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Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych

Laureaci konkursu
„Pokolenie2016”
w Nowym Ratuszu

Mamy złoto!
Po blisko trzech latach
intensywnych przygotowań
pod kierunkiem dawnego
bramkarza Lechii Gdańsk
– Ferdynanda Wierzby, a naszego nauczyciela wychowania fizycznego, zdobyliśmy
I miejsce w turnieju „Piłkarskie

środy z Lechią Gdańsk – edycja jesień 2009”. Zintegrowało
to nasz zespół szkolny, nauczyło fair-play.
Dziękujemy, trenerze
Wdzięczni uczniowie
Szkoły Podstawowej nr 69

Straż Miejska uczy
przepisów w Szkole
Podstawowej nr 86
Dzieci z oddziałów przedszkolnych uczestniczyły 9
listopada w zajęciach edukacyjnych „Autochodzik”, prowadzonych przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej. Pracownicy
opowiedzieli, jak przechodzić
przez jezdnię i przestrzegli

przed zagrożeniami. Dzieci
z wielkim zaangażowaniem
brały udział w ciekawej formie
edukacji, używając autochodzika, którym się poruszały
po planszy ze znakami drogowymi.
Irmina Kurowska

Sportowy sukces Gimnazjum nr 6

Zespół naszego gimnazjum

zdobył I miejsce
W hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Kołobrzeskiej 14
odbył się 14 listopada finałowy
turniej „Szkoły bez nudy i nałogów”, organizowany przez KMP
w Gdańsku i GCPU. Honorowy
patronat objął prezydent Paweł
Adamowicz. Wydarzenie wynika
z „Miejskiego programu zapobie-

Zwycięska drużyna

gania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego”. W finale
brały udział trzy gimnazja wyłonione w trzech turach eliminacji:
Gimnazjum nr 11, Gimnazjum nr 6
i Gimnazjum nr 2. Nasi zawodnicy
byli w finale najlepsi.
Dyrekcja

Szkoła Podstawowa nr 61

- nowe boisko
Radość na twarzy dzieci,
transparenty z hasłami „Viva
Lotos”, „Zawsze zdrowo, bo
sportowo”, wystrzały z salwy
armatniej i wzlatujące ku niebu
gołębie towarzyszyły uroczystości oddania boiska ze sztuczną
nawierzchnią. Uczniowie rozegrali na nim pierwszy mecz
piłki nożnej. Nasze boisko jest
kolejnym obiektem powstałym w ramach projektu „Junior
Gdańsk 2012” i pierwszym na
Przeróbce.

Wstęgę przecinali: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, prezes Grupy Lotos
s.a. Paweł Olechnowicz,
wiceprzewodniczący Społecznego Komitetu Wsparcia Euro
Gdańsk 2012 Romuald Kinda,
ksiądz prałat Włodzimierz
Zduński, dyrektor szkoły Barbara Wojtala i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
Ewelina Olszak.
Iwona Pojmaj
Barbara Czeszejko-Sochacka

Wydarzenia w szkole

„Literatura o Gdańsku” konkurs w XIX LO
- Konkurs jest wspaniałym
pomysłem – mówi Kamila Król.
- Przeczytałam kilka książek Stefana Chwina, które bardzo mi się
spodobały, skłaniały bowiem do
refleksji i w piękny sposób opisywały Gdańsk - miasto mojego
dzieciństwa. Umiejętność literacka
autora oraz mój sentyment do miasta zachęciły mnie do podążania
śladami bohaterów. Mogę już powiedzieć, że wiedzę na temat
topografii mam nie tylko w głowie,
ale również „w nogach”, dzięki wycieczce, jaką organizuję dla mojej

Kamila Król wœród ulubionych ksi¹¿ek

klasy. Wzbogacam swoją wiedzę na
temat miasta, szukając miejsc, które
były inspiracją dla pisarza.
Zapoznałam się z biografią
twórców i z wypowiedziami w prasie. Bywam także na spotkaniach
autorskich. Miałam okazję uczestniczyć już w spotkaniu ze Stefanem
Chwinem oraz Pawłem Huelle.
Usłyszałam ciekawe wiadomości,
które nigdzie nie były publikowane.
Chociaż przygotowania do konkursu zajmują sporo czasu i pracy, lecz
uważam zagadnienie warte jest wysiłku – dodaje Kamila.

W Szkole Podstawowej nr 20
– konkurs „Znani ludzie morza”
- Wielką wartość wychowawczą prezentują patroni naszych
szkół: Zaruski, Teliga, Grudziński, Borchardt czy Unrug – powiedziała dyrektor szkoły Justyna
Dmitruk. – Ich postawy i ciekawe
koleje życia stały się inspiracją
do zorganizowania I wojewódzkiego konkursu przybliżającego
ich sylwetki.
W konkursie udział wzięło
osiem szkół z województwa.
Każda z drużyn przygotowała prezentację multimedialną.
Zadaniem konkursowym był
również test, sprawdzający
wiadomości. Na terenie szkoły
organizacją konkursu zajmowała
się nauczycielka historii Hanna
Szwankowska i bibliotekarka
Mirosława Jóźwiak. Marzena
Czyżyk wraz ze swoim kołem
teatralnym przygotowała inscenizację „Morski kot”.

I miejsce zdobyła SP 34 im. Leonida Teligi z Gdyni; opiekunką
laureatów była Ewa Barwińska. II
– SP nr 19 im Zasłużonych Ludzi
Morza, III – Zespół Kształcenia
i Wychowania w Strzebielinie
im. Karola Olgierda Burchardta;
opiekunem zawodników był Sebastian Okrój.
W jury zasiadała przedstawicielka Rady Rodziców, Małgorzata Hoppe oraz komandor dr Sławomir Kudela, dyrektor Muzeum
Morskiego w Gdyni, jednocześnie
fundator nagród. Wszystkie dzieci
dostały również dyplomy uczestnictwa i szkoła serdecznie się
nimi zaopiekowała.
- Konkurs okazał się sukcesem
– powiedziała dyrektor Dmitruk.
– Prezentacje multimedialne były
interesujące i wszyscy uczestnicy
poszerzyli swoją wiedzę na temat
patronów szkół.

Zwycięskie drużyny wraz z jurorem i opiekunami

Laureaci z SP 34 prezentują swoją wiedzę

Druk czasopisma jest dofinansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wrêczenie dyplomów laureatom
konkursu „Pokolenie 2016”
w sali obrad Rady Miasta Gdañska
Fot. Agnieszka Hejmowska.
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Wydarzenia w szkole

W Szkole Podstawowej nr 15

Dzień Praw Dziecka

Z okazji święta Krystyna Baryś przygotowała uroczystość,
której kluczowym i wzruszającym momentem było
odczytanie „List do mojego dziecka”. Napisali go rodzice,
zauważający wartości, jakie wnoszą dzieci w ich życie.
Listy były refleksyjne i podkreślały wyższość uczuć
i rozumienia potrzeb dziecka nad koniecznością wymagań
dyscypliny.
Uczniowie przedstawili multimedialną prezentację zatytułowaną
„Ja mam prawo, ty masz prawo, on
ma prawo”. Na tę okazję narysowali
wiele obrazków, które zostały pokazane na wystawie. Szkoła Podstawowa nr 15 przystąpiła do programu
UNICEF „Szkoła z prawami dziecka”.
W ramach programu w każdej z klas
odbywały się zajęcia na ten temat.
Na uroczystość zaproszono przyjaciół szkoły – Dorotę Rajczyk-Gałkowską z PGNiG, dyrektora GCPU
Adama Landowskiego oraz dyrektora
MOPS-u Jacka Wilczewskiego.

Dzień Praw Dziecka obchodzimy
20 listopada. Z tej okazji o godz. 12
za zgodą Narodowych Sił Powietrznych uczniowie wypuścili w niebo
240 błękitnych balonów z wypisanymi prawami dziecka. Uroczystości odbywały się w wielu szkołach
w całej Polsce, w tym w dziesięciu
szkołach w Gdańsku. Kiedy balony
wzbiły w powietrze, rozpoczęło się
wspólne świętowanie na szkolnym
boisku.
W tym roku przypada również
XX rocznica uchwalenia Konwencji
o Prawach Dziecka.

Krystyna Baryś prowadzi uroczystość
Konwencja jest najbardziej rozpowszechnionym dokumentem dotyczącym praw człowieka - podpisały ją wszystkie państwa na świecie,
a prawie wszystkie - z wyjątkiem Somalii i USA - ją ratyfikowały. Polska
podpisała i ratyfikowała Konwencję w 1991 r., ale już w 1978 r. była
inicjatorem uchwalenia konwencji i autorem jej pierwotnego projektu.
Prawa dziecka wynikają z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej i przysługują każdemu dziecku. Praw nie można dziecka
pozbawić. Prawa dziecka dotyczą relacji władza - jednostka, w związku
z tym państwo musi zapewnić dziecku możliwość korzystania
z przysługujących mu praw.

Lech Wałęsa w Zespole Szkół
Inżynierii Środowiska CKU

Dla uczczenia 9 i 11 listopada, a także roku 1989
zaproszono prezydenta Lecha Wałęsę - symbol
historii najnowszej. W Sali Herbowej w obecności
licznie zebranej młodzieży gościa powitał dyrektor
placówki Aleksander Nagucki oraz przedstawiciel
Rady Rodziców Andrzej Siewrug.
Prezydent dyskutował na temat Polski dawnej i obecnej, skupił się na przyszłości Ojczyzny.
Zachęcona młodzież zadawała
wiele pytań. Dotyczyły okresu „Solidarności”, prezydentury oraz wizji
Polski i Europy. Rzeczowe i pełne
humoru odpowiedzi podobały się
młodzieży. Zaimponowało im
traktowanie ich z szacunkiem.
Prezydent w nich upatruje przyszłość Polski. I ponieważ temat
nie został wyczerpany, zaproponował kolejne spotkanie.
By upamiętnić wizytę,
Lech Wałęsa złożył podpis na
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przygotowanej tablicy. Podpisał także książkę swojego
autorstwa, której kilkadziesiąt
egzemplarzy zostawił uczniom
i poprosił o wspólne zdjęcie. Warto było przyjść – mówili
uczniowie po zakończeniu
spotkania. - Równy gość.
Spotkanie zatem się udało.
Cel został osiągnięty: dyskusja o Polsce i Europie, o tym,
co warte pamięci, a co godne
ubolewania toczyła się jeszcze
na zajęciach.
Katarzyna Dobrowolska,
nauczyciel ZSIŚ

Wydarzenia kulturalne

Laureaci konkursu „Pokolenie2016” w Nowym Ratuszu
W tym pięknym miejscu,
w wielkiej sali obrad 27 listopada Prezydent
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
wręczył dyplomy laureatom konkursu literackiego.
Dyplomy otrzymali również ich nauczyciele
prowadzący, którzy potrafili zainspirować swych
wychowanków do wypowiedzi, a także
dyrektorzy szkół uczestniczących w konkursie.
W uroczystości role asystentów pełnili uczniowie
Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych, ubrani
w teatralne kostiumy: Adam Głąb, Dominik Gałązka,
Kamil Zielonka, Natalia Pawlik.

W liście gratulacyjnym skierowanym do uczniów Prezydent dostrzegł
wielkie wzruszenie, jakim obdarzają
rodzinne miasto – Gdańsk. Pragnienie pozostania tu i noszenie zaszczytnego tytułu Obywatela Miasta
Gdańska, które autorzy deklarowali
w swej pracy, Prezydent uważa za
szczególnie cenną wartość. Mieliśmy
okazję zapoznać się z pragnieniami
nowego pokolenia, które będzie
kontynuować dzieło rozwoju Gdańska. Autorzy prac doceniają wielką

Uczniowie słuchają słów prezydenta

wartość nauki i żywią postanowienie
ukończenia dobrych szkół, które są
w tym mieście. Oczyma wyobraźni
widzą swoje domy, które zbudują,
by ich przyszłe rodziny mogły tu
spokojnie się rozwijać. Prezydent
pragnął się dowiedzieć, jakie zawody wybrali laureaci. Pytał, czy pragną
zostać kosmonautami lub odkrywcami. Prezydent zauważył ważną rolę
rodziców, którzy również przybyli na
tę uroczystość.
Uczniowie pisali pracę na temat
„Kim będziesz w roku 2016”. Jakie
są twoje plany, zamierzenia, aspiracje, cele. Uwzględnij perspektywę
Gdańska w Zjednoczonej Europie”.
Konkurs został ogłoszony przez
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego oraz „Nowy Kurier Nadbałtycki”.
Wszystkie prace wykonywała Emma
Popik, która odpowiada za całość zamierzenia.
Z wielką radością przyjęliśmy
słowa Prezydenta, który obiecał,
że zostanie wydana książka zawierająca prace laureatów oraz
ich fotografie. Mówił szczegółowo,
jakie ma życzenia w odniesieniu
do formy książki. W taki więc sposób spełnią się nasze marzenia
i widzimy oczyma wyobraźni, jak
ta piękna książka jest wręczana
najważniejszym gościom, którzy
odwiedzą nasz Gdańsk. Ponieważ
temat pracy uwzględnia rolę Zjednoczonej Europy, egzemplarze
tego dzieła z pewnością znajdą się
w Parlamencie Europejskim.

W VIII Liceum Ogólnokształcącym

najlepsi z najlepszych
Tytuł najlepszych z najlepszych otrzymało 31 laureatów
konkursu „Pokolenie 2016”. Spotkanie ich i wręczenie
im nagród odbyło się 2 grudnia w naszej szkole. Nagrody
wręczyła Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa
Kamińska.
Emma Popik, organizatorka
konkursu, wyróżniła szkołę w taki
sposób ze względu na szczególnie
wartościową treść prac nadesłanych
z naszej szkoły. Również forma literacka upoważniała do przyznania
tytułu najlepszego z najlepszych.
- Prace były szczególnie wzruszające poprzez prawdę i szczerość.
Uczniowie pokazali swoją przy-

szłość w sposób konkretny: mają
już solidne plany i zmierzają prostą
drogą do celu. Są jak najbardziej
godni podziwu – powiedziała organizatorka konkursu.
Podczas uroczystości siedmiu
najlepszych czytało swoje prace:
Alicja Stefańska, Agnieszka Mackoś, Kamila Sobczak, Katarzyna
Rucińska, Witold Freza, Wojciech

Cieszą się z tytułu najlepszych
Piątkowski i Wojciech Żukowski.
Z VIII LO nadesłano największą
liczbę najlepszych prac.
Uczniowie szkoły mówili o swoich marzeniach, pokazując przyszłą
wizję Gdańska. Aleksandra Janczak

oraz Dominika Sajdak zaśpiewały liryczną piosenkę o Gdańsku, ilustrowaną zdjęciami najpiękniejszych
zakątków miasta .
Magdalena Maciąg i Karolina
Chojdak z klasy II d VIII LO
9-10/2009
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Nauczyciele piszą do Kuriera

Tradycje patriotyczne w Szkole Podstawowej nr 57
W Trójmieście istnieje grupa
szkół noszących imiona bohaterów
II wojny światowej, którzy walczyli
w Polskich Siłach Zbrojnych na
Zachodzie. Są to następujące szkoły: Szkoła Podstawowa nr 57 im.
gen. Władysława Andersa, Szkoła
Podstawowa nr 59 im. I Dywizji
Pancernej gen. Stanisława Maczka, Szkoła Podstawowa nr 69 im.
gen. Stanisława Sosabowskiego,
Szkoła Podstawowa nr 38 im.
gen. Stanisława Maczka, Szkoła
Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 9 im. gen. Władysława
Sikorskiego w Sopocie, Szkoła
Podstawowa nr 17 im. Wiceadmirała Józefa Unruga w Gdyni.
Szkoły tworzą klub, którego koordynatorem jest Józef Czerwiński
– dyrektor SP nr 57. Do zrzeszonych szkół przychodzą i wygłaszają
pogadanki członkowie Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Kombatanci są
też uczestnikami uroczystości szkolnych i dokonują pasowania uczniów
klas I. Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie i rodzice są zapraszani na uroczystości kombatanckie, ze

składaniem wieńców przy pomniku.
gen. Stanisława Maczka w Gdańsku
– Wrzeszczu włącznie.
Przedstawiciele tych szkół,
wspólnie z kombatantami i pocztami sztandarowymi, odwiedzają
groby gen. Władysława Andersa na
Monte Cassino i gen. Stanisława
Maczka w Bredzie.
Dyrektorzy wymienionych szkół,
nauczyciele, a także sztandary posiadają wiele odznaczeń nadanych
przez Ministra Obrony Narodowej,
Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
oraz Stowarzyszenia kombatanckie.
Szkoły zrzeszone w klubie skupiają
się wokół hasła: „Od współpracy
militarnej w czasie II wojny światowej, do współpracy w Zjednoczonej
Europie”.
Jesienią w szkołach odbywają
się pasowania uczniów klas I. Zwyczaj ten wywodzi się z ceremoniału
pasowania na rycerza i współczesnego pasowania na oficera wojska
polskiego. W Szkole Podstawowej
nr 57 im. gen. Władysława Andersa przy dźwięku werbli następuje
wprowadzenie sztandaru szkoły

Ppłk Władysław Dwojak dokonuje pasowania uczniów

i odśpiewanie hymnu państwowego. Przemawia dyrektor szkoły.
Bardzo cenimy przemówienie
prezesa Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich
Sił Zbrojnych na Zachodzie ppłk
Władysława Dwojaka. Podchodzi
do mikrofonu żołnierz gen. Stanisława Maczka. Gdy zaczyna przemawiać, wszyscy zgromadzeni
słuchają w ciszy jego refleksji. Do

pasowania używamy prawdziwej
oficerskiej szabli.
Uczniowie doceniają rolę wybitnych postaci w wydarzeniach
dziejowych. Mogą one być dla nich
autorytetami. W najbliższym czasie
czeka nas w Sejmie spotkanie z Ireną Anders, wdową po gen. Władysławie Andersie.
Józef Czerwiński
dyrektor SP 57

Festiwal Twórczości Patriotycznej

w Gimnazjum nr 12

Tańczy zespół Gimnazjum 12
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Festiwal odbywający się od 4 do
6 listopada nasza szkoła zorganizowała przy współpracy z ZNP, pod
honorowym patronatem zastępcy
prezydenta Ewy Kamińskiej. Słowa
Jana Pawła II „Patriotyzm i wiara to
klucz do lepszego świata” – przyjęliśmy jako motto. Inicjatorką imprezy
była dyrektor Gimnazjum nr 12
Barbara Kowalińska. Za organizację odpowiadała Teresa Styś;
współpracowali z nią Katarzyna
Szymańska, ks.Adam Sołdek, Lucyna Szapiel, Marlena Paczoska
oraz Ewa Gołaszewska.
Była to druga edycja festiwalu
rozszerzona na osiem kategorii:
konkurs recytatorski, małych form

teatralnych, prezentacji multimedialnych, piosenki i pieśni patriotycznej,
taneczny, plastyczny i fotograficzny
oraz przeznaczony dla nauczycieli
konkurs na scenariusz uroczystości
szkolnej o tematyce patriotycznej.
Mieliśmy również okazję obejrzeć
suitę tańców kaszubskich w wykonaniu uczniów klasy III Szkoły Baletowej przygotowanych przez Milenę
Jurczyk. W festiwalu wzięło udział
ponad trzystu uczniów z gimnazjów
i szkół podstawowych.
Ewa Kamińska wręczyła dwie
nagrody główne. I nagrodę w kategorii szkół podstawowych otrzymała
Szkoła Podstawowa nr 52, a w kategorii gimnazjów - Gimnazjum nr 12.

Program edukacyjny

W X LO Koło Wiedzy o Bursztynie
Głównym celem w naszej działalności jest inspirowanie
młodzieży do poszukiwań informacji o bursztynie,
ich opracowywania i przekazywania. Kształtujemy
świadomość silnego związku bursztynu z Gdańskiem.
Nasza aktywność została uhonorowana objęciem nas
patronatem przez Międzynarodowe Stowarzyszenie
Bursztynników w roku 2004. Za wieloletnią działalność
popularyzującą bursztyn bałtycki, rozwijanie naukowych
zainteresowań oraz promocję Gdańska jako Światową
Stolicę Bursztynu przyznano nam w ubiegłym roku
honorowy tytuł „Szkoły na bursztynowym szlaku”.
Koło Wiedzy o Bursztynie jest
unikalne w swojej formule. Program koła jest adresowany do
młodzieży uzdolnionej plastycznie i obdarzonej wrażliwością.
Rozwijając zainteresowania, uczy
korzystania z fachowej literatury.
Pozwala na połączenie wiedzy
z poważnych dziedzin nauki, jak
biologia czy historia ze sztuką.
Uczy prezentacji swoich dokonań i kształtuje poczucie piękna
i estetyki.
Szczególnym wydarzeniem
było zorganizowanie w 1997 roku
I Szkolnej Sesji Popularnonaukowej „Gdańsk na bursztynowym
szlaku”, co się wpisało w milenijne obchody. Ponad rok trwały
przygotowania – intensywnie nawiązywaliśmy kontakty. Informacji
poszukiwaliśmy w Muzeum Ziemi
PAN w Warszawie, na Uniwersytecie Gdańskim i w Instytucie Geologicznym w Sopocie. Opracowane
i opublikowane wówczas materiały wygłoszono na seminarium
w obecności znakomitych gości.
Wielkim przedsięwzięciem
było także przygotowanie stanowiska prezentującego bursztyn w imprezie organizowanej
z okazji Dni Hanzy w roku 2004.
Złoto północy odgrywało ważną
rolę w dziejach jej miast. Uczniowie przygotowali bogatą sesję
plakatową, opracowując „Szlak
Hanzy” i „Bursztynowe szlaki”,
„Genezę bursztynu” oraz sylwetki
„Słynnych bursztynników”. Postawiono stanowisko do obserwacji
inkluzji i prowadzono konkurs.
Wydarzeniu towarzyszyła okazała wystawa publikacji i surowca
bursztynowego.

Uczestniczymy w seminariach, wernisażach i wystawach.
Zwiedzamy ekspozycje muzeów.
Każdego roku uczestniczymy
w seminarium organizowanym
przy Międzynarodowych Targach Bursztynu i Kamieni Jubilerskich „Amberif”. Zwiedzamy
ekspozycje, co stwarza okazję do
poszerzenia wiedzy o bursztynie
i oglądnięcia bursztynowych okazów z całego świata. Spotykamy
artystów bursztynników i światowej sławy naukowców.
Organizujemy konkursy,
warsztaty i seminaria. Pod hasłem „Przeżyj bursztynową
przygodę!” zorganizowaliśmy
warsztaty, na których robiliśmy
biżuterię. Na warsztaty „Bursztynowy naszyjnik dla mamy” zaprosiliśmy dzieci z przedszkola
„Fantazja”. Drobnymi kawałkami
bursztynu dzieci okleiły pudełeczka na biżuterię, a z paciorków zrobiły naszyjniki. Emocje
były ogromne! W warsztatach
wzięło udział 22 dzieci. Zajęcia
filmowała niemiecka telewizja
ARD. Zwykle przed Bożym Narodzeniem odwiedzamy dzieci
z Oddziału Hematologii AM oraz
dzieci z Pogotowia Opiekuńczego i wraz z nimi robimy upominki
z bursztynu.
Bursztyn – piękny, magiczny,
skrywający w sobie wiele tajemnic, od stuleci inspiruje artystów.
Propagowanie wiedzy o nim, znaczeniu dla rozwoju nauki, sztuki,
kultury oraz związkach z historią
Gdańska były inspiracją do zawiązania w naszej szkole koła zajmującego się tematyką bursztynu.
Małgorzata Befinger

Oglądanie inkluzji

Dni Hanzy

Projekt: “Naszyjnik dla mamy”
9-10/2009
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Projekty edukacyjne

Dzień Witaminy w Szkole Podstawowej nr 69
Uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły wiedzą, w jaki sposób można
bronić się przed grypą! Zorganizowali
6 listopada akcję prozdrowotną - Dzień
Witaminy.
Ta wyjątkowa inicjatywa nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej miała na
celu promować zdrowy styl życia, zachęcić do spożywania owoców i warzyw, ale przede wszystkim utwierdzić
w przekonaniu, że dieta bogata w witaminy może złagodzić skutki jesiennych
przeziębień i gryp.
Rozstawiono stoiska, na których
każda klasa prezentowała warzywo lub
owoc. Uczniowie klas 0-3 przygotowali

informację na temat wybranej witaminy.
Największe zainteresowanie wzbudziły oryginalne przebrania i wesołe
piosenki. Występom „pomidorków”,
„ogórków”, „cebulek”, „marchewek”
towarzyszyły entuzjastyczne reakcje
zebranej publiczności. Dzień Witaminy
zakończył się degustacją surówek.
Społeczność uczniowska i grono
pedagogiczne zdecydowali, że tak
zdrowa akcja zostaje wpisana do kalendarza ważnych wydarzeń z życia
szkoły. Zapraszamy za rok do nas na
Dzień Witaminy!
E. Kwapisiewicz

Wiele się nauczyliśmy o witaminach

W Zespole Specjalnego Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego nr 27

Niepowtarzalna lekcja historii
Do naszej szkoły przybyło 40
kombatantów II wojny światowej,
wśród nich najstarsi - Stanisław
Gładysz i Zbigniew Brokman. Stało
się to ze względu na XX rocznicę istnienia Oliwskiego Koła Światowego
Związku Żołnierzy Armii Krajowej.
Gości witały dyrektor szkoły Marzena
Wysocka i Barbara Kaczanowicz.
Uczniowie, chcąc uhonorować
żołnierzy, wystawili przedstawienie
„Lekcja historii”, ukazujące losy Polski i walkę o wolność. Przedstawienie
zostało odebrane ze wzruszeniem
przez zebranych. Krystyna Kowalewska opowiedziała historię Oliwskiego
Koła. Wysłuchaliśmy także wielu

Koncert karaoke na własnoręcznie wykonanych gitarach

Tydzień E-Twinningu

w Szkole Podstawowej nr 12
W dniach 26 – 30 października
uczestniczyliśmy w ogólnopolskich
obchodach programu E – Twinning,
którego celem jest współpraca szkół
w Europie za pośrednictwem mediów
elektronicznych. Zachęcając do poznawania kultur, szkół i rodzin, daje
możliwość wspólnego uczenia się i od
siebie nawzajem. Bierze w nim udział
już ponad 6 tysięcy szkół.
Na zajęciach „Realizacja projektu
E – Twinning” uczniowie doskonalą
umiejętności komputerowe i znajomość języka angielskiego, korzystając
z techniki cyfrowej w gabinecie językowym. Nauczycielka języka angielskiego Katarzyna Turska umożliwiła
im nawiązanie kontaktu z uczniami ze
szkoły podstawowej w Danii. Rozpoczęliśmy korespondencję e-mailową.
Z pewnością będziemy pracować nad
wspólnym projektem.
Szkoła przygotowała własny wkład
do obchodów na wszystkich poziomach

Nasi goście - kombatanci

Scena rozbiorów Polski
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niezwykłych wspomnień bohaterów
wojennych. Oglądaliśmy kroniki upamiętniające działalność Koła.
Spotkanie miało ogromne znaczenie dla gości - ludzi honoru,
skromnych i pełnych godności. Żołnierze Armii Krajowej są przyjaciółmi szkoły. Uczą młodzież prawdziwej historii i patriotyzmu, kształtują
właściwą hierarchię wartości oraz
wrażliwość na potrzeby innych.
Scenariusz przedstawienia przygotowały Barbara Prabucka i Anna
Kawka. Prezentację multimedialną
opracowała Lucyna Raszkowska
– Chmura. Montaż muzyczny przygotowała Renata Radtke.
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edukacyjnych. Klasy 0-2 zilustrowały
bajki: „O rybaku i złotej rybce”, „Kubusia Puchatka” i bajek państw europejskich. Klasy trzecie ułożyły krzyżówki
o bursztynie w języku angielskim. Klasy
4-6 przygotowały koncert piosenki angielskiej w wersji karaoke i na lekcjach
informatyki wykonały elektroniczne
pocztówki z zabytkami Gdańska W programie sportowym klasy czwarte grały
w dwa ognie, klasy piąte rozgrywały
mecz koszykówki.
Obchody uwieńczyło spotkanie
z Adamem Korolem - mistrzem olimpijskim w wioślarstwie. Dzieci klas
starszych przeprowadziły z nim wywiad
w języku angielskim. Publiczność zadawała wiele pytań, a olimpijczyk wykazał
się dużą cierpliwością i z uśmiechem na
twarzy odpowiadał na pytania dzieci.
Katarzyna Turska
Dorota Muszyńska
Zuzanna Łapińska
Izabela Walendzewicz

Projekty - programy edukacyjne

Goście z Portugalii i Turcji
w Gimnazjum nr 20 im. Hanzy
W naszej szkole od 11 do 17 października przebywali
nauczyciele szkół partnerskich programu Comenius
z Constancji i Trabzon. Wspólnie omawialiśmy szczegóły
realizacji projektu „Morskie szlaki handlowe łącznikiem
między kulturami”. To jeden z trzech aktualnie
realizowanych w szkole projektów Comeniusa. Chcemy,
aby uczniowie z różnych klas mieli możliwość pracy
metodą projektów i współpracy z młodymi ludźmi z całej
Europy.
Pomysłodawcą projektu dotyczącego morskich szlaków handlowych
w szesnastowiecznej Europie jest
nauczyciel historii Marek Neulitz.
Projekt ma na celu przybliżenie
uczniom procesów przenikania się
kultur w Europie, którą mimo regionalizacji zawsze łączył handel
i żegluga.
Podczas działań zaplanowanych
w projekcie, takich jak budowa modeli
statków handlowych, wykonanie makiet szlaków komunikacyjnych, przygotowanie posterów prezentujących
rozwój miasta portowego i wystawy
fotograficznej znanych w mieście
lub regionie budowli istniejących już
w XVI w. oraz wystawienie sztuki
teatralnej według scenariusza napisanego przez uczniów, gimnazjaliści

będą mieli okazję zaobserwować podobieństwa między kulturami krajów
partnerskich – Turcją, Portugalią
i Polską. Projekt służy też rozwijaniu umiejętności komunikowania się
we współczesnej Europie – komunikacja między partnerami odbywa się
w języku angielskim, który doskonalą
nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele
ze wszystkich trzech krajów. Czuwa
nad tym koordynator projektu – nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum nr 20 Michał Stankiewicz.
Pierwsza wizyta gości daje nam
nadzieję, że praca nad projektem
posłuży też budowaniu wzajemnej
przyjaźni między uczniami oraz nauczycielami szkół z Turcji, Portugalii
i Polski.
Grażyna Misiołek

Częstowanie chlebem

Nasi nauczyciele i nauczyciele z Hiszpanii. „ Konferencja prasowa”

Zaprosiliśmy nauczycieli

z Hiszpanii

W ramach projektu Comenius Regio 21-23 września
przebywały w naszej szkole trzy nauczycielki z Salou
w Hiszpanii: Carmen Sans, Ewa Badia i Elisenda Fenes.
W projekcie z ich szkoły uczestniczy 30 osób. Stronę
polską reprezentowali: dyr. mgr Anna Mańkowska, mgr K.
Szabelska - nauczycielka j. angielskiego, mgr E. MarzjanJeleńska, mgr J. Poręba i mgr R. Jaworska.
Na powitanie zorganizowaliśmy
konferencję prasową. Kilku uczniów
klasy II E było we wspaniałych
strojach ludowych! Goście byli mile
zaskoczeni tym, że Jakub Kallas
z klasy II E tłumaczył wszystko na
język hiszpański. Obie klasy zadawały Hiszpanom pytania: Jak sobie
radzą z angielskim? Jak im się podoba w Polsce? Naszym gościom
podobała się nasza szkoła.
Pytaliśmy również o problemy
uczniów w szkole. Okazało się,
że istnieje konieczność adaptacji
- przyjeżdżają do nich uczniowie
z 38 krajów. W Hiszpanii funkcjonuje inny system oceniania – punktowy. Dowiedzieliśmy się też, że u nich
zazwyczaj są trzy godziny lekcji, pół
godziny przerwy, a następnie dwie
godziny lekcji z półtoragodzinną

przerwą. Nauczycielki z Hiszpanii
lubią swoją pracę.
Zapytaliśmy o stan wiedzy na
temat naszego kraju. Otóż na lekcjach historii czasem wspominają
o Polsce, ale projekt ją poszerzy.
Nasi goście również byli zdziwieni naszą organizacją - w ciągu 10
minut przemieszczamy się z jednej
klasy do drugiej, nie spóźniając się
na lekcje, i mamy czas coś zjeść.
Smakowały im nasze potrawy. Po
poczęstunku panie oglądały lekcje
wf-u i angielskiego.
Wiktoria Malinowska IE
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Programy edukacyjne

Uczniowie Zespołu
Szkół Samochodowych
w programie Comenius
W dniach 18-23 października grupa uczniów z ZSS
w Gdańsku wraz ekipami z , Instituto Tecnico Industriale
„A. Monaco“ z włoskiej Cosenzy oraz Esperino Gymnasio–
Lykeio z Limassol na Cyprze wzięła udział w pierwszym
spotkaniu roboczym projektu Comenius „Protect don´t neglect! Practical climate protection in school
and training on the job.” Organizatorem wizyty była
niemiecka szkoła koordynująca projekt - Integrierte
Gesamtschule Mühlenberg z Hanoweru, największa w tym
mieście. Pomysłodawca projektu dr Hans–Jürgen Müller
zadbał o atrakcyjny program pobytu.
Celem projektu jest m.in. zbadanie w wielu aspektach zmian
klimatu oraz wskazanie sposobów
jego ochrony. My zajmiemy się badaniem emisji spalin do atmosfery,
Niemcy problemem energetyki,
Włosi wpływem zmian klimatu na
zdrowie, Cypryjczycy przyjrzą się

problemowi z perspektywy pracy
zawodowej. Opracowane wyniki
zostaną opublikowane i będziemy starać się je stosować. Celem
projektu jest również zwiększanie
wrażliwości na problemy związane
z ochroną środowiska i aktywizowanie do nauki języków obcych.

Uczestnicy projektu na spotkaniu z burmistrzem Hanoweru

Podczas uroczystości z udziałem ponad pięćdziesięciu
zaproszonych osób 7 października Prezydent
Gdańska Paweł Adamowicz przeciął wstęgę
symbolizującą otwarcie stadionu piłkarskiego,
wraz z przewodniczącym RMG Bogdanem
Oleszkiem, przewodniczącym SKWE Piotrem Soyką
i wiceprzewodniczącym SKWE Romualdem Kindą,
prezesem Navimor International oraz inwestorem
budowy boiska, prezesem firmy VITANIA Ronym Livni
i dyrektor Gimnazjum nr 2 Małgorzatą Perzyną.
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Uczniowie i nauczyciele poznaj¹
energooszczêdne systemy w IGS Mühlenberg
W Hanowerze obserwowaliśmy
wpływ klimatu na przyrodę w ogrodzie imitującym tropikalny klimat
w Sealife Aquarium, w Royal Garden
oraz w ZOO, w którym płynęliśmy
„rzeką Zambezi” wśród wybiegów
dla dzikich zwierząt. Kształcąca
była wycieczka do Wolfsburga,
połączona ze zwiedzaniem fabryki
Volkswagena. Interaktywne ekspozycje, zasoby muzeum, pawilonów
samochodowych i szklanych wież
pełnych nowinek motoryzacyjnych
były dla nas świetną lekcją.
Poznaliśmy strukturę energooszczędnej sieci energetycznej IGS
Mühlenberg. Elektrociepłownia szkoły
i panele solarne wytwarzają tyle energii, że nadwyżki sprzedaje się miastu.
Zwiedziliśmy elektrownię Stöcken zasilającej część Hanoweru w prąd.
Podczas spotkania nauczyliśmy się wiele. Na zajęciach z TI
uczniowie opracowywali zarys
strony internetowej projektu. Na

zajęciach z energii - technologii,
biologii - klimatologii wykonywali
różne doświadczenia. Adrian Konkel i Krzysztof Kaniowski referowali
w języku angielskim ich wyniki. Byli
jedynymi uczniami z przyjezdnych
ekip, którzy odważyli się wystąpić na
forum. Zadowolony z ich prezentacji
nauczyciel niemiecki zobowiązał nas
do wpisania im w polskim dzienniku
najlepszej oceny.
Na spotkanie do Ratusza udekorowanego flagami Cypru, Polski
i Włoch zaprosił nas burmistrz
Hanoweru. Byliśmy też na prelekcji
w Centrum Informacji Europejskiej.
Nasza ekipa przez cały czas
promowała Gdańsk i Pomorze.
Uczestników projektu obdarowaliśmy pamiątkami z symbolami miasta i regionu.
Opiekunkami naszej grupy były
poliglotka Agata Rymkiewicz oraz
Barbara Dembek-Bochniak
koordynator projektu

W Gimnazjum nr 2
otwarcie boiska w ramach
programu „Junior Gdańsk 2012”
Dyrektor wręczyła inwestorowi oprawioną w złotą antyramę
koszulkę z numerem 1 i napisem:
„Szanowny Panie Rony Livni.
Uznajemy pana za zawodnika nr
1 na boisku w Gimnazjum nr 2.
Dziękujemy za ten piękny, bezinteresowny dar”.
Na pamiątkę udziału w uroczystości każdemu z gości wręczono
szaliki kibica opatrzone logiem Vitanii, gimnazjum oraz partnera szkoły
– Towarzystwa Przyjaciół Sportu. Za
dotychczasową współpracę dyrektor
Perzyna podziękowała przed zebranymi Teresie Karpiej, prezes TPS.

Zaplanowana na 16 listopada
2009 r. wizyta katechetyczna arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego
w Gimnazjum nr 2 stała się okazją
do poświęcenia boiska. Arcybiskup wskazywał na konieczność
stosowania zasad uczciwej gry
i szanowania godności drugiego
człowieka. Uczniowie dali świadectwo wdrażania w życie prawd wiary,
miłości i wolności, o których nauczał
Jan Paweł II. Ks. Arcybiskup wyraził
zadowolenie z tak dojrzałych postaw
uczniów naszego gimnazjum.
Małgorzata Perzyna
dyrektor Gimnazjum nr 2

Wydarzenia w szkole

Miesiąc bibliotek
w VI Liceum Ogólnokształcącym
Obchody Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych, na
stałe wpisane do kalendarza imprez szkoły, przyniosły konkretne
rezultaty i sprawiły organizatorom
wiele satysfakcji. Wzrosło znaczenie biblioteki jako ważnego miejsca
w szkole, ośrodka promocji książki
i spędzania w pożyteczny sposób
wolnego czasu. Biblioteka zyskała
nowych czytelników. Wzbogacony
został księgozbiór o wiele ciekawych książek podarowanych przez
uczniów, nauczycieli i absolwentów.
Zapoznano młodzież z nowościami
księgozbioru oraz z literaturą klasyczną. Kształtowano jej gust czytelniczy, uświadamiając ważną rolę
doboru lektury. Rolą biblioteki jest
poprzez książki rozwijanie wyobraźni, nauka kreatywnego myślenia,
kształtowanie systemu wartości.

Przy organizowaniu obchodów
pomagał zespół polonistów, z przewodniczącą Danutą Kamińską.
Lekcje stały się bardziej atrakcyjne: na godzinach wychowawczych
czytano literaturę piękną oraz
przygotowywano inscenizacje na
konkurs. Korytarze szkolne zostały
przystrojone - polskie i obcojęzyczne
napisy odzwierciedlały bogatą ofertę
edukacyjną szkoły. W czytelni była
wystawa książek niezwykłych, czyli opatrzonych dedykacją autorów
– naszych nauczycieli i absolwentów
- oraz książek o niespotykanych wymiarach. Na tablicy wypisaliśmy tytuły książek rekomendowanych przez
nauczycieli i pracowników szkoły.
Najwięcej emocji wzbudziły gry
dramatyczne. Uczniowie, którzy wzięli w nich udział, doskonale rozwiązali sytuację, zmuszającą do działania.
Odbył się również finał konkursu na

Wzbudzające emocję gry dramatyczne
najciekawszą inscenizację utworu
dramatycznego. Pierwsze miejsce
zdobyła I B - wychowawca Joanna
Graczyk, drugie - klasa I C (wychowawca Bożenna Sucharska).
W konkursie „Rola książki” zwyciężyła Oliwia Boczkowska z II A i Oliwia
Strzelczyk z II C. Została także przez

Danutę Kamińską spisana Historia
Biblioteki. W listopadzie 1947 roku
księgozbiór liczył 36 książek i na
klasę przypadała jedna lektura, którą
należało przeczytać w ciągu nocy.
Organizatorzy
Jolanta Mroczkowska
Danuta Kamińska

Symboliczna
Sztafeta Pokoleń
w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6

Uroczysta przysiêga na sztandar

Śpiewa chór szkolny

Z okazji 91 rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości,odbyła się w naszej szkole uroczystość
upamiętniająca drogę Polaków do
odzyskania wolności. Gościliśmy
przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło
Gdańskie - kapitana Ryszarda Kozubowskiego i porucznika Ryszarda
Tomaszewskiego. Gościa specjalnego - Marię Fieldorf – Czarską,
córka gen. Emila Fieldorfa „Nila”,
jednego z dowódców polskiej Armii
Krajowej, reprezentował Ireneusz
Kaczmarek, będący wraz z nią pomysłodawcą idei Sztafety Pokoleń.
To właśnie podczas uroczystości
w naszej szkole miał miejsce akt
przekazania symbolicznej Sztafety Pokoleń uczniom naszej szkoły
- z rąk naszych gości na ręce dyrektora Pawła Zaremby, a następnie na
ręce przewodniczącej samorządu
szkolnego. Wartość takich gestów
oraz działania „Nila” przybliżył ze-

branym Piotr Szubarczyk z gdańskiego oddziału IPN.
Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali inscenizację
przysięgi Armii Krajowej z lutego
1942 r., najsilniejszej i najlepiej
zorganizowanej Armii Podziemnej
w czasie II wojny światowej. Dzieci
z klasy II b zaśpiewały piosenkę
„Warszawskie dzieci”. Chór szkoły zaprezentował swój repertuar
niepodległościowy. Ten oryginalny
apel patriotyczny przygotowało
wielu nauczycieli naszej szkoły.
Wszystkim się należą podziękowania za czas i zaangażowanie.

Nasi dostojni goście
9-10/2009
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VI Wojewódzki
Konkurs Polskiej
Pieśni i Poezji
Patriotycznej
W Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych już od sześciu lat święto Odzyskania Niepodległości
jest honorowane w sposób
szczególny. W bieżącym roku
konkurs odbył się 6 listopada. Młodzież z 25 gimnazjów
zaprezentowała swoje talenty
wokalno-instrumentalne oraz
recytatorskie w pięknej, reprezentacyjnej sali szkolnej,
mieszczącej stu dwudziestu
widzów. W jury zasiadali pracownicy Akademii Muzycznej
oraz IPN - u.
Koordynatorki konkursu:
mgr Gabriela Stańczewska,

mgr inż. Maria Kleina oraz
mgr Halina Wydra uzyskały od
sponsorów wartościowe nagrody. Wymieńmy: PZU – oddział
w Gdańsku, Stowarzyszenie
Rodzina Piaśnicka, SAM-34
Marek Theus, Związek Kombatantów, Stowarzyszenie
Przyjaciół AK, ZNP, „Solidarność”, IPN, senator RP Dorota
Arciszewska-Mielewczyk, poseł
PIS na sejm Zbigniew Kozak.
Patronat honorowy nad konkursem objęło stowarzyszenie
Rodzina Piaśnicka, które obdarowało każdą szkołę pakietem
edukacyjnym wraz z filmem
„Las Piaśnicki”.

Mateusz Bukato odbiera nagrodę za swą wspaniałą interpretację
wiersza z rąk Piotra Szubarczyka z IPN-u

Konkurs zakończył się wielkim sukcesem. Jury dostrzegło
wśród uczestników wybitnie
utalentowanych uczniów. Grand
Prix Konkursu zdobył Mateusz
Bukato z Gimnazjum w Ustce
za recytację wiersza Władysława Broniewskiego „Młodość”.
Starszy wizytator Marek Nowicki
również zauważył talent laureata i zaproponował mu występ
podczas mającej nastąpić uroczystości wręczenia stypendiów
premiera. Red. nacz „Nowego

Kuriera Nadbałtyckiego” Emma
Popik wysoko oceniła wiersz
Dominiki Krzyszczyk z Zespołu
Szkół w Sztutowie.
Szkoła doceniła również
nauczycieli, którzy przygotowali młodzież – i to należy
mocno podkreślić. Od dyrekcji
otrzymali bukiety kwiatów i okolicznościowe albumy książkowe
Stowarzyszenie Przyjaciół AK
nagrodziło ich medalami 70-lecia Państwa Podziemnego..
mgr inż. Maria Kleina

Tak się tworzy tradycję
Kilkanaście lat temu w ramach
edukacji regionalnej młodzieży
w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych
w Gdańsku (dawny ZSZ nr 7) za-
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częliśmy organizować dla uczniów
jednodniowe wycieczki dydaktyczne
upowszechniające kulturę Pomorza.
Zwiedzaliśmy Westerplatte i obóz
koncentracyjny Stutthof, Wdzydze

Kiszewskie, kalwarie w Wejherowie
i w Wielu, byliśmy w Krynicy Morskiej
i w Łebie. Opatrzyliśmy te wycieczki
hasłem „Poznajemy Pomorze”.
Trzy lata temu postanowiliśmy
powiązać te wyjazdy ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych.
Ślubowanie to zawsze akt uroczysty, który powinien utrwalić się
w pamięci uczestników, nawiązywać do tradycji i kultury narodowej.
Dlatego też ten podniosły moment
naszych uczniów odbywa się we
wrześniu każdego roku szkolnego
w miejscach pamięci narodowej na
Pomorzu.
Dotychczas byliśmy raz w Piaśnicy i dwa razy na Westerplatte,
planujemy także wizyty w Szpęgawsku i w historycznej poczcie polskiej
w Gdańsku. Ślubowanie łączymy

z wycieczkami dydaktycznymi. Tak
też ślubowanie w Piaśnicy powiązaliśmy ze zwiedzaniem kalwarii wejherowskiej, a Westerplatte z portem
gdańskim.
W obecnym roku z uwagi na
70 rocznicę wybuchu drugiej wojny
światowej i specjalnie z tej okazji
przygotowaną wystawę ponownie udaliśmy się na Westerplatte.
Uczniowie, płynąc statkiem, zwiedzili
port gdański. Oddali hołd obrońcom
tego miejsca z września 1939 roku,
a następnie pod pomnikiem upamiętniającym bohaterską walkę żołnierzy
polskich złożyli ślubowanie. Ślubowania uczniów klas pierwszych
w miejscach pamięci narodowej Polaków na Pomorzu stały się tradycją
naszej szkoły.
Zdzisław Skrago

Uroczystoœci - programy edukacyjne

Listopadowa „Lekcja

historii” w Gimnazjum nr 8
Akademię poświęconą odzyskaniu niepodległości przygotowały
Katarzyna Pyzik i Halina Rutkowska
wraz z klasą klasy III b. Występowali
również uczniowie z innych klas
i chór z klasy III d pod kierunkiem
Stanisławy Borzęckiej. Uroczystość
prowadziła Justyna Stenka. Dyrektor
Mirosława Kowal wręczyła nagrody
zwycięzcom Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Usłyszeliśmy nagrodzone utwory: „Ojczyzna”, „Rota”

oraz „Mury” w wykonaniu Macieja Michałowskiego. Zaśpiewano również
„Gdańsk – moje miasto”. Na uwagę
zasługuje scena pokazująca rozbiory
Rzeczypospolitej, rozgrywająca się
w „Kasynie Królewskim”, wzmocniona przez scenografię i stroje.
Uczniowie interesują się rodzinnym
miastem: do I etapu Olimpiady Wiedzy o Gdańsku 26 listopada - do
testu przystąpiło 57 osób.
Halina Rutkowska

Przejmujące sceny przedstawienia

Program wychowania obywatelskiego

w Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących
Korytarze i sale szkoły
są zastawione urnami
wyborczymi i stolikami,
przy których obradują
komitety wyborcze.
Uczniowie uczą się
symulacji wyborów. Ich
zaangażowanie dowodzi,
jak ważna jest to dla nich
nauka.

Poznali już, jak udzielać wywiadów, o ile jest się politykiem. Znają
zasady prowadzenia lobbingu.
Szkoła realizuje duży projekt pod
patronatem Fundacji im. Roberta
Schumana, która przysłała swoich
instruktorów. Polska Fundacja im.
Roberta Schumana obejmuje patronatem inicjatywy, których celem jest
promocja procesu integracji europejskiej, dyskusja na temat przyszłości
Europy, edukacja europejska i oby-

Kazimiera Maryńska ustala z uczniami działania

watelska, a także promocja dialogu
obywatelskiego.
Ważną dziedziną jest również
aktywizacja społeczna obywateli,
promowanie wartości demokratycznych i obywatelskich. Adresatami są
uczniowie i młodzież. Są zachęcani
do włączenia się w życie publiczne
i do brania udziału w społeczeństwie
obywatelskim.
Tym celom właśnie służy olbrzymi projekt, który w Zespole Sporto-

wych Szkół Ogólnokształcących
realizuje Kazimiera Maryńczak. To
dzięki pracy tej nauczycielki, która
potrafiła zachęcić do działania tak
wielką liczbę uczniów, szkoła jako
jedyna i najlepsza z Województwa
Pomorskiego otrzymuje nagrodę
z Fundacji Schumana. Po odbiór
nagrody wybiorą się do Warszawy
11 grudnia. Należy podkreślić również poważne ramy czasowe tego
projektu – trwa on przez cały rok
i składa się z wielu komponentów.
Wiele z nich już zrealizowano.
Jednym z nich było poznanie
przedstawicieli władz miejskich
i radnych. Kazimiera Maryńska
zorganizowała cykl takich spotkań.
Były one bardzo kształcące dla
młodzieży. – Przygotowałem z kolegami zestaw pytań dla radnego
– powiedział Mateusz Lis. – Przed
tym spotkaniem radny był dla mnie
tylko słowem, obcym człowiekiem,
który wykonuje jakąś pracę. Wyczerpująco i szeroko odpowiadał na
nasze pytania. Nie było dla niego
pytań mało ważnych. Pytaliśmy go
o inwestycje w mieście – potraktował nas poważnie i zmieniliśmy
o nim opinię na pozytywną.
- Zapytałam o budowę stadionu
– powiedziała Natalia Hryciak. – Jest
to dla mnie ważne.
- Jestem zadowolona z pracy
moich uczniów – powiedziała realizatorka projektu Kazimiera Maryńska.
– Dyrekcja szkoły stwarza właściwą
atmosferę i dobre warunki dla realizacji tak dużych projektów.
9-10/2009
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W Gimnazjum 11 spotkanie

z uczniami z Ukrainy
Pomysłodawcą i głównym organizatorem projektu był Michał
Sempołowicz z IPN. W dniach od
6 do 12 września w naszej szkole przebywała grupa młodzieży
z gimnazjum bł. K. Szeptyckiego
ze Lwowa. Jako opiekunki przybyły: Halyna Strenyuk, Mariya Fylipiw
i Oresta Shchur.
Uczestnikami projektu byli następujący uczniowie Gimnazjum
11: Olaf Krause, Maciej Piński, Filip
Pieńkowski, Bartosz Ślifirski, Przemysław Kamiński, Michał Olrich,
Ewelina Duljas, Karolina Duljas,
Joanna Pielas, Marta Młodecka,
a także uczniowie z Zespołu Szkół
Łączności. Opiekunami ze strony

polskiej były: Hanna Citko, Mariola
Wenta z ZSŁ; Jagoda Trzcińska
z XII LO i Grażyna Durajczyk. Osobą, która połączyła wszystkie nitki
współpracy, był Rafał Krause, przewodnik PTTK, ojciec naszego ucznia,
współpracujący ze szkołą.
Głównym celem projektu było poznanie w Gdańsku miejsc i zabytków
związanych z Ukrainą i najnowszą
historią Polski, a także wspólne zredagowanie w obu językach „Polsko - ukraińskiego przewodnika po Gdańsku”.
Wysłuchaliśmy prelekcji o ukraińskich śladach w Gdańsku Igora Hałagidy i podążaliśmy po miejscach
wspólnej historii. Był to pomnik Sobieskiego, cmentarz garnizonowy,

Pilnie pracujemy nad wspólnym projektem
cerkiew greckokatolicka, budynek
byłego KW PZPR - dawny konsulat
ukraiński, Politechnika Gdańska,
cmentarz żołnierzy Armii Czerwonej, cerkiew prawosławna.
Gra miejska zakończyła się podsumowaniem, a następnie wycieczką
na budowę stadionu w Letnicy. Oprowadziliśmy gości po zabytkach, prze-

wodnikiem był Rafał Krause. Udało
się nam zorganizować bardzo krótkie
spotkanie z Lechem Wałęsą.
Zajmowaliśmy się również redagowaniem wspólnego przewodnika
w wersji internetowej. Poznanie śladów wspólnej historii było ważnym
doświadczeniem dla obu stron.
Grażyna Durajczyk

W Bursie Gdańskiej - koncert dla
uczczenia Święta Niepodległości
W miejskiej paradzie z okazji 11
listopada uczestniczyło 33 mieszkańców oraz wychowawców Bursy
Gdańskiej. Młodzież mieszkająca
w bursie pochodzi z miejscowości
województwa pomorskiego i uczy
się w gdańskich szkołach. Dzięki
inicjatywie Stowarzyszenia SUM
i honorowemu patronatowi Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza wychowankowie bursy mieli
niepowtarzalną okazję obejrzeć podczas Parady Niepodległości pokazy
uzbrojenia grup rekonstrukcyjnych,

Œpiewamy pieśni patriotyczne
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samochodów, sprzętu ratowniczego
oraz sprzętu wojskowego. Szczególną uwagę skupiła młodzież na
Chorągwi Marszałka Województwa
Pomorskiego oraz na carillonie
Muzeum Historycznego Miasta
Gdańska.
W dniu 16 listopada w Bursie
Gdańskiej odbyła się wieczornica
z Okazji Święta Niepodległości.
Podczas uroczystości wystąpili nasi
wychowankowie - Iwona Świdlińska,
Weronika Świadek, Natalia Ciskowska, Justyna Łabowicz, Krzysztof

Ostrowski, Paweł Zaręba, Damian
Chojnacki, Cezary Dzioba i Samuel Wolff - recytowali i śpiewali
patriotyczne pieśni. Oprawę plastyczną wykonały - Marta Wlazły,
Anita Wrzeszcz, Alicja Bil, Ewelina
Szostak. Pięknym pomysłem było
wspólne śpiewanie pieśni legionowych i wojennych.
Podczas spotkania wspominano
sylwetki Józefa Piłsudskiego oraz
budowniczych II Rzeczpospolitej i ich
związki z Gdańskiem. Przywołaliśmy
słowa Jana Pawła II wygłoszone na

Westerplatte, który wyrażał zadowolenie, że młodzież polska nie musi
przelewać krwi, lecz ucząc się, buduje przyszłość własną i niepodległej
Polski. Na Westerplatte 1 września
2009 r. przywódcy Rosji, Niemiec
i Polski składali kwiaty. W Bursie
Gdańskiej mieszka z nami sześć
osób z Ukrainy, zaproszonych przez
Fundację Paderewskiego - w przeciwieństwie do listopada 1918 r.
kiedy to ,,Orlęta Lwowskie” walczyły
z Ukraińcami o Lwów.

Bierzemy udział w Paradzie Niepodległości

Piotr Jażdżewski

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego

NOWE PARTNERSTWO – FAZA BUDOWY
Od sierpnia bieżącego roku Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego realizuje ukierunkowany na
budowanie partnerstwa międzysektorowego
w Gdańsku projekt współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej (Program Operacyjny Kapitał Ludzki)
„Skuteczne Partnerstwo Lokalne”.
Partnerstwo międzysektorowe
to takie, którego fundamenty rosną
na wartościach uznanych i szanowanych przez każdą ze stron i które
łączy organizacje, osoby funkcjonujące w sektorze finansów publicznych (administracja samorządowa),
sektorze pozarządowym (tzw. trzeci
sektor) oraz w sektorze prywatnym
(przedsiębiorcy, biznes).
Projekt skupia się na połączeniu
głównie sektora administracji publicznej i lokalnych organizacji pozarządowych. Dlatego też powstała
Grupa Robocza, składająca się
z przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, Gdańskiego
Centrum Obsługi Przedsiębiorcy,
Powiatowego Urzędu Pracy, Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, Gdańskiej Fundacji Innowacji
Społecznej, Regionalnego Centrum
Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Regionalnego
Centrum Wolontariatu w Gdańsku,
Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Gdańskiej

Fundacji Oświatowej, Polskiego
Czerwonego Krzyża i Fundacji
Wspólnota Gdańska.
Grupa spotyka się regularnie
i pracuje nad trzema zadanymi
głównymi zagadnieniami, a są to:
społecznościowy portal internetowy
skierowany na działania społeczne
w mieście, wartości i cele współpracy partnerskiej oraz rekomendacje
dla dokumentu Gdańska – Programu na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej.
W ramach projektu przeprowadzono 18-19 listopada w Sobieszewie także warsztaty w zakresie
tworzenia partnerstwa międzysektorowego oraz dzielnicowego.
Było to spotkanie doświadczonych
w partnerskiej współpracy animatorów Gdańskiej Sieci Partnerstw
Lokalnych oraz nowopowstałej Grupy Roboczej. Na spotkaniu dyskutowano nad wartościami niezbędnymi
w tworzeniu współpracy partnerskiej
oraz nad sukcesem istniejących partnerstw dzielnicowych. Rozmawiano
także nad narzędziami skutecznych

Grupy robocze – obradują

partnerstw, a także o portalu społecznościowym, który ma powstać
w ramach projektu i wspólnej pracy Grupy Roboczej i podejmować
tematykę działań w zakresie edukacji, przedsiębiorczości, integracji
społecznej oraz rynku pracy. Efekty, miejmy nadzieję, pojawią się już

wkrótce – są w fazie budowy. Projekt
„Skuteczne Partnerstwo Lokalne”
dofinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wojciech Dąbrowski
WSS

P rzygotowania do zdobycia tytułu Miasta Sprawiedliwego Handlu
W dniu 6 października odbyło
się spotkanie prezydenta Pawła
Adamowicza z przedstawicielami
gdańskiej Koalicji Sprawiedliwego
Handlu. Przedmiotem spotkania
było uzyskanie przez Gdańsk statusu Miasta Sprawiedliwego Handlu.
Prezydent wyraził swoje poparcie
dla tej inicjatywy. Pozytywnie
się odniósł do działań podjętych
przez koalicję.
Kolejnym działaniem było spotkanie z dniu 16 listopada w Urzędzie
Miejskim. Przedmiotem spotkania
było określenie możliwości działań,
mających przybliżyć Gdańsk do
uzyskania statusu Miasta Sprawiedliwego Handlu. W wyniku spotkania ustalono współpracę na rzecz
rozwoju ruchu sprawiedliwego
handlu w Gdańsku. Koordynatorem
i organizatorem cyklicznych spotkań
wszystkich podmiotów, które mogłyby zostać włączone w działania

jest Wydział Spraw Społecznych.
Pokazywanie idei może zostać włączone w wydarzenia oraz imprezy
miejskie.
Idea Miasta Sprawiedliwego
Handlu narodziła się w Wielkiej
Brytanii w 1997 r. Wówczas dobroczynna Fundacja Oxfam w
handlowym mieście Garstang,

leżącym niedaleko Manchesteru,
zastanawiała się nad kampanią,
która miała w rezultacie dać ten
tytuł miastu jako pierwszemu na
świecie. Idea pobudziła do działania lokalnych handlowców i radę
miejską. Kampania w sposób istotny
przyczyniła się do wzrostu świadomości polityków.

Przed narad¹ w Urzędzie Miejskim:
Tadeusz Makulski, dyr. WSS Teresa Plichta, Magdalena Skiba

Głównym zadaniem obywatelskiego ruchu Miast Sprawiedliwego Handlu jest wspieranie celów
– walka z biedą i umożliwienie
marginalizowanym producentom
z krajów ubogich uzyskanie lepszych dochodów poprzez pomoc
w sprzedaży ich produktów pochodzących ze Sprawiedliwego
Handlu.
Według danych opublikowanych
we wrześniu 2009 status Miasta
Sprawiedliwego Handlu posiada
na świecie 719 miast, z czego
w samej Wielkiej Brytanii – 448.
Aby stać się Miastem Sprawiedliwego Handlu dana społeczność
powinna osiągnąć określone cele,
wyznaczane i monitorowane na
poziomie krajowym. W Gdańsku
istnieje Polskie Stowarzyszenie
Sprawiedliwego Handlu „Trzeci
Świat i My”, którego prezesem jest
Tadeusz Makulski.
9-10/2009
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W Dworze Artusa
naukowa
debata
na temat AIDS

„HIV/AIDS - co dalej? Jak Gdańsk i Pomorze walczą
z epidemią XXI wieku” – to temat konferencji
zorganizowanej 1 grudnia przez Wydział Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego z okazji Światowego
Dnia Walki z AIDS.
Honorowy patronat objął J.M.
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego w Gdańsku prof. dr
hab. med. Janusz Moryś. Ewa

Kamińska - Zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska wręczyła dyplomy
laureatom „Konkursu wiedzy o HIV/
AIDS” ze szkół ponadgimnazjalnych

oraz uhonorowała za długoletnią
pracę i zaangażowanie w walkę
z AIDS: dr Hannę Trochę, lek. med.
Helenę Hajdugę i pielęgniarkę Emanuelę Orłowską.
Dr hab. med. Tomasz Smiatacz z Kliniki Chorób Zakaźnych
GUM przedstawił najnowsze dane
epidemiologiczne zakażenia HIV.
Dr Ewa Zarazińska przybliżyła
działalność działającego już od
siedmiu lat Punktu Konsultacyjno
- Diagnostycznego w Gdańsku,
w którym można wykonać bezpłatnie i anonimowo test w kierunku HIV.
W punkcie przebadało się już ponad
12 tys. osób. Kamila Gołacka z Uniwersytetu Gdańskiego zaprezentowała badania ankietowe dotyczące
diagnozy potrzeb ludzi chorych na
AIDS i zakażonych HIV w zakresie
organizacji i rodzajów wsparcia.
Elementem szkolno – edukacyjnym

było przedstawienie teatralne w reżyserii Roberta Cyrty. Jego zespół
jest laureatem etapu powiatowego
przeglądu małych form teatralnych
„Nie daj szansy AIDS”.
Jolanta Andrysiak-Olszewska
z Kuratorium Oświaty zaprezentowała wyniki badań dotyczące wiedzy na
temat HIV/AIDS wśród uczniów klas
pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w województwie. Adam Hęćko
z fundacji Pomorski Dom Nadziei
przedstawił doświadczenia pięciu lat
pracy. Prowadzi szkolenia dla młodzieży, pedagogów szkolnych, pracowników policji, straży miejskiej oraz
MOPS. Organizuje również turnusy
rehabilitacyjne dla osób seropozytywnych. Jan Henzel ze stowarzyszenia
Studentów Medycyny IFMDA-Poland
zaprezentował działalność projektu
Edukacji Rówieśniczej HIV/AIDS.
Dorota Stępień

GCPU organizatorem
konferencji „Kieruj

bez procentów”

Spotkanie w Domu Uphagena 25 listopada było okazją
do refleksji nad efektywnością działań podejmowanych
w celu ograniczenia liczby wypadków samochodowych
powodowanych przez nietrzeźwych kierowców.
Zbigniew Korytnicki, reprezentujący policję, przypomniał, że jej
zadaniem jest eliminowanie z ruchu
drogowego nietrzeźwych kierowców.
W roku 2009 było 567, mających
więcej niż pół promila. Uważa, że

skuteczność działań policji wzrasta, mimo że co pięćsetny kierowca
zostaje zatrzymany. Nietrzeźwi kierowcy powodują dziesięć procent
wypadków smiertelnych. Działania
policji idą w kierunku represji i pro-

Prezentacja Janusza Staniszewskiego z KW Policji
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W sali konferencyjnej w Domu Uphagena

filaktyki. Potrzeba wyposażyć maksymalną liczbę patroli w alkomaty
i zwiększyć kontrole na drogach.
Działania profilaktyczne to akcja
„Dyskoteka”, „Trzeźwy poranek”,
„Znicz” czy warsztaty „Trzeźwa jazda”, prowadzone przez GCPU. Należy również wspomnieć o festynach
i piknikach profilaktycznych.
W trakcie konferencji zaprezentowane zostały wyniki badań – „Alkohol a kierowca”- przeprowadzonych
w 2009 roku przez Pracownię Realizacji Badań Socjologicznych Uniwersytetu Gdańskiego, na zlecenie
GCPU. Badania te dotyczą postaw
gdańskich kierowców wobec prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Padły również stwierdzenia o konieczność stworzenia programów

reedukacji kierowców, pokazano
także doświadczenia europejskie
i światowe w tym zakresie.
Janusz Staniszewski z Wojewódzkiej Komendy Policji przypomniał, że są w dyspozycji 246
alkomaty i 24 stacjonarne. Zauważył konieczność zmiany przepisu
dotyczącego traktowania kierowcy,
który odmawia badania na obecność
alkoholu. Art. 87 kodeksu wykroczeń
również wymaga doprecyzowania,
co uznajemy za drogę publiczną.
W pamięć wszystkim zapadły
ciekawe prezentacje, będące przykładem kampanii antyalkoholowych
w różnych krajach. Konferencja została zorganizowana pod patronatem
Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego

Podpisanie Listu Intencyjnego

dla wspólnych działań
Z inicjatywy Gdańskiego Centrum Profilaktyki
Uzależnień w dniu 18 listopada został podpisany
List Intencyjny przez 28 instytucji i organizacji
w celu podniesienia jakości i efektywności działań
podejmowanych w obszarze profilaktyki uzależnień.
Na liście sygnatariuszy podpisała się Zastępca Prezydenta
Miasta Gdańska Ewa Kamińska,
Dyrektor WSS Teresa Plichta,
Regina Białousów Dyrektor WE,
Dyrektor MOPS-u Jacek Wilczewski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Piotr Gierszewski,
Kierownik Wydziału Profilaktyki Straży Miejskiej Agnieszka
Solecka, Dyrektor GCPU Adam
Landowski, Kierownik Centrum
Interwencji Kryzysowej PCK
Krzysztof Sarzała, Dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii
Metropolitalnej ks. Łukasz Idem
oraz inne osoby.
Badania
socjologiczne
przedstawił mgr Maciej Dębski
z Centrum Doradztwa i Badań
Społecznych „Socjogram” Uniwersytetu Gdańskiego. Badania
objęły 1352 rodziców, 83 pedagogów, 117 wychowawców oraz
1023 uczniów z klasy trzeciej
gimnazjum. Oceniono wiedzę
i postrzeganie problemu. Ponad
50 procent odpowiedziało, że
łatwo zdobędzie papierosy i alkohol, z tym że alkohol wysokoprocentowy jest trudniej dostępny.

W ciągu ostatniego miesiąca nie
sięgało po alkohol 40 procent badanych. Jednakże 36 procent piło
w ciągu ostatnich trzydziestu dni.
Sześćdziesiąt procent rodziców
ma niską wiedzę na ten temat.
Szesnaście procent nauczycieli
ma niską wiedzę, ponad sześćdziesiąt procent ma wiedzę
umiarkowaną. Jednakże niemal
pięćdziesiąt procent uważa, że
ich wiedza jest wystarczająca.
Ponad pięćdziesiąt procent nauczycieli nie wie, jak podchodzić
do osoby, która jest pod wpływem środków psychoaktywnych
i deklarują konieczność poddania
się szkoleniu. Niezbędne są również szkolenia sprzedawców, co
GCPU regularnie przeprowadza.
Forum podejmie działania zaplanowane w dłuższej perspektywie czasowej, skupiając się
również na przełamywaniu stereotypów i wpływaniu na zmianę
postaw społecznych. Młodzi ludzie powinni nauczyć się odmawiać. Społeczności i działacze
na szczeblu lokalnym mają wiele
możliwości skutecznego włączenia się w działania profilaktyczne
na swojej ulicy czy dzielnicy.

Podpisy pod Listem Intencyjnym

Turniej drużyn ratowniczych

Adam Landowski, dyrektor GCPU wręcza nagrody zwycięzcom turnieju

Na terenie klubu wioślarskiego Drakkar zmagały się 14
grudnia drużyny ratownicze szkół
średnich. Turniej - „I ty możesz
pomóc” był uwieńczeniem akcji szkoleń z zasad udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej, które GCPU zorganizowało
jesienią. Konkurencje prowadzili
szkoleniowcy z firmy „NorthMed
Szkolenia”.
Zawodnicy wykazali się wiadomościami dotyczącymi zasad

ratownictwa oraz umiejętnością
udzielania pomocy osobie z
urazem kończyny i krwawieniem, osobie nieoddychającej
(dokonywanie reanimacji) oraz
ewakuacji z pojazdu, który brał
udział w wypadku. Trzy pierwsze miejsca zajęły drużyny z
Zespołu Szkół Morskich, Collegium Gedanese oraz Niepubliczne LO Szkoła Mistrzostwa
Sportowego.
Ewa Kryczało
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P rojekty Partnerskie Comenius Regio

Program
„Uczenie się przez
całe życie”

W ramach projektu „Wielokulturowy mix wczoraj i dziś”
przez dwa lata będą współpracowały cztery instytucje
z Pomorza oraz trzy instytucje z hiszpańskiego miasta
Salou w Katalonii. Celem jest pogłębianie i wymiana
wiedzy o regionie. Efektem współpracy mają być nowe
możliwości i rozwiązania edukacyjne przygotowujące
młodego człowieka do przystosowywania się do
zmieniającej się sytuacji społecznej ze względu na migrację
ludności i wzmacniające przynależność lokalną.
Wnioskodawca projektu Urząd
Miejski w Gdańsku reprezentuje
region koordynujący. Partnerzy
lokalni to Gimnazjum nr 20 im.
Hanzy w Gdańsku, Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku i Biuro
Podróży „Maltur” Andrzej Kiermasz
w Malborku. Region partnerski reprezentuje Ajuntament de Salou (Urząd
Miasta w Salou), którego partnerami
są: IES Marta Mata (szkoła w Salou)

i Patronat Municipal de Turisme de
Salou (Agencja Turystyczna).
Urząd Miejski w Gdańsku odpowiada za nadzór nad realizacją celów
projektu i upowszechnianie, a także
za przepływ informacji. Wspiera
działania mające przyczynić się do
sprawnej realizacji projektu.
Gimnazjum nr 20 kieruje działaniami i odpowiada za rezultaty
projektu, do którego zostali wybrani

Rozmowy z partnerami projektu w Wydziale Edukacji
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uczniowie z klas I E i II E z rozszerzonym programem z języka
angielskiego. Ich zadaniem jest
zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym społeczności: niemieckiej,
kaszubskiej, krzyżackiej, słowińskiej,
Gotów i mennonitów.
Powinni też określić wpływ
dawnych kultur na wizerunek
współczesnego Pomorza i życie
codzienne mieszkańców. Uczniowie zostali podzieleni na grupy
zadaniowe i realizują wyznaczone
zadania poprzez lekcje muzealne,
udział w prelekcjach i warsztatach
o tematyce historycznej, tworzenie
prezentacji multimedialnych, wycieczki po regionie.
Szczególnie atrakcyjną formą wymiany edukacyjnych doświadczeń,
będzie obóz dla polskiej i hiszpańskiej młodzieży „Letnia Burza”,
zorganizowany w naszym regionie.
W przyszłym roku nasi uczniowie
odwiedzą plaże Salou.
Muzeum Morskie w Gdańsku
poprzez
współpracę
z podobną organizacją w Hiszpanii
włączy się w proces kształcenia
młodzieży. Działania edukacyjne
zostaną zrealizowane w formie lekcji muzealnych, warsztatów, prelekcji i spotkań. Biuro Podróży „Maltur”
Andrzej Kiermasz udzieli pomocy
w wytyczeniu map edukacyjnych
po regionie, merytorycznie wesprze

ustalanie programu wycieczek krajoznawczych i organizację obozu
integracyjnego młodzieży polskiej
i hiszpańskiej.
W dniach 21-23 września 2009
roku odbyła się konferencja programu
Comenius Regio z udziałem dyrektor
szkoły - Carmen Sans, nauczycielki
wychowania fizycznego Ewy Badia
oraz koordynatorki projektu, anglistki
- Elisendy Fenes. Program pobytu
obejmował wizytę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ustalenia projektowe
w Gimnazjum nr 20 oraz konferencję
z uczniami klasy I E i II E.
Goście zostali miło przyjęci
przez władze naszego miasta:
Zastępcę Prezydenta Miasta Gdańska Ewę Kamińską
oraz dyrekcję Wydziału Edukacji
– Reginę Białousów i Jerzego Jasińskiego. Wymieniano informacje
o systemie edukacyjnym, o problemach w szkolnictwie oraz o regionach. Konferencja prasowa w szkole
okazała się szczególnie cenna dla
polskiej młodzieży.
W dniu 2 listopada 2009 roku
w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku odbyło się
spotkanie przedstawicieli Wydziału
oraz Gimnazjum nr 20 – dotyczyło
ustalenia podstaw prawnych dla
działań podjętych w projekcie oraz
zapisów umowy finansowej.
Bogumiła Bieniasz

W SP 69 ślubowanie
pierwszoklasistów

W Szkole Podstawowej nr 69
im. Gen. Stanisława Sosabowskiego 38 chłopców i dziewczynek
zostało pasowanych na uczniów
16 października 2009 roku. Na
sztandar szkoły ślubowali, że będą
pilnie się uczyć. Powagi i splendoru uroczystości dodało pasowania
na ucznia historyczną szablą przez
podpułkownika Władysława Dwojaka

Nauczyciele naszej szkoły rozpoczęli od października cykl bezpłatnych
spotkań z dziećmi od 3 do 5 lat. Raz
w miesiącu mamy Dzień Malucha,
podczas którego odbywają się zajęcia teatralne, plastyczne, muzyczne
i taneczne. Jesienne popołudnie 28
października dziewiętnaścioro dzieci
miło spędziło z opiekunami na ciekawych zajęciach. Rozpoznawały barwy
jesieni i malowały jej portret. Słuchały
opowieści o Kubusiu Puchatku, a po-

tem projektowały dla niego tort urodzinowy. Bawiły się też w „Wyścigi
konne”, połączone z poznawaniem
słów niemieckich. Dla wielu było to
pierwsze udane spotkanie ze szkoła,
której być może będą uczniami. Podczas kolejnych zajęć 18 listopada i 4
grudnia dzieci spotkają się nie tylko
z bajkami, ale również z matematyką
i Mikołajem.
Dyrekcja i nauczyciele SP 52
ul. Kościuszki 111

W tym ważnym wydarzeniu towarzyszyli nam honorowi goście - żołnierze Generała i Polskich Sił Zbrojnych
na Zachodzie. Program artystyczny
przygotowały mgr Bożena Winiarczyk i mgr Ewelina Kwapisiewicz
wraz z uczniami. Starsi uczniowie
podarowali pierwszoklasistom tarcze szkolne z wypisanymi na nich
życzeniami.

Szkoła Podstawowa nr 52
- bajeczne spotkania

dla dzieci

Pasowanie na ucznia
w Szkole Podstawowej nr 89

Pasowanie na ucznia
w Szkole Podstawowej nr 76

„Z grzeczniutkim ukłonem,
z uśmiechem radości, witamy serdecznie zebranych tu gości…” - tak
uczniowie klas pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 76 im. J. Dąbrowskiego przywitali gości zebranych na
uroczystości „Pasowania na ucznia”.
„Pilnusia” - Policyjna Myszka, maskotka Komendy Miejskiej w Gdańsku ma
już 7 lat, więc 1 września rozpoczęła
u nas naukę, a 16 października została pasowana, stając się honorowym
uczniem.

Uroczystość była wspaniała.
Wszyscy uczniowie pięknie recytowali wiersze i śpiewali piosenki,
którym przysłuchiwali się zaproszeni goście: z KMP Joanna Orłowska,
z Komisariatu Policji Gdańsk-Przymorze Joanna Kachel, proboszcz
Parafii św. Józefa ks. Krzysztof
Glaza, kierownik Klubu Osiedlowego „Piastuś” Ewa Abramowicz.
Elżbieta Jankowska-Pietras
wychowawczyni kl. Ic

Pasowanie uczniów klas pierwszych, które się odbyło 4 listopada,
przygotowała Aleksandra Szeremeta, Izabela Karpiczenko i Marzena
Krygier. Uczniowie powtórzyli słowa

ślubowania, a pani dyrektor pasowała każdego ucznia „Zaczarowanym
Ołówkiem”. Od tego momentu dzieci
stały się prawowitymi uczniami Szkoły
Podstawowej nr 89.

Kamień wmurowany
23 listopada 2009 roku
w Szkole Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Gdańsku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę
boiska szkolnego, które zostanie zrealizowane w ramach
projektu „Junior Gdańsk 2012”. Będzie ono jednym z szesnastu obiektów powstających z inicjatywy Społecznego Komitetu
Wsparcia Euro 2012, działającego pod patronatem Prezydenta
Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Fundatorami budowy są
Konsorcjum Hydrobudowa Polska S.A i Alpine Construction
Polska Sp. Z.o.o..
W uroczystości na sali gimnastycznej wzięli udział m.in.
prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Prezes Hydrobudowy S.A. Jerzy Ciechanowski, dyrektor Alpine
Construction Polska Juliusz Sikora, a także dyrektor Alpine Construction Berlin, Martin
Emberger.

