
Nasi uczniowie w  konkursach przedmiotowych. 

Na progu II okresu można dokonać pewnych podsumowań w konkursach przedmiotowych. Jest to ciekawa propozycja dla 

tych uczniów, którzy pragną poszerzyć swą wiedzę oraz sprawdzić się w konfrontacji z najlepszymi na szczeblu rejonu czy 

województwa. Sukces w konkursach wiedzy okupiony jest dużą pracą,  stąd słowa uznania dla tych uczniów, którzy go 

osiągnęli jak również nauczycieli przygotowujących dzieci i młodzież do zawodów szczebla rejonowego i wojewódzkiego. 

Pierwsze sukcesy miały miejsce już na początku roku szkolnego  10 listopada 2013  w Bukowiańskim Centrum Kultury  

odbyła się VI edycja Powiatowego Konkursu Historycznego „Podhalańskie i Spiskie drogi do Niepodległości”. Po 

zwycięstwie w eliminacjach gminnych, drużynie przygotowanej przez panią Urszulę Madeja w składzie  Iwona Madeja, 

Joanna Zagata i Alicja Złahoda (wszystkie dziewczyny z klasy III b),  udało się powtórzyć sukces z poprzednich lat i 

czwarty raz  zwyciężyć w finale powiatowym, konkurencja w tym roku była wyjątkowo silna, gdyż obok gimnazjów z 

powiatu tatrzańskiego, startowali przedstawiciele gimnazjów oraz szkół średnich z partnerskich powiatów i gmin z Kórnika, 

Świdnicy, Wejherowa. Na tej samej uroczystości rozstrzygnął się powiatowy konkurs literacki dla szkół podstawowych, w 

którym dwa pierwsze miejsca przypadły reprezentantom naszej szkoły Emilii Kuruc i Andrzejowi Kuruc, oboje są uczniami 

klasy V a do konkursu przygotowała ich pani Agnieszka Remiasz. W okresie jesienno zimowym odbyły się konkursy 

organizowane przez Małopolskie Kuratorium Oświaty. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się Iwona Madeja z historii  

przygotowana przez panią Urszulę Madeja oraz z geografii przygotowana przez pana Eugeniusza Madeję. W konkursie z 

historii zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego, aby w finale wojewódzkim uzyskać tytuł laureata,  zajmując 7 miejsce, 

jest to największe osiągnięcie ucznia naszej szkoły w tym roku szkolnym. W konkursie historycznym na etapie finałowym 

brał także udział Daniel Wojeński z klasy III b uzyskując tytuł finalisty. Silną reprezentację w etapie rejonowym miał 

Małopolski Konkurs Biblijny, w szkole podstawowej wzięli w nim udział uczniowie klasy VI : Kinga Dunajczan, Kinga 

Harnik, Emilia Trybuła, Adrian Trybuła, Martyna Furczoń, w etapie wojewódzkim, uzyskując tytuł finalisty, brały udział 

Emilia Trybuła, Kinga Dunajczan i Kinga Harnik. W gimnazjum w tym samym konkursie w etapie rejonowym 

uczestniczyli Paweł Zagata z klasy Ia, Łukasz Haniaczyk i Justyna Dyrczoń z klasy IIa. W etapie wojewódzkim naszą szkołę 

reprezentował, uzyskując tytuł finalisty Paweł Zagata. Opiekunem przygotowującym wspomnianych uczniów do  konkursu 

biblijnego był  ks. Marcin Bętkowski.  Uczennica  Joanna Zagata brała udział w etapie rejonowym z geografii. Nasi 

uczniowie  w składzie  Iwona Madeja, Daniel Wojeński i Dominika Brynkus z klasy III b, Michał Sarna z klasy  I c, pod 

kierunkiem pani Urszuli Madeja wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym współorganizowanym przez 

Kuratorium Oświaty : „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego." Iwona Madeja  w etapie wojewódzkim, z 3 wynikiem w 

Małopolsce uzyskała tytuł laureata. Cztery uczennice z klasy VI szkoły podstawowej: Kinga Łaś, Kinga Harnik, Emilia 

Trybuła i Martyna Furczoń reprezentowały szkołę w etapie rejonowym konkursu historycznego: "Wielcy Polacy zasłużeni 

dla niepodległości", organizowanego pod patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, do etapu wojewódzkiego, gdzie 

uzyskały tytuł finalisty zakwalifikowały się Kinga Harnik i  Martyna  Furczoń.  Alicja Złahoda uczennica klasy III b 

gimnazjum, była uczestnikiem etapu wojewódzkiego konkursu historycznego: "Losy bliskich, losy dalekich." W 

powiatowym konkursie wiedzy pożarniczej miejsce II zajął Mateusz Tylkowski z klasy III b gimnazjum, przygotowany 

przez panią Monikę Iwan Baran. W powiatowym konkursie języka angielskiego dla szkół podstawowych IV lokata 

przypadła Mateuszowi Zaleskiemu z klasy VI do konkursu przygotowała go pani Barbara Gronka. 

Uczniowie, którzy osiągali sukcesy w konkursach wiedzy otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców . 

Nagrody wręczyła przewodnicząca Rady Rodziców pani Zofia Rabiańska.  



 

Emilia Trybuła finalistka Małopolskiego Konkursu Biblijnego 

 

Kinga Dunajczan - finalistka Małopolskiego Konkursu Biblijnego. 



 

Martyna Furczoń  finalistka konkursu "Wielcy Polacy zasłużeni dla niepodległości.." 

 

Kinga Harnik  finalistka  Małopolskiego Konkursu Biblijnego oraz finalistka konkursu "Wielcy 

Polacy zasłużeni dla niepodległości.." 



 

Iwona Madeja laureatka  Małopolskiego Konkursu Historycznego, laureatka etapu wojewódzkiego konkursu 

historycznego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego..", laureatka Powiatowego Konkursu Historycznego. 

 

Daniel Wojeński finalista Małopolskiego Konkursu Historycznego 



 

Paweł Zagata finalista Małopolskiego Konkursu Biblijnego 

 

Alicja Złahoda laureatka Powiatowego Konkursu Historycznego, uczestnik etapu wojewódzkiego 

konkursu "Losy bliskich, losy dalekich" 



 

Joanna Zagata laureatka Powiatowego Konkursu Historycznego 

 

Nagrodzeni uczniowie gimnazjum. 


