
Osiągnięcia uczniów ZSM nr 2 w 
Kędzierzynie-Koźlu w roku 

szkolnym 2014/2015

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15

Nie  od  dziś  wiadomo,  że  do 
Szkoły Podstawowej nr 15 uczęszczają 
uczniowie  z  wieloma  talentami. 
Można  tu  spotkać  uczestników 
konkursów przedmiotowych, młodych 
artystów  oraz  odnoszących  sukcesy 

sportowców. 

Dziedziną,  z  której  szczególnie  słynie  kłodnicka  „piętnastka”  jest  badminton.
6 września po raz trzeci nasz klub UKS KŁODNICA w Kędzierzynie - Koźlu zorganizował 
Otwarty Turniej Badmintona na hali w Azotach. Zgłosiło się ponad 90 uczestników z klubów 
Opolszczyzny,  Śląska,  Mazowsza  oraz  z Czech.  Igor  Kopaniecki  z klasy  2a zajął III 
miejsce i  znalazł  się  w grupie  medalistów.  Kolejny  „Wojewódzki  turniej  dzieci  i  żaków 
w badmintonie” odbył się w Głubczycach 27 września, w którym Jaś Kucharski również z 
klasy  2a  zdobył  brązowy  medal  i   stanął  na  trzecim  stopniu  podium.   Wiele  sukcesów 
uczniowie odnieśli w Warszawie w turnieju Badmintomania! Znaczące miejsca wywalczyli: 
Igor Jasek - I miejsce i złoty medal w kat. chłopców do lat 11, Jan Kucharski - II miejsce i 
srebrny medal w kat. chłopców do lat 9, Olivia Rajnik - III miejsce i brązowy medal w kat 
dziewcząt  do  lat  11  (na  zdjęciu).
 W kolejnej  edycji  tego  turnieju  III  miejsce  zdobył  Tymoteusz  Cybulski   z  klasy  1b. 
Wspomniany wcześniej Igor Kopaniecki zajął również I miejsce w Powiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Badmintonie, a następnie w finale wojewódzkim tych Igrzysk zdobył 
III  miejsce.  Badminton  jest  popularny  również  wśród  dziewcząt.  Potwierdziły  to  Alicja 
Kukiełka i Olivia  Rajnik z  kl.  5a  kwalifikując  się  do  rozgrywek  wojewódzkich 
Drużynowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmintonie.

Jednak  badminton  to  nie  jedyny  sport,  w  którym  nasi  uczniowie  odnoszą  sukcesy.  Na 
otwarciu sezonu lekkoatletycznego 2015 szkół podstawowych Nikola Miemiec z kl. 6b zajęła 
I  miejsce w  rzucie  piłeczką  palantową  uzyskując  wynik  39  m.  
Również  Oliwia  Rajnik na  zawodach  sportowych  w  „  Czwartkach  lekkoatletycznych” 
stanęła na podium – zdobyła III miejsce w rzucie piłeczką palantową z wynikiem 30m oraz  
III miejsce biegu na 600m z wynikiem 2:11,13s.

W PSP 12 w Kędzierzynie – Koźlu odbył się XV Turniej Gry w Dwa Ognie dla uczniów z 
klas  I-III.  Naszą  szkołę  reprezentowali  uczniowie  z  klasy  3a  w  składzie:  Adam  Furga, 
Elżbieta  Gomuła,  Oliwier  Jaremek,  Igor  Jasek,  Aleksandra  Ligocka,  Józef  Plonka, 
Jakub  Różański,  Rafał  Seminowicz,  Michał  Słotwiński,  Jakub  Wiśniewski,  Patryk 
Wróblewski  i  Wojciech Budny (z klasy 1a), którzy odebrali medale za I miejsce i puchar  
Dyrektora PSP 12.



Jednakże  szkoła, 
to  przede  wszystkim 
nauka.  Uczniowie 
zainteresowani  językiem 
ojczystym  odnosili 
sukcesy  w  wielu 
konkursach. W szkolnym 
etapie  Miejskiego 
Konkursu 
Ortograficznego  I 
miejsce  zdobyła  Maria 

Tkocz z kl 6b, awansując do etapu miejskiego, w którym zdobyła III miejsce. Najlepszymi w 
ortografii uczniami klas 1-3 zostali Melania Kałuża z klasy 2b i Bartek Dziedzic z klasy 3a.

Konkursy recytatorskie to mocna strona Bartłomieja Dziedzic z kl. 3a, który zajął IV miejsce 
w XI Międzyszkolnym  Konkursie Recytatorskim uczniów klas 1-3 „Poeci dzieciom-dzieci 
poetom” w Cisowej.  W Miejskim Konkursie  "Mistrz  Dykcji"  2015 szkołę  reprezentowały 
uczennice kl. 4a - Oliwia Klima, Kinga Konieczna i Julia Rogala, która zajęła III miejsce.

W  dniu 23  lutego  2015  odbył  się  Miejski  Konkurs  Najpiękniejszej  Wymowy  Języka 
Ojczystego ogłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu. Wzięli w 
nim udział uczniowie przedszkoli oraz uczniowie klas I-III szkół podstawowych. Filip Zolich 
z  klasy  3a  zdobył  III  miejsce,  a  wyróżnienia  otrzymali  Mateusz  Dziedzic  z  klasy  1a, 
Bartłomiej Dziedzic i Oliwier Jaremek, obaj z klasy 3a.

Miejski Konkurs Czytelniczy zaowocował sukcesem dwóch uczniów -  Mateusza Wiecheć 
z kl. 2a  i  Józefa  Plonka z  kl.  3a.  Obaj  chłopcy  zdobyli  III  miejsce  w  swojej  kategorii 
wiekowej.

Uczniowie naszej szkoły mają również talent do języków obcych. Biorąc udział w II 
Międzyszkolnym Konkursie  Języka  Angielskiego „Mistrz  Słówek” grupa uczniów klas  6 
(Karolina Wojtarowicz, Jakub Lange, Dawid Plucik i Dawid Wycisk) zdobyła V miejsce.

Warte uwagi są konkursy, w których uczniowie mogą wykazać się ogólną wiedzą z 
wielu dziedzin, a niejednokrotnie również szybkością działania i umiejętnością radzenia sobie 
w stresujących sytuacjach. Dwudziestoosobowa gromadka pierwszoklasistów (z klasy 1a, 1b i 
1c) zmierzyła się z trudnymi testami Ogólnopolskiego Konkursu Synapsik MEN dla uczniów 
klas pierwszych. Oto najlepsze wyniki w naszej szkole:  I miejsce:  Tymoteusz Cybulski z 
klasy 1b, II - Kalina Mazasz z klasy 1c, III - Mateusz Dziedzic z klasy 1a .

W szkolnym  konkursie  wiedzy   dla  klas  1-3  tegoroczne  „Omnibusy”  zdobyli: Elżbieta 
Gomuła,  Józef  Plonka  –  3a,  Roksana  Gola  –  2a,  Melania  Kałuża  –  2b,  Manuela 
Dembończyk i Paweł Jurek – 1a, Tymon Antos – 1b, Sebastian Zmuda – 1c (na zdjęciu).



Uczennice  klas  4-6  Julia  Rogala,  Marianna  Osowska  i  Karolina  Wojtarowicz 
reprezentowały szkołę w V Międzyszkolnym Konkursie „Najlepszy z najlepszych 2015” .

Szóstoklasiści  drużynowo  brali  udział  w  konkursie  „Szlakiem  Wielkich  Umysłów” 
zdobywając VII miejsce w składzie: Karolina Wojtarowicz, Jakub Lange i Dawid Norek.

Dnia  21  marca  2015  r.  w  Zespole  Szkół  Miejskich  nr  1  odbył  się  XII  Miejski  Turniej 
Matematyczny, w którym Karolina Wojtarowicz  z kl. 6a zajęła  VI miejsce, a drużynowo 
PSP 15 – IX miejsce.

W rejonowej olimpiadzie Polskiego Czerwonego Krzyża szkół podstawowych „Człowiek i 
jego środowisko” Aleksandra Piekarska z kl. 5a brała udział w dogrywce o III miejsce, w 
której  ostatecznie  zajęła  V  miejsce.  W  tym  konkursie  udział  wzięły  również  Nicole 
Kowaczek i Marianna Osowska z tej samej klasy.

W tym roku w naszej szkole zorganizowano  Konkurs Historyczny „Żabieniec, Port, 
Kłodnica – sercu bliska dzielnica”, który okazał się szczęśliwy dla  Angeliny Kosińskiej – 
zajęła I  miejsce,  II  –  Jakub Kremser oraz  Aleksandra Piekarska,   III  miejsce –  Alicja 
Gołoś.  Natomiast wyniki szkolnego konkursu znajomości gwary śląskiej  prezentowały się 
następująco: I miejsce – Mateusz Grylak, II miejsce – Dawid Norek, III miejsce – Milena 
Borszcz.

Uczniowie  naszej  szkoły  są  ponadto  utalentowani  muzycznie  oraz  plastycznie. 
Międzyszkolny  Festiwal  Piosenki  Przyrodniczej  „Bliżej  natury  2015”  zaowocował 
zwycięstwem we wszystkich trzech kategoriach.  I  miejsce w kategorii  klas 1-3 otrzymała 
grupa  wokalna  z  klasy  3a:  Ania  Janik,  Natalia  Dembończyk,  Klaudia  Samborska, 
Bartłomiej Dziedzic,  Józef Plonka i Jakub Różański.  Uczniowie zaśpiewali  piosenkę pt 
„Śliwka - robaczywka”. I miejsce w kategorii klas 4-6otrzymał zespół wokalny, w którym 
wystąpili  uczniowie z  klasy 4a:  Klaudia Grabowska,  Julia Kapkowska, Oliwia Klima, 
Kinga Konieczna, Julia Korbela, Julia Rogala i Kamil Kapera. Zespół zaśpiewał piosenkę 
pt „Leśne głosy czyli piosenka na opak”. Ta właśnie piosenka otrzymała najwięcej głosów 
oraz Nagrodę Publiczności.

Wśród artystów warto wspomnieć laureatów ogólnopolskiej  kampanii  „Zachowaj Trzeźwy 
Umysł”. Zwycięzcami w konkursach plastycznych z naszej szkoły zostali: Cyprian Hadam 
(kl. 2a),  Klaudia Samborska (kl. 3a),  Elżbieta Gomuła (kl. 3a),  Adam Furga (kl. 3a) i 
Julia  Korbela (kl.  4a).  Ponadto  Julia  Korbela,  uczennica  klasy 4a  szkoły  podstawowej 
została  finalistką  Międzynarodowego  Konkursu  Plastycznego  „Morze  Bałtyckie  -  morze 
przyjaźni”.



W  Szkole  Podstawowej 
nr  15  nie  brak  wolontariuszy 
chętnych  do  działania.  W 
podsumowaniu  akcji  „Gorączka 
Złota”  zorganizowanej  przez 
Polski  Czerwony  Krzyż  w 
kategorii  Zespołów  Szkół 
Miejskich zajęliśmy I miejsce z 
kwotą 908,80 zł.

Tytuł  „Absolwenta  Roku” 
uzyskała Karolina Wojtarowicz 
z kl 6a.

Publiczne Gimnazjum nr 2

Uczniowie  naszego  gimnazjum  reprezentowali  szkołę  w  licznych  konkursach, 
zdobywając  wysokie  wyniki  i  cenne  nagrody.  Wykazywali  się  wiedzą,  zainteresowaniem 
tematyką związaną ze swoją miejscowością, talentami artystycznymi i sportowymi.

Jedną  z  nich  jest  Wiktoria  Stańska  z  kl.  3A,  która  zajęła  I  miejsce  w miejskim etapie 
Wojewódzkiego  Konkursu  Historycznego  oraz  kolejne  I  miejsce  w  miejskim  etapie 
Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego. Za swoją wytrwałą pracę uzyskała tytuł 
„Absolwenta Roku” (na zdjęciu). 

Dorota  Drost z  klasy 1A gimnazjum awansowała  do ścisłego finału  w dwóch miejskich 
konkursach:  ortograficznym  i  mitologicznym,  ostatecznie  zajęła  III  miejsce  w  finale 
Miejskiego Konkursu Ortograficznego.

W XII Miejskim Turnieju Matematycznym największy sukces wśród naszych reprezentantów 
odniósł  Kacper Konieczny  zajmując drugą lokatę, a drużynowo nasze gimnazjum zdobyło 
IV miejsce.

Dnia 8 stycznia 2015 r. odbyła się rejonowa  Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego 
Stylu Życia w kategorii szkół gimnazjalnych, w której uczennica klasy 2A - Dominika Kopeć 
zajęła I miejsce oraz uzyskała awans do Etapu Wojewódzkiego. 

II  miejsce  oraz  nagrodę  2000  zł  na  wyposażenie  pracowni  w  konkursie  „Młody  All  – 
Chemik” dla Publicznego Gimnazjum nr 2 zdobyły uczennice kl. 3A gimnazjum:  Wiktoria 
Stańska,  Natalia  Szymańska oraz Karolina  Zauder,  przygotowując  film  pod  opieką  p. 
Karoliny Pietrzyk. 

Gimnazjaliści  udowodnili,  że  znają  swoją  „małą  ojczyznę”.  Szkolny  konkurs 
Historyczny  „Żabieniec,  Port,  Kłodnica  –  sercu  bliska  dzielnica”  wyłonił  najbardziej 
zainteresowanych tą tematyką uczniów. Wyniki  prezentowały się następująco:  I  miejsce – 



Julia  Linek,  II  miejsce  -  Dagmara  Pszenica,  III  miejsce  -  Aniela  Osowska i  Jakub 
Gomuła. W kieonkurs znajomości gwary śląskiej I miejsce zdobył – Gabriel Szafarczyk, II 
miejsce  - Dagmara Pszenica, III - miejsce Agata Piasecka.

Wśród gimnazjalistów nie brak artystów, którzy swój talent wielokrotnie ujawniali na 
akademiach i lokalnych uroczystościach. Należą do nich Adrian Kunert z kl. 2 A grający na 
akordeonie i trąbce oraz Gabriel Szafarczyk z 2B gimnazjum – również gra na akordeonie.

Talenty  plastyczne  odkryto  w  kampanii  „Zachowaj  trzeźwy  umysł,  w  którym  nagrody 
odebrały Wiktoria Walczak i Justyna Zadylak z kl. 3A.

Sport  to  nie  tylko  domena  uczniów  szkoły  podstawowej.  W naszym  gimnazjum, 
podobnie jak w szkole podstawowej, króluje badminton. Sukces i awans do rozgrywek na 
szczeblu  województwa  w  Drużynowych  Igrzyskach  Młodzieży  Szkolnej  w  badmintonie 
wywalczyli Kamil Jorgel, Natan Vogt, Jakub Jorgel i Łukasz Suchan.

Na otwarciu sezonu lekkoatletycznego 2015 szkół gimnazjalnych Brygida Brysiak z kl. 1A 
zajęła  I  miejsce w  rzucie  oszczepem  uzyskując  wynik  28,78  m  oraz  II  miejsce  w 
Wojewódzkich  Indywidualnych  Igrzyskach  Młodzieży  Szkół  Gimnazjalnych  w  rzucie 
oszczepem z wynikiem 31,53m.

Mistrzostwa  Powiatu  w  Lekkoatletyce  szkół  gimnazjalnych  2015  dla  Brygidy Brysiak 
oznaczały zdobycie I miejsca w rzucie oszczepem oraz II miejsce w pchnięciu kulą 3 kg. W 
tych samych zawodach  Łukasz Suchan uzyskał II  miejsce w biegu na 600 m,  a  Patryk 
Linek uzyskał IX miejsce w biegu na 100m.
W PG nr 2 nie brak miłośników piłki nożnej.  Uczniowie mogą się pochwalić II miejscem w 
Mistrzostwach Miasta w Piłce Nożnej chłopców Szkół Gimnazjalnych. Natomiast drużyna 
dziewcząt w Powiatowym Turnieju Piłki Nożnej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych w składzie: 
Brysiak  Brygida,  Trochimowicz  Angelika,  Zauder Karolina,  Gawron  Barbara,  Góra 
Katarzyna,  Słota  Nicola,  Słota  Roxana,  Jasek  Kalina,  Blicharz  Patrycja,  Kołodziej 
Aleksandra zajęła 2 miejsce.

Uczennica naszego gimnazjum,  Jagoda Dąbrowska z kl. 3A poza nauką w szkole trenuje 
jazdę konną. Dzięki swojemu hobby wygrała Halowe Mistrzostwa Polski w ujeżdżaniu  w 
kategorii  juniorów,  które  odbyły  się  w  Michałowicach  pod  Krakowem,  zdobywając  tym 
samym złoty medal.

Opracowała: Karina Puls


