
Nr 21
Dwumiesięcznik Poznańskiego 

Szkolnego Związku Sportowego

PIMS w szachach – s. 3 i 4 

Gimnazjada w koszykówce – s. 7 

Licealiada w piłce siatkowej – s. 9

19.02.2013 r. w hali spor-
towej Gimnazjum nr 54 
w Poznaniu odbył się turniej 
półfinałowy Gimnazjady 

chłopców w piłce ręcznej 
w ramach Mistrzostw Wielko-

polski z udziałem 4 zespołów: Gim. nr 1 
Oborniki Wlkp, Gim. nr 7 Kalisz, Gim. nr 6 
Konin i gospodarzy – Gim. nr 54 Poznań. 
Zawody rozgrywane były systemem „każdy 
z każdym” 2 x 15 min., a dwa pierwsze 
miejsca premiowane były awansem do 
turnieju finałowego. Imprezę uroczyście 
otworzyli Dyrektor ds. sportu Gimnazjum 
nr 54 Andrzej Siekierski oraz Prezes 
Poznańskiego Szkolnego Związku Sporto-
wego Paweł Filipowski. 

W pierwszym meczu spotkali się zawod-
nicy z Konina oraz zespół gospodarzy z Gim. 
54. Poznaniacy dość szybko objęli prowa-
dzenie i do końca meczu kontrolowali 
przebieg gry, wygrywając 22:12. W drugim 
spotkaniu zagrali zawodnicy z Kalisza 
i Obornik Wlkp. - mecz zakończył się zwy-
cięstwem tych pierwszych 18:9. W poje-
dynku gimnazjalistów z Obornik i Konina 
„górą” okazali się młodzi szczypiorniści 
z Konina, wygrywając mecz 15:8. Najcie-
kawiej zapowiadało się starcie gospodarzy 
z zawodnikami z Kalisza, bo jeden i drugi 
zespół miał na koncie zwycięstwo i mecz ten 
mógł rozstrzygnąć kwestię awansu do 
turnieju finałowego. Po dość nerwowym 
początku spotkania podopieczni trenera 
Domana Leitgebera objęli kilkubram-
kowe prowadzenie, którego już nie oddali do 
ostatniego gwizdka sędziów, wygrywając 

22:13. W kolejnym meczu z zawodnikami 
z Obornik Wlkp. gospodarze z G 54 postawili 
przysłowiową „kropkę nad i” w walce 
o awans do finału, pewnie zwyciężając 22:12. 
Oto skład poznańskiej drużyny: H. Wójto-
wicz ,  M. Słupski ,  P. Styczyński , 
M. Zieliński, M. Szamajda, P. Maćko-
wiak, K. Zajma, K. Tyliński, W. Tasa-
rek, S. Jastrzębski, A. Klawiński, 
M. Szelągiewicz, D. Wójkiewicz.

Przed ostatnim meczem było wiadomo 
kto zajął miejsce pierwsze i ostatnie 
w turnieju półfinałowym, jedyną niewia-
domą pozostawało kto zajmie premiowane 
grą w finale miejsce drugie – Kalisz czy 
Konin. Wynik tego pojedynku od samego 
początku oscylował wokół remisu i jeszcze 
na 2 min. przed końcem na tablicy widniał 
remis 15:15. Ostatecznie więcej zimnej krwi 
w końcówce meczu zachowali zawodnicy 
z Kalisza, wygrywając 19:17 i to właśnie oni 
obok Poznaniaków wystąpią w turnieju fina-
łowym. 

Na zakończenie turnieju Dyrektor Gim-
nazjum nr 54 Pani Dorota Pilna wręczyła 
zespołom pamiątkowe dyplomy, a Poznań-
ski SZS ufundował koszulki dla najlepszych 

zawodników poszczególnych zespołów, 
którymi zostali: Olgierd Piaskowski – 
Gim. nr 6 Konin, Jakub Linkowski – Gim. 
nr 7 Kalisz, Patryk Gryziński – Gim. nr 1 
Oborniki Wlkp., Mateusz Słupski – Gim. 
54 Poznań. Sukces tych młodych zawod-
ników nie byłby możliwy, gdyby nie praca 
ich trenerów, którzy również otrzymali 
niespodzianki od Poznańskiego SZS w pos-
taci koszulek. Turniej przebiegał w sporto-
wej, miłej atmosferze, bez kontuzji i urazów. 
Gimnazjum nr 54 gratulujemy sukcesu 
organizacyjnego oraz sportowego, a zespo-
łom z Poznania i Kalisza życzymy powo-
dzenia w finale wojewódzkim!

Tekst: Róża Wachowska

Szczypiorniści z G 54 wygrali Półfinał Gimnazjady Wielkopolski!

Styczeń/Luty 2013
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Z życia SZS
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8.01.2013 r. odbył się VI Walny Zjazd Delegatów „Poznańskiego” Szkolnego Związku Sportowego, podczas którego przybyli delegaci 
udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, a także dokonali wyboru nowych władz. Na najbliższe cztery lata czyli kadencję 2013–2016 
nowym prezesem ponownie został wybrany Paweł Filipowski. Skład Zarządu uzupełnili: Karol Melniczak, Jerzy Kerger, Andrzej 
Piątek oraz Doman Leitgeber. 

NOWY „STARY” ZARZĄD POZNAŃSKIEGO SZS

1 lutego 2013 dzięki życzliwości Pani 
Beaty Lewickiej-Płaczek - Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 20 w Poznaniu, 
odbyły się Poznańskie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej w warcabach klasycznych dziew-
cząt i chłopców. Rozegrane zostały one 
systemem szwajcarskim na dystansie 
7 rund. Tempo gry wynosiło po 15 minut dla 
zawodnika na partię.

W zawodach wzięły udział 24 zawod-
niczki i 27 zawodników. W kategorii 
dziewcząt najlepsza okazała się Adrianna 
Antos  z SP 87, przed Aleksandrą 
Hildebrandt (SP 20) oraz Eweliną 
Antos (SP 87). W kategorii chłopców 
zwyciężył Łukasz Bielejewski z SP 5, 
przed Boguszem Maćkowiakiem (SP 
68) i Stanisławem Gardzielewskim 

(SP 18). Nad sprawnym przebiegiem zawo-
dów czuwał sędzia główny Marek Mać-
kowiak. Po zakończeniu zawodów odbyła 
się ceremonia wręczenia medali i pamiąt-
kowych koszulek dla najlepszych zawod-
niczek i zawodników. 

Tekst: Róża Wachowska

Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w warcabach

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Sławomir Anioł, Zbigniew Kegel oraz Daniel Banaszewski. 



3

Wydarzenia
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A8 i 9 lutego 2013 r. w Szkole Podsta-

wowej nr 46 im. Marii Dąbrowskiej 
w Poznaniu przy ul. Inowrocławskiej 19 
rozegrane zostały Drużynowe Mistrzostwa 
Poznania Szkół Gimnazjalnych, Ponad-
gimnazjalnych i Podstawowych w Szachach 
na rok szkolny 2012/2013. Organizatorami 
Mistrzostw byli: Poznański Szkolny Związek 
Sportowy, SP nr 46 im. M. Dąbrowskiej 
w Poznaniu i  Sekcja Szachowa AZS 
Politechnika Poznań. Tradycyjnie już 
bardzo gościnna SP 46, na czele z jej 
Dyrektorem Tadeuszem Badowskim 
oraz współpracownikami,  zapewnili 
komfortowe warunki dla uczestników i osób 
towarzyszących. Sekcja Szachowa AZS PP 
zabezpieczyła sprzęt szachowy dla uczest-
ników i zapewniła obsadę sędziowską 
w składzie: Marek Zboroń – Sędzia 
Główny, Hanna Zboroń i Paweł Stani-
szewski – Sędziowie Asystenci. Turniej 
o Mistrzostwo Szkół Ponadgimnazjalnych 
rozegrany został systemem kołowym, 
natomiast turnieje o Mistrzostwo Gimna-
zjów i Szkół Podstawowych - systemem 
szwajcarskim, na dystansie 7 rund każdy. 
Tempo gry we wszystkich turniejach 
wynosiło 15 minut na partię dla zawodnika. 
Drużyny startowały w składach cztero-
osobowych: 3 chłopców oraz 1 dziewczyna 
i mogły posiadać zawodników rezerwowych. 

Mistrzostwa Poznania Szkół Gimna-
zjalnych, popularnie „GIMNAZJADA”, 
rozegrane zostały 8.02.2013 r. z udziałem 
11  drużyn.  Faworytami były  szkoły 
posiadające najwyższą „średnią” w tzw. 
rankingu: Polsko-Angielskie Prywatne 
Gimnazjum, Gimnazjum Dwujęzyczne im. 
K. Marcinkowskiego i Gimnazjum nr 29. 
Drużyny te bardzo dobrą grą potwierdziły 
swoje rankingi i dwie „dwujęzyczne” szkoły 
zdobyły odpowiednio złoty i brązowy medal, 
a na podium przedzieliło je w pełni 
zasłużenie Gimnazjum nr 29. W walce 
o I miejsce niezagrożona była drużyna 
Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimna-
zjum, która oddała przeciwnikom tylko 
1 punkt meczowy (remis w III rundzie z Gim. 
29). Wszystkie pozostałe ekipy musiały 
pogodzić się z co najmniej jedną porażką.

Kolejność czołówki Mistrzostw Gimna-
zjów:

I m-ce: Polsko-Angielskie Prywatne 
Gimnazjum – 13 pkt., w składzie: Oskar 
Sosulski, Dominika Stochniałek, 

Sebastian Marcinek, Zuzanna Jedliń-
ska i Katarzyna Kieżun, trenerka Kami-
la Dembecka-Sobierajewicz

II m-ce: Gimnazjum nr 29 – 11 pkt. 
(Marcin Mątewski, Michał Bareł-
kowski, Mateusz Gemzicki, Sandra 
Kucharczak i Weronika Masiota)

III m-ce: Gimnazjum Dwujęzyczne im. 
K. Marcinkowskiego – 10 pkt. (Jan 
Stempin ,  Bogumiła Walkowiak , 
Kalina Łośko i Maria Więckowska – 
wspaniała postawa 3 dziewczyn!)

Najlepsze wyniki na poszczególnych 
planszach w 7 partiach uzyskali:
I szachownica: Marcin Mątewski - 
7 pkt. 
II szachownica: Dominika Stochniałek - 
7 pkt.
III szachownica: Sebastian Marcinek 
i Julian Łączkowski (Gim. 12) - po 6 pkt. 
IV szach.: Aleksandra Stróżyk - 7 pkt. 

Mistrzostwa Poznania Szkół Ponadgim-
nazjalnych – „LICEALIADA” rozegrane 
zostały również 8.02.2013 r. W Turnieju 
udział wzięło 8 drużyn, a rozgrywki przepro-
wadzono systemem jednokołowym „każda 
drużyna z każdą”. W zawodach, podobnie 
jak przed rokiem, klasą dla siebie była ekipa 
Liceum Św. Marii Magdaleny – zremisowała 
tylko jeden mecz, wygrała wszystkie pozos-
tałe i z przewagą dwóch punktów meczo-
wych bezapelacyjnie zdobyła tytuł Mistrza 
Poznania.

Kolejność czołówki Mistrzostw Szkół 
Ponadgimnazjalnych:

I m-ce: Liceum Św. Marii Magdaleny – 
13 pkt., w składzie: Przemysław Adamek, 
R a d o s ł a w  B a l i c k i ,  W o j c i e c h 
Chojnacki, Maria Warchoł i Stanisław 
Stokłosa

II m-ce: LO nr II – 11 pkt. (Paweł 
M u s i a ł k i e w i c z ,  G e r a r d  R o n g e , 
Tomasz Andrzejewski i Aleksandra 
Szubert)

III m-ce: LO nr III – 10 pkt. (Karolina 
Jarmużek, Mikołaj Nowaczyk, Adam 
Kaczmarek i Mirela Baranowska)

Najlepsze wyniki na poszczególnych 
planszach w 7 partiach uzyskali:
I szachownica: Jan Musiałkiewicz (LO I) 
- 6,5 pkt. 
II szachownica: Mikołaj Nowaczyk - 
7 pkt.
III szachownica: Tomasz Andrzejewski - 
7 pkt. 
IV szachownica: Katarzyna Weso-

łowska - 7 pkt. 
Mistrzostwa Poznania Szkół Podsta-

wowych rozegrane zostały 9.02.2013 r. 
W turnieju udział wzięło 16 drużyn. Nie 
zawiódł faworyt Mistrzostw – drużyna 
Polsko-Angielskiej Prywatnej Szkoły 
Podstawowej. Bardzo silny skład i dosko-
nała dyspozycja wszystkich zawodników 
pozwoliła im już praktycznie po 6 rundzie 
cieszyć się ze zwycięstwa i zdobycia po raz 
kolejny Mistrzostwa Poznania „Podsta-
wówek” – odnieśli oni komplet zwycięstw, 
przegrali tylko dwie pojedyncze partie!

Kolejność czołówki Mistrzostw Szkół 
Podstawowych:

I m-ce: Polsko-Angielska Prywatna SP – 
14 pkt., w składzie: Filip Sachajko, 
Antoni Stroiński, Mateusz Szałek, 
Florentyna Piotrowska i Jan Wyczaw-
ski

II m-ce: SP 46 – 12 pkt. (Mikołaj 
Nowak, Bruno Urbaniak, Witold 
Lewandowski, Karolina Buchnat 
i Stanisław Kałużny)

III m-ce Prywatna Szkoła Podstawowa 
G A U D I U M  e t  S T U D I U M  –  9  p k t . 
(Wojciech Tupalski, Marcin Górczew-
ski, Jakub Toporski i Lena Cantillana 
Valencia)

Najlepsze wyniki na poszczególnych 
planszach w 7 partiach uzyskali:
I szachownica: Mikołaj Nowak - 7 pkt. 
II szachownica: Antoni Stroiński - 6,5 
pkt. 
III szachownica: Zuzanna Sondowska 
(Społeczna Waldorfska SP) - 6 pkt. 
IV szachownica: Florentyna Piotrow-
ska i Marika Kostecka (SP Katedralna) - 
każda po 7 pkt. 

W trakcie rozgrywek wszyscy uczestnicy 
otrzymali poczęstunek ufundowany przez 
Poznański SZS. Po dwie najlepsze drużyny 
w każdej kategorii rozgrywek uzyskały 
awans do Finałów Drużynowych Mistrzostw 
Wielkopolski Szkół w Szachach, a po trzy 
najlepsze w każdym turnieju otrzymały 
p u c h a r y  a  i c h  z a w o d n i c y  m e d a l e 
Mistrzostw. Nagrody zwycięzcom wręczali 
Wiceprezes Poznańskiego SZS Karol 
Melniczak, Dyrektor SP 46 Tadeusz 
Badowski oraz sędziowie turniejów. 

Tekst: Marek Zboroń
Foto: Marek Zboroń, Karol Melniczak

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POZNANIA W SZACHACH
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Imprezy

5 lutego 2013 r. w hali sportowo-
widowiskowej Arena odbył się finał 
Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w piłce ręcznej dziewcząt. W bieżącej edycji 
imprezy wystąpiło łącznie 18 drużyn. 
Turniej finałowy rozgrywano systemem 
„każdy z każdym", a spotkały się w nim 
reprezentacje 4 najlepszych szkół podsta-
wowych w Poznaniu. Wyróżniającymi się 
zawodniczkami w poszczególnych zespołach 
były: Aleksandra Zięborska z SP 12 (z 21 
bramkami była najskuteczniejszą zawod-
niczką turnieju!), w SP 71 - Kinga Urban 
(15 bramek w turnieju) i Natalia Hałas 

(6 bramek), w SP 19 - Patrycja Iwanicka 
(7 trafień) i Maja Młynarczyk (6 bramek), 
a  w  S P  7  -  W i k t o r i a  M a r c i n i a k 
(15 bramek).  Tytuł mistrzowski wygrywając 
wszystkie mecze wywalczyły podopieczne 
Marzeny Molendy  z  SP 71,  przed 
reprezentantkami SP 12, SP 19 i SP 7. 

Oto wyniki poszczególnych meczów:
SP 12 - SP 19 8:5, SP 12 - SP 7 10:8, SP 12 - 
SP 71 7:8, SP 71 - SP 7 9:5, SP 71 - SP 19 7:7, 
SP 19 - SP 7 9:7.

Końcowa kolejność turnieju finałowego: 
1.SP 71  (trener Marzena Molenda)
2.SP 12  (trener Elżbieta Podejma)

3. SP 19 (trener Maciej Brodziński)
4. SP 7 (trener Hubert Knychała).

Na zakończenie imprezy odbyło się 
wręczenie pucharów, medali oraz pamiątko-
wych koszulek ufundowanych przez Poz-
nański Szkolny Związek Sportowy. Skład 
zwyc ięsk ie j  SP  71 :  Kinga Urban , 
Małgorzata Czerniejewicz, Katarzyna 
Modrzyńska, Anna Chwastyniak, 
Daria Janyga, Zofia Kopczyńska, 
Alicja Tadeuszewska, Zuza Czernieje-
wicz, Martyna Kowalczyk, Natalia 
Hałas.

Tekst: Róża Wachowska

SZCZYPIORNISTKI Z „PODSTAWÓWEK” ZAKOŃCZYŁY PIMS
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7.02.2013 w hali sportowej Gimnazjum 
nr 54 odbył się finał Poznańskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłop-
ców. W tegorocznej edycji wystąpiły aż 32 
zespoły .  L iczba  s tar tu jących  szkó ł 
w rozgrywkach piłki ręcznej od kilku 
ostatnich lat jest bardzo duża i co cieszy - 
stale rośnie. Rozgrywki zostały podzielone 
na pięć etapów i rozpoczęły się już 
w pierwszym tygodniu października. 
W turnieju finałowym, rozgrywanym 
systemem „każdy z każdym", spotkały się 
r e p r e z e n t a c j e  4  n a j l e p s z y c h  s z k ó ł 
podstawowych w Poznaniu: SP 88, SP 7, SP 
46 i SP 34. 

Bezkonkurencyjni okazali się pod-
opieczni Beniamina Dworzyńskiego 
z SP 46, pewnie wygrywając wszystkie 
mecze i rzucając w każdym z nich ponad 20 

bramek! Wyróżniającymi się zawodnikami 
w tym zespole oraz w całym turnieju byli: 
Mateusz Pawłowski - aż 25 bramek 
w imprezie i Kacper Deska - 18 bramek. 
Miejsce drugie w turnieju zajęli młodzi 
szczypiorniści z SP 7, w zespole tym na 
wyróżnienie zasłużyli: Dawid Wojtczak 
(10 bramek w zawodach) i Adam Waw-
rzonkowski (7 bramek). Brązowe medale 
powędrowały do reprezentantów SP 88, 
a miejsce tuż za podium zajęli zawodnicy 
z SP 34. Oto wyniki poszczególnych 
meczów: SP 7 - SP 46  3:23, SP 34 - SP 88 
6:8, SP 7 - SP 88 15:11, SP 46 - SP 34 22:8, 
SP 46 - SP 88 24:9, SP 7 - SP 34 14:9. 

Końcowa kolejność turnieju finałowego: 
1.SP 46 - trener Beniamin Dworzyński
2. SP 7 - trener Hubert Knychała
3. SP 88 - trener Mariola Włodarczak

4. SP 34 - trener Łukasz Piechna.
Po ostatnim gwizdku sędziego odbyła się 

ceremonia wręczenie pucharów, medali 
oraz pamiątkowych koszulek ufundowa-
nych przez Poznański Szkolny Związek 
Sportowy. Skład SP 46: Kacper Nowicki, 
Kacper Deska, Adam Kania, Jan Ratic, 
Paweł Pawlak, Igor Cichy, Stanisław 
Gogulski, Mateusz Pawłowski, Adam 
Kaczmarek, Piotr Rusek, Wojciech 
Jankowiak, Mikołaj Szypa. Zawodnicy 
ci reprezentowali Poznań w półfinale 
wojewódzkim, który odbył się 26.02.2013 
w hali Arena w Poznaniu – o wyniku 
poinformujemy w następnym wydaniu 
Sportu Młodych.

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Doman Leitgeber

Finał Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej chłopców 
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6 lutego w Gimnazjum nr 54 odbył się 
Finał Gimnazjady w piłce ręcznej chłopców. 
Bezkonkurencyjna w imprezie okazała się 
drużyna  gospodarzy ,  która  pewnie 
wywalczyła złoty medal. Podopieczni 
trenera Domana Leitgebera najpierw jak 
burza przeszli przez fazę grupową. W pół-
finale zwyciężyli 28:11 Gimnazjum nr 29, 
a w finale po emocjonującym pojedynku 

pokonali 16:9 Gimnazjum nr 5. Zwyciężając 
w rozgrywkach miejskich młodzi szczy-
piorniści z ulicy Newtona awansowali do 
rozgrywek wojewódzkich.W meczu o brąz 
Gimnazjum nr 29 jedną bramką pokonało 
rówieśników z Gimnazjum 24, czym 
zapewniło sobie miejsce na podium. O sile 
m i s t r z o w s k i e j  d r u ż y n y  s t a n o w i l i : 
H. Wójtowicz, M. Słupski, P. Sty-

czyński, M. Zieliński, M. Szamajda, 
P. Maćkowiak, K. Zajma, K. Tyliński, 
W. Tasarek, S. Jastrzębski, A. Klawiń-
ski, M. Szelągiewicz i D. Wójkiewicz. 
Wszystkim uczestnikom turnieju finało-
wego serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

Tekst i foto: Doman Leitgeber

Gimnazjum nr 54 Mistrzem Poznania w piłce ręcznej chłopców 

12.02.2013 odbył się ostatni turniej 
finałowy piłki ręcznej w ramach Poznań-
skich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W hali 
sportowej Gimnazjum nr 24 spotkały się 
4 najlepsze drużyny gimnazjalne dziewcząt: 
Gim. 60, Gim. 58, Gim. 30 oraz drużyna 
gospodarzy Gim. 24. W tegorocznej edycji 
Gimnazjady dziewcząt wystartowało 
12 szkół podzielonych w pierwszym etapie 
na 4 grupy 3-zespołowe, zwycięzcy grup 
awansowali do finału. 

W pierwszym meczu półfinałowym 
spotkały się zespoły Gim. 30 i Gim. 58. Mecz 
ten był widowiskiem jednej zawodniczki, 
kapitan zespołu – Jagody Okupniak, 
która dla swojej drużyny z G 58 zdobyła aż 
21 z 28 bramek! W drugim meczu półfina-
łowym zespół gospodarzy spotkał się 
z pretendentkami do złotych medali z Gim. 
60.  Faworytki  nie zawiodły pewnie 
wygrywając 21:9, a wyróżniającymi się 
zawodniczkami „Sześćdziesiątki” były 
Oliwia Hołodyńska i Martyna Kacz-
marek .  W meczu o miejsce trzecie 
zmierzyły się zawodniczki Gim. 30 i Gim. 24. 
Siedem bramek Pauliny Trockiej 
pomogły w końcowym zwycięstwie 14:6 
zespołu Gim. 24 i to właśnie podopieczne 

Tomasza Sobczaka mogły cieszyć się 
z brązowych medali.

Finał przysporzył niemałych emocji, 
a o końcowym rezultacie musiała zadecy-
dować dogrywka. Świetna postawa wspom-
nianej wcześniej Jagody Okupniak z Gim. 
58, która rzuciła w tym meczu 10 bramek, 
nie wystarczyła i to podopieczne trenera 
Ireneusza Zawala mogły się cieszyć 
z wywalczenia złotych medali tegorocznej 
Gimnazjady oraz awansu do turnieju 
półfinałowego Mistrzostw Wielkopolski. 
O t o  w y n i k i  i  o s t a t e c z n a 
kolejność Gimnazjady dziew-
cząt:
Gim. 30-Gim. 58  7:28
Gim. 24-Gim. 60  9:21
Mecz o 3 miejsce: Gim. 30-Gim. 
24  6:24
Finał: Gim. 58-Gim. 60  15:18
1 miejsce: Gimnazjum 60 – 
trener Ireneusz Zawal
2 miejsce: Gimnazjum 58 – 
trener Lucyna Kędzierska
3 miejsce: Gimnazjum 24 – 
trener Tomasz Sobczak
4 miejsce: Gimnazjum 30 – 
trener Barbara Konwińska

Po zakończeniu ostatniego meczu Prezes 
Poznańskiego SZS Paweł Filipowski 
wręczył pamiątkowe medale, puchary 
i koszulki, życząc jednocześnie powodzenia 
zespołowi Gim. 60 w półfinale Wielkopolski. 
Ostatecznie w półfinale wojewódzkim 
rozgrywanym w Gnieźnie drużyna trenera 
Ireneusza Zawala zajęła 4 miejsce

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Tomasz Sobczak

FINAŁ GIMNAZJADY W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT 

Wydarzenia
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7.02.2013 w hali sportowej Gimnazjum 
nr 29 odbył się Turniej Finałowy Gimna-
zjady w koszykówce chłopców. W finale 
wystartowały 4 najlepsze szkoły wyłonione 
w wyniku eliminacji – Gim. 42, Gim. 12, 
Gim. 9 oraz Gim. 29. W pierwszym meczu 
półfinałowym spotkały się zespoły Gim. 42 
i Gim. 29, zwycięsko z tego pojedynku wyszli 
podopieczni Tomasza Błaszaka wygry-
wając z gospodarzami 59:38. W drugim 
półfinale zmierzyli się koszykarze Gim. 9 
i Gim. 12, mecz ten, już o wiele bardziej 
zacięty, na swoją korzyść rozstrzygnęli 
zawodnicy „Dwunastki” wygrywając 47:45. 

W meczu o trzecie miejsce pomiędzy 

G 29 i G 9 dobrą skutecznością popisali się 
Eryk Chmielewski (20 pkt. w meczu) 
i Witold Urbaniak (14 pkt.) z G 29 i to 
właśnie podopieczni Andrzeja Śniadka, 
wygrywając mecz 51:33, mogli cieszyć się 
z wywalczenia brązowych medali tegorocz-
nej Gimnazjady. W meczu finałowym 
koszykarze Gim. 42 pewnie wygrali 84:37 ze 
swoimi kolegami z Gim. 12, a świetną 
skutecznością popisał się Patryk Zdro-
jewski zdobywając aż 37 punktów dla 
swojego zespołu, na wyróżnienie zasłużyli 
również Tomasz Dyja i Maciej Jesse - 
odpowiednio 18 i 17 punktów w meczu. Tym 
samym nowym Mistrzem Poznania 

w kategorii szkół gimnazjalnych chłopców 
został zespół Gimnazjum nr 42, który 
wywalczył jednocześnie awans do półfinału 
wojewódzkiego. Gratulujemy! Ostateczna 
kolejność turnieju:

1 miejsce: Gimnazjum nr 42 - trener 
Tomasz Błaszak

2 miejsce: Gimnazjum nr 12 - trener 
Dorota Surmacewicz - Dobrzańska

3 miejsce: Gimnazjum nr 29 - trener 
Andrzej Śniadek

4 miejsce: Gimnazjum nr 9 - trener 
Aleksander Piechowiak

Po zakończeniu meczów wręczono 
najlepszym szkołom medale, puchary oraz 
okolicznościowe koszulki Poznańskiego 
SZS. 

Tekst i foto: Bartosz Gąsiorowski

FINAŁ GIMNAZJADY W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW

19.02.2013 w hali sportowej Gimnazjum 
nr 24 odbył się finał Gimnazjady w koszy-
kówce dziewcząt. W finale rywalizowały 
4 najlepsze szkoły wyłonione w wyniku 
eliminacji – Gim. 24, Gim. 26, Gim. 9 i Gim. 
SMS. Zawodniczki SMS jako Mistrz 
Poznania 2011/2012 miały zagwarantowany 
udział w finale bez eliminacji. W turnieju 
finałowym rozegrano tylko dwa mecze - 
o brązowe i złote medale. W tzw. małym 
finale spotkały się reprezentantki Gim. 26 

oraz gospodarzy z Gim. 24. Podopieczne 
Tomasza Sobczaka wygrały 62:38, 
zdobywając tym samym brązowe medale. 
O wiele bardziej zacięty był mecz o 1 miejsce, 
gdzie ostatecznie 57:56 obrończynie mis-
trzowskiego tytułu wygrały z koszykarkami 
Gim. 9. Kolejność końcowa:

1 miejsce: Gimnazjum nr SMS - trener 
Tomasz Semmler

2 miejsce: Gimnazjum nr 9 - trener 
Małgorzata Łabędzka-Chojnacka

3 miejsce: Gimnazjum nr 24 - trener 
Tomasz Sobczak

4 miejsce: Gimnazjum nr 26 - trener 
Elżbieta Cieślicka

Po zakończeniu meczów najlepsze 
szkoły otrzymały z rąk Prezesa Poz-
nańskiego SZS Pawła Filipowskiego 
medale, puchary oraz okolicznościowe 
koszulki.

Tekst i foto: Tomasz Sobczak

SMS najlepszy w koszykarskiej Gimnazjadzie dziewcząt 
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29.01.2013 r. w hali sportowej ZSMS 
przy ul. Chwiałkowskiego 34 odbył się 
turniej finałowy Licealiady w koszykówce 
chłopców. W tegorocznej  jej  edycji 
wystartowały 22 zespoły, a tytułu mistrzow-
skiego bronili zawodnicy ZSMS - gospo-
darze turnieju. Trzech z czterech tegorocz-
nych finalistów - ZSMS, 11 LO i 9 LO 
występowało również w zeszłorocznym 
finale, skład tegorocznego uzupełniło 8 LO.

W pierwszym meczu półfinałowym 
spotkały się zespoły ZSMS i 11 LO, czyli 
zeszłoroczny mistrz i wicemistrz, pojedynek 
zakończył się zwycięstwem gospodarzy 

z ZSMS. W drugim półfinale pomiędzy 9 LO 
i 8 LO 39:28 wygrali koszykarze „Dziewiąt-
ki”. W meczu o III miejsce zmierzyły się 
drużyny 11 LO i 8 LO - 62:31 zwyciężyli 
ubiegłoroczni wicemistrzowie. W spotkaniu 
o pierwsze miejsce zawodnicy ZSMS wygrali 
62:48 z 9 LO, broniąc tym samym tytuł 
mistrzowski wywalczony rok temu. Skład 
zwycięzców: Jędrzej Fornalik, Maciej 
Pietrusiński, Jan Sobiech, Szymon 
Michalik ,  Jakub Fiszer ,  Albert 
Krawiec, Bartosz Jakubowski, Michał 
Górny, Jarosław Kaźmierczak, Filip 
Preur .  Końcowa kolejność turnieju 

finałowego:
1. ZSMS - trener Wiesław Cholew-

czyński
2. 9 LO - trener Jerzy Knapik
3. 11 LO - trener Robert Jaskulski
4. 8 LO - trener Eugeniusz Skrzypczak

Po zakończeniu ostatniego meczu wrę-
czono drużynom medale, puchary oraz 
okolicznościowe koszulki przez Poznański 
SZS.

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Robert Jaskulski

FINAŁ LICEALIADY W KOSZYKÓWCE CHŁOPCÓW

12.02.2013 r. w sali sportowej 20 LO 
spotkały się cztery najlepsze drużyny 
poznańskich szkół w ramach finału 
Licealiady w koszykówce dziewcząt. 
W porównaniu ze zeszłorocznym składem 
finalistów trzy z czterech zespołów czyli 
ZSMS, 20 LO i 17 LO się nie zmieniły, nową 
drużyną  była ekipa 11 LO.

W meczu o III miejsce spotkały się 
zespoły 17 LO (trener Paweł Chęciński) 
z 11 LO (trener Paweł Morawski). 
Pojedynek zakończył się zwycięstwem 17 LO 
40:16. Najwięcej  punktów dla brązowych 
medalistek Licealiady zdobyły Julia 

Piechowiak - 17, a dla 11 LO - Marta 
Ogrodowczyk - 8 pkt. W meczu finałowym 
naprzeciwko siebie stanęły drużyny ZSMS 
(trener Iwona Jabłońska) i 20 LO (trener 
Daria Gozimirska-Taciak). Spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem drużyny 20 LO 
76:55, które tym samym obroniło tytuł 
Mistrzyń Poznania sprzed roku. Najwięcej 
punktów dla złotych medalistek zdobyły 
Weronika Telenga – 20 i Daria Marci-
niak - 14 pkt. W zespole ZSMS najskutecz-
niejsze były Sylwia Siemienas - 11 pkt. 
i Weronika Nawrocka  - 9 pkt. Oto skład 
mistrzyń PIMS: Kinga Woźniak, Kinga 

Glinicka, Daria Marciniak, Karolina 
Skoczylas, Magdalena Ratajczak, 
Magdalena Dźwielewska, Nina Jani-
kowska ,  Agnieszka Adamowicz , 
Weronika Telenga, Daria Saukens, 
Wioletta Wiśniewska.

Po zakończeniu meczu finałowego 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla 
najlepszych szkół. Medale i puchary wręczał 
prezes Poznańskiego SZS Paweł Filipow-
ski. 

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Waldemar Wylegalski

„Dwudziestka” znowu najlepsza w koszykówce dziewcząt
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Wydarzenia

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 
wygrał turniej finałowy Licealiady w piłce 
siatkowej dziewcząt, który odbył się 
12.02.2013 r. w sali sportowej ZSMS na os. 
Tysiąclecia. Wzięły w nim udział 4 najlepsze 
zespoły ze szkół ponadgimnazjalnych z Poz-
nania. W tegorocznej edycji Licealiady 
wystartowało łącznie 26 szkół. W meczu 
finałowym ZSMS 2:0 pokonał 33 LO, 
a w spotkaniu o brąz 3 LO wygrało z 5 LO. 

W pierwszym meczu półfinałowym 
gospodarz turnieju ZSMS pokonał 2:0 LO nr 
3. W drugim półfinale LO nr 33, gdzie 
również są klasy o profilu sportowym, 
pokonało LO nr 5 także w stosunku 2:0. 
W meczu o trzecie miejsce spotkały się V LO 
z III LO. W obu zespołach mieliśmy zawod-
niczki występujące na co dzień w klubach 
ligowych z Wielkopolski. W „Piątce" grały 

m.in. Joanna Maciejewska i Dobro-
sława Jankowiak z UKS ZSMS Poznań, 
z kolei w „Trójce" główną rolę odgrywała 
Natalia Gajewska, z występującego 
w I lidze kobiet KS Murowana Goślina. 
Pierwszy set dość wyraźnie dla „Trójki" 
25:18. Drugi set bardzo zacięty, jednak 
ponownie górą było LO nr 3 (27:25). Tym 
samym brązowe medale trafiły do rąk 
siatkarek z 3 LO. 

W meczu finałowym spotkały się dwa 
zespoły, które w większości składały się 
z zawodniczek ligowych. W zespole LO nr 33 
trzon stanowiły siatkarki UKS Rataje Poz-
nań oraz była zawodniczka ZSMS-u 
Joanna Koska. Z kolei w drużynie gospo-
darzy wystąpiły brązowe medalistki rozgry-
wek ligowych juniorek i kadetek w zespole 
UKS ZSMS FKS Poznań, wzmocnione 

Kingą Kiel z Energetyka oraz Beatą 
Kucharską  z  SKF-u Poznań. Mecz 
zakończył się zwycięstwem podopiecznych 
Marka Tuszyńskiego z ZSMS-u 2:0 
(w setach do 11 i 17), które tym samym po raz 
kolejny potwierdziły swoją dominację 
w rozgrywkach Licealiady i uzyskały awans 
do dalszych rozgrywek. Również siatkarki 
33 LO prowadzone przez trenera Daniela 
Banaszewskiego awansowały do półfina-
łów wojewódzkich i będą reprezentować 
Poznań w kolejnych etapach Mistrzostw 
Szkół Ponadgimnazjalnych.

Dla wszystkich uczestników turnieju 
finałowego organizator rozgrywek - Poznań-
ski SZS przygotował pamiątkowe koszulki, 
wręczono również medale i puchary. 

Tekst: Piotr Duszyński
Foto: Karol Melniczak

Siatkarki ZSMS najlepsze w Poznaniu 

13 lutego 2013 r. w hali sportowej ZSO 2 
odbył się finał Licealiady w piłce siatkowej 
chłopców. W tegorocznej edycji Licealiady 
wystartowały 24 drużyny, a w turnieju 
finałowym wystąpiły reprezentacje: 5 LO 
(obrońcy tytułu), LO MM – brązowi 
medaliści sprzed roku, 14 LO oraz  gospo-
darz turnieju 16 LO.  

Pierwsze dwa mecze rozegrane zostały 
równolegle na dwóch boiskach. W pierw-
szym pojedynku siatkarze „Piątki” bez 
większych problemów pokonali popularną 
„Marynkę” 2:0 (25:17 i 25:19). Zdecydo-
wanie bardziej zacięty był drugi półfinał 
z udziałem „Czternastki” i „Szesnastki”. 
Pierwszy set padł łupem siatkarzy 14 LO 
25:17, w drugim lepsi okazali się gospodarze 
25:19. Tak więc o awansie do ścisłego finału 
zadecydował tie-break. Po bardzo wyrówna-
nej grze minimalnie lepsi okazali się 
siatkarze z Krzesin, którzy wygrali seta 15:13 
oraz całe spotkanie 2:1. W meczu o III 
miejsce spotkały się drużyny, które 
przegrały swoje mecze półfinałowe. 

Zdecydowanie mocniej porażkę odczuli 
podopieczni Tomasza Czaplejewicza, 
którzy nie byli wstanie przeciwstawić się 
„Marynce”. Drużyna LO MM pewnie wygra-
ła mecz 2:0 (25:21, 25:14). W meczu o złoto 
lepsi okazali się obrońcy tytułu mistrzow-
skiego czyli 5 LO, którzy pokonali 16 LO 2:0 

(25:18, 25:19).  Siatkarze „Piątki” z Krzysz-
tofem Grzesiakiem  i  Mateuszem 
Lewickim  na czele obronili tytuł i to oni 
będą reprezentować Poznań podczas 

finałów wojewódzkich. A oto skład zwycięz-
ców: Grzesiak Krzysztof, Lewicki 
Mateusz, Rodykow Sebastian, Pielich 
Jakub, Piasecki Hubert, Matuszak 
Karol, Bosacki Piotr, Przybylski Bar-
tosz, Jagło Bartosz, Krajewski Grze-
gorz, Gałka Michał, Nowicki Maciej, 
trener Zwierzyński Jacek.

Gospodarz turnieju z 16 LO wywalczył po 
raz pierwszy w historii szkoły medal PIMS 
w piłce siatkowej chłopców szkół ponadgim-
nazjalnych. Podczas uroczystego zakończe-
nia pamiątkowe puchary, medale oraz 
okolicznościowe koszulki finaliści tegorocz-
nej Licealiady odebrali z rąk wicedyrektora 
ZSO 2 Pani Małgorzaty Matuszek oraz 
P r e z e s a  P o z n a ń s k i e g o  S Z S  P a w ł a 
Filipowskiego. 

Tekst: Karol Melniczak
Foto: Anna Podsiadło

„PIĄTKA” OBRONIŁA TYTUŁ 
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Z życia MOS

Jak co roku Poznańskie Ośrodki Sportu 
i Rekreacji, oddział Młodzieżowy Ośrodek 
Sportowy przygotował szeroką ofertę zagospo-
darowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży 
spędzającej ferie zimowe stacjonarnie w Pozna-
niu. Młodzi ludzie mieli do wyboru dwie formy 
aktywnego wypoczynku. 

Pierwsza z nich to udział w zajęciach 
sportowych na salach gimnastycznych w 28 
poznańskich szkołach (podstawowych, gimna-
zjalnych, ponadgimnazjalnych). Na umowę 
zlecenie zostało zatrudnionych 49 nauczycieli. 
Dla porównania w 2012 r. były 43 szkoły, 
w których pracowało 85 prowadzących. Tenden-
cja spadkowa zainteresowania organizacją zajęć 
jest dla nas niezrozumiała. Prawdopodobnie 
wynika z niżu demograficznego, remontów 
przeprowadzanych w szkołach pod nieobecność 
uczniów oraz urlopów potencjalnie zaintereso-
wanych. Ponadto wychodząc naprzeciw głosom 
mówiącym, że stawka za powadzenie zajęć 
w szkołach jest zbyt niska, podnieśliśmy ją. Ze 
sprawozdań, które otrzymaliśmy od prowa-
dzących nauczycieli, jak i również po kontroli 
przeprowadzonej wspólnie z przedstawicielami 
Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania – 
Panem Jackiem Mrozowskim oraz Piotrem 
Wrześniewskim wynika, iż w każdej ze szkół 
frekwencja dzienna wynosiła od 20 do nawet 50 
osób. Jednak nie wszystkie placówki organizo-
wały zajęcia codziennie, część tylko w pierw-
szym lub drugim tygodniu. Łączna liczba 

uczestników to ok. 4700. Każdy z prowadzących 
posiada szczegółowe listy obecności, zatem 
liczby te są do zweryfikowania. Szczególne 
słowa uznania należą się między innymi Szkole 
Podstawowej nr 51, która zajmowała czas blisko 
50 uczestnikom dziennie, równolegle na dwóch 
salach gimnastycznych. Frekwencja osób 

w szkołach była mocno uzależniona od godziny 
prowadzenia zajęć, gdyż prowadzący przygoto-
wali bloki sportowe dostosowując je pod wiek 
uczestników. 

W przypadku form spędzania wolnego czasu 
w szkołach oferta byłaby pełniejsza przy 
współpracy i włączeniu się do „Akcji Zima” 
Wydziału Oświaty, samorządów lokalnych jak 
i samych zainteresowanych szkół. Miałoby to na 
celu poszerzenie oferty o np. zajęcia informaty-
czne czy fakultatywne. Byłoby to również 
z korzyścią dla rodziców i opiekunów, gdyż 
zajęcia w szkołach trwałyby dłużej, co pozwala-
łoby na łatwiejsze pogodzenie dowozu i odbioru 
najmłodszych pociech z pracą zawodową.

Drugą formą, z której mogli skorzystać 
młodzi mieszkańcy naszego miasta to przybycie 
na Halę Widowiskowo – Sportową „Arena”, 
która na czas ferii stała się punktem centralnym 
zimowych atrakcji. Zaletami były łatwy dojazd 
z całego Poznania oraz zajęcia przygotowane dla 
wszystkich kategorii wiekowych. Było to pio-
nierskie przedsięwzięcie Wydziału Sportu UM 
Poznania, które jak najbardziej zasługuje na 
kontynuację po wprowadzeniu pewnych mody-
fikacji. 

W poniedziałki „Arena” była przeznaczona 
dla najmłodszych, którzy mieli do dyspozycji 
zabawy na urządzeniach rekreacyjnych, stoły do 
tenisa stołowego, boisko do gry w unihokeja. 
W ciągu dwóch dni (14.01 i 21.01) 82 uczniów ze 
szkół podstawowych przybyło aktywnie spędzić 
czas na najbardziej rozpoznawanej hali sporto-
wej w Poznaniu. 

Pozostałe dni były przygotowane dla star-
szych odbiorców ze szkół gimnazjalnych oraz 
ponadgimnazjalnych. Turnieje w koszykówkę, 
piłkę ręczną, tenisa stołowego – każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. Największym atutem było 
miejsce, gdyż większość z uczestników pierw-
szy raz mogła swobodnie grać w sporty 
zespołowe i czerpać radość z aktywności 
fizycznej na „Arenie” - obiekcie, na którym 
odbywają się mecze najwyższej, międzynaro-
dowej rangi. Osoby oczekujące na grę korzystały 
również z urządzeń rekreacyjnych – ścianki 
wspinaczkowej, piłkarzyków itp. W pierwszym 
tygodniu codzienne zmagania uświetniały 
występy zespołu tanecznego „Metrum”. Z oferty 
turniejowej skorzystało 202 uczestników, którzy 
bardzo pozytywnie wypowiadali się o nowej 
formie. W przyszłym roku planujemy dotrzeć do 

PODSUMOWANIE „AKCJI ZIMA 2013”  

L.p. Szkoła Adres szkoły
Ilość przyznanych 

godzin zajęć

1. SP 3 os. Piastowskie 27 30

2. SP 4 ul. Rawicka 12/14 40

3. SP 5 ul. Traugutta 42 20

4. SP 6 os. Rusa 56 40

5. SP 9 ul. Łukaszewicza 9 40

6. SP 18 os. Armii Krajowej 100 20

7. SP 36 ul. Słowackiego 54/56 40

8. SP 45 ul. Harcerska 3 40

9. SP 48 ul. Sarmacka 105 40

10. SP 51 os. Lecha 37 40

11. SP 55 ul. Szpaków 1 40

12. SP 63 ul. Starołęcka 142 40

13. SP 82 ul. Krakowska 10 40

14. SP 84 ul. Św. Szczepana 3 20

15. GIM 24 os. Bohaterów II Wojny Światowej 29 40

16. GIM 43 ul. Łozowa 53 40

17. GIM 54 ul. Newtona 2 20

18. GIM 56 ul. Promyk 4 40

19. VI LO ul. Krakowska 17A 30

20. XIV LO os. Piastowskie 106 20

21. Szkoła Muz. I stopnia ul. Solna 12 20

22. Szkoła Muz. II stopnia ul. Solna 12 20

23. ZS nr 6 ul. Szczepankowa 74 20

24. ZSO nr 2 ul. Tarnowska 27 40

25. ZSO nr 4 os. Czecha 20

26. ZS nr 2 Ul. Hangarowa 14 40

27. II LO Ul. Matejki 8/10 20 

28. MM LO Ul. Garbary 24 40 

Wykaz szkół biorących udział w „AKCJI ZIMA 2013”



11

Z życia MOS

ZAJĄCZEK
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy zapraszają na 11 edycję największej imprezy 

sportowej dla przedszkolaków, która odbędzie się w marcu!

Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa Arena ul. Wyspiańskiego 33 

Data: 
19.03.2013 (wtorek) 
20.03.2012 (środa) 

21.03.2012 (czwartek) 
22.03.2012 (piątek) 

Uczestnikami będą 5-6 latki (roczniki 2008 i 2007) uczęszczające do przedszkoli. Grupa składa się od 15 do 30 przedszkolaków 
(plus rodzice, opiekunowie, dziadkowie). Młodsze dzieci zapraszamy do aktywnego kibicowania i zabawy z animatorami.

Każdego dnia przedszkola zbierając cenne punkty w konkurencjach będą rywalizować o miano 
najbardziej usportowionego przedszkola!

Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem na numer 61 877 23 29 lub mailowo k.szulc@posir.poznan.pl.

Prosimy również o wybór sugerowanego dnia, w którym chcą Państwo wystartować oraz 
o telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za udział.

Termin zgłoszeń: 8.03.2013 r.

Liczba miejsc ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń!

Aerobik grupowy

Młodzieżowy Ośrodek Sportowy informuje, iż przyjmowane są zgłoszenia do zawodów w Aerobiku Sportowym, które odbędą się dla 
szkół podstawowych dnia 25.03.2013 r. w Szkole Podstawowej nr 6 – formularz zgłoszeniowy proszę wysyłać na adres 
anna_treumann@onet.pl. Natomiast dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 21.03.2013 r. w LO św. Marii Magdaleny – 
formularz zgłoszeniowy należy wysyłać na adres: k.szulc@posir.poznan.pl do 15.03.2013 roku. Formularze do pobrania na stronie 
www.mos.poznan.pl

większej ilości młodych mieszkańców Poznania 
także poprzez plakaty w szkołach i informacje 
w prasie, gdyż tegoroczne działania marketin-
gowe w postaci licznych spotów reklamowych 
w radiu nie przyniosły zamierzonego efektu. 

Z uwagi, iż na HWS „Arena” nie ma możli-
wości gry w siatkówkę, w Zespole Szkół Geode-
zyjno – Drogowych został rozegrany równolegle 
dwudniowy turniej, w którym uczestniczyło 80 
siatkarek i siatkarzy. 

Zimowy wypoczynek miał dwutorowy 
wpływ na odbiorców. Dzięki licznym formom 
aktywności fizycznej odrywali się oni od 

komputera, telewizora, oraz unikali znacznie 
groźniejszych pokus jak narkotyki czy alkohol. 
Czas spędzony w szkole lub na „Arenie” nie 
został zmarnowany i wyszedł tylko młodym 
mieszkańcom Poznania na zdrowie. 

Drugim aspektem były zabiegi ściśle propa-
gujące zdrowy tryb życia poprzez rozdawanie 
ulotek, które w treściach przedstawiały szko-
dliwy wpływ środków odurzających na orga-
nizm człowieka. Ponad to młodzież miała do 
dyspozycji specjalne okulary–gogle, które 
imitowały stan upojenia alkoholowego lub 
odurzenia narkotykami. Uczniowie szybko 

przekonali się, iż zadania, które na „trzeźwo” 
wykonują bez najmniejszych problemów, po 
założeniu gogli są wręcz nie do zrobienia. Miało 
to na celu uświadomienie im, jakie jest niebez-
pieczeństwo np. prowadzenia pojazdu w stanie 
nietrzeźwości. 

Tegoroczna „Akcja Zima” może nie okazała 
się spektakularnym sukcesem, ale przyniosła 
zamierzone cele i jest dobrą bazą do przyszło-
rocznych modyfikacji. Skorzystało z niej 4700 
osób w szkołach oraz 360 w turniejach. �

� � � � �
Tekst i foto: Tomasz Szymoniak
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Zadanie realizowane z funduszy Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania 

Ogłoszenia

Nabór do klas sportowych w Gimnazjum nr 5
Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu ogłasza 
nabór wstępny uczniów do klas sportowych w Gimnazjum nr 5 – 
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego. Dokumenty można 
składać do 08.03.2013 r.  
Terminy testów sprawnościowych:
1. Piłka ręczna chłopców – 11 marca, godz. 15.15, hala KS 

Posnania – trener prowadzący Rafał Walczak. Klasa 
patronacka KS Posnania. 

2. Pływanie – 12 marca, godz. 15.15, basen KS Posnania – 
trener prowadzący Waldemar Olejniczak. Klasa patronacka 
KS Posnania. 

3. Siatkówka – dziewczęta – 13 marca, godz. 12.00, hala KS 
Posnania – trener prowadzący Dariusz Ciszak. Klasa 
patronacka Polskiego Związku Piłki Siatkowej – projekt 
Szkolnych Ośrodków Siatkarskich. 

4. Siatkówka – chłopcy – 14 marca, godz. 13.00, sala 
Gimnazjum nr 5 – trener prowadzący – Dominik Hajduk. 
Klasa patronacka IUKS Jedynka. 

Nabór do klasy sportowej 
o profilu tenisa stołowego

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Poznaniu ogłasza 
nabór uczniów do klasy pierwszej sportowej o profilu tenisa 
stołowego. Dokumenty można składać do 08.03.2013 r.  
Terminy testów sprawnościowych:

· 04.03.2013 - godz. 16.00
· 12.03.2013 - godz. 16.00

Wywieszenie listy uczniów przyjętych do klasy pierwszej sportowej - 
21.03.2013 r. o godz. 12.00 

ogłasza nabór do klasy I sportowej
o profilu tenisa stołowego

(dziewczynki i chłopcy)

Zapraszamy na drzwi otwarte
002 marca 2013 r. godz. 11

Szkoła Podstawowa nr 50

Uprzejmie informujemy, że w dniach 31.05-2.06.2013 r. organizujemy 

XXXV TURNIEJ MINI-KOSZA CHŁOPCÓW 

„DZIEŃ DZIECKA '2013" 

W Turnieju startować mogą zespoły złożone z zawodników urodzonych w roku 2002 
i młodszych. 

Do udziału w powyższym turnieju zapraszamy Waszą drużynę. 

W roku bieżącym przewidujemy udział 16 drużyn chłopców. 

Nadmieniamy, że ze względów organizacyjnych i finansowych ilość uczestników może 
zostać zmniejszona. W związku z tym prosimy o dotrzymanie terminu zgłoszeń. 

Przy pełnej obsadzie uczestników, zespoły mają zagwarantowane 8 spotkań. 

Wpisowe do imprezy wynosi 150 zł. 

Zgłoszenia:  ostateczny termin do dnia 25.03.2013 r. 

  wyłącznie drogą e-mailową: zzgs.awf.kosz@wp.pl lub biuro@pyra.com.pl 

Zgłoszenia powinny zawierać telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za udział 
drużyny w Turnieju oraz adres pocztowy. 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru drużyn. 

Dla drużyn przyjezdnych wstępnie zarezerwowaliśmy noclegi i żywienie w Bursie 
Szkolnej Nr 2, ul. Czeremchowa, Poznań-Dębiec. 

Cena noclegu 35 zł, całodzienne żywienie 35 zł od osoby. 

Informujemy jednocześnie, że jest to jedyna opcja zakwaterowania i żywienia możliwa do 
załatwienia z naszej strony. 

Ramowy plan Turnieju: 

31.05.2013 (piątek)  godz. 14.00 - rozpoczęcie spotkań w grupach eliminacyjnych 

1.06.2013 (sobota)  godz. 10.00-15.00 - spotkania w grupach półfinałowych 

   godz. 17.00 - „Mini-Gala 35-Lecia" 

2.06.2013 (niedziela)  godz. 10.00 - mecze o miejsca 

   godz. 13.30 - zakończenie Turnieju 

Jeżeli Państwo nie macie drużyny w roczniku 2002, prosimy przekazać informacje 
o naszym Turnieju zaprzyjaźnionym drużynom szkolnym lub klubowym. 

Za Komitet Organizacyjny 

Tadeusz Dudziński 

Klub sportowy MKS Poznań oraz Gimnazjum nr 54 
zapraszają wszystkich chłopców z rocznika 2000  

do klasy sportowej o profilu piłki ręcznej.

Nabór odbędzie 19 marca w Gimnazjum nr 54 na ul.Newtona 2 
w Poznaniu o godzinie 16.00 (obowiązuje strój sportowy)

Gimnazjum nr 54 zaprasza również na "drzwi otwarte", 
Które odbędą się 9 marca w godzinach 10.00-12.00

Z A P R O S Z E N I E
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