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Koszykówka Dziewcząt - Ogólnopolski Turniej Koszykówki
http://jedynka.lebork.pl/index.php/67-wiadomosci/374-ogolnopolski-turniej-koszykowki-kadetekpodsumowanie

Kolejny Ogólnopolski Turniej Koszykówki Kadetek w Lęborku za nami. Mnóstwo emocji,
interesujących meczów i żeńskiej koszykówki młodzieżowej na dobrym poziomie; tak najkrócej
można streścić to, co przez trzy dni działo się na miejskiej hali sportowej w naszym mieście.
W turnieju zorganizowanym przez nasz klub udział wzięło 8 zespołów, w sumie rozegrano 24
mecze.
W pierwszej fazie turnieju rywalizowaliśmy w grupach, gdzie pokonaliśmy UKS "Basket"
Żelistrzewo 73:45, następnie wygraliśmy z Huraganem Wołomin 70:68 oraz z UKS 16 Koszalin
57:44. Zajmując pierwsze miejsce w grupie, w drugiej fazie turnieju w półfinale spotkaliśmy się
z KS Bat Sierakowice i odnieśliśmy kolejne zwycięstwo 51:48.
W finale zagraliśmy z utytułowanym zespołem UKS "Trójka" Żyrardów ulegając mu 51:78.
Po zakończeniu finałowego meczu trener lęborskiej „jedynki” Adam Ugodowski powiedział:
„Jestem bardzo zadowolony z osiągniętych wyników; szczerze mówiąc nie liczyłem na grę w
finale. Nasi rywale to naprawdę jedne z najlepszych drużyn w kraju w tej kategorii wiekowej.
Zespół z Żyrardowa dwa lata temu zdobył Mistrzostwo Polski Młodziczek i posiada w swoim
składzie reprezentantki kraju, a KS Bat Sierakowice to brązowe medalistki z poprzedniego
sezonu. Nie chcę wyróżniać żadnych zawodniczek w swoim zespole, wszystkie świetnie
wykonały swoje zadania i miały wkład w odniesiony sukces.”
Nasz zespół wystąpił w składzie: Julia Bielak, Katarzyna Habyk, Dominika Treder, Michalina
Górska, Patrycja Krzebiatkowska, Martyna Bojke, Marta Sitkowska, Marta Robotnikowska,
Natalia Lenartowicz, Konstancja Cynk, Helena Kowalska, Magda Pięta.
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Terminarz gier:
Grupa A
UKS „Basket” Żelistrzewo
UKS Huragan Wołomin
UKS 16 Koszalin
UKS „jedynka” Lębork
Grupa B
Mniszek-Górnik Boguszów-Gorce
UKS „Omega” Gdynia
UKS „Trójka” Żyrardów
KS Bat Sierakowice
27.IX (piątek)
09.00 UKS „Trójka” Żyrardów - Mniszek-Górnik Boguszów-Gorce
10.30 KS Bat Sierakowice - UKS „Omega” Gdynia
12.00 UKS Huragan Wołomin - UKS 16 Koszalin
13.30 Uroczyste otwarcie turnieju
14.00 UKS „jedynka” Lębork - UKS „Basket” Żelistrzewo
15.30 Mniszek-Górnik Boguszów-Gorce - UKS „Omega” Gdynia
17.00 UKS „Trójka” Żyrardów - KS Bat Sierakowice
18.30 UKS „jedynka” Lębork - UKS Huragan Wołomin
20.00 UKS 16 Koszalin - UKS „Basket” Żelistrzewo

28.IX (sobota)
09.00 UKS „Trójka” Żyrardów - UKS „Omega” Gdynia
10.30 UKS „jedynka” Lębork - UKS 16 Koszalin
12.00 Mniszek-Górnik Boguszów-Gorce - KS Bat Sierakowice
13.30 UKS Huragan Wołomin - UKS „Basket” Żelistrzewo
3

Faza finałowa:

A3 – B4 (mecz nr 13) Basket Żelistrzewo – UKS Omega Gdynia 38:29
A1 – B2 (mecz nr 14) UKS Jedynka Lębork – KS Bat Sierakowice 51:48
A4 – B3 (mecz nr 15) UKS 16 Koszalin – Mniszek Boguszów 70:63
B1 – A2 (mecz nr 16) UKS Trójka Żyrardów – UKS Huragan Wołomin 98:34
Mecz o 7 miejsce UKS Omega Gdynia - Mniszek Boguszów (nierozegrany)
Mecz o 5 miejsce UKS 16 Koszalin - Basket Żelistrzewo70:60
Mecz o 3 miejsce KS Bat Sierakowice - UKS Huragan Wołomin 43:56
Mecz o 1 miejsce UKS Jedynka Lębork - UKS Trójka Żyrardów 51:78

Międzyklasowa liga piłki nożnej

W I semestrze roku szkolnego 2013/2014 rozegrano rundę jesienną w ramach Szkolnej Ligi Piłki
Nożnej.
Turniej był rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych. Mecze były rozgrywane w hali,
systemem każdy z każdym.
Każda klasa mogła wystawić reprezentację składającą się maksymalnie z 10 zawodników.
W kategorii klas I w turnieju wzięły udział reprezentacje klas: IB, IC, IS.
Zwycięzcą została reprezentacja klasy IS.
Tytuł króla strzelców, z dorobkiem 6 bramek, zdobyli: Paweł Dubiel i Maciej Hrycyk, obaj z
klasy IS.
W kategorii klas II walczyły reprezentacje klas: IIB, IIC, IID i IIS.
I miejsce zajęli uczniowie klasy IID,
a królem strzelców został Oleksandr Spolnyk z klasy IID, strzelec 24 bramek.
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Wśród klas III do turnieju przystąpiły reprezentacje: IIIB, IIIC, IIID i IIIE.
Zwyciężyła reprezentacja klasy IIIC.
Również tytuł króla strzelców przypadł uczniowi klasy IIIC Robertowi Wrońskiemu, który
strzelił 11 bramek.
Poziom rozgrywek był zróżnicowany. Były mecze, które stały na wysokim poziomie oraz
wzbudzały dużo emocji. Obecnie (do połowy czerwca) trwa runda wiosenna, która jest
kontynuacją turnieju piłkarskiego.

Owocowo-warzywny czwartek w naszym gimnazjum
http://www.gimnazjum1.lebork.pl/aktualnosci-z-zycia-szkoly/owocowo-warzywny-czwartek-w-naszymgimnazjum/

W dniu 19 września odbyła się w naszej szkole akcja pod hasłem: „Żyj smacznie i zdrowo”. Jest
to jeden z elementów planu działań prozdrowotnych realizowanych w obecnym roku szkolnym.
Tego dnia gimnazjaliści przynieśli do szkoły warzywa i owoce. Zostały one skonsumowane
podczas lekcji wychowawczych.
Mamy nadzieję, że takie działania przekonają uczniów do przywiązywania większej uwagi do
właściwej diety i zdrowego trybu życia.

Rajd Pieszy z okazji Światowego Dnia Turystyki
http://www.gimnazjum1.lebork.pl/aktualnosci-z-zycia-szkoly/rajd-pieszy-z-okazji-swiatowego-dnia-turystyki/

W dniu 27 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Rajdzie Pieszym zorganizowanym
w związku z przypadającym w tym dniu Światowym Dniem Turystyki.
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Podczas przemarszu zadaniem gimnazjalistów było wykonanie szeregu zadań związanych z
poszczególnymi przedmiotami – geografią, biologią i historią. Pierwszym z nich było
przygotowanie mapy, obliczenie skali w której została ona wykonana oraz określenie kierunków
świata na trasie. Podczas wędrówki uczniowie zebrali różnorodne okazy liścidrzew i krzewów
oraz oznaczyli ich nazwy gatunkowe. Zwrócili uwagę na porosty występujące na pniach drzew
oraz elementy przyrody ożywionej i nieożywionej znajdujące się na trasie wycieczki. Ostatnim
zadaniem było zebranie informacji i sporządzenie krótkiego rysu historycznego na temat
znajdujących się na trasie budynków – kościoła w Lubowidzu oraz obiektu zwanego Betlejem.
Z uwagi na to, że Minister Edukacji zaproponowała by rok szkolny 2013/2014 był „Rokiem
szkoły w ruchu”, Rajd Pieszy był również jednym z elementów realizujących to hasło.

Rowerowe szaleństwo
http://www.gimnazjum1.lebork.pl/aktualnosci-z-zycia-szkoly/rowerowe-szalenstwo/

Już po raz kolejny mogliśmy uczestniczyć w rajdzie rowerowym, który odbył się 20 września, w
piątek z okazji Światowego Dnia bez Samochodu. W tym roku na starcie zjawiło się szesnaścioro
miłośników dwóch kółek, którzy pod opieką pani W.Rutkiewicz i pana M.Abrahama wyruszyli w
trasę sprzed Centrum Kultury Fregata w Lęborku do Lubowidza.
Łącznie pokonaliśmy odcinek 20 kilometrów, wiodący przez okoliczne lasy oraz urocze łąki.
Wszyscy zgodnie stwierdzili, że rower jest doskonałym środkiem lokomocji i ma wiele zalet, np.
niski koszt utrzymania oraz korzyści dla zdrowia i sylwetki. Jesteśmy przekonani, że w
przyszłym roku równie chętnie weźmiemy udział w tym rowerowym przedsięwzięciu. A od jutra
zaczniemy trenować, do czego wszystkich zachęcamy!
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Smaczna i zdrowa „Lekcja śniadaniowa”
http://www.gimnazjum1.lebork.pl/aktualnosci-z-zycia-szkoly/smaczna-i-zdrowa-lekcja-sniadaniowa/

W dniu 28 listopada uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w tzw. „Lekcji śniadaniowej”
zrealizowanej w ramach działań prozdrowotnych. Gimnazjaliści przynieśli pieczywo i mnóstwo
produktów niezbędnych do przygotowania świeżych, apetycznych i bardzo urozmaiconych
kanapek.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przyznali punkty klasom, które wywiązały się z
powierzonego im zadania. Cieszy nas fakt, że w lekcji udział wzięły wszystkie zespoły klasowe.
Świadczy to o tym, że uczniowie są świadomi korzyści, jakie niesie ze sobą zdrowe odżywianie i
odpowiedni styl życia.
Najbardziej zaangażowani uczniowie otrzymali broszury dotyczące zasad zdrowego żywienia i
aktywności fizycznej w wieku szkolnym wydane przez Instytut Żywności i Żywienia.

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
http://www.gimnazjum1.lebork.pl/aktualnosci-z-zycia-szkoly/szkolenie-z-zakresu-udzielania-pierwszej-pomocy/

W dniu 18 grudnia 20-osobowa grupa uczniów klas I, II i III uczestniczyła w szkoleniu
przeprowadzonym przez ratowników Ochotniczej Służby Ratowniczej w Lęborku, dotyczącym
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
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Gimnazjaliści przeszli szkolenie teoretyczne oraz praktyczne, które stanowiło dłuższą część
kursu. Omawianymi zagadnieniami były - między innymi - resuscytacja krążeniowo-oddechowa
u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia, pozycja urazowa, bezpieczna, ogólne badanie
poszkodowanego. W trakcie szkolenia prowadzący udzielali uczniom praktycznego instruktażu
dotyczącego etapów udzielania pomocy. Ćwiczenia zostały przeprowadzone przy użyciu sprzętu
szkolnego oraz należącego do OSR. Po wykonaniu zadań egzaminacyjnych uczniowie otrzymali
zaświadczenia.

Witaminka po raz trzeci!
http://www.gimnazjum1.lebork.pl/aktualnosci-z-zycia-szkoly/witaminka-po-raz-trzeci/

Na dzień 22 marca 2014r. (sobota) Samorząd Uczniowski zaplanował Wiosenny Rajd Pieszy.
Rajd ma około 22 kilometrów a jego trasa przebiegać będzie następująco: Lębork - Małoszyce Dąb Świętopełk - Leśnice - Lębork.
Zainteresowani uczniowie proszeni są o złożenie pisemnej zgody rodziców na udział w rajdzie
do dnia 18 marca br. w bibliotece szkolnej. (Zgody klasy otrzymały podczas godzin
wychowawczych w dniu 13.03.14r., można je także pobrać w bibliotece szkolnej).
W przypadku niesprzyjającej pogody rajd przełożony zostanie na inny termin.

Siatkówka dziewcząt

Na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Lęborku została rozegrana V edycja turnieju
Noworocznego piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Szkoły. Po raz drugi rywalizowały między
sobą reprezentacje szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt.
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W turnieju udział wzięły następujące drużyny z Powiatu lęborskiego:
- Zespół Szkół w Wicku
- Gimnazjum Łeba
- Gimnazjum nr 3 w Lęborku
- LO 2 w Lęborku
- oraz gospodarz turnieju Gimnazjum nr 1 w Lęborku.
Turniej rozgrywany był na dobrym, wyrównanym poziomie, a o końcowej kolejności
zadecydował bilans setów w poszczególnych spotkaniach oraz bezpośrednie wyniki pomiędzy
zainteresowanymi drużynami.
Zostały rozdane nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.
Turniej został rozegrany dzięki pomocy i życzliwości Dyrektora Gimnazjum nr 1, który także
ufundował puchary oraz poczęstunek dla uczestników turnieju.

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:

I miejsce

LO 2 w Lęborku

II miejsce

Gimnazjum nr 1 w Lęborku

III miejsce

Gimnazjum w Wicku

IV miejsce

Gimnazjum Łeba

V miejsce

Gimnazjum nr 3 w Lęborku
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Koszykarskie trójki POZKosz
http://pozkosz.com/2,wiadomosci/675,3x3-basket-kwidzyn-i-lamy-gramy-najlepsze-na-pomorzu.html

Nasze zawodniczki w składzie:
- Kasia Habyk
- Patrycja Krzebiatkowska
- Julia Bielak
zajęły trzecie miejsce w rozgrywanym po raz pierwszy w Gdyni halowym turnieju koszykarskich
trójek, który był eliminacjami do mistrzostw Polski.
Drużyna pokonała między innymi zespół GTK Gdynia oraz zespół UKS Kolbudy, z którymi do
tej pory nie udawało się jej zwyciężyć w lidze POZKosz.
Sukces tym większy iż nasze zawodniczki do fazy finałowej dostały się z ostatniego, ósmego
miejsca, które dawało im gre w półfinałach.

Akcja zima
W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie naszego gimnazjum, w okresie zimowym
regularnie brali udział w zajęciach na lodowisku.
Dla niektórych była to okazja do doskonalenia swoich umiejętności, a dla reszty uczniów do
postawienia pierwszych kroków na lodzie. Jedno jest pewne - wszyscy przy tym świetnie się
bawili.

Natomiast w ferie zimowe w ramach zajęć dodatkowych nasza szkoła prowadziła już po raz
trzeci zajęcia na lodowisku. Ta forma zajęć na świeżym powietrzu cieszyła się dużym
zainteresowaniem uczniów.
Młodzież mogła całkowicie bezpłatnie korzystać z tej atrakcji przez dwa tygodnie w godzinach
od 8 do 13.
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Program obejmował opiekę w postaci profesjonalnego instruktora, wynajem łyżew, rezerwację
oraz ciepły napój po jeździe.

Karnawałowy Turniej Piłki Siatkowej Chłopców

W dniu 26.02.2014 roku w Gimnazjum nr 1 w Lęborku odbył się Karnawałowy Turniej Piłki
Siatkowej Chłopców o puchar dyr. Gimnazjum nr 1 w Lęborku.

W turnieju uczestniczyły cztery zespoły:
- Gim. nr 1 w Lęborku
- Gim nr 3 w Lęborku
- Gim. Łebień
- Gim. Cewice.

Turniej przebiegał na wysokim poziomie, a zawodnicy dawali z siebie wszystko. Świadczy
choćby o tym fakt, że cztery z sześciu rozegranych meczy zakończyło się tie-breakiem

Klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
I miejsce

Cewice

II miejsce

Łebień

III miejsce

Gim. nr 1 Lębork

IV miejsce

Gim. nr 3 Lębork
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Trening z zawodnikami zespołu Trefl Sopot
Uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w treningu otwartym piłki siatkowej z zawodnikami
Trefla Sopot. Siatkarze LOTOSU Trefla są bowiem ambasadorami Gdańska jako gospodarza
siatkarskich Mistrzostw Świata i dzięki cyklowi treningów w miejscowościach spoza Trójmiasta,
propagują tę imprezę wśród mieszkańców województwa pomorskiego.
Młodzi adepci piłki siatkowej mogli podejrzeć swoich idoli z bliska, zapytać o tajniki tej
dyscypliny sportu. Młodzież miała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności m.in. w odbiciu
piłki sposobem górnym i dolnym, wystawieniu piłki, ataku z prawego i lewego skrzydła oraz
zagrywce.
Na zakończenie tradycyjnie przyszedł czas na pamiątkowe fotografie i autografy, po które
uczniowie ochoczo ruszyli zarówno w stronę zawodników, jak i trenerów.

Przebieg turnieju piłki siatkowej „Dwójek”

W dniu 21 marca 2014 roku w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 w Lęborku odbył się finałowy
turniej piłki siatkowej „Dwójek", który poprzedzony był turniejem eliminacyjnym w dniach
7.03.2014 i 14.03.2014.
W turnieju eliminacyjnym uczniowie podzieleni zostali na dwie grupy, z których wyłonione
zostały cztery pary biorące udział w turnieju finałowym.
Turniej eliminacyjny rozgrywano w systemie „każdy z każdym” jednego seta do 15 pkt.
W każdej grupie rozegrano po 15 spotkań, co dawało łączną sumę trzydziestu meczów
eliminacyjnych. Turniej finałowy rozgrywany był do dwóch wygranych setów.
Spotkania niejednokrotnie dostarczały wielu ciekawych akcji oraz siatkarskich wymian.
W grze można było zobaczyć zaangażowanie oraz poświęcenie o każdy punkt.
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Turniej rozgrywany był na dobrym, wyrównanym poziomie a poszczególne spotkania
niejednokrotnie kończyły się przewagą tylko jednego punktu, gdyż regulamin zawodów
przewidywał koniec spotkania przy zdobyciu 15 oczka.
Wszystkim uczestnikom turnieju należą się słowa uznania za udział w zawodach, zaangażowanie,
walkę do ostatniego punktu oraz za ducha fair –play, w jakim rozgrywane były zawody.
Zwycięzcami turnieju zostali zespół Gumisie – pokonując tym samym w meczu finałowym
zespół „Flittę”.

Sprawdzamy naszą kondycję - mini rajd rowerowy
http://www.gimnazjum1.lebork.pl/aktualnosci-z-zycia-szkoly/sprawdzamy-nasza-kondycje-mini-rajd-rowerowy/

W ostatnim dniu przed feriami świątecznymi grupa gimnazjalistów udała się na mini rajd
rowerowy.
Był to mały trening oraz przedsmak rajdu rowerowego, który odbędzie się już niebawem – w
dniach 28-30 kwietnia.
Rowerowa wyprawa zorganizowana została przez Samorząd Uczniowski w ramach akcji „Rok
szkoły w ruchu”.
W czasie jej trwania młodzież zwiedzi Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie, aby uczcić
przypadające w ostatnim tygodniu kwietnia Święto Patrona naszej szkoły – Józefa Wybickiego.
Podczas środowego rajdu gimnazjaliści mieli okazję sprawdzenia swojej kondycji.
Mamy nadzieję, że nie zawiedzie ona podczas pokonywania kilometrów na trasie rajdu!
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Rajd rowerowy do Będomina
http://www.gimnazjum1.lebork.pl/aktualnosci-z-zycia-szkoly/rajd-rowerowy-do-bedomina/

W dniach 28-30.04.2014r. grupa gimnazjalistów naszej szkoły uczestniczyła w rajdzie
rowerowym do Będomina. W ten niecodzienny sposób Samorząd Uczniowski postanowił uczcić
przypadające na dzień 26 kwietnia święto patrona naszej szkoły.
Przedsięwzięcie to jest także realizacją akcji "Rok szkoły w ruchu".
A oto krótki opis naszego rajdu:
Ambitny plan, który wspólnie opracowaliśmy zakładał, że pierwszego dnia dojedziemy do
Stężycy, gdzie zaplanowaliśmy nocleg.
Dzięki uprzejmości pani Lucyny Kerlin - dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy,
w tej właśnie placówce spędziliśmy dwie noce.
Kolejnego dnia pojechaliśmy do Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie i ponownie
wróciliśmy do Stężycy.
A trzeciego dnia udaliśmy się ze Stężycy do Lęborka. Przed samym wyjazdem mieliśmy
wątpliwości, czy aby na pewno wszyscy damy radę dojechać "o własnych siłach". Okazało się
jednak, że "chcieć, to znaczy móc" i nie było osoby, która chociaż przez chwilę żałowałaby, że
wybrała się na rajd.
Pierwszego dnia, w drodze do Stężycy, odwiedziliśmy kamienne kręgi w Węsiorach, które
podobno emitują tajemniczą energię kojąco wpływającą na zmęczony organizm - idealne więc
miejsce dla nas. Posiedzieliśmy, poleżeliśmy na kamieniach i nie czuliśmy żadnej magicznej
mocy. Pojechaliśmy zatem dalej.
Około godziny osiemnastej dojechaliśmy do szkoły w Stężycy, gdzie po rozpakowaniu bagaży,
przygotowaliśmy sobie pyszną i pożywną kolację.
Późnym wieczorem poszliśmy spać, aby zregenerować siły przed następnym etapem rajdu.
We wtorek pobudka o godzinie 6.00 i ogromne zaskoczenie - nikogo nic nie boli (no, może z
małymi wyjątkami)! I w tym momencie doceniliśmy magiczną moc kamiennych kręgów w
Węsiorach.
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Szybko więc zjedliśmy śniadanie i już o godzinie 7.45 ruszyliśmy do Będomina.
Po drodze jednak zadecydowaliśmy, że zajedziemy do Wieżycy, czyli najwyższego wzgórza
pasma morenowych Wzgórz Szymbarskich.
Obowiązkowo weszliśmy na Kaszubską Wieżę Widokową im. Jana Pawła II, gdzie mogliśmy
podziwiać niesamowite widoki.
Stąd ruszyliśmy do Będomina i odwiedziliśmy Muzeum Hymnu Narodowego.
Po krótkim odpoczynku udaliśmy się ponownie do szkoły w Stężycy.
Ostatniego dnia rajdu ponownie odwiedziliśmy kamienne kręgi, aby nabrać siły przed powrotem
do domu.
Po drodze zatrzymaliśmy się w Sierakowicach na lody, a stamtąd już prosto do Lęborka.
Do celu dotarliśmy wszyscy zdrowi i zadowoleni. Łącznie pokonaliśmy 180 kilometrów!
Był to pierwszy rajd rowerowy do Będomina i mamy nadzieję, że tego typu rajdy staną się
tradycją naszego gimnazjum i będą kontynuowane przez naszych następców.
Spędziliśmy bowiem trzy wspaniałe dni, podczas których nie tylko świetnie się bawiliśmy, ale
też zdobyliśmy wiele nowych informacji i odwiedziliśmy ciekawe miejsca.
Ponadto, sprawdziliśmy swoje możliwości, poprawiliśmy kondycję i dowiedzieliśmy się kilku
interesujących rzeczy o sobie (np. kto się boi pająków i mrówek, kto najgorzej śpiewa, kto z nas
najwięcej je).
Zadbaliśmy też o rozwój intelektualny uczestników rajdu i podczas wieczornej gry w Scrabble
poznaliśmy deklinację rzeczowników i przymiotników, w szczególności zaś wołacza.
Przekonaliśmy się również, że skracanie drogi nie zawsze ułatwia dotarcie do celu :)

Międzyklasowa liga koszykówki chłopców i dziewcząt

W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła zorganizowała międzyklasową ligę koszykówki.
Do ligi zgłosiło się siedem zespołów. Trzy zespoły z klas pierwszych (I A, I B i I S), dwa z
drugich (II C, IIS) i dwa z trzecich (III A i III C).
Mecze miały charakter zaciętej rywalizacji tocznej jednak w przyjaznej atmosferze.
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Rywalizacja była tym ciekawsza, że drużyny mogły reprezentować mieszane składy (3
dziewczyny i 2 chłopców). Mimo wszystko obowiązywały zasady fair-play.
Mecze zostały rozegrane na początku na poziomie poszczególnych klas.
Do rundy finałowej przeszły cztery drużyny. W tej rundzie zespoły rywalizowały w systemie
każdy z każdym, gdzie o wygranej w całym turnieju decydowała największa liczba zwycięstw.
Po zaciętym boju rywalizacje końcową wygrała klasa III A, która okazała się czarnym koniem
pokonując w finale klasę II S.
Należą im się tym większe gratulacje gdyż pokonana klasa była klasą sportową.
W podsumowaniu rozgrywek nie zabrakło również miejsca na wyróżnienie poszczególnych
graczy. Najlepszym strzelcem okazał się Jakub Klik reprezentujący zwycięską drużynę.
Natomiast najlepszym strzelcem spośród dziewcząt zastała Martyna Bojke (klasa II S) pokonując
minimalnie Magdalenę Piętę (klasa I S). Najlepszym zawodnikiem rozgrywek (MVP) został
uczeń klasy III A.

Wyjazdy na mecze koszykarskiej Tauron Baket Ligii
Młodzież z naszej szkoły regularnie uczestniczy w zorganizowanych wyjazdach na rozgrywki
TBL do Sopotu.
Wyjazdy mają szansę się odbyć dzięki współpracy trenerów naszej placówki z klubem Trefla
Sopot.
Uczniowie bardzo angażują się w dopingowanie zawodników drużyny i zawsze towarzyszy temu
wiele emocji.
Nie inaczej było podczas spotkania w Strefie Kibica. Godzinę przed gwizdkiem inaugurującym
ostatni w sezonie zasadniczym mecz koszykarzy miejsce miała wyjątkowa uroczystość.
Uczniowie oraz inni kibice spotkali się z przedstawicielami, zawodnikami i zawodniczkami
trzech klubów - Trefla Sopot, LOTOSu Trefla Gdańsk oraz ATOMu Trefla Sopot .
Zawodnicy chętnie pozowali do zdjęć dzięki czemu z uczniami na długo pozostaną wspomnienia
z tego wydarzenia.
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Pomorska Okręgowa Liga Kadetek - POZKosz

Uczennice naszej szkoły jednocześnie będące zawodniczkami UKS ,,jedynka'' Lębork
reprezentowały nas w Lidze POZKosz.
Rywalizacja toczyła się pomiędzy ośmioma drużynami, a zawodniczki rozegrały czternaście
meczy.
Zespołowi towarzyszyło zmienne szczęście. Niestety zdarzyło im się kilka porażek w
końcówkach meczy, które przesądziły o tym, że w końcowym rozrachunku drużyna zajęła piąte
miejsce.
Rozgrywki przebiegały w dwóch rundach, które polegały na rozegraniu dwóch meczy pomiędzy
każdymi zespołami na zasadzie mecz-rewanż.
Nasze zawodniczki dostarczyły swoim kibicom nie lada emocji w niejednym z pojedynków za
każdym razem dając z siebie wszystko.
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