SUKCESY HUMANISTÓW
W minionym roku szkolnym nasi uczniowie wzięli udział w wybranych przez siebie
konkursach artystycznych i polonistycznych. Przypominając ich osiągnięcia, zachęcamy
wszystkich do wzięcia udziału w edycjach tegorocznych konkursów cyklicznych i tych,
które odbędą się w tym roku po raz pierwszy.
Sukcesy w roku szkolnym 2012/2013:
- awans Marleny Kubas- uczennicy klasy3e-do eliminacji okręgowych Olimpiady Artystycznej,
a następnie do etapu ustnego tych eliminacji
- awans do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego Mikołaja Składnika z
klasy1e
- nagroda dla Łukasza Nycza z klasy 2d - XVI Ogólnopolski Konkurs ”Lipa 2012”
- II miejsce w powiatowych eliminacjach 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego i
awans do eliminacji rejonowych - Ewa Matyaszek z klasy1e oraz wyróżnienie dla Marcina
Kuśmierczyka z klasy 3h
- wyróżnienie specjalne w wojewódzkich eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu
Krasomówczego w Wadowicach dla Mikołaja Składnika z klasy 1e
- II miejsce Ewy Matyaszek w XXI Turnieju Recytatorskim w Miedźnej
- wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim „Muzyka słów” w Brzeszczach - Ewa Matyaszek
i Adrianna Klawińska, uczennice klasy 1e
- Powiatowy Konkurs Języka Polskiego „Granice mojego języka są granicami mojego świata”:
I miejsce - Agnieszka Pluta kl. 3h;
II miejsce - Łukasz Nycz kl. 2d
wyróżnienia - Paulina Głąb kl. 2d , Dorota Ponikowska, Marta Ficek
- II miejsce - Agnieszka Pluta kl. 3h – XX Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2013” ,
Dorota Ponikowska - finalistka
W szkole organizowane były warsztaty dla gimnazjalistów z cyklu „Spotkania z literaturą”.
Uczniowie szkoły uczestniczyli w wyjazdach na cykliczne spotkania organizowane przez Polską
Akademię Umiejętności w ramach programu „Herbaciarnia naukowa- Aromaty wiedzy” oraz
brali udział w „Demontażach literatury” organizowanych przez Galerię Książki w Oświęcimiu.
Wraz z Nową Erą poszerzaliśmy „Horyzonty” wiedzy o najnowszych filmach wspólnie
oglądaliśmy arcydzieła światowego kina podczas „Szkolnych Maratonów Filmowych”.
Regularnie wydajemy szkolną gazetkę „Konarus de Bestus”.
Zachęcamy gorąco do udziału w konkursach i zajęciach dodatkowych nie tylko humanistów.

