
Katowice, dnia 22 marca 2016 r.

UZASADNIENIE NOMINACJI UCZENNICY KLASY III H DOMINIKI TYLCZ

DO LAURU ABSOLWENTA 2016

Uczennica klasy 3h Dominika Tylcz jest osobą wszechstronnie uzdolnioną. Wszystko,

co  robi,  robi  z  wielką  pasją.  Wykazuje  ogromne  zainteresowanie  przedmiotami

humanistycznymi,  może  pochwalić  się  rozległą  wiedzą  ogólną.  Ma też  wyjątkowy talent

do nauki  języków  obcych.  W  szkole  uczy  się  języka  hiszpańskiego  na  poziomie

dwujęzycznym  oraz  języka  angielskiego  na  poziomie  rozszerzonym,  poza  szkołą  zgłębia

tajniki języka rosyjskiego i chińskiego. Zajmuje ją  literatura, a także szeroko pojęta kultura.

Ponadto fascynuje się psychologią, filozofią i botaniką.

Dzięki  swoim  pasjom  Dominika  osiągnęła  znaczące  sukcesy  w olimpiadach

przedmiotowych. W roku szkolnym 2013/2014 reprezentowała II Liceum Ogólnokształcące

w  XXXVIII  Olimpiadzie  Artystycznej  i  dzięki  pracy  własnej zdobyła  tytuł  finalistki  tej

olimpiady.  W  roku  szkolnym  2014/2015  wzięła  udział  w  XLV  Olimpiadzie  Literatury

i Języka  Polskiego,  zdobywając  tytuł  laureatki  drugiego  miejsca.  W  roku  szkolnym

2015/2016 wystartowała  w VI Olimpiadzie  Języka  Hiszpańskiego,  w której  zdobyła  tytuł

laureatki pierwszego miejsca.

Dominika  brała  także  udział  w  IX  Edycji  Konkursu  Szkolnych  Teatrów  w Języku

Hiszpańskim organizowanego przez Biuro Radcy do Spraw Edukacji Ambasady Królestwa

Hiszpanii w roku szkolnym 2013/2014. Oprócz umiejętności językowych, wykazała się wtedy

dużym talentem aktorskim.

Dominika  ma  szerokie  zainteresowania  wybiegające  poza  ramy  szkolnej  podstawy

programowej.  Zdobyła  liczne  laury  w  pozaszkolnych  konkursach  pisarskich,  na  przykład

zajęła  drugie  miejsce  w  IX  Ogólnopolskim  Konkursie  Poetyckim  „Czarno  na  Białym”

w 2013 r., uzyskała tytuł laureata w IV Ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim  „Liczy się

temat”  (2010  r.).  Jej  wiersze  opublikowano  na  łamach  ogólnopolskiego  miesięcznika

literackiego „Akant” (nr grudniowy 2012). 

Warto wspomnieć, że Dominika ma zamiar studiować historię sztuki na uniwersytecie

w Oksfordzie. Przeszła już pomyślnie przez etap wstępnej rekrutacji, podczas którego złożyła
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kilka prac sporządzonych w języku angielskim opisujących i interpretujących dzieła sztuki

oraz odbyła rozmowę kwalifikacyjną w wybranym przez siebie uniwersytecie. 

Należy podkreślić, że Dominika jest osobą skromną, charakteryzuje się dużą motywacją

do samodzielnej nauki i samodyscypliną. Cechuje Ją także wrażliwość na potrzeby innych.

Chętnie niesie pomoc potrzebującym, dzieli się także swoją wiedzą ze swoimi rówieśnikami.

Uważam,  że  dzięki  swoim osiągnięciom akademickim oraz  wyjątkowej  osobowości

Dominika Tylcz w pełni zasługuje na wyróżnienie Laurem Absolwenta. 

Wychowawca klasy III H

mgr Magdalena Kubica

2


	UZASADNIENIE NOMINACJI UCZENNICY KLASY III H DOMINIKI TYLCZ
	DO LAURU ABSOLWENTA 2016
	Dzięki swoim pasjom Dominika osiągnęła znaczące sukcesy w olimpiadach przedmiotowych. W roku szkolnym 2013/2014 reprezentowała II Liceum Ogólnokształcące w XXXVIII Olimpiadzie Artystycznej i dzięki pracy własnej zdobyła tytuł finalistki tej olimpiady. W roku szkolnym 2014/2015 wzięła udział w XLV Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, zdobywając tytuł laureatki drugiego miejsca. W roku szkolnym 2015/2016 wystartowała w VI Olimpiadzie Języka Hiszpańskiego, w której zdobyła tytuł laureatki pierwszego miejsca.

