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II miejsce dla 

Julki Skupień 

Podczas XXIII Festiwalu Piosenki 

Religijnej na Orawie Stabat Mater 

oraz II miejsce na 

Międzynarodowym Festiwalu 

Twórczości ,,Kalejdoskop Talentów 

Jesień 2019" Gratulujemy !!!  

 

Podczas XXVI Festiwalu 

Papieskiego w Białym Dunajcu 

Julia Skupień uczennica klasy 1ga 

zajęła 2 miejsce w kategorii soliści - 

dorośli. Gratulujemy i życzymy Julii 

kolejnych sukcesów  

 

 

 

Sukces w XVII 

Powiatowym 

Konkursie 

Recytatorskim 

Poezji i Prozy 

Regionalnej 

 

24 października 2019 roku 

uczniowie naszej szkoły wzięli 

udział w XVII Powiatowym 

Konkursie Recytatorskim Poezji i 

Prozy Regionalnej „W cieniu jodeł i 

świerków”. Konkurs odbył się w 

dwóch kategoriach: kategoria 

pierwsza: uczniowie klas 7 i 8 

szkoły podstawowej oraz kategoria 

druga: uczniowie szkół średnich. 

Nasi uczniowie godnie 

reprezentowali szkole. Korneliusz 

Kufel zajął III miejsce w swojej 

kategorii. Gratulujemy! 

 

 

My również 

gratulujemy, 

szczególnie 

jesteśmy dumni z 

sukcesu naszego 

ucznia Kamila 

Szynala 

 

------------------------------------------- 



BohaterON w 

naszej szkole 

Uczniowie akcji stanowi połączenie 

dwóch słów – polskiego „bohater” 

oraz angielskiego „ON”, czyli 

„włączyć”. Kampania ma 

promować patriotyczne postawy i 

tożsamość narodową w Polsce i 

poza jej granicami, a także tworzyć 

wspólnotę pamiętającą o historii 

naszego kraju i jego bohaterach. W 

ramach akcji uczniowie pod opieką 

Panów Jacka Lasy i Krzysztofa 

Małysy przygotowali pocztówki, 

bądź laurki do wybranego 

Powstańca Warszawskiego. 

Przedstawiamy galerię 

najciekawszych prac uczniów z klas 

pierwszych naszej szkoły 

przyłączyli się kolejny raz do akcji 

„BohaterON”. 

 

 

Sukcesy 

sportowe 

Kolejne sukcesy sportowe w tym 

roku szkolnym. Chłopcy 3 miejsce 

w finale powiatowym w 

sztafetowych biegach przełajowych. 

Dziewczyny 2 miejsce w finale 

powiatowym w sztafetowych 

biegach przełajowych i awans do 

zawodów wojewódzkich !!! 

Gratulujemy !!! 

 

 

II miejsce w 

zawodach 

pływackich 

2 miejsce Gabriela Łazarza w VIII 

Zawodach Pływackich o Puchar 

Starosty Suskiego 

 

Szkolna 

Eurowizja 2019 

3 października 2019 r.odbył się 

festiwal piosenki obcojęzycznej 

„Szkolna Eurowizja 2019”. 

Gratulujemy laureatom i 

dziękujemy za wspaniałe i 

oryginalne wykonanie utworów:-)   

I miejsce indywidualne - Natalia 

Kłoda ex aequo z Julią Skupień 

II miejsce indywidualne - Klaudia 

Szyszka 

 

Grupowe: 

1 miejsce - klasa 2C 

2 miejsce - klasa 1C 

3 miejsce - klasa 2A 

 

 

----------------------------------------------- 

Gratulujemy 

Darkowi, 

uczniowi klasy 

3awb kolejnego 

sukcesu 
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