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Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego w Lê-
borku to szko³a przyjazna i bezpieczna, têtni¹ca
�¿yciem�, zapewniaj¹ca wszechstronny rozwój, po-
zwalaj¹ca m³odzie¿y zaistnieæ w �wiecie XXI wieku,
rozumieæ ludzkie sprawy i tolerancjê. Uczniowie mog¹
tu czuæ siê wspó³gospodarzami szko³y, uczestnicz¹c
w pracach Samorz¹du Uczniowskiego oraz uroczysto-
�ciach szkolnych i klasowych. Spo³eczno�æ gimnazjum
korzysta z bogatego audiowizualnego i multimedialne-
go sprzêtu. W zdobywaniu wiedzy pomaga uczniom
ksiêgozbiór szkolnej biblioteki i kawiarenka interneto-
wa. Nauczyciele pracuj¹cy w Gimnazjum nr 1 pos³u-
guj¹ siê nowoczesnymi, aktywizuj¹cymi metodami na-
uczania. Proponuj¹ uczniom szeroki wybór kó³ zainte-
resowañ, ciekawe formy zajêæ sportowych, jak te¿
realizuj¹ nietuzinkowe projekty edukacyjne.

Szko³a staje siê domem, kuchni¹, pokojem go-
�cinnym, salonem i tak dalej� Tak! To mo¿liwe. Po-
mys³ adaptacji jednej z klas w Gimnazjum nr 1 w Lê-
borku na �zaczarowane miejsce� jest genialny.

Sztuka i Sztuczki
Sztuka i Sztuczki to nazwa jednej z klas Gimna-

zjum nr 1 w Lêborku, zaadaptowanej na spotkania,
rozmowy i zajêcia przeprowadzane w niekonwencjo-
nalny sposób. Ale to nie tylko nazwa. Chocia¿ z ze-
wn¹trz wydaje siê, ¿e jest to jedna z kilkudziesiêciu
klas jak inne w tej szkole. Wchodzi siê do niej z typo-
wego korytarza, prowadz¹ do niej typowe drzwi. Ta-
kie same, jak do innych klas. Ale ju¿ po ich otwarciu
dzieje siê co� dziwnego. Jeszcze klasa i ju¿ nie klasa.
Do pomieszczenia wchodzi siê przez� szafê. Tak.
Wisz¹ w niej ciuchy na wieszakach, wiêc, aby wej�æ
trzeba siê schylaæ. Jest jasno, przytulnie i� inaczej.
Mieli�my przyjemno�æ go�ciæ w tym wyj¹tkowych
miejscu. Byli�my �wiadkami kilku interesuj¹cych sytu-
acji. Np.: do pomieszczenia wchodzi uczeñ, który ma
przekazaæ informacje nauczycielce. Na pocz¹tku nie
zauwa¿a, ¿e wchodzi przez szafê. Nie zauwa¿a, ¿e po-
mieszczenie ma inny wystrój. Wchodzi jak do kolejnej
klasy, ma wype³niæ zadanie i wracaæ.  Uczeñ przeka-
zuje informacje i wychodzi. Nagle staje zamurowany,
bo zauwa¿a, ¿e wszed³� przez szafê. Zatrzymuje siê
i mówi: �ale tu jest fajnie�. Zaczyna siê rozgl¹daæ. I na-

Projektowa lista TiK-aj¹cych przebojów

prawdê jest zainteresowany tym, co jest wokó³ niego.
Kanapy zamiast ³awek. Fajny, prosty w stylu skandy-
nawski wystrój. Na �cianie wielki napis Sztuka
i Sztuczki. Niezwykle go�cinne wnêtrze. Z bujakiem
zamontowanym do sufitu. Ze �cianami wykoñczonymi
tapet¹ w pepitkê. Przy kanapach, tak modny dzisiaj,
stó³ z palet na kó³kach. W oczach ucznia jest auten-
tyczne zainteresowanie i ciekawo�æ. A st¹d ju¿ bardzo
bliska droga do tego, ¿eby zainteresowa³ siê tym, co
dzieje siê w pomieszczeniu. A dzieje siê du¿o. Na pó³-
kach stoj¹ ksi¹¿ki miêdzy innymi o designie. Mo¿na
przyj�æ na przerwie, czy w wolnym czasie i porozgl¹-
daæ siê. To jest przestrzeñ, która zachêca, obiecuje.
Tu mo¿e zdarzyæ siê co� innego. I z pewno�ci¹ zdarza
siê...W takim pomieszczeniu nie mog³o zabrakn¹æ, nor-
malnego, du¿ego, okr¹g³ego sto³u. Odbywaj¹ siê przy
nim rozmowy i spotkania.

Lodówka
Gimnazjum nr 1 w Lêborku to z pozoru szko³a

jak ka¿da inna. Budynek, korytarze, klasy, boisko, zie-
leñ. Ale my ju¿ wiemy, ¿e nic bardziej mylnego. To
szko³a wyj¹tkowa. Na ka¿dym kroku jeste�my zaska-
kiwani. W jednej z klas na �cianie widzimy graffiti.
W innej klasie, chyba od fizyki, stoi lodówka. Nie
jaka� tam sobie zwyk³a lodówka. Bardzo s³awna lo-
dówka. Dziêki tej �lodówce� nauczyciele i uczniowie
stali siê s³awni �na ca³y �wiat�. �Lodówka� to by³
projekt edutainment przeznaczony dla wszystkich �
uczniów i rodziców � którzy interesuj¹ siê tym, co
jedz¹. Uczestnicy projektu nawi¹zywali kontakt i za-
praszali do wspó³pracy ludzi z ca³ego �wiata � miêdzy
innymi ze stacji polarnych na Antarktydzie, z Japonii,
ze stacji badawczych na Spitsbergenie, z Etiopii, Gwal-
temali, USA, Panamy, Armenii, Bia³orusi, Szwajcarii
i wielu innych prosz¹c o wype³nienie ankiety i wyko-
nanie zdjêcia zawarto�ci ich lodówki. Uczniowie otrzy-
mali 120 zdjêæ lodówek z ca³ego �wiata: z Antarktydy,
Afryki, Azji, obu Ameryk, Australii. Jest nawet zdjêcie
lodówki królowej belgijskiej.

A oto lista najciekawszych rzeczy, które ludzie
trzymaj¹ w swoich lodówkach stworzona przez uczest-
ników projektu �Lodówka�:
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1. Lód ze Spitsbergenu,
2. Sweter,
3. Lakier do paznokci,
4. Robaki do ³owienia ryb,
5. Rolki slajdów,
6. Pieczone �wierszcze,
7. Rajstopy,
8. No¿e,
9. Portfel.

Masz wiadomo�æ
Spodoba³ nam siê te¿ kolejny projekt edukacyj-

ny pod nazw¹ �Masz wiadomo�æ�. Projekt �Masz
wiadomo�æ� opiera³  siê na wspó³pracy  uczniów gim-
nazjum z uczniami ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Lê-
borku. W projekcie bra³o udzia³ 25 gimnazjalistów i 25
uczniów ze SP nr 3. Dzia³ania podjête na pocz¹tku
realizacji projektu pokaza³y, ¿e wspó³czesny, m³ody
cz³owiek nie wie, co to jest papeteria, nie pamiêta cza-
sów komunikowania siê za pomoc¹ tradycyjnych li-
stów, nie zwraca uwagi na poprawne formy grzeczno-
�ciowe (najczê�ciej pisze SMSy i e-maile pos³uguj¹c
siê wieloma skrótami), nie potrafi nadaæ paczki, wy-
s³aæ listu i prawid³owo wype³niæ podstawowych dru-
ków pocztowych. Nie ma pe³nej wiedzy na temat us³ug,
które �wiadczy Poczta Polska. �Dziêki projektowi
�Masz Wiadomo�æ� nie czujemy siê ju¿ w urzêdzie
pocztowym zagubieni i znamy jego podstawowe
funkcje.�� mówi¹ uczestnicy projektu. Relacja z pro-
jektu �Masz wiadomo�æ�  zosta³a umieszczona na  stro-
nie internetowej www.maszwiadomosc.edu.pl, która
prowadzona jest w formie bloga.

DESIGN dla szkó³
Uczniowie gimnazjum bior¹ te¿ udzia³ w progra-

mie edukacyjnym �DESIGN dla szkó³�. W ramach
pierwszych zajêæ w pa�dzierniku 2013 roku zosta³y
przygotowane projekty w³asnych kolorów ³awek, które
w przysz³o�ci bêd¹ wykorzystane w szatni szkolnej,
która bêdzie projektowana i remontowana wiosn¹
2014 roku. Zdjêcia uczniów uczestnicz¹cych w zajê-
ciach wziê³y udzia³ w  konkursie fotograficznym  �DE-
SIGN w moim mie�cie�. Zdjêcia konkursowe w bar-
dzo interesuj¹cy sposób prezentuj¹ Lêbork �od stro-
ny designu�.

Eduscience
Szko³a ma w swojej ofercie równie¿ projekty prze-

znaczone dla uczniów pasjonuj¹cych siê przedmiota-
mi �cis³ymi. Od ubieg³ego roku szkolnego realizuje in-
nowacyjny, ogólnopolski projekt edukacyjny EDU-
SCIENCE, który zapewnia �¿ywe� i ciekawe pozna-
wanie �wiata nauk matematyczno-przyrodniczych.
W ramach projektu uczniowie i nauczyciele pracuj¹ na
nowoczesnej platformie e-learningowej, na której za-
mieszczane s¹ scenariusze lekcji z zakresu nauk mate-
matyczno-przyrodniczych, stworzone przy wspó³pra-
cy pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Platforma jest niepowtarzalnym �rodowiskiem pracy
dla nauczycieli. Naukowcy prowadz¹ dy¿ury on-line,
dziêki którym nauczyciele mog¹ na bie¿¹co podczas
w³asnych lekcji konsultowaæ zagadnienia naukowe.
M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w projekcie ma okazjê uczest-
niczyæ w bezpo�rednich transmisjach satelitarnych ze
Stacji Polarnej na Spitsbergenie, jak te¿ prowadziæ
monitoring przyrodniczy i sejsmiczny dziêki zainstalo-
wanym na terenie szko³y specjalnym przyrz¹dom.

Modelowa szko³a
Dzia³ania edukacyjne uczniów i ich nauczycieli zo-

sta³y zauwa¿one i wysoko ocenione przez firmê Mi-
crosoft, co zaowocowa³o zaproszeniem szko³y do sta³ej
wspó³pracy, dziêki której Gimnazjum nr 1 uzyska naj-
nowsze oprogramowanie komputerowe, otrzyma tytu³
modelowej szko³y, w której na co dzieñ obecne s¹
nowoczesne technologie komunikacyjno-informacyj-
ne, jak te¿ bêdzie mog³o liczyæ na uczestnictwo w pro-
fesjonalnych szkoleniach przeprowadzonych przez pra-
cowników Microsoftu.

Przedstawili�my tylko czê�æ wybranych dzia³añ
oraz akcji uczniów i nauczycieli z Gimnazjum nr 1 w Lê-
borku. Wiêcej informacji znajdziecie Pañstwo na stro-
nie szko³y: www.gimnazjum1.lebork.pl ö

Urszula Ka³u¿na
portal www.exspace.pl

Barbara Cie�lak, Anna Rzepa
nauczycielki

w Gimnazjum nr 1 w Lêborku


