
KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA OSIĄGNIĘĆ WYTYPOWANYCH UCZNIÓW  

DO NAGRODY IM. M. OLEŚNICKIEGO 

 

ALICJA LENART – uczennica klasy VI a Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. A.G. Bema w Lipsku 

Opiekun PANI OLGA PATYK  

 

Uzyskanie wysokich wyników w nauce 

• średnia ocen w klasie V - 5,72, 

• średnia semestralna w klasie VI - 5,63 

 

Osiągnięcia: 

• Zajęła II miejsce w konkursie przyrodniczym „Polskie Parki Narodowe” 

• Zajęła I miejsce drużynowo w szkolnym konkursie z j. angielskiego 

• Zajęła I miejsce drużynowo w Turnieju BRD na szczeblu gminy i III miejsce 

w powiecie 

• Została laureatką szkolnego konkursu „Zostań mistrzem pięknego czytania” 

• Zajęła III miejsce w Przeglądzie Twórczości Dzieci i Młodzieży, a rok 

wcześniej wyróżnienie 

• Zajęła II miejsce w kategorii : inscenizacje teatralne w XIII Przeglądzie 

Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Życie to jest teatr” 

• Zdobyła wyróżnienie w konkursie literackim „Pokonaj cukrzycę” 

• Zdobyła wyróżnienie w konkursie literacko-plastycznym „Obrazy widziane 

przez Żeromskiego” 

• Zajęła I miejsce drużynowo w mini piłkę koszykową i ręczną na szczeblu 

powiatu 

• Zajęła I miejsce w indywidualnych biegach przełajowych na szczeblu powiatu 

• Zajęła I miejsce w konkursie plastycznym „Nie tylko Paweł i Gaweł” (LCK) 

• Zajęła I miejsce w konkursie plastycznym „Czytanie łączy pokolenia” (LCK) 

• Zajęła III miejsce w konkursie plastycznym ”Modnie i wygodnie dizajn dla 

wszystkich” (LCK) 

• Zajęła III miejsce w konkursie plastycznym „Autoportret” (LCK) 

• Zdobyła wyróżnienie w konkursie na logo biblioteki (LCK) 

PIOTR MIERZEJEWSKI uczeń klasy VI c Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. A.G Bema w Lipsku 

OPIEKUN PANI NINA BANIA  

 

1. Pierwsze miejsce w szkolnym konkursie matematycznym „Klasowy Pitagoras” w kategorii 

klas szóstych. 

2. Pierwsze miejsce drużynowo w gminnym konkursie matematycznym „Matematyczny Misz 

- Masz” . 

3. Drugie miejsce w Gminnym Konkursie Ekologicznym „ Polskie Parki Narodowe” . 

4. Pierwsze miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „20 lat Państwowej 

Straży Pożarnej w Lipsku” . 

5. Pierwsze miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym organizowanym przez PSP w 

Woli Soleckiej” obrazy S. Żeromskiego. 

6. Trzecie miejsce w finałach międzypowiatowych w piłkę nożną w ramach Mazowieckich 

Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 

7. Czwarte miejsce w finałach międzypowiatowych w piłkę nożną. 



8. Drugie miejsce w zawodach powiatowych w piłkę siatkową. 

9. Pierwsze miejsce w zawodach powiatowych w piłkę koszykową. 

10.Pierwsze miejsce w zawodach powiatowych w piłkę nożną. 

11.Pierwsze miejsce w Halowym Turnieju Piłki Nożnej „W poszukiwaniu Talentu 

Piłkarskiego” . 

12.Reprezentowanie szkoły w poczcie sztandarowym. 

13. Główne role w programach artystycznych z ok. Święta Niepodległości, Dnia Ziemi, w 

Misterium Paschalnym. 

14. Wysoka średnia ocen w klasie piątej i szóstej - I miejsce w klasie. 

JULIA SUŁEK – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionów 

Chłopskich w Krępie Kościelnej 

OPIEKUN PANI MAŁGORZATA WÓJCICKA 

 

Średnia ocen na zakończenie roku szkolnego 2015/2016 – 5,8 

Osiągnięcia: 

1. Laureat w V Gminnym Konkursie Poezji Ekologicznej w ramach XI Szkolnego 

Tygodnia Zdrowia i Ekologii Przebiegającego pod hasłem „Pokonaj cukrzycę” 

organizowanym w dniach 18-26.04.2016r. przez PSP w Woli Soleckiej. 

2.  I miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy Ekologiczno - Przyrodniczej „Eko - 

Asy” organizowanym w LCK w Lipsku 29.04.2016r. 

3.  Wyróżnienie III stopnia w kategorii grupowej: teatr /11-13 lat/ dla zespołu teatralnego 

„tropiciele historii” z PSP w Krepie Kościelnej w XX Przeglądzie Twórczości 

Dziecięcej i Młodzieżowej Lipsko 2016 pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy 

Lipsko organizowanym w dniu 16.06.2016r. przez LCK w Lipsku. 

4. Wyróżnienie w Konkursie Literacko - Plastycznym „OBRAZY” widziane przez 

Żeromskiego organizowanym w dniu 18.10.2016r. przez PSP w Woli Soleckiej. 

5. Kwalifikacja do etapu rejonowego w Konkursie Przedmiotowym z języka polskiego 

organizowanym przez MSCDN w Radomiu - 53 pkt tj. 88% w dniu 03.11.2016r. 

6. Wyróżnienie w kategorii grupowej muzyka /zespoły wokalne/ w XVI Przeglądzie 

Twórczości Ekologicznej „Ekosong” organizowanym w dniu 09.12.2016r. przez LCK w 

Lipsku. 

7. Laureat w kategorii grupowej: teatr w XVI Przeglądzie Twórczości Ekologicznej 

„Ekosong” organizowanym w dniu 09.12.2016r. przez LCK w Lipsku. 

Średnia ocen na zakończenie roku szkolnego 2015/2016: 

5,8  

Uczennica jest bardzo ambitna i chętna do występowania na scenie. Bierze udział we 

wszystkich konkursach oraz apelach, uroczystościach, czy imprezach okolicznościowych. 

 

Kacper Lipiec uczeń klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w Długowoli 

Opiekun Pani Dorota Syc 

 

Kacper Lipiec dał się poznać jako uczeń, który zawsze wzorowo wypełnia obowiązki 

wynikające ze Statutu Szkoły. Zawsze służy pomocą kolegom, dba o bezpieczeństwo i 

zdrowie własne oraz innych osób. Chłopiec prezentuje wysoką kulturę osobistą w szkole i 



poza nią, nie ulega szkodliwym wpływom, jest miły i uprzejmy. Reprezentuje klasę i szkołę w 

konkursach i olimpiadach gminnych i powiatowych, osiągając wysokie rezultaty: Gminny 

Konkurs Matematyczny, „Polskie Parki Narodowe", Turniej Wiedzy Pożarniczej – etap 

powiatowy, olimpiada wiedzy Archimedes Plus „Lingua Plus" i innych. Aktywnie 

uczestniczy w pracach na rzecz szkoły, klasy i środowiska, szanuje i rozwija dobre tradycje 

szkoły, przejawia troskę o jej mienie. Chłopiec jest zawsze punktualny i zdyscyplinowany, o 

wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialny za powierzone obowiązki. Jest on przykładem 

wzorowego wypełniania obowiązków szkolnych. Uczeń ten osiąga również bardzo dobre 

wyniki w nauce. Co roku otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem, uzyskuje najwyższe wyniki. 

 

NATALIA ŻUCHOWSKA – uczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Stefana Żeromskiego w Woli Soleckiej 

OPIEKUN PANI IRENA MAJEWSKA 

 

Natalia to skromna i cicha dziewczynka. Pasjonuje ją muzyka. 

Od najmłodszych lat śpiewa i reprezentuje szkołę w konkursach muzycznych. 

Jest wielokrotnym laureatem konkursów „Ekosong” organizowanych przez Lipskie 

Centrum Kultury. 

W obecnym roku szkolnym wyśpiewała drugą nagrodę w finale diecezjalnego 

XIV Konkursu Pieśni i Poezji Patriotycznej „Kocham moją Ojczyznę”. 

 

ALEKSANDRA MŁYŃSKA – uczennica klasy III ”D”  

Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku 

OPIEKUN PANI ANNA KOZEK 

 

Została finalistką konkursu przedmiotowego z j. polskiego; konkurs pod patronatem 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Rozstrzygnięciem Wojewódzkiej Komisji Konkursu 

Polonistycznego otrzymała 68,33% punktów i uzyskała tytuł finalisty Konkursu 

Polonistycznego. Ola wykazała się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi podstawę 

programową gimnazjum. 

 

BARTOSZ MACIEJEWSKI – uczeń klasy III „B”  

Gimnazjum im. K.K. Baczyńskiego w Lipsku 

OPIEKUN PANI WIESŁAWA FIUTEK 

 

Reprezentował Gimnazjum w konkursie przedmiotowym z języka polskiego; konkurs pod 

patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Rozstrzygnięciem Wojewódzkiej Komisji 

Konkursu Polonistycznego otrzymał 80% punktów i uzyskał tytuł laureata Konkursu 

Polonistycznego, a tym samym uczeń został zwolniony z obowiązku pisania egzaminu 

gimnazjalnego z j. polskiego Bartosz wykazał się wiedzą i umiejętnościami obejmującymi 

podstawę programową gimnazjum. 

 

ZESPÓŁ WOKALNY FUEGO z Lipskiego Centrum Kultury 

OPIEKUN PAN PIOTR MARKOWSKI 

 

Zespół reprezentuje nasze miasto w licznych konkursach i festiwalach o zasięgu regionalnym 

i ogólnopolskim. Efektem systematycznej pracy w dziedzinie wokalu jest uzyskanie licznych 

nagród w różnego rodzaju konkursach. 

Do ostatnich najważniejszych zdobytych nagród należy zliczyć: 

I miejsce na XXII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach 2017 



I miejsce na Konkursie Musie- Dance w Kozienicach 2016 

II miejsce na Przeglądzie Twórczości Dziecięcej Lipsko 2016 

II miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Radomiu – 2015 

 
 


