
PODSUMOWANIE XIII EDYCJI KONKURSU „WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ” 

 

 

Mówi się, że wszędzie dobrze, a najlepiej w domu. (…) 

Wiele wspomnień. W każdym razie tu, w tym mieście, w Wadowicach, 

wszystko się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły, i teatr się zaczął. 

I kapłaństwo się zaczęło. (Jan Paweł II) 

 

 

Tegoroczna XIII edycja konkursu „Duc in altum”, której przyświecały powyższe słowa 

Jana Pawła II, dobiegła końca. Największym zainteresowaniem uczniów, którzy, wyobrażając 

sobie, że są już dorosłymi ludźmi, we wspomnieniach wracali do dzieciństwa i młodości, 

cieszyła się kategoria literacka, prace spłynęły także w kategorii plastycznej oraz 

obcojęzycznej. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a także ich Opiekunom. 

Patronat nad konkursem kolejny raz objęli: Biskup Diecezji Sosnowieckiej Grzegorz 

Kaszak, Prezydent Miasta Sosnowca Arkadiusz Chęciński oraz Dyrektor Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Sosnowcu Mirosława Kolwas-Soczyńska. 

Dziękujemy za współpracę współorganizatorom konkursu – Wydziałowi 

Katechetycznemu Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu oraz Parafii pw. św. Tomasza Apostoła w 

Sosnowcu. 

 

Wyniki konkursu: 

 

• kategoria literacka: 

 

szkoły średnie: 

I miejsce – nie przyznano 

II miejsce – Jakub Majcher (VI LO w Sosnowcu) 

oraz Sylwia Monachowska (IX LO w Sosnowcu) 

 

szkoły podstawowe – klasy 6 – 8: 

I miejsce – Karolina Cupiał (KNSP) 



II miejsce – Agnieszka Sikora (SP nr 1 w Sosnowcu) 

oraz Milena Jakoniuk (KNSP) 

III miejsce – Nadia Pawłowska (SP nr 25 w Sosnowcu) 

wyróżnienie – Aleksandra Obratańska (Publiczna SP w Witeradowie) 

oraz Emilia Elżbieciak(KNSP) 

 

szkoły podstawowe – klasy 1 – 5: 

I miejsce – Jakub Książek (SP nr 1 w Sosnowcu) 

II miejsce – Adam Wolczyk (SP nr 25 w Sosnowcu) 

 

Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika konkursu w kategorii literackiej – Mikołaj 

Kaczmarzyk (klasa II SP w Kwaśniowie Dolnym) 

 

Jury przyznało także dwa specjalne wyróżnienia; otrzymały je: Karolina Rudynska (SP nr 

16 w Sosnowcu) oraz Anna Tokar (SP nr 16 w Sosnowcu) 

 

• kategoria obcojęzyczna: 

 

szkoły średnie: 

I miejsce – Małgorzata Pajda (IX LO w Sosnowcu) 

 

szkoły podstawowe – klasy 6 – 8: 

I miejsce – Milena Jakoniuk (KNSP) 

II miejsce – Alicja Swoboda (SP nr 6 w Sosnowcu) 

 

szkoły podstawowe – klasy 1 – 5: 

Nagroda specjalna dla najmłodszego uczestnika konkursu w kategorii obcojęzycznej – 

Davide Martoccia (klasa III KNSP) 

 

• kategoria plastyczna: 

 

szkoły średnie: 



I miejsce – Oliwia Czapla (VI LO w Sosnowcu) 

 

szkoły podstawowe – klasy 6 – 8: 

nagród nie przyznano 

 

szkoły podstawowe – klasy 1 – 5: 

I miejsce – Oliwia Szeremeta (SP nr 1 w Sosnowcu) 

II miejsce – Mateusz Białoński (SP nr 20 w Jaworznie) 

III miejsce – Franciszek Cieślik (SP nr 20 w Jaworznie) 

 

Gratulujemy zwycięzcom, których wraz z Opiekunami zapraszamy na rozdanie nagród 

i dyplomów w czasie gali, która odbędzie się we wtorek, 14 czerwca, o godz.11.00. w Zespole 

Szkół Katolickich (Sosnowiec, ul. Mariacka 18). 

 

Organizatorzy konkursu 

Wypłyń na głębię 

 

 

 


