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XIII Powiatowa Olimpiada Sportowa pod hasłem
27 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Stubnie odbyła się cykliczna impreza sportowa dla
klas I-III, organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta –
Grupa Regionalna Przemyśl. Przy pięknej, słonecznej pogodzie, licznej grupie widzów i
zaproszonych gości, swoje możliwości prezentowały 6-osobowe zespoły z różnych szkół powiatu
przemyskiego i miasta Przemyśla. W szkołach biorących udział w olimpiadzie działają tzw. klasy
freinetowskie, które wystawiły swoje drużyny:
Gmina Medyka – SP Leszno p. Janina Nowińska
Gmina Orły – SP Orły p. Małgorzata Kulawska
Gmina Przemyśl – SP Nehrybka p. Ada Dorociak i p. Edyta Norejko
SP 14 Przemyśl – p. Anna Charatonik
Gmina Stubno – SP Stubno p. Elżbieta Musiał
Gmina Żurawica – SP Wyszatyce p. Halina Kamińska
Gościnnie udział wzięły zespoły klasowe gospodarzy z wychowawcami.
Igrzyska rozpoczęły się prezentacją zespołów i odśpiewaniem hymnu, ułożonego specjalnie na tę
okazję. Hymn zaintonowały uczennice klasy II ,które przygotowała p. Elżbieta Musiał. Następnie
oficjalnie otworzył igrzyska i przywitał wszystkich młodych sportowców Dyrektor ZS w Stubnie
Daniel Zielenkiewicz. Wszystkie osoby, które od lat zajmowały się organizacją igrzysk otrzymały
szczególne podziękowania.
Po części oficjalnej odbyła się pierwsza konkurencja indywidualna – mini maraton. Dzieci startowały
w swoich grupach wiekowych, osobno chłopcy i dziewczynki. Emocje były ogromne – radość z
wygranej i łzy porażki. A potem już konkurencje zespołowe: bieg w workach, dodawanie skoków,
bieg z pałeczką sztafetową i bieg z przekładaniem szarfy. Mimo iż sędziowie skrupulatnie zapisywali
wyniki i sędzia główny p. Grzegorz Tokarz ogłaszał zajęte miejsca, wszystkie dzieci biorące udział w
igrzyskach otrzymały piękne medale, dyplomy uczestnictwa oraz nagrody. Puchary, medale i
dyplomy jak co roku ufundował Starosta Przemyski, zaś ich wręczenia dokonał Wicestarosta
Przemyski – Marek Kudła. Sponsorami byli również: właścicielka cukierni U ZOSI PANI Marta
Dykiel, właściciele stubieńskiego oddziału sklepu LEVIATAN państwo Barbara Daniel Worosz. Nad
bezpieczeństwem dzieci czuwał pan doktor J. Kulawski. Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
i przebieg olimpiady serdecznie dziękujemy.

