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• Prezentujemy szóstkę laureatów konkursów przedmiotowych z gimnazjów ziemikazimierskiej
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Ma 16lat,jest uczennicą klasy III . Ma 16lat,jestuczennicą klasy III Ma 16lat,jest uczniem klasy III. Ma 16 lat, jest uczennicą klasy III. Ma 16lat,jest uczennicą klasy III Ma 15lat,jest uczennicą klasy II
B. Brała udział w dwóch konkur- B. Do konkursu przygotowywała . Uzyskał znakomity - czwarty wy- Znalazła się także w pierwszej , A. Do konkursy przygotowywałą A. Nieprzeciętną,jak twierdzi
sach:zjęzykapolskiegoigeogra- . ją Anna Łyko. W sumie awanso- nik w województwie. Jest mło- czwórce młqdych fizyków wwo- ją Agata Prusek. -SukcesOli jest opiekun laureatki Elżbieta
fii. - Nie sądziłam, że uda mi się wała do czterech fini!łów. - Byfo - dym człowiekiem o wielu pa- jewództwie. - Jestem dumna wypadkową skromności, poko- Spiecha. Już rok temu, będąc
przejść dalej, a podwójnym fina- to dla mnie dużym zaskocze- sjach, stara się próbować życie z Kamili iWojtka, to podwójny ry, mądrości i pilności. Coraz w pierwszej klasie, została fina-
le nawet nie myślałam - przyzna- niem. A tytułu laureata z fizyki... z każdej strony. -Wojtek to baza sukces dla mnie i dla szkoły. Pew- trudniej o taki typ ciłowieka listką konkursu naszczeblu wo-
je z uśmiechem. Zuzia mówi spodziewałam się najmniej - świetnych pomysłów na każdą najestem, że udało mi się zasz- i ucznia. PracazOlą to prawdzi- jewódzkim. Obiecała wtedy, że
o sobie: szczera, otwarta, nie lu- przyznaje Weronika. Dodajmy, sytuację. Z niczego potrafi zrobić czepić im ciekawość pojmowa- wa przyjemność - zapewnia dy- zdobędzie "Iaury" ... i słowa do-
bię podporządkowywać się in- że powtórzyła swój sukces coś ciekawego. Lubi robić do- _ nią świata przez pryzmat fizyki, rektor szkoły Piotr Binkowski. trzymała. -W dużej mierze dzięki
nym. : Ambitna, bardzo pracowi- sprzed roku - wtedy była laureat- świadczenia na własną rękę, . podkreśla Elżbieta Szczęsna-Ku- Można oniej powiedzieć: "typo- swojej wytrwałej pracy i talento- •
ta, przy tym koleżeńska. Pogod- ką konkursu geograficznego. Na- z wykorzystaniem prowizorycz- sak. KamilaJo urodzony .speqa- wa humanistka". Jej pasją -jak wioKamila rozwiązuje zadania

_ na izawsz~ uśmiechnięta - kreśli leży do ludzi, którym nauka przy- nych materiałów -mówi Elżbieta_ lista elektronik". Pasjami kon- sama określa, chybaniezbytory- daleko odbiegające od programu
portret laureatki opiekun Piotr chodzi z łatwośdą. - Nie poświę- Szczęsna-Kusak, opiekun laurea- struuje układy elektronicżne, ginalną -jest czytanie książek. szkolnego, czyta lektury i książki
Wasik. Zuzia uzyskała świetny camjej dużo wolnego czasu - ta i dyrektor szkoły. Wielką życio- a poza tym interesuje się muzy- Lubi ukryć sięw domowym zad- anglojęzyczne -chwali nastoIat-
wynik - siódmy w wojewódz- mówi wprost. A wolne chwile lu- wą pasjąWojtka jest motocykl. ką, Gra na gitarze, aobecnie ... szu i zagłębić sięw lekturze. By kę dyrektor szkoły Elżbieta
twie. Po lekcjach pasjami ogiąda bi spędzać w towarzystwie przy- ~wietnie prowadzi, udało mu się na basie w zespole metalowym. za każdym razem przeżywać no- Wojtasik. PasjąKamilijesttakże
seriale, lubi dóbre kino, książki jaciół, ogląda filmy i seriale; coraz przejechać na nim prawie całe Jej największe marzenie, to mieć we, intrygujące przygody. Obok muzyka. Jeździ na koncerty,ma
imuzykę. Chętnie jeździ na wy- częściej sięga też po książki. We- 'województwo. Jest otwarty, wielki motor - harleya. Prywatnie Oli, skalbmierskie gimnazjum pqkaźną kolekcję płyt heavy me-
cieczki -marzY o tym, by zwie- ronika pasjonuje się sportem, bezpośredni, łatwo nawiązuje jest miłą, sympatyczną osobą. doczekało się trzech finalistek tal. Kocha podróże.
dzić cały świat. bardzo lubi jeździć na nartach. nowe znajomości. , Dusza towarzystwa. konkursów prZedmiotowych. (AU)


