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„WIELKI  CZŁOWIEK   MAŁYM SPORTOWCEM”- 

 
 to tytuł turnieju sprawnościowego,  który po wielu miesiącach oczekiwania mogliśmy przeprowadzić  29 października 2020 
roku między uczniami najmłodszych klas. 
Zawody pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego i Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej, przy wsparciu Koła Gospodyń 

Wiejskich w Białuniu i ogromnemu zaangażowaniu nauczycieli wychowania fizycznego i wychowawczyń klas I-III, zostały 

przeprowadzone w kameralnym gronie. Cały turniej został zorganizowany w ramach zajęć WF, zgodnie z zaleceniami, przy 

pustych trybunach i z zachowaniem odległości.  

        

Ogólnorozwojowe konkurencje sportowe były poprzedzone wystąpieniem Szkolnego Olimpijskiego Pocztu Sztandarowego, 

który w przy dźwiękach Hymnu Olimpijskiego wraz z ogniem z najprawdziwszej pochodni z Igrzysk Olimpijskich w Turynie, 

przemaszerował do symbolicznego masztu. Tradycji stało się zadość- Flaga z kółkami olimpijskimi została umieszczona na 

honorowym miejscu. Tę niezwykle podniosłą chwilę, przedłużył piękny występ artystyczny uczniów klas I-III, którego myślą 

przewodnią było hasło zawodów. 
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Mimo wielu obostrzeniom spowodowanym wirusem, na linii startu stawiło się 40 zawodników naszej szkoły z klas I-III, 

którzy symbolicznie reprezentowali pozostałe zaproszone drużyny z Grzędzic, Kunowa i Chlebówka 

Sportowe zmagania drużyn  przeplatane były indywidualnymi konkurencjami rekreacyjnymi, animowanymi przez lokalną 

firmę „AniMania”, która wprowadziła przyjemny relaks po sportowych zmaganiach.   

        

Gdy już wszyscy dali z siebie wszystko, przyszedł czas na dekorację zawodników. Dyrekcja i nauczyciele wychowania 

fizycznego oraz wychowawczynie klas, docenili postawę  fair play małych sportowców, wszechobecny duch  pięknej 

rywalizacji sportowej i radości wynikającej ze wspólnej zabawy. Zgodnie postanowiono nagrodzić startujące drużyny 

pięknymi pucharami a wszystkich zawodników złotymi medalami.  
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W takiej wesołej atmosferze, wszyscy uczestnicy turnieju,  w tzw. „międzyczasie” , mogli posilić się zdrowymi przekąskami a 

na koniec spożyć zdrowy i syty obiad. 3 godziny minęły nie wiadomo kiedy. Mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku 

spotkamy się w szerszym gronie i w bardziej sprzyjających okolicznościach. 

   

    

 

 


