
Kto się kryje za najwyższą średnią? 

Po zakończonym semestrze w I LO na pudle z najwyższymi notowaniami znalazły się klasy: 3 MF (ze średnią ocen 4,6), 2 BC 

(4,5) i 1 BC (4,46). Najwyższe średnie to jednak nie wszystko, co przynosi splendor tym zespołom. Czy wiecie, że… 

Walczy, zdobywa tytuły i certyfikaty, zaskakuje poetycko i filmowo 

3 MF. Marcel Strzeduła już po raz drugi został stypendystą Prezesa Rady Ministrów. Niedawno Martyna 

Hanak została ogłoszona laureatką Konkursu Języka Angielskiego w raciborskim PWSZ. Niebawem rozstrzygnie się 

II etap ogólnopolskich olimpiad. Powalczą w nich: Bartek Strózik (olimpiada matematyczna) i Krzesimir Szulc 

(olimpiada języka rosyjskiego). Natomiast do startu w szerokim finale Konkursu Fizycznego, organizowanego przez 

Pałac Młodzieży w Katowicach, szykują się: Tomasz Bednarski, Mateusz Fiołka i Wiktor Libera. Powoli spływają 

wyniki egzaminów językowych. Certyfikaty językowe po nich są 

dlatego cenne, że umożliwiają ich posiadaczom 

podjęcie studiów na uczelniach europejskich. 

Wiemy już, że certyfikat z języka angielskiego 

(CAE) zdobył Mateusz Zając. Na certyfikat 

języka niemieckiego (DSD) oczekują Julian 

Mozgawa i Paweł Fiołka. Z nieco innej 

strony dała się poznać w minionym 

semestrze Julia Biały – jako obiecująca 

poetka młodego pokolenia. Jej wiersze 

opublikowane w formie instalacji czytała 

cała szkoła w ramach projektu „Poezja na 

schodach”. Z kolei filmowy pazur 

pokazali trzecioklasiści przy okazji 

projektu czytelniczego. Rafał Bąbol, 

Julia Biały, Piotr Dziedziński, Paweł 

Fiołka, Karolina Gemza, Martyna Hanak, Kajetan 

Jędrzejewski, Julia Krużołek, Marek Kula, Julian Mozgawa i Natalia Niedbała (główny koordynator projektu) 

zaprezentowali swe umiejętności w autorskim felietonie popularyzującym powieść C. R. Zafóna „Cień 

wiatru”[ZOBACZ]. 

 

Gra o stypendium, śpiewa, dyskutuje i triumfuje na korcie 

2 BC. Olek Czerner – o czym wiedzą 

nieliczni – jest młodzieżowym mistrzem 

Raciborza w tenisie ziemnym, a Mateusz Pala 

gra o wysoką nagrodę: stypendium polskiej 

firmy farmaceutycznej Adamed. Póki co 

Mateusz znalazł się w ścisłym finale - w gronie 

200 zawodników wyłonionych spośród 5 tysięcy 

uczestników gry logicznej z całej Polski, którzy 

rozwiązywali łamigłówki na platformie 

Adamed SmartUp. Jego koleżanka klasowa 

Julia Georges została tymczasem finalistką 

konkursu Miss Śląska i zaprezentuje się 20 maja 

br. w tyskim teatrze na wielkiej gali finałowej. 

Julia jest ponadto zwyciężczynią dwóch 

wojewódzkich konkursów wokalnych, a po 

Festiwalu Piosenki Europejskiej w Opawie, gdzie wystąpiła w grupie 

https://www.youtube.com/watch?v=avILbGBnBWA


przygotowanej przez raciborski MDK, czeka ją jeszcze inne wyróżnienie - występ w Europarlamencie. Natomiast 

Zuzia Wojtek, która tańczy w grupie tanecznej SKAZA przy RCK-u, wystąpi ze swoim zespołem na czerwcowej gali 

polskich zespołów tanecznych. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch klasowych Nataliach: Natalii Ficoń, która wzięła 

udział w II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego i Natalii Przybyle, która w ubiegłym roku 

zainicjowała klasowy klub dyskusyjny (obecnie prowadzony w 2BC rotacyjnie) i w nowym semestrze zaprasza do 

niego uczniów klas pierwszych. Julia Imiełowska podjęła się uruchomienia bloga „Ad operam!” dla wszystkich 

artystów z ZSO Nr 1. Cała klasa włączyła się w zrealizowany w grudniu i koordynowany przez Olę Szatanek projekt 

„Poezja na schodach” [ZOBACZ]. 

Odnosi pierwsze sukcesy indywidualne, występuje przed lokalną publicznością 

1BC. Chociaż zespołem klasowym są zaledwie od kilku miesięcy, nie czekają z pokazaniem, na co ich stać. 

Wiktoria Kolorz została właśnie laureatką diecezjalnej Olimpiady Wiedzy i Wartości w Sporcie, a do etapu ustnego 

konkursu języka niemieckiego „Turbolandeskunde” w Katowicach zakwalifikowali się Dawid Bedrunka i Jakub 

Kupka. Cała klasa uczestniczyła w konkursie wiedzy o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 

zorganizowanym przez Oddział ZUS 

w Rybniku. Uczennice klasy 1 BC można 

było zobaczyć także na scenie: Marysię 

Stugiewicz, która gra na altówce, podczas 

koncertu rybnickiej Szkoły Muzycznej 

w ramach Dni Kultury Europejskiej i 

podczas koncertu muzyki gospel w RCK, 

a Natalię Karasiewicz podczas koncertu 

pieśni patriotycznych w chórze 

raciborskiej Szkoły Muzycznej w DK 

Strzecha. Cała klasa wzięła udział 

w projekcie czytelniczym pt. „Przyroda 

w twórczości Jana Kasprowicza”. 

Koordynatorem projektu była 

Wiktoria Atłachowicz.  

 

 

 

Klasom gratulujemy miejsca w rankingu semestralnym, a poszczególnym uczniom i ich opiekunom - odniesionych 

sukcesów! Życzymy utrzymania miejsca w czołówce ZSO Nr 1. 

BJot 

 

https://www.facebook.com/zso1raciborz/photos/pcb.1881875528700781/1884520738436260/?type=3&theater

