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Każdy marzył aby potrafić tańczyć tak jak pan Michał. 

Pamiątkowe zdjęcie uczestników turnieju. 

 

 

 

29 listopada sala naszego Ośrodka stała się 
świadkiem zmagań sportowych, w których 
uczniowie szkoły przysposabiającej walczyli 
o Puchar Dyrektora SOSW Nr 2  
w Płocku Roberta Kowalskiego.  
W rozgrywkach udział wzięło 23 
zawodników z płockich szkół: Specjalnego 
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 1, 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
Specjalnych Nr 7, Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego Nr 2.  

W sportowe szranki stanęło 5 drużyn, 
każda liczyła po czterech zawodników (3 w 

w polu gry i bramkarza), czas gry 2x3 minuty ze zmianą bramek. Drużyny składały się z chłopców  
i dziewczynek. Zawodnicy grali z dużym zaangażowaniem. I miejsce zajęła drużyna C ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 2 w Płocku (Bogdański Adrian, Sarzalski 
Przemysław, Charzyński Dawid, Taube Grzegorz, Aleksandra Stępień – rezerwowa). Najlepszym 
zawodnikiem Turnieju został Łukasz Grabarczyk ze Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego Nr 1 w Płocku, który zdobył aż 16 bramek. Wszyscy uczestnicy Turnieju 
otrzymali nagrody,  pamiątkowe dyplomy i medale ufundowane przez sponsora. Puchar został 
ufundowany przez Dyrektora SOSW Nr 2 w Płocku Roberta Kowalskiego. Organizatorem 
Turnieju były nauczycielki wychowania fizycznego p. Olga Rycharska i p. Magdalena Łuczak – 
Kowalewska.    Op: O.R. 
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mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach 

tanecznych w profesjonalnym studiu tańca. 

Spotkanie zorganizowały Pani Olga Rycharska  

i Pani Aleksandra Kotarska wraz ze Studiem 

Tańca Show Time w Płocku. Zajęcia poprowadził 

dyplomowany nauczyciel tańca, zawodowy 

tancerz, choreograf Michał Milewski, który 

posiada najwyższą światową klasę taneczną „S”. 

Pan Michał jest członkiem Polskiego 

Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego oraz 

World Dance & Dance Sport Counsil. Uczestnicy 

warsztatów nauczyli się podstawowego kroku cha 

– chy i bachaty. Poznali historię tańca, pracę 

zawodowego tancerza i sędziego, rodzaje tańców standardowych i latynoamerykańskich. Pan Michał 

Milewski zaprezentował również materiał zdjęciowy i filmowy z turniejów tanecznych, w których 

zdobywał najwyższe lokaty. Serdecznie dziękujemy za ciekawe zajęcia i  okazaną gościnność. Warsztaty  

bardzo się podobały i wszyscy uczestnicy ogromnie żałowali, że tak krótko trwały.                                             

                                                                                       Op.: uczestnicy warsztatów pod opieką p  .Olgi Rycharskiej  
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