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Wieści ze szkół

Co „piszczy” w Zespole Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi
Nasz Zespół Szkół składa się z dwóch
jednostek: Szkoły Podstawowej nr 27
i Gimnazjum nr 64. W obu szkołach dzieje
się wiele ciekawego, a każdy uczeń znajdzie
dla siebie coś sportowego. Uczniowie przygotowując się do nowego sezonu uczestniczyli w połowie sierpnia 2014 r. w obozach
sportowych: dziewczęta w siatkarskim,
a chłopcy w piłkarskim. Bardzo dobrze
przepracowany okres przygotowawczy
pozwolił na obiecujące rozpoczęcie kolejnego roku sportowego.
Już pod koniec września uczestniczyliśmy w pierwszych zmaganiach sportowych. Uczniowie „podstawówki” wzięli
udział w festynie sportowo-rekreacyjnym
„Zakończenie Lata”, w którym wywalczyli
czołowe miejsca, zarówno w piłce nożnej, jak
i siatkowej. Kilka dni później startowaliśmy
w sztafetowych biegach przełajowych,

w którym zajęliśmy 14 miejsce na 32
startujące szkoły, biorąc udział głównie
klasami piątymi. W połowie października
reprezentacja klas IV w piłce siatkowej
dziewcząt wzięła udział w Ogólnopolskim
Festiwalu Mini Siatkówki, który odbył się
w Arenie. Na ponad 30 zespołów nasze
„dwójki” zajęły 5 i 12 miejsce. Lokaty te
zasługują na uznanie, bo był to pierwszy
turniej dla tych młodych adeptek „siatkówki”. Z kolei 26.11 w hali Arena, reprezentacja klas V i VI brała udział w sportowych
zmaganiach w ramach akcji „Ruch na wagę
zdrowia”. Impreza miała charakter edukacyjno-sportowy. Dzieci uczestniczyły
w spotkaniu z Mistrzem Olimpijskim
w Wioślarstwie z Pekinu Michałem Jeliń-

skim, słuchały porad dietetyczki oraz
psychologa sportu. Przy stanowisku ze
zdrową żywnością można było skosztować

pysznych soków, owoców oraz zdrowych
przekąsek. Sportowe zmagania polegały na
uczestnictwie wybranych uczniów w takich
konkurencjach jak rzuty do kosza, szermierka, strzały z łuku, tor przeszkód oraz
jazda na ergometrze wioślarskim. Suma
punktów uzyskanych z każdej konkurencji
decydowała o klasyfikacji generalnej. Start
naszych uczniów zakończył się ogromnym
sukcesem, gdyż ją wygraliśmy i stanęliśmy
na I stopniu podium! Przy okazji nasza
szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt
sportowy. Dodatkowo część startujących
zawodników odniosła sukcesy indywidualne. W konkurencji strzałów z łuku
I miejsce zajęła Rozalia Nowak, II wśród
chłopców był Dawid Stypiński. W zawodach szermierki wygrała Weronika
Stachowska, na torze przeszkód II miejsce
wywalczyła Wiktoria Wicherska. Kacper Sztaba był IV w jeździe na ergometrze
wioślarskim, a dzień później zajął I miejsce
w swojej kategorii wiekowej w VII edycji
zawodów „Ergometr dla wszystkich”, będącej równocześnie Otwartymi Mistrzostwami
Piątkowa. W tej samej imprezie na wyróżnienie zasługuje postawa Tamary Tarnawskiej, która zajęła wysoką VII lokatę
w grupie 53 startujących zawodniczek.
W kategorii nauczycielek szkołę reprezentowała Małgorzata Brok, która na dystansie
200 m zajęła I miejsce. Od wielu lat nasza
placówka startuje też w cyklicznej imprezie
sportowej „Puchar 5 Milionów” i jak co roku

mieliśmy znowu zaszczyt stanąć na podium,
zajmując II miejsce. W grudniu, przy
pomocy m.in. FC Poznaniak Aurea P-ń
i Rady Osiedla, zorganizowaliśmy Mikołajkowy Turniej Piłkarski dla rocznika 2005
oraz 2006 (klasy 2), w którym rywalizując
z wieloma klubami piłkarskimi, doskonale,
bo zajmując III miejsce, spisała się reprezentacja naszej szkoły, a Adam Duszyński
został uznany najlepszym bramkarzem
imprezy. W styczniu Julia Kwaśniewska
i Julia Lipińska oraz Emilia Targoszyńska i Anna Ruta wzięły udział w 8 Otwartych Mistrzostwach Poznania w minisiatkówce dziewcząt i oba zespoły wywalczyły miejsca 9-12 na ponad 30 startujących
drużyn. W tym samym miesiącu Julia
Kwaśniewska, Emilia Targoszyńska
i Zuzanna Pawłowicz „wytańczyły”
II lokatę w Mistrzostwach Tanecznych w ZS
nr 7. Z kolei Julia Lipińska wraz z koleżanką z zaprzyjaźnionej szkoły wywalczyły
II miejsce w ogólnopolskim turnieju piłki

siatkowej Kinder+ Sport i przeszły do
kolejnego etapu rozgrywek. Braliśmy udział
również w eliminacjach PIMS w badmintonie, piłce siatkowej dziewcząt i tenisie
stołowym chłopców.
W gimnazjum główną uwagę skierowaliśmy na dwie dyscypliny: piłkę siatkową
dziewcząt i piłkę nożną chłopców, odnosząc
w nich wiele sukcesów. O tym jednak
napiszę w następnym wydaniu Sportu
Młodych. Tymczasem serdecznie zapraszam na „Drzwi Otwarte” do Gimnazjum nr 64, które odbędą się już 27
marca!
Tekst i foto: Sylwia Kwaśnik

Z życia SZS

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POZNANIA W SZACHACH
16 i 17 stycznia w SP nr 46 im. Marii
Dąbrowskiej w Poznaniu przy ul. Inowrocławskiej 19 rozegrane zostały Drużynowe
Mistrzostwa Poznania Szkół Ponadgimnazjalnych, Gimnazjalnych i Podstawowych
w Szachach na rok szkolny 2014/2015,
których organizatorami byli: „Poznański”
SZS, SP 46, Wielkopolski Związek Szachowy
i Sekcja Szachowa AZS Politechnika Poznań,
która zapewniła obsadę sędziowską
w składzie: Marek Zboroń (Sędzia Główny), Hanna Zboroń i Paweł Staniszewski (Sędziowie Asystenci). Tradycyjnie już
bardzo gościnna SP nr 46, na czele z jej
Dyrektorem Tadeuszem Badowskim
oraz pracownikami, zapewniła natomiast
bardzo dobre warunki dla uczestników
i osób towarzyszących. Turniej o Mistrzostwo Szkół Ponadgimnazjalnych rozegrany
został systemem jednokołowym „każda
drużyna z każdą”, natomiast turnieje
o Mistrzostwo Gimnazjów i Szkół Podstawowych systemem szwajcarskim. Tempo
gry we wszystkich turniejach wynosiło 15
minut na partię dla zawodnika. Drużyny
startowały w składach 4-osobowych:
3 chłopców oraz 1 dziewczyna. Drużyny
mogły posiadać zawodników rezerwowych.
Mistrzostwa Poznania Szkół Ponadgimnazjalnych – „LICEALIADA” rozegrane
zostały 16.01. Pewne zwycięstwo odniosła

drużyna 16 LO w składzie: Tomasz Kałużny, Bartosz Kopras, Nikodem Stolarczyk i Sandra Kucharczak, która
zremisowała tylko 1 mecz, wygrała wszystkie
pozostałe i z 9 pkt. bezapelacyjnie zdobyła
tytuł Mistrzów Poznania (awans z III miejsca zajętego w ub.r.). Drugą pozycję,
podobnie jak roku temu, zajęło 2 LO – 7 pkt.,
w składzie: Jan Solarski, Piotr Pietrzak,
Tomasz Andrzejewski i Weronika
Chorążyczewska, natomiast 3 lokata
przypadła LO św. Marii Magdaleny – 6 pkt.
(Wojciech Niedbała, Antoni Wojciechowski, Wojciech Chojnacki i Kata-
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rzyna Kieżun). W Turnieju udział wzięło
6 drużyn, a najlepsze wyniki z 5 partii na
poszczególnych szachownicach uzyskali:
Tomasz Kałużny i Wojciech Niedbała – po 4,5 pkt. (na I szachownicy), Piotr
Pietrzak 5 pkt. (na II), Tomasz Andrzejewski 4 pkt. (na III), Sandra Kucharczak 5 pkt. (na IV).
Mistrzostwa Poznania Szkół Gimnazjalnych, popularnie nazywane „GIMNAZJADĄ”, rozegrane zostały również 16.01.
W Turnieju wzięło udział 11 szkół. Według
rankingów faworytów można było typować
spośród drużyn posiadających najwyższą
„średnią” rankingową: Gimnazjum nr 58
i Polsko-Angielskiego Prywatnego Gimnazjum. Obie ekipy potwierdziły swoje notowania i bardzo dobrą grą, przy wygranej
Gim. 58 w bezpośrednim meczu, pewnie
zajęły odpowiednio I i II miejsce w Mistrzostwach. Trzecia lokata, podobnie jak w ub.
roku, przypadła Gimnazjum Dwujęzycznemu im. Karola Marcinkowskiego. W ten
sposób podium tegorocznych rozgrywek nie
różniło się od ubiegłorocznego! Oto wyniki
i składy czołówki Mistrzostw Gimnazjów -

I miejsce: Gim. 58 - 13 pkt. (Maksymilian
Geski, Marceli Ciesielski, Wiktor
Korzystka i Aleksandra Stróżyk), drugie: Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum - 12 pkt. (Filip Sachajko, Oskar
Sosulski, Mateusz Szałek, Dominika
Stochniałek, Jędrzej Wąsowicz
i Antoni Stroiński), trzecie: Gimnazjum
Dwujęzyczne im. Karola Marcinkowskiego 9 pkt. (Bogumiła Walkowiak, Jakub
Jackowiak, Maria Więckowska
i Klaudia Barabasz). Najlepsze wyniki
z 7 partii na poszczególnych szachownicach
uzyskali: Krzysztof Raczyński (Gim. 12)
6,5 pkt. (na I szachownicy), Jakub
Jackowiak (Gim. D-J) 5,5 pkt.(na II),
Marcin Pietrasik (Gim. 12) 5,5 pkt. (na
III), Dominika Stochmiałek (P-APGim.)
6,5 pkt. (na IV).
Mistrzostwa Poznania Szkół Podstawo-

wych rozegrane zostały 17.01. Tym razem
drużyna Polsko-Angielskiej Prywatnej
Szkoły Podstawowej zrewanżowała się
gospodarzom Mistrzostw za porażkę w ub.
roku i po zwycięstwie w bezpośrednim
spotkaniu zasłużenie zajęła I miejsce. Oto
wyniki czołówki Mistrzostw SP, w których
udział wzięło aż 16 drużyn: I miejsce Polsko-Angielska Prywatna SP – 14 pkt.,

w składzie Anna Roszkiewicz, Martyna
Wojciechowska, Florentyna Piotrowska, Nela Kultys i Piotr Franc, drugie SP 46 – 12 pkt. (Mikołaj Nowak, Witold
Lewandowski, Bruno Urbaniak i Lena
Jankowska), trzecie - SP Katolickiego
Stowarzyszenia Wychowawców – 9 pkt.
(Hubert Niemier, Jakub Binkowski,
Jagoda Bielawiec, Martyna Niemier
i Jan Andrzejczak). Najlepiej na poszczególnych szachownicach w 7 partiach
zagrali: Mikołaj Nowak i Hubert
Niemier - po 6,5 pkt. (na „jedynce”),
Witold Lewandowski 6 pkt. (na II),
Bruno Urbaniak (SP 46), Karol Ullrich
(SP 1), Jakub Szostek (SP 63) i Michalina Miller (SP 18) - po 5 pkt. (na III), Nela
Kultys (P-AP SP) - 7 pkt. (na IV).
Po dwie najlepsze drużyny w każdej
kategorii rozgrywek uzyskały awans do
Finałów Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski Szkół w Szachach, natomiast trzy
najlepsze drużyny w każdym turnieju otrzymały statuetki a ich zawodnicy medale
Mistrzostw i koszulki SZS, które wręczali
sędziowie oraz: pierwszego dnia rozgrywek Prezes Poznańskiego SZS Paweł Filipowski, w drugim dniu - Dyrektor SP 46
Tadeusz Badowski. W trakcie imprezy
wszyscy uczestnicy otrzymali poczęstunek
ufundowany przez Poznański SZS. Turnieje
cieszyły się dużym zainteresowaniem,
głównie opiekunów i rodziców dzieci oraz
młodzieży uczestniczących w rozgrywkach.
Tekst i foto: Marek Zboroń

Wydarzenia

„Piątka” na szóstkę
27 stycznia w poznańskiej Arenie odbył
się turniej finałowy Poznańskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt. W finale spotkały się szkoły podstawowe nr 5, 7, 19 i 78, które rywalizowały
systemem „każdy z każdym”. Złote medale
wywalczyły zawodniczki SP 5, drugie
miejsce zdobyły piłkarki ręczne z SP 7,
brązowe medale trafiły do rąk zawodniczek
SP 19, a tuż za podium uplasowały się
dziewczęta z SP 78. Warto podkreślić, że te
dwa ostatnie zespoły na co dzień trenują...
koszykówkę. Oto wyniki jakie padły podczas
tego turnieju:
SP 78-SP 19
2:10
SP 5-SP 7
10:7
SP 78-SP 5
2:11
SP 19-SP 7
8:8

SP 19-SP 5
7:8
SP 78-SP 7
5:18
Podczas ceremonii dekoracji wszystkie zespoły
otrzymały puchary oraz
pamiątkowe koszulki,
a medale wręczali Prezes
Poznańskiego SZS Paweł
Filipowski i Dyrektor SP
7 Anetta DropińskaPawlicka. Zespół Szkoły Podstawowej nr 5,
trenowany przez Edytę Siczyńską, grał w
składzie: Martyna Pisarska, Wiktoria
Pisarska, Maja Krawczyk, Weronika
Mizgalska, Iga Schramm, Natalia
Szukała, Natalia Robakowska, Olga
Herfort, Anita Wądołkowska, Natalia
Kuśmierz, Aleksandra Zakrzewska,

Aleksandra Dębska. Szczypiornistki
„Piątki” będą reprezentować miasto Poznań
w rozgrywkach wojewódzkich - turniej
finałowy Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej odbędzie się w Kępnie w dniach 1819 marca 2015.
Tekst: Róża Wachowska
Foto: Elżbieta Skowron

Z WICEMISTRZA NA MISTRZA
10 lutego poznańska Arena gościła
4 najlepsze szkoły w piłce ręcznej chłopców
w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej. Tegoroczne rozgrywki rozpoczęły
się w październiku i wzięło w nich udział
ponad 30 zespołów. Zmagania młodych
szczypiornistów od lat cieszą się dużą popularnością, a sam poziom zawodów jest coraz
wyższy, m.in. dzięki zajęciom w ramach
programu „Trener Osiedlowy”, które umożliwiają dodatkowe treningi i podnoszenie
umiejętności. W turnieju finałowym wystąpiły: SP 88, SP 7, SP 64 oraz SP 46, a był on
rozgrywany systemem "każdy z każdym".
Tytułu mistrza Poznania broniła Szkoła
Podstawowa nr 7. W tym roku było wiadomo, że powtórzenie tego sukcesu przez
„Siódemkę” będzie bardzo trudne, gdyż jej
team składał się w zdecydowanej większości
z uczniów 5 klas, więc sam awans do turnieju
finałowego był już sporym osiągnięciem
młodych szczypiornistów z SP 7. Tegorocznym faworytem zawodów była drużyna
Piotra Kawałka z SP 46, która w poprzedniej edycji zajęła miejsce drugie. Natomiast „czarnym koniem finału” z pewnością
byli młodzi zawodnicy z SP 64, którzy po raz
pierwszy w historii startów w Igrzyskach
zameldowali się w turnieju finałowym. Bardzo silną drużyną był też ostatni uczestnik
imprezy - zespół SP 88. Podopieczni Marioli Włodarczak pewnie wygrali turniej
półfinałowy, pokonując w eliminacjach
m.in. SP 7.
Pierwszy pojedynek był meczem „starych znajomych”, tj. drużyn SP 88 i SP 7.
Szkoły te spotykały się wcześniej w zmaganiach eliminacyjnych, o element zaskoczenia było więc trudno. Mecz zakończył się
zwycięstwem 12:10 szczypiornistów SP 88.

Kluczowym zawodnikiem tej drużyny był
Eryk Bernacik, który w każdym z meczów
popisywał się świetną skutecznością strzelecką, zdobywając w całym turnieju rekordową ilość 21 bramek! W drugim meczu
spotkały się zespoły SP 46 i SP 64. Ten
pierwszy potwierdził swoje mistrzowskie
aspiracje i wysokie umiejętności, pewnie
pokonując 16:4 rewelację tegorocznych
rozgrywek SP 64. W kolejnym spotkaniu
młodzi zawodnicy z SP 64 spotkali się ze
szczypiornistami z SP 88 i mimo zaciętej
walki ponownie musieli uznać wyższość
przeciwników, którzy wygrali 17:13. Najskuteczniejszymi zawodnikami w zespole SP 64
byli: Fryderyk Fornarczyk i Michał
Spychała, którzy łącznie zdobyli 12 z 13
bramek rzuconych w tym meczu! W drużynie SP 88, poza wcześniej wspomnianym
Erykiem Bernacikiem, ciężar zdobywania bramek wziął na siebie Radosław
Dudziak – autor 6 trafień. Następny mecz
to pojedynek mistrza i wicemistrza sprzed
roku, czyli SP 7 i SP 46. Szkoły te od lat
stanowią czołówkę w poznańskich rozgrywkach szkolnych, odnosząc jednocześnie
także spore sukcesy w rozgrywkach wojewódzkich i ogólnopolskich. W tym roku
pojedynek tych szkół nie przysporzył jednak
wielu emocji, gdyż faworyt był tylko jeden –
zawodnicy SP 46 wygrali 13:3. Mając na
koncie po 2 zwycięstwa zespoły SP 88 i SP 46
spotkały się w meczu nr 5, który okazał się
być starciem o tegoroczne mistrzostwo.
W poprzednich meczach młodzi szczypiorniści z SP 46 wygrywali zdecydowanie,
w konfrontacji z SP 88 też potwierdzili swoje
wysokie umiejętności i pojedynek zakończył
się wynikiem 16:6. Wyróżniającymi się
zawodnikami w tym meczu byli: najskutecz-

niejszy w SP 46 Jakub Augustyniak –
zdobywca 7 bramek oraz Oskar Ralcewicz
i Adrian Witczyk, którzy rzucili rywalom
odpowiednio 4 i 3 bramki. Ostatni mecz
turnieju, czyli konfrontacja SP 7 i SP 64, był
„małym finałem”. Walka o brązowe medale
była najbardziej wyrównanym meczem
spośród wszystkich rozegranych tego dnia
w Arenie. Zawodnicy SP 64 walczyli do
ostatniego gwizdka sędziów, jednak to
najmłodsi uczestnicy finału z „Siódemki”
mogli cieszyć się ze zwycięstwa 13:12.
Dla każdej ze szkół osiągnięty wynik był
swoistym „mistrzostwem świata”. Miejsce
4 zajęła SP 64 - debiutująca w turnieju
finałowym, brązowe medale wywalczyli
dopiero piątoklasiści z SP 7, drugą lokatę najwyższą w dotychczasowych startach,
osiągnęli podopieczni trenerki Marioli
Włodarczak z SP 88. Bezkonkurencyjni
okazali się szczypiorniści z SP 46, którzy
pewnie wygrali wszystkie mecze i sięgnęli po
złote medale. Podczas ceremonii dekoracji
prezes Poznańskiego SZS Paweł Filipowski pogratulował wszystkim zespołom
uzyskanych wyników, życzył powodzenia
w dalszej karierze oraz wręczył medale,
puchary i pamiątkowe koszulki. Zespół
trenera Piotra Kawałka z SP 46 będzie
reprezentować miasto Poznań w Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej.
Poprzedni rok w rozgrywkach wojewódzkich był wyjątkowo udany dla poznańskich
szczypiornistów – Mistrzostwo i Wicemistrzostwo Wielkopolski wywalczyła SP 7
i właśnie SP 46 - życzymy zatem powodzenia
i w tegorocznej edycji!
Tekst: Róża Wachowska
Foto: Elżbieta Skowron
Fotoreportaż na str. 4
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Imprezy

PIMS w piłce ręcznej chłopców - fotoreportaż

Uczniowie SP 6 najlepsi w warcabach
30 stycznia w SP 20 odbyły się Poznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Warcabach. Rozegrano 7 rund systemem szwajcarskim,
a tempo gry wynosiło 15 minut na partię dla zawodnika. Na odprawie technicznej sędzia główny Marek Maćkowiak omówił podstawowe
punkty regulaminu turnieju i przepisów gry FMJD i Polskiego Związku Warcabowego. O kolejności zawodników w turnieju decydowały
następująco: suma małych punktów, tzw. średni Solkoff, Solkoff redukowany z odrzuceniem najsłabszych rezultatów. W turnieju
uczestniczyło łącznie 24 zawodników i 20 zawodniczek. Oto ich miejsca:

M-ce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Nazwisko Imię
Mateusz Dyrlica
Wiktor Olejnik
Witold Urbaniak
Kamil Drożdżyński
Dobiesław Dylewski
Jakub Rachuta
Jakub Ćwikła
Jakub Torłop
Igor Stasik
Amadeusz Walesiak
Stanisław Bartosik
Kamil Starosta
Paweł Łada
Miłosz Wieczorek
Filip Rychter
Filip Sobkowiak
Krzysztof Kaczmarek
Mateusz Sałata
Michał Stańczyk
Franciszek Pawliczak
Bartosz Sójka
Dominik Olszewski
Jan Kudła
Kacper Rybak

Szkoła
SP6
SP87
SP87
SP60
SP87
SP60
SP68
SP6
SP6
SP60
SP14
SP28
SP20
SP28
SP68
SP51
SP68
SP20
SP28
SP20
SP14
SP51
SP14
SP51

Pkt.
14
12
10
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
6
5
5
4
4
4
3
3

M-ce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwisko Imię
Zuzanna Toms
Aleksandra Pokrzywa
Natalia Utecht
Maja Podrzycka
Hanna Kulakin
Anna Rossa
Wiktoria Łuczak
Maja Pacholczyk
Oliwia Degórska
Paulina Wójcik
Marta Księżycka
Michalina Kokot
Oliwia Olszewska
Agata Witt
Hanna Nusbaum
Małgorzata Kieniewicz
Maja Andrzejewska
Julia Żakowska
Wiktoria Rowińska
Kalina Wargin

Szkoła.
SP 6
SP 87
SP68
SP20
SP20
SP87
SP68
SP60
SP60
SP14
SP28
SP20
SP51
SP14
SP60
SP14
SP20
SP6
SP6
SP87
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11
11
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9
9
9
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
5
3
3
2

Tekst: Mariusz Frąckowiak
Foto: Elżbieta Skowron

Wydarzenia

Trzecie z rzędu „złoto” G 60!
3 marca hala widowiskowo-sportowa
Arena gościła 4 najlepsze drużyny piłki
ręcznej dziewcząt w ramach Poznańskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W tegorocznych
zmaganiach Gimnazjady wystąpiło
14 drużyn. Tytułu mistrzowskiego broniły
szczypiornistki z Gimnazjum nr 60, które od
2 lat zdobywały złote medale. W turnieju
finałowym oprócz „Sześćdziesiątki” wystąpiły: Gim 55, 67 i 5. W pierwszym półfinale
spotkały się zawodniczki G 60 i G 55, faworyt
był tylko jeden i nie zawiódł – mecz od
samego początku przebiegał pod dyktando
podopiecznych trenera Ireneusza Zawala, a świetną dyspozycją strzelecką popisała
się autorka 8 bramek – Milena Kaczmarek, prowadząc swój zespół do zwycięstwa
13:1. Drugi mecz półfinałowy to pojedynek
zespołów G 5 i G 67. Zespół „Piątki”
zdecydowanie wygrał swoje mecze eliminacyjne w poszczególnych etapach, w turnieju
finałowym pojedynek półfinałowy miał

zdecydowanie bardziej wyrównany charakter - ostatecznie 4:2 zwyciężyły zawodniczki
G 5. W meczu o brązowe medale tegorocznej
Gimnazjady spotkały się zespoły Gim 55
i Gim 67. Świetna gra Jowity Sierżant
z G 67 – autorki 5 bramek, poprowadziła
zespół G 67 do zwycięstwa w meczu 9:2
i wywalczenia 3 miejsca w turnieju finałowym. W pojedynku o „złoto” spotkały się
zawodniczki G 60 i G 5, czyli obrończynie
tytułu mistrzowskiego oraz… siatkarki!
Zawodniczki „Piątki” na co dzień trenują
w klubie siatkarskim, ale jak widać sprawność wyniesiona z siatkarskich parkietów
przenosi się również na umiejętności w piłce
ręcznej. Mecz przysporzył wielu emocji,
a faworytki musiały się mocno napracować,
by po raz trzeci z rzędu sięgnąć po złoto,
ostatecznie zwyciężając 15:10. Najskuteczniejszymi zawodniczkami w tym meczu
były: Milena Kaczmarek (6 bramek) oraz
Kinga Urban, Natalia Tądrowska

i Dominika Mielcarek - wszystkie rzuciły
po 3 bramki dla G 60. Poza nimi w zespole
mistrzyń grały: Klaudia Begier, Maria
Grabowska, Adrianna Hardzińska,
Natalia Hildebrandt, Laura Nowakowska, Magdalena Czerniejewicz
i Natalia Hałas. W zespole Gimnazjum
nr 5 najskuteczniejszą zawodniczką była
Marta Solarczyk, która 3 trafiła dla
swojego zespołu.
Po ostatnim gwizdku sędziów prezes
Poznańskiego SZS Paweł Filipowski
wręczył najlepszym zespołom tegorocznej
Gimnazjady medale, puchary oraz pamiątkowe koszulki. Mistrzyniom Poznania
życzymy powodzenia w finale wojewódzkim,
który odbędzie się w Dopiewie w dniach 2727 marca 2015.
Tekst: Róża Wachowska
Foto: Jagienka Jackowiak
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Gimnazjada w „ręcznej” zgodnie z tradycją
W tegorocznej edycji Gimnazjady w piłce
ręcznej chłopców wystartowało 18 zespołów,
które rozpoczęły rywalizację w październiku
2014 r. 6.03 br. w hali sportowej Gimnazjum
nr 54 odbył się turniej finałowy z udziałem
czterech najlepszych szkolnych drużyn
szczypiorniaka w Poznaniu, tj. Gimnazjum
nr 5, 67, 60 i oczywiście gospodarzy. W rozgrywkach poznańskiej Gimnazjady jest
niczym w polskiej ekstraklasie - od wielu lat
walka o złote medale toczy się pomiędzy
2 zespołami – w ekstraklasie Vive Tauron
Kielce walczą z Wisłą Płock, w PIMS Gimnazjum 54 z „Piątką”. Zespoły te
w swoich składach mają zawodników reprezentujących na co dzień kluby sportowe
IUKS Posnania Poznań i MKS Poznań.
W pierwszym meczu półfinałowym
spotkały się zespoły Gim nr 60 oraz obrońców tytułu mistrzowskiego sprzed roku –
Gim 5. Mimo ambitnej postawy podopiecznych trenera Ireneusza Zawala z G 60,
ubiegłoroczni Mistrzowie Poznania potwierdzili swoją klasę wygrywając wysoko
29:10. Najwięcej bramek w tym meczu
zdobyli Mikołaj Szypa i Adam Kania –
każdy z nich po 8 razy trafiał do bramki
rywali. Również drugi półfinał, pomiędzy
drużyną gospodarzy z Gim 54 i G 67
zakończył się zdecydowanym zwycięstwem
faworytów 22:2. Ciężar gry w zespole G 54
rozłożył się na niemal wszystkich zawodników - po 4 bramki zdobyli Dawid
Michalak i Krzysztof Mańczak,
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a Jarosław Wasyniak, Stanisław
Jastrzębski i Dominik Hellwing rzucili
po 3 bramki. Na listę strzelców w Gim 67
wpisali się Wojciech Olesiński i Aleksander Rochowiak. W „małym finale”
spotkały się zespoły Gimnazjum 67 i 60. Dla
tego pierwszego udział w turnieju finałowym był swoistym debiutem. Gimnazjum
nr 60 słynie natomiast z dobrego szkolenia
piłki ręcznej, ale w wydaniu kobiecym żeński zespół to 3-krotny Mistrz Poznania,
aktualne złote medalistki zasiadły zresztą na
trybunach, dopingując swoich kolegów.
W meczu było dużo walki i nerwów, ale też
i nie wykorzystanych okazji, bo zawodnicy
często „obijali” słupki i poprzeczki, zamiast
trafiać do bramki. Więcej sportowego
szczęścia sprzyjało debiutującym w finale
zawodnikom z Gim 67. To, plus dobra
skuteczność strzelecka Mateusza Kaczmarka i Wojciecha Oleśnickiego
(każdy z nich rzucił 5 bramek), pozwoliło
podopiecznym Rafała Piątka cieszyć się
z wygranej 14:7 i brązowych medali. Najlepszą skutecznością w zespole G 60 mógł się
pochwalić Piotr Tutguła, zdobywca
8 bramek w turnieju. Mecz finałowy był
spotkaniem „przyjaciół z boiska”. Zespoły
Gimnazjum 54 i nr 5 mają w swoich
szeregach juniorów młodszych i młodzików
grających w IUKS Posnania oraz MKS P-ń
i często spotykają się w młodzieżowych
rozgrywkach ligowych. Na ławce trenerskiej
można było zobaczyć opiekunów poznań-

skich klubów seniorskich - Rafała Walczaka, na co dzień trenera WKS Grunwald
oraz Domana Leitgebera – szkoleniowca
MKS Poznań. Konfrontacja odwiecznych
rywali była godna finału. Choć faworytem
w tym roku był zespół gospodarzy, to
wygrana w tym meczu nie przyszła mu
łatwo. Świetna skuteczność Krystiana
Kowalika – autora aż 8 bramek, pozwoliła
wypracować przewagę, którą zespół G 54
kontrolował przez cały mecz i na tyle, by
w końcowych minutach mogli wystąpić najmłodsi zawodnicy, na co dzień grający
jeszcze w kategorii młodzika. Ostatecznie
gospodarze, grający w składzie: Dominik
Hellwing, Hubert Przybylski, Sebastian Napierała, Kamil Jańczak, Stanisław Jastrzębski, Dawid Wojtczak,
Piotr Iskra, Grzegorz Der, Krystian
Kowalik, Jarosław Wasyniak, Jędrzej
Ockert, Hubert Wójtowicz, Krzysztof
Mańczak, Dawid Michalak, wygrali
15:10 i to oni będą reprezentować Poznań
w finale wojewódzkim w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w Wągrowcu. Po zakończeniu zmagań sportowych nastąpiło wręczenie medali, pucharów oraz okolicznościowych koszulek przez
Prezesa Poznańskiego SZS Pawła
Filipowskiego.
Tekst: Róża Wachowska
Foto: Natalia Hildebrandt

Wydarzenia

Finał Licealiady w koszykówce dziewcząt

29 stycznia w sali sportowej 20 LO
spotkały się cztery najlepsze drużyny żeńskie poznańskich szkół w ramach finału
Licealiady w koszykówce dziewcząt. W tegorocznych rozgrywkach wystartowało 14 drużyn, a w turnieju finałowym wystąpiły zespoły ZSMS, 20 LO, 6 LO i 14 LO. Ze względu
na udział w rozgrywkach klubowych od
wielu lat faworytami rozgrywek są dwie
szkoły – ZSMS oraz 20 LO.
W meczu o III miejsce spotkały się
zespoły 6 LO (trener Waldemar Mendel)
z 14 LO (trener Małgorzata Dudka). Mecz
zakończył się zwycięstwem „Szóstki” 46:37.

Najwięcej - 17 punktów dla brązowych medalistek Licealiady zdobyła kapitan zespołu
Marta Soszyńska, natomiast w drużynie
14 LO wyróżniającą się zawodniczką była
również kapitan zespołu, Natalia Olkiewicz – autorka 24 punktów. W meczu
finałowym na przeciw siebie stanęły
drużyny ZSMS (trener Iwona Jabłońska)
i 20 LO (trener Daria GozimirskaTaciak). Mecz zakończył się zdecydowanym zwycięstwem drużyny ZSMS 85:30,
a najwięcej punktów dla złotych medalistek

zdobyły Anita Pluciń-ska (17) i Alicja
Szloser (14). W drużynie wicemistrzyń
Poznania najskuteczniejsze były: Kinga
Banach i Martyna Głuszak (po 6
punktów). Po zakończeniu meczu finałowego odbyło się uroczyste wręczenie nagród
dla najlepszych szkół. Medale i puchary
wręczali prezes Poznańskiego SZS Paweł
Filipowski oraz Dyrektor 20 LO
Lechosław Rybka.
Tekst: Róża Wachowska
Foto: Iwona Jabłońska

9 LAT CZEKALI NA „ZŁOTO”…

2 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu odbył
się finał Licealiady w koszykówce chłopców.
W tegorocznych rozgrywkach szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 21 zespołów.
Zeszłoroczny mistrz oraz wicemistrz, czyli
ZSMS i 5 LO zostali rozstawieni i rozpoczęli
zmagania od II etapu. „Piątka” odpadła,
a w turnieju finałowym rywalizowały
ostatecznie drużyny 6 LO, 4 LO, ZSMS oraz
gospodarzy z 16 LO. Zostały w nim rozegrane tylko dwa mecze - o brązowe i złote
medale. W pojedynku o 3 miejsce spotkały

się zespoły 4 LO i 16 LO. Po niezwykle
zaciętym boju i odrobieniu piętnastu punktów straty, lepsi okazali się zawodnicy
„Czwórki”, wygrywając z gospodarzami
72:68. W finale tegorocznej Licealiady
spotkała się drużyna 6 LO oraz ZSMS-u,
broniąca tytułu mistrzowskiego i uznawana
za faworyta. Jednak fakt, że zawodnicy obu
zespołów znają się doskonale sprawił, że
mecz ten zapowiadał się niezwykle ciekawie.
Trzon obu zespołów stanowili bowiem
koszykarze Pyry Poznań i Basketu Junior.
W pojedynku tym oba zespoły postawiły na

atak kosztem obrony. Sama rywalizacja była
bardzo wyrównana już od pierwszej kwarty,
zakończonej wynikiem 24:24. W drugiej
kwarcie zawodnicy 6 LO mieli 1 punkt
przewagi i na przerwę schodzili z wynikiem
45:44. Trzecia część spotkania to okres
zdecydowanie lepszej gry zawodników
„Szóstki”, którzy tę kwartę wygrali 25:16.
Kiedy na tablicy wyników widniał wynik
80:70 wydawało się, że w tym meczu nie
będzie już większych emocji i że zespół
„Paderka” ma go pod kontrolą, do odrabiania strat ruszyli zawodnicy ZSMS-u. Podopieczni trenera Krzysztofa Pancewicza
nie pozwolili jednak sobie „wydrzeć”
wcześniej osiągniętej przewagi punktowej
i ostatecznie zwyciężyli 85:83. Tym samym
zdobyli złote medale po 9 latach przerwy
i będą reprezentować Poznań na Mistrzostwach Wielkopolski.
Skład 6 LO (na zdjęciu od lewej strony):
Krzysztof Pancewicz (trener), Mateusz
Markowski, Mateusz Knopp, Marcin
Graja, Kacper Kwaśnioch, Marcin
Tomaszewski, Michał Witkowski,
Mateusz Madanowski, Wojciech
Frąckowiak, Jakub Szypura, Mateusz
Karaś. Od lewej kucają: Sławomir
Dzieciuchowicz, Adam Gulczyński,
Jan Borowiak i Michał Berełkowski.
Tekst: Róża Wachowska
Foto: Mateusz Knopp
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Udany rewanż 17 LO

Rozgrywki Licealiady w piłce siatkowej
chłopców rozpoczęły się pod koniec października 2014 r., a wystąpiło w nich 27
zespołów. 12 lutego w sali sportowej Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu
odbył się jej turniej finałowy, w którym
wystąpili ich dwaj stali uczestnicy z ostatnich lat, tj. 17 LO i 16 LO oraz 4 LO i 9 LO.
Tytułu mistrzowskiego bronili podopieczni
trenera Karola Melniczaka z 16 LO, dla
których ubiegły rok rozgrywek szkolnych był
wyjątkowo udany. Poza złotem poznańskiej
Licealiady zawodnicy LO w Krzesinach
wywalczyli też srebrne medale Licealiady
Wielkopolskiej.
W rozgrywkach mogą startować zawodnicy na co dzień grający w klubach sportowych, stąd też na parkiecie wystąpili
świeżo upieczeni brązowi medaliści Mis-
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trzostw Wielkopolski Juniorów z klubu UKS
Rataje ZSO 4 Poznań, występujący
w rozgrywkach pod nazwą UKS ZSO 2
Poznań. W pierwszym meczu półfinałowym
spotkały się zespoły 16 LO i 4 LO. Mimo
posiadania w składzie Michała Winiarskiego (tyle, że ucznia) zespół „Czwórki”
uległ faworytowi z Krzesin w dwóch setach do 17 i 15 punktów. Drugi półfinał to
pojedynek 9 LO i gospodarzy z 17 LO.
Posiadający w swoim składzie 4 brązowych
medalistów ostatnich Mistrzostw Wielkopolski Juniorów pewnie pokonali oni ekipę
„Dziewiątki” 2:0. Jeśli podczas meczów
półfinałowych zgromadzeni kibice mogli
narzekać na jednostronność obu widowisk,
to na brak emocji na pewno nie narzekali w
meczu o 3 miejsce. W „małym finale”
spotkali się zawodnicy 4 LO z podopiecz-

nymi Pawła Bronikowskiego z 9 LO.
Mecz był wyjątkowo zacięty, pierwszy set
skończył się „na przewagi” na korzyść
zespołu trenera Janusza Duszyńskiego
z „Czwórki”. W drugim secie najlepiej
broniący Mistrzostw Wielkopolski Juniorów – Tomasz Jaroszczak wraz z kolegami z 9 LO wygrał do 19. O końcowym
zwycięstwie decydował więc „set prawdy”
czyli tiebreak. W nim więcej zimnej krwi
i opanowania zachowali zawodnicy 9 LO,
wygrywa-jąc decydującą partię do 7. Mecz
finałowy to pojedynek „starych znajomych”
czyli 16 LO i 17 LO. W obu drużynach
występowali zawodnicy zespołu ZSO 2
Poznań, na co dzień grający w rozgrywkach
juniorów oraz 3 ligi, o element zaskoczenia
było więc trudno. Dodatkowo trenerem tego
zespołu jest opiekun 16 LO - Karol
Melniczak. Większa liczba siatkarzy
ligowych (w zespole 17 LO występuje
4 zawodników z licencjami, w 16 LO - 2), atut
swojego boiska oraz kibiców to powody,
które stawiały w roli faworyta zeszłorocznych wicemistrzów z 17 LO, którzy potwierdzili swoje wysokie umiejętności i w setach
do 20 oraz 22, wygrali z „Szesnastką”.
W mistrzowskim zespole trenera Zbigniewa Woźniaka występowali: Maciej
Ławniczak, Adam Cukrowski, Mateusz Kukuła, Aleksander Brandt,
Kamil Rzanny, Jakub Bahrynowski,
Filip Goźdź, Hubert Kaczmarek,
Łukasz Stanisławski i Jakub Ciesielski. Po ostatnim gwizdku sędziów nastąpiło
uroczyste wręczenie pucharów oraz pamiątkowych koszulek. Złoci medaliści będą
reprezentować Poznań w finale wojewódzkim - życzymy powodzenia!
Tekst: Róża Wachowska
Foto: Karol Melniczak
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LIGA HALOWA ZAKOŃCZYŁA SEZON
Jubileuszowa XV edycja halowej piłki
nożnej szkół ponadgimnazjalnych właśnie
dobiegła końca. W tym sezonie wystartowało 38 zespołów, podzielonych na 8 grup
eliminacyjnych. Rozgrywki rozpoczęły się
w połowie listopada 2014 r. i trwały do
początku marca, a w sumie rozegrano w nich
aż 222 mecze. Turniej finałowy rozegrano
w HS-W Arena. Pierwsze miejsce zajęła
w nim drużyna ZSMS, przed ZS Elektrycznych nr 1, ZS Elektrycznych nr 2 i XII LO.
Najlepszym strzelcem rozgrywek został
Hubert Maćkowiak z „Dwunastki”,
zdobywca 25 bramek. Trenerzy wybrali
najlepszego zawodnika: Adriana
Niemczyka z ZSEL nr 2 oraz bramkarza:
Patryka Borowczaka z ZSMS-u.
W rozgrywkach szkół gimnazjalnych
wzięło udział 25 zespołów, podzielonych
również na 8 grup. Łącznie rozegrano 132

mecze. 5.03 w Arenie rozegrano turniej
finałowy, w którym z kompletem punktów
zwyciężyło Gimnazjum nr 3 (trener Radosław Borykin), drugie miejsce zajęło Gim.
54 (trener Marcin Lubik), trzecia lokata
przypadła G 64 (trener Bogdan Hamulczyk) a na czwartej pozycji uplasowało się
Gimnazjum Salezjańskie (trener Henryk
Gągola). Oto wyniki meczów finałowych:
G 64 -G 3
2:3
G 54 - G SAL
2:0
G 64 - G SAL
6:0
G 3 - G 54
4:1
G 64 - G 54
1:2
G 3 - G SAL
7:2
Najlepszym strzelcem został Mateusz
Rocławski z G 64, który zdobył w sumie aż
69 bramek (rekord rozgrywek). W dalszej
kolejności na liście zdobywców goli znaleźli
się: Dominik Andrzejewski z G 3 – 51

bramek, Michał Sobczak (G 64) – 20
trafień i Adam Polus (G SAL) z 16 celnymi
strzałami. Najlepszym zawodnikiem
trenerzy wybrali Mateusza Gajewskiego
z G 54, a bramkarzem Daniela Guszczyńskiego z G 3.
W całych rozgrywkach wystartowało
około 1000 uczniów, którzy łącznie rozegrali
350 meczów, co dowodzi, że halowa piłka
nożna jest nadal bardzo popularnym
sportem. Młodzież, która w większości gra
w klubach, zimą nie ma żadnych rozgrywek
i ligi szkolne są dla niej okazją do doskonalenia swoich umiejętności, a także wspaniałą
zabawą.
Tekst: Waldemar Kamiński
(Koordynator Lig Halowej Piłki Nożnej)
Foto: Waldemar Kaiser
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Z życia MOS

AKCJA ZIMA 2015

Zwiedzanie stadionu INEA - sala konferencyjna
Ferie to okres odpoczynku od zajęć
szkolnych i wielu obowiązków. Dla wielu
młodych ludzi to również czas aktywnego
spędzania wolnego czasu. Dlatego jak co
roku Urząd Miasta Poznania, poprzez
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji,
oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy
zorganizował „Akcję Zima 2015”, której
głównym celem było pożyteczne zagospodarowanie wypoczynku młodzieży.
W ramach tegorocznej akcji zostały
zorganizowane półkolonie, bezpłatne
zajęcia sportowe w Arenie oraz zajęcia w
Szkole Podstawowej nr 45. Grupa uczestnicząca w półkoloniach w obu tygodniach od
godziny 7.30 do 16.30 realizowała szeroki
program zajęć. Te sportowe odbywały się
głównie w Arenie, oprócz tego każdego dnia
czekały na uczestników zajęcia dodatkowe
np. odwiedziny Muzeum Rogala, zwiedzanie
Stadionu INEA itp. Drugą formą były
bezpłatne zajęcia sportowe, które odbywały
się od poniedziałku do czwartku od godziny
12.00 do 16.00. Głównym centrum zabawy i
miejscem wielu atrakcji była Hala Widowiskowo-Sportowa Arena, mieszcząca się

przy ul. Wyspiańskiego. Kolejnym miejscem, gdzie odbywały się zajęcia sportowe

Zajęcia z piłki siatkowej i gier regionalnych w HWS Arena
była Szkoła Podstawowa nr 45. Młodzieżowy
Ośrodek Sportowy przy współpracy

Zajęcia z bowlingu w Ośrodku Przywodnym „Rataje”
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z Dyrektor SP 45 Małgorzatą Borowiak
zorganizował szereg atrakcji i możliwości
spędzenia pożytecznie czasu w okresie ferii.
Uczestnikami półkolonii były dzieci w wieku
7-13 lat, jeden turnus gromadził 40 osób.
Każdego dnia wcześnie rano wszyscy przybywali do Areny, aby zacząć dzień od
zmagań sportowych. Zajęcia odbywały się
w trzech grupach, podzielonych ze względu
na wiek oraz płeć. Realizowane były
dyscypliny zespołowe takie jak: piłka nożna,
siatkowa, koszykowa, ręczna, unihokej, ale
także bardziej nietypowe: pierścieniówka,
tchoukball, palant i inne gry oraz zabawy
regionalne.
Poniedziałki były typowym dniem z piłką
nożną. Najpierw uczestnicy zmagali się
z zajęciami sportowymi z futbolówką,
następnie udawali się na zwiedzanie
Stadionu Miejskiego INEA przy ul. Bułgarskiej. Przewodnik dokładnie oprowadzał
zaciekawionych zwiedzających po wszystkich „zakamarkach” obiektu - od największej w Europie szatni piłkarskiej, po
salę konferencyjną i loże VIP-owską. Oprócz

tego, że dzieci mogły wiele zobaczyć, to
dowiedziały się też dużo ciekawych rzeczy.
Poznały kulisy konferencji prasowych
i zapoznały się z historią powstania
stadionu. Przybliżone im zostały także
gwiazdy poznańskiej piłki nożnej, których
portrety pamiątkowe znajdują się na
ścianach obiektu. Niedosyt był jedynie
spowodowany brakiem możliwości rozegrania meczu na płycie głównej…
Od rana we wtorki odbywały się gry
i zabawy związane z piłką siatkową,
a najmłodsi w formie uproszczonej realizowali zajęcia z naszych regionalnych gier.
Gołym okiem było widać, że gry pomimo
małej popularności cieszyły się dużym
uznaniem i zainteresowaniem wśród dzieci.
Większość miała z nimi pierwszą styczność,
natomiast prostota i łatwość przepisów
powodowały wielkie emocje. Po drugim
śniadaniu uczestnicy udawali się na seans
ﬁlmowy, na którym mogli zobaczyć ﬁlm

Z życia MOS

Zajęcia z tańca, prowadząca Agnieszka Długosz
(uczestniczka programu „You Can Dance”)
„Pingwiny z Madagaskaru 2”.
W środy mali sportowcy rywalizowali
głównie w grach i zabawach związanych
z piłką ręczną. Instruktorzy zapoznawali
uczestników z podstawową techniką rzutów
i podań, aby przygotować wszystkich do gry i
przedpołudniowych konkursów. W ramach
atrakcji dodatkowych dzieci w dwóch
podgrupach udawały się na bowling .
W czwartki dyscypliną przewodnią była
piłka koszykowa. Przeprowadzone zostały
również zajęcia taneczne, na których
uczestnicy mogli nauczyć się podstawowych
kroków tańca nowoczesnego i hip-hopu.
Dzień kończył się zajęciami edukacyjnymi
w Bramie Poznania.
W piątki centrum zabawy było lodowisko „Chwiałka”. Przy pomocy zawod-

ników i zawodniczek z drużyny hokejowej
PTH Koziołki Poznań uczestnicy półkolonii
mogli postawić w większości swoje pierwsze
kroki na lodzie. Następnie resztę swoich sił
na koniec dnia wykrzesali na olbrzymim
placu zabaw, gdzie nie brakowało dmuchanych zjeżdżalni, basenów z piłkami, trampolin i wielu innych atrakcji.
Drugą formą spędzenia aktywnie czasu
wolnego dla osób, które nie miały możliwości udziału w półkoloniach, była opcja
uczestnictwa w zajęciach sportowych
w Arenie. Zajęcia w hali odbywały się
w dwóch blokach, podczas pierwszego
przeprowadzane były gry zespołowe takie
jak: piłka nożna, siatkowa, koszykowa,
ręczna, unihokej oraz zabawy. W drugim
bloku realizowane były głównie gry, mini

turnieje oraz konkursy z dyscyplin, które
tego dnia wcześniej się odbywały. Instruktorzy byli elastyczni i otwarci na propozycje
uczestników. Dużym atutem było miejsce w
którym odbywały się zajęcia, gdyż większość
z uczestników pierwszy raz mogła swobodnie grać w sporty zespołowe i czerpać
radość z aktywności ﬁzycznej w Arenie obiekcie, na którym odbywają się mecze
najwyższej międzynarodowej rangi. Sporą
frekwencją i zadowoleniem cieszyły się
również zajęcia na lodowisku. Niektórzy po
raz pierwszy mogli spróbować swoich sił na
łyżwach i przekonać się, że pod okiem
instruktorów i pomocy młodych zawodników oraz zawodniczek Poznańskiego
Towarzystwa Hokejowego, nie taki diabeł
straszny jak go malują…
Frekwencja, która z dnia na dzień była
coraz lepsza, napawa nas dużym optymizmem i utwierdza w przekonaniu, że tego
rodzaju zajęcia w czasie wypoczynku były
potrzebne i traﬁone. Młodzież dobrowolnie
uczęszczała i chętnie brała udział w przygotowanych zajęciach. Natomiast forma
półkolonii patrząc na dzisiejsze realia jest
doskonałym rozwiązaniem, aby pożyteczne
połączyć z niezbędnym. Zimowy wypoczynek zorganizowany przez POSiR miał
pozytywny wpływ na odbiorców. Dzięki
licznym formom aktywności ﬁzycznej
odrywali się oni od komputera czy telewizora oraz uniknęli znacznie groźniejszych
pokus jak narkotyki lub alkohol. Czas
spędzony w Arenie czy na lodowisku nie
został zmarnowany, wyszedł tylko młodym
mieszkańcom Poznania na zdrowie i być
może niektórych zachęcił do systematycznego uprawiania sportu.
Tekst i foto: Kamil Szulc
Więcej zdjęć na: http://mos.poznan.pl
i https://www.facebook.com/posir.mos

Czwórbój Lekkoatletyczny
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy organizuje na swoim obiekcie przy ul. Gdańskiej 1 Czwórbój Lekkoatletyczny Szkół Podstawowych.
Tegoroczne zawody zaplanowane zostały na 6 i 7 maja o godzinie 9:00. W pierwszym dniu rywalizować będą dziewczyny, natomiast
dzień później chłopcy.
Zgłoszenia szkół wraz z imienną listą zawodników w formularzu zgłoszeniowym będą przyjmowane od dnia 15 kwietnia. Prosimy je
przesyłać drogą mailową na adres: k.szulc@posir.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja.

GIMNAZJADA LEKKOATLETYCZNA
Młodzieżowy Ośrodek Sportowy informuję, że zawody lekkoatletyczne dla gimnazjów odbędą się 12.05 od godziny 9.00 na
stadionie lekkoatletycznym Olimpii Poznań.
Zgłoszenia szkół wraz z listą startową i formularzem zgłoszeniowym od dnia 15 kwietnia prosimy przesyłać drogą mailową na adres:
k.szulc@posir.poznan.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 maja.

„Sportowy Zajączek 2015”
Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oddział Młodzieżowy Ośrodek Sportowy informuje, że zawody „Sportowego Zajączka” odbędą
się w dniach 24-27 marca. Impreza kierowana jest dla przedszkoli, tj. dzieci urodzonych w latach 2009 i 2010. Grupa może składać się od
15 do 30 przedszkolaków (plus rodzice, opiekunowie, dziadkowie). Młodsze dzieci zapraszamy do aktywnego kibicowania i zabawy z
animatorami. Zgłoszenia proszę wysyłać wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres mailowy: k.szulc@posir.poznan.pl. Liczba miejsc do
udziału w imprezie jest ograniczona, więc decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce: hala Arena, ul. Stanisława Wyspiańskiego 33, wejście A
Godziny: zbiórka przedszkoli 9:30, zakończenie imprezy ok. godziny 13:30
Małych zawodników czekają zadania sportowe, występy artystyczne, zabawa na urządzeniach rekreacyjnych i wiele innych atrakcji.
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Aktualności

Ostatnie pożegnanie
Z wielkim żalem informujemy, że 7.03 zmarł znany poznański nauczyciel Wychowania Fizycznego Pan
Grzegorz Plura. Jesteśmy do głębi poruszeni wiadomością o Jego śmierci, bo kiedy odchodzą ludzie
tak szlachetni, mądrzy, o gołębim sercu, świat staje się bardzo smutny. Tak trudno żegnać na zawsze Pana
Grzegorza, który jeszcze długo mógł być razem z nami i służyć nam swoim doświadczeniem, wiedzą
i umiejętnościami Wybitnego Pedagoga. Należał do tych nauczycieli, którzy zainicjowali i realizowali
ideę szkoły sportowej na Osiedlu Pod Lipami. Grzegorza Plurę uczniowie kochali za jego poczucie
humoru oraz mądrość i rozumienie problemów ludzi młodych. Był znakomitym Wychowawcą
i Trenerem. Lista sportowych sukcesów jego podopiecznych jest bardzo długa. Odszedł od nas człowiek
uczynny i życzliwy ludziom. Jesteśmy przekonani, że pamięć o Panu Grzegorzu Plurze trwać będzie
wśród żywych przez pokolenia; że to, co zrobił dla ludzi, swojej szkoły i poznańskiego środowiska
sportowego pozostanie w naszej żywej, wdzięcznej pamięci!
Czas na kolejne ﬁnały organizowane przez Poznański Szkolny Wielkopolski Związek Piłki Ręcznej informuje o kursie
Związek Sportowy. Oto szczegółowy harmonogram marcowych instruktorów Piłki Ręcznej organizowanym przez WZPR we
zawodów w ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz współpracy z WSPiA i Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Do udziału
w kursie zachęcamy nauczycieli Wychowania Fizycznego.
Szkolnych Lig Sportowych w roku szkolnym 2014/2015.
Organizator kursu: WZPR i Wyższa Szkoła Pedagogiki i AdminiPoznańskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej:
12.03, godz. 9.30 – ARENA – Gimnazjada w piłce siatkowej stracji im. Mieszka I
Rozpoczęcie kursu: sobota, 20.03 w Wągrowcu (OSiR,
dziewcząt z udziałem: G 5, G 30, G 29 i G SMS
ul. Kościuszki 59) o godz. 14:00
16.03, godz. 9.00 – ARENA – Licealiada w unihokeju dziewcząt
Miejsce prowadzenia zajęć: OSiR Wągrowiec i SP nr 46 Poznań
20.03, godz. 9.00 – ARENA – Licealiada w unihokeju chłopców
20.03, godz. 12.00 – GIM 9 – Gimnazjada w koszykówce Rozkład zjazdów kursu:
20-21.03 Wągrowiec -praktyka;
10-11.04 Poznań - teoria
dziewcząt z udziałem: G SMS, G 9, G 55 i G 33
24-25.04 Wągrowiec - praktyka
23.03, godz. 10.30 – ZSMS – Licealiada w piłce siatkowej 17-18.04 Poznań - teoria;
22-23.05 Wągrowiec - praktyka
dziewcząt z udziałem: ZSMS, 3 LO, 6 LO i 33 LO
24.03, godz. 11.00 – SP 7 – koszykówka chłopców z udziałem: Zgłoszenia: na formularzu ze strony Poznańskiego SZS na
adres: biuro@wzprpoznan.pl do 16 marca.
SP 56, SP 7, SSP 2 i SP 18
26.03, godz. 10.00 – GIM 26 – Gimnazjada w koszykówce Uczestnikiem kursu może zostać osoba która: ukończyła 18 lat,
posiada co najmniej wykształcenie średnie, nie ma przeciwwskazań
chłopców z udziałem: G 54, G 26, G 44 i G Społ. nr 2
zdrowotnych i lekarskich do udziału w kursie instruktorskim, nie
Zwycięzcy wywalczą awans do ﬁnałów wojewódzkich.
była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
Szkolne Ligi Sportowe
17-19.03, godz. 10.00/9.00/9.00 – 20 LO – piłka siatkowa o którym mowa w art. 46-50 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku
dziewcząt SPGim. z udziałem: ZS Mechanicznych, ZS Handlowych, o sporcie.
20 LO i ZSZ 6.
II Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Poznaniu w Sumo szkół gimnazjalnych
Poznań, godz. 10.00, 19.03.2015 r (czwartek), Hala sportowa w ZSE NR 1 w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 163
ORGANIZATORZY: Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 w Poznaniu i UKS Energetyk Poznań
CEL ZAWODÓW: wyłonienie najlepszych zawodników, popularyzacja sumo wśród młodzieży, popularyzacja sportu i zdrowego trybu życia
ZGŁOSZENIA: do 16.03 - Marian Kujawa, tel. 664752623, e-mail: mich29@poczta.fm
WARUNKI UCZESTNICTWA: prawo startu mają uczniowie Gimnazjów
NAGRODY: zawodnicy zajmujący miejsca 1-3 (dwa trzecie) otrzymają dyplomy i medale
KATEGORIE WAGOWE: chłopcy 55 kg, 70 kg, 85 kg, +85 kg
PROGRAM ZAWODÓW: godz. 9.00-9.45 - waga , godz. 10.00 - uroczyste otwarcie, godz. 10.10 - omówienie zasad sumo, godz. 10.30 początek zawodów

„Wieści ze szkół”

MARATON ZUMBY i FITNESSU W „LELEWELU”

30 stycznia w Zespole Szkół Zawodowych nr 6 im. J. Lelewela odbyła się II edycja Maratonu „Zumby i Fitnessu”. W imprezie wzięli udział
uczniowie naszej szkoły oraz zaprzyjaźnione Gimnazja m.in.: nr 3 z Poznania oraz nr 1 z Lubonia. Maraton dostarczył uczestnikom
niezapomnianych wrażeń i pozytywnych emocji oraz stworzył okazję do wspaniałej zabawy. Już dzisiaj zapraszamy do kolejnego maratonu
w przyszłym roku!
Tekst: M. Pluskota (nauczyciel WF w ZSZ nr 6)

Wydawca:
Poznański Szkolny Związek Sportowy, ul. Gdańska 1, 61-123 Poznań, tel./fax 61 877 23 29, tel. 61 877 42 40 e-mail: biuro@szs.poznan.pl, www.szs.poznan.pl
Redakcja:
Mariusz Frąckowiak, Karol Melniczak, Róża Wachowska.
Opracowanie graficzne, skład i druk: Drukarnia "Tom", ul. Rivoliego 8, 62-030 Luboń, tel. 61 813 19 45, www.drukarniatom.pl

Zadanie realizowane z funduszy Urzędu Miasta Poznania Wydziału Sportu
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