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Konkurs IMGW-PIB „Jedna Planeta” rozstrzygnięty 
 

 
 
Jury konkursu edukacyjnego IMGW-PIB „Jedna Planeta” wyłoniło zwycięskie szkoły oraz uczniów 
z najlepszą sprawdzalnością prognoz pogody. Zwycięzcami konkursu „Jedna Planeta” zostały: 
1. miejsce – Szkoła Podstawowa im. Św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców 
w Lublińcu. 
2. miejsce – Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błeńskiej w Kowalach. 
3. miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie. 
 
Najlepsze wyniki sprawdzalności prognoz pogody oraz tytuł „Meteorologa Przyszłości i Ambasadora 
IMGW-PIB” uzyskali: 
1. miejsce: OSKAR WRĘCZYCKI (Szkoła Podstawowa im. Św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców). 
2. miejsce: KLAUDIA PISARSKA (Szkoła Podstawowa im. Św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców). 
3. miejsce: ANNA POSTRACH (Szkoła Podstawowa im. Św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców). 
4. miejsce: HANNA LATOSI (Szkoła Podstawowa im. Św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców). 
5. miejsce: MATEUSZ ROGOWSKI (Szkoła Podstawowa w Radziłowie). 
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Jury Konkursu postanowiło dodatkowo wyróżnić 7 uczniów z wysoką sprawdzalnością prognoz. Są to: 
JULIA SZEWCZYK (Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące im. dr Wandy Błeńskiej). 
TOMASZ ZEBZDA (I Liceum Ogólnokształcące w Nowej Sarzynie). 
PIOTR KASZUBSKI (Szkoła Podstawowa im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie). 
JAKUB TRUCHAN (Liceum Ogólnokształcące w Zakliczynie). 
DAWID WAJDA (Publiczna Szkoła Podstawowa im. sierż. AK J. Siwaka „Waligóry” w Buchcicach). 
ALEKSANDRA WIRTEK (Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Człekówce). 
MAGDALENA KUROWICKA (Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Niecieczy). 

Zwycięskie szkoły otrzymają nagrody pieniężne w wysokości 50.000 zł każda. Pięciu najlepszych 
uczniów, oprócz tytułu „Meteorologa Przyszłości i Ambasadora IMGW-PIB”, otrzyma nagrody 
rzeczowe, a wyróżnieni uczniowie – specjalne dyplomy oraz drobne upominki. Nagrody rzeczowe 
zostaną uroczyście wręczone na początku nowego roku szkolnego.  

Konkurs adresowany był do uczniów wszystkich szkół podstawowych i średnich. 
Do współzawodnictwa przystąpiło 1111 placówek. Zabawa składała się z dwóch zasadniczych etapów. 
W pierwszym uczestnicy, przez 4 tygodnie kwietnia, wysyłali za pośrednictwem aplikacji mobilnej 
METEO IMGW „Prognoza dla Polski” raporty z informacją o pogodzie w swojej okolicy. Liczyła się 
aktywność i regularność w wysyłaniu raportów, ponieważ do kolejnego etapu przechodziło tylko 
20 najbardziej zaangażowanych szkół. W finałowym etapie wyznaczeni przez szkołę uczniowie 
(po pięciu z każdej szkoły) w okresie od 16 maja do 10 czerwca wysyłali codziennie prognozę 
temperatury oraz opadów dla wybranej miejscowości. To była najtrudniejsza, ale jednocześnie 
najbardziej emocjonująca część Konkursu. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt tysięcy raportów pogodowych 
oraz 2 tysiące prognoz.  
 
Pogoda, jej umiejętne obserwowanie i prognozowaniem nie jest łatwą materią, dlatego duże 
zaangażowanie młodzieży bardzo nas cieszy. Gratulujemy zwycięzcom oraz wyróżnionym. 
Wszystkim uczniom i nauczycielom dziękujemy za udział w konkursie. Przypominamy o lekcjach 
i materiałach edukacyjnych przygotowanych przez IMGW-PIB – 
https://www.imgw.pl/instytut/edukacja  
 
Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: meteo.imgw.pl/jednaplaneta. 

 
 
Dodatkowe informacje 24h/dobę:  
IMGW-PIB Biuro Prasowe   
Twitter: https://twitter.com/IMGWmeteo  
E. biuroprasowe@imgw.pl | T. (+48) 503 122 100  
 
SERWIS POGODOWY DLA POLSKI: https://meteo.imgw.pl/ 
APLIKACJA MOBILNA: http://aplikacjameteo.imgw.pl/ 
SERWIS Z CAŁOROCZNĄ POGODĄ DLA GÓR: http://gory.imgw.pl/ 
DARMOWY WIDGET POGODOWY: http://widgetmeteo.imgw.pl/ 
 
IMGW-PIB. Instytut pełni kluczową rolę w osłonie meteorologicznej kraju od 1919 roku. Od Tatr po 
Bałtyk, od Karpat po Zalew Szczeciński analizujemy, dostarczamy prognozy i wydajemy ostrzeżenie. 
Nasze systemy informacyjne i rozwiązania działają 24/7 przez cały rok, wsparte wiedzą i 
doświadczeniem analityków i specjalistów meteorologii i hydrologii. Jesteśmy Instytutem 
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skupiającym wysokiej klasy specjalistów i dysponujemy niezbędną infrastrukturą do pracy nad nim. 
Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. 
 


