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DZIELNICOWY VOLLEYBALL 2022
W dniu 20 sierpnia 2022 r. na hali 

sportowej w Krakowie rozegrana 
została kolejna edycja turnieju siat-
karskiego „Dzielnicowy Volleyball 
– 2022”. Głównym organizatorem i 
realizatorem tego wydarzenia było 
Małopolskie Towarzystwo Krzewie-
nia Kultury Fizycznej – Zarząd Wo-
jewódzki w Krakowie przy wsparciu 
fi nansowym Gminy Miejskiej Kra-
ków.  Uroczystego otwarcia turnie-
ju dokonali: prezes Zarządu Woje-
wódzkiego Leszek Tytko i członek 
Zarządu Wojewódzkiego Tadeusz 
Kowalczyk.

Wyniki Dzielnicowego Volley-
ball 2022:

W turnieju wystąpiło 7 zespołów 
o bardzo ciekawych nazwach : 4 
Fun, Perfect Team BVK, Ludzie 
Nietuzinkowi, 0,7 Zgłoś się, Ban-
da Świra, KS Proszowice i Spirited 
Animals,  które rozegrały łącznie 21 

spotkań. Turniej rozegrany został 
w jednej grupie systemem każdy z 
każdym. W każdym zespole przez 
cały mecz występowały przynaj-
mniej po 2 kobiety.

W fi nale najlepsze okazały się ze-
społy:

1. Perfect Team BVK
2. Ludzie Nietuzinkowi
3. Banda Świra
4. 4 Fun
Wyróżnienia indywidualne MVP:
- Katarina Molcová - Perfect Team 

BVK
- Julia Madej – Ludzie Nietuzin-

kowi
- Katarzyna Angielska – Banda 

Świra
- Paulina Górnisiewicz – 4 Fun
- Jan David – Perfect Team BVK

Zwycięski zespół grał w składzie: 
Radim Zym, Jan David, Katarina 
Molcová, Martin Kopka, Samuel 

Bognár, Magdalena Szlachta, Luboš 
Bajcura.

Zespoły z rąk prezesa Małopol-
skiego TKKF Leszka Tytko, wi-
ceprezesa Małopolskiego TKKF 
Karola Oleksego i członka Zarzą-
du Małopolskiego TKKF Tadeusza 
Kowalczyka otrzymały puchary, 
medale, dyplomy oraz okoliczno-
ściowe koszulki i plecaczki ufun-
dowane przez Gminę Miejską 
Kraków. Bardzo miła i koleżeńska 
atmosfera turnieju utwierdziła prze-
konanie o celowości organizacji 
otwartych imprez. Sędziami turnie-
ju byli: Krystyna Nowakowska, An-
drzej Nowakowski i Leszek Ciuła.  
Nad stroną medialną czuwał Kurier 
Małopolskiego TKKF. Patronem 
turnieju jak co roku był Przewodni-
czący Rady i Zarządu Dzielnicy XV 
Mistrzejowice Marek Hohenauer, 
miłośnik piłki siatkowej.

SP 85 - Laboratorium językowe w szkole to 
mądra inwestycja

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki. Celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, 
w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów 
oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Takie, najnowocześniejsze laboratorium językowe powstało w czasie 
wakacji w Szkole Podstawowej nr 85 na os. Złotego Wieku. Najnowszej 
generacji sprzęt wspomagający nauczanie języków obcych ma za zadanie 
uatrakcyjnić lekcje, a praca ze słuchawkami umożliwić uczniom większe 
skupienie podczas rozmów w parach czy mniejszych grupach. Różnorod-
ne opcje dialogowe: „każdy z każdym”, grupy, połączenia losowe, odsłuch 
zagwarantują wysoką jakość kształcenia i niezawodność. Oprócz sprzętu 
do pracowni językowej zostały zakupione dodatkowo nowe meble, ławki 
i krzesła.

W przygotowanie całości zaangażowali się również rodzice uczniów z SP 
85, którzy pomogli w remoncie sali - w prywatnym, wolnym czasie (za co 
ogromne wyrazy podziękowań) wymalowali ściany i sufi t. „Od 1 września 
nauka języków obcych w SP 85 stanie się przyjemnością!” – zapewnia dy-
rektor Szkoły.                   (kp)

SP 85 - DZIAŁAJMY RAZEM
Od września w Szkole Podstawo-

wej nr 85 os. Złotego Wieku rusza 
projekt międzypokoleniowy „Wiek to 
tylko liczba”. Projekt wygrał konkurs 
„Działajmy razem” Urzędu Miasta 
Krakowa i otrzymał dofi nansowa-
nie na jego realizację. W projekcie 
weźmie udział grupa uczniów z SP 
85 oraz grupa seniorów związanych 
z Fundacją Edukacji i Aktywności 
Seniorów LokoMotywa. Projekt 
zakłada integrację seniorów z mło-
dzieżą szkolną w ramach ustalonych 
spotkań, które odbędą się na terenie 
Szkoły. 

Dzięki zaangażowaniu w projekt 

klas VI-VIII uczniowie będą mieli 
niespotykaną okazję spędzić czas z 
osobami z pokolenia ich dziadków. 
Integracja międzypokoleniowa, po-
znawanie i uczenie się od siebie na-
wzajem to tylko niektóre z walorów 
projektu „Wiek to tylko liczba”.  Każ-
de z zaplanowanych spotkań w swo-
jej nazwie ma ukrytą liczbę, np.  Naj-
trudniejszy pierwszy krok, Π(Pi)onki 
w ruch, Pleść trzy po trzy, Wyostrz 
swój szósty zmysł, Co dwie głowy to 
nie jedna, Za siedmioma górami, za 
siedmioma lasami. Nazwy te nawią-
zują do tematyki spotkań.  Fotorela-
cja już  wkrótce!


