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Siatkarskie sukcesy
Niezmiernie mi∏o jest nam poinformowaç, ˝e Kamil Droszyƒski i Jakub Szymaƒski zostali mistrzami

Êwiata w pi∏ce siatkowej w kategorii kadetów!!! To pierwszy w historii z∏oty medal dla Polski w tej
kategorii.

SPORTSPORT

W mistrzostwach Êwiata kadetów 2015, które roze-
grane zosta∏y w Argentynie, Polska w fazie grupowej
pokona∏a kolejno: Bu∏gari´ 3:1, Iran 3:1, Chile 3:0
oraz Tajwan 3:0. W 1/8 fina∏u zwyci´˝y∏a Japoni´ 3:1,
w 1/4 fina∏u Chiny 3:0, a w pó∏finale Iran 3:1. W finale
Polska pokona∏a Argentyn´ 3:2 (22:25, 25:23, 28:30,
25:18, 15:7).

Najlepszym rozgrywajàcym turnieju zosta∏ wybra-
ny Kamil Droszyƒski. Zawodnik ten swojà siatkarskà
przygod´ rozpoczyna∏ w SP 1 w Ciechocinku pod

okiem Aleksandry Dobrzaƒskiej. Kamil kontynuuje
rodzinne tradycje sportowe: jego babcia Jolanta Aren-
towicz by∏a lekkoatletkà, biegaczkà, mama z kolei
w liceum rzuca∏a oszczepem, nale˝a∏a do kadry woje-
wództwa koszaliƒskiego. Kamil poczàtkowo gra∏ w mi-
ni-siatkówk´, zdobywajàc mi´dzy innymi tytu∏ mistrza
Polski w turnieju Kinder+Sport w Zabrzu. Grywa∏ tak-
˝e w siatkówk´ pla˝owà. Nast´pnie kontynuowa∏ spor-
towà karier´ w Chemiku Bydgoszcz, a aktualnie jest
uczniem i zawodnikiem SMS w Spale. We wrzeÊniu
ubieg∏ego roku zosta∏ wicemistrzem Europy w star-
szej kategorii juniorów, gdzie równie˝ zosta∏ wybrany
najlepszym rozgrywajàcym. Kamil ma 18 lat i 191 cm
wzrostu.

Jakub Szymaƒski z kolei pochodzi z Wagaƒca, ale
   mieszka w Ciechocinku. Jego siatkarska przygoda
       jest nierozerwalnie zwiàzana z ciechociƒskà halà
         sportowà, gdzie bardzo cz´sto trenowa∏ oraz

   z powodzeniem bra∏ udzia∏ w rozgrywkach
m∏odzie˝owych i rywalizacji wÊród doros∏ych.

              Aktualnie jest równie˝ uczniem i zawodni-
               kiem SMS w Spale. Jakub ma 17 lat i 199 cm
                    wzrostu.

                   26 sierpnia dwaj mistrzowie Êwiata
                     odwiedzili ciechociƒski Urzàd Miejski,
                      który ju˝ od progu zaprasza∏ przyby∏ych
                    napisem „Witamy mistrzów Êwiata”. Na
                         spotkanie sprtowcom wyszli niemal
                         wszyscy pracownicy Urz´du Miasta,
                          burmistrz Leszek Dzier˝ewicz oraz -
                      wiceburmistrz Marian Ogrodowski.
                         Kamil i Jakub przybyli mi´dzy innymi

ze swoimi mamami, które nie kry∏yKamil Droszyƒski z medalem dla najlepszego rozgry-
wajàcego mistrzostw w Argentynie.

Burmistrz Leszek Dzier˝ewicz wita mistrzów Êwiata przed Urz´dem
Miasta.
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wielkiej dumy z synów. Zwyci´zców wita∏a równie˝
pierwsza trenerka Kamila - Aleksandra Dobrzaƒska.
Burmistrz Ciechocinka, wr´czajàc sportowcom puchary
oraz nagrody pieni´˝ne, ze wzruszeniem mówi∏:
Bardzo serdecznie Wam gratuluj´. Jestem przekonany,
˝e jest to pewien etap waszej wielkiej kariery. Z ca∏ego
serca ˝ycz´, abyÊcie wyznaczony przez siebie nie∏atwy
do osiàgni´cia cel, mimo wszystko zdobyli. ˚ycz´
wam wielu sukcesów, a przede wszystkim tego, aby
omija∏y was kontuzje, aby przeciwnicy zawsze gra-
li fair play, aby spe∏nia∏y si´ wasze marzenia.

Kamilowi i Jakubowi gratulujemy i ̋ yczymy dalszych
sukcesów! JesteÊmy przekonani, ˝e w najbli˝szej przy-
sz∏oÊci selekcjoner reprezentacji Polski Stephane Anti-
ga nie b´dzie musia∏ martwiç si´ o przysz∏oÊç dru˝yny.

      Red.
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Uczestnicy spotkania w Urz´dzie Miejskim.

Od lewej: Jakub Szymaƒski i Kamil Droszyƒski z pucharem
mistrzostw Êwiata w Argentynie.

fot. J. Michalak

fot. K. Jasiƒska


