
OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE 
 
Uczestnicy zawodów sportowych rangi ogólnopolskiej i wyższej, wybitni sportowcy – 
aktualni uczniowie naszej szkoły. 
 
 
1. Kacper Majewski – 4b  

-  trzeci najlepszy zawodnik 2022 roku  w strzelectwie sportowym, w karabinie 
pneumatycznym w swojej kategorii wiekowej;  
-  brązowy medalista MP Juniorów Młodszych  
-  srebrny medalista Zawodów Ogólnopolskich Złoty Muszkiet, Złota Krócica, Złoty 
Rzutek,  
-  brązowy medalista Zawodów Ogólnopolskich o puchar Prezesa Polskiego Związku 
Strzelectwa Sportowego 
 
2. Gabriel Turowski – 4f 

- złoty medalista MP Sztafet w biegu 4x200m 
- uczestnik MP Juniorów w biegu na 100m 
- zdobywca VI m w biegu sztafetowym 4x100m podczas MP Seniorów 
 
Srebrne medalistki Centralnego Finału Zawodów Strzeleckich Szkół 
Ponadgimnazjalnych       „O Srebrne Muszkiety”: 
 
3. Karolina Gogol – 4b 

-  uzyskała również tytuł srebrnej medalistki OOM w karabinie sportowym 3x20 
strzałów,  wchodzi w skład zespołu Kadry Narodowej 
 
4. Agata Mońko – 4b   to również 

- brązowa medalistka MP Juniorów Młodszych w karabinie sportowym oraz karabinie 
pneumatycznym mix 
 
Uczestnicy Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w Lekkiej Atletyce:     
 
5. Jakub Jeniec – 2b 

- bardzo dobrze zaprezentował się w 10-boju lekkoatletycznym 
 
6. Oliwia Chren – 4h 

- rywalizowała w rzucie oszczepem 
 
Uczestnicy Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików w Lekkiej Atletyce: 
 
7. Daniel Żukowski – 1b 



- srebrny medalista w skoku wzwyż oraz brązowy medalista w skoku w dal 
 
8. Karol Dąbrowski -  1i 

- brązowy medalista w biegu na 300m ppł 
 
9. Wiktor Hryniewiecki – 1b 

- srebrny medalista w rzucie oszczepem 
 
Uczestnicy Mistrzostw Polski Młodzików w Lekkiej Atletyce: 
 
10. Daniel Siemaszko – 1b 

- brązowy medalista w biegu na 300m 
- ponadto złoty medalista w biegu na 100 oraz 300m podczas Mistrzostw 
Makroregionu 
- srebrny medalista na Mistrzostwach Polski Sztafet w Sztafecie Szwedzkiej 
 
11.  Filip Domaszewicz – 1b 

- finalista biegu na 100m, udział w sztafecie 4x100m 
- zdobył również IV miejsce w skoku w dal na Mistrzostwach Makroregionu 
 
12.  Aleksander Wojna – 1f 

- wywalczył V miejsce w rzucie oszczepem 
- ponadto złoty medal w tej konkurencji na Mistrzostwach Makroregionu 
 
13.  Karolina Piasecka – 1c 

- zdobyła V miejsce w biegu sztafetowym 4x100m, VI miejsce w biegu na 300m 
- ponadto, to złota medalistka w biegu na 300m oraz srebrna na 100m podczas 
Mistrzostw Makroregionu 
- Karolina wywalczyła również srebrny medal na Mistrzostwach Polski Sztafet w 
Sztafecie Szwedzkiej 
 
14. Magdalena Zaremba – 1c 

 - zdobywczyni V miejsca w sztafecie 4x100m 
 - finalistka biegu na 100m 
 
Uczestnicy Mistrzostw Polski Sztafet: 
 
15.  Sebastian Żukowski – 3b 
16.  Michał Klikowski – 1b 

- brązowi medaliści w biegu 4x200m 
                            
17.  Franciszek Abramowicz – 1b 



- zdobywca IV miejsca w biegu 4x600m 
18.  Aneta Bogdanowicz – 2b 

- złota medalistka biegu 4x800m 
- ponadto Aneta to brązowa medalistka sztafety 4x400m podczas Krajowych 
Mistrzostw Ludowych Zespołów Sportowych w lekkiej atletyce 
 
 
Uczestnik zawodów rangi międzynarodowej w lekkiej atletyce: 
 
19. Mateusz Chodakowski – 2e 

- członek Kadry Narodowej 
- uczestnik Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy w rzucie dyskiem 
- brązowy medalista Halowych Mistrzostw Polski w pchnięciu kulą 
- srebrny medalista Krajowych Mistrzostw Ludowych Zespołów Sportowych w kuli 
oraz w dysku 
- uczestnik Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w tych konkurencjach 
 
 
W myśl zasady „ostatni będą pierwszymi” zapraszam teraz reprezentanta szkoły w 
innych dyscyplinach: 
 
20. Maciej Marchel – 2b 

 - mimo młodego wieku ma na swoim koncie liczne sukcesy w boksie, jest to 
najbardziej utytułowany aktualny sportowiec naszej szkoły 
-  członek Kadry Narodowej 
-  niespełna tydzieo temu zdobył V miejsce w kategorii kadeta podczas Mistrzostw 
Europy 
-  brązowy medalista Mistrzostw Europy młodzików z 2020 r  
-  trzykrotny złoty medalista Mistrzostw Polski Kadetów 
-  dwukrotny złoty medalista Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży  
-  nadzieja polskiego boksu, Maciej znalazł się w gronie ambasadorów województwa 
– drużyny Team Podlaskie – najlepszych sportowców regionu – uhonorowanych  
stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


