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Szanowni Państwo – nauczyciele wychowania fizycznego poznańskich szkół!
W tym roku mija 15 lat naszej współpracy. Współpracy, która przynosi konkretne, wymierne efekty. Dzięki Państwa
zaangażowaniu w sport szkolny możemy
pochwalić się sukcesami nie tylko
w województwie, ale także na arenie
ogólnopolskiej. Ostatni rok przyniósł nam
9 złotych medali, 7 srebrnych i 7 brązowych
w Mistrzostwach Województwa Wielkopolskiego. Korzystając z okazji chcielibyśmy
tą drogą bardzo serdecznie pogratulować
szkołom, opiekunom oraz dyrektorom szkół
za tak wspaniałe sukcesy!
W roku szkolnym 2015/2016 tradycyjnie
już Poznański Szkolny Związek Sportowy we
współpracy z POSiR oddział Młodzieżowy
Ośrodek Sportowy jest organizatorem
Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Jest to możliwe dzięki środkom ﬁnansowym
przeznaczonym na sport szkolny przez
Urząd Miasta Poznania Wydział Sportu.
Dzięki tej owocnej 15-letniej współpracy
z Wydziałem Sportu możemy realizować tak
bogaty program Igrzysk, jak również
program Trener Osiedlowy. Staramy się
również wspierać wszelkie inicjatywy szkół
w zakresie poszerzania obszaru sportu
szkolnego.
W tym roku do kalendarza imprez wprowadziliśmy unihokej dziewcząt i chłopców
na poziomie ponadgimnazjalnym. Dyscyplina ta jest objęta współzawodnictwem
szkół i jest liczona do punktacji.
Bardzo ważną informacją jest to,
że w tym roku szkolnym najstarszym
rocznikiem biorącym udział w
Licealiadzie jest rocznik 1996. Można
powiedzieć, że jest to rewolucyjna
zmiana, gdyż od wielu lat nie udawało
się zrealizować postulatu by m.in.
uczniowie czwartych klas technikum
brali udział w rozgrywkach Licealiady.
Kolejne bardzo ważne zmiany to:
· Aerobik grupowy – odbędzie się na
dotychczasowych zasadach, ale nie
będzie brany pod uwagę do punktacji
szkół. Wynika to z bardzo małego
zainteresowania szkół oraz ze zmian

jakie zaproponował SZS Wielkopolska
(tzw. strefy). Zainteresowanych udziałem prosimy o uważne śledzenie strony
internetowej SZS Wielkopolska.
· Poznański SZS od roku szkolnego
2015/2016 wprowadza na poziomie
ponadgimnazjalnym nową dyscyplinę –
streetball – koszykówka 3x3, która
będzie dyscypliną olimpijską na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Ta dyscyplina
nie będzie również brana pod uwagę
w punktacji szkół. Gimnazjada w streetball dziewcząt i chłopców odbędzie się
wg odrębnego regulaminu Wielkopolskiego Turnieju Orlika (zgłoszenia do
biura SZS Wielkopolska).
· Badminton drużynowy chłopców
i dziewcząt na poziomie ponadgimnazjalnym – wprowadzamy tę dyscyplinę
po raz pierwszy. Rywalizacja odbędzie
się bez punktacji do współzawodnictwa
sportowego szkół.
· Piłka nożna chłopców szkół podstawowych – odbędzie się tradycyjnie
w ramach rozgrywek Wielkopolskiego
Turnieju Orlika i będzie realizowana
przez SZS Wielkopolska. Poznański SZS
prześle wszystkie zgłoszenia udziału
w rozgrywkach do biura SZS Wielkopolska i ten związek jest bezpośrednim
koordynatorem i organizatorem tych
zawodów. Prosimy o śledzenie strony
SZS Wielkopolska. Przypominamy, że ta
dyscyplina objęta jest współzawodnictwem szkół i zaliczana jest do
punktacji.
Jak Państwo zauważyliście zmian
w organizacji imprez jest dość dużo,
dlatego jeszcze raz przypominamy
o systematycznej kontroli stron internetowych Poznańskiego SZS, jak i SZS
Wielkopolska!
Drugim dużym programem oprócz
PIMS, który realizujemy ze środków
ﬁnansowych przekazywanych corocznie
przez Urząd Miasta Poznania Wydział
Sportu, jest program Trener Osiedlowy.
W tym roku szkolnym jest to już 7 edycja
tego programu. Projekt ten ma na celu

uaktywnienie dzieci z poznańskich szkół
podstawowych. Jest alternatywą dla
spędzania czasu przed komputerem. Zajęcia
sportowe odbywają się w wymiarze 2 lub 4
godzin tygodniowo i są całkowicie bezpłatne
dla dzieci. Jednym z głównych założeń
projektu jest ścisła współpraca
Poznańskiego SZS i trenerów osiedlowych
z poznańskimi klubami sportowymi. Celem
tych działań jest m.in. umożliwienie
młodym sportowcom kontynuowania
przygody ze sportem w klubie sportowym
oraz zwiększenie aktywności i efektywności
działań klubów. Jest to bardzo dobra droga
do kontynuowania swojej sportowej pasji
w Młodzieżowych Centrach Sportu, które
również są ﬁnansowane ze środków Urzędu
Miasta Poznania Wydziału Sportu. Ta
trójstronna, wieloletnia współpraca owocuje corocznie bardzo dobrymi wynikami
osiąganymi przez naszych młodych sportowców na arenie ogólnopolskiej. Podsumowaniem programu Trener Osiedlowy jest
wielki festyn rekreacyjno-sportowy organizowany na obiekcie MOS. W tym roku na
festynie bawiło się ponad 700 dzieci
z programu Trener Osiedlowy.
Poniżej przypominamy najważniejsze
informacje dla wszystkich nauczycieli
uczestniczących w zawodach organizowanych przez Poznański SZS.
Biuro Poznańskiego SZS czynne
jest od poniedziałku do piątku w godz.
8.30-15.30. W kwestiach ﬁnansowych
prosimy o wcześniejszy kontakt
telefoniczny: 61 877 23 29 celem
potwierdzenia obecności księgowej.
Wszystkie bieżące informacje przekazujemy na naszej stronie. Prosimy o systematyczne korzystanie z informacji tam
zawartych oraz o kontrolowanie terminów
zawodów. Przypominamy, że organizator poszczególnych etapów
rozgrywek jest zobowiązany do
pisemnego powiadomienia pozostałych szkół o miejscu i terminie
rozgrywanych zawodów na minimum
7 dni przed planowanym terminem
ciąg dalszy na str. 2

Z życia SZS
ciąg dalszy ze str. 1
zawodów. Prosimy również o upewnienie się, że wiadomość dotarła
(w latach ubiegłych występowały
przypadki problemów technicznych
np. awarii fax itp.). Jednocześnie
informujemy, że wiadomość na naszej
stronie o terminie, miejscu i godzinie
zawodów jest informacją wiążącą dla
startujących w zawodach. Organizator ma
też obowiązek ścisłego przestrzegania
terminów, regulaminów i sprawozdawczości merytorycznej z zawodów.
Zachęcamy do przesyłania dokumentacji
fotograﬁcznej z danej imprezy – wystarczy
kilka zdjęć, które będziemy zamieszczać na

„Wieści ze szkół”
27 listopada br. w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym nr 1 na os. Władysława
Łokietka już po raz 8 rozegrano zawody na
ergometrach wioślarskich. W zawodach
wystartowało 13 Szkół Podstawowych
z Poznania i jedna z Zalasewa. Łącznie
w dwóch kategoriach wiekowych (chłopców
i dziewcząt z klasy piątej oraz z szóstej)
wystartowało aż 220 osób.
Dziewczęta z kl. V i VI ścigały się na
dystansie 150 m, natomiast chłopcy na
dystansie 200 m. W tym roku organizator
imprezy UKS „Wioślarz” zmienił formułę
rozgrywania zawodów. Mianowicie każda
kategoria wiekowa startowała w biegu
eliminacyjnym i pierwszych ośmiu zawodników i zawodniczek, którzy uzyskali najlepszy czas w przedbiegach, kwaliﬁkowało się
do ścisłego ﬁnału. Tym sposobem najlepsi
startowali dwukrotnie, a biegi ﬁnałowe były
bardzo wyrównane i zacięte. O zwycięstwie
często decydowały ułamki sekund. Młodzież
z takiego rozwiązania była bardzo zadowolona, a atmosfera zawodów poszybowała
mocno w górę. Podobnie jak w latach
ubiegłych tak i w tym roku w imprezie
wystartowała młodzież z Ośrodka SzkolnoWychowawczego dla Niesłyszących ze
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naszym proﬁlu FB.
Szkoły, które awansują do ﬁnałów
wojewódzkich mają obowiązek kontaktowania się z biurem SZS Wielkopolska celem
uzyskania informacji o terminie i miejscu
rozgrywania ﬁnałowych rozgrywek (strona
internetowa: www.szs.wielkopolska.pl).
Trenerzy Osiedlowi zobowiązani są natomiast do pisemnego powiadomienia biura
Poznańskiego SZS w przypadku odwołania
lub przesunięcia godziny zajęć (mail:
biuro@szs.poznan.pl) oraz do przesyłania
na ten adres mailowy sprawozdań za
działalność po każdej edycji programu tj.
w grudniu 2015 i w czerwcu 2016.

UWAGA - BARDZO WAŻNE!
Przypominamy o obowiązku dostarczania list imiennych na wszystkie zawody
sportowe (druk dostępny na stronie
www.szs.poznan.pl w dziale pliki do
pobrania). Brak tego druku będzie jednoznaczny z niedopuszczeniem do startu
w zawodach. Formularz ten musi być dołączony do protokołów i jest integralną częścią
sprawozdawczości z zawodów.
W imieniu Zarządu Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego życzę sukcesów
i satysfakcji z pracy w roku szkolnym
2015/2016!
Paweł Filipowski
– prezes Poznańskiego SZS

Ergometry 2015
„Śródki” oraz najmłodsi uczniowie z klas
I–IV. Radości i gorącego dopingu ze strony
najmłodszych dla startujących można było
tylko pozazdrościć. Oto wyniki w poszczególnych kategoriach:
Kl. V dziewcząt:
1. Marta Brzezińska - SP 65
2. Wiktoria Kępiak - SP 26
3. Martyna Bednarz - SP 65
Kl. V chłopcy:
1. Piotr Szajda - SP Zalasewo
2. Mateusz Kałek - SP 35
3. Kondrat Adamski - SP 1
Kl. VI dziewcząt:
1. Alicja Wojtkowiak - SP 35
2. Wiktoria Popławska - SP11
3. Angela Przybysz - SP 28
Kl. VI chłopcy:
1. Kacper Sztaba - SP 27
2. Kacper Nowicki – OS-W dla
Niesłyszących
3. Aron Himouni - SP 35
Punktacja szkół:
1. SP 35 – 61 pkt.
2. SP 65 i SP 1 – 37 pkt.
3. SP11 – 32 pkt.
4. Zalasewo -33 pkt.
5. OS-W dla Niesłyszących – 25 pkt.

6. SP 26 – 24 pkt.
7. SP 28 – 20 pkt.
8. SP 27 – 16 pkt.
9. SP 71 – 10 pkt.
10. SP 17 – 9 pkt.
11. SP 48 i SP 51 – 0 pkt
UKS „Wioślarz” dziękuje za pomoc
i wsparcie przy organizacji VIII edycji
zawodów „Ergometr dla wszystkich” następującym osobom i instytucjom: Prezesowi
PSM K. Winiarzowi i M. Tokłowiczowi,
kierownikowi działu sportu PSM A. Łabęckiemu, Dyrektorowi Wydziału Oświaty
Urzędu m. Poznań Przemysławowi Foligowskiemu, Radnemu Woj. Wlkp.,
Przewodniczącemu Kom. Sportu i Turystyki
Maciejowi Wituskiemu, olimpijczykowi
Mariuszowi Kubiakowi, Prezesowi PSP
Jerzemu Kaczmarkowi, Prezesowi Poznańskiego Szkolnego Związku Sportowego
Pawłowi Filipowskiemu, Prezesowi TW
Polonia Włodzimierzowi Adamiakowi,
za wsparcie ﬁnansowe i nadzór merytoryczny Jackowi Kropikowi, ﬁrmom:
„Olimpijczyk”, „Podium”, „Chemik”, „Fikot”
i Maciejowi Kosteckiemu z Fair Playce
Centrum Sportu i Rekreacji.
Grzegorz Nowak

Wywiady

Wywiad z dyrektor SP nr 20 w Poznaniu - Beatą Lewicką-Płaczek,
byłą reprezentantką Polski w maratonach kajakarskich, a obecnie uczestniczką różnych zawodów triathlonowych i biegów długodystansowych.

TCS New York City Marathon 2015
- Na początek gratulacje z powodu
kolejnego wygranego konkursu na
funkcję dyrektora SP 20 na Osiedlu
Rzeczypospolitej 44. Trudniej było
niż poprzednim razem?
- W dobie ciągłych zmian w oświacie
pełnienie funkcji dyrektora, a co za tym idzie
odpowiedzialność, która na mnie spoczywa
nie jest rzeczą prostą. Sam konkurs w takim
świetle nie jest trudny.
- Wiem, że bardzo bliski, jako
dyrektorce placówki, jest dla Pani
sport w tej szkole. Czy tak ważny był
on od dzieciństwa i jak traﬁła Pani do
kajakarstwa?
- Sport jest mi bliski od czasu szkoły
podstawowej. Kiedy byłam w 4 klasie moja
nauczycielka wychowania ﬁzycznego
Barbara Lewandowska-Szwarc (obecnie
nauczycielka LO 14) zaprowadziła mnie do
KS „Warta”, gdzie rozpoczęłam swoją
przygodę z kajakarstwem. To pani Basia i jej
mąż Zbyszek zaszczepili we mnie ducha
sportu, to oni przekazali mi swoją pasję.
Jeżdżąc na zawody szkolne uczyłam się od
nich zaangażowania. Atmosfera w ówczesnej SP 31 była iście sportowa, wszyscy
chcieliśmy być w reprezentacji szkoły i to
w każdej dyscyplinie. Dziś z perspektywy
czasu wiem, że mój późniejszy wybór drogi
zawodowej i zaangażowanie w sport szkolny
to zasługa lat spędzonych pod skrzydłami
Państwa Szwarc. Serdeczne dzięki Basiu
i Zbyszku!
Najważniejsze zawsze pozostaną córki,
a w dali Manhattan

- Największym Pani sukcesem w kajakarstwie było wywalczenie brązowego medalu Mistrzostw Świata
w maratonie w konkurencji „jedynek”
w Nottingham w 1988 r. Czy zamieniłaby Pani to osiągnięcie na coś
innego w swoim życiu?
- To było bardzo dawno temu, patrząc
z perspektywy tylu lat zmieniały się moje
priorytety i cele. Nie żyję wspomnieniami,
wyznaczam sobie nowe cele, mam nowe
marzenia. W tamtym czasie zamieniłabym
ten brązowy medal na „złoto”…
- Od kiedy zaczęła się Pani przygoda
z triathlonem i biegami ulicznymi,
w tym maratońskimi?
- Biegałam zawsze, także trenując kajakarstwo, bo bieg to jedna z form treningu
kajakarza, a poza tym lubię biegać. Maratonów w swoim życiu ukończyłam tylko 3,
częściej startuję w biegach ulicznych na
krótszych dystansach, a ponieważ lubię
wyzwania, kiedy triathlon zawitał do
Poznania postanowiłam się do niego
przygotować i wziąć w nim udział.
- Proszę chociaż troszkę pochwalić się
swoimi najlepszymi czasami i wynikami z biegów i triathlonu, aby
czytelnicy Sportu Młodych mogli się
do nich w jakiś sposób porównać.
- Proszę bardzo: biegi uliczne: 10 km – 45
min, półmaraton – 1:36, maraton 3:45;
triathlon na dystansie olimpijskim Poznań
2015 – 2:54, ¼ Ironman Poznań 2014 –
2:52.
- Biega Pani nie tylko na imprezach
w Polsce, ale także za granicą, w tym
np. w Maratonie Nowojorskim. Co
wywarło w nim na Pani największe
wrażenie?
- Maraton Nowojorski, to niezapomniane
emocje, moc wrażeń i wzruszeń od samego
startu do mety. Największe wrażenie to
organizacja, logistyka i tłumy, gigantyczne
tłumy kibiców. Startowaliśmy z wyspy
Staten Island (logistycznie przetransportowanie 50 tys. zawodników na wyspę trwało
od 5 rano), a na niej… zastaliśmy piknik,
biwak, wioskę olimpijską, wspólną zabawę
wszystkich narodów. Zaraz po starcie
zbiegaliśmy mostem na Brooklyn - piękny
widok. Były tam tłumy ludzi, którzy krzyczeli
i klaskali, miałam wrażenie, że każdy
biegnący został obdarowany uśmiechem.
Pierwsze 20 km samo się biegło. Czułam
jakbym płynęła na fali, a tłum ludzi
biegnących za mną popycha mnie do
przodu. Na 13 mili, czyli mniej więcej
w połowie trasy była polska dzielnica
Greenpoint i wiele naszych narodowych
ﬂag, kibiców z Polski oraz wiwaty, które
dodawały sił. Piękny i zarazem długi był bieg
przez Manhattan - prawie jak Hetmańską
w Poznaniu. W momencie wbiegnięcia na
Manhattan okazało się, że kibiców jest
jeszcze więcej oraz jest jeszcze bardziej
wesoło i głośno. Skąd ci ludzie się wzięli?
Ach - z całego świata przecież! Wszędzie
widzę mnóstwo krzyczących i wiwatujących

widzów. Więc pojawia się gęsia skórka i łzy
z emocji, że spełniam właśnie swoje wielkie
marzenie.
- Oprócz „dyrektorowania” jest Pani
także Trenerem Osiedlowym Poznańskiego SZS. Można to pogodzić?
- Przede wszystkim jestem nauczycielem
wychowania ﬁzycznego i trenerem, to jest
moja pasja i mój zawód, dyrektorem się
bywa. Prowadzenie zajęć z dziećmi daje mi
wiele radości i satysfakcji.
Po zdobyciu złota na PIMS

- Dwukrotnie SP 20 wspólnie z Radą
Osiedla Rataje organizowała Ratajskie Igrzyska Olimpijskie. Czy
doczekamy się trzeciej edycji RIO
i jakie są Pani plany i marzenia na
Nowy Rok?
- W roku 2016 przypada organizacja
III Ratajskich Igrzysk Olimpijskich - bardzo
ważnych dla naszej społeczności ratajskiej,
bo oprócz idei olimpijskiej połączy nas
nazwa. Olimpiada w roku 2016 odbędzie się
przecież w brazylijskim Rio de Janeiro. RIO
wpisały się już na stałe w kalendarz
wydarzeń sportowo-kulturalnych Osiedla.
RIO przyciąga nie tylko uczestników
i kibiców, zawsze swą obecnością
zaszczycają nas olimpijczycy i władze
miasta. To wszystko dzieje się dzięki
dużemu zapałowi i pomysłowości nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 20, ale także
dzięki przychylności dyrektorów oraz
sprawności organizacyjnej nauczycieli
wychowania ﬁzycznego ratajskich szkół,
które są gospodarzami poszczególnych dni
olimpijskich. Należą im się wyrazy ogromnego uznania, bo to profesjonalnie przeprowadzona inicjatywa sportowa. Osobiste zaś
plany i marzenie na Nowy Rok to ukończenie sierpniowego Herbalife IRONMAN
70.3 Gdynia na dystansie 1,9 km pływania,
90 km jazdy na rowerze i 21,1 km biegu.

Na szczycie
drapacza chmur
w Nowym Jorku
Rozmawiał: Mariusz Frąckowiak
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Wydarzenia

Licealiada w unihokeju
Po raz drugi w historii Poznańskich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej zorganizowano
zmagania w unihokeju na poziomie szkół
ponadgimnazjalnych. W edycji 2015/2016
Licealiady chłopców wystartowało 12 drużyn: ZSMS, LO MM, 20 LO, 4 LO, 3 LO, ZSZ
nr 1, ZSEkonomicznych, 2 LO, Zespół Szkół
Elektrycznych nr 2, 16 LO, 6 LO i LO SAL.
Zostały one podzielone na 4 grupy półﬁnałowe, w których grały systemem "każdy
z każdym" a awans do turnieju ﬁnałowego
uzyskiwał najlepszy zespół z każdej grupy.
W ﬁnałowej "czwórce" znalazły się
drużyny: ZSMS, Zespół Szkół Ekonomicznych, 4 LO i 16 LO. Turniej rozgrywany
był też systemem "każdy z każdym". W jego
trakcie nie brakowało niespodzianek
a o końcowej kolejności ﬁnału decydował
ostatni mecz. I tak, mimo jednej porażki,
złote medale wywalczyli zawodnicy 16 LO w
składzie: Marcin Różycki, Tomasz
Sauer, Piotr Przyborowski, Tadeusz
Hernacki, Mateusz Jarecki, Jakub
Jakubiak, Jędrzej Kosakowski,
Kajetan Piszczek, Paweł Bożydaj,
Jakub Majer, trener Katarzyna Sϋss.
Drugie miejsce zajęli hokeiści Szkoły Mistrzostwa Sportowego, trzecia lokata
przypadła drużynie Zespołu Szkół Ekono-
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micznych, a 4 LO uplasowało się tuż za
podium. Oto wyniki wszystkich meczów:
ZSMS - 16 LO
2:3
4 LO - ZS EKON.
1:1
ZS EKON. - 16 LO
2:1
4 LO - ZSMS
0:4
16 LO - 4 LO
3:1
ZSMS - ZS EKON.
3:1
Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe koszulki oraz puchary z rąk Prezesa
Poznańskiego SZS Pawła Filipowskiego,
a trzy najlepsze drużyny tegorocznej Licealiady także medale. Zespół 16 LO będzie
reprezentować Poznań w ﬁnale wojewódzkim.
Z kolei w tegorocznych rozgrywkach
Licealiady w unihokeju dziewcząt wystartowało 6 drużyn: ZSMS, 6 LO, ZSZ nr 1, LO
MM, LO SAL i 20 LO. Zespoły zostały
podzielone na 2 grupy półﬁnałowe, w których grały systemem "każdy z każdym"
a awans do turnieju ﬁnałowego uzyskiwały
2 najlepsze drużyny z każdej grupy. I tak
w ﬁnale, który został rozegrany 1 grudnia
w hali sportowo-widowiskowej Arena,
znalazły się: ZSMS, 6 LO, SAL i LO MM.
Faworytkami turnieju rozgrywanego systemem "każdy z każdym" były ubiegłoroczne
mistrzynie - zawodniczki ZSMS. Zgodnie

z oczekiwaniami nie zawiodły one swoich
kibiców i odniosły same zwycięstwa. Miejsce
drugie zajął zespół 6 LO, brązowe medale
traﬁły do rąk uczennic LO SAL, a tuż za
podium uplasowały się zawodniczki LO
MM. Oto wyniki zanotowane w ﬁnale:
ZSMS - LO MM
1:0
6 LO - LO SAL
2:2
LO MM - 6 LO
1:2
LO SAL - ZSMS
1:4
ZSMS - 6 LO
7:1
LO MM - LO SAL 1:1
Wszystkie zespoły z rąk Prezesa Poznańskiego SZS Pawła Filipowskiego otrzymały pamiątkowe koszulki oraz puchary,
a 3 pierwsze drużyny dodatkowo medale.
Zwycięski zespół ZSMS, który będzie reprezentować Poznań w ﬁnale wojewódzkim,
występował w turnieju w następującym
składzie: Dominika Dewicka, Oliwia
Wróblewska, Dagmara Nowacka,
Natasza Suszyńska, Jowita Hyla,
Klaudia Głowacka, Julia Jarzyńska,
Roxana Michałowicz, Natalia
Lewińska, Karolina Pohl.
tekst: Róża Wachowska
foto: Elżbieta Skowron

Imprezy

Halowe turnieje piłki nożnej

21 i 22.11 w hali sportowej SP nr 34 na os.
B. Śmiałego w Poznaniu w 26 halowym
turnieju piłki nożnej szkół podstawowych
o Puchar Prezydenta Miasta Poznania,
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i prezesa
WZPN swoje mecze w ramach PIMS zaczęli
rozgrywać szóstoklasiści. Na półmetku
rywalizacji w tych oﬁcjalnych VII Mistrzostwach m. Poznania na czele tabeli
znajdowali się piłkarze SP 60, którzy
w 7 spotkaniach zdobyli 16 pkt. Znakomicie
spisywali się też chłopcy z SP 28, którzy
w pięciu meczach zdobyli komplet
15 punktów i z takim dorobkiem zajmowali
drugie miejsce. Zespoły z miejsc 3-6, tj. SP
nr 51, 19, 34 i 17 reprezentowały wyrównany
poziom, gromadząc 12-13 pkt, ale w 6 lub 5
spotkaniach. Na listę strzelców wpisało się
58 uczniów, którzy łącznie zdobyli 147
bramek, a na czele z 15 golami był Wiktor
Gaweł z SP 28.

Swoje rozgrywki zawodnicy rocznika
2003 zakończyli turniejem rozegranym
29.11 w tym samym miejscu. Zacięta walka
toczyła się do ostatniego meczu. Łącznie
w zawodach wystartowało 13 szkół, które
systemem „każdy z każdym” rozegrały 78
spotkań. Ostatecznie w silnej rywalizacji
z jedną porażką zwyciężyli podopieczni
Marka Trepki z SP 28, drugie miejsce
zajęli uczniowie trenerów Sylwii
Rolnickiej i Krzysztofa Sypuły z SP 60,
a trzecie chłopcy Mirosława Wódkowskiego z SP 17. Oto czołowa siódemka
w tabeli PIMS w rozgrywkach szóstoklasistów:
M-ce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szkoła
SP 28
SP 60
SP 17
SP 51
SP 6
SP 34
SP 19

Mecze
12
12
12
12
12
12
12

Punkty
33
31
26
24
22
20
17

Bramki
46:11
34:5
24:14
31:9
19:15
32:16
21:24

Drużyna z SP 28 będzie reprezentować
Poznań w ﬁnale wojewódzkim w Pile.
Najlepszym zawodnikiem mistrzostw
wybrano Piotra Sikorę z SP 17, najlepszym
bramkarzem - Jana Wolbacha z SP 60,
a najlepszym strzelcem został zdobywca 29

bramek Wiktor Gaweł z SP 28. Ogółem
w obu turniejach strzelono 275 goli, a na listę
strzelców wpisało się 72 piłkarzy.
Piątoklasiści z rocznika 2004 w sali
sportowej SP 34 rozpoczęli swoje rozgrywki
5 i 6.12. Do zawodów zgłosiło się dwanaście
drużyn, które systemem „każdy z każdym”
rozegrają łącznie 66 spotkań. Po rozegraniu
pierwszych pięciu meczów przez każdą
z drużyn najlepiej wypadli zawodnicy z SP
60 (trener Sylwia Rolnicka), którzy
po stoczeniu pięciu spotkań zdobyli komplet
15 punktów, świetnie wypadli też uczniowie
z SP 51 (trener Maciej Bandosz), którzy
zgromadzili 13 punktów. Oto aktualna
czołówka tych rozgrywek:
M-ce
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szkoła
SP 60
SP 51
SP 34
SP 17
SP 6
SP 89
SP 19

Mecze Punkty Bramki
5
15
18:1
5
13
16:2
5
10
14:7
5
10
10:4
5
9
10:4
5
7
8:10
5
7
7:10

Na liście najlepszych strzelców prowadzi na
razie Jakub Gubański z SP 60, zdobywca
7 bramek.
tekst i foto: Krzysztof Rex

Finały Gimnazjady w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców
Zawody z udziałem 4 najlepszych drużyn
dziewcząt i chłopców z poznańskich gimnazjów odbyły się 16.11 w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1. W pierwszym
półﬁnale dziewcząt Gimnazjum 27 pokonało
Gimnazjum Salezjańskie 3:0, a w drugim
Gim. 31 zwyciężyło 3:0 G 33. W meczu
ﬁnałowym Gim. nr 27 pokonało 3:0 G 31
i zdobyło Mistrzostwo Poznania. W pojedynku o trzecie miejsce Gim. 33 wygrało

z Gimnazjum Salezjańskim 3:1.
Z kolei w półﬁnałach chłopców po bardzo zaciętych meczach Gimnazjum 29
zwyciężyło 3:2 Gim. 31, a Gimnazjum
Salezjańskie także 3:2 pokonało G 26.
W meczu ﬁnałowym Gim. nr 29 wygrało
z Gimnazjum Salezjańskim 3:0, zdobywając
Mistrzostwo Poznania, a w meczu o trzecie
miejsce G 31 pokonało 3:1 Gim. 26.
Zawody zostały przeprowadzone spraw-

nie, turniej został rozegrany na ośmiu
stołach w miłej i sportowej atmosferze,
a sędziowali go uczniowie Gim. 27. Dwie
pierwsze drużyny dziewcząt, tj. Gimnazjum
nr 27 i 31 oraz dwa pierwsze zespoły
chłopców, tj. Gimnazjum 29 i Salezjańskie
reprezentowały Poznań na Mistrzostwach
Wielkopolski Gimnazjów w Luboniu.
tekst: Dorota Matus-Jankowiak
foto: Joanna Parchoć

PIMS w Drużynowym Tenisie Stołowym
Zawody odbyły się 17.11 w Zespole Szkół
z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
w Poznaniu. Udział w nich wzięły 4 najlepsze
drużyny dziewcząt i 4 chłopców z poznańskich szkół podstawowych. W półﬁnałach dziewcząt SP 14 pokonała 3:0 SP 50,
a SP 61 wygrała 3:1 z SP 65. W meczu
ﬁnałowym „Czternastka” zwyciężyła 3:0 SP
61, natomiast w pojedynku o trzecie miejsce
SP 65 po zaciętym pojedynku pokonała 3:1

SP 50.
Wśród chłopców mecze rozgrywane były
systemem „każdy z każdym” pomiędzy
trzema drużynami: SP 50, SP 14 i SP 62.
Czwarta drużyna SP 7 zrezygnowała
z rozgrywek ze względów zdrowotnych
jednego z zawodników. Złoty medal
wywalczyli tenisiści SP 50 pokonując po 3:0
SP nr 62 i nr 14. W meczu o drugie miejsce
SP 14 pokonała 3:0 uczniów SP 62, którzy

tym samym zajęli miejsce trzecie.
Zawody rozegrane na ośmiu stołach
sędziowali uczniowie SP 50, a cały turniej
został sprawnie przeprowadzony w miłej
i sportowej atmosferze. Dwie pierwsze
drużyny dziewcząt i chłopców awansowały
do ﬁnału Mistrzostw Wielkopolski Szkół
Podstawowych.
Dorota Matus-Jankowiak
(organizator z ZS z OI nr 1)
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Fotoreportaż

Finał Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców

28 listopada w Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 3 odbył się Finał
Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców. Turniej odbył się
w miłej i sportowej atmosferze. Zawodnicy
zostali nagrodzeni medalami oraz pucha-
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rami, które wręczyła sędzia główna
zawodów Joanna Parchoć.
W kategorii dziewcząt w turnieju
rywalizowały: 16 LO, LO MM, ZSZ nr 6 i 8
LO. Po zaciętych pojedynkach mistrzyniami
zostały dziewczęta z 16 LO wyprzedzając

tenisistki z LO MM, „Ósemki” i ZSZ nr 6.
W kategorii chłopców najlepsi okazali się
uczniowie 5 LO przed chłopcami z ZS
Budowlanych, z 11 LO oraz „Dwójki”.
Joanna Parchoć
(organizatorka z ZS z OS nr 3)

Wydarzenia

„Czwórka” obroniła tytuł sprzed roku
W tegorocznej edycji Licealiady w piłce
ręcznej dziewcząt 17 drużyn walczyło o prymat najlepszej szkoły w Poznaniu. Rozgrywki wystartowały pod koniec września i odbywały się w 3 etapach. Wszystkie turnieje
rozgrywane były w hali sportowo-widowiskowej Arena. Do turnieju ﬁnałowego, który
odbył się 5 listopada awansowały szkoły:
ZSMS, 5 LO, ZSEkonomicznych i obrończynie tytułu sprzed roku – 4 LO.
W pierwszym meczu półﬁnałowym
spotkały się zespoły 4 LO i ZSEkon. Piłkarki
ręczne „Czwórki” mimo walki i zaangażowania zawodniczek „Ekonomika” zwyciężyły w tym meczu 25:12, udowadniając, że
i w tym roku mierzą w złote medale. Na
słabszą dyspozycję zawodniczek ZSEkon.
mógł wpłynąć fakt, że dzień wcześniej
rozgrywały turniej półﬁnałowy, w którym
stoczyły niezwykle zacięty i wyrównany
mecz z ZSMS, ostatecznie przegrywając
1 bramką. W ataku 4 LO brylowała skrzydłowa Karolina Szajek – autorka 8 bramek, 6 razy do bramki rywalek traﬁła
Joanna Korytowska, a 4 celne traﬁenia to
rezultat Anety Czyżewskiej. W zespole
ZSEkon. zdecydowaną liderką była
Paulina Olenderek, która zdobyła
7 bramek w tym spotkaniu.
Drugi mecz półﬁnałowy pomiędzy ZSMS
i 5 LO to, mimo posiadania w szeregach
„Piątki” tzw. ósmego zawodnika, czyli sporej
ilość kibiców - zdecydowana dominacja

szczypiornistek ze Szkoły Mistrzostwa
Sportowego, dla których najwięcej bramek
(6) rzuciła Laura Wosińska, a po 4 –
Natalia Zawadzka i Wiktoria Maciejak. Honorowe traﬁenia dla 5 LO zaliczyły
Nicole Kandulska i Martyna Mazur.
W pojedynku o 3 miejsce spotkały się
zespoły ZSEkon. i 5 LO. Zespoły te, które
w meczach półﬁnałowych musiały uznać
wyższość rywalek. całość swoich sił rzuciły
właśnie na „mały ﬁnał”. W „Ekonomiku”
w ataku szalała Katarzyna Górecka
i wspomniana wcześniej Paulina Olenderek, które łącznie zdobyły aż 13 bramek
w tym meczu. Świetna dyspozycja strzelecka
Martyny Mazur z 5 LO – autorki aż
9 bramek nie wystarczyła i ostatecznie
z brązowych medali po zwycięstwie 18:12
mogły cieszyć się podopieczne Aleksandry
Rozalskiej z ZSEkon. Na podkreślenie
zasługuje świetna postawa zgromadzonych
kibiców 5 LO i ZSEkon., którzy głośnym,
kulturalnym dopingiem wspierali swoje
koleżanki na boisku.
Pojedynek dwóch najlepszych drużyn
tegorocznej Licealiady zapowiadał spore
emocje. Na boisku spotkały się obrończynie
mistrzowskiego tytułu sprzed roku –
reprezentantki 4 LO oraz rewelacja tegorocznych rozgrywek – uczennice ZSMS.
W szeregach tych drużyn występowały
zawodniczki na co dzień grające w klubach
sportowych w Poznaniu i Wielkopolsce.

Konfrontacja uczennic 2 i 3 klasy „Czwórki”
z uczennicami 1 klasy ZSMS była jednak
dość jednostronnym widowiskiem.
Atmosferę ﬁnału co rusz podgrzewali za to
kibice, którzy głośnym dopingiem nagradzali świetne zagrania poszczególnych
zawodniczek. W ataku znów błyszczała
Karolina Szajek, która co chwilę zapisywała się na liście strzelców, zdobywając
ostatecznie 6 bramek w tym meczu. Taką
samą liczbę traﬁeń dla 4 LO zaliczyła też
Joanna Korytowska. W drużynie ZSMS
3 bramki zdobyła Laura Wosińska. Mecz
zakończył się wynikiem 17:7 dla zawodniczek 4 LO (trenerka Iwona Miś), które tym
samym obroniły tytuł sprzed roku. A grały
one w składzie: Martyna Kaczmarek,
Anna Chmura, Joanna Korytowska,
Katarzyna Pakulska, Zuzanna Paszkowicz, Aneta Czyżewska, Karolina
Szajek, Adrianna Racka, Aneta Smorowińska, Klaudia Lerwa, Agnieszka
Geiszer, Zoﬁa Jabłkowska. Podczas
ceremonii zakończenia wszystkie zespoły
otrzymały z rąk Prezesa Poznańskiego SZS
puchary oraz pamiątkowe koszulki, a trzy
najlepsze drużyny medale. Złote medalistki
Licealiady 2015/2016 - drużyna 4 LO będzie
reprezentować Poznań podczas ﬁnału
wojewódzkiego, który odbędzie się
w Wągrowcu.
tekst: Róża Wachowska
foto: Elżbieta Skowron
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Wydarzenia

Licealiada w piłce ręcznej chłopców

W tegorocznej Licealiadzie w piłce
ręcznej chłopców wzięło udział 17 drużyn.
Edycja 2015/2016 wystartowała na początku października i jak co roku podzielona
była na 3 etapy. W pierwszym z nich zespoły
rywalizowały w grupach i już wtedy nie
brakowało emocji, gdyż tylko najlepsze
drużyny z poszczególnych grup uzyskiwały
awans do turniejów półﬁnałowych. W II
etapie (półﬁnałach) z trzech zespołów
w każdej grupie z awansu do ﬁnału mogły
cieszyć się po 2 zespoły, które stworzyły
„wielką czwórkę”. Wszystkie mecze rozgrywane były w hali widowisko-sportowej
Arena. I tak w turnieju ﬁnałowym, który
odbył się 24.11 znalazły się drużyny: Zespół
Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół
Handlowych, 17 LO i 5 LO. Tytułu mistrzowskiego sprzed roku bronili piłkarze ręczni
z „Piątki” i to tylko ten zespół powtórzył się w
zestawie ﬁnału w porównaniu z ubiegłorocznymi rozgrywkami. Natomiast w składach niektórych ﬁnałowych ekip mogliśmy
ponownie zobaczyć zawodników na co dzień
reprezentujących poza swoimi szkołami
również poznańskie kluby sportowe MKS
i WKS Grunwald w kategorii juniorów lub
nawet seniorów.
W pierwszym meczu półﬁnałowym
spotkały się drużyny ZSEkon. i ZSHandl.
Podopieczni trenerki Aleksandry Rozalskiej od pierwszego meczu w tegorocznych
rozgrywkach pokazali, że w tym roku będą
bardzo groźnym zespołem, a swoją siłę
udowodnili w konfrontacji z kolegami
z „Handlówki” wygrywając spotkanie
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zdecydowaną różnicą bramek 18:9 i awansując do ścisłego ﬁnału. Drugi mecz
półﬁnałowy pomiędzy drużynami 17 i 5 LO
przysporzył o wiele więcej emocji.
Debiutanci w ﬁnale – zawodnicy 17 LO, dość
niespodziewanie objęli prowadzenie
w konfrontacji z obrońcami tytuły sprzed
roku i do przerwy to właśnie podopieczni
trenera Tomasza Draszkiewicza prowadzili. Kiedy wydawać by się mogło, że w tym
meczu emocje już się skończyły, w drugiej
połowie obrońcy mistrzowskiego tytułu
zabrali się do odrabiania strat. Ostatecznie
mecz zakończył się 1-bramkowym zwycięstwem zawodników 17 LO, co z pewnością
można uznać za małą sensację.
W meczu o 3 miejsce tegorocznej Licealiady zmierzyły się drużyny ZSHandlowych i
5 LO. W „Handlówce” świetną skutecznością strzelecką po raz kolejny popisywał
się Jakub Zandek, który łącznie w 2 meczach zdobył aż 15 bramek! Ostatecznie
mecz zakończył się 7-bramkowym zwycięstwem 18:11 ZSH, dla którego również był to
debiut na podium. Finał był pojedynkiem
Zespołu Szkół Ekonomicznych i 17 LO.
Faworyt był tylko jeden – ZSEkon. Dla
podopiecznych trenera Tomasza Draszkiewicza sam awans do ścisłego ﬁnału
Licealiady był już ogromnym sukcesem,
szczególnie, że w składzie „Siedemnastki”
ciężko szukać zawodników na co dzień
grających w poznańskich klubach piłki
ręcznej. „Ekonomik” zaś od lat jest uznaną
marką jeśli chodzi o piłkę ręczną, a w tym
roku jego zawodnicy prezentowali najrów-

niejszą formę oraz wysokie umiejętności,
a świetna postawa w bramce Emila Lechocińskiego zasługuje na szczególne
wyróżnienie. To co nie udało się im rok temu
z nawiązką odebrali zatem w sezonie
2015/2016. W meczu ﬁnałowym niesieni
dopingiem licznie zgromadzonych kibiców
zwyciężyli 19:7 i zdobyli złote medale, czym
powtórzyli sukces z sezonu 2011/2012. Oto
skład aktualnych Mistrzów Licealiady:
Bartosz Żybura, Dominik Molenda,
Paweł Świętek, Daniel Grabarkiewicz,
Dominik Leoszko, Patryk Maćkowiak,
Grzegorz Budny, Artur Rożek, Emil
Lechociński, Adam Domagalski,
Michał Szeps, Andrzej Siminiak,
Dominik Brodowski, Jakub Kaus,
Hubert Jagodziński, Damian Ignaszczak.
Po końcowym gwizdku sędziów nastąpiła ceremonia dekoracji. Zespoły otrzymały
z rąk Prezesa Poznańskiego SZS Pawła
Filipowskiego puchary oraz pamiątkowe
koszulki a trzy najlepsze także medale.
Najlepszemu zespołowi tegorocznej Licealiady medale oraz puchar wręczał także
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
Krzysztof Redliński.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom
turnieju ﬁnałowego, a zawodnikom ZSEkon.
życzymy powodzenia w ﬁnale wojewódzkim
w Wągrowcu.
tekst: Róża Wachowska
foto: Elżbieta Skowron

Imprezy

Finał PIMS w badmintonie chłopców

19 listopada w Szkole Podstawowej nr 20
odbył się turniej ﬁnałowy badmintona
chłopców, do którego zakwaliﬁkowały się

reprezentacje szkół SP 82, SP 28, SP 20 i SP
18. Mecze były długie i pełne emocji,
a najdłuższy z nich był ten ﬁnałowy
pomiędzy SP 28 i SP 82, zakończony
wynikiem 3:2 dla SP 28. Brązowe medale
zdobyli reprezentanci gospodarzy. Po
zakończonym turnieju dyrektor SP 20
Beata Lewicka-Płaczek wręczyła
uczestnikom puchary, medale oraz koszulki
ufundowane przez „Poznański” SZS.
Zwycięzcom życzymy udanego występu na
Mistrzostwach Wielkopolski.
Barbara Jaworska
(organizatorka z SP 20)

20.11w SP nr 82 odbył się ﬁnał Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Drużynowym Badmintonie dziewcząt. Uczestnikami były cztery najlepsze poznańskie
„podstawówki”: nr 82, 54, 60 i Salezjanie.
W pierwszym półﬁnale SP 82 pokonała po

zaciętym meczu SP 60 - 3:2, a w drugim
meczu półﬁnałowym SP Salezjanie ulegli SP
54 - 1:3.
Mecze o stawkę, czyli „mały ﬁnał”
o 3 miejsce i pojedynek o mistrzostwo nie
dostarczyły już tylu emocji, bowiem ich
zwyciężczynie były wyraźnie lepsze od
rywalek. Trzecie miejsce wywalczyła SP 60
pokonując SP Salezjanów - 3:0, a w wielkim
ﬁnale SP 54 wygrała z SP 82 - 3:0 i będzie
reprezentować Poznań w ﬁnale wojewódzkim. Oto składy w jakich grały reprezentacje
poszczególnych szkół. Mistrzynie PIMS z SP
54: Antosia Joachimiak, Zuzia
Bartłomiejczak, Oliwia Konieczna; SP
82: Basia Sobańska, Zuzia Wyrzy-

Drużynowy Badminton dziewcząt
kiewicz, Natasza Tomczak; SP 60: Julia
Dymowska, Julia Szymkowiak; SP
Salezjanie: Zosia Wawrzyniak, Maria
Wyrwińska.
Bartosz Kukurowski
(organizator z SP 82)

Gimnazjada w badmintonie
W dniach 18-19.11.2015 w ZSO nr 4
odbyły się ﬁnały Poznańskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w badmintonie dziewcząt i chłopców w ramach Gimnazjady.
Najpierw do rywalizacji przystąpili chłopcy.
W pierwszym półﬁnale zmierzyły się drużyny z G 26 i G Salezjanie. W meczu tym lepsze
okazało się G SAL, które z gospodarzami
turnieju wygrało w stosunku 3:1. Do
drugiego pojedynku półﬁnałowego przystąpiły G International School oraz G 5. Mecz
zakończył się wygraną G INTER 3:0.
Spotkanie o III miejsce było bardzo zacięte
i zakończyło się wygraną „Piątki” z G 26
w stosunku 3:2. Był to udany rewanż G 5 za
turniej półﬁnałowy, w którym lepsze było
Gim. nr 26. W meczu ﬁnałowym drużyna
G INTER nie pozostawiła wątpliwości kto
jest mistrzem i gładko wygrała z G SAL 3:0.
Oto składy w jakich grały poszczególne
zespoły. G International School: Kajetan

Jeziak, Michał Tecław, Wojciech
Matuszewski; G Salezjanie: Marcin
Pakuła, Wiktor Kurzawski; G 5:
Mateusz i Łukasz Tomczak; G 26: Piotr
Kaczorek, Jakub Sadowski, Hubert
Ledzion. Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrano Kajetana Jeziaka
z G International School.
Drugiego dnia do rywalizacji przystąpiły
dziewczęta z G 5, G 26, G 58 i G 63. Mecze
były bardzo wyrównane i często o końcowym sukcesie decydował mecz deblowy.
W pierwszym półﬁnale zagrały G 63 z G 58.
Po bardzo zaciętym spotkaniu lepsze
okazały się dziewczęta z G 58, które wygrały
3:2. W drugi meczu półﬁnałowym zmierzyły
się G 26 i G 5. Spotkanie zakończyło się
wygraną gospodyń turnieju i to dziewczęta
z Gim. 26 przystąpiły do walki o złoto.
Wcześniej jednak odbył się mecz o III
miejsce, w którym dziewczęta z G 63 okazały

się lepsze od Gim. nr 5 wygrywając 3:0.
Pojedynek ﬁnałowy stał na bardzo wysokim
poziomie i zakończył się wynikiem 3:2 na
korzyść G 58, które wystąpiło w składzie:
Marta Buczkowska, Julia Rogalska
i Adelina Śliwińska. Zdobywczynie II
miejsca z G 26 grały w składzie: Justyna
Bałdyga, Natalia Stemporowska
i Julia Lewna. G 63 reprezentowane było
przez Dalię Adas i Oliwię Bisińską,
natomiast G 5 przez Emilię Gonciarz
i Klaudię Doba. Najlepszą zawodniczką
ﬁnałów wybrana została Justyna Bałdyga
z G 26.
Gimnazjum 58 i Gim. International
School będą reprezentować Poznań podczas
ﬁnałów wojewódzkich – obu reprezentacjom życzymy powodzenia i medali na tej
imprezie!
tekst i foto: Dariusz Gruchot
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Z życia MOS

„Liciada” Lekkoatletyczna
Blisko 500 poznańskich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 30 szkół wzięło udział w zawodach lekkoatletycznych na byłym stadionie
Olimpii. Organizowana przez POSiR oddział MOS „Liciada” Lekkoatletyczna była jedną z licznych dyscyplin wchodzących w skład Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Zawodnicy startowali w konkurencjach chodu, biegu na 100 m, 200 m, 400 m, 800 m ,1500 m, 110 m przez płotki, 3000
m (tylko chłopcy ) oraz rzucali oszczepem, dyskiem, pchali kulą, skakali w dal i wzwyż. Oprócz konkurencji indywidualnych uczniowie
rywalizowali w sztafecie 4x100 metrów oraz w sztafecie szwedzkiej. Najlepsi zawodnicy w każdej konkurencji otrzymali medale,
a indywidualne lokaty poszczególnych zawodników przynosiły punkty, które sumowane klasyﬁkowały szkoły do punktacji we
współzawodnictwie. Poznańskie zawody wyłoniły również zawodników, którzy później reprezentowali miasto na ﬁnałach wojewódzkich.

Imię i nazwisko
Paulina Lewandowska
Stankowska Marta
Julia Szymbrowicz
Kamila Podraza
Aleksandra Pompala
Zuzanna Sidoruk

Szkoła
LO MM
4 LO
6 LO
ZSMS
ZSGD
TIŚIA

Magda Przybylak
Patrycja Nowakowska
Jowita Kwiatkowska

TIŚiA
ZSM
LO MM

Julia Jarzyńska
Aleksandra Zielniewicz
Joanna Nyczak

ZSMS
6 LO
3 LO

Urszula Łączna
Magdalena Zaborowska
Daria Łączna

ZSE
15 LO
8 LO

Maria Hofman
Marcelina Antoniuk
Maria Pucek-Clausen

25 LO
6 LO
3 LO

Justyna Budner
Maria Gorczyca
Anita Kostrzyńska

25 LO
3 LO
1 LO

Maria Majchrzak
Katarzyna Pasterak
Agnieszka Bucher

ZSG
20 LO
6 LO

Julia Zdziebko
Paula Krause
Agata Otto

6 LO
ZSGD
TIŚiA

Kinga Banach
Anna Runka
Joanna Pospiech

20 LO
17 LO
ZSGD

Karolina Stefańczyk
Weronika Purgał
Daria Walkowiak

20 LO
20 LO
TIŚiA
20 LO
ZSGD
ZSMS
25 LO
15 LO
6 LO
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Wynik

Miejsce
Chód
10:40,85
1
10:57,77
2
12:39,79
3
100 m ppł
15,46
1
18,33
2
19,63
3
100 m
13,53
1
14,09
2
14,18
3
200 m
30,63
1
31,09
2
31,54
3
400 m
1:01,93
1
1:04,38
2
1:06,75
3
800 m
2:20,23
1
2:31,33
2
2:31,84
3
1500 m
5:09,69
1
5:25,96
2
5:39,65
3
3000 m
1
2
3
Pchnięcie kulą
8,79
1
8,61
2
8,12
3
Rzut oszczepem
30,22
1
27,02
2
26,35
3
Skok w dal
4,73
1
4,55
2
4,22
3
Skok wzwż
145
1
135
2
130
3
Sztafeta 4x100
56,44
1
57,05
2
58,60
3
Sztafeta szwedzka
2:43,26
1
2:45,84
2
2:47,51
3

Imię i nazwisko

Szkoła

Wynik

Bartosz Milne
Paweł Ratajczak
Łukasz Jankowiak

2 LO 21:20,68
1 LO 22:03,32
20 LO 22:52,02

Krzyszstof Leśniak
Patryk Ruciński
Wiktor Wasilewski

6 LO
ZSE 2
ZSE 2

17,65
17,89
18,75

Józef Wosicki
Dominik Krężel
Jakub Olejniczak

15 LO
17 LO
1 LO

11,42
11,90
11,98

Damian Jędrzejczak
Wojtek Nowak
Mich Voss

25 LO
1 LO
4 LO

23,62
24,35
25,12

Łukasz Radziak
25 LO
Sebastian Leonarczyk ZSM
Dawid Salomon
3 LO

50,89
53,19
54,21

Marcin Walczak
Piotr Kostyniak
Dariusz Janiak

25 LO
25 LO
1 LO

2:04,32
2:05,43
2:06,39

Mariusz Dotka
Bartosz Maciaszczyk
Jakub Wietrak

8 LO
1 LO
ZSMS

4:31,61
4:32,89
4:44,64

Wiktor Maćkowiak
Kacper Śmichurski
Artur Balicki

6 LO 9:58,68
2 LO 10:04,38
25 LO 10:06,89

Gerard Kurniczak
Karol Dolata
Jakub Pawłowski

15 LO
ZSB 1
ZSGD

12,90
12,75
12,57

Dawid Michalak
Paweł Cech
Artur Sargsyan

ZSE 2
6 LO
ZSM

39,98
39,87
37,83

Nikodem Bukowiecki LO 8
Jakub Leśniak
8 LO
Marcel Świerczyński LO MM

6,02
5,89
5,66

Mikołaj Powałowski ZSZ 6
Przemysław Nowak LO MM
Konrad Kawka
LO MM

170
170
165

4 LO
ZSE 2
17 LO

48,83
49,68
50,07

25 LO 2:09,98
20 LO 2:15,32
LO
2:16,47

tekst i foto: Kamil Szulc

Z życia MOS

Mistrzostwa Miasta Poznania w Pływaniu
Przez 3 dni na POSiR-owskiej „Chwiałce” odbywały się Mistrzostwa Miasta
Poznania w Pływaniu w kategorii Szkół
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Zawody wyłoniły drużyny, które
będą reprezentować Poznań w ﬁnałach
wojewódzkich. W kategorii Szkół Podstawowych bezkonkurencyjne okazała się SP 29.
Wśród gimnazjalistów najszybciej popłynęła sztafeta G 31, a z spośród szkół Ponadgimnazjalnych - ZSMS. Dodatkowo przeprowadzone zostały Mistrzostwa w Pływaniu Indywidualnym w kategorii dziewcząt
i chłopców. Najlepsi zawodnicy otrzymali
pamiątkowe statuetki, a drużyny medale.
Nagrody wręczył Dyrektor Poznańskich
Ośrodków Sportu i Rekreacji Łukasz
Miadziołko.
Klasyﬁkacja Szkół Podstawowych:
Sztafeta 10 x 25 m

1. SP 29, czas 2:43,50
2. SP 34, czas 2:48,68
3. SP 6, czas 2:58,28
Indywidualne 25 m dziewczęta:
1. Marta Olejniczak - SP 34, czas: 15,85
2. Martyna Paulińska - SP 6, czas: 15,86
3. Zuzanna Nitschke - SP 64, czas 17,83
Indywidualne 25 m chłopcy:
1. Dominik Makowski - SP 6, czas 15,32
2. Franek Adamiak - SP PIJARZY, 16,43
3. Bartosz Przewoźny - SP 34, 16,93
Klasyﬁkacja Szkół Gimnazjalnych:
Sztafeta 10 x 50 m
1. Gim 31, czas 4:55,14
2. Gim 5, czas 5:04,71
3. Gim 58, czas 5:41,63
Indywidualne 50 m dziewczęta:
1. Wiktoria Kromolnicka - G. 31, 29,43
2. Katarzyna Kozanecka - G. 5, 30,46
3. Weronika Strzyżewska -ZSMS, 32,58

Indywidualne 50 m chłopcy:
1. Olaf Bębka - Gim 31, czas 27,71
2. Maciej Kubicki - Gim 5, czas 27,78
3. Michał Zaborowski - ZSZ Pijarów,
28,39
Klasyﬁkacja Szkół Ponadgimnazjalnych:
Sztafeta 10 x 50 m
1. ZSMS, czas 4:42,71
2. III LO, czas 5:03,99
3. LO MM, czas 5:09,09
Indywidualne 50 m dziewczęta:
1. Weronika Prentka - III LO, 29,43
2. Joanna Bielewicz - ZSMS, czas 30,18
3. Hanna Wiała - LO MM, czas 30,78
Indywidualne 50 m chłopcy:
1. Kamil Piasecki - ZSMS, czas 25,31
2. Piotr Jaraszkiewicz - LO MM, 25,59
3. Arkadiusz Raducki - LO VI, 25,96
Kamil Szulc

SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
W ramach Poznańskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej Młodzieżowy Ośrodek
Sportowy zorganizował Mistrzostwa Miasta
Poznania w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Zawody na „Polanie Harcerza” przy
jeziorze Maltańskim cieszyły się bardzo
dobrą frekwencją - łącznie wystartowało aż
140 zespołów! Najlepsze z nich miały możliwość reprezentować Miasto Poznań w ﬁnałach wojewódzkich. W klasyﬁkacji szkół
podstawowych wygrała Szkoła Podstawowa
nr 51. Gimnazjum nr 26 wygrało rywalizację
w kategorii szkół gimnazjalnych w biegu

dziewcząt, natomiast w biegu chłopców
Gimnazjum nr 29. W punktacji szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyły dziewczyny z 20
LO i chłopcy z 1 Liceum Ogólnokształcącego.
Oto po 4 najlepsze zespoły w poszczególnych
kategoriach.
Klasyﬁkacja Szkół Podstawowych:
1. SP 51
2. SP 42
2. SP 60
4. SP 19

Dziewczęta:
Chłopcy:
1. GIM 26
1. GIM 29
2. GIM 65
2. GIM 4
2. GIM 33
3. Pub. Gim Katolickie
4. GIM 29
4. GIM 58
Klasyﬁkacja Szkół Ponadgimnazjalnych:
Dziewczęta:
Chłopcy:
1. 20 LO
1. 1 LO
2. LO MM
2. 2 LO
3. 8 LO
3. 8 LO
4. 2 LO
4. 3 LO
tekst i foto: Kamil Szulc

Klasyﬁkacja Szkół Gimnazjalnych:

Rozgrywki piłkarskie dobiegły końca
21 października zakończył się Finał
Mistrzostw Miasta Poznania w Piłce Nożnej
Szkół Gimnazjalnych. Rozgrywki składały
się z trzech etapów, do ostatniego zakwaliﬁkowały się 4 drużyny, które rywalizowały
w ostatnim etapie systemem „każdy z każdym”. Najlepsze okazało się Gimnazjum 3
(7 pkt.), przed Gim. 58 (6 pkt.), G nr 54
(4 pkt.) i ZSMS (0 pkt.). W turnieju ﬁnałowym przyznano także nagrody indywidual-

ne. Najlepszym bramkarzem wybrano
Jędrzeja Gramze z Gimnazjum 3,
najlepszym zawodnikiem - Mateusza
Janczaka z Gimnazjum 58, natomiast
Królem Strzelców Turnieju został Aleksander Jeży z Gimnazjum 54.
Dzień później na boisku Młodzieżowego
Ośrodka Sportowego odbył się Finał Szkół
Ponadgimnazjalnych w piłce nożnej. Z kompletem zwycięstw wygrała drużyna ZSMS, za

nią uplasowały się kolejno ZSE nr 2, ZSB-D
(oba zespoły po 4 pkt.) i LO MM (bez
punktów). Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrano Marcina Marcinkowskiego z ZSB-D, najlepszym bramkarzem
Patryka Palacza z ZSMS, a Królem
Strzelców Turnieju, którego wyłoniono po
serii rzutów karnych, został Michał
Staszak z ZSE nr 2.
Kamil Szulc
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Aktualności

Rozliczenie Programu Trener Osiedlowy - II edycja 2015
Nastąpi ono do 18 grudnia 2015 w godzinach 9:00-15:00 osobiście w siedzibie „Poznańskiego” SZS przy ul. Gdańska 1.
Rozliczenie nastąpi po spełnieniu następujących warunków:
· przedstawienie kompletnie wypełnionego „Dziennika Pracy”. Dzienniczki z brakami nie będą przyjmowane,
· przesłanie na adres biuro@szs.poznan.pl obszernych sprawozdań z przeprowadzonych zajęć w okresie wrzesień-grudzień 2015 r., opis
zorganizowanych przez Państwa turniejów oraz startów w zawodach. Zajęcia i zawody obowiązkowo muszą być udokumentowane
zdjęciami.
Przesłane sprawozdanie będzie jednocześnie częścią Państwa proﬁlu na naszej stronie internetowej oraz częścią sprawozdania, które traﬁ
do Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.
Oddając „Dzienniki Pracy” można składać również wnioski na I edycję Trenera Osiedlowego Poznańskiego Szkolnego Związku
Sportowego w 2016 roku.

XV edycja „Pucharu 5 Milionów”
Piętnasta edycja konkursu gier i zabaw
„Puchar 5 milionów” pod patronatem
Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka odbyła się tradycyjnie w poznańskiej
hali widowiskowo-sportowej Arena w dn.
14-17 grudnia. Ze względu na to, iż zawody
odbywają się w atmosferze nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia, konkurencje oraz
zabawy zostały przygotowane właśnie
w tematyce świątecznej z charakterystycznymi dla tego okresu atrybutami. W tym
roku każdego dnia rywalizuje 5 zespołów.
Każda drużyna składa się z 36 zawodnikówuczniów (po 6 z każdego rocznika), którzy
byli podzieleni na 3 grupy wiekowe,
nauczyciele brali czynny udział jako
trzynasty zawodnik w każdej podgrupie.
Zadania, które musieli wykonać nawiązywały tematyką do Świąt Bożego Narodzenia.
Pierwszą konkurencją było „Zbieranie
świątecznych zakupów”, które wbrew
pozorom przyniosło wiele trudności, ale
pojawiające się uśmiechy na twarzach były
dowodem na to, iż zadanie cieszyło się
dużym uznaniem. Następnie zawodnicy
przetaczali „Śnieżne kule” po wyznaczonym

torze. Dla najmłodszych kula była okrągła
i duża, natomiast dla najstarszych kształt
śnieżki przypominał piłkę do rugby i znacznie trudniej było ją toczyć. Dużą atrakcją
cieszyła się konkurencja „Wyścig sań” odpychając się dłońmi, zawodnicy musieli
przemieszczać się na wózkach i pokonywać
przeszkody. Oczywiście, kto pierwszy, ten
lepszy! „Wyścigi w workach” to nietypowy
wyścig św. Mikołajów, którzy dystans
musieli pokonać skacząc w workach. Oprócz
zmagań czysto sportowych uczniowie
prezentowali się ze strony artystycznej.
Każda szkoła losowała tytuł kolędy, aby
następnie przed zgromadzoną publicznością zaśpiewać i zdobyć uznanie Jury.
W przerwach między konkurencjami agencja artystyczna RYTM ze Świętym Mikołajem oraz Śnieżynką przeprowadzała atrakcyjne konkursy oraz dopingowała bawiącą
się młodzież. Uczestnicy przez cały czas
trwania zawodów wypisywali życzenia do
Świętego Mikołaja i wrzucali je worka,
najciekawsze zostały nagradzane drobnymi
upominkami. Całe zawody uatrakcyjniały
występy różnych grup tanecznych zespołu

KOLEJORZ GIRLS, natomiast w czasie
wolnym uczestnicy mogli korzystać z urządzeń rekreacyjnych dostępnych w Arenie.
Pierwszego dnia rywalizowały następujące
szkoły : SP Olimpijczyk, SP Salezjanie, SP 21,
SP 57, SP 25. W kolejnych dniach wystąpiło
15 szkół podstawowych, co dało możliwość
wspaniałej zabawy blisko 900 dzieciom.
W XV edycji konkursu „Puchar 5 milionów”
odeszliśmy od formuły z dniem ﬁnałowym.
Szkoły biorące udział w każdym dniu otrzymywały równe nagrody bez względu na
wynik. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali okolicznościowe koszulki oraz słodycze, a do szkół traﬁł sprzęt sportowy.
Najważniejszą i największą korzyścią była
dobra zabawa, zwycięzcami okazali się
wszyscy, którzy przybyli na Arenę i dobrze
się bawili. Aktywnie spędzony czas przez
młodych ludzi i wspólnie stworzona
atmosfera Świąt była na pewno pożytecznym oderwaniem od szkolnych zajęć.
tekst: Kamil Szulc
foto: Elżbieta Skowron

Szanowni Czytelnicy „Sportu Młodych” - drodzy uczniowie, nauczyciele,
dyrektorzy i pracownicy szkół, ludzie związani ze sportem szkolnym!
Niech Święta Bożego Narodzenia uczą nas miłości do ludzi i świata oraz dają wszystkim nadzieję
na lepszą przyszłość. Życzymy cudownych Świąt, pełnych życzliwości i rodzinnego ciepła, pod
choinką dużo prezentów, a w Waszych pięknych duszach wielu sentymentów! Życzymy Świąt
dających radość i odpoczynek oraz nadzieję na Nowy Rok 2016. Niech przyniesie on Wam wiele
optymizmu pozwalającego zmieniać marzenia w piękną, pełną sukcesów rzeczywistość. W 2016
roku życzymy wielu radosnych przeżyć, spokoju, wytrwałości i zdrowia w każdym jego dniu
–chcemy dla Was roku szczęśliwego - niech obﬁcie da, co ma najlepszego!
Redakcja „Sportu Młodych”, Zarząd i pracownicy Poznańskiego SZS oraz MOS
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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