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Kolejny sukces młodego zawodnika z Puszczykowa

O rezerwy polskiej reprezentacji siatkarek możemy 
być spokojni. Warunki, jakie stworzono w naszym mie-
ście dla szkolnych zawodów w sportach zespołowych 
mogą stanowić przykład dla innych. Współdziałanie 
władz miasta, dyrektorów szkół a szczególnie praca na-
uczycieli wychowania fizycznego zostały wynagrodzo-
ne. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Puszczykowie dostąpiła 
zaszczytu organizacji tegorocznych półfinałów Powiato-
wych Zawodów w Piłce Siatkowej Szkół Podstawowych. 
Gospodarze zawodów, zespoły dziewcząt „puszczykow-
skiej dwójki” zajęły w zeszłym roku III miejsce w finałach 
powiatowych w Stęszewie. Ten wysiłek został zauważo-
ny i nagrodzony prawem do organizacji tegorocznych 
półfinałów, które odbyły się 21 lutego br.

W sobotę 17. i niedzielę 18. marca, w ramach Mi-
strzostw Świata Juniorów w Wyścigach Psich Zaprzę-
gów, na Polanie Jakuszyckiej zmagali się młodzi za-
wodnicy z Argentyny, Nowej Zelandii, Polski, Republiki 
Południowej Afryki, Niemiec, Rosji, Czech, Słowacji.

Wystartowało 61 zawodników z 120 psami ras hu-
sky, malamut, greyster i eurodog.

Nad poziomem sportowym Mistrzostw czuwała 
race marshal (sędzia główny) z USA – Sherii Renyan. 
Zawody odbywały się w bardzo trudnych warunkach 
pogodowych, przy silnym wietrze i padającym desz-
czu ze śniegiem.

Młody zawodnik z Puszczykowa Kajetan Jasiczak 
zdobył srebrny medal Mistrzostw Świata Juniorów 
w wyścigach psich zaprzęgów na śniegu. W bardzo 
dobrze obsadzonej kategorii walczył z zawodnikami 
m.in. z Rosji, Czech, Niemiec i Nowej Zeladnii.

Kajetan był w składzie polskiej, 3 osobowej sztafe-
ty, która z olbrzymią przewagą nad pozostałymi dru-
żynami zdobyła Mistrzostwo Świata.

Młody puszczykowianin zdobył też tytuł Mistrza 
Polski w kategorii C0 (4 psy greyster), a w 2006 roku 
tytuł Wicemistrza Świata i brązowego medalisty ME 
w bikejoringu.

Cezary Jasiczak
Polski Związek Sportu Psich Zaprzęgów

Pozazdrościły mistrzom
Przeciwniczkami naszych siatkarek były zespoły ze 

szkół podstawowych z Kórnika, Mosiny i Lubonia. Po 
zaciętej walce zwyciężyły zasłużenie dwa zespoły siat-
karek z SP 2 w Puszczykowie i zakwalifikowały się do 
finału rozgrywek.

Mówią, że gospodarzom i ściany pomagają. Tym 
razem była to przede wszystkim całoroczna praca pod 
opieką nauczyciela wychowania fizycznego Marzenny 
Johaniewicz. Zwyciężczynie to: Justyna Gesler, Monika 
Obrochta, Aleksandra Lis, Agnieszka Lis, Agata Borow-
czyk (I zespół) oraz Monika Jagaciak, Marta Łuczak, 
Natalia Białkowska, Agnieszka Garbaciak (II zespół).

Finał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w Piłce 
Siatkowej Dziewcząt z udziałem zespołów z Murowa-
nej Gośliny, Stęszewa i Puszczykowa rozegrano 5 mar-
ca w Stęszewie. Zespoły z Puszczykowa, wzmocnione 
udziałem jeszcze jednej zawodniczki – Marty Sobko-
wiak, zajęły III miejsce, co na kilkadziesiąt szkół pod-
stawowych startujących w eliminacjach jest nie lada 
osiągnięciem. Do zajęcia II miejsca zabrakło odrobiny 
szczęścia. Tylko dwie piłki trzeciego seta nie pozwoliły 
na zajęcie wyższego stopnia na podium.

W tym roku zawodniczki zakończą naukę w szkole 
podstawowej i wstąpią do gimnazjum. Jeśli będzie to 
któraś z puszczykowskich szkół to można liczyć na to, 
że i tam godnie będą reprezentować nasze miasto. 

Marzenna Johaniewicz


