
 
 
 
 
 
 

7 
 

Bieg Niepodległości- źródło: Internet. 
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9 listopada grupa uczniów naszej szkoły  

wzięła  udział w kolejnym już ulicznym Biegu 

Niepodległościowym. W Płocku został on 

zorganizowany po raz szósty.  

W imprezie tej nie chodzi o to kto pierwszy  

stanie na mecie, ale żeby jak największa liczba 

dorosłych i dzieci wspólnie pobiegła ulicami 

naszego miasta. Kilkaset osób na czele  

z prezydentem Andrzejem Nowakowskim  

i biskupem p łockim Andrzejem Liberą 

wystartowała z Placu Obrońców Warszawy  

i po przebiegnięciu ulic Misjonarskiej  

i Kościuszki powróciła na miejsce startu. 

Uczestnikami biegu byli dorośli i licznie 

reprezentowana  młodzież z płockich szkół. 

Bieg Niepodległości to jeden z naszych 

płockich sposobów upamiętnienia roczn icy 

odzyskania niepodległości.   

            K.S. 
 

Nie było niespodzianek podczas IX już Ogólnopolskiego Turnieju piłki nożnej. Nie znaczy to, że było nudno – wręcz 
przeciwnie, byliśmy świadkami kilku naprawdę ciekawych rozstrzygnięć.Finałowe spotkanie turnieju stało na naprawdę 

dobrym poziomie. Piłkarze gospodarzy ( SOSW nr 2 w Płocku) i Zespołu Szkół nr 5 z Płocka stworzyli emocjonujące 

widowisko. Ostatecznie obydwie drużyny podzieliły się  punktami a o końcowym wyniku zadecydowały rzuty karne, które 

wyłoniły zwycięzcę. Piłkarze SOSW nr 2 podchodzili do tego spotkania bardzo zmotywowani bo wygrana oznaczała że 

obronią puchar czwarty raz z rzędu. Jednak od początku wiadomo było, że przed podopiecznymi Pawła Śpiegowskiego stoi 
trudne zadanie. Zespół Szkół nr 5 źle rozpoczął turniej przegrywając spotkanie w fazie grupowej aż  0:4 i był 

zdeterminowany, aby odgryźć się gospodarzom w starciu finałowym. Pierwsza połowa stała na dosyć dobrym poziomie. 

Jednak na pierwszego gola musieliśmy zaczekać aż do 9 minuty. Wówczas świetny kontratak przeprowadzili goście. W pole 

karne powędrowało dośrodkowanie i R. Ciesielski musiał wyjmować futbolówkę z siatki. Źle w tej sytuacji zachował się D. 
Piórkowski, który odpuścił krycie snajpera przeciwników. Od tej pory gospodarze zaczęli grać lepiej.  Efekt tego nadszedł 

jednak dopiero w drugiej połowie. K. Piaskowski pokusił się o indywidualną akcje i mijając dwóch rywali umieścił piłkę w 

prawym dolnym rogu bramki. Ten wynik nie dawał jednak rozstrzygnięcia. Z minuty na minutę gospodarze przeprowadzali 

coraz to groźniejsze akcje. Ku zdziwieniu kibiców w 24 minucie nadziali się na kolejną kontrę mądrze grających w tym 

spotkaniu podopiecznych J. Niedbały i ponownie przegrywali  1:2. Kolejne minuty były dosyć wyrównane. Dopiero w 28 
minucie SOSW nr 2 zdobyło bramkę i wyrównało na 2:2. Futbolówka powędrowała w pole karne, a tam ponownie najlepiej 

zachował się K. Piaskowski, który ładnym lobem pokonał bramkarza. Wynik remisowy  oznaczał że do wyłonienia 

zwycięzcy potrzebne będą rzuty karne. Pierwsza seria obyła się bez niespodzianek  zawodnicy obu drużyn pew nie 

wykorzystali swoje szanse (1:1).  

W drugiej serii fantastyczną interwencją popisał się  
R. Ciesielski i gospodarze wyszli na prowadzenie 2:1. 

Trzecia seria okazała się rozstrzygająca, napięcia nie 

wytrzymał napastnik gości oddając strzał prosto  

w środek bramki  dając w ten sposób zwycięstwo 

drużynie gospodarzy. 
 

Poniżej zamieszczamy klasyfikacje końcową turnieju:  

SOSW nr 2 w Płocku 

Zespół Szkół nr 5 w Płocku 

SOSW w Słupsku 
SOSW w Gnieźnie 

Zespół Szkół nr 38 Warszawa 

SOSW w Kutnie 

SOSW w Ciechanowie 

SOSW nr 1 w Płocku 
 

M.Ł.
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