GRATULUJEMY!
Liceum Ogólnokształcące im. A. Grottgera w Grybowie

OSIĄGNIĘCIA W OLIMPIADACH I KONKURSACH:
NATALIA ZIOMEK (IIIA),
KRZYSZTOF ROMANEK (IIIC)

XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej
Do etapu diecezjalnego XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej dostało się trzech
uczniów. Wyjątkowo pisali oni ten etap online. Mimo to, każde z nich uzyskało wysoki wynik:
Natalia Ziomek-65% Krzysztof Romanek-62% Magdalena Święs-55%. Opiekunem uczniów był ks.
mgr Tomasz Rokosz. Zakres tegorocznej edycji obejmował znajomość całości Księgi Liczb i 1 Listu
Św. Pawła do Koryntian. Celem olimpiady jest propagowanie Słowa Bożego wśród młodzieży.
Olimpiada Wiedzy o Rodzinie
Do II etapu dostał się zespół złożony z: Natalii Ziomek i Krzysztofa Romanek, którzy uzyskali 75%
w etapie szkolnym. Musieli oni wykazać się bardzo dobrą znajomością polskiego prawa
rodzinnego oraz prawa kanonicznego. Teraz czeka ich zrobienie prezentacji i przedstawienie jej
przed komisją w Krakowie.
Opiekunem zespołu jest mgr Patrycja Zagórska.
Olimpiada Wiedzy o Prawie
Uczennica Natalia Ziomek uzyskała 96% z etapu szkolnego i dostała się do etapu okręgowego
Olimpiady Wiedzy o Prawie. Opiekunem jej jest mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak. Olimpiada wymaga
znajomości całości prawa polskiego, struktur UE i ONZ oraz łacińskich sentencji prawniczych.
Konkurs wiedzy o Ukrainie „Ukraina – terra (in)cognita”
Uczennica Natalia Ziomek zajęła II miejsca w Konkursie wiedzy o Ukrainie „Ukraina – terra
(in)cognita”. Opiekunem jej była mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak.
Link z informacją o wynikach:
https://www.facebook.com/UkrainawCentrumLublina/posts/3277356862373014
Konkurs na podcast historyczny orgaznizowany przez portal Historia Poszukaj oraz Narodowy
Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
Uczennica Natalia Ziomek zajęła II miejsce w Konkursie na podcast historyczny orgaznizowany
przez portal Historia Poszukaj oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Jej praca
o Stanisławie Wyspiańskim objęła najciekawsze momenty z jego dzieciństwa, twórczości i życia
prywatnego. Najlepszym skrótem pracy naszej uczennicy jest wstęp do podcastu: ,,Staś rozbujał z

kolegami dzwon Zygmunta w wieku 13 lat. Wziął ślub z chłopką. Jego spektakl był powodem
skandalu. Mimo to możemy nazwać go naszym czwartym wieszczem i dumą narodową. Dlaczego
Wyspiański nie pił na weselu i czemu jego meble są nazywane ,,narzędziami tortur”? Tego
dowiesz się z naszego podcastu.”
Link z wynikami:
https://historiaposzukaj.pl/konkurs,wyniki_konkursu_napisz_podcast_2020.html
Konkurs „Wschodniosłowiańscy sąsiedzi Polski”
Uczennica Natalia Ziomek zajęła I miejsce w Konkursie „Wschodniosłowiańscy sąsiedzi Polski”
organizowanym przez PWSZ w Nowym Sączu. Opiekunem uczennicy była mgr Elżbieta Orłowicz Kmak. Uczennica musiała wykazać się znajomością kultury rosyjskiej, ukraińskiej oraz białoruskiej
z zakresu: kuchni, kultury, zabytków, architektury, położenia geograficznego, największych miast,
ukształtowaniu terenu, klimatu oraz przywódców XX i XXI wieku.
Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego
Z naszej szkoły do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego
wystartowali: Krzysztof Romanek i Natalia Ziomek. Ich opiekunami byli: dr Paweł Zięba, mgr
Małgorzata Kowal, mgr Elżbieta Orłowicz-Kmak. Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „Czasy walki o
wolność ojczyzny – pamiętać o nich czy odłożyć je do lamusa?”. Oboje bronili tezę o potrzebie
pamiętania bohaterów narodowych. Krzysztof skupił się na patriotach XX wieku, Natalia zaś
przedstawiła całe ich spektrum od średniowiecza do czasów II Wojny Światowej. Właśnie jej
wypowiedź została wyróżniona. Organizatorzy konkursu szczególnie podkreślili bogate
słownictwo i świetną gestykulację naszej uczennicy.
Konkurs ekologiczny – AkademiaEko
Zadaniem Uczestnika Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego ,,AkademiaEko” organizowanego
przez Akademię Morską w Szczecinie było odpowiedzenie na pytanie „Jak dbam o środowisko
naturalne” – w formie: tekstowej, zdjęciowej lub wideo. Z całej Polski wygrać mogło tylko 10
osób, jednak naszym uczniom się udało. Krzysztof Romanek zajął 3 miejsce za profesjonalną
prezentację ekosystemu swojej wsi oraz sposobów na zachowanie jego naturalnego stanu.
Natalia Ziomek zajęła 9 miejsce za kartkę z pamiętnika, gdzie przedstawiła przemyślenia kobiety
żyjącej w roku 2030, która ma dość życia w brudnym świecie, więc cofa się w czasie i uczy ludzi
ekologicznych zachowań.
Link: https://www.facebook.com/events/746574342758198/?active_tab=discussion

Konkurs Wiedzy o Politologii
Uczennica Natalia Ziomek pod opieką Pani mgr Elżbiety Orłowicz-Kmak dostała się do drugiego
etapu Konkursu Wiedzy o Politologii. Udało jej się dostać do kręgu 300 najlepszych osób z całej
Polski. Musiała odpowiedzieć aż na 100 pytań z zakresu polityki polskiej i zagranicznej.
Konkurs ma na celu edukację młodzieży z zakresu politologii, a także kształtowanie świadomości i
właściwych postaw obywatelskich młodego pokolenia. Organizatorem jest Redakcja “Głos
Pokolenia”, w ramach Olimpiady “Zwolnieni z Teorii”.
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