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Miesięcznik gdańskich placówek oświatowych

Patrona
DDzień
w Gimnazjum nr 8

O

Otwarcie kolejnego boiska
programu „Junior Gdańsk 2012”

W Gimnazjum nr 26
odbyła się 15 października
uroczystość otwarcia
szóstego boiska.
Dzięki hojności sponsora – firmy
£ączpol oraz finansowemu wsparciu
Urzędu Miejskiego w Gdańsku szkoła otrzymała wielofunkcyjny obiekt
sportowy.
W uroczystości otwarcia udział
wziął zastępca prezydenta Wiesław
Bielawski, przewodniczący rady nadzorczej firmy £ączpol Józef Poltrok,
prezes zarządu firmy £ączpol Jerzy
Jerkiewicz, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji UM Jerzy Jasiński,
radni, dyrektorzy zaprzyjaźnionych
szkół oraz społeczność szkolna.

Olga Jerkiewicz napisała: W Gimnazjum nr 26
pasowano na gimnazjalistów 144 uczniów klas
pierwszych. Dla zaznaczenia, że patronem szkoły jest Jan III Sobieski, rodzina królewska - czyli
uczniowie w strojach z epoki – towarzyszyli uroczystości. Ślubowanie pierwszoklasistów wpisuje
się w program wychowawczo patriotyczny i jest
źródłem kształtowania właściwych postaw: wpaja
młodzieży wiedzę o patronie. Scenariusz uroczystości został przygotowany przez Ewę Wrosz
i Danutę Hoszman.

Rocznica szko³y

ZKPiG 31 - tu nauka jest terapią
Uroczystość 60-lecia Zespołu Kształcenia Podstawowego
i Gimnazjalnego nr 31 przy Uniwersyteckim Centrum
Klinicznym w Gdańsku obchodziliśmy 20 października
2009 w sali obrad Rady Miasta Gdańska.
Małgorzata Wieczorek przedstawiła zebranym historię szkoły.
Pediatrzy, lecząc dzieci, zauważyli, że szpitalna nuda i brak zajęć
niekorzystnie wpływają na proces
zdrowienia. Profesor Henryk Brokman (1886-1973) – organizator
i pierwszy kierownik Kliniki Chorób
Dzieci w Gdańsku wyszedł z inicjatywą utworzenia szkoły szpitalnej.
Podobną propozycję wysunął także
ortopeda i chirurg dziecięcy – profesor Alojzy Maciejewski (1904-1984).
Te opinie doprowadziły do powołania
1 września 1949 przez Kuratorium
Okręgu Szkolnego w Gdańsku
szkoły podstawowej dla dzieci leczonych w klinikach AMG. Nauczyciele
jednakże sami musieli poszukiwać
skutecznych metod i form swojej
pracy. – Neurobiolodzy potwierdzili,
że system immunobiologiczny jest
wzmacniany przez radość i zadowolenie – powiedziała.
Nieocenioną pomocą była dla
nich teoria i nakazy aksjologiczne
pedagogiki prof. Marii Grzegorzewskiej oraz prace pedagogiczne
prof. Janiny Doroszewskiej i działalność naukowa Państwowego
Instytutu Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie. – Wspieramy dzieci
w drodze do zdrowia – powiedziała
dyrektor placówki Lucyna Miniewicz.
Dziękowała również tym dobrym ludziom, którzy fundują dzieciom nagrody i wycieczki
Wiceprezydent Ewa Kamińska
przekazała w liście słowa prezydenta Pawła Adamowicza, który
wyrażał głęboki szacunek nauczycielom i pracownikom tej szkoły,
traktujących nauczanie jako narzędzie terapeutyczne. Przekazała
również medal prezydenta na ręce

pani dyrektor. – Nie jest istotne, czy
jesteście tu matematykami, czy biologami. – zauważyła. – Ważny jest ten
kruchy człowiek, któremu się życie
zachwiało. Przywracacie mu pokój
i zaufanie do świata, by się już go
tak bardzo nie bał. – Wręczyła również odznaczenia Elinie Biernackiej
i Dorocie Gronowskiej.
W liście gratulacyjnym minister
Katarzyna Hall pokreśliła szczególne walory edukacyjne placówki.
Wicekurator Elżbieta Wasilenko
przekazała życzenia kuratora oraz
wręczyła Małgorzacie Wieczorek
nagrodę Pomorskiego Kuratora
Oświaty. – Wdzięczni jesteśmy tym
nauczycielom, którzy poruszyli nasze
serca – powiedziała.
Szkoła organizuje zajęcia dydaktyczne, stwarzające
okazję wykazania aktywności i rozwijania więzi społecznych. Podczas
zajęć wychowawczych dziecko ma
natomiast możliwość kreatywnie
spędzać czas. Zajęcia przedszkolne służą małym dzieciom. Radość
wszystkim sprawiają organizowane
dni świąteczne – dzień dziecka,
walentynki, mikołajki, pasowanie na
ucznia. Imponujące są rysunki dzieci,
wyrażające ich nadzieje, ale również
cierpienie. Ich autorzy zdobywają
wiele nagród na konkursach.
Odznaczenia otrzymali również
następujący nauczyciele: Bożena
Górecka, Marzena Kosiorek, Maria
Mikołajczyk, Barbara Miller, Ilona
Piasecka, Elżbieta Różańska, Bożena Sarnowska. Wręczając nagrody, dyrektor Lucyna Miniewicz
podkreślała umiejętności nauczycieli w budowaniu atmosfery zaufania,
bezpieczeństwa, sprawiedliwości
i stwarzania więzi.

Kwiaty i podziękowania dla dyrektor Lucyny Miniewicz

Odznaczona nauczycielka Magdalena Dunin
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Zaskakujące wyniki egzaminów
Z wiceprezydent Ewą Kamińską rozmawia Emma Popik

Pani wiceprezydent, cóż to są
za dokumenty?
Przygotowując się do przedłożenia Radzie Miasta Gdańska raportu
o edukacji za poprzedni rok szkolny, poprosiliśmy Okręgową Komisję
Egzaminacyjną w Gdańsku o analizę egzaminów zewnętrznych za rok
2009. Do takiego raportu obliguje
nas ustawa oświatowa. Wzięliśmy
na warsztat także analizę wyników
monitorowania jakości edukacji
„Gdańskie Lwy”.
Czy uzyskaliśmy konkretne odpowiedzi dotyczące stanu oświaty
gdańskiej?
Okazało się, że to podsumowanie jest materiałem roboczym, z którego wynikało wiele pytań: dlaczego
są takie różnice pomiędzy szkołami?
dlaczego uczeń gimnazjum zmarnował szanse, czy też poszedł do przodu edukacyjnie i rozwojowo?
Dlaczego tak się dzieje i skąd
się biorą takie różnice?
Szukając odpowiedzi na to ważne pytanie, pójdziemy dwutorowo.
Po pierwsze, poprosimy o wspólne
szukanie odpowiedzi dyrektorów
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szkół. Każdy z nich otrzymał analizę wyników egzaminów swojej
szkoły. Liczymy na to, że się nad
nimi pochyli wraz z całym gronem
pedagogicznym. Dokona z pewnością porównania z rezultatami
poprzednich lat i odpowie, jakie
wnioski wynikają z tej analizy.
Po drugie, poprosimy o pomoc w poszukiwaniu odpowiedzi
Uniwersytet Gdański – Wydział
Pedagogiki.
Jakie są oczekiwania pana prezydenta dotyczące edukacji?
Oczekiwaniem pana prezydenta
jest wiązanie kosztów edukacji z jej
jakością. Pieniądze, które inwestujemy w edukację, powinny się przekładać na jej jakość i rozwój. Szkoła
ma przynosić szansę rozwoju. Edukacja powinna zaspokajać osobiste
potrzeby intelektualne, ale również
musi się wiązać z potrzebami miasta. To są naczynia połączone
i jest to logiczne oczekiwanie pana
prezydenta.
Ale czy możemy pokusić się
odpowiedzieć na pytanie, jaka
jest gdańska szkoła?

Mamy kilka spostrzeżeń, które
jednakże wymagają pogłębienia.
Widzimy, że nasi uczniowie są
lepsi w przedmiotach ścisłych.
Przedmiotom tym, zwłaszcza matematyce poświęciliśmy więcej starań
pedagogicznych.
A słynny strach przed wprowadzeniem matury z matematyki…
Właśnie, ciągle pokutuje stereotyp, że uczniowie są lepsi
w przedmiotach humanistycznych,
a słabsi w naukach ścisłych. Mając takie przekonanie, włożyliśmy
wiele wysiłku w zajęcia dodatkowe
z matematyki, wzmacniane różnymi konkursami. Usilna praca nad
podniesieniem poziomu kształcenia
w dziedzinie matematyczno – przyrodniczej przyniosła nam efekty.
Większość młodzieży uważając,
że humanistycznie jest mocniejsza,
wybiera te studia – i popełnia błąd.
W analizie danych i wyników spostrzegliśmy również, że słabym naszym punktem jest praca z uczniom
uzdolnionym humanistycznie. Koncentrując wysiłki na pracy z uczniami wymagającymi pomocy w nauce

matematyki, pozostawiliśmy samym
sobie uczniów uzdolnionych humanistycznie.
Kto jeszcze będzie się zajmować analizą wyników egzaminów?
Uważam, że korzystna dla obu
stron będzie współpraca z Uniwersytetem Gdańskim. Wydział
Pedagogiki ma nie tylko właściwe
narzędzia badawcze, ale przygotowuje nauczycieli do pracy.
Analiza wyników nauczania
będzie dla nich gotowym i użytecznym materiałem, stwarzającym
możliwość zajmowania się tematami praktycznymi i aktualną problematyką. Pedagogika ma ogromne
ambicje posiadania więzi ze środowiskiem, któremu służy. Skorzysta
więc ze sposobności zbadania procesów edukacyjnych. Raport, który
będziemy przygotowywać w roku
następnym, będzie więc bogatszy
o materiał przepracowany przez dyrektorów i przez uczelnię. Chcemy
doprowadzić do tego, aby zawierał
kluczowe i najważniejsze informacje
– to znaczy rekomendację zmian.

Urz¹d Miejski

rozmawia
PPrezydent
z nauczycielami historii
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaprosił
nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych
21 października do Sali Obrad Rady Miasta
Gdańska. Nauczyciele otrzymali podziękowania
za przybycie oraz cenną publikację książkową
Jana Kanapariusza „Świętego Wojciecha żywot
pierwszy”, wydaną w ramach programu Biblioteka
Gdańska.
Prezydent uświadomił nauczycielom wielką ich rolę, jaką mogą
odegrać w kształtowaniu pojęcia
tożsamości gdańszczan i budowania formacji kulturowej. Nauczyciele
zostali zaproszeni przez prezydenta
do współpracy.
- Miasto potrzebuje gdańszczan, utożsamiających się
z Gdańskiem, odczuwających
dumę z miejsca swego zamieszkania. Niech z Gdańska czerpią
motywację do swej przyszłości
- powiedział prezydent. - Sukces
Gdańska będzie osiągnięty, gdy
pomnożymy kapitał społeczny.
Budują go normy, postawy, zasady, które kierują jednostką, i powodują, że ludzie pragną razem
działać. Szkoła pomnaża kapitał
społeczny, który umożliwia nam
skok cywilizacyjny.

Gdańszczanie mają wielkie
powody do dumy ze swojego miasta. Nauczyciele historii mają wiele
miejsc, które mogą swoim uczniom
pokazać. Są tu zabytki będące unikatami w skali europejskiej. Miasto
systematycznie przywraca im świetność. Jednym z nich jest Twierdza
Wisłoujście, którą odnowiono i można ją zwiedzać.
O Parku Kulturowym Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk”
mówił dyrektor Przemysław Guzow. Centrum Hewelianum jest
żywym muzeum nauki, oferującym bardzo ciekawe ekspozycje
gdańszczanom.
Cezary Windorbski, reprezentujący Fundację Gdańską, powiadomił
zebranych nauczycieli o wznowieniu
Olimpiad Wiedzy o Gdańsku. W bieżącej edycji bierze udział 70 osób.

W dniu swego święta nauczyciele otrzymali odznaczenia i nagrody

Książka historyczna to przydatny prezent
W organizację są włączeni nauczyciele historii.
W Gdańsku powstaje Muzeum II
Wojny Światowej. Placówka będzie
opowiadać historię wojny w sposób żywy. Stanie się ciekawym
miejscem dla gdańszczan, usytuowanym w symbolicznym miejscu,
o dwieście metrów od byłej Poczty
Polskiej w Gdańsku.
Filia Gdańska Wojewódzkiej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej,
mieszcząca się przy ulicy Mariackiej, organizuje spotkania o tematyce historycznej. O tożsamości
Gdańska mówił tam Wojciech

Duda. Gdańsk może się poszczycić również Teatrem Szekspirowskim, a już w roku 1610 grano jego
sztuki w Szkole Fechtunku.
Europejskie Centrum Solidarności powstaje z inicjatywy prezydenta miasta Gdańska. We wbudowaniu aktu erekcyjnego w roku
2005 uczestniczył Lech Wałęsa.
Centrum jest finansowane przez
miasto Gdańsk i Unię Europejską.
Warto zwiedzić stałą wystawę „Drogi do Wolności”.
Możemy się poszczycić Muzeum Bursztynu, pozycją Gdańska
jako Światowa Stolica Bursztynu.
Ciekawą inicjatywą poszerzającą
pojęcie tożsamości są Światowe
Zjazdy Gdańszczan. Kolejny, trzeci już, odbędzie się od 21 do 23
maja 2010.
Nauczyciele uzyskali również
okazję, by opowiedzieć prezydentowi o swoich przemyśleniach
i propozycjach. Usłyszeliśmy interesujące wypowiedzi nauczyciela
historii ze Szkoły Podstawowej
nr 39, Adama Popka, który mówił
o lekcjach muzealnych. Głos zabierał również Piotr Jażdżewski
i Marcin Oroń, a także Lucyna Płoszaj ze Szkoły Podstawowej nr 57.
Prezydent zachęcił nauczycieli do
kontaktu oraz korzystania z dorobku
historycznego i kulturowego miasta
Gdańska.
Emma Popik
8/2009
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Wystawy i konkursy w bibliotece
Szkoły Podstawowej nr 12
Nasza biblioteka w tym roku
po raz pierwszy obchodziła Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych – a to dlatego, że
szkoła istnieje drugi rok. Jest
bardzo nowoczesna, przestronna
i wyposażona na miarę XXI wieku.

Mamy piękną salę gimnastyczną
i salki korekcyjne. Audycje radia
szkolnego rozbrzmiewając podczas przerw. Równie atrakcyjne
jest otoczenie szkoły – bogate w
wiele boisk. Tym wszystkim może
pochwalić się nasza szkoła.

Zbieramy na nowe książki

Edukacja 2012
We wtorek, 13 października
2009 r., w Gimnazjum Nr 2 w Gdańsku
odbyła się konferencja inauguracyjna
gdańskiego projektu „Edukacja 2012”.

Gimnazjum nr 2 ma boisko marzeń!
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Gospodarzem spotkania był Prezydent
Gdańska, Paweł Adamowicz a organizatorem Biuro Prezydenta ds Sportu
i Euro 2012. Uczestnikami projektu

Hasło tegorocznego święta
brzmiało: „Biblioteki szkolne: Pełen
obraz”. Międzynarodowe Święto
Bibliotek Szkolnych zostało ustanowione przez Międzynarodowe
Stowarzyszenie Bibliotekarstwa
Szkolnego. Dotychczas było obchodzone co roku w czwarty poniedziałek października.
Na tę okazję udekorowałyśmy
bibliotekę, balonami, kwiatami i plakatami. W gablotach i na tablicach
bibliotecznych zamieściłyśmy informacje na temat biblioteki.
W ramach obchodów zorganizowałyśmy szkolny konkurs plastyczny
„ZOO Jana Brzechwy”, który cieszył
się ogromnym zainteresowaniem.
Wyniki konkursu wywiesiłyśmy na
tablicach ogłoszeń, a ze zgromadzonych prac przygotowałyśmy wystawę
konkursową. Obchodom towarzyszyła
też wystawa pokonkursowa „Mój zaczarowany zwierzak” – „Przyjaciel z
krainy wyobraźni” przygotowany przy
współpracy z księgarnią internetową.
Zgromadziłyśmy także fanty na
loterię, z której dochód przeznaczy-

łyśmy na zakup nowych książek do
biblioteki. Loteria cieszyła się dużym powodzeniem. Zebrałyśmy
znaczną kwotę.
Chciałyśmy serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom:
Pani Dyrektor, Radzie Rodziców,
nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom, oraz wszystkim firmom, które
wsparły naszą ideę. Bez was loteria
by się nie odbyła.
W czwarty poniedziałek miesiąca,
26 października w naszej szkole odbyło się również spotkanie z autorką
książek dla dzieci. Emma Popik czytała uczniom swoją książkę „Wejście
do baśni”. Po zakończonej lekturze
uczniowie zadawali autorce pytania.
W tle spotkaniu towarzyszyły
rysunki dzieci. Wcześniej nasi
uczniowie mogli poznać autorkę,
czytając informacje o niej na tablicy w holu głównym. Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci
otrzymały autografy pisarki.

są uczniowie gdańskich szkół: Szkoła
Podstawowa Nr 89, Zespół Szkół Inżynierii Środowiska, Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, Gimnazjum Nr 2,
którzy podczas zajęć warsztatowych
zgłębiali swoją wiedzę na temat szeroko rozumianej kultury kibicowania,
zdrowego stylu życia oraz znajomości
tematyki UEFA EURO 2012. Kolejne

moduły tematyczne prowadzone były
przez studentki socjologii Uniwersytetu
Warszawskiego, dietetyków z wydawnictwa EneDueRabe oraz przez Monikę Chabior - przedstawiciela spółki
PL.2012 z Warszawy.
Koordynatorem projektu jest
nauczyciel Gimnazjum nr 2 - Maria
Senyszyn.

nauczyciele biblioteki
Izabela Walendzewicz
Elżbieta Sołtys
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Szkoła Podstawowa nr 55 - wybitny
patron, piękny jubileusz pięćdziesięciolecia

Uroczyste obchody pięćdziesięciolecia szkoły zostały
połączone z nadaniem szkole imienia Jana Heweliusza.
Szkoła Podstawowa nr 55 Nowym Porcie rozpoczęła swoją
działalność 1 września 1959 roku.
- Od 2003 roku szkoła realizuje program edukacji regionalnej
„Moja mała ojczyzna”. Uczniowie
poznają historię oraz kulturę Nowego Portu, miasta oraz regionu.
Poznają i pielęgnują tradycje lokalne i regionalne. Uczniom są
przybliżane postacie wybitnych
gdańszczan, ich osiągnięcia naukowe, kulturowe przez co uczą
się szacunku dla pracy minionych
pokoleń. Nadanie szkole imienia
Jana Heweliusza to konsekwencja tych działań – powiedziała
dyrektor Bożena Tempska.
Do założeń szkoły pasowało motto z listu kuratora, który
przeczytała Elżbieta Wasilenko,
wicekurator: „Cel wzniosły sobie
postawcie, miejcie kult wielkich
rzeczy”. Powiedziała zebranym,
że jest absolwentką tej szkoły i w dodatku znalazła w niej
swoją mistrzynię – nauczycielkę
biologii. To jej lekcje skłoniły panią wicekurator do studiowania
biologii. – Szkoła ta jest kuźnią
talentów, stawia na indywidualny
rozwój – dodała.
Wiceprezydent Ewa Kamińska przekazała na ręce dyrektor
Bożeny Kempskiej medal Prezydenta Miasta Gdańska. – Patron
wasz chciał zgłębić wiedzę;
sięgajcie więc w głąb świata
materialnego i ducha i dzielcie
się z innymi – powiedziała.
Nagrody prezydenta otrzymała
dyrektor Bożena Tempska i Ewa
Jagłowska.
Za pięcioletnią, wolontaryjną pomoc uczniom z dysleksją
w ramach akcji „Czytamy razem”
oraz „Ortograffiti” Polskie Towarzystwo Dyslektyczne przyznało
szkole certyfikat z wyróżnieniem
„Szkoła przyjazna uczniom z dysleksją”. Szkoła może poszczycić
się przyznaniem czterech certyfi-

katów przez Kapitułę Pomorskich
Certyfikatów Jakości Edukacji.
Placówka uzyskała też miano
„Szkoła z klasą”.
Z ogromną powagą odbyła
się uroczystość przekazania
sztandaru szkole. Ceremonia
świadczyła o spójnej pracy
szkoły z rodzicami. Dowodem
wzajemnego zrozumienia było
również wystąpienie przewodniczącej Rady Rodziców Ewy
Martyny. Na uroczystość przybył
również ksiądz proboszcz, towarzyszący szkole we wszystkich
ważnych chwilach, bardzo ze
społecznością szkolną zżyty.
Grała Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Szkoła od dziesięciu lat cieszy
się prowadzonym przez Teresę
Kokol teatrzykiem „Bez tremy”,
który wystawił sztukę „Dzieci pana
astronoma”, zawierającą znaczne
wartości edukacyjne. Z przyjemnością słuchaliśmy piosenek
w wykonaniu chóru szkolnego,
prowadzonego przez uzdolnioną
wokalnie nauczycielkę.
Biblioteka szkolna jest intelektualnym centrum szkoły. Pracuje
w sposób nowoczesny i oryginalny. Imponującą pracę wykonują bibliotekarki, które również
i z okazji jubileuszu przygotowały
tematyczną wystawę o szerokim
zakresie, interesującą i zróżnicowaną pod względem formy.
Działalność wychowawczą
wspierają również spotkania
z wybitnymi osobistościami,
w tym z Iwoną Guzowską, absolwentką tej szkoły. Szkołę odwiedzali olimpijczycy, stając się
dla uczniów wzorem postaw.
Szkoła szczyci się również
sukcesami w dziedzinie matematyki. W roku 2001 Adam
Mozolewski był laureatem

Międzynarodowego Konkursu
Matematycznego „Kangur”.
W roku 2005 w konkursie „Kangur” wyróżnienie zdobyło 55
uczniów. W roku 2007 drużyna
zdobyła III miejsce w ogólnopolskim finale „Odysei umysłu”.
Szymon Szyling został laureatem konkursu „Gdańskie Asy
Matematyczne”. W roku 2008
Jakub Dreliszek był finalistą

etapu wojewódzkiego konkursu „Matematyka z przyrodą”,
a Magdalena Terepora i Izabela
podgórska zostały finalistkami
konkursu matematycznego dla
klas V „Gdańskie Lwy”. Przyjęcie
wybitnego uczonego jako patrona jest słusznym wyborem, podkreślającym osiągnięcia szkoły
oraz jej linię edukacyjną.
Emma Popik

Ceremonia przekazana sztandaru dyrektor BoÒenie Tempskiej

Dyrektor Bożena Tempska nagradza najlepszych nauczycieli

Nagrodzeni nauczyciele
8/2009
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Uczniowie
„Dziewiętnastki”
pytają
prezydenta o kulturę w Gdańsku

Prezydent miasta i dyrektor szkoły przysłuchują się zapytaniom uczniów

C

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz przyjął 15 października
zaproszenie młodzieży XIX LO im. Mariana Mokwy. Tematem spotkania
był „Gdańsk – nasza mała ojczyzna. Współodpowiedzialność za sprawy
samorządowe i kwestie społeczne”.
Spotkanie miało niecodzienny
charakter, bo i gość był wyjątkowy.
Pan prezydent przedstawił społeczności szkolnej perspektywy rozwoju
miasta; zwrócił szczególną uwagę na
kwestie komunikacyjne i sprawy dotyczące kolejnych inwestycji urbanistycznych. Poruszył również sprawę
miejsca młodzieży na rynku pracy.
Pytania maturzystów były
bardzo konkretne, miały też niekiedy podchwytliwy charakter i -co
ciekawe - zawierały intencje natychmiastowych rozwiązań. Nasza
młodzież bez większych oporów
pytała o podział na grupy z takich
przedmiotów jak biologia i chemia.
Ważne miejsce wśród pytań zajęły
kwestie społeczno-gospodarcze, no
i oczywiście sprawy kulturalne. Nie
obyło się bez żartów, bo zapytano
o palarnię w szkole.

Prezydent wysłuchał również
chóru szkolnego „Scherzi Musicali”, kierowanego przez Darię
Polanowską. Młodzież uzdolniona
plastycznie ze swoim nauczycielem-mistrzem Mariuszem Kułakowskim miała niebagatelny wkład
w oprawę plastyczną tego wydarzenia. Nauczyciel naszej szkoły,
jednocześnie znany w Polsce i wystawiający swe obrazy w Europie,
gdański artysta namalował piękny
obraz zatytułowany „Magiczny
Gdańsk”, który został wręczony
gościowi na pamiątkę tej wizyty
przez dyrektora placówki Krzysztofa Tryniszewskiego.
Spotkanie przebiegło w miłej
i z pewnością utrwaliło się w świadomości.
Dyrektor XIX LO w Gdańsku
mgr Krzysztof Tryniszewski

Czy znasz książki o Gdańsku?

Nauczycielki języka polskiego z XIX Liceum
Ogólnokształcącego Halina Łacińska-Chojnacka i Anna
Godziuk zapraszają do udziału w konkursie czytelniczym
„Literatura o Gdańsku”. Będzie to pierwsza edycja tego
konkursu.
Pomysł na zorganizowanie
konkursu czytelniczego zrodził
się w czerwcu 2009 roku podczas ostatniego posiedzenia
Rady Pedagogicznej. Dowiedziałyśmy się wówczas, że
uczniowie naszej szkoły czytają
średnio po 12 książek rocznie.
Uznałyśmy, że czas to zmienić
i już wtedy stworzyłyśmy wstępny projekt konkursu. Miałby zachęcić młodych ludzi do czytania
dobrej literatury. Uznałyśmy, że
godne polecenia będą książki
mówiące o sprawach bliskich
młodzieży. A co jest bliższego niż miejsce, w którym się
człowiek urodził, wychował,
ma dom rodzinny i bliskich?
Dlatego nasz konkurs dotyczy
literatury gdańskiej. Wybrałyśmy te książki, które traktują
o historii miasta i pokazują jego
piękno i wyjątkowość, a przede
wszystkim mówią o ludziach tu
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żyjących, ich uczuciach, problemach i radościach.
Celem konkursu, oprócz
wspomnianej już popularyzacji prozy literackiej związanej
z Gdańskiem, jest także przygotowanie młodego pokolenia
do świadomego i aktywnego
uczestniczenia w życiu kulturalnym metropolii gdańskiej oraz
pogłębianie poczucia tożsamości, szacunku i miłości do wielokulturowej historii rodzinnego
miasta. Chciałybyśmy, aby
udział w konkursie uświadomił
naszym uczniom, że żyją w pięknym mieście, o bogatej tradycji;
w mieście, które warto poznawać
ze względu na jego piękną architekturę i wyjątkowy urok.
Patronat honorowy nad konkursem objął Prezydent Paweł
Adamowicz oraz Biuro Gdańsk.
Europejska Stolica Kultury
2016 Kandydat. Patronat me-

dialny przyjął „Nowy Kurier
Nadbałtycki”
Głównym zadaniem uczestników konkursu jest test sprawdzający znajomość i rozumienie
następujących utworów: „Blaszany bębenek” Güntera Grassa; „Hanemann” i „Złoty pelikan”
Stefana Chwina oraz utwory
Pawła Huelle: dwie powieści
– „Weiser Dawidek” i „Mercedes
– Benz” i dwa opowiadania – „Uli-

ca Polanki” i „Pierwsza miłość”.
Test odbędzie się 5 marca 2010
roku. Aby wziąć w nim udział, należy przysłać zgłoszenie zawierające podstawowe dane: imię
i nazwisko, nazwę szkoły i klasę,
adres kontaktowy i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Termin
nadsyłania zgłoszeń upływa 30
listopada 2009 roku.
Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Autorki konkursu zachęcają do uczestnictwa
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Szkola ma nowe boisko

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 79
prezentuje koncepcję funkcjonowania
i rozwoju swojej placówki
Przywiązuję ogromną wagę do klimatu panującego
między nauczycielami, uczniami, rodzicami, gd yż
każdy sukces w jakiejkolwiek dziedzinie przynosi
zadowolenie całej społeczności szkolnej. Wszyscy
bowiem bierzemy czynny udział w kształceniu i
wychowaniu młodego człowieka
Tylko nauczyciel emocjonalnie związany ze szkołą może
to zrozumieć. Nauczyciel powinien być dobrym przyjacielem
swojego wychowanka, jednakże
z zachowaniem odpowiedniej
granicy i dystansu. Tylko wzajemny szacunek może przynieść
odpowiedni efekt wychowawczy,
a w konsekwencji edukacyjny.
To właśnie zagadnienie jest dla
mnie bardzo ważne: praca nad
stworzeniem właściwej atmosfery w szkole oraz ukształtowaniem postaw nauczycieli będzie
jednym z moich głównych zadań
w pracy nad kierunkiem działalności szkoły.
Dołożę wszelkich starań, aby
szkoła, której kierowanie objąłem w bieżącym roku szkolnym,
stanęła obok najlepszych szkół
w Gdańsku. Cel ten można
osiągnąć poprzez podniesienie
jakości pracy, a także włącze-

nie się do takich programów,
jak „Szkoła z klasą” czy „Szkoła
bez przemocy”. Pragnę stworzyć
w miarę możliwości jak najlepsze
warunki pracy dla nauczycieli
oraz uczniów. Chciałbym, aby
nauczyciele naszej szkoły kierowali się zasadami: skuteczności, kompetencji, wymaganiami
adekwatnymi do możliwości
dziecka, poszanowaniem dla
każdego ucznia.
Do jednych z najważniejszych
zadań uważam współpracę ze
środowiskiem lokalnym. Chciałbym, żeby nasza szkoła pełniła
rolę centrum aktywności lokalnej,
była otwarta na problemy najbliższego otoczenia.
Jako dyrektor będę dbał
o dobre organizowanie pomocy
psychologiczno – pedagogicznej i chciałbym zainicjować wiele działań. Uznaję za konieczne
położenie szczególnego nacisku

na prowadzenie zajęć w atmosferze pełnej akceptacji dla problemów ucznia. Kolejną inicjatywą
jest organizowanie zespołów
kompensacyjnych, zapewnienie
trwałej komunikacji z rodzicami,
zapraszanie specjalistów, organizowanie szkoleń dla nauczycieli,
analizowanie trudnych przypadków na radach pedagogicznych
i wspólne rozwiązywanie problemów.
Jednym z moich zadań będzie
utworzenie klasy sportowej. Nasi
uczniowie dysponują poważnym

potencjałem, który się ujawnił
w osiągnięciu znacznych sukcesów sportowych. Powołanie klasy
sportowej umożliwi również sportową aktywność dzieciom z dzielnicy, w której nie ma innych szkół
o tym profilu. Pracując w Szkole
Podstawowej nr 79 od 2001 roku
jako nauczyciel kultury fizycznej
osiągnąłem bardzo wiele. Moje
sukcesy i praca nad ich osiągnięciem w dużej mierze przyczyniły
się do popularyzacji szkoły – stała się znacząco rozpoznawalna
na tle innych placówek w gminie
oraz w województwie.
Ośmioletni staż pracy pozwolił
mi na dogłębne poznanie środowiska lokalnego i rodziców. Uznając uczniów za osoby, dla których
istnieje szkoła, poznawałem
ich codzienne problemy. Będąc
nauczycielem kultury fizycznej,
zauważyłem jak sport wpływa
wychowawczo na młodego człowieka: uczy dyscypliny, hartuje
ciało i umysł, uczy szacunku do
drugiego człowieka, ale przede
wszystkim ma zbawienny charakter profilaktyczny w dobie współczesnych zagrożeń – nikotynizmu,
picia alkoholu czy narkomanii.
Przez ostatnie lata pracy
w szkole zacząłem się zastanawiać, czy nie warto czegoś
zmienić w naszej placówce.
Jako dyrektor chciałbym pełnić
funkcję menagera: zarządzać
szkołą w nowoczesny sposób,
reprezentować ją na zewnątrz,
dbać o jej wizerunek i sponsoring. Przede wszystkim pragnąłbym motywować nauczycieli do
efektywnej pracy.
mgr Michał Zapolski–Downar
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Inspiracje
Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 9
Podczas odbywających się 3 i 4
października Targów „Uroda 2009”
jak co roku na stoisku obsługiwanym
przez młodzież naszej szkoły można było skorzystać z nieodpłatnych
usług fryzjerskich i kosmetycznych.
Widzowie również podziwiali na scenie Targów pokaz „W rytmie disco”
w wykonaniu uczennic ZSZ nr 9 pod
kierunkiem Renaty Kamińskiej.
Stroje do pokazu zostały uszyte
przez uczniów technikum odzieżowego
i uczniów ze szkoły zawodowej w Lu-

bece w ramach realizowanej wymiany
polsko-niemieckiej. Fryzury i makijaż
wykonane zostały przez uczennice
technikum fryzjerskiego pod kierunkiem
Agaty Leszczyńskiej, a makijaż przez
uczennice liceum profilowanego pod
kierunkiem Marty Wilczewskiej.
W dniu 10 września odbył się
pokaz „Moda dla seniora” przygotowany przez Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku, w którym
udział wzięli uczniowie ZSZ nr 9
w Gdańsku.

Pokaz mody w domu seniora

W ramach łączenia pokoleń
uczniowie technikum odzieżowego
przygotowali pokaz mody młodzieżowej, a uczniowie technikum usług
fryzjerskich wykonali fryzury dla pod-

opiecznych DPS-u, biorących udział
w pokazie mody.
Agata Rasmus
kierownik szkolenia praktycznego

W Gimnazjum nr 6

„Życie nad rzeką w Europie”
Ten tytuł projektu Comeniusa wymyślił francuski
nauczyciel historii i geografii z Doliny Loary. Na forum
programu „eTwinning” szukał partnerów znad wielkich
rzek, jak Dunaj i Wisła. Bardzo zależało mu na Gdańsku ze
względu na jego rolę w historii Europy, a moje zgłoszenie
wybrał, bo chociaż uczę angielskiego, odpisałam po
francusku.

Zwiedzamy Europę

Partnerzy projektu w naszej szkole
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Po roku przygotowań jesienią
2006 roku otrzymaliśmy dofinansowanie i rozpoczęliśmy projekt
równocześnie z holenderskim
i rumuńskim koordynatorem. Przez
trzy następne lata współpracowaliśmy przy wielu angielskojęzycznych zadaniach, angażowaliśmy
młodzież w korespondencję, tworzenie ankiet, filmów i prezentacji
multimedialnych o regionie, pisanie
artykułów o lokalnej kulturze. Jednak każdy z koordynatorów miał
inne lokalne priorytety. Moim było
otwarcie oczu młodzieży na piękno. Nauczenie ich radości z tego,
że mieszkają w pięknym miejscu,
oraz odczuwania przyjemności
tworzenia pięknych przedmiotów,
wersów czy spektakli. To najlepsze
antidotum na wulgaryzmy, niechęć
poznawczą i nudę.
Uczniowie Gimnazjum nr 6
w ramach projektu wykonywali

witraże, fotografie, rzeźby, płaskorzeźby, naczynia ceramiczne,
maski teatralne, szkice plenerowe,
projekty dyplomów i logo, ekslibrisów i pocztówek. Współpracowali
przy pisaniu sztuk teatralnych po
angielsku, występowali na scenie, także w tanecznym układzie
wspólnie z nauczycielami. Opracowywali choreografię, kostiumy
i muzykę na żywo do spektaklu,
tłumaczenia swoich własnych
wierszy i streszczenia polskich legend dla zagranicznych kolegów.
Radość sprawiły im wyjazdy do Rumunii (ze zwiedzaniem Budapesztu po drodze) i do Francji, ale też
lekcje muzealne w Gdańsku czy
wycieczki do Warszawy, Torunia
i Krakowa. Inspiracja i nagradzanie
– tak w skrócie można było określić
rolę pedagogów zaangażowanych
w ten interdyscyplinarny projekt.
Hanna Pilecka

Inicjatywy - programy

Cała szkoła
powinna być filozofią
Filozofia pojawia się przy okazji
pierwszych lekcji z różnych działów
na wszystkich przedmiotach. Zaczynamy mechanikę na fizyce - wspomnijmy Arystotelesowską koncepcję
ruchu; Oświecenie na polskim - zarysujmy myśl Rousseau i Woltera. W
tym sensie wszystko ma podstawy
lub konsekwencje filozoficzne.
Czy stwierdzenie tego faktu jest
argumentem za tym, żeby filozofię
wprowadzić jako osobny przedmiot
i rozszerzyć treści, które pojawiają
się na innych przedmiotach?
Nie, ale tak.
Cóż znaczy ta paradoksalna
odpowiedź? Panuje właściwie powszechna zgoda co do tego, że
współczesna szkoła musi zmienić
swoje oblicze. Że dzisiejsze lekcje za
kilka lat staną się nieaktualne, więc
zamiast przekazywać wiedzę, musimy zacząć uczyć jej wykorzystania.
W tym kontekście filozofia jawi się
jako pierwszy kandydat do wyrzucenia na śmietnik przestarzałych treści
edukacyjnych. Bo - zastanówmy się
- o czym tu mowa? O ideach liczą-

cych niekiedy grubo ponad 2000 lat,
powstałych, gdy stan ludzkiej wiedzy
pozwalał na to, by myśleć, że Ziemia jest płaska, a Słońce krąży wokół niej, czasem zatrzymując się na
rozkaz starożytnego bohatera.
Dlatego „nie” - nie potrzebujemy takiej filozofii, która zda relację
z tego, co ludziom na przestrzeni
dziejów przychodziło do głowy,
bo na to w pędzącym świecie nie
ma czasu, a zaduma nad historią
myśli filozoficznej, to zadanie dla
hobbystów, nie dla przeciętnego licealisty. Ale jak najbardziej „tak”, gdy
uświadomimy sobie dwie rzeczy: że
filozofia zwykle jest filozofią czegoś
(nauki, kultury, poznania) i że, jak
już wspomniałem, zadaniem szkoły
jest kształcenie określonych kompetencji (umiejętności analizy zjawisk,
krytycznej ich oceny, samodzielnego
myślenia).
A więc skoro tak, to okazuje się,
że każdy przedmiot powinien „stać
się swoją własną filozofią”. Powinien
wznieść się na meta-poziom, zdobyć
się na dystans wobec samego sie-

bie i przeprowadzić krytyczną analizę własnych metod. A przecież
tym właśnie jest filozofia. Wtedy
dopiero uczniowie nauczą się kompetentnie wyszukiwać wartościową
wiedzę w Internecie, wtedy będą
umieli zauważać związki między
zdarzeniami historycznymi, wyciągać wnioski z poznanych zjawisk
fizycznych, stosować abstrakcyjne
prawdy matematyczne w rzeczywistym świecie.
Nie twierdzę, że teraz uczniowie
tego nie potrafią. Ale uczą się tego
tylko na tyle, na ile nauczyciel danego przedmiotu podejdzie do sprawy
„filozoficznie”. Natomiast filozofia
jako osobny przedmiot (niebędąca
historią filozofii, ale raczej filozofią
pozostałych dziedzin i przedmiotów),
wspomoże taki proces edukacji, dając uczniom niezbędne narzędzia:
zmysł krytyczny, kulturę logiczną
czy wprawę w ocenie poprawności
wnioskowań.
Marcin Zieliński
nauczyciel filozofii w VI LO

Gdańsk
światową
stolicą
bursztynu

Dr El¿bieta Sontag i Maciej Kalinowski podziwiaj¹ imponujac¹ wystawê prac uczniów

Wiele szkó³ otrzyma³o tytu³
„Szko³y na bursztynowym
szlaku”. Uroczystoœci mia³y
miejsce 27 paŸdziernika w budynku Rady Miasta i Muzeum
Bursztynu. W nastêpnym numerze „Kuriera” zamieœcimy
obszern¹ relacjê.
8/2009
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W Pomorskich
Szkołach Rzemiosł
uczniowie z Hamburga
W naszej szkole przebywała od
5 do 11 października ośmioosobowa
grupa uczniów z Hamburga, kształcących się w zawodzie stolarza.
Organizatorem pobytu młodzieży
w naszym mieście była Pomorska
Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku
oraz Pomorskie Szkoły Rzemiosł
w Gdańsku. Wizyta związana była z
realizacją unijnego programu „Uczenie się przez całe życie”. Głównym
jego celem jest przyczynianie się do
rozwoju wspólnoty jako społeczeństwa opartego na wiedzy i charakteryzującego się trwałym rozwojem
gospodarczym.
Z ramienia Pomorskiej Izby Rzemieślniczej program koordynowała
Anna Pawłowska. Zastępca dyrektora Izby Rzemieślniczej Marek Choromański zapoznał praktykantów z
pracą Izby, jej zadaniami, celami,
strukturą i organizacją kształcenia
w zawodach rzemieślniczych w Polsce. Magdalena Oleksiak, specjalista
od spraw szkoleń objaśniła uczniom
system kształcenia, z uwzględnieniem zawodów rzemieślniczych.
W szkole odbywały się zajęcia
integracyjne pod kierunkiem nauczycieli niemieckiego i opiekunów

W XV LO

jednoczy się

Europa

Iwona Henke-Kaczyńska
Wioletta Labuda-Arcab

W XV LO im. Zjednoczonej
Europy przebywali
od 24 września do
2 października uczniowie ze
szkoły Antigua Luberri z San
Sebastián z Kraju Basków.
Hiszpanie odwiedzili
nasz kraj w ramach
unijnego programu
„Młodzież w działaniu”,
z którego otrzymaliśmy
dofinansowanie.
W naszym projekcie uczestniczyła młodzież z klas z rozszerzonym
językiem hiszpańskim. Uczniowie
włączyli się w realizację programu.
Przygotowali prezentacje w języku
hiszpańskim, mające przybliżyć
gościom zwyczaje i kulturę polską.
W trakcie zwiedzania udzielali informacji dotyczących miejsc. Mieszkanie pod wspólnym dachem wzbogaciło ich wiedzę na temat różnorodności kulturowej naszej społeczności

Zwiedzanie wystawy
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grupy Iwony Henke-Kaczyńskiej
i Wioletty Labudy-Arcab. Dyrektor
Jolanta Błaszczak czuwała nad
sprawną organizacją zajęć.
Niemcy uczestniczyli w lekcjach
języka polskiego. Zajęcia te przyniosły satysfakcję zarówno młodzieży,
jak i prowadzącym. Uczniowie ćwiczyli dialogi i skrupulatnie sporządzali notatki. Byli przygotowani na każde
następne zajęcia, które odbywały się
przez cały tydzień. Nauczyli się słów
na przywitanie i pożegnanie. Potrafili podziękować, przeprosić, zrobić
proste zakupy w sklepie, aptece,
zapytać o drogę w mieście, zamówić jedzenie w restauracji.
Będąc w Gdańsku, mieli także
okazję poznać jego historię i zwiedzić miasto. Duże wrażenie zrobił
na nich widok z wieży Bazyliki
Mariackiej. Byliśmy również na Westerplatte. Zaciekawiła ich wystawa
„Drogi do wolności”. Obejrzeli film o
Gdańsku i poznali sylwetki sławnych
Gdańszczan.
Mamy nadzieję, że pobyt w Polsce pozwolił niemieckiej młodzieży
poznać naszą kulturę i rozszerzyć
swoją wiedzę zawodową.

8/2009

Lekcja polskiego

Zwiedzanie miasta

europejskiej. Należy podkreślić, że
pomimo, iż są dopiero po roku nauki,
korzystali z możliwości rozmawiania
po hiszpańsku.
Temat projektu „Oglądając
trójmiejskie murale - poznajemy
historię i kulturę Polski” wpasował
się w nasze otoczenie. Na Zaspie
jesteśmy otoczeni muralami. Tak
więc, rysunki na ścianach stały się
środkiem do pokazania Hiszpanom
kultury i historii. Przewodnikiem po
muralach i nauczycielem malowania ich był Piotr Szwabe. Uczniowie
z obu krajów, z ogromnym zaangażowaniem, malowali postacie i miejsca charakterystyczne dla Gdańska.
Przez wspólną pracę w zespołach
międzynarodowych młodzież uczyła się tolerancji i otwartości na propozycje innych.
Zobaczyli najważniejsze miejsca w Trójmieście: zwiedzali Stare
Miasto, statkiem pirackim popłynęli
na Westerplatte. Nasze uczennice
w skrócie zapoznały ich z historią

tego miejsca. II Wojna Światowa
była im mało znana, dlatego słuchali i zwiedzali z zainteresowaniem. Oglądali wystawę „Drogi do
Wolności”. Rzeczywistość z czasów
PRL-u była dość dużym szokiem.
Ostatnim zadaniem jest przygotowanie kalendarza na rok 2010, w którym zamieścimy zdjęcia z konkursu
na najlepszą fotografię związaną
z tematem naszej wymiany. Jego
laureatami zostali: Julen Hernandez,
Kasia Konkol i María Ijurco.
Projekt, w którym uczestniczyliśmy, jest wspaniałym przedsięwzięciem, ponieważ motywuje
naszych uczniów do nauki języka
hiszpańskiego, czego efekty już dostrzegamy. Także nas, nauczycielki
hiszpańskiego, zachęca do kolejnych
działań. Pomimo ogromnej pracy
włożonej projekt, warto angażować
się w tego typu działania.
Anna Jastrzębska
Katarzyna Rajczyk-Bauć
koordynatorki projektu

Wydarzenia miejskie

Ciekawe spotkania

w Domu Zarazy
Mieszkańcy Oliwy mieli okazję zapoznać się z kolejnym
interesującym wydarzeniem, zorganizowanym w Domu
Zarazy 16 października przez Danutę Poczman, inicjatorkę
życia kulturalnego i społecznego, angażującą w pracę
wszystkie pokolenia.
Podczas spotkania prowadzonego przez Rolanda Józefowicza
odbyła się projekcja dwóch filmów
związanych z Trójmiastem. Pierwszy z nich, „Operacja Trójmiasto”,
reżyserowany przez Leonarda Ordo
w drugiej połowie lat 60. przedstawiał zdobywanie Gdańska i Gdyni
w 1945 roku. Zobaczyliśmy Dwór
Artusa obwieszony flagami ze
swastyką, tłumy wiwatujące na
cześć Hitlera, płonący Gdańsk,
zrujnowany dworzec w Sopocie.

Po projekcji Roland Józefowicz
powiedział, że dzieło to jest bardzo
delikatne pod względem propagandy i nie może być zestawiane
z poruszającymi ten sam temat
produkcjami niemieckimi. Pokaz
dokumentu „Operacja Trójmiasto”
wywołał wśród gości żywą dyskusję. Podczas wymiany poglądów
uczestnicy spotkania powoływali
się na własne wspomnienia i relacje gdańszczan pamiętających
okres II wojny światowej.

Roland Józefowicz odpowiada na pytania po projekcji filmu
Drugi film był zapisem powietrznej podróży Rolanda Józefowicza
nad Trójmiastem. Zrealizowana
kilka lat temu impresja ukazywała z poruszającej się w powietrzu
motolotni Port Północny, Westerplatte i Klif Orłowski. Piękne

ujęcia przedstawiały sunące po
morzu żaglówki. Po projekcji filmu
widzowie mieli wiele pytań do Rolanda Józefowicza, co jest kolejnym
dowodem na to, że program Domu
Zarazy odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców Oliwy.

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

koordynatorem „Europejskiej Nocy bez Wypadku”

Nie piłem, mogę prowadzić samochód

„Europejska Noc bez Wypadku” została zorganizowana
w tym roku po raz piąty w sobotnią noc z 17 na 18 października
2009 w kilku miastach w Polsce
i w krajach, które zgłosiły swój
akces do kampanii. W Województwie Pomorskim akcja była
prowadzona w Gdańsku, Sopocie, Kościerzynie oraz Tczewie.
Gdańskie dyskoteki, które włączyły się w „Europejska Noc bez
Wypadku” to: Akademicki Klub
Politechniki Gdańskiej „Kwadratowa” ul. Siedlicka 4, „Barbados Piano Club” ul. Karmelicka 1, „Miasto
Aniołów” ul. Chmielna 26, „Dobry
Dźwięk” ul. Teatralna 1.
Ta międzynarodowa kampania związana z popularyzowaniem idei bezpiecznego
kierowania pojazdem została
zainicjowana przez belgijską
fundację Responsible Young Drivers i fundację „Krzyś”. Gdańskie
Centrum Profilaktyki Uzależnień
jest koordynatorem tej kampanii

w Województwie Pomorskim.
Celem tego przedsięwzięcia,
w które zaangażowały się
wszystkie kraje Unii Europejskiej, jest ograniczenie liczby
wypadków, które się wydarzają
podczas powrotu z dyskoteki.
Podczas tej akcji wolontariusze
namawiali kierowców, aby podjęli
wyzwanie bycia trzeźwym na imprezie, w której biorą udział. Zobowiązują się do bezpiecznego rozwiezienia znajomych po zabawie
do domu. Podczas opuszczania
klubu osoby, które zdecydowały
się na udział w akcji, badały się
alkomatem. Konsekwentni kierowcy – ci z wynikiem negatywnym - otrzymali drobne upominki.
Natomiast osoby, które miały alkohol w wydychanym powietrzu, byli
przez wolontariuszy zachęcani do
pozostawienia pojazdu i skorzystania z innej formy transportu.
Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień tel.58/ 320-02-56,
biuro@gcpu.pl
8/2009
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Od redakcji
Laureaci konkursu

Zgodnie z regulaminem nagrodą jest zamieszczenie pracy w książce.
Umieszczono prace następujących autorów:

Konkurs
literacki

pokolenie2016
rozstrzygnięty
Temat konkursu ogłoszonego
przez Wydział Edukacji Urzędu
Miejskiego i „Nowy Kurier Nadbałtycki” brzmiał: Kim będziesz w roku
2016? Jakie są twoje plany, zamierzenia, aspiracje, cele? Uwzględnij
perspektywę Gdańska w Zjednoczonej Europie.
Otrzymałam 140 prac z gdańskich szkół. Po wnikliwym zapoznaniu się z pracami wybrałam 68.
Są to laureaci konkursu i prace ich
znajdują się w kolejnych rozdziałach
tworzonej książki, obecnie zawieszanej na domenie pokolenie2016.eu
w postaci elektronicznej. Na tle tych
prac 31 wybija się szczególnie. Ich
autorzy zasługują na najwyższe
wyróżnienie.
Tematyka prac jest bardzo
urozmaicona. Uczestnicy napisali
o swoich marzeniach i o konkretnych celach życiowych. Wszyscy
doceniają znaczenie wykształcenia,
które zdobywają. Z każdej niemal
wypowiedzi bije wielkie przywiązanie dla rodzinnego Gdańska, co
jest bardzo wzruszające i niosące
nadzieję. Jedni pragną dokonywać
wielkich czynów dla miasta; a swoje zdobyte fortuny chcą upiększać
miasto i budować, inni planują tu
zakładać swoje firmy.
Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia tego konkursu dla młodych
ludzi, którzy sformułowali swoje
cele życiowe, dla wybijających się
nauczycieli, którzy pokazali możliwości swoich uczniów, oraz dla miasta,
które zobaczyło swoją przyszłość.
Emma Popik
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ROZDZIAŁ „BĘDĘ POMAGAĆ”
1. Katarzyna Mańkiewicz – Gimnazjum nr 2 – Maria Agacińska
2. Krystyna Glaubitt – Gimnazjum nr 5 – nauczyciel Ewa Gutarowska
3. Dominika Kęsik – Gimnazjum nr 5 – nauczyciel Ewa Gutarowska
4. Dominika Mruk – SP nr 80 – nauczyciel Magdalena Kamieniecka
5. Dominika Glinowiecka – SP nr 80 – nauczyciel Henryka Toczek
6. Natalia Sokołowska Gimnazjum nr 3 – nauczyciel Justyna Piernicka–Czub
7. Katarzyna Falkiewicz – VIII Liceum Ogólnokształcące – nauczyciel Romuald Cichocki
8. Karolina Sypniewska – VIII LO – nauczyciel Romuald Cichocki
9. Joanna Goździak – VIII LO – nauczyciel Romuald Cichocki
10.Agnieszka Mackoś – VIII LO – nauczyciel Romuald Cichocki
11.Agata Prussak – ZSBA – nauczyciel Marzena Orszulak
12.Gabriela Zarodkiewicz – ZSBA – nauczyciel Marzena Orszulak
13.Katarzyna Dołasińska – ZSBA – nauczyciel Marzena Orszulak
14.Zofia Rzepiak – ZSBA – nauczyciel Marzena Orszulak
15.Kamila Zawadzka – Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych
ROZDZIAŁ „BĘDĘ WIELKIM CZŁOWIEKIEM”
1. Miriam Kamińska – Szkoła Podstawowa nr 49 – nauczyciel Ewa Kasprowiak
2. Patryk Rosa – Gimnazjum nr 2 – Maria Agacińska
3. Anna Gill – Gimnazjum nr 3 – nauczyciel Agnieszka Szyk
4. Szymon Kmita – Gimnazjum nr 3 – nauczyciel Agnieszka Szyk
5. Wojciech Piątkowski – VIII Liceum Ogólnokształcące
6. Alicja Stefańska – VIII Liceum Ogólnokształcące
7. Jaśmina Dzwonnik – Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych – nauczyciel Marzena
Orszulak
8. Damian Liedtke – Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych – nauczyciel Marzena
Orszulak
ROZDZIAŁ „WIELKIE MARZENIA”
1. Paula Raczak – Gimnazjum nr 3 nauczyciel – Krystyna Woźniczka,
2. Natalia Daniszewska – Szkoła Podstawowa nr 49– nauczyciel Ewa Kasprowiak
3. Sandra Godlewska – Szkoła Podstawowa nr 49 – nauczyciel Aurelia Kordas,
4. Adam Szulc – Szkoła Podstawowa nr 80 – nauczyciel Magdalena Kamieniecka
5. Paulina Litaniuk – Szkoła Podstawowa nr 5 – nauczyciel Monika Romejko
6. Natalia Mikulska – Szkoła Podstawowa nr 5 – nauczyciel Monika Romejko
7. Izabela Kir – Szkoła Podstawowa nr 20 – nauczyciel Sabina Czepulonis
8. Aleksandra Janczak – VIII Liceum Ogólnokształcące
9. Witold Nosowicz
10.Natalia Głogowska – Zespół Szkol Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych
11.Julia Badżurak – Zespół Szkol Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych
12.Martyna Bałut – Zespół Szkol Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych
ROZDZIAŁ „DLA GDAŃSKA”
1. Julia Gierej – Szkoła Podstawowa nr 20 – nauczyciel Sabina Czepulonis
2. Joanna Michalkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 20 – nauczyciel Sabina Czepulonis
3. Kajetan Olszak – Gimnazjum nr 3 – nauczyciel Krystyna Woźniczka
4. Basia Andruszkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 5 nauczyciel Monika Romejko
5. Witold Freza – VIII Liceum Ogólnokształcące
6. Kamila Kaźmierowska – Szkoła Podstawowa nr 5 nauczyciel Monika Romejko
7. Piotr Kloskowski – Zespół Szkół Budowlano–Architektonicznych – nauczyciel Marzena Wojciechowska – Orszulak
ROZDZIAŁ „WIZJE GDAŃSKA”
1. Martyna Narewska – Szkoła Podstawowa nr 20 – nauczyciel Sabina Czepulonis
2. Katarzyna Molasy – Szkoła podstawowa nr 50 – nauczyciel Katarzyna Netter – Cyrta
3. Julia Kazienko – Szkoła Podstawowa nr 50 – nauczyciel Katarzyna Netter – Cyrta
4. Zofia Kraśkiewicz –Szkoła Podstawowa nr 5 – nauczyciel Monika Romejko
5. Wojciech Żukowski – VIII Liceum Ogólnokształcące
6. Katarzyna Rucińska – VIII Liceum Ogólnokształcące
7. Katarzyna Sekuła – VIII Liceum Ogólnokształcące
8. Maria Detmer – VIII Liceum Ogólnokształcące
9. Jakub Nakielski – Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych
ROZDZIAŁ „UCZYĆ SIĘ”
1. Szymon Król – Szkoła Podstawowa nr 50 – nauczyciel Katarzyna Netter – Cyrta
2. Anna Gierman – Szkoła Podstawowa nr 50 – nauczyciel Agnieszka Lampkowska
3. Adrian Rutkowski – Gimnazjum nr 2 – Maria Agacińska
4. Kamila Pacholska – Szkoła Podstawowa nr 49 – nauczyciel Ewa Kasprowiak
5. Antek Gracz – Szkoła Podstawowa nr 20
6. Emil Wangler – Zespół Szkol Architektury Krajobrazu i Handlowo Usługowych
ROZDZIAŁ „KONKRETNE PLANY”
1. Dominika Cichy – Szkoła Podstawowa nr 50 – nauczyciel Agnieszka Lampkowska
2. Anna Górska – Szkoła Podstawowa nr 50 – Katarzyna Netter – Cyrta
3. Beata Górska – Szkoła Podstawowa nr 50 – nauczyciel Katarzyna Netter – Cyrta
4. Julka Markuszewska – Szkoła Podstawowa nr 50 – nauczyciel Agnieszka Lampkowska
5. Klaudia Kwakszys – Szkoła Podstawowa nr 80 – nauczyciel Joanna Sarnacka
6. Dominika Kucharska – Szkoła Podstawowa nr 80 – nauczyciel Joanna Sarnacka
7. Mateusz Matyjas – Szkoła Podstawowa nr 80 – nauczyciel Henryka Toczek
8.Jakub Itrich Gimnazjum nr 3 – nauczyciel– Krystyna Woźniczka
9.Jakub Osmański – Szkoła Podstawowa nr 5 – nauczyciel Monika Romejko
10.Wiktor Jaskulski – Szkoła Podstawowa nr 5 – nauczyciel Monika Romejko
11.Kamila Sobczak – VIII Liceum Ogólnokształcące

Najlepsi z najlepszych

A oto prace, które wzbudziły szczególne uznanie:
1. Dominika Mruk SP nr 80 – nauczyciel Magdalena Kamieniecka
2. Klaudia Kwakszys SP nr 80 – nauczyciel Joanna Sarnacka
3. Dominika Kucharska SP nr 80
– Joanna Sarnacka
4. Mateusz Matyjas SP nr 80 – Henryka Toczek
5. Szymon Kmita Gimnazjum nr 3
– nauczyciel Agnieszka Szyk
6. Natalia Sokołowska Gimnazjum
nr 3 – nauczyciel Justyna Piernicka–Czub
7. Kajetan Olszak Gimnazjum 3 – nauczyciel Krystyna Woźniczka
8. Joanna Michalkiewicz SP 20 – nauczyciel Sabina Czepulonis
9. Antek Gracz SP 20
10.Julia Gierej SP 20
11.Kamila Kaźmierowska SP 5 – nauczyciel Monika Romejko
12.Jakub Osmański SP 5 – nauczyciel Monika Romejko
13.Katarzyna Molasy SP 50 – nauczyciel Katarzyna Netter–Cyrta
14.Szymon Król SP 50 – nauczyciel
Katarzyna Netter–Cyrta
15.Dominika Cichy SP 50 – nauczyciel Agnieszka Lampkowska
16.Natalia Daniszewska – Szkoła
Podstawowa nr 49 – nauczyciel Ewa
Kasprowiak
17.Sandra Godlewska – Szkoła
Podstawowa nr 49 – nauczyciel
Aurelia Kordas
18.Kamila Pacholska – Szkoła
Podstawowa 49 – nauczyciel Ewa
Kasprowiak
19.Miriam Kamińska – Szkoła Podstawowa nr 49
20.Wojciech Żukowski – VIII Liceum
Ogólnokształcące
21.Kamila Sobczak – VIII Liceum
Ogólnokształcące
22.Katarzyna Rucińska – VIII Liceum
Ogólnokształcące
23.Wojciech Piątkowski – VIII Liceum
Ogólnokształcące
24.Witold Freza – VIII Liceum Ogólnokształcące
25.Jaśmina Dzwonnik – Zespół
Szkół Budowlano Architektonicznych
– nauczyciel Marzena Wojciechowska–Orszulak
26.Damian Liedtke – ZSBA – nauczyciel nauczyciel Marzena Wojciechowska–Orszulak
27.Katarzyna Dołasińska – ZSBA
– nauczyciel nauczyciel Marzena
Wojciechowska–Orszulak
28.Jakub Nakielski – Zespół Szkół
Architektury Krajobrazu i Handlowo
Usługowych
29.Martyna Bałut – Zespół Szkół
Architektury Krajobrazu i Handlowo
Usługowych
30.Agnieszka Mackoś – VIII Liceum
Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
31.Alicja Stefańska – VIII Liceum
Ogólnokształcące

Dzień Patrona
w Gimnazjum nr 8

Urodziny Kubusia
Puchatka w Szkole
Podstawowej nr 49

Okazja 21 października była
szczególna - od bohaterskiej obrony
Poczty Polskiej minęło 70 lat. Młodzież recytowała wiersze, śpiewała
„Biały krzyż” Krzysztofa Klenczona,
„Mury” Jacka Kaczmarskiego.
W liście Doroty Witkowskiej z Muzeum Poczty Polskiej przeczytaliśmy:
„Chcemy, by dzięki pamięci o swoich
Patronach uczniowie Gimnazjum nr 8
byli zawsze dumni z tego, że są Polakami z Gdańska.” Uczniowie pokazali swe
wiadomości w finale konkursu wiedzy

o Patronie, przygotowany i przeprowadzony wśród uczniów klas pierwszych
przez nauczycieli historii.
W tak uroczystym dniu przyjęto
także pierwszoklasistów do grona
uczniów Gimnazjum nr 8, którzy
ślubowali stojąc przez sztandarem
szkoły, że nie zawiodą zaufania.
Świetnie w roli konferansjerów spisali się uczniowie klas trzecich Paulina
Mech i Amadeusz Mieczkowski.
Hanna Sankowska - Soroko

Zawody w wylizywaniu miodu z talerzyka

Ewa Kasprowiak zorganizowała urodziny
i prowadziła konkursy

Biblioteka SP nr 55 zaprasza na wystawę

„Na nieboskłonie Heweliusza”

Autorki: Nina Goryńska i Katarzyna Rutkiewicz zachęcają uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów
i liceów do zwiedzania wystawy.
Zdobędą tu informacje o astronomii,
galaktykach, gwiazdach i Układzie
Słonecznym. Poznają dorobek naukowy Heweliusza. Czy na pewno wszyscy wiedzą, kim był Hermaszewski?
Jego autograf pokazano na wystawie. Obejrzycie film o starcie promu

kosmicznego. Zobaczycie przyrządy
astronomiczne z XVII wieku. Możecie
zapoznać się z książkami o kosmosie
i astronomii, posłuchać astrofraszek
i melodii przestrzeni. Są tu również
programy multimedialne. Będziecie
mogli podziwiać nagrodzone prace uczniów z konkursu literackiego
„Baśń o Heweliuszu – czarodzieju
nieba” oraz z plastycznego „Na nieboskłonie Heweliusza”.

WYSTAWA CZYNNA JEST
W PONIEDZIAŁEK, CZWARTEK, PIĄTEK
W GODZINACH 8.00-13.00
(inne terminy po uzgodnieniu pod
numerem telefonu – 602183505)
SP nr 55 im. J.Heweliusza
ul. Wolności 6a
80-538 Gdańsk

