
 

 Pożegnanie pierwsze, ale nie ostatnie! 

 Sprawozdanie z podsumowania asystentury Comeniusa w G24 

Choć do końca roku szkolnego pozostało jeszcze kilka dni, to 18 czerwca o godz. 12:00 w świetlicy 

odbyło się uroczyste podsumowanie asystentury Comeniusa w naszej szkole. Oprócz społeczności Gimnazjum nr 

24 (z wyjątkiem klasy 3b, która pojechała do Krakowa) byli również obecni zaproszeni goście: dyrektorzy 

okolicznych szkół podstawowych, reprezentacje uczniów; panie Agnieszka Słota oraz Urszula Klimaszewska i 

grupa uczniów z Gimnazjum nr 12, które także gościło w tym roku asystenta z zagranicy; pani Joanna Sobotnik z 

Kuratorium Oświaty w Katowicach – koordynator programu Comenius. 

 W czasie spotkania głos zabrali/pojawili się na scenie: 

- Adam Goździk jako konferansjer, pojawiając się na wizji i znikając; 

- pan dyrektor Łukasz Rogowski, witając zebranych i przedstawiając miłych gości; 

- ATT, śpiewając węgierską piosenkę ludową „Kwiatuszku mój”; 

- pan Kristof Velkey, przedstawiając przebieg swojego pobytu w G24; 

- chłopcy z 1a, wykonując skoczny taniec mężczyzn z Transylwanii; 

- pani Agnieszka Słota i jej uczniowie z G12, prezentując owoce asystentury w swojej szkole; 

- pani Joanna Sobotnik, podkreślając wartość asystentury i programu Comenius; 

- pani Agnieszka Klar, zapraszając przedstawicieli klas lub klasy do przedstawienia miłych akcentów 

pożegnalnych przygotowanych wcześniej wraz z wychowawcami. 

I tak – w kolejności alfabetycznej wystąpili: 

- Natalia Musioł i Kacper Sielski z 1a (z pamiątkowym kubkiem opatrzonym wspólnym zdjęciem i z nieśmiałym 

dobrym słowem), 

- 2a w całości ( z piosenką grupy The Beatles, portretem „pędzla” Julii Kaźmierczak i klasową kartką pod hasłem 

„Za co lubimy Kristofa V.!”), 

- Ola Sobieszek z 3a (z nostalgiczno – komiczną prezentacją multimedialną – fragmenty poniżej -  i gorącymi 

podziękowaniami), 

- Daria Jagiełło i Mariusz Sobczyk z 1b (ze wspomnieniowym wierszem napisanym przez klasę i sympatycznym 

drobiazgiem), 

- Sandra Jakubczak i Wiktoria Łyczak z 2b (z serdecznymi podziękowaniami i prototypem pamiątkowej koszulki z 

kolażem zdjęć) oraz cała 2b (z piosenką węgierskiego zespołu Omega w wersji polsko – angielskiej), 

- pani Maria Kłaczka i Grzesiu Górowski z 3b (z klasowym pamiętnikiem i publikacją nt. miejsc wartych 

zwiedzenia) 

- Michał Rudoll, Michał Wirtelczyk i Bartosz Jagieła z 1c (z gawędą o Pani Twardowskiej, testem słuchania ze 

zrozumieniem i pysznym mazurkiem), 

- Gosia Klar, Angela Syk i Pola Ułasiewicz z Klubu Węgierskiego (z polskimi specjałami formie prezentu i 

podziękowaniami). 



Uczestnicy spotkania dwukrotnie mieli okazję spróbować przysmaków węgierskiej kuchni – kanapeczek z 

pikantną węgierską kiełbaską i słonych drożdżowych bułeczek. 

Na koniec pan Andrzej Kasperek wykonał jeszcze pamiątkowe megazdjęcie (wkrótce się przekonamy, jak pięknie 

wyszliśmy)!  

Poniżej fragmenty materiałów przygotowanych przez klasę 3a z panią Marleną Bier.  

           

                     

                      

                 

          



     

 

      

Postscriptum 

Przepraszamy za usterki! 

Kto jest bez winy, niech śpi spokojnie!  

Kto ma sobie coś do zarzucenia, niech uderzy się w pierś i uczy na własnych błędach… 

Serdecznie dziękujemy: 

 wychowawcom i klasom za zaangażowanie i pomysłowość 

 pani Anecie za sprint po prąd  

 Dominikowi Sobieszkowi za cierpliwość wobec sprzętu 

 Adamowi Kwiatkowi za obsługę ekranu i pilota 

 Adamowi Goździkowi za konferansjerkę z kapryśnym mikrofonem 

 chłopcom z 2b i pani Eleonorze Czybie za przygotowanie świetlicy 

 pani Beacie Bigos za barwny napis 

 pani Magdalenia Pudło oraz grupce z 2a za niemiecki akcent dla nastoletnich gości, a pani 

Jolancie Stajszczyk – Mross za czujne oko  

 panu Andrzejowi Kasperkowi wraz z kołem fotograficznym za obecność obiektywów różnej 

maści 

 sekcji kuchennej za wytrwałe krojenie i nabijanie    


