą piec 
i walczyć o tytuł mistrza Polski we 
Wrocławiu. Było z czego wyra-
biać rogaliki i bułeczki dzięki mące 
z Gdańskich Młynów i CSM Polska 
sp. z o.o. O nagrody się postarała 
Izba Rzemieślnicza Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw. Nasza piekarska drużyna 

Konkursy i zawody
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W szkolnej świetlicy uczniowie 
rzucali do tarczy bezbłędnie i roz-
wiązali aż sześć zadań ortograficz-
nych. Najlepsi pokonali wszystkich 
w szybkim korzystaniu ze słownika. 
Poza tym uczniowie rozwiązywali 
krzyżówki, układali wyrazy w po-
rządku alfabetycznym i uzupełnia-
li luki w wyrazach. A to wszystko 
według pomysłu Małgorzaty Ucal. 
Zorganizowała I Międzyświetlicowy 
Turniej Ortograficzny

 „Zmagania z ortografią na weso-
ło” w SP 52 wraz z koleżankami ze 
świetlicy: Olgą Musielak, Małgorzatą 

Kułakowską, Aliną Wrzesińską oraz 
terapeutką – Barbarą Serafin. 

Do udziału zaprosiły uczniów 
z SP 15, SP 24, SP 45 i III Społecz-
nej Szkoły Podstawowej STO. 

Ostatecznie I miejsce zajęła druży-
na SP 45, II – wywalczyli uczniowie SP 
52 Kacper Kaczmarek, Mateusz Liedt-
ke, Maksymilian Rompa, Dominika Za-
jąc, a III – reprezentanci SP 15. 

Uczestnicy obejrzeli również 
przedstawienie „Bajka o smutnej kró-
lewnie” przygotowane przez uczniów 
świetlicy. Na koniec oczywiście na-
grody dla wszystkich uczestników! Jak to się pisze? – zastanawia się drużyna z SP 52 

Mieszkańcy Bursy Gdańskiej pi-
szą dobrze po polsku, co udowodnili 
podczas konkursu ortograficznego.

– Zainteresowanie jest tak duże, 
że musieliśmy wcześniej przeprowa-
dzić eliminacje wewnętrzne – mówi 
Irena Wojcieszak, organizatorka 
konkursu.

– Celem konkursu jest wzbudze-
nie wrażliwości na piękno polskiej 
mowy – mówią zgodnie organiza-
torzy, Małgorzata Rymińska i Pa-
tryk Nawojski. 

Śpiewający młodzi ludzie z woje-
wództwa zjechali się do Bursy Gdań-
skiej. Sala rozbrzmiewała dźwiękami 
muzyki. Jasne głosy ożywiły solidne 
mury. 

 – Jesteśmy bardzo zadowoleni 
z takiej gromady śpiewającej mło-

Język polski bardzo modny
W Bursie Gdańskiej przy 

ul. Podwale Staromiejskie 51/52 
podczas II Edycji Konkursu Orto-
graficznego o tytuł Mistrza Ortogra-
fii jury wyłoniło laureatów. I miejsce 
– Gracjana Janik z II LO, II miejsce 
– Maciej Piankowski z V LO, III miej-
sce – Wojciech Zieliński z ZSŁ. Zwy-
cięzców ucieszyły bony upominkowe 
EMPiK – u. Byli również zadowoleni 
z dyplomów i drobnych upominków. 

– Dobra zabawa – mówią uczest-
nicy konkursu.Ani jednego błędu, fot. Małgorzata Rymińska 

dzieży – powiedziała wicedyrektor 
Dorota Drozdowska. – Wychowaw-
cy burs pomagają młodzieży rozwi-
jać ich talenty i zainteresowania, aby 
bursa była dla nich domem. 

Jedną z najbardziej utalento-
waną mieszkanek bursy jest Mag-

da Gosz, mieszkająca w Skórczu 
uczennica XIX LO. I ona wybrała 
piosenki, w których powtarza się 
słowo radość czy pogoda ducha. 
Gra również w musicalu „Okruchy 
życia”, i to już od roku. Po całej Pol-
sce podróżują z przedstawieniami. 
– Mam liczną rodzinę – powiedziała 
Magda. – Kiedy tylko uda się nam ze-
brać w domu razem, ojciec zaczyna 
grać, a my wszyscy śpiewamy. Suk-
cesy muzyczne z pewnością pomogą 
jej w nauce w szkole, która troszczy 
się o rozwój talentów. 

Bursa Gdańska gościła wycho-
wanków z następujących placówek: 
Powiatowa Bursa dla Młodzieży 
Szkolnej Chojnice, Powiatowa Bur-
sa Szkolna Człuchów, Internat Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 
4 Malbork, Internat Szkół Leśnych 

Warcino, Internat Zespołu Szkół 
Budowlanych Gdynia, Internat przy 
Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 Gdynia, Internat Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 9 Gdańsk, Bursa 
Gdańska „Conradinum” Gdańsk, 
Bursa Gdańska „Lastadia” Gdańsk, 
Bursa Gdańska „Łączność” Gdańsk, 
Zespół Muzyczny przy Zespole Szkół 
Łączności Gdańsk.

Jury przyznało następujące miej-
sca: I – Powiatowa Bursa Chojnice, 
zespół „Trio”, II – Internat Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 9 Gdańsk 
– zespół „Intervox”, III – Bur-
sa Gdańska,,Łączność” Gdańsk 
– zespół wokalny i akompaniament. 
Wszechstronnie utalentowane woka-
listki Karolina Jakubowska i Aleksan-
dra Pionk z Bursy Gdańskiej zajęły 
III miejsce.

Solistka Magda Gosz szlifuje talent w XIX LO

Szko³a dla œrodowiska

Jak oni śpiewają!

SP 52Na wesoło i bez błędu

Bursa Gdañska

Bursa Gdañska
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Realizują plany i spełniają ma-
rzenia, uczą się w wybranej szkole 
– tacy są młodzi ludzie mieszkający 
w Bursie Gdańskiej, placówce po-
wstałej w 2005 r. 

Mieszkają w trzech budynkach: 
przy ul. Podwale Staromiejskie, ul. 
Piramowicza i ul. Lastadia, ale po-
chodzą z różnych stron Polski, przy-
byli nawet z Ukrainy czy Litwy. 

Wybitne osiągnięcia szkolne 
Natalii Skawskiej, uczennicy trze-
ciej klasy IB III LO dały jej średnią 
6,0. Mieszka w Bursie Gdańskiej 
przy ul. Piramowicza, czas i siły 
poświęca nie tylko na jak najlepsze 
opanowanie języka angielskiego, 
ale tańczy i uprawia sport. – Chcę 
studiować w Wielkiej Brytanii – mówi 
Natalia. Chociaż dzień Natalii jest 
wypełniony, znajduje czas na po-
moc innym.

Fotografia to pasja wychowan-
ka bursy z ul. Podwale Staromiej-
skie Jakuba Sokoła, ucznia pierw-
szej klasy Zespołu Szkół Morskich. 
– Zacząłem fotografować pięć lat 
temu – mówi Jakub. – I od razu wy-
startowałem w konkursie „Parki kra-
jobrazowe Wysoczyzny Elbląskiej”. 
Cieszyłem się z drugiego miejsca. 
– Kolejny jego sukces to III miejsce 
ex aequo w konkursie fotograficz-
nym organizowanym przez Bursę 
Gdańską. – Chociaż tenis stołowy 
jest moją pasją i trenuję w klubie 
MRKS Gdańsk, z fotografią wiążę 
swoją przyszłość. Fotografowaniu, 
szczególnie krajobrazów, poświę-
cam wolny czas.

W budynku przy ul. Podwa-
le Staromiejskie mieszka wybitnie 
utalentowany muzycznie Piotr Ję-
drzejczyk. Miał sześć lat i już grał 

Wychowankowie z pasją
na pianinie. Gra na trąbce, nauczył 
się grać na saksofonie tenorowym, 
gitarze basowej, gitarze elektrycz-
nej i perkusji. – To brat pokazał mi 
piękno muzyki – mówi Piotr. Uczył 
się w Państwowej Szkole Muzycznej 
I stopnia w Starogardzie Gdańskim 
w klasie trąbki. Jego talent i zapał 
dostrzeżono, co zaowocowało za-
proszeniem do grania w wielu ze-
społach muzycznych. 

Piotr w 2008 r. założył zespół Si-
lver Band, z którym koncertuje. Jego 
występ również oklaskiwała Bursa 
Gdańska. Pisaliśmy o tym w Ku-
rierze i Piotr był na okładce. Wciąż 
zdobywa laury: I miejsce w I konkur-
sie Piosenki Obcojęzycznej „Euro-
song” w Malborku. RMF Muzo wy-
emitował utwór „Femix”, nagrany 
przez Piotra z grupą muzyczną 
Second Heaven, a to wielki suk-
ces. Uczy się w Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej II stopnia. Gra, 
koncertuje, ale również pisze i aran-
żuje muzykę do szkolnych spektakli 
teatralnych oraz swojego zespołu. 
To jego przyszłość, praca, która 
sprawia mu największa radość.

– Najbardziej cieszy mnie opinia 
słuchających mojej muzyki – mówi 
Weronika Świadek. Trudno jej go-
dzić naukę w I LO i w Szkole Mu-
zycznej II stopnia. – Muzyka jest 
czymś najważniejszym w moim 
życiu – mówi Weronika. Wie, że nie 
może żyć bez skrzypiec. Dla niej 
pokona wiele przeszkód. Zawsze 
przecież może liczyć na wsparcie 
rodziny i wychowawców bursy. 

Zaglądamy do budynku Bursy 
Gdańskiej przy ul. Lastadia. Miesz-
ka tu Joanna Świerk z VI LO. Jo-
anna śpiewa i tańczy. Od dwóch lat 

należy do Zespołu Pieśni i Tańca 
Uniwersytetu Gdańskiego „Jantar”. 
Druga jej pasja to śpiew. W swojej 
szkole założyła z innymi pasjo-
natami zespół rockowy, w którym 
śpiewa. Często koncertują w szko-
le i na różnych imprezach. – Śpiew 
i taniec podbiły moje serce – mówi 
Joanna. 

Kolegą Joanny z tego samego 
budynku jest Witalij Banulewicz, 
pochodzący z Litwy uczeń pierwszej 
klasy Liceum Autonomicznego. Ma-
rzenie Witalija to nauka w Akademii 
Sztuk Pięknych, gdzie będzie rozwi-
jać swoje umiejętności plastyczne. 
– Rysuję piątego roku życia – mówi 
Witalij. – To mój sposób na wyra-
żanie myśli. Kiedy miał 12 lat przy-
stąpił do wielu konkursów plastycz-
nych. Sukces przyszedł szybko, bo 
już jako siedemnastolatek wystawił 
swoje prace w Wilnie. W rok później 
był ilustratorem tomiku poezji.

Witalij interesuje się także foto-
grafią: brał udział w konkursie foto-
graficznym w bursie. Pociąga go 
również sport: uczestniczył w bie-
gach długodystansowych i zajął 
I miejsce.

W Bursie Gdańskiej mieszkają 
młodzi, którzy są pracowici: chcą 
ukończyć szkołę. Będą również 
studiować. Mimo wielu zajęć za-
wsze znajdują czas i energię na 
rozwój zdolności i zainteresowań. 
To one są sensem ich działania, 
z nimi wiążą swoją przyszłość. 
Spełniają swoje marzenia, robią to, 
co kochają. 

Rozwijają się poprzez uczest-
nictwo w zajęciach i konkursach 
plastycznych, sportowych, piosen-
ki, fotograficznym, wiedzy o historii 

Witalij Banulewicz Weronika Œwiadek Jakub Sokół Natalia Skawska

Joanna Świerk

Piotr Jêdrzejczyk

Gdańska, wiedzy o Pomorzu. Wielu 
wyróżnia się spośród innych. Rozwi-
jają swoje pasje naukowe, muzycz-
ne, plastyczne i są przykładem dla 
innych. 

Elżbieta Sztukowska 
Bursa Gdańska

Szko³a dla œrodowiska

Bursa Gdañska
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W piątkowe przedpołudnie 25 
lutego, jak co roku organizowany 
przez Gdański Ośrodek Kultury Fi-
zycznej „Konkurs 50 tysięcy” i tym 
razem cieszył się ogromnym za-
interesowaniem. W turnieju, który 
rozpoczął się 7 grudnia ubiegłego 
roku zmierzyło swoje siły 102 re-
prezentacje klas I, II i III. W grach 
i zabawach wszystkich trzech rund 
turnieju udział wzięło 1404 naj-
młodszych uczniów z 39 gdańskich 
szkół podstawowych. Gospodarze 
Szkoła Podstawowa nr 1 wchodzą-
ca w skład ZKPiG nr 20 z gdańskiej 
Moreny pięknie przygotowała swoją 

Wielkie emocje finału „Konkursu 50-tysięcy”

Pierwszoklasiści z SP 1 na pierwszym miejscu

333 m/. Następnie na takim samym 
dystansie najlepsze pary dziewcząt 
i chłopców z poszczególnych szkół 
walczyły o tytuły drużynowych mi-
strzów Miasta Gdańska i Woje-
wództwa Pomorskiego.

W Mistrzostwach Gdańska 
z dziewięciu szkół podstawowych 
wzięło udział 35 dziewcząt i 28 
chłopców. Jedenaście gdańskich 
gimnazjów reprezentowało 29 dziew-
cząt i 41 chłopców.

W finale wojewódzkim poza re-
prezentacją Gdańska wystąpiły dwie 
reprezentacje miast, Gimnazjum nr 
3 z Malborka oraz reprezentacja Ze-
społu Szkół – Gimnazjum i Szkoły 
Podstawowej z Opalenia. Malbork 

halę sportową na finał turnieju. Wy-
buchy radości i okrzyki zwycięzców 
w poszczególnych grach i zaba-
wach rozbrzmiewały w całej szkole.
W finale zmierzyły się po cztery repre-
zentacje szkolne klas I, II i III składają-
ce się z 6 dziewczynek i 6 chłopców. 
W kategorii klas I zwyciężył zespół go-
spodarzy ze Szkoły Podstawowej nr 
1, w kategorii klas II zespół ze Szkoły 
Podstawowej nr 39 z Wrzeszcza, 
a w kategorii klas III zespół ze Szko-
ły Podstawowej nr 89 z gdańskiej Ża-
bianki. SP 1 zdobyła I miejsce w kla-
sach pierwszych. I kolejno: w drugich 
– SP 39, a w trzecich – SP 89. 

Bardzo szybko, chociaż ślisko
reprezentowało 2 uczniów, nato-
miast Zespół Szkół z Opalenia wy-
stawił silną reprezentację, liczącą 16 
dziewcząt i 11 chłopców ze Szkoły 
Podstawowej oraz 7 dziewcząt i 12 
chłopców z gimnazjum.

Lodowisko hali Olivii we wtorek 
22 lutego gościło młodych łyżwia-
rzy z Gdańska oraz z województwa 
pomorskiego. 

W organizowane przez Gdań-
ski Ośrodek Kultury Fizycznej wraz 
z klubem GKS cyklicznie od pięciu lat 
zawody, w tym roku włączył się Po-

morski Wojewódzki Szkolny Związek 
Sportowy. Tegoroczne zawody Short 
Track – jazdy szybkiej na małym to-
rze lodowym zorganizowane zosta-
ły jednocześnie jako finały Gdański 
oraz Wojewódzki XXXIX Igrzysk i XII 
Gimnazjady Młodzieży Szkolnej. Na 
torze lodowym stanęło 312 młodych 
łyżwiarzy reprezentujących 13 szkół 
z Gdańska, Malborka i Opalenia.

Dziewczęta i chłopcy ze szkół 
podstawowych i gimnazjów zmierzyli 
swe siły w jeździe szybkiej na lodzie 
po małym torze o długości 111 m wal-
cząc o tytuł indywidualnego mistrza 
Miasta Gdańska i mistrza wojewódz-
twa Pomorskiego. Wszyscy mieli do 
pokonania dystans 3 okrążeń /tj. 

W klasyfikacji indywidualnej 
Igrzysk dziewcząt na dystansie 
333 m pierwsze miejsce zaję-
ła Zuzanna HECZKO z SP 35 
z Gdańska, z czasem 49.626 
min. W klasyfikacji indywidualnej 
Igrzysk chłopców pierwsze miej-
sce zajął Paweł OBŁOŃSKI z SP 
35, z czasem 47.841 min. 

Wyścig po medal 

Słowa tej piosenki zaśpiewa-
ły pięknie dwie zgrabne panienki 
Marianna Tyszkiewicz i Katarzyna 
Kaszubowska z IVb, przygotowane 
przez Małgorzatę Kardaś. Rozpoczę-
ły tym finał wojewódzkiego konkursu 
wiedzy „Historia Euro i europejskiej 
piłki nożnej”.

Anna Senger wystąpiwszy na 
środek sali przeczytała zebranym 
uczestnikom numery zwycięskich 
szkół. Pierwsze miejsce zajęła trium-
falnie SP 75, zdobywając aż 127 punk-
tów. A oto co powiedzieli nam chłopcy 
ze zwycięskiej drużyny. – „Lechia” bę-
dzie mistrzem Pomorza – powiedział 
Mikołaj Haba, grający w niej w rugby. 
Jakub Możejko wyżywa się w grze 

„Bo mój chłopiec 
piłkę kopie”

w piłkę nożną. Norbert Kański jest mi-
strzem Polski w lekkiej atletyce. Michał 
Majchrzak gra w siatkówkę i przyznał 
się do swej wielkiej ambicji. Opiekunką 
drużyny jest Anna Wolińska. 

Drużyna gospodarzy SP 39 za-
jęła II miejsce z różnicą zaledwie 
dziewięciu punktów w stosunku do 
zwycięzcy. Trzecie miejsce przy-
padło SP 4, czwarte – SP8, a piąte 
– SP 45. Wszyscy z radością przyję-
li nagrody. Ufundowała je: Nordea, 
Hossa, Urząd Marszałkowski oraz 
gospodarze konkursu. 

– Wzorowa szkoła – powiedziała 
Anna Masztalerz z Biura Prezydenta 
ds. Sportu i Euro, jednocześnie fun-
datora nagród. 

Nic dziwnego, doskonale za-
rządzająca szkołą dyrektor Anna 
Ptasińska-Wojewoda powołała spe-
cjalny zespół. – Ufundowaliśmy ce-
giełkę dla stadionu jako jedyna szko-
ła – dodała. 

Organizacją konkursów zajmują 
się więc: Stefania Kobylińska, Jaro-

sław Karczewski – jednocześnie au-
tor ponad dwustu pytań testowych, 
Danuta Musińska, Marlena Maśnica, 
Alina Pietrzak i Hanna Michalczyk. 

– Przygotowanie uczniów do kon-
kursu to duże wyzwanie – powiedzia-
ła Anna Senger. – Są to materiały 
i zajęcia ponadprogramowe. 

Śpiewają pięknie i z wdziękiemDrużyna cieszy się ze zwycięstwa
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Płynąca Motława nieopodal 
Gimnazjum nr 8 stwarza ogromne 
szanse dla wychowania morskiego. 
Jest prawdopodobnie jedynym gim-
nazjum w Trójmieście, gdzie lekcje 
wychowania fizycznego prowadzone 
są na wodzie. Ponieważ nauczycie-
le są również ratownikami WOPR-u, 
to zapewnia bezpieczeństwo zajęć. 
Wielu absolwentów zasila szeregi 
WOPR – u. Można ich spotkać za-
równo patrolujących gdańskie pla-
że, jak i pracujących na miejskich 
basenach. 

Gimnazjum na wodzie 
Bliskość dwóch klubów kajako-

wych – Morskiego Robotniczego 
Klubu Sportowego i Klubu Wod-
nego Żabi Kruk sprawia, że wielu 
uczniów na lekcjach wychowania 
fizycznego zaczyna swoją przygodę 
z wodą. Przykładem są Młodzieżowi 
Mistrzowie Europy Smoczych Łodzi 
z 2009 r. Kiedy płyniemy kajakiem 
obok Żurawia, machają do nas tu-
ryści. Nie możemy ich pozdrawiać, 
gdyż nasze ręce trzymają wiosła. 

Ze sportowym pozdrowieniem 
 Paweł Zienkiewicz, Gimnazjum nr 8

Od  początku marca nauczycielki 
j. angielskiego Magdalena Pietrzyk, 
Elwira Dębska i Ludmiła Marczykow-
ska uczyły tańca irlandzkiego. Ćwi-
czyły na długiej przerwie krok po kro-
ku w takt skocznej muzyki. W dniu 
św. Patryka, 17 marca, nasza szkoła 
zazieleniła się rozwieszonymi listka-
mi koniczyny. Na przerwach ucznio-
wie mieli wspaniałe zajęcie, gdyż 
z dużym zaangażowaniem szukali 
tej jedynej – czterolistnej koniczyny. 
Emocje rosły, ponieważ listek był do-
brze ukryty, a na szczęściarza cze-
kała słodka nagroda.

Gdy któryś z poszukiwaczy czuł 
się zmęczony, mógł usiąść w holu, by 
obejrzeć film o tańcach irlandzkich. 
Wreszcie nadszedł wyczekiwany 
moment. Z głośników  w sali gimna-
stycznej zabrzmiały irlandzkie melo-
die, które zwabiły zarówno uczniów, 
jak i nauczycieli. Wszyscy ochoczo 
ruszyli do tańca, by jak najlepiej po-
kazać, czego się nauczyli. Widok tylu 
tancerzy był imponujący!

Wspólna zabawa trwaławiele dni 
i wszyscy się zaprzyjaźnili. Cieszymy 
się, że uczniowie mogli ciekawie spę-
dzać przerwy międzylekcyjne.

 Edyta Lewandowska

Podczas Dnia kota, 17 lutego, 
dzieci przyniosły wiele pluszowych 
zabawek. Były konkursy plastycz-
ne, wiedzowe, poetycko-literackie, 
słuchanie bajek o kotach, ogląda-
nie filmów. Niektóre dzieci stały się 
kotkami, piły mleczko przez słom-
kę, a najbardziej sprawne biega-
ły z przypiętymi ogonkami. Klasy 
pierwsze bawiły się na „Kocim tur-
nieju”, który dostarczył wiele emo-
cji. Uczniowie całej klasy musieli 
wspólnie narysować kota. Każdy 
miał na to zaledwie kilka sekund. 
Poszczególne konkurencje wywo-
ływały wiele śmiechu i radości. Na 
zakończenie turnieju wspólnie obej-
rzeliśmy bajkę o „Kocie w butach”. 
Dzieci zastanawiają się teraz, kiedy 
będzie Dzień psa? 

Małgorzata Łapuć

Opiekujmy się kotkami 

Taniec irlandzki z czterolistną koniczynką

Czy mój kotek piłby przez słomkę?

SP 58Wspaniały pomysł na przerwy 
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I podobne dziwne i zabawne konkurencje wy-
pełniły wiosenny dzień. Troska o przyrodę była 
celem tych oryginalnych obchodów 21 marca. 
Uczniowie dowiedzieli się, jak rozpoznawać tropy 
zwierząt, a szkolne niedźwiedzie toczyły beczkę 
z miodem. Pomysłowi zrobili najwyższe drzewo 
ze starych gazet i wymyślili reklamę „Oszczędzaj-
my drzewa”. Uczniowie utalentowani plastycz-
nie malowali plakaty, umieszczając w nich hasło 
– chrońmy lasy. Po wspaniałej zabawie i zawo-
dach pełnych emocji kl. IV b zdobyła tytuł przy-
jaciela lasu. Były również konkurencje dla dziew-
cząt: konkurs na piękną fryzurę, makijaż i malo-
wanie paznokci. Wyzwaniem było obieranie jajek 
na twardo na czas. 

Brawo organizatorzy! Małgorzata Dobosz, Bo-
żena Gilla, Włodzimierz Malinowski i Ziemowit 
Tyczyński. Wielkie uznanie zdobył Rafał Kardela 
za zdjęcia. 

Świetny pomysł – zabawa i nauka. Zachęca-
my inne szkoły do równie ciekawych przedsię-
wzięć! Kto okaże się lepszy na wiosnę?! 

Rzut 
szyszką 
do celu 

Fot. Rafał Kardela 

Jakie drzewo wyrośnie z gazet?

Nawet ręka mi nie drgnie

Ha, ha, zjedzą te wszystkie jajka! Taki plakat wiele was nauczy
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