
Liczne grono osób z naszej szkoły wzięło udział w pierwszym etapie Pucharu Bielan w biegu 

na orientację który odbył się 13 września 2017 roku na b,ielańskim Słodowcu. Twórcą i 

kierownikiem cyklu zawodów, który rozgrywany jest już 3 rok z rzędu jest Karol Galicz – 

nauczyciel WF naszej szkoły który skutecznie zachęcił do udziału liczne grono uczniów i 

rodziców. Zawody były zorganizowane przy wsparciu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy 

Początkujący zawodnicy rywalizowali na trasie OPEN – łatwej i zachęcającej do rozpoczęcia 

swojej przygody z mapą. Bardziej doświadczeni zawodnicy, a wśród uczniów i rodziców z 

naszej szkoły jest takich kilku, rywalizowali we właściwych dla roku urodzenia kategoriach 

wiekowych. Wyniki osób ze środowiska naszej Szkoły przedstawiamy poniżej: 

 

Kategoria M12 (chłopcy do 12 r.ż.): 

. 

8. Bartłomiej Maciejewski (5c) 

9. Bartosz Stopczyński (6a) 

10. Hubert Frydrych (6a) 

11. Stanisław Owsiak (5c) 

12. Mateusz Maślanka (4b) 

13. Tomasz Michalski (4b) 

14. Mikołaj Olelnik (4c) 

15. Kacper Milanowski (5c) 

16. Leonidas Tufekcis (4b) 

 

Kategoria M15 (chłopcy do 15 r.ż.): 

. 

5. Patryk Husak (7a) 

6. Wiktor Frydrych (absolwent SP77) 

 

Kategoria M18 (chłopcy do 18 r.ż.): 

. 

4. Szymon Gumowski (absolwent SP77) 

 

Kategoria MM (mężczyźni Masters) 

. 

13. Grzegorz Doliński (rodzic) 

 

Kategoria K15 (dziewczynki do 15 r.ż.): 

. 

6. Julia Dolińska (7a) 

 

Kategoria OPEN (początkujący w każdym wieku): 

1. Tymoteusz Pachucki (5c) 

2. Marcin Pachucki (rodzic) 

3. Filip Radgowski (5b) 

4. Anna Radgowska (rodzic) 

6. Hanna Galecka (5a) 

7. Kuba Galecki (rodzic) 

8. Ola Galecka (siostra Hani) 

9. Grzegorz Maniecki (rodzic) 

10. Wanda Maniecka (4c) 

11. Maja Czuczkiewicz (siostra Alicji) 



12. Maria Czuczkiewicz (rodzic) 

13. Alicja Czuczkiewicz (6a) 

13. Igor Olszewski (6a) 

13. Michał Maślanka (rodzic) 

 

Pełne wyniki można znaleźć w poniższym linku: 

http://orienteering.waw.pl/sites/default/files/wyniki_0.HTM 

 

Przykładowe mapy z najdłuższych tras elity kobiet i mężczyzn można znaleźć tutaj: 

http://orienteering.waw.pl/sites/default/files/KS_PB_2017_e1.pdf 

http://orienteering.waw.pl/sites/default/files/MS_PB_2017_e1.pdf 

 

Obszerne galerie zdjęć z zawodów można znaleźć w poniższych galeriach – zdjęcia autorstwa 

Pani Bożeny Czernickiej oraz Pana Mikołaja Maciejewskiego: 

https://photos.google.com/share/AF1QipP228MUcREifoAN0gtU7CM07De4tHnGrATPP-

eymuLIk2nnFSBm9UESWty6g8IGFA?key=Unk0eXl4Wkd0bFhZUGN4bkd6WFlIRzlINElN

N3hB 

https://photos.google.com/share/AF1QipPiVS-

ecp4Y7nKK2VtpkkuQq0dI8e3O0lE5jdQD_SSiS5YuBjn3ZCSeF6w94hRUiQ?key=N1NtVT

hiWHo0MEM1TC01QTdiNG1iSDZ1YnBPaXZR 

 

Zachęcamy wszystkich uczniów, rodziców i całą społeczność naszej szkoły do uczestnictwa 

w drugim etapie Pucharu Bielan w biegu na orientację 2017, który odbędzie się już 22 

października w Parku Młocińskim – tym razem po ściganiu w terenie osiedlowo – parkowym 

na Słodowcu czeka uczestników zmierzenie się z terenem leśnym w dobrze znanym 

większości uczniów i rodziców terenem w Parku Młocińskim. Więcej szczegółów podane 

będzie wkrótce poprzez dziennik elektroniczny. Serdecznie zapraszamy! 
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