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Szymon Zieliński 

 

Jest uczniem IV klasy Szkoły Podstawowej w Bolechowie-Osiedlu. 
Osiąga wysokie wyniki w nauce. Interesuje się sportem, a w 
szczególności piłką nożną i pływaniem. Z powodzeniem startuje w 
zawodach sportowych np. I miejsce w stylu grzbietowym oraz 
dowolnym w VIII Szkolnych Zawodach Pływackich o Puchar CRKF 
Akwen. Pływanie jest jego życiową pasją. Od trzech lat jest 
zawodnikiem Klubu Pływackiego Koziegłowy. Ma na swoim koncie 
wiele sukcesów sportowych, np. I miejsce na dystansie 50 m w stylu 
dowolnym i klasycznym podczas Ogólnopolskich Zawodów 
Pływackich Dzieci o Puchar KS Warta Poznań. Po raz trzeci z rzędu 
jest zwycięzcą Grand Prix Gminy Czerwonak w Pływaniu w swej 
kategorii wiekowej. Każdą wolną chwilę spędza w sposób aktywny, 
jeżdżąc na rowerze oraz trenując piłkę nożną w Akademii Piłkarskiej 
„Błękitni Owińska”. Jego największym marzeniem jest gra w 
piłkarskiej reprezentacji Polski. 

Martyna Słupińska 

 
 

Martyna uczęszcza do klasy III gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w 
Bolechowie-Osiedlu. Osiąga wysokie wyniki w nauce. Uczestniczyła  
w Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego na etapie 
rejonowym. Interesuje się medycyną, dietetyką i muzyką. Bardzo 
lubi uczyć się języków obcych,  a w czasie wolnym chodzić na 
siłownię. Angażuje się w sprawy szkoły, swojej klasy, kolegów i 
koleżanek.  W przyszłości chciałaby studiować medycynę w zakresie 
psychiatrii i zostać lekarzem tej specjalności. 

Igor Pietras 

 

Uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Czerwonaku. Interesuje się 
różnymi dyscyplinami sportu, ale na pierwszym miejscu stawia 
szachy. Od piątego roku życia uczęszcza do klubów szachowych. 
Uczestniczy w zajęciach szkolnego kółka szachowego. Należy do 
klubu szachowego AZS Politechniki Poznańskiej. Odnosi sukcesy w 
wielu turniejach szachowych. Zajął IX miejsce w półfinałach 
Mistrzostw Wielkopolski Juniorów – strefa centralna i awansował do 
finałów. Zdobył VII miejsce w V Ogólnopolskim Turnieju Szachowym 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nie tylko na tym polu odnosi sukcesy. 
Świetnie posługuje się językiem ojczystym – w drużynowym 
Gminnym Konkursie Mistrz mowy polskiej zajął I miejsce. 

Antoni Turowicz 

 

Uczeń klasy IV Szkoły Podstawowej w Czerwonaku, bardzo pilny i 
zdyscyplinowany. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i jest lubiany 
przez społeczność klasową. Antek jest szczególne uzdolniony 
matematyczne, co potwierdzają wyniki w konkursach Kangur oraz 
srebrny medal w finale ogólnopolskim konkursu Pangea.  
Warto nadmienić, iż chłopiec jest uczniem klasy sportowej i potrafi 
pogodzić udział w treningach z nauką. 



Michał Appelt 

 

Michał jest uczniem kl. III gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w 
Czerwonaku, bardzo zaangażowanym w życie klasy i szkoły. To 
pomysłodawca i koordynator wielu działań szkolnych o społecznym i 
patriotycznym charakterze np.: Dzień Żołnierzy Wyklętych, 
wycieczka do Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Chorąży pocztu 
sztandarowego. Chłopca wyróżnia niebywałe zaangażowanie w 
sprawy lokalne dot. rozwoju Gminy Czerwonak. Bardzo aktywnie 
działa w samorządzie uczniowskim. Reprezentuje szkołę podczas 
zawodów sportowych. Jest lubiany i szanowny przez swoich 
rówieśników. Ucznia cechuje także bardzo wysoka kultura osobista. 
Wolontariusz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natalia Jakubowicz 

 

Natalia jest uczennicą kl. III gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w 
Czerwonaku. Reprezentuje szkołę w wielu działaniach o sportowym 
charakterze. Mimo sowich 16 lat osiągnęła znaczne sukcesy 
sportowe. Oto one:  
I miejsce w 6. Mistrzostwach Polski No Gi Jiu Jitsu 2016 r.  
I miejsce w 6. Pucharze Polski No Gi Jiu Jitsu 2017 r.  
I miejsce w 3.  European Chempionship Cbjjp Gi 2017 r.  
I miejsce w 3. European Championship Cbjjp No Gi  2017 r.  
I miejsce w 8. Mistrzostwach Polski Jiu Jitsu Nogi 2018 r.  
I miejsce w European Jiu Jitsu Ibjjf Championship w Lizbonie 2018 r.  
I miejsce w 4. European Championship Nogi Jiu Jitsu w 2018 r.  
Dziewczynka angażuje się również w życie klasy i szkoły. Jest 
koleżeńska i pomocna.  
 
 
 
 
 
 

Dominika Bocheńska 

 

Dominika jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Koziegłowach, 
ambitną i pracowitą. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, które 
łączy z trenowaniem pływania. Dziewczynka wyróżnia się na tle 
rówieśników zaangażowaniem w życie klasy jak i szkoły, chętnie 
pomaga kolegom, koleżankom i nauczycielom. Uczennica jest 
reprezentantką klubu UKS Grot Koziegłowy. Wśród jej osiągnięć 
wymienić można zdobycie 3 miejsca w Drużynowych Mistrzostwach 
Młodzików 13-letnich Poznań stylem dowolnym na dystansie 400 m, 
zdobycie 6 miejsca w ogólnej klasyfikacji Ligii Wielkopolskiej klas VI, 
zdobycie 1 miejsca w VI edycji Grand Prix Wągrowca 2017/2018 na 
dystansie 400 m stylem dowolnym. Dominika jest czołową 
zawodniczką Wielkopolski na dystansach kraulowych oraz najlepszą 
zawodniczką cyklu Grand Prix Czerwonaka 2017/2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Józef Wojciechowski 

 

Józef Wojciechowski jest uczniem klasy III  gimnazjalnej w Szkole 
Podstawowej w Koziegłowach. Co roku osiąga bardzo dobre wyniki 
w nauce . Zainteresowania ucznia dotyczą głównie historii. W tym 
roku został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, 
zapewniając sobie tym samym miejsce w wybranej szkole średniej. 
Oprócz tego Józek jest członkiem Samorządu Uczniowskiego i 
aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Działając jako wolontariusz,  
chętnie pomaga innym uczniom oraz nauczycielom. 

Julia Biskup 

 

Julia Biskup jest uczennicą II klasy gimnazjalnej w Szkole 
Podstawowej w Koziegłowach, bardzo dobrą uczennicą, koleżanką i 
sportsmenką. Julia jest osobą empatyczną, lubianą przez 
rówieśników i nauczycieli. Angażuje się w pracę na rzecz szkoły i 
klasy. Od lat jeździ konno i odnosi sukcesy na zawodach jeździeckich. 
W tym roku szkolnym zdobyła:   III miejsce w Towarzyskich 
Zawodach w Skokach przez przeszkody - konkurs L1 - Hipodrom 
Wola, 
9 miejsce w Zawodach Regionalnych Talent Wielkopolski , 
I miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w  Skokach przez przeszkody, 
III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach w skokach przez przeszkody - 
konkursy na styl, III miejsce Finał grupy Dzieci II, I miejsce w 
Zawodach Regionalnych w Skokach przez przeszkody konkurs L, IV 
miejsce w tych samych zawodach konkurs P. - Jaszkowo, 
6 miejsce w Zawodach Regionalnych konkurs L - Jaszkowo, II miejsce 
w Zawodach Regionalnych konkurs L - Jaszkowo, III miejsce w 
Zawodach Regionalnych  Talent Wielkopolski edycja 2018 roku – 
Jeziorki. Przed Julią nowe wyzwania- koniec roku szkolnego i kolejne 
zawody:  Zawody Ogólnopolskie Dzieci i Młodzieży, Eliminacje do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży.  

Martyna Szkalska 

 

 

Uczennica klasy 3d klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej im. 
gen. Stefana Roweckiego "Grota"  w Koziegłowach. Każdego roku 
osiąga bardzo dobre wyniki w nauce uzyskując  świadectwa z 
wyróżnieniem. Martyna jest finalistką etapu wojewódzkiego 
Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. Zagadnienia 
konkursowe wymagały szerokiej znajomości z zakresu ekonomi, 
prawa, socjologii oraz bardzo dobrego rozeznania w aktualnych 
wydarzeniach z Polski i świata. Martyna zdobyła, również bardzo 
dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego 
ENGLISH HIGH FLIER, wykazując się wyśmienitą znajomością języka i 
kultury anglosaskiej. W kręgu jej zainteresowań jest nauka języków 
obcych, poznawanie kultury azjatyckiej i hippika. Jej wielką pasją są 
podróże, z którymi wiąże swoje plany. 
 
 
 
 
 
 
 



Matylda Kościelak 

 

Uczennica klasy V Szkoły Podstawowej w Koziegłowach, 
reprezentantka klubu UKS Grot Koziegłowy, reprezentantka 
Wielkopolski w piłce nożnej w kategorii U13 -przynależność do klubu 
Błękitni Owińska. 
 Najważniejsze osiągnięcia: 

 Zwyciężczyni cyklu Zawodów Grand Prix Wągrowca 
2017/2018 

 Najlepsza zawodniczka w Wielkopolsce na dystansie 100 i 
200 m stylem klasycznym 

 1 miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12-
letnich Poznań - 100m stylem klasycznym 

 1miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Młodzików 12-
letnich Poznań-200m stylem klasycznym 

 1 miejsce w Ogólnopolskich Zawodach 
Pływackich  Polinowa Swimm Cup II w Wągrowcu- 100m 
stylem klasycznym 

Matylda jest bardzo dobrą uczennicą pod względem zachowania ze 
średnią ocen za I półrocze 5,73. 
Charakteryzuje się  wysoką kulturą osobistą, chętnie pomaga innym, 
działa na rzecz  klasy i szkoły. 
Reprezentuje klasę i szkołę w różnych imprezach klasowych i 
szkolnych, ma  ponadprzeciętne osiągnięcia w sporcie. 

Natalia  Klupa    

  

Uczennica klasy VI c naszej szkoły, trenuje taniec towarzyski od 
ósmego roku życia. Wraz z partnerem osiąga  sukcesy w zawodach 
wojewódzkich i ogólnopolskich:  
- 3 marca 2018 r. w Szczecinie zdobyli srebrny medal w stylu 
standardowym  i srebrny medal w stylu latynoamerykańskim.   
- 15.04.2018 r. na turnieju międzynarodowym w Suchym Lesie 
zdobyli wyższą klasę taneczną C w obu stylach.  - 29.04.2018 r. na 
Mistrzostwach Okręgu Wielkopolskiego zdobyli tytuł Mistrza 
Wielkopolski w stylu standardowym oraz tytuł v-ce mistrza 
Wielkopolski w stylu latynoamerykańskim.  
W planach mają zdobycie najwyższej polskiej klasy tanecznej A oraz 
najwyższej klasy międzynarodowej S.  
Natalia osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, udziela się na rzecz 
klasy i szkoły.  

Michał Grabowski 

 

Michał jest doskonale zorganizowanym, sumiennym uczniem. Do 
swoich zadań podchodzi zawsze z pełnym zaangażowaniem i 
entuzjazmem. Lubi wyzwania, ma ciekawe pomysły, zaraża innych 
pasją do nauki i zamiłowaniem do poznawania tajników 
otaczającego świata. Ma rozległą wiedzę zarówno na tematy, które 
są zagadnieniami poruszanymi w szkole, jak i na tematy z obszarów 
wykraczających poza ramy nauczania w klasie szóstej. Jest 
wszechstronnie uzdolniony, odnosi sukcesy zarówno w dziedzinach 
ścisłych, jak i humanistycznych.  Zdobył I miejsce w I Gminnym 
Konkursie Matematycznym w Języku Angielskim. Zakwalifikował się 
również do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Języka 
Angielskiego, zdobył wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie 
Kangur Matematyczny. Ma wysoką motywację, zawsze bierze 
aktywny udział w realizowanych projektach i zadaniach, ma 
dociekliwy umysł. 
 
 
 
 
 
 



Julia Smurawa 

 
 

Julia to uczennica  Szkoły Podstawowej w Kicinie, bardzo 
wszechstronna osoba. Jest świetnym matematykiem i odnosi sukcesy 
na tej płaszczyźnie nauki, ale w kwietniu br. otrzymała także 
wyróżnienie w dziedzinie języka polskiego i literatury w konkursie 
„Złota Żabka”, znajdując się wśród 20 najlepszych uczestników 
konkursu, w którym wzięło udział blisko 3700 uczniów z całej 
Wielkopolski. Julię wyróżnia duży temperament połączony z wielką 
wrażliwością na wszystko, co ją otacza. Bardzo lubi podróżować, a w 
przyszłości chciałaby zostać lekarzem. 

Oliwia Litka 

 

Jest uczennicą klasy VI Szkoły Podstawowej w Owińskach. Osiąga 
wysokie wyniki w nauce, ma najwyższą średnią ocen w szkole. Oliwia 
jest bardzo zaangażowana w życie szkolnej społeczności. Aktywnie 
bierze udział w działalności Samorządu Uczniowskiego, prowadzi 
uroczystości szkolne i angażuje się w akcje charytatywne. 
Reprezentuje szkołę w konkursach przedmiotowych oraz zawodach 
sportowych zajmując w nich wysokie lokaty. W obecnym roku 
szkolnym zajęła 12. Miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu 
Science – lubię to!”; I miejsce w Gminnym Konkursie 
Matematycznym Myślę, liczę, tworzę oraz III miejsce w Gminnym 
Konkursie Matematycznym w Języku Angielskim. 
 

Weronika Wojtyniak 

 
 

Jest uczennicą klasy V Szkoły Podstawowej w Owińskach. Osiąga 
bardzo wysokie wyniki w nauce, nienagannie wywiązuje się ze 
swoich obowiązków, aktywnie działa na rzecz klasy i szkolnej 
społeczności, włącza się w akcje charytatywne. Od kilku też lat z 
wielkim zaangażowaniem działa w szkolnej grupie teatralnej i 
drużynie harcerskiej. Reprezentuje szkołę w konkursach 
przedmiotowych oraz sportowych. W obocznym roku uzyskała 
wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym 
„Kangur 2018”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


