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17 stycznia 2013 r., już po raz dwudziesty, odbył się w naszej szkole
Ranking na najlepszego sportowca. Uroczystość szkolną uświetnili zaproszeni Goście. Był wśród
nich poseł na Sejm RP Leszek Blanik oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich,
oświatowych i związkowych. Miłą niespodziankę sprawili nam nasi byli Uczniowie - uczestnicy
Igrzysk Olimpijskich ( od Seulu do Londynu ).
Cieszyliśmy się również, że zaproszenie przyjęli przedstawiciele Stowarzyszenia "Żabianka" i
Rady Rodziców. Byli też przedstawiciele lokalnych mediów.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 od wejścia pocztów sztandarowych i powitania.
Później nadszedł czas na nominacje i wyróżnienia. Najlepsi sportowcy szkoły otrzymali z rąk
zaproszonych Gości piękne nagrody. Jesteśmy dumni, że nasi wychowankowie potrafią łączyć
wysiłek intelektualny z ciężkim wysiłkiem fizycznym. Ich praca nie idzie na marne. Zdobywają
medale na zawodach sportowych, biją rekordy życiowe, ale również osiągają wysokie wyniki w
nauce. Część z nich to stypendyści Ministra właściwego do spraw Oświaty i Wychowania, Prezesa
Rady Ministrów i Prezydenta miasta Gdańska.
Oprócz nagród ufundowanych przez szkołę najlepsi sportowcy otrzymali nagrody specjalne
ufundowane przez Radę Rodziców, Stowarzyszenie "Żabianka", struktury ZNP oraz NSZZ
"Solidarność".
Całość uroczystości uświetniły występy młodzieży szkolnej, która również pokazała, że jest bardzo
utalentowana, ale w innej dziedzinie – artystycznej.
Końcowym punktem programu była uroczystość otwarcia Kuźni Olimpijskiej. Ten moment był
bardzo wzruszający! Pani dyr. Irena Adamowska powitała przybyłych i w ciepłych słowach
przypomniała historię szkoły.
W asyście zaproszonych Gości Krzysztof Kamiński - judo, Katarzyna Waśniewska- Majchrzak lekkoatletyka, Maria Kamrowska - Nowak - lekkoatletyka, Sylwia Gruchała - szermierka,
Przemysław Miarczyński - windsurfing, Adriana Dadci - judo, Igor Janik - lekkoatletyka, Daria
Pogorzelec - judo, Paweł Rakoczy - lekkoatletyka, Bartosz Osewski - lekkoatletyka, Łukasz
Przybytek - żeglarstwo i Patryk Dobek - lekkoatletyka przecięli biało-czerwoną wstęgę!!! Kuźnia
Olimpijska stanęła otworem przed zwiedzającymi. 26 Olimpijczyków, 9 dyscyplin sportowych i
... tylko 1 szkoła! Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących!

