
Finał ogólnopolski Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt  

Wieliczka 15 – 17.06. 2012 r. 

 

3 dni, 15 drużyn, 50 meczów, 194 uczestników – tych kilka liczb może skrótowo ująć zakończony w 

niedzielę Finał Ogólnopolskiej Licealiady w Piłce Siatkowej Dziewcząt, który po raz drugi został 

rozegrany na hali Solnego Miasta w Wieliczce w dniach 15-17 czerwca br. 

Dokładniejsze relacje na temat rozegranych meczów można znaleźć tutaj: 

http://sportkrakowski.pl/przegrupowania-na-pozycjach/ 

http://sportkrakowski.pl/marszruta-dlugodystansowego-trenera/ 

W meczach o medale spotkały się drużyny Opola i Rzeszowa oraz Mysłowic i Bydgoszczy. Z zaciętej, 

pełnej zwrotów akcji rywalizacji o brąz zwycięsko wyszedł zespół opolski, który po porażce w 

pierwszym secie poderwał się do walki i dwa następne sety ostatecznie wygrał (21:25, 25:22, 15:13), 

choć zdarzały się mu momenty niebezpiecznych przestojów. Natomiast w meczu finałowym spotkały 

się drużyny, które w rozgrywkach grupowych nie poniosły żadnej porażki . Spotkanie stało na 

wysokim poziomie – zawodniczki zapewniały widzom dużo długich wymian i świetnych akcji. Jednak 

bydgoszczanki z akcji na akcję rozpędzały się i w drugim secie nie dały już żadnych szans rywalkom, 

pewnie zmierzając po złoty medal (25:22, 25:10). 

Okazałe puchary, medale, nagrody rzeczowe i dyplomy wręczyli: dyrektor LO Monika Szypuła, 

dyrektor MOS Wieliczka Grzegorz Siemieniec, , wicestarosta wielicki Mirosław Mrozowski, oraz 

zastępca burmistrza Wieliczki Urszula Rusecka. Prezes Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego 

Włodzimierz Nowak w słowach na zakończenie turnieju podkreślił wyjątkowość tego wydarzenia, 

akcentując świetną organizację turnieju oraz zaznaczając, że analogiczny finał licealiady chłopców nie 

odbył się z racji małej liczby zgłoszeń.  

Nagrodzone zostały również indywidualnie zawodniczki: 

Najlepsza przyjmująca - Agata Skikiewicz (Opole) 

Najlepsza rozgrywająca – Aleksandra Wieczorek (Mysłowice) 

Najlepsza atakująca (środkowa) – Katarzyna Szostak (Bydgoszcz) 

Najlepsza Libero – Paulina Filipowicz (Rzeszów) 

Najlepsza zagrywająca – Maja Szczepańska (Mysłowice) 

MVP – Marta Biedziak (Bydgoszcz) 

Zorganizowanie i przeprowadzenie tego typu imprezy nie byłoby możliwe bez osób, instytucji i firm, 

które wsparły to przedsięwzięcie finansowo i rzeczowo i dzięki którym nikt z gości nie wyjechał z 

pustymi rękoma, a są to: Powiat Wielicki, SAiPLOW, ProduktSol, „Reibo”, Ksero Impuls.  



Wyniki Licealiady: 

I – VIII LO w Bydgoszczy 

II – LO nr 2 w Mysłowicach 

III – LO nr 2 w Opolu 

IV – V LO w Rzeszowie 

V – Zespół Szkół w Policach 

VI – III LO w Krakowie 

VII – V LO w Olsztynie 

VIII – LO im. Jana Matejki w Wieliczce 

IX – Ogólnokształcąca Szkoła Sportowa w Gdańsku 

X – Zespół Szkół Ekonomicznych w Świdnicy 

XI – Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego  w Łodzi 

XIII – Zespół Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim 

XIV – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie 

XV – Zespół Szkół nr 37 w Warszawie 

  


