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MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO
9 grudnia 2022 r.

W ostatnią sobotę, tj.10 grud-
nia 2022 w Szkole Podstawowej 
nr 126 w Krakowie na os. Ty-
siąclecia odbył się Mikołajko-
wy Turniej Tenisa Stołowego z 
udziałem Uczniów nowohuckich 
szkół podstawowych. Patronem 
Turnieju została Jolanta Szatko 
Nowak - najbardziej utytułowa-
na reprezentantka naszego kraju 
w tenisie stołowym; wielokrotna 
Mistrzyni Polski i Europy, która 
wspólnie z Andrzejem Grubbą i 
Leszkiem Kucharskim tworzyła 
historię tenisa stołowego w Polsce. 
Uczestnicy rywalizowali w czte-
rech kategoriach : dziewczęta klasy 
IV-VI , klasy VII - VIII i chłopcy 
w kategoriach IV - VI , VII - VIII. 
W zawodach wzięło udział kilku-
dziesiesięciu uczestników, którzy 
rywalizowali o tytuły mistrzowskie 
i cenne nagrody ufundowane mi. 
in przez Radę Dzielnicy XV, Cen-
trum Młodzieży Jordana i Radę Ro-
dziców przy SP 126 w Krakowie. 
Młodzi adepci tenisa stołowego z 
zapałem rywalizowali w swoich 
kategoriach reprezentując nie tylko 
wysoki poziom sportowy, ale rów-
nież postawę zgodną z zasadami fair 
play. Organizatorzy zadbali o bez-
płatny poczęstunek w postaci napo-
jów, ciast, słodkości dla wszystkich 
uczestników i gości Turnieju.  Na-
grody z rąk Pani Dyrektor SP 126 
w Krakowie, p. Angeliki Mróz oraz 
Przewodniczącego Dzielnicy XV p. 
Marka Hohenauera otrzymali :

 w kategorii dziewcząt klasy IV- 
VI - I miejsce Milena Mazurek 

SP85, II miejsce Zuzanna Kocio-
łek SP85, III miejsce Martyna 
Chmiel SP85,  w kategorii dziew-
cząt klasy VII - VIII : I miejsce 
Veronika Hryniuk SP85, II miej-
sce Matylda Morawska SP130, III 
miejsce Justyna Dąbek SP126 , 

w kategorii chłopców klasy IV - 
VII : I miejsce Nykyta Morhunov 
SP85, II miejsce Nazar Ivanov 
SP126,  III miejsce Adrian Matu-
siak SP126,

 w kategorii chłopców katego-
ria klasy VII - VIII : I miejsce 
Krzysztof Idzi SP85,  II miejsce 
Adam Kapanowski SP126, III 
miejsce Adam Strzelski SP126

 Jako że Turniej już nawet z na-
zwy był turniejem Mikołajkowym 
- każdy Uczestnik - bez względu 
na zajęte miejsce otrzymał dyplom 
honorowy oraz słodki upominek 
przygotowany przez organizato-
rów. Był to już drugi turniej tenisa 
stołowego organizowany w Szkole 
Podstawowej nr 126 w Krakowie i 
ze względu na zainteresowanie ze 
strony Uczestników - organizatorzy 
zapowiadają, że nie ostatni. Biorąc 
pod uwagę poziom Turnieju - za-
równo organizacyjny, jak i sporto-
wy - wynika z tego, że na mapie 
sportowej Krakowa przybył kolejny 
ośrodek Klub Sportowy WANDA 
Nowa, gdzie młodzież będzie mogła 
realizować swoje sportowe pasje 
związane z tenisem stołowym, gdyż 
organizatorzy planują organizację 
cyklicznych spotkań, treningów, za-
wodów w tej dyscyplinie sportu.



16 grudnia 2022 r., nr 50 (1653)14

¿ycz¹ Zarz¹d i Rada Dzielnicy XV

Mistrzejowice


