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Ciekawą formę wolontariatu pro-
ponuje Anna Górska Prezes Zarządu 
Gdańskiej Organizacji Turystycznej, 
Agata Walczak Koordynator Projek-
tu „Gdańscy Akcjonariusze”, oraz 
Paweł Buczyński z Regionalnego 
Centrum Wolontariatu, jeden z au-
torów projektu. 

Wolontariuszami są studenci 
i uczniowie. Zajmują się dużymi 
przedsięwzięciami, jak konferencje 
biznesowe czy wydarzenia kultu-
ralne, organizowane w Gdańsku. 

W bieżącym roku szkolnym Gmina 
Miasto Gdańsk będzie organem prowa-
dzącym dla 278 placówek oświatowych. 
Mamy 68 szkół podstawowych, 49 gim-
nazjów, 29 liceów ogólnokształcących. 
Mamy również 33 szkoły techniczne 
i 13 zasadniczych. Nie zapomnijmy, 
że jest także siedem poradni psy-
chologiczno-pedagogicznych. Mamy 
Pałac Młodzieży, Państwową Szkołę 
Muzyczną I stopnia, Gdański Ośrodek 
Kultury Fizycznej, Szkolne Schronisko 

W
olontariat liderów

Gdańska edukacja – fakty i liczby

W bieżącym numerze 
zebraliśmy wydarzenia z po-
przedniego roku szkolnego, 
możemy więc zastanowić się 
nad tamtymi sprawami i za-
czerpnąć z nich przykład  do 
jeszcze piękniejszych prac, 
które będą naszym udzia-
łem od września poprzez 
kolejne miesiące. Mamy tu 
bowiem niemal same duże 
wydarzenia. Zacznijmy od 
międzynarodowego projek-
tu Zespołu Szkół Inżynierii 
Środowiska, przynoszącego 
coraz bardziej wartościowe 

możliwości dla uczniów tej wybitnej 
szkoły. 

Zwróćmy uwagę na umiejętności 
adaptacyjne Zespołu Szkół Przemysłu 
Spożywczego i Chemicznego, który do-
skonale wykorzystał szanse, jakie dała 
mu nowa lokalizacja, tworząc jeszcze 
ciekawsze projekty, łączące społecz-
ność szkolną we wspólnej pracy nad 
organizacją ważnych wydarzeń. 

Skupmy się nad międzynarodowymi 
projektami VI LO, szkoły zawsze ory-
ginalnej i kreatywnej, co zostało rów-
nież zauważone i docenione poprzez 
przyznanie dyrektorowi znaczącego 
medalu. 

Akademia jest unikalnym w skali 
Polski projektem o charakterze edu-
kacyjno-kulturalnym adresowanym 
do uczniów klas I-III pomorskich 
szkół podstawowych. W roku szkol-
nym 2009/2010 liczyła prawie 7500 
uczestników.

Partnerem projektu jest Wydział 
Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. 
Patronat honorowy nad Akademią objęli: 
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, 
Marszałek Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk oraz Pomorski Ku-

rator Oświaty Zdzisław Szudrowicz. 
Projekt realizuje Fundacja Wspólnota 
Gdańska. Uczestnictwo w Akademii 
Gdańskich Lwiątek jest bezpłatne.

Udział w projekcie polega na od-
wiedzaniu gdańskich placówek muze-
alnych i kulturalnych przez trzy kolejne 
lata nauczania początkowego. 

Każdy zgłoszony pierwszoklasista 
otrzyma Indeks Gdańskiego Lwiątka 
- w nim będą zamieszczane potwier-
dzenia jego wizyt w placówkach. Na 
zakończenie roku szkolnego uczeń, 

Akademia Gdańskich Lwiątek rozpoczyna przyjęcia dzieci
który odwiedzi co najmniej sześć pla-
cówek, otrzyma dyplom oraz Odznakę 
Gdańskiego Lwiątka i zaproszenie na 
Koncert Finałowy.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 
30 września. Indeksy będą przekazywa-
ne szkołom sukcesywnie od początku 
października 2010, aby nauczyciele 
mogli je przekazać uczestnikom.

Regulamin oraz karty zgłoszenia 
znajdują się na stronie www.agl.org.pl 

Koordynator Akademii Gdańskich 
Lwiątek: Katarzyna Przyborowicz, 

e-mail: k.przyborowicz@wspolnotag-
danska.pl, tel. : 501 743 572

N
ow

y 
ro

k 
sz

ko
ln

y Z radością zauważamy solidne 
sukcesy międzynarodowe Państwo-
wych Szkół Budownictwa,  podkre-
ślając ogrom pracy nauczycieli zaan-
gażowanych w tego rodzaju działania. 
Wielką niespodziankę sprawia Zespół 
Szkół Energetycznych, który zasły-
nął jako organizator niezwykłych 
przedsięwzięć, gromadzących całą 
społeczność, a teraz w  kilku już ko-
lejnych numerach zechciał podzielić 
się swoimi sukcesami i dokonaniami 
z czytelnikami „Kuriera”. Warto za-
uważyć nadzwyczajną pomysłowość 
uczestników konkursu robotycznego, 
co nie powstało samo, lecz wynikło 

z umiejętności nauczycieli i dyrekcji, 
co zawsze podkreślamy. 

Zauważmy również niesłychaną 
kreatywność i odwagę uczniów III LO, 
którzy mimo utraty bagażu na lotnisku 
nie stracili ducha i zapału do działań, ra-
dząc sobie bez funduszy w obcym kraju 
i biorąc udział w turnieju. Przeczytajmy 
o działaniach Szkoły Podstawowej nr 
80, która ma wiele do pokazania i świe-
ci przykładem dla innych. Doceńmy 
również wszystkie inne szkoły, które 
swoimi pięknym pracami przyczyniają 
się do sukcesów gdańskiej oświaty. Ży-
cząc kolejnych osiągnięć, zapraszam do 
pokazywania ich na łamach „Kuriera”. 

Emma Popik 

Młodzieżowe, Bursę Gdańską, Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 
2, Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-
Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży 
z Autyzmem. 

Od września będzie się uczyć 
w szkołach podstawowych 19 795, 
odnotowujemy więc niewielki wzrost 
– w roku ubiegłym mieliśmy 19 721 
uczniów. Zmniejszyła się liczba 
uczniów w gimnazjach. Obecnie jest 
ich 10 849, w poprzednim roku szkol-

nym mieliśmy ich 11 161. Zmniejszyła 
się również liczba uczniów liceów 
i szkół zawodowych. Mamy więc ogó-
łem 57 833 uczniów. W roku ubiegłym 
było ich 58 877. 

Nauczyciele są coraz lepiej wy-
kształceni. W naszych szkołach uczy 
więc nauczycieli dyplomowanych 
2 842 i mianowanych 2 049 z ogólnej 
liczby 6 419 nauczycieli. 

Tylko w okresie wakacji remonty 
pochłonęły 11 milionów złotych. Prace 
trwały w stu placówkach. W roku 2010 
oddano do użytku dwa boiska zbu-

dowane w programie „Junior Gdańsk 
20102”, dwa zbudowane ze środków 
miasta: w VIII LO i w SP 16. 

W ostatnim roku wsparli organi-
zację 21 wydarzeń, wśród nich 
konferencję Globe Forum, Festiwal 
Filmów Niezależnych UNICA, Dzień 
Otwarty Stadionu, Światowy Zjazd 
Gdańszczan, Europejski Poeta 
Wolności, Streetwaves, Baltic Sail 
Gdańsk czy konferencjach Wiki-
Sym, i Wikimania. 

Co mogą robić? Uczestniczą 
w różnego rodzaju działaniach in-
formacyjnych i organizacyjnych: 
rejestrują uczestników, rozdają 

materiały promocyjne, witają go-
ści, są wszędzie, wiedzą wszystko 
i wszystko potrafią. 

Maja Bieńkowska – jedna 
z wolontariuszek – jest bardzo 
zadowolona ze swojego uczest-
nictwa w tym przedsięwzięciu. 
– To fascynujące: coś dać i coś 
zyskać. Na początku było ciężko 
– dodaje. Wiele się jednak nauczy-
ła i nadal będzie uczestniczyć w tej 
formie działania, pożytecznej dla 
niej samej i innych. 

Wolontariusze wykształcają 
w sobie umiejętności liderskie 
i organizacyjne, co jest dla nich 
znaczną wartością. Zdobywają 
tę wiedzę w praktyce, podczas 
zajęć, które same w sobie są 
bardzo ciekawe. 

„Akcjonariusze” – abstrahu-
jąc od wprowadzającej w błąd 
nazwy - zdobyli wiedzę na 
temat wolontariatu, ważne 
doświadczenia życiowe i za-
wodowe.

Prezydent Paweł 
Adamowicz i Oskar 
Kazanelson, 
przedstawiciel 
sponsora, 
firmy ROBYG S.A.

Wiceprezydent Ewa Kamińska 
i wicedyrektor WE Jerzy Jasiński 
z dziennikarzami

Z ostatniej chwili
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W najbli¿szym roku szkol-
nym 2010/2011 minie 5 lat 
odk¹d uczniowie Zespo³u Szkó³ 
In¿ynier i i  Œrodowiska maj¹ 
mo¿liwoœæ odbywaæ obowi¹zkowe 
praktyki zawodowe w ramach 
miêdzynarodowych sta¿y pro-
gramu Leonardo da Vinci. Nasze 
projekty, sk³adane w ramach kon-
kursów corocznie og³aszanych 
przez Fundacjê Rozwoju Sys-
temu Edukacj i ,  by³y zawsze 
wysoko oceniane przez eksper-
tów i uzyskiwa³y akceptacjê do 
realizacji. Potwierdzeniem niech 
bêdzie fakt, ¿e na 14 z³o¿onych 
projektów, do realizacji zosta³o 
wybranych 12. Dziêki d³ugoletniej 
wspó³pracy z zagranicznymi 

Zespó³ Szkó³ In¿ynierii Œrodowiska 
Centrum Kszta³cenia Ustawicznego

Projekty mobilności 
Leonardo da Vinci 
sposobem na organizację praktyk 
zawodowych

partnerami mo¿emy zapewniæ 
naszym uczniom bardzo do-
bre warunki bytowe, ciekawy 
program szkolenia w ramach 
zajêæ praktycznych i laborato-
ryjnych po³¹czonych z wizytami 
w zak³adach bran¿owych oraz 
mo¿l iwoœæ poznania atrakcj i 
turystycznych odwiedzanych re-
gionów. Ca³kowite finansowanie 
kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ 
sta¿u przez Narodow¹ Agencjê 
Programu Leonardo da Vinci 
sprawia, ¿e wszyscy uczniowie 
mog¹ ubiegaæ siê o mo¿liwoœæ 
uczestnictwa w projekcie.

Do tej pory zrealizowaliœmy 
10 trzytygodniowych projektów 
sta¿owych zwi¹zanych z tematyk¹ 
ochrony œrodowiska – w ramach 
ka¿dego z nich praktyki odby³a 
grupa 18 uczniów. Przyk³adowe 
tematy zrealizowanych projek-
tów: „Alternatywne i odnawialne 
Ÿród³a energii sposobem na walkê 
z globalnym ociepleniem klimatu”, 
„Nowoczesne metody zbiórki, prze-
twarzania i wykorzystania odpadów 
w krajach UE”, „Porównanie metod 
stosowanych w analizie czystoœci 
wód w Niemczech i w Polsce”. 
Sta¿e realizujemy we wspó³pracy 
ze sprawdzonymi oœrodkami 
szkoleniowymi w Niemczech 
– w Nienburgu, Hildesheim oraz 
Paulinenaue. Ka¿dy ze 180 be-
neficjentów, otrzyma³ potwierdze-
nie realizacji europejskiej œcie¿ki 
kszta³cenia w postaci dokumentu 
Europass Mobility wydawanego 
przez Krajowe Centrum Europass. 
Dokument ten s³u¿y do potwier-
dzenia okresów nauki lub szko-

lenia, odbywanych w innym kraju 
europejskim w ramach praktyk 
zawodowych.

Projekty sta¿owe ciesz¹ siê 
bardzo du¿¹ popularnoœci¹ wœród 
uczniów, którzy maj¹ œwiadomoœæ 
jakie znaczenie mo¿e mieæ odby-
cie praktyki w instytucjach zagra-
nicznych. Sta¿yœci maj¹ ogromn¹ 
nadziejê, ¿e dziêki projektom 
sta¿owym ³atwiej znajd¹ pracê 
w przysz³oœci, równie¿ poza gra-
nicami kraju. Udzia³ w projektach 
pozwala uczniom poszerzyæ swoj¹ 
wiedzê z jêzyka niemieckiego, 
nawi¹zaæ kontakty z Niemcami 
i zdobyæ ogromn¹ wiedzê z zakre-
su ochrony œrodowiska. Po powro-
cie do Polski sta¿yœci z wiêkszym 
optymizmem oceniaj¹ swoje 
umiejêtnoœci, bêd¹c przekonani, 
¿e za parê lat bez trudu poradz¹ 
sobie w doros³ym ¿yciu

W kolejnych 2 projektach, 
których realizacja rozpocznie siê 
w lipcu br. udzia³ wezm¹ kolejne 
4 18-osobowe grupy. Projekty te 
zosta³y zaplanowane jako dwu-
tygodniowe sta¿e odbywane we 
wspó³pracy z dwoma instytucjami 
partnerskimi ka¿dy. Grono be-
neficjentów, legitymuj¹cych siê 
dokumentem Europass Mobility 
poszerzy siê o kolejne 72.

W kolejnych latach planujemy 
dalej aplikowaæ w kolejnych kon-
kursach, poszerzaj¹c tematykê 
projektów o zagadnienia dla 
wszystkich zawodów naucza-
nych w Zespole Szkó³ In¿ynierii 
Œrodowiska Centrum Kszta³cenia 
Ustawicznego. 

Tomasz Jasiñski

Hildesheim 2009

Badanie gleby

Zajêcia w laboratorium, Hildesheim 2006

Gdañska oœwiata
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To już dziesiąte boisko ze 
sztuczną nawierzchnią oddane 
w tym roku. Tym razem otrzymał 
je ZKPiG nr 20, obejmujący Szko-
łę Podstawową nr 1 i Gimnazjum nr 
27. Obie szkoły noszą imię Mariu-
sza Zaruskiego. Prezydent Paweł 
Adamowicz i Oskar Kazanelson, 
przedstawiciel sponsora, izrael-
skiej firmy ROBYG S.A. przecięli 
wstęgę 25 czerwca. Firma wyło-
żyła 200 tysięcy złotych, Gdańsk 
dołożył 120 tysięcy. Jedyny w Pol-
sce taki program - „Junior Gdańsk 
2012” zakłada wybudowanie 16 
boisk przy gdańskich szkołach do 
Euro 2012. 

Na uroczystość, którą prowadzi-
ła dyrektor ZKPiG 20 Elżbieta-Anna 
Mionskowska, przybyło wiele osób 
zaangażowanych od początku 
w projekt. Otacza go troską i wspar-
ciem Dorota Sobieniecka – dyrektor 
Gdańskiego Klubu Biznesu, Piotr 
Soyka natomiast jest przewodni-
czącym Społecznego Komitetu 
Wsparcia Gdańsk 2012.

Prezydent wyraził życzenie, 
aby boisko służyło społeczności 
lokalnej, by rodzice grali w piłkę 
wraz z dziećmi. Wartość boiska dla 
szkoły podkreślił również Romuald 
Kinda, przewodniczący Zespołu 
„Junior Gdańsk 2012”. – Trenujcie 
na tym boisku, niech z was wyrosną 
wielcy piłkarze. Na was czekamy, 
Gdańsk bowiem już żyje imprezą 
Euro 2012.

Znaczącym akcentem stało się 
odsłonięcie tablicy upamiętniającej 
wydarzenie przez prezydenta Gdań-
ska i prezesa Kazanelsona. Kamień 
z tablicą pozostanie trwałym śladem 
ulotnych uroczystości tego dnia. 

Otwarcie boiska ma duże zna-
czenie dla szkoły, podnosi jej ran-
gę i stwarza nowe możliwości dla 
uczniów i mieszkańców. Świad-
czyła o tym obecność tak wielu 
znakomitych osób oraz ich słowa, 
a także list gratulacyjny od Pomor-
skiego Kuratora Oświaty Zdzisława 
Szudrowicza, odczytany przez wizy-
tatora Józefa Bodio. 

Liczne wyrazy podziękowania 
zebrał wicedyrektor Wydziału Edu-
kacji UM Jerzy Jasiński za sposób, 
w jaki zajmuje się organizacją 
budowy boisk - sprawność prze-

prowadzania procesu prawnego 
i przygotowywania odpowiedniej 
dokumentacji. Na uroczystość 
przybył również Piotr Gierszewski, 
Przewodniczący Komisji Edukacji. 
Dyrektor szkoły szczególnie podzię-
kowała radnej Marii Małkowskiej za 
pomoc w wielu przedsięwzięciach, 
świadczoną na przestrzeni wielu 
lat. Proboszcz parafii, poświęcając 
boisko, wskazał drogę rozwoju każ-
dego młodego człowieka – boisko, 
szkoła i kościół. 

Tak świetna uroczystość stała 
się również okazją do zaprezento-
wania niektórych osiągnięć szkoły. 
Ten dzień był szczególnie ważny 
dla najlepszych uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 - Malwiny Pakuły, 
Dawida Wybranowskiego, Aleksan-
dry Macholi, Julii Raduńskiej, Julii 
Jung oraz uczniów Gimnazjum nr 27 
- Pawła Kubiaka i Dominiki Dobro-
wolskiej, którym prezydent wręczył 
statuetki Mariana Zaruskiego. 

Uhonorowano również zwycięz-
ców Olimpiady Wiedzy o Gdańsku. 
Prezydent Paweł Adamowicz oraz 
Cezary Windorbski – prezes Funda-
cji Gdańskiej wręczyli im dyplomy. 

Uczniowie mieli również okazję 
zaprezentować swoje umiejętności 
sportowe. Wszystkim bardzo się 
podobał układ sportowo tanecz-
ny w wykonaniu Adama Miotka 
i Michała Cymermana. Żonglerką 
popisywał się Klaudiusz Gergel-
la, uczeń klasy II c. Umiejętności 
w gimnastyce artystycznej z piłką 
zaprezentowała uczennica klasy 
IVb Aleksandra Kacpura. Ucznio-
wie przygotowani pod kierunkiem 
Jolanty Kaznowskiej wykonali 
taniec izraelski, co było uprzejmo-
ścią w stosunku do prezesa firmy 
sponsorskiej. 

Prezes firmy Wojciech Okoński 
przedstawił plany firmy ROBYG S.A, 
a więc budowę 1400 mieszkań przy 
ul. Piekarniczej i wzniesienie osiedla 
złożonego z 3500 mieszkań przy uli-
cy Jabłoniowej, a także moderniza-
cję ronda przy ul. Rakoczego. 

Radosna piosenka o budowie 
boiska, wykonana przez zespół 
pod kierunkiem Beaty Kochanow-
skiej nauczycielki historii, zakoń-
czyła uroczystość, pozostawiając 
wszystkich w miłym nastroju. 

ZKPiG nr 20

Boisko na zakończenie 
roku szkolnego

Najlepsi uczniowie ze statuetkami wręczonymi przez prezydenta

Dyrektor szkoły i goście oglądają z zainteresowaniem popisy uczniów

Jego pierwszy gol

Mistrzowski popis gimnastyczny

 Rozpoczynamy uroczystość

Gdañska oœwiata
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Organizatorki konkursu: Mi-
rosława Jóźwiak, Grażyna Umiń-
ska, Grażyna Grzybowska, Maria 
Brandt-Konopka przygotowały finał 
w dniu 20 maja. 

Szkoła Podstawowa nr 20 im. 
kmdra ppor. Jana Grudzińskiego 
zorganizowała uroczystości rocz-
nicowe 10 maja. Przybyła Elżbieta 
Wasilenko Pomorski Wicekurator 
Oświaty, Zastępca Prezydenta Mia-
sta Gdańska Ewa Kamińska, załoga 
ORP „Orzeł” wraz z dowódcą kmdr 
por. Mariuszem Pelcem, Dyrektor 
Muzeum Marynarki Wojennej kmdr 
por. dr Sławomir Kudela. 

Podczas uroczystej akademii 
szkoła otrzymała wiele życzeń, 
gratulacji i prezentów. Najwięk-
szą dumą jest Medal Prezydenta 
Miasta Gdańska, przyznany szko-

le w dowód uznania i szacunku. 
Gościom wręczono pamiątkowy 
biuletyn. Nagrodę Prezydenta 
Miasta Gdańska otrzymały: dyrek-
tor Justyna Dmitruk, Anna Szmit, 
Bożena Bączek i Zofia Wolak. Na-
grody dyrektora otrzymali: Wiesła-
wa Krupska, Sławomir Stankiewicz, 
Regina Słowińska, Izabela Płowens 
i Katarzyna Wróbel oraz pracownicy 
obsługi: Helena Nalikowska, Jadwiga 
Zimnica i Daniela Dobroń.

Jubileusz był okazją do podsumo-
wania osiągnięć dydaktycznych, opie-
kuńczych i wychowawczych szkoły 
oraz do przedstawienia jej historii. 

Goście słuchają pięknego czytania

Z dumą prezentują dyplomy

Wojewódzki Konkurs Pięknego Czytania dla klas III 
W konkursie udział wzięli udział 

uczniowie z 14 szkół podstawowych 
województwa pomorskiego. 

W tym roku dzieci czytały wy-
brane fragmenty książki Astrid Lind-
gren „Pippi Pończoszanka”. Poziom 
czytania oceniało jury w składzie: 
Magda Kunicka-Paszkiewicz – pre-
zes Fundacji „Bursztynowe oko”, 
organizatorka I Festiwalu Piosenek 
Pippi, Justyna Dmitruk – dyrektor 
SP nr 20, Iwona Teleszko – biblio-
tekarka filii nr 16 WiMBP, Tomasz 

Występuje Zespół Wokalny Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”

SP 20

Jubileusz
65-lecia

Walijewski – przedstawiciel Rady 
Rodziców przy SP 20. Podczas 
obrad jury szkolny teatrzyk zapre-
zentował gościom przedstawienie 
„Pippi w szkole”. 

Przewodnicząca jury Magda 
Kunicka-Paszkiewicz odczytała 
listę laureatów. Oto ona: I miejsce 
- Iga Szubelak z SP 34 w Gdyni; 
II miejsce - Szymon Witkowski 
z SP40 w Gdańsku; I I I  miej-
sce - Angelika Lipińska z SP 76 
w Gdańsku; wyróżnienie - Jakub 

Firlej z SP 6 w Elblągu; wyróż-
nienie - Dominik Marszałkiewicz 
z SP 16 w Gdańsku; wyróżnienie 
- Oliwia Olbrycka z SP w ZKPiG 
w Kolbudach.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali nagrody za uczestnictwo. 
Na zakończenie przygotowano słod-
ki poczęstunek – tort z wizerunkiem 
Pippi. Zaproszeni goście byli za-
chwyceni miłą atmosferą imprezy.

Opracowały: Mirosława Jóźwiak 
i Maria Brandt-Konopka

Każdą kolejną dekadę komentowali 
absolwenci, nauczyciele lub ucznio-
wie. Szkoła udokumentowała również 
swoją historię poprzez wystawę zdjęć 
i kronik szkoły, które cieszyły się za-
interesowaniem gości, a zwłaszcza 
absolwentów. Miłym interludium były 
występy Zespołu Wokalnego Klubu 
Marynarki Wojennej „Riwiera”. 

Z okazji 65-lecia szkoły zorga-
nizowaliśmy 6 maja Turniej Mini 
Koszykówki Mieszanej o Puchar 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 
20. Uczestniczyły SP nr 5, SP nr 
16, SP nr 20 i SP nr 79 oraz SP 
z ZSPiPG w Chwaszczynie. Puchar 

zdobyli gospodarze, II miejsce zajęli 
goście z Chwaszczyna, a III miejsce 
SP nr 5. W przygotowanie urodzin 
szkoły pod kierunkiem dyrektor 
Justyny Dmitruk zaangażowali się 
nauczyciele, pracownicy i rodzice 
oraz grupa absolwentów, która 
ufundowała i wykonała klomb przy 
wejściu do budynku. 

Jubileusz przebiegał w miłej 
atmosferze, czego dowodem są 
życzenia i wrażenia wpisane przez 
gości do Księgi Pamiątkowej.

Maria Brandt-Konopka, pedagog

Mirosława Jóźwiak, 
nauczyciel bibliotekarz

Konkursy w szkole 
W trakcie uroczystości roczni-

cowych dokonano podsumowania 
dwóch wojewódzkich konkursów, 
których organizatorami byli na-
uczyciele naszej szkoły Sabina 
Czepulonis, Grażyna Umińska, 
Iwona Krucińska i Wiesława 
Krupska. 

Był to Wojewódzki Konkurs 
Plastyczny „Oblicza morza”, 
którego laureatami zostali w kla-
sach I-III: Patryk Dawidowski 
z SP nr 9 w Rumi – I miejsce, 
Weronika Gruchała z SP nr 79 
w Gdańsku – II miejsce, Zofia 
Szumełda z SP im. M. Zaruskie-

go w Kolbudach – III miejsce, zaś 
w klasach IV-VI: Anna Piliczewska 
z SP nr 79 – I miejsce, Klau-
dia Wronka z SP nr 20 i Michał 
Sekuła z SP nr 79 – II miejsce, 
Julia Haas z SP nr 18 i Wiktoria 
Chodubska z ZKiW w Strzebieli-
nie – III miejsce. 

 Podsumowano również Wo-
jewódzki Konkurs Literacki „Morze 
i jego oblicza”, w którym zwyciężyli: 
Mateusz Kościucha z SP nr 48 
– I miejsce, Jakub Kurowski z SP nr 
20 – II miejsce, Rafał Modrzewski 
ze Szkoły Podstawowej im. św. Ja-
na De La Salle – III miejsce.

Gdañska oœwiata
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Grupę objął patronatem hono-
rowym Marszałek województwa 
pomorskiego Mieczysław Struk 
i Prezydent Miasta Gdańska Pa-
weł Adamowicz. W wyjeździe do 
Stanów Zjednoczonych pomogli 
im sponsorzy: Carol Wright z Au-
stralii, ecol-unicon, Ergo Hestia, 
Jeppensen, Lufthansa Systems, 
Mc Donald, Metalzbyt, „Skok” Stef-
czyka, Swissmed, Robert Wysłocki, 
Young Digital Planet, Ziaja, dziadek 
Anastazji – Stanisław Makowiec oraz 
anonimowi darczyńcy. 

Uczniowie wybrali problem 5: 
Jedzenie na scenie. Trenerem 
grupy była nauczycielka tej szkoły, 
Renata Kolecka oraz Mateusz Kułak, 

Metoda Studying on Line znana 
na świecie od lat, obecnie wnika 
do polskiego procesu nauczania 
poprzez nowe technologie komu-
nikacyjne. W SP 42 tą formą nauki 
opiekują się nauczycielki języka 
angielskiego - Barbara Sokołowska 
i Joanna Wasilewska. 

Nauczanie na odległość koncen-
trujemy wokół języka angielskiego, 
realizując poprzez organizację non-
profit działającą w sieci International 
Education and Resource Network. 
Uczniowie biorą udział w trzech 
projektach międzynarodowych 
- Heart to Heart, My Name around 
the World, Magical Moments around 
the World. 

Heart to Heart - to projekt tema-
tyczny, będący globalną wymianą 
myśli; uczniowie na forum dzielą się 
własnymi spostrzeżeniami i deba-
tują na wybrane tematy społeczne 
i kulturowe.

My Name around the World – po-
lega na wizualizacji własnego imienia 
poprzez słowo i obraz.

Magical Moments around the 
World - ogólnoświatowy projekt 
edukacyjny, poświecony pokojowe-
mu współistnieniu i pisaniu na ten 
temat wspólnej e- książki.

Umożliwiamy zaangażowanie się 
uczniom o specyficznych potrzebach 
edukacyjnych; uczestniczą zarówno 
zdolni, jak i słabsi, którzy czują, że 
powinnie przeinterpretować swoje 
podejście do nauki. Każdy jednakże 
w zależnosci od umiejętności do-
skonali indywidualne predyspozycje 
i zdolności poznawcze, wpływając 
nieświadomie, ale holistycznie na 
własną osobowość. Nowoczesne 
technologie komputerowe i informa-
tyczne, będące codziennością, pre-
zentują język jako nośne narzędzie 
komunikacyjne, co pozwala uczniom 
rozwijać umiejętności językowe.

prawo do reprezentowania Polski na 
finałach Światowej Odysei Umysłu 
w Michigan State University w Sta-
nach Zjednoczonych – powiedziała 
Alina Spychała. 

Anastazja Makowiec powiedziała, 
jak bardzo się jej przydały zajęcia przy-
gotowawcze. – Było dużo zajęć w szko-
le, obawiałam się, że nie znajdę czasu 
na ćwiczenia z moją grupą. Okazało 
się jednak, że można się nauczyć za-
rządzać czasem i wygospodarowałam 
godziny na wspólne ćwiczenia. Uzyska-
łam pewność siebie i otworzyłam się na 
świat, bardzo mi to się przydało. 

- Powiększyłam swoje umiejętno-
ści wypowiadania się z dużą pewno-
ścią siebie i bez przygotowania – po-

III LO

Mimo przeszkód – dobry humor

Nasze pomysły za dolara 

Zdobyli nagrodę Ranatra Fusca i pojechali 
na Światowe Finały Odysei Umysłu 2010 w USA

całość działań koordynowała Małgo-
rzata Klimek, a grupę wspierała Alina 
Spychała, koordynator IB.

 W zawodach w Polsce mieliśmy 
do rozwiązania problem spontanicz-
ny – powiedział Aleksander Spycha-
ła – mając jedynie kilka minut na 
przygotowanie rozwiązania i kilka 
przedmiotów codziennego użytku, 
jak koperty, spinacze czy kubeczek. 
Grupa składała się z następujących 
osób: Zofia Drapella, Aleksandra 
Gwoździńska, Anastazja Makowiec, 
Aleksander Spychała, Piotr Prokop 
i Weronika Adamska. 

- Drużyna z Topolówki zdobyła 
nagrodę Ranatra Fusca za wybitną 
kreatywność, tym samym zyskując 

wiedziała Zofia Drapella. – Było to 
bardzo przydatne w wielu sytuacjach 
życiowych, również na lekcji. 

Podczas podróży do Stanów 
Zjednoczonych zostały zagubio-
ne ich bagaże. Nie mieli więc ani 
kostiumów ani też scenografii. Nie 
załamali się jednak. Postanowili, że 
sobie poradzą. 

Przez trzy dni i noce szukali moż-
liwości. - Wiemy, że każdy problem 
da się rozwiązać – powiedziała Alek-
sandra Gwoździńska. 

Dotarli do wyprzedaży i sklepów, 
gdzie wszystko sprzedawano po jed-
nym dolarze. 

- Na campusie uniwersyteckim 
znaleźliśmy wiele butelek i zrobiliśmy 
z nich model chevroleta – powiedział 
Aleksander Spychała. – W Stanach 
Zjednoczonych przywiązuje się wielką 
wagę do recyklingu i tych butelek stały 
całe kosze. Skorzystaliśmy z nich. 

Ceniono tam oryginalny i nie-
zwykły wygląd i szalone pomysły. 
Udział w Odysei był niezwykłym 
doświadczeniem i bardzo im się 
przydał w wielu sytuacjach życio-
wych. Umożliwił im pokazać swoją 
inteligencję, rozwinąć ją, i poszerzyć 
wyobraźnię. 

Wielką przyjemnością było spo-
tkanie z tak wspaniałą młodzieżą, 
posługującą się piękną polszczy-
zną pięknie opowiadającą o swojej 
przygodzie. 

Emma Popik 

 Barbara Sokołowska z uczennicami

To my bierzemy udział w projekcie 

SP 42 Nauczanie na odległość
System on line tworzy środowisko 

edukacyjne, w którym komunikacja 
ma charakter ogólnoświatowy, co 
wpływa pozytywnie na rozpowszech-
nianie idei jedności Europy i świata. 
Uczestnicy projektu przełamują 
mentalnie granice w sferze nie tylko 
lingwistycznej, ale też terytorialnej. 
Uczeń, dzieląc się spostrzeżeniami, 
dostrzega, że przedstawiciele innych 
społeczności mają często te same 
mity i przekonania - należy je jednak 
respektować. 

Nauczyciel jest nie tylko eks-
pertem w swoim przedmiocie, 
ale również organizator procesu 
dydaktycznego. Uczestnicy są nie 
tylko odbiorcami, ale samodzielnie 
poszukują informacji. 

Szkoła przekazuje wiedzę na-
ukową, a rodzina - wiedzę potocz-
ną. Obecnie szkoła musi połączyć 
te dwa obszary. Świat czeka bowiem 
na nowy typ absolwenta - dysponują-

cego wiedzą i umiejętnościami, które 
otworzą go na nowe technologiczno 
- edukacyjne wyzwania. 

Barbara Sokołowska

Uczestnicy z całego świata

Projekty miêdzynarodowe
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Dyrektor VI LO Tomasz Zbier-
ski został laureatem odznaczenia 
„Chroniąc Pamięć”. Zostało ono 
przyznane wspólną decyzją Am-
basady Izraela w Warszawie, 
Funduszu Michaela Traisona 
dla Polski, Żydowskiego Instytutu 
Historycznego, Fundacji Ochrony 
Dziedzictwa Żydowskiego oraz 
Żydowskiego Muzeum Galicja. 
Odznaczenie nadawane jest Po-
lakom, zasłużonym w ratowaniu 
żydowskiego dziedzictwa.

Uroczystość nadania odzna-
czenia odbyła się w Żydowskim 
Muzeum Galicja w Krakowie 27 
czerwca 2010 r. w ramach Festi-
walu Kultury Żydowskiej. 

Dyrektor naszej szkoły Jerzy 
Dorau, dofinansował, razem z radą 
rodziców, wyjazd dwóch uczennic 
- Martyny Cendrowskiej oraz Moniki 
Bieńko na międzynarodową wymianę 
młodzieży do Budapesztu. 

Tydzień, od 29 maja do 6 czerw-
ca trwała na Węgrzech europejska 
wymiana młodzieży, zatytułowa-
na „In Every Corner is a different 
story”. Głównym jej celem było 
wzajemne poznanie różnorodności 
kulturowej. Przyjechała młodzież 
z Grecji, Litwy, Niemiec, Portugalii, 
Turcji, Węgier oraz Polski. Naszą 
grupę tworzyły dziewczęta, w tym 
dwie reprezentujące XIII LO przy 
ZSE w Gdańsku. 

Dziewczęta zostały zakwatero-
wane na promie zacumowanym na 
Dunaju. Ten oryginalny hotel stał się 
miejscem spotkań, rozmów i wymia-
ny spostrzeżeń młodych ludzi, repre-
zentujących różne kultury. 

Organizatorzy postarali się, aby 
każdy dzień obfitował w wiele atrak-
cji, i przyniósł jak najwięcej korzyści. 
Uczestnicy otrzymali harmonogram 
spotkania, co ułatwiało ich współpra-
cę. Już pierwszego dnia podzielili się 
na trzy grupy, zależnie od swoich za-
interesowań. Były to: media, muzy-
ka i drama i w ich obrębie pracowali 
nad własnymi projektami. Finałowy 
pokaz przewidziano na przedostatni 
dzień pobytu. 

Tydzień spędzili w Gdańsku 
uczestnicy projektu, studenci z Izra-
ela oraz z Politechniki Gdańskiej 
i Uniwersytetu Gdańskiego. Autorem 
projektu jest Josi Erez z organizacji 
SPARK – Pro, partnerem działające 
przy VI LO w Gdańsku Stowarzy-
szenie Zaprzyjaźnieni w Kulturze, 
w osobie Małgorzaty Bitton. Projekt 
Most/Polska-Izrael jest 

finansowany przez Kancelarię 
Prezesa Rady Ministrów RP. Patro-
nat objął Prezydent Miasta Gdańska 
Paweł Adamowicz

- Celem projektu jest przełamy-
wanie stereotypów i nawiązywanie 
kontaktów osobistych i kulturowych 
z przedstawicielami innych narodo-
wości – mówi Josi Erez. – Obywatele 
Izraela reprezentują różne kultury 
i narodowości, w grupie są również 
Arabowie i Druzowie. 

Dina Nahmias, studentka Uniwer-
sytetu w Hajfie, uczestniczy w projek-

cie w ramach swojego stypendium. 
Jest pasjonatką, prawdziwą liderką 
– uczestnicząc w projekcie, odwie-
dziła prawie wszystkie kraje świata. 
Po raz pierwszy jest jednak z Polsce, 
a pierwszym miastem w naszym kra-
ju, a więc reprezentatywnym dla ca-
łości, jest Gdańsk. Jest zachwycona 
miastem. – Gdańsk jest różnorodny: 
stary i nowoczesny, ma ciekawą 
architekturę i wiele pięknych miejsc 
- powiedziała. Pierwsze jej zetknięcie 
z Polakami nastąpiło już w podróży. 
Wrażenia? – Wszyscy są dla nas 
uprzejmi – zapewniła życzliwie. 

Program pobytu studentów w Pol-
sce i w Gdańsku jest bardzo bogaty, 
obejmuje zwiedzanie, naukę hebraj-
skiego i warsztaty. Studenci zostali 
przyjęci przez przewodniczącego 
Rady Miasta Gdańska Bogdana Olesz-
ka, który zapoznał ich ze strukturą tego 
urzędu. Spotkanie miało nieoczekiwa-
ny przebieg, gdy w sali ślubów goście 

VI LO

Projekt Most/Polska-Izrael
Dyrektor Tomasz Zbierski w towarzystwie 
ambasadora Izraela Zvi Rav-Ner oraz Mo-
niki Nowik, nauczycielki VI LO 

zainscenizowali ślub i ktoś zagrał na 
stojącym w rogu fortepianie. Atmosfe-
ra zrobiła się bardzo przyjazna. 

- Nasze uczestnictwo w tym projek-
cie ma na celu zdobycie doświadczeń 
dla przyszłorocznej wymiany uczniów 
– powiedział dyrektor VI LO Tomasz 
Zbierski. – Szkoła zapewnia logistykę 
i organizuje warsztaty. Bardzo łączy 
wspólne jedzenie, toteż zorganizo-
waliśmy również warsztaty kulinarne 
i wspólną ucztę. 

Odbyło się wiele interesujących 
dyskusji i spotkań w szkole. Prowa-
dziły je różne zaproszone osoby, 
o wysokiej kompetencji w swoich 
dziedzinach. 

Dyrektor Zbierski, mówiąc o pro-
jekcie związanym ze szkołą, dodał 
– Jesteśmy nastawieni na przyszłość. 
Chcemy pokazać młodzieży współcze-
sny Izrael, spowodować, aby przestali 
patrzeć na ten naród oczami swoich 
rodziców. Z drugiej strony pragniemy 
przełamać mit o polskim antysemity-
zmie – powiedział dyrektor. 

Dyrektor już zaplanował, jaką 
tematyką będą się zajmowały grupy 
szkolnej młodzieży. Będą się stykać 
z nowymi technologiami i wspólnie 
z kolegami z Izraela zdawać dzien-
nikarskie relacje z interesujących 
wydarzeń. 

Takie spotkania są bardzo do-
bre dla szkoły, gdyż umożliwiają 
różne porównania, zetknięcie się 
z t rudnymi nawet problemami, 
uświadomienie sobie ich istnienia 
i poszukiwania rozwiązań dobrych 
dla obu stron. 

Zespół Szkół Energetycznych Europejska wymiana młodzieży 
Codziennie rano grupy szły do 

„Tuzrakter”, gdzie odbywały się 
warsztaty. Ich tematyka obejmowała 
interkulturowość, stereotypy, uprze-
dzenia i przejawy innych zachowań. 
Ciekawym doświadczeniem stało się 
spotkanie z młodym Żydem, który 
opowiadał o historii swojej religii, jej 
wyznawcach i tradycji judaistycznej. 
Zwieńczeniem Dnia Żydowskiego 
była wspólna nauka tańca „hora”, 
który rozbawił uczestników i nawet 
niezbyt bystry obserwator zauwa-
żyłby zróżnicowane poczucie rytmu 
przedstawicieli tak wielu narodo-
wości. Od swobodnie pląsających 
Greków i Portugalczyków, poprzez 
skupionych na krokach Polaków 
i Litwinów, aż do niezbyt gibkich nie-
mieckich kolegów. 

Każdemu bez wątpienia w pa-
mięci pozostał wieczór interkultu-
rowy, którego program zawierał 
elementy kultury i tradycji kraju 
każdego z uczestników. Spotkanie 
zakończył poczęstunek składają-
cy się z tradycyjnych narodowych 
przysmaków. 

Również i to uświadomiło 
młodzieży, jak bardzo się różnią. 

Swoją odmienność zauważali rów-
nież podczas wspólnych posiłków, 
podczas których każdy wybierał 
z menu coś innego. Zabawnym 
akcentem był „dzień pizzy”, kiedy to 
każdy z uczestników, bez wyjątku, 
pałaszował włoski przysmak. 

Jak wiele nas łączy, wszyscy 
odczuli podczas wspólnych warsz-
tatów, „burzy mózgów”, projektów 
oraz codziennych rozmów. 

Trudno było się rozstać z Bu-
dapesztem i pożegnać z nowo 
poznanymi kolegami. - Byłyśmy 
zaskoczone, jak bardzo można się 
przywiązać do siebie w jeden zale-
dwie tydzień – powiedziała Monika. 
A Martyna dodała - Jedno jest pew-
ne, wszyscy się poczuli jak wielka 
europejska rodzina. 

Katarzyna Wasilewska-Tecław

 

Projekty miêdzynarodowe



8 7/2010 97/2010

W ramach europejskiego pro-
gramu Leonardo da Vinci Pań-
stwowe Szkoły Budownictwa im. 
prof. Mariana Osińskiego w Gdań-
sku wspólnie z pięcioma partnera-
mi realizowały od czerwca 2008 
do czerwca 2010 projekt partnerski 
„Vocational Education and Training 
– Building the Best”. 

W realizację projektu z ramienia 
PSB zaangażowali się: dyrektor 
szkoły Andrzej Jachnik, kierownik 
praktyk Jan Lechicki, kierownik 
warsztatów szkolnych Wojciech 
Szczepański, zastępca kierownika 
warsztatów Ryszard Oleńczuk oraz 
nauczyciele: Iwona Stachurska-Gna-
towska, Elżbieta Porowska, Marek 
Lademann, Jacek Chyczewski, 
Wojciech Pionke, Zbigniew Kiedyk, 
Mariusz Cyperski, Jerzy Jasowicz 
oraz Monika Bieńkowska.

Celem projektu było ułatwienie 
przepływu informacji wśród szkół, 
przedsiębiorstw i instytucji edukacyj-
nych poprzez zorganizowanie forum, 
warsztatów i wizyt w celu zebrania 
i rozpowszechnienia informacji do-
tyczących najlepszych rozwiązań 
wśród instytucji, ekspertów budow-
lanych i nauczycieli zawodów oraz 
dzielenia się innowacyjną wiedzą 
i doświadczeniem. 

Zespół Szkół Samochodowych 
gościł od 18 do 28 maja czterech 
sympatycznych nauczycieli ze Śred-
niej Szkoły Zawodowej w Kaplicach 
w Czechach. Jitka Papežovā, 
Petra Leitgebovā, Jan Tejkl 
i Vāclav Zvonař odbywali 
dwutygodniowy staż pracowniczy 
w ramach programu Leonardo da 
Vinci, projekt „Europa potrzebuje 
sprawnych rąk”. Czesi zwiedzili 
naszą szkołę z warsztatami, ser-
wisy motoryzacyjne, w których 
nasi uczniowie odbywają zajęcia 
praktyczne. 

Naszą szkołę postrzegli jako 
bardzo nowoczesną, zadbaną i przy-
jazną. Wszystko bardzo ich ciekawiło. 
W ramach wykonywanych podczas 
stażu działań wspólnie z kadrą kie-
rowniczą i nauczycielami porównali 
egzaminy końcowe w Polsce i Cze-
chach, podręczniki, utworzyli zaczątki 
wielojęzycznego słownika i rozmówek 
o tematyce samochodowej. 

Polskim partnerem Państwowych 
Szkół Budownictwa był Instytut 
Wspierania Edukacji i Przedsiębior-
czości „BONUM” z Krakowa. Za-
granicznymi partnerami byli: szkoła 
Jãrvamaa Kutsehariduskeskus 
z Paide (Estonia), „Wisamar” z Lipska 
(Niemcy), „Associazione Lepido Roc-
co” z Motta di Livenza (Włochy), As-
sociazione N.E.T. z Padwy (Włochy). 
Podczas organizowanych w kraju i za 
granicą konferencji i seminariów po-
znano różne systemy szkolnictwa 
i kształcenia zawodowego, metody 
nauczania i ćwiczenia umiejętności 
praktycznych stosowanych przez 
nauczycieli zawodu. W celu za-
obserwowania realizacji szkolenia 
praktycznego składano wizyty w fir-
mach budowlanych oraz Centrach 
Kształcenia Zawodowego. Podczas 
seminarium w Gdańsku PSB zapre-
zentowały okazałe warsztaty szkolne 
oraz trzy firmy budowlane (KNAUF, 
GEBERIT, BRAAS), które ściśle 
współpracują ze szkołą i dzięki któ-
rym uczniowie mogą nabywać umie-
jętności praktyczne w komfortowych 
warunkach. Uczestnikom seminarium 
przedstawiono również system szko-
lenia praktycznego, program praktyk 
uczniowskich, stosowane nowe tech-
nologie i maszyny.

Na ORP Błyskawica

Gościom bardzo zależało na 
obejrzeniu tego okrętu-muzeum. 
Czesi bardzo dobrze przygotowali 
się do tematów. Kiedy propono-
waliśmy im jakieś wycieczki to 
studiowali przez noc Internet 
i rankiem byli merytorycznie zna-

komicie przygotowani do wyjścia. 
Jeden z nauczycieli to były puł-
kownik armii czeskiej, panowie 
to nauczyciele zawodu, dlatego 
silniki, maszynownie - to był ich 
żywioł, uzbrojenie też nie miało 
tajemnic. 

Zespół Szkół Samochodowych 

Nauczyciele z Czech na stażu 
Ważną częścią projektów odby-

wających się w ramach programu 
Leonardo da Vinci jest część kul-
turowa. Nasi goście zobaczyli wiele 
ciekawych miejsc w Trójmieście, byli 
też na Helu. Dużo radości sprawiła 
wizyta na wystawie interaktywnej 
Energia, Niebo i Słońce w Centrum 
Hewelianum. Miłym akcentem były 
wizyty nauczycieli z Czech w Gim-
nazjum nr 23 oraz I LO, dokąd na-
uczyciele z Kaplic zostali zaproszeni 
przez dyrektorów tych szkół. 

Nasza szkoła nie miała do tej pory 
doświadczenia w przygotowywaniu 
tego typu spotkań, dlatego z radością 
przyjęliśmy serdeczne podziękowa-
nia gości szczególnie dla dyrektora 
ZSS mgr inż. Mirosława Sreberskiego 
za tak sprawne i atrakcyjne zorgani-
zowanie ich stażu.

Ze szkołą z Kaplic w Czechach 
planujemy szerszą współpracę. Jako 
jedyna szkoła średnia w Polsce Ze-
spół Szkół Samochodowych zdobył 

w tym roku akceptację na uruchomie-
nie projektu wymiany staży pracowni-
czych w ramach programu Leonardo 
da Vinci (PLM). Od przyszłego roku 
szkolnego 12 pracowników naszej 

szkoły pojedzie na podobną wymia-
nę doświadczeń do Czech, natomiast 
z Czech przyjadą do nas na staże 
nauczyciele i uczniowie. 

Barbara Dembek-Bochniak

Realizując projekt skupiono się 
na następujących zagadnieniach: 
system praktyk uczniowskich, po-
ziom współpracy pomiędzy szkoła-
mi a firmami, kontakt ze związkami 
zawodowymi, szkolenie instrukto-
rów w firmach, materiał nauczania, 
program ustawicznego kształcenia 
nauczycieli w celu zdobycia nowych 
umiejętności. 

Produktem partnerstwa jest CD-
ROM, na którym zebrane zostały naj-
nowsze informacje na temat praktyk 
stosowanych w kształceniu zawo-
dowym w zawodach budowlanych. 
Płyta ta rozpowszechniana będzie 
poprzez kanały narodowe. 

Sektor budownictwa jest klu-
czowym czynnikiem powodują-
cym wzrost ekonomiczny w  Unii 

Europejskiej. Istotnym elementem 
integracji europejskiej są udosko-
nalenia jakościowe i innowacje 
w rozwiązaniach kształcenia 
zawodowego i przeniesienie ich 
z jednego kraju do drugiego. 
Przed nauczycielami zawodu, 
szczególnie wśród nowych krajów 
członkowskich, stoi duże wyzwa-
nie: jest nim konieczność nadą-
żania za bieżącymi informacjami 
za stale i szybko zmieniającym 
i rozwijającym się budownictwem. 
Istnieje również potrzeba uaktual-
niania swojej wiedzy i umiejętności, 
odnoszących się do nowoczesnych 
technologii budowlanych, maszyn 
i rozwiązań w kształceniu prak-
tycznym.

Monika Bieńkowska PSB 

Uczestnicy projektu: nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji 
podczas seminarium w Niemczech

Państwowe Szkoły Budownictwa Wielki projekt partnerski 

Projekty miêdzynarodowe
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Razem z Grupą Charytatywną 
pod opieką księdza Sławka Lade-
manna, nauczyciela religii, wraz 
z całą społecznością szkoły uroczy-
ście świętowaliśmy Dzień Dziecka. 
Zorganizowaliśmy tę imprezę wraz 
z Parafią Matki Boskiej Bolesnej. 
Festyn ten pierwszy raz odbywał 
się na terenie naszej placówki – na 
nowo wybudowanym, nowoczesnym 
boisku sportowym. Impreza ta cieszy 
się patronatem Prezydenta Miasta 
Gdańska Pawła Adamowicza oraz 
wsparciem Banku BGŻ - głównego 
sponsora przedsięwzięcia. 

Festyn obfitował w najróżniej-
sze atrakcje - pokazy taneczne 
dzieci i młodzieży, zabawę z clow-
nem oraz szczudlarzami, loterię 
fantowa, przejażdżki na kucyku, 
skoki na trampolinie, harce w dmu-
chanym zamku, przejażdżki wielkim 
motocyklem z przyczepką, udział 
w prezentacji technik artystycznego 
makijażu. Pokaz rycerski był okazją, 
by spróbować swoich sił w łucznic-
twie. W czasie festynu całe rodziny 
mogły wziąć udział w rodzinnej olim-
piadzie sportowej i zdobyć atrakcyjne 
nagrody. Rodzice wspólnie z dziećmi 
mieli okazję, by wykazać się w kon-
kurencjach, takich jak: rzut podkową 
do celu, skok w dal, układanie puzzli 

Przepis na dobry festyn? Bardzo 
proszę: DOBRY POMYSŁ I DOBRY 
HUMOR.

Pomysł był. Festyn przebiegał 
pod hasłem ,,Gdańskie dni sąsia-
da”’. Liczny udział ,,sąsiadów’’ z Dol-
nego Miasta, i nie tylko, potwierdził 
potrzebę organizowania tego typu 
projektów. Bo zapotrzebowanie na 
życzliwość sąsiedzką i dobre relacje 
międzyludzkie ciągle wzrasta. 

O inspiracji do umacniania wię-
zi rodzinnych i sąsiedzkich niech 
świadczą konkursy: „Mama piecze 
z córką”, „Tata z synem budują dom”, 
a także rodzinne przeciąganie liny.

Było sportowo: Pierwsze Mistrzo-
stwa Gdańska Szkół Podstawowych 
w Wyścigach Smoczych Łodzi, organi-
zowane z GOKF-em. Nabrzeże Motła-
wy  zgromadziło wielu obserwatorów, 
sympatyków tego widowiskowego 
pokazu sportowych umiejętności.

Było egzotycznie: zespół Ksa-
werego Kuligowskiego i pokaz tań-
ca brzucha do tradycyjnej muzyki 
orientalnej oraz prezentacja muzyki 
zachodnio-afrykańskiej.

Było jubileuszowo: „Iskierki” 
z Dolnego Miasta mają 10 lat. Były 

na czas, rzut piłką do kosza, trafiony 
strzał do bramki, celna gra w krykieta 
czy największa siła ramion. 

Odbył się także konkurs na „Naj-
lepszą mamę” i „Najlepszego tatę”. 
Rodzice, aby zdobyć ten zaszczytny 
tytuł, musieli uczestniczyć w zabaw-
nych zawodach. Nie lada atrakcją 
były mistrzostwa siłaczy amatorów 
oraz demonstracja siły prawdzi-
wych, zawodowych strongmenów: 
Sebastiana Kurka oraz Krzysztofa 
Schabowskiego. Pacownicy Straży 
Pożarnej, Straży Miejskiej i Policji 
przybliżyli nam swoją służbę oraz 
zaprezentowali pojazdy służbowe 
i ich wyposażenie. O oprawę mu-
zyczną zadbał profesjonalny DJ, 
zaś niezrównanym wodzirejem był 
ksiądz Sławek. 

Głodni i spragnieni mogli napić 
się soku, napojów chłodzących, kawy 
i herbaty oraz spróbować pysznych 
ciast domowej roboty, kaszubskie-
go chleba ze smalcem i ogórkiem 
kiszonym, kiełbasek z grilla, bigosu, 
grochówki, rosołu, waty cukrowej 
i popcornu. Organizatorom oraz 
sponsorom serdecznie dziękujemy 
za tak miłą zabawę, zaś uczestni-
kom mówmy „do zobaczenia” za 
rok, na następnym festynie!

Anna Tońska-Szyfelbein

pyszne torty pieczone przez rodziny 
członków zespołu, były kwiaty. Był 
piękny występ.

To tylko niektóre projekty zre-
alizowane w słoneczną niedzielę, 
23 maja na boisku Szkoły Podsta-
wowej nr 65.

Organizatorem były między inny-
mi stowarzyszenia - „Bliżej Centrum” 
oraz „Jaś i Małgosia”, działające na 
rzecz środowiska lokalnego. Jednym 
z priorytetowych zadań stowarzyszeń 
Dolnego Miasta jest inspirowanie sił 
społecznych w celu integracji środowi-
ska i zaspokajania potrzeb kulturalnych 
dzielnicy. Efekty są widoczne. Cieszymy 
się, bo następny festyn już we wrześniu. 
Już teraz zapraszamy do współpracy 
sąsiadów, tych bliskich i tych dalszych. 

Do zobaczenia 18 września na 
gościnnym boisku SP 65.

Grażyna Rynkowska
Wyścigi smoczych łodziMedale dla zwycięzców 

Superpiramida

SP 65 Dobry festyn z sąsiadami 

Wspólne błaznowanie

SP 61 V Festyn Rodzinny

Nasz wodzirej i szczudlarze

Bawimy się wesoło

Dobre praktyki
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Gdańskie Dni Sąsiadów były 
okazją do zorganizowania festynu 
12 czerwca. Obfitował w liczne 
atrakcje - występy artystyczne 
młodzieży, konkursy, stoiska 
z kwiatami, biżuterią, fotografiami, 
rysunkami czy kawiarenka. Odwie-
dziło nas wielu gości: ksiądz pro-
boszcz parafii Św. Piotra i Pawła 
Cezary Annusewicz, radni miasta 
Gdańska - Piotr Gierszewski oraz 
Marek Bumblis. 

 Patronat nad festynem ob-
jął Urząd Marszałkowski, który 
wspomógł przekazując liczne ga-
dżety. Od Urzędu Miasta również 
otrzymaliśmy atrakcyjne materiały 
promocyjne. Znaczącym wyda-

Nauczycielki-bibliotekarki Zofia 
Dziekońska i Helena Zamkowska 
zorganizowały 11 czerwca 2010 r. 
„Kalejdoskop Czytelniczy”, w ra-
mach ogólnopolskiej akcji „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, aby po-
przez interesującą formę pobudzić 
zainteresowanie uczniów książką 
i czytelnictwem. Interpretację tekstów 
uczniowie przygotowali pod kierun-
kiem nauczycieli polonistów: Moniki 
Błażewicz, Krystyny Woźniczki, Elż-
biety Bieleckiej-Cimaszkiewicz, Hele-
ny Zamkowskiej, Moniki Ryczko.

W trakcie spotkania przypomnieli-
śmy młodzieży o tym, że nasze gim-

Nasi uczniowie i pracownicy 
honorowo oddają krew od kilku lat. 
Trzy lata temu było to ok. 14 litrów, 
w zeszłym roku szkolnym 20,5 l, 
w tym już ponad 26 l. W ciągu tych 
kilku lat ratowaliśmy życie koledze 
choremu na białaczkę, kilkakrotnie 
odwiedzaliśmy RCKiK, przy okazji 
zbiorowo oddając krew. 

Co roku bierzemy udział w kon-
kursie dla szkół organizowanym 
przez PCK: "Młoda Krew Ratuje 
Życie”. W zeszłym roku szkoła 
i opiekun zostali uhonorowani za 
szczególne zaangażowanie w re-
alizację programu aktywizującego 
lokalne środowiska społeczne do 
działań związanych z honorowym 
krwiodawstwem PCK. Otrzymali-
śmy pamiątkowe medale Ruchu 
Honorowego Krwiodawstwa PCK 
„Twoja Krew Ratuje Życie”. W tym 
roku otrzymaliśmy puchar za zaję-

cia III miejsca w kategorii „Najlepsza 
promocja honorowego krwiodawstwa 
VII Edycji Turnieju”. 

 Nasz szkoła promuje honorowe 
krwiodawstwo. Uczniowie oddający 
krew otrzymują punkty wliczane do 
oceny z zachowania, a dla wyróż-
niających się Rada Rodziców fun-

nazjum jest zwycięzcą „II Ogólnopol-
skiego Tygodnia Czytania Dzieciom” 
z 2003 roku. Co roku nasza szkoła 
organizuje wiele imprez czytelniczych 
i literackich, które promują główne 
hasło akcji „Czytaj dziecku 20 minut 
dziennie. Codziennie!” 

W imprezie wzięli udział 
uczniowie dziesięciu klas, czy-
tając fragmenty ulubionych ksią-
żek. Słuchający rozbawili się 
wierszami: K.I. Gałczyńskiego, 
śmiali się z dowcipu „Biurokraty 
na wakacjach”. Najbardziej jednak 
spodobały się widzom fragmen-
ty „Nowych przygód Mikołajka” 

Sempe i Gościnnego. Przeczytali 
je, wspaniale odgrywając scenki, 
uczniowie klasy II D: Natalia Mosz-
czyńska, Lawinia Falandysz, Hania 
Matyjaszczyk, Klaudia Smulska 
i Jędrzej Baranowski. Najwięcej 
braw otrzymała Lawinia Falandysz, 
kreująca postać Alcesta. 

Równie wielki aplauz wzbudziły 
fragmenty tekstów Aleksandra Fre-
dry czy J.I. Kraszewskiego. Wszy-
scy z przyjemnością przypomnieli 
sobie powieść z dzieciństwa „Oto 
jest Kasia” M. Jaworczakowej. 

Zofia Dziekońska, 
Helena Zamkowska

rzeniem podczas festynu było 
wręczenie nagród zwycięzcom 
konkursu plastycznego - „Odna-
wialne i nieodnawialne źródła 
energii”. Konkurs przeprowadzony 
został w ramach wspólnego pro-
jektu „Chrońmy naturalne zasoby 
ziemi”, który Gimnazjum nr 8 
prowadzi wspólnie z firmą Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo 
SA (PGNiG). Laureaci konkursu 
otrzymali nagrody, w postaci toreb, 
plecaków i kubków, ufundowanych 
przez PGNiG. Firma ta, jak również 
wiele innych przedsiębiorstw i spon-
sorów indywidualnych, przekazała 
również atrakcyjne materiały re-
klamowe, które zasiliły loteryjkę 

Mistrzyni interpretacji

Posłuchajcie naszych ulubionych 
wierszy 

Cała szkoła czyta dzieciom

Honorowi krwiodawcy 
duje drobne upominki . Na stronie 
internetowej aktualizowany jest link 
na www.oddajkrew.pl i publikujemy 
tam artykuły . 

Dyrektor szkoły mgr inż. Miro-
sław Sreberski, bardzo jest dumny 
i wielokrotnie na forum mówił o ich 
bohaterstwie. W zeszłym roku mury 

szkoły opuścił uczeń, który w ciągu 
2 lat nauki oddał ponad 4 litry krwi. 
Jeden z naszych absolwentów jest 
organizatorem podobnych akcji, za-
krojonych na szeroką skalę. 

Barbara Dembek-Bochniak, opiekun 
honorowych krwiodawców w ZSS

Dyrektor ZSS mgr inż. Mirosław Sreberski i opiekun mgr Barbara Dembek-Bochniak z częścią krwiodawców. 
Obok: puchar i pamiątkowa krwinka.

fantową. Po sąsiedzku odwiedziły 
nas również trzy grupy z Pałacu 
Młodzież: karatecy, tamboumajorki 
oraz baletnice. 

Wydarzenia takie, jak Festyn 
Rodzinny w Gimnazjum nr 8 są 
dowodem zmian, zachodzących 
w społeczeństwie. Chcemy 
wspólnie się bawić i poznawać 
sąsiadów. Wspólny cel – promo-
cja szkoły w środowisku lokalnym 
łączy w działaniach nauczycieli, 
rodziców oraz uczniów. Uczy też 
młodzież odpowiedzialności za 
podjęte zobowiązania, gdyż wielu 
naszych uczniów samodzielnie lub 
z niewielką pomocą prowadziło sto-
iska, prezentujące wytwory swoich 

talentów i zainteresowań. Jesteśmy 
wdzięczni gościom i sponsorom, ich 
obecność zachęca nas do corocznej 
organizacji festynu, który wpisuje 
się w oblicze Gdańska, jako miasta 
zintegrowanego społecznie i obfitu-
jącego w interesujące wydarzenia.

Agnieszka Hejmowska

 Sylwia Och

Dobre praktyki

Festyn Rodzinny w Gimnazjum nr 8
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Rozumiejąc położenie wszystkich, 
którzy wskutek powodzi stracili dach 
nad głową, a wraz z nim dorobek ca-
łego życia, nasza szkoła zorganizo-
wała akcję niesienia im pomocy. 

Z inicjatywy pracowników ogło-
szono w dniach 27-31 maja zbiórkę 

darów dla powodzian. Rozwiesiwszy 
ulotki na budynku szkolnym oraz na 
blokach osiedla, zachęciliśmy miesz-
kańców do włączenia się do akcji. 

Apel spotkał się z życzliwością 
naszych sąsiadów i już w pierw-
szym dniu zbiórki wyznaczone do 
tego celu pomieszczenie zaczęło 
się systematycznie zapełniać 
przydatnymi produktami. Przyno-
szono środki czystości, rękawice 
i odzież ochronną. Przydały się 
ciepłe koce i pościel tym, którzy 
nocują w szkołach, pensjonatach, 
u krewnych lub znajomych, nie 
mogąc powrócić do domu. 

Dzień Zdrowia, który zorganizo-
waliśmy 21 kwietnia, nawiązał swą 
tematyką do fraszki „Na zdrowie” 
Jana Kochanowskiego. Zabawę 
edukacyjną dla klas 0 – III przygoto-
wały nauczycielki kształcenia zinte-
growanego i edukacji wczesnoszkol-
nej: Iwona Klimaszewska-Niedziela 
oraz Iwona Uciechowska. Jej mottem 
brzmiało: „Szlachetne zdrowie, nikt 
się nie dowie, jako smakujesz, aż 
się zepsujesz”. 

Organizatorki zaplanowały tak 
imprezę, aby dzieci mogły uświa-
domić sobie, jak cennym darem jest 
zdrowie, by zrozumiały, że warto 
o nie dbać i nauczyły się, jak właści-
wie to robić. Rozpoczęły ją pokazem 
prezentacji multimedialnej na temat 
prawidłowego odżywiania, omawia-
jącej między innymi podstawowe 
składniki odżywcze. W ciekawych 
grach i zabawach o charakterze 
edukacyjno-wychowawczym po-
szukiwali rozwiązań zagadek, wzięli 
udział w quizie tematycznym oraz 
rozwiązywali krzyżówkę, której hasło 
dotyczyło zdrowia. W trakcie licznych 
konkurencji sportowych uczniowie 
mogli sprawdzić swoje umiejętności 
i sprawność sportową. 

Obejrzeli inscenizację „EkoKap-
turek”, przygotowaną przez klasę II 
a pod opieką Iwony Niedzieli. Wysłu-
chali także wierszy „Leń”, „Witaminki” 
i wielu innych: Jana Brzechwy, Lu-
dwika Jerzego Kerna, recytowanych 
przez uczniów z klas Ia i IIa. 

Wiersze nawiązujące do zasad 
zdrowego trybu życia stanowiły 
zapowiedź kolejnych elementów 
imprezy, jak: właściwe odżywianie, 
uprawianie sportu oraz higiena 

osobista. Słuchaliśmy i śpiewaliśmy 
piosenki o tematyce zdrowotnej – „ 
Mydło lubi zabawę” czy „Szczotko, 
szczotko”. 

Dzień wcześniej, 20 kwietnia 
o dbyła się impreza pod tym samym 
hasłem klas IV - VI. Podczas zabawy 
Anna Pisowacka – jej organizatorka 
– podsumowała dotychczasowe kon-
kursy o charakterze prozdrowotnym, 
międzyklasowe oraz indywidualne: 
„Wiem, co jem” oraz „Jestem bez-
pieczny w domu, szkole i podczas 
zabawy”. Ich laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
książkowe. 

W trakcie imprezy gościliśmy 
ratowników medycznych - Kasię 
i Łukasza, którzy na manekinie 
zaprezentowali uczniom zasady 
reanimacji oraz  sposoby udzielania 
pierwszej pomocy medycznej. Nasi 
podopieczni mogli pod ich okiem 
sprawdzić swoją wiedzę na ten temat 
i praktyczne umiejętności. Spotkało 
się to z dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów. Powierzono im bo-
wiem zadanie udzielenia pierwszej 
pomocy wychowawcom:  bandażo-
wanie ich „złamanych” nóg i rąk. 
Sprawnie przeprowadzona akcja 
ratownicza pokazała, że wszyscy się 
dużo nauczyli. Uczniowie klasy V c 
przygotowali wiersze i skecz o zdro-
wiu pod kierunkiem Joanny Pozłótki 
– współorganizatorki imprezy. 

Działania podobne do tych 
jak Dzień Zdrowia nasza szkoła 
podejmuje nie po raz pierwszy 
i nie są to inicjatywy jednorazowe, 
należymy bowiem do Sieci Szkół 
Promujących Zdrowie. Do realiza-
cji tego ogólnopolskiego projektu 

W załadunku pomagali ucznio-
wie z klasy szóste

Zbiórka darów dla powodzian 
Wiedząc, że żywność pochodzą-

ca z zalanych terenów nie nadaje 
się do spożycia, a picie wody grozi 
wybuchem epidemii, ludzie przyno-
sili butelkowaną wodę i pakowaną 
żywność z długim terminem przy-
datności do spożycia. 

Apelowaliśmy do mieszkań-
ców również o odzież i obuwie, 
pot rzebne szczególn ie  tym, 
którzy uciekali przed żywiołem 
tak, jak stali, nie mając czasu na 
spakowanie najpotrzebniejszych 
nawet rzeczy.  Prosi l iśmy też 
o środki sanitarne dla chorych 
oraz dzieci. Wszystkie te pro-

dukty również znalazły się wśród 
zgromadzonych darów. 

Pełniąc dyżury przez cały dzień, 
również w sobotę i niedzielę, pra-
cownicy segregowali rzeczy. Dary 
wypełniły cały samochód dostaw-
czy, a w pakowaniu pomogli również 
uczniowie klasy VI. Wszystkie rzeczy 
zostały przekazane Caritas Gdańsk, 
skąd trafiły do potrzebujących.

Zarówno nasza społeczność szkol-
na, jak i mieszkańcy osiedla pokazali 
swoją postawą, że mają wielkie serce 
i w obliczu tragedii potrafią być solidar-
ni z tymi, których doświadczył los. 

Marta Franaszczuk-Truszkowska

Inscenizacja „EkoKapturek” 

Dzień Zdrowia 
przystąpiliśmy już 15 lat temu, 
w roku 1995. Od tego momentu 
wszystkie nasze działania w tym 
zakresie zintegrowane są z misją 
szkoły realizowaną pod hasłem 
„Wędrujemy ku wartościom”. Ich 
nadrzędnym celem jest promo-
wanie – obok wartości intelektu-
alnych i moralnych – także zdro-
wotnych wśród całej społeczności 
szkolnej. Pracujemy zatem nad 
doskonaleniem naszego zdrowia 
w sensie fizycznym, psychicznym, 
duchowym i społecznym. Podczas 
różnorodnych akcji zachęcamy na-
szych podopiecznych do dbałości 
o własne zdrowie i samopoczucie, 
motywujemy ich do podejmowa-
nia działań na rzecz tworzenia 
zdrowego środowiska. W ramach 
edukacji zdrowotnej poszerzyliśmy 
naszą ofertę o programy autorskie 

i programy edukacyjne - Program 
profilaktyki środowiska szkolnego 
„Bądźmy razem” oraz Prozdro-
wotny multidyscyplinarny projekt 
edukacyjny „Żyjmy zdrowo”. Re-
alizację tego ostatniego projektu 
wieńczy rokrocznie szkolna impre-
za pod hasłem Festiwal Zdrowia. 
Za jej organizację odpowiedzialne 
są: Anna Pisowacka (Szkolny Ko-
ordynator ds. Promocji Zdrowia) 
oraz Lucyna Cybula (Członkini 
Zespołu). 

Za szczególne osiągnięcia 
w zakresie promocji zdrowia naszej 
szkole przyznano Certyfikat Woje-
wódzkiej Sieci Szkół Promujących 
Zdrowie, przyznany 9 czerwca 2004 
r. przez Pomorskiego Kuratora 
Oświaty oraz Wojewódzki Zespół 
ds. Promocji Zdrowia. 

Marta Franaszczuk-Truszkowska
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Na sesji Rady Miasta w dniu 24 
czerwca 2010 r. odbyło się podsu-
mowanie kolejnego etapu kampanii 
„Młodość bez procentów”, prowadzo-
nej przez Miasto Gdańsk od 2002 
roku. Nagrodzona została grupa 

Piłkarski turniej dzikich drużyn 
„Do przerwy 0:1” odbywał się tak-
że w wakacje! Kolejną edycję tej 
imprezy zaczęto w sobotę 3 lipca. 
Główną areną futbolowych zmagań 
było boisko Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących nr 8 przy ul. Meissnera 
9 w Gdańsku-Zaspie. 

Rywalizacja się toczyła w trzech 
kategoriach wiekowych - do 14, od 
15 do 18 oraz powyżej 18 lat. - Jak 
zwykle, nie pobieramy wpisowe-
go - mówi Magdalena Kowalczys 
z Gdańskiej Fundacji Dobroczynno-
ści, która razem z Biurem ds. EURO 
2012 jest organizatorem tego przed-
sięwzięcia.

Dla uczestników organizatorzy 
przygotowali mnóstwo prezentów 
i nagród. - Z bardziej atrakcyjnych 
rzeczy mogę tylko wymienić ko-
szulki reprezentacji Polski, sprzęt 
sportowy, puzzle i słuchawki do 
komputera.  Tę moc prezentów 
zawdzięczamy wsparciu różnych 
instytucji, na czele z Urzędem Miej-

wybranych właścicieli gdańskich 
placówek prowadzących sprzedaż 
alkoholu Zostali oni komisyjnie wy-
losowani spośród 69 placówek, które 
brały udział w szkoleniach dla sprze-
dawców w latach 2008-2009 oraz 

skim w Gdańsku, Fundacją Orange, 
Fundacją Rozwoju Kultury Fizycz-
nej, Lechią Gdańsk oraz firmami 
Trefl, AutoMobile i MerCo – dodał 
Andrzej Kowalczys.

Piłkarski turniej dzikich drużyn „Do 
przerwy 0:1” cieszy się dużą popular-
nością. Na starcie ostatniej edycji tej 
imprezy, która odbyła się w maju, 
stanęło  50 zespołów. - Wszystkim 
uczestnikom chcemy przypomnieć, 
że nie tolerujemy na naszej imprezie 
spożywania alkoholu i palenia papie-
rosów. Tego zakazu przestrzegamy 
bardzo rygorystycznie. Bardzo istot-
na jest dla nas również odpowiednia 
postawa, którą określa się ogólnym 
mianem „fair play”. Staramy się 
bowiem, aby wynik nie przesłonił 
uczestnikom innych wartości. Przygo-
towaliśmy nawet specjalne nagrody 
dla uczestników, którzy w tej materii 
najbardziej się wyróżnią. Futbol i fair 
play tak, używki nie - podsumowała 
Magdalena Kowalczys.

md/ak

Przedstawiciele władz miasta i sprzedawców 

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

Podsumowanie 
etapu kampanii

zweryfikowani przez Policję, Straż 
Miejską, GKRPA i Referat Handlu 
UMG pod względem przestrzegania 
przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz aktywnego 
uczestnictwa w kampanii.

W trakcie sesji zaproszeni 
właściciele wyróżnionych sklepów 
i lokali gastronomicznych zostali 
zaliczeni do grona „Nieobojęt-
nych Sprzedawców” tworzonego 
przez tych, którzy uczestniczą 
w kampanii „Młodość bez procen-
tów” poprzez udział w  szkole-
niach, eksponowanie emblematów 
kampanijnych, a nade wszystko 
przestrzeganie zapisów usta-
wy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Wszyscy wyróżnieni sprzedawcy 
otrzymali z rąk Ewy Kamińskiej Za-
stępcy Prezydenta Gdańska dyplomy 
i okolicznościowe upominki.

Obecnie grono „Nieobojętnych 
sprzedawców” liczy 43 sprzedaw-
ców, wyróżnianych podczas ko-
lejnych trzech edycji. Gratulujemy 
tym, którzy do niego dołączyli. 

NIEOBOJĘTNY SPRZEDAW-
CA 
IV edycja 2008-2009

1. Arkadiusz Augustyniak, 
Hipermarket AUCHAN, Szczę-
śliwa 3, Dyrektor
2. Małgorzata Murszewska, 
Hipermarket CARREFO-
UR BAŁTYCKA, Dyrektor, 
Al.Grunwaldzka 141
3. Maria Gerejczyk, sklep spo-
żywczy, Szpaki 1
4. Andrzej Motybel, sklep 
spożywczy, Zakosy/ Róg Nad 
Jarem
5. Grażyna Małecka, sklep 
spożywczy, Niedźwiednik 24
6. Henryk Gołębiewski, sklep 
HENIO, Chrobrego 60
7. Sławomir Saliniewicz, sklep 
spożywczy, Leszczyńskich 9 C
8. Krzysztof Kas, DEGUSTA-
TORNIA, Grodzka 16
9. Mirosław Witman, sklep 
PHU DOMINIK 34, Chopina 41
10. Janusz Szczepański, sklep 
PH MARTI, Ks. Sychty 2A

Jesteśmy wspaniali

Andrzej Kowalczys i zawodnicy
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Nasza szkoła będzie również 
miała swój wkład w budowę sta-
dionu w Letnicy. Społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 39 od-
powiedziała na apel Gdańskie-
go Klubu Biznesu, biorąc udział 
w akcji zorganizowanej przez 
Społeczny Komitet Wsparcia 
Euro 2012 w Gdańsku - „Ra-
zem na rzecz nowego stadionu”. 
Podczas II Szkolnej Spartakiady 

  W zawodach wzięły udział 
drużyny z SP 4, SP 79, SP 
80 i SP 39. Grali w składach 
dziesięcioosobowych (rocznik 
1999), systemem „każdy z każ-
dym”. Drużyny zaprezentowały 
bardzo dobry i wyrównany po-
ziom. W decydującym spotkaniu 
o pierwsze miejsce gospodarze 
turnieju, SP 39 w meczu z SP 79 
doprowadzili do remisu 1:1. Na 
kilka sekund przed końcowym 
gwizdkiem sędziego strzałem 
samobójczym pogrzebali swoje 
szanse na zwycięstwo ulegając 
1:2 i mimo strzeleniu łącznie 
dziewięciu bramek, tracąc zale-
dwie dwie, zajęli drugie miejsce. 
Miejsce trzecie wywalczył zespół 
SP 4, a na czwartym znaleźli się 

klas I-III – „Żyjmy zdrowo na 
sportowo” 31 maja 2010 roku 
nauczyciele z zespołu ,,Euro 
2012” zorganizowali pierwszą 
loterię fantową, a następną 12 
czerwca podczas Festynu Śro-
dowiskowego. 

Fanty zostały pozyskane od 
gdańskich instytucji, firm oraz 
osób prywatnych - rodziców 
i nauczycieli. Fundusz zebrany 

podczas loterii postanowiliśmy 
przeznaczyć na symbolicz-
ną „cegiełkę”, przyczyniając 
się w ten sposób do budowy 
stadionu piłkarskiego w Gdań-
sku. 

Popierając inicjatywę Spo-
łecznego Komitetu Wsparcia 
Euro 2012, dyrekcja, nauczyciele 
i uczniowie szkoły oraz rodzice 
chcieliby w ten skromny sposób 

podziękować za boisko szkolne, 
które otrzymaliśmy w ramach 
projektu „Junior Gdańsk 2012”. 
Zebrana kwota w wysokości 
ponad 1000 złotych pozwoli na 
to, by Szkoła Podstawowa nr 39 
została wymieniona obok innych 
darczyńców na tablicy pamiątko-
wej, która zostanie umieszczona 
na stadionie. 

 Jarosław Karczewski

chłopcy z SP 80. Najlepszym 
zawodnikiem został wybrany 
jednomyślnie najskuteczniejszy 
strzelec Andrzej Wilkiewicz, za-
wodnik SP 39. Strzelił 6 bramek 
i to on otrzymał nagrodę indywi-
dualną w postaci pucharu. 

Dyrektor szkoły Anna Pta-
sińska - Wojewoda wręczyła 
puchary wszystkim zespołom, 
a zawodnicy drużyny zwycięskiej 
otrzymali nagrody indywidualne. 
Dodatkowo nagrodę dla najlep-
szego zespołu i upominki dla 
wszystkich uczestników turnieju 
wręczyła obecna na zawodach 
przedstawicielka Biura ds. Spor-
tu i Euro Anna Mastalerz, która 
również zapewniła profesjonalną 
obsługę sędziowską.

Akcja „Razem na rzecz nowego stadionu”

Turniej o Puchar Dyrektora Szkoły 
Turniej o Puchar Dyrekto-

ra Szkoły Podstawowej nr 39 
rozegraliśmy 8 czerwca 2010, 
dokładnie dwa lata przed in-
auguracją w Gdańsku najważ-
niejszej imprezy w piłce nożnej 
w Europie EURO 2012. Dyrektor 
Anna Ptasińska – Wojewoda za-
inicjowała rozgrywki, realizując 

projekt „Junior Gdańsk 2012”. 
Zawody zorganizowali na-
uczyciele SP 39, wchodzący 
w skład Zespołu ds. Euro 2012, 
pod kierunkiem Hanny Michal-
czyk i Jarosława Karczewskie-
go. Wsparcia ze strony Biura 
ds. Sportu i Euro 2012 udzieliła 
Anna Mastalerz. 

Nauczyciel ze swoją drużyną

Dopingujemy z radością Dyrektor szkoły, nauczyciele i zawodnicy

Profilaktyka i sport

SP 39

SP 39
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Zespół Kształcenia Podstawowe-
go i Gimnazjalnego nr 21 im. Armii 
Krajowej po raz kolejny zorganizo-
wał konkurs Wojewódzki Konkurs 
Literacki „Pod Ojczystym niebem” 
dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Pragnęliśmy budzić 
poczucie tożsamości narodowej po-
przez kształcenie umiejętności wy-
powiadania się w formie pisemnej. 
Tematyka konkursu dotyczyła 
dziecka, jego przeżyć i uczuć, małej 
i dużej ojczyzny, miejsca w domu, 
szkole, na podwórku, w rodzinnym 
mieście i kraju. 

Medal przekazał 26 maja Sekre-
tarz Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia 
Kaszubsko – Pomorskiego Jerzy Nacel 
na ręce dyrektor szkoły Elżbiety Chan-
duszko w obecności wiceprezydent 
Ewy Kamińskiej, wizytatora Józefa 
Bodio, Renaty Peplińskiej i Wiesławy 
Toczyńskiej. Podziękowanie w imieniu 
uczniów wygłosiła uczennica klasy VI 
Julia Czykin. Odznaczenie to przyzna-
ło szkole Walne Zebranie Członków 
Oddziału Gdańskiego Zrzeszenia Ka-
szubsko – Pomorskiego, doceniając jej 

wkład w krzewienie kultury kaszubsko 
– pomorskiej. 

- Zajęcia edukacji regionalnej 
pozwalają uczniom poznać praw-
dziwe piękno tej ziemi, jej historię, 
tradycje, przyrodę, lokalne baśnie 
i legendy. Uczniowie biorą udział 
w lekcjach języka kaszubskiego 
i kultury kaszubskiej, uczestniczą 
w warsztatach rękodzieła artystycz-
nego prowadzonych przez twórców 
ludowych – powiedziała dyrektor 
Elżbieta Chanduszko. 

Dyrektor Marlena Grzelak, organizatorki 
Aleksandra Schild i Mariola Walkusz 
z laureatami 

Prof. Stefan Raszeja i prezes Roman Ra-
kowski przeglądają tomik 

ZKPiG nr 21 Piękna mowa ojczysta
Na konkurs wpłynęło wiele cieka-

wych prac - wiersze, opowiadania, le-
gendy, listy. Jurorami były: polonistka 
i nauczycielka kształcenia zintegrowa-
nego - Krystyna Orlicz, nauczycielka 
i poetka – Wanda Rogalewska i reży-
ser teatralny – Józef Jasielski. 

Na uroczystość przybyli goście 
specjalni – przedstawiciele Świa-
towego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, kilkuosobowa delegacja 
z prezesem koła Wrzeszcz, Roma-
nem Rakowskim i wiceprezes Teresą 
Ciesielską. Prezes wręczył nagrody 
ufundowane przez koło. 

Laureaci otrzymali dyplomy 
i nagrody książkowe z rąk dyrektor 
Marleny Grzelak. Nauczyciele nato-
miast otrzymali specjalne podzięko-
wania. Prace konkursowe wydano 
w formie książkowej. Tomik „Pod 
ojczystym niebem”, został zilu-
strowany pracami uczniów Druk 
wsparły osoby prywatne i firmy, 
za co organizatorki Aleksandra 
Schild i Mariola Walkusz składa-
ją podziękowania. Występowali 
uczniowie klas drugich, nagrodze-
ni oklaskami. 

Aleksandra Schild

Część artystyczną, przygo-
towali uczniowie pod kierunkiem 
Iwony Jasińskiej, Jolanty Knitter 
i Lucyny Plichty. Uczniowie klasy 
VI zaprezentowali sylwetkę Lecha 
Bądkowskiego – żołnierza, pisa-
rza, społecznika. Wyrecytowali 
nadal aktualne jego myśli. Przy-
pomnieli innym uczniom, w jak 
szczególnym miejscu mieszkają. 
Młodsze dzieci przedstawiły pa-
tronów naszych ulic: Damrokę ze 
swoim dworem, Pólnicę, Rycerza 

Bl izbora, Kraśnięta i  Stolema 
w postaci barwnego korowodu, 
który niezwykle spodobał się go-
ściom. Wdzięcznie wypadły w roli 
Kraśniąt dzieci z zerówki. 

Aktualnym akcentem była in-
scenizacja baśni o królewnie i pa-
stuszku, w języku kaszubskim. 
Pięknym zakończeniem była 
piosenka „Kaszubskie jeziora”, 
najbardziej kojarzącą się z kulturą 
kaszubską. Do śpiewu włączyli się 
także nasi goście. 

Szkoła Podstawowa 23, uczest-
nicząc w ogólnopolskim programie 
posadzenia ponad 21 tysięcy dębów 
dla upamiętnienia ofiar zbrodni ka-
tyńskiej, zorganizowała uroczystość 
„Katyń… ocalić od zapomnienia”. 
Przed budynkiem szkoły ucznio-
wie w obecności zaproszonych 
gości posadzili 29 kwietnia 2010 
„Dąb pamięci” dla upamiętnienia 
Stefana Pawlickiego, starszego 
posterunkowego Policji Państwo-
wej, którego rozstrzelano wiosną 
1940 r. Na uroczystość przybył 
arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, 
Pomorski Kurator Oświaty Zdzi-
sław Szudrowicz, Jolanta Pawlak 
- dyrektor Wydziału Kształcenia 
Podstawowego i Gimnazjalnego, 
przedstawiciele Wydziału Edukacji 
- Maria Kulbicka, Elżbieta Marek, 
radni - Jacek Teodorczyk, Małgo-
rzata Chmiel, Jarosław Gorecki 
oraz Naczelnik Oddziału Edukacji 

Publicznej Instytutu Pamięci Na-
rodowej Grzegorz Berent i Emilia 
Maćkowiak – Prezes Stowarzy-
szenia „Rodzina Katyńska”, przed-
stawiciele policji, wojska i wielu 
organizacji. Szczególnym gościem 
była Irena Pawlicka-Wójcik. 

Społeczność szkolna uczest-
niczyła we mszy w Katedrze Oliw-
skiej i złożyła kosz 96 tulipanów, 
dla upamiętnienia ofiar katastrofy 
pod Smoleńskiem. W szkole poka-
zaliśmy zebranym widowisko po-
święcone pamięci Polaków, którzy 
zginęli w Katyniu. Uczniowie klas 
IV-VI jako członkowie rodzin wspo-
minali zamordowanego policjanta. 
Trzej chłopcy w mundurach odczytali 
oryginalne zapiski żołnierzy z obozu 
w Kozielsku. 

Chór przygotowany przez Ewę 
Dorawę-Jurkiewicz zaprezento-
wał piosenkę „Gdzie są kwiaty 
z tamtych lat” podczas prezen-

Inicjatywy nauczycieli

SP 85 Nadanie medalu im. L. Bądkowskiego

SP 23 Posadzenie „Dębu pamięci”
tacji zdjęć z albumu rodzinnego 
Ireny Pawlickiej-Wójcik, córki 
zamordowanego policjanta. Od-
śpiewano „Ostatnie listy. Katyń 
1940” i „Modlitwę” Bułata Oku-
dżawy. Adam Jurkiewicz, uczeń 
kl. IV a, wykonał solo„Żeby Polska 
była Polską” i „Balladę katyńską” 
Jacka Kaczmarskiego

Ewa Dorawa-Jurkiewicz przejmu-
jąco zaśpiewała fragment Requiem 
Wolfganga Amadeusza Mozarta 
„Lacrimosa”. Prawnuczka Stefana 
Pawlickiego, nasza absolwentka, 
zagrała na pianinie utwór Fryderyka 
Chopina. 

Prezentację multimedialną, 
wzbogacającą widowisko przygo-
towały Maria Albrecht i Aleksandra 
Stola, która wraz Magdaleną Nienar-
towicz i Joanną Myślińską przygoto-
wały część artystyczną. 

Aleksandra Stola

Nauczycielka SP 23 
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Joanna Burandt i Małgorzata 
Wnuk, organizatorki międzyszkol-
nego konkursu recytatorskiego, 
który odbył się 28 maja, poświęciły 
poezji ks. Jana Twardowskiego”, pra-
gnąc zainteresować uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjalnych jego 
wierszami. Przygotowały również 
prezentację o życiu i twórczości po-
ety. Uczestnicy konkursu obejrzeli 
także wystawę w szkolnej bibliotece 
poświęconą pisarzom gdańskim. 

Mam na imię Karolina i moim 
hobby jest rysowanie oraz kaligra-
fia. Rysowałam od dziecka, w więk-
szości portrety. Zawsze tworzyłam 
ołówkiem, dopóki nie zainspirowała 
mnie swoimi pracami Dorota Kobiel-
la, która zaczęła rysować kredkami 
akwarelowymi. Poszłam jej śladem 
i zaczęłam eksperymentować kolora-
mi i cieniami. Moje dzieła są w dużej 
większości w ciemnych barwach albo 
czarno-białe - w przeciwieństwie do 
pełnych kolorów prac Doroty.

Jestem Dorota i pasjonuję się ry-
sowaniem, kulturą Japonii i muzyką. 
Rysuję odkąd pamiętam i jestem sa-
moukiem. Moim ulubionym tematem 
są muzycy - uwielbiam rysować the 
Beatles i the GazettE. Lubię two-
rzyć kolorowe prace z ciemnymi 
fragmentami. Łączę techniki - mie-
szam kredki akwarelowe z wodą, 
używam w swoich pracach tuszu, 
suchych pasteli, farb akrylowych 
i akwarelowych. Rysuję zarówno 
portrety realistyczne, jak i japoński 

komiks - mangę. Z Karoliną wymie-
niamy się zarówno przyborami, jak 
i doświadczeniem.

Razem przygotowałyśmy wy-
stawę naszych prac w szkole oraz 
na szkolnym festynie. Cieszyły się 
sporym zainteresowaniem, z czego 
jesteśmy bardzo zadowolone. Mamy 
nadzieje, że w przyszłości będziemy 
mogły zorganizować jeszcze wiele 
wspólnych wystaw.

Dorota Kobiella i Karolina

Inicjatywy nauczycieli

Gimnazjum nr 8 Uczennice o sztuce 

Finał konkursu 
w Bibliotece 

Pedagogicznej Dyrektor SP 60 Jolanta Wyderka 
czyta bajkę

Teatrzyk z SP60 przedstawia 
„Calineczkę”

Dyrektorki SP60 i PBW wręczają 
nagrody

Radny Wojciech Błaszkowski, dyrektor Małgorzata Perzyna i laureatki konkursu

Gimnazjum nr Recytujemy wiersze ks. Jana Twardowskiego
Uczestników oceniało jury 

w składzie: Wojciech Błaszkowski 
- Radny Miasta Gdańska, Grażyna 
Miłoń-Szewczak – Gimnazjum nr 5, 
Jolanta Boluk-Sobolewska - Gimna-
zjum nr 8, Elżbieta Mateja - Gim-
nazjum nr 25, Katarzyna Pokrywka 
– SP nr 47, Jolanta Schoenhoff – SP 
nr 52, Danuta Płókarz - SP nr 57.

Jury oceniało pamięciowe opa-
nowanie tekstu, prawidłową wymo-
wę i akcentowanie wyrazów oraz 
interpretację utworu poetyckiego 
i wyłoniło trzech laureatów. Po-
ziom konkursu był bardzo wysoki. 

Nagrody, ufundowane przez Biuro 
Prezydenta ds. Promocji Miasta, 
wszystkim uczestnikom wręczyła 
dyrektor Gimnazjum nr 2 Małgorza-
ta Perzyna i Radny Miasta Gdańska 
Wojciech Błaszkowski. 

Laureaci: I miejsce - Anita 
Dworzańska - SP nr 47; II miejsce 
- Daria Ulaszewska - Gimnazjum 
nr 25; III miejsce: Malwina Bardo 
- SP nr 47.

Małgorzata Wnuk 
– nauczyciel bibliotekarz

Joanna Burandt –
 nauczyciel języka polskiego

W czerwcu 2010 roku z Gimna-
zjum nr 8 wyruszyła niewielka grup-
ka uczniów, która skierowała swoje 
kroki ku wydziałowi rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych. W drzwiach budyn-
ku czekał już jeden z wykładowców, 
Wojciech Mokwiński, by oprowadzić 
nas po niezwykłych pracowniach. 
Przekonaliśmy się, jak bardzo jest 
rozszerzone pojęcie „rzeźba”. Artyści 
tworzą także z papieru, odpadów, fo-
lii, nie tylko z tradycyjnych materiałów, 
jak drewno czy glina. Z zaciekawie-
niem wnikaliśmy w kolejne odsłony 
oryginalnych pomysłów, nietypowych 
form, zaskakujących kształtów. Oglądamy niezwykłe dzie³a

Gimnazjum nr 8 Odwiedzamy  szkoły  plastyczne 
Kolejna wizyta, tym razem 

w Zespole Szkół Plastycznych 
w Gdyni-Orłowie, przyniosła nie-
typowe wrażenia, jak i nasunęła 
wiele pytań dotyczących znaczenia 
dzieł sztuki, które oglądali ucznio-
wie. W analizie chętnie pomagali 
nauczyciele, którzy jako czynni 
twórcy, sami stykają się z po-
dobnymi dylematami. Uczniowie 
Gimnazjum nr 8 byli dociekliwi, jak 
również twórczy w interpretacjach. 
Różnorodność dziedzin sztuki: foto-
grafia, rzeźba, rysunek, malarstwo 
czy ceramika to niezwykła propozy-
cja dla młodzieży, która jest otwarta 

na nowe pomysły. Niezwykłość tej 
wizyty szczególnie powiększyła 
nasza przewodniczka, dr Dorota 
Grubba, nauczycielka rzeźby i hi-
storii sztuki.

O sensowności takich przedsię-
wzięć przekonują nas późniejsze 
rozmowy z uczniami, którzy kontak-
tem ze sztuką nierzadko czują się 
„uskrzydleni”, jak sami określają. 
Chcą rozmawiać, opisywać, to co 
czuli, przepełnia ich radość i cieka-
wość świata. Czego można chcieć 
więcej?

Agnieszka Hejmowska

Maria Zgirska
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Konkurs „Matematyczne ścież-
ki po Polsce” powstał z inicjatywy 
Barbary Kowalińskiej, dyrektor Gim-
nazjum nr 12 i organizatorem była 
również ta szkoła wraz z Sekcją 
Kształcenia Ogólnego ZNP. Patronat 
objęła Zastępca Prezydenta Miasta 
Gdańska Ewa Kamińska.

Konkurs miał na celu popu-
laryzację i poszerzanie wiedzy 
o wybranych miastach Polski, o ich 
położeniu, architekturze, zabytkach 
i historii. Uczniowie poprzez rozwią-
zywanie zadań matematycznych 
pogłębiali wiadomości na temat 
Gdańska, Warszawy, Krakowa 
i Gniezna. Odbył się w  trzech ka-
tegoriach wiekowych, dla uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum. 

Zadania konkursowe napisali 
wspólnie nauczyciele z Gimna-
zjum nr 12 i Szkoły Podstawowej 
nr 69. Można je było rozwiązać na 
2 sposoby: matematycznie oraz 
korzystając z wiedzy historycznej 
i geograficznej.

Konkurs cieszył się dużym 
zainteresowaniem. Wzięło w nim 
udział 159 uczniów z 53 szkół 
województwa pomorskiego. Przy-
jechały drużyny ze szkół Trójmia-
sta oraz zespoły ze szkół Pruszcza 
Gdańskiego, Sobieszewa, Banina, 
Pomlewa, Wierzchowa, Łęgowa, ze 
Szkoły Podstawowej w Kaliskach, 
Gminnego Gimnazjum w Rychno-
wach, a także Słupska, Tczewa, 
Lęborka i Malborka. 

Zgodnie z kilkuletnią tradycją, 
organizujemy w kwietniu konkurs 
dla klas II i III. W tym roku był to już 
V Wojewódzki Konkurs Poetycko-
Recytatorski, którego tematem prze-
wodnim była „Przyroda wokół nas”. 
Otrzymaliśmy ponad osiemdziesiąt 
prac, a do finału zakwalifikowaliśmy 
dwadzieścia z następujących placó-
wek: SP 50, SP 44, SP 8, SP 23, SP 
20 i ze szkoły gospodarzy. 

Regulamin konkurs prze-
widywał prezentację własnych 

utworów przed publ icznością. 
Tworzyli ją rodzice, nauczyciele 
oraz rówieśnicy z innych szkół. 
Emocji było mnóstwo. Niektórzy 
z tremy zapominali nawet własne 
teksty. Jednak życzliwość zgro-
madzonej publiczności pomagała 
przełamać paraliżujący strach 
i zwycięsko wyjść z drobnych ta-
rapatów. Wszyscy, niezależnie 
od zajętego miejsca, powinni być 
dumni z uczestnictwa i zadowoleni 
z osiągniętego wyniku. 

Zespół Szkół Energetycznych

III Miejsce w I Ogólnopolskim 
Konkursie  Robotyki Robo Lions Area 2010

spore emocje. Wszystkie zmagania 
widzowie mogli oglądać na specjalnie 
przygotowanym rzutniku, słuchając 
profesjonalnego komentarza.

Na kolejnej planszy robot musiał 
zebrać jak największą liczbę ludzi-
ków Lego, pokonując przy tym „tor 
przeszkód”, na który składały się 
podjazdy i zjazdy oraz różnego ro-
dzaju uskoki.

Tutaj uczniowie starali się skupić 
na zebraniu choćby jednego ludzika, 
gdyż zebranie ich większej ilości gra-
niczyło z cudem.

Najwięcej emocji dostarczyło za-
danie finałowe, gdyż nasza drużyna 
znalazła lukę w regulaminie i przed-
stawiła oryginalny sposób rozwiązania 
problemu. Należało na planszy zazna-
czyć czarnym markerem białe kropki 
symbolizujące „miny”, aby je rozbroić. 
Nasi uczniowie postanowili zamalowy-

wać markerem cały obszar, w którym 
sposobem wahadłowym poruszał się 
robot. Pomysł ten podchwycił też inny 
zespół, jednak ostatecznie jury podjęło 
decyzję o anulowaniu punktów.

Ostatecznie nasza drużyna za-
jęła na podium III miejsce, co było 
premiowane pucharem.

Nasz zespół reprezentowali 
uczniowie klas IF i IK pod opieką 
pana mgr inż. Kamila Wiśniewskie-
go: Jan Samp - IK (kapitan), Krystian 
Kruszewski – IF, Katarzyna Wałen-
dzis – IF, Przemysław Krems – IK, 
Adrian Nagiewicz – IK.

Laureaci:  I miejsce, ROb0t Team 
- Publiczne Katolickie Gimnazjum im. 
Św. Kazimierza; II miejsce, Żółte 
Wraki - V Liceum Ogólnokształcące; 
III miejsce, Energetyk Team - Zespół 
Szkół Energetycznych.

mgr inż. Kamil Wiśniewski

Dyplomy otrzymaliśmy za wiersze

Najpiękniej swoje utwory recytowali 
i następujące miejsca zajęli: I - Agata 
Salnik z SP nr 44, II - Dominika Ra-
czyńska z SP nr 44, III - Kinga Gąsow-

ska z SP nr 23. Wyróżnienie zdobył 
Maksymilian Kubiak z SP nr 80, który 
napisał w swoim wierszu: „Gdy chcesz 
podziwiać przyrodę, Wsiadaj szybko na 
rower, I jedź do parku lub do lasu, Lecz 
nie rób przy tym hałasu”. 

 Organizatorkami konkursu były: 
Henryka Toczek, Renata Sobczak, 
Małgorzata Łapuć. Nagrody ufundo-
wała Szkoła Podstawowa nr 80 oraz 
wydawnictwa: Nowa Era i WSiP, któ-
rym składamy podziękowania. 

Małgorzata Łapuć

Wręczanie nagród  laureatom 
konkursu 

SP 69 i Gimnazjum 12 Wojewódzki konkurs matematyczno–geograficzny
Konkurs podobał się zarówno 

uczniom, jak i ich opiekunom. Prace 
komisji sprawdzającej odbywały się 
na bieżąco, były od razu punktowa-
ne, co komentowano jako atut. Doce-
niono również interdyscyplinarność. 
Uczeń, dysponujący dużą wiedzą 
o wybranych miastach mógł z niej 
skorzystać, zamiast szukać rozwią-
zania drogą matematyczną.

Komisja konkursowa składająca 
się z nauczycieli Szkoły Podstawo-
wej nr 69 im. Gen. St. Sosabow-
skiego oraz nauczycieli Gimnazjum 
nr12 im. Marii Skłodowskiej – Curie 
wyłoniła laureatów, przyznając im 
cenne nagrody w postaci MP4, 
MP3, nośników pendrive, plecaków 
i książek

W siedzibie Oddziału ZNP na-
grody laureatom wręczyła 6 maja 
wiceprezydent Ewa Kamińska oraz 
prezes Teresa Tyl. Głównym fun-
datorem nagród było Gimnazjum 
nr 12.

Koordynatorzy konkursu:
Izabela Okniańska

Aleksandra Pietruszka

Nasi uczniowie zajęli trzecie 
miejsce w pierwszej edycji konkur-
su robotyki „Robo Lions Area” . 
Zawody odbyły się 1 czerwca 2010 
roku w Zespole Szkół Łączności im. 
Obrońców Poczty Polskiej w Gdań-
sku. Celem konkursu było wprowa-
dzenie młodzieży poprzez zabawę 
i współzawodnictwo do świata nauki 
i technologii, kreowanie umiejętności 
pracy w zespole oraz wspieranie 
młodych ludzi w poszukiwaniu roz-
wiązań złożonych problemów. 

Konkurs polegał na zbudowaniu 
i zaprogramowaniu robota z klocków 
Lego do wykonania trzech, jak się 
później okazało, bardzo skompliko-
wanych zadań, które były dostępne 
na oficjalnej stronie internetowej 
konkursu trzy tygodnie wcześniej. 
Dodatkowo dzień przed zawodami, 
każda z drużyn mogła sprawdzić 

jak sprawuje się robot na planszach 
testowych.

Zadanie rozpoczynające „Robo 
Lions Area 2010” polegało na prze-
jechaniu po czarnej linii, podniesieniu 
klocka i złapaniu go. Następnie robot 
miał pokonać wyrwę w terenie i prze-
mieścić się po labiryncie. 

Przeszkody okazały się na tyle 
trudne, że żadna z startujących drużyn 
nie była w stanie wykonać więcej niż 
połowy zadania, z czym związane były 

Inicjatywy nauczycieli

SP 80Piszemy wiersze o przyrodzie
Jesteśmy najbardziej pomysłowi
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 Szkoła ma już wieloletnie trady-
cje i na stałe Święto Sportu Szkolne-
go, organizowane przez nauczycieli 
wychowania fizycznego, wpisane jest 
w kalendarz imprez ZSPSiCH.

Gwizd i stukot przejeżdżających 
pociągów towarzyszył zawodom. 
Boisko szkolne jest usytuowane za 
torami kolejowymi. Tereny piękne, 
ale zaniedbane, dlatego już na kilka 
tygodni przed zawodami nauczyciele 
wychowania fizycznego z młodzieżą 
przygotowywali boiska, uprzątając 
gałęzie, kamienie, usuwając śmie-
ci. Dziury zostały zasypane, piasek 
nawieziony, linie do gier pomalo-
wane. Wszystko zostało wykonane 
na czas.

 Był piękny, słoneczny dzień 
8 czerwca. Uczniów i nauczycieli 
zebranych na boisku powitała prze-
wodnicząca zespołu nauczycieli WF 
mgr Zuzanna Szczepaniak, wicedy-
rektor Elżbieta Pawłowska rozpoczę-
ła Święto Sportu Szkolnego. 

Dziewczęta z kl. III A wzbudziły 
aplauz swym układem tanecznym. 
Następnie rozpoczęły się konku-
rencje indywidualne. Bieg na 400m 
dziewcząt i na 800m chłopców. 
Swoje siły sprawdzali także nauczy-

ciele, niestety na mecie młodzież 
była pierwsza. Wesołość wzbudza-
ły mieszane grupy reprezentujące 
klasy. W niektórych konkurencjach 
brali udział również wychowawcy. 
Wiele emocji towarzyszyło prze-
ciąganie liny. Walczyły 15 osobowe 
reprezentacje klas technikum i klas 
zasadniczych. Mimo wielkiej determi-
nacji klas zasadniczych zwyciężyła 
reprezentacja klas technikum. 

Bieg łączony był także konkuren-
cją klasową. Mimo potknięć w czasie 
biegu wszyscy uczestnicy dołączali, 
trzymając się za ręce i dzielnie poko-
nując trasę. Nikt nie zerwał „łańcu-
cha”. W piłce siatkowej zwyciężyła 
reprezentacja klas zasadniczych. 
Ważnym punktem Święta Sportu 
było wyciskanie sztangi w leżeniu. 
Okazało się, że mamy paru siłaczy 
w szkole.

 Podsumowanie i wręczenie 
nagród zwycięzcom odbyło się 
w czasie uroczystego zakończenia 
roku szkolnego. Oby w przyszłym 
roku szkolnym również dopisała po-
goda, bo z innymi przeciwnościami 
na pewno sobie poradzimy. 

Zuzanna Szczepaniak 
i Alina Woźnica

 

Społeczność szkolna zorga-
nizowała Dzień Otwarty Szkoły 
w nowej siedzibie, aby poznali ją 
przyszli uczniowie. Chcieliśmy, aby 
ten dzień był atrakcyjny zarówno 
dla gości oraz dla nas - gospoda-
rzy. W związku z przypadającą 
w tym roku 600-rocznicą bitwy 
pod Grunwaldem, postanowiliśmy 
nadać imprezie historyczny koloryt. 
Pomysłodawczynią i zarazem głów-
ną organizatorką tego dnia była 
Elżbieta Długokęcka – nauczyciel 
przedmiotów zawodowych, którą 
od strony technicznej wspomagał 
Waldemar Kozłowski kierownik ad-
ministracyjny szkoły. 

 Władzę w szkole przejęła od 
dyrektor szkoły Barbary Mizerskiej 
para królewska: król Władysław 
Jagiełło (Michał Piotrowski – na-
uczyciel geografii) wraz z małżonką 
Anną (Joanna Biesiadowiska – na-
uczyciel biologii). W atmosferę bitwy 
wprowadziła zebranych prezentacja 
multimedialna, przedstawiona przez 
wicedyrektor szkoły Elżbietę Paw-
łowską. Część artystyczną rozpo-
czął średniowieczny hymn rycerstwa 
polskiego „Bogurodzica” wykonany 
przez chórzystów. Wysłuchaliśmy 
modlitwy „Ojcze nasz” po łacinie. 
Były śpiewy, tańce i muzyka z epo-
ki. Taniec wykonany przez uczniów 
zachwycił publiczność, były bisy.

 Po części artystycznej, przygo-
towanej przez nauczyciela języka 
polskiego Marię Tytor i wychowania 
fizycznego - Alinę Woźnicę i Zuzannę 
Szczepaniak, zaproszeni uczniowie 
szkół gimnazjalnych i podstawowych 
ruszyli do średniowiecznych kramów, 
a następnie na średniowieczną bie-
siadę przy ognisku. Kramy impo-
nowały pomysłowością i swoistym 
pięknem. W kramie z żywnością, 
prowadzonym przez Bogumiłę Na-
czk i Sylwię Kalwajtys - nauczycieli 
przedmiotów zawodowych, można 
było skosztować chleba ze smal-
cem, podpłomyków i kaszy z grzy-
bami. Dla głodnych były kiełbaski 
i grochówka. 

Przejedzeni mogli znaleźć ra-
tunek w średniowiecznym kramie 
medycznym – u zielarki. W innym 
kramie, zorganizowanym przez 
Elżbietę Roch – nauczyciela fizyki, 
podziwiano pracę średniowiecznych 
rzemieślników¸ którzy zręcznie wy-
platali z wikliny koszyki, kwiaty i inne 
ozdoby. W kramie alchemika odwie-

dzających fascynowały pokazy sztuk 
magicznych i chemicznych, dymy 
i wybuchy pod nadzorem Barbary 
Górskiej - nauczyciela chemii.

W średniowiecznym skarbcu 
każdy mógł wybić dla siebie pamiąt-
kową monetę. Interesujące też były 
okolicznościowe wystawy uzbrojenia 
i strojów ślubnych przygotowane 
przez Martę Warchlewską –nauczy-
ciela języka angielskiego.

W budynku szkoły również cze-
kały na uczniów atrakcje: odwiedziny 
u średniowiecznego skryby, Teresy 
Broży –nauczyciela bibliotekarza, 
samodzielne wykonywanie doświad-
czeń chemicznych w nowoczesnych 
laboratoriach, pod okiem Tomasza 
Chmiela i Tomasza Dymerskiego- 
nauczycieli chemii, kształtowanie 
i wypiek bułeczek w pracowniach 
technologicznych pod opieką Iwo-
ny Ogórkiewicz i Marcin Równego 
– nauczycieli przedmiotów zawo-
dowych. 

 Goście zapoznali się również 
z kierunkami kształcenia w naszej 
szkole. A jest w czym wybierać. Za-
interesowani chemią mogą kształ-
cić się w zawodach: technik analityk 
i technik technologii chemicznej. Za-
interesowanym pracą bliżej żywności 
oferujemy kształcenie w zawodach: 
technik technologii żywności oraz 
technik żywienia i gospodarstwa 
domowego, a na poziomie ZSZ 
w zawodach - cukiernik, piekarz 
i rzeźnik wędliniarz.

Dniu Otwartemu Szkoły towarzy-
szyły emocje konkursowe. Skarbnik 
średniowieczny - Małgorzata Łyż-
wińska, nauczyciel przedmiotów 
ekonomicznych, przeprowadziła 
konkursy na temat pieniądza i fi-
nansów z cennymi nagrodami 
ufundowanymi przez SKOK oraz 
SKEF (Stowarzyszenie Krzewienia 
Edukacji Finansowej).

Ponadto sponsorami Dnia Otwar-
tego byli gdańscy piekarze Paweł 
Kidziński i Zygmunt Spadliński. 
Darczyńcom z całego serca dzię-
kujemy. Pogoda również dopisała, 
upał być może był taki sam jak 15 
lipca 1410 r.

W tym dniu szkołę odwiedziły 
grupy młodzieży z Gimnazjów nr 5, 
G 8, G 10, G 11, G 13, G 23, G 34, 
Szkoły Podstawowej nr 8 i SP 16 
oraz Zespołu Szkół nr 28

Halina Łankiewicz

Święto sportu za torami

Dzień otwarty 
w średniowiecznej aurze

Zwycięzca w biegu

Popisy siłaczy

Inicjatywy nauczycieli
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