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 Konkurs pho3nix School– 
wyniki głosowania jury konkur-
su 

 
 
 Finał powiatowy turnieju pił-

karskiego Śladami Bogdana Za-
jąca  

 
 
 Finał  turnieju piłki siatkowej 

dziewcząt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego  
w Jarosławiu 



   W dniu 15 czerwca 2022 Jury II edycji konkursu Pho3nix Activ School przedstawiło 
wyniki  głosowania. Miło mi, poinformować, że nasza szkoła znalazła się w gronie wyróż-
nionych warsztatami sportowymi. Znaleźliśmy się  wśród  50  nagrodzonych szkół z całej 
Polski . 

Poniżej przedstawiam oficjalny komunikat ze strony Pho3nix School…. 

 

          

 

 

,,Za każdym sukcesem stoi 
płonąca, wręcz nieugaszona 
motywacja” 



Do futbolowej rywalizacji w powiatowym finale  turnieju o Puchar 
Prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej p. Mieczysława 
Golby, którego patronem od samego początku imprezy jest wycho-
wanek jarosławskiej „Jedenastki” Bogdan Zając, stanęło osiem re-
prezentacji: SMS Jarosław, SP4 , SP10, SP11, Szkoła podstawowa 
z Wietlina, Wierzbnej, Makowiska i Łowiec. W wyniku rywalizacji 
grupowej do finałowej czwórki awansowały szkoły z SMS,  SP 4, 
Wietlina i Wierzbnej.  

Naszej reprezentacji przyszło rywalizować w półfinale z faworytem turnieju SMS Jarosław. Po bardzo 
ciekawym i stojącym na  wysokim poziomie meczu zanotowano remis 0-0 i o zwycięstwie musiały  za-

decydować rzuty karne. Niestety w tym ele-
mencie gry lepsi 
okazali się zawodni-
cy SMS i to oni za-
grali w finale z ze-
społem z Wietlina, 
którego pokonali 4-
0 . Nasi chłopcy w 
meczu o trzecie 
miejsce również 
zwyciężyli zespół  z 
Wierzbnej 4-0. Tym 
samym powtórzyli-
śmy wynik z ubie-

głego roku w którym  zdobyliśmy III miejsce w powiecie. Nagrody zawodnikom wręczali: poseł na Sejm 
RP p. Tadeusz Chrzan oraz  gość specjalny turnieju  Maciej Żurawski - były kapitan piłkarskiej repre-
zentacji Polski, uczestnik mundiali w 2002 i 2006 roku, 

4krotny 
mistrz Polski 
z Wisłą Kra-
ków i dwu-
krotny król 
strzelców 
naszej eks-
traklasy.  

 

 

,, ŚLADAMI BOGDANA ZAJĄCA” 

Nasza reprezentacja wystąpiła w składzie:  
Maciej Szczepański, Kamil Słomiany, Bartosz 
Dworak, Hubert Gilarski, Ksawery Rokoszyński, 
Wiktor Dyjak, Marcel Mamrak, Mikołaj Blok, Alex 
Dryla, Mateusz Sobuś,  Radosław Dudek, Kacper 
Rachwalski. 
Drużynę prowadzili panowie  Artur Kurka i Bogu-
sław Musur . 
 
Gratulujemy!!!!!!! 



Karolina Osada, Anna Dworak, Daria Smolarczyk, Olga Łajtar, Zuzana Stęc, Ka-
rolina Kasperek, Nikola Kużniar, Amelia Kasjan, Otylia Koprowicz i Klaudia 
Słysz w bardzo dobrym stylu zwyciężyły w turnieju piłki siatkowej organizowa-
nym  w ramach projektu budżetu obywatelskiego, który realizowany był przez 
Szkołę Podstawową   nr 11 

Dziewczęta w zawodach finałowych pokonały swoje  rówieśniczki ze szkoły 
podstawowej nr 2 i 11 i zdobyły złote medale.   

MVP turnieju wybrana została nasza zawodniczka Karolina Osada  

 

 

 

 

 

 

 

Nagrody wręczała p. Ewa Leniar Dyrektorka SP 11 

Naszą reprezentację do zawodów przygotowała / jak widać na złączonym obraz-
ku z bardzo dobrym skutkiem/ p Marzena Turczynowska  

 



• Żołnierze noszą zielone mundury żeby udawać trawę  
• W roku 1863 w Ameryce wybuchła wojna sensacyjna  
• Koń trojański to była zdradziecka sztuka  
• Pod broń powołano całą młodzież od 16 do 60 lat  
• Mumia to żona faraona  
• W czasie totalnej mobilizacji wcielono do wojska nawet dzieci w podeszłym wieku  
• Marynarzy o jednym oku nazywamy piratami  
• Wisła płynąc przez Żuławy wpada w depresję  
•  Ptaki bardzo różnią się od gadów - lataniem i budową gęby  
• Sosny znoszą szyszki  
•  Kwas solny żre wszystko, co napotka na drodze i na szosie  
• W wierszu "Pieśń o bębnie" bęben gra pierwsze skrzypce  
•  Nauczycielka puszczała płyty, które szły z żołnierzami do boju  

ZNASZ ODPOWIEDŹ ? 

Ruch białych  - mat w 2 posunięciu 

Pomóż Skrzatowi znaleźć drogę…………. 

Sam nie 
trafię. 
Pomocy!  


