
ROKSANA NOWAK I WIKTORIA ZŁOTNIK FINALISTKAMI 

OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY CHEMICZNEJ UJ! 
 

    

 

W tegorocznej edycji Olimpiady Wiedzy Chemicznej z Wydziałem Chemii UJ  uczennice 

klasy VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowej- Roksana Nowak i Wiktoria Złotnik 

uzyskały tytuł finalistek. 

Ranga osiągnięć Roksany i Wiktorii jest tym większa, że w bieżącym roku szkolnym 

obydwie uczennice zostały laureatkami Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego. 

Olimpiada Wiedzy Chemicznej organizowana jest przez Uniwersytet Jagielloński - Wydział 

Chemii oraz Fundację Nauki i Wiedzy pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Jej celem jest 

umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią sprawdzenie swoich umiejętności i wiadomości 

oraz rozpoznanie szczególnie utalentowanych uczniów w dziedzinie chemii na wczesnym etapie 

edukacyjnym. 

        Olimpiada jest trzyetapowa, dwa pierwsze etapy odbyły się zdalnie na platformie Edukator.pl, 

a etap III - finałowy odbył się 19 marca 2022 roku w siedzibie Wydziału Chemii UJ w Krakowie.         

Wyjazd do Krakowa był możliwy dzięki staraniom pani dyrektor Beaty Szczęsnej oraz 

przychylności pani wójt Anny Grajko - za co serdecznie dziękujemy. 
W tegorocznej edycji olimpiady wzięli udział ósmoklasiści z ponad tysiąca szkół, a do finału 

zakwalifikowało się 180 uczniów z całej Polski – wśród nich znalazły się nasze utalentowane 

uczennice i zdobyły tytuł finalistek. 

Udział w tym wydarzeniu był ogromnym przeżyciem dla młodych uczestniczek, a także 

okazją do zwiedzenia nowego kampusu uniwersyteckiego. Uczennice mogły również zobaczyć 

eksponaty zgromadzone w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego - jego zaczątek stanowiła 

aparatura doświadczalna stosowana przez Karola Olszewskiego. Nasze wychowanki z dużą uwagą 

oglądały aparat z 1884 r. służący do skroplenia gazów wykonany według projektu profesora Karola 

Olszewskiego, który jako pierwszy na świecie skroplił tlen. Profesor był uznanym 

międzynarodowym autorytetem w dziedzinie kriogeniki. Wykłady na Uniwersytecie Jagiellońskim 

prowadził  w sposób nowoczesny. Był także inicjatorem Kółka Chemików, które wydało skrypt 

„Chemia nieorganiczna” – wykłady profesora Olszewskiego. Nasze uczennice z wielkim 

zainteresowaniem czytały ten oryginalny, ręcznie spisany skrypt  z 1912 roku. 

Niewątpliwie udział w olimpiadzie wzbogacił nie tylko wiedzę naszych podopiecznych, ale 

również wpłynął na ich rozwój osobisty. 

Roksano, Wiktorio, jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy uzyskanych wyników oraz 

życzymy dalszych sukcesów i powodzenia w rozwijaniu pasji!!! 

Wyrazy uznania należą się także rodzicom naszych finalistek, którzy włożyli trud w 

wychowanie wzorowych, sumiennych dzieci i wpojenie im właściwych wartości. Gratulujemy 

Państwu! 

Mam nadzieję, że udział naszych uczennic w tak prestiżowym konkursie będzie stanowić 

zachętę dla innych młodych ludzi, aby nie bali się sięgać po laury, rozwijali swoje pasje i  

konsekwentnie dążyli do wyznaczonego celu. 

 

 

Opiekun uczestniczek Olimpiady Chemicznej: Elżbieta Sroka 


