
Narciarskie Mistrzostwa Szkół Miasta Jaworzna
pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna
w konkurencji: Slalom Gigant – Istebna 2015.

Organizator zawodów:
 Oddział PTTK w Jaworznie i Komisja Narciarska

 MCKiS „Sokół” w Jaworznie

 WEKiS UM Jaworzna

Sponsorzy:
 Gmina Miasta Jaworzna

 Fundacja Energetyka na Rzecz polski Południowej

W dniu 25.02.2015 r. w godzinach rannych drużyny reprezentujące prawie wszystkie jaworznickie
szkoły przyjechały czterema autobusami na zawody narciarskie w slalomie gigancie do Istebnej do stacji
narciarskiej Złoty Groń. Po szczęśliwej podróży ponad 210 osób dotarło na miejsce zawodów, a byli także
rodzice samochodami osobowymi, by kibicować swoim pociechom. Zawodnicy otrzymali numery startowe
oraz świadczenia zapewnione przez organizatorów i udali się wyciągiem kanapowym na stok, gdzie na
wydzielonej części ustawione zostały bramki slalomu giganta. Każdy z zawodników miał czas na
rozgrzewkę, obejrzenie trasy i opracowanie taktyki, tak aby zająć jak najlepsze miejsce w rywalizacji
indywidualnej oraz w klasyfikacji drużynowej szkół.
Początek zawodów nastąpił ok. godz.11, a na starcie stanęło blisko 180 zawodników w 10-ciu grupach
wiekowych, reprezentujących 27 jaworznickich szkół, w tym startujących 23 nauczycieli. Przy niezbyt
pięknej pogodzie, która poprawiła się na czas zawodów kolejne grupy wiekowe zawodników mknęły do
mety slalomu giganta. Każdy z zawodników otrzymał pamiątkowy znaczek, a po przejechaniu trasy slalomu
giganta skorzystał z ciepłego posiłku zapewnionego przez organizatorów.
Ceremonia ogłoszenia wyników zawodów rozpoczęła się ok. godz.14:30 w rejonie dolnej stacji wyciągu.
Zwycięzcy w obecności wszystkich uczestników zawodów po kolei stawali na stylowym podium, były brawa
i sesje zdjęciowe laureatów. Statuetki ufundowane przez Urząd Miasta Jaworzna oraz dyplomy i nagrody
rzeczowe w kategoriach indywidualnych wręczał kierownik zawodów Jerzy Zięba.
Po oficjalnym zakończeniu mistrzostw uczestnicy pełni świeżych emocji wsiedli do autobusów i udali się
w kierunku Jaworzna. Droga powrotna przebiegała spokojnie i wcale się nie dłużyła, bowiem cały czas
dobiegały odgłosy komentarzy i przeżyć doznanych podczas zawodów oraz analizy wyników. Za rok będzie
kolejna szansa na poprawienie lokat.

Wręczenie pucharów w kategoriach drużynowych szkół odbyło się w urzędzie miasta Jaworzna
w dniu 5 marca o godz. 12-tej, w obecności władz naszego miasta wiceprezydenta T. Kaczmarka oraz
przedstawicieli MCKiS Sokół w Jaworznie dyrektora G. Gębskiego i kierownika WEKiS UM J-na pana
M. Bryla.

Dziękujemy za pomoc MCKiS-owi w osobie pana Dariusza Chrapka, WEKiS w osobie Marcina Bryla
i Wydziałowi Promocji. Impreza dotowana była z budżetu gminy miasta Jaworzna o czym wielokrotnie
informowano uczestników podczas zawodów. Cieszy nas bardzo, że w Jaworznie jest tak dużo młodych
narciarzy i, że największa rywalizacja odbyła się w kategorii szkół podstawowych. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom zawodów wspaniałej rywalizacji jak również nauczycielom i opiekunom, że stworzyli
możliwości startu uczniom. Organizatorzy zawodów P. Michacz i J. Zięba zapraszają za rok na kolejne
zawody.



Zwycięzcy w kategoriach indywidualnych:
Szkoły Podstawowe:
Gr. I klasy 1-3 - dziewczęta:

1. Miejsce – Tomankiewicz Natalia  – SP22
2. Miejsce – Hanna Kałuża  – SP16
3. Miejsce – Martyna Dziadurska  – SP7

Gr. II klasy 1-3 - chłopcy:
1. Miejsce – Jan Olszewski  – SP16
2. Miejsce – Wojciech Siostrzonek  – SP7
3. Miejsce – Wiktor Wiśniewski  – SP9

Gr. III klasy 4-6 - dziewczęta:
1. miejsce – Julia Sierakowska  – SP-7
2. miejsce – Małgorzata Babiuch  – SP-16

 – Aleksandra Osmenda  – SP-8

Gr. IV klasy 4-6 - chłopcy:
1. miejsce – Michał Małocha  – SP-14
2. miejsce – Kamil Sak  – SP-18
3. miejsce – Marcin Gądek  – SP-15

Gimnazja:
Gr. V klasy 1-3 - dziewczęta:

1. miejsce – Karolina Kaszuba  – Gim-9
2. miejsce – Emilia Zasadni  – Gim-4
3. miejsce – Paulina Madejczyk  – Gim-1

Gr. VI klasy 1-3 - chłopcy urodzeni:
1. miejsce – Krzysztof Obertyn  – Gim-1
2. miejsce – Szymon Baca  – Gim-4
3. miejsce – Wojciech Wójcik  – Gim-9

Szkoły ponadgimnazjalne:
Gr. VII - dziewczęta:

1. miejsce – Aleksandra Tomankiewicz  – LO-3
2. miejsce – Anna Tyrawska  – LO-2
3. miejsce – Monika Jopek  – LO-2

Gr. VIII - chłopcy:
1. miejsce – Adam Wrona  – LO-2
2. miejsce – Wojciech Wrona  – LO-2
3. miejsce – Wojciech Gogola  – LO-1



Nauczyciele
Gr. IX nauczycielki kobiety:

1. miejsce – Joanna Kukuła  – SP-10
2. miejsce – Alicja Skiba  – SP-7
3. miejsce – Gabriela Hajduga  – SP-6

Gr. X nauczyciele mężczyźni:
1. miejsce – Jarosław Kałuża  – SP-16
2. miejsce – Andrzej Nocoń  – Gim-9
3. miejsce – Ireneusz Ziętek  – ZSP-2

Zwycięzcy w kategorii generalnej szkół:

Szkoły podstawowe:
1. miejsce Szkoła Podstawowa nr 7 - 287 pkt,
2. miejsce Szkoła Podstawowa nr.16 - 255 pkt,
3. miejsce Szkoła Podstawowa nr 15 - 187 pkt.

Gimnazja:
1. miejsce Gimnazjum nr.4 – 162 pkt,
2. miejsce Gimnazjum nr.1 – 157 pkt,
3. miejsce Gimnazjum nr.9 – 140 pkt.

Szkoły ponadgimnazjalne:
1. miejsce – LO-2 - 165 pkt,
2. miejsce – LO-3 - 157 pkt,
3. miejsce – LO-1 - 148 pkt.

Wyniki szczegółowe zamieszczono na stronie Oddziału PTTK w Jaworznie:www.pttk.jaw.pl

Autorzy: J. Zięba i P. Michacz


