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Fragmenty prac
konkursowych
Pawe∏ Dzier˝ak, kl. I b, SP 89

„Mojà du˝à troskà jest mój tornister. Jest ci´˝ki, bardzo
ci´˝ki. W Êrody, gdy mam najwi´cej lekcji, to znaczy osiem,
wa˝y ponad siedem kilogramów. Ja wa˝´ 40 kilogramów,
czyli waga mojego tornistra to prawie jedna szósta wagi
mojego cia∏a. Ciekawa jestem czy jakiÊ doros∏y m´˝czyzna,
o wadze 80 kilogramów, chcia∏by nosiç na grzbiecie 13
kilogramów, czyli jednà szóstà wagi swego cia∏a?”
o˝e by doroÊli zrobili taki test
przez kilka dni, a potem mo˝e
by pomyÊleli jak zmniejszyç wag´
naszych tornistrów. To jest moje marzenie abym nie musia∏a dêwigaç takich ci´˝arów, a moja mama nie musia∏aby si´ martwiç o mój kr´gos∏up.
Chcia∏abym tak˝e, ˝eby dziennie
by∏o nie wi´cej ni˝ szeÊç lekcji, bo
jak jest osiem, to na dwóch ostatnich nie chce mi si´ ju˝ myÊleç. I sàdz´, ˝e nie tylko mnie!
Gdybym tak jeszcze mog∏a mieç
w∏asnà szafk´ w szkole, wtedy mog∏abym cz´Êç rzeczy zostawiaç
w szkole np. strój do WF-u lub ksià˝ki. Ale wtedy musia∏abym mieç w domu drugi komplet ksià˝ek. A to kosztuje! Ale mama mówi, ˝e to i tak si´
op∏aca, bo póêniej nie trzeba wydawaç pieni´dzy na leczenie chorych
i skrzywionych kr´gos∏upów.

M

Dawid Wojciechowski, kl. III d, SP 80

Katarzyna Stankiewicz, kl. VI b, SP 74

Franek Go∏´biewski kl. III, IV SSP STO

Anna Majdaƒczuk, kl. III d, SP 80

Mam jedenaÊcie, no, prawie dwanaÊcie lat. Mieszkam w uroczym zakàtku Gdaƒska, w Oliwie. Tutaj si´
urodzi∏em, wi´c z ca∏à pewnoÊcià jestem gdaƒszczaninem. Mo˝ecie zapytaç: „i co z tego?”. A du˝o. W przysz∏oÊci, gdy dorosn´, b´d´ tu
pracowa∏ i wykorzystywa∏ swój wolny czas na organizowanie zaj´ç pozaszkolnych dzieciom (mo˝e te˝ w∏asnym).
We wrzeÊniu du˝o czasu poÊwi´cam na poszukiwanie zaj´ç dodatkowych, którymi jestem zainteresowany. W takim razie postanowi∏em, ˝e
kiedy b´d´ doros∏ym m´˝czyznà,
utworz´ jednà lub kilka stron internetowych specjalnie dla dzieci, gdzie
umieszczone b´dà informacje co-

dzienne, tygodniowe, a mo˝liwe, ˝e
te˝ miesi´czne, o wszystkich dost´pnych zaj´ciach pozaszkolnych. Poniewa˝ ju˝ wszystkie szko∏y b´dà
wyposa˝one w komputer z dost´pem
do internetu, ka˝de dziecko b´dzie
mog∏o tam zajrzeç bez trudu.
Piotr Walentynowicz, kl V, SP 2

Gdybym by∏ przewodniczàcym
Rady Miasta Gdaƒska, dà˝y∏bym do
promocji literatury wÊród m∏odzie˝y. Nieszcz´Êliwie si´ sk∏ada, ˝e
ksià˝ki nie sà zbyt popularne wÊród
m∏odych ludzi. Sam nie mam nic
przeciwko telewizji i grom komputerowym, co wi´cej, tak˝e z nich korzystam, ale nie wyobra˝am sobie ˝ycia
bez czytania.
Dobrym rozwiàzaniem wydaje mi
si´ organizowanie imprez reklamowych w szko∏ach, gdzie mo˝na dotrzeç do najwi´kszej iloÊci odbiorców. Mo˝na by wówczas informowaç
o walorach dobrej ksià˝ki, urzàdzaç
konkursy sprawdzajàce poziom zapami´tania treÊci czytanego tekstu
i informacji w nim zawartych. Nagrodami by∏yby oczywiÊcie ksià˝ki.
Damian Stankiewicz, kl. VI b, SP 80

Pierwszà rzeczà, jakiej dokona∏abym b´dàc Przewodniczàcym Rady
Miasta Gdaƒska to decyzja budowy
obszernej biblioteki z czytelnià, du˝ym wyborem ksià˝ek ró˝nego gatunku oraz z nowoÊciami literackimi. Uwa˝am, ˝e budowa takiej
biblioteki, zamiast kolejnego supermarketu, by∏aby dobrà inwestycjà.
Joanna Groht, kl. VI, SP 58
ciàg dalszy na str. 14
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dyne boisko na moim osiedlu jest zaj´te przez osoby doros∏e najcz´Êciej
nietrzeêwe. S∏u˝by miejskie zbyt ma∏à uwag´ zwracajà na zachowanie
si´ ludzi doros∏ych w stosunku do
dzieci.

miejskich na rozwiàzanie tego problemu, na stworzenie tym m∏odym
ludziom ciekawej alternatywy. Uwa˝am, ˝e mog∏oby nià byç zorganizowanie ró˝nego rodzaju Êwietlic, do
których wst´p by∏by nieodp∏atny,
a gdzie mo˝na by∏oby pograç na
komputerze, skorzystaç z Internetu,
poczytaç ksià˝k´ i nawiàzaç nowe
znajomoÊci.

Samanta Wo∏ota, kl. IV, SP 46

Adrian Mazur, kl. VI, SP 82

Bardzo kocham moje miasto, ale
czasem si´ go boj´. Poniewa˝ ucz´szczam na zaj´cia do Pa∏acu M∏odzie˝y, cz´sto chodz´ ulicà D∏ugà. Zawsze jest tam du˝o ludzi, wi´c
powinno byç bezpiecznie, ale to wcale nieprawda. Zdarzy∏o si´ kilka razy, ˝e podchodzili do mnie niewiele
starsi ch∏opcy i chcieli ode mnie pieniàdze. Nie mia∏am, wi´c zabrali mi
czapk´. A dwóch panów ze Stra˝y
Miejskiej przechodzi∏o obok i tylko
patrzyli... Bardzo si´ ba∏am, ba∏am
si´ nawet krzyczeç.
Wi´c gdybym by∏a Przewodniczàcà Rady Miasta, to kaza∏abym tym
panom stra˝nikom nie tylko patrzeç,
ale coÊ zrobiç, a zw∏aszcza uwa˝aç
na dzieci i pilnowaç tych miejsc
gdzie jest najwi´cej drobnych przest´pstw.

Uwielbiam jeêdziç na rowerze, ale
gdzie? Âcie˝ek rowerowych w Gdaƒsku jest ma∏o i daleko od mojego domu, a gdy je˝d˝´ po ulicy, moja mama bardzo denerwuje si´ o moje
bezpieczeƒstwo. Boi si´, ˝e wpadn´
pod za szybko jadàcy samochód lub
˝e ktoÊ zabierze mi rower, bo nie jest
bezpiecznie na naszych osiedlach.
Boj´ si´ wieczorem lub gdy robi si´
ciemno wychodziç z domu na dodatkowe zaj´cia albo na spacer z psem.
Innym moim zmartwieniem jest
brud i niechlujstwo ludzi. Mieszkam w Osowej i prawie codziennie
chodz´ na spacer z psem nad jezioro.
Przera˝ajà mnie Êmieci, pobite butelki pozostawione przez ludzi odpoczywajàcych nad jeziorem. Jak mo˝na byç takim brudasem? Czy nie
mo˝na po sobie posprzàtaç?
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Uwa˝am, ˝e du˝ym problemem
jest brak galerii dla dzieci i m∏odzie˝y w Gdaƒsku. Chodz´ do Pa∏acu
M∏odzie˝y na ró˝norodne zaj´cia
plastyczne. Raz na jakiÊ czas organizujemy wystawy w galerii znajdujàcej si´ w piwnicy Pa∏acu. Niestety
najcz´Êciej jest tak, ˝e wystaw´ mo˝na oglàdaç tylko w dniu wernisa˝u,
poniewa˝ pomieszczenie jest zamkni´te na klucz i wiele osób w ogóle nie wie o jego istnieniu. Na dodatek niektóre z prac musimy
zdejmowaç, poniewa˝ odbywajà si´
tam ró˝ne spotkania doros∏ych, ale
to my musimy uwa˝aç, aby nie zosta∏y uszkodzone! Bardzo si´ staramy, jednak nie po ka˝dej wystawie
wszystkie nasze dzie∏a wracajà z powrotem, poniewa˝ albo zostajà
zniszczone i wyrzucone, albo po prostu ukradzione.
Marta Szyler, kI. VI d, SP 58

Zaj´cia wychowania fizycznego
na korytarzu szkolnym nie sprawiajà uczniom przyjemnoÊci i sà ucià˝liwe dla nauczycieli prowadzàcych
lekcje w sàsiednich klasach, dlatego
ka˝da szko∏a powinna mieç du˝e sale gimnastyczne i dobry sprz´t sportowy.
W ka˝dej szkole przyda∏aby si´ te˝
sto∏ówka i Êwietlica. W Êwietlicy
mnóstwo gier i komputery, a w sto∏ówce dobre obiady, dla najbiedniejszych uczniów za darmo.
Julia Zar´bska, kl. IV, SP 67

Drugim problemem jest wysoki
poziom przest´pczoÊci. Chcàc go
zmniejszyç, w wielu dzielnicach wybudowa∏abym komisariaty Policji.
Chcia∏abym, aby wszystkie dzieci
czu∏y si´ bezpiecznie.
Dominika Lniska, kl. IVc, SP 65

Swój czas pozaszkolny sp´dzamy
przewa˝nie na podwórku przed swoim domem. Podwórka mojej dzielnicy sà brzydkie i ponure. Ludzie doroÊli nie pozwalajà graç tam dzieciom
w pi∏k´. Zawieszajà tabliczki na blokach z informacjà o zakazie gry, a je-

Magda Lubocka, Szko∏a Muzyczna

Gdaƒsk, jak ka˝de du˝e miasto
w Polsce boryka si´ z wieloma problemami. Jednym z podstawowych
jest poczucie zagro˝enia przest´pczoÊcià. Aby zapewniç poczucie bezpieczeƒstwa mieszkaƒcom nale˝a∏oby
zwi´kszyç cz´stotliwoÊç patroli policyjnych w tych rejonach. Mo˝na tak˝e zwi´kszyç iloÊç funkcjonariuszy
zajmujàcych si´ zwalczaniem drobnej przest´pczoÊci.
Daniel Stefanowski, kl. V c, SP 2

Innym
problemem,
którym
chcia∏bym si´ zajàç jako Radny
Miasta Gdaƒska, jest zorganizowanie wolnego czasu dzieciom i m∏odzie˝y, którzy z braku zaj´cia i nadmiaru wolnego czasu, cz´sto w∏óczà
si´ bez celu po ulicach, niekiedy
niszczàc przy tym mienie, b´dàce
w∏asnoÊcià miasta. Zaproponowa∏bym przeznaczenie cz´Êci funduszy

Szymon Szulc, kl. V,
III Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa STO

Nazywam si´ Noemi Etush mam
11 lat i chodz´ do klasy N b Szko∏y
Podstawowej nr 67. Mieszkam
w dzielnicy Dolne Miasto przy ulicy
Toruƒskiej. Zdecydowa∏am si´ pisaç
„O troskach i zmartwieniach dzieci
«, poniewa˝ codziennie widz´ w mojej dzielnicy dzieci potrzebujàce pomocy. Zorganizowanie Domu Kultury w dzielnicy Dolne Miasto
pozwoli∏by dzieciom sp´dzaç inaczej
czas. Wszystkie dzieci sà bardzo
zdolne, ale nie majà mo˝liwoÊci rozwijaç swojego talentu. Najm∏odsi
lubià prace plastyczne, starsi lubià
Êpiewaç i taƒczyç. Potrzebna te˝ jest
czytelnia czasopism i biblioteka.
W okresie jesienno-zimowym m∏odzie˝ mog∏aby sp´dzaç czas w klubach sportowych
Noemi Etush, kl. N b, SP 67

