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Jeremi CHABROS 
uczeń klasy III C został prymusem wśród tegorocznych absolwentów 
 
 
Średnia ocen 5,7. Oceny celujące z języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki, 
chemii, fizyki, geografii, biologii, wiedzy o społeczeństwie, zajęć artystycznych, wychowania 
fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa. 
W klasie pierwszej, drugiej i trzeciej otrzymał świadectwo z wyróżnieniem. Uczeń 
systematycznie podnosił poziom swojej wiedzy osiągając celujące oraz bardzo dobre oceny 
ze wszystkich przedmiotów.  
Zdobył 2 miejsce w Chorzowskim Konkursie Nauk Ścisłych, 2 miejsce w miejskim konkursie 
„Mistrzowie Logiki”, 3 miejsce w wojewódzkiej lidze juniorów młodszych w piłce ręcznej, 1 
miejsce w Śląskiej Gimnazjadzie Młodzieży w piłce ręcznej, 6 miejsce w Ogólnopolskiej 
Gimnazjadzie w piłce ręcznej.  
Został najlepszym zawodnikiem reprezentacji Śląska na ogólnopolskim festiwalu piłki ręcznej 
„Sosnowiec Cup”. 
 
 

Złota Tarcza z Laurem 
 
 W klasie III A gimnazjum: 
 
 
Patrycja BREMBOR 
 
Średnia ocen 5,5 zachowanie wzorowe. Oceny celujące z religii, języka angielskiego, języka 
niemieckiego, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, edukacji dla 
bezpieczeństwa, zajęć technicznych. Uczęszczała do klasy o profilu – pływanie. 
Reprezentowała szkołę w licznych zawodach pływackich na szczeblu miasta, województwa, 
kraju, oraz na szczeblu międzynarodowym, w których zajmowała wysokie lokaty. 
 
 
 
Marta CIERPKA  
 
Średnia ocen 5,4. Oceny celujące z religii, języka angielskiego, plastyki, muzyki, matematyki, 
zajęć artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć technicznych. Uczęszczała do klasy o 
profilu – pływanie. Reprezentowała szkołę w licznych zawodach pływackich na szczeblu 
miasta, rejonu i województwa. Brała udział w wielu konkursach przedmiotowych. 
 
 
 
Krzysztof JUNG  
 



Średnia ocen 5,3. Oceny celujące z religii, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć 
artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć technicznych. Uczęszczał do klasy o profilu 
– pływanie. Reprezentował szkołę w licznych zawodach pływackich na szczeblu miasta, 
województwa, kraju, oraz na szczeblu międzynarodowym, w których zdobywał liczne 
medale przyczyniając się do wielu sukcesów szkoły. 
 
Marta LALIK  
 
Średnia ocen 5,1. Oceny celujące z religii, języka angielskiego, plastyki, informatyki, zajęć 
artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa. Uczęszczała do klasy o profilu – pływanie.                                               
Reprezentowała szkołę w konkursach wiedzowych, artystycznych, oraz w zawodach 
sportowych. 

 
Kinga MOCEK  
 
Średnia ocen 5,5. Oceny celujące z religii, języka angielskiego, języka niemieckiego, plastyki, 
muzyki, informatyki, zajęć artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć technicznych 
Uczęszczała do klasy o profilu – pływanie. Reprezentowała szkołę w wielu zawodach 
pływackich na szczeblu miasta i rejonu. 
 
Dominika ROŻEK 
 
Średnia ocen 4,8. Oceny celujące z religii, muzyki, zajęć artystycznych, edukacji dla 
bezpieczeństwa, zajęć technicznych. Uczęszczała do klasy o profilu – pływanie. 
Reprezentowała szkołę w licznych zawodach pływackich na szczeblu miasta i rejonu. 
Wielokrotna Złota Medalistka Polski w Oyama Karate. 

 
W klasie III D gimnazjum: 
 
 
Katarzyna CIEŚLIŃSKA 
 
Średnia ocen 5,2. Oceny celujące z religii, języka polskiego, plastyki, zajęć artystycznych, 
informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego. Zdobyła 1 miejsce w 
Miejskim Konkursie Interdyscyplinarnym „Mój Chorzów”, 2 miejsce w Miejskim Konkursie 
Wiedzy o HIV/AIDS, 3 miejsce w Polskiej Lidze Hokeja Kobiet 
 
Alicja GRZESIK  
 
Średnia ocen 5,0. Oceny celujące z religii, języka polskiego, plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego. Zdobyła 1 miejsce w 
Mistrzostwach Chorzowa w Piłce Nożnej Dziewcząt, 2 miejsce w Mistrzostwach Chorzowa w 
Piłce Ręcznej Dziewcząt. 

 
 

Agata KEMPNY  



Średnia ocen 5,4. Oceny celujące z religii, języka polskiego, języka angielskiego, muzyki, 
zajęć artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego. Zdobyła 1 miejsce 
w Mistrzostwach Chorzowa w Piłce Nożnej Dziewcząt, 2 miejsce w Mistrzostwach Chorzowa 
w Koszykówce Dziewcząt. 

 
Karolina MIŚ 
 
Średnia ocen 5,2. Oceny celujące z religii, języka polskiego, plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego. Zdobyła 2 miejsce w 
Mistrzostwach Chorzowa w Piłce Ręcznej Dziewcząt. 
 
Małgorzata PARCZYŃSKA 
 
Średnia ocen 4,8. Oceny celujące z religii, języka polskiego, wychowania fizycznego, zajęć 
artystycznych, edukacji dla bezpieczeństwa. Zdobyła  1 w Mistrzostwach Małopolski 
Juniorów i Seniorów Oyama Karate, 2 miejsce w Pucharze Polski Juniorów i Seniorów Oyama 
Karate w Kata, 2 miejsce w Mistrzostwach Polski Oyama Karate w Kata, 3 miejsce w 
Mistrzostwach Chorzowa w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt, 2 miejsce w Mistrzostwach 
Chorzowa w Koszykówce Dziewcząt. 
 
Krystyna STĘPIEŃ  
 
Średnia ocen 5,3. Oceny celujące z  religii, języka polskiego, plastyki, muzyki, zajęć 
artystycznych, informatyki, edukacji dla bezpieczeństwa. Zdobyła 2 miejsce na 
Międzynarodowym Festiwalu „Gwiazdozbiory w Nessebarze” w kategorii zespoły wokalne 
oraz wyróżnienie w XIV Miejskim Konkursie Poetyckim o Złotą Jesienną Chryzantemę. 
 
 


