
„Sukces w życiu nie polega  
na tym, że zawsze zwyciężamy,  

lecz na tym, że nigdy  
się nie poddajemy.” 

Stypendia 2021/2022 
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3  

w Augustowie 
 



 „Gdy z naturą niezwykłą  
i wybitną połączy się 

wykształcenie naukowe, 
wówczas powstaje  

coś wspaniałego  
i osobliwego.” 

Cyceron 



Stypendia  
za najwyższe  

wyniki w nauce  
w I semestrze  

roku szkolnego 2021/2022 
klasy V - VI 



Zuzanna Niekraś, klasa Vb 

- średnia ocen 5,75 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Rano nie mogę się doczekać, aż zjem pyszne śniadanie 
przyrządzone przez moją mamę i spotkania z moją 
przyjaciółką.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Jeśli mogłabym zamienić się z jakąś osobą na tydzień,  
byłby to ktoś, kto podróżuje i zwiedza świat.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodaje mi spacer, zabawa z pupilami domowymi, 
spędzanie czasu z rodziną, przyjaciółmi oraz zajęcia                
z hip hopu, na które bardzo lubię chodzić.” 
 
 



Iga Przekop, klasa Vb 

- średnia ocen 5,75 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Najczęściej rano nie mogę się doczekać, aż spotkam                              
się z przyjaciółkami na treningu.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym             
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Chciałabym zamienić się miejscami z moimi  
przyjaciółkami Patrycją lub Zuzią (obydwie są z kajaków).” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodaje mi trening kajakarski z moimi 
przyjaciółkami.” 
 
 



Natalia Ewa Grochowska,  
klasa Va 

- średnia ocen 5,67 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



 
 
Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Nie mogę doczekać się spotkania ze znajomymi.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Chciałabym, aby był to któryś celebryta, żeby zobaczyć,  
jak to jest być popularnym.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodaje mi chodzenie na dodatkowe zajęcia  
lub spotkania ze znajomymi.” 



Julia Kuzio, klasa Vb 

- średnia ocen 5,67 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Kiedy budzę się rano, nie mogę doczekać się tego,  
co przyniesie mi nowy dzień. Spotkania z koleżankami  
oraz wyjścia na świeże powietrze. 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Gdybym miała zamienić się na tydzień miejscami z kimś 
innym, byłaby to piosenkarka Melanie Martinez.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodaje mi spędzanie czasu z koleżankami,  
słuchanie muzyki oraz słoneczne dni.” 
 
 



Maksymilian Bagiński,  
klasa Vb 

- średnia ocen 5,58 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Z niecierpliwością czekam na śniadanie i zabawy z kotem.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym            
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Najchętniej zamieniłbym się ze znanym siatkarzem, 
ponieważ mój ulubiony sport to siatkówka! ” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Dużo sił i energii dodaje mi dobra zabawa z przyjaciółmi.” 
 



    Zuzanna Weronika Kopania, 
    klasa Vb 

- średnia ocen 5,58 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano?  
„Nie mogę się doczekać, kiedy wrócę ze szkoły do domu.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Chciałabym na tydzień zostać moim psem.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Mam dużo energii, kiedy jestem wyspana.” 
 



Mikołaj Kozłowski, klasa VIa 

- średnia ocen 5,58 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Gdy obudzę się rano, nie mogę doczekać się momentu, 
 kiedy usiądę do ulubionych zajęć.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Chciałbym na tydzień zamienić się miejscem z ulubionym 
Youtuberem, aby zobaczyć, jak wygląda Jego praca.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodaje mi wspólna wycieczka z przyjaciółmi  
i pożywne śniadanie.” 



Stypendia  
za najwyższe  

wyniki w nauce  
w I semestrze  

roku szkolnego 2021/2022 
klasy VII - VIII 

 



Laura Juchniewicz, klasa VIIa 

- średnia ocen 5,93 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz się rano? 
„Gdy budzę się rano, nie mogę doczekać się porannego rozciągania, 
które uspokaja mnie i przygotowuje na różne aktywności fizyczne  
w ciągu dnia.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym             
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Chciałabym wcielić się w osobę z mojego bliskiego otoczenia,  
by zobaczyć, jak wygląda moje życie i jak się zachowuję  
z perspektywy innych ludzi.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodaje mi każda aktywność sportowa. Zawsze                  
po zrobieniu treningu czuję się świeżo i mam ochotę do działania.” 

 
 



Justyna Leszczyńska, klasa VIIId 

- średnia ocen 5,86 
z obowiązkowych 

przedmiotów nauczania 
oraz wzorowa ocena 

zachowania 
- udział w eliminacjach 

szkolnych Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka 

Polskiego 

 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz się rano? 
„Kiedy budzę się rano, nie mogę doczekać się spaceru z psem.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym                
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Gdybym mogła zamienić się z kimś miejscami na jeden 
tydzień, byłby to ktoś z mojej rodziny.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodaje mi świeże powietrze i ciepła herbata.” 
 



Hanna Chodorska, klasa VIIIa 

- średnia ocen 5,71 
z obowiązkowych 

przedmiotów nauczania oraz 
wzorowa ocena zachowania 

- udział w eliminacjach 
rejonowych Wojewódzkiego 

Konkursu z Biologii 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz             
się rano? 
„Nie mogę się doczekać, co przyniesie mi nowy dzień  
i spotkania z przyjaciółmi.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym                     
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Chciałabym zamienić się miejscami z podróżnikiem,  
żebym mogła odwiedzić wiele nowych miejsc i poznać 
nowych ludzi.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodają mi spotkania z przyjaciółmi.” 



Laura Grajewska, klasa VIIe 

- średnia ocen 5,71 
z obowiązkowych 

przedmiotów nauczania 
oraz wzorowa ocena 

zachowania 
- udział w eliminacjach 

szkolnych 
Wojewódzkiego 

Konkursu z Matematyki 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz               
się rano? 
„Budząc się rano, nie mogę doczekać się spotkania z moimi 
przyjaciółmi.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym              
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Gdybym miała taką opcję zamiany, chciałabym,  
aby był to ktoś z zupełnie innego kraju, żeby poznać 
tamtejsze tradycje i zwyczaje.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodają mi ćwiczenia, muzyka i zwiedzanie nowych 
miejsc.” 

 
 



    Aleksandra Grochowska,  
    klasa VIIIa 

- średnia ocen 5,71 
z obowiązkowych 

przedmiotów nauczania oraz 
wzorowa ocena zachowania 

- udział w eliminacjach 
rejonowych Wojewódzkich 

Konkursów z Języka 
Polskiego i Matematyki 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Kiedy budzę się rano, nie mogę doczekać się nowych 
wyzwań, które czekają na mnie tego dnia.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Gdybym mogła zamienić się z kimś miejscem na jeden 
tydzień, byłby to mieszkaniec innego kontynentu,                
by poznać jego kulturę.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodają mi treningi sportowe.” 
 



Marta Mojsiewicz, klasa VIIIa 

- średnia ocen 5,71 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz                    
się rano? 
„Gdy budzę się rano, nie mogę się doczekać tego,                          
co przyniesie mi nowy dzień.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym              
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Gdybym mogła zamienić się miejscami z jakąś osobą,          
byłby to ktoś znany, ponieważ chciałabym wiedzieć,               
jak to jest być sławnym.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodają mi moje pasje.” 

 
 



Mateusz Oskar Obek, klasa VIIIe 

- średnia ocen 5,86 
z obowiązkowych 

przedmiotów nauczania  
oraz wzorowa ocena 

zachowania 
- udział w eliminacjach 

rejonowych Wojewódzkiego 
Konkursu z Fizyki 

- Udział w eliminacjach 
szkolnych Wojewódzkiego 

Konkursu z Geografii 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Kiedy budzę się rano, nie mogę doczekać się pięknego dnia, 
jaki na mnie czeka.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Jeżeli mógłbym zamienić się z kimś miejscami na jeden 
tydzień, wybrałbym osobę, która jest zupełnie inna niż ja, 
żeby zobaczyć, jak różni się jej życie w stosunku do mojego.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodają mi ruch, jedzenie, słońce.” 
 



Emilia Siłkowska, klasa VIIId 

- średnia ocen 5,64 
z obowiązkowych 

przedmiotów nauczania 
oraz wzorowa ocena 

zachowania 
- udział w eliminacjach 

szkolnych Wojewódzkiego 
Konkursu z Języka 

Polskiego 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz                      
się rano? 
„Gdy budzę się rano, nie mogę doczekać się tego,                    
co przyniesie mi kolejny dzień.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym              
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Gdybym mogła zamienić się miejscami z kimś na jeden 
tydzień, byłaby to zagraniczna aktorka.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodaje mi praca, którą wykonuję w ciągu dnia, 
wtedy czuję się dumna z siebie, że zrobiłam                        
coś pożytecznego.” 
 



Amelia Świątkowska,  
klasa VIIa 

- średnia ocen 5,64 
z obowiązkowych 

przedmiotów 
nauczania oraz 
wzorowa ocena 

zachowania 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz                       
się rano? 
„Gdy budzę się rano, nie mogę doczekać się,                             
aż napiję się swojej ulubionej gorącej czekolady.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym                
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Gdybym mogła zamienić się z kimś innym na jeden 
tydzień, byłby to ktoś sławny na całym świecie, bo chcę 
zobaczyć, jak wygląda takie życie. ” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodaje mi muzyka, czas spędzony z rodziną                     
i przyjaciółmi oraz przebywanie na świeżym powietrzu. ” 

 

 



Emilia Rymarczyk, klasa VIId 

- średnia ocen 5,57 
z obowiązkowych 

przedmiotów nauczania 
oraz wzorowa  

ocena zachowania 
- udział w eliminacjach 

rejonowych 
Wojewódzkiego 

Konkursu z Matematyki 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Każdego poranka nie mogę doczekać się treningu.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Najchętniej zamieniłabym się miejscami ze wspaniałą 
kajakarką, złotą medalistką olimpijską Lisą Carrington.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Mnóstwa energii dodaje mi zabawa z psem.” 
 



GRATULUJEMY! 



Stypendia  
za wybitne  

osiągnięcia sportowe 
w I semestrze  

roku szkolnego 
2021/2022 



„Jest tylko jeden sposób, 
aby osiągnąć sukces 

praktycznie  
we wszystkim:  

dać z siebie wszystko.” 









Dominika Kolęda, klasa VIIIa  

- IV miejsce w Mistrzostwach 

Grupy Północnej w 

sztafetowych biegach 

przełajowych - awans do finału 

wojewódzkiego  

 

  Zawodniczka klubu UKS 

„Technik”. 
 

 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz                      
się rano? 
„Gdy budzę się rano, nie mogę doczekać się, aż wyjdę                   
na spacer z psem i zjem pożywne śniadanie. Bardzo lubię 
poranną rutynę, dodaje mi to energii na cały dzień.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym              
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Gdybym mogła zamienić się miejscami z kimś innym         
na cały tydzień, byłaby to na pewno jakaś popularna osoba. 
Chciałabym zobaczyć, czy rzeczywiście fajnie być 
rozpoznawalnym.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodają mi trening, siłownia, spacer, spędzanie 
czasu z rodziną, przyjaciółką i jedzenie oczywiście.” 
 



Milena Wysocka, klasa VIIIa 
- VIII miejsce w Mistrzostwach 

Augustowa w biegach 

przełajowych  

- IV miejsce w Mistrzostwach 

Grupy Północnej  

w sztafetowych biegach 

przełajowych - awans do finału 

wojewódzkiego  

  Zawodniczka AKS „Sparta”  

w kajakarstwie. 

 

 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Gdy budzę się rano, czekam na chwilę, kiedy będę miała 
czas dla siebie i na popołudniowe treningi.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Chciałabym zamienić się miejscami z kimś, kto mieszka  
w jakimś egzotycznym kraju, żeby zobaczyć, jak wygląda 
tam życie.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energię dają mi treningi, przyjaciele i rodzina.” 

 



Krzysztof Toczko, klasa Va 
- I miejsce w Mistrzostwach 
Augustowa w piłce nożnej 
- I miejsce w Mistrzostwach 
Augustowa w biegach przełajowych 
- I miejsce w Mistrzostwach Powiatu 
Augustowskiego w piłce nożnej  
- III miejsce w Mistrzostwach Grupy 
północnej w pice nożnej 
- IV miejsce w finale Grupy Północnej 
w sztafetowych biegach przełajowych  

Zawodnik klubów UKS „Technik”, 
AKS „Sparta” 
 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  

się rano? 

„Kiedy budzę się rano, nie mogę doczekać się rozmowy  

z kolegami.” 

 

Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  

na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 

„Gdybym mógł zamienić się z kimś miejscami, najchętniej 

chciałbym być Antkiem, kolegą z mojej klasy. Antek  

jest sympatycznym i uczynnym kolegą i jest lubiany w klasie.” 

 

Co dodaje Ci energii? 

„Zapału dodają mi rozmowy z kolegami oraz uprawianie różnych 

sportów: koszykówka, piłka nożna, snowboard, bieganie, jazda  

na rowerze.” 

 



Kacper Klukowski, klasa VIIIa 
- II miejsce w Mistrzostwach                  

w tenisie stołowym 

- III miejsce w Mistrzostwach                 

w piłce koszykowej  

- II miejsce w Siatkarskich Igrzyskach    

o Puchar Burmistrza Miasta Augustowa 

- III miejsce w finale Grupy Północnej   

w tenisie stołowym 

- VII miejsce w finale Grupy Północnej 

w sztafetowych biegach przełajowych 

Kacper należy do kadry narodowej  

w wodnych skokach narciarskich. 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Od rana czekam na spotkania z przyjaciółmi.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Chciałbym być przez chwilę na miejscu mistrza świata  
w narciarstwie wodnym.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Rywalizacja i zwycięstwa na zawodach dają mi energię  
na dalsze treningi. ” 



Paweł Śpiczko, klasa VIIIa 

- II miejsce w Mistrzostwach               

w tenisie stołowym 

- III miejsce w Mistrzostwach              

w piłce koszykowej  

- II miejsce w Siatkarskich Igrzyskach 

o Puchar Burmistrza Miasta 

Augustowa 

- III miejsce w finale Grupy Północnej 

w tenisie stołowym 

- VII miejsce w finale Grupy Północnej 

w sztafetowych biegach przełajowych 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Już od rana czekam na spotkania z przyjaciółmi.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym  
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Bardzo chętnie zamieniłbym się miejscami z mistrzem  
tenisa ziemnego Rafaelem Nadalem.” 
 
Co dodaje Ci energii?” 
„Energii i zapału do pracy dodają mi słowa docenienia.” 



Gabriel Łaskowski, klasa VIIIc 

- I miejsce w turnieju 

szachowym Grand Prix  

Zima – Wiosna 2022 

- II miejsce w finale Grupy 

Północnej w szachach 

sportowych 

- VI miejsce w finale 

Województwa Podlaskiego  

w szachach sportowych  



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz                        
się rano? 
„Gdy budzę się rano, czekam na spotkanie ze znajomymi.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym               
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Gdybym mógł zamienić się miejscami na jeden tydzień  
z inną osobą, byłby to mój Tata.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Ogromna dawka energii to każda rozegrana partia 
szachów.” 



Mariusz Filipkowski, klasa VIIIe 

- II miejsce w Mistrzostwach  
w tenisie stołowym 
- III miejsce w Mistrzostwach  
w piłce koszykowej  
- II miejsce w Siatkarskich Igrzyskach  
o Puchar Burmistrza Miasta Augustowa 
- III miejsce w finale Grupy Północnej  
w tenisie stołowym   
- VII miejsce w finale Grupy Północnej  
w sztafetowych biegach przełajowych 



Czego nie możesz się doczekać, kiedy budzisz  
się rano? 
„Nie mogę się doczekać, aż będą wakacje.” 
 
Gdybyś mógł zamienić się miejscami z kimś innym 
na jeden tydzień, kim chciałbyś, aby była ta osoba? 
„Chciałbym zamienić się miejscami z osobą,  
która ma ciekawe życie np. podróżnik, ponieważ lubię 
zdobywać nowe doświadczenia.” 
 
Co dodaje Ci energii? 
„Energii dodają mi chwile, gdy coś mi się udaje  
albo robię coś, co lubię robić.” 



GRATULUJEMY! 


