
 
 

Laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach  

w roku szkolnym 2019/20 
 

 Nauczyciel- 
opiekun 

Osiągnięcia Informacja dodatkowa o uczniu 

 
Maria   Zofia 
Sycz, 
 kl. VIII 
 

 
mgr Danuta 
Rohun 
 
mgr Oksana 
Koryśko 

laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Polskiego,  
 jako jedyna w  
województwie zdobyła 
najwyższy wynik w 
województwie 50 pkt/50 
pkt. 
 

Marysia jest  niezwykle skromną,  wrażliwą i inteligentną 
uczennicą klasy VIII. Wszechstronnie uczestniczy w życiu 
szkoły. 
 
- laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego                      
z Języka Polskiego  w r. szk. 2018/2019 
 
- przewodnicząca  Samorządu Szkolnego – inicjatorka wielu 
kulturalno-edukacyjnych przedsięwzięć dla uczniów;  
 
- aktywna uczestniczka  i solistka zespołów artystycznych: 
chóru Lisowa pisnia i zespołu Wodohraj – wielokrotna 
laureatka konkursów  artystycznych; 
 
- wolontariuszka Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy                      
w 2020 r.;  
 
- uczestniczka wielu akcji charytatywnych, m.in. 
charytatywnego koncertu podczas Dnia Osadnika w 
Bartoszycach,   inicjatorka Szlachetnej paczki w szkole  dla 
rodzin w trudnej materialnej sytuacji, organizatorka 
wsparcie dzieci z Ukrainy w ramach ogólnopolskiej akcji  
„Święta  bez Taty” oraz zbiórki  żywności dla bezdomnych 
kotów.   

mgr Aleksandra 
Łatanyszyn 
 

finalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Rosyjskiego 
 

mgr Lidia 
Styrańczak 

finalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
z Matematyki 



 
Natalia 
Dańków, 
kl. VII 

 
mgr Danuta 
Rohun 
 

laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Polskiego 
 

Natalia to wzorowa uczennica klasy VII. Zawsze uśmiechnięta, 
aktywna, twórcza. Osiąga wysokie wyniki w nauce.  
 
Bierze udział w wielu konkursach na różnym szczeblu i osiąga 
sukcesy: 
-  III miejsce w  Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym, 
- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z 
Języka Polskiego „Olimpus”,  
- III miejsce Powiatowym  Konkursie Ortograficznym 
„Ortograficzna corrida” w roku szkolnym 2018/2019. 
       
     Bierze aktywny udział w życiu szkoły – śpiewa w chórze 
szkolnym „Lisowa pisnia”. 
Działa w Samorządzie Szkolnym.  
Przejawia dziennikarskie zdolności, redagując szkolne audycje 
w języku ukraińskim do Radia Olsztyn 
 
Podczas lekcji jest aktywna i stanowi przykład dla innych.  
Cechuje ją  wrażliwość i inteligencja, odważnie potrafi bronić 
własnego zdania. 
Sympatyczna, koleżeńska, odpowiedzialna, budzi zaufanie 
nauczycieli, koleżanek i kolegów.  
 

 
Martyna 
Lewkowicz, 
Kl. VII 

 
mgr Danuta 
Rohun 
 

laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Polskiego 
 

Martyna to wzorowa uczennica klasy VII.  Osiąga wysokie 
wyniki w nauce. Jest inteligentna, systematyczna, pracowita i 
ambitna, której główny cel stanowi zdobywanie wiedzy i 
umiejętności.  
Chętnie uczestniczy w olimpiadach i konkursach na różnych 
szczeblach, i zajmuje czołowe miejsca: 
- III miejsce w  Ogólnopolskim Dyktandzie Szkolnym, 
- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego z 
Języka Polskiego „Olimpus”,  
- wyróżnienie w Powiatowym  Konkursie Poetyckim „Gitarą i 
piórem” w roku szkolnym 2018/2019.  
 



Rozwija swoje zainteresowania w kołach przedmiotowych, jak 
też jest aktywną członkinią chóru „Lisowa pisnia” oraz  koła 
dziennikarsko-radiowego. 
Cechuje ją odpowiedzialność, sumienność w pełnieniu 
obowiązków, a przede wszystkim wysoka kultura osobista.  
 

Yelyzaveta 
Popova,  
kl. VII 

mgr Aleksandra 
Łatanyszyn 
 

laureatka Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego 
z Języka Rosyjskiego 

Yelyzaveta, uczennica klasy VII. Jest spokojną, skromną, 
odpowiedzialną  i pracowitą uczennicą.  
Przejawia zdolności humanistyczne:  bardzo lubi  język 
angielski i ukraiński. Została wyróżniona podczas 
Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Ukraińskiej Poezji w 
Górowie Iławeckim. 
     Interesuje się malarstwem. Chętnie brała udział w 
wszelkiego rodzaju konkursach plastycznych takich jak: Zawód 
Przyszłości, Powiatowy Konkurs „Moje miasto o zmierzchu i o 
świcie” Ogólnopolski Konkurs „Pod kolorowym parasolem 
jesieni” , osiągając sukcesy.  
 
    Zainteresowania Lizy -  to także jazda na rolkach, piesze 
wycieczki oraz filmy.  
 

Anhelina 
Tryhubova, 
 kl. VIII 

mgr Aleksandra 
Łatanyszyn 
 

finalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Przedmiotowego                      
z Języka Rosyjskiego 

Anhelina,  -  uczennica kl. VIII. Jest osobą o wysokiej kulturze 
osobistej, życzliwa, sumienna  i zawsze uśmiechnięta,  
angażuje się w życie klasy i szkoły,  
- aktywnie uczestniczy w  zajęciach pozalekcyjnych i zawodach 
sportowych, 
- udział w XXIII Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 
- przejawia duże  zdolności plastyczne i artystyczne, kultywując  
jednocześnie ukraińskie tradycje ludowe  
- godnie reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym,  
 
Anhelina  często służy bezinteresowną pomocą koleżankom i 
kolegom, zawsze można na nią liczyć przy organizacji wielu 
szkolnych przedsięwzięć.  
 

 


