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I PREZENTACJA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z PROJEKTU         

„TO JEST GIMNAZJUM” 

Dnia 26 maja 2012 roku odbyła się pierwsza prezentacja osiągnięć uczniów 

biorących udział w projekcie TO JEST GIMNAZJUM. 

 Projekt TO JEST GIMNAZJUM jest realizowany w ramach                         

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Beneficjentem projektu jest Gminna 

Administracja Oświaty w Konopiskach. Projekt skierowany jest do uczniów klas 

I-III z gimnazjów znajdujących się na terenie Gminy Konopiska: 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Kochanowskiego w Aleksandrii 

 Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach 

 Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach 

 W skład grupy docelowej wchodzą gimnazjaliści objęci wsparciem              

w dziedzinie poradnictwa i doradztwa zawodowego. Wśród nich znajdują też 

uczniowie wykazujący szczególne zainteresowania i uzdolnienia w zakresie 

edukacji obywatelskiej, sztuki teatralnej i informatyki. Od momentu rozpoczęcia 

realizowania projektu w gimnazjach poszerzono i uatrakcyjniono ofertę zajęć 

pozalekcyjnych dzięki utworzeniu Kół Teatralnych, Kół Młodych Demokratów, Kół 

Informatycznych, utworzono Szkolne Ośrodki Karier , wprowadzono zajęcia       

z poradnictwa i doradztwa zawodowego.  

 
 Po dziewięciu miesiącach trwania projektu uczniowie zaprezentowali 

dotychczasowe swoje osiągnięcia 26 maja w Hali Sportowej w Konopiskach. 

Uroczystość uświetnili swoją obecnością Wójt Gminy Konopiska p Jerzy Socha , 

pani Zastępca Wójta Magdalena Jarosz - Wawrzyńczak, przedstawiciel Rady 

Gminy p Robert Kołodziejczyk, Dyrektor Gminnej Administracji Oświaty             

w Konopiskach p Dorota Skoczylas, Dyrektorzy Gimnazjów : p. Paweł Bekus,        

p. Tamara Gwóźdź, p. Stanisław Michalczyk, rodzice z Rady Rodziców, nauczyciele 

oraz rodzice i najbliżsi uczniów występujących. Całą imprezę prowadziła pani 

dyrektor Gimnazjum w Hutkach Tamara Gwóźdź.  

 Jako pierwsi na prezentacji wystąpili uczniowie z Gimnazjum                     

w Konopiskach. Ta część prezentacji była efektem wspólnej pracy kół:  

teatralnego (opiekun p Alicja Kamińska) , młodych demokratów (opiekun p Ilona 

Siemiętowska) i koła informatycznego (opiekun p. Izabela Stanisz). Pokazano 

przedstawienie pod tytułem „Zielony wędrowiec, czyli historia pewnej piosenki”. 

Przedstawienie to nawiązywało do wydarzeń z 22 lipca 2011 roku kiedy to 
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uzbrojony ekstremista Andreas Breivik zastrzelił na wyspie Utoya 77 uczniów     

w wieku 16,17,18 lat. Chciał w ten sposób zamanifestować swoje rasistowskie 

poglądy i sprzeciw wobec wielokulturowości. 26 kwietnia 2012 roku 40000 

Norwegów zebrało się w centrum Oslo podczas procesu mordercy i zaśpiewano 

mu znienawidzoną przez niego piosenkę pt. „Dzieci Tęczy”. Nasi gimnazjaliści 

również zaśpiewali tę piosenkę. Uczniowie chcieli w tym przedstawieniu 

przekazać , że tolerancji, demokracji i poszanowania jednostki musimy uczyć 

młode pokolenie. Nieważny jest bowiem kolor skóry, religia, przekonania czy 

pochodzenie, liczy się człowiek i to co sobą wnosi do współczesnego świata.        

W dalszej części prezentacji zobaczyliśmy krótki reportaż ze spotkań  uczniów   

z koła młodych demokratów m. innymi np. z Wójtem Gminy p. Jerzym Sochą, czy    

p. Barbarą Herbą autorką książki o dziejach Konopisk. Był również zorganizowany 

pokaz zdjęć wykonanych w czasie trwania projektu- zdjęcia te uczniowie 

wykonywali i „obrabiali” z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania  zakupionego 

z funduszy unijnych. 

 Następnie prezentowało się koło informatyczne (opiekun p. Artur Żukow )               

z Gimnazjum w Hutkach – zobaczyliśmy interesujący pokaz slajdów  zdjęć 

poddanych ciekawym modyfikacjom z wykorzystaniem programów graficznych np. 

CorelDRAW (również zakupiony w ramach projektu). Na tablicach  mogliśmy 

oglądać zdjęcia jakie udało się wykonać uczestnikom koła w trakcie trwania zajęć. 

Trzeba przyznać że ich autorzy to obiecujący młodzi fotograficy. 

 Kolejno obejrzeliśmy  występ koła teatralnego z Gimnazjum w Aleksandrii 

(opiekun p . Anna Ankowska). Gimnazjaliści pokazali nam w swoim przedstawieniu 

najważniejsze etapy , momenty w życiu każdego człowieka :od narodzin po 

śmierć, miłość, przyjaźń, bunt, czas pracy. Ci młodzi wykonawcy zachwycili 

wszystkich bardzo profesjonalnym występem . Z wykorzystaniem śpiewu, tańca , 

emocji, pasji przenieśli oglądających w magiczny świat teatru. 

 Po przedstawieniu teatralnym uczniowie z koła informatycznego                 

z Gimnazjum w Aleksandrii (opiekun p Dariusz Herman) przedstawili prezentację 

slajdów  dotyczącą ich zajęć. W trakcie zajęć zapoznali się oni z programem 

graficznym CorelDRAW, poznali Microsoft Office Picture Manager- podstawowy 

program pakietu Office służący do edycji obrazów i zarządzania obrazami, 

zapoznali się z tajnikami grafiki komputerowej . 

 Kolejno wystąpili uczniowie z Gimnazjum w Hutkach : koło teatralne 

(opiekun p. Agnieszka Jakubowska) i koło młodych demokratów (opiekun              

p. Anna Trzepizur). Przedstawili oni spektakl pod tytułem „Uczta Demokratów”.              

W przedstawieniu wykorzystane zostały stroje zakupione z funduszy unijnych.    
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Z pewnością barwne kostiumy ułatwiły młodym aktorom przeniesienie się              

w odlegle czasy starożytnych Aten. Uczniowie pokazali jak funkcjonowała 

demokracja w starożytnym państwie , w jaki sposób wprowadzano w nim reformy, 

jak pobierano podatki.  

 Jako ostatni prezentowali się uczniowie z koła demokratów z Gimnazjum             

w Aleksandrii (opiekun p. Sylwia Herman). W humorystyczny sposób przedstawili 

zagadnienia poruszane na zajęciach . 

 Na prezentacji można było też obejrzeć zdjęcia wykonane przez uczniów   

z kół informatycznych zrobione podczas zajęć i z wypraw plenerowych. 

 Uczniowie uczestniczący w zajęciach z poradnictwa i doradztwa 

zawodowego z Gimnazjum w Hutkach i z Gimnazjum w Aleksandrii (opiekun         

p. Tamara Gwóźdź) również zaprezentowali zdjęcia ze swoich zajęć. 

 Na zakończenie prezentacji zabrała głos kierownik projektu „To jest 

Gimnazjum” Jolanta Domalewska – Krocz. Podziękowała wszystkim, którzy są 

zaangażowani w projekt, wyraziła duże uznanie dla uczniów biorących udział         

w zajęciach z projektu, życząc dalszych sukcesów w realizowaniu projektu, 

podziękowała również wszystkim za przybycie na prezentację. 

 Po występach uczestnicy projektu TO JEST GIMNAZJUM mogli liczyć na 

słodki poczęstunek. Oczywiście zorganizowanie całej imprezy było ciężką 

zespołową pracą. Zaproszenia na prezentację uczniów wykonali pod okiem 

opiekuna grupy p Artura Żukowa uczniowie z koła informatycznego z Gimnazjum 

w Hutkach. Natomiast plakat informacyjny dotyczący planowanej prezentacji 

został wykonany przez uczniów z koła informatycznego z gimnazjum w Aleksandrii 

pod okiem p Dariusza Hermana. 

 

Opracowała Agnieszka Kołodziejczyk  

 


