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Pomagają chorym i niepełnosprawnym, organizują różnego rodzaju zbiórki, koordynują akcje
charytatywne, udzielają bezpłatnych korepetycji. Mowa o młodych elblążanach którzy zostali
laureatami XXI edycji Konkursu "Ośmiu Wspaniałych".
Samorządowy Konkurs Nastolatków Ośmiu Wspaniałych realizowany jest przez 85
samorządów lokalnych w całej Polsce. Elbląg dołączył do niego w 1998 r. Celem konkursu jest
promowanie pozytywnych zachowań, działań dzieci i młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia
oraz upowszechnianie młodzieżowego wolontariatu. Nagradzane są różne formy aktywności:
działalność wolontarystyczna na rzecz społeczeństwa i środowiska lokalnego, zachęcanie
rówieśników do udziału w akcjach prospołecznych, podejmowanie działań przeciw przemocy i
agresji w szkole, aktywna postawa w przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży.
Na XXI edycję elbląskiego konkursu wpłynęło 15 wniosków, z których kapituła wyłoniła 8
laureatów. Są to:
Alicja Bem z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu,
Oliwia Jakubowska z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu,
Małgorzata Popowicz z Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu,
Marta Puchta z Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu,
Dżesika Stępień z IV Liceum Ogólnokształcące w Elblągu,
Karolina Tomaszewska z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Elblągu,
Alicja Zamojska ze Szkoły Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu Oliwia
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Żukowska ze Szkoły Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu.
Szczegółowa informacja o laureatach
- „Serdecznie Wam gratuluję i dziękuję za wielkie serce, bezinteresowną pracę na rzecz
drugiego człowieka. Za to, że widzicie potrzeby innych, jesteście wrażliwi na różne trudności. To
dzięki Wam świat staje się lepszy. Cieszę się, że z roku na rok przybywa nam „wspaniałych”.
Od początku trwania konkursu w Elblągu mamy ich już 168. Dziękuję również Waszym
rodzicom i nauczycielom -mówił Witold Wróblewski, Prezydent Elbląga.
Tegoroczni laureaci w czerwcu wezmą udział w Ogólnopolskim Finale Konkursu, który odbędzie
się w Białogardzie. Do tej pory Elbląg może poszczycić się pięciokrotnie zdobytą nagrodą
Ogólnopolskiego Laureata Konkursu. Po raz pierwszy ten tytuł zdobył w 2002 roku Krzysztof
Grablewski. Trzy lata później na podium stanęła Małgorzata Pankiewicz. W 2015 roku
gratulowaliśmy Piotrowi Lichockiemu, w 2017 roku tytuł zdobył Cezary Miecielica, a w roku 2018
Patryk Pieczarka.
XXI Galę uświetniły występy artystyczne dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury.
Galeria zdjęć
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