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Janusz Sidło (1933-1993) – wybitny Absolwent V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku 

(matura 1952).  Jeden z najwybitniejszych lekkoatletów w konkurencji rzutu oszczepem. 

 W swojej dyscyplinie zdobył wszelkie możliwe laury; był rekordzistą świata, Europy i wielokrotnym 

rekordzistą Polski. To pierwszy Europejczyk, który rzucił oszczepem ponad 80m. Pięciokrotny 

olimpijczyk w latach 1952-1968 (Helsinki 1952, Melbourne 1956, Rzym 1960, Tokio 1964 i Meksyk 

1968). Srebrny medalista olimpijski z Melbourne 1956, trzykrotny medalista mistrzostw Europy. 

 

Janusz Sidło pełnił funkcję kapitana polskiej reprezentacji lekkoatletycznej w okresie 

Wunderteam.  Był najlepszym polskim sportowcem pierwszych 20 lat po II wojnie światowej.  To 

dwukrotny laureat tytułu Sportowca Polski w Plebiscycie Przeglądu Sportowego. Uznany najlepszym 

lekkoatletą w historii przez specjalistyczny magazyn sportowy Track & Field News. 

 

Polski  oszczepnik podczas Igrzysk Olimpijskich w Melbourne prowadził w konkursie po 

rzucie, w trzeciej kolejce, na odległość 79,98 i był bliski olimpijskiego złota. Zdecydował się jednak 

pożyczyć oszczep (marki Sandvik produkcji szwedzkiej) Egilowi Danielsenowi, który słabo radził sobie 

w zawodach. Danielsen oszczepem Polaka osiągnął znakomity rezultat: 85,71, odbierając 

reprezentantowi Polski szanse na złoty medal olimpijski. Wyczyn ten uważany jest za jeden  

z najpiękniejszych gestów fair-play w historii olimpizmu. 

 

Życiorys i postawa Janusza Sidło stała się inspiracją dla nauczycieli V Liceum 

Ogólnokształcącego w Gdańsku do poszukiwania wśród uczniów V LO zawodników o wyjątkowych 

cechach charakteru i wyróżniających się na tle innych uczniów nie tylko zaangażowaniem  

 w życie sportowe szkoły, ale i postawą na co dzień. Nagroda ma również przypominać kolejnym 

pokoleniom sylwetkę wybitnego Absolwenta naszej szkoły i inspirować młodych ludzi do bycia kimś 

wyjątkowym. 

 

Wydarzenie nadania obiektom sportowym imienia Janusza Sidło miało miejsce w dniu  

12 czerwca 2015 roku w czasie obchodów Jubileuszu 70-lecia V Liceum Ogólnokształcącego  

w Gdańsku. 
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ROZDZIAŁ I 

Założenia wstępne przyznania nagrody imienia Janusza Sidło 

 

§1. Nagroda imienia Janusza Sidło została ustanowiona w celu uhonorowania trzyletniej pracy   

i zaangażowania uczennicy i ucznia klasy maturalnej V-go Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku  

 w sportowe życie szkoły oraz upamiętnienia wybitnego Absolwenta Piątki Janusza Sidło (matura 

1952), jednego z najlepszych oszczepników w historii polskiej lekkiej atletyki, od 12 czerwca 2015 

roku patrona sali gimnastycznej V LO w Gdańsku.  

 

§2. Nagrodę ustanawia Grono Pedagogiczne V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku po 

przedstawieniu kandydatur przez Nauczycieli Wychowania Fizycznego V LO. 

 

§3. Nagroda przyznawana jest rokrocznie dla wyjątkowej osobowości sportowej, ucznia  

 i uczennicy klasy maturalnej, którzy swoją postawą i zaangażowaniem wyróżniają się spośród 

wszystkich sportowców V LO na poziomie klas III w danym roku szkolnym. 

 

§4. Nagroda wręczana jest podczas uroczystości zakończenia klas trzecich. 

 

§5.1 Nagrodę stanowią statuetka i dyplom jak również może przyznana być dodatkowa nagroda 

wybrana i zaakceptowana przez Grono Pedagogiczne w danym roku szkolnym. 

2. Wyboru statuetki nagrody dokonują nauczyciele wychowania fizycznego. 

3. W przypadku nagrody dodatkowej wyboru nagrody dokonuje Grono Pedagogiczne V Liceum 

Ogólnokształcącego w Gdańsku. 

 

§6.1. W skład Rady Nagrody wchodzą:  

1) zespół Nauczycieli Wychowania Fizycznego V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku,  

który przedstawia kandydatury na radzie klasyfikacyjnej klas III, 

2) wychowawcy kandydatów do nagrody,  

3) nauczyciele uczący wybranych uczniów. 

2. Grono Pedagogiczne większością głosów zatwierdza kandydatów do nagrody. 

 

ROZDZIAŁ II 
 

Wybór kandydatów do nagrody imienia Janusza Sidło: 
 

§7.1 Nauczyciele wychowania fizycznego przedstawiają kandydatów do Nagrody spośród 

uczniów zaangażowanych przez trzy lata w życie sportowe szkoły. 

2. Jury wybierając kandydatów ma na uwadze cele ustanowienia nagrody, a także następujące 

kryteria: 

1) w trzyletnim dorobku nauki zaangażowanie w sportowe życie szkoły zasługuje na 

szczególne wyróżnienie, 

2) uczestniczenie każdego roku szkolnego w wydarzeniach sportowych wybranych przez 

samego ucznia lub/i wskazanych przez nauczycieli wychowania fizycznego VLO na 

przestrzeni trzech lat nauki, 

3) uwzględnienie faktu, że uczeń był zawsze chętny do udziału w imprezie sportowej,  

4) postawa, zaangażowanie wyróżniające wybranego zawodnika spośród innych sportowców  

V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, 

5) szczególne zaangażowanie w przygotowania do rozgrywek sportowych (treningi, sparingi 

itp.) oraz innych zawodów, 



4 
 

6) wyróżnianie się pod względem zdyscyplinowania i systematyczności na zajęciach 

wychowania fizycznego oraz sekcjach sportowych w ramach zajęć pozalekcyjnych 

organizowanych w szkole,  

7) posiadanie wyjątkowych umiejętności w wybranej/wybranych dyscyplinach sportu, lecz nie 

wywyższanie się i nie okazywanie słabszym uczniom ich niedoskonałości czy braku 

umiejętności podczas zajęć wychowania fizycznego oraz treningów, 

8) pomaganie innym i zachęcanie do doskonalenie swoich umiejętności, 

9) postawa motywująca i inspirująca dla innych zawodników i uczniów, 

10) osiąganie dobrych i bardzo dobrych wyników w nauce, które potwierdzają umiejętność 

pogodzenia sportowych pasji z obowiązkami w szkole, a także zajęciami  

i obowiązkami  pozaszkolnymi, 

11) umiejętność nadrabiania ewentualnych zaległości w związku z uczestniczeniem  

w imprezach sportowych i dobrej organizacji pracy jak również komunikacji z uczącymi 

nauczycielami w razie kolizji terminów zawodów ze sprawdzianami wyników nauczania 

wybranych przedmiotów, 

12) wysoka kultura osobista i nie wzbudzające żadnych zastrzeżeń relacje z rówieśnikami,  

nauczycielami i pracownikami szkoły, 

13) postawa godna naśladowania. 

 

§8. Grono Pedagogiczne może podjąć decyzję o nieprzyznawaniu nagrody w danej edycji lub 

przyznaniu jej jednemu uczniowi/uczennicy lub przyznaniu jej więcej niż dwóm uczniom. 

 

ROZDZIAŁ III 
 

Postanowienia końcowe przyznania nagrody imienia Janusza Sidło 
 

§9. Jury przyznające nagrodę oraz Rada Pedagogiczna działają na podstawie Regulaminu Nagrody im. 

Janusza Sidło w sprawach nieuregulowanych podejmuje decyzje według własnego uznania, kierując 

się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami. 

 

§10. Oficjalne ogłoszenie laureatów nagrody i jej wręczenie odbywa się podczas uroczystości 

zakończenia klas maturalnych w danym roku szkolnym. 

 

§11. Zmiany Regulaminu może dokonywać Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, 25 kwietnia 2016 roku 


