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Protokół nr 12-10/2019 z  posiedzenia 
Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska  

z dnia 23 października 2019 r. 
w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 003 

 
 

Posiedzenie wspólne z Komisją Sportu i Turystyki RMG (punkty 1-4) 
 
 
Posiedzenie rozpoczęło się  o godz. 16:00 
 
 
Obecność: 
Komisja Edukacji obradowała w 7-osobowym składzie, wg załączonej  
listy obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu, było kworum do podejmowania 
prawomocnych decyzji. 
 
Komisja Sportu i Turystyki obradowała w 5-osobowym składzie wg. załączonej listy 
obecności, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Lista pozostałych osób, uczestniczących w posiedzeniu stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Wspólnemu posiedzeniu Komisji Edukacji i Komisji Sportu i Turystyki  przewodniczył Radny 
Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji.  

 
 

Przewodniczący zaproponował następujący porządek obrad: 
 
1. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 349 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

2. Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 
Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 350 
Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Sprawozdanie z działalności 2018/2019 Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu 
Szkolnego  
Referuje: Pani Marlena Zajdzińska-Pełka – dyrektor GZSiSS 
 

4. Prezentacja działalności klubu UKS Atena Gdańsk 
Przedstawia: Pan Ksawery Nowosielski – Kierownik Klubu 

 
5. Prezentacja Informacji Oświatowej za rok szkolny 2018/2019 

Referuje: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

6. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Porządek przyjęto jednogłośnie.  
 
Porządek stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  
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     PUNKT  - 1 
Opiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska – druk nr 349 
 
Druk nr 349 stanowi załącznik do protokołu z obrad sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 24 
października 2019 roku. 
 

Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i 
Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały w zakresie 
działania Komisji. 
Powiedziała: w zakresie druku nr 349 i w zakresie działania państwa Komisji 
wprowadza się nowe przedsięwzięcie pt. Zaprogramuj swoją przyszłość. 
Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2019-2020 na łączną kwotę 119 744 zł 
i dotyczy rozwoju kompetencji cyfrowych w zakresie podstaw programowania 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
Dokonuje się zmiany przedsięwzięcia Promocja Miasta Gdańska przez kluby sportowe 
zwiększa się limit wydatków w roku 2020 o kwotę 1 150 000 zł na to przedsięwzięcie 
co zmienia całkowitą wartość tego przedsięwzięcia na kwotę ok 43 000 000 zł. To 
wszystko w zakresie działania państwa Komisji.  
 

Dyskusja. 
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Ten wzrost dokładnie na co będzie przeznaczony?   
 

Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i 
Podatków 
To jest na dofinansowanie klubów sportowych, które będą promowały Gdańsk.    
 

USTALENIA KOMISJI EDUKACJI – OPINIA                   
 

Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji poddał pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 349. 
 

Głosowanie: 
4 głosy za  
0 głosów przeciw 
3 głosy wstrzymujące się 
 

W wyniku głosowania Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 349.   

OPINIA  Nr 12-10/80/71/2019 

 
   

Następnie radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 349. 
 

USTALENIA KOMISJI SPORTU I TURYSTYKI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Agnieszkę Rawę – Głównego Specjalistę w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i 
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pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 349. (Opinia nr 12-
9/24-20/2019) 

PUNKT  - 2 
 

Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w 
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2019 rok – druk nr 350.  
 
(Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 
24 października 2019 r. BRMG.0006.324.2019). 
 

Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i 
Podatków, w imieniu wnioskodawcy przedstawiła projekt uchwały w zakresie 
działania Komisji. 
Powiedziała: w zakresie działania państwa Komisji w druku nr 350 dokonuje się 
następujących zmian: zwiększa się dochody z tytułu zwrotu dotacji przeznaczonej 
dla nie samorządowych jednostek oświatowych z jednoczesnym przekazaniem tych 
dochodów na uzupełnienie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli w 
wysokości 730 367 zł. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji projektu Zaprogramuj 
swoją przyszłość na kwotę 15 967 zł z jednoczesnym przeznaczeniem ich na wydatki 
oraz zwiększa się dochody na realizację projektu w ramach programu Erasmus na 
kwotę 183 363 zł z jednoczesnym przeznaczeniem na wydatki. Ponadto dodatkowe 
dochody zrealizowane przez placówki oświatowe na kwotę 94 876 zł przeznacza się 
na wydatki placówek oświatowych. Oraz dokonuje się przeniesienia między działami 
w związku ze zmianą zarządcy nieruchomości przy ul. Kartuskiej 32/34 przenosi się 
16 500 zł z działu 801 do działu 855 dla Gdańskiego Centrum Świadczeń, które będzie 
nowym zarządcą budynku. W związku ze zmianą również zarządcy budynku przy ul. 
Traugutta 26 Szkoła Podstawowa Nr 45 przenosi się środki do specjalnego ośrodka 
rewalidacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży z autyzmem, który będzie 
nowym zarządcą budynku. Oraz przenosi się niewykorzystane środki w ramach zadań 
z zakresu zdrowia psychicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia 
Psychicznego na potrzeby poradni psychologiczno-pedagogicznych na łączną kwotę 
741 900 zł.   
 

Dyskusja. 
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Mam pytanie odnośnie tych 700 tys. zł zwrotu dotacji przez niepubliczne szkoły. 
Rozumiem, że to są środki, które wróciły w wyniku kontroli. Czy mamy informacje 
ile było tych kontroli? Czy widzimy z kontroli na kontrolę jakiś postęp jeżeli chodzi o 
zawyżanie czy nie zawyżanie ilości słuchaczy w tych jednostkach? 
 
Pani Agnieszka Rawa – Główny Specjalista w Wydziale Budżetu Miasta i 
Podatków 
Trudno określić. Kontrole są i są robione zwroty dotacji oraz przekazywanie środków 
na realizację tych zadań z dotacji. Nie umiem panu odpowiedzieć ile takich kontroli 
jest i czy to jest zawyżane.     
 
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Pan dyrektor widzę, że się zgłasza.  
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
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Ja tyko w zakresie tego co jest w kompetencjach WRS-u, bo pełne kontrole jeżeli 
chodzi o funkcjonowanie placówek niepublicznych też wydatkowanie dotacji przez 
te placówki prowadzi Biuro Audytu i Kontroli. Tej wiedzy dzisiaj nie mam, natomiast 
to co myśmy zainicjowali w zeszłym roku w grudniu, czyli wspomniane już kontrole 
weekendowe w placówkach policealnych niepublicznych są kontynuowane. Odbyły 
się w czerwcu i skutkiem było też zamknięcie dwóch tych placówek policealnych. 
One nie zgłosiły słuchaczy od września. Natomiast w innych placówkach cały wrzesień 
trwały kontrole weekendowe. To były tym razem mniejsze szkoły policealne, które 
do tej pory nie wykazywały korekty jeżeli chodzi o liczbę słuchaczy. Przypomnę 
tylko, że wygląda to w ten sposób, że szkoła policealna na początku miesiąca zgłasza, 
deklaruje liczbę słuchaczy, a na koniec miesiąca powinna ją skorygować o wskaźnik 
frekwencji. Większość szkół policealnych to robi, natomiast nie zawsze robiły to w 
sposób rzetelny. Kontrole wykazywały brak rzetelności, stąd nakazy zwrotów, a w 
przypadku tych dwóch, które kontrolowane były teraz we wrześniu po raz pierwszy 
jakby też w historii dokonały takiej korekty, a więc nie mówimy tutaj o bezpośrednim 
zwrocie, ale widzimy, że te korekty są większe niż zazwyczaj i w październiku trwają 
kolejne kontrole, dochodzą kolejne placówki i rozwijamy skalę.           
 

USTALENIA KOMISJI EDUKACJI – OPINIA                   
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji poddał pod głosowanie 
przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały zawartego w druku nr 350. 
 
Głosowanie: 
4 głosy za  
0 głosów przeciw 
3 głosy wstrzymujące się 
 
W wyniku głosowania Komisja Edukacji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, 
zawarty w druku nr 350.   
 

OPINIA  Nr 12-10/81/72/2019 
 

Następnie radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki 
poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
zawartego w druku nr 350. 
 

USTALENIA KOMISJI SPORTU I TURYSTYKI – OPINIA                   
 

Komisja Sportu i Turystyki Rady Miasta Gdańska wysłuchała informacji i wyjaśnień 
przekazanych przez Panią Agnieszkę Rawę – Głównego Specjalistę w Wydziale 
Budżetu Miasta i Podatków, a następnie w wyniku przeprowadzonego głosowania, 4 
głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, przyjęła i 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, zawarty w druku nr 350. (Opinia nr 12-
9/25-21/2019) 
 

PUNKT  - 3 
 

Sprawozdanie z działalności w roku szkolnym 2018/2019 Gdańskiego Zespołu 
Schronisk i Sportu Szkolnego. 
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Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Witam państwa serdecznie. Jest ze mną wicedyrektor Bartłomiej Papis. Prowadzimy 
razem placówkę. (Została przedstawiona prezentacja, która stanowi załącznik 
nr 5 do protokołu). W Zespole pracujemy od 2017 roku. Wcześniej były to Szkolne 
Schroniska Młodzieżowe w Gdańsku oraz Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, które 
zostały połączone, w wyniku czego mamy już pod nadzorem 12 obiektów. Są to 
budynki, w których prowadzone są schroniska i budynek Gdańskiego Ośrodka Kultury 
Fizycznej, a także obiekty w administrowaniu, boiska, które znajdują się m. in. na 
Żabiance, na Suchaninie, którymi się zajmujemy, opiekujemy. Też utrzymujemy tam 
czystość. Ostatnia duża inwestycja to było poprawienie drzewostanu przy boiskach 
na Żabiance na Subisława, także jeżeli chodzi o działalność Schronisk to Schroniska 
Młodzieżowe w obecnej chwili w tym roku szkolnym oczywiście, który minął to było 
291 miejsc. Zmniejszyliśmy miejsc o 100 z uwagi na to, iż w schronisku przy ul. 
Grunwaldzkiej prowadzona jest również …. Udzieliliśmy w ubiegłym roku szkolnym 
prawie 60 tys. Noclegów. Działalność Zespołu, to tak jak powiedziałam, nie tylko 
działalność hotelarska, że tak się wyrażę, czy udzielanie noclegów dzieciom i 
młodzieży, ale nie tylko, bo też udzielamy noclegów dorosłym, ale również to są 
zajęcia prowadzone dla dzieci, młodzieży i opiekunów. Zatrudniamy 26 nauczycieli. 
Prowadzimy zajęcia stałe i jest to m. in. gimnastyka korekcyjna, pływanie, pływanie 
synchroniczne, zajęcia turystyczne, lekkoatletyka, pływanie, gimnastyka 
kompensacyjna, piłka siatkowa, zajęcia rekreacyjne, animacja czasu wolnego, 
zajęcia na smoczych łodziach oraz piłka nożna. Łącznie w ubiegłym roku mieliśmy 
1548 uczestników co daje nam łącznie 385 zajęć tygodniowo. Tak jak już 
powiedziałam 25 nauczycieli prowadziło te zajęcia. Oprócz zajęć stałych nasi 
nauczyciele zatrudnieni, ci etatowi, prowadzą w okresach wypoczynku czyli w 
okresach letnich i zimowych półkolonie i kolonie. W tym roku szkolnym prowadziliśmy 
takich turnusów 11. Były to półkolonie oraz 3 kolonie. Kolinie były w zakresie 
mediacji szkolnych i rówieśniczych, bo też taki dział posiadamy, jak również kolnie 
na smoczych łodziach. To były kolnie wyjazdowe. Natomiast stacjonarnie 
prowadzimy półkolonie. Było to 11 turnusów. Większość odbywała się na terenie 
naszej placówki, czyli przy ul. Grunwaldzkiej 244, ale również w wielu placówkach 
szkolnych, np. w SP nr 92, także jesteśmy otwarci. Jeździmy po mieście z jakimiś 
imprezami.  
Organizowaliśmy oczywiście w tym roku po raz kolejny po raz 14 Bieg Gdańszczan, 
który się odbył 8 czerwca. Brało w nim udział 926 uczestników. Oczywiście były 
nagrody rzeczowe, także nagrody w postaci zajęć, które my organizujemy w 
dzielnicach.  
Nowością naszą jest tzw. Festiwal Korektywy. Mamy dwie ulotki. Gdański Festiwal 
Korektywy ma na celu zaprzyjaźnienie młodzieży z korektywą, żeby to nie były takie 
zajęcia niechciane, które gdzieś tam są wyalienowane w szkołach, żeby poznali, jaki 
wpływ te ćwiczenia korekcyjne mają na człowieka, jak ważne jest dotarcie do 
samych rodziców, bo ten Festiwal, który organizujemy w soboty to przyłączamy się 
wtedy do imprez szkolnych. Tutaj jest taki przykład szkoły np. 56, gdzie 
organizowaliśmy to na Oruni przy takiej imprezie Festiwal Żyj Zdrowo i my 
włączyliśmy się naszym Festiwalem Korektywy, na którym pokazywaliśmy jak w 
warunkach domowych można takie zajęcia przeprowadzać. Do ćwiczeń nie 
używaliśmy żadnych ławeczek, żadnych drabinek. Wszystkie ćwiczenia odbywały się 
tak, żeby rodzicie mogli poznać i przeprowadzić takie ćwiczenia w formie nawet 
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takich zabaw w domu razem z dziećmi. Były oczywiście nagrody w formie karimat 
czy woreczków gimnastycznych, także dzieci były bardzo z tego zadowolone, rodzice 
również. Zapoznawaliśmy ich z różnymi wadami postawy, także też w tym zakresie 
rozpoczynamy współpracę z Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia. Jak co roku 
bierzemy oczywiście udział w Free Time Festiwal, czyli jesteśmy na targach 
turystycznych. Prezentujemy nie tylko naszą ofertę, ale także ofertę bazy Szkolnych 
Schronisk w całej Polsce. Promujemy turystykę krajoznawczą. Także 
prezentowaliśmy w tym roku pierwszą pomoc przedmedyczną z młodzieżą, ale też 
był bardzo duży blok sportowy, w którym młodzież rywalizowała w mini składach w 
piłkę nożną, a później finał odbywał się już na naszym stadionie, także to była też 
taka dość duża impreza połączona z takim ciekawym dla młodzieży finałem.  
Cały rok prowadzimy Gdańską Olimpiadę Młodzieży, w której wzięło udział w tym 
roku 11 tys. uczniów, 63 szkoły brały udział w tej imprezie naszej całorocznej.  
W tym roku podsumowanie odbywało się we wrześniu, niemniej jednak w tym roku 
postawiliśmy nie tylko samych zwycięzców, laureatów poszczególnych dyscyplin, ale 
przede wszystkim na tzw. usportowienie szkół, czyli wygrywały szkoły, które jak 
największą liczbę uczniów wysłały na nasze zawody. Te najliczniejsze szkoły 
otrzymały nagrody w tym roku rzeczowe.  
Organizujemy również rok rocznie Spartakiadę Przedszkolaka. W tym roku w finałach 
Spartakiady brało udział 160 dzieci z 16 przedszkoli. To zawsze się cieszy dużym 
zadowoleniem wśród dzieciaków. Robimy to w aurze majowej. Dzieci chętnie wtedy 
poznają nasz teren, nasz stadion lekkoatletyczny, także we współpracy z Gdańskim 
Ośrodkiem Sportu prowadzimy te imprezy.  
Robimy również, organizujemy corocznie Czwartki Lekkoatletyczne. To są eliminacje 
jesienne i wiosenne, a kończą się finałem w Łodzi. W tym roku wyjechało do Łodzi 
70 finalistów z Czwartków Lekkoatletycznych. Zdobyliśmy w tym roku 2 medale.  
Prowadzimy również programy m. in. dzielnicowych centrów sportu. Dzielnicowe 
Centra Sportu prowadzone są już drugi rok w Gdańsku. W tym roku prowadziliśmy 
działania w 15 dzielnicach Gdańska w ramach dyscyplin takich jak piłka siatkowa, 
koszykówka, piłka nożna, badminton, zumba, fitness, nordic walking, zajęcia 
biegowe, morsowanie, boks, tenis stołowy, piłka ręczna, siłownia, smocze łodzie, 
kajaki, a także siatkówka i piłka ręczna plażowa. Te zajęcia były organizowane nie 
tylko dla dzieci, ale także dla opiekunów. Uczestników łącznie przez cały rok było 
ponad 22 tysiące. To są tzw. wejścia na zajęcia. Każde zajęcia są otwarte. Można na 
nie wejść, poznać daną dyscyplinę, nie trzeba ściśle wiązać się z tym, ale w ten 
sposób i taka jest idea, żeby każdy z naszych mieszkańców mógł uczestniczyć w 
różnych dyscyplinach, spróbować tych dyscyplin. Pracowało 32 instruktorów podczas 
tego roku.  
Prowadzimy również we współpracy z PZPN-em Akademię Młodych Orłów. Tutaj 
mamy też grupy, które prowadzimy we współpracy z PZPN-em i z województwem, 
natomiast jeżeli chodzi o zakres naszej współpracy, to przede wszystkim pomagamy 
i takie są obowiązki nasze po stronie miasta w udostępnianiu sal, boisk, także tutaj 
ściśle współpracujemy w ramach tego projektu. W tym roku brało w Akademii 
Młodych Orłów mieliśmy 91 uczestników.  
Tak jak już wcześniej wspominałam w ramach naszej struktury działa Gdańskie 
Centrum Mediacji Szkolnej i Rówieśniczej. Tutaj prowadzimy Klub Mediatora, 
informacyjno – konsultacyjny, centrum szkoleniowe oraz znajduje się w naszej 
siedzibie przy ul. Grunwaldzkiej 244 ośrodek mediacyjny. Pracuje tam dwóch 
mediatorów, którzy również wyjeżdżają na tereny różnych placówek, nie tylko na 
naszym terenie, ale również jesteśmy otwarci na współpracę w terenie.  
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Prowadzimy program profilaktyczny żyj z pasją kolejny rok. W tym roku nowością 
były działania w Centrum Handlowym Forum, gdzie staraliśmy się uzmysłowić 
młodzieży, że to miejsce nie jest dla nich takie atrakcyjne, że jest wiele innych 
miejsc, które mogą ich zainteresować jako młodzież, z pozytywnym skutkiem. Tam 
była prezentacja akurat freestyle, parkura i zajęć tanecznych oraz jazdy na rolkach, 
a teraz przenosimy te zajęcia już w formie bardziej stałej na stadion.  
Oprócz tego prowadzimy w ramach tego projektu wiele różnych zajęć na terenie 
szkół, czyli jesteśmy w szkołach. Organizujemy też w ramach tych środków 
półkolonie i także wyjazdy typowo turystyczno – profilaktyczne połączone z 
warsztatami profilaktycznymi, gdzie dzieci i młodzież w tamtym roku była na 
wyjeździe na Kaszubach połączone z kręglami. Chcemy, żeby ten element 
profilaktyki zawsze był połączony z krajoznawstwem i turystyką. Brało udział w tym 
projekcie 2206 uczestników. 
Prowadzimy również szeroką współpracę jeżeli chodzi o Rady Dzielnic. Rozliczamy 
budżety właśnie działań sportowych i rekreacyjnych. W tym roku jest to dosyć 
pokaźna suma budżetu bo prawie 300 tys. zł, natomiast też kolejny rok prowadzimy 
projekt Sąsiedzkiej Szkoły w Górnym Wrzeszczu. Jest to projekt w ramach Budżetu 
Obywatelskiego. Też są prowadzone zajęcia. Zatrudniamy w ramach tego projektu 
11 instruktorów. Jest też u nas w ramach Zespołu działa taki projekt Mój sport, gdzie 
są też działania, zajęcia pozaszkolne w naszych placówkach. Jak już państwo wiedzą 
my nie posiadamy takich obiektów sportowych typu hale, żebyśmy mogli je 
udostępniać, dlatego nasze działania są skierowane właśnie do miejsc typowo 
szkolnych. Tam pracuje w ramach Mojego sportu 17 trenerów. Też w ramach tych 
działań młodzież odnosi sukcesy czy w lekkoatletyce, czy Mistrzostwo Polski w 
cheerleadingu, także też wiele wyjazdów jest organizowanych połączonych 
oczywiście ze zwiedzaniem, gdyż jest też na to czas. Taką nowością był organizowany 
turniej piłki plażowej w schronisku przy ul. Grunwaldzkiej. Cieszył się bardzo dużym 
powodzeniem, ale to już była ta oferta dla osób dorosłych. Brało w nim udział 94 
uczestników, 18 par męskich, 26 par żeńskich. W sumie dało nam 12 godzin grania.  
Naszym nowym projektem jest nasza nowa strona internetowa. Stawiamy tutaj 
przede wszystkim na informacje dla mieszkańców, czyli kalendarz imprez i 
wyszukiwarka zajęć, żeby każdy z naszych mieszkańców mógł znaleźć coś dla siebie. 
Kalendarz imprez to tu jesteśmy w trakcie rozmów z Gdańskim Ośrodkiem Sportu 
tak, żebyśmy mogli Aktywuj się i wszystkie inne jakieś rzeczy, które się dzieją dla 
naszych mieszkańców zamieszczali na wspólnym portalu, żeby nie trzeba było 
otwierać kilku przeglądarek czy kilku stron i wyszukiwać, tak, żebyśmy mogli to 
wspólnie prowadzić. Także zachęcam do odwiedzenia naszej strony. Tam są 
informacje o naszych rozgrywkach, o wszystkich innych imprezach, które będą się 
działy, i na które też serdecznie zapraszamy.  
Robimy też imprezy takie okazjonalne jak podsumowanie lata w Brzeźnie na plaży. 
Robiliśmy inaugurację sportowego roku szkolnego, podsumowanie roku. Także w tym 
roku było tak bardzo uroczyście. Mieliśmy inaugurację z odpaleniem znicza 
olimpijskiego, też z przysięgą trenerską, sędziowską, także cały czas staramy się 
podnosić nasz poziom.  
Jeżeli są pytania to bardzo proszę. Dziękuję.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Weszłam na państwa stronę i chciałam zapytać korty tenisowe czynne od 13 do 15. 
Rozumiem, że to są bezpłatne zajęcia?  
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Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Tak.    
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
W jaki sposób państwo czy przez zapisy?                  
 

Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Tak. Z reguły to są grupy ok 15 osobowe. Jeżeli chodzi o zajęcia tenisowe to 
prowadzimy w ramach Dzielnicowych Ośrodków Sportu powiem Bartek.  
 

Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Pani dyrektor wspomniała wcześniej… one się odbywają w chwili obecnej na kortach 
Lechii Gdańsk i generalnie są dostępne dla wszystkich w różnym wieku i zgłaszamy 
się do trenera prowadzącego, żeby przydzielił do odpowiedniej grupy treningowej.  
 

Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
A`propos Sali baletowej …  
 

Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Baletu jeszcze nie prowadzimy.  
 

Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Przepraszam, nie doczytałam.  
 

Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrady 
Pani dyrektor tyle wydarzeń, tyle imprez. Padły te słowa o współpracy z Gdańskim 
Ośrodkiem Sportu i to jest taka codzienna współpraca?  
 

Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Można powiedzieć, że tak. Chociażby Bieg Gdańszczan, który organizowaliśmy. 
Staramy się komunikować, żeby sobie imprezami nie wchodzić w drogę, dlatego 
jeżeli były tam regaty to np. jak budujemy scenę to już nie budujemy drugiej sceny 
konkurencyjnej 10 metrów dalej tylko na jednej scenie i to nam się świetnie udaje.  
 

Pan Leszek Paszkowski – Dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu 
Współpracujemy panie radny.  
 

Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Jesteśmy na jednym terenie i jeżeli chodzi o obiekt przy ul. Grunwaldzkiej, bo tam 
też prowadzi, operatorem jest Gdański Ośrodek Sportu także tutaj też jest bardzo 
dobra współpraca. 
 

Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrady 



9 

 

Poza tym personelem, który obsługuje schroniska to jak liczny jest zespół związany 
z zajęciami? Mówię o takim stałym zespole.  
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
25 osób tak jak mówiłam nauczycieli pracowników pedagogicznych na etatach, ok 40 
pracowników administracyjnych, to jest pion techniczny, konserwatorzy, panie 
pokojowe, recepcjoniści, administracja. Natomiast dodatkowo jeżeli wynikają z 
programów to na chwilę obecną to było ok 70 osób na umowy zlecenia, instruktorów, 
średnio prowadzących zajęcia tygodniowo było ok 4 godzin tygodniowo.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji 
Mam pytanie, bo tutaj pada informacja, że miejsca na półkolonie bardzo szybko się 
rozeszły co świadczy o wielkiej popularności. Czy planujemy rozszerzenie liczby 
uczestników?  
 

Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
W tym roku robiliśmy tak bardzo szeroko ten wypoczynek letni, także jeżeli chodzi 
o okresy zimowe to na pewno będą dwa turnusy. Natomiast w okresie letnim tak, 
widzimy takie potrzeby może takie nietypowe dla kolonii, ale kolonie w miejscu, 
czyli z nocowaniem u nas w schronisku. Takie np. robiliśmy lekkoatletyczne i to 
bardzo się spodobało, że dzieci nie wyjeżdżają, są na miejscu, niemniej jednak 
korzystają z obiektu przez te kilka dni i właśnie ta forma, czyli nocowanie w Gdańsku 
dla dzieci z Gdańska z taką możliwością, że rodzic zawsze może być blisko, także ta 
oferta jest i może nie będziemy tego tak maksymalnie rozszerzać, niemniej jednak 
chcemy, żeby do młodszej grupy dzieci trafić, nie tylko do tych 10-latków, które już 
są gotowe do treningów LA, ale do troszeczkę młodszych. Zrobienie więcej takich 
typowo turystycznych, tak, żeby dzieciaki bardzo sobie odpoczęły na tych naszych 
koloniach.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji 
A kwestia DTS-ów? Czy jest możliwość rozszerzenia na więcej dzielnic?  
 

Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Cały czas staramy się rozszerzać je. Staramy się przede wszystkim pozyskiwać nowe 
miejsca, w których będziemy mogli prowadzić zajęcia dla jak najszerszej grupy 
mieszkańców, ale jest to związane oczywiście z dostępem właśnie do miejsc i 
chętnymi trenerami do pracy. Na chwilę obecną powoli idzie ku dobremu, że 
zwiększamy ilość tych zajęć.  
 

Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji 
Jeszcze mam trzecią sprawę właśnie dotyczącą turnieju siatkarskiego. Chciałbym, 
żeby w przyszłym roku był bez alkoholu jeżeli chodzi o zawodników.  
 

Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Impreza sportowa jest bez alkoholu. Natomiast niestety czasami nie mamy wpływu 
na pewne zachowania zawodników czy osób postronnych, które przebywają. 
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji 
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Mówię o zawodnikach, którzy pili alkohol w godzinach nocnych.  
 
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Takie sytuacje raczej się nie zdarzały.  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji 
Zdarzały się. 
 
Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Jeżeli będą się zdarzały w przyszłym roku, to znaczy nie mają prawa się zdarzyć, 
natomiast na pewno na przyszły rok będzie wynajęta ochrona, która będzie już 
bezpośrednio czuwała nad przebiegiem całego turnieju.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrady 
Właściwie od tego wątku alkoholowego czy sięgacie właśnie po te pieniądze znaczone 
tzw. kapslowe? Jeżeli tak to w jakiej kwocie?  
 
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
W tym roku w ramach projektu to była kwota 200 tys. zł powiększona w okolicach 
maja o kolejne 70 tys. zł na działania w centrach handlowych, żeby uciekała młodzież 
z tych miejsc.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrady 
Wiem, że jesteście też specjalistami w takich działaniach nadzwyczajnych, bo w 
miesiącu październiku, listopadzie spływa do nas radnych taka informacja, że 
pojawiają się dodatkowe środki właśnie z tzw. kapslowego. Czy wy bylibyście w 
stanie w jakiś sposób wykorzystać na waszą działalność jeżeli otrzymalibyście takie 
informacje w październiku, listopadzie, czy moglibyście zorganizować jeszcze jakieś 
zajęcia, przedsięwzięcia mające związek z profilaktyką uzależnień? Może to nie tylko 
sport, ale może za tym by szedł także inny program? 
 
Pani Marlena Zajdzińska – Pełka – Dyrektor Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
Tutaj największym zainteresowaniem cieszą się te wyjazdy połączone właśnie z tymi 
działaniami profilaktycznymi. W formach stałych czyli pogadanki dla młodzieży to 
frekwencja, chodzi o frekwencję, żeby zrobić takie warsztaty, gdzie będzie 
frekwencja, i żeby dzieci miały dobre wrażenie po tych spotkaniach. Bardzo dużym 
zainteresowaniem cieszą się te wyjazdy, które my organizujemy połączone z 
warsztatami profilaktycznymi i jeżeli jest takie pytanie, że jeżeli by teraz wpłynęły 
pieniądze to jesteśmy w stanie przerobić na chwilę obecną, na ten rok ok 40 tys. zł, 
nie więcej.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrady 
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Wspomniałem o tych waszych działaniach, że jesteście bardzo elastyczni i chciałem 
wam podziękować za rok 2017, kiedy przez Pomorze przeszła nawałnica i ogromne 
straty nie tylko w lasach, ale też w miejscowościach, gdzie przyjęliście z małych 
miejscowości tych kaszubskich, z Borów, dzieci, gdzie przeszła przez te miejscowości 
nawałnica i to się działo w bardzo szybkim tempie. Byliście bardzo otwarci i tych 
dzieci przyjęliście niemało, za co wam po raz drugi dziękuję wraz z koleżankami, 
kolegami, ale naprawdę ja jestem pod ogromnym wrażeniem waszych działań, 
waszego profesjonalizmu, czasami mam możliwość uczestniczenia w tej zabawie 
przez sport i jestem pod dużym wrażeniem. Do Przemka, rozumiem obawy. To jest 
plaga wielu organizatorów, gdzie niestety i dym papierosowy i ta butelka piwa 
pojawia się w miejscach, w których nie powinna, ale w pełni się zgadzam z tą uwagą 
i to też na pewno dyrekcję uczuli.  
 

Pan Bartłomiej Papis – Zastępca Dyrektora Gdańskiego Zespołu Schronisk i 
Sportu Szkolnego 
My zawodników również uczulamy. Czasami na pewne zachowania zawodników nie 
mamy wpływu, stąd się biorą środki zapobiegawcze.  
 

Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji Edukacji RMG 
Kolega uprzedził swym podziękowaniem. Oczywiście to nie była tyle spontaniczna z 
waszej strony reakcja co taka wynikająca chyba też z wielkiego serca, bo potrzeba 
była natychmiastowa, za co dziękujemy. Natomiast rzeczywiście kolega poruszył na 
forum publicznym kwestię dotyczącą jednak tego bezpieczeństwa, ale też i 
zachowania, a już nie mówiąc o spożywaniu alkoholu. Tak sobie pomyślałem, że 
macie tutaj państwo przed sobą radnych, którzy chętnie będą was wspierać jeżeli 
chodzi nawet o pozyskiwanie tych funduszy chociażby z tzw. alkoholowego. Tam są 
ogromne pieniądze. Potrzeby też są ogromne, żeby było jasne. Pieniędzy nigdy nie 
będzie za wiele, natomiast sam układ wydatkowania tychże pieniędzy, który jest 
niestety obarczony budżetowaniem rocznym i wydaniu też rocznym powoduje, że my 
nie możemy odkładać żadnych pieniędzy na żadne konta zapasowe. Po prostu jeżeli 
tych pieniędzy nie wydamy w danym roku kalendarzowym to po prostu z tego budżetu 
przepadają i Prezydent może te pieniądze przeznaczyć na wszystko, na łatanie dziury 
w chodniku czy drogi itd. Nie mówię, że one przepadają na zasadzie 
zmarnotrawienia, natomiast stracą swoją siłę i moc jeśli chodzi o profilaktykę. Tą 
profilaktykę przez sport prowadzicie. Sobie nie wyobrażałbym sytuacji, gdzie 
pozyskiwanie tych funduszy wiąże się z takim nazwijmy to skandalicznym 
zachowaniem. Tu akurat pan przewodniczący poprzez swoją skromność, ale moim 
zdaniem prowadzi jedno z największych przedsięwzięć sportowych w Gdańsku 0:1 Do 
Przerwy, gdzie to już nie setki, tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych biorą udział w 
tych turniejach piłki nożnej i powiem tak, tam też jest dofinansowanie pewnej części 
tylko, dofinansowanie z kapslowego, natomiast jest tam podkreślane od początku, w 
trakcie i na końcu bezwzględnie przez organizatora, że jakakolwiek forma alkoholu 
pojawiająca się na tym ogromnym przedsięwzięciu powoduje kompletne wyrzucenie 
na cztery litery, za przeproszeniem, z pewnymi konsekwencjami i takie podkreślanie 
tego jest bardzo ważne. Rzeczą karygodną jest niestety jeżeli i to w dodatku radny 
widzi i obserwuje, jest świadkiem np. takiego zachowania. Musicie państwo wziąć 
sobie to bardzo serdecznie do serca i bezwzględnie z tym walczyć podkreślając, że 
właśnie ten turniej, właśnie tego typu zajęcia sportowe są z takiego, a nie innego 
źródła, bo tu tylko brakuje jeszcze kogoś, kto mógłby z tego kręcić nie wiadomo jakie 
nieprzyjazne i miastu i wam i nam, jako radnym zaangażowanym w sytuację wręcz, 
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które nie powinny mieć miejsca, dlatego my chętnie się w to włączymy. Widzimy 
wasze świetne zaangażowanie i wasz potencjał i możliwości. Nie bez kozery 
powiedział kolega o tych funduszach. Moim zdaniem nawet za mało wykorzystujecie 
tych pieniążków. Będziemy wspólnie szukać, bo są wśród nas przedstawiciele tejże 
Komisji, a więc można łatwo tutaj też koordynować tymi pieniążkami, bo dla nas 
największym problemem szczególnie są te miesiące wrzesień, październik, listopad, 
grudzień, bo wpadają pieniądze z Jarmarku, wpadają pieniądze z te, które są z tzw. 
miesięcy tych dość obfitych w sprzedaż alkoholu. My tych pieniędzy dostajemy dużo 
z czego się cieszymy, natomiast wydać je musimy do 31 grudnia i dobrze, sprytnie, 
fajnie zaplanowane turnieje strzelam Mikołajkowe, jakiekolwiek, które będą 
angażowały dzieci, młodzież i dorosłych z wykorzystaniem waszej bazy sportowej 
byłoby na pewno nie zmarnowanym pieniążkiem, który mógłby być ekstra na tego 
typu program działania przeznaczony, dlatego ponawiam nasze zobowiązanie, bo my 
wiemy, że dając wam te pieniądze tych pieniędzy naprawdę nie zmarnujemy. One 
będą naprawdę świetnie wykorzystane, ale tego typu uwagi musimy sobie wziąć 
głęboko do serca. Dziękuję i przepraszam za być może długą wypowiedź.   
 

Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrady 
Bardzo dziękujemy pani dyrektor Marlenie Zajdzińskiej - Pełce i panu 
wicedyrektorowi Bartłomiejowi Papisowi.  
 

PUNKT  - 4 
 

Prezentacja działalności klubu UKS Atena Gdańsk. 
 

Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Teraz prosimy pan Ksawery Nowosielski prezes Klubu UKS Atena Gdańsk. 
 

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Wysłaliśmy sprostowanie i najwyraźniej nie doszło. Krzysztof Walczak – wiceprezes. 
Szanowni Państwo jeszcze raz się przedstawię. Nazywam się Krzysztof Walczak. 
Jestem wiceprezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego Atena Gdańsk. Jest to klub 
szermierczy działający przy Gdańskiej Szkole Szermierki. 
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Proszę państwa nasz klub powstał w 2000 roku na podstawie umowy zawartej ze 
Szkołą nr 70 jeszcze wtedy i klasy sportowe w tej szkole działały nieprzerwanie od 
1969 roku, czyli jest to już dużo czasu, kiedy szermierka w tej szkole jest obecna. 
Nasi zawodnicy, jak widać to, uczestniczą w wielu imprezach sportowych, które 
odbywają się zarówno w Polsce jak i zagranicą. W zasadzie w każdym większym 
mieście w Polsce odbywa się turniej szermierczy, na który są zapraszani, czy może 
wyjeżdżają, zawodnicy naszego klubu.  
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Celem naszym jest zachęcanie dzieci do uprawiania tego pięknego sportu, 
przekazywanie wartości i wychowanie przyszłych olimpijczyków, bo już mamy w 
pewnym sensie w naszej tradycji, bo nazwiska Gruchała, Rybicka na pewno są 
państwu znane.  
Ten klub założyli głównie nauczyciele tej szkoły, m. in. obecna wicedyrektor pani 
Żaneta Ziółkowska i jak tutaj widać od początku swojego istnienia nasz klub ściśle 
współpracuje z miastem Gdańsk. Po państw prawej stronie to zdjęcie to jest zdjęcie 
z największego turnieju na świecie dla dzieci. Ten turniej odbywa się w Paryżu i jest 
to tzw. maraton szermierczy. Tam w jednej kategorii wiekowej startuje 200-300 
dzieci. Tych kategorii jest kilka. Jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Widać, że flagi 
naszego miasta towarzyszą nam w zasadzie wszędzie, gdzie jeździmy.  
Z kolei zdjęcie następne jest z jednego z turniejów na Węgrzech. Tak jak 
powiedziałem wcześniej, jeździmy nie tylko po Polsce. Jeździmy również po całym 
świecie. 
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Tutaj akurat co roku staramy się zrobić taką sesję zdjęciową z naszymi zawodnikami. 
Wypuszczamy kalendarz, foldery. Kalendarze to jest inicjatywa głównie rodziców, 
którzy współpracują z naszym klubem i oczywiście też on służy promocji naszego 
miasta.  

 
 
Zarząd naszego klubu w 2017 roku, dwa lata temu, się zmienił, z różnych powodów. 
Jednym z powodów był brak płynności finansowej, natomiast od 2017 roku ta 
płynność została uzyskana na tyle, że nie musimy się już przejmować za bardzo 
finansami. Oczywiście bardzo duże podziękowania należą się rodzicom naszych 
zawodników, którzy bardzo olbrzymim wsparciem dla nas są.  
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Pozyskaliśmy również sponsorów. To coś, czego nie było wcześniej zupełnie w tym 
klubie. Tutaj są przykładowe firmy, które nam zaufały jeżeli chodzi o prowadzenie 
klubu.  

 
Zmieniliśmy też strategię zarządzania, bo poprzednio rodzice w ogóle nie byli 
dopuszczeni do głosu. Jednak się przychylamy ku temu, że bez dobrej współpracy z 
rodzicami tak naprawdę de facto długofalowo nie będzie wyników sportowych 
również. Podejmujemy w końcu akcje promocji szermierki, chociażby akcja 
WANNABE czy dni dziecka w firmach, które z nami współpracują.  

 
To jest ogólne spotkanie rodziców i działaczy, zawodników. Jak widać po uśmiechach 
na twarzy wszyscy są zadowoleni. 
To są rodzice, którzy wspierają swoje pociechy podczas zawodów.   
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Promowaliśmy również zarówno szkoły jak i nasz klub podczas meczu siatkówki, który 
się w zeszłym roku odbył na Ergo Arenie. To był mecz ligowy, ale tak się złożyło, że 
to to było również Święto Niepodległości i my również mieliśmy okazję tam wystąpić 
i zaprezentować zarówno sport jak i zareklamować naszą szkołę. Wprowadzamy 
szereg innowacji, chociażby aplikacje, które pozwalają klubem sprawniej zarządzać. 
Taką aplikacją jest np. sport bm. Zmieniliśmy troszeczkę logo klubu, żeby bardziej 
było widać ten herb Gdańska w nim. Oczywiście rodzice są tutaj dalej nieocenioną 
pomocą i można powiedzieć, że w klubie już taka się atmosfera zrobiła bardziej 
rodzinna, jest spokojniej i czego dowody widzimy tutaj.  

 
 
O tym też wspomniałem wcześniej. To jest nasza akcja podczas meczu siatkówki. 
Tam bardzo ładnie się nasze dzieciaki zaprezentowały. Publiczność bardzo żywo 
reagowała na to, co tam robiliśmy.  
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Oczywiście organizujemy też spotkanie integracyjne, tak jak powiedziałem 
wcześniej, z rodzicami.  

 
 
Wypuszczamy kalendarz co roku. Widać, że tutaj logo Gdańska jest widoczne 
wszędzie. Rodzicie chętnie ten kalendarz kupują, ale nie tylko rodzice. 
Obdarowujemy im również naszych współpracowników. Ten kalendarz to jest 
również cegiełka dołożona do celów statutowych naszego klubu.  
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Proszę państwa ja się zastanawiałem, czy się pokusić o umieszczanie wyników 
naszych dzieci w tej prezentacji i zrobiliśmy taką krótką próbę i okazało się, że 
miejsca punktowane zajęły nam kilkadziesiąt stron, więc stwierdziłem, że to chyba 
raczej nie ma sensu. Mam teraz w ręku 9 stron zapisanych drobnym maczkiem. To są 
tylko miejsca medalowe. Tylko medalowe. Nie żadne punktowane, takie, które 
pozwalają przyznawać dzieciom czy trenerom itd. nagrody. Nie. To są tylko miejsca 
medalowe. To jest 9 stron bite. Oczywiście nie będę tego czytał. Natomiast jeżeli 
państwo będą chcieli to oczywiście udostępnię to dalej. Te wyniki są tylko i 
wyłącznie od 2017 roku, czyli po zmianie zarządu. Gdybym chciał się pokusić o 
podsumowanie 20-letniej działalności klubu to obawiam się, że byśmy stąd dzisiaj 
nie wyszli.  
Klub się rozwija cały czas. Nie narzekamy na jakieś wielkie braki. W kondycji 
finansowej jesteśmy całkiem niezłej. Oczywiście zawsze może być lepsza. Tak jak 
powiedziałem, te miejsca medalowe zajmują nam bardzo dużo miejsca jeżeli 
chcielibyśmy o nich mówić.  
Tutaj proszę zauważyć, że ten herb Gdańska nam towarzyszy praktycznie na każdych 
zawodach.   
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Tutaj też jest zaprezentowane, że władze miasta nie pozostają, że tak powiem, 
ślepe i głuche na to, bo praktycznie mamy bardzo duże wyniki. Co roku mnóstwo 
naszych zawodników dostaje czy to stypendia, czy to nagrody Prezydenta, Marszałka 
Województwa. Oczywiście nasi trenerzy też. Więc tutaj w tą sportową mapę naszego 
miasta wpisujemy się naprawdę dobrze. 

 
Klub UKS Atena ma podpisane porozumienie z dwoma klubami z Klubem Sportowym 
AZS AWFiS Gdańsk, ponieważ Klub Atena kończy w pewnym momencie szkolenie 
dzieci na poziomie juniora młodszego i później dzieci przechodzą do klubu AZS AWFiS 
Gdańsk, przy czym nie dzieje się to na zasadzie jakieś drastycznej zmiany, ponieważ 
trenerzy pracują i w jednym i w drugim miejscu i w zasadzie zmieniają się tylko 
barwy klubowe. 
 Mamy również podpisaną umowę o współpracy z UKS De La Salle. Tam też przepływy 
zawodników są na takiej partnerskiej stopie. W związku z tym staramy się ściśle 
współpracować nie tylko tak jakby na tym własnym polu, ale współpracujemy 
również z innymi klubami tymi naszymi gdańskimi.  
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W przyszłym roku, tak jak wspomniałem, nasz klub będzie obchodził 20-lecie. Z tej 
okazji zamierzamy zorganizować specjalny, dedykowany turniej. Niestety jeszcze 
nie znamy terminu dlatego, że kalendarz Polskiego Związku Szermierczego jeszcze 
nie jest do końca sprecyzowany, a co oczywiste, musimy się do tego dostosować. 
Natomiast zamierzamy również wydać z tej okazji bal charytatywny, z którem 
dochody mamy nadzieję zasilą cele statutowe naszego klubu. 
  
Tak jak powiedziałem troszeczkę wcześniej chcielibyśmy, żeby wzorem tych naszych 
najlepszych florecistek, bo to kobiety były tutaj u nas w Gdańsku najbardziej znane 
z tych spektakularnych wyników, chcielibyśmy, żeby nasi podopieczni poszli w ich 
ślady i mamy nadzieję, że tak będzie, ponieważ chyba każdego trenera marzeniem 
jest to najwyższe trofeum czyli medal na igrzyskach olimpijskich.  

 
To jest zdjęcie również z naszych z jednych sesji zdjęciowych. Jak widać, nie wiem, 
czy jest bardziej charakterystyczne miejsce w naszym mieście, chociaż być może 
ktoś bardziej woli Żuraw.  
Proszę państwa tutaj na koniec tego chwalenia się chciałbym tylko dodać jedną 
rzecz. Muszę łyżkę dziegciu dodać do tej całej beczki miodu, prawdopodobnie z 
powodów działań dyrekcji szkoły, obecnego tutaj Adama Władka między innymi, nasz 
klub może przestać istnieć w ciągu trzech lat, ponieważ został utworzony inny klub 
w naszej szkole i być może, jako, że będziemy mieli zamknięty dopływ nowego 
naboru może skończyć się to zakończeniem działalności. Dziękuję państwu za uwagę 
i dziękuję za wysłuchanie.          
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Czy ktoś z państwa radnych? Może pan panie dyrektorze zabierze głos.  
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Może w uzupełnieniu tej prezentacji, nie odnosząc się do tego co było na końcu, a 
co jest warte pokreślenia jeżeli chodzi o szkołę, tu dziękuję za przypomnienie, że to 
szkolenie szermiercze w szkole zaczęło się już od roku 1968 zeszłego wieku. Warte 



22 

 

pokreślenia jest to, że w latach 1984-2012 czyli od igrzysk olimpijskich w Los Angeles 
do igrzysk olimpijskich w Londynie absolwenci naszej szkoły brali udział w kolejno z 
rzędu 9 igrzyskach olimpijskich. To jest na pewno ważne podkreślenia. Na tych 
igrzyskach olimpijskich zdobyli nasi absolwenci 4 medale igrzysk olimpijskich. 
Startowali również w Mistrzostwach Świata i tych tytułów Mistrzów Świata juniorów 
było 8. Odniosę się do punktacji sportu młodzieżowego, bo to jest dla mnie 
najbardziej wymierne jako też byłego sportowca i tej punktacji od roku 2017 tak w 
roku 2017 uczniowie szkoły zdobyli tych punktów 344 w tym UKS Atena 184, w 2018 
r. 194 uczniowie szkoły, UKS Atena 87, w 2019 r. uczniowie szkoły 289 w tym UKS 
Atena 141. Średnio połowa punktów w systemie tego sportu młodzieżowego, który 
był w szkole rozdzielony i przez to, że był w szkole rozdzielony doszedłem do wniosku 
takiego, żeby spróbować to środowisko nasze, szkolne połączyć w nowej inicjatywie 
jakim jest Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki i w tym roku po raz 
pierwszy udało się zrobić tak, że na poziomie klas czwartych czy trzecich szkoły 
podstawowej nie ma podziału na kluby sportowe w szkole. To znaczy w jednej klasie 
np. czwartej są uczniowie, którzy są w jednym klubie sportowym. Nie ma tak niestety 
w klasach czwartej, piątej, szóstej, siódmej, ósmej, gdzie w jednym oddziale 
szkolnym potrafią być członkowie jednego i drugiego klubu i tutaj już na podstawie 
tej podstawowej jednostki czyli klasy szkolnej pojawiają się różnego rodzaju 
niefajne relacje, stąd też ta decyzja i w tym roku tak się zadziało. Dziękuję bardzo.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Mam pytanie do pana Krzysztofa, który tak dosadnie określił działania pana 
dyrektora, że chodzi o te nabory. Czy mógłby pan to rozszerzyć? Na czym polega 
problem Ateny?  
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Po tej zmianie zarządu osoby, które z tego zarządu zostały odsunięte, a w zasadzie 
odeszły same, złożyły rezygnacje 2 lata temu postanowiły założyć konkurencyjny 
klub, prywatny klub, który nazywa się Fundacja Gdańska Szkoła Floretu. Nie wiemy 
jakim cudem ten prywatny podmiot został dopuszczony w ogóle do tego, żeby działać 
na terenie szkoły. 
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Ale GSF to jest Fundacja.  
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Tak, Fundacja Gdańska Szkoła Floretu.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
To jest organizacja pozarządowa. A UKS też jest organizacją pozarządową. I 
Fundacja działa przy szkole, drugi klub i teraz trzeci powstaje, tak?  
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Tak, zgadza się.  
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Tylko, że Fundacja działała już wcześniej.  
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Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Tak, ale nie szkoliła młodzieży. Po tym rozłamie postanowiła, że zacznie szkolić. W 
związku z tym, że po tym rozłamie te dwa kluby zaczęły działać faktycznie i tutaj 
pan dyrektor ma rację, że przez kilka pierwszych miesięcy działo się w szkole 
rzeczywiście nie fajnie. Natomiast po tych paru miesiącach dzieci tak jakby się 
przyzwyczaiły do tego, że te dwa kluby funkcjonują w związku z czym stanowiliśmy 
dla siebie dość taką naturalną konkurencję. Nie było już jakiś incydentów pomiędzy 
dziećmi. Moim zdaniem ta konkurencja powodowała, że jakość usług obydwu klubów 
zaczęła wzrastać i to faktycznie wyraźnie było widać. W związku z tym, że powstaje 
klub trzeci, a dostaliśmy wyraźny zakaz agitacji na rzecz jakiegokolwiek klubu, czego 
Fundacja się nie trzymała, my tak, zostaliśmy niestety sprowadzeni do takiego 
podmiotu, który sobie po prostu umrze.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Nie macie naboru w klasach czwartych i w jakich jeszcze?  
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
W żadnych już.    
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Klasy piąte, szóste, siódme, ósme tam jest podział i tam nabory możecie robić sobie.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Czyli jeszcze trzy lata i Ateny nie ma?  
 
Radny Przemysław Malak – członek Komisji Sportu i Turystyki, Komisji Edukacji 
O co chodziło z tym zakazem agitacji, bo nie do końca zrozumiałem?   
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Dyrektor zabronił nam namawiać jakichkolwiek rodziców, żeby dziecko przeszło z 
jednego do drugiego klubu, czy w ogóle do klubu do jakiegokolwiek klubu w szkole, 
przy czym zaznaczmy jednoznacznie, że jakimś cudem nagle blisko połowa dzieci 
znalazła się w Gdańskiej Szkole Floretu czyli w tym konkurencyjnym naszym 
podmiocie w Fundacji. Dlaczego, skoro nie wolno było agitować?  
 
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Chciałem zapytać na jakiej zasadzie jest robiony nabór? Bo rozumiem, że mamy 
szkołę i są trzy kluby, które mają podobną ofertę i w jaki sposób rodzic decyduje?   
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Nie, rodzic o niczym nie decyduje. Dostaje teraz już drugie i trzecie klasy dostały 
deklaracje do nowego tworu pana dyrektora. Nie mamy prawa nawet wywiesić 
swojego plakatu. 
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Twór? Co pan ma na myśli?  
 

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
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Trzeci klub. 
 

Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Uczniowski Klub Sportowy Gdańska Szkoła Szermierki.  
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Tek klub ma jaki status? Przez kogo jest prowadzony? Kto jest organem 
prowadzącym?   
 

Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Działa to na podstawie tak jak wszystkie uczniowskie kluby sportowe organem 
nadzoru jest Gmina Miasta Gdańska. Swego czasu jak u zarania jego powstania to 
jest jakiś rok temu propozycja była taka i była zaakceptowana przez przedstawicieli 
i Fundacji i UKS-u Atena, że do tego klubu do zarządu wejdą trzy osoby z Fundacji, 
trzy osoby z UKS Atena i ja jako dyrektor szkoły będę prezesem tego klubu, żeby 
mieć głos decydujący w spornych sprawach. No więc tak on funkcjonuje i swoim 
zasięgiem obejmuje klasy czwarte i klasy trzecie i on jest w interesie dyrektora 
szkoły czyli moim jest to, żeby w szkole była jedność i brak rywalizacji już na 
poziomie klas sportowych, rywalizacja nawet o to dziecko w klasie drugiej czy 
trzeciej.  
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Czy rodzice tych klas czwartych i trzecich mają możliwość zapisania dziecka do 
innego klubu?  
 

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Nie, ponieważ nie wiedzą o istnieniu tego klubu.  
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Możliwość mają.  
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Pytam o możliwość techniczną. 
 

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Nie mają możliwości się dowiedzieć, że on w ogóle istnieje. Może tak powiem. 
Żadnej.  
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Czyli rozumiem, że rodzicom klas trzecich i czwartych przedstawiana jest jedynie 
oferta klubu, który jest przy szkole?   
 

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Tak i deklaracje od razu wręczane.  
 

Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Też jest podawana informacja, że jeżeli ktoś dowie się, że jest drugi czy trzeci klub 
to uzyskuje informację, że idąc do tego klubu dziecko nie będzie miało 
dofinansowania na obozy, będzie inaczej traktowane.  
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Ale to nieprawda jest.  
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Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Takie informacje mam od rodziców.  
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Nie ma takiej informacji od dyrekcji szkoły na pewno, tym bardziej, że w tym roku 
Gdańska Szkoła Szermierki poprzez Miasto Gdańsk udało się dofinansować szermierkę 
w szkole w kwotach dość znaczących i to jest ok 130 tys. zł, także mowa o tym, że 
szkoła nie równo finansuje, albo nie finansuje uczniów szkoły, bo postrzega ich jako 
uczniów, a nie zawodników, jest nieprawdziwa. 
 
Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Ale czy na obozie w Człuchowie dzieci miały takie samo dofinansowanie? Bo z moich 
informacji wynika, że…  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Przepraszam bardzo, przypomnę o zasadach, sygnalizujemy poprzez podniesienie 
ręki chęć zabrania głosu, nie przerzucamy się głosami. Pan radny Krystian Kłos.  
 
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Panie dyrektorze czy jakieś informacje, skargi na działalność pana dyrektora, 
działalność klubów do Wydziału Rozwoju Społecznego były? 
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Panie przewodniczący, szanowni państwo pokażę też może tło właśnie od 2017 roku, 
bo z państwem spotkaliśmy się niedawno u pana Prezydenta Kowalczuka. Też 
deklarowałem wtedy, że kolejnym etapem będzie spotkanie z panem dyrektorem. 
To spotkanie również odbyło się u pana Prezydenta Kowalczuka. Mamy też 
rekomendację co do dalszej pracy, ale najpierw to tło. Pamiętacie państwo podobne 
połączone Komisje, kiedy rozważaliśmy trudną sytuację czy tematem do 
przedyskutowania była kwestia dalszego administrowania budynkami sportowymi, 
ale też budynkami całego kompleksu, a więc też miejscami noclegowymi, które w 
tym miejscu się znajdują. Decyzje wtedy były podjęte i uregulowały te kwestie w 
ten sposób, że całość obiektu jest w administrowaniu dyrektora szkoły. To był ten 
pierwszy etap. Utworzone zostało Gdańskie Schronisko Młodzieżowe w tym miejscu, 
które następnie zostało włączone w Zespół Gdańska Szkoła Szermierki, a dzisiaj 
mamy szkołę ze schroniskiem. Rozwiązanie jest o tyle dobre, że funkcjonuje w 
administrowaniu jednej osoby. Całość przepływa przez budżet miasta, więc nie przez 
władze Fundacji czy jakiegokolwiek innego podmiotu zewnętrznego, i takie były 
ustalenia, a te środki wracają do szkoły w postaci zwiększeń budżetu na potrzeby 
wykazywane przez pana dyrektora. To jest 130 tys. zł zdaje się w tym roku do tej 
pory. Kolejny wniosek, kolejne chyba 200 tys. zł nie tylko na cele związane z 
szermierką, ale też zdaję się plac zabaw, różnego rodzaju inne kwestie związane z 
funkcjonowaniem szkoły. Więc mamy szkołę, która „utrzymuje” też swoje 
dodatkowe rzeczy rozwojowe. Ustalenia, które były podejmowane dwa lata temu 
mówiły też o tym, że po pierwsze równy dostęp do obiektów sportowych dla 
wszystkich funkcjonujących podmiotów, czyli De la Salle, AZS AWFiS, UKS Atena i 
Fundacja. Dalej mowa była o tym, i to się zadziało z rok temu, praca nad 
budowaniem jednego, wspólnego klubu sportowego uczniowskiego i rozumiem, że 
tego też państwo nie negują, że taki proces był. Nie wiem, kto był jego inicjatorem, 
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natomiast były takie próby, miał przechodzić pokojowo i miał uwzględniać głos 
zarówno dotychczasowych klubów czy podmiotów, które tam funkcjonowały czyli i 
Ateny i Szkoły Floretu, ale też uwzględniać głos dyrektora, co też pan dyrektor dzisiaj 
powiedział. Jak toczył się ten proces nie wiem, myśmy w nim nie uczestniczyli, 
natomiast rozumiem, że jesteście państwo w tej chwili w sporze i tego nie ukrywacie 
w żaden sposób. Chcielibyście mieć większy wpływ decydujący na to co dzieje się w 
Gdańskiej Szkole Szermierki obawiając się też tego, że w taki sposób jak to zostało 
zrobione za chwilę wygaśniecie i to w żaden sposób nie jest negowane na tej Sali. 
Pytanie jest teraz tylko takie czy nadal podtrzymujemy przez wszystkie strony chęć 
budowania jednego podmiotu czyli uczniowskiego klubu sportowego, czy na tyle 
jesteśmy przywiązani do nazwy Atena czy do marki, którą mamy, że będziemy szli 
dalej w konfrontacji, bo to jest jedyne pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. 
Jeżeli chcemy zbudować jeden klub sportowy to we współpracy i w oparciu o szkołę. 
Jest dyrektor szkoły. Nie przywiązujmy się do nazwy, czy to będzie Gdańska Szkoła 
Szermierki Atena, czy to będzie … naprawdę to już jest rzecz wtórna. Pytanie jest 
takie, czy chcemy usiąść teraz wspólnie do stołu i budować ten jeden klub sportowy?     
 

Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Ja tutaj nie byłabym taka pewna co do tej nazwy, ponieważ nie wiem jakie 
osiągnięcia ma szkoła, ale tutaj te wyniki są bardzo imponujące i tutaj musimy 
jednak oddać ten hołd…   
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Osiągnięcia przedstawił pan dyrektor na początku wskazując na medalistów Igrzysk 
Olimpijskich i przypominam, że wszyscy ci uczniowie, o których mówimy, my nie 
możemy patrzeć na UKS Atenę, na Gdańską Szkołę Floretu, ale też na AZS AWFiS w 
oderwaniu od tego co dzieje się w szkole. Wszystkie te dzieci, mówimy o młodzieży 
i o dzieciach, są uczniami tej szkoły.  
 

Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Ja słyszałam tylko prezentację klubu Atena.  
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Tak. Tylko, że klub Atena, nie wiem, czy to wybrzmiało dobrze i czy to do nas 
wszystkich też trafiło, dzieci, które trenują w UKS Atena są uczniami szkoły 
kierowanej przez pana dyrektora i mówimy o trenowaniu po zajęciach lekcyjnych.  
 

Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Ale mówimy o osiągnięciach klubu, zdobyciu medalów przez klub.   
 

Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Panie dyrektorze pani radna chyba jeszcze nie miała okazji do końca wyartykułować 
to co chciała powiedzieć. 
 
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Tak. Jeszcze raz może podkreślę, że moim zdaniem jeżeli klub o danej nazwie ma 
osiągniecia, ma medalistów na igrzyskach sportowych, międzynarodowych, to nie 
możemy mówić o tym, żeby nie przywiązywać się do nazwy klubu, ponieważ jest to 
ewidentnie osiągnięcie trenerów właśnie tego klubu i uważam, że nie można w ten 
sposób do tej sprawy podchodzić.  
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Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Też nie neguję, pani radna, ale mówimy o tym, czy jesteśmy w stanie wszystkie 
strony tego sporu państwo i dyrekcja szkoły i też przedstawiciele Fundacji też usiąść 
przy jednym stole i zdecydować czy chcemy zbudować jeden klub sportowy.  
 

Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Chciałam tylko wspomnieć o kwestii takiej, że Klub Atena zdobył sponsorów, których 
w tej chwili szkoła nie ma, klub szkolny również nie ma. Mało tego, Fundacja jeżeli 
ma to jednego sponsora Sietom, ale nie jestem pewna czy ten podmiot nadal 
sponsoruje Fundację. Z naszych informacji wynika, że Fundacja ma ogromne 
problemy finansowe. Z takich też powodów my uciekliśmy. Ten rozłam powstał 
dlatego, ponieważ Atena borykała się z długiem ponad 120 tys. zł, AZS również 
borykał się z podobnym długiem, gdzie w zarządzie siedział pan Siess, też został 
odsunięty. Zrozumcie nas państwo, że my nie po to się oddzielaliśmy od pewnych 
ludzi, żeby za chwilę znowu trafić do tego samego worka. Mało tego. Boimy się, że 
nasi sponsorzy stracą zaufanie w tym momencie, bo tak jak słusznie pani zauważyła 
klub UKS GSS powstający nagle znikąd, który gromadzi mnóstwo młodych dzieci, 
które nie mają żadnego zaplecza sportowego, bo trenerów nie zatrudnia, bodajże 
ma dwóch.  
 

Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
UKS GSS nie zatrudnia żadnego trenera.     
 

Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
My po prostu stracimy swoich sponsorów, stracimy swoje istnienie, stracimy całą 
historię, którą tak naprawdę utworzyli i nauczyciele i zawodnicy kosztem tego, że 
nas próbuje się znowu na siłę połączyć, trenerzy nasi są szantażowani, o czym pan 
Krzysztof nie powiedział, klimat i atmosfera wobec tego łączenia jest naprawdę 
dosyć nieprzyjemna i my naprawdę nie wiemy. Nas tak naprawdę nie powinno w tym 
być jako rodziców, ale my staramy się im pomóc, bo naprawdę oni są od tego, żeby 
szkolili nasze dzieci, żeby siedzieli na planszach, a nie chodzili po urzędach i bronili 
swojej racji, żeby ten klub nie upadł. Wydaje mi się, że jednak ta marka Ateny coś 
znaczy i jeżeli by była szansa to chcielibyśmy połączenia jako takiego UKS Atena 
Gdańska Szkoła Szermierki, tak jak mamy to w logo. My nie uciekamy od tej szkoły, 
nie chcemy od niej uciekać.  
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Nie wiem czy to dobrze wybrzmiało, bo dla mnie to było kwestią wtórną nazewnictwo 
i to co wypracujemy razem, pytanie jest tylko czy jesteśmy w stanie razem usiąść. 
My jako organ prowadzący możemy pośredniczyć w tych mediacjach, tak to nazwę, 
pomiędzy państwem. Natomiast czy jesteśmy w stanie do tego tematu, który był rok 
temu przez nas poruszany, nie zakończył się sukcesem, wrócić. Państwo ani dyrektor 
szkoły nie negujecie, że w zeszłym roku były próby utworzenia jednego klubu 
sportowego. To jest kwestia wrócenia do tematu.  
 

Drugi rodzic dzieci trenujących w UKS Atena           
Pan Grzegorz poruszył temat, który żeśmy poruszyli na zebraniu, że rok temu była 
propozycja połączenia. Chcieliśmy tylko zaznaczyć, że właśnie ze względu na 20-
letnią tradycję, wyniki, sponsorów, dobrą sytuację, wypracowanie nowych sposobów 
zarządzania wyprowadzających klub z długu i dopuszczających rodziców do 
współpracy, czego wcześniej nie było, i z tej uwagi proponowaliśmy, żeby klub, który 
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ma w nazwie Atena, to nie był już UKS Atena, ale, żeby było połączenie z tą nazwą 
tradycyjną. Niestety zostało to odrzucone przez stronę. A tak naprawdę zarząd i 
wszystko co by było tak samo wyglądało jak teraz funkcjonuje w tym nowo 
powołanym klubie.   
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Chciałbym się tutaj odnieść do słów pani radnej o te wyniki, wyniki szkoły, to znaczy 
większość tych medali igrzysk olimpijskich, ten udział naszych absolwentów w tych 
igrzyskach olimpijskich 9-ciu z rzędu na te wyniki te najważniejsze laury nie miał 
wpływ UKS Atena tylko ta praca szkoły i ta większość pracy z tymi naszymi uczniami, 
szermierzami, odbywa się nie tylko na obiektach Gdańskiej Szkoły Szermierki, ale w 
większości z nauczycielami szermierki, którzy pracują w szkole. Na każdy oddział, 
czy na każdą grupę przypada 14 godzin wychowania fizycznego stricte szermierczego 
i na podstawie tej bazy, tej pracy i tych klas sportowych…    
 

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
8 godzin stricte szermiercze, a reszta to jest ogólnorozwojowa. 
 

Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Tak, ale ta ogólnorozwojówka jest we współpracy z trenerami szermierki. I ta baza 
spowodowała, że te medale na igrzyskach olimpijskich były i te 8 tytułów Mistrzostw 
Świata. Odpowiadając odnośnie tych wyników, bo mówię o tych wynikach dla miasta 
Gdańska i dla mnie też, jako dla kogoś, kto chciał budować coś naprawdę dużego 
jeżeli chodzi o sport to są najważniejsze laury, czyli te medale igrzysk olimpijskich. 
Może włożę łyżkę dziegciu tutaj, ale nie zamierzałem się konfrontować i Ania 
Rybicka, która była wspomniana i Sylwia Gruchała i Magda Mroczkiewicz nie były 
członkami UKS Atena. One te medale zdobywały wcześniej i trenerami ich były osoby, 
które w UKS Atena teraz nie pracują. Dziękuję bardzo. 
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Rozumiem, że były próby podjęcia mediacji, które się nie udały. Są trzy podmioty, 
które zabiegają o tych samych uczniów i każdy z podmiotów wychodzę z założenia, 
że ma dobrą intencję, i jego intencją jest jak najlepsze kształcenie młodzieży, która 
powinna zdobywać medale i równego rodzaju sukcesy czy wyróżnienia. Pan dyrektor 
Kryger wspomniał, że jest jako organ prowadzący w stanie zorganizować takie 
mediacje więc chciałbym spytać, bo rozumiem, że mamy przedstawicieli trzech 
stron. 
 

Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Dzisiaj dwóch.  
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Czy w takim razie państwo obecni te dwie strony są w stanie jeszcze raz usiąść ze 
sobą…   
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Może jeszcze dopowiem, bo odbyło się jeszcze spotkanie z przedstawicielami czy z 
przedstawicielem ze strony Fundacji i tam jest pełna wola łączenia.    
 
Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
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Panie dyrektorze, gorąca prośba, jako organ prowadzący spróbować zorganizować te 
mediacje i ja apeluję do wszystkich stron, żeby stanęły troszkę z boku, żeby każda 
się cofnęła o ten jeden przysłowiowy krok i spróbowała wypracować jakieś 
rozwiązanie, które pewnie nie będzie satysfakcjonujące dla wszystkich w 100%, ale 
pozwoli zażegnać kryzys, bo ja tutaj widzę, że największym problemem nie jest to, 
w którym klubie teraz trenują dzieci, tylko w jaki to sposób wpływa na ich 
funkcjonowanie m. in. w szkole i to na pewno jest największym wyzwaniem, które 
jak najszybciej musimy zakończyć. Rozumiejąc też 20-letnią historię klubu, 
rozumiejąc też założenia pana dyrektora, który chciałby, żeby te wyniki były jak 
najlepsze, żeby to wszystko już funkcjonowało w jak najlepszy sposób, nie mamy 
zdania członków Fundacji, ale rozumiem, że ich założenia również są podobne, więc 
gorący apel panie dyrektorze, żeby takie mediacje w najbliższym czasie jeszcze w 
tym roku zorganizować i spróbować usiąść i ustalić czy uda się stworzyć jeden 
wspólny klub, a jeżeli ewentualnie tego jednego wspólnego klubu nie udało by się 
utworzyć to w jaki sposób te trzy podmioty miałyby ewentualnie w sposób równy ze 
sobą konkurować poprzez zapewnienie jak najlepszych warunków do pracy z dziećmi.   
 
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Ile godzin w tygodniu dzieci z klubu Atena mogą trenować? 
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Przed południem, tak jak pan dyrektor powiedział, nie trenują w ramach klubu, tylko 
w ramach zajęć szkolnych. To jest 8 godzin szermierki, plus 4 godziny 
ogólnorozwojówki, to razem 12 godzin. Popołudniami trenują codziennie przez 2 
godziny.   
 
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Przez 5 dni w tygodniu?  
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Tak. Oczywiście dochodzą jeszcze weekendy, bo to z reguły są zawody i jeden bądź 
dwa dni z tego weekendu też są wyjęte z kalendarza codziennego funkcjonowania.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Czyli samych treningów tygodniowo mają więcej z szermierki niż w szkole? Do tego 
dochodzą zawody.  
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
To są troszeczkę inne treningi, motoryka plus około szermiercze tematy, a na 
treningu dzieci głównie walczą.  
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Tylko w dopełnieniu tych informacji, tych treningów popołudniowych od roku jest 
tak, że szkoła wyszła z inicjatywą prowadzenia też treningów popołudniowych, czyli 
w godzinach od 14 do 15:30 i od 15:30 do godz. 17:30. Tak jak wcześniej koszty 
obiektów były po stronie klubów, koszty trenerów na tych zajęciach były po stronie 
klubów, tak w tym momencie te koszty są po stronie Gminy Miasta Gdańsk czy szkoły.   
Drugi rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Nie wszystkie popołudniowe, bo to są popołudniowe do godz. 17:30 i po 17:30 już 
tylko kluby wchodzą.  
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Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Mówimy do godz. 17:30, bo po godzinie 17:30 ćwiczą juniorzy starsi czy seniorzy, czy 
nie uczniowie szkoły. Szkołę było stać na to, żeby objąć większością szkolenia i 
większością tego wsparcia obiektowego większość dzieciaków i na to się posunęło. 
Na razie do godz. 17:30. Trudno nam jest dyskutować w tej sytuacji. Tam mi się 
wydaje, że to jest bardzo duże odciążenie jeżeli chodzi o kluby, bo wcześniej musiały 
płacić za obiekty i płaciły za trenerów, a teraz podczas tych zajęć już nie płacą.  
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Na dobrą sprawę, czyli jakbyśmy to jeszcze raz podsumowali upraszczając to znaczy 
jeżeli weźmiemy pod uwagę, że koszt utrzymania obiektu jest po stronie szkoły, 
koszt zatrudnienia trenerów jest po stronie szkoły, mówimy do 17-tej poszerzonego 
podstawowego…   
 
Drugi rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Trenerzy Ateny to nie są tylko nauczyciele.  
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Jak to wygląda procentowo?  
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Ilu trenerów Ateny pracuje w szkole, a ilu nie? Załóżmy jest 10 trenerów to 3 w szkole 
nie pracuje. 30%.  
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Chodzi mi o to, że jeżeli ten koszt jeżeli chodzi o obiekt jest po stronie szkoły, koszt 
trenerów jest po stronie szkoły to w tej chwili to, w czym jesteśmy jeżeli chodzi o 
spór pomiędzy tymi trzema stronami to jest kwestia zarządcza tą strukturą, 
podejmowania decyzji i budowania wspólnej strategii kształcenia od najmłodszego 
wieku, czyli od klasy pierwszej do seniora.  
 
Drugi rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Jeżeli chodzi o koszt szkoły i obiekt to jest połowa, a nie całość, bo dzieci są szkolone 
w blokach klasy czwarte, piąte na te treningi, które szkoła opłaca, a szóste, siódme, 
ósme są na tych popołudniowych treningach.  
 
Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Ponieważ nie ma sensu szkoleniowego, żeby z tak młodymi dziećmi się potykały 
popołudniu, w związku z tym walczą ze starszymi zawodnikami.  
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Tak, tylko jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w tym systemie, który gdzieś tam 
rozumiem, wszystkie strony sobie wymarzyły, budujemy jedną strukturę, to nie ma 
już tego podziału na to co jest szkolne, nie szkolne.   
 
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji Edukacji RMG 
Dziękuję panie przewodniczący. Powiem tak, ktoś kiedyś powiedział, że od przybytku 
głowa nie boli, ale boli. Jesteśmy wśród dorosłych ludzi. Szanowni państwo powiem 
złośliwie jako radny dopóki jest wszystko ok. są wyniki, piękne wyniki, młodzież się 
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nie kłóci, a w pozytywnym znaczeniu rywalizuje to mnie kłótnie dorosłych 
kompletnie nie interesują. Jak są wyniki, wszyscy są zadowoleni, widocznie 
rywalizacja sztuczna, ale jak wszystko jest dobrze to tylko przyklaskiwać. Natomiast 
państwo jesteście tak jak ja doświadczonymi pedagogami. Wiecie, że te konflikty 
wasze czy wam się to podoba, czy nie przekładają się również na wychowanków. To 
nie ma w ogóle o czym mówić. To są kontakty z rodzicami, to są różnego rodzaju 
rozmowy. Powiem tak, mam nadzieję, że ta lista tych fantastycznych zwycięstw, 
tych przepięknych medali, pucharów ona jest dalej cały czas constans, a nie spada. 
Bo jak spada to już wam mówię wszystkim, to jest wasza wina. To jest wasza wina, 
bo zaczynacie, przepraszam, się bawić. Bawić, ale kim i czym? Dziękuję panie 
przewodniczący. Dziękuję panu przewodniczącemu, że podejmują tego typu 
rozmowy, bo co prawda my nie jesteśmy jako Komisje władne w rozstrzyganiu 
sporów. Nie jesteśmy władni komukolwiek coś narzucić poza jednym, że oferujemy 
swoją pomoc w takim zakresie, który wy wypracujecie między sobą i dostrzegam też 
tutaj próby, które miasto podejmuje, natomiast te próby też nie mogą być 
ingerencją w niezależność i podmiotowość każdej z tych trzech stron. My apelujemy 
o to, żeby jednak spróbować usiąść po raz kolejny i wypracować wśród fachowców 
was, ludzi zaangażowanych, ludzi, którym niesamowicie zależy na tym, żeby ta 
dyscyplina sportu ona faktycznie tutaj można było powiedzieć, była jak ta 
przysłowiowa pięść. Pamiętam jak zaczynałem karierę w `98 roku i podjęliśmy jedną 
z pierwszych wtedy decyzji, chyba kiedyś mówiłem na tym spotkaniu, to była jedna 
z pierwszych moich decyzji jako radnego na Komisji wyjazdowej, nomen omen, u 
was w szkole, o budowie tej Sali. To się potem ciągnęło. Pieniędzy nie było, itd. 
Natomiast wiecie co nas urzekło? Bo to były już wtedy miliony złotych, jedność i że 
wszyscy chcieli dokładnie to samo. Jak powstała ta przepiękna sala, ten obiekt, tak, 
że myśmy chodzili dumni, że w całej Polsce nie ma takiej szkoły. W Europie jest 
jedna, dziękuję za podpowiedź. Muśmy byli dumni i uwaga, w niszowym sporcie. Tak 
naprawdę niszowym sporcie. Mnie jako osobę bardziej związaną z edukacją niż ze 
sportem wtedy było też trudno przełknąć decyzję, że będziemy, przepraszam, 
pakować ogromne pieniądze w sport, który jednostki uprawiały i panowie z urzędu 
przekonywali, że warto, że mamy tutaj już olimpijczyków, perełki mamy. Grzejmy 
ten sport, próbujmy. I nie żałuję dzisiaj, że tak się wtedy stało, ale tym majątkiem, 
przepraszam, i tą pozytywną aurą też urzędników i radnych, bo to są przekazywane 
pieniądze czy to na klub w jakiś sposób pośrednio, czy przede wszystkim obiekt, 
który utrzymujemy i pan dyrektor jest tu przedstawicielem, to ma też pewne takie 
swoje granice cierpliwości, bo w sytuacji, kiedy mówię zacznie się źle dziać, my 
będziemy wtedy już zmuszeni interweniować widząc, że się dzieje niestety coś źle. 
To byłoby najgorsze. Najgorsze rozwiązanie. Moja propozycja jest właściwie 
uzgodniona też z panem przewodniczącym, z panią przewodniczącą uzgodnione, 
rozmawialiśmy, wymienialiśmy uwagi i panie dyrektorze może chcecie, żeby nie wie, 
jeden przedstawiciel Komisji Sportu, Komisji Edukacji brał udział w takim okrągłym 
stole dotyczącym tej całej kwestii? Może chcecie, żeby ktoś z nas wpierał was w tych 
rozwiązaniach? Wy już próbę macie. Pewien podmiot stworzyliście. Była przez 
któregoś z państwa mówiona ta kwestia, że było po trzech przedstawicieli tego 
klubu, czyli jesteście w stanie się dogadać moim zdaniem. Jesteście w stanie się 
dogadać. Może potrzebujecie adwersarza takiego, który będzie wysłuchiwał waszych 
stron, ale też się przejmie tymi kwestiami technicznymi, o których nie chciałbym, 
żebyśmy tutaj mówili, bo my nie wyjdziemy nawet za 3 godziny, a my i tak nie 
będziemy wiedzieli kto ile godzin, jakie godziny na Sali, komu więcej, komu mniej, 
a sprawy finansowe to już jest w sumie na samym końcu, a powinno być na początku, 
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bo od tego praktycznie rzecz biorąc nasze funkcjonowanie zależy. Też dostrzegamy 
osiągnięcia sportowe. Czy to akurat z tego klubu są olimpijczycy, z tego są 
mistrzowie okręgu, ja nie chcę też mówić o tym, kto większą pracę wykonał. Jedni i 
drudzy wykonują fantastyczną pracę. To są naczynia połączone. Tutaj nie ma 
dyskusji. Ja czasami patrzę, to wypracowanie takiego malucha, który zdobywa 
Mistrzostwo Okręgu jest czasami osiągnięciem większym niż mieć już dość 
ukształtowanego kilkunastoletniego zawodnika, który zdobywa Mistrzostwo Europy, 
bo są różne sytuacje i musimy to dostrzegać, że to nie jest takie do końca mierzalne, 
chociaż ten przysłowiowy medal jest tym ukoronowaniem, że ktoś na to pracował. 
Sam fakt, że rozmawiamy tutaj co jest rzadkością, panowie urzędnicy mogą też 
przytaknąć, nie zajmujemy się takimi sprawami z reguły, ale sam fakt rozmawiania 
to widać, że nam też bardzo na tym zależy i prosiłbym jedno, żeby myśli skierować 
bardziej pozytywnie, czyli jak wypracować ten model szermierki w Gdańsku, 
chowając czasami nawet swoje ambicje, ale uwaga, i tak tym tortem można się 
podzielić. Ja już nie mówię tu o kwestii kto jaką się grupą młodzieży zajmie, czy 
szkolenie, czy właśnie szkolnym, czy po szkolnym, jak to się mówi, czasie, bo to są 
kwestie techniczne, ale one są do uzgodnienia i mi się wydaje, że my panie 
dyrektorze pana chętnie wesprzemy, ale powiem tak, ja troszeczkę się zawiodłem, 
bo rok czy dwa lata temu rozmawialiśmy i ja mówiłem trzymam kciuki. Dogadujcie 
się. Miał pan prawo, nie udało się. Widzimy, że się nie udało. Spróbujmy drugi raz. 
Ta determinacja z naszej strony jest. Nie chciałbym teraz, żebyśmy tu i teraz mówili 
o pewnych rozwiązaniach, bo to nie ma sensu. Natomiast, żebyśmy mówili czy my 
jako radni uważacie winniśmy wejść przynajmniej na te dwa, trzy spotkania i 
zobaczyć jak to się wszystko będzie tworzyło i tutaj łącznie z panem dyrektorem 
spróbować podejść i rozwiązać ten problem czy jednak zrobicie to sami, ale 
przypominam sonie tą rozmowę, pan też był wtedy pełen optymizmu panie 
dyrektorze.  
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Nadal jestem.   
 
Radny Piotr Gierszewski – członek Komisji Edukacji RMG 
Nas to bardzo cieszy. Możecie to zrobić sami. Byłoby najlepsze. Natomiast może z 
zewnątrz ktoś będzie na to patrzył chłodnym okiem, bo nikt z nas nie jest związany 
emocjonalnie, też jesteśmy amatorami jeśli chodzi o informacje o sporcie. My go 
oglądamy, ale nie mamy zielonego pojęcia w pewnym sensie nawet jak to 
funkcjonuje, natomiast właśnie takie patrzenie z zewnątrz może spowodować też 
pozytywne jakieś aspekty. Każdy z nas ma doświadczenia w prowadzeniu, 
zakładaniu, tworzeniu czy to stowarzyszeń, czy to organizacji pozarządowych. My 
wiemy jak to funkcjonuje. My też wiemy, gdzie są środki, gdzie można pozyskiwać, 
stworzyć taki model, który nie będzie miał problemów finansowych, który nie będzie 
się, uwaga, w negatywnym słowa znaczeniu, bił o tego ucznia, a jeżeli już to 
sprawiedliwie bijmy się, ale mamy jeden podmiot, do którego rodzice będą 
przychodzić i w kolejce się ustawiać, a tutaj jest jednak taka widzę dość nieciekawa 
sytuacja, gdzieś ktoś komuś coś zabrania, uniemożliwia, też dewaluuje w jakiś 
sposób ten wysiłek i pracę poprzednika, który tutaj działał i funkcjonował. Uważam, 
że to jest nie fair. To jest nie fair i nie w porządku, ale nie mówmy o tych złych, 
mówmy o pozytywach, które was łączą. Jeżeli stwierdzicie, że warto wciągnąć 
przedstawicieli Komisji jeżeli się koleżanki i koledzy ewentualnie zadeklarują, może 
ktoś się z was czuje na takie spotkanie, żeby państwo sobie życzą to jesteśmy do 
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dyspozycji, panie dyrektorze, i przeniesiemy tą sprawę na … nie mówmy nic więcej 
może nawet, bo to jest wszystko nagrywane. Są pewne słowa, które są publikowane 
i powie ktoś z państwa czy ktoś z nas jedno zdanie za dużo, pani musi to wpisać w 
protokole, wasi rodzice, pracownicy, współpracownicy będą to czytać i to nie będzie 
ku rozwiązaniu, tylko będzie w tym momencie jeszcze konflikt narastał, oczywiście 
jest wolność słowa, możecie mówić co chcecie, ale każdy z was odpowiada za słowa, 
natomiast starajmy się już od tego momentu myśleć pozytywnie i budować niż 
powiedzieć jedno słowo za dużo i potem ktoś komuś będzie wypominał. Są takie 
sytuacje. My to znamy. Do was inicjatywa teraz należy. Oczekuję od was tylko i 
wyłącznie jakiś deklaracji i ewentualnego spotkania, jak wyznaczycie miejsce i czas 
dzisiaj to byłoby super, bo wiem, że wtedy to ruszy.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Nie ukrywam, że prawie dwa lata temu po takim burzliwym spotkaniu, gdzieś budziły 
się w nas radnych z Komisji Edukacji i Sportu nadzieje, że sprawa zostanie 
rozwiązana. Wydawało nam się, że miasto przejmie rolę tego administratora tych 
miejsc noclegowych, które gdzieś tam się przewijały, że te środki będą 
przekazywane do szkoły, że to się jakoś ułoży. Niestety gdzieś tam i emocje, może i 
ambicje, spowodowały, że powiem czego ja się boję, boję się, że szkoła z wielkimi 
tradycjami, obiekt kiedyś w przeszłości zazdrości wielu młodych ludzi, którzy 
chcieliby do takiej szkoły chodzić, z wielkim dorobkiem. Nikt nie kwestionuje, że 
dzieciaki, zawodniczki i zawodnicy, którzy tam w tej szkole trenowali i też w tym 
klubie do tej szkoły chodzili, powstaje Atena, 20 lat to już jest tradycja. Ja się po 
prostu boję, że ten klub zniknie z mapy sportowej Gdańska. Po prostu boję się, bo 
bardzo łatwo wylać dziecko z kąpielą, ale i dorosłego młodzieńca. Dwa lata temu 
klub, który się borykał z dużymi problemami finansowymi doszedł do takiego stanu 
jak dzisiaj właśnie, współpracujących rodziców, partnerów finansowych, którzy 
wspierają klub, z wielkim zapałem, itd. I dziś mi tu brakuje takiej dobrej współpracy 
tego klubu właściwie z innymi podmiotami, ze szkołą, że gdzieś się tutaj te ścieżki 
w tych ostatnich blisko dwóch latach rozminęły. Ja nie wiem, z jakich powodów, że 
tak się mijaliście z tym wspólnym działaniem i jak przewodniczący Piotr Gierszewski, 
przewodnicząca Beata Jankowiak co nam przychodzi to próba mediacji. My jesteśmy 
do waszej dyspozycji tylko od was musi ten impuls wypłynąć.  
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Impuls jest.    
 
Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Chciałam powiedzieć, że zanim pan dyrektor Adam Władek założył trzeci klub były 
zwoływane dwa spotkania klas młodszych 4-6 i 7-8 oraz gimnazjum i były właśnie 
rozmowy z rodzicami jak się odnoszą do propozycji założenia trzeciego klubu, ja 
byłam na obu tych zebraniach i słyszałam, że rodzice nie są w większości za 
tworzeniem trzeciego klubu. Na jednym ze spotkań padła propozycja, żeby się 
wstrzymać z tego typu działaniami, żebyśmy wystąpili o mediatora, żeby ten spór 
spróbować załagodzić przez pomoc kogoś z zewnątrz, bo nas rodziców tak naprawdę 
nie interesują spory trenerów. My to wszystko robimy dla dobra dzieci. Chciałabym, 
żebyście państwo to zrozumieli, że nas nie obchodzą sprawy, które różnią trenerów, 
kwestie finansowe czy sprawy, które były zamiatane pod dywan za poprzedniego 
zarządu, że tam się działy złe rzeczy, zły przepływ informacji, naprawdę niech mi 
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państwo wierzą, jadąc na zawody do Wrocławia ja musiałam się wstydzić słuchając 
wywodów trenerów z innych miast, jak to się dzieje w Gdańsku. Dlatego te zmiany 
nastąpiły, ponieważ to były szeroko zakrojone działania.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Teraz idziemy dalej do przodu. 
 
Rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Tak i właśnie zwróciliśmy się do pana dyrektora Krygera o pomoc w mediacjach. W 
związku z tym jesteśmy jak najbardziej otwarci. Chcielibyśmy porozmawiać, żeby to 
było też na partnerskich warunkach, na równej stopie, i żebyśmy mogli spróbować 
coś ustalić.  
 
Drugi rodzic dzieci trenujących w USK Atena Gdańsk 
Uważam, że pomoc radnych jest jak najbardziej wskazana. To jest jednak to świeże 
oko, takie z boku stojące obiektywne spojrzenie.   
 
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Jeszcze bym tutaj dodała, że trzeba tutaj docenić, panie dyrektorze, tą umiejętność 
wychodzenia z długów i umiejętność zdobywania też sponsorów klubu.  
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Doceniam umiejętność pozyskiwania sponsorów. Ciężko mi doceniać działanie 
zgodne z prawem i uczciwe. To jest obowiązkiem każdego z nas prowadzącego tego 
typu działalność, ale nie tylko. To doceniam, ta aktywność, pozyskiwanie rodziców.  
 
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
A gdzie mamy problem z tą nieuczciwością?   
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Mam docenić to, że od dwóch lat w UKS Atena jest uczciwie. Wyjście z długu, ta 
aktywność, to doceniam, to jest jasna sprawa. Ale też nie rozumiem dlaczego do 
mnie jest ten sygnał, że mam doceniać to.   
 
Radna Joanna Cabaj – członek Komisji Edukacji 
Tutaj państwo ewidentnie wskazują na pana jako tą osobę główną do prowadzenia 
mediacji.   
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Tak, do pośredniczenia w mediacjach, natomiast nie mnie też oceniać co powiedział 
pan przewodniczący, nie będziemy osobami decyzyjnymi, jak powiedział też pan 
radny Gierszewski, nie będziemy osobami, które podejmą decyzję za państwa i jakby 
narzucą państwu jakieś rozwiązanie. To jest Uczniowski Klub Sportowy, niezależny 
podmiot. Został założony zgodnie z przepisami. Miasto pełni funkcję nadzorczą. My 
możemy brać udziału w rejestracji, brać udział w tym procesie ewidencji, natomiast 
nie w narzuceniu czegokolwiek państwu. Tutaj nasza rola się kończy. To będzie 
ostatecznie decyzja dorosłych osób, działających w różnych podmiotach, w różnych 
strukturach, czy znajdą pole do kompromisu i wspólnego dogadania się i do 
zarządzania tym mam nadzieję docelowo jednym podmiotem i tak na dobrą sprawę 
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to co przed nami, największe wyzwanie w tym wszystkim będzie polegało na 
zbudowaniu jednej strategii kształcenia od pierwszej klasy do seniora, bo w tej 
chwili każdy skupia się na tym wycinku, który ma i pokazuje sukcesy, natomiast na 
swoim polu, bo dzisiaj zabrakło nam np. mówienia o seniorskim trenowaniu, o ty, co 
robi AWF w tej chwili. Pan dyrektor mówi o sukcesach szkoły, ale rozumiem, że GSS 
w tej chwili skupia dzieci w klasie z klas I-IV.  
 
Pan Adam Władek – Dyrektor Gdańskiej Szkoły Szermierki 
Ale mówię o sukcesach całej szkoły.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki, członek 
Komisji Edukacji 
Panie dyrektorze chciałam zapytać w takim razie kiedy możemy spodziewać się 
takiego spotkania i myślę, że my z panem przewodniczącym byśmy z chęcią 
uczestniczyli i radni na pewno też będą poinformowani, chętnie by przyszli, bo my 
dzisiaj tutaj nic nie wskóramy. Myślę, że 3 kluby, które istnieją muszą po prostu się 
zastanowić nad tym z czego mogą zrezygnować, a z czego nie chcą zrezygnować i 
musimy wszyscy jeszcze raz razem usiąść i porozmawiać o tym, żeby faktycznie 
jeden podmiot był, bo ja sama trenowałam w szkole i był jeden klub i nie wyobrażam 
sobie, że musiałabym wybierać. Rodzice są pewnie też zdezorientowani co się dzieje 
i na pewno ma to wpływ na dzieci i tak jak już było wspomniane, że te dzieciaki się 
ze sobą kłóciły, konkurowały i do takich sytuacji myślę, że nie powinno dochodzić, 
więc na pewno te rozmowy będą potrzebne, żeby też nie odwlekać w czasie, żeby w 
tym roku się takie spotkanie odbyło.   
 
Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Pierwszy sygnał od rodziców nastąpił półtorej tygodnia temu spotkanie u pana 
Prezydenta Kowalczuka, w międzyczasie dwa dodatkowe spotkania jeszcze z 
pozostałymi stronami tego sporu. Myślę, że to jest kwestia kolejnego tygodnia, 
początek listopada i drugie spotkanie zorganizujemy.    
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki, członek 
Komisji Edukacji 
Czyli byśmy poprosili o informacje.  
 
Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Pozwolicie państwo, że na koniec tego tematu, bo to jeszcze nie jest koniec 
posiedzenia Komisji Edukacji, dzisiaj miałem krótką rozmowę z moim przyjacielem, 
który jest wybitnym znawcą sportu, mówi, Andrzej, to jest sport i zawsze będzie 
rywalizacja jak dwa kluby w jednej sekcji będą na jednym terenie to one będą 
rywalizować. Co innego jakby to były sekcje innego rodzaju, to tej rywalizacji by nie 
było. Tak jak łyżwiarstwo figurowe dziewczyn i hokej mężczyzn. To tutaj nie będzie 
gdzieś spięcia. W tym przypadku takie coś nastąpiło z tym, że ta rywalizacja 
przeniosła się niestety na te tory, które z fair play mają mało co wspólnego. Naszą 
energią będziemy starali się to ratować, bo nie wyobrażam sobie, żeby to było ze 
szkodą dla naszych gdańskich dzieciaków. Będziemy w kontakcie. My jeszcze wśród 
radnych zrobimy taką krótką naradę kto by się zechciał zaangażować w to bardzo 
trudne zadanie.  
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Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Jako żywo zainteresowany przeżyciem podmiotu, którym zdecydowałem się 
współkierować od dwóch lat, powiem państwu przed czym mamy największą obawę, 
zdecydowanie największą i to paraliżuje nas przed połączeniem wspólnych 
interesów, proszę państwa, szkołą zarządzają cały czas te osoby, np. pani 
wicedyrektor ds. sportu, które rządziły za starego porządku cały czas i powrotu do 
tego starego porządku my się śmiertelnie boimy, bo nie po to wyszliśmy z jakiejś 
bardzo trudnej sytuacji, żeby teraz do niej teraz wrócić. Nie chcemy do tego wracać, 
do tego samego. Mam nadzieję, że ta nowa rzeczywistość będzie dużo lepsza niż 
było.  
 

Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Panie prezesie rozumiem, ale teraz już nic nie będzie takie samo. To co będzie 
następne, to już będzie inne.   
 

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Mam nadzieję. 
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Chciałbym też, żeby wyraźnie wybrzmiało na tym spotkaniu, że jeżeli mamy usiąść 
do rozmów na temat tworzenia jakiejś przestrzeni wspólnej dla uczniowskich klubów 
sportowych czy jednego uczniowskiego klubu sportowego nie będzie się to wiązało z 
decyzjami personalnymi, że np. będziemy zwalniać kierowników administracyjnych 
bądź wicedyrektorów szkoły.     
 

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Wcale o to nie prosimy.  
 

Pan Grzegorz Kryger – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego 
Tylko, że to są te nazwiska.  
 

Pan Krzysztof Walczak – Wiceprezes UKS Atena Gdańsk 
Powiedziałem, że mam nadzieję, że nie będzie to powrót do tych starych realiów, z 
których uciekliśmy. O to mi chodzi. 
 

Radny Krystian Kłos – członek Komisji Edukacji RMG 
Myślę, że takie rozmowy to już konkretnie w sytuacji, kiedy będziemy negocjować 
ewentualną możliwość połączenia.     
 

Radny Andrzej Kowalczys – Przewodniczący Komisji Edukacji RMG, prowadzący 
obrad 
Bardzo dziękuję. Jesteśmy troszeczkę w takim zawieszeniu, ale też na pewno 
zorganizujemy też w jak najszybszym czasie spotkanie. Tak nam się wydaje, że tego 
byśmy bardzo chcieli. Możliwe, że ono będzie bardziej burzliwe, możliwe, że 
bardziej będziemy mogli być szczerzy czy mniej dyplomatyczni. Na tym kończymy 
ten punkt. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu porządku pani przewodnicząca 
Komisji Sportu i Turystyki bardzo proszę.  
 
Radna Beata Jankowiak – Przewodnicząca Komisji Sportu i Turystyki, członek 
Komisji Edukacji 
Bardzo dziękuję Komisji Sportu i Turystyki i na tym zamykam dzisiejsze posiedzenie.                       
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Przewodniczący Andrzej Kowalczys kontynuował obrady Komisji Edukacji.  
 

     PUNKT 5      
Prezentacja Informacji Oświatowej za rok szkolny 2018/2019 
 
 
Pan Grzegorz Kryger – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego przedstawił 
prezentację, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  
 
 

     PUNKT 6 
Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.  
 
Nie było spraw bieżących, wolnych wniosków, korespondencji.  
 
 
Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął obrady Komisji.  
 
   
 
       Przewodniczący Komisji Edukacji  
        Rady Miasta Gdańska 
 
        Andrzej Kowalczys  
 
 
Protokołowała: 
Joanna Świeczkowska, Biuro Rady Miasta Gdańska.  
 
 


