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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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Ostrzeszowski festiwal siatkówki
XII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

Ostrzeszów w dniach 05. 04 – 06. 04 br. był po
raz XII gospodarzem Ogólnopolskiego Turnieju, a
raczej pięknego festiwalu piłki siatkowej dziewcząt.
Tegoroczne zawody przypadły w szczególnym
czasie, a mianowicie w roku jubileuszu 80 – lecia
istnienia Szkoły Podstawowej nr2 w Ostrzeszowie,
przy którym działa główny organizator imprezy
Uczniowski Klub Sportowy „Koliber”. Do Turnieju
zaproszone zostały czołowe kluby siatkarskie specjalizujące się w szkoleniu dziewcząt. Ekipy zostały
zakwaterowane w SP nr 2. O odpowiednie wyżywienie zadbał szef kuchni – notabene kibic siatkówki p. Krzysztof Mielcarek, który w wolnych chwilach
dopingował wszystkie zespoły do zażartej walki.
Zanim rozpoczęła się walka sportowa na trzech
boiskach w hali Gimnazjum nr 2 i I LO w Ostrzeszowie podczas uroczystego otwarcia, zebranych
gości, zawodniczki i ich trenerów powitał Jerzy
Kurzawa (prezes i trener UKS Koliber, dyrektor SP
nr 2 i nauczyciel wychowania fizycznego w tejże
szkole) – człowiek, dzięki któremu kolejny już impreza została przeprowadzona
z takim rozmachem. W części oficjalnej
uczestniczyły władze miasta i powiatu,
dyrekcja Gimnazjum nr 2 oraz sponsorzy:
Piotr Więcek, Marek Nowiński, a także zasłużeni działacze sportowi.
UKS Koliber trafił do grupy A, gdzie w
pierwszym meczu rozprawił się z UKS 18
Szczecin. Trenerką dziewcząt ze Szczecina jest znana była zawodniczka Natalia
Gierżot (rozpoczynała karierę sportową
w rosyjskiej Urałoczce Jekaterynburg,
grała w reprezentacji Białorusi, w Turcji
i Chemiku Police) – Jestem ze swoich
zawodniczek bardzo zadowolona i dumna, one mają dopiero 12 lat i chodzą do
szóstej klasy, na sukcesy przyjdzie czas
– powiedziała. Dziewczęta z Ostrzeszowa
nie pozostawiły szczeciniankom żadnych
złudzeń, wygrywając swój pierwszy mecz
2 : 0 (w zespole gospodyń wystąpiły:
Monika Kubica, Kaja Ceglarek, Angelika
Kułat, Marta Przybylska, Monika Skutecka, Jagoda Pszeniczna, Oliwia Niewiejska, Kornelia Kosma, Paulina Ignor, Daria
Górska). Trener Jerzy Kurzawa po meczu
powiedział: Obawialiśmy się pierwszego
meczu, nasze przeciwniczki to jest zawsze groźna
drużyna, moja drużyna realizowała założenia taktyczne, wykorzystywała silną kierunkową zagrywkę, zmieniała rytm gry i to przyniosło skutek.
Nie mniej zadowolone były zawodniczki Kolibra:
Kaja Ceglarek, Angelika Kułat i Oliwia Niewiejska:
obawiałyśmy się warunków fizycznych przeciwniczek, razem w grupie jest nam raźniej i na boisku
trema mija – stwierdziły, ucieszone dobrym początkiem, gimnazjalistki.
W kolejnych meczach grupowych ostrzeszowianki także nie dały żadnych szans swoim rywalkom, zarówno z Calisią, jak i ze Szlichtyngową wygrały po 2:0, zajmując w swojej grupie I miejsce. W
walce ćwierćfinałowej niestety nasze zawodniczki
przegrały z Gimnazjum nr 5 z Kędzierzyna – Koźla 0 : 2. Później przyszła jeszcze jedna porażka ze
Środą Wlkp. 0 : 2. Nasze „koliberki” zagrały tylko o
miejsca 7 – 8 i w meczu o tą lokatę znowu spotkały
się z UKS 18 Szczecin. Drugie zwycięstwo nad tym
zespołem dało im VII miejsce w całym Turnieju.
W finale imprezy spotkały się dwa zespoły typowane po grach eliminacyjnych do pierwszego miejsca - LTS Legionovia Legionowo trenowana przez
Janusza Patriaka i UKS Chrobry Poznań – opiekun
Krzysztof Lewandowski (trener – koordynator reprezentacji Wielkopolski rocznik 1993 – 1994).
Wśród specjalistów wyżej notowany był zespół z
Poznania. Jednak sport jest piękny właśnie dlatego,
że nie zawsze wygrywają faworyci. Zwyciężyła dru-

żyna z Legionowa, pokonując swoje koleżanki 2:1
(15:25, 26:24, 15:13). Po zakończeniu meczu finałowego były łzy szczęścia i łzy radości. Dziewczęta
z UKS Chrobry schodziły niepocieszone, dłońmi
zakrywając zapłakane oczy. Natomiast gimnazjalistki z Legionowa szalały ze szczęścia, tańcząc na
środku sali ze swoim trenerem. O poziomie organizacyjnym zawodów niech świadczą wypowiedzi
trenerów drużyn biorących udział w turnieju.
Natalia Gierżot, trenerka UKS 18 Szczecin: Bardzo lubię ten turniej, zawsze na niego przyjeżdżałam i mam zamiar to kontynuować, panuje tu sympatyczna atmosfera, gospodarze są bardzo mili, a
poziom sportowy jest wysoki.
Janusz Patriak, trener Legionovii Legionovo: Bywałem na wielu turniejach w Polsce i za granicą, ale
takiego jak ten nie ma nigdzie - ani we Włoszech,
ani w Chorwacji, ten ostrzeszowski jest niepowtarzalny. Jestem w tym mieście po raz pierwszy i zamierzam przyjechać tu z moją drużyną za rok. Jurek

Zwycięska drużyna
znań
Rozgrywająca– Katarzyna Malesa - MKS Gaudia Trzebnica
Libero – Joanna Chmielewska - LCS Legionovia Legionovo

NAGRODY INDYWIDUALNE
Kaja Ceglarek – nagroda dyrektora Gimnazjum
nr 2 w Ostrzeszowie
Aleksandra Zięba – nagroda pocieszenia dla
zawodniczki, która, ze względu na odniesioną
kontuzję, nie mogła kontynuować gry.

(AW)

PODZIĘKOWANIE
Organizatorzy XII OTPSDz składają serdeczne podziękowania:
- zespołom i trenerom za przyjęcie zaproszenia i udział w turnieju, sędziom
za sprawne prowadzenie zawodów
- Władzom miasta Ostrzeszowa i Powiatu
Ostrzeszowskiego za okazaną pomoc i
wsparcie oraz uświetnienie swoją obecnością naszego turnieju

Ten mecz wygrały nasze "Koliberki"
Kurzawa jest świetnym organizatorem.
Podczas uroczystego zakończenia zwycięskie
zespoły otrzymały okazałe puchary i dyplomy, a
pozostałe drużyny pamiątkowe statuetki. Były też
nagrody indywidualne dla najlepszych zawodniczek
poszczególnych drużyn oraz upominki dla wszystkich sędziów i trenerów.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA (w
nawiasie najlepsza zawodniczka każdej
drużyny)

13. UKS Jedynka Syców (Kinga Idzikowska)
14. MKS Rokita Brzeg Dolny (Agnieszka Kendzia)
15. MKS Calisia Kalisz (Ewelina Kołodziejczyk)
16. MUKS Siatkarz Wieluń (Marta Duda)

NAJLEPSZE ZAWODNICZKI
TURNIEJU
Atakująca – Olga Pankiewicz - UKS Chrobry Po-

2. UKS Chrobry Poznań (Jagoda Gruszczyńska)
3. MKS Gaudia Trzebnica (Beata Garmada)
4. PS Gimnazjum nr5 Kędzierzyn – Koźle (Aleksandra Bieleń)
5. UKS Jedynka Kluczbork (Justyna Czyż)
6. UKS Środa Wielkopolska (Dominika Hoft)
7. UKS Koliber Ostrzeszów (Angelika Kułat)
8. UKS 18 Szczecin (Magdalena Bladoszewska)

10. MLKS Echo Twardogóra
(Karolina Szymańska)
11. UKS Dwójka Stęszew (Eliza
Maćkowiak)
12. Virtus Volley Szlichtyngowa
(Barbara Lech)

Nasze dziewczyny

- Koleżankom i Kolegom nauczycielom
za bezinteresowną pomoc w organizacji i obsłudze turnieju
- mediom, a w szczególności „Czasowi
Ostrzeszowskiemu” za obsługę medialną.
- sponsorom za pomoc finansową i rzeczową - Firmom: Ponik’s, WWŻ Profi
Grabów, PChG Pollena SA, GFM Grabów, Alopak, AKME, MikroB S.A, Progress, INFO-COPY, ZGM Ostrzeszów,
Hurtowni Napojów Jarczak, BIS Plettac,
Trasko-Inwest, Bank Zachodni WBK
S.A., MM Publications, Piekarni P. Ł.
Mądrego,

1. LCS Legionovia Legionowo (Mariola Chudy)

9. MKS Piast Głogów (Aneta
Nicpoń)

- SZS „Wielkopolska” w Poznaniu za
pomoc, Dyrektorom: Gimnazjum nr 2 i
I LO w Ostrzeszowie za udostępnienie
sal sportowych, harcerzom z ZHR za
pomoc w zakwaterowaniu

Główny sponsor zawodów Piotr Więcek

- młodzieży I LO, Gimnazjum nr 2, SP nr 2
w Ostrzeszowie i członkom UKS Koliber
za obsługę techniczną, kibicom oraz
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli przy organizacji turnieju.

