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NAGRODA PREZYDENTA 
MIASTA BOLESŁAWIEC W 

ROKU SZKOLNYM 2021/2022



• Amelia Karolina Cieśla

• Wiktoria Eliaszewicz

• Marlena Marianna Fabiańska

• Weronika Maria Klessa

• Natasza Kotowska

• Wiktoria Marks

• Anna Magdalena Miszczak

• Kinga Magda Rajczakowska



„TALENT ROKU” W ROKU 
SZKOLNYM 2021/2022



SPORTOWCY

https://www.kopalnia.pl/kopalnia-wiedzy/aktywnosc-fizyczna-dzieci-frajda-i-mus-jaki-sport-dla-dziecka-wybrac-jlpm



DIANA MAJEWSKA

• Mistrzostwa Dolnego Śląska młodzików w lekkiej atletyce - rzut 
młotem (etap wojewódzki - III miejsce)

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce dziewcząt - rzut 
oszczepem (etap wojewódzki - III miejsce)

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce dziewcząt drużynowo 
(etap wojewódzki - I miejsce)

• Mistrzostwa Dolnego Śląska w Lidze lekkoatletycznej - rzut oszczepem 
(etap wojewódzki - II miejsce)

• Posłanka na sejm RP (etap ogólnopolski)



VANESSA MICHALUK

• Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska młodzików w lekkiej atletyce -
bieg na 60 m ppł (etap wojewódzki - I miejsce)

• Halowe Mistrzostwa Dolnego Śląska młodzików w lekkiej atletyce -
bieg na 60 m (etap wojewódzki - III miejsce)

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce sztafeta szwedzka (etap 
wojewódzki - I miejsce)

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce dziewcząt drużynowo 
(etap wojewódzki - I miejsce)

• Mistrzostwa Dolnego Śląska w Lidze lekkoatletycznej - bieg na 100 m 
(etap wojewódzki - I miejsce)



JOANNA RASŁAWSKA

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce - skok w dal 
(etap wojewódzki - II miejsce)

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce - sztafeta szwedzka 
(etap wojewódzki - I miejsce)

• Igrzyska Młodzieży Szkolnej w lekkiej atletyce dziewcząt drużynowo 
(etap wojewódzki - I miejsce)

• Mistrzostwa Dolnego Śląska w Lidze lekkoatletycznej – skok w dal 
(etap wojewódzki - I miejsce)



KALINA JANKOWSKA

• Mistrzostwa Dolnego Śląska w konkurencji Kata indywidualne 
dziewcząt (etap wojewódzki - I miejsce)

• Mikołajkowy Turniej Karate Chobienia 2021 
(etap strefowy - I miejsce)

• Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży Turbo Cup - Wińsko 2021 
Fantom (etap strefowy - I miejsce)

• Regionalny Turniej Dzieci i Młodzieży Turbo Cup - Wińsko 2021 Khon
(etap strefowy - I miejsce)
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HUMANIŚCI

https://gwo.pl/ksiazki-dobre-dla-dzieci/

https://gwo.pl/ksiazki-dobre-dla-dzieci/?fbclid=IwAR1cUMjGIasnJhLM-nKf-ceu6DyuVpfOVRBjjlhPiguaaBpHWhdveOKoxh8


WIKTORIA ELIASZEWICZ

• Musical Magic Blossom Ukraina 2022 (etap międzynarodowy - laureatka)

• International Music Contest MUSICLAND Macedonia 2022 (etap 
międzynarodowy - nagroda specjalna dyrektora festiwalu)

• Orfeusz in Italy – Festiwal Internazionale delle Arti (III miejsce)

• Międzynarodowy Projekt Festiwalowy Digi - Talenty lato 2021 (laureatka)

• Międzynarodowy Projekt Festiwalowy Digi - Talenty święta 2021 (laureatka)

• Międzynarodowy Konkurs Wokalny „The Golden Voice” (finalistka)

• II Międzynarodowy Konkurs Kolęd i Piosenki Świątecznej (II miejsce)

• II Festiwal Piosenki ŚpiewOK Środa Wielkopolska 2022 (etap ogólnopolski - II 
miejsce)

• XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej Legnica 2022 (I miejsce)



MILENA PRZYBYLSKA

• Konkurs ortograficzno-językowy „Mój Dolny Śląsk - poznajemy jego 
tajemnice” (etap rejonowy - I miejsce)

• IX Ogólnopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 
(etap wojewódzki - laureatka)

• Konkurs literacki „Zatrzymać w czasie” 
(etap powiatowy - II miejsce)

• Konkurs literacki „Potęga słowa” dla uczniów klas VI-VIII szkół 
podstawowych (etap rejonowy - II miejsce)

• Konkurs Recytatorski „Pegazik” (etap powiatowy - wyróżnienie)



ADAM BIEGACZ

• Dolnośląski Konkurs „Postacie II RP na Dolnym Śląsku” 
(etap wojewódzki - laureat)

• V Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców 
naszych” (etap wojewódzki - wyróżnienie)

• Finał IX edycji konkursu „I Ty możesz zostać Demostenesem” 
(etap wojewódzki - III miejsce)

• Poseł na sejm RP (etap ogólnopolski)



SZYMON SIERPIEŃ

II Bolesławiecki Konkurs Historyczny „Od starożytności do 
współczesności” (etap powiatowy - I miejsce)

Dolnośląski Konkurs „Postacie II RP na Dolnym Śląsku” 
(etap wojewódzki - laureat)

XVII Konkurs o Miecz Bolesława Chrobrego „Polska w czasach monarchii 
wczesnopiastowskiej” (etap wojewódzki - finalista)



DARIA JUNG

Ogólnopolski Konkurs „Ludzie kresów: opowieści nieznane” 
(etap ogólnopolski - II miejsce)

Etap centralny ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Kresy - polskie 
ziemie wschodnie w XX wieku” 2021/2022 

(etap ogólnopolski - I miejsce)



EMILIA HOSZOWSKA

Konkurs literacki „Zatrzymać w czasie” 
(etap powiatowy - III miejsce)

Konkurs literacki „Potęga słowa” dla uczniów klas VI-VIII szkół 
podstawowych (etap rejonowy - VI miejsce)



HANNA BŁAŻEJEWSKA

Konkurs literacki „Zatrzymać w czasie” 
(etap powiatowy - III miejsce)

„Historie z sieci wzięte” (etap ogólnopolski - laureatka)

„Ogólnopolska sieć edukacyjna” (etap ogólnopolski)



MARCIN MODZELEWSKI

Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny „Imagine LEM” 
(etap międzynarodowy - II miejsce)



ALEKSANDRA KOZIK

Konkurs literacki „Zatrzymać w czasie” 
(etap powiatowy - II miejsce)



LENA ZAMORSKA

XVII Konkurs o Miecz Bolesława Chrobrego „Polska w czasach monarchii 
wczesnopiastowskiej” (etap wojewódzki - finalistka)



NADIA ZAMORSKA

XVII Konkurs o Miecz Bolesława Chrobrego „Polska w czasach monarchii 
wczesnopiastowskiej” (etap wojewódzki - finalistka)



JAGODA WĄTROBA

Dolnośląski Konkurs „Postacie II RP na Dolnym Śląsku” 
(etap wojewódzki - laureatka)
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MATEMATYCY

https://usastep.com/ru/blog/obrazovanie-v-ssha/liubopytnye-fakty-ob-amerikanskoi-shkole

https://usastep.com/ru/blog/obrazovanie-v-ssha/liubopytnye-fakty-ob-amerikanskoi-shkole?fbclid=IwAR2LXFRytN3pE4YyptKJyFLvtQNe48R7qSqofpQJuvXi_bxuYJOOT9Di3GM


LENA MAKOŚ

Bolesławiecki Konkurs Matematyczny „BOLUŚ” dla uczniów klas IV szkół 
podstawowych (etap powiatowy - VI miejsce)

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
(etap międzynarodowy - wynik bardzo dobry)

Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
(etap powiatowy - laureatka)



FILIP ORLAK

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III szkół 
podstawowych (etap powiatowy - laureat)

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
(etap międzynarodowy - wyróżnienie)



JULIA TARNOWSKA

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
(etap międzynarodowy - wyróżnienie)

„Historie z sieci wzięte” (etap ogólnopolski - laureatka)



MICHAŁ RASZCZUK

Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
(etap międzynarodowy - wyróżnienie)

Finał strefy jeleniogórskiej w siatkówce chłopców 
(etap strefowy - I miejsce)
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OMNIBUSY

https://naszeszkoly.krakow.pl/artykuly/biblioteka/kazde-dziecko-moze-odnosic-sukcesy-w-szkole

https://naszeszkoly.krakow.pl/artykuly/biblioteka/kazde-dziecko-moze-odnosic-sukcesy-w-szkole?fbclid=IwAR1q1udsF3Ge8UAwtwT0quEfiQfpYLE9KWG8rK2XkJZYxayuxauQD6tToCQ


MIŁOSZ WÓJCIK

• V Dolnośląski Konkurs Recytatorski Poezji Sybirackiej „Wiersze ojców 
naszych” (etap wojewódzki - I miejsce)

• Powiatowy Konkurs Matematyczny BKM 
(etap powiatowy - III miejsce)

• Finał IX edycji konkursu „I Ty możesz zostać Demostenesem” 
(etap wojewódzki - I miejsce)

• Wojewódzki Konkurs Recytatorski „Pegazik” kategoria - starsi 
(etap powiatowy - I miejsce)

• Finał Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik” 
kategoria - starsi (etap wojewódzki - III miejsce)



GABRIEL KARASZEWSKI

• Bolesławiecki Konkurs Matematyczny „BOLUŚ” dla uczniów klas IV 
szkół podstawowych (etap powiatowy - II miejsce)

• Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny” 
(etap międzynarodowy - wynik bardzo dobry)

• XIX Wrocławski Maraton Matematyczny w kategorii młodzików 
(etap wojewódzki - II miejsce)

• Eliminacje Makroregionalnych DS-LU do Mistrzostw Polski Juniorów w 
szachach 2022 w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, grupa 
chłopców do 11 lat (etap wojewódzki - I miejsce)

• Kadra Juniorów DZSzachowy



NATASZA KOTOWSKA

Konkurs ortograficzno-językowy „Mój Dolny Śląsk - poznajemy jego 
tajemnice” (etap rejonowy - III miejsce)

Konkurs literacki „Potęga słowa” dla uczniów klas VI-VIII szkół 
podstawowych (etap rejonowy - IV miejsce)

Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas VII-VIII szkół 
podstawowych (etap powiatowy - I miejsce)



MAŁGORZATA STEC

I Regionalny Konkurs Historyczny „Dzieje Śląska do 1945 roku” 
(etap rejonowy - I miejsce)

Powiatowy Konkurs Języka Niemieckiego dla uczniów klas VI-VIII szkół 
podstawowych (etap powiatowy - I miejsce)

Finał dolnośląski w czwórboju lekkoatletycznym - indywidualnie (etap 
wojewódzki - III miejsce)



SZYMON KULESZA

„Historie z sieci wzięte” (etap ogólnopolski - laureat)

XVIII Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Krajoznawczy edukacji 
wczesnoszkolnej dla uczniów klas I-III szkół podstawowych „Bądźmy 

przyjaciółmi przyrody” (etap rejonowy - laureat)
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