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Zaciętych sytuacji na meczu nie brakowało. 
Zdjęcie: Internet . 

Takich jak ta chwila się nie zapomina... 

Jeszcze nie zaczęły się wakacje, a już część z 

nas miała okazję ich zasmakować. Grupa 
uczniów SSPdP w dniach 11 -15 czerwca 

przebywała w Zaździerzu, gdzie Pani Olga 
Rycharska zorganizowała obóz sportowo - 
turystyczny. Wraz z nami była także, 

zawsze uśmiechnięta, Pani Aleksandra 
Kotarska. Nasze opiekunki zapewniły nam 

różnorodne i  bardzo ciekawe zajęcia 
sportowe. Uczestniczyliśmy w zajęciach 
ruchowych takich jak: gra w piłkę siatkową, 

piłkę nożną, ringo, badminton, jazda na 
rowerze szlakami turystycznymi, pływanie 

w basenie. Wieczorami też nie zabrakło 
atrakcji – ogniska i wspólne śpiewanie znanych piosenek powodowały, że wcale nie chcieliśmy 
iść spać. Mieliśmy także okazję obejrzeć filmy i wziąć udział w zajęciach o zagrożeniach 

związanych z nałogami. Najbardziej zainteresowały nas zajęcia z zakresu pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Wiele emocji dostarczył nam udział w Mini Igrzyskach Obozowych, 

zorganizowanych na koniec naszego obozu. Wszyscy miło wspominają chwile spędzone w 
Zaździerzu i czekają na kolejny wyjazd.  
 

Organizatorzy serdeczne dziękują  za pomoc w realizacji obozu sponsorom: Marcin Popielski 
P.P.U. Popielski, Tomasz Gorczyca - Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Urząd Miasta 
Płocka, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Przedstawicielstwo w Płocku ul. Bielska 51), 
Wydział Zdrowia – Urząd Miasta Płocka.  Op: Justyna Kaczmarek pod opieka p. Olgi Rycharskiej  

 

Nasi sportowcy, a konkretnie piłkarze, gościli w Gnieźnie, gdzie wzięli udział w turnieju piłki 
nożnej, której organizatorem jest już czwarty raz Specjalny Ośrodek Nr 2. Rozgrywki te mają 

rangę mistrzostw ogólnopolskich. 1 czerwca oficjalnie rozpoczął się IV Ogólnopolski Turniej Piłki 
Nożnej Szkół Specjalnych. W dwudniowych rozgrywkach wzięły udział drużyny z Gniezna  

Krakowa, Bartoszyc, Bystrzycy, Płocka, Szczecina, Kazimierza Wielkiego, Mysłowic, Pyrzyc, 
Elbląga. Zostały one podzielone na dwie grupy po pięć ekip, które grały po 2 x 10 minut 
systemem każdy z każdym. Z każdej grupy wyszły po dwie najlepsze drużyny, które 2 czerwca 

zagrały w meczach półfinałowych i finale. Nasza drużyna w składzie: Truskolaski Mateusz, 
Wrzesiński Dominik, Graczyk Paweł, Korytkowski Kamil, Piórkowski Damian, Gabrysiak Paweł, 

Żuchowicz Hubert, Piaskowski Krystian, Domżał Emil, pod trenerskim dowództwem p. Pawła 
Śpiegowskiego i p. Krzysztofa Siudzińskiego,  
spotkała się 2 czerwca w meczu półfinałowym 

z ekipą z Elbląga. Mecz zakończył się 
wygraną 5:0 co dało nam prawo walczenia o 

tytuł Mistrza Polski. W spotkaniu finałowym 
po raz kolejny zmierzyliśmy się z grupowym 
rywalem z Bartoszyc. Pokonaliśmy w  zażartej 

walce przeciwników i mecz zakończyliśmy 
wynikiem 5:2. Tym samym już po raz drugi  

zostaliśmy Mistrzem Polski. zawodnicy z 
naszej drużyny wyróżnieni zostali także 
indywidualnymi nagrodami: m.in. Mateusz 

Truskolaski - Król Strzelców; Paweł Graczyk - 
Najlepszy Bramkarz Turnieju.     Op: M.T. 

 


