
SPORTOWE PODSUMOWANIE ROKU 

Koszykarki SP 1 Kórnik 4 w Polsce! 

 W dniach 4-7 czerwca 16 najlepszych zespołów z poszczególnych województw przyjechało do Żyrardowa, 

w którym odbył się Finał Krajowy Igrzysk Dzieci (rocznik 2006) w koszykówce dziewcząt.  

 Koszykarki SP 1 Kórnik wzięły udział w tej imprezie dzięki zwycięstwu w rozgrywkach Wojewódzkich, gdzie 

w finale po bardzo zaciętym meczu zwyciężyły jednym punktem (27:26) z SP nr 51 z Poznania.  

 W Żyrardowie Kórniczanki rozegrały 6 meczy. W grupie B z SP 47 Białystok (28:11), SP 66 Szczecin (46:19), SP 

43 Lublin (45:28). Dzięki temu awansowały do dwierdfinału gdzie zagrały z SP 1 Wisła (45:24). W półfinale SP1 Kórnik 

trafiło na bardzo mocną szkołę SP 3 Polkowice (27:31), która ostatecznie wygrała całe zawody. Natomiast ostatnie 

spotkanie z SP 5 Kartuzy (16:20) w meczu o trzecie miejsce. Dwa ostatnie spotkania, pomimo bardzo wyrównanej gry 

zakooczyły się sukcesem przeciwniczek. Taki przebieg wydarzeo oznacza, że SP 1 Kórnik jest 4 najlepszą Szkołą 

Podstawową w Polsce w koszykówce dziewcząt! Na ten wielki sukces szkoły zapracowały: 

Weronika Bladocha, Marietta Lepkowska, Martyna Kupczyk, Zuzanna Krzyżkowiak, Livia Zajączkowska, 

Aleksandra Dłużyk, Melania Lasek, Emilia Szaroleta,  Barbara Kędziora, Gabriela Antoniak, Augustyna Grząślewicz, 

Wiktoria Płosaj. Trenerzy: Kamil Słowik, Małgorzata Dudka 

 

To jednak nie wszystkie osiągnięcia naszych podopiecznych. Reprezentacja szkoły odnosiła wysokie wyniki 

również w Lekkiej Atletyce:  

4 Miejsce w Województwie w Sztafetowych Biegach Przełajowych Igrzysk Dzieci dziewcząt, zaledwie kilka sekund za 

podium. 

4  Miejsce w Województwie w Czwórboju Lekkoatletycznym Igrzysk Dzieci dziewcząt.  

1 miejsce w Powiecie Poznaoskim w drużynowych biegach przełajowych Igrzysk Dzieci. Ominęły nas niestety Finały 

Wojewódzkie, podczas których dziewczyny walczyły na boiskach koszykarskich. 

Zarówno Dziewczęta (1 miejsce w Powiecie) jak i Chłopcy (2 miejsce w Powiecie) brali udział w Finale Wojewódzkim 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych.  

Wysokie 2 Miejsce w Województwie zajęły dziewczyny w Unihokeju w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. 

W piłce ręcznej dziewczęta również zaszły bardzo wysoko, plasując się tuż za miejscem zapewniającym awans do 

finału województwa Igrzysk Dzieci (2 miejsce w Rejonie).  

Wyniki osiągały nasze klasy pływackie, które brały udział w finałach wojewódzkich w pływaniu zarówno dziewcząt 

(9 msc) jak i chłopców (6 msc). 

Starsze koleżanki również osiągały dobre wyniki sportowe, awansując po raz kolejny do Finału Województwa w 

Koszykówce 3x3 Igrzysk Młodzieży Szkolnej (8 msc).  

Ostatecznie SP1 w Kórniku zajęła w Powiecie Poznaoskim 2 miejsce w rywalizacji sportowej szkół w Igrzyskach Dzieci 

oraz 3 miejsce w rywalizacji Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  

Mamy nadzieję, że w zbliżającym się nowy roku szkolnym nasi uczniowie również będą odnosid dobre wyniki 

sportowe!  

 

Zapraszamy na darmowe zajęcia z koszykówki dla dziewcząt z klas II, III i IV z całej gminy Kórnik do OAZY. 

Odbywad się będą w roku szkolnym we wtorki klasy II i III godzina 16:00 – 17:30 i czwartki klasy III i IV 

16:00 – 17:30. 

Nauczyciele wychowania fizycznego w SP1 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 


