Sokoliki i Soko³y z KSM
Pod koniec zimy 2005 roku na osiedlu Zagórska - Pó³noc jeszcze w zimowej scenerii
wylêg³y siê Sokoliki i Soko³y. Nie jest to prima aprilisowy dowcip, ale autentyczna
prawda. Dzieci mieszkañców tego osiedla, za pisemn¹ zgod¹ rodziców, utworzy³y dru¿ynê
mini pi³ki no¿nej. Uczniowie podstawówki przyjêli nazwê Sokoliki, uczniowie
gimnazjum Soko³y.
Kto siê kryje pod nazw¹ Sokoliki? Betlejewski Karol, Betlejewski Dawid, Figiel Dawid, Siudak Micha³, Wieszun
Krzysztof, Wojtezyk Pawe³, Szkotak Marek, Arendarski Adam, Arendarski Oskar,
Powa³ek Marcin.
Dru¿ynê Soko³ów stanowi¹: Betlejewski Marcin, Betlejewka Anna, Koz³owski
Rafa³, Pieñkowski Edmund, Furmanek
Adam, Migas Filip, Zaj¹c Damian, Wójcikiewicz £ukasz, Paj¹k Damian, Hajrizaj
Adrian. Niekwestionowanym wodzem
obydwóch dru¿yn i zarazem podpor¹ dru¿yny Soko³ów jest Marcin. Jest te¿
wród Soko³ów dziewczynka Ania, która sprawnoci¹ fizyczn¹, umiejêtnociami
pi³karskimi, sportowym uporem i wol¹
walki nie ustêpuje ch³opcom, a nawet mo¿e
byæ dla nich przyk³adem.
Obydwie dru¿yny wystêpuj¹ pod nazw¹
KSM - MOZ. Instytucje zadba³y, ¿e ch³opcy otrzymali: starsi czerwone spodenki i
czerwono - bia³e koszulki z napisami i numerami, a m³odsi czarne koszulki i ¿ó³te
spodenki te¿ z numerami i napisami. Kielecki Klub Sportowy Korona - Kolporter
nieodp³atnie przekaza³ dla Soko³ów i Sokolików 11 par czerwonych elastycznych
skarpet.
Wzorem lat ubieg³ych redakcja Gazety
Wyborczej, Urz¹d Miasta, MOSiR i Radio

Kielce w okresie wakacji zorganizowali dla
dzieci imprezê sportow¹ pod nazw¹ Wakacje z futbolem. Rozgrywki prowadzone by³y w dwóch grupach wiekowych.
M³odsza dla dzieci szkó³ podstawowych tu mogli graæ 12 - latkowie i m³odsi. Starsza dla gimnazjalistów, gdzie mogli graæ
16 - latkowie i m³odsi.
Do tej mini pi³karskiej zabawy zg³osi³o
siê 82 dru¿yny, co przeliczaj¹c na iloæ
osób daje oko³o 700 zawodników z Kielc i
najbli¿szej okolicy. Dru¿yny podzielono na
12 grup po 7 dru¿yn w ka¿dej.
W pierwszym etapie rozgrywek grano
ka¿dy z ka¿dym. Mecze trwa³y 2 x15 minut na boiskach do pi³ki rêcznej. Dru¿ynê
stanowi³o 6 zawodników na boisku i mog³o byæ 6 rezerwowych.
Po 6 tygodniach rozgrywek wy³oniono
drugi etap, sk³adaj¹cy siê ju¿ tylko z 32
dru¿yn (16 ze szkó³ podstawowych i 16 z
gimnazjum).
Wród nich znalaz³a siê dru¿yna Sokolików, która zdoby³a 15 punktów, strzelaj¹c 24 bramki i trac¹c 4. W swojej grupie
zajê³a pierwsze miejsce, tym samym zakwalifikowa³a siê do dalszych gier. Z grupy
nie wysz³a natomiast dru¿yna Soko³ów,
zajmuj¹c IV miejsce (zdobyli 9 punktów,
strzelaj¹c 9 bramek i trac¹c 11). W koñcowym efekcie Sokoliki zajê³y ex equo 5
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miejsce, co nale¿y uznaæ za du¿y sukces.
Nie o laury sportowe w tej zabawie wakacyjnej organizatorom chodzi³o. Wakacje z futbolem to sposób na spêdzenie lata
w miecie, gdy rodziców nie staæ na wys³anie dzieci na kolonie. Organizatorzy postawione sobie cele osi¹gnêli i mog¹ czuæ
satysfakcjê, za co nale¿y im serdecznie
podziêkowaæ.
Patrz¹c z boku, jako kibic na zabawê w
futbol Sokolików i Soko³ów z KSM, uwa¿am, ¿e szkoda by by³o nie kontynuowaæ
jej dalej w okresie roku szkolnego. Chêci i
zapa³u do tej zabawy ch³opcy wykazali
bardzo du¿o, a i aspekt spo³eczno-wychowawczy jest znacz¹cy.
Nale¿a³oby tylko zapewniæ opiekê organizacyjn¹ i znaleæ dla nich opiekuna - trenera.
Podstawowy sprzêt na zawody, tj.
spodenki, koszulki, skarpety i pi³ki s¹ dziêki sponsorom, którym w tym miejscu serdecznie dziêkujê. A to oni: - Osiedlowy
Klub Kultury Miniatura KSM, - Przedsiêbiorstwo Us³ugowe MOZ w Kielcach,
- Klub Sportowy Kolporter - Korona Kielce i Wojewódzki Szkolny Zwiazek Sportowy w Kielcach.
S³owa podziêkowania nale¿¹ siê ksiêdzu
Dyrektorowi Zespo³u Szkó³ Katolickich za
bezinteresowne udostêpnienie boiska na
treningi.
Koñcz¹c w imieniu Sokolików i Soko³ów
dziêkujê wszystkim osobom, które nawet
w najmniejszy sposób pomog³y im zaistnieæ i przez jaki czas funkcjonowaæ.
RYSZARD WOSZCZYÑSKI
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