
 

 

na 4.87, Niedziałkow-

ska Izabela 4.86, Pu-

czyńska Wiktoria 4.86, 

Stawska Patrycja 4.85, 

Rybczyński Jędrzej 

4.83, 

Dzięciołowska Wiktoria 

4.80. Trzcińska Klaudia 

4.79, 

Guga Hanna 5.40, 

Trojanowska Daria 5.35, 

Piotr Pietrzak 5.29, 

Mrówczyński  Kamil 5.21, 

Miś Agata 5.15, 

Krzemińska Katarzyna 

5.14, Brożek Daria 5.14, 

Januszewska Agata 5.13, 

Świstek Paulina 5.07, 

Gackowska Bogusława 

5.07 , Ejsmont Aleksan-

dra 5.00, Waśkowska 

Martyna 4,93 ,          

Ulaszewska Agata 4.93,  

Stefańska Justyna 4.93, 

Ulaszewska Katarzyna 

4.93, 

Łochocka Zuzanna  4.93 

Chmielewska Wiktoria 

4.87, Strzelczak Justy-
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Pozdrowienia  

SZKOLNI PRYMUSI -PÓ ŁROCZE 2014  

                  Na zdjęciu: Wzorowi Uczniowie 



Laureaci Konkursów Przedmiotowych  

 
Sportowe: 

I miejsce dziewcząt w Turnieju 

Piłki Siatkowej w ramach Powia-

towej Gimnazjady, IV miejsce            

w ćwierćfinale Gimnazjady Woje-

w ó d z k i e j . 

III miejsce Drużyny Piłkarskiej 

Dziewcząt i I miejsce chłopców         

w rozgrywkach organizowanych 

w ramach festynu „Nastolatków 

wyczyny bez narkotyków, alkoho-

l u ,  n i k o t y n y ” . 

IV i VI miejsce w XI Mikołajko-

wym Turnieju Tenisa Stołowego- 

Służewo 2013 ( Rafał Langner, 

W e r o n i k a  D ą b r o w s k a ) 

II miejsce chłopców i III miejsce 

dziewcząt w Turnieju Piłki Nożnej          

w ramach Powiatowej Gimnazjady. 

III miejsce w piłce ręcznej dziewcząt    

w ćwierćfinałach Gimnazjady Woje-

wództwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Alex Karkosik – II miejsce w Pucharze 

Rotax Max Challenge Polska 2013 Mi-

ni Max – zawody kartingowe 

Piotr Pietrzak—

Laureatem Konkur-

sów Przedmiotowych   

z Biologii  i Historii       

i Geografii 

Kamil Mrówczyński-

Laureatem Konkursu 

Przedmiotowego           

z    Biologii. 

Gratulujemy! 

Nasze osiągnięcia w półroczu  

,,Umysł ludzki robi tak 

wielkie postępy, że 

człowiek za nim nie 

nadąża” 

       Andrzej  Majewski  
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Wzorowe frekwencje 
Kl. Ia 

Natalia Sochacka  

Karolina Kamińska  

Weronika Nasińska 

Paulina Świstek 

Michał Staroń 

Plastyczne: 

III miejsce w 23 Wojewódzkim Kon-
kursie Plastycznym” Gdybym był 
malarzem” – Daria Trojanowska 
Wyróżnienie w konkursie plastycz-
nym „Przyroda Województwa Ku-
jawsko-Pomorskiego jakiej nie zna-
cie” – Paulina Małkiewicz. 
III miejsce w XIV Powiatowym Kon-
kursie Plastycznym dla Dzieci i 
Młodzieży „Na ludowo czyli 
kujawskie klimaty – Oliwia 
Kwiatkowska. 
Wyróżnienie w VIII Powiato-
wym Konkursie na Plakat Pro-
filaktyczny „Nastolatków wy-
czyny bez narkotyków, alkoho-
lu i nikotyny – Kacper Bylicki, 
Daria Brożek. 
Ogólnopolski Konkurs Pla-
styczny – „Zawsze zielono, 
zawsze niebiesko”- wyróżnie-
nie  Joanna Litwin. 

Inne 

W VII Powiatowym Kon-

kursie Piosenki       i Recy-

tacji Poezji Patriotycznej: 

I miejsce – Daria Troja-

n o w s k a  k a t e g o r i a 

II miejsce – Julia Barto-

s z e k  p i o s e n k a 

I miejsce – Daria Trojanowska 

–  k a t e g o r i a  p o e z j a 

Wyróżnienie w otwartym kon-

kursie fotograficznym ”Oblicza 

przyrody” zorganizowanym               

z okazji III Lubelskiej edycji 

Nocy Biologów” – Katarzyna 

U l a s z e w s k a 

 

II a 

Konrad Brożek 

Adam Lewandowski 

Łukasz Wietrzykowski 

II c 

Julia Kaczorowska 

Dawid Malinowski 

 

I b 

Martyna Centkowska 

Bartek Dzięciołowski 

Kacper Grabowski 

Kornelia Ochocińska 

Szymon Oleśkowski 

Laura Włodarczyk 

 

I c 

Klaudia kowalska 

Katarzyna Krzemińska 

Weronika Michalska 

Mateusz Puczyński 

Wiktoria Puczyńska 

Jakub Urbański 
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Na zdjęciu: uczniowie z najlepszą frekwencją 



tyczące zakresu wiedzy na 

poszczególne etapy. Można 

powiedzieć, że spore podsta-

wy już posiadałem, ponieważ 

jest to jeden z moich ulubio-

nych przedmiotów i w związ-

ku z tym wiedzę swoją posze-

rzałem samodzielnie wybra-

nymi lekturami, a poza tym 

uważam, że jeśli ktoś się sys-

tematycznie uczy tego, co 

jest na lekcjach, to napraw-

dę dużo wie. Ucząc się, kie-

rowałem się wskazówkami 

pani Aleksandry Gawinec-

kiej mojej nauczycielki histo-

rii.  

Czy biologia i histo-

ria to Twoje ulubione 

przedmioty? Czy masz tak-

że inne zainteresowania? 

Bardzo lubię także geogra-

fię. W ubiegłym roku szkol-

nym wziąłem udział w kon-

kurs ie przedmiotowym                  

z  geografii i zostałem jego 

laureatem. 

  

W ostatnim czasie osiągną-

łeś spektakularny sukces, 

zostałeś  laureatem dwóch 

olimpiad przedmiotowych. 

Tak, udało mi się zo-

stać laureatem dwóch kon-

kursów przedmiotowych                      

z biologii i historii. Już w li-

stopadzie wziąłem udział w 

pierwszym etapie i kiedy 

okazało się, że uzyskałem 

odpowiednią liczbę punktów, 

aby zakwalifikować się do 

dalszego etapu, wziąłem się 

do pracy. 

 Jak pracowałeś, aby osią-

gnąć takie wyniki? 

Jeśli chodzi 

o biologię, to 

muszę powie-

dzieć, że ści-

śle współpra-

cowałem z 

panią dyrek-

tor Anną 

Władkowską, 

czyli moim 

nauczycielem 

biologii. W zasadzie wspól-

nie opracowaliśmy materiał 

z zakresu liceum. Wiele go-

dzin poświęciłem na rozwią-

zywanie testów maturalnych 

i w ten sposób pogłębiałem 

swoją wiedzę. Jeżeli czegoś 

nie wiedziałem, to szukałem 

odpowiedzi w dostępnych mi 

źródłach i zawsze mogłem 

liczyć na imponującą wiedzę 

pani dyrektor. 

Jeśli zaś chodzi o hi-

storię to po dostaniu się do 

etapu rejonowego, a potem 

wojewódzkiego, pracowałem 

w oparciu o uzyskane od or-

ganizatorów informacje do-

PRIMUS INTER PARES 
Wywiad z Piotrem Pietrzakiem –laureatem 

trzech konkursów przedmiotowych  
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wystarczy tylko chcieć! 

 I na koniec standardowe 

pytanie, czy warto się 

uczyć? 

Warto! Oprócz satys-

fakcji z własnego sukcesu, są 

także wymierne korzyści w 

postaci maksymalnej liczby 

punktów z egzaminu gimna-

zjalnego z części humani-

stycznej i matematyczno – 

przyrodniczej bez konieczno-

ści ich pisania ; ). A także 

mogę swobodnie wybierać 

szkołę średnią, ponieważ by-

cie laureatem jest równo-

znaczne z przyjęciem do wy-

branej przez ucznia szkoły. 

 Dziękuję Ci za rozmowę, 

życzę sukcesów w dalszej 

edukacji.  

 

Z Piotrkiem Pietrzakiem 

uczniem klasy III c rozma-

wiała Agnieszka Racka. 

 Gratuluję zatem, niewiele 

osób może cieszyć się ta-

kim sukcesem, być laurea-

tem trzech konkursów 

przedmiotowych to duża 

s p r a w a !                                                                  

A co lubisz robić w wol-

nym czasie? 

Lubię spędzać czas              

z ludźmi, chętnie spotykam 

się z przyjaciółmi: rozma-

wiamy, śmiejemy się, słu-

chamy muzyki. Należę także 

do Związku Harcerstwa 

Rzeczpospolitej. Systema-

tycznie uczestniczę w zbiór-

kach, wyjazdach, biwakach. 

Ostatnio byłem na zimowi-

sku w Gdyni, a wcześniej 

wraz z drużyną w ramach 

akcji „Paczka” zawoziliśmy 

przed świętami Bożego Na-

rodzenia podarunki na Bia-

łoruś 

Co poradziłbyś swoim 

młodszym kolegom, którzy 

planują wziąć udział w 

przyszłości w konkursach 

przedmiotowych? 

Jeśli ktoś poważnie 

myśli o uczestnictwie w tych 

konkursach, to uważam, że 

systematyczna, rzetelna nau-

ka tego, co na lekcji na po-

czątek wystarczy. Tak się 

składa, że w gimnazjum, do 

którego uczęszczam, istnieje 

mnóstwo różnych kółek zain-

teresowań, można liczyć na 

pomoc każdego nauczyciela, 

Na zdjęciu Piotr odbiera               

nagrodę ..Wzorowego Ucznia „              

na półrocze 
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Nasza szkoła, jak każdego 

roku aktywnie włączyła się 

do akcji. 52. wolontariuszy 

z b i e r a ł o  p i e n i ą d z e           

na szczytny cel. Należy 

podkreślić, iż była to naj-

większa liczba wolontariu-

szy , jaką udało się zorga-

nizować z ciechocińskich 

szkół . Najwyższą  kwotę – 

1008 złotych, zebrała Da-

ria Brożek z klasy III b.      

W sztabie , który mieścił 

się MCK, pracowała nau-

czycielka naszej szkoły Pa-

ni Kamila Bolewicka. Wie-

czorem mieliśmy okazję 

pobawić się        w muszli 

koncertowej w Parku Zdro-

jowym, podczas koncer-

tów. Nieodzownym ele-

mentem tego pięknego 

przedsięwzięcia był pokaz 

sztucznych ogni- światełko 

do nieba. 

Hasło: NA RATUNEK  
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Finał WOŚP 12 stycznia 

Na zakup specjalistycz-

nego sprzętu dziecięcej 

medycyny ratunkowej            

i godnej opieki            

medycznej seniorów 

Fot. S. Świątkiewicz 

 

Martyna W. wolontariuszka 



Hasło: NA RATUNEK  

Bezpieczna jazda na nartach, 

snowbo-

ardach           

i sankach.           

Zjeżdżaj 

na wyzna-

czonych 

trasach i 

stosuj się 

do zna-

ków narciarskich.                                        

Ustąp pierwszeństwa narciarzo-

wi poniżej                                            

Wyprzedzaj zawsze w bezpiecz-

nej odległości.                                         

Jeśli wchodzisz lub schodzisz, 

rób to zawsze poboczem trasy.               

W przypadku złej widoczności 

zejdź z tras. W razie wypadku 

zadzwoń pod numer ratunko-

wy .                         Wiktoria Ch. 

 

Ferie to czas beztroskich zabaw 

na śniegu, szaleństw na nar-

tach, akrobacji na lodowisku. 

W zimowe, mroźne dni warto 

pamiętać o bezpieczeństwie 

podczas zabaw na śniegu i lo-

dzie. Co zrobić, żeby po feriach 

zostały miłe wspomnienia? Oto 

kilka rad, które pomogą bez-

piecznie i przyjemnie spędzić 

ferie zimowe: 

- Pamiętaj o odpowiednim ubra-

niu. Ciepła kurtka, czapka, szalik 

i rękawiczki to podstawa. Warto 

założyć kilka warstw odzieży, 

które lepiej chronią przed zim-

nem niż jeden gruby sweter. 

- Podczas zabaw śnieżkami 

upewnij się, że osoby, do któ-

rych rzucasz, mają ochotę na 

taką zabawę.   

-Jeśli znajdziesz się w sytuacji, 

że lód zaczyna pękać połóż się 

na nim, to rozłoży twój  ciężar 

na większej powierzchni . 

Bezpieczna jazda na łyżwach.   

Korzystaj tylko z bezpiecznych 

lodowisk (unikaj zamarzniętych 

stawów i rzek)                                

Pamiętaj o kasku chroniącym 

głowę.                                                          

Dostosuj prędkość i kierunek 

jazdy do liczby łyżwiarzy na    

lodowisku.       . 

Drodzy uczniowie 

Wszyscy wiemy, że zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyż-

wach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić na-

szą kondycję fizyczną. Pamiętajmy jednak, że tylko umiar, zdrowy rozsądek           

i ostrożność pozwolą cieszyć się zimową aurą oraz sprawią, że spędzimy ferie zi-

mowe bezpiecznie.  
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Prawnik 
Prawnicy prowadzą badania na 

temat problemów prawnych, 

przygotowują akty prawne i regu-

lacje, doradzają klientom w spra-

wach prawnych, wyjaśniają im 

aspekty prawne problemów, bro-

nią spraw lub prowadzą postępo-

wania w sądzie  i urzędach lub 

też przewodniczą rozprawom są-

dowym i wydają wyroki w są-

dzie . 

Zadania 

1. Udzielanie porad prawniczych 
klientom 

2. Opracowywanie opinii i eks-
pertyz prawnych, podejmowanie 
spraw prawnych w imieniu klien-
tów i prowadzenie spraw sądo-
wych.                                               
3. Przewodniczenie w postępo-
waniach sądowych i wydawanie  
wyroków w sądzie. Może również 
należeć do nich nadzór nad inny-
mi pracownikami. 

4. Dokumentowanie czynności 
notarialnych; prowadzenie postę-
powania w sprawach związanych 
z prowadzeniem ksiąg wieczys-
tych i rejestrów sądowych.  

5. Wykonywanie czynności egze-
kucyjnych w sprawach cywilnych; 

6. Opracowywanie teoretycznych 
podstaw koncepcji aktów praw-
nych wysokiej rangi, np.  

Kształcenie 
 

W szkole w pierwszej kolejno-
ści trzeba postawić na język 
polski, historię i wiedzę o spo-
łeczeństwie. Najlepiej wybrać 
klasę o profilu humanistycz-
nym (w niektórych szkołach są 
klasy prawnicze). Bardzo przy-
daje się wiedza o aktualnych 
wydarzeniach, należy więc 
uważnie śledzić wiadomości   
w gazetach i telewizji. 

Prawo jest od lat jednym z 
najbardziej obleganych kie-
runków. Można studiować na 
uniwersytetach i w niepań-
stwowych szkołach o profilu 

humanistycznym. Studia są 
ciężkie, bardzo dużo trzeba 
się uczyć na pamięć. Wyma-
gana jest wiedza ze wszystkie-
go: finanse, ochrona środowi-
ska, prawo budowlane, ho-
dowla zwierząt, medycyna 
sądowa itp.                                                                       
Po skończeniu studiów nie 
można od razu pracować w 
zawodzie.  Najpierw trzeba 
odbyć aplikację. Do wyboru  
są między innymi: sędziow-
ska, prokuratorska, adwokac-
ka. Bardzo trudno się na nie 
dostać.  

Str. 8 

Zatrudnienie 
Absolwenci prawa mają wiele 
możliwości pracy : 

1. W sądach 

2. Kancelariach prawniczych 

3. Administracji 

4. Mediach 

5. Bankach 

6. Firmach zajmujących się doradz-
twem 

Plusy i minusy              

zawodu 

+Prawnik to bardzo dobrze 
płatny zawód 

+Znajomość prawa przydaje się 
również w życiu prywatnym 

-Środowisko prawników jest 
bardzo hermetyczne i niechęt-
nie dopuszcza młodych do za-
wodu 

  Ewa Szczęsna 
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Kolejny fenomenalny thriller współcze-

snego  amerykańskiego, pisarza Dana 

Browna.  Według wielu osób jest uważa-

ny za najlepszego pisarza naszych cza-

sów. Jest autorem zekranizowanego w 

2006 roku "Kodu Leonarda da Vinci", a 

także "Zwodniczego punktu"              i 

"Aniołów i demonów". 

Po raz kolejny mamy okazję do uratowa-

nia ludzkości wraz z profesorem Harvar-

du, Robertem Langdonem.  

Profesor budzi się w szpitalu w stolicy 

Toskanii, nie pamięta jednak w jaki spo-

sób tam się znalazł.  

Czasu na rozmyślanie nad tym ma nie 

wiele, ponieważ ledwie co odzyskuje 

przytomność nieznajoma kobieta próbuje 

go zabić. W towarzystwie dr Sienny Bro-

oks profesor ucieka ze szpitala. Będąc już 

w mieszkaniu kobiety, znajduje tajemni-

czy przedmiot, który umieszczony był       

w jego marynarce.  

Langdon wraz z dr Brooks podąża śladem tajemniczych wskazówek ukrytych   w słynnym poema-

cie Dantego, aby odkryć powody pościgu za nim nieznanych wrogów.  

Czytając już na samym początku okładkową recenzję możemy się domyślić, że profesorowi Lang-

donowi uda się uratować ludzkość, bo przecież światowej sławy badacz symboli nie mógłby po-

nieść klęski.  

Pomimo tego, iż z góry znamy zakończenie z zapartym tchem śledzimy na kartach książki przygo-

dy profesora.  

Bardzo cenię sobie tą pozycję, gdyż autor w swym dziele nawiązuje do Biblii, a także mitologii 

greckiej i jednego z najbardziej znanych poematów Dantego - "Boskiej komedii" .                                   

                     Gabrysia Wasilewska  

RECENZJA       Dan Brown  INFERNO 



Pozdrowienia 
Pozdrowienia dla Kornelity z I b  

Pozdrowienia dla Karasia z II c 

Pozdrowienia dla Aleksa Karkosika z I c 

Pozdrowienia dla Polaczka 

Pozdrowienia dla  kółka redakcyjnego 

Pozdrowienia dla ślicznotek z I b Martyny , Oliwii 

Pozdrowienia dla  Adama od Korli 

Pozdrowienia dka Kondzia z Ib 

Pozdrowienia od Bartka Bruskiego, dla Dawida Liszkowskiego, Magdy Szymańskiej i Nati  

Pozdro dla Dźejkopa  z IIb 

Pozdrowienia dla Juustyny Buczkowskiej i Sandry Glonek oraz całej klasy II c i III a 

Pozdrowienia dla  Klaudii Trzcińskiej 

Pozdrowienia dla Kasiuni Krzemińskiej 

Pozdrowienia Centkosi 

Pozdrowienia  dla  Laury . kocham Cię Kocie mój! 

Pozdrowienia dla Martyny Centkowskiej 

Pozdrowienia dla Witolda P z III b 

Pozdrowienia dla  Michała z I b. Kochamy Cię 

Pozdrowienia dla Pani Gapińskiej od III c 

Pozdrowienia dla Hani z III c 

Pozdrowienia dla Natalci z I b 

Pozdrowienia dla Justyny i Sandry od Adama 

Pozdrowienia dla Izy Niedziałkowskiej z I b 

Pozdrowienia dla  Natalki Śmiesznej 

Pozdrawiamy Klaudię Trzcińską z I a 

Pozdrawiam Oliwię Zakrzewską. Przepraszam za wszystko! 

Serdeczne pozdrowienia dla Heleny Zwierzchowskiej za bycie szaloną całe życie! 


