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OGÓLNOPOLSKA AKCJA  
„POLSKA BIEGA” 



Zgodnie z tradycją szkoły w miesiącu maju 
kultywujemy bieganie jako wspaniałą 

formę aktywności fizycznej. Mobilizujemy 
naszych uczniów, rodziców, przyjaciół   

i wszystkich sympatyków zdrowego stylu 
życia do wzięcia udziału w imprezie  
w charakterze zawodników, kibiców  

i organizatorów. 



Sądzimy, że to świetny pomysł, dlatego  

Społeczna Szkoła Podstawowa  
i Społeczne Gimnazjum 

im. S.F. Klonowica  
w Lublinie 

zorganizowały kolejny bieg w  ramach  
Ogólnopolskiej Akcji Polska Biega 2013 

 



31 maja 2014 roku w sobotę na bieżni stadionu „Start”  
stawiło się  144 zawodników, którzy rywalizowali 

podczas XIII Biegu Klonowica w ramach 
Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”.  

Wśród sympatyków biegu byli uczniowie obu szkół 
Klonowica, ich rodzice, przyjaciele szkoły, uczniowie 
szkoły Paderwskiego i innych lubelskich szkół oraz  

nasi absolwenci. 



Serdeczne podziękowania dla Rodziców, 
którzy okazali niezastąpioną pomoc przy 

organizacji biegów, 
nauczycielom i uczniom gimnazjum 

oraz zawodnikom bez których nie byłoby 
tak wspaniałej imprezy sportowej.  
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