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PIŁKA JEST OKRĄGŁA, A BRAMKI SĄ DWIE... 
XII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 

Spieszymy donieść, że piłkarze naszego Ośrodka, trenujący  
w Sekcji „Wisełka”, która działa przy naszej szkole, zdobyła  
III miejsce podczas XII Ogólnopolskich Mistrzostw w piłce 
nożnej siedmioosobowej Olimpiad Specjalnych. Tegoroczne 
rozgrywki odbyły się w Koninie w dniach  
od 29.09 do 02.10.2011. W mistrzostwach udział wzięło  
18 drużyn z całej Polski. Turniejowe mecze odbywały się na 
Miejskim Stadionie Piłkarskim. Oprócz zmagań piłkarskich, 
każdego dnia czekały na uczestników atrakcje. Podczas 
ceremonii otwarcia, mogliśmy podziwiać występ orkiestry 
Ochotniczej Straży Pożarnej, występy grup tanecznych oraz  

 
pokaz żonglerki piłką nożną w wykonaniu Mistrza Świata 
Krzysztofa Kolonko. W kolejne dni zaprezentowano: pokaz 
umiejętności strażaków, pościg za groźnym przestępcą 
zainscenizowany przez grupę antyterrorystyczną. Piątkowy 
wieczór spędziliśmy w dyskotekowych rytmach, a następnego 
dnia wzięliśmy udział w „Grylowisku Show”. Turniej zakończył 
się w niedzielę meczem finałowym oraz dekoracją najlepszych 
zawodników. 
 

Op: uczestnicy mistrzostw 

V INTEGRACYJNY TURNIEJ FUTSALU SZKÓŁ ZAWODOWYCH 

Piłkarskie zmagania w ramach V Integracyjnego Turnieju Futsalu Szkół Zawodowych, jak co rok zgromadziły w naszej szkole 
miłośników tego sportu. W tym roku zawody odbyły się 4 października. Do walki o miano najlepszej drużyny, oprócz 
uczniów naszej szkoły, stanęli zawodnicy następujących 
płockich szkół: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Kupieckich, Zespołu Szkół Usług  
i Przedsiębiorczości, Zespołu Szkół Budowlanych, Zespołu Szkół 
Zawodowych im. M. Skłodowskiej-Curie. Mecze rozgrywane 
były w dwóch grupach, systemem każdy z każdym. Zawodnicy 
dawali z siebie wszystko, a stawką było zdobycie pucharu 
ufundowanego przez Starostę Powiatu Płockiego  
Pana  Piotra Zgorzelskiego.  

Nasza drużyna rozegrała trzy mecze,  z czego ostatni 
o trzecie miejsce. Był to niezwykle zażarty pojedynek,  
w którym przeciwnikiem był zespół Budowlanki. Mecz  
zakończył się remisem 2:2.  Po serii rzutów karnych niestety 
przegraliśmy 3:2. Organizatorem IV Turnieju Futsalu był 
Uczniowski Klub Sportowy „Lasotczak", a współorganizatorami  
SOSW Nr 2 i Urząd Miasta Płocka.          
                                                                              Op: M. Truskolaski 

Przez cały czas pobytu mieszkaliśmy w „Domu 
Pielgrzyma” usytuowanym przy samej Bazylice 

Katedralnej w Sanktuarium w Licheniu. 
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