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egzaminu dojrzałoj f^ści z języka polLs
skiego w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr
1 w Pruszczu Gdańskim
przystąpiło 151 abiturientów.
Jednych paraliżował strach,
niektórzy przed wejściem na
salę sportową gorączkowo
przeglądali ściągi. Większość
była jednak pewna, że zda.
- Dobrze się przygotowałam, a mimo to im bliżej
ogłoszenia tematów, tym bardziej jestem zdenerwowana powiedziała Marta Kulik. Zacznę pisać, to się uspokoją
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- Matura zawsze budzi
emocje, a przecież rzadko
zdarza się, żeby dobry uczeń
miał kłopoty ze zdaniem egzaminu - stwierdził Jarosław
Karnath, dyrektor szkoły. Jutro egzamin z drugiego
przedmiotu.
Najwięcej
uczniów wybrało matematykę i historię. Najmniej język
niemiecki.

Do pisemnego egzaminu z języka polskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Pruszczu przystąpił Łukasz Zakrzewski.
Fot. Wawrzyniec Rozenberg
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Chwalcie swoje

Gmina Pruszcz Gdański. Artystyczny przegląd
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1-% rezentaq'ę dorobku arM tystów z powiatu gdań1 skiego pod hasłem „Cudze chwalicie - swego nie
znacie" organizują wójt gminy Pruszcz Gdański wspólnie ? Zespołem Pieśni i Tańca „Jagódki". Imprezie patronuje Starostwo Powiatowe w
Pruszczu. Przegląd, połączony z wystawami prac, odbędzie się 19-20 września w
Chacie Myśliwskiej „Pod sokołem" w Straszynie ul. Objazdowa 4 B.
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Organizatorzy czekają na
zgłoszenia do 20 maja (zespoły artystyczne mogą
zgłaszać się do 15 maja). W
zgłoszeniu powinny się znaleźć informacje o propozycjach prezentacji twórczych
bądź kulinarnych, adres i nr
telefonu kontaktowego.
- Serdecznie zapraszamy
do udziału w imprezie - zachęca Barbara Biedrzycka,
organizator przeglądu. - Będzie to okazja do zaprezentowania artystów, malarzy,

Skrzynka kontaktowa
Bliższych informacji udziela Barbara Biedrzycka. Telefony kontaktowe:
682-89-66, 683-56-95. Po godz. 21: 682-00-57. Tel kom. 0-608-821-285,
0-603-766-301. Faks 682-89-66 (do godz. 16). E-mail: bbiedrzyc-

ka@wp.pl

Zgłoszenia można także nadsytać na adres: Zespól Pieśni i Tańca Gminy
Pruszcz Gdański „Jagódki", Straszyn ul. Starogardzka 16.

rzeźbiarzy, grup twórczych,
klubów i stowarzyszeń. Liczymy też na udział zespołów tanecznych, instrumen-

talnych, wokalnych, teatralnych i kabaretów.
Podczas przeglądu prezentowane też zostaną wyroby kulinarne.
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