Umysł ścisły , przyszłość swoją wiązała z biologią (medycyna, farmacja).
Brała udział w wielu konkursach. Wysokie wyniki z konkursu
chemicznego otworzyły jej drzwi do klasy biologiczno-chemicznej w LO
w Jarocinie.

Uwielbiała matematykę i w tej dziedzinie czuła się jak „ryba w
wodzie”. Na egzaminie jako jedyna zdobyła komplet punktów z tej
części sprawdzenia wiadomości i umiejętności. Jednocześnie można
o niej powiedzieć, że to też dobra humanistka. Gośka startowała też z
powodzeniem w konkursach plastycznych.

Krótko mówiąc „Orpelka”. Zawsze pogodna, uśmiechnięta, pełna osobistego wdzięku
i uroku. Niezły sportowiec, tancerz (GOL-tan), muzyk (Yankee), a przede wszystkim
znakomity recytator. Ilość konkursów, w których wzięła udział jest imponująca. Na jednym
z nich „wyrecytowała” sobie wyjazd do Rzymu.

Motor napędowy wielu działań. Jej pasją był sport, a szczególnie taniec. Szkołę
reprezentowała w biegach, siatkówce unihokeju itp. Co roku osiągała też wysokie
wyniki w nauce. Konkretna i zdecydowana. Te cechy zdecydowały, że wybrała
szkołę policyjną.

Umysł humanistyczny. Odnosiła sukcesy recytatorskie, w Konkursie Wiedzy
o Sztuce, doszła też do finału Olimpiady Polonistycznej. Pilna, ambitna. Świetna
w interpretacji gwary wielkopolskiej.

Początkujący pisarz, muzyk, inżynier. Otwarty na nowe doświadczenia.,
poszukiwacz własnej drogi życia. Zafascynowany fantastyką. Autor opowiadań
science fiction. Fan muzyki metalowej. Założył zespół, gra na gitarze basowej.
Bardzo dobry uczeń.

Bardzo dobra uczennica. Redaktor naczelny GIG-anta. Wrażliwa na krzywdę i
problemy innych. Świetnie interpretowała utwory literackie podchodząc do nich
niestandardowo. Pociągało ją dziennikarstwo, ale swą przyszłość postanowiła
związać z medycyną. Wielka amatorka czekolady .

Cicha, spokojna, zdystansowana. Wyróżniała ją oryginalna
interpretacja i „zaczepna” intonacja oraz głos lektorki telewizyjnej.
Osiągała bardzo dobre wyniki w nauce. Jej „konikiem” okazał się język
angielski. Odnosiła sukcesy w konkursach recytatorskich, wiedzy o
sztuce i języka angielskiego.

Niezaprzeczalny talent wokalny. Ciepły, intrygujący głos. Świetna interpretacja
utworów. Reprezentowała szkołę wielokrotnie na konkursach piosenki polskiej,
anglojęzycznej, na festiwalach, a przede wszystkim na każdej uroczystości
wewnątrzszkolnej.

Wokalistka od wielu lat reprezentująca szkołę w konkursach. Często
przygrywała sobie i innym na gitarze. Harcerka.

