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Chcemy z radością oznajmić, że tegoroczne zawody w 

piłce ręcznej obfitowały w sukcesy. Możemy być za-

dowoleni zarówno z reprezentacji dziewcząt, która 

zajęła trzecie miejsce wśród mokotowskich szkół, jak i 

chłopców, którzy obwołani zostali oficjalnie tegorocz-

nymi wicemistrzami naszej dzielnicy. 

Chłopcy 
Faza grupowa: 

Skład podstawowy: 

Maciej Piotrowski, Jan Ochman, 

Tymon Rutkowski, Jan Gorgol, Stanisław Kiryłło, 

Stanisław Grodzki. Filip Sikorski, Brunon Ochman, 

Kacper Zięba 

Bramkarz: Jan Kiljański 

Spotkania: 

Spotkanie: Wynik 

Bachmacka – Gimnazjum nr 1 17:2 

Bachmacka – Gimnazjum nr 5 18:1 

Bachmacka – Gimnazjum nr 59 „Reytan” 20:10 

Przebieg 
Męska reprezentacja Bachmackiej podeszła do zawo-

dów w dobrej kondycji, wystawiając najlepszy skład, 

zgodny w całości z zaleceniami selekcjonera naszego 

składu pana Aleksandra Kosackiego, pełniącego rów-

nież funkcję szkolnego trenera. Do pierwszego spotka-

nia podeszła z dużym zapałem. Jej przewaga uwidocz-

niła się bardzo szybko, a przyparty do muru przeciwnik 

mógł tylko podejmować rozpaczliwe próby obrony pod 

naporem Bachmackiej nawałnicy. Mecz zakończył się 

wynikiem 17:2, co tylko bardziej napełniło optymi-

zmem przedstawicieli naszej kadry. 

Równie druzgocące zwycięstwo odnieśliśmy w kolej-

nym meczu, tym razem bilans bramkowy przedstawiał 

się jako 14:1. Trzecie starcie fazy grupowej było za to 

zdecydowanie trudniejszym zadaniem. Przez pierwszą 

połowę meczu żadna z drużyn nie mogła zdobyć zna-

czącej przewagi, a zakończyła się ona remisem 8:8. 

Dopiero druga połowa meczu potoczyła się dla nas 

przychylnie. Rozpoczęliśmy ją passą 5 punktów nie-

okupionych żadnymi stratami z naszej strony, a cały 

mecz zakończył się wynikiem 20:10. 

Faza Finałowa: 

Skład Podstawowy: 

Maciej Piotrowski, Jan Ochman, Stanisław Kiryłło, 

Michał Tymczenko, Kacper Zięba, 

Maciej Zambrowski, Filip Sikorski, Brunon Ochman, 

Kamil Kinastowski 

Bramkarz: Jan Kiljański 

Spotkania: 

Spotkanie: Wynik 

Bachmacka – Gimnazjum nr 11 11:7 

Bachmacka – Klub „Warszawianka” 4:16 

Przebieg 

W fazie finałowej zmagaliśmy się z licznymi proble-

mami na naszej drodze. Nieobecność dużej części 

naszego składu spowodowana wyjazdami i problemami 

zdrowotnymi zmusiła nas do wystawienia nieco osła-

bionego składu. Walcząc o finał udało nam się zdobyć 

przewagę w zaciętym meczu ze szkołą … i tym sposo-

bem awansowaliśmy, by walczyć o mistrzostwo naszej 

dzielnicy. 

W ostatnim meczu zderzyliśmy się z niestety silniejszą 

od nas drużyną klubu “Warszawianka”. Początkowo i 

tak już osłabiony skład stawiał opór przeciwnikowi, 

jednak w momencie, gdy poważna kontuzja Janka 

Ochmana spowodowała jego wykluczenie z gry, szala 

zwycięstwa ostatecznie przechyliła się na stronę prze-

ciwnika. Mecz zakończył się wynikiem 16:4 i awan-

sem “Warszawianki” do mistrzostw Warszawy. 

Dziewczęta 

Skład podstawowy: 

Katarzyna Gabryś, Marta Konopińska, 

Izabela Kazubek-Fuksiewicz, Zofia Grodzka, 

Zofia Winnicka, Ada Krupowicz, Julia Kłysiak 

Bramkarz: Iza Kazubek-Fuksiewicz 

Spotkania: 

Spotkanie: Wynik 

Bachmacka – Gimnazjum nr 11 8:4 

Bachmacka – Gimnazjum nr 7 9:0 

Przebieg 
W rozgrywkach żeńskich wzięły udział cztery drużyny. 

Jak wynika z relacji jednej z naszych zawodniczek, w 

pierwszym meczu zabrakło naszej reprezentacji nieco 

zapału. Przeciwniczkom udało się zdobyć przewagę, 

wygrywając mecz o finał. W trakcie spotkania dokona-

no błyskotliwego posunięcia, jakim była zmiana bram-

karza. Funkcję tę przejęła Iza Kazubek-Fuksiewicz. 

Roszada ta okazała się bardzo fortunna, ponieważ po 

niej drużyna przeciwna nie zdołała zdobyć już żadnej 

bramki. Mecz zakończył się, niewielkim jak na tę dys-

cyplinę zwycięstwem Gimnazjum nr 11 z bilansem 

bramkowym 4:8. 

Do drugiej konfrontacji podeszliśmy z nieco większą 

dozą optymizmu. Dość szybko ujawniła się nasza do-

minacja, udało nam się rozgromić drużynę …, kończąc 

mecz wynikiem aż 9:0. 

 

Na koniec jeszcze raz gratulujemy naszym zwycięzcom 

i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych dyscypli-

nach sportowych! 

 

 

Jan Kiljański, Filip Sikorski 


