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Społeczność Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie 
zaprosiła naszych sportowców na biegi przełajowe. Zawody odbyły, 
się 20 kwietnia 2010, a trasa wyznaczona na róŜnych dystansach  
przebiegała w  okolicach internatu tamtejszego Ośrodka.  
W sportowe szranki stanęli zawodnicy w róŜnych kategoriach 
wiekowych. Naszą szkołę reprezentowali zarówno chłopcy 
 ( na dystansie 2500m) jak i dziewczęta  ( na dystansie 1500m). 

Wielkim sukcesem 
zakończył się start 
Natalii Stacherczak 
i Pauliny Gawińskiej,  
które wywalczyły w 
swoich kategoriach, 
I i III miejsca  
Nasze koleŜanki 
zakwalifikowały się do Mistrzostw Polski w biegach przełajowych w 
Ostrzeszowie, które odbyły się 25 kwietnia. Jesteśmy dumni teŜ z 
naszych chłopców, którzy co prawda nie zdobyli punktowanych 
miejsc, ale równie dzielnie jak dziewczęta reprezentowali nasza 
szkołę. 

Na trasie w Ostrzeszowie 
Nasze reprezentantki, które zakwalifikowały się do Mistrzostw Polski  W Biegach Przełajowych wraz z trenerem 
panem Pawłem Śpiegowskim pojechały do Ostrzeszowa po zwycięstwo.  Natalia Stacherczak zajęła III miejsce, a 
Paulina Gawińska wywalczyła miejsce VII. Zawody wcale nie były łatwe, kaŜdej z nas zaleŜało na zwycięstwie, 
więc tym bardziej cieszą nas uzyskane wyniki. Pochwał nie szczędził nam równieŜ nasz trener. Myślę, Ŝe godnie 
reprezentowałyśmy naszą szkołę. 

Opracowała: Paulina Gawińska 
Zdjęcia: pan Paweł Śpiegowski 

HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOśNEJ 
JuŜ od kilku lat jesteśmy organizatorami Ogólnopolskiego Halowego Turnieju Piłki NoŜnej 
Szkół Specjalnych. W tym roku impreza odbyła się 27 kwietnia w gościnnych progach hali 
sportowej w Borowiczkach. Do boju stanęło sześć druŜyn: z Leszna, Słupska, Warszawy, 
Kutna i  Płocka. Turniej odbywał się metodą pucharową. Chwilami emocje brały górę, 
wszystkie druŜyny walczyły z zaangaŜowaniem i poświęceniem. Przerywnikiem który się 
bardzo podobał publiczności był występ zespołu tanecznego Laluna. Dziewczyny pokazały 

klasę w tancu, ale cóŜ się dziwić 
skoro są zdobywczyniami wielu 
ogólnopolskich nagród. 
 
 W ostatecznej rywalizacji 
zwycięŜyła druŜyna piłkarzy z 
naszej szkoły. Najlepszym 
bramkarzem turnieju okazał się 
Grzeszczyk Przemek z druŜyny z 
Warszawy. Najlepszym 
zawodnikiem był Szymczak Robert 
z Leszna, najlepszym strzelcem 
nasz kolega  Mateusz Truskolaski.   


