ROK$SZKOLNY$2014/2015$
$

$

PRZEDMIOTY:$
RELIGIA,$JĘZYK$POLSKI,$JĘZYK$ŁACIŃSKI$I$KULTURA$ANTYCZNA,$JĘZYK$ANGIELSKI,$
JĘZYK$NIEMIECKI,$JĘZYK$ROSYJSKI,$HISTORIA,$WIEDZA$O$SPOŁECZEŃSTWIE$
BIOLOGIA,$CHEMIA,$FIZYKA,$MATEMATYKA,$GEOGRAFIA,$INFORMATYKA,$PODSTAWY$
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,$KONKURSY$ARTYSTYCZNE$
RELIGIA$

DEKANALNY$KONKURS$MIKOŁAJKOWY$
Zespół$„Credo“:$
III$miejsce$
op.$ks.$Grzegorz$Wołoszyn$
Justyna$Fąfara$–$kl.$I$D$
Izabela$Krzesaj$–$kl.$I$B$
Katarzyna$Mazurkiewicz$–$kl$I$B$
Weronika$Puterbergier$–$kl.$I$B$
Aleksandra$Szczur$–$kl.$I$D$
Jolanta$Terech$–$kl.$I$A$
Justyna$Wnuk$–$kl.$I$B$
!
$
FESTIWAL$PIOSENKI$RELIGIJNEJ$
Zespół$„Credo“$
wyróżnienie$
op.$ks.$Grzegorz$Wołoszyn$
Katarzyna$Mazurkiewicz$–$kl.$I$B$ II$miejsce$
op.$ks.$Grzegorz$Wołoszyn$
$
DEKANALNY$KONKURS$WIEDZY$O$ŚW.$OJCU$PIO$
Karol$Olejarski$
kl.$I$B$
II$miejsce$
op.$ks.$Grzegorz$Wołoszyn$
$
JĘZYK$POLSKI$
Etap$okręgowy:$
Paulina$Florys$
Martyna$Węgierska$
$

XLV$OLIMPIADA$JĘZYKA$POLSKIEGO$
kl.$III$F$
kl.$III$F$

udział$
udział$

op.$mgr$Magdalena$Słomka$
op.$mgr$Magdalena$Słomka$

XIV$POWIATOWY$KONKURS$ORTOGRAFICZNY$
Wioletta$Kazimierska$
kl.$II$D$ wyróżnienie$
op.$mgr$Magdalena$Słomka$
$
MIĘDZYNARODOWY$KONKURS$TWÓRCZOŚCI$DZIECI$I$MŁODZIEŻY$$
IM.$WANDY$CHOTOMSKIEJ$
Aleksandra$Kondek$
kl.$II$B$
udział$
op.$mgr$Ewelina$Strzelecka$
$
OGÓLNOPOLSKI$KONKURS$LITERACKI$
„Piórem$malowane“$$$
Aleksandra$Kondek$
Anna$Michalska$

kl.$II$B$
kl.$II$B$

udział$
udział$

op.$mgr$Ewelina$Strzelecka$
op.$mgr$Ewelina$Strzelecka$
$

OGÓLNOPOLSKI$KONKURS$LITERACKI$
„Podróżuj,$śnij,$odkrywaj“$
Aleksandra$Kondek$

kl.$II$B$

udział$

op.$mgr$Ewelina$Strzelecka$

Anna$Michalska$

kl.$II$B$

udział$

op.$mgr$Ewelina$Strzelecka$
$

OGÓLNOPOLSKI$KONKURS$JEDNEGO$WIERSZA$
im.$Jerzego$Pawłowicza$
Aleksandra$Kondek$
Anna$Michalska$
$

kl.$II$B$
kl.$II$B$

udział$
udział$

op.$mgr$Ewelina$Strzelecka$
op.$mgr$Ewelina$Strzelecka$

JĘZYK$ŁACIŃSKI$I$KULTURA$ANTYCZNA$
IX$ŚWIĘTOKRZYSKI$KONKURS$JĘZYKA$ŁACIŃSKIEGO$I$KULTURY$ANTYCZNEJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
„Per$aspera$ad$astra”$
II$etap$Kielcach:$
Martyna$Redka$
kl.$II$D$
laureatka$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
Kamila$Cepil$
kl.$II$D$
udział$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
Michał$Kaleta$
kl.$II$D$
udział$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
Bartosz$Góral$
kl.$II$D$
udział$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
Wioletta$Kazimierska$ kl.$II$D$
udział$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
$
III$etap$w$Kielcach:$
Martyna$Redka$
kl.$II$D$
II$miejsce$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
$
XXXIII$OLIMPIADA$JĘZYKA$ŁACIŃSKIEGO$
Eliminacje$okręgowe$w$Łodzi:$
Wioletta$Kazimierska$ kl.$II$D$
udział$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
Martna$Redka$$
kl.$II$D$
udział$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
$
IV$MIĘDZYSZKOLNY$KONKURS$JĘZYKA$ŁACIŃSKIEGO$$
pod$patronatem$Katedry$Filologii$klasycznej$Uniwerytetu$Łódzkiego$
$
Martyna$Redka$
kl.$I$D$$
finalistka$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
Wiletta$Kazimierska$ kl.$II$F$
finalistka$
op.$mgr$Maria$Szewczyk$
$
JĘZYK$ANGIELSKI$
III$MIĘDZYPOWIATOWY$KONKURS$JĘZYKA$ANGIELSKIEGO$
Sabina$Nadgrodkiewicz$ kl.$I$B$
II$miejsce$
op.$mgr$Sylwester$Poziomek$
Aleksandra$Dzieciuch$
kl.$I$B$
IV$miejsce$
op.$mgr$Sylwester$Poziomek$
$
X$POWIATOWY$KONKURS$„Arystoteles“$
Łukasz$Dzieciuch$
kl.$III$A$
I$miejsce$
op.$mgr$Jacek$Blicharz$
$

JĘZYK$NIEMIECKI$

X$MIĘDZYSZKOLNY$KONKURS$RECYTATORSKI$„Romantyczne$klimaty“$
Igor$Kubalski$
kl.$I$D$
I$miejsce$
op.$mgr$Katarzyna$Pierścińska$
Alicja$Makuch$
kl.$I$D$
wyróżnienie$ op.$mgr$Katarzyna$Pierścińska$
Katarzyna$Szaniawska$ kl.$I$B$
wyróżnienie$ op.$mgr$Katarzyna$Pierścińska$
$
III$MIĘDZYNARODOWY$KONKURS$LITERACKI$„Młodzież$pisze$wiersze“$
Katarzyna$Szaniawska$ kl.$II$B$ udział$
op.$mgr$Katarzyna$Pierścińska$

$
Alicja$Makuch$
Igor$Kubalski$
!

OGÓLNOPOLSKI$KONKURS$Z$J.NIEMIECKIGO$
„Gramatyka$na$warsztacie“$
kl.$I$D$
udział$
op.$mgr$Katarzyna$Pierścińska$
kl.$I$D$
udział$
op.$mgr$Katarzyna$Pierścińska$
JĘZYK$ROSYJSKI$

XLIII$OGÓLNOPOLSKI$$KONKURS$$RECYTATORSKI$„Poezja$i$proza$na$wschód$od$Bugu”$!
Radosłąw$Grabka$
kl.$III$C$ wyróżnienie$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
Katarzyna$Dziedzic$
kl.$I$B$
udział$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
!
X$MIĘDZYSZKOLNY$KONKURS$RECYTATORSKI$„Romantyczne$klimaty“$
Radosław$Grabka$
kl.$II$C$
II$miejsce$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
$
OLIMPIADA$JĘZYKA$ROSYJSKIEGO$
Eliminacje$okręgowe:$
Weronika$Szewczuk$ kl.$I$D$
$

udział$

op.$mgr$Maria$Pęczek$

HISTORIA$
OGÓLNOPOLSKI$KONKUS$HISTORYCZNY$Z$CYKLU$„HISTORIA$I$ŻYCIE“$$
$
Igor$Kubalski$
kl.$I$D$
laureat$
op.$mgr$Tomasz$Bielecki$
Michał$Kaleta$
kl.$II$D$
laureat$
op.$mgr$Tomasz$Bielecki$
$
WOJEWÓDZKI$KONKUS$HISTORYCZNY$„Polskie$Siły$Zbrojne$na$Zachodzie”$
reportaże$historyczne$
Wioletta$Kazimierska$ kl.$II$D$
laureatka$
op.$mgr$Tomasz$Bielecki$
$
WOJEWÓDZKI$KONKURS$$HISTORYCZNY$„Żołnierze$wyklęci“$
Kamila$Cepil$
kl.$II$D$
udział$
op.$mgr$Tomasz$Bielecki$
$
XLI$OLIMPIADA$HISTORYCZNA$
Eliminacje$okręgowe:$
Igor$Kubalski$
kl.$I$D$
udział$
op.$mgr$Tomasz$Bielecki$
$
WIEDZA$O$SPOŁECZEŃSTWIE$
OLIMPIADA$WIEDZY$O$POLSCE$I$ŚWIECIE$WSPÓŁCZESNYM$
Eliminacje$okręgowe:$
Igor$Kubalski$
kl.$I$D$
udział$
op.$mgr$Mariusz$Brudek$
BIOLOGIA$
XLIV$OLIMPIADA$BIOLOGICZNA$
Eliminacje$rejonowe:$
Paweł$Kochanowski$ kl.$II$B$
finalista$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
Justyna$Konys$
kl.$III$B$ udział$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
Rafał$Matraszek$
kl.$II$B$
udział$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
Klaudia$Bielecka$
kl.$III$B$ udział$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$

$
Eliminacje$centralne:$
Paweł$Kochanowski$ kl.$II$B$
$

finalista$

op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$

XXIII$OLIMPIADA$PROMOCJI$ZDROWEGO$STYLU$ŻYCIA$PCK$
Eliminacje$powiatowe:$
Angelika$Sadłocha$
kl.$II$C$
II$miejsce$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
Jan$Wójcik$
kl.$III$B$
finalista$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
$
Eliminacjewojewódzkie:$
Jan$Wójcik$
kl.$III$B$
udział$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
$
OLIMPIADA$WIEDZY$EKOLOGICZNEJ$
Eliminacje$wojewódzkie:$
Paweł$Kochanowski$ kl.$II$B$
udział$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
!
KONKURS$PAŃSTWOWEJ$INSPEKCJ$PRACY$„Poznaj$swoje$prawa$w$pracy“$
Etap$wojewódzki:$
Weronika$Obonia$$
kl.$II$B$
V$miejsce$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
Sylwia$Rokicka$
$
Etap$okręgowy:$
Sylwia$Rokicka$$
$

kl.$II$B$

udział$

op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$

kl.$III$B$

udział$

op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$

Justyna$Konys$
kl.$III$B$
Paweł$Kochanowski$ kl.$II$B$
!

KONKURS$NAUKOWY$
„EXPLORY“$
udział$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
udział$
op.$mgr$Mariusz$Ziętarski$
$
CHEMIA$

LI$$OGÓLNOPOLSKI$KONKURS$CHEMICZNY$IM.$PROF.$ANTONIEGO$SWINIARSKIEGO$
Justyna$Konys$$
kl.$III$B$
finalistka$
op.$mgr$Edyta$Tomczyk$
Paweł$Kochanowski$ kl.$I$B$
finalista$
op.$mgr$Edyta$Tomczyk$
!
OLIMPIADA$CHEMICZNA$
Etap$okręgowy:$
Paweł$Kochanowski$$ kl.$II$B$
III$miejsce$
op.$mgr$Edyta$Tomczyk$
Daniel$Lipiński$
KL.$III$B$
udział$
op.$mgr$Edyta$Tomczyk$
$
OLIMPIADA$O$DIAMENTOWY$INDEKS$AGH$
II$etap:$
Paweł$Kochanowski$$ kl.$II$B$
udział$
op.$mgr$Edyta$Tomczyk$
Daniel$Lipiński$
KL.$III$B$
udział$
op.$mgr$Edyta$Tomczyk$
$
$
$
$

FIZYKA$
POLSKO$UKRAIŃSKI$KONKURS$FIZYCZNY$
„Lwiątko“$
$
Dawid$Walas$$
kl.$I$A$
tytuł$„hiperon“$ op.$mgr$Elżbieta$Oleksiak$
Mikołaj$Kowalczewski$ kl.$II$A$
tytuł$„taon“$
op.$mgr$Joanna$Nowicka$
$
X$POWIATOWY$KONKURS$„Arystoteles“$
w$zakresie$matematyki$i$nauk$przyrodniczych$
Bartosz$Cieśla$$
kl.$III$A$ II$miejsce$ op.$mgr$Elżbieta$Oleksiak$
Mikołaj$Kowalczewski$ kl.$II$A$
III$miejsce$ op.$mgr$Joanna$Nowicka$
$
XI$OGÓLNOPOLSKI$KONKURS$„Fizyka$da$się$lubić“$
!
Karolina$Ossolińska$$
$
$
Bartosz$Cieśla$$
Piotr$Wojtyś$
$

kl.$III$B$

finalistka$

op.$mgr$Elżbieta$Oleksiak$

OLIMPIADA$O$DIAMENTOWY$INDEKS$AGH$
kl.$III$A$
kl.$II$A$

udział$
udział$

op.$mgr$Elżbieta$Oleksiak$
op.$mgr$Joanna$Nowicka$

MATEMATYKA$
X$POWIATOWY$KONKURS$„Arystoteles“$
w$zakresie$matematyki$i$nauk$przyrodniczych$
Bartosz$Cieśla$$
kl.$III$A$ II$miejsce$ op.$mgr$Anna$Dworecka$
Mikołaj$Kowalczewski$ kl.$II$A$
III$miejsce$ op.$mgr$Małgorzata$KręciszmGlegoła$
$
KONKURS$WOJSKOWEJ$AKADEMII$TECHNICZNEJ$W$WARSZAWIE$
IM.$GEN.$SYLWESTRA$KALISKIEGO$
Bartosz$Cieśla$
kl.$III$A$ finalista$
op.$mgr$Anna$Dworecka$
Paweł$Banasik$

kl.$III$A$

finalista$

op.$mgr$Anna$Dworecka$

$
IV$ŚWIĘTOKRZYSKI$$MARATON$MATURALNY$
Bartosz$Cieśla$$
kl.$III$A$
finalista$
op.$mgr$Anna$Dworecka$
Karolina$Miodek$
kl.$III$A$
finalista$
op.$mgr$Anna$Dworecka$
Jakub$Glegoła$
kl.$III$A$
finalista$
op.$mgr$Anna$Dworecka$
Wiktor$Przybyciński$ kl.$III$A$
finalista$
op.$mgr$Anna$Dworecka$
$
MIĘDZYNARODOWY$KONKURS$„Matematyka$bez$granic“$
klasa$I$B$
I$miejsce$w$województwie$ op.$mgr$Małgorzata$KręciszmGlegoła$
świętokrzyskim$
klasa$I$D$
IV$miejsce$w$województwie$ op.$mgr$Małgorzata$KręciszmGlegoła$
świętokrzyskim$
$
OLIMPIADA$O$DIAMENTOWY$INDEKS$AGH$
Jakub$Glegoła$$
kl.$III$A$ udział$
op.$mgr$Anna$Dworecka$

Karolina$Miodek$
Wiktor$Przybyciński$
Urszula$Patrzałek$
$

kl.$III$A$
kl.$III$A$
kl.$III$A$

udział$
udział$
udział$

op.$mgr$Anna$Dworecka$
op.$mgr$Anna$Dworecka$
op.$mgr$Anna$Dworecka$

GEOGRAFIA$

OLIMPIADA$GEOGRAFICZNA$
Eliminacje$okręgowe:$
Radosław$Grabka$
kl.$III$C$
udział$
op.$mgr$Marek$Morawski$
$
INFORMATYKA$

Piotr$Wojtyś$$
$

X$POWIATOWY$KONKURS$„Arystoteles“$
w$zakresie$informatyki$
kl.$II$A$
III$miejsce$ op.$mgr$Paweł$Adamczyk$
PODSTAWY$PRZEDSIĘBIORCZOŚCI$

Etap$okręgowy:$
Paulina$Masternak$

OLIMPIADA$PRZEDSIĘBIORCZOŚCI$
kl.$I$A$

udział$

op.$mgr$Sławomir$Gibowski$

$
KONKURSY$ARTYSTYCZNE$$
POWIATOWY$KONKURS$PLASTYCZNY$O$PATRONIE$SZKOŁY!
Marcelina$Janicka$
kl.$III$C$ II$miejsce$
op.$mgr$Aniceta$Wójcik$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
Sylwia$Strzałkowska$ kl.$III$C$ II$Miejsce$
$
POWIATOWY$KONKURS$PLASTYCZNY$„Portret$Staszowa“$
Jakub$Jasiński$
kl.$II$A$ III$miejsce$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
Izabela$Krzesaj$
kl.$I$B$ wyróżnienie$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
Mikołaj$Kowalczewski$ kl.$II$A$ wyróżnienie$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
Paula$Komor$
kl$I$E$ wyróżnienie$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
$
OGÓLNOPOLSKI$KONKURS$RECYTATORSKI$
Katarzyna$Dziedzic$
kl.$I$B$
udział$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
!
KONKURS$RECYTATORSKI$
„Wywiedzine$ze$słowa“$
Igor$Kubalski$
kl.$I$D$
wyróżnienie$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
$
WOJEWÓDZKI$KONKURS$PLASTYCZNY$$
„Ach$Świętokrzyskie“$
Martyna$Rybak$
kl.$II$C$
udział$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
Martyna$Jońca$
kl.$III$F$ udział$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
Angelika$Grabka$
kl.$III$F$ udział$
op.$mgr$Maria$Pęczek$
$
SZKOLNY$KONKURS$O$ŻYCIU$I$DZIAŁALNOŚCI$KS.$KARD.$STEFANA$WYSZYŃSKIEGO$
Dominika$Dzwonkowska$
Izabela$Domagała$

kl.$III$C$
kl.$II$E$

I$miejsce$
$

op:$mgr$Maria$Pęczek$
mgr$Monika$Hetko$
mgr$Anna$Gorycka$

mgr$Wiesława$Sowa$
$
ŻYCIE$I$DZIAŁALNOŚĆ$KS.$KARD.$STEFANA$WYSZYŃSKIEGO$
Prezentacja$multimedialna$
$
Radosław$Grabka$
kl.$III$C$ I$miejsce$
op:$mgr$Maria$Pęczek$
mgr$Barbara$Kardynał$
Cezary$Frankiewicz$
kl.$III$C$ II$miejsce$
mgr$Monika$Hetko$
Katarzyna$Markiewicz$ kl.$I$A$
III$miejsce$
mgr$Anna$Gorycka$
mgr$Wiesława$Sowa$
$
opracowała:!Maria!Szewczyk!

