
Aleksandra Kasprzycka, uczennica klasy VIII d Szkoły Podstawowej im. Orląt Nowinach, zdobyła 

tytuł laureatki II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego w roku szkolnym 2018/2019. 

Podczas uroczystej gali w WDK w Kielcach w dniu 4 kwietnia 2019 roku z rąk Pani wicemarszałek 

Renaty Janik i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, Pana Kazimierza Mądzika, otrzymała Medal 

Laureata 2019 roku, dyplom, zaświadczenie i ogromne piernikowe serce. Sukces Oli wiąże się ściśle 

z niekwestionowanymi przywilejami. Jako laureatka może wybrać dowolną szkołę  średnią, do której 

ma zagwarantowany wstęp. Ponadto nie musi martwić się egzaminem ósmoklasisty z języka 

polskiego, z którego jest oczywiście zwolniona, otrzymując 100 procent punktów. Ocena celująca 

z języka polskiego na świadectwie wydaje się oczywistością. 

Ola o sobie i swoim sukcesie 

Konkurs był wieloetapowy, a konkurencja ogromna, więc trzeba się było napracować, by teraz móc 

cieszyć się sukcesem. To moje drugie podejście,  w ubiegłym roku także brałam udział w tej 

rywalizacji, dochodząc do finału  konkursu. Wielogodzinne spotkania z moją nauczycielką języka 

polskiego, Małgorzatą Kita, podczas których naprawdę dawałam z siebie wszystko, zaowocowały tym 

cudownym sukcesem. W finale towarzyszył mi także kolega z klasy, Maciek Pędzich, który, niestety,  

nie miał tyle szczęścia, co ja, ale gratuluję mu sukcesu. Lubię język polski, a w wolnych chwilach nie 

tylko czytam, ale także piszę – opowiadania, wiersze. Myślę, że te próby pisarskie sprawiły, że moje 

pióro nabrało lekkości. W finale konkursu pisałam opowiadanie twórcze, wymyślając nową wersję 

Balladyny Juliusza Słowackiego. To był strzał w dziesiątkę. Chyba się podobała, bo moja praca została 

najwyżej oceniona (27/28 punktów). Ostatecznie po części ustnej – interpretacji wiersza 

K. Wierzyńskiego Zapach - uplasowałam się na pudle, mówiąc kolokwialnie, zajęłam trzecie miejsce. 

Mój sukces ucieszył moją nauczycielkę języka polskiego, rodziców, koleżanki i kolegów z klasy. 

Szczerze mi gratulowano.  

Małgorzata Kita - nauczycielka języka polskiego - o swojej uczennicy 

Ola to wyjątkowa osoba, o niezwykłej osobowości, szczególnych uzdolnieniach i nietuzinkowych 

pasjach. A przy tym bardzo pracowita i skromna. Pisze przepiękne wypracowania, otrzymuje nagrody 

w konkursach literackich. Mogłam obserwować, jak jej niewątpliwy talent rozkwitał, a zapisane 

drobnym maczkiem strony w zeszycie wypełniały niebanalne historie. Wiem, że epickie opowieści to 

nie jedyna pasja Oli. Jej wszechstronność może imponować, bo jak w natłoku nauki znajduje czas na 

inne zainteresowania – tańczy, rysuje, uczęszcza do szkoły językowej, uprawia snowboard, po prostu 

nie wiem. 

Jestem dumna z Oli, a widząc ją w gronie laureatów wyłonionych spośród ponad tysiąca uczestników 

etapu szkolnego, mocno się wzruszyłam. Per aspera ad astra.  

Małgorzata Kita 


