
 

• XII   Spartakiada Szkół Ponadgimnazjalnych – 2011 / 2012 .  

W dniu 16 grudnia 2011 roku  w hali sportowej I LO. im. S. Żeromskiego 
w Zawierciu odbyły się Finały XII Spartakiady Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Halowych Grach Zespołowych. Uroczystego otwarcia Spartakiady dokonali : 
Naczelnik Wydziału Edukacji – Jerzy Muc oraz  Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 
im. S. Żeromskiego – Lech Młodziński. 
Pierwszym rozegranym tego dnia finałem był  mecz piłki siatkowej chłopców. 
Po wyrównanym początku meczu / 6 : 7 / przewagę, swą konsekwentną grą wypracowali sobie 
zawodnicy z Poręby. Zarówno w pierwszym jak i w drugim secie Żeromski musiał uznać 
wyższość podopiecznych Mariusza Kołtona,  zdobywając w całym  meczu 
jedynie 28 pkt.,wynik końcowy 0 : 2 / 14:25 ; 14:25 / dla Zespołu Szkół w Porębie, 
trzecie miejsce wywalczyli chłopcy z Zespołu Szkół w Szczekocinach  .   
W żeńskim finale piłki siatkowej od początku na parkiecie wyraźnie dominowały zawodniczki 
z Żeromskiego. W drugim secie na boisku pojawiło się kilka zmienniczek 
z drużyny Roberta Kwietnia, które ostatecznie pokonały Malczewską     – 2 : 0 / 25:5 ; 25:8 / ,trzecie 
miejsce wywalczyły dziewczęta z Dunikowskiego. Sędzią zawodów z p.siatkowej był Henryk 
Darocha / Mysłowice / – Szczebel Centralny.
Bezpośrednio po każdym  rozegranym finale miało miejsce uroczyste wręczanie pamiątkowych 
dyplomów i statuetek dla trzech najlepszych drużyn oraz dla uczestników meczu finałowego nagród 
w postaci sprzętu sportowego. Nagrody wręczali gospodarze / nauczyciele WF  i uczniowie I LO /.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi finałami swoje umiejętności prezentowały grupy taneczne 
ze szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu : 
z  Malczewskiej / opiekun - Dorota Burzyńska /, z Żeromskiego / opiekun – Joanna Sierka /, 
z Pilicy / opiekun – Anna Cebulak /, z Gostkowskiego / opiekun – Monika Radosz Makieła / oraz 
pokazy wspinaczki na ściance równierz z Gostkowskiego     / opiekun – Sylwester Nowak /. 
Wszyscy uczestnicy pokazów oprócz gromkich braw otrzymali także słodkie upominki.
Kolejne finały XII Sprtakiady to mecze koszykówki.
Jako pierwsze do walki przystąpiły męskie reprezentacje Langego i Poręby. 
Po pierwszej wyrównanej połowie na tablicy widniał wynik  / 11 : 9 / dla Poręby, druga połowa 
utwierdziła nas, iż drużyna z Langego długo się rozgrzewa i w tym dniu jest nie do pokonania, po 
zaciętej walce ostatecznie wygrywa mecz / 22 : 19 /, rewanżując się za porażkę dwoma koszami 
z półfinału, podopieczni Tomasza Tarczewskiego górą. Trzecie miejsce dla Żeromskiego.
Finał dziewcząt to podobnie jak w roku ubiegłym jednostronny pojedynek, w którym punkty 
zdobywała reprezentacja z Żeromskiego, a broniące się zawodniczki z  Malczewskiej pokazały 
bardzo słabą skutecczność rzutów i do przerwy zdobyły zaledwie pięć punktów, przy 13 punktach 
Żeromskiego. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem drużyny Żeromskiego / 23 : 11 /, którą 
od kilku lat przygotowuje Renata Kowalczyk Wyderka. Poziom tegorocznego finału był dużo 
słabszy od zeszłorcznych rozgrywek. Trzecie miejsce dla drużyny z Żarnowca, co jest miłą 
niespodzianką. Sędzią zawodów z koszykówki był Janusz Ferenc  / Częstochowa /.
Po koszykówce przyszedł czas na halową piłkę nożną. W meczu finałowym, który zapowiadał się 
bardzo wyrównanie, spotkały się drużyny Żeromskiego i Langego. 
Dobra techniczna gra obu zespołów, szybkie składne akcje mogły się podobać licznie 
zgromadzonej publiczności. Do tego wszystkiego jeszcze piękne bramki, a padło ich w tym meczu 
sporo, bo aż 7 podkreśliły widowiskową stronę tej dyscypliny. Po zaciętym meczu wygrywa, po raz 
pierwszy od wielu lat Żeromski, pokonując rówieśników z Langego – 4 : 3 do przerwy / 1 : 1 /, 
opiekun Remigiusz Flak nie krył swej radości ze zwycięstwa. Trzecie miejsce dla drużyny 
z Kołłątaja. Sędzią zawodów z halowej piłki nożnej był Grzegorz Przybysz  / Zawiercie /.
Piłka ręczna dziewcząt, a potem chłopców to ostatnie dwa finały XII edycji Spartakiady. 
W finale dziewcząt na boisku było dużo wlki i emocji, a pomysłu na skuteczną grę szukały oba 
zespoły. Lepsza gra obronna podopiecznych Joanny Sierki oraz skuteczność Angeliki Tragarz dały 



zwycięstwo drużynie z Żeromskiego, która pokonała po twardym, zaciętym meczu zespół 
Malczewskiej – 6 : 2, do przerwy / 3 : 1 /.Trzecie miejsce dla dziewcząt ze Szczekocin.
Finał chłopców to prawdziwa męska, sportowa walka od pierwszego gwizdka sędziego. 
Drużyny Langego i Żeromskiego pokazały publiczności jak wygląda pasjonujące widowisko 
sportowe, szkoda, że jednostronne. Ostatecznie, faworyt  / Lange / potwierdził swoją wyższość 
pokonując drużynę gospodarzy, już w pierwszej części meczu / 14 : 5 /, wynik końcowy 
/ 28 : 13 /,brawa dla trenera Mariusza Szczygła. Trzecie miejsce dla Malczewskiej  .    
Sędzią zawodów z piłki ręcznej był Igor Zagała / Zawiercie /.

W punktacji łącznej w kategorii dziewcząt :  
pierwsze miejsce / trzy wygrane finały / dla Reprezentacji Żeromskiego -  33 pkt., 
drugie miejsce /  trzy przegrane finały / dla Malczewskiej - 27 pkt., 
trzecie miejsce / bez finału / dla ZS. z Żarnowca - 19 pkt.
W punktacji łącznej w kategorii chłopców : 
pierwsze miejsce / trzy finały – jeden wygrany / dla Reprezentacji Żeromskiego - 45 pkt.,
drugie miejsce / dwa finały – jeden wygrany / dla Poręby - 40 pkt.,
trzecie miejsce / trzy finały – dwa wygrane / dla Langego - 38 pkt.

• PUNKTACJĘ ŁĄCZNĄ w KATEGORII DZIEWCZĄT i CHŁOPCÓW czyli 
XII edycję SPARTAKIADY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
w HALOWYCH GRACH ZESPOŁOWYCH o PUCHAR STAROSTY wygrywa –
I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Zawierciu 78 pkt. / 33dz. + 45chł. /

Puchar Starosty na ręce przedstawicieli wszystkich Reprezentacji Szkoły oraz nauczycieli 
wychowania fizycznego, wręczyli : Starosta zawierciański Rafał Krupa, Naczelnik Wydziału 
Edukacji Jerzy Muc oraz dyrektor I Liceum Lech Młodziński.

II miejsce – II LO. im. H. Malczewskiej w Zawierciu 60 pkt. / 27dz. + 33chł. /,
III miejsce - Zespół Szkół im. O. Langego w Zawierciu 53 pkt. / 15dz. + 38chł. /,
IV – Kołłątaj / 53pkt. /, V – Poręba / 40pkt. /, VI – Dunikowski / 40pkt. /, 
VII – Żarnowiec / 33pkt. /, VIII – Szczekociny / 29pkt. /, IX – Gostkowski / 29pkt. /, 
X – Staszic / 20pkt. /, XI – Pilica / 19pkt. /, XII – Bem / 14pkt. /.

Oficjalnego zamknięcia XII Spartakiady dokonał Starosta Powiatu Rafał Krupa.

Na koniec należy przypomnieć niewtajemniczonym, że wszystkie te finały to walka 
o miano najlepszej szkolnej drużyny w powiecie zawierciańskim w danej halowej grze zespołowej, 
czyli zwycięzca lub przegrany dzisiejszych finałów to 
MISTRZ lub WICEMISTRZ  POWIATU NA ROK SZKOLNY 2011 / 2012.
Finały, które się dzisiaj odbyły to podsumowanie eliminacji toczących się od października 2011 
roku w wielu salach gimnastycznych i halach szkół ponadgimnazjalnych naszego powiatu oraz 
halach OSiR-u w Zawierciu.

W tegorocznej edycji XII Spartakiady łącznie wśród dziewcząt i chłopców rozegrano :
17 turniejów eliminacyjnych, 5 turniejów półfinałowych i 1 turniej finałowy tj. 
64 meczy wśród chłopów i 36 meczy wśród dziewcząt plus 7 meczy finałowych.

Doradca Metodyczny Wychowania Fizycznego 
Szkół Ponadgimnazjalnych
       Robert Kwiecień.


	Piłka ręczna dziewcząt, a potem chłopców to ostatnie dwa finały XII edycji Spartakiady. 

