Patrycja Adamkiewicz
Uczennica perfekcyjna w każdym
sportowiec, niezawodna koleżanka.

calu,

znakomity

Wszechstronnie uzdolniona: z pasją uprawiała taekwondo,
była doskonałą lekkoatletką. W wolnych chwilach robiła
zdjęcia
i
pisała
wiersze
(wyróżnione
w VI Konkursie Poetyckim „Wiersze z szuflady”).
Budziła podziw umiejętnością łączenia sportu i nauki;
zawsze przygotowana do lekcji mimo wielu dni spędzonych
poza domem, szkołą, krajem na zgrupowaniach i zawodach.
Po każdym roku otrzymywała świadectwo z wyróżnieniem. Pełniła zaszczytną funkcję
Chorążego Pocztu Sztandarowego.

Agata Barczak
Bardzo
dobra
uczennica,
ukończyła
szkołę
z wyróżnieniem. Z oddaniem i pasja pełniła funkcję
przewodniczącej klasy, aktywnie działała w Samorządzie
Uczniowskim. Była inicjatorka wielu przedsięwzięć
klasowych i szkolnych.
„Dobry duch ” klasy. Matkowała swoim kolegom szczególnie
wyczulona na wszelkie klasowe burze. Zaradna, energiczna i
dojrzała.
Reprezentowała
szkołę
w wielu konkursach, pracowała w aktywie bibliotecznym.
Zasłynęła jako znakomity konferansjer szkolnych uroczystości.

Monika Kozłowska
„Sumienie klasy” – osoba niezwykle szczera i otwarta. Bez
skrupułów, choć z dużym taktem umiała skrytykować
kolegów, a czasem błędy nauczycieli , jednocześnie
krytyczna wobec samej siebie. Mimo „ciętego” języka
niezwykle lubiana .
Bardzo aktywna: przewodnicząca klasy, członek aktywu
bibliotecznego, reprezentowała szkołę w wielu konkursach
(III m-ce w powiatowym konkursie ortograficznym,
wyróżnienie w III konkursie wiedzy o historii kościoła,
finał konkursu „Listy dla Ziemi”). Największą jednak jej
pasję i miłość stanowił sport. Uprawiała aerobik, biegi przełajowe, lekkoatletykę, grała w
unihokeja i siatkówkę. Z sukcesami reprezentowała gimnazjum w zawodach sportowych.
Świetna uczennica- ukończyła szkołę z wyróżnieniem.

Julia Pospieszna
Wzorowa uczennica. W każdym roku otrzymywała
świadectwo z wyróżnieniem. Pełniła zaszczytną funkcję
Chorążego
Pocztu
Sztandarowego
i
zastępcy
przewodniczącego samorządu klasowego. Członek aktywu
bibliotecznego.
Utalentowana
matematyczka.








humanistka

i

logicznie

myśląca

Uczestniczyła w wielu konkursach z różnych dziedzin:
I m-ce w gminnym turnieju wiedzy olimpijskiej,
I m-ce w powiatowym konkursie „Maraton matematyczny”,
I m-ce w powiatowym konkursie „U źródeł kultury europejskiej”,
Finał konkursu wiedzy o antyku i secesji,
Finał IX konkursu wiedzy o sztuce,
V m-ce w wielkopolskim konkursie wiedzy o Janie Pawle II,
Itd.

Martyna Grygiel
Ambitna i honorowa dziewczyna. Osiągała wysokie
wyniki w nauce dzięki swej wytrwałej pracy i chęci
zdobywania wiedzy. Zawsze potrafiła porwać do
pracy innych. Ducha walki przejawiała w sporcie
zajmując wysokie miejsca reprezentując szkołę w
biegach sztafetowych, przełajowych czy unihokeju.
Swoje drugie oblicze pokazała podczas konkursów
recytatorskich.

Anna Jachnik
Bardzo pogodna uczennica rozładowująca swym
ciepłym uśmiechem burzowe nastroje kolegów. Ciekawa
świata, dociekliwy umysł. Inicjator i organizator
wszystkich klasowych imprez, apeli, konkursów itp.
Brała udział w programach artystycznych recytując,
śpiewając. Niezwykle aktywna w sporcie. II m-ce w
powiecie w rzucie oszczepem, III m-ce w sztafetowych
biegach przełajowych, brała udział w zawodach
w
unihokeju, aerobiku. Chorąży Pocztu
Sztandarowego.

Małgorzata Paterska
Cicha, spokojna, niewidoczna a jednak …Bardzo
pracowita i ambitna uczennica. Zawsze super
przygotowana, można na niej było zawsze polegać „jak
na Zawiszy”. Pomagała kolegom w nauce, pracowała na
rzecz klasy cicho i oczekiwań na pomoc z czyjejś strony.
Każde jej działanie było solidnie przemyślane.
Reprezentowała szkołę w wielu konkursach. Brała
udział w wielu konkursach m.in. Wojewódzkim
Konkursie Geograficznym, powiatowym konkursie
ekologicznym oraz wielu matematycznych. Chorąży
Pocztu Sztandarowego.

Krzysztof Bochna
Wzorowy
uczeń,
sumienny,
odpowiedzialny
i niezawodny. Każdy rok nauki kończyła
z wyróżnieniem. Odznaczał się niezwykłą aktywnością
w klasie i szkole. Uczestnik i laureat wielu konkursów:
finalista Wojewódzkiego Konkursu Historycznego,
Konkursu wiedzy o sztuce, zwycięzca konkursu
„U źródeł kultury europejskiej” i „Turnieju Wiedzy
Olimpijskiej.
Kopalnia wiedzy z historii, mitologii i Biblii.
Utalentowany
fotograf.
Chorąży
Pocztu
Sztandarowego.

Piotr Matuszak
Ambitny. Postawił na osiąganie sukcesów w nauce, pracy
społecznej i sporcie. W każdej z tych dziedzin może
pochwalić się wysokimi osiągnięciami. Ukończył szkołę z
wyróżnieniem. Pomagał młodszym kolegom podczas
realizacji ich projektów edukacyjnych, pracował na rzecz
fundacji „Ogród marzeń”. W sporcie osiągał najwyższe
wyniki: najlepszy w powiecie w skoku w dal, zawodnik
najlepszej drużyny w unihokeju, świetnie biegał. Dusza
stworzona do rywalizacji .

Szymon Radziejewski
Wyjątkowa osobowość. Uhonorowany przez szkołę
tytułem PRIMUS INTER PARES. Przez trzy lata
przewodniczący samorządu klasowego, zastępca
przewodniczącego samorządu szkolnego. Realizował
swoje pomysły, prowadził wiele uroczystości szkolnych i
pozaszkolnych z niezwykłą klasą. Bardzo koleżeński ,
odpowiedzialny, często lider w przedsięwzięciach
klasowych i szkolnych. Swoją wiedzę wykorzystywał
reprezentując szkołę w wielu konkursach. Finalista
Konkursu wiedzy o sztuce (III miejsce), Wielkopolskiego
Konkursu wiedzy o Janie Pawle II. Jego wielkim talentem było aktorstwo i piękna recytacja.
Wielokrotnie reprezentował szkołę w konkursach recytatorskich prezentując swoje
umiejętności. Chorąży Pocztu Sztandarowego.

