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Od redakcji

Wszystko

w dużych
wymiarach

Oddajemy do rąk szanownych czytelników ostatni numer
przed wakacjami. Na jego stronicach jest tak wiele
interesujących wiadomości, że musiałam zamieszczać
aż po trzy teksty na jednej. Inne wymagały poważnego
skrócenia, co czyniłam z żalem, jako że wszystko,
co pochodzi od nauczycieli jest dowodem ich pracy
i wysiłków. Jeszcze trudniej jest mi odrzucać teksty,
wiele muszę z przesunąć do następnego wydania, które
się ukaże na początku września.
Warto skierować swoją uwagę na budowę boisk w gdańskich szkołach. Podpisano umowę w Gimnazjum nr 2, w szkole
odnoszącej coraz większe sukcesy w wielu dziedzinach. Spełniło

się również marzenie pani dyrektor z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8.
Równie wielkie programy są realizowane przez inne szkoły. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

wykonuje praktyczne prace na
rzecz środowiska, a wyniki analiz
i pomiarów służą ludziom. Szkoła
zaprosiła do współpracy gimnazja,
szerząc piękną ideę ochrony przyrody ojczystej. Z radością witamy
takie działania, widząc, jak wspaniale pracuje młodzież, ile w niej
zapału do nauki. ZKPiG nr 6 realizuje program współpracy międzynarodowej, jednocząc poprzez kulturę młodzież wielu krajów. W ich
działaniach szczególnie wartościowa jest duma z naszego miasta i jego osiągnięć. Są najlepszymi heroldami Gdańska.
Szkoły pokazują swoje osiągnięcia z okazji rocznic. Każda
z nich szczyci się piękną tradycją
i oryginalnymi programami nauczania i wychowania. Szkoła Podstawowa nr 50 kształci nawyki prowadzące do utrzymania zdrowia i realizuje projekt prezentujący sławnych gdańszczan. ZSBA chroni
budownictwo regionalne od zapomnienia i zniszczenia, podnosząc
kulturę materialną.

Wiele ciekawego do pokazania mają szkoły podstawowe. Realizują interesujące programy nauczania, wprowadzają nowe metody, wszystkie służą zachęcaniu dzieci do nauki i rozszerzaniu ich pola rozumienia rzeczywistości. W każdym, najskromniejszym nawet konkursie czy wystawie w szkolnej bibliotece widać
ogrom pracy nauczycieli, ich pasję
i radość z kształtowania charakteru i umysłów młodego pokolenia.
I również te działania należy widzieć w wielkich wymiarach.
Emma Popik

Uczniowie

żegnają na zawsze

swoją szkołę
Szkoła Podstawowa nr 22 w Letnicy obchodzi swoje pięćdziesięciolecie. Jednakże z powodu budowy stadionu uroczystość odbędzie
się już w innym budynku we Wrześniu. Uczniowie z pierwszego rocznika istnienia szkoły postanowili pożegnać się z nią teraz. Utracili ją już
bowiem po raz kolejny, jako że zaczynali naukę w zupełnie innym bu-

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa
Kamińska w towarzystwie gości ZKPiG nr 6

dynku, który został zburzony. Organizatorem spotkania i pożegnania
jest Ryszard Wierzbicki, który włożył wiele serca i energii, aby doprowadzić do spotkania po latach. Okazuje się, najpewniejszym miejscem
jest to, które się zachowało w ludzkiej pamięci. Kurier przyłącza się do
wyrazów szacunku i podziwu dla organizatora i jego przyjaciół.
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Wybitny nauczyciel

Wzięliśmy udział
w konkursie na
„Najlepsze Zajęcia
z Przedsiębiorczości”.
Dzięki poświęceniu pani
prof. Marii Narożnej,
udało się nam opanować
dość szeroki materiał
i wygrać etap regionalny
wraz ze wspaniałymi
nagrodami od Nordea
Banku, Wyższej Szkoły
Bankowej i Young Digital
Planet.
W naszej szkole pracują nauczyciele z powołaniem - na taką właśnie
natrafiliśmy. Od początku dzieliła się
z nami wiedzą oraz udostępniła zaplecze naukowe, spędzając z nami
bardzo dużo czasu. Dzięki jej lekcjom
marketing nabrał dla nas, grupy trzech
uczniów z III LO w Gdańsku, nowego
znaczenia. Przestał być jednym z wielu tematów lekcji – stał się naszą fascynacją! Dostrzegliśmy w nim wiele ciekawych zagadnień. Odkryliśmy

Maria Narożna wraz z laureatami odbiera nagrodę
wręcz, że marketing jest nieodłączną
częścią naszego życia - nawet sobie
nie zdajemy sprawy z tego, jak często
mamy do czynienia z efektami działań marketingowców z całego świata! Aż tu nagle, to MY, uczniowie klasy o profilu matematyczno-geograficznym: Edyta Król, Magdalena Kloc, Paweł Dec staliśmy się jednymi z nich,
odkrywszy labirynty marketingu.
Odkryliśmy magię tego przedmiotu, toteż przystąpiliśmy do konkursu.

Prawybory

W III LO Klub Myśli Politycznej zorganizował prawybory. Z niektórych klas udział
wzięło nawet ponad 80 procent. – Przygotowywaliśmy
odpowiednią atmosferę – powiedział Mateusz Zdziński.
– Prezentowaliśmy sylwetki
kandydatów. Najlepsza klasa
zostanie wyróżniona nagrodą w formie eurolekcji prowadzonych przez Pawła Wróbla, szefa biura posła Jana Lewandowskiego.

który odbył się na jednej z wyższych
uczelni w Warszawie.
Pragniemy wszystkim polecić
uczestnictwo w podobnych konkursach, gdyż doświadczenie, jakie
się zdobywa, może zaprocentować
w przyszłości, o czym jesteśmy przekonani. Bo niby gdzie, jak nie na lekcji
przedsiębiorczości, dowiesz się, co to
„dojna krowa” i „chudy pies”?
Edyta Król i Paweł Dec
Uczniowie klasy IIe w III LO

Komisja pilnuje prawidłowości
głosowania

Oprócz Mateusza Zdzińskiego w komisji zasiadali:
Jan Kanthak prezes Klubu
Myśli Politycznej i Michał Bąkowski prezydent szkoły Parlamentu Uczniowskiego.

Głosowało 153 uczniów i 15 nauczycieli. Łącznie 168 głosy oddane, w tym 5 głosów nieważnych.
Frekwencja w skali szkoły wyniosła 37,05 procent.
Pierwsze miejsce zajął Komitet Wyborczy Platformy Obywatelskiej, który zebrał 99 głosów! W przybliżeniu 59 procent wszystkich głosów. Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa zdobyli taką
samą liczbę głosów - po 35. Następne miejsce zajął Jan Kozłowski, otrzymując 15 głosów.

Mój głos się liczy
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Organizowany przez Studenckie Forum Business Centre Club konkurs
składał się z trzech etapów. Każdy
z nich polegał na rozwiązaniu studium
przypadku dotyczącego sytuacji firmy
w obliczu czyhających na nią zagrożeń - konkurencji, spadków sprzedaży, nielojalnych pracowników. Naszym
zadaniem było zaplanowanie konkretnych działań. Dzielnie przebrnęliśmy
przez pierwsze dwa etapy, awansując
tym samym do ogólnopolskiego finału,
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Sen inwestora
o zwycięstwie
Podczas uroczystości wkopania kamienia węgielnego pod
budowę boiska w Gimnazjum nr 2 w dniu 27 maja główny
inwestor, prezes Vitania Group Rony Livni powiedział po
polsku – Widziałem we śnie, że polska drużyna futbolowa
wygrywa Mistrzostwa Świata – a wszystko zaczęło się
w Gimnazjum nr 2.

Rony Livni przyjął ze wzruszeniem tytuł przyjaciela szkoły

Na ich ręce złożono podziękowania

Kamień węgielny został wkopany
Fot. (kinda)

Piotr Soyka dodał – Ponad
dwa lata temu prezydent Paweł Adamowicz ukazał nam
wizję mistrzostw Europy, które się odbędą w Gdańsku. Nie
wierzyliśmy wówczas, że jest
to możliwe. Obecnie realizacja projektu szybko postępuje do przodu. - Podkreślił również, że obecnie obserwujemy
przełom cywilizacyjny: następuje wyjście sportu z podwórek na boiska.
Projekt Junior Gdańsk
2012 realizowany przez Społeczny Komitet Wsparcia jest
wymownym dowodem tego
awansu kulturowego. Działaniom przewodniczy Romuald Kinda.
Podpisanie umowy przez
prezydenta i głównego inwestora i wkopanie kamienia węgielnego pod budowę boiska
stało się w tej szkole wielką
uroczystością, perfekcyjnie
przygotowaną przez dyrektor
szkoły Małgorzatę Perzynę i
nauczycieli. Uczniowie świetnie się zaprezentowali, co za-

uważył prezydent. Powiedział
również, że po zbudowaniu
stadionu w Letnicy, Europejczycy dowiedzą się o Gdańsku i będą tu przyjeżdżać.
- Dokładnie rok temu prezydent ogłosił konkurs na
udział w projekcie budowy
boisk, do którego aplikowały prawie wszystkie szkoły- powiedział Jerzy Jasiński, Wicedyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego. - Konkurencję przeszło
szesnaście, Gimnazjum nr 2
jest jednym ze zwycięzców.
– Dodał również, że niezwykle ambitny projekt budowy
boisk w Gdańsku przebiega
zgodnie z harmonogramem
i zostanie zrealizowany.
Odpowiednie umowy zostały podpisane, budowa
zostanie rozpoczęta. W kolejnych szkołach, biorących
udział w projekcie stan zaawansowania jest równie wysoki i prace przebiegają zgodnie z planem. Do końca roku
zostanie ukończona budowa
ośmiu boisk.
Małgorzata Perzyna, dyrektor Gimnazjum nr 2 podkreśliła, że nasza młodzież będzie się jeszcze lepiej rozwijać, mogąc uprawiać sport na
nowoczesnym boisku. Wręczyła plakietki z podziękowaniami Dorocie Sobienieckiej,
dyrektor Gdańskiego Klubu
Biznesu. Takie same przyjęli również Piotr Soyka i Romuald Kinda. Rony Livni został odznaczony jako przyjaciel szkoły, co przyjął z wyraźnym wzruszeniem.
5/2009
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Uczniowie, biorący udział
w programie Globe
przygotowali seminarium
naukowe, w którym
poruszyli następujące
tematy: „Recykling
jeansu”, „Globalne
ocieplenie za 50 lat”,
„Energia atomowa
– przyszłość energetyki
czy zagrożenie” oraz
„Energia geotermalna”.
Projekt Globe koordynuje
od lat dwunastu Iwona
Krzemińska.
Omawiając pierwszy temat,
wykazali się ogromną pomysłowością. Przekonywali, że ekociuchy są lepsze niż wykonane z tworzyw sztucznych. Zachęcając do
noszenia ich, prezentowali, jakie
sami noszą. Namawiali do walki
z bezmyślną konsumpcją, zgodnie z hasłami trzech U, a więc:
unikaj, użyj powtórnie, utylizuj.
Aleksander Nagucki dyrektor
Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska zaprosił do udziału w programie Gimnazjum nr 11 i Gimnazjum nr 23. Uczniowie wykonywali prace laboratoryjne dla środowiska. Uczniowie z koła ekologicznego, pracującego po kierunkiem
Ewy Pisarewicz i Katarzyny Cichy
w G 11, które rozbudzają ich pasje i ciekawość świata i nauki, na-

Zespół Szkół Inżynierii
Środowiska realizuje
Projekt Europejskiego
Funduszu Społecznego
„Wyrównywanie szans
edukacyjnych młodzieży
szkoły zawodowej”,
autorkami którego jest
Małgorzata Jarska i Anna
Tarczyńska. Projekt
koordynuje dyrektor ZSIŚ,
Aleksander Nagucki.

Pasjonujące badania
w laboratorium
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Nowoczesna baza
naukowa w szkole

Panel jest cenną pomocą dydaktyczną

uczyli się dokonywać pomiarów i
wpisywali je do bazy danych.
Ewa Międlar od roku uczestniczy w wielu projektach ekologicznych, współpracując z Miejskim Centrum Edukacji Ekologicznej. Uczniowie uzyskali
piękne wyniki.

Inspektor Jan Grabowski
z Wydziału Ochrony Środowiska
UM od czterech lat współpracuje ze szkołą. Uczniowie wykazali się solidną i wartościową pracą podczas przygotowywania
map akustycznych miasta, będącymi pierwszymi w kraju.

W dniu sesji nastąpiło przekazanie i uruchomienie panelu
do przekazywania danych na temat zanieczyszczenia powietrza
przez inż. Krystynę Szymańską,
z ramienia Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Realne działania
dla środowiska

P

lacówka działa już w kilku
programach międzynarodowych: w edukacyjno-ekologicznym programie GLOBE (Global
Learning and Observation to Benefit the Environment), w unijnym programie Socrates Comenius i w Leonardo da Vinci.
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, ułatwienie wejścia na
rynek pracy i kreowanie przedsiębiorczości. Obejmuje 1140 godzin dydaktycznych oraz zajęcia
praktyczne.
Na naukowym obozie ekologicznym w Dębkach, przygotowa-

nym we współpracy z Politechnika Gdańską, uczniowie wykonywali laboratoryjne i terenowe badania ekologiczno-metereologiczne. Pomoce dydaktyczne i sprzęt
badawczy zakupiono ze środków
unijnych dla realizacji programu
„Zachowaj czystą wodę dla przyszłych pokoleń”. Przeprowadzali
badania stanu czystości rzek Piaśnicy i Białogórskiej Strugi i opracowywali wyniki pomiarów. Rezultaty pracy zostały przekazane władzom gminnym.
Katarzyna Dobrowolska
(Skrót i oprac. red.)

W terenie było równie ciekawie

Sukcesy szkół

Boisko
marzeń
w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 8

W dniu 30 maja
w naszej szkole przy
ul. Meissnera 9 na
Zaspie zostało oddane do
użytku pełnowymiarowe
boisko do piłki nożnej.
To ważne wydarzenie
uczciliśmy Festynem
Środowiskowym dla
uczniów i mieszkańców
dzielnicy.

G

ościliśmy prezydenta Pawła
Adamowicza i mistrza olimpijskiego Leszka Blanika. Przybyła wizytator Wiesława Nowacka.
Obiekt poświęcił ksiądz prałat Kazimierz Wojciechowski proboszcz Parafii Opatrzności Bożej na Zaspie.
Wybudowanie boiska o wymiarach 45 na 90 metrów od dawna

Jest boisko!
było marzeniem i ambicją dyrektora placówki Danuty Kokot. W spełnienie marzeń włożyła niemało trudu. Przy wsparciu wielu osób, którym podczas uroczystości dziękowała, udało się doprowadzić projekt
do realizacji.
Otwarcie boiska stało się okazją do pokazania sukcesów szkoły.

Złoty jubileusz

w Szkole Podstawowej nr 50
Bieżący rok szkolny jest pięćdziesiątym w historii szkoły.
Na uroczystość przybyli absolwenci szkoły: Prezydent
Miasta Gdańska Paweł Adamowicz, Roman Perucki dyrektor
Filharmonii Bałtyckiej, dyrektor teatru „Miniatura” Konrad
Szachnowski, Maciej Kosycarz – fotografik, Krzysztof Skiba –
artysta i satyryk i Wojewódzki Koordynator Szkół Promujących
Zdrowie Krystyna Żelich – Tarczyńska.

Szukamy swoich zdjęć z lat szkolnych

Dzień otwarty przygotowano z wielkim rozmachem. Odbywały się koncerty w wykonaniu szkolnych zespołów oraz występy teatralne Gimnazjum nr 18 i SP nr 5. O sportową oprawę zadbało LO nr XIV. Najmłodsi cieszyli się psami do dogoterapii.
Spotkaliśmy się z przedstawicielami i piłkarzami Lechii,

Krzysztofem Brede i Mateuszem
Bąkiem. Oglądaliśmy występy
mistrza kick-boxingu Arkadiusza
Tannousa. Odbył się również
konkurs plastyczny „Euro 2012”
i konkurs piosenki wakacyjnej.

Gości obdarowano książką
i płytą „Na gruzach powstała”, autorstwa Jarosława Żurawińskiego
i Hanny Jarosz, przy współpracy
nauczycieli. Goście oglądali przedstawienie Katarzyny Netter – Cyrty, Marzeny Zych – Wasielewskiej
i Jolanty Kisiel, które dowcipnie
i dzięcznie połączyło szkolną historię z literackim Soplicowem.

Największe zainteresowanie budziła wystawa archiwalnych
zdjęć autorstwa Zbigniewa Kosycarza oraz wystawa kronik szkolnych w bibliotece. Chętnie oglądano prezentację multimedialną
o szkole przygotowaną przez wicedyrektor Teresę Wrotkowska, bibliotekarkę Mirosławę Szymczyk i siostrę Deborę.
Prezentowano projekty związane z edukacją regionalną, który jest innowacją szkoły. Projekt
pokazuje „Gdańsk dawniej i dziś”
– 50 sławnych gdańszczan, historię miasta, zabytki i trasy wycieczek turystycznych oraz rezultaty konkursu „Szkoła na bursztynowym szlaku”. Gospodarze pochwalili się też pucharami, dyplomami
i medalami obrazującymi osiągnięcia uczniów.
Zaprezentowano dorobek SP
50 w dziedzinie promocji zdrowia.
Szkoła od 2000 roku należy do Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i w 2008 roku zdobyła krajowy
certyfikat jako jedna z osiemnastu
w Polsce. Autorkami prezentacji są
koordynatorki szkolne Anna Smeja
i Anna Prus.

Barbara Giżewska
Grażyna Młynarska

Lucyna Hasse
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 50
5/2009
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Dobre praktyki

Zespół Szkół
Energetycznych obchodzi

Dzień Europy
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej wymaga
dużej świadomości wszystkich obywateli na
temat jej programów działania i struktur
organizacyjnych. Nasza szkoła często podejmuje
wśród młodzieży działania informacyjne
i edukacyjne na temat szans wynikających
z naszego uczestnictwa w Unii. Obchodzony
9 maja symboliczny Dzień Europy stał się kolejną
okazją do działań edukacyjnych.
Prelekcja gościa specjalnego,
Katarzyny Radeckiej – Moroz, attache w polskim gabinecie Europejskiej
Izby Obrachunkowej w Luksemburgu była najważniejszą częścią lekcji
europejskiej.
Prelegentka uporządkowała i poszerzyła informacje dotycząca założeń, celów i historii UE oraz jej instytucji. Omawiając prace Europej-

skiego Trybunału Obrachunkowego, zapoznała słuchaczy ze sposobem nadzoru w zarządzaniu finansami UE, w celu wykorzystania ich
w sposób oszczędny, wydajny i skuteczny. Omówiła także ogólne możliwości pozyskiwania Europejskich
Funduszy Rozwoju.
Prelekcję poprzedził krótki quiz
przeprowadzony przez nauczycielkę

Lekcja europejska miała dekoracje i oprawę muzyczną
geografii Krystynę Ignaczewską na temat historii Unii. Młodzieży spodobała
się ta niekonwencjonalna i bez stresowa forma sprawdzenia wiedzy.
Po zakończonej prelekcji młodzież
miała okazję do indywidualnego zadawania pytań dotyczących pracy w instytucjach europejskich. Szczególne zainteresowanie wzbudziły możliwości uzyskania pracy w instytucjach

unijnych, warunki pracy oraz możliwości pozyskiwania funduszy unijnych.
Nasz gość odpowiadał kompetentnie na każde pytanie, oferując pomoc w pozyskiwaniu szczegółowych
informacji i podkreślając konieczność
uczenia się języków obcych.
Młodzież przygotowała tematyczną scenografię i oprawę muzyczną.
Krystyna Ignaczewska

Pomagamy
zwierzętom
W gabinecie dyrektora Zespołu Szkół Energetycznych
Jerzego Dorau zawieszono podziękowanie złożone
na ręce Katarzyny Miller przez Piotra Świniarskiego,
kierownika schroniska „Promyk” za pomoc
zwierzętom.
W ubiegłym roku Samorząd
Uczniowski zorganizował dwie akcje charytatywne na rzecz zwierząt
ze schroniska. Za 285 zł uzyskanych ze sprzedaży domowych wypieków zakupiono 49 puszek karmy dla szczeniąt i 50 puszek karmy
dla kociąt, albowiem były wówczas
w największej potrzebie.
W marcu bieżącego roku zbieraliśmy koce, ręczniki, suchą karmę dla zwierząt, makaron i ryż.
W dniu 7 kwietnia sprzedawano wypieki, a kwotę 120 zł przekazaliśmy
na konto schroniska, które przygotowywało się do corocznego święta
o nazwie „Drzwi otwarte”, pod honorowym patronatem Prezydenta Mia-

Pies znalazł dom
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sta Gdańska Pawła Adamowicza.
Dzięki tej imprezie nowy dom znalazło blisko 40 czworonogów.
W dniu 7 maja oglądaliśmy film
„Porzuceni”, opowiadający o sposobach zapobiegania bezdomności
zwierząt i o możliwości niesienia im
pomocy. Zaproszony przez uczniów
Piotr Świniarski podzielił się własnymi spostrzeżeniami odnośnie obejrzanego filmu, przyjął również dary
i pieniądze uzyskane w dniu św. Patryka. Cieszymy się z naszej pomocy
udzielanej zwierzętom i będziemy się
nadal nimi opiekować.
Małgorzata Hoppe, organizator akcji
(Skrót i oprac. red.)
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Muzyka jako ogniwo łączące uczniów
Nauczyciele Gimnazjum nr 8
rozwijają w szkole zamiłowanie do
muzyki. Z tego też względu zabrali
uczniów na koncert adresowany do
dzieci niepełnosprawnych, jak i do
ich kolegów i koleżanek, w dniu 24
kwietnia w Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej. Wysłuchano wielu utalentowanych muzyków Ogólnokształcącej Państwowej Szkoły Muzycznej w Gdańsku. Młodzi artyści
zaprezentowali wysoki poziom swo-

Jesteśmy w sali koncertowej

Uczniowie

Gimnazjum nr 8

z wizytą

w Zespole
Szkół
Plastycznych
w Gdyni
Orłowie

Grupa młodzieży z Gimnazjum nr
8 udała się na wernisaż wystawy grafiki studentów Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Po obejrzeniu
interesującej ekspozycji, uczniowie
zwiedzili pracownie różnorodnych
dziedzin: fotografii, rzeźby, wyrobów artystycznych (biżuterii), grafiki komputerowej.
Młodzież naszego gimnazjum zadawała wiele pytań uczącym w ZSP
artystom. Być może któryś z absolwentów Gimnazjum nr 8 będzie tam
kiedyś kontynuował naukę? Pomimo
niesprzyjającej aury wszyscy wrócili do szkoły w wyśmienitych humorach, pełni wrażeń.
Organizatorkami wizyty były:
Agnieszka Dziewanowska, Magdalena Hetmanowska oraz Maria
Zgirska.

ich umiejętności. Uczniowie Gimnazjum nr 8 nagrodzili wykonawców
oraz organizatorów koncertu gromkimi brawami.
Na koniec wystąpił Big Band złożony z licznej grupy muzyków, który
swoją grą skłonił część młodzieży do
wspólnego tańca i zabawy. Wysłuchanie koncertu zrganizowała Magdalena Hetmanowska i Agnieszka
Dziewanowska – nauczycielki Gimnazjum nr 8.

Wystawa przyniosła nowe wrażenia

Gimnazjum nr 8 współpracuje
ze szkołą z Rumunii
Centralne Biuro Akcji e-twinning
przyznało Gimnazjum nr 8 i jego szkole partnerskiej odznakę eTwinning Label. W drugim semestrze nauki klasy językowe w Gimnazjum nr 8 im. Obrońców
Poczty Polskiej kontynuowały współpracę międzynarodową bliźniaczych szkół w
Europie w ramach akcji e-twinning-Comenius internetowy. Tym razem szkoła nawiązała kontakt ze szkołą Scoala cu clasele I-VIII Nr. 1 z miejscowości Movilita
w Rumunii.
Projekt „Easter” był związany z obchodami Świąt Wielkanocnych w krajach
ojczystych uczniów. Na lekcji sztuki pod
kierownictwem Beaty Majewskiej uczniowie wykonali kartki świąteczne. Na lekcji
języka angielskiego Dorota Kozłowska
i Iwona Kacprzyńska pomagały uczniom
w napisaniu życzeń oraz w pracy nad
stworzeniem książki kucharskiej z prze-

pisami tradycyjnych dla danego kraju potraw świątecznych. Prace uczniów szkoły partnerskiej podziwiać można na szkolnej wystawie.
Marzena Szczepkowska
koordynator projektu

Ciekawa prezentacja na lekcji chemii, prowadzonej
przez Beatę Dubicką w klasie II f.
To jest nasz projekt
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Indeksy nagrodą
w konkursie
Z inicjatywy i według pomysłu dyrektor Zespołu Szkół
Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych mgr inż.
Jadwigi Chys zorganizowano w szkole pod patronatem
prezydenta miasta Gdańska Pawła Adamowicza
bardzo duży projekt edukacyjny - I Międzywojewódzki
Konkurs Wiedzy z Architektury Krajobrazu. Nagrody
ufundowała Wyższa Szkoła Sopocka oraz Rada Rodziców
„Szaferówki”.
Do rywalizacji przystąpili
uczniowie z czternastu zespołów
szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w zawodzie technik architektury krajobrazu z Torunia, Grudziądza, Ełku, Słupska, Stargardu
Szczecińskiego, Kobylnik, Inowrocławia, Grubna, Banina, Bolesławowa i Bydgoszczy. W konkursie
wzięła również udział drużyna gospodarzy.
Konkurs był trzyetapowy. Po
pierwszym, pisemnym, polegającym na rozwiązaniu specjalistycznego testu obejmującego cały program nauczania przedmiotów zawodowych w dniach 2 – 3 kwietnia 2009 r. w „Szaferówce” spotkało się trzydziestu dwóch uczestników, rywalizujących sobą w jedenastu trzyosobowych zespołach oraz
indywidualnie.
W rywalizacji grupowej zwyciężył zespół gospodarzy, drugie miejsce zajęła drużyna ze Stargardu

Szczecińskiego, a trzecie – zespół
uczniów z Ełku.
Do finału konkursu i rywalizacji
indywidualnej jury zakwalifikowało
dziewięciu najlepszych reprezentantów zwycięskich szkół.
Najbardziej ekscytujący etap
to zmagania o indeksy Wyższej

Wygrałam indeks!

Mistrzyni

i jej zdolna uczennica

Dyrektor szkoły odczytuje nazwiska laureatów

Szkoły Sopockiej na wydziale Architektury Krajobrazu oraz czesne
na pierwszym roku studiów! Zadanie polegało na zaprojektowaniu
zagospodarowania zielenią i elementami architektury ogrodowej
zieleńca przed Akademią Wychowania Fizycznego w Gdańsku.
Jury po długich obradach
ustaliło kolejność zdobytych
miejsc: I nagrodę, indeks oraz
czesne na opłacenie I roku studiów otrzymała uczennica kl. III
Technikum Architektury Krajobrazu w Gdańsku – Helena Zielińska, II nagrodę, indeks i opłacony I semestr studiów zdobyła
uczennica kl. IV Anna Sowulewska, Zespół Szkół nr 3 z Ełku,

raca konkursowa miała składać
się z trzech bitmap. Dwie miały
być fotomontażem, trzecią musiała
narysować samodzielnie. Patrycja
Pawelec stworzyła grafiki, dzięki którym dostała się do półfinałów. Spośród 277 nadesłanych prac wybrano 17 – znalazła się w ścisłym gronie finalistów.
- Samo dostanie się do tego grona młodych grafików było dla mnie
ogromnym wyróżnieniem – podkreśla Patrycja. - W Photoshopie pracowałam przecież dopiero cztery miesiące! Uczęszczałam na zajęcia w
szkole. Praca komputerowa z różnymi
programami graficznymi bardzo mnie
pochłonęła. Moja nauczycielka, pani
Małgorzata Klawikowska potrafiła za5/2009

mgr inż. Maria Kleina

Patrycja Pawelec uczennica mgr Małgorzaty
Klawikowskiej w Zespole Szkół Architektury Krajobrazu
i Handlowo Usługowych otrzymała wyróżnienie w XIX
Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej
GRAFKOM 2009 w Bydgoszczy.

P

10

III miejsce wywalczyła uczennica kl. III Sandra Trała z Zespołu
Szkół nr 5 w Stargardzie Szczecińskim.
Wielki trud organizacyjny związany z konkursem wzięły na siebie
dwie nauczycielki architektury krajobrazu w „Szaferówce”, mgr inż. Katarzyna Dziemidowicz oraz mgr inż.
Iwona Moćkun.
Bardzo wysoki poziom merytoryczny konkursu podkreślili członkowie jury, wszyscy nauczyciele
– opiekunowie poszczególnych drużyn oraz obecny na konkursie starszy
wizytator Zespołu Szkół Architektury
z ramienia Kuratorium Oświaty, mgr
Marek Nowicki.

szczepić we mnie twórczego bakcyla
do tego stopnia, że po zajęciach szkolnych, czytałam w domu prasę fachową i szukałam poradników. Eksperymentowałam z efektami, warstwami,
filtrami. Dałam się jednak mojej pani
od informatyki przekonaćdo udziału
w konkursie na 3 dni przed terminem!
Absolutnie nie czułam się na siłach,
chociaż lubię wyzwania!
W dzień finału poznaliśmy temat:
„Reklama i media, a życie człowieka”. Chciałam, aby mój przekaz był
zestawieniem kontrastów idealnych
reklam i znacznie mniej idealnego świata.
Moja Pani Profesor, bardzo
dziękuję!
Patrycja Pawelec

Sukcesy szkół

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6,
którego dyrektorem jest Paweł Zaremba, uczestniczy
w partnerskim projekcie szkolnym Comenius. Z tej okazji
gościł 17 nauczycieli i 13 uczniów z Bułgarii, Grecji, Rumunii
i Turcji w dniach od 28 kwietnia do 5 maja 2009 r. Szkoła
ceni wkład wielu kultur i narodów w rozwój miasta, toteż
pokazywała Gdańsk z tej perspektywy. Witając przybywające
grupy zabierano flagę narodową, wykonaną przez uczniów,
co bardzo się podobało.
Zastępca Prezydenta Miasta
Gdańska Ewa Kamińska, witając gości w budynku Rady Miasta Gdańska, powiedziała – Gdańsk jest miastem szczególnym poprzez wydarzenia, które otwarły Europę.
Dimitrios Kalaitzidis, koordynator, powiedział, że celem projektu
jest poznanie pięciu różnych kultur,
pokazywanych z różnych punktów
widzenia. – Stwarzamy młodzieży
szansę poznania rówieśników. Spodziewamy się kolejnych wizyt, tym
razem wraz z rodzinami. – Naszym
prawdziwym bogactwem jest jedność
w różnorodności zapewniająca rozwój Europy.
Nasi goście wręczyli gospodarzom spotkania wiele upominków,
w tym zaproszenie dla prezydenta
Gdańska do złożenia wizyty w mieście Craiova w Rumunii.
Pokazując szkołę, nauczyciele
opisywali ją w języku angielskim, gości szczerze jednak uradowały słowa powitania ich językach. Zobaczyli świetlicę, gabinet rehabilitacji i gabinet terapii polisensorycznej. Otrzymali materiały promujące miasto i region. Uczniowie zatańczyli poloneza i
krakowiaka oraz zaśpiewali „Kaszubskie abecadło”. Maciek Szczepański
fantastycznie zinterpretował wiersz
Jana Brzechwy „Lokomotywa” w angielskim przekładzie.
Zorganizowaliśmy również spotkanie z religiami. W meczecie wysłuchano fragmentu Koranu poświęconego matce Jezusa, najbardziej
wzruszającego fragmentu tej księgi,
zdaniem imama. Goście byli w cerkwi
i w kościele p.w. Świętej Trójcy. Zawieźliśmy ich również do Malborka,
na Kaszuby i do Szymbarka.

Do spotkania z prezydentem Lechem Wałęsą przygotowywaliśmy
się od listopada ubiegłego roku.
Prezydent przyjął nas w swoim biurze w Zielonej Bramie. Kiedy przedstawiliśmy mu skład grupy i cele projektu powiedział, że jego pokolenie
miało inne zadania, musiało zmieniać rzeczywistość. Zwracając się
do młodzieży, dodał: „Wy musicie
zagospodarować tę przestrzeń, wypełnić ją treścią.”
Otrzymał upominki i pamiątki od
naszych gości oraz listy, które przywieźli od swoich władz lokalnych.
Lech Wałęsa obiecał, że odpowie
na każdy z nich. Każdy uczestnik
spotkania otrzymał książkę Lecha
Wałęsy „Moja III RP”.
Po wyjściu z biura wszyscy byli bardzo podekscytowani. Zagraniczni goście dlatego, że mogli spotkać się z jednym najsławniejszych ludzi na świecie,
a my dlatego, że to spotkanie w ogóle
doszło do skutku. Rzuciliśmy się sobie
w ramiona tak, jak sportowcy, gdy wygrają najważniejszy mecz.
Po powrocie do swoich krajów
każdy z naszych gości przysłał podziękowania za wspaniały pobyt w
Gdańsku. Wszyscy byli pod wrażeniem osób, które tu spotkali, chwalili naszą gościnność, program i organizację wizyty oraz urok i znaczenie miejsc, które odwiedzali. Spotkanie partnerów w Gdańsku było sukcesem, a najlepiej o tym świadczą
słowa uczennic z Bułgarii. Podczas
podróży powrotnej mówiły do swojego opiekuna: „Po powrocie zaczynamy uczyć się polskiego, przyjedziemy z rodzicami na wakacje do Polski,
wybierzemy studia w Polsce, a najlepiej to wyemigrujemy do Polski.”

Spotkanie z prezydentem Lechem Wałęsą w jego biurze

A oto nasi goście

Zaśpiewaliśmy dla nich „Kaszubskie abecadło”

Spotkanie w gmachu Rady Miasta Gdańska
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Na dobrym
poziomie

W konkursie dotyczącym wiedzy o Unii Europejskiej,
zorganizowanym przez Zespół Specjalnych Szkół
Zawodowych nr 2 oraz Biuro Deputowanego do
Parlamentu Europejskiego Janusza Lewandowskiego,
udział wzięli przedstawiciele sześciu szkół z województwa.
Pierwsza część konkursu to test
wiedzy, druga - prace plastyczne o
tematyce Moje Miasto w Unii Europejskiej. Oto lista laureatów: I miejsce: Agnieszka Michałek, II - Maria
Stolarczyk, III - Daniel Dampc, Wejherowo, IV - Barbara Mianowska,
Tczew. Z ramienia szkoły organizatorkami były Danuta Czermańska
oraz Barbara Walczuk.
- Wspieramy działania szkół,
prowadząc eurolekcje – powiedział Paweł Wróbel szef biura Janusza Lewandowskiego, fundatora
cennych nagród: przenośnego od-

Już po raz
siedemnasty Zespół
Sportowych Szkół
Ogólnokształcących
zaprosił dzieci
z domów dziecka
na miniolimpiadę
w dniu 4 czerwca.

Boisko pełne radości i sportu
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twarzacza DVD, odtwarzaczy mp4,
mp3 i zestawu głośników. – Zdziwił
mnie poziom wiedzy, uczniowie interesują się wieloma zagadnieniami – dodał.
- Realizujemy program szkół masowych – wyjaśniła dyrektor szkoły
Ewa Kloza – dostosowując metody
i środki do uczniów, aby każdemu
umożliwić osiągnięcie sukcesu.
Radny Wojciech Błaszkowski, wręczając nagrody uczestnikom, również podkreślił ich wiedzę, znacznie przekraczającą przeciętny poziom. – Z niektórymi pyta-

Laureatka konkursu, Agnieszka Michałek z dumą prezentuje dyplom
niami wiele osób na pewno by sobie
nie poradziło – zauważył.
Każdy z uczestników otrzymał dyplom uczestnictwa z logiem Parlamen-

tu Europejskiego podpisany przez Janusza Lewandowskiego. Każdy opiekun drużyny otrzymał książkę z imienną dedykacją od europosła.

Z potrzeby serca – dzieci-dzieciom
To coroczne święto sportu, radości i miłości wpisane do programu wychowawczego szkoły, zgromadziło 58 wychowanków domów
dziecka z Tczewa, Gdyni, Sopotu, wrzeszczańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego i Gdańskich

Domów Dziecka, w wieku od 6 do
16 lat. Imprezę wizytował Marek
Nowicki z Kuratorium Oświaty oraz specjaliści ds. nieletnich
IV Komisariatu Policji w Gdańsku-Oliwie: Lidia Rybicka i Tomasz Jasiński.

Głównym koordynatorem olimpiady z ramienia dyrekcji szkoły była wicedyrektor Ewa Leyk-Latowska, a część sportową przygotowała trener wychowania fizycznego Krystyna Lewkowicz-Warda
we współpracy z Małgorzatą Pogorzelską, Agnieszką Kasprowicz oraz
Izabelą Olejniczak wraz z uczniami
klas pierwszych i drugich XI Liceum
Ogólnokształcącego oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 1.
Gimnastyczki i gimnastycy przygotowani przez trenerów Halinę Golasz oraz Krzysztofa Potylickiego,
pokazali swoje umiejętności. Popis
dały zawodniczki Akademii Fitness
pani Kobielak oraz dwoje tancerzy.
A później rozpoczął się festyn sportowo-rekreacyjny! Jego wartości wychowawczej i sportowej nie sposób
przecenić.
Uczennice XI LO wraz z nauczycielem, Wiesławą Herman pomagały w przygotowaniu stołów do posiłku
i pakowaniu prezentów. W tym roku
po raz pierwszy nagrodzono najstarszego wychowanka miniolimpiady.
Nagrodą był zestaw do gry w golfa, ufundowany przez Polskie Linie
Lotnicze LOT. Sponsorów było wielu,
wszystkim bardzo dziękujemy.

Wydział Spraw Społecznych
W Szkole
Podstawowej nr 15
od trzynastu lat
działa świetlica
profilaktycznoterapeutyczna
prowadzona przez
pedagoga-terapeutę
i socjoterapeutę
Krystynę Baryś
oraz Małgorzatę
Makomaską.

Turniej
„I Ty
Możesz
Pomóc…”

Oto nasze słowa

Pięćset życzliwych słów
Realizując własne programy profilaktyczne, pozyskuje środki przystępując do konkursu Wydziału Spraw
Społecznych UM, przy współpracy z
WE i GCPU. Otrzymane dofinansowanie i wsparcie merytoryczne pozwala zorganizować dla dzieci i rodziców zajęcia, które przynoszą im
wiele radości, przyjemnych i ciekawych doświadczeń, pozwalają rozwiązać trudne sytuacje, umożliwiają
wyjście poza przestrzeń stresu, po-

rażki i niedostatku. W tym roku realizowano program „Być przyjacielem i
rodzicem dziecka”, „Niezapomniany
Dzień Dziecka” i „Mój świat - bez uzależnień, przemocy i agresji”.
Dzień „Szkoła bez Przemocy” zorganizowany 5 czerwca przez Krystynę Baryś i Danutę Domaradzką popularyzuje prawa dziecka. Uświadamia,
że prawa nie oznaczają zwolnienia
od obowiązków. Na uroczystym apelu zaprezentowano dorobek w zakre-

sie zadań „Szkoła wolna od przemocy. Zorganizowano wystawę fotografii dziecięcej „Widziane oczami dziecka”. Klasy przygotowały mapy myśli
„Jaka jest moja szkoła?”. Omówiono
wyniki sondażu na temat bezpieczeństwa. Uczniowie wykazali się znajomością miejsc i osób, do których mogą się
zwrócić o pomoc. Jak wynika z ankiet,
w szkole czują się bezpiecznie, lubią
do niej chodzić i mają zaufanie do wychowawców i pedagogów.

Zawody drużyn ratowniczych, zorganizowane przez
Wydział Edukacji, firmę NorthMed, ZKPiG nr 13 oraz Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu zgromadziły 11 drużyn: G nr 2, G nr 3, G
nr 4, G nr 12, G nr 13, G nr 14,
G nr 17, G nr 19, G nr 31, G nr
33 oraz G nr 48.
Pierwsze miejsce wywalczyli ratownicy z Gimnazjum
nr 2, drugie - Gimnazjum nr
31, a trzecie - Gimnazjum nr
3. Nagrodą ufundowaną przez
GCPU w ramach kampanii „Kieruj bez procentów” były zestawy do szkolenia w zakresie
udzielania pomocy przedmedycznej, złożone z manekina
oraz defibrylatora półautomatycznego do nauki resuscytacji. Uczniowie z najlepszej drużyny otrzymali nagrody indywidualne ufundowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Podsumowanie kolejnego etapu kampanii w dniu 2 czerwca
ukazało wartość społeczną działań prowadzonych przez
GCPU wraz z partnerami i władzami miasta. W spotkaniu
uczestniczyła dyrektor Wydziału Spraw Społecznych UM
Teresa Plichta i Piotr Gierszewski, przewodniczący Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zastępca Prezydenta Miasta
Gdańska Ewa Kamińska wręczyła wyróżnienia właścicielom gdańskich klubów, pubów i dyskotek za
przestrzeganie prawa oraz przeszkolenie personelu w zakresie odpowiedzialnego podawania i sprzedaży alkoholu: Maja Lubocka – Piano Club „Barbados” ul. Karmelicka
1, Krzysztof Kas - Klub „Degustatornia” ul. Grodzka 16, Jadwiga Korzeniewska – Pub „Duszek” ul. Św. Ducha 119/ 121, Tomasz Roter i Paweł Jasiński – „Autsajder” ul. Do studzienki 34A, „Medyk” ul. Dębowa 7,
„Ygrek” ul. Polanki 65, Intro Investment Sp. z o.o. - Klub „Intro” ul. Straganiarska 18/19.

Leszek Wiwała, Prezes Zarządu Polskiego Przemysłu Spirytusowego zaprezentował działania związane z szerzeniem zasad odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu. – Chcemy uczestniczyć w tym, co skutecznie ograniczy problem. – powiedział, podkreślając społeczną odpowiedzialność jego firmy.
Wykład na temat wartości prowadzenia kampanii „Młodość bez
procentów” wygłosiła Ewa Kryczało z Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Celem akcji jest
ograniczenie młodzieży dostępności do alkoholu i zwiększenie świadomości społecznej. Przeszkolono
1600 osób oraz 400 uczniów szkół

Prezentacja działań Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
handlowych. Skontrolowano 150
sklepów. Wprowadzono zasadę
tajnego klienta, rozpowszechniano olbrzymie ilości materiałów informacyjnych. Władze miasta przywiązują wagę do tych akcji.
Aspirant Zbigniew Kowalczyk
z Komendy Miejskiej Policji, mówiąc o sposobach egzekwowania
przepisów prawnych przez służby mundurowe i o działaniach
prewencyjnych przypomniał
art.208 kk, traktujący o rozpijaniu małoletnich. Policja nałożyła
7587 mandatów w roku 2008, wylegitymowała 600 osób więcej niż
w roku poprzednim. Jest również

realizowany „Program Edukacyjny Gdańskiej Policji”. Na uroczystości były również aspirant Magda Michalewska i podinspektor Joanna Orłowska.
Kampania „Młodość bez procentów” kształtuje prawidłowe postawy wobec sprzedawania alkoholu, dlatego ogromne znaczenie
ma udział właścicieli sklepów i lokali oraz ich zaangażowanie w przeszkolenie swojego personelu. Zgłoszenia na szkolenia przyjmuje Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień
ul. Dyrekcyjna 5 tel. (058) 320 02 56,
e-mail: biuro@gcpu.pl.
Anna Baranowska
5/2009
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W Szkole
Podstawowej nr 79

Magia szkoły nocą

RODZINNY
KONKURS
PLASTYCZNY
„POMYSŁOWE
JAJKO
WIELKANOCNE”
Nocne rysowanie
Szkoła Podstawowa nr 76 w Gdańsku otworzyła swoje progi
dla uczniów 24 kwietnia o niezwykłej porze. Przed godzina dwudziestą do
szkoły zmierzały postaci, niosące torby, plecaki, tobołki. Byli to podekscytowani uczniowie, podążający na Nocowisko.
Nocowisko – to jeden z punktów szkolnego projektu edukacyjnego ,,Przygoda tuż za progiem” realizowanego w ramach obchodów Dnia Ziemi, Święta Książki oraz ogólnopolskiej kampanii ,,Zachowaj trzeźwy umysł”. Inicjatorkami ,,Nocowiska” były Bożena Zgłobicka i Elżbieta Jankowska-Pietras,
w organizację włączyli się inni nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
W trakcie Nocowiska uczestnicy wysłuchali bajki czytanej w nocnej scenerii przez dyrektor szkoły Marzenę Wiercioch, zjedli wspólnie
kolację, wzięli udział w przygotowanych dla nich zajęciach: plastycznych, tanecznych i sportowych. Nocowisko zakończyło się wspólną dyskoteką.
Beata Przekop
pedagog SP 76

W Szkole
Podstawowej nr 45
jak w teatrze
Do konkursu przystąpiło ponad 40 rodzin.
Już kolejny raz rodzice i ich pociechy wykazali się bogactwem pomysłów. Podczas porannego apelu 6 kwietnia
nastąpiło uroczyste wręczenie nagród i dyplomów. Przyznano trzy pierwsze miejsca: Grzegorz
Piekarski z klasy I a, Magdalena Wróbel z klasy 0 b
i Kamil Karpowicz z klasy I a, pięć drugich, cztery trzecie i aż sześć czwartych. Laureaci nie kryli satysfakcji
ze swoich osiągnięć.
Celami konkursu, zorganizowanego przez nauczycielki, Aleksandrę Łyczko i Danutę Szyfkę, były integracja dzieci i rodziców, twórcze wykorzystanie wolnego czasu przez rodzinę oraz przybliżenie rodzicom pracy szkoły.
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Lubimy takie zajęcia
Realizowaliśmy interdyscyplinarny
projekt obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru, aby przekazywać niekonwencjonalnie wiedzę oraz integrować uczniów poprzez wspólną pracę
i zabawę.
Uczniowie wykonywali różne zadania: tworzyli bank słówek teatralnych,
ćwiczyli wyraźne i wyraziste czytanie,
przeredagowywali tekst ciągły na dialog, rysowali lalki teatralne, redagowali kodeks „Jak zachować się w teatrze”,
gromadzili ciekawostki o teatrze i jego
historii, poznawali teksty K. I. Gałczyńskiego, tworzyli biogramy wielkich ludzi
teatru, prezentowali sylwetki swoich ulu-

bionych aktorów, porównywali teatr do
opery, wyszukiwali angielskie słówka
związane z omawianym tematem czy
przygotowywali scenki dramowe. Chętni wzięli udział w konkursie na najpiękniejszą maskę teatralną.
Pięknymi niespodziankami było
spotkanie z aktorem, Henrykiem Zalesińskim, który wprowadził uczniów
w zaczarowany świat teatru, i premiera
przedstawienia „Lampa Aladyna” przygotowana przez szkolne koło teatralne
„Biedronka bez ogonka”.
- Myślę, proszę pani, że dużo się nauczyłam – powiedziała Wiktoria.
A.Markiewicz-Babło

Dobre praktyki

Wszystko gra!
21 maja 2009 r. nasza szkoła, jak co roku, zorganizowała
Przegląd Dorobku Artystycznego swoich uczniów.
Zaproszeni goście, czyli rodziny
i znajomi młodych artystów, przybyli , aby posłuchac i zobaczyc występy swoich pociech. W programie, jak
zwykle, wszyscy chętni mogli zaprezentowac swoje umiejętności.
Porywająco śpiewał „Bałagan”
(Mały i Duży), Ada fantastycznie
zagrała na saksofonie (!), ponadto goście usłyszeli klarnet, akordeon, organy i pianino. Wspaniale zaprezentowali się szkolni re-

cytatorzy wykonując wiersze własne oraz znanych poetów. Dzieci z klas młodszych pięknie zatańczyły wprawiając publicznośc
w zachwyt.
Wieczór był udany, o czym świdczyła burza oklasków na zakończenie występów. Warto zatem wspierac talenty naszych wychowanków,
aby potem z przyjemnością podziwiac ich występy.
SP 86

W Szkole Podstawowej nr 37 nocne czytanie
Zachęcamy uczniów do sięgania po książkę, czytając
im, i zachęcamy rodziców do tego samego. Od września
2009 wspólnie z Hanną Grzesik, M.Ulenberg, T.Tołopiło
organizujemy dla uczniów nocne czytanie. W bieżącym roku
szkolnym dzieci spędziły w szkole noce z piątku na sobotę.
Czytały legendy gdańskie, następnie zostały przeprowadzone
konkursy dotyczące przeczytanych legend.
Dzieci słuchały i samodzielnie czytały wybraną baśń. Następnie zorganizowałyśmy dla maluchów różne konkursy. Dzieci przygotowały postacie z baśni i dekorację do przedstawienia, które zostało przedstawione w dniu następnym. Dla dzieci wielką atrakcją było
samodzielne przygotowanie sobie

posłania (materace, śpiwory). Zjadły wspólną kolację. Dzieci, leżąc
na materacach, słuchały czytanej
książki. W trakcie lektury dzieliły się
uwagami na temat treści , bohaterów
i ich postępowania, nawiązując także
do osobistych doświadczeń.
Opracowała Ewa Wasilewska

Dla uczczenia święta szkoły przygotowano wiele atrakcji
promujących zdrowy styl życia. Na głównym holu kusiły
kolorowe stoiska ze zdrową żywnością i zdrowymi
napojami.
Powodzeniem cieszyły się zawody o zdobycie tytułu „Super Taty
Ósemki”. Konkurencja polegała na
wyciskaniu ciężaru lżejszego o połowę od ich wagi ciała. Podobna atmosfera panowała w szkolnej świetlicy, gdzie sześć rodzin walczyło o
punkty w potyczkach rodzinnych.
Uczestnicy mogli próbować swoich sił w slalomie z piłką i miotłą,
przepychance na ławce niczym

średniowieczni rycerze, w zbijaniu piłką butelek z wodą. W gabinecie higienistki szkolnej odważni
ważyli się i uzyskiwali informacje
pomagające zadbać o kondycję
w przyszłości.
„Ósemka” słynie ze swoich wyjątkowo utalentowanych uczniów,
którzy pokazali swoje możliwości. Dzieci wykonały kilka piosenek o morzu. Szkolna „Ośmior-

Wesołe zmagania wszystkim się podobały
niczka” wygrała konkurs na szanty pod hasłem „Morze, nasze morze...”. Szkolny teatrzyk „Zielona
8” zaprezentował adaptację tekstu „Warzywniak”. Dużą atrakcją
były również pokazy tańców ze-

społów „Kleks”, „Kleksik” i „Gabi”.
Był to wyjątkowy dzień, a dla
mieszkańców Chełma możliwość
spędzenia kilku godzin w rodzinnym gronie.
Grażyna Janowiak
5/2009
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Konkursy

„

Brzechwomówcy”

W Szkole Podstawowej
nr 55 nauczycielki
bibliotekarki Janina
Goryńska i K.Rutkiewicz
wespół z nauczycielkami
nauczania zintegrowanego
Ewą Jagłowską i Barbarą
Pasternacką oraz
z nauczycielką historii
Ewą Malendowicz-Rybą
zorganizowały trzy konkursy:
recytatorski, plastyczny oraz
wiedzy pod wspólnym tytułem
„Na niebie Heweliusza”.

w Szkole Podstawowej Nr 20
Do udziału w konkursie zaproszono osiem szkół: SP nr 21, SP nr 89, SP
nr 50, SP nr 40. Na tle kolorowej i bajkowej scenografii oraz w miłej atmosferze, mali recytatorzy recytowali wiersze Brzechwy w dniu 22 kwietnia.
Jury w składzie: mgr Iwona Krucińska wicedyrektor SP 20 – jako
przewodnicząca oraz mgr Małgorzata
Figurska (SP 89), mgr Jadwiga Jaworska (SP 50) i mgr Mirosława Jóźwiak
(SP 20) przyznało tytuł najlepszego
„Brzechwomówcy” i I miejsce Zuzannie Dąbrowskiej z SP 89 za brawurowe wykonanie utworu „Żaba”, II miej-

sce wywalczyła Adrianna Baranowska z SP 20 za oryginalną interpretację wiersza „Na straganie”, III miejsce zdobył Szymon Witkowski z SP
40 za recytację wiersza „Chrząszcz”.
Jury wyróżniło Julię Łachacką z SP
89 i Esterę Riegel z SP 50.
Uczestnicy opanowali pamięciowo utwory, stosowali poprawną
wymowę, odpowiednią modulację
głosu, gest, mimikę, co dowiodło,
że cel konkursu został osiągnięty
i przyczynił się do rozwoju intelektualnego dzieci.
Iwona Modelska, Ewa Tucholska

Jesteśmy wspaniałymi „Brzechwomówcami”

Mój

Bałtyk

W dniach 11 - 15 maja bieżącego roku w Szkole Podstawowej nr 44
w Gdańsku M. Pietrzak, A.Sierosławska oraz W. Bednarska zorganizowały XVII Forum Ekologiczne. Pokazano prezentacje multimedialne na temat flory i fauny Bałtyku, państw nadbałtyckich, zanieczyszczeń i ochrony wód, zorganizowano turniej wiedzy ekologicznej. Starsi uczniowie
nad morzem wypełniali karty pracy, robili zdjęcia oraz zbierali okazy naturalne. Przygotowali makietę
brzegu morza, tablicę informacyjną
na temat jednego z gatunków zwierząt Bałtyku, pracę plastyczną i literacką oraz wystawę zdjęć, pod kierunkiem nauczycielki przyrody A.Olszewskiej. Młodsi zbierali okazy do
kącików przyrody.
Dzieci wykonywały albumy
o Morzu Bałtyckim, prace plastyczne o jego zanieczyszczeniach i śpiewały szanty. Klasy IV-VI skupiły się
na zagrożeniach i sposobach ochrony Morza Bałtyckiego. Na zakończenie wystawiono przedstawienia teatralne.
M. Pietrzak, A.Sierosławska ,
W. Bednarska, A. Olszewska
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Najlepsze w recytacji

Na

niebie Heweliusza

W konkursie recytatorskim wzięło udział 20 uczniów z klas I-III oraz
przedszkolak z Przedszkola Tęczowego. Komisja konkursowa oceniała poziom opanowania tekstu, dykcję, interpunkcję, rekwizyty, interpretację. Trzy pierwsze miejsca zajęli: Karol Chabracki, Kinga Kujawska
i Małgorzata Adamowicz.
W konkursie plastycznym udział
wzięli uczniowie z pięciu szkół gdańskich. Nadesłane prace komisja oceniała pod kątem treści i oryginalności

ujęcia tematu. Dwa pierwsze miejsca
zajęły: Julia Mroczkowska i Małgorzata Pawłowska.
W konkursie wiedzy udział wzięło około trzydziestu uczniów szkoły.
Uczestnicy dostali zadania, na które
poszukiwali informacji i przedstawiali w formie plakatu.
Wyniki konkursu: I miejsce Klaudia Tomkalska, II - Klaudia Woźniak,
III - Daria Pleśniak.
Katarzyna Rutkiewicz
Janina Goryńska

Oni będą

zdawać maturę
z matematyki
W Szkole Podstawowej nr 58
w Gdańsku odbyła się 19 maja 2009
roku kolejna edycja konkursu matematycznego, zorganizowanego dla
uczniów klas III szkół podstawowych
„I Ty Możesz Zostać Pitagorasem”.
Organizatorem konkursu jest Anna
Górecka z SP 58. Patronat sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku,
patronat honorowy Marszałek Wo-

Pierwsze miejsce zdobył Piotr Baran z SP 5

jewództwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Gdańska. Sponsorami
konkursu są: Wydawnictwo Nowa
Era i Ogólnopolskie Niepubliczne
Centrum Doskonalenia Nauczycieli
NOWTOR. W konkursie uczestniczyło 48 uczniów. Jury w składzie: Małgorzata Koszykowska - doradca metodyczny, Urszula Kowalska –SP 57,
Agnieszka Szrubarczyk – SP 58, Iwona Szyler – SP 58 w Gdańsku i Anna
Górecka – nauczyciel SP 58 wyłoniło
następujących laureatów: I miejsce
- Piotr Baran SP 5, II miejsce - Paweł Sawicki SP 38 i Antoni Żewierżejew SP 81, III miejsce - Marta Sochacka SP 34 w Gdyni i Adam Ogórek SP 20 w Gdyni,
Anna Górecka, SP58 Gdańsk

Dobre praktyki
Szkoła Podstawowa Nr 87

„Wśród morskich fal”
V Konkurs Piosenki Marynistycznej
Śpiewamy piosenki o morzu

Podczas warsztatów

W progach naszej szkoły gościliśmy solistów i zespoły muzyczne
z 58 szkół podstawowych w dniu 29
kwietnia. Dzień ten był prawdziwym
świętem muzyki. Występom przysłuchiwało się ponad 100 osób.
Konkurs objęty był patronatem
Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego i Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza. Patronem medialnym był
miesięcznik „Nasze Morze”, reprezentowany przez Czesława Roma-

nowskiego. Piekarnia Szarmach
z Sobieszewa zapewniła słodki poczęstunek uczestnikom konkursu
i ich opiekunom.
Oto laureaci: zespół „Dzieci Świata” z SP nr 23, Paulina Chobot ze
Szkoły Podstawowej z Żukowa, Zespół Wokalny z SP nr 12, Maria Haase reprezentująca SP nr 23.
W ramach konkursu odbyły
się warsztaty wokalne, warsztaty
z produkcji dźwięku i multimedialne
warsztaty historyczne na temat Pol-

skiej Marynarki Wojennej w okresie II Wojny Światowej. Towarzyszyła im prezentacja wystawy fotograficznej „Fala za falą”. Łącznie w warsztatach uczestniczyło
40 dzieci.
Konkurs zapewnił wszystkim
spędzenie czasu w szkole w sposób atrakcyjny, kulturalny i pożyteczny. Zmagania konkursowe stworzyły
warunki do rozwoju zdolności i umiejętności muzycznych.
Marzena Mikołajska

Otwieramy

Gdańskie Okienka
Przedszkolne
W Szkole Podstawowej nr 15
dzieci korzystające z tej formy edukacji zaprezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne i ruchowe.
Projekt stworzyła Elżbieta Terlecka
z Gdańskiego Stowarzyszenia Pedagogów Praktyków. Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Strukturalnego. – „Okienka” gwarantują dobry start w szkole – powiedziała.
Otwarto je w SP 16 i SP 16. Dzieci zostały zdiagnozowane przez psy-

chologa i logopedę. Odpowiednie formy nauki poprzez zabawę stosują
nauczyciele, zajmujący się piętnastoosobową zaledwie grupą dzieci.
Pomagają im rodzice, którzy skorzystali z szansy przeszkolenia pedagogicznego.
- Kształcimy rodziców i z nimi
współpracujmy - powiedziała Krystyna Baryś. – Otrzymują
możliwość rozwinięcia umiejętności wychowawczych i stosowania
ich w domu.

Krystyna Baryś prezentuje umiejętności dzieci
- Jest to również szansa dla dzieci starszych, już uczęszczających do
szkoły – powiedziała Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Ka-

mińska. – Wyrabiają w sobie opiekuńczość, życzliwość i przyjaźń dla
młodszych dzieci. Takie „okienka”
powinny powstać w każdej szkole.

Przedszkolaki na medal

Przejęte przedszkolaki podczas przedstawienia

Nauczycielki oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej
nr 8 zorganizowały uroczystość
z okazji zakończenia konkursu, zorganizowanego z w ramach obchodów Roku Przedszkolaka. Piękną tę
pracę wykonały mgr Ewa Adamkiewicz, mgr Marzena Barciszewska,
mgr Katarzyna Kantor, mgr Wiesława Majewska, mgr Aneta Wdowiarska, mgr Krystyna Łęcka, mgr Patrycja Jagodzińska-Kłos. Podziękowania dla nauczycieli wręczył Radny Miasta Gdańska Marek Bumblis.
Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji Jerzy Jasiński wyraził uznanie
dla wiedzy i umiejętności dzieci.
Dzieci miały okazję wykazać się
umiejętnościami liczenia, czytania,

układania puzzli, rozwiązywania zagadek, zawiązywania kokardek, kozłowania piłki, rzucania do celu oraz
umiejętnością współpracy w zespole. Najwięcej punktów zebrał zespół
dzieci z grupy 0 z SP nr 8, której wychowawcą jest mgr Ewa Adamkiewicz. Doskonale poradziły sobie
z zadaniami i zostały odznaczone medalami przez dyrektor Marię
Rudnicką. Uroczystość prowadziła
mgr Katarzyna Kantor.
Dzieci z oddziałów zerówkowych
wystąpiły w przedstawieniu „Ratujmy Ziemię”. Grupy taneczne ze szkoły SP 8 „Kleks” i „Kleksik” pod przewodnictwem mgr Katarzyny Wikariusz i mgr Anny Gołębiewskiej zatańczyły dla wszystkich.
5/2009
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Sukcesy szkół

Zespół Szkół
Budowlano
– Architektonicznych
obchodzi
czterdziestolecie
Z tej okazji uczniowie szkoły namalowali
baner, przedstawiający typowe bloki, pomiędzy
którymi stoją młodzi ludzie trzymający długie
tyczki, sięgające bardzo wysoko. Postawiono na
nich domy odznaczające się wyjątkowo piękną
architekturą.

Dyrektor szkoły Zofia Sypniewska-Figiel prezentuje swój medal
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D

o tej właśnie ilustracji nawiązał radny Piotr
Gierszewski, trafnie odczytując metaforę. – Uczniowie tej szkoły, kiedy zostaną architektami – powiedział
– zmienią pejzaż naszego
kraju. Będą powstawać piękne domy przez nich zaprojektowane. - Przewodniczący Komisji Edukacji zauważył
również, że ZSBA jest jedyną tak rozpoznawalną szkołą
w Gdańsku, i wyjątkową.
Metaforyczny obraz na banerze jest nie tylko marzeniem o
przyszłości i celem kształcenia,
ale i rzeczywistością oraz planem realizowanym przez kilkadziesiąt lat przez nauczycieli tej
szkoły. Podkreślił to w swym liście gratulacyjnym Pomorski
Kurator Oświaty Zdzisław Szudrowicz, zauważając wkład
szkoły w powiększanie piękna
i wartości architektury naszego
regionu. Z okazji rocznicy dyrektor szkoły Zofia Sypniewska-Figiel otrzymała Medal Prezydenta Miasta Gdańska.
Szkoła realizuje wiele
międzynarodowych programów, które mają na celu odnawianie zabytków architektonicznych ważnych dla kultury narodowej. Prowadzi wymiany ze szkołami w innych
krajach, znajdując w nich pasjonatów, którzy zajmują się
kształceniem młodzieży w zakresie restaurowania cennych
obiektów budowlanych.
Już od piętnastu lat trwa
kontakt ze szkołą w Bellac,
owocując częstymi spotkaniami uczniów i wymianami
programów nauczania. Jean
Paul Chapelle zauważył istnienie wspólnych spraw i od-

czuwanie tej samej pasji w budowaniu wspólnego dzieła, jakim jest europejska wspólnota ludzi.
ZSBA współpracuje również ze szkołą w Lipsku, realizując wspólny projekt europejski. Nawiązała obecnie współpracę z koledżem
w Kaliningradzie, goszcząc
z tej okazji dyrektora uczelni, Zinaidę Iwanowną Rożdżestwińską.
Nie sposób przecenić wartości współpracy szkoły z Muzeum Archeologicznym, co
umożliwia kształcenie renowatorów zabytków. Równie
cenny jest wkład w projekt
„Studzienka”. Zauważono także wkład szkoły w kształcenie
wrażliwości młodzieży i otwieranie jej na potrzeby innych.
Od wielu lat Elżbieta Kowalska-Matuszewska wraz z
uczniami maluje sceny z bajek dla dzieci w domu im. Korczaka, gdzie są dzieci niepełnosprawne, niosąc im radość.
Należy również podkreślić wartość wspaniałego teatru szkolnego, który prowadzi
Marzena Wojciechowska-Orszulak. Z talentem i wiedzą
kształci kolejną grupę młodzieży w dziedzinie sztuki,
proponując im dzieła współczesnych dramaturgów, trudne w odbiorze, które jednak
młodzież doskonale interpretuje. Uroczystość czterdziestolecia uświetniła sztuka Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”. Podkreślając sukcesy szkoły i kierunki kształcenia młodzieży, potwierdźmy, że jej uczniowie
słusznie i trafnie zauważają,
że świątynią jest kultury.

Teatr ZSBAw sztuce
Doroty Masłowskiej

„Między nami dobrze jest”

