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Boisko dla przyszłych

olimpijczyków

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, dyrektor szkoły Henryk
Knospe, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aneta Rybkowska oraz uczeń III klasy sportowej
– piłkarskiej Maciej Bancer przecięli
wstęgę 16 listopada. Przybyli radni:
Piotr Gierszewski, Marek Bumblis
i Piotr Dzik oraz przedstawiciel wojewody i marszałka.
Otwarto boisko do gry w piłkę
nożną, o nawierzchni ze sztucznej

trawy i boisko do gry w koszykówkę
pokryte poliuretanem. Zbudowano
również zaplecze sanitarne i szatnie.
Jest również specjalne miejsce do treningów lekkoatletycznych. Całkowity
koszt inwestycji to 1 318 713,86 zł.
Piłkarze Lechii Gdańsk, zawodnicy ekstraklasy, rozegrali pierwszy
mecz z uczniami klas piłkarskich.
Przybycie do szkoły takich zawodników szkoła zawdzięcza trenerowi
Markowi Szutowiczowi.

Trener prowadzący mecz to nauczyciel, Piotr Czaja, który trenuje
chłopców klasy III F, z rocznika 1995.
- Szkoła współpracuje z „Lechią”
od roku 2003. Współpraca jest bardzo owocna, stwarza nadzieję na wychowanie zawodnika I drużyny Lechii
Gdańsk, który zagra na PGE Arena
w Champions League – powiedział
dyrektor Henryk Knospe.
Nauczyciele przygotowali interesującą oprawę artystyczną

uroczystości: jest to zasługa Alicji
Cendrowskiej, Bartłomieja Cendrowskiego, Zuzanny Kubicy, Barbary Rybczyńskiej-Januszko. Konferansjerkę prowadziła Małgorzata
Zauliczna. Zuzanna Kubica zajęła się
stroną literacką, a promocją imprezy
i oprawą medialną: Hanna Szynkiewicz, Łucja Oganowska i Agnieszka
Kłopotowska.
Taneczne umiejętności zaprezentowały: zespoły naszego gimnazjum cheerleaders „Emotion” oraz
„GOKF Emotion”.
Z przyjemnością oglądaliśmy pokazy piłkarskie, tańce renesansowe
i modę dla kibica, którą przygotowała Barbara Rybczyńska – Januszko.
Talenty wokalne zaprezentowały
uczennice: Kornelia Raczyńska,
Julia Kozakowska i Joanna Fahl.
Oryginalnym pomysłem były fraszki
o piłkarzach. Nad stroną techniczną
czuwał Jakub Dzielicki.
Uczniowie są pewni, że boisko
pomoże im w osiąganiu coraz większych sukcesów sportowych. Adrian
Bielawski z II F, reprezentant Polski
z rocznika 1996, powiedział - Boisko
do piłki super – bardzo dobrze przygotowane. Jest miękkie, ma dużo
granulatu gumowego. Uważam, że
jest bardzo bezpieczne.

ZSBO

Sportowy zaszczyt
Maskotki UEFA na EURO
2012 zawitały do Zespołu Szkół
Budownictwa Okrętowego, co jest
znacznym wyróżnieniem dla szkoły.
– Jesteśmy pierwszą szkołą, która
wybudowała boisko w programie
Gdańsk Junior 2012 – powiedział
dyrektor szkoły Andrzej Mądrzak.
Ambasadorem przy UEFA 2012 jest
absolwent ZSBO, Andrzej Szarmach.
Z okazji powitania maskotek szkoła
przygotowała interesujący program
rozrywkowo-sportowy.
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Gdañska oœwiata
ZKPiG nr 20

Szkoła
z

entuzjazmem

Trzydziestolecie powstania obchodziła
szkoła 3 grudnia. List prezydenta, który na
uroczystości przeczytała wiceprezydent Ewa
Kamińska, zawierał życzenie nieustającego
entuzjazmu do pracy pedagogicznej.
Iwona Gużewska - wybitna nauczycielka

Występujemy w nowej sali

Publiczność zachwycona przedstawieniem

Świetni karatecy Tomasz Michałowskiego
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– Dobrze wykorzystujcie czas
spędzony w szkole – dodała od siebie wiceprezydent. Zauważyła również prekursorskie formy kontaktu
z rodzicami, które wprowadzono
podczas pracy dyrektorów poprzednich kadencji.
– Traktujemy swoją pracę poważnie – powiedziała dyrektor
Mionskowska, wspominając swoje
28 lat pracy w tej szkole. – Kształtujemy nowe pokolenie.
Szkoła może również poszczycić
się wysokim poziomem wychowania
sportowego, czego dowodem był występ młodych karateków, doskonale
przygotowanych przez Tomasza
Michałowskiego.
Z okazji trzydziestolecia Nagrodę Prezydenta otrzymały: Iwona
Gużewska, Izabela Barańska i Dorota Krawczuk.
Ukoronowaniem wielu starań
i pasji teatralnych dyrektor szkoły
było zbudowanie i otwarcie sali teatralnej, poprzedzającej uroczystości
rocznicowe. Projekt powstał z inicjatywy dyrektor szkoły Elżbiety-Anny
Mionskowskiej. We wszystkich
pracach, które trwały półtora roku,
uczestniczyła wicedyrektor Jolanta
Jarzembińska i Jacek Myszk. W rezultacie Sala Teatralna im.Williama
Shakespeare`a została otwarta 22
listopada roku 2010. Pomagało
wielu sposnorów, a szczególne podziękowania szkoła kieruje do radnej
Marii Małkowskiej.
Na premierę przybyli znaczący
goście: Grażyna Tyndzik, inspektor DRMG Anna Ratkiewicz-Syrek,
dyrektor teatru „Miniatura” Konrad

Szachnowski. Wiele kół teatralnych,
działających na terenie zespołu, przygotowało dziesięciominutowe miniaturki teatralne. Wprowadzeniem do
wszystkich spektakli zajęło się koło
„Po prostu 1”, działające w szkole od
28 lat. Uczniowie przebrani za grecki
chór informowali widzów o historycznych początkach teatru. W czasy
Shakespeare`a wyobraźnię publiczności przeniosły: Ola Piotrowska,
Dominika Horn i Matryna Kazanowska. Popisem młodych aktorów było
odegranie sceny balkonowej przez
Annę Mielewczyk i Zofię Maśnicką.
Dwie miniaturki teatru „Dziwadło”,
którym od 17 lat kieruje Dorota Lis,
bardzo rozbawiły publiczność. Występowały dzieci z klasy integracyjnej, rozwijające umiejętności przez
Ewę Gruszkę. Szkoła zachwyciła
gości rozmaitością propozycji teatralnych, jak: historia krnąbrnego
zajączka, przygotowana przez Annę
Kozioł, występ „Nieformalnej grupy
teatralnej” prowadzonej przez Edytę
Grodzką, koło „Teatralne perełki” Izy
Barańskiej i „Teatralki” prowadzone
przez Mirosławę Kościelską i Beatę
Kochanowską.
Dodatkową przyjemnością estetyczną była wystawa obrazów
malarzy Wybrzeża: Zbigniewa
Śmiechowskiego – rewelacyjny
„Mazur” - wizyjne dzieła Arkadiusza
Banieckiego, barwne płótna Małgorzaty Paszkowskiej i grafiki Jolanty
Szymerskiej.
Otwarcie Sali Teatralnej w ZKPiG
nr 20 w znacznym stopniu spowoduje rozwój tej formy kontaktu ze sztuką
w szkole.
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Gdzie ta keja…
Pierwszą edycję Programu Edukacji Morskiej podsumowano 21 października
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7. Zostały również zaprezentowane plany
na rok 2011. W spotkaniu uczestniczyli: prezydent Gdańska Paweł Adamowicz,
minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall i Mateusz Kusznierewicz.
W minionym roku szkolnym
w zajęciach programu uczestniczyli
uczniowie wszystkich dwunastu klas
pierwszych i z II h Gimnazjum nr 3
im. Jana Pawła II. Pomysłodawcą
wyjątkowej formy poznawania natury morza jest Mateusz Kusznierewicz
– ambasador Gdańska ds. morskich,
mistrz olimpijski i wielokrotny mistrz
świata i Europy. Koordynatorem
działań w szkole był Tomasz Zygmunt, wicedyrektor szkoły.
Wielką lekcją morza były kilkugodzinne rejsy uczniów po
Motławie, Martwej Wiśle, Kanale
Kaszubskim, Kanale Portowym
oraz Zatoce Gdańskiej. Poznawali
podstawy żeglowania, zasady bezpieczeństwa i etykiety żeglarskiej
pod bacznym okiem sterników:
Marty, Marcina, Włodzimierza,
Mieszka, Tomka, Krzysztofa,
posiadających wszelkie uprawnienia do prowadzenia takich

zajęć edukacyjnych i sterowania
jachtem. Jako załoga zajmowali
się obsługiwaniem jachtu podczas
rejsu, ucząć się czynności i terminów żeglarskich. Dla wielu był to
pierwszy w życiu rejs na pokładzie
jachtu, wszystkim dostarczył niezapomnianych wrażeń.
Program przewidywał również
część teoretyczną. Przeprowadzono
ją w Centralnym Muzeum Morskim,
gdzie w interesujący sposób przekazywano informacje o tradycjach
żeglarskich naszego miasta. Uczestnicy rejsu mieli okazję poznać od innej strony funkcjonowanie Stoczni
Gdańskiej: punkty przeładunkowokontenerowe, bloki remontowe, czy
sposoby wprowadzenia do portu
ogromnych jednostek pływających.
Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście. Uzyskali
również wiedzę na temat zasad zachowania się, uczestnicząc w spo-

tkaniu zatytułowanym „Bezpiecznie
nad wodą”.
Podczas uroczystości w szkole
Mateusz Kusznierewicz podsumował Program Edukacji Morskiej.
Udział w programie wzięło 3070
uczniów klas pierwszych gdańskich
gimnazjów, rejsy trwały 60 dni, flota
przepłynęła 7500 mil morskich. Następna edycja programu zostanie
wzbogacona o zajęcia z ekologii
i ochrony środowiska naturalnego
Bałtyku.
Uczniowie uczestniczący w programie zobaczyli, jak wiele osób
przyczyniło się do tego, by mogli
przeżyć niezapomnianą, niezwykłą
przygodę. Inni, obecni na uroczystości dopytują się, kiedy i oni będą mieli
taką możliwość. Te pytania zostały
zwerbalizowane w wyśpiewanych
szantach, w których powtarzało się
„Gdzie ta keja...”

Uczennica o rejsie
Pomimo długich objaśnień,
jak powinniśmy się zachować na
łodzi, wszyscy cierpliwie czekali,
kiedy będzie można wypłynąć na
wodę. Z tą cierpliwością, to może
troszeczkę przesadzam. Wejście
na łódkę i wypłynięcie w stronę
morza, rekompensowało wszystko. Na początku krążyliśmy blisko
Twierdzy Wisłoujście, ucząc się
podstaw żeglarstwa, mieszając
większość pojęć, ale dobrze się
bawiąc. Pogoda poprawiła się
później, gdy opuszczając tereny
twierdzy, mieliśmy zastosować
zdobytą wiedzę z praktyce.
Łapiąc wiatr w żagle, każdy po
kolei sterował łódką: jedni lepiej,
drudzy gorzej, wszyscy z uśmiechem na ustach. I tak pływaliśmy
po wodzie przez kilka wspaniałych godzin. Chociaż nie łączę
mojej przyszłości z żeglarstwem,
to z wielką chęcią udałabym się
po raz kolejny w taki rejs. Ponieważ żeglarstwo pasjonuje. Czy
to na dłuższą, czy też na krótszą
chwilę – zawsze zachwyca.
Karolina Rutkowska IIIH

Elżbieta Bielecka-Cimaszkiewicz
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Projekty miêdzynarodowe
ZSIŒ - CKU

Miejsce u styku dróg

Ciekawe warsztaty plastyczne

Parada z okazji Święta Niepodległości

W pracowni chemicznej
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Już po raz siódmy gościli
w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska uczniowie i nauczyciele ze
zdelegalizowanego w roku 2003
Białoruskiego Liceum Humanistycznego im. Jakuba Kołasa z Mińska
w liczbie stu osób. Dyrekcji szkoły
z Mińska bardzo zależy na organizowaniu letnich sesji edukacyjnych
za granicą. Po raz pierwszy jednakże
przyjechali do Gdańska w listopadzie
na miesięczny niemal pobyt, by korzystać z pracowni przedmiotowych
i realizować program naukowy i wychowawczy.
Z okazji rocznicy 11 listopada
goście wzięli udział w Paradzie Niepodległości, świętując tę rocznicę
wraz z gdańszczanami. W szkole
na uroczystej akademii uczniowie
ZSIŚ CKU zaprezentowali program
poetycko - wokalny „Wolność i Niepodległość” wzbogacony prezentacjami multimedialnymi. Zaśpiewali
w nim piosenkę, w której brzmiały
słowa: „Jest takie miejsce u styku
dróg, gdzie się spotyka z Zachodem
Wschód”. Słowa te dobrze wyrażają
sens spotkania młodzieży w z obu
krajów w szkole na Oruni.
– Jestem dumny z naszych
uczniów, młodych Polaków – powiedział dyrektor Nagucki po zakończeniu programu artystycznego.
Będący pod wrażeniem patriotycznej poezji i piosenek, dyrektor
Kołas powiedział - Zadziwiające jest
podobieństwo naszej historii: byliśmy
w niewoli przez 200 lat. Na Białorusi
panuje reżm totalitarny, historia i pamięć zostały wyniszczone. Białoruski
usunięto ze szkół. Różnice między
tym, co wy tu macie, a my – na Białorusi, to kluczowy temat spotkania.
W drugiej części programu wystąpili uczniowie Liceum Humanistycznego z Mińska, którzy zaprezentowali
film o sytuacji na Białorusi i historii
szkoły. Dyrektor Kołas nakreślił motywy pokazania tego filmu w sposób
następujący – Demokracja to najbardziej optymalny sposób sprawowania władzy. Trzeba jednakże umieć
z niej korzystać. Ważne jest, że obok
mamy kraj, z którym mamy wspólną
przeszłość i przyszłość i z którego
czerpiemy wsparcie. Nasz pobyt tutaj
to lekcja demokracji z Polski. Trwałe
kontakty z młodzieżą przyniosą plon
w przyszłości.

W czasie pobytu zapewniono
uczniom i nauczycielom nie tylko
bazę do nauki, nocleg i wyżywienie,
ale także inne atrakcje. Uczniowie
zwiedzili Trójmiasto oraz Toruń,
wzięli udział w warsztatach w Gdyńskim Oceanarium, zwiedzili Muzeum
Archeologiczne.
W ramach zajęć odbyły się
warsztaty plastyczno-ekologiczne
„Mój oikos, nasz oikos”. Narysowali
plakaty przedstawiające świat i jego
zagrożenia. Wzięli również udział
w zajęciach laboratoryjnych, w czasie których przy pomocy kolegów
z Technikum Ochrony Środowiska
badali wskaźniki fizykochemiczne
wody. W hali sportowej rozegrano
mecz piłki nożnej między uczniami ZSIŚ CKU a drużyną z Mińska.
Podsumowaniem wydarzeń było
Eko Party, czyli wspólna zabawa
przy muzyce i konkursach.
Pobyt młodzieży z Mińska upłynął w duchu demokracji i przyjaźni
polsko-białoruskiej. Nasza młodzież
otrzymała możliwość zapoznania
i zaprzyjaźnienia się z młodzieżą
z sąsiadującego państwa. Uczniowie z Mińska chętnie opowiadali
o swojej szkole i o sytuacji na Białorusi. Zapraszali kolegów z Gdańska
do swojego kraju.
Mimo że wizyta liceum Humanistycznego z Mińska po raz pierwszy
odbyła się w czasie roku szkolnego,
Zespół Szkół Inżynierii Środowiska
CKU znakomicie rozwiązał wszelkie
sprawy organizacyjno-logistyczne.
Liceum powstało i działało
w Mińsku jako jedyna szkoła
średnia, w której nauczano w języku białoruskim. Po przejęciu
władzy przez Aleksandra Łukaszenkę szkoła została w 2003 roku
zdelegalizowana przez władze ze
względów politycznych. Teraz
uczniowie uczą się „w podziemiu”:
najpierw w prywatnych mieszkaniach, a obecnie w wynajmowanym
domu. Nie mają jednak możliwości korzystania z nowoczesnego
sprzętu komputerowego, pracowni chemicznych czy innych specjalistycznych gabinetów, również
i z tego powodu nauka w naszej
szkole jest tak cenna.
Opracowały:
Joanna Ceglarek
Joanna Sznajder-Stworzyjanek

Projekty miêdzynarodowe
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Historia współpracy – historia przyjaźni

ze Średnią Szkołą w Egliszkach

Projekt współpracy VII Liceum
Ogólnokształcącego w Gdańsku
ze Średnią Szkołą w Egliszkach
powstał z inicjatywy Haliny Pękalskiej oraz dzięki pomocy Pomorskiego Oddziału Stowarzyszenia
„WSPÓLNOTA POLSKA”. Został
zaplanowany jako „Zadanie realizowane w ramach zlecenia przez
Kancelarię Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą”
i rozpoczęty w październiku 2009 r.
wyjazdem młodzieży do Egliszek.
Zorganizowanie październikowego
pobytu w Gdańsku w roku 2010
nauczycieli z Egliszek wraz z dyrektorem Zbigniewem Czechem było
ostatnim działaniem ujętym w projekcie współpracy VII LO z Polonią
na dawnych Kresach.
Nasza przygoda z Kresami rozpoczęła się jednakże w październiku
2008 r. szkolną wycieczką do Wilna.
Zachwyciło nas piękne miasto kościołów, monumentalnych budowli
i wielokulturowość: w Ostrej Bramie

Po meczu

słychać modlitwy po polsku i po
litewsku. Wracaliśmy do Gdańska
zauroczeni śpiewnością kresowej polszczyzny i gościnnością gospodarzy.
Wciąż brzmiało nam w uszach słowo
„Macierz” oznaczające Ojczyznę – dla
nas nieco staroświeckie i jakby zapomniane, a na Litwie wciąż żywe i wymawiane z wielkim szacunkiem przez
mieszkających tam Polaków. I tak narodził się pomysł naszej współpracy
z polską szkołą w Egliszkach.
Trwająca niemal dwa lata realizacja tego projektu wiele nas nauczyła.
Nasi uczniowie zyskali bezcenną
wiedzę na temat kulturowych i historycznych związków Polski i Litwy:
odwiedzili miejsca, o których uczą się
na lekcjach jęz. polskiego i historii.
Zrozumieliśmy także, jak wielkie znaczenie mają polskie szkoły na Litwie
– zapewniają mieszkającym tam Polakom utrzymanie kontaktu z Macierzą,
uczą kolejne pokolenia polskiej mowy,
literatury i historii – niekiedy zmagając
się z różnymi utrudnieniami ze stro-

ny władz. Wkładają wiele wysiłku
w swój rozwój i potrzebują naszego
wsparcia – finansowego i moralnego. Odwiedzający nas młodzi Polacy
z Litwy, początkowo niezbyt chętnie
mówiący po polsku, już po kilku
dniach wyzbywali się obaw. Słuchając ich śpiewnej mowy, zaczynaliśmy
rozumieć prawdziwy sens cytatu
zamieszczonego na tablicy w Domu
Polskim w Baranowiczach:
„NIE TYLKO KRAJ TEN, W KTÓRYM ŻYJECIE, OJCZYZNĄ
WASZĄ SIĘ ZOWIE.
JEST JESZCZE DRUGA OJCZYZNA, CO W POLSKIEJ MIEŚCI
SIĘ MOWIE”.
W Egliszkach w roku 2009 zostaliśmy ciepło przyjęci przez młodzież i nauczycieli. Szkoła realizuje
wszystkie etapy kształcenia. Polski
jest językiem wykładowym, a uczniowie zdają maturę po polsku i po litewsku. Mimo skromnych warunków
materialnych młodzi Polacy chętnie
się uczą i na egzaminach zewnętrznych często osiągają lepsze wyniki
niż rdzenni Litwini.
W czerwcu 2010 ponownie odwiedziliśmy Egliszki. Wracając do
Polski, przywieźliśmy ze sobą grupę
młodzieży i nauczycieli z Egliszek.
Wspólnie wędrowaliśmy po Gdańsku, piekliśmy chleb w Szymbarku,
uczestniczyliśmy w plenerowych
lekcjach historii - na zamku krzyżackim w Malborku, podczas zwiedzania
wystawy „Drogi do wolności” czy
rejsu na Westerplatte.

Gośćmi opiekowały się autorki
projektu – Halina Pękalska, nauczyciel fizyki w VII LO i Czesława
Górecka, pedagog szkolny, a także
inni nauczyciele. Zwieńczeniem
spotkania był Drużynowy Wielobój
Sportowy oraz wiele innych zmagń
sportowych.
Program pobytu nauczycieli
z Egliszek obejmował także szkolenia – konsultanci z Centrum Edukacji
Nauczycieli przeprowadzili warsztaty
na temat pracy z uczniem trudnym
oraz zadań szkoły w aspekcie wielokulturowości. Po ukończeniu szkolenia prezes Pomorskiego Oddziału
Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA
POLSKA” Adam Hlebowicz i Mirosława Janowska, dyrektor CEN-u wręczyli nauczycielom certyfikaty.
Grupa z Egliszek przybyła 26
października. Goście zostali serdecznie przywitani przez dyrektora
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
nr 7 Marcina Hintza i wicedyrektor
Stefanię Lidzbarską oraz grono
pedagogiczne. Obejrzeli także
wystawę zdjęć poświęconych
współpracy między szkołą a środowiskami polonijnymi na Litwie
i Białorusi. W ostatnim dniu pobytu
w Gdańsku goście z Litwy spotkali
się z Przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem Oleszkiem. Inni goście z Kresów odwiedzili nas także
w lipcu 2010 r. Była to dwudziestoosobowa grupa Polaków z okolicy
Baranowicz na Białorusi.
Mariola Rautenberg,
nauczyciel w VII LO
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Projekty miêdzynarodowe
G8

Podpisy przyjaźni

Jakże piękny jest Gdańsk

Aby uczcić pamięć
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Gdańsk
i Hamburg
– dwa
miasta
portowe
Gimnazjum nr 8 realizuje program wymiany uczniów z Bismarackschule Gymnasium der Stadt
Elmshorn z Elmshorn w Niemczech
jako szkołą partnerską. Uczniowie
z Gimnazjum w Elmshorn przebywali w Gdańsku od 27 września
do 3 października. Nasi ucziowie
pojadą do Elmshorn w maju następnego roku.
Koordynatorem projektu jest
Agnieszka Wolińska-Prusik, nauczyciel języka niemieckiego,
współorganizatorami Marzena
Borawska, nauczyciel języka angielskiego oraz Anna Kowalczuk,
nauczyciel języka niemieckiego.
W pierwszym etapie wymiany
wzięło udział 31 uczniów z Gdańska oraz 29 z Elmshorn i okolic.
Projekt dofinansowała organizacja
Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży. Temat projektu został
zaproponowany przez nauczycieli
i uczniów z Polski.
Partnerzy poznali się listownie już
w październiku roku 2009 i utrzymywali kontakt mailowy. Zrealizowali
w tym czasie dwa projekty: album
o Gdańsku i o Hamburgu. Przeprowadzono konkurs fotografii, które pokazywały Gdańsk i Hamburg jako miasta
portowe. Samodzielnie fotografowano
najpiękniejsze miejsca w Gdańsku
i Elmshorn z opisami w języku niemieckim lub angielskim. Przygotowali
również kartki z życzeniami na Boże
Narodzenie dla niemieckich kolegów.
Napisali również krótkie listy na temat
zwyczajów i sposobu spędzania tych
świąt w Polsce.

Uczniowie niemieccy gościli
u rodzin polskich, co sprzyjało nawiązaniu przyjaźni.
Goście serdecznie przywitani
przez dyrektor Mirosławę Kowal,
wicedyrektor Hannę Czaprowską
oraz innych nauczycieli zwiedzali
szkołę. Uczestniczyli w zajęciach
chemii, fizyki, matematyki, sztuki,
wychowania fizycznego, jak również w zajęciach integracyjnych
przygotowanych przez pedagogów, co pozwoliło im bliżej poznać
nas i naszą szkołę. Uczniowie
z Polski i Niemiec przygotowali
również samodzielnie dla siebie
nawzajem lekcję języka polskiego oraz języka niemieckiego
jako języka obcego, co wywołało
mnóstwo pozytywnych emocji.
Uczniowie wraz z nauczycielkami języka angielskiego przygotowali przedstawienie w języku
angielskim.
Goście zwiedzali Gdańsk i Trójmiasto. Złożyli kwiaty oraz zapalili
znicze na Westerplatte. Czwórka
uczniów z naszej szkoły przygotowała prezentacje i oprowadziła
grupę po Westerplatte, przybliżając
im naszą historię w języku niemieckim. Na prośbę niemieckich kolegów
zorganizowaliśmy wycieczkę na zamek w Malborku. Zorganizowaliśmy
dyskotekę oraz zorganizowaliśmy
wieczorek pożegnalny z prezentacjami multimedialnymi. Obecnie
przygotowujemy się do wyjazdu
w maju do Elmshorn.
Anna Kowalczuk
nauczyciel j. niemieckiego

Projekty miêdzynarodowe
Zespół Szkół Samochodowych

Inspiracja
dla naukowców
przyszłości
W ostatnim tygodniu października ośmiosobowa reprezentacja
Zespołu Szkół Samochodowych
przebywała na spotkaniu roboczym
projektu Comenius „Protect-don’t
neglect”. Razem ze szkołami partnerskimi z Niemiec i Włoch gościliśmy w Esperino Gymnasio-Lykeio
w Limassol na Cyprze. Tym razem
tematem przewodnim były odnawialne źródła energii. Każda ze szkół
przygotowała pakiet stosownych
prezentacji oraz doświadczeń.
Hymn ZSS mówi: „Choć ludziom
to dziwne się zdaje, że świeże powietrze nam szkodzi, my bardziej
kochamy spaliny, które wdychamy
co dzień”. To zmotywowało nas do
ujęcia tematu energii odnawialnych
po „samochodziarsku”. Zbadaliśmy
samochody uczniów pod kątem zawartości szkodliwych związków emitowanych do atmosfery. W naszych
prezentacjach zaprezentowaliśmy
różne rodzaje paliw (również odnawialnych), ich wpływ na emisję spalin, restrykcyjne wytyczne Unii Europejskiej dotyczące tejże emisji oraz
zasady ekologicznego kierowania
autami. Przez proste doświadczenia pokazaliśmy różne ekologiczne
sposoby wprawiania w ruch przedmiotów. Być może w przyszłości
znajdzie się jakiś szalony naukowiec,
który wykorzysta je do napędzania
pojazdów przyjaznych atmosferze.
Prócz tego przedstawiliśmy prezentację o tym, jak w codziennym
życiu możemy zaoszczędzić energię. Wszystkie nasze prace można

znaleźć na stronie projektu: http:
//www.protect-dontneglect.eu/
Najważniejszym wydarzeniem
spotkania były wyścigi zdalnie sterowanych samochodów napędzanych
energią słoneczną. Każda z ekip startowała z pojazdem własnej konstrukcji.
Bezkonkurencyjna okazała się ekipa
z Niemiec. Jednak nie wynik był najważniejszy, ale atmosfera wyścigów.
Zawody odbyły się w zaprzyjaźnionej
szkole podstawowej. Na trybunach
zasiadły setki małych uczniów
(w tym liczna ekipa polskich dzieci,
które mieszkają w Limassol). Głośny
doping, śródziemnomorskie temperamenciki, atmosfera wielkiej fety,
nastrój radości sprawiły, że zawody
przypominały raczej wielkie, wspólne
europejskie święto niż rywalizację.
Christos Socratous, koordynator
ze szkoły cypryjskiej, zadbał też
o atrakcyjną otoczkę kulturową:
widzieliśmy jak produkuje się tradycyjne lokalne słodycze, zwiedziliśmy
zabytki Limassol, Pafos i Pedoulos.
Wszyscy nauczyciele otrzymali również egzemplarze numeru 5-6/2010
„Nowego Kuriera Nadbałtyckiego”,
w których zamieszczony był artykuł
o spotkaniu w Cosenzy. Sprawiły
one bardzo dużo radości, gdyż większość uczestników tego mitingu rozpoznała się na zamieszczonych zdjęciach, przez co każdy przez chwilę
mógł poczuć się jak celebryta. Przy
okazji lektury naszego miesięcznika
każdy mógł też przekonać się, jak
aktywne jest gdańskie środowisko
oświatowe.

Christos Socratous pokazuje tradycyjne słodycze

Uczniowie z ZSS z grupą polskich dzieci z Cypru (na pierwszym planie)
oraz autem solarnym
Dzięki hojności Urzędów Miejskich w Gdańsku i Sopocie oraz
Urzędu Marszałkowskiego obdarowaliśmy uczestników spotkania
materiałami promocyjnymi. Dużą
radość sprawiły czapeczki „Jestem
z Gdańska”, które chętnie nosili
nauczyciele, chroniąc się przed
pięknym, lecz ostrym cypryjskim
słońcem.
Uczniowie ZSS zaprezentowali się
bardzo dobrze. To zasługa naszych

nauczycieli: Bogdana Bronka, Piotra
Mielke, Jacka Cichowlasa, którzy
pomogli w przygotowaniach działań
w szkole oraz obecnych w Limassol:
Agaty Rymkiewicz odpowiedzialnej za
część językową, Wiesławy Elek – nadzorującej budowę auta solarnego.
Kolejne spotkanie u nas
– w Gdańsku.
Koordynator projektu
(i działań w zakresie TIK)
mgr Barbara Dembek-Bochniak

Nauczyciele: Günter z Niemiec, Remo z Włoch i Christos z Cypru w czapeczkach z logo „Jestem z Gdańska”.
10/2010
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Profilaktyka i sport

Policja uczy poprzez sport i zabawę
Finałowe rozgrywki IV edycji programu „Szkoła bez nudy i nałogów”,
zgromadziły 30 listopada drużyny
zwycięzców z poprzednich eliminacji:
Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 13,
Gimnazjum nr 18 i Gimnazjum nr 46.
W ostrych zmaganiach prowadziła i
zdobyła pierwsze miejsce drużyna
Gimnazjum nr 2, prowadzona przez
nauczycielkę w-f Ewę Wódkiewicz.
Tę formę profilaktyki proponują
z powodzeniem funkcjonariusze
Wydziału Prewencji w ramach
Miejskiego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku
publicznego. Animatorem przedsięwzięcia jest starszy aspirant
Zbigniew Kowalczyk z Wydziału
Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Gdańsku.
W hali sportowej uczniowie rozegrali wiele dyscyplin sportowych:
pokonywali tor przeszkód i odbywali drybling pomiędzy pachołkami. Prawdziwie trudnym zadaniem

okazał się strzał do bramki, w której
zawieszono koło do hula-hop. Zadania wykonywano na czas, a Zbigniew
Kowalczyk skrupulatnie go mierzył z
dokładnością do setnych części sekundy. Było to konieczne, gdyż w
wielu konkurencjach takie zaledwie
różnice dzieliły drużyny. Sprawność
oceniało jury w składzie: podinspektor Joanna Orłowska z KMP, Anna
Masztalerz – Biuro Prezydenta ds.
Sportu, konsultant Magdalena Żywna
z Wydziału Edukacji, Monika Kaczmar ze stowarzyszenia „Adiutare”
oraz jako członek honorowy – redaktor naczelna „NKN”.
Uczestnicy musieli się również
wykazać wiadomościami z dziedziny profilaktyki i sportu. Pewną trudność sprawiły odpowiedzi na pytania
o „Niebieską Kartę”. Wszyscy jednak
wiedzieli, jakie kraje będą organizatorami najbliższych mistrzostw Europy oraz jak się nazywa największy
klub piłkarski Gdańska. Nadzwyczaj
sportową i solidarną postawą wy-

Bezkonkurencyjny doping drużyny z Gimnazjum 2

Bardzo wymowna scenka teatralna
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różniła się Zuzanna Szydłowska
z Gimnazjum 18, dopingując i zachęcając grupę do wysiłku. Należą
się jej wielkie brawa. Nauczycielka i
opiekunka grupy z tego gimnazjum,
Beata Wilda również dołączyła się
do naszych pochwał.
Drużyny otrzymywały również
punkty za doping, toteż sala rozbrzmiewała okrzykami zachęty i
piosenkami. Mistrzem w kierowaniu
takimi zachowaniami młodzieży był
brat Piotr Nowak, gwardian Domu
Zakonnego Braci Mniejszych Kapucynów, który jednym ruchem ręki
potrafił wszystkich uciszyć, bądź
poderwać do wykonywania kolejnych
piosenek. Również on był jurorem w
części konkursu, dotyczącej wiedzy
o Janie Pawle II.
Scenki teatralne ukazujące pożądane zachowania kibiców ujawniły
pomysłowość naszych uczniów. I tu
najlepsza okazała się drużyna z Gimnazjum nr 2. Odznaczała się kolorowymi strojami i zręcznością cheerliderek.

Ważna była również wymowa haseł:
„Papieros służy do zabijania, nie do
szpanowania”, „Palę, więc śmierdzę”.
Słowa uznania kierujemy do nauczycielki Ewy Wódkiewicz oraz do szkoły,
wraz z jej dyrektor Małgorzatą Perzyną, gdyż tak prestiżowe zwycięstwo w
dużym programie profilaktycznym, organizowanym przez policję, świadczy
o właściwie realizowanych zadaniach
wychowawczych szkoły.
Ceremonię wręczenia nagród, pucharów i dyplomów zaszczycili swoją
obecnością komendanci: ceremonię
wręczenia nagród, pucharów i dyplomów zaszczycili swoją obecnością
komendanci: młodszy inspektor Zbigniewa Pakuła – KMP, inspektor Wojciech Sobczak – KWP oraz naczelnik
Wydziału Prewencji KMP podinspektor
Bożena Prus. Kolejne miejsca zajęły
następujące szkoły: Gimnazjum 18,
Gimnazjum 46, Gimnazjum 13.
Partnerem programu jest
Gdańskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień.

Ewa Wódkiewicz odbiera puchar
zwycięzcy

Wielkie brawa dla Zuzanny Szydłowskiej

Urząd Miejski WSS

Znak czerwonej wstążki

Zapalamy znicze na znak pomocy chorym

Układaniem zniczy w kształt
czerwonej wstążki symbolizującej
AIDS zakończyła się doroczna konferencja poświęcona tej tematyce.
Czerwone lampki paliły się 1 grudnia na placu przed studnią Neptuna, oznaczając solidarność z chorymi i chęć niesienia im pomocy,
wciąż bowiem panuje ostracyzm.
Z tego również powodu szerzenie
wiedzy na temat choroby z okazji
Światowego Dnia Walki z AIDS jest
bardzo potrzebne.
W Dworze Artusa wypowiadali
się lekarze praktycy, mający doświadczenie w leczeniu tej choroby. W tym roku w wygłaszanych
referatach omawiano w znacznym stopniu problemy kobiet
w ciąży oraz dzieci zarażonych
przez chore matki. Pocieszająco
zabrzmiało stwierdzenie, że po
roku 2000 nie umierają dzieci
na AIDS. Brakuje jednakże lekarstw w postaci syropu, umożliwiających podawanie ich niemowlętom. Nie znamy również
ubocznych działań podawanych
leków dzieciom. Od wprowa-

dzenia terapii typu HART, czyli
kombinacji wielu lekarstw działających zespołowo, nie odnotowuje się zgonów wśród dzieci.
Od wprowadzenia profilaktyki
okołoporodowej nie wykryto również zakażeń ciążowych.
Borykamy się wciąż z problemem zbyt późnego rozpoznania
zakażonych kobiety w ciąży. Dzieci
również zbyt późno są diagnozowane na tę chorobę. Przytoczono
przypadek dziecka, bliźniaka, mającego zdrową siostrę, które dopiero
po trzykrotnym pobycie w szpitalu,
gdzie leczono go na zapalenie
oskrzeli, miało zdiagnozowany
AIDS, i to jedynie ze wględu na
stwierdzenie pozytywnego wyniku
u jego matki.
Rodziny częstokroć przerywają
leczenie i podawanie leków. W takich sytuacjach wkracza prawo
i dzieci sądownie są odbierane
rodzicom.
Trudna jest jednakże sytuacja
wśród nastolatków. Prelegenci
potwierdzili, że w Polsce aż do
sześciu razy więcej występuje

zarażenie wśród dziewcząt. Na
świecie zarażeniu ulegają osoby
od 15 do 24 roku życia.
Tę część konferencji podsumował Radosław Nowak z GCPU,
stwierdzając – Niektórzy lekarze nie
chcą przyjmować nastolatków, jeśli
się dowiedzą, że brał narkotyki.
Rodzice również nie zawsze są
wsparciem dla swoich nastoletnich
dzieci. Nie akceptują choroby ani
też pewnych zachowań, nie chcą
wytłumaczyć dziecku swoich ryzykownych zachowań. Nastolatki
mają jednak plany życiowe, a wyleczone pacjentki mogą urodzić
zdrowe dzieci.
Dużą akcję profilaktyczną
w szkołach przeprowadzali specjaliści z fundacji Pomorski Dom
Nadziei. Adam Hęko wymienił
następujące szkoły: Zespół Szkół
Gastronomiczno Hotelarskich, Zespół Szkół Budowlano Architektonicznych, Zespół Szkół Morskich,
XII LO, XX LO, V LO, VI LO, XIV LO
i wiele innych. – Postaw nie można zmienić edukacją – powiedział.
– Wpływanie na emocje uznaliśmy
z skuteczną metodę wywoływania
refleksji. W latach 2007-2009 szkoleniu poddano 5 tys. osób.
Zajęcia prowadzono metodą
warsztatową. Były interaktywne i młodzież miała możliwość
zadawania pytań. Umożliwiono
wczuwanie się w trudne role
i odpowiedź na pytanie: „Co byś
zrobił, gdybyś ty uległ zarażeniu?”
Wprowadzono również spotkania
z osobą zakażoną, która opowiadała o swoim życiu.
Po każdym spotkaniu z młodzieżą przeprowadzano ankiety
ewaluacyjne. Na pytanie: „Czy
masz teraz bardziej pozytywną postawę wobec osób zarażonych?”,

twierdzącej odpowiedzi udzieliło
91 procent. Na pytanie: „Czy po
zajęciach masz większą wiedzę
na temat AIDS?”, pozytywnie odpowiedziało 97 procent. Równie
wysoki procent osób, bo aż 80,
stwierdziło, że obniżył się ich lęk
wobec AIDS. Ponad 50 procent
uczestników zajęć stwierdziło, że
zmieniła się ich postawa wobec samego siebie i wobec seksu. Młodzi
ludzie wysoko ocenili poziom i przydatność warsztatów, stwierdzając,
że edukatorzy podejmowali tematykę, którą inni omijali.
Fundacja planuje przeprowadzenie konkursu wiedzy o HIV/
AIDS i współpracę z Urzędem
Miejskim w Gdańsku. Wszyscy
edukatorzy fundacji mają odpowiednie certyfikaty.
W stronę młodzieży również
kieruje swoje działania Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów
Medycyny. Na konferencji działania
jego przedstawił Tomasz Pella, lokalny koordynator. – Skupiamy się
na dwóch tematach – powiedział.
– Omówienie trudności związanych
z pierwszą wizytą u ginekologa,
obejmujące dziewczęta, oraz edukacja w zakresie HIV, skierowana
do obu płci. Atutem jest młody wiek
edukatorów oraz rozmowy bez udziału nauczyciela – dodał Tomasz Pella.
Zajęciom poddało się 400 uczniów,
w tym 200 dziewcząt.
Radosław Nowak podsumował
wszystkie tematy poruszane na
konferencji. Stwiedził, że konieczne
jest wspólne, zespołowe działanie
osób zajmujących się profilaktyką,
edukatorów i lekarzy. – Działanie
osobne – powiedział – spowoduje,
że każdy z nas będzie miał mierne
wyniki i odczuwał, że mało jest
skuteczny.
10/2010

11

Inicjatywy nauczycieli
G 19

Kiedy
morze
szumi
w uszach

Znowu obfity połów

Naprawię i wyruszymy w morze

Pamiętają wakacje

Zimowy pałac
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Jestem uczennicą Gimnazjum
nr 19. W mojej szkole 22 listopada
odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia
V edycji konkursu „Morskie Impresje”.
Komandor JKMW „Kotwica” ufundował
dla laureatów konkursu fotograficznego rejs po Zatoce Gdańskiej, który odbędzie się w maju 2011 roku.
Fotografii było bardzo dużo, gdyż
uczniowie z osiemnastu trójmiejskich
szkół nadesłali zdjęcia związane
z morzem. Teraz wiszą na ścianie
korytarza. Pokazują morze z różnej perspektywy, ale większość
uchwyciła nadmorskie krajobrazy.
Jeden podoba mi się szczególnie
– to oblodzone pale podtrzymujące
molo, wyglądają jak pałac królowej
śniegu. Niektóre zdjęcia pokazują
morską przyrodę i człowieka.
Mój wzrok przyciągnęła fotografia, na której stoją leżaki zwrócone
w stronę wody tak, jakby zachęcały
nas do wspominania cudownych
wolnych dni. Za oknem zaśnieżony
pejzaż, a do naszej szkoły powróciły słoneczne, błękitne wakacje.
Znów na chwilkę wróciła beztroska
i swoboda.
Kiedy zakończyła się część
oficjalna, młodzi fotografowie mogli obejrzeć wszystkie nadesłane
prace. Nie zabrakło czasu, by przy

kawie i herbatce wymienić się doświadczeniami i oczywiście posłuchać opowieści na temat fotografowania. A kiedy morze zaszumi znów
w uszach, zaczniemy je fotografować
i na pewno spotkamy się za rok.
Organizator, Barbara Bielenkiewicz, wręczyła nagrody. Laureatami
konkursu w kategorii szkoła podstawowa zostali: I miejsce – Matylda Maksim kl. IV B SP nr 75, II
miejsce – Mateusz Madejski kl. IV
B SP nr 75, III miejsce – Emilia Szabuniewicz kl. IV C SP nr 11; w kategorii gimnazjum i szkoła średnia:
I miejsce – Marta Gudyka kl. II B
G 1, II miejsce – Tomasz Reszke
kl. III B G 4, III miejsce – Katarzyna
Majkutewicz kl. II B „Lingwista”.
Niektórzy uczniowie otrzymali
wyróżnienia: Oliwia Kredzińska
kl. IV B SP nr 14, Agata Radawiec
kl. II B SP nr 44, Marcelina Tomicka
kl. III B SP nr 20, Grzegorz Banaszek
kl. I B III LO, Hanna Migdał kl. I B
Gimnazjum nr 15, Katarzyna Banaszek kl. IIIA Szkoła im. Św. Jana de
LaSalle, Karolina Kaup kl. II B G 19,
Agata Lewińska kl. III B G14.
Uczestnikom wręczono upominki
i podziękowania.
Opracowała Natalia Rakowska
uczennica Gimnazjum nr 19

Szkoła dla środowiska
SP 80

Sto frytek
i dwa tysiące
kilogramów
odpadów
Na Ekologiczny Festyn Rodzinny przybyli mieszkańcy
z okolicznych bloków i rodzice. Zorganizowana
w sobotę 9 października impreza stanowiła oficjalną
inaugurację całorocznego projektu ekologicznego
„Jestem eko - jestem trendy”. Wspólnej zabawie
przyświecała idea zbiórki ekoodpadów: makulatury,
butelek, nakrętek, zużytych baterii, telefonów,
kartridży.
Podczas imprezy zebraliśmy
łącznie 2130 kg ekoodpadów, które odebrała firma Stena, zajmująca
się ich utylizacją.
Podobne imprezy z lat ubiegłych, jak i tegoroczny festyn,
potwierdzają celowość podejmowania działań o takim charakterze. Okazują się one niezwykle
pomocne w procesie kształcenia
oraz wychowania dzieci i młodzieży. Pozwalają też skutecznie integrować środowisko lokalne.
Impreza miała charakter rodzinno-środowiskowy, a celem całego
projektu jest propagowanie postaw
proekologicznych wśród uczniów
i ich rodzin, a także wśród mieszkańców osiedla, na terenie którego
usytuowana jest nasza szkoła.
Na festynie gościliśmy pracowników Straży Miejskiej i Policji.
Nasi uczniowie mogli więc z bliska
obejrzeć wyposażenie samochodu
policyjnego i zrobić sobie zdjęcie
z „żywą” maskotką.
W czasie festynu, odbywającego się na boisku szkolnym,
uczniowie, ich rodzice oraz mieszkańcy okolicznych bloków wzięli

udział w zmaganiach sportowych
i sprawnościowych. Atrakcją dla
najmłodszych okazało się stanowisko do malowania twarzy oraz
loteria fantowa, w której każdy los
wygrywał.
Do walki o tytuł gospodyni,
która potrafi ściąć najdłuższą
obierkę ziemniak,a mogły stanąć
mamy naszych wychowanków.
Tatusiowie natomiast mieli szansę
wykazać się umiejętnością wykrawania frytek: zwycięzca konkurencji
wyciął ponad 100 frytek z jednego
ziemniaka. Rodzice podczas imprezy piekli na grillu ziemniaki, szkolna
kuchnia przygotowała sałatki warzywne, pajdy chleba ze smalcem,
natomiast słodki poczęstunek
i napoje chłodzące zapewnili rodzice uczniów.
Do podejmowania wysiłku
dopingowała orkiestra „Buffet”
z Kartuz, która przygrywała podczas całej trzygodzinnej imprezy.
Mieliśmy także możliwość podziwiania najnowszych dokonań
artystycznych szkolnego zespołu
wokalno-tanecznego Don-Don.

Gra orkiestra “Buffet” z Kartuz

Wory pełne odpadów

Rodzice przygotowali pyszne jedzenie

Marta Franaszczuk-Truszkowska

Jesteśmy tu wszyscy
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Edukacja przez sztukę
SP 80

A my ciągle
mamy świetne
pomysły
Oto nasze prace

Najpiękniejsze plakaty

Mariusz Kułakowski jest absolwentem PWSP w Gdańsku, dyplom
uzyskał na Wydziale Malarstwa i Grafiki. Od wielu lat prowadzi zajęcia
z utalentowana młodzieżą w woj. pomorskim, a od lat jedenastu uczy
klasy plastyczne według autorskiego programu nauczania.
Młodzież specjalizuje się w technikach graficznych - głównie
linorycie i suchorycie.Wychowankowie otrzymują cyklicznie nagrody na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach graficznych
i plastycznych.
Mariusz Kułakowski jest laureatem kilku międzynarodowych i ogólnopolskich nagród w dziedzinie malarstwa, również w konkursach dla
nauczycieli. Jego praca została wyróżniona nagrodą kuratora i ostatnio
Prezydenta Miasta Gdańska.
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Szkoła Podstawowa nr 80 stała
się organizatorem Wojewódzkiego
Konkursu Plastycznego na Plakat
Muzyczny, propagujący XVI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.
Fryderyka Chopina. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Prezydent
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz
i dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Roman Perucki.
Dzięki tak zacnym patronom konkurs spotkał się ze znacznym odzewem ze strony uczestników. Wzięło
w nim udział 86 uczniów z 22 szkół:
w tym trzynastu podstawowych
i dziewięciu gimnazjów. Nadesłano
90 plakatów, niektórzy uczniowie
nawet po dwie prace. Najaktywniejsze to szkoły z Gdańska, Sopotu,
Gdyni, Pruszcza Gdańskiego. Jury,
któremu przewodniczył artysta plastyk Mariusz Kułakowski, wyłoniło
zwycięzców.
Zwycięzcą został Piotr Banaś
z SP 70, II miejsce - Paulina Sabiron
z SP 6 w Gdyni, III miejsce - Paulina Danowska z SP 79. Wyró¿nienie
w kategorii gimnazjów uzyskali:
Agata Bielecka i Natalia Deja
z Gimnazjum nr 1, Anna Wacławek
i Ewelina Cyparska z Gimnazjum
nr 8. Wyróyróyróa w kategorii szkół
podstawowych zdobyli: Patrycja Osiniak z SP 80, Norman Kowalewski
z SP 6 w Gdyni.
Nagrody laureatom wręczali: Jerzy Jasiński, wicedyrektor Wydziału
Edukacji, Ewa Rogaczewska - Biuro
Prezydenta ds. Kultury, Małgorzata
Gołaszewska, rzecznik Polskiej Filharmonii Bałtyckiej.
- Jako przewodniczący konkursu nie miałem łatwego zadania
– powiedział Mariusz Kułakowski.
- Nie wszyscy potrafili odróżnić
kompozycję malarską od graficznej, jaką jest plakat. Najtrudniejszą
stroną zadania okazała się warstwa
tekstowa: wymagała powiązania
z elementami graficznymi. Pojawiły
się jednakże prace dojrzałe i znakomite pod względem formalnym.
Praca laureata zachwyciła mnie

maestrią wykonania, opracowaniem
formalnym i zastosowaną syntezą łącząc warstwę informacyjną i czysto
artystyczną.
Bardzo dobrze wypadli młodzi artyści ze szkół podstawowych - tam
odkryliśmy prawdziwe talenty. Stąd
można z pewnością powiedzieć,
że konkurs był na bardzo wysokim poziomie. Może z wyjątkiem
prac nadesłanych przez uczniów
szkół gimnazjalnych. Jury tutaj nie
przyznało kompletu nagród, dając
wyraźny sygnał do głębszego potraktowania tematu.
Prace wystawiano 27 października 2010 roku na wernisażu w holu
szkoły. Potem zostały przekazane
do Filharmonii Bałtyckiej, gdzie
są prezentowane w listopadzie
i grudniu. Nasi młodzi artyści zostali w ten sposób uhonorowani:
wystawienie ich prac w miejscu
prestiżowym dla gdańskiej kultury
to wielki zaszczyt.
Udział ucznia w konkursie to
coś więcej niż zwykła praca wykonana jako zadanie plastyczne
podczas zajęć szkolnych. Szukanie odpowiedniego środka wyrazu
i techniki plastycznej daje dziecku
niepowtarzalną możliwość przeżyć
estetycznych i wypowiedzi twórczej.
Uczniowie i nauczyciele lubią porównywać osiągnięcia i pomysły koleżanek i kolegów, dlatego wystawa po
konkursie spełniła ważną rolę informacyjną. Pokazanie wszystkich prac
nadesłanych na konkurs zobrazowało, jaka jest właściwa droga poszukiwań twórczych. Organizatorzy mają
satysfakcję, że wernisaż edukował
i upowszechniał.
Nauczycielki z SP 80, Beata Gałutowska i Barbara Olbryś, zachęcone sukcesem tego październikowego
wydarzenia kulturalnego, szykują
już pomysł na kontynuację konkursu w przyszłym roku szkolnym.
Pragniemy, aby wszedł na stałe do
kalendarza imprez kulturalnych szkół
województwa pomorskiego.
Barbara Olbryś

Edukacja przez sztukę
VI LO

Poezja

i muzyka

Pilnujemy czystości dźwięku

fot. Piotr Nowik

Recytacja wzniosłych fraz Norwida

Uczniowie klas II B i III B przygotowali niecodzienny spektakl dla
upamiętnienia roku Chopina. Tytułem przedstawienia stał się cytat
z wiersza Norwida: „Byłem u Ciebie
w te dni Fryderyku…” Spotkanie
z poezją miało miejsce w pięknej
sali kominkowej VI LO. Dla zebranych gości poezję 26 i 27 października recytowali: Patrycja Skrzycka,
Joanna Świerk, Patrycja Littwin,
Marta Wałdoch, Ola Jędras, Liliana Piskorska, Janek Pieniążczak,
Patryk Gruźlewski.
Spotkanie to zostało przygotowane na zakończenie Konkursu Chopinowskiego oraz Międzynarodowego
Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Nad
przedsięwzięciami młodzież pracowała pod kierunkiem nauczycielek
Jolanty Mroczkowskiej i Danuty
Kamińskiej. To szkolne wydarzenie kulturalne było jedną z wielu
propozycji programu świętowania
Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zaproponowanego przez bibliotekarza
i polonistów.
„Różnorodność, energia, wyzwania – oto biblioteka szkolna”
pod takim hasłem odbywały się
w trwającym roku szkolnym obchody tego święta. Ogłoszono też
dwa konkursy na temat: „Książka
poruszająca, godna polecenia” oraz
„Pisarze gdańscy”. Formą konkursową była prezentacja multimedialna
lub film. Powstało wiele ciekawych
recenzji o książkach polecanych
przez młodzież, zrobiono również
kilka interesujących prezentacji i filmów o gdańskich literatach. Prace
te zostaną umieszczone na stronie
internetowej biblioteki.
W październiku przygotowano
również ulotki z literaturą polecaną,
szczególnie uczniom klas pierwszych, oraz z nowościami biblioteki.
Wystosowano także imienne zaproszenia dla tych uczniów, którzy nie
odwiedzili jeszcze biblioteki. Wszystkie te formy promocji księgozbioru
i działań biblioteki miały pokazać,
że biblioteka to miejsce przyjazne
dla każdego ucznia, to miejsce,
w którym powstają różne pomysły,
ciekawe prace, potrzebne projekty,
gdzie dużo się dzieje i z którym warto
się zaprzyjaźnić.
Jolanta Mroczkowska
bibliotekarka

Publiczność słucha w zamyśleniu
10/2010
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Druga połowa sukcesu
Uczniowie klas I i III Gimnazjum nr 21 wraz
z nauczycielkami: Aleksandrą Butkiewicz, Anną Ciach,
Małgorzatą Miranowską oraz Katarzyną Filar-Miszewską
odwiedzili 10 listopada wystawę tkanin, rysunku
i malarstwa autorstwa Marii Aftanas-Jujki. Prace artystki
wyeksponowano w Domu Kultury przy ul. Śląskiej.

Oglądamy wystawę ciekawych tkanin

Uczniowie i nauczyciele mieli
okazję poznać artystkę osobiście,
wysłuchać prelekcji oraz zadać
jej kilka pytań. Pani Jujka bardzo
przystępnie i rzeczowo opowiadała nie tylko o swojej twórczości.
Wspominała czasy studiów na
wydziale malarstwa w Państwowej
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Gdańsku (obecnie Akademia
Sztuk Pięknych), mówiła o plenerach malarskich, o poszukiwaniu
inspiracji i materiałów do pracy oraz
o wielu artystach plastykach, poznanych podczas wieloletniej aktywności
twórczej. Artystka zainteresowała się
również, czy wśród trzecioklasistów
znajdują się osoby pragnące kontynuować kształcenie w Liceum
Plastycznym. Okazało się, że tak.
Niektórzy marzą o tym, by zostać
artystami plastykami.

Prace pani Jujki to przede wszystkim tkaniny- malowane, wyszywane,
klejone, zszywane. Jej dzieła są
oszczędne w formie, mają kompozycje rytmiczne i uporządkowane.
Na wystawie znalazły się również
portrety: dwa autoportrety oraz obrazy olejne i pastele przedstawiające
martwą naturę i pejzaże.
Uczniowie słuchali wypowiedzi
artystki z wielkim zainteresowaniem. Niektórzy wpisali kilka miłych
słów do księgi pamiątkowej. Maria
Aftanas-Jujka, opowiadając o swej
pracy, podkreśliła, że ćwiczenie
czyni mistrza, a sam talent to dopiero połowa sukcesu. Reszta to efekt
ciężkiej pracy.
To bardzo ważne przesłanie,
które powinno stać się mottem
młodzieży.
Katarzyna Filar-Miszewska

Wszystko o książce
„Kto czyta żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować nie chce,
na jeden żywot jest skazany.”
Józef Czechowicz

O tym, że sentencja ta zawiera
mądrość niezwykłą, wie każdy, kto
pokochał czytanie. Książka, wbrew
opiniom sceptyków, stale jest obecna
w naszym życiu.
Udowodnili to uczestnicy szkolnego konkursu fotograficznego
- „Książka w obiektywie”, zorganizowanego w listopadzie przez
nauczycieli biblioteki Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 7: Zofię
Dziekońską i Helenę Zamkowską.
Na konkurs wpłynęło 65 prac. Pokazują książkę widzianą oczami
młodzieży: książkę zabraną na spacer, czytaną przed snem, książkę
wywołującę wzruszenia. Właśnie
ze względu na różnorodność prace
zostały podzielone i nagrodzone
w sześciu kategoriach: „Z przyrodą
w tle”, „Modern”, „Nastrojowo”, „Z
przymrużeniem oka”, „Skojarzenia”
i „Przeczytaj mnie”. W każdej z nich
przydzielono nagrody i wyróżnienia.
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Z pierwszych miejsc cieszyły się:
Anna Rancew z klasy I D, Justyna
Gapys z II D, Julia Tybuś z III F
i Ola Sarnowska z III i.
25 listopada 2010 r. nastąpiło
otwarcie wystawy prac fotograficznych „Książka w obiektywie”,
podczas którego zostały wręczone
dyplomy, nagrody książkowe i maskotki. Miłym akcentem uroczystości był występ uczennic klasy II D:
Moniki Pluty i Justyny Mackoś, które
pod kierunkiem nauczycielki języka
polskiego, Krystyny Woźniczki, przygotowały i zaprezentowały monologi
literackie.
Impreza spotkała się z aplauzem
uczniów. Połączenie, wydawałoby
się, tak różnych dziedzin sztuki dało
interesujący efekt, rozbudziło w młodzieży zainteresowanie zarówno fotografią, jak i literaturą.
Tekst: Zofia Dziekońska
Zdjęcia: Helena Zamkowska

Nauczyciele wręczają nagrody

To my i nasze prace

G 21
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SP 80

Pozdrawiamy was!

Międzynarodowy
Dzień Pozdrowień
i Życzliwości
Uczniowie klas młodszych obchodzili ten dzień 19 listopada. Od
samego rana po klasach krążyła
Poczta życzliwości. Zadaniem jej
było przekazanie narysowanych
przez uczniów pocztówek z pozdrowieniami. Było ich bardzo dużo! Zrobiliśmy z nich wystawę i na przerwie
można było odczytać wszystkie napisane pozdrowienia.
Kolejnym miłym akcentem dnia
było tworzenie przez dzieci Drzewa
Pozdrowień. Każdy indywidualnie
na kolorowym liściu napisał pozdrowienia dla koleżanki, kolegi
lub pani i przypinał go na tablicy.
Powstało piękne jesienne „Drzewo
pozdrowień”.
To był bardzo miły dzień. Celem
tego wydarzenia było nauczenie dzieci, że należy okazywać sobie życzliwość i szacunek przez cały rok.
Katarzyna Jadeszko,
Małgorzata Łapuć

Zawieszamy swoje życzenia

SP 80

Bardzo grzeczny

miś

„Proszę Państwa, oto miś. Któż
z nas nie zna tego wierszyka. Wiążą się z nim nasze najmilsze wspomnienia z dzieciństwa. Tym bardziej
cieszymy się, że 25 listopada na całym świecie obchodzony był DZIEŃ
PLUSZOWEGO MISIA. Na zajęciach
oglądaliśmy prezentacje, filmy, rysowaliśmy, bawiliśmy się naszymi
ukochanymi misiami i zajadaliśmy
słodki miodek. Wybraliśmy super
najmniejszego i super największego
misia szkoły: Daria Stawarz z kl.1b
przyniosła najmniejszego, a Wojtek
Sulkowski z kl.02 - największego. Podziwialiśmy najstarszego 40-letniego
misia i największego, narysowanego
misia, którego twórcami są uczniowie
z klasy 1b. Ich Gigantyczny Miś ma
2 m 92 cm!
Katarzyna Jadeszko,
Małgorzata Łapuć

Wszyscy jesteśmy grzeczni
10/2010
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Bursa Gdañska

Witalij Banulewicz pokazuje swoje fotografie

Ile kolorów ma jesień?
Bursa Gdańska po raz kolejny zaproponowała swoim wychowankom
przystąpienie do konkursu fotograficznego „Jesienne dni w obiektywie”.
Nadesłano 90 fotografii, odznaczających się różnorodnością ujęcia
tematyki jesieni. W konkursie udział
wzięło 22 uczestników z 10 placówek opiekuńczo-wychowawczych
woj. pomorskiego: Internat ZSZ nr
9; ul. Dąbrowszczaków, Internat
przy ZSO nr 1 w Gdyni, Internat przy
ZSB w Gdyni, Powiatowa Bursa dla
Młodzieży Szkolnej w Chojnicach,
Internat Zespołu Szkół Rolniczych
CKP w Bolesławowie, Internat ZSP
w Owidzu, Bursa – Łączność, Bolesławowo, Jabłowo, Internat Zespołu
Szkół Agrotechnicznych i Ogółnokształcących im.S. Staszica w Swarożynie, Powiatowa Bursa Szkolna
w Człuchowie, Bursa- Lastadia.
Na wernisaż wystawy i uroczystość ogłoszenia nazwisk laureatów
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zaproszono wszystkich uczestników
2 grudnia do siedziby bursy przy ulicy
Lastadia.
– Pragniemy rozwijać twórcze
możliwości naszych wychowanków – powiedział Dariusz Grebasz, który prowadził spotkanie.
– Nasz cel został osiągnięty, gdyż
wystawione fotografie świadczą
o ich wrażliwości estetycznej.
Nad całością przygotowań
i prawidłowym przebiegiem
czuwali: Danuta Główczewska,
Elżbieta Sztukowska, Maria Ludkiewicz, Jolanta Olędzka, Dariusz
Grebasz.
Jury konkursu postanowiło nagrodzić i wyróżnić autorów następujących prac:
– I miejce zajęła Ewa Piotrkowska z Internatu przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni.
Prace tej autorki zwróciły uwagę jurorów swoją kompozycja, klimatem

i artystyczną grą światła. Zdjęcia te
również ukazują piękno, ciszę i spokój, a także melancholię jesieni,
– II miejsce zajęła Laura Grabowska z Powiatowej Bursy Szkolnej
w Człuchowie za cykl zdjęć ukazujących jesień w makrofotografii oraz
za ciekawe zestawienie kontrastów
kolorystycznych,
– III miejsce przyznano Emilii
Ciżmowskiej z Powiatowej Bursy
w Chojnicach za cykl zdjęć ukazujących „milion dwieście kolorów jesieni”, jak powiedziała autorka,
– ex aequo III miejsce dla
Pawła Górzyńskiego z Internatu
Zespołu Szkół Agrotechnicznych
i Ogólnokształcących w Swarożynie za zdjęcie „Droga ku jesieni”,
ukazujące łagodne przenikanie lata
i jesieni.
Przyznano również wyróżnienie dla: Anny Ewy Mierzejewskiej
z Powiatowej Bursy Szkolnej

w Człuchowie za zdjęcia „Zmierzch
lata” i „Magia jesieni”, w których pokazała nastrój jesieni w promieniach
zachodzącego słońca. Wyróżnienie
otrzymał również Dominik Agacki
z Bursy Gdańskiej za zdjęcie „… ku
jesieni”, ukazujące klimat jesieni przy
opustoszałej przystani rybackiej.
- Bursa nasza oferuje wychowankom wiele możliwości spędzania czasu – powiedziała Danuta
Główczewska, kierownik placówki.
– Sa to wycieczki po Gdańsku, bardzo wartościowy konkurs historyczny „Znam historię Gdańska, miasta,
w którym się uczę”, turniej piłki nożnej i konkurs piosenek na poziomie
wojewódzkim, konkurs ortograficzny,
plastyczny na temat profilaktyki zagrożeń, a także wiele spotkań integrujących, jak walentynki, andrzejki
czy spotkanie wigilijne.
Danuta Główczewska
Dariusz Grebasz

Spotkanie z legendą „Solidarności”
VIII LO

Ja swoje i tak powiem
„Na szczęście istnieją wcielenia
mitu, które są z nami dłużej. Mają
twarz i charakter, siłę zdolną przenosić góry również wtedy, gdy wymaga tego prozaiczna codzienność.
Na szczęście są na tym świecie symbole, które nie giną na barykadach,
nie kamienieją na cokołach pomników. Kiedy kończy się rewolucyjna
gorączka, kiedy przychodzi podział

władzy, nie popadają w szaleństwo,
chciwość ani pychę. Schodzą z barykad i zakasują rękawy. Zabierają
dzieci z domów dziecka i zakładają
dla nich prawdziwy dom. Tak, to
ona. Henryka Krzywonos-Strycharska.” – te słowa Krystyny Jandy
wspaniale opisują niezwykłość
Henryki Krzywonos-Stycharskiej, o
czym uczniowie Ósemki mogli się
osobiście przekonać.

22 października VIII LO gościło
kolejną wielką postać „Solidarności”. Historia jej była wzruszająca,
niekiedy mrożąca krew w żyłach, a
czasem zabawna. Po sali szeptano:
„Ja bym się chyba bał”, „Raczej bym
się nie odważyła, za duże ryzyko”.
Dzięki historii pani Henryki licealiści
mieli okazję dowiedzieć się, co mogła czuć młoda dziewczyna, która
zdecydowała się na przystąpienie
do strajku. „Tramwaje nie zwyciężą
czołgów” – przekonywała stoczniowców pani Henryka 16 sierpnia 1980
roku. Jednak jej zadanie nie ograniczyło się jedynie do zatrzymania
tramwaju numer 15 oraz nakłonienia wraz z Aliną Pieńkowską, Anną
Walentynowicz i Ewą Ossowską
robotników do pozostania w stoczni. Później też, w stanie wojennym
zajmowała się pomocą internowanym, czy kolportażem wydawnictw
podziemnych.
Przy okazji tych wspomnień,
licealiści mogli się przekonać,

czy jest prawdziwa ludzka życzliwość, gdyż pani Henryka ciepło
wspominała ludzi, którzy pomagali
jej w tych ciężkich czasach, sami
niewiele mając, a wiele ryzykując.
Po odzyskaniu wolności, gdy wydawałoby się, że nie trzeba już
o nic walczyć, pani Krzywonos
nie dała za wygraną i na jubileuszowym zjeździe „Solidarności”
stoczyła bój po prawdę historyczną. „Ja zawsze byłam wygadana”
– wspomina. Podkreśliła na spotkaniu, że ceni i szanuje każdego
ze swoich przyjaciół z „Solidarności” bez względu na jego
przynależność partyjną i dlatego
właśnie nie pozwoli, żeby pamięć o którymkolwiek z nich była
umniejszona.
Niech Pani mówi, Pani Henryko,
co Pani chce, ale my i tak powiemy,
co mamy do powiedzenia: dla nas
jest pani bohaterką!
Marta Detmer III d

SP 58

Wróżby
od serca
Samorząd Uczniowski, a szczególnie jego żeńska, część przygotowała „Poranek wróżb andrzejkowych”.
Do baśniowo i tajemniczo przystrojonej sali gimnastycznej przybyło 11 wróżek. Uczennice bardzo się
napracowały, przygotowując odpowiednie stroje wróżek czy cyganek.
Efekt był niesamowity: wszystkie bowiem były najpiękniejsze. Siedziały
za przystrojonymi stołami i wróżyły
wszystkim uczniom naszej szkoły.
Przygotowały mnóstwo wróżb, między innymi wróżby z wykorzystaniem
kart klasycznych i kości do gry. Były
również szpilki prawdy, kubki przyszłości, numerologia, mowa kwiatów, kolory, serce i strzała, wróżby
z butelką czy wróżba: kim zostanę.
Było mnóstwo śmiechu i bardzo dobrej zabawy.
Małgorzata Dobosz

wybrać?
Które imię
Jakie ciekaw

Oto dwie

e!

wróżki

Finał konkursu

„Gdańsk Miastem Przyjaznym dla Osób
Niepełnosprawnych” i uroczyste przekazanie do
użytkowania windy dla osób niepełnosprawnych
Dnia 3 grudnia w SP 44 odbył się uroczysty finał konkursu „Gdańsk
Miastem Przyjaznym dla Osób Niepełnosprawnych” pod patronatem
Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Organizatorem głównym
konkursu jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdańska, organizatorem
edycji dla Przedszkoli i Szkół Podstawowych jest SP nr 44.

W tegorocznym konkursie uczestniczyło ponad
200 uczniów z ponad 30 gdańskich szkół.
Wyniki konkursu plastycznego:
Kategoria wiekowa przedszkole: I miejsce za
obraz zdobyła Natalia Polińska z przedszkola
nr 67, I miejsce za collage zdobył Kamil Stenzel
z SP 29.
W kategorii wiekowej: klasy I – III, I miejsce za
obraz Bartosz Szafraniak z SP 65, I miejsce za
collage Anna Zackiewicz z ZKPiG 8.
Spośród uczniów klas IV – VI jury nagrodziło
I miejscem obraz Magdaleny Czapli z ZKPiG
nr 24, za collage I nagrodę otrzymała Aleksandra Szlas z SP nr 29.
Wyniki konkursu literackiego:
kl I – III poezja: I miejsce Karolina Kindler SP 89,
proza: I miejsce Oskar Pruszyński SP nr 42;
kl IV – VI poezja: nie przyznano I miejsca, proza: I miejsce Bartłomiej Rymsza SP 48.
Wraz z finałem konkursu odbyło się uroczyste
przekazanie do użytkowania windy, co w naszej
placówce, mającej 15 klas integracyjnych, ma
ogromne znaczenie. Budowa windy została sfinansowana przez miasto Gdańsk oraz dzięki
wsparciu sponsorów. Realizacją projektu zajęła
się Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Inwestycja powstała w głównej mierze dzięki działaniom
rodziców dzieci uczących się w SP 44, wsparciu
Stowarzyszenia Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi
Niepełnosprawnymi „Promyczek” oraz Gdańskiej
Fundacji Terapii i Rozwoju.
SP 44 w Gdańsku jest placówką z długoletnimi
tradycjami wspólnego nauczania dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Od 18 lat nauczyciele,
pracownicy szkoły i rodzice wzajemnie wspierali
się i pokonywali codzienne trudy wnoszenia i znoszenia po 44 schodach, przez 3 kondygnacje dzieci
nie poruszających się samodzielnie. Od 1 grudnia
trzynaścioro dzieci na wózkach może w pełni korzystać z oferty, jaką proponuje im szkoła: mogą zjeść
obiad w stołówce szkolnej, do której zjadą windą.
Co najważniejsze nasi uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w czasie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w salach tematycznych,
znajdujących się na różnych piętrach budynku.
Ich udział w zajęciach nie będzie uzależniony od
osób trzecich. Będą miały zapewniony w dowolnej
chwili dostęp do komputerów w sali od informatyki,
biblioteki i czytelni szkolnej, sali gimnastycznej czy
gabinetów rehabilitacji, logopedy itp.
W uroczystości oddania windy do u zbytkowania, oprócz uczniów, nauczycieli, pracowników
szkoły i rodziców, uczestniczyli również: pełnomocnik prezydenta miasta ds. osób niepełnosprawnych w Gdańsku Maria Podgórniak, z Kuratorium
Oświaty w Gdańsku Wiesława Nowacka, z ramienia
Wydziału Edukacji UM Elżbieta Marek, prezydent
Klubu Kiwanis Gdańsk i RyszardHucińsk, prezes
Stowarzyszenia Opieki nad Młodzieżą i Dziećmi
Niepełnosprawnymi „Promyczek” Wojciech Dubrowski oraz Mariusz Wróbel, prezes ZNP Teresa
Tyll, zastępca przewodniczącej NSZZ „Solidarność”
Hanna Minkiewicz oraz była dyrektor szkoły, Irena Karbowiak, która zapoczątkowała starania
o windę.

