
Zwycięzca tegorocznej edycji konkursu i laureaci 

dotychczasowych edycji szkolnego konkursu 

 na „ Gimnazjalistę Roku” 

 

Tegorocznym zwycięzcą całorocznego konkursu został uczeń klasy 

III B, KAMIL ANTKOWIAK 

 

Kamil był uczniem, który odznaczał się wysoką kulturą osobistą i bardzo 

aktywnie uczestniczył w życiu szkoły. Można go było zobaczyć prawie we 

wszystkich przedstawieniach szkolnego Koła Teatralnego „Teraz My”. Brał 

udział w wielu konkursach i zawodach, w których odnosił liczne sukcesy, m.in. 

został laureatem ogólnopolskiego konkursu Albus 2016 z matematyki, a brał 

również udział w ogólnopolskim konkursie Albus 2016 z chemii i j. polskiego. 

Zakwalifikował się także do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu 

Biologicznego i uczestniczył w etapie powiatowym Wojewódzkiego Konkursu 

Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Zajął 2. m-ce w szkolnym konkursie klas 

trzecich o tytuł „Mistrza lektury” oraz brał udział w konkursie geograficznym 

„Polska - mój kraj ojczysty”,  w IX edycja konkursu z cyklu „Poznaj swoje 

środowisko” pod hasłem „Rośliny dziko rosnące” organizowanym przez 

Wielkopolskie Stowarzyszenie  Przyrodnicze „Borek”, w Powiatowym 

Zespołowym Konkursie Matematyczno – Przyrodniczym, Wojewódzkim  

Konkursie Historycznym i I Międzygminnym Konkursie Ortograficznym Dolsk 

– Książ Wlkp. Kamil należał ponadto do wielu kół zainteresowań, ‘Młodego 

chemika”, koła matematycznego i koła z Wiedzy o społeczeństwie. Angażował 

się także w życie klasy. Przez cały rok rzetelnie pracował na bardzo dobre 

wyniki w nauce i odznaczał się wzorowym zachowaniem. Swą aktywnością  

i zaangażowaniem zapracował na tytuł „Gimnazjalisty Roku 2016”. 

 

Kamilowi gratulujemy! Życzymy powodzenia w dalszej edukacji 

poza murami naszego gimnazjum i realizacji życiowych planów. 



A poniżej lista wszystkich dotychczasowych laureatów naszego 

konkursu. 

I edycja : rok szkolny 2001/ 2002 -  Agata Grzelka 

II edycja : rok szkolny 2002/ 2003 – Monika Aleksander 

III edycja : rok szkolny 2003/ 2004 – Jakub Nikonowicz 

IV edycja : rok szkolny 2004/ 2005 – Marta Skrzypczak 

V edycja : rok szkolny 2005/2006 – Małgorzata Grzelka 

VI edycja: rok szkolny 2006/2007 – Natalia Śmieińska 

VII edycja : rok szkolny 2007/2008 – Natalia Śmieińska 

VIII edycja : rok szkolny 2008/2009 – Agnieszka Grzelka 

IX edycja : rok szkolny 2009/2010 – Adam Majorczyk 

X edycja : rok szkolny 2010/2011 – Izabela Burlaga 

XI edycja : rok szkolny 2011/2012 – Wiktoria Jankiewicz 

XII edycja : rok szkolny 2012/2013 – Afrodyta Mizgalska 

XIII edycja : rok szkolny 2013/2014 – Szymon Kelak  

XIV edycja : rok szkolny 2014/2015 – Sara Kowalska 

XV edycja: rok szkolny 2015/2016 – Kamil Antkowiak 

 

Każdy z Was może dołączyć do listy laureatów !  

Wystarczy tylko chcieć!!! 

 

Aby zostać zwycięzcą kolejnej XVI edycji całorocznego konkursu  

na „Gimnazjalistę Roku 2016/2017”, bierzcie przykład z dotychczasowych 

laureatów, pracujcie solidnie nad wynikami w nauce, bierzcie udział  

w konkursach i zawodach, zaangażujcie się  w życie klasy i szkoły, 

uczęszczajcie na zajęcia pozalekcyjne i zachowujcie się zgodnie z regulaminem 

szkoły, aby zasłużyć na wzorową ocenę z zachowania. 

 

                                              Życzę powodzenia w przyszłorocznej rywalizacji   

                                                        o miano „ Gimnazjalisty Roku 2016/2017”. 

 

opiekun konkursu, Ewa Śmieińska 


