
Osiągnięcia uczniów Gimnazjum im. Leszka Czarnego  
w Lutomiersku 2009/2010 

 Wojewódzki Konkurs Geograficzno - Turystyczny „Przez lądy, 
morza i oceany - Azja” finalistka Katarzyna Kubik (3b) 

 Powiatowy konkurs „Choroby Współczesnego Świata” –  I miejsce 
Anna Slendak (2a)  

 Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej – III miejsce Edyta 
Mrozowska (2c) 

 Konkurs fotograficzny „Osobliwości doliny rzeki Ner”  
 Etap gminny, grupa pierwsza 

o I miejsce Adrianna Skępska (3b) 
o II miejsce Ewa Łopatecka (2b) 
o III miejsce Marta Petera (3b) 

 Etap gminny, grupa druga 
o I miejsce Natalia Karasińska (2c) 
o II miejsce Edyta Mrozowska (2c) 

 Etap międzygminny 
 I miejsce Natalia Karasińska (2c) 
 wyróżnienie Adrianna Skępska (3b) 

 III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Światło wieczorową porą” 
– kwalifikacja do wystawy Agata Wosiak (3b), Magdalena Kuleta (3a), 
Monika Białasińska (3b) 

 V konkurs Fotograficzny „Fotografujemy zjawiska fizyczne  
i przemiany chemiczne” – II miejsce Roksana Olszyńska (2a) 

 V konkurs Fotograficzny „Fotografujemy zjawiska fizyczne  
i przemiany chemiczne” – finalistka w kategorii „Obserwacja fizyczna 
lub chemiczna” Magdalena Kuleta (3a) 

 Konkurs fizyczny „Fizyka jak okiem sięgnąć”, edycja 2010 
„Przemiany energii w moim domu” – wyróżnienie Natalia Karasińska 
(2c) 

 Konkurs na esej literacki „Jak nie nudzić się na lekcji fizyki?” 
organizowanym przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego – finalistka Katarzyna Kubik (3b) 



 Powiatowy konkurs na prezentację multimedialną „Łask i okolice 
piękno obok Ciebie” – wyróżnienia: Roksana Olszyńska (2a), 
Magdalena Kuleta (3a) 

 VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny pod hasłem „Człowiek realizuje 
się najpełniej Dzięki miłości, której nie udowadnia się słowami”   
II miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych zdobył Łukasz Miszczak (3b) 

 VIII edycja Powiatowego Konkursu Profilaktycznego „Zdrowo żyję. 
Nie palę! Nie piję!” – II miejsce zajęła drużyna w składzie: Karolina 
Cyrulska (1c), Honorata Bartoszewska (1c), Kamil Mróz (1c) 

 Gimnazjalna Liga Lekkoatletyczna na szczeblu powiatowym: 
o II miejsce w biegu na 100m Krzysztof Witosławski (2c) 
o III miejsce w skoku w dal Radosław Wilichowski (2c) 
o II miejsce w sztafecie 4x100m zdobyli Kamil Michalak (3c), 

Krzysztof Witosławski (3c) , Mateusz Holwek (2c), Radosław 
Wilichowski (2c) 

 Drużynowe biegi przełajowe – I miejsce w powiecie zdobyła drużyna  
w składzie: Kamil Michalak (3c), Mateusz Kozioł (3c), Błażej Olszyński 
(3c), Bartłomiej Cieślak (2c), Kamil Zborowski (2a) 

 Powiatowy turniej o puchar wójta Gminy Lutomiersk w siatkówce 
plażowej – I miejsce zdobyli: Krzysztof Witosławski (3c), Krzysztof 
Zdzierak (2c), Krzysztof Frank (1c) 

 Powiatowy turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego 
gimnazjów – I miejsce w powiecie, VII miejsce w województwie 
zdobyli: Radosław Wilichowski (2c), Michał Barański (2c), Mariusz 
Adrianowski (1a) 

 Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej „Młodzież zapobiega 
pożarom” – IV miejsce w powiecie zdobyły Edyta Mrozowska (2c)  
i Natalia Karasińska (2c) 
 


