
 

 

 

 

 

 

 

Redaguje: mgr Jarosław Habela                                                                                                                     Czerwiec 2006 

 

To wydanie Sportu w naszej szkole będzie poświęcony podsumowaniu sukcesów sportow-

ców z Trzetrzewiny w mijającym sezonie. Kończący się rok szkolny był o tyle ciekawy, że w spo-

rcie szkolnym wreszcie odwróciły się role. Dotychczasowe sukcesy naszej szkoły, czy to indywidu-

alne czy zespołowe, były udziałem wyłącznie dziewcząt. Upływający sezon sportowy to wreszcie 

sukcesy naszych chłopców z klas IV-VI. Kroku im dotrzymywały jedynie dziewczęta z gimnazjum, 

które i w tym sezonie nie zawiodły naszych oczekiwań. Zapraszam do lektury.                              J.H. 

 
W tym roku mamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Nasi młodzi piłkarze uczcili godnie ten fakt i na 

wszystkich boiskach gdzie grali odnosili sukcesy.  

Pierwszym turniejem były Otwarte Mistrzostwa Nowego Sącza. Wywalczyliśmy tam IV miejsce przegrywa-

jąc walkę o finał dopiero w rzutach karnych.  

We wrześniu odbył się jeszcze jeden turniej – Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej. Stawką był tytuł 

oraz awans na zawody rejonowe. Nasi piłkarze rozgromili inne zespoły wygrywając wszystkie mecze. Sukces ten po-

wtórzyli na turnieju rejonowym w Brzeznej, gdzie dodatkowo Tomasz Zawiślan został królem strzelców, a Marcin Le-

śniak najlepszym bramkarzem turnieju. Na zawodach powiatowych poziom drużyn był już znacznie wyższy. Tam po 

dwóch zwycięstwach i porażce w finale - zajęliśmy II miejsce. 

W halową mini piłkę nożną grali też chłopcy z klas IV i na Mistrzostwach Gminy zajęli II miejsce. 

Czwarty już raz wzięliśmy udział w turnieju piłkarskim Coca-Cola Cup. W pierwszym etapie eliminacyjnym 

pokonaliśmy przeciwników i awansowaliśmy do drugiego etapu. Tam niestety nie przegrywając żadnego meczu zajęli-

śmy II miejsce i nie zagraliśmy w Finale Wojewódzkim. 

Ostatnim szkolnym turniejem tego sezonu były Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej Piłkarskie 5’. Niestety za-

brakło tam podpory i kapitana drużyny – Tomka Zawiślana. W fazie grupowej pokonaliśmy wysoko 2 drużyny, niestety 

brak Tomka wyraźnie zaznaczył się w półfinale, gdzie ulegliśmy drużynie ze Świniarska i zajęliśmy w efekcie III miej-

sce. 

Trzej uczniowie naszej szkoły dołączyli do drużyny kolegów z Nowego Sącza i wzięli udział w Turnieju „Real 

Junior Cup”. Byli to Tomasz Zawiślan, Michał Chochorowski i Damian Pasiut. Po druzgocącym zwycięstwie w fazie 

grupowej (wyniki nawet 17:3) i zaciętej walce w finałach nasi piłkarze zdobyli I miejsce. Poza zdobyciem medali i na-

gród rzeczowych ważniejszą nagrodą jest awans do Mistrzostw Polski, w których wezmą udział we wrześniu w Opolu. 
 

Fot. JH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nie tylko piłka nożna była domeną na-

szych męskich drużyn w tym roku. Sukcesy od-

notowali także w koszykówce, piłce siatkowej 

a szczególnie w piłce ręcznej. Mistrzostwa 

Gminy w koszykówce i piłce siatkowej ukoń-

czyli na II miejscach. Szczególnie dobrze spisali 

się chłopcy w piłce ręcznej. Bez najmniejszych 

problemów wywalczyli Mistrzostwo Gminy. Na 

zawodach rejonowych równie łatwo uzyskali I 

miejsce. Dopiero na Mistrzostwach Powiatu 

spotkali się z drużynami przewyższającymi nas 

przede wszystkim fizycznie ale i technicznie. 

Pojawiły się tam bowiem drużyny, które jako 

główny sport uprawiały właśnie Szczypiorniaka. 

Jednak nasi chłopcy dzielnie stawili im czoła i 

po zaciętej walce zajęli bardzo dobre III miejsce.                                                                  Fot. JH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak co roku wzięliśmy udział w zawo-

dach w naszej koronnej jak dotąd dyscyplinie 

czyli biegach przełajowych.  

Na Mistrzostwach Gminy mistrzem 

w swojej kategorii wiekowej został Tomasz Za-

wiślan. III miejsca wywalczyły: Kucia Paulina 

z kl.VI oraz Natalia Zawiślan z kl.V. Poza nimi 

do zawodów powiatowych awansowali: Ewelina 

Kądziołka z kl.IV (7 miejsce) i Mateusz Leśniak 

z kl.V (6 miejsce).  

Trochę słabiej poszło biegaczom na fina-

le powiatowym, gdzie najlepsze, 13 miejsce,  

wywalczyła Natalia Zawiślan. 

Tomek Zawiślan, który nie mógł walczyć 

o mistrzostwo powiatu w biegach przełajowych, 

powetował to sobie zwycięstwem w powiato-

wym Biegu Niepodległościowym w Starym Są-

czu. Dobrze również zaprezentowały się dziew-

częta co pozwoliło zająć nam IV miejsce 

w punktacji drużynowej. 

Wiosna to w atletyce terenowej biegi 

sztafetowe. Także w tej odmianie biegów przeła-

jowych mamy dobre tradycje. Wspomnę tylko III 

miejsce i wicemistrzostwo województwa 

w 2002r. W tym roku na zawodach gminnych 

obie nasze drużyny zajęły II miejsca i awansowa-

ły na finał powiatowy. Tam niestety okazaliśmy 

się słabsi od kilku drużyn i zarówno chłopcy jak 

i dziewczęta zajęli VI miejsca. 

Słabiej chłopcom wyszedł udział 

w Czwórboju Lekkoatletycznym. Na Mi-

strzostwach Gminy zajęli V miejsce osiąga-

jąc znacznie słabsze wyniki niż na szkolnych 

sprawdzianach. Tam jednak „przebudziły” 

się dziewczęta. Pomimo, iż również nie osią-

gnęły swoich najlepszych rezultatów, wyniki 

te jednak pozwoliły im zająć II miejsce. 

 

Starty indywidualne to nie tylko biegi 

przełajowe. Tomasz Zawiślan, Cezary Janór 

i Sebastian Skoczeń wzięli udział w mistrzo-

stwach Gminy w tenisie stołowym. Tomek 

wywalczył V miejsce. Razem z Patrykiem 

Gargulą, Tomek jeszcze raz walczył przy 

stole tenisowym na Otwartych Mistrzo-

stwach Gminy Chełmiec o Puchar Wójta, 

gdzie spisał się odrobinę lepiej bowiem zajął 

IV pozycję.  

Tomek wraz z Cezarym wystąpili także 

w jeszcze jednych Mistrzostwach Gminy - 

tym razem w pływaniu. Konkurencja ta wy-

maga jednak systematycznych treningów 

i dlatego nasi zawodnicy nie osiągnęli więk-

szego sukcesu, ale brawa za odwagę. 

 

Uważny czytelnik zauważył, że przy każdym sukcesie naszych męskich drużyn przewi-

ja się nazwisko Tomka Zawiślana. Bez jego udziału większość z tych wspaniałych wyników 

nie była by możliwa do osiągnięcia, bo gdy go tylko zabrakło, drużynom wiodło się gorzej. W 

dyscyplinach indywidualnych również nie obeszło się bez jego udziału i sukcesów. Za tą po-

stawę i wybitne wyniki sportowe Tomek, jako tegoroczny absolwent szkoły podstawowej, zo-

stał wyróżniony podziękowaniem i nagrodą specjalną ufundowaną przez panią Dyrektor. 

 



 W kończącym się roku szkolnym żegnamy dziewczęta z gimnazjum, które również zapi-

sały się na kartach historii naszego szkolnego sportu. Dwie z nich: Marzena Adamczyk i Justyna 

Dynowska, to współautorki naszego największego jak dotąd sukcesu, czyli wicemistrzostwa woje-

wództwa w sztafetowych biegach przełajowych. W gimnazjum dziewczęta nie spuściły z tonu i da-

lej z koleżankami a także i indywidualnie walczyły o najwyższe trofea sportowe w atletyce oraz 

grach zespołowych. 

 
 

Rok szkolny 2003/2004: 

 Drużyna dziewcząt zostaje Mistrzem Gminy w koszykówce. Na zawodach międzygmin-

nych zdobywają 4 miejsce. 

 Na Halowych Mistrzostwach Nowego Sącza Anna Zawiślan wygrywa rzut piłką lekarską, 

Kinga Krzyształ jest druga w biegu na 40m, a Justyna Dynowska w skoku w dal. 

 Po zdobyciu mistrzostwa gminy w sztafetowych biegach przełajowych, dziewczęta wy-

grywają również zawody powiatowe. W finale wojewódzkim zajmują 9 lokatę spośród 38 drużyn. 

 W Grybowie, na powiatowej Gimnazjadzie, dziewczęta udowadniają po raz kolejny, że 

królowa sportu czyli Lekkoatletyka to wciąż nasza domena. Spośród obecnych absolwentek meda-

listkami zostały: Anna Zawiślan – I miejsce w biegu na 400m, Kinga Krzyształ – druga na 100m, 

i Marzena Adamczyk III na tym samym dystansie. 
 Fot. JH 

   
 

Rok szkolny 2004/2005: 

 Sezon sportowy wspaniale rozpoczęły biegaczki m.in. Kinga Krzyształ zajmując III miejsce 

w biegu przełajowym. 

 Koszykarki powtórzyły zeszłoroczny sukces zostając znów mistrzyniami gminy, natomiast 

na szczeblu międzygminnym znacznie poprawiły rezultat zajmując II lokatę. 

 Znacznie lepszy, od zeszłorocznego, wynik odnotowały również atletki. Mistrzostwo gminy 

i wicemistrzostwo powiatu doprowadziło dziewczęta do finału wojewódzkiego w sztafetowych bie-

gach przełajowych. Tam po trudnej i wyczerpującej walce (po 3 zmianie prowadziły) zajęły osta-

tecznie 6 miejsce. 

 W tym roku powiatowa Gimnazjada LA również należała do nas. Złoty medal, po raz drugi, 

w biegu na 400m zdobyła Anna Zawiślan. 100m to II miejsce Kingi Krzyształ, a w biegu na 800m 

III miejsce zdobyła Justyna Dynowska. 
Fot. JH 

        



Sukcesy sportowe gimnazjum w roku szkolnym 2005/2006 
  

Główne sukcesy sportowe osiągały dziewczyny z trzecich klas gimnazjum 

dzięki nim do największych sukcesów można zaliczyć: 
 

I miejsce w gminie w Piłce Koszykowej. 

II miejsce w rejonie w Piłce Koszykowej. 

I miejsce w gminie w Piłce Ręcznej. 

III miejsce w rejonie w Piłce Ręcznej. 

III miejsce w gminie w Piłce Siatkowej. 
 

    
 

O miejsce na podium w każdej z wcześniej wymienionych dyscyplin walczy-

ły te same dziewczyny a były to: Anna Zawiślan, Ewelina Zawiślan, Izabela Joj-

czyk, Kinga Krzyształ, Marzena Adamczyk, Małgorzata Olesiak, Justyna Dy-

nowska, Paulina Zięba, Iwona Zawiślan, Patrycja Nykiel. 

            Dziewczyny sukcesy osiągały nie tylko w Zespołowych Grach Sportowych, 

ale również w Lekkoatletyce a było to: 
 

I miejsce w gminie w Sztafetowych Biegach Przełajowych 

III miejsce w powiecie w Sztafetowych Biegach Przełajowych 
   

     
Fot. WR 

 

Na tych zawodach szkołę reprezentowały: Anna Zawiślan, Justyna Dynow-

ska, Kinga Krzyształ, Izabela Jojczyk, Marzena Adamczyk, Małgorzata Olesiak, 

Ewelina Zawiślan, Sylwia Jurczak, Iwona Zawiślan, Justyna Lorek, Patrycja 

Nykiel, Ilona Jacak. 

 



Oprócz zespołowych sukcesów Lekkoatletycznych należy dodać sukcesy w in-

dywidualnych Powiatowych Mistrzostwach w Lekkoatletyce są to: 
 

1. Anna Zawiślan złota medalistka w biegu na 400m, należy podkreślić i pogratulować gdyż jest 

to jej trzeci tytuł Mistrzyni Powiatu z rzędu. 
 

  
Fot. WR 

 

2. Kinga Krzyształ złota medalistka w biegu na 100m i rekordzistka szkoły na tym dystansie 

z czasem 13.80 s. 
 

  
Fot. WR 

 

3. Marzena Adamczyk brązowa medalistka w Pchnięciu Kulą w tej dyscyplinie brała również 

udział Ewelina Zawiślan. 
 

  
Fot. WR 

 



W Mistrzostwach Powiatu brały jeszcze udział : Sylwia Jurczak IV miejsce 

w biegu na 400m, Justyna Dynowska w biegu na 600m VI miejsce, Małgorzata 

Olesiak w biegu na 600m lecz kontuzja wykluczyła ją z walki o medale, oraz Iwona 

Zawiślan, Izabela Jojczyk w skoku w dal.  

 

   
Fot. WR 

 

Do sukcesów dziewcząt należy dodać troszkę skromniejsze, ale ciężko wywal-

czone sukcesy chłopców: 
 

II miejsce w gminie w Piłce Ręcznej 

III miejsce w gminie w Piłce Koszykowej. 
 

Reprezentowali szkołę: 

Michał Szołdrowski, Przemysław Gadzina, Rafał Pasiut, Grzegorz Zawiślan, 

Dominik Wnęk, Krzysztof Pasionek, Stanisław Piechura, Łukasz Olesiak, Piotr 

Chełmecki, Kazimierz Lorek. 

 

Z żalem będziemy żegnać tak wspaniałe zawodniczki, które osiągały tak wy-

sokie wyniki sportowe i zawsze godnie reprezentowały naszą szkołę. Należy pogratu-

lować i podziękować im za sportowego ducha i życzyć im dalszych sukcesów spor-

towych. 

 


