
Nasi Olimpijczycy 

 

 
              Koniec roku szkolnego to czas podsumowań. To ważny etap na drodze dalszego 

rozwoju szkoły, kiedy możemy pochwalić się tym, co osiągnęliśmy i zaplanować nowe cele  

do zdobycia. Wiele w tym roku się działo i nie wszystko można było przewidzieć, ale, jak się 

okazało, jednego możemy być zawsze pewni- naszych wspaniałych uczniów. 

           „Kraszewski” to szkoła, która daje i stwarza możliwości, to szkoła, która inspiruje  

i umożliwia własny rozwój. Jest tu ambitna i wszechstronnie uzdolniona młodzież i są świetni 

pedagodzy, którzy zawsze starają się wspierać swoich podopiecznych. 

            W tym roku szkolnym wielu naszych uczniów brało udział w olimpiadach 

przedmiotowych, które niestety nie zawsze miały swój finał z powodu pandemii. Ogromnym 

zainteresowaniem cieszyły się też wszelkiego rodzaju konkursy wiedzy i umiejętności,  

w których uczniowie „Kraszewskiego” na forum ogólnopolskim potwierdzali wielokrotnie 

swoje talenty. 

           Parafrazując Kochanowskiego, można powiedzieć: ǲień tu, ale jasne zorze zapadłyby 

znowu w morze, niżby mój głos wyrzekł wszystkie osiągnięcia i sukcesy uczniów I LO. 

Pozostańmy wobec tego przy tych najwazniejszych.  

 

 

PRZEDSTAWIAMY NASZYCH OLIMPIJCZYKÓW 

 

 

Adam Matysiak  

      finalista  L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

finalista  XLIV Olimpiady Artystycznej (sekcja historii sztuki) 

finalista  XXXII Olimpiady Filozoficznej 

 

Karol Fedoruk 

finalista  66 Olimpiady Chemicznej  

finalista  XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  

 

Jakub Niczyporuk  

finalista XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  

 

 Michał Szendel  

finalista XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  

 

Bartosz Kuc 

finalista XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  

 

Wiktor Oczkowski 

finalista XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”  

 



Martyna Szypiło 

finalistka  L Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

 

Aleksandra Andrusiuk 

finalistka Olimpiady Franciszkańskiej 

 

Amelia Michaluk 

finalistka XXX Olimpiady Teologii Katolickiej „Dumni z Ewangelii i z Polski” 

 

GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY 


