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Kalendarz przeprowadzonych zadań Programu „Dobry Wybór” 
 
I etap programu ROZGRZEWKA – rozpoczął się spotkaniami z uczniami klas VI w 
dniach od 21.09.206r. do 02.10.2006r. Podczas spotkań omówiono cele i założenia 
programu, zaprezentowano film z finału programu w Olofstrom, omówiono informacje 
zawarte w pakiecie zgłoszeniowym, zachęcono uczniów do udziału w programie. 
 
Do 15 listopada Drużyny pracowały nad czterema uwarunkowaniami: 
1. Ja 
2. Ja i inni ludzie 
3. Społeczność 
4. Środowisko naturalne 
Zrozumienie tych pojęć jest niezbędne, by program miał sens. Cały program zbudowany 
jest wokół tych czterech uwarunkowań. Uczniowie przedyskutowali cztery 
uwarunkowania w klasie oraz z rodzicami. Każdy uczeń napisał pracę co jego zdaniem 
jest najważniejsze. 
Sztab programu otrzymał wszystkie prace od uczniów i w tym momencie każda drużyna 
zdobyła swoje pierwsze 100 punktów. 
 
II etap programu START – 27 listopada godz.15.30- 17.30 – Aula sportowa 
Każda drużyna otrzyma następne 100 pkt, jeżeli cała przyszła na START. Za każdą 
nieusprawiedliwioną osobę 5 pkt, straty, ale przed Wami będzie jeszcze wiele zadań. 
 
Przybyły wszystkie drużyny : 
 
SP Nr 2 zgłosiła 4 drużyny: 
kl. VIA – 24 uczniów „ Z jak zdrowie „ wychowawca – Ewelina Wołszyn 
kl. VIB – 21 uczniów „ TRWS Trawka Robi Wielkie Straty” wychowawca – Joanna 
Ossowska 
kl. VIC – 24 uczniów „Tygrysy z VIC” wychowawca- Grażyna Łach 
kl. VID – 27 uczniów „Pędzące ślimaki „ wychowawca – Anna Zalewska 
 
SP Nr 4 zgłosiła 5 drużyn: 
kl. VIA – 21uczniów „ Łosie” wychowawca – Dagmara Brzezińska 
kl. VIC– 26 uczniów „ Gumisie” wychowawca – Dorota Zboińska 
kl. VID – 27 uczniów „Piżmaki” wychowawca- Ewa Szwedowicz 
kl. VIE – 27 uczniów „Odlotowi Agenci” wychowawca – Marlena Rosin 
kl. VIF – 19 uczniów „Pędzące ślimaki” wychowawca – Łucja Uchacz 
 
SP Nr 5 zgłosiła 4 drużyny: 
kl. VIA – 26 uczniów „ Pracowite Mrówki” wychowawca – Hanna Fira 
kl. VIB– 27 uczniów „ Pogromcy Używek” wychowawca – Anna Dębowiak 
kl. VIC – 26 uczniów „Waleczne Tygrysy” wychowawca- Małgorzata Blonkowska 
kl. VID – 26 uczniów „Teletubisie” wychowawca – Joanna Warmińska 
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SP Nr 6 zgłosiła 6 drużyn: 
kl. VIA – 25 uczniów „Antynikotynki” wychowawca – Iwona Leśkiewicz 
kl. VIB – 20 uczniów „Zwariowana Banda” wychowawca – Ewa Dubieniecka 
kl. VIC– 22 uczniów „Winersi” wychowawca – Maria Czerwińska 
kl. VID – 22 uczniów „Korsarze” wychowawca- Wioletta Hillar 
kl. VIE – 22 uczniów „Pogromcy Dragów” wychowawca – Elżbieta Kolata 
kl. VIF – 25 uczniów „Dzieciaki z klasy 19b” wychowawca – Zbigniew Kobus 
 
Wszyscy uczniowie otrzymali znaczki z logo „DORBY WYBÓR”. Po przedstawieniu się 
Drużyn głos zabrali przedstawiciele zaprzyjaźnionego miasta ze Szwecji Olofström : Rolf 
Person, Steve Olsson Kruse oraz Jacek Jurkowski . Goście przekazali zegar, który 
będzie odmierzał czas Programu od Startu do Finału. 
Kinga Talarczyk – członek sztabu Programu przedstawiła jeszcze raz cel programu 
„Dobry Wybór”. 
Następnie Burmistrz Miasta Kwidzyna - Andrzej Krzysztofiak powiedział własnymi 
słowami co to jest sukces i dlaczego warto dokonywać dobrych wyborów. 
Kluczowym elementem spotkania były wywiady z trenerami i sportowcami najbardziej 
utytuowanych klubów sportowych ; 
Kwidzyńskiego Klubu Motorowego im. Jana Młynarskiego w Kwidzynie, Młodzieżowego 
Towarzystwa Sportowego BASKET, Miejsko-Młodzieżowego Towarzystwa Sportowego . 
Po wywiadach przedstawiciele wszystkich Drużyn wzięli udział w strzelaniu do bramki . 
Spotkanie zakończono podsumowaniem i zapowiedzią następnego etapu programu 
„Dobry Wybór”. 
 


