
 

 

 

 

 

 

 
Redaguje: mgr Jarosław Habela                                                                                                           Styczeń 2002 

 

 Styczeń w szkole to miesiąc podsumowań. Nauczyciele będą podsumowywać Waszą pół-

roczną pracę, a ja chciałbym podsumować jesienny sezon sportowy. Mamy się znowu czym pochwalić 

dlatego ten numer Sportu w naszej szkole poświęcony będzie wychwalaniu sukcesów naszych spor-

towców. Nie zapomnimy również o porażkach, tych na szczęście było znacznie mniej - zatem miłej 

lektury!                                          JH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak co roku szkolny sezon spor-

towy rozpoczęły Gminne Indywidualne 

Biegi Przełajowe. W tym roku naszą 

szkołę reprezentowało 26 dziewcząt i 23 

chłopców. W każdej kategorii wiekowej 

do zawodów powiatowych awansowało 

pierwszych dziesięciu zawodników. Ko-

lejny raz nasza szkoła była najliczniej 

reprezentowana w powiecie. Udział 

w tych zawodach wywalczyły sobie: 

z gimnazjum - Dynowska Paulina, która 

wygrała bieg w swojej kategorii, Leśniak 

Monika 2 miejsce i Pasiut Anna 6 miej-

sce, z klas IV-VI - Dynowska Justyna 

kl.VI, która zajęła 1 miejsce, Zawiślan 

Iwona kl.V, 2 miejsce i Jacak Ilona 

z kl.IV - 4 miejsce w swojej kat. wieko-

wej. Wśród chłopców awansowali: Lorek 

Łukasz i Zawiślan Grzegorz z kl.VI, 

którzy zajęli odpowiednio 8 i 9 miejsce, 

oraz Skoczeń Bartosz z kl.IV - 7 miejsce. 

Na finale powiatowym najlepiej 

spisały się nasze gimnazjalistki: Paulina 

Dynowska i Monika Leśniak. Paulina 

została Mistrzem Powiatu, a Monika 

zajęła III miejsce. Obie awansowały do 

zawodów wojewódzkich, które odbyły 

się w Tarnowie. Niestety jakiś problem 

zdrowotny nie pozwolił Paulinie na zdo-

bycie mistrzostwa województwa, ale 

pomimo niedyspozycji i tak występ 

w Tarnowie można uznać za udany bo 

pomimo przeciwności Paulina była 10, 

a Monika 12. Miejmy nadzieję, że 

w przyszłym roku nie będzie już takich 

przykrych niespodzianek, czego dziew-

czętom życzymy.                                 Fot.: JH 



W listopadzie szkoły gminy Chełmiec spotkały się jak co roku na VIII już Biegu Legionisty w Mar-

cinkowicach. W tej imprezie od kilku już lat nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki. Tak było i tym ra-

zem. w kategorii gimnazjów nasze najlepsze biegaczki zdominowały ten bieg i zajęły wszystkie miejsca na po-

dium: Im-ce Paulina Dynowska, IIm-ce Monika Leśniak, IIIm-ce Ania Pasiut. Wysoko również uplasowały się: 

Agnieszka Koszut, Jacak Wioletta, Młynarczyk Paulina, Jacak Ewelina, Chochorowska Ewelina i Lorek Karoli-

na, jednak do tej pory nie otrzymaliśmy szczegółowych wyników z GOK-u i nie mogę podać bliższych informa-

cji na temat lokat dziewcząt. 

 Uczniowie z naszej "podstawówki", również dyktowali warunki innym uczestnikom biegów. W kat. 

klas V-VI Justyna Dynowska zajęła Im-ce, a Iwona Zawiślan IIIm-ce. Wysoko w stawce zawodniczek znalazły 

się również Marta Lorek, Anna Chramęga, Marzena Adamczyk i Paulina Zięba. W kat. klas III-IV punktowane 

miejsca zajęły: Sabina Sojka, Magda Gutowska i Natalia Michalik. Niestety upadek na pierwszych metrach 

Ilony Jacak nie pozwolił  tej bardzo obiecującej biegaczce na pokazanie swoich umiejętności, ale pomimo to 

i tak była 14-ta w stawce 51 biegaczek. Bardzo ładnie zaprezentował się Tomek Zawiślan z kl.III, który pokonał 

starszych od siebie rywali i zajął 4 miejsce. 

 Szkoda tylko, że nieobecność dużej części uczniów wyznaczonych do tych zawodów nie pozwoliła na 

powiększenie skali sukcesu naszej szkoły, ale z pewnością mieli oni ważne powody, dla których nie wzięli 

udziału w imprezie.                                                                                                                                            Fot.: JH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza szkoła została zaproszona przez Gimnazjum w Barcicach na II Niepodległo-

ściowy Bieg Przełajowy do Starego Sącza. Mieliśmy się tam spotkać z drużynami, z którymi 

będziemy walczyć na wiosennych powiatowych drużynowych biegach przełajowych. Zawod-

niczki z klas IV–VI jak i gimnazjum nie jechały na zawody zbyt optymistycznie nastawione, 

na zawodach jednak zmobilizowały się i szczególnie gimnazjalistki nie pozostawiły złudzeń 

rywalkom, kto jest najlepszy w tej ciężkiej dyscyplinie lekkoatletycznej. Drużynowo w kat. 

gimnazjum dziewczęta zdobyły kolosalną przewagę punktową, uzbierały bowiem aż 231 

punktów, natomiast druga w klasyfikacji drużyna dziewcząt z Barcic zaledwie 69 pkt. Bardzo 

dobrze pobiegły również młodsze dziewczęta. Już nie tak spektakularnie ale i one wygrały 

w punktacji drużynowej zdobywając 88 pkt. i wyprzedzając drużynę z Lipia o 14 punktów.  



Najlepsze indywidualnie:  

gimnazjalistki - 1m-ce: Paulina Dynowska, 2m-ce: Monika Leśniak, 4m-ce: Izabela Dynow-

ska,5m-ce: Anna Pasiut, 6m-ce: Justyna Pasiut,7m-ce: Agnieszka Koszut, 

dziewczęta młodsze - 5mce: Justyna Dynowska.                                                                Fot.: JH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukcesy w atletyce terenowej nie 

przeszkadzają nam być w ścisłej czołów-

ce gminy również w grach zespołowych. 

W tej kategorii najlepiej spisały się 

dziewczęta z kl. V i VI na Turnieju 

Mini Piłki Ręcznej. Zostały one mi-

strzyniami gminy i awansowały do 

rozgrywek rejonowych, które odbędą 

się w marcu. Chłopcy w tej dyscyplinie 

zajęli III miejsce.   

Dziewczęta nasze radzą sobie 

równie dobrze i w innych grach. Na 

turnieju koszykówki gimnazjalistki 

wywalczyły II miejsce ustępując 

w finale dziewczętom z Paszyna. 

W mini koszykówce dziewczęta młod-

sze również wywalczyły II miejsce, 

a chłopcy III. W turnieju mini siatków-

ki młode siatkarki zajęły III miejsce, chłopcy niestety bez powodzenia.  

Słabo wypadli nasi uczniowie na turniejach tenisa stołowego. W grupie gimnazjum po 

zwycięstwie w rozgrywkach szkolnych nie udało się dziewczętom przejść fazy rozgrywek 

grupowych. Tak samo, niestety, zaprezentowali się młodsi uczniowie.                               Fot.: JH 

 

 

Uczniowski Klub Sportowy "Żak" przy SP nr 15 z Nowego Sącza zaprosił naszych 

sportowców do wzięcia udziału w XX Halowych Mistrzostwach Nowego Sącza w Lekkiej 

Atletyce. Jako pierwsze w piątek 10 stycznia do rywalizacji stanęły gimnazjalistki. Niestety, 

nie wszystkie uczennice podeszły do tej imprezy z duchem sportowym i pokazały się na za-

wodach z jak najsłabszej strony. Smutny jest szczególnie fakt, że były to do tej pory jedne 

z najlepszych sportsmenek naszej szkoły. Brak zaangażowania i chęci rywalizacji zamieniły 

na arogancję i złośliwość. Na szczęście większa część reprezentacji nie uległa tej "modzie" na 

postawę antysportową. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Ania Pasiut, która pomimo po-

czątkowych trudności zmobilizowała się w ostatniej serii i wygrała, dość egzotyczną dla sie-



bie konkurencję czyli rzut piłką lekarską. Jeszcze raz Ania udowodniła, że jest bardzo 

wszechstronną sportsmenką i że jeżeli się tylko chce, to we wszystkim można odnieść sukces 

i nigdy nie jest się z góry przegranym. Bardzo chciałbym aby taka właśnie postawa stała się 

w przyszłości "modna". Bardzo dobry start odnotowała również Marta Sikora, która w tej 

samej konkurencji stanęła na trzecim stopniu podium. 

 Sobota - drugi dzień zawodów, podczas którego zmagali się uczniowie szkół podsta-

wowych był bardziej obfity w sukcesy naszych koleżanek i kolegów. Dobrą passę rozpoczęła 

Patrycja Nykiel z kl.IV zdobywając III miejsce w biegu na 40m. Bardzo widowiskową walkę 

stoczył Łukasz Lorek z kl.VI w skoku w dal. Do ostatniej kolejki jego wynik plasował go na 

6-7 pozycji. W ostatnim skoku zmobilizował wszystkie swoje siły i umiejętności i "wskoczył" 

na II miejsce. III miejsca w swoich konkurencjach wywalczyli: Rafał Pasiut kl.VI w rzucie 

piłką lekarską, Kinga Krzyształ kl.VI w biegu na 40m oraz Marzena Adamczyk kl.VI w sko-

ku w dal. 

 Gratulacje dla wszystkich, którzy nie poddali si na starcie i stanęli do rywalizacji 

w tych trudnych zawodach. Nie jest to bowiem łatwe pokonać stres i walczyć z uczniami naj-

większych sądeckich szkół. Tym większe brawa dla tych, którzy przy tak ostrej konkurencji 

wywalczyli sobie miejsce na podium. A co można powiedzieć tym, którzy stracili ducha spor-

towego? Mam jedynie nadzieję, że była to ich tylko chwilowa niedyspozycja i dojdą do formy  

przed nowym sportowym sezonem.                                                                                      Fot.: JH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku również prasa już o nas pisała: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


