I Szkolne Igrzyska Sportowe w Krzewicy
Dnia 24 marca 2015 r. w sali gimnastycznej Publicznego Gimnazjum Nr 2
w Krzewicy rozpoczęły się I Szkolne Igrzyska Sportowe zorganizowane przez ULPKS
„Orlik” w Krzewicy. Przebiegały one pod hasłem „Nie każdy może bić rekordy świata
i zdobywać medale olimpijskie, ale każdy powinien uprawiać sport na miarę własnych
możliwości”. Jak podkreśliła w swoim przemówieniu prezes klubu Pani Elżbieta Łaziuk
zgodnie z hasłem przewodnim imprezy głównym celem nie jest zwycięstwo, ale dobra
zabawa i aktywny udział nie tylko zawodników, ale również kibiców. Klasy zaprezentowały
transparenty, hasła dopingujące swoich zawodników. Nauczyciel w – fu p. Adam Iwanejko
opracował oprawę przypominającą ceremoniał otwarcia Igrzysk Olimpijskich, poczynając od
uroczystego wprowadzenia flagi olimpijskiej, drużyn, odegranie hymnu olimpijskiego po
zapalenie znicza i odczytanie Apelu Olimpijskiego. Wójt Gminy Międzyrzec Podlaski
Krzysztof Adamowicz dokonał oficjalnego otwarcia I Szkolnych Igrzysk Sportowych.
Podkreślił, iż wychowanie przez sport w dzisiejszych czasach jest bardzo ważnym
czynnikiem. Odwołał się do słów Pierre'a de Coubertin, uważanego za ojca nowożytnego
ruchu olimpijskiego: „W życiu ważny jest nie triumf, lecz walka, istotą rzeczy jest nie
zwyciężać lecz umieć toczyć rycerski bój". Piękna idea olimpijska połączona z zasadą fair
play ma wychowywać i uczyć szacunku dla drugiego człowieka. Zaapelował, aby ogłoszony
wśród uczniów „święty rozejm", czyli zaprzestanie wszelkich konfliktów, nie trwał tylko w
okresie igrzysk.
Pierwszą konkurencją rozegraną tego dnia była siatkówka. Wyniki przedstawiają się
następująco:
I miejsce: klasa III b
II miejsce: klasa III a
III miejsce: klasa II b
IV miejsce: klasa I b
V miejsce: klasa II a, I b
Rozgrywki będą trwały cyklicznie przez trzy miesiące, w czasie których drużyny
z klas (dziewczęta i chłopcy) rywalizować będą w wybranych dyscyplinach sportowych.
Za miejsca w poszczególnych konkurencjach sportowych przyznawane będą punkty.
Po podsumowaniu wszystkich rywalizacji zostanie wyłoniona zwycięska drużyna w kategorii
dziewcząt i chłopców. W czerwcu, w Dniu Sportu, nastąpi podsumowanie I Szkolnych
Igrzysk Sportowych, zostaną wręczone dyplomy i nagrody drużynom. Wszystkim drużynom
zostały zakupione koszulki z własnym nadrukiem.

Niewątpliwie było to wspaniałe wydarzenie, które pozostanie na długi czas w pamięci
społeczności szkolnej. Rozgrywki sportowe dostarczyły wiele emocji. Nad ich przebiegiem
czuwali nauczyciele w – fu: Pani Dorota Kieda, Pan Adam Iwanejko, którzy zaangażowali się
w przygotowanie uroczystości. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się bardzo dobrze,
wykazując się wolą walki, a przede wszystkim godną uznania postawą fair play. I Szkolne
Igrzyska Sportowe mogły się odbyć dzięki wsparciu Gminy Międzyrzec Podlaski. Prezes
ULPKS „Orlik” p. Elżbieta Łaziuk opracowała wniosek, klub otrzymał dotację w wysokości
6 200,00 zł.

