Finał XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej –
–Toruń 2001
W dniu 29 marca 2001 r. Zespół Szkół
Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu przeprowadził XXV
Ogólnopolską Olimpiadę.
W olimpiadzie udział wzięło 41 szkół
średnich technicznych z całej Polski.
W grupie elektronicznej najlepszymi
okazali się:
1. Tomasz Malesiński – z Zespołu Szkół
Elektrycznych w Białymstoku,
2. Marek Kołodziejczyk – z Zespołu
Szkół Energetycznych w Krakowie,
3. Piotr Kmon – z Zespołu Szkół Elektrycznych w Krośnie.
W grupie elektrycznej najlepsze wyniki
uzyskali:
1. Dominik Mostowiec – z Zespołu Szkół
Elektrycznych w Kielcach,
2. Paweł Mitko – z Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie,
3. Radosław Sznegulau – z Zespołu Szkół
Elektrycznych w Bydgoszczy.
W finale na 12 miejscu znalazł się reprezentant naszej szkoły – Zbigniew Basa.
Laureaci olimpiady – na podstawie
uchwał Senatów:
 Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 Politechniki Gdańskiej,
 Politechniki Krakowskiej,
 ATR w Bydgoszczy,
 Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie
zostaną przyjęci na studia bez postępowania kwalifikacyjnego. Dotyczy to sześciu
finalistów z grupy elektronicznej i sześciu
finalistów z grupy elektrycznej.
Łukasz Pepel
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SPORT
Po zakończeniu turnieju piłki koszykowej, nadszedł czas, jak co roku – na
turniej piłki siatkowej. Zgodnie z tradycją
do turnieju przystąpiły wszystkie grupy
wychowawcze, wystawiając swoje składy.
Od początku zainteresowanie turniejem
było podzielone na entuzjastów piłki siatkowej i przeciwników.
Po kilku meczach wyłonieni zostali
wyłonieni faworyci. Była to grupa piąta,
broniaca zeszłorocznego tytułu mistrza.
Mecze rozgrywane przez ta grupę były
ciekawe, zacięte i emocjonujące, a przede
wszystkim stały na wysokim poziomie.
Wspomnieć naleŜy takŜe o grupie I, która
w tym roku debiutowała. Chłopaki z tej
grupy walczyli, jak przysłowiowe lwy, nie
oddając łatwo Ŝadnego punktu. W rezultacie zajęli 3 miejsce. Tuz za nimi byli słabograjacy mistrzowie turnieju w kosza –
grupa IV.
Faworyci to grupa V, bo bez poraŜki dotarli do końca rozgrywek pokonując w
finale grupe VI, co dało im I miejsce. TuŜ
za nimi uplasowała się grupa VI i I.
Sam turniej był mocno obstawiony
czego dowodem są Ŝywiołowe bloki.
Sprawdziła się kadra sędziów, którym,
korzystając z okazji, chcielibyśmy serdecznie podziękować.
Zespół sędziów tworzyli:
♦Grzegorz Górecki,
♦Bartosz Szwarc,
♦Rafał Zdunkowski.
Wszyscy wyŜej wymienieni są takŜe świetnymi zawodnikami. Na boisku dali
pokaz jako gracze i sędziowie, czuwając
nad prawidłowością przebiegu meczu.
Po zakończeniu turnieju, tradycyjnie juŜ zwycięska grupa wraz z sędziami
uczestniczyła w spotkaniu przy kawie, odbierając nagrody i podziękowania.
Koordynatorem turnieju był mgr
Janusz Marciszewski, opiekun sekcji sportowej MRI.
Patrycjusz Szwarc

