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8.06.2017 na obiekcie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego przy ul. Gdańskiej w Poznaniu
odbyło się uroczyste zakończenie POZNAŃSKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ roku
szkolnego 2016/2017. Było ono zwieńczeniem sportowej rywalizacji oraz okazją by
podziękować najlepszym szkołom we współzawodnictwie sportowym, nauczycielom za
osiągnięte wyniki, dyrektorom szkół i koordynatorom za ich zaangażowanie przy organizacji
zawodów oraz zaproszonym gościom za wsparcie i pomoc.

Podczas uroczystości byli obecni m.in. Dyrektor Wydziału Sportu UM Poznania – dr Ewa Bąk,
Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu –
Maciej Piekarczyk
, Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta Poznania –
Joanna Frankiewicz
, Przewodniczący Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska
Zdzisław Urbańczyk
oraz były radny Poznania, przyjaciel sportu dzieci i młodzieży a w szczególności piłki siatkowej
Andrzej Bielerzewski
.

W roku szkolnym 2016/2017 we wszystkich imprezach organizowanych przez Poznański
Szkolny Związek Sportowy oraz Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji oddział Młodzieżowy
Ośrodek Sportowy wystartowało 67 szkół podstawowych, 45 szkół gimnazjalnych i 47 szkół
ponadgimnazjalnych. Dzieci i młodzież rywalizowała od września do czerwca w 16 dyscyplinach
(lekkoatletyka, indywidualne i sztafetowe biegi przełajowe, pływanie, piłka siatkowa,
koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna, halowa piłka nożna, tenis stołowy, unihokej, siatkówka
plażowa, badminton, szachy, warcaby, aerobik) na każdym poziomie z podziałem na
dziewczęta i chłopców. Jedne miały charakter zawodów jednodniowych, inne, jak gry
zespołowe, toczyły się przez cały rok szkolny. Zwieńczeniem każdej rywalizacji były turnieje
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finałowe, w których wyłaniana była najlepsza szkoła Poznania. Najlepsi szkolni sportowcy
reprezentowali stolicę Wielkopolski podczas finałów wojewódzkich. Ten rok szkolny był
wyjątkowo udany pod względem sukcesów poznańskich sportowców, którzy zdobyli aż 30
medali Mistrzostw Wielkopolski. We wszystkich zawodach, począwszy od eliminacji, szkoły
zdobywały punkty do współzawodnictwa szkół. Najlepsze szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz
ponadgimnazjalne odebrały podczas uroczystego Zakończenia Sportowego Roku Szkolnego
pamiątkowe grawertony oraz certyfikaty na zakup sprzętu sportowego na łączną kwotę 35
tysięcy złotych.

W załączniku klasyfikacja szkół we współzawodnictwie sportowym w roku 2016/2017 i ich
największe tegoroczne sukcesy w Poznaniu.
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