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Wieści ze szkół

Po wygraniu Mistrzostw Miasta Pozna-
nia pełni nadziei udaliśmy się na zawody do 
Strzałkowa. O tytuł najlepszej drużyny 
Wielkopolski rywalizowały szkoły z Kroto-
szyna, Turku, Leszna, Murowanej Gośliny, 
Piły, Jarocina, Strzałkowa i Poznania. 
W turniejowych zmaganiach na tym szcze-
blu zawsze pojawia się element loterii - dużo 
zależy od szczęścia w losowaniu, od dyspo-
zycji fizycznej zawodników w dniu rozgry-
wek, od ich odporności psychicznej, a cza-
sem również od... decyzji sędziów. Zespoły 
zostały podzielone na dwie grupy – w „A” 
zagrały Strzałkowo, Piła, Jarocin i Kroto-
szyn, a w „B” - Murowana Goślina, Turek, 
Leszno i Poznań. Po 3 godzinach zmagań 
mogliśmy się cieszyć z wygrania wszystkich 
pojedynków i awansu do półfinału, w któ-
rym pary stworzyły szkoły z Poznania |
i Krotoszyna oraz Strzałkowa i Murowanej 
Gośliny. Oba mecze zakończyły się tie-
breakami, a zespół z Murowanej Gośliny 
sprawił wszystkim niespodziankę, ogrywa-
jąc po zaciętym pojedynku obsadzanych 
w roli faworytów gospodarzy. W finale 

przeciw sobie stanęły znowu 2 pierwsze 
zespoły grupy „B”. Rozstrzygnięcie nastą-
piło w trzecim secie - po niezwykle emocjo-
nującym pojedynku tym razem musieliśmy 
uznać wyższość naszych konkurentów. Ten 
niewątpliwy sukces ma dla nas gorzki 
posmak. Walka na początku 3 partii była 
bardzo wyrównana i stała na wysokim 
poziomie aż do momentu wypracowania 
sobie przez nas przewagi 13: 9, a następnie 
14:11. Mimo dobrej gry z naszej strony, 
chłopcy z Murowanej Gośliny wyrównali na 
14:14 i wtedy sędzia podjął kontrowersyjną 
decyzję, przerywając akcję i przyznając 
punkt przeciwnikom. Ten werdykt przesą-
dził o ostatecznym wyniku. 

Wiadomo, że im bliżej jesteśmy celu, tym 
gorzej znosimy porażkę. Ale Mistrzowie 
w sporcie to ludzie, którzy z każdej porażki 
czerpią siłę do dalszych zmagań. Przegrana 
jest wskazówką, jak optymalizować działa-
nia i doprowadzić je do perfekcji. Przypom-
niałam zatem swoim zawodnikom historię 
Roberta Korzeniowskiego. Tuż przed 
metą chodu na 50 km podczas Igrzysk 

Olimpijskich w Barcelonie zawodnik został 
zdyskwalifikowany. Jednak dzięki tej 
porażce jego technika stała się jedną 
z najlepszych na świecie i już nigdy więcej 
werdykt sędziowski nie wykluczył go 
z zawodów. Tytuł wicemistrza Wielkopolski 
w siatkówce chłopców to największy od 
kilkunastu lat sukces młodych siatkarzy 
z Poznania na arenie województwa. Jeszcze 
nigdy drużyna z naszego miasta nie zaszła 
tak wysoko. Możemy zatem być dumni 
z naszych zawodników! Warto dodać, że 
kapitan drużyny Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 29 Maciej Konkiewicz otrzymał 
nagrodę MVP turnieju. Oprócz niego wice-
mistrzami Wielkopolski zostali: Dawid 
Dulski, Piotr Jakubowski, Mateusz 
Konopski, Arkadiusz Drzewiecki, 
Mikołaj Chudzicki, Jakub Stetkiewicz, 
Konrad Kogut, Filip Kowalski, Miłosz 
Kowalski.

Tekst i foto: Dagmara Ciarka (trener)

HISTORYCZNY SUKCES SIATKARZY SP 29
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1 kwietnia w Zespole Szkół Ekonomicznych 
odbył się III Wielkanocny Turniej Piłki Siat-
kowej Drużyn Mieszanych. Wzięło w nim udział 
6 zaproszonych Gimnazjów - Nr 6, 27, 33, 54, 58 
i Gimnazjum Nr 2 z Lubonia. Nasz turniej ma na 
celu promowanie sportu, aktywnego stylu życia 
i sprawności fizycznej oraz promocję naszej 
szkoły wśród młodzieży gimnazjalnej. Uroczys-
tego otwarcia imprezy w obecności kibiców, 
trenerów i zawodników wszystkich drużyn 
dokonał dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych – mgr Krzysztof Redliński, a zasady 
regulaminowe turnieju omówił sędzia Mariusz 
Frąckowiak. Mecze odbywały się w dwóch 
3-zespołowych grupach systemem „każdy 
z każdym”, a następnie drużyny w zależności od 
zajętych lokat, walczyły w pojedynkach o 3 
i 1 miejsce. Uczniowie zaproszonych szkół 
wyróżniali się wcześniej wynikami osiąganymi 
w rozgrywkach piłki siatkowej w Poznaniu, więc 

turniej od początku stał na wysokim poziomie. 
Mecze przebiegały bardzo sprawnie i z dużym 
zaangażowaniem młodzieży oraz trenerów. 
Zacięta rywalizacja i walka o każdą piłkę, ale 
zawsze w duchu fair play i przy doping 
publiczności spowodowały, że emocje towarzy-
szyły wszystkim do samego końca. Turniej 
zorganizowały i czuwały nad jego przebiegiem 
nauczycielki w-f w ZSE: Aleksandra Rozalska 
i Magdalena Nietz, a opiekę medyczną sprawo-
wała pani Basia – szkolna pielęgniarka. Oto jego 
klasyfikacja końcowa:
I miejsce - Gimnazjum Nr 33
II miejsce – Gimnazjum Nr 6
III miejsce - Gimnazjum Nr 58
IV miejsce - Gimnazjum 2 z Lubonia
V miejsce - Gimnazjum Nr 27
VI miejsce - Gimnazjum Nr 54

Na zakończenie zawodów mecz z reprezen-
tacją jego uczestników rozegrała drużyna 

Zespołu Szkół Ekonomicznych, dla której to 
szkoły sport jest ważnym elementem wycho-
wania. Cały turniej wszyscy obecni uznali za 
bardzo udany i z pewnością wpisze się on na 
stałe do kalendarza imprez ZSE.

Tekst: Magdalena Nietz
Foto: Aleksandra Rozalska

GRALI W PRIMA APRILIS

16 kwietnia po raz kolejny rozegrano 
Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar 
Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych 
w Poznaniu. Organizatorem i pomysło-
dawcą całej imprezy była Karolina Mo-
rawska – trenerka siatkarzy w ZSG. 
W zawodach wzięły udział reprezentacje 
3 szkół ponadgimnazjalnych - oprócz gos-
podarzy były to Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego oraz 11 LO. 
Uczestników powitał i oficjalnie Turniej 
otworzył Dyrektor Zespołu Szkół Gastro-
nomicznych - mgr inż. Roman Bartko-
wiak, który z dużym zaangażowaniem 
wspierał dopingiem zespół „Gastronomika” 
i bacznie śledził rywalizację młodych 
sportowców podczas całej imprezy. Sys-
temem „każdy z każdym” rozegrano trzy 
3-setowe mecze (bez względu na wynik po 
dwóch partiach), które prowadzone były 
przez sześcioro adeptów sędziowania. Oto 
rezul ta ty  poszczególnych  spotkań: 
ZSGastronomicznych – 11 LO 2:1 (23:25, 

25:21, 25:22), CKUiP – ZSGastrono-
micznych 2:1 (25:10, 19:25, 25:21), 11 LO – 
C K U i P  0 : 3  ( 1 6 : 2 5 ,  2 3 : 2 5 ,  2 5 : 1 3 ) . 
Ostatecznie Turniej wygrał zespół Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
przed ZSGastronomicznych i 11 LO.

Celem imprezy była popularyzacja piłki 
siatkowej wśród uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych oraz uświadomienie młodzieży 

potrzeby aktywności fizycznej jako jednego z 
elementów zdrowego stylu życia. Zwycięska 
drużyna otrzymała okazały puchar, a pozos-
tałe szkoły pamiątkowe statuetki. Ponadto 
wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe.

 
Tekst i foto: Karolina Morawska

Gościnni gospodarze 

18.03 w Kępnie rozegrano finał Wielko-
polskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce 
ręcznej dziewcząt. Po przyjeździe zostaliśmy 
bardzo serdecznie przyjęci przez organi-
zatorów, dziewczęta zostały rozlokowane 
w pokojach hotelowych, a o godz. 10.00 
odbyła się odprawa, podczas której każdy 
trener otrzymał wszystkie potrzebne doku-
menty: regulamin zawodów, harmonogram 
spotkań na oba dni, wszystkie potrzebne 

numery telefonów do organizatorów, pomo-
cy medycznej itp.

Później odbyło się uroczyste otwarcie 
zawodów, połączone z losowaniem grup - 
"Sierotką Marysią" została moja uczennica 
Aleksandra Dębska. Do grupy „A” trafiły 
zespoły SP 3 Kępno, SP Buk, SP Kleczew i SP 
5 Poznań, a grupę „B” utworzyła SP 
Dopiewo, SP 1 Kępno, SP Piła i SP Leszno. 
Wszystkie mecze odbywały się zgodnie 
z harmonogramem, nie było żadnych opóź-
nień. Grupę „A” wygrały zawodniczki SP 
Buk, które od początku grały wyśmienicie 
i wszyscy szybko zrozumieli, że mamy przed 
sobą drużynę, która ma zamiar wygrać cały 
turniej. My zajęliśmy drugie miejsce. Grupę 
„B” wygrały natomiast szczypiornistki SP 
Dopiewo przed SP Leszno. 

W walce o finał z Dopiewem przegra-
liśmy tylko jedną bramką - moja drużyna 

zagrała naprawdę wyśmienity mecz, co po 
zakończonym spotkaniu potwierdzili wszys-
cy trenerzy. W drugim półfinale Buk okazał 
się lepszy od Leszna. W pojedynku o „złoto” 
spotkały się drużyny SP Buk i SP Dopiewo - 
od początku prowadziły zawodniczki z Buku 
i wygrały go wysoko. Mecz o 3 miejsce odbył 
się pomiędzy nami a SP Leszno, cały czas na 
prowadzeniu w nim były uczennice SP 5 
w Poznaniu, ale zawodniczki z Leszna nie 
dawały za wygraną. Moje dziewczyny jednak 
świetnie grały w obronie, dodatkowo nasza 
bramkarka obroniła w decydujących mo-
mentach aż 4 rzuty karne i to okazał się klucz 
do sukcesu. Zawodniczki z „Piątki” były też 
bardziej odporne psychicznie i w końcówce 
pełnej nerwów okazały zimną krew. W ten 
sposób udało nam się wygrać ten mecz 
i zdobyć trzecie miejsce w Wielkopolsce!

Tekst i foto: Edyta Siczyńska (trener)

„Brąz” piłkarek ręcznych SP 5 
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Wydarzenia

Do tegorocznych zmagań PIMS w koszy-
kówce dziewcząt szkół podstawowych 
przystąpiły 22 zespoły. Rywalizacja roz-
poczęła się wraz z końcem października 
i przebiegała w 3 etapach. Po półrocznych 
zmaganiach zostali wyłonieni finaliści: SP 
18, SP 56, SP 19 i SP 78. Turniej finałowy 
odbył się 9 marca w hali ZSMS i został 
rozegrany systemem „każdy z każdym”. 
Faworytem turnieju finałowego były zespół 
trenera Macieja Brodzińskiego z SP 19, 
na co dzień reprezentujący MUKS Poznań. 
Faworyt nie zawiódł i zdecydowanie wygrał 
wszystkie 3 mecze. Podopieczne trenera 
Tomasza Cichockiego z SP 18 z dwoma 
zwycięstwami i 1 porażką na koncie wywal-
czyły srebrne medale. Najbardziej zaciętą 
walkę stoczyły SP 56 i SP 78, a stawką tego 
meczu były brązowe medale tegorocznych 
Igrzysk. Pojedynek ten wygrały koszykarki 
trenera Andrzeja Śniadka z SP 56 i to one 

uplasowały się na trzecim miejscu. Tuż za 
podium znalazły się młode koszykarki SP 78 
prowadzone przez trenera Jacka Skrzyp-
czaka.  Oto wyniki  poszczególnych 
meczów:
SP 18 - SP 56 35:25
SP 19 - SP 78 54: 5
SP 19 - SP 56 48:12
SP 18 - SP 78 49:20
SP 56 - SP 78 31:28 
SP 18 - SP 19 31:58

Wszystkie zespoły otrzymały pamiąt-
kowe koszulki i puchary, a 3 najlepsze 
dodatkowo medale. Koszykarki SP 19, które 
awansowały do finału wojewódzkiego grały 
w składzie: Byczyk Natalia, Wójcik Ada, 
Hantys Paulina, Cabańska Zofia, Wal-
kowiak Zuzanna, Owczarzak Olga, 

Kołodziej Sandra, Olszewska Agata, 
Gryzińska Nicola, Wysocka Małgo-
rzata, Kijanka Aniela, Walczak Micha-
lina.

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Robert Michalik

„19” NIE ZAWIODŁA

24 marca SP 7 była gospodarzem Fina-
łowego Turnieju Poznańskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej w koszykówce chłop-
ców. Spośród 24 startujących w PIMS 
drużyn do finału zakwalifikowały się 
4 najlepsze z nich: SSP 2, SP 18, SP 56 i SP 7. 
W turnieju, który rozegrano systemem 
„każdy z każdym”, bezkonkurencyjna oka-
zała się drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 
56 prowadzona przez trenera Bartosza 
Sikorskiego, której zawodnicy na co dzień 
reprezentują z sukcesami klub Biofarm 
Basket Junior Poznań. Wicemistrzami 
Poznania zostali koszykarze ze Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 2. Najwięcej emocji 
w walce o podium dostarczył mecz pomiędzy 
SP 7 i SP 18. Stawką tego meczu były 
brązowe medale tegorocznych zmagań, więc 

mecz był bardzo zacięty aż do ostatniego 
gwizdka sędziego. Koszykarze gospodarzy 
zachowali jednak zimną krew i wygrywając 
54:42 zdobyli brązowe krążki. Oto wyniki 
poszczególnych meczów:
SP 56 - SP 7   52:19
SP 18 - SSP 2   30:41
SP 56 - SP 18   46:15
SP 7 - SSP 2   19:44 
SP 56 - SSP 2   47:15 
SP 18 - SP 7   42:45

Podczas ceremonii zakończenia młodzi 
koszykarze otrzymali z rąk Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 7 Anetty Dropińskiej-
Pawlickiej puchary, medale i pamiątkowej 
koszulki.

Zespół SP 56, który grał w składzie: 
Makuch Maciej, Jaroszewski Krzysz-

tof, Królikowski Nikodem, Frankow-
ski Kamil, Kruszyński Krzysztof, 
Koper Szymon, Moczko Eryk, Pio-
trowski Adam, Wochna Oskar, Sznaj-
der Maciej, Flotyński Jakub, Grodzki 
Łukasz będzie reprezentować miasto 
Poznań w Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej.

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Przemysław Koper

PIMS w koszykówce chłopców
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20 zespołów rywalizowało w tegorocznej 
Gimnazjadzie w koszykówce dziewcząt. 
Rozpoczęła się ona w listopadzie ub.r. 
i trwała 5 miesięcy. Bezpośredni awans do 
finału uzyskały drużyny Gim. 9 i Gim. SMS. 
W turnieju finałowym, który odbył się 
23 marca w hali sportowej Gimnazjum nr 9, 
poza tymi zespołami wystąpiły drużyny G 33 
i G 55. W porozumieniu ze wszystkimi 
trenerami ustalono, że w imprezie zostaną 
rozegrane mecze bezpośrednio o brązowe 
i złote medale. I tak w „małym finale” zagrały 

koszykarki G 33 i G 55. Po końcowym 
gwizdku z brązowych medali mogły cieszyć 
się koszykarki G 55, które pokonały rywalki 
52:46. W meczu finałowym spotkały się 

zespoły, które znają się jak przysłowiowe 
„łyse konie” – Gim. nr 9 i G SMS. Dzięki 
świetnej dyspozycji rzutowej Aleksandry 
Ziembowskiej, która w tym meczu 
zdobyła aż 27 punktów oraz Bogny 
Gołochowicz – autorki 16 punktów, ze 
złotych medali tegorocznych Gimnazjady 
wraz z trenerką Małgorzatą Łabędzką-
Chojnacką mogły cieszyć się gospodynie 
z G 9. „Dziewiątka” wygrała z G SMS 74:41 
i tym samym obroniła tytuł mistrzowski 
sprzed roku. Podczas ceremonii zakoń-
czenia finalistki otrzymały puchary, medale 
oraz pamiątkowe koszulki. Koszykarki Gim-
nazjum 9 będą reprezentować Poznań 
w zmaganiach Wielkopolskich Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej.

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Leszek Rybka

W zmaganiach tegorocznej Gimnazjady 
w koszykówce chłopców wzięły udział 22 
szkoły. Walka o tytuł mistrzowski i prze-
pustkę do rozgrywek wojewódzkich zespoły 
toczyły od października 2014 r. Turniej 
finałowy odbył się 26 marca w hali sportowej 
Gimnazjum nr 26, a oprócz gospodarzy 
znalazły się w nim zespoły G 54, G 44 

i Gimnazjum Społecznego nr 2. W pierw-
szym półfinale spotkały się G 26 i G 54 - mecz 
zakończył się zdecydowanym zwycięstwem 
67:39 podopiecznych trenera Tomasza 
Błaszaka z Gim. nr 54. W drugim półfinale 
zagrały szkoły G 44 i G Społ 2. Zwyciężyło 
Gim. nr 44 prowadzone przez trenera 
Krzysztofa Małeckiego 34:16. W meczu 

o trzecie miejsce tegorocznej Gimnazjady 
zespół gospodarzy zdecydowanie pokonał 
swoich rywali z G Społ 2. Tym samym G 26 
wygrywając 77:37 zdobyło brązowe medale. 
W finale spotkały się zespoły G 54 i G 44. Na 
co dzień koszykarze Gim. 54 reprezentują 
klub MKK Pyra w rozgrywkach ligowych 
kadeta i młodzika starszego. W meczu 
finałowym Gimnazjady zawodnicy G 54 
potwierdzili swoje wysokie umiejętności, 
wygrywając 65:39 i uzyskując awans do 
zmagań wojewódzkich. Warto podkreślić, że 
w składzie mistrzowskiej drużyny byli tylko 
uczniowie, którzy uczęszczają do pierwszej 
lub drugiej klasy gimnazjum: Paweł 
Pampuch, Patryk Stankowski, Bar-
tosz Werner, Waldemar Jarmużek, 
Mateusz Kowalski, Dawid Błajewski, 
Kamil Pleskot, Kacper Rutkowski, 
Paweł Klimaszewski, Adam Jankow-
ski, Michał Banasik, Jakub Kowala, 
Krzysztof Górski i Gracjan Jęchorek. 
Na zakończenie imprezy wszystkie zespoły 
otrzymały puchary i koszulki, a zespoły 
z miejsc 1-3 także medale.

Tekst: Róża Wachowska
Foto: fb MKK Pyra

Koszykarki „Dziewiątki” obroniły tytuł 

KOSZYKARSKA GIMNAZJADA DLA G 54 
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Aż 32 zespoły wystartowały w tegorocz-
nej edycji Poznańskich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w piłce siatkowej dziewcząt. Jest to 
rekord pod względem liczby startujących 
drużyn, który potwierdza ogromne zainte-
resowanie piłką siatkową. Z roku na rok 
wzrasta również poziom sportowy prezen-
towany przez młode siatkarki, które stawiają 
już swoje pierwsze kroki w klubowych 
rozgrywkach. W turnieju finałowym rozgry-
wanym 23 marca w hali sportowej SP 15 
spotkały się 4 najlepsze zespoły tegorocznej 
edycji: SP 15, SP 4, SP 29 i SP 34. Grono 
finalistów na co dzień realizuje program 
„Trener osiedlowy”, co potwierdza zasad-
ność tego projektu i przynosi wymierne 
efekty.

Turniej finałowy rozgrywany był syste-
mem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzow-
skiego sprzed roku broniły podopieczne 
trenera Zbigniewa Kegela i to one stawia-
ne były w roli faworyta finału. Atut swojej 
hali, doping kibiców oraz wysokie umie-
jętności sprawiły, że młode siatkarki SP 15 
przeszły przez turniej jak burza, wygrywając 
wszystkie mecze bez straty seta, do tego 
oddając rywalkom nie więcej niż tylko 16 
punktów w secie! Drugie miejsce wywalczyły 
młode siatkarski z SP 29, brązowe medale 
trafiły do rąk zawodniczek z SP 4, a tuż za 
podium uplasowały się uczennice z SP 34. 
Oto wyniki poszczególnych meczów:
SP 15 - SP 4 2:0
SP 29 - SP 34 2:0
SP 15 - SP 34 2:0
SP 29 - SP 4 2:0
SP 4 - SP 34 2:0
SP 15 - SP 29 2:0

Wszystkie zespoły otrzymały za cało-
roczne zmagania pamiątkowe koszulki, 
puchary oraz medale. Zespół „Piętnastki” w 
składzie: Julia Bińczycka, Iga Olejni-

czak, Nikola Weber, Dominika Krzy-
żaniak, Julia Połczyńska, Wiktoria 
Niwald, Martyna Patas i Natasha 
Ołeniak w nagrodę za zwycięstwo w PIMS 
reprezentował Poznań na turnieju finało-
wym Wielkopolskich Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej 27 marca w Nietążkowie. Zawod-
niczki Zbigniewa Kegela znów zaprezen-
towały wysokie umiejętności, deklasując 
pozostałe zespoły i zdobywając złote medale 
Mistrzostw Wielkopolski. Gratulujemy 
świetnej postawy i bardzo dobrego sezonu!

Tekst: Róża Wachowska
Foto: SP 15

Nie ma mocnych na siatkarki SP 15!

9 marca w hali sportowej „Posnania” 
odbył się finał Mistrzostw Miasta Poznania 
w piłce siatkowej chłopców z udziałem 
reprezentacji czterech najlepszych poznań-
skich „podstawówek”. Po ponad 3 godzinach 
sportowej rywalizacji wyłoniono zwycięz-
ców. Wyższość Sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 29 w Poznaniu musieli uznać 

zawodnicy SP nr 15 (II miejsce), SP 4 (III 
lokata) oraz SP 6 (IV pozycja). Tym samym 
kolejny już rocznik z SP 29 wpisał się na listę 
laureatów tych prestiżowych rozgrywek. Nie 
można jednak stać się numerem jeden z dnia 
na dzień ani nawet w ciągu kilku miesięcy. 
Czasami przegrywa się wiele meczów 
i należy to zaakceptować, wyciągnąć z tego 
wnioski i wierzyć, że wygra się następnym 
razem - biorąc też pod uwagę, że ma się 
szansę następnym razem znów przegrać... 
Cały czas trzeba jednak także wierzyć, że 
znów będzie się tryumfowało aż do dnia, 
kiedy to się stanie! SP 29 zasmakowała 
goryczy porażki w 2014 roku, chociaż czy IV 
miejsce wywalczone młodszym rocznikiem 
w finale rozgrywek, to faktycznie niepowo-
dzenie? Sezon 2014/2015 rozpoczął się dla 
SP z os. Pod Lipami bardzo optymistycznie - 
kolejne wygrane bez straty seta etapy PIMS, 

turnieje i eliminacje rozgrywek Kinder+ 
Sport. Na początku zmagań sportowych 
zawodnicy i trenerzy postawili sobie tylko 
jeden cel - zostać najlepszymi z najlepszych! 
Może mało skromnie, ale przecież zanim coś 
się osiągnie, należy czegoś od siebie oczeki-
wać. I udało się! Oto skład zwycięskiej 
reprezentacji Sportowej Szkoły Podstawo-
wej nr 29 w Poznaniu: Konkiewicz, Dul-
ski, Jakubowski, Konopski, Kowalski, 
Chudzicki, Kogut, Kowalski, Stetkie-
wicz, Tylewicz, Drzewiecki.

Tekst i foto: Dagmara Ciarka (trener)

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
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Imprezy

27 zespołów, 3 etapy rozgrywek i 5 
miesięcy rywalizacji, to główne liczby Gim-
nazjady w piłce siatkowej dziewcząt 
w sezonie 2014/2015. Po raz pierwszy 
w historii turniej finałowy odbył się na naj-
większej poznańskiej hali sportowo-wido-
wiskowej „Arena”, gdzie wcześniej swoje 
mecze toczyły największe gwiazdy polskiej 
i światowej siatkówki w ramach Ligi Świato-
wej czy Superpucharu Polski. W finale 12 
marca wystąpiły: G SMS, G 5, G 29 i G 30, 
które grały jednocześnie na 2 boiskach 
systemem „każdy z każdym” do 2 wygranych 
setów. Podobnie jak w przypadku otwarcia 
turnieju finałowego Gimnazjady chłopców, 
również podczas rozpoczęcia zmagań dziew-
cząt minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego 
pedagoga, trenera i przyjaciela młodzieży - 
śp. Grzegorza Plury. Zresztą cały turniej 
poza iście sportową rywalizacją odbywał się 
w atmosferze zadumy i kuluarowych 

wspomnień zmarłego Trenera 
ze szkoły na os. Pod Lipami.

Bezkonkurencyjne i to 
trzeci rok z rzędu okazały się 
podopieczne trenera Dariu-
sza Ciszaka z G 5, które 
zdecydowanie wygrały wszyst-
kie mecze w stosunku 2:0. 
Drugie miejsce wywalczyły 
młode siatkarki ze Szkoły 
Mistrzostwa Sportowego pro-
wadzone przez trenerkę Karolinę Janu-
szewską. Brązowe medale wywalczyły 
podopieczne trenera Eugeniusza Gąsio-
ra z G 30. Tuż za podium uplasowały się 
zawodniczki z G 29 prowadzone przez tre-
nerkę Joannę Ignaszak. Wszystkie zes-
poły otrzymały z rąk sędziów prowadzących 
turniej finałowy – Jana Kołodziejczaka i 
Marcina Kali-szana pamiątkowe koszul-
ki, puchary a 3 najlepsze drużyny także 
medale. Podczas ceremonii zakończenia 
trener D. Ciszak zaznaczył, że sukces ten 
jego zawodniczki chciałyby zadedykować śp. 
Trenerowi G. Plurze.

Siatkarki Gimnazjum nr 5 zwyciężając 
wśród poznańskich szkół gimnazjalnych, 
uzyskały tym samym awans do rozgrywek 
wojewódzkich. Turniej finałowy Wielkopol-
skich Igrzysk Młodzieży Szkolnej odbył się w 
dniach 27-28 marca we Wrześni. Zespół 
Dariusza Ciszaka grający w składzie: 
Patrycja Nowak, Zuzanna Melewska, 
Natalia Budnik, Oliwia Ludwiczak, 

Marta Solarczyk, Joanna Pośpiech, 
Aleksandra Cichowlas, Katarzyna 
Bagrowska, Agata Sklepik, Julia 
Rakowska, Aleksandra Pompała, 
Klaudia Drożdzik spisał się w nim na 
medal! Konkretnie - na srebrny medal, co 
jest najwyższym wynikiem osiągniętym 
przez Gimnazjum nr 5 w historii startów w 
rozgrywkach Wielkopolskiej Gimnazjady. 
Gratulujemy!

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Elżbieta Skowron

Sukces „Piątki” z dedykacją

23 zespoły wystartowały w zmaganiach 
o tytuł najlepszej drużyny siatkarskiej 
Miasta Poznania w ramach rozgrywek Gim-
nazjady chłopców. Rozgrywki rozpoczęły się 
w listopadzie ubiegłego roku i odbywały się 
w 3 etapach. Automatycznie do drugiego 
etapu jako ubiegłoroczny Mistrz i Wice-
mistrz Poznania awansowały zespoły G 30 
i G 5. Do turnieju finałowego ostatecznie 
awansowały 4 zespoły – zwycięzcy z II etapu: 
G 30, G 33 i G 5 oraz zwycięzca turnieju 
barażowego – G 6. Finał został rozegrany 10 
marca w hali sportowo-widowiskowej 
Arena, wg systemu „każdy z każdym”, mecze 
toczyły się jednocześnie na 2 boiskach. 

Bezkonkurencyjni okazali się ubiegło-
roczni wicemistrzowie z G 5 - podopieczni 
trenera Dominika Hajduka pewnie 
zwyciężyli we wszystkich 3 meczach. Młodzi 
siatkarze z „Piątki” grający w składzie: 
Julian Lavrin, Jakub Szwedowicz, 
Jarosław Nowak, Marcin Słupczyński, 

Piotr Gleska, Krzy-
sztof Grodziski , 
Filip Kaczmarek, 
S z y m o n  K r z y ż -
kowiak ,  Mikołaj 
M r o t e k ,  M a c i e j 
Łabus, Franciszek 
Ślusarski, Eryk Sa-
wala, sezon 2014/ 
2015 mogą uznać za 
wyjątkowo udany, bo 
poza zwycięstwem 

w zawodach szkolnych odnosili spore 
sukcesy w rozgrywkach klubowych w bar-
wach Energetyka Poznań, zdobywając 
w Mistrzostwach Wielkopolski młodzików 
brązowe medale. Dwie wygrane na koncie 
i 1 porażka to bilans meczów Gim. nr 30, 
który podopiecznym trenera Krzysztofa 
Graczyka dał drugie miejsce. Najbardziej 
zaciętym meczem turnieju finałowego 
Gimnazjady był pojedynek pomiędzy G 33 
i G 6. Jego stawką było trzecie miejsce w 
całych rozgrywkach. Mecz ten był niezwykle 
zacięty, w pierwszym secie zwyciężyli 
podopieczni trenera Daniela Bana-
szewskiego z Gim 33, by w kolejnym 
przegrać do 14 punktów. O tym do kogo 
trafią brązowe medale Gimnazjady zadecy-
dować miał tie break. Decydujący set skupił 
uwagę licznie zgromadzonych kibiców 
w poznańskiej Arenie, a przebieg meczu 
swoją dramaturgią przypominał mecze 

PlusLigi. Ostatecznie więcej sportowego 
szczęścia i zimnej głowy zachowali siatkarze 
z G 33 wygrywając trzecia partię 21:19. Tym 
s a m y m  c z w a r t e  m i e j s c e  p r z y p a d ł o 
zawodnikom Gim 6. Oto wyniki wszystkich 
meczów:
G 30-G 5  0:2
G 30-G 6  2:0
G 30-G 33  2:0
G 5-G 6   2:0
G 5-G 33  2:0
G 6-G 33  1:2

Podczas ceremonii zakończenia najlep-
sze drużyny otrzymały z rąk prezesa Poznań-
skiego SZS Pawła Filipowskiego medale, 
puchary oraz pamiątkowe koszulki. Później 
siatkarze Gimnazjum nr 5 reprezentowali 
miasto Poznań w finale wojewódzkim, gdzie 
zajęli 5 miejsce. 

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Elżbieta Skowron

UDANY SEZON SIATKARZY Z G 5
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Wydarzenia

Turniej finałowy PIMS w Unihokeju 
Chłopców odbył się 10.04 w hali sportowej 
ZSzOI nr 2 w Poznaniu przy ul. Żonkilowej 
34, a jego organizatorem była Dorota 
Dulat. W rywalizacji udział wzięły 4 najlep-
sze zespoły wyłonione z 2 rund eliminacji: 
SP 78 (gospodarz), SP 6 ,SP Salezjanie oraz 
SP 20. Na podstawie poprzednich wyników 
gier eliminacyjnych oraz meczy kontrolnych 
faworytami wydawały się 2 ekipy - popular-
na „Żonkilowa” oraz drużyna SP 20. Jednak 
doświadczenie uczy, że turnieje finałowe 
rządzą się swoimi prawami i nie można było 
wykluczyć niespodzianek. 

Na początek „Dwudziestka” zagrała 
z Salezjanami, z którymi bezpośrednio 
przed zawodami bez problemu wygrała 
sparing. Mecz kapitalnie rozpoczął Domi-
nik Bartkowiak, który już w 12 sekundzie 
otworzył wynik meczu! Przed końcem 
I tercji poprawił Jakub Kwaśniewski 
i wydawało się, że faworyci mają mecz pod 
kontrolą. Nic bardziej mylnego - proste 
błędy w obronie spowodowały, że wynik 
przed końcem II tercji odwrócił się na 
niekorzyść SP 20. Czas mijał, a niekorzystny 
dla niej wynik wciąż się utrzymywał. Jednak 

4 min przed końcem meczu zmasowane 
ataki „Dwudziestki” dały jej remis, a kapital-
ne „okienko” najrówniej grającego D. Bart-
kowiaka dało im prowadzenie. Ostatecz-
nie, będąc znacznie lepszą drużyną, mecz 
5:3 wygrała SP 20, choć przysporzyła swo-
jemu trenerowi Szymonowi Bułkow-
skiemu kilka siwych włosów na głowie. Po 
tym spotkaniu drużyna SP 78 zmierzyła się 
z SP 6 - faworyzowani gospodarze bez 
problemu pokonali hokeistów z „Szóstki” 
6:0. Następny mecz był kluczowym poje-
dynkiem w całym turnieju, gdyż zagrały 
w nim niepokonane ekipy. Wydawało się, że 
lekką przewagę psychologiczną przed me-
czem ma SP 78, która w turnieju półfina-
łowym pokonała SP 20 po zaciętym boju 4:3. 
Ale w tamtym meczu mało grał Krzysztof 
„Krzychu” Karpik, który okazał się w tym 
turnieju „tajną bronią” na gospodarzy. Bez-
błędnie grająca defensywa pod jego batutą 
plus dwójkowe akcje Dominika Bartko-
wiaka z Mikołajem „Siekiera” Siekier-
skim spowodowały, że SP 20 szybko objęła 
prowadzenie 3:0, które udało jej się utrzy-
mać do końca pojedynku. Wynik mógł być 
dużo wyższy, ale SP 78 w ekstremalnie 
trudnych sytuacjach ratował bramkarz. 
Kolejny bój ze sobą stoczyły szkoły SP 
Salezjanie i SP 6. Tutaj górą 2:1 byli nieocze-
kiwanie chłopcy z „Szóstki”, a wynik tego 
meczu został rozstrzygnięty w samej koń-
cówce spotkania. 

Aby wygrać turniej bez oglądania się na 
przeciwników, w ostatnim meczu z SP 6 
„Dwudziestka” musiała co najmniej zremi-
sować. Ale w tym pojedynku od początku coś 
nie grało po jej myśli... Chłopcy z SP 20 nie 
mogli wejść w mecz, w ich grę wkradło się 

rozluźnienie i lekkie zmęczenie turniejem. 
Co prawda mieli oni ogromną przewagę 
optyczną na boisku, technika i szybkość 
rozgrywania akcji też była po ich stronie, ale 
to przeciwnicy wyszli na prowadzenie po 
jednej z kontr i długo je utrzymywali, aż do 
samej końcówki II tercji, w której po 
świetnie wykonanym rzucie wolnym bram-
kę strzelił Mikołaj Siekierski. Od tego 
momentu zawodnicy „Dwudziestki” zaczęli 
grać dużo lepiej i pewnie zwyciężyli 4:2 ze 
swoimi rówieśnikami z SP 6, tym samym 
wygrywając cały turniej bez straty punktów! 
Drugie miejsce zajęła SP 78, która w ostat-
nim spotkaniu pokonała ostatnią w tabeli SP 
Salezjanie 6:1. Trzecią lokatę wywalczyła SP 
6. Medale, puchary i koszulki wręczał prezes 
Poznańskiego SZS Paweł Filipowski. 
Teraz SP 20, które grało w składzie: Krzysz-

tof Karpik, Mikołaj Siekierski, Domi-
nik Bartkowiak, Kamil Pawlak, Oskar 
Szerszeniewski, Jakub Kwaśniewski, 
Kacper Kureń, Adam Gbiorczyk, Hu-
bert Bartkowiak, Aleksander Jabłoń-
ski, Marcin Baran, Dawid Jędrzejczak 
życzymy powodzenia w finale wojewódzkim

Teks i foto: Szymon Bułkowski

Chłopcy z SP 20 najlepsi w unihokeju

Finał PIMS w unihokeju dziewcząt odbył 
się 17.04 w hali sportowej Arena. Do tego-
rocznych rozgrywek zgłosiły się 23 zespoły, 
a rywalizacja rozpoczęła się w listopadzie 
ub.r. W turnieju finałowym wystąpiły 
4 najlepsze szkoły: SP 25, SP 85, SP SAL i SP 
19. Turniej rozgrywany był systemem "każ-
dy z każdym", a w poszczególnych meczach 

zanotowano następujące wyniki:
SP 25 - SP 85  7:2          SP SAL - SP 19  0:0
SP 85 - SP 19  1:4         SP 19 - SP 25  7:2
SP SAL - SP 25  2:2       SP 85 - SP SAL  1:4

Mistrzem PIMS została SP 19 (trener 
Maciej Brodziński), która grała w skła-
dzie: Zuzanna Walkowiak, Ada Wój- 
cik, Olga Owczarzak, Natalia Byczyk, 

Julita Demboryńska, Tatiana Ludwi-
czak, Agata Olszewska, Nicole Gryzi-
ńska, Marta Masłowska, Małgorzata 
Wysocka, Aniela Kijanka, Maria 
Grzemba. Kolejne miejsca zajęły: SP SAL, 
SP 25, SP 85.

 Tekst: Róża Wachowska

W marcu br. po raz pierwszy w ramach 
Licealiady rozegrane zostały turnieje w uni-
hokeju dziewcząt i chłopców. Choć wyniki 
nie były zaliczone do współzawodnictwa 
szkół, to stawka rywalizacji była wysoka - 
najlepsza drużyna żeńska i męska reprezen-
towała Poznań w finałach wojewódzkich 
w ramach Wielkopolskich Igrzysk Młodzie-
ży Szkolnej. Do rozgrywek Licealiady dziew-
cząt zgłosiło się 6 drużyn, które podzielono 
na 2 grupy. Turniej finałowy został roze-
grany 16 marca w hali sportowo-widowis-
kowej Arena. Najlepszą drużyną żeńską 
zostały reprezentantki Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w składzie: Dagmara Nowac-
ka, Natasza Suszyńska, Oliwia Wrób-
lewska, Karolina Pohl, Paulina Matu-
ła, Natalia Kubacka, Adrianna Raś, 

Julia Tarzyńska, Dominika Dewicka, 
trenerem drużyny jest Wiesław Cholew-
czyński. Na odbywającym się w Zbąszyniu 
w dniach 30-31 marca finale Wielkopolskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej reprezentantki 
Poznania zaprezentowały znów wyśmienitą 
formę i wysokie umiejętności zdobywając 
brązowe medale. 

W zmaganiach Licealiady chłopców 
wystartowało 11 zespołów podzielonych na 
3 grupy. Awans do turnieju finałowego 
wywalczyły zespoły: ZSMS, 4 LO i Zespołu 
Szkół Ekonomicznych. Turniej finałowy 
odbył się 17 marca w hali Arena wg systemu 
„każdy z każdym”. Złote medale i przepustkę 
do finału wojewódzkiego zdobyli zawodnicy 
ZSMS w składzie: Kacper Kosma-
czewski, Sebastian Seller, Dominik 

Kotulski, Mateusz Pruchnicki, Paweł 
Gołąbek, Adrian Cieluch, Dominik 
Karulak, Kamil Pielewski, Marcin 
Kitowski, Jakub Szyfter, Mikołaj 
Jakubowski, Aleksander Szewerda 
oraz trener Wiesław Cholewczyński. 
Podczas ceremonii zakończenia turniejów 
Licealiady dziewcząt i chłopców finaliści 
otrzymali z rąk prezesa Poznańskiego SZS 
Pawła Filipowskiego puchary oraz 
medale. W dniach 27-28 marca w hali 
sportowej ZS nr 1 w Swarzędzu rywalizowały 
najlepsze drużyny męskie województwa 
w i e l k o p o l s k i e g o  w  r a m a c h  fi n a ł u 
Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Mistrzowie Poznania z ZSMS  uplasowali się 
tuż za podium, zajmując 4 miejsce.

Tekst: Róża Wachowska

MISTRZOSTWO W UNIHOKEJU DLA SP 19

ZSMS rządził w Licealiadzie w unihokeju
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Wieści ze szkół

Już 3 raz z rzędu nasza szkoła miała zasz-
czyt uczestniczyć w finale PIMS w piłce noż-
nej chłopców szkół gimnazjalnych. I podob-
nie jak rok temu nasza reprezentacja pod 
wodzą trenera Bogdana Samulczyka 
zdobyła 20 października ub.r. tytuł Mistrza 
Poznania! W edycji 2014/2015 wystarto-
wało ponad 30 zespołów, z czego 4 najlepsze 
drużyny zagrały w finale. Zanim do tego 
doszło nasi chłopcy musieli pokonać 2 etapy 
eliminacji, w każdym z nich zajmując I miej-

sce. Kapitan zespołu Artur Sobczak został 
wybrany najlepszym zawodnikiem turnieju 
finałowego. Pierwsze miejsce w Poznaniu 
dało nam awans do Wielkopolskich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, na których nasi chłop-
cy, mimo walecznej postawy, nie zdołali 
niestety powtórzyć sukcesu z zeszłego roku 
szkolnego (III miejsce), plasując się na IV 
pozycji. Od listopada nasi uczniowie brali 
udział w eliminacjach do Halowych Mist-
rzostw Poznania w piłce nożnej i wywalczyli 
awans do finału w Arenie, w którym zajęli 
7 marca wysokie III miejsce. W I semestrze 
br. szkolnego reprezentacja szkolna naszego 
gimnazjum brała udział również w Lidze 
Mistrzów w piłce nożnej i wywalczyła awans 
do półfinału i z niecierpliwością czekamy na 
dalsze sukcesy naszych chłopców, którzy 
w planie mają dodatkowo start w ogólnopol-
skim turnieju Coca Cola Cup. 

Z kolei żeńska reprezentacja szkolna 
w piłce siatkowej rozpoczęła swoje zmagania 
sportowe w październiku ub.r. od udanego 
startu w towarzyskim turnieju im. M. Fran-

kiewicza w Krzesinach, na którym zajęła 
II miejsce. W listopadzie rozegrałyśmy 
I etap eliminacji PIMS i bez żadnych proble-
mów przeszłyśmy do II rundy. W niej nies-
tety uległyśmy rywalkom i nie zdołałyśmy 
powtórzyć sukcesów z ostatnich dwóch lat 
(III miejsce w finale), zajmując ostatecznie 
miejsca 7-9 na 27 startujących szkół. W bie-
żącym sezonie wzięłyśmy też udział w Lidze 
Szkół Gimnazjalnych w piłce siatkowej, 
w której nasze dziewczęta dotarły do II run-
dy zawodów rozgrywając w sumie 12 spot-
kań.

W bieżącym roku szkolnym na poziomie 
szkoły podstawowej i gimnazjalnej realizu-
jemy program „Trzymaj formę”, którego 
celem jest edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawyków 
wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin pop-
rzez promocję zasad aktywnego stylu życia 
i zbilansowanej diety, więc przed nami jesz-
cze dużo atrakcyjnych wydarzeń sportowo – 
rekreacyjnych

Tekst i foto: Sylwia Kwaśnik

Sportowy rok w Gimnazjum 64 

Mistrzostwa Smoczych Łodzi „Poznańskie Dragony 2015” mają na celu propagowanie poprzez zabawę wodnych dyscyplin 
sportowych wśród młodych Wielkopolan. W zawodach wystartują m.in. uczniowie poznańskich i wielkopolskich szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Dotychczas we wszystkich 6 edycjach wzięło udział ponad 2,5 tysiąca uczniów i studentów z całej Polski. Z roku na rok 
zainteresowanie uczestnictwem w imprezie jest co raz większe – przed zeszłorocznymi zawodami wystarczyło zaledwie 27 dni na zebranie aż 
36 osad (400 osób)! Tegoroczna edycja, która odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania, będzie miała 
dodatkowo wymiar międzynarodowy – do udziału zostały zaproszone szkoły z miast partnerskich Poznania. W sumie w zawodach 
wystartuje 40 osad, tj. około 450 dzieci.

Z kolei I Poznań Canoe Challenge to Mistrzostwa Miasta w Kajakarstwie Turystycznym. Na starcie stanie jednocześnie 160 osób, tj. 
80 dwuosobowych kajaków z amatorami sportów wodnych na pokładzie. Uczestnicy będą mieli do pokonania 5 okrążeń po 1200 metrów 
każde, a rywalizacja toczyć się będzie przed trybunami poznańskiej Malty. Osady mogą być dobrane dowolnie – nie ma podziału na wiek 
i płeć. Kajaki, wiosła i kamizelki ratunkowe zapewnia organizator. Zasady wyścigu są proste – każda zdublowana osada odpada a zwycięzcy 
stają na podium! Każdy z uczestników dostaje medal i pamiątkową koszulkę, zwycięzcy zaś puchary i bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe! 

Organizator: Maciej Młodzik - Klub Sportowy Stomil Poznań      Partner strategiczny: Program Lider Animator
Partnerzy: Miasto Poznań, Rada Osiedla Rataje, Urząd Marszałkowski Woj. Wlkp.

Sponsorzy: Toyota, Fundacja Sport Support, Coca-Cola, Podium-Czerwonak, Drukarnia Drukma, Firma Lajkonik, Restauracja TROJKA, KKS Lech 
Poznań, Zespół Animatorów Kinimodo, Multikino Malta, Komplet Polska, Anima Films, Olandia, Malta Ski, Green Hotel

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania
Zgłoszenia do 1 czerwca poznanskiedragony@wp.pl przyjmowane będą  br. na adres e-mailowy: 

Szczegóły: Maciej Młodzik, tel. 510 866 354, www.poznanskiedragony.pl 
Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność przysłania zgłoszeń

„Poznańskie Dragony 2015” to świetny sposób na spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu. Impreza 
przeznaczona jest dla wszystkich sympatyków sportu. To możliwość zobaczenia ciekawych zmagań sportowców-

amatorów, na które GORĄCO ZAPRASZAMY!

VII Mistrzostwa Szkół w Wyścigach Smoczych Łodzi „Dragony 2015” oraz I Poznań Canoe Challenge
Tor Regatowy „Malta”, 13 czerwca 2015 r. w godz. 9.00 – 16.00

I blok: SZKOŁY PODSTAWOWE – godz.12.00 II blok: GIMNAZJA – godz. 13.00 

Celem zawodów jest popularyzacja sportu pływackiego wśród dzieci i młodzieży, propagowanie pływania jako dyscypliny wpływającej na 
wszechstronny rozwój zdolności ruchowych, wyłonienie najlepszych sztafet wśród SP i Gimnazjów oraz promocja aktywnego trybu życia 
wśród młodzieży.
Organizatorzy: Gimnazjum nr 12, Szkoła Podstawowa nr 34, Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Pływalnia Miejska Atlantis, 
Poznański  Szkolny Związek Sportowy
Konkurencja: Sztafeta 8x50m stylem dowolnym (zespół musi się składać z sześciu uczniów – 3 dziewczyny i 3 chłopców)
Zgłoszenia: do 3 czerwca a.kalmuczak@wp.pl drogą elektroniczną  na adres:  (tel. 692 728 812)
UWAGA! Sztafety będą kwalifikowane wg kolejności zgłoszeń. Ze względu na czas trwania zawodów liczba uczestniczących sztafet jest 
ograniczona do 24 w jednym bloku. 

VI  MISTRZOSTWA SZTAFET SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW W PŁYWANIU
11 czerwca 2015 r., Pływalnia ,,ATLANTIS”, os. Stefana Batorego 101 w Poznaniu
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Wieści ze szkół

Internat Zespołu Szkół Geodezyjno-
Drogowych w Poznaniu wzorem lat ubieg-
łych zorganizował kolejny maraton turnie-
jów piłkarskich dla uczniów szkół średnich. 
Podczas kilkudniowych zmagań odbywają 
się spotkania pasjonatów piłki halowej, 
koszykowej oraz siatkówki. Mecze, w któ-
rych udział bierze ponad setka zawodników 
rozgrywane są systemem ligowym („każdy 
z każdym”) i odbywają się w sali sportowej 
Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych przy 
ul. Szamotulskiej 33 a. Zaproszenie do 
udziału w zawodach kierowane początkowo 
do mieszkańców burs oraz internatów 
Poznania, rozszerzyło swoją formułę. Gosz-
czono już uczniów z Szamotuł, Rokietnicy 
oraz Głogowa. Drużyny, formowane w posz-
czególnych placówkach spośród entuzjas-
tów sportu uprawiających go na co dzień 
rekreacyjnie, obok tych, którzy uczą się 
w szkołach sportowych, chętnie potwier-
dzają swój udział. Regulamin organizacyjny 
przewiduje możliwość występów zespołów 
mieszanych. Ilość meczów i przebieg rozgry-
wek wymagają od uczestników sporej kon-

dycji i umiejętności. Jednym z głównych 
celów turniejów jest upowszechnianie 
kultury fizycznej i ciekawe zagospoda-
rowanie czasu wolnego. Nie mniej ważne 
jest rozwijanie idei szlachetnej rywalizacji 
i wychowania przez sport. Spotkania służą 
także integracji środowiska uczniowskiego, 
dlatego impreza ta zasłużenie cieszy się 
powodzeniem od wielu lat.

W bieżącym roku szkolnym odbył się już 
IX Turniej Halowej Piłki Nożnej między 
Bursami i Internatami Miasta Poznania 
o Puchar Dyrektora ZSGD (21.04) oraz VI 
Turniej Piłki Siatkowej między Bursami 
i Internatami Miasta Poznania o Puchar 
Kierownika Internatu ZSGD (22.04). 
W turnieju halowej piłki nożnej rywalizo-
wało 5 drużyn z różnych placówek opiekuń-
czo–wychowawczych miasta Poznania oraz 
szkoła współpracująca z naszym interna-
tem. Wyniki rozgrywek przedstawiają się 
następująco:
I Miejsce - Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2
II Miejsce - Internat ZSG-D
III Miejsce - Bursa Szkolna Nr 2

IV Miejsce - Internat ZSMS Nr 2
V Miejsce - Internat Młodzieżowy Techni-
kum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu.

W turnieju piłki siatkowej rywalizowały 
natomiast 4 drużyny, zajmując odpowiednio 
następujące miejsca:
I Miejsce - Bursa Szkolna Nr 2
II Miejsce - Internat ZSG-D
III Miejsce - Zespół Szkół Elektr. Nr 2
IV Miejsce - Internat MTIŚiA

Organizatorem obu turniejów był 
wychowawca internatu ZSG-D Jacek Kuś. 
Tradycyjnie spotkania przebiegły w dobrej 
atmosferze sportowej rywalizacji. Wyraża-
my nadzieję, że zarówno zawodnicy, jak 
i kibice zaliczą te dni do udanych. Serdecznie 
dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz 
osobom wspierającym przygotowania. 

Tekst: Jacek Kuś 
Foto: Leszek Oleszczuk 

Iwona Bartecka

Coroczne turnieje w ZSG-D
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Wydarzenia

W dn. 15-16 kwietnia w hali Zespołu 
Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 
w Poznaniu przy ul. Żonkilowej 34 odbyły 
się finały Gimnazjady w Unihokeju Dziew-
cząt i Chłopców, których organizatorem był 
Andrzej Piątek. W pierwszym dniu rywa-
lizowały ze sobą 4 najlepsze żeńskie zespoły 
i zanotowano następujące wyniki   
Gim 55 – Gim 29  6 : 2
Gim 41 – Gim Sal  1 : 2
Gim 55 – Gim Sal  2 : 5
Gim 29 – Gim 41  3 : 1
Gim 55 – Gim 41  3 : 4
Gim 29 – Gim Sal 3 : 3

Ostatecznie 1 miejsce w imprezie, złote 
medale i awans do finałów wojewódzkich 
wywalczyły hokeistki Gimnazjum Salezjań-
skiego, które grały w następującym składzie: 

Manicka Martyna, Chrościńska Mał-
gorzata, Kwiatkowska Jowita, Waj-
nert Ewelina, Sucharska Ola, Bin-
czewska Barbara, Wiśniewska Marta, 
Wyrwińska Jadwiga, Pakuła Magda-
lena ,  Michniak Monika ,  Wisoky 
Weronika. Ich trenerem jest Łukasz 
Włoch. Drugie miejsce w finale zajęło GIM 
nr 29, brązowe medale zdobyły zawodniczki 
GIM 41, a na 4 miejscu uplasowało się G 55.   

Co ciekawe 16  kwietnia w finale Gim-
nazjady chłopców udział wzięły reprezen-
tacje tych samych szkół co w rozgrywkach 
dziewcząt... A zanotowano w nim następu-
jące rezultaty:
Gim 55 – Gim Sal  4 : 1
Gim 29 – Gim 41  8 : 0
Gim 55 – Gim 41  5 : 0

Gim 29 – Gim Sal 2 : 6
Gim 55 – Gim 29  2 : 4
Gim 41 – Gim Sal  6 : 3

W zawodach zwyciężyli zawodnicy Gim-
nazjum nr 29, trenowanego przez Katarzy-
nę Suss i występującego w składzie: 
Tomaszewski Jakub, Kóska Marcin, 
Pokrzywniak Piotr, Zawada Adrian, 
Jarosz Krzysztof, Siewruk Aleksan-
der, Sarnowski Jakub, Różycki Mar-
cin, Jakubiak Jakub, Nowak Dominik, 
Kozak Mateusz, Drożdżyński Adam. 
Srebrne medale wywalczyli hokeiści GIM nr 
55, brązowe G 41, a poza podium znalazło się 
Gimnazjum Salezjańskie.   

Tekst: Mariusz Frąckowiak
Foto: Sylwia Najewska-Szeszuła

Stały skład finałów Gimnazjady
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Imprezy

Po raz trzeci gospodarzem Finału Ligi 
Koszykówki SPGim Dziewcząt Niezrze-
szonych było XX LO z Darią Gozimirską-
Taciak na czele. Bezpośrednio do finału 
awansowały XX LO oraz „Marynka”, po 
półfinałach do tych zespołów dołączyły 
ubiegłoroczne finalistki z XI LO oraz VI LO. 
Mecze odbywały się w dniach 10-12 marca 
systemem „każdy z każdym”, a zanotowano 
w nich następujące wyniki: 
XI LO – MM         34:28
XX LO – VI LO    75:28
XI LO – VI LO     30:44
XX LO – MM  107:32
VI LO – MM      47:39
XX LO – XI    100:24

Po raz trzeci z rzędu i od 3 lat nie 
przegrywając w finałach żadnego meczu 
Mistrzostwo Poznania wywalczyły koszy-
k a r k i  X X  L O .  Z w y c i ę s k a  d r u ż y n a , 
prowadzona przez trener Darię Gozimir-
ską-Taciak, grała w składzie: Jagoda 
Berć, Ewelina Ziółkowska, Martyna 
Głuszak, Natalia Michalczyk, Marta 
Kaziród, Patrycja Pawliszyn, Jankowska 
Zuzanna, Nicol Kasprzak, Marta 
Filipowska i Magda Pastuszyńska. 
Drugie miejsce, wygrywając 2 mecze, zajęły 
koszykarki VI LO trenowane przez Walde-
mara Mendla. Na 3 miejscu uplasowało 
się XI LO prowadzone przez trenera Pawła 
Morawskiego. Poza podium w tym roku 

znalazła się „Marynka” prowadzona przez 
trenera Marka Lebiedzińskiego. Królem 
strzelców turnieju finałowego została 
koszykarka „Dwudziestki” Ewelina Ziół-
kowska, która w 3 meczach zdobyła aż 140 
punktów. Wybrano też pierwszą „piątkę” 
turnieju w której oprócz tej zawodniczki 
znalazły się: M. Głuszak (XX LO), K. 
Idziak (LO MM), M. Soszyńska (VI LO) 
i M. Pawelczak  M. (XI LO). Zespoły 
i zawodniczki zostały dekorowane przez 
Dyrektora XX LO Lechosława Rybkę, 
a ceremonii nagradzania towarzyszyła tele-
wizja winogradzka.

Tekst i foto: Daria Gozimirska-Taciak

Koszykarki XX LO ciągle niepokonane

Do Ligi Szkół PGim w koszykówce 
chłopców w sezonie 2014/2015 zgłosiło się 
17 szkół ponadgimnazjalnych. Drużyny 
zostały podzielone na 3 grupy, a rozgrywki 
toczyły się od października. W I etapie 
zespoły rywalizowały w grupach systemem 
„każdy z każdym”, mecz i rewanż. Zwycięzcy 
grup uzyskiwali bezpośredni awans do 
finału. Zespoły z drugich miejsc rozegrały 
turniej barażowy też systemem „każdy 
z każdym”, a zwycięzca dołączył do 
finalistów. I tak w turnieju finałowym 
znalazły się zespoły: 17 LO, 5 LO, 16 LO 

i 5 LO - skład był więc taki sam jak w roku 
ubiegłym! Termin imprezy od lat jest 
nieprzypadkowy, bo tradycyjnie turniej 
finałowy rozgrywany jest przed Świętami 
Wielkanocnymi. Finały w tym roku odbyły 
się w dn. 30.03-1.04 w hali sportowej ZSO 4 
w Poznaniu i rozgrywane były system „każdy 
z każdym”. Organizatorzy i kibice 17 LO 
stworzyli iście finałową oprawę, dzięki 
czemu te 3 dni były świętem ligowej 
koszykówki w Poznaniu. Mecze zakończyły 
się następującymi wynikami: 
17 LO – 5 LO  56:63

6 LO – 16 LO  48:67
17 LO – 16 LO  43:42
6 LO – 5 LO  33:53
16 LO – 5 LO  50:43
17 LO – 6 LO  78:53

1 miejsce w turnieju zajęli koszykarze 16 
LO, wyprzedzając 5 i 17 LO. Czwarta lokata 
przypadła 6 LO.

Zespoły te otrzymały z rąk Dyrektora 
ZSO 4 Marka Kordusa medale, puchary 
oraz pamiątkowe koszulki. 

Tekst: Róża Wachowska

POWTÓRZONY SKŁAD FINAŁÓW Z UB.R.
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Wydarzenia

26 zespołów wystartowało w tegorocz-
nych rozgrywkach Licealiady w piłce siat-
kowej dziewcząt. Zespoły rywalizowały od 
listopada ub.r. Turniej finałowy został roze-
grany 23 marca w hali sportowej Zespołu 
Szkół Mistrzostwa Sportowego z udziałem: 
33 LO, 3 LO, 6 LO oraz drużyny gospodarzy. 
Szkoły te, poza zespołem ZSMS, który awans 
do finału uzyskał automatycznie, o wejście 
do turnieju finałowego walczyły w drodze 
eliminacji. W rozgrywkach Licealiady mogą 
startować zawodniczki zrzeszone w klubach 
ligowych, stąd o sile poszczególnych zes-
połów decydowały reprezentantki wiodą-
cych poznańskich klubów. Faworytem 
zmagań były siatkarki ZSMS – złote meda-
listki Mistrzostw Wielkopolski Juniorek.

W pierwszym spotkaniu półfinałowym 
zmierzyły się reprezentantki 3 LO i ZSMS, 
mecz od początku do końca przebiegał pod 
dyktando bardziej doświadczonych zawod-
niczek ZSMS, które pewnie pokonały swoje 
rywalki w dwóch setach. Drugi półfinał to 
pojedynek siatkarek 6 LO i 33 LO. Tutaj 
również przydało się ogranie w meczach 

ligowych podopiecznych Daniela Bana-
szewskiego z LO 33, które pewnie wygrały 
2:0. W „małym finale” zawodniczki trenerki 
Marii Rakowskiej z „Szóstki” potrze-
bowały jedynie dwóch setów, by sięgnąć po 
brązowe medale tegorocznej Licealiady, 
wygrywając do 10 i 12 pkt. Mecz finałowy to 
pojedynek „starych znajomych” czyli ZSMS 
i 33 LO. Doświadczenie zdobyte na parkie-
tach II i III ligi seniorek oraz w rozgrywkach 
młodzieżowych pozwoliły siatkarkom ZSMS 
kontrolować wydarzenia na boisku. Podo-
pieczne trenera D. Banaszewskiego 
mimo ambitnej walki musiały uznać wyż-
szość siatkarek ze Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego, które zwyciężyły w 2 setach (do 
17 i 20 pkt.). W zespole trenera Marka 
Tuszyńskiego występowały następujące 
zawodniczki: Marta Byczyńska, Edyta 
Mazurczak, Patrycja Chromińska, 
Agata Łowigus, Dominika Szczepa-
niak, Angelika Basta, Kinga Loręcka, 
Maria Stenzel, Agnieszka Brewka, 
Aleksandra Jaroni ,  Aleksandra 
Sadowska i Dagmara Gaudyn. Wszyst-

kie zespoły otrzymały pamiątkowe koszulki 
oraz puchary, a 3 najlepsze zespoły również 
medale. 

Wygrywając poznańską Licealiadę siat-
karki ZSMS uzyskały przepustkę do rozgry-
wek wojewódzkich, gdzie też spisały się 
rewelacyjnie. W turnieju finałowym, który 
rozegrany został w Kaliszu, odniosły kom-
plet zwycięstw, pokonując w decydującym 
o „złocie” pojedynku VII LO SMS Kalisz 2:0 
(25:18, 25:13). Mecze finału wojewódzkiego 
stały na wysokim poziomie sportowym, bo 
uczestniczyły w nim zawodniczki na co dzień 
grające w czołowych klubach regionu, 
medalistki Mistrzostw Wielopolski w kate-
gorii kadetek i juniorek, jak i rozgrywkach 
III i II ligi. Tym samym uczennice poznań-
skiego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sporto-
wego, szkoły objętej programem Szkolnych 
Ośrodków Siatkarskich pod patronatem 
PZPS, już piąty raz z rzędu sięgnęły po tytuł 
Mistrzyń Wielkopolski Szkół Ponadgimna-
zjalnych!

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Bernard Guziałek

ZSMS najlepszy w Poznaniu i Wielkopolsce
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Imprezy

11 zespołów wystartowało w tegorocz-
nych zmaganiach szkół gimnazjalnych 
w piłce siatkowej w ramach Ligi dziewcząt. 
Rywalizacja rozpoczęła się w październiku. 
W I etapie drużyny podzielone na 3 grupy 
rozegrały turnieje, których gospodarzem 
była każda szkoła. Mecze rozgrywano sys-
temem „każdy z każdym” do dwóch wygra-
nych setów. II etapem był turniej barażowy 
z udziałem drużyn, które zajęły po I etapie 
trzecie miejsca w grupach. Do III etapu 
awansowały 2 najlepsze zespoły. Turniej 
barażowy odbył się 19.01 z udziałem G 29, 
G 58 oraz G 64 (gospodarz). W III etapie 
drużyny podzielone na 2 grupy półfinałowe 
rozegrały turnieje, których gospodarzem 
była każda ze szkóa. Do finału awansowały 
2 pierwsze zespoły z każdej grupy. 

Turniej finałowy odbył się 30 marca 

w hali sportowej „Posnania”. Do finału za-
kwalifikowały się Gimnazja nr 5, 30, 58 i 67. 
Mecze rozgrywane były wg systemu „każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów. 
Układ meczów sprawił, że stawką przed-
ostatniego pojedynku było trzecie miejsce 
w Lidze. Spotkały się w nim siatkarki G 58 i 
G 67, ostatecznie po zaciętym meczu 
zwyciężyły zawodniczki G 58.Niepokonane 
okazały się podopieczne trenera Piotra 
Kołodziejskiego z „Piątki” grające w skła-
dzie: Boger Julia, Kaźmierczak Marta, 
Wenska Zuzanna, Chmielecka Joan-
na, Kubiak Wiktoria, Robak Klaudia, 
Tomczak Olimpia, Kulikowska Alicja, 
Stróżyk Magdalena, Słońska Sylwia, 
Budnik Natalia, które zanotowały na 
koncie 3 zwycięstwa, choć ostatni mecz 
turnieju z G 30 rozstrzygnięcie znalazł 

dopiero w tie breaku. Oto wyniki wszystkich 
meczów:
G 5 - G 67   2:0 (25:3, 25:18)
G 30 - G 58  2:0 (25:15, 25:15)
G 5 - G 58   2:0 (25:4, 25:16)
G 30 - G 67  2:0 (25:22, 25:20)
G 58 - G 67  2:1 (25:23, 18:25, 15:11)
G 5 - G 30   2:1 (25:2, 27:29, 15:11)

Drugie miejsce zajęły siatkarki G 30, 
trzecie Gim nr 58, a czwarte Gim 67. Podczas 
ceremonii dekoracji najlepsze zespoły 
w tegorocznych ligowych rozgrywkach szkół 
gimnazjalnych dziewcząt otrzymały z rąk 
sędziego głównego zawodów Jana Koło-
dziejczaka puchary, medale oraz pamiąt-
kowe koszulki.

Tekst: Róża Wachowska

„PIĄTKA” NA PIĄTKĘ

W sezonie 2014/2015 w rozgrywkach 
Ligi Szkół Gimnazjalnych w piłce siatkowej 
chłopców uczestniczyło 7 zespołów. Zma-
gania gimnazjalistów rozpoczęły się wraz 
z końcem października. W I etapie drużyny, 
które zostały podzielone na 2 grupy roze-
grały turnieje, gdzie gospodarzem była 
każda szkoła. W turniejach grano systemem 
„każdy z każdym”. W II etapie zwycięzcy 
grup awansowali bezpośrednio do finału. 
Drużyny z drugich i trzecich miejsc roze-
grały dwumecz. Spotkania rozgrywane były 
do 3 wygranych setów wg klucza 2A - 3B oraz 
2B - 3A, a zwycięzcy dołączyli do grona 
finalistów.

Turniej finałowy odbył się 31 marca 
w hali sportowej „Posnania”. Zakwalifiko-

wały się do niego reprezentacje z Gimna-
zjum nr 5, nr 6, nr 29 oraz nr 30. Mecze 
rozgrywane były wg systemu „każdy 
z każdym” do dwóch wygranych setów. Oto 
ich wyniki:
G 6 - G 29  2:0 (25:20, 25:23)
G 30 - G 5  2:0 (25:7, 25:11)
G 6 - G 5   2:0 (25:15, 25:23)
G 30 - G 29  1:2 (20:25, 25:17, 13:15)
G 29 - G 5  2:0 (25:18, 25:11)
G 6 - G 30  2:1 (12:25, 26:24, 15:10)

Najlepszym zespołem tegorocznej Ligi 
zostali siatkarze Gim. nr 6, prowadzeni 
przez trenera Przemysława Kosickiego, 
którzy w ostatnim meczu turnieju - decy-
dującym o złotych medalach, pokonali w tie 
breaku podopiecznych trenera Krzysztofa 

Graczyka z G 30. Brązowe medale trafiły do 
rąk siatkarzy z Gim. nr 29, którzy w spot-
kaniu o trzecie miejsce pokonali zawodni-
ków z G 5. Trenerzy wybrali dodatkowo 
„Dream Team” tegorocznej Ligi. Najlep-
szymi siatkarzami turnieju finałowego 
zostali: Gracjan Nawrot, Patryk Gut-
kowski (obaj Gim 6), Robert Walczak, 
Wojciech Pakuła (obaj Gim 30), Paweł 
Wesołek (Gim 29) i Wojciech Łabuz 
(Gim 5). Medale, puchary oraz pamiątkowe 
koszulki dla najlepszych zespołów i zawod-
ników wręczał dyrektor Zespołu Szkół 
z Oddziałami Sportowymi nr 1 Sławomir 
Anioł.

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Anna Makowska

„Szóstka” na szóstkę
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Wydarzenia

20 zespołów wystartowało w tegorocznej 
Lidze Szkół PGim. dziewcząt. Rywalizacja 
siatkarek toczyła się od października, a dru-
żyny zostały podzielone na 4 grupy. 
W I etapie zespoły rozgrywały mecze grupo-
we „każdy z każdym”, mecz i rewanż. W II 
etapie drużyny, które zajęły 2 pierwsze 
miejsca w grupach utworzyły 4 pary, 
w których zespoły rozgrywały mecz i rewanż. 
Do finału awansowali zwycięzcy par. I tak 
w turnieju finałowym, który odbył się w 
dniach 17-19.03 w hali sportowej 20 LO 
wystąpiły 4 drużyny: Zespół Szkół Handlo-
wych, Zespół Szkół Zawodowych nr 6, 20 LO 
oraz Zespół Szkół Mechanicznych. Rozgry-
wany on był tradycyjnie systemem „każdy 
z każdym” do 3 wygranych setów. W porów-
naniu z ub. r. w składzie drużyn biorących 
udział w finale powtórnie znalazły się tylko 
siatkarki trenera Błażeja Wiercińskiego 
z ZSH. 

Już I dzień zmagań pokazał, że walka o 
złote medale będzie niezwykle zacięta. 
Pierwszy mecz turnieju pomiędzy „Han-
dlówką” a ZSZ nr 6 zakończył się w 5 setach 
na korzyść ZSH. Gospodynie natomiast 
w 3 partiach pokonały zawodniczki ZSMech. 

II dzień zmagań też przyniósł tie breaka 
w meczu ZSZ nr 6 z ZSMech, jednak ze 
względu na grę nieuprawnionej zawodniczki 
w drużynie ZSMech mecz został zweryfiko-
wany jako walkower 3:0 na korzyść siat-
karek ZSZ nr 6. W drugim meczu tego dnia 
zespół trenerki Lucyny Puc z LO nr 20 
wygrał w 3 setach z popularną „Handlówką”. 
Sporo sportowych emocji przyniósł też 
ostatni dzień turnieju. W przedostatnim 
meczu siatkarki ZSH zwyciężyły 3:1 
z ZSMech, a aż 5 setów mogli oglądać kibice 
w pojedynku 20 LO z ZSZ nr 6. Ostatecznie 
to podopieczne Lucyny Puc mogły święto-
wać zwycięstwo po ostatnim gwizdku sę-
dziów, wygrywając w tie breaku 15:12. 
Drugie miejsce wywalczył ZSH, trzecią loka-
tę zajął ZSZ nr 6, a na czwartej pozycji turniej 
skończył ZSMech. Oto szczegółowe wyniki 
poszczególnych meczów:
Z.S.H. - Z.S.Z nr 6 3:2 (25:23, 25:13, 15:25, 
22:25, 15:11)
XX LO - Z.S.M. 3:0 (25:19, 25:12, 25:16)
Z.S.Z nr 6 - Z.S.M. 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) - 
walkower
XX LO - Z.S.H. 3:0 (25:20, 25:19, 25:22)
Z.S.H. - Z.S.M. 3:1 (19:25, 25:6, 25:23, 

25:18)
XX LO - Z.S.Z nr 6 3:2 (25:16, 25:18, 
23:25, 17:25, 15:12)

„Dwudziestka” grała w tym turnieju 
w następującym składzie: Klaudia Spy-
chalska, Magdalena Pastuszyńska, 
Marta Filipowska, Patrycja Grześ-
kowiak, Agata Chełmińska, Angelika 
Nowacka, Anita Herman, Natalia 
Kaczor, Nadia Gruszczyńska. To histo-
ryczny sukces tej szkoły w rozgrywkach piłki 
siatkowej dziewcząt, gdyż do tej pory 20 LO 
kojarzone było z dużymi sukcesami żeń-
skiego sportu ale w koszykówce! Trenerzy 
tradycyjnie po meczach wyróżnili najlepsze 
zawodniczki w swoich drużynach, którymi 
zostały: Magdalena Pastuszyńska, 
Patrycja Grześkowiak , Marta Fili-
powska (wszystkie z 20 LO), Katarzyna 
Matysiak, Patrycja Chudak (obie z ZS 
Handlowych), Klaudia Śliwińska (ZSZ nr 
6). Najlepsze 3 drużyny otrzymały z rąk 
Dyrektora 20 LO Lechosława Rybki 
i Prezesa Poznańskiego SZS Pawła Fili-
powskiego puchary, medale oraz pamiąt-
kowe koszulki.

Tekst: Róża Wachowska

Historyczne zwycięstwo „Dwudziestki” 

W dniach 24-26 marca w hali sportowej 
Liceum im. Św. Marii Magdaleny spotkały 
się 4 najlepsze siatkarskie męskie drużyny 
w ramach finału Ligi Szkół PGim. Do tego-
rocznych rozgrywek zgłosiło się 18 zespo-
łów, podzielonych na 4 grupy, które rozpo-
częły zmagania w październiku 2014 r. 
W I etapie drużyny rywalizowały w grupach 
systemem „każdy z każdym”, mecz i rewanż. 
W II etapie zespoły, które zajęły 2 pierwsze 
miejsca w grupach rywalizowały o awans do 
ścisłego finału, w którym znalazły się osta-
tecznie zespoły: 9 LO, 10 LO, ZSZ nr 6 oraz 

gospodarzy LO MM.
Turniej finałowy rozgrywany był syste-

mem „każdy z każdym” do 2 wygranych 
setów. 3 dni finałowe przebiegały w iście 
sportowej atmosferze, przy świetnej opra-
wie zapewnionej przez organizatora. Mecze 
dwóch pierwszych dni finału kończyły się 
w 3 setach. I tak drużyny ZSZ nr 6 oraz 
gospodarzy wygrały odpowiednio z 9 LO 
i 10 LO. Tym samym ostatni dzień finału 
decydował o ostatecznych rozstrzygnięciach 
medalowych. W meczu nr 5 spotkały się 
zespoły, które miały po 4 pkt na koncie, 
a więc zwycięzca tego meczu automatycznie 
zdobywał złote medale tegorocznej Ligi. Od 
pierwszej piłki mecz był bardzo wyrównany, 
a o końcowym sukcesie musiał zdecydować 
„set prawdy”, czyli tie break. Zespół gospo-
darzy niesiony dopingiem licznie zgroma-
dzonej publiczności wygrał ostatecznie 
z ZSZ nr 6 3:2 i wraz z ostatnim gwizdkiem 
sędziów mógł świętować zwycięstwo w całej 
Lidze. Zwycięstwo tym cenniejsze, że dru-
żyna LO MM wróciła na szczyt po 2 latach 
przerwy, a w drodze do finału nie doznała ani 
jednej porażki! Trener Jerzy Styskal miał 
do dyspozycji następujących zawodników: 
Maciej Lipnicki, Piotr Miara, Sebas-
tian Orwat, Marcin Dobak, Łukasz 
Bakinowski, Jędrzej Niciński, Woj-

ciech Bratkowski, Marcin Lesiński, 
Jakub Wytykowski. Sporo emocji przy-
niósł również ostatni mecz pomiędzy 10 LO 
i 9 LO. Zespół trenera Zbyszko Tytko 
z „Dziesiątki” to ubiegłoroczny triumfator 
rozgrywek ligowych, w tym sezonie mimo 
zaciętej walki w 5 setach ostatecznie znalazł 
się tuż za podium zajmując miejsce czwarte. 
Oto wyniki turnieju finałowego:
9 LO - Z.S.Z nr 6 0:3 (21:25, 25:27, 28:30)
LO MM - 10 LO 3:0 (25:17, 25:15, 25:21)
Z.S.Z nr 6 - 10 LO 3:0 (25:18, 25:20, 
27:25)
9 LO - LO MM 0:3 (18:25, 17:25, 25:27)
Z.S.Z nr 6 - LO MM 2:3 (25:27, 25:23, 
18:25, 25:19, 12:15)
10 LO - 9 LO 2:3 (20:25, 25:17, 25:13, 
15:25, 11:15)

Na zakończenie finałów trenerzy wybrali 
„dream team”, czyli najlepszych zawod-
ników poszczególnych drużyn. Zostali nimi: 
Łukasz Bakinowski, Maciej Lipnicki 
(obaj LO MM), Jakub Śliwa, Jakub 
Weichert (obaj ZSZ nr 6), Wojciech 
Krzyżostaniak (9 LO) i Kuba Powę-
zowski (10 LO).

Tekst: Róża Wachowska
Foto: Maria Wajda

„MARYNKA” WRÓCIŁA NA MISTRZOWSKI TRON
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Z życia MOS

27 marca nastąpiło podsumowanie spor-
towej imprezy dla najmłodszych mieszkań-
ców Poznania. Przez 4 dni Hala Widowis-
kowo-Sportowa „Arena” była oblegana 
przez pięciolatków i sześciolatków z 43 
poznańskich przedszkoli. W odbywającym 
się po raz trzynasty Sportowym Zajączku 
rywalizowało aż 1200 dzieci.

Odbywająca się od 2003 roku impreza co 
roku przyciąga tłumy dzieci oraz ich opieku-
nów. Każdego dnia „Arena” gościła około 
300 przedszkolaków, którzy brali udział 
w 12 przygotowanych specjalnie dla nich 
konkurencjach, które nawiązywały do Świąt 
Wielkanocnych. Oprócz zmagań sporto-
wych na najmłodszych czekały trampoliny, 
dmuchane zamki, zajęcia artystyczne i tane-

czne, w trakcie których wielki entuzjazm 
wśród dzieci wywoływały popularne „kaczu-
chy” oraz zabawa „Tańczymy labado”. Za 
oprawę artystyczną odpowiedzialna była 
Agencja Rytm, która przygotowała piosenki 
i występy między konkurencjami sprawnoś-
ciowymi, natomiast nad sprawną rywali-
zacją czuwali studenci Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu.

Impreza organizowana jest przez Mło-
dzieżowy Ośrodek Sportowy oddział  Poz-
nańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji przy 
wsparciu Wydziału Sportu i Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta Poznania. Środki na 
organizację pochodzą z tzw. funduszu 
antynarkotykowego, który wspiera działa-
nia edukacyjne i sportowe dla dzieci, 

propagując wśród najmłodszych zdrowy 
i aktywny tryb życia.

W trakcie zmagań nie był wyłaniany 
zwycięzca. Wygranymi były wszystkie dzieci 
uczestniczące w zabawie. Każde przedszkole 
w nagrodę za udział w Sportowym Zajączku 
otrzymało od organizatorów pamiątkowe 
koszulki oraz zestawy sprzętu sportowego. 
Upominki dzieciom wręczyły: pomysło-
dawczyni imprezy Ewa Bąk – Dyrektor 
Wydziału Sportu, Radne Miasta Poznania - 
Joanna Frankiewicz i Lidia Dudziak, 
a  także  Beata Opoń-Gibczyńska 
z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych. 
Kolejny Sportowy Zajączek już za rok!

Tekst i foto: Kamil Szulc

SPORTOWY ZAJĄCZEK 2015  

15 kwietnia na terenie „Polany Harcerza” 
przy jeziorze Maltańskim odbyły się Mis-
trzostwa Miasta Poznania w Indywidual-
nych Biegach Przełajowych. Impreza była 
połączona z Memoriałem Szwarca oraz 
Mistrzostwami Powiatu. Po raz pierwszy 
impreza pod nazwą „Bieg im. Bronisława 
Szwarca” została przeprowadzona w 1945 r. 
Z roku na rok impreza cieszyła się coraz 
większym powodzeniem. W latach 70-tych 
przyjęto nazwę Memoriału im. Bronisława 
Szwarca. Na początku lat 80-tych zanie-
chano organizowania biegów w związku 
z likwidacją sekcji LA KS „Warta”. W roku 
2002 z inicjatywy Rady Pedagogicznej 
Szkoły Podstawowej nr 51 im. Bronisława 
Szwarca w Poznaniu oraz Wielkopolskiego 
Związku Lekkiej Atletyki odżyła idea organi-
zowania Memoriału. Od 2002 roku współ-
organizowany on jest przez Szkolny Związek 
Sportowy „Wielkopolska”  oraz Poznańskie 
Ośrodki Sportu i Rekreacji oddział Mło-
dzieżowy Ośrodek Sportowy w Poznaniu. 
Rok 2015 to czternasta edycja biegów 
memoriałowych Bronisława Szwarca - 
dziesiąty raz organizowana w ramach Poz-
nańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w bie-
gach przełajowych i po raz piąty w ramach  
Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
będących eliminacjami do finału woje-
wódzkiego. Oto wyniki Indywidualnych 
Mistrzostw Poznania.
Szkoły Podstawowe:
1000 m, Kobiety, rocznik 2003 i młodsze:
1 miejsce: Emilia Nowak, SP 14 Poznań
2 miejsce: Marta Danek, SP 51 Poznań
3 miejsce: Emilia Przymuszała, SP 51 
Poznań

1000 m, Mężczyźni, rocznik 2003 i młodsi:
1 miejsce: Wiktor Gaweł, SP 28 Poznań 
2 miejsce: Błażej Hozakowski, SP 60 
Poznań
3 miejsce: Maksymilian Jadrych, SP 60 
Poznań
1000 m, K, rocznik 2002: 
1 miejsce: Maria Kosman, SP 3 Poznań
2 miejsce: Maja Kopańska, SP 14 Poznań
3 miejsce: Weronika Ziętkiewicz, SP 28 
Poznań
1000 m, M, rocznik 2002:
1 miejsce: Jasza Szajrch, Internatioonal 
School 
2 miejsce: Kacper Dudek, SP 6 Poznań
3 miejsce: Jacek Merlinger, SP 61 
Poznań

Gimnazja:
1500 m, K, rocznik 2000 i młodsze:
1 miejsce: Magdalena Garasz, GIM 26
2 miejsce: Jadwiga Wyrwińska, GIM 
SALEZJAŃSKIE
3 miejsce: Halina Rasińska, GIM 33
2000 m, M, rocznik 2000 i młodsi: 
1 miejsce: Kacper Dratwa, ZSMS
2 miejsce: Szymon Mikołajczak, GIM 9
3 miejsce: Wiktor Kurzawski, GIM 
SALEZJAŃSKIE 
1500 m, K, rocznik 1999:
1 miejsce: Magdalena Zaborowska, 
GIM 67
2 miejsce: Martyna Manicka, GIM 
SALEZJAŃSKIE
3 miejsce: Barbara Sikora, GIM 
SALEZJAŃSKIE
2000 m, M, rocznik 1999:
1 miejsce: Krystian Dydymski, GIM 26

2 miejsce: Bartosz Maciaszczyk, GIM 
33
3 miejsce: Błażej Kosicki, GIM 
SALEZJAŃSKIE 

Szkoły Ponagimnazjalne:
1500 m, K, rocznik 1998 i młodsze:
1 miejsce: Marcelina Antoniuk, VI LO
2 miejsce: Zosia Fraś, LO MM
3 miejsce: Daria Łączna, VIII LO
2000 m, M, rocznik 1998 i młodsi:
1 miejsce: Alan Szerszeniewski, ZSMS
2 miejsce: Piotr Jaraszkiewicz, LO MM
3 miejsce: Etiene Brotier, 
SALEZJAŃSKIE LO
1500 m, K, 1996 i młodsze: 
1 miejsce: Anna Majek, VI LO 
2 miejsce: Ewelina Ziółkowska, XX LO
3 miejsce: Katarzyna Sokołowska, 
SALEZJAŃSKIE LO
2000 m, M, rocznik 1996 i młodsi:
1 miejsce: Hubert Borowiński, IX LO
2 miejsce: Jakub Tomczak, VIII LO
3 miejsce: Hubert Pawlicki, VII LO

Tekst i foto: Kamil Szulc

Mistrzostwa Miasta Poznania w Indywidualnych Biegach Przełajowych
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Zadanie realizowane z funduszy Urzędu Miasta Poznania Wydziału Sportu

Poznański Szkolny Związek Sportowy informuje, 
że zakończenie Sportowego Roku Szkolnego 2014/2015 planowane jest na 12 czerwca 2015 

na obiekcie MOS, ul. Gdańska 1. Szczegóły wkrótce na stronie www.szs.poznan.pl
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