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Nasze szczypiornistki dostały się do półfinałów licealiady w piłce ręcznej! Dziewczyny
dostarczyły kibicom masę emocji. Zdarzyły się chwile niepewności, jednak ostatecznie unitki, w
pięknym stylu, zapewniły sobie miejsce w pierwszej dwójce.

Pierwszy mecz rozgrywały reprezentantki naszej szkoły i uczennice XIX Liceum
Ogólnokształcącego. Niestety, zakończył się niepowodzeniem - przegraliśmy 14:8. Była to
jednak rozgrzewka przed zaciętą walką. Kolejny mecz okazał się szczęśliwy, mianowicie
dziewczyny pokonały 22:12 zawodniczki z IX Liceum Ogólnokształcącego. Nastroiło to ich
pozytywną energią, a na twarzach naszych szczypiornistek od razu pojawił się uśmiech.

W ostatnim meczu unitki zmierzyły się z uczennicami II Liceum Ogólnokształcącego. Był to
decydujący pojedynek, równie ważny dla obu drużyn - zwycięstwo gwarantowało miejsce w
półfinale. Początkowo walka była wyrównana, punkt za punkt. W końcu nasze dziewczyny
wypracowały dużą przewagę nad przeciwniczkami, do czego szczególnie przyczyniła się
Paulina Siewielec, która była jedną z najbardziej zasłużonych zawodniczek dzisiejszych
zawodów. Po długim, stresującym pojedynku Unia zatriumfowała 10:9.

Dziewczyny powtórzyły zwycięstwo chłopców w piłce ręcznej sprzed tygodnia. Już 24 i 25
marca rozegrają się półfinały, na które gorąco zapraszamy wszystkich unitów!
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fot. Katarzyna Zygo
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