
 

 

 

                                                                                                                       
 

  

Informacja o uczniach o szczególnych pasjach i zainteresowaniach  

„Kolekcjoner czegokolwiek” 
 

Działanie prowadzone w ramach Kampanii  

pod hasłem Wiem…, więc jestem bezpieczny realizowanej w zakresie programu  

„Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka” w województwie śląskim  

w roku szkolnym 2018/2019 

 

Szanowni Dyrektorzy szkół, 

bardzo dziękujemy za przekazanie informacji za pośrednictwem platformy SOK 

o uczniach z Państwa szkół, którzy posiadają szczególne pasje i zainteresowania 

oraz wpisują się w promocję działania pod hasłem „Kolekcjoner czegokolwiek”. 

 

Gratulujemy wszystkim 205 uczniom posiadanych kolekcji. Cieszymy się, 

że uczniowie szkół województwa śląskiego świadomie gromadzą tak liczne 

niepowtarzalne przedmioty o ustalonym zakresie merytorycznym 

i emocjonalnym dla nich znaczeniu. Młodzi kolekcjonerzy posiadają zbiory, 

m.in.: skał i minerałów, znaczków, modeli samolotów, lokomotyw, odznaczeń 

turystycznych, orderów, monet i banknotów, miniaturowych postaci, toreb 

papierowych, ceramicznych słoni i dzwoneczków, trofeów sportowych oraz  

prowadzą hodowle mrówek.  

 

Drodzy uczniowie-kolekcjonerzy, 

wszyscy zasługujecie na uznanie i umożliwienie pokazu swoich kolekcji, lecz 

z powodów organizacyjnych zapraszamy do bezpośredniej prezentacji 

swoich zbiorów niżej wymienionych w tabeli uczniów. 

Prezentacja wybranych fragmentów posiadanych kolekcji przez uczniów 

odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w Sali Marmurowej Urzędu 

Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 26 w czasie Uroczystości 

podsumowania konkursów tematycznych prowadzonych w ramach Kampanii 

„Wiem…, więc jestem bezpieczny”. 



W celu potwierdzenia udziału ucznia w Uroczystości 6 czerwca 2019 r. 

i ustalenia zakresu prezentacji zbiorów, prosimy dyrektora szkoły lub 

nauczyciela/opiekuna ucznia o kontakt z panią Dorotą Niedzielską-Barczyk, 

st. wizytatorem w Wydziale Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty 

w Katowicach,  tel. 32 606 30 14. w terminie do 28 maja 2019 r. 

Zapraszamy uczniów z opiekunami. 

 

Szkoła 

 

Imię i nazwisko 

Ucznia  
Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku 

 

Łukasz Kosior 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie 

 

Rafał Beniowski 

Szkoła Podstawowa nr 8 w Katowicach  

 

Zuzanna Szewczyk  

Szkoła Podstawowa w Czernichowie  

 

Maciej Kołakowski 

Szkoła Podstawowa w Czernichowie 

 

Alexandre Decamp 

Szkoła Podstawowa nr 8 im. Krystyny Bochenek  

w Skoczowie 

Szymon Niciarz  

Zespół Szkół Gastronomicznych  

w Częstochowie 

Arkadiusz Lewicki 

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami 

Przedszkolnymi w Dąbrowie Górniczej 

Olga Dudek 

Szkoła Podstawowa nr 16 w Częstochowie 

 

Igor Cieśluk 

Szkoła Podstawowa nr 15  

im. Stefana Żeromskiego w Sosnowcu 

Magdalena Kaczmarek 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach 

 

Wiktoria Szczepańczyk 

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami 

Integracyjnymi w Jaworznie 

Igor Kasperczyk 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki  

w Siemianowicach Śl. 

Zuzanna Żegolewska 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojska Polskiego  

w Żywcu 

Tomasz Fijak 

Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca 

w Częstochowie  

Emilian Kurpiński 

                   

Zapraszamy ! 


