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Hania Nowakowska kl. 3a - jeszcze nie chodziła a już tańczyła. Od 

czwartego roku życia należy do szkoły tańca Artia, a od czterech lat 

trenuje w formacji turniejowej. Jej talent został zauważony i od stycznia 

2019 roku została wytypowana do treningu indywidualnego w stylach jazz 

i modern dance, by reprezentować szkołę w turniejach tańca w klasie open. 

Obecnie oprócz dwóch programów indywidualnych, regularnie tańczy w 

dwóch formacjach, dodatkowo jednej mistrzowskiej, trenuje również 

akrobatykę. Bardzo dużo czasu poświęca swojej pasji, ma 5-6 

dwugodzinnych treningów w tygodniu pod okiem trenerów. Największym 

sukcesem był udział w Mistrzostwach Polski, które odbyły się we wrześniu 

2020 r. w Ossie, Hania wytańczyła wicemistrzostwo Polski w stylu jazz, 

pokonując  17 zespołów z całej Polski. W przyszłości chciałaby zostać 

choreografem, a wcześniej Mistrzynią Świata. 
 

Karol Olszewski kl. 3a - trenuje piłkę nożną od 6 roku życia i od tego czasu  

jest związany z klubem sportowym Sporting Wrocław.  

- 16-17 VI 2018r. udział w turnieju Czerwionka Cup pod Pszczyną pod patronatem 

byłego reprezentanta Mirosława Szymkowiaka  

- 15 IX 2018r. statuetka „Top zawodnik” w turnieju „Jedenastka Cup” w Kątach 

Wrocławskich  

- 10 XI 2018r. udział w Wielkim Turnieju pod Balonem  

- 08 XII 2018r. udział w Mikołajkowym Turnieju Charytatywnym „Gramy dla Kai”  

- 15-16 grudzień 2018r. udział w Wielkim Turnieju w Gnieźnie „Gniezno Winter 

Cup 2018”  

- 5-6 styczeń 2019r. VI miejsce w Krzynówek Cup- turnieju pod patronatem 

byłego reprezentanta Polski Jacka Krzynówka  

- udział w Minimistrzostwach Deichmann 2018  
 



 

 

 

 

 

 

Antoni Urbański kl. 3a - trenuję piłkę nożną od 4 roku życia w KS Sporting 

Wrocław. Piłka nożna jest jego ogromną pasją.  
 - 2-4 II 2018r. reprezentacja Wrocławia na turnieju OSHEE CUP Kraków  

- 10 VI 2018r. II miejsce w 3 grupie na turnieju 1x1 we Wrocławiu  

- 16-17 VI 2018r. udział w turnieju Czerwionka Cup pod Pszczyną 

- 15 IX 2018r. statuetka „Top zawodnik” w turnieju „Jedenastka Cup” w Kątach Wr. 

- 22 IX 2018r. udział w Turnieju w Radwanicach  

- 10 XI 2018r. udział w Wielkim Turnieju pod Balonem  

- 18 XI 2018r. I miejsce w Jesiennym Turnieju Halowym w Środzie Śląskiej Cup  

- 25 XI 2018r. IV miejsce w Turismo Cup pod balonem we Wrocławiu  

- 01 XII 2018r. III miejsce w turnieju Duda Cup o Puchar Prezydenta Wrocławia  

- 08 XII 2018r. udział w Mikołajkowym Turnieju Charytatywnym „Gramy dla Kai”  

- 15-16 XII 2018r. udział w Wielkim Turnieju w Gnieźnie „Gniezno Winter Cup 2018”  

- 5-6 I 2019r. VI miejsce w Krzynówek Cup- turnieju pod patronatem byłego 

reprezentanta Polski Jacka Krzynówka  

 

 

Emilia Mazur 3d od czasów przedszkolnych bardzo lubiła wszelkiego rodzaju 

występy (święta, Dzień Mamy, Taty, Babci, Dziadka itp. W przedszkolu została 

zauważona przez panie, stwierdziły że ma bardzo dobrą pamięć, jest otwarta i 

szybko nawiązuje znajomości, co spowodowało, że bardzo często była wybierana do 

wszelkich przedstawień, apeli w tym jako narrator, gdzie potrafiła zapamiętać rolę 

każdego dziecka i w danym momencie podpowiedzieć lub w razie nieobecności 

zastąpić daną osobę. Uczęszczała do kołka teatralnego w W.K. Formaty, gdzie 

finałem był spektakl pt. „Smerfetki”. Brała udział w międzyklasowym konkursie 

recytatorskim, w konkursie logopedycznym, gdzie należało wymyślać rymowankę oraz 

w konkursie recytatorskim „Interpretacje Dziecięce” w MDK Krzyki. 

 
 



 

 

 

Maja Beda 3d - przejawia zdolności plastyczne. Poprzez sztukę wyraża swoje 

uczucia. Zauważa kształty, szczegóły i barwy.  

Konkursy organizowane przez MiniMini+:  

I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny KOSMICZNE WAKCJE,  

I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny SPORTOWE PRZYGODY MAJKI,  

I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wycieczka do Afryki,  

I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Barbie i jej siostry w Krainie 

Kucyków. 

I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny SchimmerSchaine witają jesień.  

I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wyprawa po wyprawkę  

I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Moje najpiękniejsze wspomnienie z 

wakacji.  

I miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny HYDROPOILS H2O - ZAKRĘĆ TO!  

II miejsce Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Wakacyjna koszulka dla misia 

ENDO  

Wyróżnienie Miejski Konkurs Plastyczny 100 lecie odzyskania niepodległości 

Polski w oczach dziecka  

Wyróżnienie Ogólnopolski Konkurs Plastyczny RYBY NA NIBY  

Maja zakwalifikowała się do wystawy w XXIV Międzynarodowym Konkursie 

Plastycznym Mój Świat nieskończoność wyobraźni (12 marca 2019), na konkurs 

wpłynęło 2717 prac z czego 100 zostało wybranych na wernisaż międzynarodowy. 

 

 



 

 

 

 

 

Kacper Duś kl. 3f zaczął grać w piłkę nożną w wieku 5 lat w klubie Sporting Wrocław. 

Kacper o sobie: „Na treningach dużo ćwiczę zagrań taktycznych i strzałów prawą i lewą nogą, 

moją trenerką jest Pani Agnieszka. Treningi mam 3 razy w tygodniu, zimą gramy na hali, a 

latem na boisku. Na turniejach gram jako środkowy obrońca, ale bardzo lubię strzelać gole i 

mam już ich 100 na swoim koncie. W swojej piłkarskiej karierze zdobyłem 23 medale i 3 

puchary.”  

Od 2017 roku Kacper bierze udział w rozgrywkach organizowanych przez Deichmanna, które 

odbywają się co tydzień w okresie od kwietnia do czerwca, niezależnie od pogody  

W 2018 roku chłopcy zajęli I miejsce w kategorii Skrzat we Wrocławiu.  

W 2019 drużyna zajęła III miejsce na turnieju JUVE CUP (już jako Żak).  

Również w 2019 roku po raz pierwszy Kacper reprezentował szkołę w Ogólnopolskim Turnieju 

Piłki Nożnej organizowanym przez TYMBARK „ Z PODWÓRKA NA STADIONY”.  

W październiku 2019 roku razem ze swoja drużyną wybierał się na swój pierwszy 

Międzynarodowy Turniej COSTA BRAVA CUP do Hiszpanii. 
 

Mikołaj Suprynowicz kl. 3f – ma wielkie serce. Razem z Rodzicami jest bardzo zaangażowany w 

akcje charytatywne organizowane na terenie naszej szkoły dla chorych i potrzebujących dzieci. W 

2018 r. rodzininnie zbierali zabawki, słodycze, pluszaki, gry i inne ważne rzeczy. Przykład idzie z 

góry! Mikołaj wpadł na pomysł i zainicjował akcję pomagania chorym dzieciom z Fundacji Na 

Ratunek poprzez samodzielne zbieranie pieniędzy (pod pieczą Rodziców). Z wielkim 

zaangażowaniem tworzył puszkę na pieniądze i wycinał dziesiątki serduszek z napisem „dziękuję”. 

Przez kilka tygodni zbierał datki wśród sąsiadów, pracowników różnych firm, rodziców w szkole, w 

pracy Rodziców, w sklepie podczas zakupów. Każdemu dokładnie tłumaczył, jaki jest cel tej akcji, 

zadziwiał swoją dojrzałą postawą, wiedzą nt. stanu małych pacjentów Fundacji. Pieniążków 

uzbierało się około 1000 zł, Mikołaj wykupił za nie dla dzieci klocki lego w jednym ze znanych na 

osiedlu supermarketów. Pani za kasą była pod wielkim wrażeniem czynu Mikołaja, osobiście napisała 

wzruszający list do chłopca, w którym wyraziła swoje niezmierne zaskoczenie postawą Mikołaja, 

chwaliła jego działania, życzyła mu wielu obfitości świata i apelowała, aby starsi, dorośli brali 

przykład z wielkiego serca małego chłopca.  
 



 

 

 

 

 

 

GRATULACJE 

Ryszard Kurpiewski kl. 3f - największą pasją Rysia stały się rowery. W 2016 roku brał udział w 

cyklach wyścigów dziecięcych BIKE maraton KIDS, a od 2017 r., również w innych cyklach 

wyścigów rowerowych (m. in. Ligii Aglomeracji Wałbrzyskiej). Od 2018 r. jest członkiem klubu 

sportowego KS AZS Wratislavia Wrocław, w barwach którego w 2018 r. zdobył Puchar Polski.  

Rysio także odkrywa świat górskich wspinaczek i uprawia narciarstwo biegowe.  

Cykl wyścigów rowerowych BIKE maraton KIDS  

16.04.2016 – Miękinia (2 miejsce)  

07.05.2016 – Polanica Zdrój (2 miejsce)  

21.05.2016 – Zdzieszowice (3 miejsce)  

04.06.2016 – Wałbrzych (2 miejsce)  

09.07.2016 – Szklarska Poręba (udział)  

23.07.2016 – Bielawa (udział)  

07.08.2016 – Obiszów (2 miejsce)  

24.09.2016 – Ludwikowice Kłodzkie (1 miejsce)  

08.10.2016 – Świeradów Zdrój (udział)  

08.04.2017 – Miękinia (1 miejsce) 
 


