sport
Radzanowo do³¹czy³o do P³ockiej Akademii Pi³ki Rêcznej

Witamy w naszej rodzinie

Podpisanie porozumienia, od lewej: wójt Radzanowa Sylwester Ziemkiewicz, prezes SPR Wis³a P³ock Robert Raczkowski, wiceprezes SPR Wis³a
P³ock Artur Zieliñski i dyrektor ZS w Radzanowie Boles³aw Urbaniak
dzynarodowej – powita³ uczestników
uroczystoœci dyrektor szko³y Boles³aw Urbaniak. Na potwierdzenie
swoich s³ów opowiedzia³ o wspó³zawodnictwie sportowym szkó³ powiatu p³ockiego, gdzie Szko³a Podstawowa z Radzanowa jest na I, zaœ Gimnazjum z Radzanowa na II miejscu,
ale zwykle jest na czele. Dowodem,
¿e uczniowie z wiejskiej szko³y mog¹
odnosiæ sukcesy na arenie miêdzynarodowej, jest Karolina Sumiñska,
która
reprezentowa³a
P³ock
w pchniêciu kul¹ podczas Miêdzynarodowych Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w Australii.

Turniej bryd¿a w Bielsku

Cztery medale Judo Kano w Berlinie
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Udany koniec sezonu
Na mistrzostwa Niemiec w judo
pojecha³a 4-osobowa ekipa UKS
Judo Kano P³ock. Obok mastersów, Kingi i Leszka Jarosiñskich,
o medale walczyli tak¿e m³odzie¿owcy: Natalia Berkowska i Rados³aw Suliñski. P³occzanie rywalizowali w zawodach ze Szkotami,
Belgami, Francuzami, Holendrami, W³ochami, Serbami, Rosjanami, Szwajcarami, Austriakami,
Grekami, Czechami i ze swoimi
rodakami z: Poznania, Wroc³awia, Szczecina i Koszalina.
Zawody sta³y na bardzo wysokim
poziomie, a w kategoriach walczy³o
œrednio przynajmniej 10 zawodników. Pierwsze walki rozpocz¹³ Leszek Jarosiñski w kategorii 90 kg.
W I rundzie wylosowa³ Adama
Chlebickiego z Koszalina i po 20 sekundach skoñczy³ walkê w parterze.
Droga do pó³fina³u sta³a otworem.
– Pierwszy raz startowa³em w tak
licznej zagranicznej ekipie. W swojej
wadze mia³em Niemców, Rosjan,
Belgów, Polaków i Greka – wspomina³. I w³aœnie z Grekiem przysz³o
mu walczyæ o wejœcie do fina³u.
– Widzia³em wczeœniej, jak dwukrotnie rzuci³ on Rosjanina na ippon-seoi-nage przez plecy. Wiedzia³em, ¿e
jest bardzo szybki i dobry technicznie – mówi³ o rywalu Jarosiñski. To
jednak p³occzanin, lepszy kondycyjnie, cieszy³ siê z wygranego pojedynku.
Niestety fina³ nale¿a³ do gospodarzy. Zawodnik z Niemiec, bardzo
silny i dobrze przygotowany, po
dwóch minutach wykona³ kombinacjê yoko-gake i uchi-mata, co
da³o mu zwyciêstwo. Leszek Jarosinski wywalczy³ srebro. – Nigdy
wczeœniej nie spotka³em siê z tak¹

Reprezentanci P³ocka w Berlinie
kombinacj¹ rzutów, ale z medalu
bardzo siê cieszê. Patrz¹c na listê
walk i liczbê przeciwników, obawia³em siê gorszego wyniku – podsumowa³ start.
W kategorii m³odzie¿owców do
lat 18 startowa³a Natalia Berkowska.
Do pokonania mia³a dwie wysokie
Niemki. Zadziorna p³occzanka nie
zamierza³a odpuszczaæ. Przy og³uszaj¹cym dopingu Niemka ruszy³a
do ataku, ale to Natalia nada³a ton
walce, a po 30 sekundach wysokim
uchi-mata rzuci³a rywalkê na plecy.
Druga Niemka walczy³a bardziej
asekuracyjnie, ale p³occzanka nie
da³a siê zaskoczyæ, wykona³a boczne o-soto-gari, podciêcie nog¹ do ty³u i skoñczy³a w parterze, dziêki czemu wywalczy³a z³oto w kategorii 57

Dziêki bardzo dobrej bazie sportowej od wrzeœnia 2014 roku dzia³a
w szkole klasa sportowa o specjalnoœci pi³ka rêczna. – Chcielibyœmy co roku powo³ywaæ klasy sportowe o tym
samym profilu. Cieszymy siê, ¿e znaleŸliœmy takiego dobrego sprzymierzeñca jak SPR Wis³a P³ock i bêdziemy jedyn¹, a na pewno pierwsz¹ wiejsk¹ szko³¹, które bêdzie realizowaæ
program Akademii – doda³ dyrektor.
O historycznej chwili mówi³ zaprzysiê¿ony niedawno wójt gminy Sylwester Ziemkiewicz. – To dla nas radoœæ,
¿e przystêpujemy do porozumienia jako pierwsza wiejska szko³a. Mamy no-

woczesn¹ bazê: Orlika z pe³nowymiarowym boiskiem do pi³ki rêcznej i halê
sportow¹; które têtni¹ ¿yciem od rana
do wieczora.
Ze strony SPR Wis³a P³ock porozumienie podpisali: R. Raczkowski i wiceprezes klubu Artur Zieliñski. – To
dla nas honor i zaszczyt, ¿e do³¹czyliœcie do nas. Pi³ka rêczna to nie tylko
sport, to tak¿e okno na œwiat. Od
dwóch lat nasza dru¿yna zajmuje
miejsce w gronie 16 najlepszych zespo³ów w Europie – to najlepszy dowód, ¿e warto zaj¹æ siê sportem. A dowodem na to, ¿e nie trzeba byæ ze szko³y w P³ocku, by trafiæ do pierwszej
dru¿yny, jest Mateusz Piechowski.
Mateusz ma 19 lat i strzela bramki
w pierwszym zespole. – Za moich czasów nie by³o Akademii, ale ka¿dy kto
chcia³, móg³ trafiæ do dru¿yny i trenowaæ. Ja mia³em trochê pecha, bo przy
moim wzroœcie 185 cm w VI klasie
szko³y podstawowej trener nie zawsze
chcia³ mi poœwiêcaæ uwagê. Mówi³:
„podawajcie Mateuszowi, a ten bêdzie
rzuca³”. I tak by³o, dlatego mam spore braki w wyszkoleniu technicznym,
ale powoli je nadrabiam. Dobrze, ¿e
dzia³a Akademia, bo teraz ka¿dy, kto
tylko chce byæ pi³karzem rêcznym, ma
tak¹ mo¿liwoœæ. Podczas imprezy Mateusz by³ ca³y czas oblê¿ony przez
m³odych kolegów, rozdawa³ autografy, pozowa³ do wspólnych zdjêæ.
Ostatnim akordem uroczystoœci by³y mecze pi³ki rêcznej. Na zaproszenie pomys³odawcy nawi¹zania
wspó³pracy z SPR Wis³a P³ock, nauczyciela wychowania fizycznego
Marcina Kusego, przyjecha³y dwie
dru¿yny: ch³opców i dziewczynek
z Gimnazjum nr 5, prowadzone przez
trenera Jaros³awa Stawickiego. Zespo³y zagra³y mecze, w których skuteczniejsi okazali siê zawodnicy i zaJol
wodniczki z P³ocka.

kg. Do grona medalowego ze srebrnym kr¹¿kiem dla mastersów do³¹czy³a Kinga Jarosiñska w kategorii
63 kg, a br¹z w kategorii 60 kg m³odzie¿owców zdoby³ debiutant Rados³aw Suliñski.
***
W P³ocku, podczas miêdzypowiatowych zawodów dzieci i m³odzików organizowanych przez UKS Eljot, zawodnicy Judo Kano zdobyli
cztery medale. Martyna Wiœniewska
startuj¹ca w dwóch kategoriach wywalczy³a z³oto i br¹z, Bartosz ¯o³nowski by³ III w kategorii do 33 kg,
tak jak Krzysztof Lichocki w kategorii 50 kg, a na VI miejscu uplasowa³ siê w tej kategorii Przemys³aw
Jol.
Prusik.

W Gminnym Oœrodku Kultury
w Bielsku odby³ siê ostatni, 12. fina³owy turniej indywidualny rozgrywek rocznych. W zawodach punktowali najlepsi z p³ockiego okrêgu.
W 12. turnieju indywidualnym (poprzednie odbywa³y siê raz w miesi¹cu),
zwyciê¿y³ Leszek £uniewski, który
wyprzedzi³ Grzegorza Narkiewicza
i Jerzego Maszendê. W punktacji rocznej najlepszy okaza³ siê prezes Okrêgowego Zwi¹zku Bryd¿a Sportowego
Kazimierz Falkowski, przed Aleksandrem Marciniakiem i Jaros³awem
Szczyg³em.
Podczas uroczystego rozdania nagród uhonorowany zosta³ tak¿e Micha³
Maszenda, dru¿ynowy mistrz œwiata
U-15. M³ody zawodnik otrzyma³ od
klubowych kolegów: Maryli Zdrojewskiej i Aleksandra Marciniaka tablet.
Bryd¿yœci spotkaj¹ siê w Bielsku na
kolejnym turnieju 18 stycznia 2015 roku. Rywalizowaæ bêd¹ wtedy o puchar
wójta. W zawodach wystartuje równie¿
Micha³ Maszenda, który ostatnie dni
starego roku spêdzi³ na zgrupowaniu

kadr m³odzie¿owych przed mistrzostwami Europy w norweskim Tromso.
***
Zakoñczy³ siê tak¿e cykl turniejów
miast gmin i powiatów. W 2014 roku
rozegrano 8 turniejów: w Brodnicy 8
marca, w Sierpcu 23 marca, w ¯urominie 1 maja, w Górznie 29 czerwca,
w W¹brzeŸnie 13 lipca, w Brodnicy 18
paŸdziernika, w Rypinie 11 listopada
i w Œwieciu nad Os¹ 7 grudnia.
W ³¹cznej punktacji najlepszy okaza³ siê Boles³aw Krzewski z P³ocka, III
miejsce w klasyfikacji zaj¹³ bielszczanin Rafa³ Maszenda. Sklasyfikowano
202 zawodników.
***
Zakoñczy³y siê równie¿ korespondencyjne mistrzostwa Polski, w których zawodnicy walczyli o punkty
w comiesiêcznych turniejach. Rafa³
Maszenda z Bielska w kategorii U-20
by³ drugi, a w wy¿szej grupie wiekowej, U-25 zakoñczy³ rywalizacjê na 6.
pozycji. Ostatecznie zaj¹³ 266. miejsce
Jol.
na 3585 zawodników.
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W P³ocku jest osiem szkó³ objêtych programem Akademii: SP nr 3
im. Kornela Makuszyñskiego, SP nr
16 im. Miko³aja Kopernika, SP nr 21
w Zespole Szkó³ nr 2, SP z Oddzia³ami integracyjnymi nr 23 oraz Gimnazjum nr 1 im. Ksi¹¿¹t Mazowieckich w Zespole Szkó³ nr 1, Gimnazjum nr 5 im. Zygmunta Padlewskiego, Gimnazjum nr 10 w Zespole
Szkó³ nr 2 oraz Liceum Ogólnokszta³c¹ce z Oddzia³ami Integracyjnymi im. Boles³awa Krzywoustego
w Zespole Szkó³ nr 2.
W grudniu do grona szkó³ objêtych programem Akademii do³¹czy³
Zespó³ Szkó³ w Radzanowie (w jego
sk³ad wchodz¹ szko³a podstawowa
i gimnazjum). Przy okazji podpisania porozumienia odby³a siê szkolna
uroczystoœæ, której œwiadkami byli
goœcie ze wszystkich placówek
oœwiatowych z terenu gminy i zaprzyjaŸnionych szkó³.
Budynek Zespo³u Szkó³ w Radzanowie, z piêkn¹, nowoczesn¹ hal¹
sportow¹, zosta³ oddany do u¿ytku 1
wrzeœnia 2013 roku. – „Ka¿dy rodzaj
sportu niesie ze sob¹ bogaty skarbiec
wartoœci” – te s³owa Jana Paw³a II
nie s¹ dla spo³ecznoœci szkolnej tylko
has³em, które wita nas codziennie rano, ale s³owami, które od lat realizujemy. Sport jest jedn¹ z form wychowania dzieci i m³odzie¿y, a nasza
szko³a jest przyk³adem, ¿e pod okiem
dobrych nauczycieli mo¿na osi¹gaæ
wyniki nie tylko na szczeblu gminy
czy powiatu, ale tak¿e na arenie miê-

J. Marciniak

Osiem szkó³ w P³ocku zosta³o
objêtych programem P³ockiej
Akademii Pi³ki Rêcznej. Od kilku
dni do ich grona do³¹czy³ tak¿e
Zespó³ Szkó³ w Radzanowie. To
pierwsza wiejska szko³a w tym
projekcie. – Witamy w naszej rodzinie – powiedzia³ po podpisaniu porozumienia z w³adzami gminy
prezes SPR Wis³a P³ock Robert
Raczkowski.
P³ocka Akademia Pi³ki Rêcznej
powsta³a we wrzeœniu 2014 roku, co
by³o zwieñczeniem ponadrocznych
dzia³añ miasta P³ocka i SPR Wis³a
P³ock. Jest to pierwszy taki projekt
w Polsce, a nawi¹zuje do p³ockiej
szko³y pi³ki rêcznej, której fundamenty tworzyli p³occy trenerzy ze
Stanis³awem Suliñskim na czele.
Zadaniem PAPR-u jest popularyzacja pi³ki rêcznej oraz zachêcenie
dzieci do aktywnego spêdzania czasu wœród rówieœników, dla których
pi³ka rêczna to przede wszystkim
dobra zabawa. Dziêki treningom
pod okiem specjalistów ka¿dy z zawodników Akademii ma szansê rozwijaæ swój talent.
W ramach PAPR-u m³odzi adepci
mog¹ rozwijaæ nie tylko umiejêtnoœci sportowe, ale i jêzykowe: w klasach z rozszerzonym jêzykiem angielskim i jêzykiem niemieckim.
Sztab szkoleniowy wymaga bowiem, by sukcesy na boisku sz³y
w parze z wynikami w nauce. Priorytetem Akademii jest usystematyzowanie wszystkich etapów szkolenia w jednolity program przygotowuj¹cy dzieci i m³odzie¿ do profesjonalnego uprawiania sportu, g³ównie pi³ki rêcznej. Program PAPR-u
stworzyli: kadra trenerska I zespo³u
Orlen Wis³y, I trener zespo³u
MMKS Jutrzenka oraz inni specjaliœci ds. szkolenia

Od lewej: Micha³ Maszenda, Grzegorz Narkiewicz, stoi Kazimierz Falkowski
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