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Wielkie emocje, piękne akcje, walka do ostatniego punktu, a przede 

wszystkim dobra zabawa. Tak jednym zdaniem można podsumować 

Międzyszkolny Turniej Minisiatkówki, którego organizatorem                            

i gospodarzem była SP 93. Pomysł aby zorganizować zawody sportowe ku 

pamięci wspaniałej nauczycielki Pani Jolanty Hojki narodził się już w 

ubiegłym roku szkolnym, ale teraz, kiedy obchodzimy pierwszą rocznicę 

śmierci Pani Joli przyszedł czas by go zrealizować. 

Na nasze zaproszenie odpowiedziało pięć szkół – SP 36, 58, 78, 107 

i 108. Reprezentacje składały się z dziewcząt i chłopców – uczniów klas 

piątych. Mecze eliminacyjne rozgrywaliśmy w dwóch grupach, systemem 

„każdy z każdym”. Do finału rozgrywek awansowali zwycięzcy grup – 

szkoły 36 i 93. Po wyrównanym pojedynku musieliśmy uznać wyższość 

rywali, zajmując ostatecznie drugie miejsce w klasyfikacji końcowej 

Memoriału. Naszą szkołę reprezentowali: Monika Kołodziej (5a), Adrian 

Kulczycki (5a), Julia Wikieł (5b), Łukasz Wójcik (5b) – kapitan, 

Dominika Szechner (5c), Natalka Kalinowska (5c), Michał Krawczyk 



(5c) i Jakub Wołk (5c). Na miejscu trzecim uplasowała się reprezentacja 

SP 108. 

Wszystkie mecze sędziowali uczniowie III Liceum 

Ogólnokształcącego, którzy oprócz tego, że pilnowali abyśmy przestrzegali 

przepisów, nauczyli nas pięknego „siatkarskiego ceremoniału” – powitania   

i prezentacji zespołów, sygnalizacji zmian zawodników, zamiany boisk, 

podziękowania zespołów po meczu. 

Uroczystość zakończenia Turnieju uświetnili swoją obecnością Pani 

Dyrektor Jolanta Sawicka, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Jacek 

Sujka oraz Gość Honorowy Pan Jacek Hojka. Najlepszy zespół – SP 36 

otrzymał puchar ufundowany przez Radę Rodziców, a wszystkie zespoły 

otrzymały dyplomy i słodkie upominki ufundowane przez Pana Jacka Hojkę. 

Podczas zakończenia Memoriału, w uroczystej oprawie, przy 

obecności Sztandaru Szkolnego, odsłonięta została tablica pamiątkowa 

poświęcona Pani Jolancie Hojce. 

Dziękuję zawodnikom i Nauczycielom za rywalizację w duchu fair 

play oraz za stworzenie wspaniałej sportowej atmosfery. Dziękuję 

wszystkim, bez których pomocy nie udałoby mi się zorganizować tych 

zawodów.  

Organizując Memoriał składam także podziękowania Pani Jolancie 

Hojce za wszystko czego mnie nauczyła, oraz za to, że wspierała mnie 

w najtrudniejszych chwilach mojego życia. Na zawsze pozostanie w mojej 

pamięci. 

 

Joanna Wysocka 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


