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ROZGRZEWKA – I część programu 
 
Program rozpoczął się w październiku br. Przedstawiciele sztabu programu przestawili w 
szóstych klasach ideę programu.  
Do programu przystąpiło 16 Drużyn – 406 uczniów: SP NR 2 – 4 klasy – 97 uczniów, SP Nr 
4 – 4 klasy – 100  uczniów, SP Nr 5 – 3 klasy – 81 uczniów,  
SP Nr 6 – 5 klas – 128 uczniów.  
Uczniowie nazwali swoje Drużyny i dostarczyli imienne listy uczestników. 

W programie udział biorą: 

SP Nr 2 – kl. VIA – „Krzysiu i przyjaciele” – 25 uczniów, wychowawca Jolanta Obód  
                kl. VIB – „Antyemotubisie”- 23 uczniów, wychowawca Ewelina   Wołoszyn 
                kl. VIC – „Króliki anty narkotyki”- 25 uczniów, wychowawca Grażyna Łach 
                kl. VID – „Muminki pogromcy kokainki”- 24 uczniów, wychowawca Joanna Guze 
 
SP Nr 4 – kl. VIA – „Turbodymomeni”- 28 uczniów, wychowawca Dagmara Brzezińska 
                kl. VIB – „Mieszanka wybuchowa”- 26 uczniów, wychowawca Łucja Uchacz 
                kl. VIC – „Kurczaki z VI paki”- 27 uczniów, wychowawca Justyna Dzierżak 
                kl. VID – „Kaktusy” – 19 uczniów, wychowawca Danuta Dąbrowska 
 
SP Nr 5 – kl. VIA – „Sportowe Uzależnienie”- 30 uczniów, wychowawca Anna Dębowiak 
                kl. VIB – „Dragobójcy”- 25 uczniów, wychowawca Małgorzata Blonkowska 
                kl. VIC – „Dragstersi”- 26 uczniów, wychowawca Krystyna Duczyńska – Hryb 
 
SP Nr 6 – kl. VIA – „Dzikusy”- 29 uczniów, wychowawca Wioletta Hilar 
                 kl. VIB –„Pingwiny”- 21 uczniów, wychowawca Grażyna Dobrosielska 
                 kl. VIC – „Angels”- 25 uczniów, wychowawca Maria Czerwińska  
                 kl. VID – „No name”- 28 uczniów, wychowawca Jolanta Drypa, 
                 kl. VIE –„Pokemony”- 25 uczniów, wychowawca Joanna Kerlin- Serocka 
Zaliczeniem ROZGRZEWKI było napisanie wypracowania przez każdego ucznia na temat 
jednego z czterech uwarunkowań: 
Ja, 
Ja i inni ludzie,  
Społeczność,  
Środowisko naturalne. 
Za wykonanie zadania Drużyny otrzymały punkty po 100 pkt. z wyjątkiem jednej Drużyny z 

SP 4: „ Mieszanka wybuchowa”- 95 pkt. 



START – II część program 
Start programu odbył się 25.11.2009r. w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6. 

Każdy z uczestników otrzymał smycz z napisem „Dobry Wybór” 

Za obecność wszystkich uczestników podczas STARTU każda Drużyna otrzymała po 100 
pkt. 
Każda szkoła dokonała prezentacji swoich Drużyn. 
Po przedstawieniu się wszystkich Drużyn wystąpił zespół muzyczny pn. „Klub Dobrej 
Piosenki”. Miał on na celu pokazanie młodym ludziom alternatywy spędzania wolnego czasu.  
Spotkanie zakończono podsumowaniem i zapowiedzią następnego etapu programu „Dobry 
Wybór”. 
W styczniu, lutym, marcu, kwietniu 2010r. w lokalnej prasie będą ukazywać 
się zadania, które Drużyny będą rozwiązywać i przekazywać do sztabu  
programu w wyznaczonym czasie. 
FINAŁ programu planowany jest na 24.04.2010r. w Szkole Podstawowej  
Nr 2. 
 
 


