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18 SZCZEGÓLNIE UZDOL-
NIONYCH UCZNIÓW z naszych 
szkół wraz z rodziciami zostało 
wyróżnionych po raz pierwszy w 
historii gminy.

W czerwcu na wspólnym spo-
tkaniu zebrali się zdolni ucznio-
wie szkół podstawowych i gimna-
zjów wytypowani wcześniej przez 
dyrektorów. Wójt Jacek Sommer-
feld wręczył im wyróżnienia, a 
rodzicom podziękowania za trud 
wychowania i nauki. - Chciał-
bym byście byli wzorem dla swo-
ich młodszych kolegów, pokazali 
jak można łączyć naukę z pasją i 
osiągać przy tym sukcesy - zwró-
cił się do młodzieży wójt. 

Wśród wyróżnionych uczniów 
byli laureaci olimpiad przedmio-
towych, zdolni sportowcy oraz 
adpeci sztuk pięknych. Gratuluje-
my!      RED

Nasi zdolni uczniowie

Redaktor gazetki „Szkolne wieści”. Reprezentuje szkołę w poczcie sztanda-
rowym oraz z powodzeniem uczestniczy w wielu konkursach przedmioto-
wych. Jego pasją są sztuki walki, a zwłaszcza karate Shotokan. Od sześciu 
lat jest zawodnikiem klubu Dynamic Akademia Karate. Posiada licencję 
zawodnika Wielkopolskiej Federacji Karate. Ma na swoim koncie wiele suk-
cesów sportowych. W przyszłości chciałby zajmować się projektowaniem 
gier komputerowych lub zostać architektem.

Interesuje się literaturą. Bardzo lubi też uczyć się języków obcych. Angażuje 
się w sprawy szkoły, swojej klasy, kolegów i koleżanek. Reprezentuje szkołę 
w poczcie sztandarowym. Jej największym osiągnięciem jest uzyskanie ty-
tułu Laureata w tegorocznym Wojewódzkim Konkursie Języka Polskiego. Z 
powodzeniem uczestniczy również w rozgrywkach  sportowych, wchodząc 
w skład zwycięskiej drużyny dziewcząt w Gminnych Mistrzostwach w Uni-
hokeju. Marzy by w przyszłości zostać psychologiem i pomagać ludziom.

Wraz z drużyną zdobyła I miejsce w Sztafetowych Biegach Przełajowych, I 
miejsce w ćwierćfinałach Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska, 
I miejsce w Mistrzostwach Szkół Podstawowych w Koszykówce, I miejsce 
w Czwórboju Lekkoatletycznym. Reprezentantka Kadry Wielkopolski Mło-
dziczek w piłce nożnej kobiet. W obecnym roku szkolnym bierze udział w 
rozgrywkach o Mistrzostwo Polski. Powołana przez Prezesa PZPN Zbignie-
wa Bońka na zgrupowanie Letniej Akademii Młodych Orłów. 

Jakub Jankowiak 
SP w Bolechowie

Przewodnicząca szkoły, reprezentowała szkołę niemal we wszystkich 
konkursach przedmiotowych, tworzyła trzon reprezentacji szkoły w rozgryw-
kach międzyszkolnych. Na swoim koncie ma m. in.  złoty medal w Indywi-
dualnych Biegach Przełajowych, II miejsce w Igrzyskach Powiatu Poznań-
skiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Od sześciu lat uczęszcza 
na zajęcia szkolnego koła teatralnego  „Bez Nazwy”. Zastępowa drużyny 
harcerskiej „Czarne Wilki”.

Zajęła III miejsce w XXI Powiatowym Konkursie Młodych Recytatorów i III 
miejsce w gminie w XVII Powiatowym Konkursie Recytatorskim Uczniów 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Brała udział w etapie szkolnym XVI Kon-
kursu dla Uczniów Szkół Podstawowych „Złota Żabka” w dziedzinie języka 
polskiego i literatury. Od dwóch lat uczestniczy w zajęciach koła teatralnego 
„Pipel 2”. Laureatka II Konkursu Artystycznego - „Kocham Teatr”. Chciałaby 
w przyszłości występować w teatrze. 

Finalista Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. W Międzynarodowym 
Konkursie ,,Kangur Matematyczny’’ zdobył wyróżnienie. Reprezentował 
szkołę w Gminnym Konkursie Językowym, drużynowo zajął III miejsce.
Osiąga celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. Bierze udział w uroczysto-
ściach szkolnych. Jeździ konno i przygotowuje się właśnie do egzaminu na 
Brązową Odznakę Jeździecką.

Jej największą pasją są konie i jeździectwo. W ostatnich latach zdobyła m. 
in. I miejsce w Halowym Pucharze Polski Dzieci, I miejsce na Otwartych Mi-
strzostwach Wielkopolski Młodzików, I miejsce w Mistrzostwach Powiatu, 
Nagrodę Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego za osiągnięcia sportowe 
w 2014r. Chce wystartować i zająć medalową pozycję w Otwartym Pucha-
rze Polski w Strzegomiu i zawalifikować do Kadry Narodowej Dzieci w 2017 
roku. Kwalifikacja umożliwia start w Mistrzostwach Europy.

Od ponad czterech lat działa w harcerstwie, pełni funkcję przybocznej w 
gromadzie zuchowej działającej przy szkole oraz w 1 Drużynie Harcerskiej 
„Echo”. Udziela się jako wolontariuszka. W ramach współpracy z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej opiekowała się starszą osobą, a obecnie po-
maga młodszym uczniom w odrabianiu lekcji i udziela korepetycji dzieciom 
z trudnościami w nauce.

Jej pasją jest Brazylijskie Jiu-Jitsu. Największy sukces to Mistrzostwo Eu-
ropy w 2014 r. w Paryżu oraz Mistrzostwo Świata w Jaworznie w 2015 r. Ze 
wszystkich przedmiotów ma oceny, które ją satysfakcjonują. Jest koleżeń-
ska, lubi przebywać z rówieśnikami i chętnie angażuje się w prace grupowe 
i społeczne. Chciałaby w 2 klasie gimnazjum osiągnąć jeszcze lepsze rezul-
taty zarówno w nauce, w sporcie jak i w innych zajęciach pozaszkolnych. 

Do Polski przyjechała z mamą dwa lata temu z oddalonego o prawie 6 tys. 
km Irkucka. W trzeciej klasie została laureatką Wojewódzkiego Konkursu 
Języka Rosyjskiego. Uzdolniona plastycznie, zwyciężczyni m. in. w ogólno-
polskim konkursie „Portret”, w konkursie „Ta dziwna kraina jest niedaleko 
miejsca, gdzie mieszkam…” organizowanym corocznie przez poznańskie 
Liceum Plastyczne, a także dwukrotnie w Gminnym Konkursie Plastycznym 
„Śladami Mistrzów”. 

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej, 
zorganizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Gimnazjalista 
przystąpił także do Konkursu Wiedzy o Prawie, dotarł do szczebla regional-
nego. Został również wraz z dwoma szkolnymi kolegami finalistą Konkursu 
Informatycznego „Avatarek”. Ma różnorodne zainteresowania. Choć wydaje 
się urodzonym humanistą, naukę zamierza kontynuować w klasie o profilu 
ścisłym.

Finalista Konkursu Informatycznego „Avatarek”. Informatykę ma w małym 
palcu, wydaje się, że urodził się z tabletem w ręce. Jakub aktywnie działa 
w szkole, zajmuje się obsługą szkolnego sprzętu nagłaśniającego. Gdyby 
nie on i jego niezwykłe umiejętności, nie odbyłaby się w gimnazjum żadna 
impreza, od prezentacji projektu poczynając na balu klas trzecich kończąc. 
Doskonale pływa, wraz ze szkolną drużyną zdobył mistrzostwo powiatu 
poznańskiego w pływaniu sztafetowym.

Finalista Konkursu Informatycznego „Avatarek”, swoje zdolności informa-
tyczne wykorzystuje też do projektowania znaków graficznych. Dowiódł 
tego podczas konkursu na logo osiedla ogłoszonego przez Zarząd osiedla 
Leśnego w Koziegłowach. Jego praca znalazła się wśród nagrodzonych. 
Ważne jest też to, że Janek i jego koledzy wykazali się umiejętnością pracy 
w zespole, tak ważną obecnie dla wielu pracodawców.

Nadia Krezyman 
SP w Owińskach

Laura Wagner 
SP w Bolechowie

Patrycja Stankiewicz 
SP w Owińskach

Karolina Biedrzycka
SP w Kicinie

Maciej Kiciński 
SP w Kicinie

Klaudia Jakubowicz 
Gim. w Bolechowie

Julia Biskup 
SP w Kicinie

Paulina Sobkowiak 
Gim. w Bolechowie

Polina Iliushchenko 
Gim. w Koziegłowach

Jakub Paszkiewicz 
Gim. w Koziegłowach

Adam Grzenda 
Gim. w Koziegłowach

Jan Mager 
Gim. w Koziegłowach

Mikołaj Hawryluk 
Gim. w Koziegłowach

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego. Przygotowaniom do 
konkursu poświęcił wiele czasu i pracy, nad specjalistycznymi książkami 
i analizami tekstów źródłowych spędził wiele godzin, także podczas ferii. 
Opłaciło się, gdyż żadne zadanie konkursowe nie było dla Mikołaja zasko-
czeniem. Trzecioklasista jest skromny, sympatyczny i ambitny.

Ernest Ewert 
Gim. w Koziegłowach

Laureat Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego. Jest postrzegany jako 
chłopak niezwykle skromny, wszechstronnie uzdolniony, niebywale praco-
wity i ambitny. Każdego roku średnia ocen Ernesta ze wszystkich przedmio-
tów oscyluje wokół szóstki. Gimnazjalista gra na skrzypcach, kilkakrotnie 
zdarzyło się, że zaprezentował się na szkolnych imprezach.

Piotr Niedziela 
SP w Koziegłowach

Interesuje się przedmiotami ścisłymi w szczególności matematyką. Lubi 
zagadki logiczne i gry planszowe.. Czterokrotnie otrzymał wyróżnienie w 
konkursie matematycznym Kangur i raz wynik bardzo dobry. Zajął drugie 
miejsce w wojewódzkim konkursie matematycznym „Horyzonty Matema-
tyki” zorganizowanym przez UAM w Poznaniu. Lubi jeździć na rowerze 
oraz uczęszcza do sekcji pływackiej. Wielokrotnie reprezentował szkołę w 
konkursach matematycznych.

Olga Przybylska 
SP w Koziegłowach

Odniosła sukcesy w konkursach: matematycznych m. in. finalistka Woje-
wódzkiego Konkursu Matematycznego 2015/2016, języka angielskiego 
m. in. 2. miejsce w ponadgminnym konkursie English is fun, 1. miejsce w 
gminnym konkursie Take on six. Gra na pianinie, aktywnie uczestniczyła w 
zajęciach szkolnego kółka teatralnego „Piątaki. 

Małgorzata Sommerfeld 
SP w Koziegłowach

Interesuje się literaturą fantasy , science fiction oraz twórczością Tolkie-
na. Ma zdolności dziennikarskie i plastyczne. Finalistka Wojewódzkiego 
Konkursu Języka Polskiego, zajęła I miejsce w konkursie plastycznym 
„Śladami mistrzów-Frida Kahlo i Diego Riviera”, reprezentowała szkołę w 
konkursie „Ortograficzne Potyczki” –finał powiatowy. W czasie wolnym 
lubi uprawiać sport: akrobatyka, jazda konna, lekkoatletyka. 


