
Podyskutujmy o bezpieczeostwie… 

15 grudnia odbyła się w naszym gimnazjum debata „Czy istnieje dla mnie 

alternatywa?”, która stanowiła podsumowanie działao prowadzonych od września w ramach 

projektu  „Dla mnie istnieje alternatywa – BRh+” (Bezpieczeostwo, Rekreacja, hobby…)  

finansowanego w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015 – 2018 

organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i 

opieki w szkołach „Bezpieczna+”. W spotkaniu uczestniczyli:  

 Burmistrz Gminy Żukowo – Pan Wojciech Kankowski, 

 Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu – Pani Aleksandra Rogalewska, 

 Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury – reprezentowany przez Pana Jerzego Formelę, 

 przedstawicielka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Mariola Łukaszewicz, 

 przedstawiciel Policji – asp. Adam Kaszubowski, 

 trener jazdy na rolkach – Pan Przemysław Kępioski, 

 Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Joanna Mielewczyk-Pytka, 

 Dyrekcja Publicznego Gimnazjum nr 2 – Pani Mirosława Żołna, Pani Alicja Patoka oraz 

Pani Beata Płotka, 

 Przedstawiciel grupy militarnej – Dariusz Sikorski, 

 Pedagog szkolny – Pani Katarzyna Grabowska, 

 uczniowie naszej szkoły. 

Dyskutowano na temat bezpieczeostwa młodzieży oraz sposobów spędzania wolnego 

czasu przez gimnazjalistów. 

Wyjściem dla dyskusji była analiza badao CBOS, z których wynika, że prawie połowa 

uczniów gimnazjów spędza swój wolny czas, siedząc przed ekranem komputera. W tym 

miejscu Burmistrz Gminy Żukowo zwrócił uwagę na problem agresji w Internecie, natomiast 

Pani Mariola Łukaszewicz przywołała wyniki badao GOPS mówiące o uzależnieniu młodzieży 

od komputera. Rozmawiano także o samotności w sieci i wpływie spędzania czasu w 

przestrzeni wirtualnej na psychikę człowieka – impulsem do wymiany zdao był film 

zrealizowany w ramach projektu pt. „Pokolenie samotnych”. Pani Aleksandra Rogalewska, 

jak również Pani Mirosława Żołna przedstawiły bogatą i różnorodną ofertę zajęd dla 

młodzieży gimnazjalnej, zaznaczając równocześnie, że oczekują sygnałów od uczniów, jakich 

inicjatyw na terenie szkoły i gminy oczekują.  

Spotkanie uwieoczyło rozdanie nagród uczniom, którzy wiele wiedzą na temat zasad 

BHP oraz bezpieczeostwa na terenie skateparku. Lista laureatów w konkursach przedstawia 

się następująco: 

w konkursie „Jestem bezpieczny na skateparku”: 

I m. zajął Jakub Plicht z kl. I h 

II m. – Piotr Pryputniewicz z kl. I a 

III m. – Artur Konkel z kl. IIb; 

w konkursie „Czy znam zasady BHP ?”: 



I m. zajął Krzysztof Fularczyk z kl. I a 

II m. – Seweryn Kwidzioski z kl. I h 

III m. –  Magdalena Rybus z kl. I h. 

Podczas debaty zostały również ogłoszone wyniki szkolnego „Konkursu Talentów”. 

Okazało się, że pierwsze miejsce zajęła Dominika Stencel z kl. I f zdobywając 169 głosów, 

drugie – Tadeusz Maderski z kl. IIc – 159 głosów, trzecie miejsce zespół cheerleaderek 

prowadzony przez Panią Mariolę Aranowską – 98 głosów. 

Po wręczeniu nagród odbył się pokaz „mody bezpiecznej”. 

Spotkanie zakooczyło się miłym akcentem – rozdaniem jo-jo z napisem „Dobro 

powraca” przez Panią Dyrektor Mirosławę Żołnę – oraz słodkim poczęstunkiem. 

Wszystkim gościom serdecznie dziękujemy za przybycie. Nauczycielom za zaangażowanie 

w realizację projektu, szczególnie pani Joannie Swendzie i pani Monice Sikorskiej. 

 

 Koordynator Projektu – Monika Rychert 

Dyrekcja Publicznego Gimnazjum nr 2 

Spotkanie było finansowane w ramach Rządowego programu wspomagania 

w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły 

w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki 

w szkołach - "Bezpieczna+" 

 

 


