ROK SZKOLNY 2017/2018
Kolejne siatkarskie sukcesy Karoliny Wieczorek (30.05.2018)
Miło nam poinformować, że reprezentująca Klub Sportowy Saska Warszawa
uczennica klasy VC Karolina Wieczorek, zdobyła wraz ze swoim zespołem kolejne
dwa medale. Pierwszy z nich to brązowy medal za zdobycie trzeciego miejsca w
mocno obsadzonej (aż 72 drużyny!) Prasko-Północnej Lidze Dwójek Siatkarskich
Dziewcząt. W walce o brązowy medal dziewczyny z KS Saska Warszawa pokonały
drużynę z Nadarzyna. Drugi medal – tym razem złoty – Karolina zdobyła podczas
Festiwalu Mini-siatkówki w Nowym Dworze Mazowieckim „Glinka Academy” 2018.
W tym ogólnopolskim turnieju wzięło udział 10 zespołów. W meczach grupowych KS Saska wygrała
trzy spotkania i poniosła jedną porażkę (19:21) z NOSiR’em 1. W drugiej rundzie zawodniczki z
Warszawy wygrały wszystkie 5 spotkań rewanżując się gospodyniom 21:18 po wspaniałym i
emocjonującym oraz stojącym na wysokim poziomie meczu. Bez medalu natomiast, bo na 9 miejscu
na 30 drużyn biorących udział w zawodach, zespół Karoliny ukończył Turniej Kinder+Sport o
Mistrzostwo Mazowsza. Przypomnijmy, że Karolina Wieczorek na co dzień trenuje w Uczniowskim
Klubie Sportowym „Fuks” Sulejów oraz w Klubie Sportowym Saska Warszawa. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!
20.02.2018 - Dobry występ uczniów „Jedenastki” w Mistrzostwach Europy!
Absolwent naszej szkoły, Mateusz Danielak, oraz obecny uczeń klasy VIIA,
Maksymilian Danielak, w minionym tygodniu reprezentowali nasz kraj w
rozgrywanych w rosyjskim Kazaniu, Mistrzostwach Europy w Badmintonie.
Starszy z braci, Mateusz, był członkiem seniorskiej reprezentacji Polski, która w
Kazaniu po pokonaniu drużyn Włoch, Portugalii i Czech oraz po porażce z Anglią,
została ćwierćfinalistą mistrzostw! Ponadto Mateusz był chorążym polskiej
reprezentacji podczas oficjalnego rozpoczęcia imprezy. Tymczasem Maksymilian
Danielak brał udział w rozgrywanych równolegle Indywidualnych Mistrzostwach Europy U15 i
wśród 64 najlepszych singlistów kontynentu został sklasyfikowany na 9 miejscu, bowiem w walce o
ćwierćfinał przegrał z Francuzem Alexem Lanierem, późniejszym mistrzem Europy. Warto dodać, że
w pierwszym pojedynku mistrzostw, wygranym meczu z Białorusinem Hlebem Shvdkou, wspierała
Maksa cała jego klasa, która świetnie przygotowana w szaliki i transparenty, obserwowała
pojedynek w systemie „Visual LiveScore”. Poniżej prezentujemy kilka zdjęć naszych uczniów w
Kazaniu oraz wspaniałych kibiców z klasy VIIA!
25.01.2018 - Uczeń „Jedenastki” pojedzie na Mistrzostwa Europy!
Maksymilian Danielak, uczeń klasy VIIA, reprezentować będzie nasz kraj podczas
Mistrzostw Europy w Badmintonie U15, które w lutym tego roku odbędą się w
rosyjskim Kazaniu. Oficjalne powołanie z Polskiego Związku Badmintona
Maksymilian otrzymał dwa dni temu. Jego kopię prezentujemy poniżej.
Przypominamy, że Danielak w ubiegłym roku został mistrzem Polski U13 w grze
deblowej oraz brązowym medalistą w grze pojedynczej. I właśnie w tych dwóch grach Maks
reprezentować będzie Polskę w Kazaniu. Mistrzostwa potrwają od 16 do 18 lutego br.

16.01.2018 - Oskar Śmiechowski wysoko w Turnieju Ligi Europy
Uczeń klasy IVC Oskar Śmiechowski wraz ze swoim zespołem UKS Piotrcovia
wziął udział w V edycji turnieju piłki nożnej chłopców U11 "Rado Errea Cup
2018". Turniej odbywał się w Nowej Rudzie w dniach od 5 do 7 stycznia 2018 roku.
Zespołowi Oskara udało się zdobyć V miejsce w Turnieju Ligi Europy. Gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!

