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Ogólnopolskie sukcesy
Jak co roku, zawodnicy z Juvenii startują w Mistrzo-

stwach Polski Juniorów i Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Młodzieży. Pod koniec czerwca w Słupsku odbyły się 
MPJ. Najwyższą lokatę z naszych zawodników zajął Ka-
rol Janicki w biegu na 5000 m z wynikiem 15: 17,34s, 
plasując się na 7 miejscu. Na 10 miejscu uplasował się 
Piotr Odzimek w biegu na 100 m z wynikiem 11,03s. 
To samo miejsce wywalczył Łukasz Wejerowski w biegu 
na 400 m ppł (54,99s). Sztafeta męska 4x100 m za-
jęła 11 miejsce w składzie P. Odzimek, Ł. Wejerowski,  
P. Pospieszny i H. Prabucki. Pozostali zawodnicy biorący 
udział w MPJ to: Michał Andrzejak (3000 m i 3000 m 
przeszkody), Artur Forszpaniak (800 m), Piotr Głowacz 
(dysk) oraz sztafeta męska 4x400 m.

Pod koniec lipca w Szczecinie odbyła się Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży. Z naszego liceum i klubu 
startowało 5 lekkoatletów. Mistrzynią Polski w rzucie 
oszczepem została Kinga Łuczak z nowym rekordem 
życiowym – 51,43 m. Ten wynik dałby jej brązowy me-
dal na Mistrzostwach Świata i jest zaledwie o ponad 
pół metra gorszy od rekordu Polski. Srebrny medal wy-
walczył Jakub Różański w skoku wzwyż z wynikiem 
195 cm. Blisko podium był Zachariasz Dereziński, któ-
ry w skoku w dal zajął 4 miejsce z wynikiem 6,94 m. 
W finałowym konkursie trójskoku wywalczył 9 miejsce 
z rezultatem 13,85 m. Bardzo dobrze zaprezentował 
się sprinter Dawid Urbaniak, który w finale B biegu na 
100 m zajął 2 miejsce. Ostatecznie uplasował się na 
10 lokacie z wynikiem 11,06s. w skoku w dal wystąpił 
Mateusz Dach.

W tym samym czasie co OOM odbywał się Olimpij-
ski Festiwal Młodzieży w Belgradzie, w którym udział 

 W czasie minionych letnich wakacji Puszczykow-
skie Towarzystwo Sportowe zorganizowało dla dzieci 
i młodzieży z Puszczykowa bezpłatne Kursy Tenisowe.

Zajęcia odbywały się na kortach ziemnych przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w dwóch dwutygodniowych cyklach 
od 09 do 20 lipca i od 13 do 24 sierpnia 2007 roku.

Łącznie w kursach uczestniczyło ponad 90 młodych 
tenisistów i tenisistek. Zajęcia odbywały się w kilku kate-
goriach wiekowych: do 8,10,12,13 i do 16 lat. Dla więk-
szości uczestników nie był to jednak pierwszy kontakt 
z tenisem, ponieważ już wcześniej uczęszczali na zajęcia 
w ramach programu „TENIS OPEN, czyli tenis dla każde-
go”, który był wspierany przez Urząd Miasta Puszczyko-
wa i Puszczykowskie Towarzystwo Sportowe.

Początkujący, przez kilka godzin dziennie mieli 
możliwość nauki “pierwszych kroków”, zapoznania 
się z uchwytami rakiet, poruszania po korcie, odpo-
wiedniej koordynacji ruchowej, ustawiania i określa-
nia punktu trafienia piłki, wreszcie grania przez siat-
kę. Były też gry sprawnościowe kształtujące motorykę, 
konkursy i zabawy ruchowe.

Starsi bardziej wtajemniczeni mogli doskonalić 
swoje umiejętności. By zweryfikować postępy i umie-
jętności nabyte w trakcie szkolenia po jego zakończe-
niu przeprowadzono dla każdej kategorii wiekowej 

brała Anna Jagaciak. Otrzymała ona honorowy tytuł 
Mistrzyni Polski w skoku w dal i trójskoku.

Dla gimnazjalistów odbyły się zawody z cyklu Sam-
sung Athletic Cup, które rozgrywały się w ośmiu mia-
stach w Polsce. Zwycięzcy tych eliminacji spotykali się 
w ogólnopolskim finale w Warszawie. Wśród tych osób 
znalazł się Michał Idziak, gimnazjalista z Mosiny, który 
od dwóch lat trenuje w Juvenii Puszczykowo z bardzo 
dobrymi rezultatami. Michał z dużą przewagą wygrał 
finałowe zawody Samsung Cup w biegu na 1000 m 
i jako zwycięzca otrzymał nagrodę od sponsora.

Bardzo obiecująco rozpoczyna się kariera Aleksan-
dry Lis ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, 
która obecnie jest najlepszą zawodniczką w Wiel-
kopolsce w swojej kategorii wiekowej na dystansie 
600 m. Zwyciężyła w wielkopolskiej edycji Czwartków 
Lekkoatletycznych.

Ponadto dużym sukcesem jest udział dwóch za-
wodniczek w Mistrzostwach Świata Juniorów Młod-
szych, które odbyły się w dniach 11-15 lipca w cze-
skiej Ostrawie, to jednak nie jedyny konkurs o zasięgu 
światowym, w którym wzięły udział nasze reprezen-
tantki. Wcześniej, pod koniec czerwca, Ania Jagaciak 
i Kinga Łuczak w pięcioosobowej drużynie narodowej 
dziewcząt startowały w światowym finale Pucharu 
Humberta w Bordeaux. Zajęły 6 miejsce na 18 zespo-
łów, a Ania indywidualnie zwyciężyła w finale skoku 
w dal, osiągając rekord życiowy – 6,14 m.

Ania Jagaciak znalazła się również w reprezentacji 
Polski na Olimpijski Festiwal Młodzieży Europa w Belgra-
dzie. Zajęła tam 5 miejsce z wynikiem 5,89 m.  Joanna 
Ziółkowska

Kursy tenisowe i Turnieje PTS Cup 2007
rozgrywki turniejowe. Najmłodsze grupy do 8 lat ry-
walizowały w grach i zabawach sportowych na korcie. 
Starsi grali na punkty. Mecze rozgrywano na polach 
do mini (kara serwisowe), midi i maxi tenisa.

Trzeba przyznać, że każdy z uczestników na swój 
sposób był bohaterem turnieju. Rozterki małych za-
wodników wcale nie muszą być gorsze od rozterek za-
wodników ATP czy WTA. Były okrzyki radości, zaciśnię-
te małe piąstki, ale były też i łzy porażki. Kto wie, może 
właśnie tu narodziła się przyszła gwiazda tenisa na 
miarę Roda Lavera, Steffi Graf, czy Rogera Federera?

Niezaprzeczalnie największe sukcesy odnieśli: Mar-
ta Kraul, która dwukrotnie triumfowała w kategorii do 
12 lat dziewcząt, Agnieszka Gagat, która jak równy 
z równym grała w kategorii dziewcząt i chłopców do 
13 lat (zajęła II miejsce!). Największą rewelacją tur-
nieju jest jednak Alina Heller, która zwyciężyła nie tyl-
ko w kategorii do 13 lat dziewcząt, ale także do 13 
lat chłopców pokonując po kolei wszystkich męskich 
rywali i aby osiągnąć ten imponujący wynik musiała 
zwyciężyć po kolei aż sześć meczy. Odebrała dwa pu-
chary za dwa I miejsca!

Kursy i Turnieje w całości zorganizował i przepro-
wadził trener pan Darek Marek Preisler, który wzmac-
niał tenisowego ducha.  


