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W bieżącym roku szkolnym ze względu na sytuację związaną z pandemią braliśmy udział tylko w 

zawodach klubowych.  

Odwołana była większośd zawodów organizowanych przez Podlaski Szkolny Związek Sportowy, w 

których to, w poprzednich latach licznie uczestniczyliśmy.   

W związku z tym, w tym roku, nie będzie prowadzonego wojewódzkiego współzawodnictwa 

sportowego szkół, które niejednokrotnie udawało się nam wygrywad.  

 

Mimo trudnej sytuacji odnotowaliśmy 112 startów naszych uczniów w zawodach rangi 

wojewódzkiej, ogólnopolskiej a nawet międzynarodowej. 

 

Bez wątpienia największym sukcesem - był udział 2 naszych uczniów - Gabriela i Michała 

Chojnowskich z klasy 2b w Mistrzostwach Europy w Strzelectwie Sportowym, a jeszcze większym 

sukcesem -  wywalczenie w nich, przez Michała - srebrnego medalu.   

Bracia Chojnowscy mają na swoim koncie również liczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej. Wraz z 

innymi strzelcami naszej szkoły  - reprezentanci klubu Kaliber -  wywalczyli w sumie aż 12 

medalowych miejsc, 9 razy w swoich konkurencjach byli najlepsi w Polsce. 

 

Lekkoatleci wystartowali w 2 imprezach sportowych  rangi ogólnopolskiej, obecnie uczennica klasy 

3b Gabriela Andrukonis -  reprezentująca klub UKS Czwórka -   zmaga się w konkurencji rzutu 

oszczepem na Mistrzostwach Polski Seniorów, jako najmłodsza zawodniczka.  Gabrysia plasuje się 

na pierwszym miejscu  w Polsce w swojej kategorii wiekowej - do 20 lat -  i mamy nadzieję, że zdoła 

utrzymad tytuł „najlepszej”  - podczas Mistrzostw Polski Juniorów, które odbędą się w najbliższym 

czasie.  

W gronie najlepszych sportowców szkoły umieściłabym również uczniów, którzy mogą zaliczyd ten 

sezon do bardzo udanych: Karolinę Gogol 2b4, Pawła Miezianko 2f, SylwięTarasiewicz 2b4, Łukasza 

Hryniewickiego 1b oraz Dominikę Woźniak 2b4. 

Do zawodów ogólnopolskich odbywających się podczas wakacji udział wywalczyło oprócz Gabrysi 

jeszcze 4 lekkoatletów oraz 11 strzelców. Życzymy im oczywiście bardzo dobrych występów i 

czekamy na ich kolejne sukcesy. 

Wszystkim życzymy wspaniałych i przede wszystkim zdrowych wakacji. 

Zachęcamy oczywiście do spędzania czasu wolnego od nauki - aktywnie, rozsądnie wybierając 

formy aktywności ruchowej.                              


