
Sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne  

uczniów „Stojedynki” 



*Michalina Gierzyńska (II 

borówkowa) – I miejsce w 

kategorii klas 1-2 

*Franciszek Kokorniak (III 

poziomkowa) – I miejsce w 

kategorii klas 3-4 

*Maria Kluczenko (III 

poziomkowa) – II miejsce w 

kategorii klas 3-4 

organizowany przez  

O.D.K. S.M. „Jaroty” 

 i  

Klub „Akant” 

 

http://www.ssp101.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2018/06/Dyplom-Łucja-Jerka.jpg


 

*Paweł Szulgo (VI koralowa) 

– III miejsce 

 

organizowany przez 

Fundację „ABCXXI – Cała 

Polska czyta dzieciom” 

 

http://www.ssp101.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2018/06/Dyplom-Łucja-Jerka.jpg


Rywalizacja indywidualna klas V 

 

* Michał Konopka (V porzeczkowa) – I 
miejsce  

* Szymon Maliszewski (V jagodowa) – II 
miejsce 

* Renata Słowińska oraz Amelia Banaszek 
(V jagodowa) – III miejsce 

 

Rywalizacja indywidualna klas VI 

 

* Krystian Zaleski (VI koralowa) – I miejsce 

* Maja Jurewicz (VI bursztynowa) – II 
miejsce 

* Lena Jarosławska (VI koralowa) oraz 
Amelia Nawacka (VI bursztynowa) – III 
miejsce 

organizowany przez SSP101 

w Olsztynie 



*Lars Piotrowski (VI 

bursztynowa) – wyróżnienie 

za napisanie recenzji książki 

„Gefahr am Strand” organizowany przez Instytut 

Goethego w Krakowie 



*Franciszek Jerka (VI 

bursztynowa) – XII miejsce 

(tytuł „Eksperta Logicznego 

Myślenia”) 

*Jakub Cichmiński (VI 

bursztynowa) – XIV miejsce 

(tytuł „Eksperta Logicznego 

Myślenia”) 

*Bartosz Kurpiewski (V 

porzeczkowa) – XV miejsce 

(tytuł „Eksperta Logicznego 

Myślenia”) 

organizowany przez Centrum 

Edukacji Szkolnej 



Tytuł laureata 

 

*Amelia Banaszek (V jagodowa) 

*Aleksandra Konklewska (V 
porzeczkowa) 

*Michał Konopka (V 
porzeczkowa) 

*Zuzanna Szykuła (V 
porzeczkowa) 

 

Wyróżnienie 

 

*Danai Manta (IV chabrowa) 

*Lars Piotrowski (VI 
bursztynowa) 

organizowany przez 

Ogólnopolskie Konkursy 

Przedmiotowe EDI 



Klasa II 

*Michalina Gierzyńska – 
Laureat klasa II borówkowa 
Aleksander Konopka – 
Laureat klasa II borówkowa 

Klasa III 

*Maria Meus – Laureat klasa 
III poziomkowa 
Dawid Wachowski – Laureat 
klasa III poziomkowa 
Maja Plichta – Laureat klasa 
III poziomkowa 
Nadia Mierzejewska – 
Laureat klasa III 
poziomkowa 

 

Klasa I 

Rafał Rink – Laureat klasa I 

rubinowa 

Blanka Hoffmann – Laureat 

klasa I rubinowa 

Leo Mierzejewski – 

Laureat klasa I rubinowa 

Borys Muziński – Laureat 

klasa I szafirowa 



 

 

 

 

 

 

Dawid Wachowski (III 

poziomkowa) – 3 miejsce 



Laureaci 

*Marika Kiewlak – j.polski 

*Maria Kokorniak – j.polski 

* Łukasz Kowalczyk – matematyka, 
fizyka 

*Hubert Jakubowski – fizyka 

* Aleksandra Witalska – j.niemiecki 

*Michał Sobiech – historia 

 

Finaliści 

* Julia Dutka – j.polski 

*Małgorzata Och – j.polski 

*Hubert Jakubowski – matematyka 

*Michał Sobiech – matematyka 

* Julia Dutka – biologia 

* Łuksz Kowalczyk - chemia 

 



*Udało nam się znaleźć w złotej dziesiątce najlepszych szkół 

w województwie. Po podsumowaniu konkursów 

przedmiotowych organizowanych  przez Warmińsko-

Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020 i 

zliczeniu osiągniętych tytułów laureata i finalisty okazało 

się, że udało nam się znaleźć w tym prestiżowym gronie. 

Wynik jest tym bardziej znaczący, że osiągnęliśmy go siłami 

tylko dwóch naszych  klas. Serdecznie gratulujemy! 



* Kategoria Żaczek: 

Rafał Rink kl. 1 – wyróżniony 

Adam Ogrodnik kl.1 – wyróżniony 

 

* Kategoria Maluch: 

Dawid Wachowski kl.3 – 

wyróżniony 

Maja Plichta kl.3 – wyróżniona 

 

* Kategoria Beniamin: 

Julia Siecińska kl. 5 – wyróżniona 

Franciszek Jerka kl. 6 – 

wyróżniony 

Hubert Selwent kl.6 – wyróżniony 

Mateusz Sieciński kl.6 – 

wyróżniony 

 



*WOLONTARIUSZ ROKU 

Mateusz Woicki V porzeczkowa 

Olaf Tkaczyk V porzeczkowa 

 

*WOLONTARIUSZ STOJEDYNKI 

Olga Siergiej VIII platynowa 

Magda Siembida VIII platynowa 

Alicja Michnik VIII platynowa 

 



*Szymon Maliszewski (V 

jagodowa) – Srebrny 

Certyfikat 
organizowany przez 

konkursykreatywne.pl 


