
ALE PREZENT !!! 
 
      Dnia 18.03.2015 r. (środa) odbyły Mistrzostwa Głogowa w Piłce Ręcznej chłopców. Udział 
wzięły 4 szkoły - nie stawiło się Gimnazjum nr 1.  
 
Pierwszy mecz nasza drużyna w składzie: 
 
Chomenko Samuel kl.3b (kapitan), 
Bolewicz Filip  kl.3b, 
Woźniak Krystian kl.3b, 
Wejchert Marcin  kl.3c, 
Petrus  Krzysztof kl.2a, 
Rudkowski  Erwin  kl.2a, 
Wach  Sebastian kl.2a (bramkarz), 
Filipek  Michał  kl.2a, 
Marut  Mateusz kl.2b, 
Matejczuk Konrad kl.2b, 
Kubiak  Bartosz kl.2c,  
Jabłoński Dawid  kl.1c (bramkarz) 
 
zagrała z G-2. Pierwsza połowa zakończyła się naszym prowadzeniem (7:6), po rzucie wolnym 
(bez gry), którego egzekutorem był Samuel i trafił do bramki przeciwnika. Cały mecz skończył 
się dobrym wynikiem dla nas (16:11). 
W całym meczu bramki rzucili: Chomenko Samuel (13), Bolewicz Filip (1), Wożniak Krystian (1), 
Petrus Krzysztof (1). 
 
      Drugi mecz drużyna zagrała z G-3 i niestety pierwszą połowę przegraliśmy (3:4), a druga nie 
była lepsza. Cały mecz zakończył się wynikiem dla nas niekorzystnym (8:11). Bramki rzucili: 
Chomenko Samuel (4 jedna z rzutu karnego), Bolewicz Filip (2), Rudkowski Erwin (2). 
 
      W ostatnim meczu zagrali wszyscy zawodnicy, a był to mecz z G-5. Już wtedy wiedzieliśmy, 
że jest szansa na objęcie 2 m-ca w mistrzostwach i będš o tym decydować ?małe punkty?. Po 
pierwszej połowie przegrywaliśmy (5:14) i właśnie dowiedzieliśmy się, że po przeliczeniu 
?małych punktów?� zajęliśmy 2 m-ce. Cały mecz  z G-5 skończył się wynikiem (12:25)  - z naszą 
przegraną. Bramki rzucili: Chomenko Samuel (9), Bolewicz Filip (1), Wożniak Krystian (2). 
 
      We wszystkich meczach ciężar gry brał na siebie Samuel, który ewidentnie się wyróżniał. 
Nie można zapomnieć o naszym bramkarzu - Sebastianie, który również miał wiele �świetnych 
interwencji oraz dokładnie podawał do Samuela na tzw. �atak szybki�. 
 
      W tym dniu swoje 16 urodziny obchodził Filip Bolewicz i może to nam przyniosło szczęście, 
a może chłopcy i on sam zrobił sobie prezent. 
 

2 miejsce w mieście - gratulacje !!! 
 
      Teraz przed nami (23.03.2015 r. - poniedziałek) gra o Mistrzostwo Powiatu - trzymajcie 
kciuki za chłopaków. 
 

Opiekunem drużyny była: mgr Grażyna Kardaś. 


