
Laureaci i finaliści wojewódzkich                                     
konkursów przedmiotowych organizowanych                          

przez  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty 
w roku szkolnym 2015/2016 

 

Szkoła Podstawowa nr 11 

1. Emilia Bobrowicz – laureatka konkursu z matematyki  (opiekun: Wiesława 

Jakubowska), finalistka konkursu z języka polskiego (opiekun: Anna 

Bewicz), finalistka konkursu z historii (opiekun: Andrzej Derenda) 

2. Maja Domalewska – laureatka konkursu z języka polskiego (opiekun: Izabela 

Marynowska), finalistka  konkursu z przyrody (opiekun: Katarzyna Szyk),  

3. Agata Antosik – laureatka konkursu z historii (opiekun: Andrzej Derenda) 

4. Karolina Atłas – finalistka konkursu z języka polskiego (opiekun: Izabela 

Marynowska), finalistka konkursu z matematyki (opiekun: Danuta 

Stankiewicz), finalistka konkursu z przyrody (opiekun: Katarzyna Szyk) 

5. Oliwia Juchnowicz – finalistka konkursu z języka polskiego (opiekun: 

Izabela Marynowska) 

6. Jan Karpiński – finalista konkursu z przyrody (opiekun: Katarzyna Szyk) 

 

Ogółem: 3 laureatów i 8 finalistów 

 

 

Gimnazjum nr 4 

1. Oskar Błaszczyk – laureat konkursu z języka angielskiego (opiekun: 

Katarzyna Michalska-Pedersen) 

2. Piotr Skowron – laureat konkursu z wiedzy o społeczeństwie (opiekun: 

Roman Nakonowski) 

3. Krzysztof Mgłosiek – laureat konkursu z biologii (opiekun: Halina Dolna), 

finalista konkursu z geografii (opiekun: Łucja Gniady), finalista konkursu                  

z chemii (opiekun: Anna Awiżeń) 

4. Łukasz Wierciński – laureat konkursu z wiedzy o społeczeństwie (opiekun: 

Roman Nakonowski), finalista konkursu z historii (opiekun: Joanna Bawtrel) 

5. Daria Nowak – laureatka konkursu z biologii (opiekun: Halina Dolna), 

finalistka konkursu fizyki (opiekun: Jadwiga Pietrzak) 

6. Anna Ziółkowska - laureatka konkursu z biologii (opiekun: Halina Dolna) 

7. Julia Golanko - laureatka konkursu z języka polskiego (opiekun: Marzena 

Kurach) 
8. Zuzanna Kierlandczyk – finalistka konkursu z języka angielskiego (opiekun: 

Katarzyna Michalska –Pedersen), finalistka konkursu z języka polskiego 

(opiekun: Małgorzata Kowalska) 



9. Maja Odziemczyk – finalistka konkursu z języka angielskiego (opiekun: 

Katarzyna Michalaska-Pedersen), finalistka konkursu z języka polskiego 

(opiekun: Barbara Magoń) 

10.  Wojciech Wojtyna – finalista konkursu z historii (opiekun: Joanna Bawtrel), 

finalista konkursu z wiedzy o społeczeństwie (opiekun: Roman Nakonowski) 

11.  Dominika Jarosz – finalistka konkursu z matematyki (opiekun: Grażyna 

Lefelbajn), finalistka konkursu z języka polskiego (opiekun: Marzena Kurach) 

12.  Szymon Borowiec – finalista konkursu z języka angielskiego (opiekun: 

Małgorzata Bartosek) 

13.  Michał Mierzwa – finalista konkursu z języka angielskiego (opiekun: Elżbieta 

Derlukiewicz) 

14.  Aleksandra Wolińska – finalistka konkursu z języka angielskiego (opiekun: 

Katarzyna Michalska-Pedersen) 

15.  Alicja Panfil – finalistka konkursu z języka angielskiego (opiekun: Elżbieta 

Derlukiewicz) 

16.  Jakub Kornaga – finalista konkursu z fizyki (opiekun: Jadwiga Pietrzak)  

17.  Ksawery Synak – finalista konkursu z fizyki (opiekun: Iwona Wasilewska) 

18.  Weronika Rosłan – finalistka konkursu z wiedzy o społeczeństwie (opiekun: 

Roman Nakonowski) 

19.  Daria Werner – finalistka konkursu z wiedzy o społeczeństwie (opiekun: 

Roman Nakonowski) 

20.  Magdalena Kawałkowska – finalistka konkursu z wiedzy                                       

o społeczeństwie (opiekun: Roman Nakonowski) 

21.  Karolina Zagalska – finalistka konkursu z chemii (opiekun: Anna Awiżeń) 

22.  Natalia Witkowska - finalistka konkursu z języka polskiego (opiekun: Bożena 

Balbuza) 

 

Ogółem: 7 laureatów i 23 finalistów 

 

Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 składa serdeczne gratulacje wszystkim laureatom 

i finalistom; ich nauczycielom - ogromne podziękowania za przygotowanie 

uczniów do konkursów, zaś rodzicom - za pomoc w motywowaniu i wspieraniu 

swoich dzieci podczas ciężkiej pracy przy zdobywaniu wiedzy. 

 

    Hanna Trybińska - dyrektor Zespołu Szkół nr 1 


