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Ju˝ nied∏ugo Gimnazjum nr
5 na gdaƒskiej Oruni b´dzie
mia∏o bibliotek´ z prawdziwego zdarzenia. Wszystko
dzi´ki polonii z zaprzyjaênionego z Gdaƒskiem okr´gu Sefton w Wielkiej Brytanii, która zebra∏a 4 tysiàce 700
funtów, czyli prawie 30 tysi´cy
z∏otych dla gdaƒskiej szko∏y.
zek przekazali przedstawiciele
towarzystwa Anglo-Polish Society z okr´gu Sefton Beata i Ryszard
Kowalscy. Ca∏à kwot´ – jak mówili –
zebrali od firm i prywatnych darczyƒców w ciàgu pó∏torej roku. Wybrali „piàtk´” z Gdaƒska, uznali bowiem, ˝e ta szko∏a najbardziej
potrzebuje pomocy. Pieniàdze zgodnie z ˝yczeniem darczyƒców – zostanà przeznaczone na zniszczonà podczas powodzi w lipcu 2001 r.
bibliotek´ gdaƒskiej placówki. Jak
powiedzia∏a szefowa Gimnazjum nr 5
Daniela Flis, dzi´ki wsparciu finansowemu b´dà mogli kupiç nowe
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Biblioteka z Sefton
ksià˝ki, komputer, który u∏atwi pra- nansowo i materialnie. Po raz pierwc´ w bibliotece i sprz´t audio-video.
szy w 1996 roku, po tragicznym poW uroczystoÊci przekazywania ˝arze w hali Stoczni Gdaƒskiej. Koczeku udzia∏ wzi´li przewodniczàcy lejna pomoc z Sefton nadesz∏a po
Rady Miasta Gdaƒska Bogdan Ole- powodzi, która nawiedzi∏a Gdaƒsk
szek i wiceprezydent Gdaƒska Wal- w lipcu 2001 roku, kiedy Anglo-Podemar Nocny oraz uczniowie i na- lish Society zebra∏o pieniàdze na pouczyciele z Gimnazjum nr 5. Bogdan moc dla mocno zniszczonego GimnaOleszek i Waldemar Nocny podzi´ko- zjum nr 5 na Oruni. ■
wali za okazanà
pomoc, uczniowie
natomiast
odwzajemnili
si´
drobnymi upominkami i przygotowanym przez
siebie
programem artystycznym.
Sefton ju˝ od
10 lat wspó∏pracuje z Gdaƒskiem. Nasi przyjaciele z Anglii
ju˝ wczeÊniej pomagali nam fi- Dyrektor gimnazjum Daniela Flis i Ryszard Kowalski.

Najd∏u˝szy rajd Europy
Romuald Koperski, znany gdaƒski podró˝nik organizuje
najd∏u˝szy rajd Europy „TransSyberia” z Gdaƒska do Magadanu. Wyjazd zaplanowano na wrzesieƒ. Uczestnicy b´dà
mieli do pokonania 12 tys. km. Organizatorzy rajdu rozpocz´li sprawdzanie trasy przed wrzeÊniowym rajdem.

Ekipa rajdu przed startem.

rasa I Mi´dzynarodowego Rajdu
Samochodowego „TransSyberia”
prowadziç b´dzie z Gdaƒska do Magadanu na Syberii poprzez wschodnià
cz´Êç Europy, góry Ural, Nizin´ Zachodnio-Syberyjskà, okolice jeziora
Bajka∏, Gór Wierchojaƒskich, a˝ do
Magadanu nad Oceanem Spokojnym.
Organizatorem rajdu jest znany
gdaƒski podró˝nik Romuald Koperski, który wielokrotnie przemierza∏
tereny mroênej Syberii. We wrzeÊniowym rajdzie wystartowaç ma ponad
30 za∏óg. Uczestnicy, w samochodach
terenowych, majà do pokonania zarówno bezdro˝a tajgi i tundry, jak i syberyjskie stepy.
Rajd Samochodowy „TransSyberia” b´dzie najd∏u˝szym na Êwiecie
rajdem samochodowym. Ma byç imprezà cyklicznà o randze mi´dzynarodowej.
Organizatorzy rajdu dwukrotnie
przemierzà t´ samà tras´, gdy˝ obecnie wyznaczajà i sprawdzajà drog´
przejazdu. Z Gdaƒska, siedmioosobowa za∏oga w trzech samochodach terenowych, wyruszy∏a 2 kwietnia. Najprawdopodobniej
powrócà
do
Gdaƒska w po∏owie maja. ■
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