
 

 

 

 

 

 

 
Redaguje: mgr Jarosław Habela                                                                                                                  Maj 2002 

 

 Maj i zbliżające się święto naszej szkoły to bardzo dobra okazja do małego 

podsumowania jeszcze nie zakończonego, ale dobiegającego końca sezonu sportowego 

2001/2002. Pozwolicie zatem, że w tym wydaniu przypomnę nasze tegoroczne sukcesy, a zapewniam, 

że jest się czym pochwalić. Szczególną dumą napawają nas nasze lekkoatletki, 

ale i w innych dyscyplinach nie pozostajemy w tyle. Z wielką więc przyjemnością zapraszam 

do lektury niniejszego wydania „Sportu w naszej szkole”.           JH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                                                                                                         Mistrzostwo Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajowych oraz Czwórboju LA 

 

                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Trofea zdobyte na finałach wojewódzkich oraz artykuły o nas z „Gazety  

                  Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”. 

 

Na początek może trochę historii, bo 

przecież i w zeszłym roku nie próżno-

waliśmy. Już we wrześniu 2000r. nasze lekko-

atletki rozpoczęły pasmo swoich sukcesów. Po 

pokonaniu przeciwniczek, podczas Finału Po-

wiatowego Indywidualnych Biegów Przełajo-

wych, po raz pierwszy w historii naszej szkoły 

pięć dziewcząt: Paulina Dynowska, która 

w swojej kat. wiekowej została Mistrzynią 

Powiatu, Justyna Pasiut, Wiola Cabała, Iza Dy-

nowska oraz Justyna Dynowska, reprezentowały 

SP w Trzetrzewinie na finale wojewódzkim 

w Krakowie. Swoistym rekordem był dodatko-

wo fakt, iż byliśmy najliczniejszą reprezentacją 

z całego powiatu.  

Kraków odwiedziliśmy w zeszłym sezonie 

jeszcze dwukrotnie. Po zdobyciu tytułu Mistrza 

Powiatu w Drużynowych Biegach Przełajo-

wych w Kadczy, biegaczki: Paulina Dynowska, 

Justyna Pasiut, Wiola Cabała, Iza Dynowska, 

Ania Pasiut, Paulina Młynarczyk, Justyna Dy-

nowska i Marzena Adamczyk wywalczyły III 

miejsce w finale wojewódzkim. Również 

w Czwórboju LA dziewczęta nie dały szans 

rywalkom zdobywając tytuł Mistrza Powiatu 

i IV miejsce na finale wojewódzkim przegry-

wając zaledwie o 5 pkt. miejsce na podium ze 

szkołą nr15 z Nowego Sącza. Nasze sukcesy 

zauważyły sądeckie media. Mówiono o dziew-

czętach z Trzetrzewiny w radiu „Echo" i pisa-

no w „Gazecie Krakowskiej” oraz „Dzienniku 

Polskim”, Na lekkoatletyce nie kończą się 

nasze dobre występy. Również w innych dys-

cyplinach odnosiliśmy sukcesy, może nie tak 

spektakularne jak w LA, ale na szczeblu 

gminnym wielokrotnie stawaliśmy na podium.                                         
                                                                                        JH 



 

Tegoroczne sukcesy sportowe rozpoczęły, podobnie jak w zeszłym roku, lekkoatletki. Jesienne Indy-

widualne Biegi Przełajowe znowu okazały się dla nas szczęśliwe. Po zwycięstwach w swoich grupach wieko-

wych do finału powiatowego awansowały: Chramęga Anna i Zawiślan Iwona z kl.IV, Adamczyk Marzena 

i Dynowska Justyna z kl.V, Dynowska Izabela, Koszut Agnieszka, Młynarczyk Paulina i Anna Pasiut z kl.VI 

oraz Dynowska Paulina, Leśniak Monika i Pasiut Justyna z kl.I gimnazjum. Po raz pierwszy do powiatowych 

biegów awansowali również chłopcy: Grzegorz Zawiślan z kl.V i Rafał Zawiślan z kl.I gimnazjum. Jak w ze-

szłym roku nasza reprezentacja była najliczniejsza w całym powiecie. W Świniarsku, gdzie odbywały się zawo-

dy powiatowe, nasze faworytki nie zawiodły. Mistrzyniami Powiatu zostały: Justyna Dynowska w kat. kl.V oraz 

Paulina Dynowska w kat. gimnazjów. Sukces Pauliny jest tym większy, iż rywalizowała ona w większości 

z dziewczętami z III-ich klas gimnazjalnych. Wicemistrzynią Powiatu została Iza Dynowska kl.VI. Do finału 

wojewódzkiego awansowały także: Pasiut Anna, w kat. kl.VI zajęła Vm-ce oraz Pasiut Justyna i Leśniak Moni-

ka, które zdobyły odpowiednio III i V miejsce. Na finał wojewódzki do Tarnowa pojechaliśmy również w naj-

liczniejszym składzie, co było dowodem tego, iż nasze sukcesy nie są dziełem przypadku. Najlepiej z dziewcząt 

w Tarnowie zaprezentowała się Paulina Dynowska, która zajęła VII miejsce i pokonała ok. 150 rywalek z całego 

województwa przeważnie o dwa lata od niej starszych. W każdej grupie wiekowej wystąpiło od 100 do 160 

zawodniczek. Wszystkie nasze pozostałe reprezentantki uplasowały się w pierwszych dwudziestkach w swoich 

kategoriach wiekowych.                               JH  

Poniżej krótki fotoreportaż z tych imprez.                 (fot. Jarosław Habela) 
      

 
 

   
 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                    fot. „Gazeta Krakowska” 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najlepsza w historii szkoły lekkoatletka nie pozostaje 

bezczynna również poza murami szkoły. Trenuje w klubie MKS 

„Beskid" pod okiem p. Józefa Klimka i odnosi spore sukcesy. Jak 

dowiadujemy się z „Gazety Krakowskiej”. Paulina uplasowała się 

na III miejscu w Grand Prix Krakowskiego Okręgowego Związku 

Lekkiej Atletyki w biegach przełajowych. Jest to ogromny sukces 

tej młodej jeszcze przecież zawodniczki. Gratulujemy! 
                              JH 

Najtrudniejszą konkurencją lekkoatletyczną dla mło-

dzieży szkolnej jest Czwórbój LA. Zawodnicy muszą się wyka-

zać wszechstronnymi uzdolnieniami fizycznymi: szybkością, 

skocznością, mocą i wytrzymałością. Zdolności te są sprawdza-

ne w 4 dyscyplinach: w sprinterskim biegu na 60m, skoku 

w dal, rzucie piłeczką palantową oraz biegu wytrzymałościo-

wym: dziewczęta na 600m, a chłopcy na l000m. Zawody roz-

grywane są w jednym dniu co dodatkowo podnosi stopień trud-

ności tych zawodów dla przecież młodych organizmów. 

W tej morderczej konkurencji nasze dziewczęta kolejny raz 

okazały się najlepsze, pokonując 13 ekip z gminy Chełmiec. 

Osiągnęły na tych zawodach znaczną przewagę nad rywalkami. 

Z dziewczętami ze szkoły w Chełmcu wygrały różnicą 100 pkt. 

Zawody powiatowe odbyły się w Grybowie, gdzie drużyna 

w składzie: Anna Pasiut, Paulina Młynarczyk, Agnieszka 

Koszut, Izabela Dynowska, Marzena Adamczyk i Ewelina 

Jacak, zajęły II miejsce i awansowały do zawodów rejono-

wych. Zawody te odbędą się 21 maja w Mszanie Dln. Liczymy, 

iż nasze lekkoatletki powtórzą zeszłoroczny rezultat i awansują 

do finału wojewódzkiego. Życzymy im tego bardzo gorąco. 
                                                                                                    JH

   

Tak prezentowały się najlepsze sportsmenki naszej   szkoły 

w roku szk. 2000/2001. Czy i w tym roku powtórzą one ten 

sukces? 

Stoją od lewej: Paulina Dynowska, Justyna Pasiut, Monika 

Jurczak, Anna Pasiut, Wioleta Cabała i Paulina Młynarczyk. 

Niżej:   Justyna  Dynowska,   Marzena  Adamczyk i Izabela 

Dynowska.                                                 
                                                                                       Fot. Jarosław Habela 

Najlepszą czwórboistką jest Ania Pasiut, która w Gry-

bowie zdobyła 268 pkt. i IIIm-ce indywidualnie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fot. Jarosław Habela 

Na uwagę zasługuje 

występ naszych biegaczek na 

corocznym Biegu Legionisty 

organizowanym przez Urząd 

Gminy w Chełmcu 

w Marcinkowicach. W każdej 

z kategorii wiekowych za-

wodniczki z Trzetrzewiny 

zajmowały czołowe lokaty. 

Swój bieg wygrała Paulina 

Dynowska.  

Wspomniała o tym 

„Gazeta Krakowska”, co pre-

zentujemy obok. 
                                    JH 

Jak co roku na wiosnę pierwsze zawody 

plenerowe to Drużynowe Biegi Przełajowe, które 

w tym roku odbyły się w Świniarsku. Aura nie 

była sprzyjająca, zawodniczki j zawodnicy biegali 

w zimnym i porywistym wietrze. Biegali też po 

śniegu, który sypał przez cały czas trwania zawo-

dów. W tych warunkach nasze dziewczęta okazały 

się znowu bezkonkurencyjne. Wygrały z dużą 

przewagą nad pozostałymi zespołami. Nie do 

końca powiodło się drużynie gimnazjum, gdyż 

zajęły one wysokie II miejsce ustępując jedynie 

koleżankom z gimnazjum w Chełmcu, jednak nie 

dało im to awansu na zawody powiatowe.  

Do Kadczy, gdzie odbył się finał powiatowy, 

pojechaliśmy w okrojonym składzie. Niestety 

choroby przerzedziły nasze szeregi i musiały po-

biec aż trzy zawodniczki ze składu rezerwowego. 

Poradziły sobie one jednak bardzo dobrze. 

Wprawdzie nie udało się nam obronić tytułu Mi-

strza Powiatu z zeszłego roku, ale II miejsce dało 

nam awans do zawodów wojewódzkich. Dziew-

częta, już w dobrych kondycjach, wypadły w Kra-

kowie rewelacyjnie! Po zaciętej walce na końco-

wych metrach ustąpiły tylko zawodniczkom 

z Podobina i zajęły II miejsce poprawiając rezultat 

z poprzedniego sezonu. Bohaterki tego biegu to: 

Marzena Dynowska, Iwona Zawiślan, Marzena 

Adamczyk, Justyna Dynowska, Iza Dynowska, 

Ewelina Jacak, Paulina Młynarczyk, Ania Pasiut 

i Natalia Zagajska.  

Żal jedynie, że w tej konkurencji nie są rozgrywa-

ne mistrzostwa Polski, bo i tam pokazalibyśmy na 

co nas stać! 
              JH 



A tak prezentowała się „droga” naszych bohaterek do finału w Krakowie: 

 

  
Zwycięstwo z dużą przewagą na Mistrzostwach Gminy Chełmiec w Świniarsku. 

       
II miejsce na Mistrzostwach Powiatu w Kadczy. Szkoła Podstawowa z Łącka, której uległy 

nasze zawodniczki w Krakowie zajęła 9 miejsce.          Fot. Jarosław Habela 

 

   

Na nasze sportsmenki li-

czymy również w 4-boju Lekko-

atletycznym. Finał gminny w tej 

dyscyplinie nasza drużyna wygrała 

pokonując ekipę ze szkoły 

w Chełmcu o 100 pkt. Ania Pasiut 

wygrała punktację indywidualną. 

Zdobyła 220 pkt. pokonując na-

stępną zawodniczkę o 42 pkt. 

Drużyna weźmie udział w finale 

powiatowym, który odbędzie się 

w Grybowie.                                JH 


