
 
 

 

 

 

 

 

Resocjalizacja poprzez sport w Zakładzie 

 

 Grzesiek M.- wychowanek naszego zakładu zaliczył debiut w treningu seniorskiej 

drużyny ,Plisy" Barczewo, która po ubiegłorocznym spadku z czwartej ligi, występuje w 

warmińskomazurskiej klasie okręgowej . Zanim Grzesiek trafił do drużyny Pisy Barczewo, 

jeszcze w czasie pobytu w domu trenował w elbląskich drużynach młodzieżowych, a w 

placówce, w treningach pod opieką wychowawców, które odbywały się na naszej sztucznej 

nawierzchni boiska zakładowego. Trening, z zawodnikami, występującymi niedawno w 

drugiej lidze, np.: w drużynie Olimpii Elbląg oraz będącymi już od dawna w codziennym 

cyklu treningowym, nie przestraszył Grześka- przebieżki, rozgrzewka, gierka- oj się działo. 

Jak widać było po treningu należy trochę popracować, ale nie jest to przepaść. Na drugi dzień 

nie było śladu po treningu. Obecnie planujemy dalszy udział Grześka w seniorskiej drużynie 

Pisy Barczewo. Powodzenia na niwie sportowej. 

 

 

Animacja czasu wolnego- sportowe zmagania w niedzielę- 

Ogólnozakładowy Turniej Tenisa Stołowego. 
 

 W dniu 02-10-2016 roku, w naszym zakładzie, odbył się turniej tenisa stołowego. 

Wzięli w nim udział wychowankowie grupy: 1 i 3. Warto wspomnieć „ że: „ tenis stołowy 

narodził się w Anglii w latach 80. XIX wieku. Z biegiem czasu, 

kiedy gra stawała się coraz bardziej popularna (szczególnie wśród 

zamożniejszych Anglików) postanowiono sprzedawać sprzęt do gry 

(wcześniej służyły do tego przedmioty używane codziennie). 

Wkrótce pojawiły się też popularne nazwy powstałe od 

charakterystycznego dźwięku odbijanej piłeczki, takie jak ping pong 

czy whiff whaff. W 1921 został założony angielski Związek Tenisa 

Stołowego, a w 1926 powstała Międzynarodowa Federacja Tenisa 

Stołowego. W Londynie odbyły się pierwsze oficjalne mistrzostwa świata w roku 1926. 

Kolejną przełomową datą dla tej dyscypliny sportu był rok 1988, kiedy to tenis stołowy po raz 

pierwszy pojawił się w programie igrzysk olimpijskich w Seulu. 



Wracając do naszego zakładowego turnieju walka była iście olimpijska. Rywalizacja 

odbywała się systemem każdy z każdym i prowadzona była w sportowej atmosferze. W 

wyniku sportowej rywalizacji klasyfikacja przedstawiała się następująco: 

1.  Marcin 

2.  Kamil 

3.  Seweryn 

4.  Przemek 

5.  Norbert 

6.  Darek 

7.  Dawid 

 

Oto tabela wyników: 

 

Tabela wyników: Ogólnozakładowy Turniej Tenisa Stołowy 

         

         

1.Kamil x 2;0 2;0 2;0 0;2 2;0 2;0 10 

2.Sewryn 0;2 x 2;0 2;0 0;2 2;1 2;0 6 

3.Norbert 0;2 0;2 x 0;2 2;0 2;0  4 

4 Przemek 0,2 0,2 2,0 X 0,2 2,1 2,0 4 

5 Marcin 2;0 2;0 2;0 2;0 X 2;0 2;0 12 

6. Dawid 0;2 1;2 0;2 1;2 0;2 X 1;2 0 

7 Darek 0;2 0;2 1;2 0;2 0;2 2;1 x  

 

 

Po zmaganiach tenisowych mięliśmy jeszcze siłę i ochotę, aby rozegrać mecz piłki nożnej- 

między grupami, na naszym boisku zakładowy. Zakończył on się zwycięstwem grupy 1 „ 

która wzmocniona była Sewerynem. 

 

Artykuły przygotował: Dariusz Baranowski 

 

 

 

 


