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Osiągnięcia 
artystyczne



Agnieszka Antonik

Kreatywna, artystyczna dusza. 

Lubi tworzyć, uzdolniona muzycznie 
i plastycznie. 

Reprezentuje szkołę w zawodach sportowych 
i osiąga wysokie wyniki. 

Jest otwarta, serdeczna i koleżeńska. 

Ma głowę pełną pomysłów i mnóstwo energii, 
którą zaraża innych. 



Marta Ogrodnik
Skromna i życzliwa, urodzona humanistka -
pochłania każdą książkę, która wpadnie w jej ręce. 
Jej czytelnicze zainteresowania maja wpływ 
na swobodę wypowiedzi pisemnych i ustnych . 

Ambitna, pracowita i niezwykle konsekwentna.

Niedługo odbierze statuetkę Jonasza za zdobycie 
I miejsca w 28.Międzynarodowym, 
Ekumenicznym Konkursie Wiedzy 
Biblijnej. 

Poważnie i odpowiedzialnie traktuje powierzone 
obowiązki. Można na nią liczyć.



Martyna Pytlik
Skromna, życzliwa i wrażliwa. 

Jest dziewczynką o wysokiej kulturze osobistej, 
zawsze uśmiechnięta . 
Ambitna i systematyczna, wykazuje się 
aktywnością pozalekcyjną, co przekłada się na 
liczne osiągnięcia. 

Zajmuje wysokie lokaty w szkolnych konkursach: 
recytatorskim, ortograficznym, ma również na 
swoim koncie wiele osiągnięć sportowych. 

Swoją otwartością zjednuje sobie sympatię 
rówieśników i nauczycieli.
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Marta Ogrodnik
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Agnieszka, Marta oraz 
Martyna
Śpiewają w szkolnym zespole wokalnym 
„Jaworowa Gromada” oraz grają w 
szkolnym zespole instrumentalnym 
„Sinfonietta”. 

Praca w dwóch zespołach artystycznych 
wymaga dużej samodyscypliny i 
zaangażowania. Dziewczyny są trzonem 
obu zespołów, swoją postawą są wzorem dla 
innych..

W dużym stopniu przyczyniły się do 
osiągnięcia największego sukcesu zespołu „ 
Sinfonietta”. Jest to najwyższa nagroda-
Grand Prix XVI Powiatowego 
Przeglądu amatorskich Grup 
Artystycznych Saga 2015.





Osiągnięcia 
sportowe



Nasze sportsmenki charakteryzuje wszechstronność w 
uprawianych dyscyplinach, wytrwałość w dążeniu do celu, 
upór, systematyczne ciężkie ćwiczenia, ale przede wszystkim 
praca zespołowa i odpowiedzialność za grupę.

Podczas zajęć lekcyjnych oraz podczas zajęć dodatkowych są 
bardzo aktywne i wykazują gotowość do uczenia się nowych 
rzeczy. Ponadto  w nauce osiągają bardzo dobre i dobre wyniki, 
realizują pasje, uczestniczą również w innych konkursach 
organizowanych na terenie szkoły i poza nią. 

Wzorowo reprezentują i promują naszą szkołę ni promują ją 
w powiecie i województwie.  

Całą drużynę sportową oprócz naszych wyróżnionych tworzą 
jeszcze: Paula Kaczkowska, Zosia Solarz, 
Wiktoria Wandor i Julia Garbas. 

Wszystkim gratulujemy!
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Osiągnięcia 
w nauce



Wiktoria Salewska



Wiktoria Salewska jest uczennicą o wzorowej kulturze osobistej. 

Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły; od 4 klasy jest 
członkiem samorządu szkolnego i klasowego. 

Bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych oraz 
zdobywa w nich nagrody. Szczególnie preferuje konkursy 
czytelnicze, recytatorskie oraz Konkurs Wiedzy Biblijnej, 
w którym po raz kolejny w obecnym roku została laureatką. 

Uczestniczyła w akcji głośnego czytania przedszkolakom, 
pomaga w nauce słabszym uczniom w klasie. 

Jest aktywna społecznie, odpowiedzialna i zdyscyplinowana. 
Bardzo lubiana w klasie. 





Gimnazjum Nr 1
im. gen. br. St. Maczka



Osiągnięcia 
artystyczne



Izabela Kurcjus
uczęszcza do ostatniej klasy gimnazjum. 

Od małego dziecka byłam związana 
z publiką, lecz wszystko na poważnie zaczęło 
się 2 lata temu po obozie artystycznym, gdzie 
miałam styczność z profesjonalistami. 
Dziś mam za sobą wiele koncertów 
charytatywnych. 

W najbliższym czasie mam zamiar zapisać 
się na lekcje wokalu; pomimo że byłam pod 
opieką profesjonalistów przez bardzo krótki 
okres czasu to nadal mogę powiedzieć, że jestem 
samoukiem. Czas to zmienić ! 



Wiele osób mówi, że wszelkiego rodzaju talenty, zdolności 
odziedziczyłam po rodzicach. Myślę, że jest w tym trochę prawdy 
☺. Moje zainteresowania to plastyka, aktorstwo, a przede 
wszystkim muzyka.

Plastyka to pojęcie względne i bardzo rozwinięte.  Skupiam się 
głównie na szkicach ołówkiem, ale pastele i farby nie są mi obce. 
Uda mi się czasem zdobyć jakieś miejsce na wszelkiego rodzaju 
konkursach, co daje motywację do dalszego działania. 

Przygodę z muzyką zaczęłam w wieku 5 lat w zespole 
folkowym. Z biegiem czasu zaczęło się to zamieniać w większą 
pasję. Śpiewałam (i dalej śpiewam) w szkole, kościele, 
a najczęściej w domu pod prysznicem. W zespole 
instrumentalnym w podstawówce grałam na instrumentach 
perkusyjnych, głównie na metalofonie. Postanowiłam też 
nauczyć grać się na gitarze, co stanowi doskonale uzupełnienie do 
wokalu. 

Co do aktorstwa to ujawniło się to chyba głównie w codziennym 
życiu, przy różnych sytuacjach, gdzie trzeba było wykazać 
zdolności aktorskie ☺. Szkolne koła teatralne i ich osiągnięcia, 
konkursy recytatorskie przyczyniły się do rozwoju tej pasji.

Tak mówi o sobie Zuzanna Czader.



Osiągnięcia 
sportowe



Siatkówką zaczęłam się interesować w wieku 
11 lat. Początkowo tylko odbijałam tak 
rekreacyjnie, ale potem zapisałam się do klubu. 
Do dzisiaj jest to jeden z moich ulubionych 
sportów. Obecnie nie trenuję w klubie, ale dalej z 
wielką chęcią uczestniczę w sks-ach szkolnych 
i wszelkiego typu aktywnościach fizycznych 
związanych właśnie z tą dyscypliną. 

Moim największym sukcesem było wyróżnienie 
najlepszej zawodniczki meczu, biorąc pod uwagę to, 
że byłam najmłodsza w zespole. 

Siatkówka jest tym, co lubię robić w wolnych 
chwilach – mówi o sobie Klaudia Pastuszka.



Gdy przyszedłem do gimnazjum w Jaworzu, – mówi 
Piotr Wiśniewski  – miałem możliwość poznania 
nowej dyscypliny sportowej, jaką było łucznictwo. 
Poszedłem na pierwszy trening. Spodobało mi się i 
zacząłem trenować...Na początku myślałem, że to 
niemożliwe dorównać starszym, lecz z każdym 
treningiem można było zauważyć postępy i niemożliwe 
stało się możliwe. Po około 1,5 roku pracy moimi 
największymi osiągnięciami było uzyskanie tytułu 
wicemistrza woj. śląskiego i halowego wicemistrza 
Polski w kategorii młodzik. 

Moją druga pasją jest rower, na którym jazdę zacząłem 
w wieku 3 lat. Z każdym rokiem doskonaliłem swoje 
umiejętności i zauważyłem, że sama jazda na rowerze 
mnie nie zadowala. W wieku 7-8 lat poznałem nowa 
dyscyplinę jaka jest down hill, czyli ekstremalne 
kolarstwo górskie. Teraz idzie mi całkiem nieźle, lecz nie 
mam możliwości profesjonalnego rozwoju w tym 
kierunku. W przyszłości planuje to zmienić...



Osiągnięcia 
w nauce



Ola Dawidowicz z 3b:

Dlaczego znalazłam się w tym miejscu?

Jestem osobą sumienną, pracowitą, a czasami 
nawet pedantyczną, w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu. Cechy te sprawiają, że nauka nie jest 
dla mnie niczym strasznym, a raczej czymś 
przyjemnym. Stawiam sobie wysokie cele 
i za wszelką cenę dążę do ich spełnienia. 

Oprócz nauki mam również inne zainteresowania, 
ale najbardziej nietypowym z nich jest kynologia 
oraz pasterstwo. Razem z moim psem border collie
- Joyem stawiamy swoje kroki na psich 
wystawach, zawodach, zdobywając wysokie 
lokaty oraz staramy się wrócić do dawnych 
zwyczajów, a dokładniej do pasienia owiec. 



…a dokładniej 
do pasienia owiec. 



Nazywam się Natalia Lach i chodzę do klasy 1b. 

Znalazłam się tutaj w związku z uzyskaniem 
najwyższej średniej w pierwszych klasach. 

Nie mam ulubionych przedmiotów, ale dobrze radzę 
sobie na matematyce i innych przedmiotach ścisłych. 

Od zawsze interesowałam się sztuką, więc aktualnie 
gram w szkolnym kole teatralnym oraz w chórze (gram 
tam także na instrumentach). 

W drugiej klasie chciałabym wziąć udział 
w olimpiadach z matematyki i geografii.



Jaworzańscy 
Mistrzowie



Nazywam się Patrycja Leś. Jestem uczennicą 
klasy trzecie jaworzańskiego gimnazjum. 

W tym roku zdobyłam tytuł laureata w konkursie 
przedmiotowym z języka polskiego. 

Jestem osobą o wielu zainteresowaniach. Lubię 
zarówno przedmioty humanistyczne jak i ścisłe, 
dlatego nie do końca wiem, co chciałabym robić w 
życiu. Ubóstwiam pisanie wszelkich tekstów: 
opowiadań czy felietonów. W związku z tym 
hobby należę do bielskiego pisma młodzieżowego 
„RedakcjaBB”, a także do redakcji gazety 
szkolnej.  

Jestem członkiem Młodzieżowej Rady Gminy 
oraz Związku Harcerstwa Polskiego i obecnie 
zajmuję się prowadzeniem gromady zuchowej. 

Polecam się na przyszłość 





Kamil Krzempek

W gimnazjum jednym z moim ulubionych 
przedmiotów stała się matematyka. Myślę, że tak 
mnie zafascynowała, ponieważ nie ogranicza się do 
faktów. Uczy nieszablonowego myślenia i twórczego 
podejścia do życia. Skłania do poszukiwania 
rozwiązań ukrytych w treści zadań, która początkowo 
może nic nam nie mówić. Czasem trzeba się dobrze 
przyjrzeć i uruchomić wyobraźnię. Sądzę, że to 
właśnie miał na myśli Albert Einstein mówiąc: 
"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ 
wiedza jest ograniczona". 

[krzempkować]:zajarzyć, 
zakumać,zrozumieć, 

rozkminić, przemyśleć, 
zapoznać się z czymś, 

znaleźć rozwiązanie 
problemu,np. „Krzempkuję

zadanie z matmy”





Szkoły średnie



Filip Nowak:

Urodziłem się w 1996 roku w Bielsku-
Białej, od 2002 mieszkam w Jaworzu. 

Ukończyłem Szkołę Podstawową nr 1 
w Jaworzu, Gimnazjum Zgromadzenia Córek 
Bożej Miłości im. bł. Franciszki Lechner
i III LO im. Stefana Żeromskiego 
w Bielsku-Białej. Obecnie jestem w trakcie 
zdawania matury. 

W roku szkolnym 2013/2014 zostałem 
laureatem 32. Olimpiady Języka Łacińskiego 
i Kultury Antycznej. Interesuję się literaturą, 
historią, kulturą starożytną, muzyką, językami 
obcymi i nowoczesnymi technologiami. Zamierzam 
studiować na UJ w Krakowie i po studiach 
wrócić do Jaworza. 



Martyna Małysiak:

W tym roku tj. 2015 zdobyłam tytuł 
Finalisty na 39. Olimpiadzie 
Artystycznej w sekcji historii sztuki. 

W drugiej klasie szkoły licealnej zdobyłam 
drugie miejsce w regionalnym konkursie 
Wiedzy o Teatrze „ V Bielskie 
Teatralia”. 

Prócz tego należę do Bielskiej Piwnicy 
Artystycznej im. Marii Koterbskiej. 
Grałam spektaklu „Ania z Zielonego 
Wzgórza” w reżyserii pani Agnieszki 
Szulakowskiej- Bednarczyk.



Nagroda 
Specjalna



Kamil Binda

Wójt Gminy Jaworze w Dniu Wagarowicza

Inicjator Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 
Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze

Jeden z najbardziej aktywnych członków 
Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze

Doskonałe poczucie humoru

Miłośnik Pogoni Szczecin(?)





Agnieszka Kukla

Przewodnicząca Młodzieżowej 
Rady Gminy Jaworze

Moja kandydatka na Wójta Gminy 
Jaworze w przyszłości!

Osoba, dzięki której młodzi jaworzanie nie 
muszą się wstydzić działalności 
publicznej.

Dyplomatka, doskonały samorządowiec 
i społecznik! Chciałbym, by w 2018 r. 
była moją kandydatką na radną Rady 
Gminy! 





STYPENDIUM NAUKOWE





Dziękuję za uwagę!www.ostalkiewicz.pl


