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   Przygoda Kacpra z tenisem sto!o-
wym rozpocz"!a si" na Gwiazdk" 
2001 roku. Wtedy wujek Rudolf ku-
pi! mu stó! do gry. Na nim ch!opiec 
grywa! z tat#, wujkiem i starszym 
bratem. Kiedy by! w drugiej klasie 
szko!y podstawowej zapisa! si" na 
SKS i nied!ugo potem, jako najm!od-
szy uczestnik, zaj#! czwarte miejsce 
w mistrzostwach szko!y, dorównuj#c 
du$o starszym od siebie kolegom. To 
osi#gni"cie sprawi!o, $e dalej chcia! 
%wiczy% technik" gry. W szkole tre-
nowa! pod okiem Marii Mrówczy&-
skiej, a w domu szkoli! go Janusz 
Soszy&ski z Krzywinia, entuzjasta i 
trener tenisa sto!owego. 
  Kacper ma dzi' czterna'cie lat i 
chodzi do pierwszej klasy gimna-
zjum. Od pi"ciu lat jest nieprzerwa-
nie mistrzem szko!y w tenisie sto!o-
wym, a od dwóch nie ma sobie rów-
nych w Wielkopolsce. W poprzednim 

Talent przy pinpongowym stole
Kacper Raksimowicz z Osiecznej jest jedynym reprezentantem 
naszej gminy w kadrze Wielkopolski m!odzików. W swojej 
kategorii wiekowej w województwie nie ma sobie równych, coraz 
lepsze wyniki osi"ga te# w turniejach ogólnopolskich. Puchary i 
medale ledwo mieszcz" si$ na pó!ce w jego pokoju. 

sezonie wygra! wszystkie rozgrywki 
Wojewódzkiego Turnieju Klasyfika-
cyjnego, dzi"ki czemu awansowa! do 
Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfika-
cyjnego. W debiucie zaj#! ostatnie 
40. miejsce, ale ju$ za drugim razem, 
w Gda&sku zrobi! wielki post"p pla-
suj#c si" na pozycjach 13-16. To naj-
wy$sza lokata jak# zaj#! zawodnik z 
Wielkopolski. Zosta! wi"c Mistrzem 
Wielkopolski Szkó! Podstawowych.
  Te bliskie marzenia Kacpra to mi-
strzostwo Polski, te si"gaj#ce troch" 
dalej to mistrzostwo 'wiata. Na p!yty 
nagrywa mecze znanych w 'wiecie 
tenisistów, a potem ogl#da. Niektóre 
zna niemal na pami"%. 
- Moim polskim idolem jest Jakub 
Kosowski, a !wiatowym Chen Qi – 
mówi Kacper.
   Talent ch!opca zauwa$y! prezes i 
trener Polonii Arsena! – Tadeusz Ko-
z!owski i zaproponowa! mu przej'cie 

do 'migielskiego klubu. Tam, ju$ od 
ponad dwóch lat, Kacper %wiczy trzy 
razy w tygodniu. Zapa! i  umiej"tno-
'ci ch!opca wspieraj# rodzice – Maria 
i Józef Raksimowiczowie. 
- W domu nie ma ju" z kim pogra#, 
bo w$a!ciwie zawsze wiadomo jaki 

b%dzie wynik – 'mieje si" Józef Rak-
simowicz.
   Tegorocznym celem ma!ego mi-
strza jest awans z klubem do II Ligii i 
jak najlepsze wyst"py na Mistrzo-
stwach Wielkopolski.

ALDONA KORBIK

W !rod% 5 grudnia uczniowie klas I-III Szko$y Podstawowej w K&kolewie 
go!cili swoich rówie!ników z Osiecznej. Dzieci rywalizowa$y w 6 sprawno!cio-
wych konkurencjach. Spotkaniu przy!wieca$o has$o: „Niewa"ne, kto wygra, 
niewa"ne, kto gra, byleby zabawa by$a na sto dwa!”. Zwyci%"y$y klasy Ia i IIIb 
z K&kolewa. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni brawami. Na zako'czenie 
dzieci wspólnie z wychowawcami bawi$y si% w „Ta'czymy labado”. Ka"dy 
uczestnik spotkania zosta$ pocz%stowany przez Miko$aja s$odkim cukierkiem.

   Pod koniec listopada w Krzywiniu 
odby! si" I Turniej (aków i M!odzi-
ków okr"gu leszczy&skiego. Ze 
Szko!y Podstawowej w Osiecznej 
startowa!o 8 zawodników dwóch w 
kategorii $aków i sze'ciu w kategorii 
m!odzik. Ogó!em w zawodach wzi"!o 
udzia! 58 tenisistów z 11 miejscowo-
'ci. Najlepszym w kategorii „m!odzik 
zosta!: Pawe! Rosi&ski z klasy Va. 
Miejsca pozosta!ych naszych repre-
zentantów: Hubert Scholtz (5-6), 
Bartosz Turkowiak (9-12), Wojciech 
Wawrzyniak, Damian Paw!owski 

  UKS TROPS by! g!ównym organi-
zatorem oraz fundatorem nagród w 
Szachowych Mistrzostwach Zespo!u 
Szkó! w Osiecznej.
  Rozegrane 6 grudnia zawody za-
ko&czy!y si" zwyci"stwem )ukasza 
Miczka, przed Grzegorzem Niezgód-
k# i Paw!em Rosi&skim. Klub 
„Trops” zakupi! równie$ dwa zegary 
i plansze do rozgrywania zawodów.  

Trops 
nagrodzi" (13-16), Bartosz Wojtal, Bartosz Mi-

cha!owski, Damian Paw!owski – 
(17-24).
   W niedziel" 2 grudnia w Oborni-
kach odby! si" w II Wielkopolski 
Turniej Klasyfikacyjny M!odzików. 
Szko!" Podstawow# w Osiecznej re-
prezentowali: Pawe! Rosi&ski, Hu-
bert Scholtz, i Bartosz Turkowiak.  W 
Turnieju, w którym startowa!o 100 
zawodników nasi zawodnicy zaj"li 
wysokie lokaty: Pawe! Rosi&ski 
(17-18) Hubert Scholtz (19-20)

Tenisowe rozgrywkiNajlepsi
   We wtorek 27 listopada rozegrano 
w Osiecznej Mistrzostwa klas I-III 
SP w tenisie sto!owym. Najlepsze 
wyniki osi#gn"li. Dziewcz$ta: 1.Zu-
zanna Picz – IIIb, 2.Emilia Schulz – 
IIIa, 3.Olga Scholtz  – IIIb, 4.Wikto-
ria *liwi&ska – IIIa, 5.Patrycja Skiba 
– IIIb, 6.Klaudia  Urbaniak – IIIa. 
Ch!opcy: 1.Miko!aj  Fortuna – IIIb, 
2.Kacper Nitecki – IIIa, 3.Remigiusz 
Matejewski – IIIb, 4.Bartosz Bieryt – 
IIIb, 5.Oskar Pra!at – IIIa, 6.Filip 
Pieczy&ski – III. 

Halowy turniej
pi"ki no#nej
   W sobot", 1 grudnia, w sali gimnastycznej Zespo!u Szkó! w K#kolewie 
rozegrano Halowy Turniej Pi!ki No$nej. Rozgrywki maj# rang" Mistrzostw 
Szko!y, przez uczniów traktowane s# niezwykle powa$nie. Do turnieju zakwali-
fikowa!y si" dru$yny 
klas czwartych, pi#tych 
i szóstych. Grano syste-
mem „ka$dy z ka$-
dym”. Wra$e& by!o 
wiele, pi"knych bra-
mek równie$. M!odzi 
pi!karze dostarczyli ki-
bicuj#cym im kolegom 
wiele zabawy i emocji. 
Po zaci"tej rywalizacji, 
która odbywa!a si" w 
duchu fair play, zwy-
ci"$y!a dru$yna klasy VIa, która od równoleg!ej VIb mia!a korzystniejszy 
bilans bramek. Szóstoklasi'ci z klasy A strzelili ich a$ 37, pi!karze z VIb „tylko 
25”. 
   Organizatorem zawodów i s"dzi# g!ównym by! Piotr Konieczny, opiek" nad 
dzie%mi sprawowa!y Iwona Fiebich, Anna Poprawska i Dorota Domaga!a.
   Na zdj"ciu zwyci"ska dru$yna: Jakub Pra!at, )ukasz Konopka, Dominik Lira, 

Przemys!aw Pra!at, Dawid Majewski, Filip Ma%kowiak i Pan Piotr Konieczny.


