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Finały Gimnazjady w Koszykówce Dziewcząt i Chłopców
14 marca rozegrano tegoroczne Finały
Gimnazjady w Koszykówce. Dziewczęta
rywalizowały w Gimnazjum 24 na
os. Bohaterów II Wojny Światowej, zaś
chłopcy w Gimnazjum 12 na os. Batorego.
Do finału dziewcząt zakwalifikowały się
zespoły G SMS, G 9, G 24 i G 55. Czwórkę
finalistów wśród chłopców stanowiły
drużyny G 12, G 24, G 40 i G 58.
W meczu o 3 miejsce wśród drużyn
żeńskich zmierzyło się Gimnazjum 24
i Gimnazjum 55. Zawodniczki Gim. 24,
prowadzone przez Romana Misa
wyraźnie dominowały i wygrały 66:28,
zdobywając brązowe medale. W meczu
o I miejsce stanęły naprzeciw siebie drużyny
odwiecznych rywalek - zespół Gimnazjum
Szkoły Mistrzostwa Sportowego, składający
się z zawodniczek MUKS–u oraz
Gimnazjum 9 z koszykarkami INEI AZS
Poznań w składzie. W tym roku ekipa
SMS–u okazała się zdecydowanie lepsza
i zasłużenie wygrała 84:36. Trenerem
Mistrzyń jest Maciej Brodziński, zaś
opiekunem drużyny Gimnazjum 9 –
Danuta Łabędzka.
Finały chłopców okazały się bardziej
zacięte i emocjonujące niż turniej
dziewcząt. Już półfinały pokazały, że
wszystkie cztery drużyny są
zdeterminowane osiągnąć cel jakim jest

Mistrzostwo Poznania. W walce o wejście
do ścisłego finału G 12 pokonało 45:38 Gim
58 a G 24 zwyciężyło 64:52 drużynę G 40.
W meczu o III miejsce G 58 po zaciętym
meczu wygrało z G 40 w stosunku 54:44,
pomimo, że po dwóch kwartach meczu to
chłopcy z G 40 prowadzili 34:23. Mecz o I
miejsce okazał się prawdziwą grą nerwów.
Początek meczu to dominacja gospodarzy,
którzy prowadzili nawet 11:3. Jednak po
wziętym czasie przez trenera G 24
Tomasza Sobczaka, drużyna ta zaczęła
lepiej bronić i pierwsza kwarta skończyła
się wynikiem 11:8. W połowie meczu
nieznacznie wygrywali już goście 24:22.
Początek trzeciej odsłony meczu to szybko
rzucone 6 punktów przez drużynę G 24
i wynik 30:22. Wydawało się, że mecz jest
już pod kontrolą zawodników G 24, ale
gospodarze po trzech rzutach za 3 punkty
zniwelowali straty do 2 punktów, by na 15
sekund przed końcem doprowadzić do
remisu po 46. W tym momencie
sfaulowany przy rzucie został zawodnik
G 24 Michał Marek. Do tej pory z 6
wykonywanych rzutów wolnych trafił
zaledwie jeden. I tym razem przy pierwszej
próbie się pomylił. Drugi rzut trafił i G 24
prowadziło jednym punktem 47:46.
Zawodnicy G 12 próbowali przeprowadzić
jeszcze skuteczną akcję, ale Maksymilian

Dudek z G24 szybko przerwał akcję faulem
i dostali piłkę z autu. W kolejnej akcji na 5
sekund przed końcem wybicie z autu
przechwyciła drużyna G 24 i mecz dobiegł
końca. Mistrzem Poznania na rok szkolny
2011/12 zostało więc Gimnazjum 24
a srebrne medale przypadły ekipie G 12
trenowanej przez Dorotę Surmacewicz.
Tekst: Tomasz Sobczak

Z ostatniej chwili!

III miejsce Gimnazjum 24 w Mistrzostwach Wielkopolski
21 marca 2012 r. w Ostrowie Wlkp.
rozegrano turniej finałowy wojewódzkiej
Gimnazjady Chłopców w koszykówce
z udziałem 8 najlepszych zespołów. Poznań
reprezentowało Gimnazjum 24, które zajęło
III miejsce. Przegraliśmy tylko z mistrzem
Wielkopolski, czyli G 3 z Ostrowa Wlkp.
Pokonaliśmy Piłę 54:42 oraz Wrześnię
52:21. Na sukces ten zapracowali: Michał

Marek, Kuba Gudełjtis, Maciej
Waraczyński, Maksymilian Dudek,
Marceli Potapow, Łukasz Lipowicz,
Mateusz Patalas, Maurycy Pokrywka,
Łukasz Czuj, Szymon Krzyżan .
Trenerem koszykarzy z Gimnazjum 24 jest
Tomasz Sobczak. Gratulujemy!!!
Końcowa kolejność Mistrzostw Wielkopolski w Koszykówce Chłopców:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

G 3 Ostrów Wlkp
G 6 Konin
G 24 Poznań
G Września
G Opalenica
G 1 Kościan
G Walichowo
G Piła

Zdrowych, pogodnych Świat Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości!
Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół
oraz Wesołego Alleluja wszystkim Czytelnikom „Sportu Młodych”
życzą pracownicy Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego,
Młodzieżowego Ośrodka Sportowego i Redakcja miesięcznika.

Z życia SZS

ZŁOTO DLA FAWORYTÓW

13.03.2012 r. w hali Gimnazjum nr 12
odbył się turniej finałowy Gimnazjady
w piłce siatkowej dziewcząt. W edycji
2011/2012 wystartowało 28 drużyn.
W turnieju finałowym wzięły udział cztery
najlepsze zespoły: Gimnazjum nr 43,
Gimnazjum nr 41, Zespół Szkół Mistrzostwa
Sportowego oraz zespół gospodarzy.
Faworytkami były podopieczne trenera
Marka Tuszyńskiego z Gimnazjum SMS,
ale znalazły one godne przeciwniczki
w osobach siatkarek z Gimnazjum nr 12.
W zespole tym występują zawodniczki
grające na co dzień w UKS Hetman
Sobieski, był to więc mały sprawdzian sił
poznańskich siatkarek w tej kategorii
wiekowej. Mecz pomiędzy tymi drużynami
był najbardziej zacięty spośród wszystkich
sześciu turniejowych meczów, zakończył się
jednak w 2 partiach: do 23 i 21 pkt na
korzyść zawodniczek ZSMS, które tym
samym w turnieju nie
przegrały żadnego seta.
Miejsce trzecie w imprezie
zajęły siatkarki z Gimnazjum nr 43. Tegoroczną
Gimnazjadę zakończył
Prezes Poznańskiego SZS
Paweł Filipowski
wręczając pamiątkowe
puchary, medale oraz
nagrody rzeczowe. Ostateczna kolejność turnieju
finałowego:
1 miejsce: ZSMS – trener
Marek Tuszyński
2 miejsce: Gimnazjum nr
12 – trener Małgorzata
Bętkowska
3 miejsce: Gimnazjum nr
43 – trener Aldona
Mądry
4 miejsce: Gimnazjum nr
41 – trener Andrzej
Seifert
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Złote medale dla Gimnazjum SMS
wywalczyły: Włodarczyk Natalia,
Skowrońska Daria, Łowigus Agata,
Chromińska Patrycja, Skowrońska
Daria, Basta Angelika, Czwoida
Maria, Dębowska Kinga, Szyke
Dominika.
14.03.2012 w hali Gimnazjum nr 29
w Krzesinach odbył się turniej finałowy
Gimnazjady w piłce siatkowej chłopców.
W tegorocznym finale spotkały się drużyny:
Gim 26, Gim 33, Gim 6 oraz Gim 29 obrońcy mistrzowskiego tytułu. O ile
faworyt w tym roku szkolnym był dość łatwy
do wskazania, to pozostałe miejsca
medalowe były sprawą otwartą. Podstawowi zawodnicy gospodarzy z wyjściowej
„szóstki" Karola Melniczaka, na co dzień
grający w UKS Rataje Poznań byli
podbudowani niedawnym zdobyciem
brązowych medali Mistrzostw Wielkopolski

kadetów oraz
wywalczonym
awansem do 1/8
Mistrzostw Polski.
Poprowadzili oni
swój zespół do
zwycięstw we
wszystkich trzech
meczach 2:0 i tylko
siatkarze z G 33
próbowali postawić
im duży opór.
Natomiast pozostałe
3 p o j e d y n k i
pomiędzy zespołami
Gim 6, Gim 33 oraz
Gim 26 były tak
wyrównane, że każdy
z nich kończył się
w tie breaku! Dwa
mecze na swoją
korzyść rozstrzygnęli
prowadzeni przez
doświadczonego
trenera Zbigniewa Woźniaka siatkarze
Gim 26, dzięki czemu zajęli drugą lokatę.
Ostatnie spotkanie, którego stawką było
3 miejsce, wygrali podopieczni Daniela
Banaszewskiego z Gim 33. Pamiątkowe
puchary, medale oraz nagrody rzeczowe
wręczyli: Andrzej Karaś - dyrektor Gim
29, Marek Kordus - dyrektor Gim 26 oraz
wielki sympatyk siatkówki - radny Poznania
Andrzej Bielerzewski . Oto skład
zwycięskiej drużyny z Gimnazjum nr 29:
Ławniczak Maciej, Dudziak Szymon,
Szymkowiak Aleksander, Brandt
Aleksander, Kotarski Kacper,
Rzanny Kamil, Nowak Dawid,
Płaczek Marcin, Matela Kacper,
Pawlak Stanisław, Korczyński Filip.
Tekst: Róża Wachowska

Wieści ze szkół

Złoto po raz drugi… czyli do trzech razy sztuka!

Tak jak w ubiegłym roku, tj. 8 marca
w Dzień Kobiet, zespół koszykarzy XI LO
w Poznaniu pojechał na zawody, które
miały wyłonić Mistrza Wielkopolski 2012
w Baskecie. Tym razem finał odbywał się
w Rawiczu wg nowego systemu, z udziałem
8 najlepszych drużyn wyłonionych
w drodze eliminacji rejonowych. I każdy
z tych zespołów potrzebował tylko i aż
3 kolejnych zwycięstw, aby na zakończenie
imprezy odebrać złote medale. Jechaliśmy
tam jako ubiegłoroczni mistrzowie
Wielkopolski, ale w tym sezonie
w rozgrywkach o Mistrzostwo Poznania
lepszy od nas okazał się zespół ZSMS,
z którym ponieśliśmy dwie porażki.
Nie byliśmy więc faworytem, ale nie
zamierzaliśmy też oddać tronu bez walki.
W wyniku rozstawienia oraz losowania
znaleźliśmy się w grupie z zespołami z Piły,
Opalenicy oraz Jarocina. I to właśnie ten
ostatni zespół był naszym pierwszym
przeciwnikiem
w walce o miejsce
w czołowej czwórce turnieju. Mimo dzielnej
postawy rywali mój zespół nie dał im
żadnych szans i pewnie wygrał. W drugim
spotkaniu grupowym większe emocje
wzbudziła w sumie tylko końcówka meczu,
kiedy to zespół z Piły miał swoje szanse na
zwycięstwo, ale ostatecznie wygrał zespół
z Opalenicy. Tym samym w meczu o 3
miejsce w grupie zmierzyły się Piła i Jarocin
(wygrał Jarocin) a w pojedynku o 1 miejsce

i awans do ścisłego finału
spotkały się zespoły z Opalenicy i XI LO w Poznaniu. Po
meczu, w którym miałem
okazję skorzystać ze wszystkich swoich zawodników,
mogliśmy cieszyć się
z sukcesu i możliwości
zagrania po raz kolejny
o złote medale. W finale
naszym przeciwnikiem
miała być drużyna Zespołu
Szkół Mistrzostwa
Sportowego w Poznaniu
prowadzona przez
Wiesława Cholewczyńskiego, która w pierwszym
meczu grupowym pokonała
wicemistrza z ubiegłego
roku - zespól II LO w Ostrowie, a w drugim
wygrała z gospodarzami turnieju - z I LO
w Rawiczu, którzy z kolei miejsce
w czołowej czwórce zapewnili sobie
wygrywając z zespołem z Konina. W meczu
o 3 miejsce po emocjonującym spotkaniu
oraz przy ogłuszającym dopingu miejscowej
publiczności ekipa z Rawicza uległa
nieznacznie drużynie z Opalenicy.
Przed meczem finałowym zdawaliśmy
sobie sprawę z tego, że klucz do zwycięstwa
znajduje się przede wszystkim
w ograniczeniu działań ofensywnych
zespołu przeciwnika. Analiza
wspomnianych wcześniej 2 spotkań
rozegranych w Poznaniu wykazała
niesamowitą wręcz skuteczność graczy
ZSMS w rzutach za trzy punkty
(odpowiednio 10 i 7 celnych rzutów)
a i w Rawiczu, w meczu z drużyną z Ostrowa,
trafili aż 6 razy. Początek I kwarty to
prowadzenie drużyny rywali 3-0
(oczywiście po „trójce”!), ale następne
minuty należały już do moich zawodników,
którzy dzięki konsekwentnej grze w obronie
i wysokiej skuteczności w ataku wygrali ją
w stosunku 17-6. Następna kwarta to
równie wielkie emocje i nadal bardzo duże
tempo gry narzucone przez moich graczy,
w wyniku czego po pierwszej połowie
zeszliśmy do szatni z 12 punktami przewagi.
Studząc emocje, przypominałem

chłopakom finał Mistrzostw Poznania,
gdzie do przerwy wygrywaliśmy 9 pkt, by
ostatecznie ulec rywalowi siedmioma.
Początek drugiej połowy to obustronna
wymiana ciosów, w wyniku której
powiększyliśmy swoją przewagę aż do
17 pkt, ale pod koniec III kwarty straciliśmy
Szymona Milczyńskiego, którego na
szczęście godnie zastąpił Adam Wiciak.
Naszym przeciwnikom udało się zmniejszyć
przewagę do 11 oczek, ale było to wszystko
na co w tym dniu pozwolili im moi gracze.
Kolejne dynamiczne wejścia pod kosz
rywali najlepszego na boisku i wybranego
MVP całego turnieju Rafała
Milczyńskiego, skuteczna gra w obronie
(m.in. Najlepszego Obrońcy Mistrzostw
Mateusza Lorycha czy wreszcie
„trójkowe rzuty” najlepszego w opinii
trenerów zawodnika XI LO Wojciecha
Pawełczyka oraz Mikołaja Łodygi
sprawiły, że nasza przewaga na koniec
wyniosła 23 punkty, a ostateczny wynik to
58-35 dla „Jedenastki”. Było to efektem
pracy całego zespołu zarówno na boisku jak
i poza nim. Zmotywowana i skoncentrowana była bez wyjątku cała drużyna
i w efekcie każdy z nas mógł się cieszyć ze
złotych medali odbieranych z rąk gościa
honorowego turnieju Eugeniusza
Kijewskiego oraz prezesa SZS
Wielkopolska Zdzisława Urbańczyka.
Tak więc dublet dla Poznania i szansa
w następnym sezonie na ponowny, tak
udany występ dwóch poznańskich zespołów
w Finałach Wielkopolski. Osobne słowa
podziękowania należą się organizatorom
tego turnieju, którego wzorowy przebieg
i niesamowity rozmach byłby z pewnością
ozdobą niejednych zawodów.
Oto skład zespołu XI LO (stoją od
lewej): trener Robert Jaskulski,
Mikołaj Kiwerski, Marek
Świerzewski, Mateusz Malczewski,
Patryk Piechowiak, Mikołaj Łodyga
i Szymon Milczyński, poniżej od lewej:
Maxymilian Jóźwiak, Aleksy
Szymkiewicz, Mateusz Lorych,
Wojciech Pawełczyk, Adam Wiciak
i Rafał MIlczyński.
Nadesłał: Robert Jaskulski

Gimnazjum nr 5 wicemistrzem Wielkopolski w piłce ręcznej!
12 marca br. w Ostrowie Wielkopolskim odbyły się finały
wojewódzkie w piłce ręcznej chłopców szkół gimnazjalnych.
Zawodnicy Gimnazjum nr 5 w składzie: Filip Wyrembek,
Marcin Nowotnik, Michał Furszpaniak, Bartosz Żybura,
Dominik Molenda, Jakub Kowalczyk, Dominik
Konieczny, Daniel Greaser, Oskar Cieślak, Mikołaj
Powałowski, Adrian Masłowski, Sebastian Dunin, Dawid
Jankowski i Adam Grzelak po zaciętych meczach zajęli
II miejsce w Wielkopolsce, pokonując Konin 21:12 i Swarzędz 17:13
oraz przegrywając w finale z gospodarzami - Gimnazjum nr 4
z Ostrowa - 13:21. Gratulujemy zawodnikom i trenerom: Rafałowi
Walczakowi i Łukaszowi Rutkowskiemu. Brawo Panowie!
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Wywiad miesiąca

„Od piłkarza do wolontariusza Euro 2012”
Wywiad z Waldemarem Kamińskim - trenerem piłki nożnej w Błękitnych Owińska i nauczycielem WF w Gimnazjum w Bolechowie

Jak zostaje się koordynatorem
rozgrywek piłkarskich Poznańskiego
SZS?
- To jest długa historia. Był rok 2004, a ja
przebywałem na urlopie zdrowotnym, więc
miałem dużo czasu wolnego. Wtedy prezesi
PSZS szukali nowego koordynatora do
halowej piłki nożnej, ponieważ poprzedni
zrezygnował z tej pracy. Ja z kolei miałem duże
doświadczenie w futbolu - przez 12 lat byłem
czynnym zawodnikiem, a przez następne 20 trenerem zespołów młodzieżowych w Lechu
Poznań. Jako szkoleniowiec zdobyłem m.in. 2krotnie Mistrzostwo Polski (Juniorów w 1987
i Trampkarzy Starszych w 2000 r.).
Wychowałem wielu piłkarzy, którzy
reprezentowali nie tylko Lecha, ale również
zespół narodowy (B. Bosacki, M. Goliński,
M. Klatt, M. Mowlik, P. Reiss i J. Wilk).
Przez te lata organizowałem wiele turniejów
krajowych i międzynarodowych. Dzięki dobrej
znajomości j. angielskiego nawiązałem wiele
kontaktów zagranicznych. Wspólnie z agencją
SportConcept International z Danii
organizowałem Międzynarodowe Turnieje
Piłkarskie w Rimini we Włoszech. Byłem też
współorganizatorem największego
Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego
w Europie Wschodniej - Remes Cup. Dlatego,
gdy prezesi SZS: P. Filipowski
i K. Melniczak zwrócili się do mnie z prośbą
o koordynację rozgrywek piłkarskich, to nie
wahałem się ani przez chwilę. W ten sposób
działam już w sporcie szkolnym od 8 lat i mam
nadzieję, że jeszcze trochę popracuję...
Co sprawia Panu w tej pracy
najwięcej przyjemności, a gdzie
napotyka się w niej na problemy?

- Największa przyjemność to praca z ludźmi
i możliwość obserwacji rywalizacji młodych
piłkarzy. Piłka nożna jest moją największą
pasją i każda okazja pracy w tej dziedzinie
sprawia mi ogromną radość. Chociaż mam
dużo papierkowej pracy, to jest okazja spotkać
się z innymi wuefistami i trenerami oraz
wymienić poglądy na tematy piłkarskie. Dzięki
temu, pomimo że na co dzień pracuję na
„prowincji”, jestem na bieżąco ze sportem
młodzieżowym w Poznaniu, w którym
spędziłem większość mojego życia. Myślę, że
największym sukcesem Ligi Halowej Piłki
Nożnej jest jej masowość. Co roku w każdej
kategorii bierze udział około 40 szkół, co daje
łącznie około 1200 uczestników!
W poprzednich latach, gdy był podział na
„Zrzeszonych” i „Niezrzeszonych”, te liczby
były jeszcze większe. Tak więc piłka nożna jest
nadal najbardziej popularną dyscypliną
sportową wśród młodzieży szkolnej. Z kolei
największą bolączką jest współpraca
z niektórymi wuefistami, którzy mają
problem, aby prawidłowo wypełnić
i przesłać mi listy zawodników, co bardzo
utrudnia pracę przy wyłanianiu najlepszych
strzelców bramek. Nazwiska na protokołach
meczowych są często wypisane nieczytelnie
i przy braku listy zawodników mam problem
z ich rozszyfrowaniem. Co roku wraz
z zaproszeniem do rozgrywek przesyłam wzór
listy, a mimo to wielu nauczycieli wypełnia je
źle lub wcale ich nie przesyła. Jestem
nauczycielem z dużym stażem pracy i wiem
już, że w XXI wieku trzeba pracować
z komputerem. Niestety wielu moich
rówieśników ma z tym problem i żyje w erze
faksów, zamiast sprawdzić w internecie
terminarze czy wyniki spotkań. Przez taką
indolencję zwycięzca ubiegłorocznych
rozgrywek nie pojechał na finały wojewódzkie,
bo nie otrzymał faksu z zaproszeniem na
imprezę... Na szczęście jest coraz więcej
młodych wuefistów, dla których komputer
i internet to chleb powszedni i nie mają takich
problemów. Przepraszam za te gorzkie słowa
dotyczące części nauczycieli mojego
pokolenia, ale niestety niektórzy z nich są
niereformowalni. Chyba od przyszłego sezonu
będę musiał wprowadzić zasadę, że szkoła,
która nie prześle mi prawidłowo wypełnionej
listy zawodników na czas, będzie wykluczona
z rozgrywek. Może wtedy niektórzy
nauczyciele obudzą się i zaczną działać jak
należy. Innym problemem jest przepływ
informacji. Z jednej strony sędziowie
z opóźnieniem przekazują mi protokoły

meczowe, dlatego proszę organizatorów
turniejów o przesyłanie mi jak najszybciej
wyników spotkań. Z drugiej strony jak
dostarczam wyniki do biura SZS, to zdarza się,
że muszę trochę czekać na ich aktualizację na
stronie Związku. Dlatego myślę, że przy tak
dużej ilości informacji powinienem mieć
bezpośredni dostęp do serwera, abym na
bieżąco mógł aktualizować wyniki i tabele...
Jak wykorzystuje Pan turniej EURO
2012 w Poznaniu do propagowania piłki
nożnej w szkołach?
- Jestem jednym z kilku animatorów
programu Respect Your Health, który UEFA
kieruje do uczniów szkół w Polsce i na
Ukrainie w związku z Euro 2012. W ramach
tego projektu organizujemy w szkołach,
klubach, na „Orlikach” różne imprezy
promujące zdrowy styl życia (aktywność
fizyczna, zdrowe odżywianie, nie korzystanie
z używek typu alkohol, papierosy i narkotyki).
Ja np. zorganizowałem już Ogólnopolski
Turniej Piłkarski w Czerwonaku, podczas
którego przekazywaliśmy młodym adeptom
sztuki piłkarskiej zasady zdrowego stylu życia,
a jako nagrody wręczyliśmy wspaniałe książki
opisujące prawidłowe odżywianie się
sportowców. Jestem również wolontariuszem
na Euro 2012 w Poznaniu i będę brać udział
przy organizacji meczów na stadionie przy
ul. Bułgarskiej. Oprócz ogromnej frajdy bycia
w centrum wydarzeń na największej imprezie
sportowej w historii naszego kraju, mam
nadzieję spotkać wielu nowych ludzi
kochających piłkę tak jak ja oraz zdobyć
kolejne doświadczenia sportowe, które
przydadzą się w mojej przyszłej pracy. Co do
planów na przyszły sezon, to chciałbym
zmobilizować wszystkich nauczycieli do
przybycia na zebrania organizacyjne
„Halówki”. Ja rozumiem, ze wielu z nich ma
inne zajęcia, ale na zebraniach ustalamy
ważne sprawy dotyczące rozgrywek,
a szczególnie regulamin, który jasno określa
warunki dotyczące uczestnictwa w zawodach.
Niestety na ostatnich spotkaniach frekwencja
była słaba a potem nie wszyscy wiedzą co
trzeba zrobić, aby móc brać udział
w rozgrywkach. Jeśli ktoś naprawdę nie może
przyjechać powinien wyznaczyć zastępcę,
który później przekaże ważne informacje.
Zaznaczam, że nieusprawiedliwiona
nieobecność lub niestosowanie się do
regulaminu będzie karane wykluczeniem
szkoły z rozgrywek.
Rozmawiał: Mariusz Frąckowiak

PIŁKARZE HALOWI ZAKOŃCZYLI SEZON
W sezonie 2011/2012 rozgrywki w halowej piłce nożnej odbyły się tylko
w 2 kategoriach (open): szkoły ponadgimnazjalne i gimnazja. W lidze szkół
ponadgimnazjalnych brało udział 37 drużyn, które zostały podzielone na 8 grup
eliminacyjnych. W finale, który odbył się w hali Arena, wystąpiły 4 drużyny. 1 miejsce
zajął ZST (trener Andrzej Kabaciński), 2 – ZSO (Łukasz Berczyński), 3 - XVII LO
(Paweł Chęciński) a 4 - ZSZ nr 6 (Piotr Sikora). Najlepszym strzelcem rozgrywek
był Patryk Stawiarski (ZSZ nr 6), zdobywca 45 goli, bramkarzem - Aleksander
Borowiak (XVII LO) a zawodnikiem - Marcin Marciniak (ZSO). Na finale licznie
stawili się kibice ze szkół. Niestety fani z XVII LO podobnie jak w ub.r. nie popisali się
i wznosili wulgarne okrzyki. Na przyszłość proszę dyrektorów szkół o dopilnowanie, aby
młodzież zachowywała się kulturalnie i nie zakłócała rozgrywek.
c d. na str. 5
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PIŁKARZE HALOWI ZAKOŃCZYLI SEZON

(ciąg dalszy ze str. 4)

Finał gimnazjów po roku przerwy wrócił znowu do
Areny. W tych rozgrywkach wystartowało 35 zespołów,
też podzielonych na 8 grup. W ścisłym finale zagrały 4
zespoły, które zajęły w nim następujące miejsca: I – G 3
(trener Radosław Borykin), II – G 64 (Marcin
Salamon), III – G 60 (Marcin Witczak), IV – G 12
(Leszek Partyński). Najlepszym zawodnikiem został
Sebastian Jastrzębski (G 60) a bramkarzem Daniel
Opaska (G 3). Najlepszy strzelec został wyłoniony
wcześniej, bo jego szkoła nie dotarła do finału. Został
nim Jakub Czapliński (G 29), który zdobył w całych
rozgrywkach aż 54 bramki!
Reasumując - rozgrywki halowe w piłce nożnej
cieszą nadal dużym zainteresowaniem młodzieży. Jest
to dobra alternatywa w czasie długiej zimowej przerwy
w rozgrywkach na boisku. Ponieważ w tym roku ze
względów oszczędnościowych nie było podziału na
zrzeszonych i niezrzeszonych, wszyscy startowali
w kategorii open. Myślę, że ta formuła się sprawdziła, bo
oprócz ZST, który ma klasy sportowe o profilu piłki
nożnej, wszystkie szkoły biorące udział w finałach
wystawiły składy mieszane, czyli czynnie uprawiających piłkę zawodników jak i amatorów, którzy
grają tylko dla przyjemności. Nawet G 3, które zwyciężyło w kat. Gimnazjów, miało połowę „grających” i drugą tzw. „żółtodziobów”. Tak więc
kategoria open sprawdza się, bo przecież w każdej szkole jest kilku „zawodowców”, którzy grają wspólnie z „amatorami”.
Tekst: Waldemar Kamiński (Koordynator Ligi)

Złoto dla siatkarek ZSMS

27 lutego w popularnej hali „Chwiałka”
w Poznaniu odbył się finał Licealiady
dziewcząt w piłce siatkowej. W turnieju
wystąpiły 4 najlepsze żeńskie zespoły
ponadgimnazjalne w sezonie 2011/2012:
Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego,
5 LO, 6 LO oraz 11 LO. Droga do występu
w finale była długa bo w tegorocznej edycji

Licealiady dziewcząt wystartowały bowiem
aż 22 drużyny podzielone na 3-zespołowe
grupy. Niekwestionowanym faworytem
tegorocznej edycji Licealiady był
wielokrotny Mistrz Poznania – ZSMS.
Zespół prowadzony przez trenera Marka
Tuszyńskiego w swoim składzie ma
aktualne Mistrzynie Wielkopolski
i zawodniczki, które na co dzień

reprezentują barwy m.in. 1-ligowego
zespołu z Murowanej Gośliny. Siatkarki
ZSMS w pierwszym półfinale spotkały się
z reprezentantkami 5 LO. Faworytki nie
pozostawiły swoim przeciwniczkom
złudzeń i wygrały zdecydowanie 2:0 (do 9
i 19). Drugi mecz półfinałowy pomiędzy
6 LO i zespołem 11 LO tylko w drugim secie
przysporzył kibicom większych emocji. Po
dość łatwej wygranej w pierwszym secie do
9 pkt, w szeregi drużyny z 11 LO
prowadzonej przez Roberta
Jaskulskiego wdarła się nerwowość.
Ostatecznie jednak drugą partię też wygrała
„Jedenastka” i mecz zakończył się w dwóch
setach. W „małym finale" spotkały się
zawodniczki z 6 LO prowadzone przez
Marię Rakowską oraz z 5 LO, grające pod
opieką Katarzyny Sobkowiak. Siatkarki
„Piątki” chyba pozazdrościły sukcesu
swoim kolegom ze szkoły (aktualnym
Mistrzom Poznania w piłce siatkowej
chłopców) wygrywając w dwóch setach, tym
samym zdobywając brązowe medale. Finał
zgodnie z przewidywaniami był jednostronnym widowiskiem, w którym
siatkarki ZSMS nie
dały żadnych szans
dziewczętom 11 LO.
Podopieczne trenera
M. Tuszyńskiego
po raz kolejny zdobyły tytuł mistrzowski
i podobnie jak zawodniczki „Jedenastki”
wywalczyły awans
z Poznania do finału
wojewódzkiego
w Szamotułach. Oto
skład złotych

medalistek z Zespołu Szkół Mistrzostwa
Sportowego: Roksana Brzóska, Beata
Kucharska, Agnieszka Brzozowska,
Sylwia Kucharska, Weronika
Szafraniak, Sandra Zawieja, Natalia
Skokowska, Agata Kowalska, Natalia
Pustelnik, Olga Pankiewicz,
Weronika Bandosz, Paulina
Stroiwąs.
Tekst: Róża Wachowska
Foto: Mariusz Frąckowiak
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W ARENIE BAWILI SIĘ PRZEDSZKOLACY

6

Z życia MOS

X Edycja Sportowego Zajączka za nami

Z inicjatywy Wydziału Sportu Urzędu
Miasta, Poznańskie Ośrodki Sportu
i Rekreacji, oddział Młodzieżowy Ośrodek
Sportowy były organizatorem
jubileuszowej, X już edycji Sportowego
Zajączka. Ta największa impreza w Polsce
dla przedszkolaków odbyła się w dniach
13–16 marca 2012 w hali widowiskowosportowej Arena. W tegorocznej edycji
udział wzięło 26 przedszkoli, które były
podzielone na 4 dni rywalizacji. Każdego
dnia przedszkolaki biorąc udział
w najróżniejszych zabawach, konkurowały
o cenne nagrody oraz puchar dla
najbardziej usportowionego przedszkola.
Należy jednak podkreślić, iż w zawodach nie

było przegranych, wszyscy którzy
wystąpili byli zwycięzcami, gdyż
najważniejszym aspektem była
dobra zabawa i uśmiech na
twarzach uczestników, nawiązanie
nowych kontaktów, które często
przeradzają się w stałe wzajemne
relacje.
Konkurencje oraz występy
artystyczne prowadzone przez
Agencję Rytm nawiązywały do
zbliżających się świąt Wielkiej
Nocy. Przedszkolaki wspólnie
śpiewały między innymi nowo
powstały hymn imprezy
rozpoczynający się od słów:
„Zajączek, zajączek, zajączek, wesoły
sportowy zajączek”. Największym
powiedzeniem cieszyły się zabawy, które
były specjalnie przygotowane dla dzieci 5
i 6-letnich. „Wyścig gokartów” w którym
przedszkolaki na wózeczkach pokonywały
ułożony przez organizatorów tor, „skaczący
zajączek” oraz „tajemniczy tunel” okazały
się strzałem w dziesiątkę. Atrakcji nie
zabrakło również dla kibiców, którzy
przybyli wspierać swoje koleżanki
i kolegów. W przerwach między gorącym
dopingiem mieli oni do dyspozycji
dmuchane urządzenia rekreacyjne – zamek
oraz basen z piłkami. Dużym
zainteresowaniem cieszyło się również

malowanie zajączka, pisanki czy palmy
Wielkanocnej. Wspaniałą i oryginalną
atrakcją nawiązującą do zbliżających się
wielkimi krokami Mistrzostw Europy
w piłce nożnej było przybycie oficjalnych
maskotek Euro 2012, które reprezentowały
Polskę oraz Ukrainę. Slavko oraz Slavek
dopingowali ćwiczące dzieci, wzbudzając
ogromne zainteresowanie oraz uśmiech na
twarzach. Po zakończonych konkurencjach
każde przedszkole zrobiło sobie bardzo
cenne pamiątkowe zdjęcie z maskotkami.
Największą nagrodą dla sędziów, organizatorów i osób pracujących przy tworzeniu
X edycji Sportowego Zajączka był
wszechobecny uśmiech oraz zadowolenie
na twarzach zarówno ćwiczących jak i ich
opiekunów.
Z dziennikarskiego obowiązku
odnotujmy, że w poszczególnych dniach
puchar za zwycięstwo zdobyły następujące
placówki: Przedszkole nr 67 (wtorek),
Przedszkole nr 75 (środa), Przedszkole nr
112 (czwartek) oraz Przedszkole
Olimpijczyk (piątek). Gratulujemy i zapraszamy za rok na XI edycję Sportowego
Zajączka!
Tekst: Tomasz Szymoniak
Foto: Michał Mączyński

LICEALISTKI TAŃCZYŁY I ĆWICZYŁY
6 marca 2012 w auli 6 LO odbyły się Poznańskie Igrzyska Szkół Ponadgimnazjalnych w aerobiku grupowym. Do rywalizacji sportowej
zgłosiły się zespoły z LO MM, 2 LO, 3 LO i 6 LO. Jury oceniało zarówno dobór muzyki, jak i ćwiczeń, a także choreografię, w tym: płynne
przejścia między ćwiczeniami, płynne przejścia pomiędzy kombinacjami pozycji wysokich i niskich, wykorzystanie przestrzeni, element
akrobatyczny, zakończenie układu, ogólne wrażenie artystyczne, estetyka i dobór stroju oraz zgodność z regulaminem. Powyższym
wymaganiom najlepiej sprostały dziewczęta z 2 LO, które zajęły 1 miejsce. Drugą lokatę zajęło 6 LO a trzecie miejscu przypadło uczennicom
3 LO. Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, medale i dyplomy.
Tekst i foto: Michał Mączyński

Wyginali śmiało ciało!
12.03.2012 w Szkole Podstawowej nr 6 na
Os. Rusa w Poznaniu odbyły się Mistrzostwa
Poznania w Aerobiku Grupowym Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych. W zawodach
współorganizowanych z trenerami z MKS
Dąbrówka uczestniczyło 5 szkół podstawowych
i 6 szkół gimnazjalnych z całego Poznania. Po
3 najlepsze z nich zakwalifikowały się finału

wojewódzkiego w Hali Arena.
Końcowa klasyfikacja:
Szkoły Podstawowe
1 miejsce - SP nr 6
2 miejsce - SP nr 18
3 miejsce - SP nr 69

Szkoły Gimnazjalne
1 miejsce - GIM Sióstr Urszulanek
2 miejsce - GIM nr 29
3 miejsce - GIM nr 24
Tekst: Michał Mączyński
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Znamy najlepszych szczypiornistów z poznańskich „podstawówek”
14 marca w sali sportowej Gimnazjum
nr 54 odbył się Finał Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w piłce ręcznej chłopców szkół
podstawowych. Po długich i żmudnych
grach eliminacyjnych w wielkim finale
spotkały się następujące szkoły: SP 7, SP 34,
SP 46 i SP 88. W turnieju bezkonkurencyjni
okazali się podopieczni Piotra Kawałka z
SP 46, którzy wygrali wszystkie swoje
mecze. Drugie miejsce zajęli zawodnicy
„Siódemki", a brązowe medale wywalczyli

uczniowie SP 88. Oto komplet wyników gier
finałowych:
SP 46 – SP 88 11:9
SP 34 – SP 7
9:13
SP 34 – SP 46 8:17
SP 88 – SP 7
5:9
SP 88 – SP 34 9:6
SP 46 – SP 7
14:11
Najskuteczniejszym zawodnikiem
finału został Kasper Sobieralski z SP 46,
który w trzech meczach zdobył 15 bramek.

Warto podkreślić, że tylko jedną mniej
rzucił Sebastian Napierała z SP 7. Każda
z drużyn otrzymała pamiątkowe dyplomy
i puchary, zwycięskie zespoły medale,
a najlepsi zawodnicy z poszczególnych ekip
nagrody indywidualne od przedstawiciela
klubu MKS Poznań. Wszystkim
zawodnikom i trenerom serdecznie
gratulujemy, a zwycięzcom życzymy
sukcesów w grach wojewódzkich.
Opracował: Doman Leitgeber

„Wieści ze szkół”

I Turniej Sumo w Poznaniu z Projektem Respect Your Health

16.03.2012 w Zespole Szkół Elektrycznych
nr 1 w Poznaniu w ramach projektu Respekt
Your Heath odbył się turniej sumo o Puchar

Dyrektora ZSE nr 1. W imprezie wzięli udział
uczennice i uczniowie 10 szkół średnich
z Poznania. 80 dziewcząt i chłopców powitał
i zagrzewał do walki dyrektor ZSE nr 1 dr
Henryk Czajczyński. Sędzią głównym i „guru"
zawodów był mistrz świata juniorów w sumo Andrzej Mazurek. Walkom towarzyszyły duże
emocje a odniesione zwycięstwa jak i porażki
uwidaczniały się żywo na twarzach
zawodników. Finaliści poszczególnych
kategorii otrzymali zdrowe paczki owoców,
pamiątkowe dyplomy, koszulki oraz smycze
projektowe. Nagrody wręczał kierownik
i organizator zawodów Michał Kujawa.
Podziękowania należą się również wszystkim
uczniom ZSE nr 1 oraz zawodnikom UKS

Energetyk za pomoc i zaangażowanie
w organizację turnieju. Oto zwycięzcy
w poszczególnych kategoriach:
Dziewczęta
Kat. 57 kg - KwaśnaAngelika (ZSEkonom.)
Kat. 70 kg - Łaban Natalia (3 LO)
Kat. +70 kg - HermułaAgnieszka (ZSE 1)
Chłopcy
Kat. 75 kg - Durczyński Przemysław (ZSE 1)
Kat. 90 kg - Bartkowiak Bartosz (ZSE 1)
Kat. +90 kg - KuczAdam (ZSBD)
Tekst: Michał Kujawa

Dziewczyny „Tuszka” najlepsze w Wielkopolsce!
20.03.2012 r. w hali widowiskowosportowej "Nałęcz" w Szamotułach odbyły
się Mistrzostwa Wielkopolski Szkół
Ponadgimnazjalnych w piłce siatkowej
dziewcząt. Po raz pierwszy turniej ten był
rozgrywany systemem pucharowym
i wzięło w nim udział 8 najlepszych drużyn
z Poznania, Kalisza, Wrześni, Kościana,
Turku i Piły. Faworytem imprezy był
ubiegłoroczny mistrz Licealiady oraz
tegoroczny zdobywca złotego medalu
w kategorii juniorek - ZSMS Poznań.
W pierwszym meczu poznanianki spotkały
się z drużyną z Kościana. W spotkaniu
zdecydowanie dominowały zawodniczki ze
stolicy Wielkopolski, pokonując swoje

rywalki 2:0. Zwycięstwo
w tym meczu gwarantowało już miejsce w najlepszej
czwórce. W kolejnym
etapie dziewczyny
z ZSMS-u spotkały się
z I LO w Pile. Pierwszy set
był bardzo wyrównany
i bogaty w widowiskowe
akcje, lecz końcówkę psychicznie lepiej wytrzymały
podopieczne Marka
Tuszyńskiego. Drugi set
natomiast to już bezdyskusyjna dominacja
Poznania. Świetnie akcje na siatce oraz
w obronie spowodowały, że LO z Piły uległo
poznaniankom do 17.
Wygranie tego meczu
było przepustką do
ścisłego finału,
w którym dziewczyny
spotkały się z II LO
z Kalisza. Pierwszy
set to wyrównana
walka, lecz końcówka
należała do Poznania.
Drugą partię ZSMS
wygrał gładko i drugi
raz z rzędu zdobył
M i s t r z o s t w o
Wielkopolski oraz

wywalczył awans do finału Mistrzostw
Polski. Trzeba podkreślić wysoki poziom
rozgrywek finałowych i ambitną postawę
zespołów, opartych na zawodniczkach
grających w wiodących wielkopolskich
klubach.
W drużynie trenera M. Tuszyńskiego
wystąpiły: Brzóska Roksana,
Grocholewska Patrycja, Stroiwąs
Paulina, Szafraniak Weronika,
Kucharska Sylwia, Kucharska Beata,
Brzozowska Agnieszka, Pustelnik
Natalia, Zawieja Sandra, Skokowska
Natalia, Kowalska Agata, Pankiewicz
Olga, Bandosz Weronika.
Tekst: Natalia Pustelnik
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