
Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu i laureaci dotychczasowych 

edycji szkolnego konkursu 

 na „ Gimnazjalistę Roku” 

 

Tegorocznym zwycięzcą całorocznego konkursu została uczennica  

klasy II A, Alicja Krawczyk 

 

Alicja jest uczennicą, która odznacza się wysoką kulturą osobistą i bardzo aktywnie 

uczestniczyła w życiu szkoły. Odegrała główną, tytułową rolę Balladyny – trudną, 

odpowiedzialną i bardzo długą w przedstawieniu szkolnego Koła Teatralnego „Teraz 

My”. Brała udział w wielu konkursach, w których odniosła liczne sukcesy, m.in. został 

laureatem ogólnopolskich konkursów Albus 2017 z matematyki i języka polskiego. 

Zakwalifikowała się także i uczestniczyła w etapie rejonowym Wojewódzkiego 

Konkursu Geograficznego i Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Zajęła  

1. m-ce w szkolnym konkursie literackim „Białe Pióra 2017” w kategorii poezja,  

1. m-ce w szkolnym konkursie „Pierwsza pomoc”,  1. m-ce w szkolnym konkursie  

na prezentację „Alkoholizm”. Ponadto brała udział w Wojewódzkim Konkursie 

Języka Polskiego i konkursie translatorskim. Aktywnie uczestniczyła w zajęcia kół 

zainteresowao: geograficznym, polonistycznym i teatralnym. Bardzo angażowała się 

także w życie klasy. Przez cały rok rzetelnie pracowała na celujące i bardzo dobre 

wyniki w nauce,  odznaczała się wzorowym zachowaniem. Swą aktywnością  

i zaangażowaniem zapracowała na tytuł „Gimnazjalisty Roku 2017”. 

 

Alicji gratulujemy! Życzymy powodzenia w dalszej edukacji i realizacji 

życiowych planów. 



A poniżej lista wszystkich dotychczasowych laureatów naszego 

konkursu. 

I edycja : rok szkolny 2001/ 2002 -  Agata Grzelka 

II edycja : rok szkolny 2002/ 2003 – Monika Aleksander 

III edycja : rok szkolny 2003/ 2004 – Jakub Nikonowicz 

IV edycja : rok szkolny 2004/ 2005 – Marta Skrzypczak 

V edycja : rok szkolny 2005/2006 – Małgorzata Grzelka 

VI edycja: rok szkolny 2006/2007 – Natalia Śmieioska 

VII edycja : rok szkolny 2007/2008 – Natalia Śmieioska 

VIII edycja : rok szkolny 2008/2009 – Agnieszka Grzelka 

IX edycja : rok szkolny 2009/2010 – Adam Majorczyk 

X edycja : rok szkolny 2010/2011 – Izabela Burlaga 

XI edycja : rok szkolny 2011/2012 – Wiktoria Jankiewicz 

XII edycja : rok szkolny 2012/2013 – Afrodyta Mizgalska 

XIII edycja : rok szkolny 2013/2014 – Szymon Kelak  

XIV edycja : rok szkolny 2014/2015 – Sara Kowalska 

XV edycja: rok szkolny 2015/2016 – Kamil Antkowiak 

XVI edycja: rok szkolny 2016/2017 – Alicja Krawczyk 

 

opiekun konkursu, Ewa Śmieioska 

 


