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Chłopcy, uczniowie 10 klasy
szkół nr 20 i 40, pomyślnie wypadli
w biegu przy Twierdzy „Boyen”,
która znajduje się w okolicy Giżycka
– centrum powiatu giżyckiego
województwa warmińsko-mazur-
skiego. Podróż naszych chłopców do
sąsiedniego kraju umożliwiła
administracja Szkoły nr 40, której
dyrektorem jest pani Tatiana
Miszurowskaja.

Bieg przy twierdzy „Boyen”
odbywa się już po raz piąty. Te
zawody przeprowadzane są  pod
patronatem dziesięciu organizacji:
Starostwa Powiatowego, Urzędu
Miejskiego, Powiatowego Zespołu
Obsługi Szkół i Placówek Oświa-
towych w Giżycku, organizacji
społecznej - „Towarzystwo Miłoś-
ników Twierdzy Boyen” i innych. Nic
dziwnego, że zwycięzcy i nagrodzeni
dostali godne nagrody i prezenty.

Bardzo pocieszającym jest to,
że rosyjscy chłopcy, biorąc po raz
pierwszy udział w zawodach, od razu
uzyskali najlepsze rezultaty. Przy
czym zawodom tym po raz pierwszy
nadano status międzynarodowy.

KONTAKTY UCZNIÓW

BIEGIEM  WOKÓŁ  TWIERDZY
Drużyna ze szkoły nr 20

(Wiaczesław Machnow, Maksym
Karawajew i Roman Sieniczkin)

zajęła I miejsce i otrzymała puchar i
„złotą” menażkę. Była najlepszą z 25
współzawodniczących drużyn.
Trzecie miejsce i „brązową” menażkę

zdobyli chłopcy ze Szkoły nr 40 –
Władimir Minajew, Nikołaj
Prokofjew i Denis Czesnokow.

- Najtrudniej było wydobyć
żelazną rację żywnościową z
„tunelu gazowego”, - powie-
dział Wołodia Minajew, kapitan
drużyny, uczeń Szkoły nr 40. –
Musieliśmy wykonywać to w
maskach przeciwgazowych.
Troszeczkę zatrzymaliśmy się, i
w rezultacie finiszowaliśmy tylko
jako trzeci.

Poza tym były inne
konkurencje: wspinaczka po

linie, udzielanie pierwszej pomocy
osobie rannej, rzut granatem do celu,
czołganie się pod zasiekami
(…naciąganymi na wysokości 30-40
cm wstążkami). Były także
konkurencje życiowe: wbijanie
gwoździ, cięcie drewnianego kloca
piłą ręczną. Na zakończenie był bieg
wokół twierdzy wg mapki.

Dmitrij Osipow (Foto autora)
Tłumaczenie: Marina Kiwola,

KGU
Na zdjęciach: młodzi kaliningradczycy z
nagrodami za I i III miejsca

OD REDAKCJI
Z całego serca składamy życzenia z okazji dnia urodzin Szanownej Pani wicekonsul

Katarzynie Grzechnik! Życzymy zdrowia, radości, miłości, szczęścia! Niech sto lat jeszcze życie
będzie ją radowało swoimi pięknymi niespodziankami!!!

W prezencie oddajemy Pani kawa łek naszego serca na zawsze!

SKŁADAMY ŻYCZENIA!
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