
 

 
 
Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie Akademia Gdańskich Lwiątek. 
Ten unikalny w skali Polski program istnieje od 2007 roku, a jego organizatorem jest 
Fundacja Wspólnota Gdańska przy wsparciu Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu 
Miejskiego w Gdańsku. 
Celem Akademii Gdańskich Lwiątek jest budowanie więzi najmłodszych 
mieszkańców Gdańska i Pomorza z małą ojczyzną oraz promocja miejsc związanych 
z historią i dziedzictwem miasta i regionu poprzez atrakcyjną edukację kulturalną.  
Patronat honorowy nad projektem sprawują: 
Prezydent Miasta Gdańska – pan Paweł Adamowicz 
Marszałek Województwa Pomorskiego – pan Mieczysław Struk 
Pomorski Kurator Oświaty – pani Elżbieta Wasilenko 
Każde dziecko zgłoszone do projektu otrzyma BEZPŁATNIE kolorową książeczkę - 
Indeks Gdańskiego Lwiątka, w którym przez 3 lata będzie zbierało potwierdzenia 
wizyt w placówkach. Na zakończenie każdego roku szkolnego każde dziecko, które 
odwiedzi sześć miejsc ważnych dla tradycji i kultury Gdańska wskazanych  
w Regulaminie Akademii otrzyma dyplom oraz Odznakę Gdańskiego Lwiątka (rok po 
roku: brązową, srebrną i złotą). Dzieci uczestniczące w Akademii otrzymują 
specjalne zniżki na realizację wyjść w kilku placówkach z listy zamieszczonej  
w Indeksie. 
Po całorocznej wędrówce dzieci wraz z opiekunami zapraszamy na Koncert Finałowy 
Akademii Gdańskich Lwiątek, który tym razem odbędzie się w Operze Leśnej  
w czerwcu 2016 roku. 
Nauczyciele, których ponad 50% uczniów zdobędzie tzw. złotą odznakę 
Gdańskiego Lwiątka otrzymają tytuł Koryfeusza Gdańskich Lwiątek 
poświadczony certyfikatem Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku. 
Serdecznie zapraszamy nowych pierwszoklasistów do odbycia podróży po gdańskich 
i pomorskich przybytkach kultury. 
Zapraszamy na naszą stronę www.agl.org.pl, gdzie będziecie Państwo mogli zapisać 
dzieci do naszego projektu. Nauczyciel zgłaszający klasę otrzyma login i hasło 
dostępu do elektronicznego dziennika wizyt i informacyjnej strefy opiekuna.  
Na zgłoszenia klas czekamy do 30 września 2015 roku.   

http://www.agl.org.pl/�
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12 października, godz. 17.00 w Europejskim Centrum Solidarności,  
ul. Plac Solidarności 1, zapraszamy również na uroczystą Inaugurację Akademii 
Gdańskich Lwiątek połączoną z wręczeniem tytułów Koryfeusza Gdańskich 
Lwiątek oraz koncertem Trzech Tenorów w specjalnym programie przygotowanym 
przez panią Barbarę Żurowską – Sutt, 
 
Prosimy o potwierdzenie przybycia na adres agl@wspolnotagdanska.pl do 5 
października 2015 roku. 
 
Kontakt do koordynatora projektu: 
Ewa Labenz 519 166 301, 
Natalia Filipionek – Rybińska 501 743 572,   
e-mail: agl@wspolnotagdanska.pl 
Ufamy także, że wszystkie dzieci, które uczestniczyły w projekcie w ubiegłych latach 
będą kontynuowały studia w naszej Akademii. 
Zaproszenie do Akademii kierujemy nie tylko do dzieci z Gdańska. Zapraszamy 
także dzieci z Sopotu, Gdyni oraz innych miast i gmin Pomorza. 
Życzymy Państwu i Państwa wychowankom dużo radości i satysfakcji z udziału w 
Akademii Gdańskich Lwiątek. 
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