Badanie tożsamości kulturalno-społecznej
i świadomości historycznej
mieszkańców Pruszcza Gdańskiego

Z początkiem roku 2018 ruszyła realizacja projektu: „Rok Tożsamości Pruszcza
Gdańskiego”, którego pomysłodawcą i inicjatorem była dyrekcja, grupa nauczycieli oraz
młodzież Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Pruszczu Gdańskim. Do wspólnych prac
dołączyły pozostałe pruszczańskie szkoły, przedszkola oraz inne miejskie placówki oświatowokulturalne. Wspólnie podjęte działania mają na celu przybliżenie mieszkańcom Pruszcza,
historii i walorów własnego miasta oraz zbudowanie poczucia więzi pomiędzy mieszkańcami,
a także przynależności do swojego regionu.
Na sesji w dniu 19 grudnia 2017 r. Rada Miasta ustanowiła rok 2018 „Rokiem
Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”, a Burmistrz Miasta Janusz Wróbel objął osobisty patronat
nad tym wydarzeniem. W ramach zaproponowanych działań, przez cały rok 2018, odbywać się
będą liczne imprezy kulturalno-oświatowe, w tym spotkania i wykłady otwarte o tematyce
związanej z historią naszego miasta. Przeprowadzone zostaną także badania opinii publicznej,
jak również różnorodne konkursy szkolne i miejskie.
Obecnie, w projekt zaangażowane są wszystkie miejskie placówki oświatowe, co
dodatkowo powinno zachęcić mieszkańców Pruszcza Gd. do udziału w zaproponowanych
przedsięwzięciach. Już teraz gorąco zapraszamy pruszczan do aktywności i zabawy, zarówno
tych najmłodszych, jak i najstarszych.
Mamy nadzieję, że wspólna praca oraz wysiłek, a także rozrywka zaowocują budową
lub wzmocnieniem lokalnej więzi oraz poczuciem własnej tożsamości.

Organizatorzy i koordynatorzy projektu

W ramach „Roku Tożsamości Pruszcza Gdańskiego” proponujemy:
1. Przeprowadzić badania opinii publicznej, jak również inne działania mające na celu
określenie zakresu tożsamości, przynależności regionalnej oraz kulturalno-społecznej
mieszkańców Pruszcza Gd. (rozmowy, wywiady itp.).
2. Oczekujemy, że w wyniku podjętych działań otrzymane informacje pozwolą
scharakteryzować profil typowego „pruszczanina”.
3. Przez cały rok 2018 cyklicznie organizować imprezy kulturalno-oświatowe przeznaczone
dla mieszkańców Pruszcza. Głównymi celami będzie:
- zbudowanie poczucia wspólnoty mieszkańców Pruszcza Gd.;
- zapoznanie z historią Pruszcza począwszy od 1918 r. (Wolne Miasto Gdańsk, II wojna
światowa, PRL, przemiany ustrojowe po 1989 r.);
- ukazanie przez samorządowców wizji przyszłości naszego miasta, nakreślenia kierunków
jego rozwoju;
- zachęcanie mieszkańców do brania udziału w życiu miasta i propagowania swojej lokalnej
przynależności;
- promocja miejsc upowszechniających lokalną historię: m.in. Faktoria, przyszłe Muzeum
Pruszcza Gd. (zachęcenie mieszkańców do przekazywania pamiątek) oraz działające w
regionie Stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś i Jutro”.
4. Podjęcie w ramach programu współpracy z 49. Bazą Wojskową w Pruszczu Gd. w myśl
hasła przewodniego: „Wojsko w Pruszczu Gd. na przestrzeni lat”. W tym:
- w miesiącach kwiecień-październik cykl spotkań w 49 Bazie Lotniczej z dziećmi i młodzieżą
pruszczańskich placówek szkolno-wychowawczych w ramach „Dni Otwartych Koszar”;
- aktywny udział w imprezie wojskowej „Święto 49 Bazy Lotniczej” (czerwiec);
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w ramach obchodów: 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz 100-lecia lotnictwa
wojskowego.
5. Wnioski z przeprowadzonych badań opinii publicznej, imprez, spotkań, wykładów i
konkursów przedstawić w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność publikacji książkowej.
Opracowane informacje mają stanowić materiał dla lokalnej edukacji społeczeństwa oraz
propagować wspólne dla mieszkańców przywiązania i obyczaje. Ponadto publikacja może być
punktem wyjścia dla kolejnych badań nad regionem.

Terminarz – proponowany program imprez kulturalno-oświatowych:
Styczeń 2018 r.
- spotkanie wszystkich koordynatorów z pomysłodawcami projektu w ZSO nr 1 w Pruszczu
Gd. w celu omówienia założeń programu i pozdziału zadań wraz z omówieniem
oczekiwanych efektów;
- uroczyste obchody „Marsz Śmierci” z wojskową asystą honorową.
Luty 2018 r.
- ogłoszenie w lokalnych mediach, stronach internetowych (m.in. na www.pruszczgdanski.pl w zakładce MIESZKANIEC oraz www.zso1.pl w zakładce Rok Tożsamości)
informacji o projekcie i jego głównych założeniach. Zaproszenie mieszkańców do wspólnej
zabawy i aktywności w zaplanowanych działaniach;
- zapowiedź miejskiego konkursu „Zostań naszym mieszkańcem!” polegającego na
zaprojektowaniu plakatu zachęcającego do zamieszkania w Pruszczu Gd. Patronat
honorowy nad konkursem objął Burmistrz Miasta Pruszcza Gdańskiego – regulamin
konkursu na stronie: www.pruszcz-gdanski.pl w zakładce MIESZKANIEC;
- zapowiedź miejskiego konkursu fotograficznego pod tytułem: „Pruszcz zatrzymany w
kadrze” – www.pruszcz-gdanski.pl w zakładce MIESZKANIEC;
- uroczyste obchody przyłączenia Pruszcza do Macierzy z wojskową asystą honorową.
Marzec 2018 r.
- przesłanie przez zespoły koordynujące do szkół i przedszkoli informacji oraz regulaminów
planowanych szkolnych konkursów:
- plastycznego,
- muzycznego,
- recytatorskiego,
- historycznego,
- tanecznego;
- anglojęzycznego.
- na stronach: www.pruszcz-gdanski.pl w zakładce MIESZKANIEC oraz www.zso1.pl w
zakładce Rok Tożsamości przedstawienie regulaminów konkursów szkolnych i miejskich;
Kwiecień 2018 r.
- organizacja wraz z ogłoszeniem wyników konkursu recytatorskiego (organizator: SP 4).
- wykład w auli w LO nr 1: Pruszcz w oczach i opinii mieszkańców – miasto na przestrzeni

ostatnich dekad - historycy stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś i Jutro”.
Maj 2018 r.
- organizacja wraz z ogłoszeniem wyników konkursów plastycznych (organizatorzy: SP 2,
SP 3);
- wystawa, w placówkach macierzystych, zdjęć pochodzących z własnych kronik
pokazujących ważne wydarzenia w mieście z udziałem pruszczańskich szkół (organizatorzy:
zainteresowane szkoły);
- organizacja wraz z ogłoszeniem wyników konkursu muzycznego (organizator: SP nr 1);
- rozstrzygnięcie anglojęzycznego konkursu "My town" (organizator: SP4);
- uroczyste obchody rocznicy uchwalenia „Konstytucji 3 Maja” z wojskową asystą
honorową.
Czerwiec 2018 r.
- miejska gra terenowa z podziałem na kategorie wiekowe (organizatorzy: ZSOiO oraz ZSR
Rusocin);
- wykład w auli w LO nr 1: „Rola mniejszości narodowych w budowie wspólnej przyszłości”
– zachęcenie do prelekcji przedstawicieli tychże grup zamieszkujących nasze miasto –
stowarzyszenie „Wczoraj, Dziś i Jutro”;
- w ramach „Dni Pruszcza”:
- rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Pruszcz zatrzymany w kadrze”;
- „Pruszczański Master Chef” – konkurs dla dzieci i rodziców na zaprezentowanie
(wcześniej przygotowanej) rodzinnej, tradycyjnej, a zarazem ulubionej potrawy;
- prezentacja Karola Labudy – uczestnika programu telewizyjnego „Master Chef”;
- pokaz pruszczańskiej mody (organizator: LO 1);
- występ na scenie finalistów konkursu tanecznego dla przedszkolaków (organizatorzy:
Przedszkole nr 1 we współpracy z Przedszkolem nr 3 „Kubusia Puchatka”);
- uroczyste obchody Święta Bazy;
- bieg otwarty o Puchar Dowódcy 49 Blot.
Lipiec – sierpień 2018 r.
- zgodnie z harmonogramem propozycji kulturalnych Faktorii (spektakle, imprezy itd.);
- uroczyste obchody 100-lecia Lotnictwa polskiego w ramach Święta Lotnictwa z udziałem
władz samorządowych.
Wrzesień 2018 r.
- obchody wybuchu II wojny światowej z wojskową asystą honorową;
- obchody Dnia Sybiraka z wojskową asystą honorową.

- wycieczki szkolne po mieście;
- pogadanki z najstarszymi mieszkańcami miasta lub ich rodzinami dotyczące przeszłości
Pruszcza (ciekawostki i wspomnienia);
- prezentacja filmów na temat historii miasta widziana oczyma najstarszych mieszkańców
(organizator: CKiS);
- rozstrzygnięcie miejskiego konkursu plastycznego „Zostań naszym mieszkańcem!”;
- zaprezentowanie przez władze samorządowe wizji przyszłości miasta.
Październik 2018 r.
- pruszczański „Mam talent” (organizator: SP 1);
- przegląd szkolnych zespołów muzycznych (organizator: CKiS).
Listopad 2018 r.
- wykład: „Pruszcz w kontekście funkcjonowania Wolnego Miasta Gdańska i w
okresie wojennym (np. historia lotniska, Polonia, podobóz Stutthof, dramat wojny)” –
historycy stowarzyszenia „Wczoraj, Dziś i Jutro”;
- organizacja konkursu historycznego dla klas VII – VIII SP oraz III GIM (organizator: SP
nr 4);
- uroczyste miejskie obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę z udziałem
wojska;
- szkolne obchody „100 – lecia Niepodległości Polski” (organizator: LO 1);
- pokaz rekonstruktorski ukazujący epizod z historii regionu (np. przy okazji święta
Odzyskania Niepodległości) – grupa rekonstrukcyjna;
- 3 Pruszczański Bieg Niepodległości.
Grudzień 2018 r.
- kiermasz świąteczny (organizatorzy: SP 1, SP 1 „Jedyneczka”);
- wspólne kolędowanie – pruszczańskie kościoły:

pw. bł. Michała Kozala, pw.

Podwyższenia Krzyża, i pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – poczucie wspólnoty
religijnej i więzi kulturowych;
- na uroczystej sesji Rady Miasta podsumowanie projektu, przedstawienie wniosków oraz
zaproponowanie produktu regionalnego, który charakteryzowałby nasze miasto – będzie
prawdopodobnie wynikał z poprzednich działań zawartych w ramach projektu.
Rok 2019 r.- promocja książki przedstawiającej wyniki badań nad tożsamością Pruszcza Gd.
oraz dokumentację z przeprowadzonego projektu.

Szczegółowy wykaz organizacji konkursów szkolnych i miejskich:
- Organizator: Urząd Miasta – pod patronatem Burmistrza Miasta Pruszcza
Gdańskiego dla rodzin zameldowanych w Pruszczu Gd. na projekt plakatu: „Zostań
naszym mieszkańcem!” ;
- Organizator: Urząd Miasta: fotograficzny dla wszystkich chętnych: „Pruszcz
zatrzymany w kadrze” ;
- Organizator: SP nr 3 - plastyczny dla kl. 0-III: „Miejsce w Pruszczu Gd., w którym
lubię przebywać, bawić się…”;
- Organizator: SP nr 3 – plastyczny dla kl. IV-VI: „Zabytki i ważne miejsca Pruszcza
Gdańskiego”;
- Organizator: SP nr 2 – plastyczny dla kl. VII SP, II i III GIM: „Tajemnice Pruszcza
Gdańskiego”;
- Organizator: SP nr 4 – historyczny dla kl. VII- VIII SP i III GIM: z okazji „100 –
lecia Niepodległości Polski” z elementami wiedzy dotyczącej miasta Pruszcza Gd.;
- Organizator: SP nr 4 – anglojęzyczny dla kl. VII SP, II i III GIM na wykonanie
plakatu lub broszury w języku angielskim reklamującej Pruszcz Gd.;
- Organizator: LO nr 1 – szkolne obchody „100 – lecia Niepodległości Polski”
- Organizator: SP nr 1 – muzyczny dla kl. VII SP oraz II, III GIM: przygotowanie
piosenki dotyczącej Pruszcza Gdańskiego (własnego autorstwa);
- Organizator: SP nr 4 – recytatorski dla kl. I-III i IV-VI: przygotowanie (napisanie,
recytacja) wiersza własnego autorstwa dotyczącego Pruszcza Gd.;
- Organizator: Przedszkole nr 1 we współpracy z Przedszkolem nr 3 „Kubusia
Puchatka” – taneczny dla dzieci pruszczańskich przedszkoli: „Tak się tańczy w
Pruszczu!”.

Bieżące informacje, regulaminy konkursów oraz planowane działania w ramach projektu
„Rok Tożsamości Pruszcza Gdańskiego”
znajdziecie Państwo m.in. na stronach internetowych:
Urzędu Miasta: www.pruszcz-gdanski.pl w zakładce MIESZKANIEC
Liceum Ogólnokształcącego nr 1: www.zso1.pl w zakładce Rok Tożsamości

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

