Uzasadnienie przyznania nagrody
„CYPRIANKA”

Izabela Śliwińska kl. IIIE
Iza jest tytanem pracy. Pomimo bardzo dużej wiedzy historycznej cały czas
pracuje, aby być na jeszcze wyższym poziomie. Jej trud i ciężka praca przez trzy
ostatnie semestry opłaciły się. Dziś Iza może pochwalić się wynikiem matury z
historii 100%. Oprócz zainteresowań historycznych startowała również w
olimpiadach związanych z wiedzą o społeczeństwie oraz przedsiębiorczością.
Pomimo wielu tygodni spędzonych poza szkołą z powodu choroby potrafiła
pogodzić olimpiady z bieżącą nauką otrzymując na koniec roku świadectwo z
wyróżnieniem. Jej główne osiągnięcia to zdobycie: podwójnego tytułu laureata
Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, tytułu finalisty
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, Olimpiady Wiedzy o Prawach
Człowieka w Świecie Współczesnym, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o
Społeczeństwie, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej oraz Olimpiady
Losy żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego (100% z matury).
Natalia Wiśniewska kl. IIIE
Natalia jest wszechstronnie uzdolniona, bardzo pracowita a przy tym niezwykle
skromna. Wiele razy pomagała na odległość rozwiązując problemy klasowe w
momencie kiedy wychowawca był poza szkołą. Piastowała funkcję gospodarza i
zastępcy gospodarza. Reprezentowała szkołę w przeróżnych olimpiadach (nawet
w dniu studniówki lub świeżo po operacji kolana). Ma najwyższą średnią w klasie
i świadectwo z wyróżnieniem. Zawsze uśmiechnięta lubiana przez uczniów i
nauczycieli. Jej główne osiągnięcia to tytuły: laureata Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy o Prawie, Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności, tytuł
finalisty Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową oraz
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej.
Karolina Łozowska kl. III B
Lekkoatletyka z wysoką średnią dydaktyczną. Reprezentantka Kadry Narodowej
Juniorów. Podczas Podlaskiej Gali Olimpijskiej 25 lutego 2017r, w Hotelu
Gołębiewski w Białymstoku, Została wybrana przez Podlaską Radę Olimpijską i

Gazetę Współczesną Nadzieją Olimpijską. Zdobywczyni wielu laurów
sportowych, zarówno na szczeblu krajowymi międzynarodowym: srebrny medal
Mistrzostw Europy Juniorek młodszych w biegu na 400m Tibilisi; srebrny medal
Mistrzostw Europy Juniorek młodszych w biegu sztafetowym Tibilisi; złoty
medal Ogólnopolskiej Olimpiady młodzieży – Wrocław; VI miejsce Mistrzostw
Świata Juniorów w biegu 4x400m – Bydgoszcz; złoty medal na Halowych
Mistrzostwach Polski U 20 w biegu na 400m - w Toruniu.

Magdalena Wajszczyk kl. III H
Zdobyła tytuł finalisty XLIII Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 2016/17.
Będąc w pierwszej klasie uzyskała wyróżnienie na etapie okręgowym XLII
Olimpiady Geograficznej awansując do części ustnej zawodów. Jest osobą
lubianą w klasie, zawsze chętną do udzielania pomocy innym. Przez trzy lata
nauki zawsze miała wysoką średnią dydaktyczną.

Karol Pogorzelski kl. III H
Finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach oraz
Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Uczestniczył
też w Olimpiadzie Przedsiębiorczości i Zarządzania, Olimpiadzie o Diamentowy
Indeks AGH i Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym Geoplaneta. Jest osobą
kreatywną, posiadającą wiele pomysłów i potrafiącą wprowadzić je w życie.
Przez trzy lata aktywnie działał w samorządzie klasowym. Karol to uczeń lubiany
przez rówieśników i nauczycieli, pogodny, zawsze chętny do pomocy. Jest osobą
ambitną, lubiącą wyzwania i sięgającą po realizację wysokich celów. Posiadane
przez niego umiejętność pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej i
zarządzania zespołem wykorzystał podczas działań samorządu szkolnego i
prowadzenia szkolnych social media - pracuje w grupie naukowej oraz jest
fotografem szkolnego Facebooka. Jest także pomysłodawcą i współrealizatorem
szkolnych eventów. Uczestniczył w projekcie międzynarodowym, w którym, był
odpowiedzialny za nagranie, realizację scenariuszy i montaż filmów promujących
szkołę. Przy jego zaangażowaniu powstało wiele inicjatyw w czasie przyjazdu do
naszej szkoły gości z krajów partnerskich (Włoch, Hiszpanii, Węgier, Turcji oraz
Holandii) uczestniczących w projekcie.
Filip Kamiński kl. III H
Zdobywca II miejsce w Konkursie „Matematyczny Maraton” organizowanym
przez Politechnikę Białostocką. Od trzech lat pełni funkcję przewodniczącego
samorządu szkolnego. Reprezentuje naszą szkołę podczas ważnych wydarzeń na
terenie miasta. Jest inicjatorem i pomysłodawcą wielu szkolnych projektów m.in.

Nocy w szkole czy przebudowy szkolnego radiowęzła, w którym działa od kilku
lat. W swojej pracy w samorządzie wykorzystuje umiejętność współpracy w
zespole, negocjacji i osiągania kompromisów. Umiejętność komunikacji
interpersonalnej i łatwość w nawiązywaniu kontaktów wykorzystał podczas
bardzo aktywnego uczestnictwa w programie Erasmus+ przy wymianie
międzynarodowej młodzieży z Włoch, Hiszpanii, Węgier, Turcji oraz Holandii.
Jest on osobą otwartą na zmiany, łatwo odnajduje się w nowym środowisku. Lubi
poznawać ludzi, odważnie i pewnie podchodzi do nowych wyzwań. Jest osobą
kreatywną, chętnie podejmującą działania na rzecz innych.
Jan Filip Szmurło kl. IIIA
Janek to humanista w pełnym tego słowa znaczeniu. Ma szerokie zainteresowania
związane przede wszystkim z historią, filozofią, polityką. Jego wypowiedzi ustne
i pisemne cechują się komunikatywnością, jasnością stylu, lekkością, ujawniają
oryginalność, kreatywność myślenia i interpretacji problematyki. Janek brał
udział w licznych olimpiadach przedmiotowych, jest laureatem Olimpiady
Historycznej, finalistą Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym, Olimpiady Losy
Żołnierza i Dzieje Oręża oraz Olimpiady Solidarności. Odznacza się dużą kulturą
osobistą, jest koleżeński, cieszy się dużą sympatią wśród koleżanek i kolegów.
Adrian Świerbutowski kl. IIIA
Adrian ujawnia szczególne zainteresowania historyczne, jest typem historyka badacza, naukowca, brał udział w sesjach naukowych organizowanych przez
białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej, samodzielnie przeprowadzał
kwerendę materiałów archiwalnych. Dwukrotnie reprezentował naszą szkołę w
Olimpiadzie Historycznej uzyskując tytuły: Finalisty i Laureata. Adrian jest także
Finalistą Olimpiady Wiedzy Historycznej. Odznacza się dużą kulturą osobistą,
jest koleżeński, cieszy się dużą sympatią wśród koleżanek i kolegów.
Adrianna Bołtryk kl. IIIi
Pasjonatka historii, laureatka XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Polska
Piastowska". Dwukrotna uczestniczka Olimpiady Historycznej szczebla
okręgowego. Pracowita, skromna, sumiennie wywiązująca się z wszystkich
obowiązków.

Martyna Sałaj kl. IIIi
Laureatka XIX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie oraz Ogólnopolskiej
Olimpiady Wiedzy o Społeczeństwie. Finalistka VII Olimpiady Wiedzy o
Państwie i Prawie oraz VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP. Wzorowa
uczennica zaangażowana w życie klasy i szkoły.
Łukasz Dębski kl. IIIG
Przez dłuuugie trzy lata liceum do szkoły chodził jak w zegarku... to jeden z
najbardziej pracowitych uczniów naszej szkoły i Mistrz 100% frekwencji.
ŁUKASZ Dębski z klasy 3g - trzykrotnie na podium za najwyższą średnią
rocznika 1999 i trzykrotnie nagradzany za najwyższą z możliwych obecność na
zajęciach. Naszemu mistrzowi życzymy 100 % wyników na maturze.

