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ZS IM. KRÓLA KAZIMIERZA  JAGIELLOŃCZYKA W ŁĘCZNEJ! 

Ten kolejny w tym roku szkolnym numer jest wydaniem specjalnym „Gazety Jagiellońskiej”, 

który w całości poświęcamy naszym tegorocznym absolwentom.  

Dla nich przeszukaliśmy setki, jeśli nie tysiące, zdjęć, aby tworzyć klasowe galerię zdjęć.  

Także z myślą o nich przeprowadziliśmy wywiady  z ich wychowawcami.  Im samym też od-

daliśmy głos. Ze względu na zbliżające się  matury opublikowaliśmy ich harmonogram. 

 

Rozmowy w toku, czyli wywiad z…: Wspomnienia wychowawcy….…………...…..…..…,s. 3 
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Zapraszamy do lektury!  
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 ROZMOWY W TOKU , CZYLI WYWIAD Z... 

Wspomnienia Wychowawcy 

Na kilka dni przed dniem klasyfikacji najstarszych klas 

Jagiellończyka: Liceum Ogólnokształcącego i Technikum, 

a na kilkanaście przed momentem ostatecznego pożegnania 

ich ze szkołą spotykamy się z ich wychowawcami. 

 Trzy panie: Monika Mazur, Katarzyna Konopka, Jolanta 

Jarawka i pan Robert Drapała zmierzyli się z serią wcale 

niełatwych pytań  dotyczących kilkuletniej pracy z jeszcze 

obecnymi wychowankami, za moment maturzystami i  już 
niebawem naszymi absolwentami.  

Sięgnijmy pamięcią wstecz do pierwszego spotkania z Państwa klasami - pierwszych chwil w roli wychowawcy. 

Jakie wiążą się z nimi wspomnienia? 

Jolanta Jarawka: IIIb znałam od ich pierwszych dni w LO, bo spotykaliśmy się na lekcjach geografii. Jednak wycho-

wawstwo w ich klasie dostałam dopiero z początkiem bieżącego roku szkolnego. Chyba troszeczkę się tego przestraszy-

łam, bo łatwiej jest, gdy wychowawstwo otrzymuje się w klasie pierwszej a nie w trzeciej. Zdawałam sobie sprawę 

z tego, że jest to dla nich trudny i intensywny rok z  maturą na finiszu, a ja przez te parę miesięcy chciałam się z nimi 

mimo wszystko zaprzyjaźnić. 

Katarzyna Konopka: Niestety, ja też byłam wychowawcą MOJEJ klasy trzeciej tylko przez rok (wcześniej tę funkcję 

pełniła pani Iwona Sądej). Choć to krótki czas, to mogę stwierdzić, że udało mi się poznać ich bliżej. To niewątpliwie 

zasługa ich otwartości. Większość z nich uczyłam od pierwszej klasy. Moje pierwsze z nimi spotkanie? Pamiętam ich 

przerażenie w oczach na pierwszej lekcji języka angielskiego, kiedy zapytałam – „Could you tell me something about 

you?” (Każdy bał się odezwać po angielsku). A na koniec pierwszej klasy powiedzieli: „ Ależ my się sorki baliśmy!” 

Monika Mazur: Gdy sięgam pamięcią do pierwszych spotkań z uczniami mojej klasy wspominam swój wielki niepo-

kój. Po kilku latach przerwy ponownie zostałam wychowawcą i stanęłam przed nie lada wyzwaniem – miałam  pomóc 

młodym ludziom wskoczyć w dorosłe życie. Dodatkowo zastanawiałam się czy i jak uda mi się pogodzić obowiązki 

„młodej mamy” z „mamą klasową”. Z perspektywy czasu widzę, że mimo wątpliwości, trudnych początków i momen-

tów zwątpienia ja i moi uczniowie odnieśliśmy wspólny sukces  :). 

Robert Drapała: Była to pierwsza klasa, byłem pełen obaw czy się dogadamy oraz czy będzie nam się miło współpra-

cowało. Na pierwszym spotkaniu na przełamanie pierwszych lodów poprosiłem uczniów, aby każdy uczeń określił 

swoje oczekiwania względem mnie jako wychowawcy. Część z nich była przezabawna, ale nie zdradzę tego, niech po-

zostanie to naszą klasową tajemnicą. 

Jak wiemy szkoła to nie tylko nauka. Czy w ciągu minionych lat uczniowie z IV 

TAK/TB, IV TE/TI, III a oraz III b aktywnie angażowali się w życie szkoły? 

Czym wykazali się przez ten niekrótki przecież czas. 

M.M.: Moi uczniowie wielokrotnie mnie pod tym względem zaskakiwali. Moje dzie-

ciaki osiągały wysokie lokaty w konkursie „Rok przed dyplomem” Chłopcy osiągali 

sukcesy sportowe w biegach Kasztelańskich i Bolivara. Dziewczęta z kolei odnosiły 

sukcesy artystyczne w konkursach plastycznych i w Turnieju Mowy Polskiej. Bardzo 

dumna jestem z Mateusza Kościńskiego za jego zaangażowanie w oprawę muzyczną 

uroczystości szkolnych, z kolei Mariuszowi Witkowskiemu dziękuję za reprezentowa-

nie szkoły w poczcie sztandarowym. Nigdy nie zapomnę gdy w odpowiedzi na moje 

pytanie czy pójdzie z pocztem na 11 listopada odrzekł: „A mam inne wyjście?” :) 

R.D.: Chętnie angażowali się w przygotowania uroczystości szkolnych, np. Jasełek, 

kilkoro z nich należało do redakcji gazetki szkolnej, a jedna z dziewcząt mojej klasy 

należała do drużyny piłki siatkowej. 

3 



 

 
J.J.: Moje „dzieciaki” to bardzo aktywni i kreatywni młodzi ludzie.   

W ich towarzystwie wystarczyło tylko ”rzucić hasło” że trzeba coś zro-

bić i „zaczynało się dziać”. Brali udział w konkursach, przedstawie-

niach, jasełkach, dniach otwartych, tańczyli Belgijkę, przygotowali grę 

terenową, czytali seniorom, a  w tak zwanym „miedzy czasie” osiągali  

bardzo wysokie wyniki w nauce. 

K.K.: Uważam, że były aktywni w różnych dziedzinach: konkursach 

przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, imprezach 

klasowych, brali też udział w Dniach Otwartych Szkoły. W tym miejscu 

chciałabym wspomnieć o sukcesach sportowych Magdy Skrajnowskiej. 

Została ona po raz drugi z rzędu najlepszą zawodniczką sumo w Polsce. 

Zdobyła Mistrzostwa Świata i Europy, została mistrzynią Turnieju Mię-

dzynarodowego Grand Prix, Mistrzostw oraz Pucharów Polski. 

Moja klasa wyróżniała się…. 

M.M.: ...poziomem sympatyczności i towarzyskości – na długo 

zostaną mi wspomnienia z naszych rozmów podczas których 

ciągle słyszałam wypowiadane z uśmiechem „soreczko to…”, 

„soreczko tamto…”. 

R.D.: … słomianym zapałem do organizowanych dla nich wy-

cieczek. ;) 

J.J.: … tym, że we wszystkim za co się brali zawsze „chciało 

im się chcieć”. 

K.K.: … dużą różnorodnością pod względem umiejętności 

i chęci do pracy. Miło się z nimi rozmawiało, potrafili się zdy-

scyplinować - kiedy potrzeba, choć czasem nie wykorzystywali 

w pełni swoich możliwości. Grupa policyjna (19 osób) wyróż-

niała się wśród pozostałych uczniów szkoły tym, że co wtorek 

nosiła mundury klasy policyjnej - dziewczęta wyglądały prze-

ślicznie!!!  

W szkole uczą nauczyciele, jednak i oni czasem są edukowani i „wychowywani” przez swoich podopiecznych. 

Czego nauczyła się pani od swoich wychowanków? 

K.K.: Zgadzam się z tym stwierdzeniem ponieważ praca z młodzieżą zazwyczaj przynosi korzyści dla obu stron – 

nauczyciela i uczniów. Tak naprawdę, moi trzecioklasiści  kolejny raz pokazali mi, że wiek nie ma znaczenia i dzięki 

pracy w szkole ponadgimnazjalnej czuję się młodsza duchem. Razem z klasą  przez ostatni rok, przeżyliśmy wiele 

różnych chwil, którym towarzyszyły chyba każde emocje. Pomimo wielu różnic i mnogości doświadczeń można się 

szczerze polubić. 

M.M.: Przypomniałam sobie dzięki nim o młodzieńczej beztrosce, o tym że zawsze warto stawiać na pozytywne 

myślenie nawet przy bardzo trudnych życiowych problemach. Często rozśmieszali mnie do łez. Jestem im wdzięczna 

za szczerość w różnych zaistniałych sytuacjach szkolnych. 

R.D.: Od swoich uczniów nauczyłem się patrzenia na życie z dystansem. Moja klasa uświadomiła mi, że życie 

uczniów nie kręci się tylko wokół szkoły. 

J.J.: A jak długa może być lista??:)) Nauczyłam się otwartości na innych i optymizmu ale przede wszystkim radości 

- takiej zwykłej, codziennej, zaraźliwej  radości… Dodatkowo dzięki nim dowiedziałam się jak konwertować pliki 

PDF na  Worda (dziękuję Mateusz). ;) 
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Pobawimy się teraz w skojarzenia poprzez niedokończone zdania. Proszę je dokończyć. 



 

 

ROZMOWY PRZEPROWADZIŁ  KAMILI SOWIŃSKI, II TE 

5 

 

Jako wychowawca, niemal rodzic, jaką radę na „nową drogę życia” da pani swoim „klasowym dzieciom”? 

 

M.M.: Życzę Wam pomyślności w realizacji marzeń, pasji i pragnień oraz nieustannej i niegasnącej radości ży-

cia i optymizmu a oprócz tego miłych wspomnień z „Jagiellońskich murów szkolnych”. 

R.D.: Doceniajcie wszystko co się Wam w życiu przytrafia i wyciągajcie z tego wnioski na przyszłość. 

J.J.: Życzę Wam przede wszystkim miłości – żebyście kochali i byli kochani.  

K.K.: No cóż. Przed Wami jeden z ważniejszych egzaminów życia. Więc na zakończenie mały cytat Wergiliusza: 

„Bo zwyciężać mogą Ci, co wierzą, że mogą”. Zatem: „Aby Wam się chciało chcieć!” i życzę połamania piór, dużo 

wiary we własne siły. Aby Wasze życie osobiste układało się jak najlepiej, żebyście znaleźli w życiu prawdziwą 

miłość i wierną przyjaźń! Do zobaczenia! 

Najbardziej pamiętną chwilą w historii klasy był/była … 

M.M.: Tych pamiętnych chwil było wiele. Zapadły mi w pamięci wspólnie organizowane szkolne  uroczystości, 

w szczególności pożegnanie ubiegłorocznych maturzystów oraz  tegoroczny Dzień Otwartych Drzwi Jagiellończyka 

kiedy Mateusz Kościelski „urzekał muzycznie” po raz kolejny. 

R.D.: Bal Studniówkowy. 

K.K.: Pierwsze co przyszło mi do głowy to także Studniówka. Nigdy jej nie zapomnę (a proszę uwierzyć byłam 

na wielu)! Była to najlepsza Studniówka w moim życiu, ponieważ moi kochani uczniowie nie dali mi się nudzić i usie-

dzieć na miejscu. Świetnie się z nimi bawiłam! 

 J.J.: Takich chwil było mnóstwo jednak dwie z nich są szczególne. Układ taneczny, który zatańczyli dla mnie na 

swojej studniówce ex aequo z  momentem gdy  moi chłopcy śpiewali przebój mojej młodości ”Jolka,Jolka” z oka-

zji Dnia Kobiet – bezcenne :) 

Osoba którą można nazwać „prawą ręką wychowawcy” to … 

K.K.: Tych osób jest naprawdę wiele, bo wszystko zależało od zadań. Zawsze będę pamiętać swoją niepowtarzalną 

klasę III A. 

R.D.: … krótko i na temat - Łucja Białkowska. 

M.M.: Magdalena Myśliwiec, która sprawdziła się w tej roli. Prowadziła finanse, organizowała wiele przedsięwzięć. 

Myślę że te doświadczenia i zdobyte tym sposobem umiejętności pomogą jej w dorosłym życiu. 

J.J.: Dominika, Daria, Maja, Ola, Paulina, Mateusz, Karol, Piotrek ….  takich rąk było dużo i powinnam  wkleić 

tu całą listę klasy III B :) 



 

 

IV TI: Kamil Bochniarz, Jakub Chu-

dy, Piotr Kowalczyk, Karol Kozak, 

Konrad Lipiński, Tomasz Łukowski, 

Jakub Niedźwiedź, Dominik Piróg, 

Rafał Rychlewski, Grzegorz Stachań-

ski, Adrian Tarkowski, Tomasz Zie-

liński, Karol Żółć.  

IV TE: Patryk Bartosz, Łucja Białkow-

ska, Paulina Gołębiowska, Katarzyna 

Grabowska, Monika Grabowska,    

Damian Maraszkiewicz, Karol Nowic-

ki, Małgorzata Wróbel. 

     OKIEM OBIEKTYWU 

 
ZDJĘCIA  ABSOLWENTÓW  

                                 JAGIELLOŃCZYKA  

Pożegnania nadszedł czas. 

IV TE/TI 
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Klaudia Banasik, Natalia Cegłowska, 

Kacper Czapski, Karolina Duda, Karolina   

Filipczuk, Paulina Goławska, Paulina 

Harmasz, Przemysław Huszaluk, Patrycja 

Kędzierska, Magdalena  Kołodziej, Arka-

diusz Kosiński, Karol Kwaśnik, Sylwia 

Małecka, Dominika Lisowska, Patrycja 

Pietraś, Ewelina Rabos, Anna Ryba, Aga-

ta Rydel, Weronika Saczewa, Magda 

Skrajnowska, Monika Słowik, Daria Te-

rejko, Karolina Witkowska, Patrycja Za-

baryło, Aleksandra Tuszyńska. 

3a LO im. Jana Zamoyskiego 
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Kornelia Aftyka, Karol Bernecki, Daria Bobruś,      

Katarzyna Chomiarczuk, Weronika Czerwińska, 

Klaudia Dąbrowska, Paulina Gil, Adrianna Jasiel-

ska, Andżelika Kijak, Mateusz  Kołodziejczyk, Pauli-

na Kondraciuk, Aleksandra Król, Klaudia Król, Ra-

fał Laska, Aleksandra Łaszcz, Agnieszka Małyska, 

Patrycja Pawlak, Anna Podgórska, Dominika Sawa, 

Paulina Trepiak, Piotr Warzyszak, Maja Wróbel, 

Magdalena Zakrzewska  

3 b LO im. J. Zamoyskiego 
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IV TAK: Julita Eichelberger, Andżelika     

Góra, Magdalena Myśliwiec, Milena Ośko, 

Weronika Prus, Agata Wójcik, Marlena 

Wójtowicz. 
 

IV TB: Mateusz Grzegorczyk, Bartłomiej 

Jakubczak, Karol Kłoda, Mateusz Kościel-

ski, Bartłomiej Tor, Paweł Szymański,    

Mariusz Witkowski. 
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IV  
TAK/TB 

9 



 

 

         DZIEJE SIĘ! - AKTUALNOŚCI 

• Na egzamin stawcie się odpowiednio wcześniej. Lepiej poczekać, niż się spóźnić i nie móc uczestniczyć w egzaminie, 

prawda? 

• Jak w każdym istotnym w życiu momencie, tak i na egzaminie dojrzałości obowiązuje kultura stroju. Postawcie w tych 

dniach na wygodę, skromną elegancję i prostotę.  

• Nie zapominajcie zabrać ze sobą dowodu osobistego. Podczas wejścia na sale egzaminacyjną każdy zdający musi się wy-

legitymować. W razie braku tego dokumentu konsekwencje będą te same co w punkcie pierwszym. 

• Kategorycznie zabrania się wnoszenia na salę egzaminacyjną jakichkolwiek urządzeń, w tym telefonów komórko-

wych. Bezpieczniej jest zostawić je w domu lub na czas egzaminu w sekretariacie szkoły. Przecież nie warto przez nie-

opatrzne połączenie przychodzące czy sygnał przypomnienia mieć unieważniony egzamin. 

• Podczas trwania egzaminu pracujcie samodzielnie. Wiecie dobrze, że chociażby podejrzenie niesamodzielności może 

stać się przyczyną unieważnienia waszego egzaminu. 

POZIOM PODSTAWOWY 

MATURY USTNE 

POZIOM   ROZSZERZONY 

4maja – język polski – 14.00 

8 maja  –  angielski – 9.00 

9 maja –  matematyka  – 9.00 

10maja – WOS – 9.00 

11 maja – język niemiecki – 14.00 

12 maja – biologia – 9.00 

15 maja –  historia  – 9.00 

16 maja –  chemia  – 9.00 

16 maja – geografia – 14.00 

18 maja – fizyka – 9.00 

11, 17, 18, 19 MAJA  – JĘZYK POLSKI 

(WEDŁUG HARMONOGRAMU OD 9.00) 

19 MAJA – JĘZYK NIEMIECKI  OD 13.00 

23 I 24 MAJA – JĘZYK ANGIESKI 

(WEDŁUG HARMONOGRAMU OD 9.00) 

 

4 MAJA   
JĘZYK POLSKI - 900 

5 MAJA  
MATEMATYKA - 900 

8 MAJA  
JĘZYK ANGIELSKI- 900 

 

PAMIĘTAJCIE! 

HARMONOGRAM MATUR 
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Garść wspomnień , deklaracji i dedykacji od Absolwentów 

„Odpoczynek po maturach, spę-
dzanie czasu z przyjaciółmi. Jeśli 
mi się uda to podejmę pracę.. A 

już w październiku studia.” 

-Piotr Warzyszak, 3 b LO 
JAKIE MASZ PLANY  

NA NAJBLIŻSZY ROK? 

„CHCĘ ODPOCZĄĆ I SIĘ BAWIĆ Z NAJ-

BLIŻSZYMI.. A TAKŻE  ROZWIJAĆ 

SWOJE ZAINTERESOWANIA”  

-MATEUSZ KOŁODZIEJCZYK, 3B LO 

„O ile zdam maturę, to udam się na studia o kierunku 

pedagogicznym. Jeśli nie to wyjadę za granicę. :)” 

-Marlena Wójtowicz, IV TAK 
„Studia i praca”  

-Weronika Saczewa, 3a 

 

„Zdanie matury, rozpoczęcie kursu 

florystycznego, znalezienie pra-

cy i podjęcie studiów”  

-Magdalena Myśliwiec, IV TAK 

„Planuję pójść do pra-

cy i  się z domu” 

-Julita Eichelberger, 

IV TAK 

„Studia.” 

-Łucja Białkowska, 

IV TE 
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Kim będziesz za 20 lat? 

„Być może będę księgową 
w dużej firmie.” 

-Łucja Białkowska, IV TE  

„Będę trzydziestodziewięciolatką pracującą 
w szpitalu jako pielęgniarka. Będę miała 

liczną, szczęśliwą rodzinę. Na pewno będę 
szczęśliwym człowiekiem.”  

-Klaudia Król, 3b LO 

„Żoną, mamą i będę bogata”  -Weronika Prus, IV TAK 

„Będę spełnionym zawodowo 

szczęśliwym i człowiekiem” -

Mateusz Kołodziejczyk, 3b LO 

„Będę miała męża, dobrą pracę, 3 psy 

i dom na wsi i będę bardzo szczęśliwą 
starszą panią” 

-Julita Eichelberger, IV TAK 
„Nie planuję, aż tak 

dalekiej przyszłości”  

-Daria Bobruś, 3b LO 

„Ciężko powiedzieć, ale na pewno będę    
szczęśliwy. Będę miał żonę, dzieci. Mam 

też nadzieję, ze będę spełniony zawodo-

wo. Chciałbym też przez te lata utrzymy-

wać kontakt z moją klasą.” 

-Piotr Warzyszak, 3b LO 

Jakie są twoje szczególne wspomnienia ze szkoły? 

„Bardzo miło będę  wspominać szkolne wyciecz-

ki, a także imprezy organizowane w szkole, m.in.: 

Pluszowy Dzień , Walentynki oraz Dni Otwarte” 

-Marlena Wójtowicz, IV TAK 

„POZNAŁAM WIELU FAJNYCH 

LUDZI.” 

-MAGDALENA  

MYŚLIWIEC, IV TAK 

„Cudowne lekcje języka angiel-

skiego u pani Kasi Butkiewicz” 

Weronika Prus,  IV TAK 

„Wspólne posiadówki w kanciapie, klasowe 

wyjazdy, wspólne organizowanie wszelakich 

wydarzeń szkolnych, klasowe nagrywanie 

czołówki  i   nasza Studniówka.”  

Mateusz Kołodziejczyk, 3b LO. 

„Miłe i przyjemne lekcje hi-

storii i WOS-u z panią      
Magdaleną Krystjańczuk 

i języka angielskiego z panią 
K. Butkiewicz.” 

- Julita Eichelberger, IV TAK 

„Mile wspominam muzyczne przerwy oraz  nieprzeciętny 

zapach ze szkolnej stołówki (to z czasów szkolnych jeszcze 

w budynku na ul. Szkolnej). Najlepszym wspomnieniem 

jednak pozostanie Studniówka.” 

- Klaudia Król, 3b LO. 
„Wyjątkowe były wszystkie wyjazdy  

i chwile spędzone z moja klasą, wspól-

ne wygłupy ponato przedstawienia 

przygotowywane z naszym udzia-

łem— w   szczególności Jasełka z ks. 

Pawłem.” -Piotr Warzyszak, 3b LO 

Czy chciałbyś coś powiedzieć  wychowawcy, nauczycielom i młodszym kolegom? 

„Pozdrawiamy gorąco panie: Magdalenę Krystjańczuk, Katarzynę Butkiewicz 

i naszą wychowawczynię panią Monikę Mazur” 

- Julita Eichelberger, Magdalena Myśliwiec i Weronika Prus, IV TAK 

„Życzę Nauczycielom, Wychowawcom, całemu Gronu Pedagogicznemu i wszystkim 

Pracownikom szkoły wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz satysfakcji z wyko-

nywanej pracy. Wam Drodzy Koledzy  życzę wielkiej przygody, niewyczerpanych 

pokładów energii i uśmiechu na co dzień. Obyście zawsze z zapasem sił byli gotowi 

do podjęcia nowych zadań, realizacji marzeń i planów.” - Łucja Białkowska, IV TE 

„Pozdrawiam wszystkie klasy i życzę im wielu sukcesów na egzami-

nach zawodowych i maturach. Pozdrawiam panią Monikę Mazur  - 

naszą wychowawczynię. Bardzo jej dziękuję za  trud i cierpliwość 
do nasze specyficznej, ale wesołej klasy. 

Pozdrawiam także całe Grono Pedagogiczne.” 

- Marlena Wójtowicz, IV TAK 

„Pozdrawiam nauczycieli i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoy-

skiego w Łęcznej, a w  szczególności i panią Katarzynę Konopkę naszą wychowaw-

czynię  i rewelacyjną nauczycielkę języka angielskiego.”  

-Weronika Saczewa, 3a LO 

Wychowawczyni życzę sukcesów zawodowych,  tego żeby nigdy 

o nas nie zapomniała i dobrze wspominała z uśmiechem na twarzy. 

Pozostałym nauczycielom gratuluję wytrzymałości z nami .  

Pozostałym uczniom dziękuję za wspólnie spędzone chwile. 

-Mateusz Kołodziejczyk, 3 b LO 

Pani Jolanta Jarawka, jako nasz wychowawca, zawsze stawała w 

naszej obronie, a przy okazji przekazywała nam całą swoją wiedzę 
za co jej serdecznie dziękuję. Pan Sochan wszczepił w nas chęci 

do matematyki a pani Ładak pokazała nam, ze interpretacja wiersza 

wcale nie jest taka trudna. 

Dziękuję za to, że dzięki nim  <chciało mi się chcieć>” 

-Daria Bobruś, 3b LO 

„Wszystkie chwile spędzone z moją klasą, 
czasami wesołe, czasami mało zabawne, 

ale zawsze mogliśmy na siebie liczyć.” 

-Łucja Białkowska, IV TE 

„Koledzy i koleżanki!  

Żyjcie  każdą chwilą, podkreślam każdą , czas szkoły średniej jest najlepszym czasem 

na naukę, ale nie tylko… bawcie się świetnie na każdej osiemnastce.”  

- Klaudia Król, 3b LO 

Naszej wychowawczyni, wcześniejszym wychowawcom oraz całemu gronu pedagogicznemu chciałbym życzyć sukcesów zawodowych, sa-

mych szczęśliwych dni, cierpliwości i wytrwałości w stosunku do uczniów. Dziękuję za te wszystkie wspólnie spędzone chwile, za cierpliwość 
do nas, za to ze oddaliście nam swoje serce. Dziękuję. :) - Piotr Warzyszak, 3b LO 



 

 


