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Miniolimpiada
Miniolimpiada jest imprezą cykliczną. W bieżącym roku szkolnym odbyła się po raz 21.
Adresowana jest do Dzieci z domów dziecka i ma charakter rekreacyjno-sportowy.
Przygotowanie Minioplimpiady, która integruje środowisko, wymagało pozyskania sponsorów.
Od wielu lat tę szczytną imprezę wspierają darczyńcy oraz władze miasta Gdańska, wśród
których należy wymienić: firmę Polkomtel – głównego sponsora festynu,

Energę Gdańsk,

Międzyzakładową Komisję Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność”, SGS Polska,
Morską Agencję w Gdyni, Urząd Marszałkowski, Wydawnictwo „Nowa Era”, Centrum Techniki
Okrętowej w Gdańsku i Bank Gospodarstwa Krajowego oraz rodziców naszych uczniów.
Miniolimpiada składa się z dwóch części.
Pierwsza to prezentacja talentów nie tylko sportowych. Zespół Szkół Sportowych
i Ogólnokształcących znany jest w Polsce i Europie jako Kuźnia Olimpijczyków, a od dwóch lat jest
także Kuźnią Talentów. Od momentu otrzymania zaszczytnego miana Szkoły Talentów rozwijamy
także talenty artystyczne. Spotkanie tych dwóch światów ma zawsze miejsce w pierwszej części
imprezy, w trakcie której uczniowie prezentują swoje talenty w dziedzinie artystycznej
i sportowej.
Druga przeznaczona jest dla naszych gości. Wychowankowie domów dziecka z GdańskaOruni, Sopotu, Gdańska-Wrzeszcza i Tczewa biorą udział w zawodach sportowych
i konkurencjach rozwijających sprawność fizyczną. Dzięki współpracy ZSSiO ze Strażą Miejską
w Gdańsku, Policją i Strażą Pożarną festyn urozmaicony jest o profesjonalne pokazy.
W tegorocznej Miniolimpiadzie wzięła udział grupa z działającego w Gdańsku Stowarzyszenia
Miłośników Militariów, która

zaprezentowała próbę odbicia zakładników. Bezpieczeństwo

uczestnikom zapewnili policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej oraz
strażacy. Nad całością czuwały „dobre duchy” imprezy- Małgorzata Pogorzelska trenerka
wychowania fizycznego, która wraz z uczniami klas I i II naszego liceum przygotowała
konkurencje dla maluchów. Same nazwy brzmiały bardzo zachęcająco: Dzieci szukały Słonia
w składzie porcelany, zagubionych skarbów i Wielkiego Szu. Jak na szkołę sportową przystało nie
zabrakło pokazów gimnastycznych, tanecznych i judo. Wiesława Herman i Ewa Leyk-Latowska
sprawowały pieczę nad całością. Jak dobre wróżki spełniały każde życzenie naszych małych
gości, pojawiały się wszędzie tam, gdzie ich obecność była niezbędna. Nieoceniona była także
pomoc wychowawców i trenerów. Po zakończonej zabawie nasi goście zostali zaproszeni na
poczęstunek przygotowany przez panie ze szkolnej stołówki przy współudziale uczennic naszego
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liceum. Jak zawsze był smaczny, mocno doprawiony radością i uśmiechem. Po posiłku odbyła się
loteria fantowa.

Nagrody wręczał olimpijczyk z Londynu Paweł Rakoczy – lekkoatleta

(oszczepnik). Następnie wszyscy uczestnicy otrzymali indywidualne dyplomy i upominki, a każdy
dom dziecka prezenty-niespodzianki (opiekacze, koce, blendery, suszarki, książki, e-booki,
żelazka). Najmłodsi uczestnicy zostali obdarowani pluszakami.
Miniolimpiada zorganizowana dla dzieci z domów dziecka to nie tylko tradycja, to także
szlachetny przykład imprezy, integrującej środowisko lokalne i propagującej zdrowy, aktywny
tryb życia. Organizatorzy usłyszeli najpiękniejsze słowa podziękowania od 9-letniego Patryka,
który na pożegnanie pani dyrektor Ewy Leyk-Latowskiej „do zobaczenia za rok” z rozbrajającą
szczerością odpowiedział: „ nie, ja tu wracam już jutro”. Patryku…czekamy na Ciebie…
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