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talu na detoksie. Stamtąd 
został przeniesiony do 
katolickiego ośrodka dla 
narkomanów w Bytomiu. 
Tam po raz pierwszy miał 
kontakt z księdzem, który 
modlił się za niego. Dobro-
mir niewiele rozumiał 
z nauk duchownego, dlatego 
uciekł. Znalazł się na ulicy 
całkiem samotny. Wtedy po 
raz pierwszy zwrócił się do 
Boga mówiąc: „Jezu, jeśli 
naprawdę jesteś, to zmień 
moje życie”. Zaraz potem 
dostał wiadomość telefo-
niczną od pewnej kobiety, 
która zaproponowała mu 

naukę w technikum budowlanym w Łodzi. Został tam 
przyjęty bez egzaminów wstępnych. W szkole spotkał 
zielonoświątkowców, wśród nich Roberta, nawróconego 
gangstera. W tym czasie odwiedził swoją matkę, która 
była już w agonii. Zdążył jej wyznać, jak bardzo ją kocha 
za to, że go urodziła. Jego ojciec dostał udaru i przez 
siedem lat był obłożnie chory. Dobromir zajmował się 
nim przez ten czas. W międzyczasie zdał maturę z najlep-
szym wynikiem w klasie. Dostał się na studia AWF. 
Założył ,,RapPedagogikę”. Pracuje z trudną młodzieżą, 
nie chcąc dopuścić, by wpadli w złe towarzystwo. Pragnie, 
by mieli lepsze życie niż on.

Podczas spotkania Dobromir zaśpiewał kilka pięknych 
piosenek, opowiadając o swoim życiu. Ma udaną rodzinę: 
żonę i dwójkę dzieci. Przykład Dobromira dał mi wiele do 
myślenia. Podziwiam go za to, czego dokonał w swoim 
życiu, że się nie poddał i dostrzegł pomocną dłoń Pana 
w odpowiednim momencie swojego życia. 

Kamila Młyńska IIe

.
Dobromir Makowski to nauczyciel, pedagog, raper, 
ojciec dwójki dzieci. Prowadzi fundację ,,Młodzi dla 
Młodych” ,w której razem z innymi osobami pomaga 
trudnej młodzieży.

Niestety, nigdy nie mógł liczyć na swojego ojca alko-
holika. Jako 12-letni chłopak zszedł na złą drogę. Za-
czął zażywać narkotyki, pić i kraść. Trafił do domu 
dziecka dla trudnej młodzieży. Po wielu latach takiego 
życia poczuł, że musi coś zmienić. Dzięki wspaniałym 
ludziom poznał Boga i przebaczył swoim rodzicom.

Pan Dobromir jeździ po całej Polsce dawać swoje 
świadectwo. 12 marca w czasie rekolekcji przyjechał 
właśnie do nas ze swoim kolegą.

Na koniec zarapował kilka piosenek, nad którymi 
trzeba się zastanowić. Ten dzień warto zapamiętać.

Martyna Pobłocka IIe
 

Podczas rekolekcji wielkopostnych 12 marca 2015 roku 
w naszej szkole - Gimnazjum im. Józefa Piłsudskiego 
w Sierakowicach odbyło się spotkanie z Dobromirem 
,,Mak” Makowskim. Jest on młodym raperem, ma zaled-
wie dwadzieścia dziewięć lat. 

 Swoją opowieść zaczął od przybliżenia swojej rodziny. 
Jego matka byłą prostytutką, natomiast ojciec nie stronił 
od alkoholu. Cała rodzina i środowisko spisali go na 
straty. Jego ojciec miał problemy ze wzrokiem, ale praco-
wał jako piekarz. W wieku 1,5 roku trafił do domu 
dziecka, gdzie przebywał wraz z bratem. Gdy chłopcy byli 
starsi, tata zabrał ich do domu. Życie w domu było pie-
kłem. Dzieci musiały zdobywać w nocy alkohol. Pomimo 
to ojciec ciągle urządzał awantury, strasznie bił swoich 
synów. Dobromir uciekł z domu i trafił do opieki społecz-
nej. W wieku dwunastu lat zaczął brać narkotyki wszel-
kiego rodzaju. Trwało to dobrych kilka lat. Chłopiec 
przedawkował narkotyki, następnie wylądował w szpi-

Spotkanie z Dobromirem
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 Na targi szkół do Lęborka pojechałyśmy wraz z koleżanką 26 marca 
2015 r. Odwiedziłyśmy dwie placówki- I Liceum Ogólnokształcące im. 
Stefana Żeromskiego oraz II LO im. Karola Wojtyły.  
Pierwsza szkoła szczególnie mi się spodobała. Uczniowie nazywają ją 
Hogwartem. Nawiązuje to do jej wyglądu - to ogromny, ceglasto-czer-
wony budynek z mnóstwem okien i pomieszczeń. Nic dziwnego, że 
wzbudza w nas wrażenie tajemniczości- przypomina szkołę, do której 
uczęszczał Harry Potter.

Liceum oferuje cztery różne profile, więc każdy znajdzie tu coś dla 
siebie. Jest m.in. profil matematyczno-fizyczny czy humanistyczno-

-prawniczy. Osobiście najbardziej podobał mi się kierunek przyrodni-
czy z rozszerzoną geografią i biologią. Można po nim studiować np. 
ratownictwo medyczne czy tak popularną w dzisiejszych czasach 
turystykę. 

Całą wycieczkę oceniam jako bardzo udaną. Ludzie byli bardzo mili, 
życzliwi i pomocni. Z chęcią odpowiadali na wszystkie nasze pytania 
i rozwiewali wszelkie wątpliwości. Mam nadzieję, że już niedługo 
będę mogła zawitać do tej szkoły na trochę dłużej. 

Adriana Klein kl. IIIg

Szkoły ponadgimnazjalne w Lęborku

Prezentacje szkół ponadgimnazjalnych w naszej szkole
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W Sztutowie
 

Uczniowie uczestniczący w zajęciach języka kaszubskie-
go wraz z opiekunami - panią Beatą Wica-Deik oraz 
panią Małgorzatą Kostuch wzięli udział w wycieczce do 
obozu koncentracyjnego Stutthof w Sztutowie. 30 
marca 2015 r. wyjechaliśmy o 800 i po 2,5 godzinach 
byliśmy na miejscu. Pogoda była nieciekawa, ale miło 
przywitani przez przewodnika, poszliśmy zwiedzać 
baraki, w których uwięzieni byli na początku Polacy 
i Żydzi, zagrażający opanowaniu przez III Rzeszę Pomo-
rza Gdańskiego. Do niebezpiecznych zaliczano także 
chorych psychicznie . Obóz Stutthof działał od począt-
ków września 1939 do 1945 roku. Był to jeden z najdłu-
żej działających obozów. W ciągu ponad 5 lat działalno-
ści obozu koncentracyjnego Stutthof zarejestrowano 
w nim łącznie około 110 000 więźniów. Byli oni obywa-
telami 28 państw, zarówno europejskich, będących pod 
niemiecką okupacją, jak i państw neutralnych oraz 
Stanów Zjednoczonych.

W pierwszym baraku zobaczyliśmy podeszwy obuwia 
zebranego od więźniów. Znajdowały się tam zarówno 
bardzo malutkie - należące do dzieci, jak i duże - od 
dorosłych. Ukazywało to, że nawet dzieci były tam 
mordowane. Kolejne baraki przedstawiały, w jakich 

Kolosy
Część uczniów uczęszczających 
na kółko geograficzne pojechała 
13 marca 2015r. do Gdyni na „17. 
Ogólnopolskie Spotkania Podróż-
ników, Żeglarzy i Alpinistów”.

 Po oficjalnym otwarciu ,,Kolo-
sów” z niecierpliwością czekali-
śmy na pierwsze opowiadanie. 
Film, który obejrzeliśmy, opowia-
dał historię niezwykłego odkry-
cia, którego 20 lat temu dokonał 
w świętej inkaskiej dolinie 
w Cuzco peruwiański pisarz 
Walid Barham Ode. Pisarz ten nie 
ustawał w próbach rozwikłania 
tajemnicy Inki zamieniającego się 
w skaczącą pumę na górze Pitusi-
ray. Rozwiązanie tej zagadki moż-
liwe było tylko w jeden dzień w roku o wschodzie słońca. 
Dowiedzieliśmy się, że właśnie tego dnia cień góry 
Pitusiray jest w kształcie twarzy inkaskiej księżniczki 
Juanu Curi Ocllo Coya.

 Po dwuminutowej przerwie wysłuchaliśmy opowia-
dania Kariny, Marcina i Antoniego Stencel pt. „Z An-
toszką-Kartoszką po Azji Centralnej”. Kiedy mały Antoś 
miał 7 miesięcy, pojechał z rodzicami na pierwszą 
zagraniczną podróż-na Kaukaz. Rok później pani 
Karina i pan Marcin zabrali syna na włóczęgę po Kirgi-

stanie i Kazachstanie. Podczas tej wędrówki widzieli oni 
wiele pięknych jezior, kanionów i parków narodowych. 
Poznali także miłych i uprzejmych „tubylców” u których 
nocowali.

Kolejną prezentację przedstawili nam państwo 
Szyjanowcy, opowiadając o swojej podróży do nieznane-
go u nas rejonu Kazachstanu. A tam zwiedzili morskie 
dno, labirynty wielkich, kamiennych kul, a także 
podziemne świątynie – meczety.

„Mały Tybet” to tytuł kolejnego filmu, który obejrze-
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okropnych i nieludzkich warunkach żyli tam ludzie. 
Spali na podłodze, na słomie, pod którą znajdowały się 
ich własne odchody, gdyż bali się nocą załatwiać poza 
barakiem, ponieważ zazwyczaj groziło to śmiercią. Na 
tablicach informacyjnych, jak i z opowiadań przewodni-
ka, dowiedzieliśmy się, że gdy zgaszono nocą światło, 
w takim bunkrze słychać było, jak pod posłaniem rusza-
ło się robactwo, a ludzie byli często zawszawieni z braku 
higieny. Z tego powodu wybuchały często epidemie 
i umierało bardzo wielu więźniów, często w strasznych 
męczarniach. Następnie oglądaliśmy szpital, a raczej 
jego kopię, gdyż oryginał spłonął. Robiono w nim 
amatorskie zabiegi oraz eksperymenty, które często 
kończyły się śmiercią. 

Pokazano nam także, jakie ubrania nosili więźniowie, 
choć początkowo osoby sprowadzane musiały pracować 
i spać w tych ubraniach, w których zostały pojmane. 
Ciężką zimę z 1939-1940 musieli przeżyć w letnich, 
nieprzystosowanych do takich mrozów ubraniach czy 
butach. Aresztowania były nagłe i osoby pojmane nie 
miały czasu na zabranie żadnych rzeczy. Nagminnym 
zjawiskiem w obozie był głód. Jedzenie, jakie otrzymy-
wał, było niskokaloryczne i w niewystarczającej ilości.  

Następnie pokazano nam komorę gazową, która począt-
kowo miała służyć jako prysznic do dezynfekcji ubrań, 
a została ostatecznie wykorzystana do uśmiercania. 
W budynku obok znajdowało się krematorium z trzema 
piecami do palenia zwłok zamordowanych. Przewodnik 
opowiadał, że często podczas palenia osoba w piecu 
odzyskiwała przytomność i po prostu spalono ją żywą. 
Powiedział także, że kto raz znalazł się w krematorium, 
już nie miał odwrotu od śmierci. Pamięć zamordowa-
nych w tym miejscu uczciliśmy chwilą ciszy oraz zapali-
liśmy znicze. 

Ostatnim miejscem, jakie nam pokazano, był pomnik 
Walki i Męczeństwa poświęcony ludziom, którzy tam 
zginęli, a także tym, którym udało się przeżyć. Liczbę 
ofiar obozu Stutthof ocenia się na około 65 tys. Mimo 
tego, że pogoda nie sprzyjała, zobaczyliśmy większość 
z miejsc w tym obozie. Myślę, że każdy z uczestników 
wycieczki zachowa w pamięci to miejsce. Bogaci w tę 
wiedzę nigdy nie zapomnimy losu, jaki spotkał tych 
ludzi. Zapamiętamy, że ,,Naród, który nie zna swej 
historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie”.

Julia Rompa i Wiktoria Sikora IIIg

liśmy. Jego powstanie poprzedziły trzy lata dokumen-
tacji w klasztorach buddyjskich Ludatha, Zanskara 
i Spiti, to wizualno-dźwiękowa impresja. Tematem 
tego filmu był jeden dzień spędzony w tybetańskiej 
kulturze. Aby mógł powstać, Alfred Sosgórnik na dwa 
tygodnie zamieszkał w odizolowanym od cywilizacji 
klasztorze buddyjskim w Liushed.

 Podczas dwudziestominutowej przerwy obejrzeliśmy 
wystawę fotografii podróżniczej.

 Ostatnia była prezentacja a pt.,,Piechotą na Bliski 
Wschód”. Dwójka przyjaciół-Daria Urban i Wojciech 
Kostyk wyznaczyli sobie dystans do przejścia – 3,2 tys. km. 

Wyruszyli z Poznania przez Polskę, Słowację, Węgry, 
Rumunię, Bułgarię i Turcję, dotarli nad Morze Śródziemne. 
Zmuszeni ominąć ogarniętą wojną Syrię, promem dotarli 
na Cypr, a następnie do Izraela. Podróż śladami średnio-
wiecznych pątników zajęła im 4,5 miesiąca.

 17. Ogólnopolskie Spotkanie Podróżników, Żeglarzy 
i Alpinistów trwały 3 dni, ale my mieliśmy przyjemność 
być tylko na pięciu interesujących prezentacjach ze 
wspaniałymi zdjęciami.

 Do zobaczenia za rok.

 Andżelika Mejna IIe
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Pieśni wielkopostne
Rozmyślam nad miłością… 

„Co zawinił, że ostrą koroną
Jego święte zraniono skronie?
Co zawinił, że drogę swą znaczył krwi
kroplami, kroplami, kroplami…”

Dotychczas pisałam o różnych występach naszej scholi. 
Były to koncerty bożonarodzeniowe czy wspominające 
św. Jana Pawła II. Teraz chciałabym zdać relację z wyjąt-
kowego występu, na którym zespół przedstawił tłumnie 
zgromadzonym wiernym pieśni wielkopostne. Odbył się 
on dn. 29 marca 2015 r. po Gorzkich Żalach w kościele 
p.w. św. Marcina w Sierakowicach. 

 Zaprezentowaliśmy wiele nowych pieśni o tematyce 
pasyjnej. Piękne wykonanie pomagało w refleksji, jaką 
nasuwały teksty. Schola swój występ na wysokim pozio-

Gdańskie Gimnazjum „Lingwista” im. Hymnu Narodo-
wego kolejny już raz zaprosiło uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów województwa pomorskiego do wzię-
cia udziału w konkursie wojewódzkim Historia Hymnu 
Narodowego objętym patronatem Pomorskiego Kurato-
ra Oświaty oraz patronatem honorowym – Muzeum 
Hymnu Narodowego w Będominie – Oddział Muzeum 
Narodowego w Gdańsku.

Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat 
historii Hymnu Narodowego, poznanie kontekstu 
powstania i dziejów Legionów Polskich we Włoszech 
oraz wybitnych Polaków związanych z tymi wydarze-
niami; poznawanie przez młodzież losów Pieśni na 
przestrzeni wieków, umacnianie tożsamości narodowej 
uczniów i wartości patriotycznych poprzez ich związek 
z historią swojego narodu.

Wojewódzki konkurs  
Historia Hymnu  
Narodowego

me zawdzięcza zaangażowaniu prowadzącej - pani 
Danuty Fiedoruk. Śpiewakom towarzyszyły skrzypce 
i dwie gitary. Tym razem słowo mówione nie zostało 
wplecione pomiędzy pieśni. Chcieliśmy samym śpiewem 
pogłębić tematykę męki Pańskiej. Nie tylko ona doda-
wała nam powagi, ale także czarny strój podkreślający 
nastrój wydarzenia. Nasze „Stokrotki” po raz kolejny 
zaprezentowały swoje umiejętności.

 Mam nadzieję, że każdy wyniósł dla siebie jakąś myśl. 
Przecież takie występy są po to, aby choć na chwilę 
przystanąć w tym szalonym biegu codzienności i zasta-
nowić się… Ksiądz proboszcz wielokrotnie podkreśla 
wyjątkowość naszej religii. Nasz Bóg darzy wszystkich 
ludzi tak nieskończenie wielką miłością, że trudno to 
pojąć. Myślę, że warto pochylić się nad Jezusem Ukrzyżo-
wanym, który dał swoje życie za nas wszystkich razem 
i każdego z osobna. Koncert nie trwał długo. Można więc 
powiedzieć, że to tak niewiele, a jak dużo może zdziałać

Dagmara Damps kl. IId

W naszej szkole eliminacje odbyły się 18 listopada 
2014 roku. Zgłosiło się 25 uczniów klas I – II. Test 
z wiedzy okazał się łatwy, zaś do eliminacji II stopnia 
zakwalifikowało się siedmiu wspaniałych z naszego 
gimnazjum: Szymon Formella kl. IIg, Szymon Ortmann 
kl. Ie, Łucja Bendzmer kl. IIe, Kamila Młyńska kl. IIe, 
Aleksander Skierka kl. IIg, Wiktoria Ziegert kl. IIe 
i Wiktoria Gafka kl. IIg.

Finał wojewódzki odbył się 20 lutego 2015 roku 
w Gdańskim Gimnazjum „Lingwista”. Tym razem test 
z wiadomości przygotowany przez organizatora okazał 
się bardzo trudny. Jego rozwiązaniu mogli podołać tylko 
wybitni uczniowie, których szczególnie interesuje 
historia. Tym bardziej ucieszyły nas wyniki konkursu.

 Wśród laureatów znalazł się nasz uczeń – Szymon 
Ortmann z klasy Ie. W czwartek 9 kwietnia 2015 r. 
Szymon pojedzie do Gdańska ponownie – na uroczy-
stość ogłoszenia wyników i rozdania nagród.

 Gratulujemy!

Opiekunowie konkursu: 
Mirosława Tandek i Wioletta Kuczkowska
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Kiedy wyjechałaś do Szkocji?
Przeprowadziliśmy się, gdy miałam 7 lat.

Czy chodziłaś kiedyś do polskiej szkoły?
Tak, chodziłam do zerówki.

Co czułaś, kiedy wyjeżdżałaś, miałaś jakieś obawy?
Bałam się strasznie, bo nie znałam języka, ale już po 

roku nauczyłam się go i teraz znam angielski perfekcyjnie.

Może przejdźmy do pytań o szkołę. Musicie nosić 
mundurki, jak one wyglądają?

 Jest to biała koszula i czarne spodnie lub spódnica.

W której jesteś klasie?
W szóstej.

Jakich przedmiotów się uczycie?
W czwartej klasie możemy wybrać sobie przedmioty, 

jakie potrzebne nam są do wyższej szkoły plus obowiąz-
kowe, czyli: religia, angielski, w-f.

Ile macie przerw?
Są dwie przerwy - 15 min. o 11.00 i 45 min. o 12.55.

Ile macie lekcji?
Codziennie sześć, a szkoła zaczyna się o 8.55, a kończy 

o 15.30.
Czy chodzicie do szkoły w sobotę?

Nie, na szczęście nie.

Dnia 25 lutego 2015 roku czworo wybranych uczniów 
z naszego gimnazjum wraz ze swoją publicznością 
i nauczycielką angielskiego panią Martyną Kamińską 
poszło na I Międzyszkolny Turniej językowy, który odbył 
się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sierakowi-
cach. Udział w nim wzięli uczniowie z pobliskich 
gimnazjów: z Sierakowic, Lini, Gowidlina, Kamienicy 
Królewskiej i Bukowiny. Celem konkursu było zachęce-
nie uczniów do nauki języków obcych, kształtowanie 
umiejętności pracy zespołowej oraz wzbogacenie wiedzy 
kulturo- i realioznawczej uczniów dotyczącej krajów 
anglo- i niemieckojęzycznych. Drużyny reprezentujące 
poszczególne gimnazja rywalizowały między sobą 
w konkurencjach sprawdzających wiedzę i umiejętności 

Międzyszkolny turniej językowy 
„English und Deutsch Masters”

językowe w formie 
zabawy i quizu. Spośród 
wielu zadań uczniowie 
musieli m.in. odgady-
wać znane postaci, 
wykonawców muzycz-
nych, identyfikować 
zabytki. Walka była wyrównana, a różnica punktów 
niewielka. Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum z Linii, 
drugie z Sierakowic, a gimnazja z Bukowiny i Gowidlina 
otrzymały wyróżnienia. Po konkursie uczniowie z tech-
nikum żywienia przygotowali dla nas poczęstunek oraz 
tort dla zwycięzców. 

 Aldona Domaszk kl. IIIg

Jakie są etapy szkol-
nictwa?

Najpierw jest Primary 
school, co jest odpo-
wiednikiem szkoły 
podstawowej, High school – gimnazjum, Further Educa-
tion – szkoła średnia, Higher Education – szkoła wyższa. 

Jaka jest skala ocen?
Trochę różni się od polskiej, A, B, C, D, E, F, G, U.  

„A” to najlepsza ocena.

Jak długo trwa u was rok szkolny?
Ciągnie się 190 dni, zaczyna się 1 września i trwa do 

20–23 lipca.

Czy w UK musicie kupować podręczniki do szkoły?
Nie, musimy mieć tylko swoje długopisy, kredki itp. 

Gdybyś miała wybierać, gdzie byś chciała się uczyć: 
w Polsce czy w UK?

Zdecydowanie w UK.

Czego brakuje Ci w Szkocji?
Najbardziej rodziny i oczywiście babcinej kuchni.

Chcesz coś powiedzieć polskim uczniom?
Nie warto tu przyjeżdżać, jeśli jesteś zżyty z rodziną, 

ponieważ bardzo się tęskni.
Rozmawiała Kornelia Klejna Ic

 

Szkoła w Wielkiej Brytanii
Wywiad z Adrianą Szczypior, uczennicą St. Andrews RC High School 
w Kirkcaldy w Szkocji



Gazeta Gimnazjum Sierakowicach. Redaguje zespół. Nauczyciel prowadzący: Ewa Glińska.
Projekt winiety: Iwona Wejher.

Odpowiedzi:
1. Sztandar zaprojektował Maciej Leman.
2. Hymn napisała pani Wioletta Kuczkowska.
3. Na konkurs zgłoszono 8 tekstów.
4. Od początku nie uczy Adrian Klawikowski.
5. Ostateczne propozycje były trzy.
6. Głosowano na Marię Skłodowską Curie, Księdza 
Bernarda Łosińskiego oraz Józefa Piłsudskiego. 
7. Konkurs na godło odbył się w roku 2000.
8. Rozpoczęcie roku 2001/2002 odbyło się w budynku 
szkoły podstawowej.
9. Pierwszy blok otwarto 1 października 2001 r.
10. Pani Stefania Formela uczyła historii, pani Danuta 
Wereda – języka polskiego, pan Mateusz Dułak – języka 
francuskiego, a pani Anna Odrowąż –Piramowicz – języ-
ka angielskiego
11. Szkoła mieściła się w Sierakowicach, Puzdrowie, 
Mojuszu i Lisich Jamach
12. Akt erekcyjny podpisała Sylwia Gruba.
13. Tytuły: Szkoła z klasą, Szkoła promująca zdrowie, 
Szkoła odkrywców talentów.
14. Podbrzezie na Litwie i Saint Ghislain w Belgii .
15. Halę sportową oddano w 2005 roku.
16. Imię Józefa Piłsudskiego nadano szkole 9 listopada 
2010 roku.

17. Autorem kompozycji plastycznej w auli jest pan 
Jarosław Wójcik.
18. Dąb Katyński jest poświęcony Leonowi Piepiórce, 
który urodził się w Sierakowicach.
19. Ilość mężczyzn uczących w naszej szkole stanowi 
prawie ½ liczby kobiet.
20. Okulary nosi 10 nauczycieli.
21 . Języka polskiego uczy 7 pań.
22. Księża uczący w naszej szkole to Marek i Mateusz.
23. Najbardziej znana jest Weronika Reglińska.
24. Najbardziej znana para to Krystian Makurat i Wik-
toria Ramczyk.
25. Do naszego gimnazjum uczęszczały panie Eliza 
Piotrowska i Marieta Konkol.
26. Uczennicą naszej szkoły była pani sekretarka Dorota 
Stolc.

Rozstrzygnięcie konkursu
Do rozwiązania konkursu przystąpiły tylko trzy uczenni-
ce naszej szkoły: Julia Leszczyńska z IIg, która odpowie-
działa poprawnie na 21 pytań oraz Ola Neubauer z IIIb 

– 12 poprawnych odpowiedzi i Karolina Malek z IIIb 
– 11 poprawnych odpowiedzi. 

Wszystkim trzem uczestniczkom gratulujemy, 
nagrody otrzymają przy najbliższej okazji. 

Wielki konkurs piętnastolecia szkoły


