
Uczniowie Kopernika (I LO w Grajewie) 

biorą przykład ze swojego patrona i podążają do gwiazd. 

Elżbieta Sokołowska, uczennica klasy 3H – finalistka 46 Olimpiady Języka Angielskiego. 

Do ostatniego (trzeciego) etapu konkursu została zakwalifikowana jako jedna z 67 uczniów 

szkół średnich w Polsce, jedna z sześciorga uczniów reprezentujących województwa wschodnie 

(pozostałych pięcioro finalistów to uczniowie lubelskich liceów) oraz jedyna reprezentantka 

województwa podlaskiego. 

Warunkiem dotarcia do finału było przejście dwóch etapów: szkolnego i okręgowego. Podczas 

zawodów I i II stopnia Elżbieta wykazała się rozległą wiedzą gramatyczną i leksykalną. 

Przystępując do zawodów II stopnia, musiała popisać się nie tylko znajomością języka w części 

pisemnej, ale także umiejętnością prowadzenia swobodnej rozmowy w języku angielskim oraz 

wiedzą z zakresu historii, geografii i literatury Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. 

Przed Elżbietą ostatni etap – ogólnopolski, czyli kolejny egzamin pisemny i ustny sprawdzian 

wiedzy historycznej, geograficznej, kulturowej i politycznej krajów anglojęzycznych. 

Pula sześciu lektur literatury angielskiej i amerykańskiej, które należało przeczytać i opracować 

przygotowując się do etapu II, powiększyła się o dwie kolejne pozycje. 

Opiekun finalistki: Pani Urszula Partyka. 

Dziękujemy Panu dr. Jackowi Partyce z Uniwersytetu w Białymstoku za pomoc                                   

w przygotowaniu Elżbiety do rozmowy z lektur. 

Weronika Dziejma, uczennica klasy 3B – finalistka Olimpiady Wiedzy Chemicznej                          

z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dla szkół ponadpodstawowych. 

Olimpiada organizowana jest przez Uniwersytet Jagielloński – Wydział Chemii oraz Fundację 

Nauka i Wiedza. Celem Olimpiady jest umożliwienie uczniom zainteresowanym chemią 

sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności, rozbudzenie zainteresowania chemią wśród 

uczniów szkół ponadpodstawowych, ale przede wszystkim rozpoznanie szczególnie 

utalentowanych uczniów w dziedzinie chemii. 

Weronika znalazła się w finale olimpiady wśród około 200 uczestników, którzy dostali się do 

etapu III – centralnego. 

Opiekun finalistki: Pani Bożena Paliwoda. 

 

Emilia Dagmara Czaplicka, uczennica klasy 3H – reprezentuje I Liceum Ogólnokształcące 

im. Mikołaja Kopernika w Grajewie w Olimpiadzie Biologicznej organizowanej przez 

Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Uczestnikami olimpiady są nie tylko uczniowie 

szkół średnich z województwa podlaskiego, ale cieszy się ona zainteresowaniem również 

uczniów z innych województw. 

Zawody składają się z trzech etapów: napisania pracy badawczej lub eseju, testu wiedzy 

biologicznej i prezentacji pracy.  



Praca Emilii pt.: „Wykorzystanie zwierząt w badaniach laboratoryjnych – czy jest 

niezbędne dla rozwoju nauki?” została dobrze oceniona przez recenzentów i stała się 

przepustką do kolejnego etapu. 

Opiekun: Pani Helena Baranowska. 

 

Jakub Zyskowski, Patryk Karwowski - uczniowie klasy 3E(gimn.) i Jakub Cisło - uczeń 

klasy 3B (podst.) zajęli 2 miejsce w województwie podlaskim w Ogólnopolskim Konkursie 

CyberSkiller Challenge Poland 2021 Edycja II. 

Celem konkurs jest szerzenie umiejętności i praktycznej wiedzy o cyberbezpieczeństwie. 

Opiekun: Pani Izabela Klimaszewska. 

 

WSZYSTKIM FINALISTOM I UCZESTNIKOM OLIMPIAD I KONKURSÓW 

oraz ich opiekunom 

gratulujemy odniesionych sukcesów.  

Jesteśmy z Was DUMNI!!! 

 

                                                                                            Społeczność Kopernika 


