
Konkursy przedmiotowe skierowane sà do uczniów wykazujàcych zainteresowania zwiàzane z wy-
branym przedmiotem. Takie konkursy sà formà wspierania uzdolnieƒ dzieci i m∏odzie˝y. W tym roku
szkolnym dwóch uczniów Publicznego Gimnazjum w Ciechocinku - Kamil Mrówczyƒski oraz Piotr
Pietrzak zostali laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Poni˝ej zamieszczamy wywiad
z jednym z nich.
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Sukces gimnazjalistów

- W ostatnim czasie osiàgnà∏eÊ spektakularny suk-
ces, zosta∏eÊ laureatem dwóch olimpiad przedmioto-
wych.

- Tak, uda∏o mi si´ zostaç laureatem dwóch konkur-
sów przedmiotowych z biologii i historii. Ju˝ w listopa-
dzie wzià∏em udzia∏ w pierwszym etapie i kiedy okaza-
∏o si´, ˝e uzyska∏em odpowiednià liczb´ punktów,
aby zakwalifikowaç si´ do dalszego etapu, wzià∏em
si´ do pracy.

- Jak pracowa∏eÊ, aby osiàgnàç takie wyniki?
- JeÊli chodzi o biologi´, to musz´ powiedzieç, ˝e

ÊciÊle wspó∏pracowa∏em z panià dyrektor Annà W∏ad-
kowskà, czyli moim nauczycielem biologii. W zasadzie
wspólnie opracowaliÊmy materia∏ z zakresu liceum.
Wiele godzin poÊwi´ci∏em na rozwiàzywanie testów
maturalnych i w ten sposób pog∏´bia∏em swojà wiedz´.
Je˝eli czegoÊ nie wiedzia∏em, to szuka∏em odpowie-
dzi w dost´pnych mi êród∏ach i zawsze mog∏em liczyç
na imponujàcà wiedz´ pani dyrektor.

JeÊli zaÊ chodzi o histori´, to po dostaniu si´ do eta-
pu rejonowego, a potem wojewódzkiego, pracowa-
∏em w oparciu o uzyskane od organizatorów informacje
dotyczàce zakresu wiedzy na poszczególne etapy. Mo˝-
na powiedzieç, ˝e spore podstawy ju˝ posiada∏em,

poniewa˝ jest to jeden z moich ulubionych przedmio-
tów i w zwiàzku z tym wiedz´ swojà poszerza∏em sa-
modzielnie wybranymi lekturami, a poza tym uwa˝am,
˝e jeÊli ktoÊ si´ systematycznie uczy tego, co jest na
lekcjach, to naprawd´ du˝o wie. Uczàc si´, kierowa∏em
si´ wskazówkami pani Aleksandry Gawineckiej mojej
nauczycielki historii.

- Czy biologia i historia to Twoje ulubione przed-
mioty? Czy masz tak˝e inne zainteresowania?

- Bardzo lubi´ tak˝e geografi´. W ubieg∏ym roku
szkolnym wzià∏em udzia∏ w konkursie przedmiotowym
z geografii i zosta∏em jego laureatem.

- Gratuluj´ zatem, niewiele osób mo˝e cieszyç si´
takim sukcesem, byç laureatem trzech konkursów
przedmiotowych to du˝a sprawa! A co lubisz robiç
w wolnym czasie?

- Lubi´ sp´dzaç czas z ludêmi, ch´tnie spotykam
si´ z przyjació∏mi: rozmawiamy, Êmiejemy si´, s∏ucha-
my muzyki. Nale˝´ tak˝e do Zwiàzku Harcerstwa Rzecz-
pospolitej. Systematycznie uczestnicz´ w zbiórkach,
wyjazdach, biwakach. Ostatnio by∏em na zimowisku
w Gdyni, a wczeÊniej wraz z dru˝ynà w ramach akcji
„Paczka” zawoziliÊmy przed Êwi´tami Bo˝ego Naro-
dzenia podarunki na Bia∏oruÊ.

- Co poradzi∏byÊ swoim m∏odszym kolegom, którzy
planujà wziàç udzia∏ w przysz∏oÊci w konkursach
przedmiotowych?

- JeÊli ktoÊ powa˝nie myÊli o uczestnictwie w tych
konkursach, to uwa˝am, ˝e systematyczna, rzetelna
nauka tego, co na lekcji na poczàtek wystarczy. Tak
si´ sk∏ada, ˝e w gimnazjum, do którego ucz´szczam,
istnieje mnóstwo ró˝nych kó∏ek zainteresowaƒ, mo˝na
liczyç na pomoc ka˝dego nauczyciela, wystarczy tylko
chcieç!

- I na koniec standardowe pytanie, czy warto si´
uczyç?

- Warto! Oprócz satysfakcji z w∏asnego sukcesu, sà
tak˝e wymierne korzyÊci w postaci maksymalnej liczby
punktów z egzaminu gimnazjalnego z cz´Êci humani-
stycznej i matematyczno-przyrodniczej bez koniecznoÊci
ich pisania ;). A tak˝e mog´ swobodnie wybieraç szko∏´
Êrednià, poniewa˝ bycie laureatem jest równoznaczne
z przyj´ciem do wybranej przez ucznia szko∏y.

- Dzi´kuj´ Ci za rozmow´, ̋ ycz´ sukcesów w dalszej
edukacji.

Z Piotrkiem Pietrzakiem uczniem klasy III c rozma-
wia∏a Agnieszka Racka.
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Piotr Pietrzak - laureat konkursów przedmiotowych z biologii
i historii.

fot. nades∏ane


