
[ 9 ]ZasłuŜyli na gratulacje
Kończy się rok szkolny. Przed uczniami zasłużone wakacje. Wielu z nich odnosiło sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne.My przedstawiamy czwórkę uczniów, którym należą się gratulacje za osiągnięcia ostatnich miesięcy. A wszystkich życzymyudanego wypoczynku.

KAMILA MATUSZEWSKA
jest uczennicą II klasy Gimnazjum
w Osiecznej. Mieszka w Kątach,
gdzie rodzice prowadzą gospodar-
stwo. Lubi swoją wieś i okolice.
Często z kuzynostwem organizuje
wycieczki do lasu. W tym roku
wzięła udział w konkursie języka
polskiego. Przeszła etap szkolny,
powiatowy, rejonowy, a w woje-
wództwie została jedną z laurea-
tek. Pisała rozprawkę na temat
wiersza Agnieszki Osieckiej „Mieć
osiemnaście lat”. Warto powie-
dzieć, że Kamila startowała z
uczniami trzecich klas gimnazjów i
musiała znać program realizowany
także przez nich. Pomogła jej w
tym nauczycielka języka polskiego
Elżbieta Salij-Rosińska. Kamila
mówi, że zawsze lubiła przedmioty
humanistyczne, a zwłaszcza język
polski. Chętnie też uczy się języka
angielskiego i historii. W przyszłym
roku zamierza wziąć udział w kon-
kursie historycznym. Zapytana o
inne pasje opowiedziała o swojej
fascynacji Harrym Poterem. Prze-
czytała po kilka razy wszystkie
tomy tej serii. W Internecie prowa-

dzi dyskusje na ten temat z innymi
czytelnikami. Myśli o założeniu
bloga i umieszczaniu w nim swo-
ich opowiadań. Ma już za sobą
pierwsze próby literackie. W przy-
szłości, kto wie, może napisze
swoją książkę. A na pewno zamie-
rza podróżować. Uczy się języka
angielskiego, by kiedyś odwiedzić
Londyn.

SZYMON WOŹNY - mieszka w
Ziemnicach. Mówi, że na „skraju
świata”, bo tam nawet asfalt się
kończy. Ale dla jego pasji jest to
wspaniałe miejsce. Przy domu ma
dużą łąkę, gdzie można bez prze-
szkód rzucać oszczepem. A Szy-
mon właśnie ten sport polubił. Jest
uczniem II klasy Gimnazjum w
Osiecznej i równocześnie zawod-
nikiem klubu Achilles z Leszna.
Trenuje od dwóch lat i już jest w
pierwszej dziesiątce młodzików w
kraju. Jego życiowy rekord to
45,64m. Oczywiście plany ma
dużo ambitniejsze, ale sam przy-
znaje, że jest dopiero na początku
sportowej drogi. Do sportu zachę-
cał go przede wszystkim tata, który
kiedyś skakał wzwyż, a do dziś gra
w siatkówkę. Sport uprawiał rów-
nież dziadek, mama, teraz także
siostra. Nic dziwnego, że „zaraził
się” tym sposobem spędzania
czasu wolnego. Chętnie jeździ na
rowerze, pływa, biega. I ze spor-
tem wiąże swoją przyszłość. Myśli
o tym, by pójść do średniej szkoły
sportowej. Póki co na Gimnazja-
dzie w powiedzie i rejonie zajął I

miejsce w rzucie oszczepem. Już
przygotowuje się do kolejnych za-
wodów. A poza sportem lubi rzeź-
bić w drzewie. Jego figurki dostali
już wszyscy w rodzinie. 

O WERONICE KOSMAL-SKIEJ z Kąkolewa można powie-
dzieć wszystko tylko nie to, że się
nudzi. Jej dzień wypełniony jest
po brzegi nauką, działalnością sa-
morządową w szkole, śpiewa-
niem, sportem, pisaniem. Właśnie
ukończyła gimnazjum i wybiera
się do liceum w Lesznie. Swoimi
zainteresowaniami mogłaby ob-
dzielić wiele osób. Jej największą
pasją jest język polski i to dzięki
polonistce Annie Poprawskiej.
Dużo czyta, pisze teksty do szkol-
nej gazetki, bierze udział w kon-
kursach recytatorskich, prowadzi
szkolne imprezy. W tym roku zos-
tała laureatką wojewódzkiego
konkursu języka polskiego. Myśli
o tym, by kiedyś zostać dzienni-
karzem. Ale to tylko część jej za-
interesowań. Weronika już od
przedszkola lubiła być na scenie.
Od kilku lat gra na gitarze, a nie-
dawno razem z koleżankami zało-
żyły zespół Voice. Śpiewają w
szkole, ale także w kościele i na
konkursach ogólnopolskich. Mają
już pierwsze sukcesy. A lubią
przede wszystkim poezję śpie-
waną. Weronika mówi, że spełnia
się w też w pracy samorządu
szkolnego. Robią wspólnie bardzo
dużo. Wymienia akcje charyta-
tywne, noce filmowe, dyskoteki,
sprzedaż pierników i kanapek, or-
ganizację imprez i wiele innych

pomysłów. No, a poza tym gra w
siatkówkę, podobnie jak kiedyś
dziadek, mama, ciocia, a teraz i
siostra. Kibicuje Unii Leszno i
chętnie jeździ na ich zawody.
Biega dla relaksu. Kiedy znajduje
na to wszystko czas?

JAKUB JĘDRZYCHOWSKI z
Kąkolewa mówi, że jego zaintere-
sowania nieco się zmieniały. W
szkole podstawowej i na początku
gimnazjum był raczej humanistą.
Lubił też malować. Swoje prace
przesłał na konkurs „Małe kon-
frontacje”. Do dziś bierze udział w
przedstawieniach szkolnych.
Właśnie teraz wystawiają sztukę
„Klub kawalerów”. W szkolnej ga-
zetce prowadzi rubryki „Żyj
zdrowo”, „Z wervą na Euro”. Ale
obok tych pasji ma ostatnio tę
największą, mianowicie fizykę. W
drugiej klasie gimnazjum tym
przedmiotem zainteresowała go
nauczycielka Danuta Bednarczyk.
Już wówczas brał udział w kon-

kursie fizycznym i doszedł do
etapu rejonowego. W tym roku
postanowił poszerzyć wiedzę i
pójść dalej. Bardzo dużo czytał,
obliczał, szukał rozwiązań. Mówi,
że niekiedy poświęcał na to noce.
Ale fizyka zafascynowała go. Dziś
jest już pewien, że w tym kierunku
będzie się kształcił. Być może
kiedyś zostanie nauczycielem
tego przedmiotu. Póki co, po raz
drugi startował w konkursie fi-
zycznym. Tym razem został lau-
reatem etapu wojewódzkiego. A
obok fizyki bardzo lubi język an-
gielski. Chce poznać go tak do-
brze, by móc tłumaczyć teksty.
Od września rozpoczyna naukę w
liceum. 


