Sprawozdanie
z Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego
Jak co roku w grudniu, tym razem 01.12.2015 r., odbył się w naszej szkole
Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego. W zawodach wzięło udział blisko 80 uczniów
z klas III-VI Szkoły Podstawowej w Lesznie (dziewczęta i chłopcy).
W tegorocznych zawodach dzieci rywalizowały w czterech kategoriach:
- klasy III–IV dziewczęta
 I miejsce – Oliwia Sokół
 II miejsce – Aleksandra Sokół
 III miejsce – Gabrysia Grot
 wyróżnienie – Sara Trojanowska
- klasy III–IV chłopcy
 I miejsce – Mikołaj Chomontowski
 II miejsce – Mateusz Poddenek
 III miejsce – Gracjan Gajewski
 wyróżnienie – Dominik Grzegorek
- klasy V-VI dziewczęta
 I miejsce – Aleksandra Zielerowicz
 II miejsce – Anna Piasecka
 III miejsce – Maja Rybarczyk
 wyróżnienie –Klaudia Różycka
- klasy V-VI chłopcy
 I miejsce – Kuba Lewandowski
 II miejsce – Dawid Chłanda
 III miejsce – Kamil Zwoliński
 wyróżnienie – Paweł Michalczak
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali słodkie nagrody, brali również udział
w losowaniu dodatkowych nagród rzeczowych. Trzech najlepszych zawodników w każdej
konkurencji oraz jeden zawodnik dodatkowo wyróżniony, otrzymali medale i dyplomy.
Zwycięzca każdej kategorii otrzymał Puchar Dyrektora ZSP w Lesznie, o który rywalizował

ze swoimi kolegami. Najlepszy zawodnik turnieju, który zdaniem organizatorów, czyli
nauczycieli wychowania fizycznego i Samorządu Szkolnego Szkoły Podstawowej, otrzymał
pamiątkową koszulkę z numerem 9, Roberta Lewandowskiego, naszego ucznia i absolwenta.
Dzieci wspólnie spędzając miło czas, po raz kolejny poczuły smak prawdziwej
rywalizacji w duchu „fair play”.
Dziękujemy Pani Dyrektor Alinie Stryczewskiej za ufundowanie nagród, pucharów, medali,
dyplomów i nagród rzeczowych oraz Pani Iwonie Lewandowskiej za podarowanie dla dzieci
drobnych nagród – przyborów szkolnych oraz koszulki dla ucznia z największymi
umiejętnościami tenisowymi. Podziękowania składamy również sędziom, uczniom
gimnazjum, którzy w wolnym czasie byli razem z młodszymi kolegami, wspierali ich w walce
sportowej, pamiętając jak sami w ubiegłym roku mierzyli się ze swoimi słabościami,
przeciwnikiem i stresem. Dziękujemy Wam drodzy Gimnazjaliści.
Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy, gratulujemy sukcesów i zapraszamy
na kolejną edycję naszych zawodów w drodze po lepsze samopoczucie, hart ducha
i samodoskonalenie.

Pozdrawiamy serdecznie.
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