
Sukcesy I etapu w roku szkolnym 2019/2020

Laureat Nazwa konkursu, osiągnięcie Opiekun

Milena Lipiec  kl. I a  Laureatka Konkursu Plastycznego ”Jak mogę 
pomóc pszczołom” organizowanego przez 
urząd Marszałkowski Województwa 
Lubelskiego

Barbara Ponikowska

Klasa I b wyróżnienie dla całej klasy w Ogólnopolskim 
Konkursie „Szkolne Przygody Gangu 
Słodziaków”.

Marta Jaroszkiewicz

Alicja Biernacka kl. I c wyróżnienie w powiatowym konkursie 
plastycznym „Moje ulubione zwierzątko w 
literaturze”, zorganizowanym przez Bibliotekę
Pedagogiczną w Białej Podlaskiej

Marzena Rzymowska

Natalia Łosiak kl. Id 

Blanka Solnica kl. I d

Pola Stolarczyk kl. I d

Patrycja Zajglic kl. I d

Pola Stolarczyk kl. I d
Jan Magnuszewski kl. I d

Pola Stolarczyk kl. Id

Natalia Łosiak kl. Id

Zuzia Kulpa kl. Id

Piotr Lech kl. Id

I miejsce w Konkursie dla klas I: „Gdy 
odblaski masz przy sobie, to bezpieczny jesteś
na drodze” 

II miejsce w Konkursie dla klas I: „Gdy 
odblaski masz przy sobie, to bezpieczny jesteś
na drodze” 

III miejsce w Konkursie dla klas I: „Gdy 
odblaski masz przy sobie, to bezpieczny jesteś
na drodze” 

I miejsce w konkursie plastyczno-
profilaktycznym „Przepis na rodzinne 
szczęście-zdrowo i bez nałogów” 

wyróżnienia w konkursie plastyczno-
profilaktycznym „Przepis na rodzinne 
szczęście-zdrowo i bez nałogów” 

I miejsce w kategorii- „Aniołek” w szkolnym 
konkursie plastycznym „Najpiękniejsza 
ozdoba świąteczna”,

 I miejsce- w kategorii- „Zawieszka”

II miejsce –w kategorii- „ Choinka” 

laureat w powiatowym  konkursie 
„Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba 
choinkowa”

Dorota Oskroba

Dorota Oskroba

Dorota Oskroba

Dorota Oskroba

Dorota Oskroba

Dorota Oskroba

Dorota Oskroba

Dorota Oskroba

Dorota Oskroba



Pola Stolarczyk kl. Id

Pola Stolarczyk kl. Id

II miejsce w  XI Powiatowym Konkursie 
Kolęd i Pastorałek "Anielskie śpiewanie" 

 wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym „Jak mogę pomóc pszczołom?”

Dorota Oskroba

Dorota Oskroba

Błażej Wołek kl. II a II miejsce w Wojewódzkim Konkursie 
Plastyczno-Fotograficznym  pt. "Żyję w 
przyjaźni z rośliną i pszczołą" 

Marzena Jastrzębska

Klasa II b 

Prokopowicz Liliana kl. IIb

Kacper Sowa kl. IIb

Jakub Masiak kl. IIb
 Jan Turski kl. IIb

Liliana Prokopowicz kl. IIb            

Matysiak Nikola kl. IIb

Czerniewicz Alicja kl. IIb
 

                                                        
Liliana Prokopowicz kl. IIb
                                                        
Jakub Masiak kl. IIb
                                                        
Michał Kruczek kl. IIb

 wyróżnienie dla całej klasy w Ogólnopolskim
Konkursie Czytelniczym „Szkolne Przygody 
Gangu Słodziaków’, 

wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie 
„Kangur Matematyczny” kategoria „Żaczek”

I miejsce w XX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym pod hasłem „ Stanisław 
Moniuszko – ojciec polskiej opery 
narodowej”

wyróżnienie w XX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym pod hasłem „ Stanisław 
Moniuszko – ojciec polskiej opery 
narodowej”

wyróżnienie w  Powiatowym Konkursie 
„Kartka bożonarodzeniowa”

 I miejsce w  Konkursie profilaktycznym 
„Przepis na rodzinne szczęście – zdrowo i bez 
nałogów”

II miejsce w Konkursie profilaktycznym 
„Przepis na rodzinne szczęście – zdrowo i bez 
nałogów”, I miejsce  w kategorii „Kartka” w 
Szkolnym konkursie plastycznym 
„Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

II miejsce - kategoria „Aniołek” w Szkolnym 
konkursie plastycznym „Najpiękniejsza 
ozdoba świąteczna”
 III  miejsce - kategoria „ Kartka”
                                                                          
 III miejsce kategoria „Bałwanek”                    

Danuta Domańska

Danuta Domańska

Danuta Domańska

Danuta Domańska

Danuta Domańska

Danuta Domańska

Danuta Domańska

Danuta Domańska

Danuta Domańska

Igor Wiewiórka kl. IIc III miejsce w szkolnym konkursie 
profilaktycznym „Przepis na rodzinne 
szczęście – zdrowo i bez nałogów”

Barbara Zaniewicz



Julia Bryła, Julia Drosio, 
 Dawid Szczygieł kl. IIc

Julia Bryła, Zuzanna Kudeń kl. IIc

Julia Drosio kl. IIc

Gabriela Nowak kl. IIc

Julia Bryła kl. IIc

wyróżnienie w szkolnym konkursie 
profilaktycznym „Przepis na rodzinne 
szczęście – zdrowo i bez nałogów”

wyróżnienie w miejskim konkursie 
plastycznym "Kartka bożonarodzeniowa" 

I miejsce w szkolnym konkursie na 
"Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową" w
kategorii Choinka

II miejsce w szkolnym konkursie na 
"Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową" w
kategorii Bombka 

III miejsce w szkolnym konkursie na 
"Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową" w
kategorii Bombka 

Barbara Zaniewicz

Barbara Zaniewicz

Barbara Zaniewicz

Barbara Zaniewicz

Barbara Zaniewicz

Kachniarz Oskar kl. IId

Natalia Świderska  kl. IId

Maria Santos kl. IId

Amelia Michalak kl. IId

Kamila Semik kl. IId

wyróżnienie  w powiatowym konkursie 
plastycznym – „Stanisław Moniuszko – ojciec
polskiej opery narodowej” 

I miejsce w szkolnym konkursie na 
świąteczną kartkę

II  miejsce w powiatowym konkursie 
plastycznym „Moje ulubione zwierzątko”

 III  miejsce w szkolnym konkursie 
plastycznym "Bożonarodzeniowa ozdoba"

wyróżnienie w wojewódzkim konkursie 
plastyczno – fotograficznym - „Żyję w 
przyjaźni z rośliną i pszczołą” 

Agnieszka Bancerz

Agnieszka Bancerz

Agnieszka Bancerz

Agnieszka Bancerz

Agnieszka Bancerz

Maria Zgorzałek kl. III a

Hanna Muszyńska kl. III a

Jakub Grzywacz kl. III a

Wiktoria Żądełek kl. III a

wyróżnienie wystawą w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Boże Narodzenie 
2019”

 III miejsce w XX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym p.h. „Stanisław Moniuszko – 
ojciec polskiej opery narodowej”

 I miejsce w Konkursie o Patronie Szkoły ks. 
G. Piramowiczu,

 II miejsce Konkursie o Patronie Szkoły ks. 
G. Piramowiczu,

Elżbieta Świerczewska

Elżbieta Świerczewska

Elżbieta Świerczewska

Elżbieta Świerczewska



Zuzanna Paciorek kl. III a

Hanna Muszyńska kl. III a

 Igor Szczygielski kl. III a

Fabian Wysokiński kl. III a

Gabriela Ziarek kl. III a

Tomasz Fajzetel kl. III a

Damian Odrzygóźdź kl. III a

 III miejsce Powiatowym Konkursie 
Plastycznym” Moje ulubione zwierzątko w 
literaturze”
II miejsce w szkolnym świetlicowym 
konkursie „Mistrz warcabów”

wyróżnienie w Powiatowym Konkursie 
Plastycznym” Moje ulubione zwierzątko w 
literaturze”

III miejsce w szk. Konkursie Plastycznym 
„Najpiękniejsza ozdoba świąteczna”

I miejsce w szkolnym świetlicowym 
konkursie „Mistrz warcabów”

III miejsce w szkolnym świetlicowym 
konkursie „Mistrz warcabów”

I miejsce miejsce w szkolnym konkursie 
świetlicowym „Mistrz szachów”

II miejsce w szkolnym konkursie 
świetlicowym „Mistrz szachów”

Elżbieta Świerczewska

Elżbieta Świerczewska

Elżbieta Świerczewska

Elżbieta Świerczewska

Elżbieta Świerczewska

Elżbieta Świerczewska

Elżbieta Świerczewska

Bosek Blanka kl. III b

Gaweł Maja kl. III b

Ignaciuk Kacper kl. III b 

 

Kita Aleksander kl. III b

Kozioł Mikołaj kl. III b

wyróżnienie w szkolnym konkursie 
plastyczno - profilaktycznym " Przepis na 
rodzinne szczęście - zdrowo i bez nałogów" 

wyróżnienie w szkolnym konkursie 
plastyczno-  profilaktycznym " Przepis na 
rodzinne szczęście - zdrowo i bez nałogów" 

-wyróżnienie w szkolnym konkursie 
plastyczno - profilaktycznym " Przepis na 
rodzinne szczęście - zdrowo i bez nałogów"
-II miejsce w szkolnym konkursie " 
Najpiękniejsza ozdoba świąteczna " - 
kategoria choinka 

 -I miejsce w szkolnym konkursie plastyczno -
profilaktycznym " Przepis na rodzinne 
szczęście - zdrowo i bez nałogów" 
-wyróżnienie w powiatowym konkursie 
recytatorskim " Cztery pory roku" - ten, który 
zasadził drzewo, nie żył na próżno. 
-II miejsce w powiatowym konkursie 
plastycznym " Uzależnij się od sportu" 

-III miejsce w szkolnym konkursie plastyczno 
- profilaktycznym " Przepis na rodzinne 
szczęście - zdrowo i bez nałogów" 
-wyróżnienie w XX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym pod hasłem " Stanisław 

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania



Kuć Miłosz- kl. III b

Magnuszewska Aleksandra kl. IIIb

Michalak Natasza kl. III b

Pudło Laura kl. III b

Rokicka Anna kl. III b

Moniuszko - ojciec polskiej opery narodowej"
organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Łukowie

wyróżnienie w szkolnym konkursie 
plastyczno - profilaktycznym " Przepis na 
rodzinne szczęście - zdrowo i bez nałogów"

-wyróżnienie w szkolnym konkursie 
plastyczno - profilaktycznym " Przepis na 
rodzinne szczęście - zdrowo i bez nałogów"
-I miejsce w szkolnym konkursie wiedzy o 
patronie szkoły - ks. G. Piramowiczu

-II miejsce w XX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym pod hasłem " Stanisław 
Moniuszko - ojciec polskiej opery narodowej"
organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Łukowie.
-Wyróżnienie w szkolnym konkursie 
fotograficznym „ Dzień czystego biurka”
-wyróżnienie w szkolnym konkursie 
plastyczno – profilaktycznym " Przepis na 
rodzinne szczęście - zdrowo i bez nałogów"

-II miejsce w szkolnym konkursie plastyczno -
profilaktycznym " Przepis na rodzinne 
szczęście - zdrowo i bez nałogów" 
-wyróżnienie w XX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym pod hasłem " Stanisław 
Moniuszko - ojciec polskiej opery narodowej"
organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Łukowie
-I miejsce w powiatowym konkursie 
plastycznym " Uzależnij się od sportu" 

-wyróżnienie w szkolnym konkursie 
plastyczno - profilaktycznym " Przepis na 
rodzinne szczęście - zdrowo i bez nałogów"
-wyróżnienie w XX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym pod hasłem " Stanisław 
Moniuszko - ojciec polskiej opery narodowej"
organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Łukowie
-nagroda ( I miejsce ) w powiatowym 
konkursie recytatorskim " Cztery pory roku" - 
ten, który zasadził drzewo, nie żył na próżno”
-II miejsce w szkolnym konkursie wiedzy o 
patronie szkoły - ks. G. Piramowiczu 
I miejsce w XXX Jubileuszowym Konkursie 
Recytatorskim Poezji i Prozy 
Bożonarodzeniowej i Religijnej w Woli 
Osowińskiej
-Laureatka 53 Wojewódzkiego Turnieju 
Poezji Dziecięcej on-line (organizowany przez

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania



Rubacha Zuzanna  kl. III b

Wardak Julia kl. III b

Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w 
Lublinie)
-II miejsce w powiatowym Turnieju Sztuki 
Recytatorskiej on-line w Siedlcach.

 2 miejsce w XX Powiatowym Konkursie 
Plastycznym pod hasłem "Stanisław 
Moniuszko - ojciec polskiej opery narodowej"
organizowanym przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną w Łukowie

-wyróżnienie w szkolnym konkursie 
plastyczno - profilaktycznym " Przepis na 
rodzinne szczęście - zdrowo i bez nałogów" 
-Srebrna Nuta ( 2 miejsce ) w IV krajowym 
festiwalu piosenki polskiej - Kruszwica 
-I nagroda w XV festiwalu pieśni 
patriotycznej " Pieść Ojczyzny Pełna " w 
Kocku ( kategoria klas 1-3 ) 
-II miejsce w 31 Międzynarodowym 
Konkursie Piosenki " Super mikrofon radia 
Jard" 
-Wyróżnienie  w Ogólnopolskim  Konkursie  
Kolęd i Pastorałek „GLORIA” w Kielcach – 
(kategoria : zespoły ) 
-I miejsce w  Ogólnopolskim  Konkursie  
Wokalnym  On-line  " Nagraj i Wygraj 2020"
-Julka jest stypendystką burmistrza miasta 
Łuków oraz wojewody lubelskiego.

Małgorzata Kania

Małgorzata Kania

Anna Pudełek

Lena Aleksandrowicz kl. III c

Nadia Sala kl. III c

Nagroda  w 23 Jesiennym Konkursie 
Recytatorskim „ Pamiętajcie o ogrodach” 
(eliminacje powiatowe), nagroda w  konkursie
recytatorskim „Cztery pory roku”, 
wyróżnienie w VII Wojewódzkim Przeglądzie
Recytatorskim Poezji i Prozy Patriotycznej 
im. gen. Franciszka Kleeberga 

wyróżnienie w 23 Jesiennym Konkursie 
Recytatorskim „ Pamiętajcie o ogrodach” 
(eliminacje powiatowe) , I miejsce w VII 
Wojewódzkim Przeglądzie Recytatorskim 
Poezji i Prozy Patriotycznej im. gen. 
Franciszka Kleeberga , I miejsce w XIX 
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim 
Poezji i Prozy ks. Jana Twardowskiego 
“Uśmiech Pana Boga”, I miejsce w XXVIII 
Wojewódzkim Konkursie  Plastycznym i 

Hanna Wiącek

Hanna Wiącek



Oliwia Poddębniak kl. III c

Wiktoria Słomka kl. III c

Bartek Olek kl. III c

Literackim ,, Moje Boże Narodzenie” 
(kategoria proza)  

wyróżnienie w  konkursie recytatorskim 
„Cztery pory roku”, II miejsce w szkolnym 
konkursie wiedzy o ks. Grzegorzu 
Piramowiczu 

wyróżnienie w XIX Wojewódzkim Konkursie
Recytatorskim Poezji i Prozy ks. Jana 
Twardowskiego “Uśmiech Pana Boga” 

wyróżniony wystawą w  XXVIII 
Wojewódzkim Konkursie  Plastycznym i 
Literackim ,, Moje Boże Narodzenie”  

Hanna Wiącek

Hanna Wiącek

Hanna Wiącek

Malon Julita, kl. III e
Żaczek Antoni kl. III e

Kubiak Klara, kl. III e
Bojaczuk Jagoda kl. III e

Żaczek Antoni,  kl. III e
Zarzycki Wojciech kl. III e

Kacper Bujak kl. III e

I miejsce w szkolnym konkursie o patronie 
szkoły 

I miejsce na najładniejszą ozdobę 
bożonarodzeniową 

Wyróżnienie w powiatowym konkursie 
plastycznym „Moje ulubione zwierzątko w 
literaturze”
 
I miejsce w konkursie informatycznym klas 
III

Iwona Muszyńska

Iwona Muszyńska

Iwona Muszyńska

Anna Pudełek

Paulina Czerwonogrodzka kl. III f wyróżnienie w  Wojewódzkim Konkursie 

Plastyczno-Fotograficznym pt. „Żyję w 

przyjaźni z rośliną i pszczołą"

Ewa Dąbrowska


