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„Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli
nie potraﬁsz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy”
– Paulo Coelho

Przez dwadzieścia lat istnienia Publicznego Gimnazjum
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego mury tej szkoły opuściło wielu
wspaniałych młodych ludzi, którzy zdobywaną tutaj wiedzę mogą do dziś
wykorzystywać w swojej dalszej edukacji i życiu.
Pragnę, by niniejsza publikacja stała się ważną kartą w naszej
lokalnej historii o szkole, nauczycielach, uczniach i ludziach, którzy
ją tworzyli.
Wszystkim zaangażowanym w pracę na rzecz gimnazjum dziękuję.
Absolwentom życzę, aby wiedza, którą stąd wynieśli, procentowała w ich
życiu, zaś wspomnienia były wyłącznie miłe.

Wójt Gminy Kąkolewnica

„Zostawiajmy po sobie dobre imię i trwałą pamięć wśród śmiertelnych,
aby życie nasze nie przeszło nadaremnie”
Leonardo da Vinci

Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego istniało
w latach 1999 – 2019.
Na trwałe zapisało się w dziejach kąkolewnickiej oświaty.
Chciałbym, by niniejsza publikacja przypominała następnym
pokoleniom o istnieniu naszej szkoły, sukcesach jej uczniów
i nauczycieli.
Dziękuję wszystkim, którzy tworzyli tę placówkę przez minione
dwadzieścia lat. Absolwentom życzę, by zawsze miło i ciepło wspominali
czas spędzony w tej szkole.
Dyrektor Zespołu Oświatowego
mgr Witold Lipski

„Chcielibyśmy i nasz ślad na drogach ocalić od zapomnienia”
K. I. Gałczyński
Szkoło, Szkoło! Jak Cię zapamiętamy?
Często będziemy wracać pamięcią do przeżytych chwil w gimnazjum, nieraz zakręci się
w oku łza. Będziemy oglądać stare zdjęcia, odtwarzać wydarzenia, wspominać miłe chwile,
obserwować działanie czasu i wtedy uświadomimy sobie, jak ważną rolę w okresie dorastania
odegrała właśnie ta placówka. Gimnazjum w Kąkolewnicy to coś więcej niż tylko instytucja
oświatowo - wychowawcza. Możemy je nazwać bezpieczną ostoją, azylem, schronieniem,
poradnią psychologiczno - pedagogiczną czy nawet drugim domem. Doświadczona wieloletnią
pracą z młodzieżą kadra pedagogiczna nigdy nie zawodziła, na każdym z osobna można było
polegać niczym na Zawiszy. Nauczyciele pod żadnym pozorem nie odmawiali udzielenia
pomocy, byli wymagający, zdarzało się też, że surowi, ale i sprawiedliwi, co później
zaowocowało na egzaminach, a widać było na świadectwach ukończenia szkoły. Coś, co
wyróżnia tę szkołę na tle innych placówek, to sposób przeżywania uroczystości zarówno
patriotycznych, jak i religijnych, ale o tym przeczytacie w publikacji.
Dla nas, ostatniego rocznika gimnazjum, przyszedł czas pożegnania, pożegnania szkoły,
która była nieodłącznym elementem naszej codziennej egzystencji, która nauczyła nas nie tylko
czystej teorii, lecz i życiowej praktyki. Z tego powodu narodził się pomysł wydania tej oto
publikacji mającej na celu upamiętnienie tego cudownego miejsca, jakim było Gimnazjum
w Kąkolewnicy.
Wydając tę krótką prezentację, pragniemy, by każdy z absolwentów, trzymając ją
w dłoniach, odtwarzał swoje trzy lata tutaj spędzone. Za tę cenną lekcję wkraczania w dorosłość
pragniemy podziękować wszystkim osobom, które tworzyły ten zespół od 1999 roku aż do chwili
obecnej.
Jesteśmy wdzięczni też Sponsorom: Wójtowi Gminy Kąkolewnica P. Annie Mróz,
Właścicielowi ﬁrmy „Jatras” – P. Jackowi Rychlikowi, Prezesowi ﬁrmy „Poltorex” Sp. z o.o.
– P. Dariuszowi Lecykowi, Właścicielowi ﬁrmy „Forex Lingerie” P. Radosławowi
Foryszewskiemu, P. Mariuszowi Majczynie, P. Renacie Kijek-Zając, dzięki których
przychylności mogła powstać ta publikacja ocalająca ślad pozostawiony w Publicznym
Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Kąkolewnicy przez uczniów, nauczycieli, dyrektorów
i rodziców.

Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:
Martyna Lecyk
Katarzyna Wierzejska
Adrian Rychlik
Cezary Borysiuk

Szanowni Państwo! Drodzy Absolwenci!
„Życie składa się z powitań i pożegnań” powiedział Wiktor Hugo.
Z dniem 31 sierpnia 2019 r. w wyniku reformy systemu oświaty Publiczne Gimnazjum
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przestaje istnieć. To koniec tego typu szkoły, ale nie koniec
wszystkiego. Pozostaje bowiem po niej to, co niemierzalne, nieuchwytne, a więc to, co powstało
w umysłach, sercach i postawach zarówno naszych absolwentów, jak i nauczycieli czy
dyrektorów. Chciałoby się powtórzyć za Janem Pawłem II: „To, co we mnie niezniszczalne,
trwa”. Wizerunek naszego gimnazjum tworzy dorobek placówki w sferze edukacyjnej
i wychowawczej.
Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego od początku istnienia
pracowało na swój autorytet. Uczniowie mieli możliwość zrealizowania swoich planów
i marzeń. Absolwenci mogli bez problemu podjąć naukę w wybranych przez siebie szkołach
ponadgimnazjalnych. Uczniom intelektualistom stwarzano możliwość rywalizacji o laury
w konkursach kuratoryjnych oraz innych konkursach przedmiotowych. Korzystali oni
z wiedzy i doświadczenia nauczycieli, którzy nie szczędzili im swego wolnego czasu. Efekty tej
pracy będą zaprezentowane w niniejszej publikacji.
Nie wszyscy uczniowie mogli zwyciężać w zmaganiach konkursowych, ale wszyscy
mogli osiągać satysfakcjonujące wyniki, oczywiście na miarę swoich możliwości
intelektualnych, na egzaminach zewnętrznych, o czym świadczy wysoka w naszej szkole
Edukacyjna Wartość Dodana (EWD). Wiele razy nasze gimnazjum mogło się szczycić wysokimi
staninami z różnych przedmiotów (7., a nawet 8.). Sukcesy te nie byłyby możliwe bez
systematycznie prowadzonych, w większości społecznie, zajęć dodatkowych oraz twórczej
współpracy wszystkich nauczycieli, którzy potraﬁli dzielić się doświadczeniem, pomagali sobie,
wspierali się i motywowali, tworząc swoistą rodzinę gimnazjalną. Szkoła kładła też nacisk na
naukę języków obcych, by ułatwić absolwentom stanie się nowoczesnym obywatelem nie tylko
Polski, ale i Europy. W tym celu organizowała Dni Językowe oraz przygotowała spektakle
w języku rosyjskim i angielskim.
Oprócz zdobywania wiedzy w naszej placówce sprawni ﬁzycznie uczniowie
z powodzeniem uprawiali sport, rywalizując o tytuły mistrzów i trofea sportowe. Uzdolnieni
artystycznie recytowali, tańczyli, śpiewali, występowali w spektaklach teatralnych, kabaretach,
osiągając sukcesy w konkursach na różnych szczeblach. Niekwestionowanym osiągnięciem jest
fakt, że w organizowanych przez nas autorskich widowiskach historycznych brała udział cała
społeczność szkolna w samodzielnie przygotowanych strojach z prezentowanej epoki.
Gimnazjaliści także uczestniczyli w wielu wycieczkach, np. śladami patrona, pielgrzymkach
dziękczynnych, rajdach rowerowych.
W tej publikacji chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na działalność wychowawczą
charakteryzującą Publiczne Gimnazjum w Kąkolewnicy przez lata jego istnienia. Staraliśmy się
wychowywać uczniów w duchu patriotycznym, chrześcijańskim i społecznym. Temu
wszystkiemu służyły różne uroczystości, które na trwałe zapisały się w kalendarzu szkolnym.
Szkoła w ciągu dwudziestu lat swojego istnienia stworzyła piękną i bogatą tradycję. Sztandar
towarzyszył patriotycznym akademiom, na ten symbol szkoły składali ślubowania

pierwszoklasiści, nowo wybrany Samorząd Uczniowski oraz absolwenci gimnazjum. Poczet
sztandarowy uczestniczył także w wielu uroczystościach gminnych. Szkoła ściśle współdziałała
z rodzicami, którzy byli najlepszymi i najważniejszymi sojusznikami dyrekcji i nauczycieli, co
tworzyło atmosferę dydaktyczną i wychowawczą sprzyjającą kształtowaniu młodego człowieka.
To dzięki zaangażowaniu rodziców mogło się odbyć tyle wspaniałych uroczystości.
W naszym gimnazjum działało wiele organizacji, które stwarzały uczniom warunki do
współpracy w zespołach oraz dojrzewaniu do odpowiedzialnego życia w dorosłości,
przygotowywały też do pełnienia ważnych ról społecznych. Do nich należą: Samorząd
Uczniowski, PCK, Caritas, UKS VICTORIA.
Gimnazjum od zawsze promowało swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym za pomocą
aktualnej strony internetowej, szkolnej gazetki „Gimzetka” i „Sprawki spod ławki” oraz
publikowanych w prasie artykułów. Ściśle też współpracowano z wieloma instytucjami m. in.
GOK-iem, Urzędem Gminy, GOPS-em, Paraﬁą, Biblioteką Gminna, Strażą Pożarną, Sanepidem,
Policją.
To tylko namiastka tego, co można by napisać o szkole z tak szczytną tradycją. Jedno jest
pewne, że wniosła ona wiele w rozwój naszych absolwentów w każdym wymiarze i ich
przyszłość, bo, parafrazując słowa Seneki, uczyliśmy nie dla szkoły, ale dla życia.
Na zakończenie wszystkim tym, którzy sięgną po tę publikację, dedykujemy myśl naszego
Patrona „Bo trzeba czas przemieniać”. Niech ta książka będzie hołdem dla tych, który się uczyli
w Publicznym Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kąkolewnicy i tych, którzy w tej
szkole nauczali, zarządzali nią, pracowali w niej i z nią się zetknęli.
Pragniemy serdecznie podziękować darczyńcom, dzięki którym mogła powstać publikacja
o naszym gimnazjum. Życzymy Sponsorom, by ich oﬁarność dawała satysfakcję i zawsze przynosiła
im radość z dzielenia się dobrem.
W publikacji opieraliśmy się głównie o kroniki szkoły, dokumenty archiwalne, teksty nauczycieli
i wspomnienia absolwentów. Wszystkich czytających tę publikację serdecznie przepraszamy, jeśli kogoś
pominęliśmy lub o czymś zapomnieliśmy.
Zespół Redakcyjny Publikacji:
Bogumiła Matejek
Piotr Szkurłatowicz
Beata Giza
Marzena Siłuch
Justyna Multan
Bożena Wawryniuk
Anna Wawrzosek

Oni kierowali naszą szkołą:

Zoﬁa Goławska
Dyrektor Gimnazjum
w Kąkolewnicyw latach 1999 - 2007

Wiesław Kłos
Dyrektor Zespołu Oświatowego
w Kąkolewnicyw latach 2007 - 2013

Ewa Mazur
Dyrektor Zespołu Oświatowego
w Kąkolewnicy w latach 2013 – 2015

Witold Lipski
Dyrektor Zespołu Oświatowego
w Kąkolewnicy od 2015 roku

Krótka historia naszego gimnazjum
Zgodnie z decyzją Sejmu i władz oświatowych dokonano kolejnej zmiany w systemie oświaty wprowadzając gimnazja. Gimnazjum nr 1 w Kąkolewnicy zaczęło funkcjonować od 1 września 1999 r.
W projekcie organizacyjnym nowo powstałej placówki uwzględniono siedem oddziałów, cztery
z nich A, B, C, D znajdowały się w budynku Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy. Zamiejscowe oddziały
E, F i G utworzono odpowiednio przy Szkołach Podstawowych w Brzozowicy Dużej, Polskowoli
i Turowie. Organizacją nowej szkoły zajął się dyrektor Szkoły Podstawowej w Kąkolewnicy - Stanisław
Okoński. Jego zadaniem było dobranie kadry nauczycielskiej i opracowanie projektu organizacyjnego
szkoły. Na dyrektora gimnazjum powołano Zoﬁę Goławską – wieloletniego nauczyciela historii w Szkole
Podstawowej w Brzozowicy.
W pierwszym roku istnienia gimnazjum w skład Rady Pedagogicznej wchodzili: Zoﬁa Goławska
– dyrektor, Jolanta Nurzyńska, Bogumiła Matejek, Iwona Sadło, Ewa Mazur - nauczyciele języka
polskiego, Piotr Szkurłatowicz - nauczyciel historii, Elżbieta Zakrzewska-Oksiejuk - nauczyciel historii
i wiedzy o społeczeństwie, Sławomir Woch - nauczyciel muzyki, Wanda Baran, Zbigniew Ładny,
Marzena Siłuch, Adam Mróz - nauczyciele matematyki, Arkadiusz Cap - nauczyciel informatyki,
Krystyna Matejek- nauczyciel chemii, Beata Giza - nauczyciel ﬁzyki i chemii, Ewa Lecyk - nauczyciel
biologii, Agnieszka Dołęga, Krzysztof Brygoła, Anna Wawrzosek – nauczyciele wychowania ﬁzycznego,
Bogusław Krzymowski - nauczyciel geograﬁi, Kazimiera Kalenik- nauczyciel języka rosyjskiego,
Agnieszka Gawryluk - nauczyciel języka angielskiego, ks. Grzegorz Pyźlak, ks. Jan Dudka, ks. Bronisław
Giersz - katecheci, Katarzyna Wajszczuk – katechetka.
Pierwszy rok funkcjonowania nowego ogniwa oświatowego, jakim było gimnazjum, to czas
wytężonej pracy dyrektora i całej rady pedagogicznej nie tylko w obszarze dydaktyki, ale i w zakresie
tworzenia od podstaw całej dokumentacji placówki, w tym: statutu gimnazjum, szkolnego systemu
oceniania, regulaminów i innych ważnych dokumentów. Dzięki właściwemu nadzorowi i ogromnemu
wkładowi pracy dyrektor Zoﬁi Goławskiej oraz zaangażowaniu grona udało się stworzyć pełną
dokumentację pracy szkoły. Były to jednak trudne zadania z uwagi na rozproszenie szkoły, bo istniały
oddziały zamiejscowe.
Już wtedy zaczęto organizować spotkania integracyjne połączone ze ślubowaniem uczniów klas
pierwszych, które corocznie kontynuowano. Atutem tej uroczystości było to, że oprócz uczniów
gromadziła ona wielkie rzesze rodziców, którzy włączali się czynnie do współpracy ze szkołą.
W tym roku Oddział Zamiejscowy w Brzozowicy zorganizował spotkanie integracyjne pod
hasłem „Zima 2000”. Od tego roku młodzież gimnazjum zaczęła wyjeżdżać na spektakle organizowane
przez Seminarium Duchowne w Siedlcach. Stopniowo szkoła tworzyła własną tradycję.
Rok szkolny 2000/2001 spowodował drobne zmiany w składzie rady pedagogicznej gimnazjum.
Ze szkoły odeszli: ks. Bronisław Giersz, ks. Grzegorz Pyźlak i Adam Mróz. Nowymi członkami zostali:
Krystyna Kośmider - nauczyciel biologii, Elżbieta Pękała - nauczyciel języka rosyjskiego, ks. Andrzej
Kołodziejczyk – katecheta, Elżbieta Kałuszyńska, Edyta Pająk – katechetki, Joanna Kusiak, Iwona Mitrut
- nauczyciele języka angielskiego. W tym roku szkolnym młodzież przygotowała piękne widowisko
wieńczące obchody Roku Reymonta pt. „Wesele Boryny”, na którym zgromadziły się tłumy
kąkolewniczan. To spotkanie to jakby preludium dla późniejszych obchodów świąt patrona.
W kolejnych latach zmieniał się skład rady pedagogicznej i tak w roku 2001/2002 nowymi jej
członkami zostali: ks. Mirosław Rogoźnicki – katecheta, Marzena Wasąg - nauczyciel języka polskiego,
Renata Adamowicz - nauczyciel matematyki, Małgorzata Kostek - nauczyciel języka angielskiego,
Tomasz Olesiejuk - nauczyciel wychowania ﬁzycznego.
W tym roku szkolnym gimnazjum miało w swojej historii wszystkie klasy, a więc pierwsze, drugie
i trzecie. Uczniowie ostatniego rocznika po raz pierwszy przystąpili do egzaminów zewnętrznych

organizowanych przez OKE i ukończyli szkołę w liczbie 147 osób. W tym też roku dyrektor szkoły
Z. Goławska zaproponowała swojej radzie podjęcie działań przygotowujących do wyboru przyszłego
patrona szkoły. Zrodził się pomysł, aby został nim Krzysztof Kamil Baczyński - poeta - żołnierz, który
swoje życie poświęcił Ojczyźnie. Zrezygnował on z miłości i sławy. Potomnym pozostawił dorobek
poetycki, który jest źródłem ponadczasowych wartości.

Na pożegnanie pierwsi absolwenci gimnazjum przygotowali część artystyczną
i w scenerii stylizowanej na ogród róż zatańczyli poloneza. Od tego roku szkolnego ten taniec
narodowy był stałym elementem uroczystości ukończenia szkoły.
W nowym roku szkolnym 2002/2003 skład rady pedagogicznej zmienił się nieznacznie.
Nauczycielami języka angielskiego został Marek Jakubik i Agnieszka Rola. W tym roku decyzją
organu prowadzącego podzielono istniejące gimnazjum na trzy samodzielne: w Kąkolewnicy,
w Olszewnicy i w Brzozowicy. Do Gimnazjum Nr 1 w Kąkolewnicy uczęszczały dzieci
z Kąkolewnicy, Turowa, Żakowoli i Grabowca.
Ten rok szkolny był dla naszego gimnazjum przełomowym. Po raz pierwszy odbyły się
demokratyczne wybory do Samorządu Uczniowskiego i po raz pierwszy nowo wybrane
uczniowskie władze zostały zaprzysiężone wobec całej społeczności. W tym roku był
realizowany program „Bliżej Unii”, a uwieńczył go Wieczór Europejski zorganizowany
w GOK-u, na którym gimnazjaliści wspierani przez nauczycieli i rodziców popisywali się
znajomością tańców i strojów europejskich. Największą atrakcją była degustacja regionalnych
potraw wywodzących się z różnych krajów Europy. Na tym spotkaniu byli goście z Kuratorium
Oświaty, powiatu i władze samorządowe.
Już w październiku przystąpiono do działań
zmierzających do nadania imienia szkole. To wielkie
wydarzenie wychowawcze nastąpiło w dniu 12 czerwca
2003 r. dzięki staraniom ówczesnej pani dyrektor
Z. Goławskiej. Gimnazjum nr 1 przybrało nazwę
Publiczne Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego w Kąkolewnicy. Z tej okazji szkoła,
oczywiście dzięki sponsorom, otrzymała piękny
sztandar, na którym widnieją słowa poety: „Kochać
znaczy tworzyć”.
Na tę ważną uroczystość przygotowano też widowisko teatralne obrazujące życie
i działalność Patrona. Odtąd tradycją tej szkoły stały się przepiękne widowiska historyczne
o różnej tematyce z udziałem całej społeczności gimnazjalnej prezentowane w czasie
corocznych obchodów Dnia Patrona. Przedstawienia kostiumowe realizowano w oparciu
o autorskie scenariusze, które były efektem zespołowej, twórczej, pochłaniającej wiele czasu
pracy naszych nauczycieli. Bogatą scenograﬁę wspólnie wykonywali nauczyciele, uczniowie
i rodzice, co bardzo integrowało wszystkie podmioty szkoły. Na początku odbywały się one
w plenerze, na szkolnym boisku, na którym niejednokrotnie powstawały budowle dużych
rozmiarów, np. szałasy, wigwamy, góra Olimp, wiejskie chatki - w zależności od tematyki sztuki.
W atmosferę i klimat prezentowanej epoki wprowadzała nas profesjonalnie dobrana muzyka,
a całość dopełniały występy wokalne utalentowanych uczniów. Takie obchody Święta Szkoły
gromadziły społeczność lokalną, przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych,
a kończyły się one zabawą i poczęstunkiem w plenerze.

W roku szkolnym 2003/04 członkami rady pedagogicznej zostali: ks. Stanisław
Jastrzębski – katecheta oraz Katarzyna Paścikowska - nauczyciel języka angielskiego.
We wrześniu gościliśmy w murach szkoły ks. biskupa Piotra Sawczuka, który rozmawiał
z nauczycielami o zadaniach wychowawczych szkoły, a w kronice gimnazjum napisał: „Życie jest
darem. Jednym z zadań, jakie wyznaczył nam Stwórca, jest kształtowanie naszej osobowości
i dochodzenie do doskonałości”.
W rocznicę nadania szkole imienia
wystawiono na szkolnym boisku przy licznie
zgromadzonej publiczności sztukę pt. „Noc
Kupały”. Pokazano, jak dziewczęta w lnianych
koszulach z wiankami na głowie, z wiązankami ziół
w rękach, ze śpiewem na ustach zmierzają
w kierunku wiejskich chłopaków, którzy rozpalają
ognisko, by świętować noc świętojańską. Punktem
kulminacyjnym całego widowiska było puszczanie
wianków na wodzie i skoki przez ogień. W atmosferze śmiechów, pisków i radosnego śpiewu
piosenek ludowych bohaterowie spektaklu wyruszają po kwiat paproci przynoszący szczęście.
Ileż pozytywnych emocji dostarczyło to widowisko publiczności, ale przede wszystkim
przeniosło ich w beztroski świat obrzędów ludowych.
W tym też roku po raz pierwszy rozpoczęto całoroczną rywalizację o tytuł najlepszej
sportsmenki i najlepszego sportowca szkoły. Jego celem była popularyzacja sportu w szkole
i środowisku oraz wyłonienie najlepszych uczniów - sportowców gimnazjum. Te działania
zapisały się na stałe w kalendarzu imprez sportowych.
W roku szkolnym 2004/05 pracę w naszej szkole rozpoczęli: Anna Zdziechowska, Barbara
Krzymowska, Mariola Lewicka - nauczyciele języka angielskiego, Zdzisława Stadnicka nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz Cezary Michaluk - nauczyciel wychowania
ﬁzycznego. W lutym 2005 r. Organ Prowadzący poprosił Radę Pedagogiczną Publicznego
Gimnazjum o wyrażenie stanowiska w sprawie włączenia tej placówki w skład Zespołu
Oświatowego. Rada wydała opinię negatywną, odpowiednio ją motywując. Gimnazjum
pozostało nadal samodzielną placówką.
Te g o r o c z n e o b c h o d y D n i a P a t r o n a
nawiązywały do 60. rocznicy zakończenia II wojny
światowej i udziału K. K. Baczyńskiego
w powstaniu warszawskim. Na to widowisko
składały się sceny z życia ludności cywilnej, która
przeżyła te tragiczne chwile. Sanitariuszki
opatrywały rany, a żołnierze walczyli z wrogiem.
Przez boisko szkolne, czyli scenę przejechały
motocykle i czołgi niemieckie specjalnie na tę
uroczystość wykonane przez panówAndrzeja i Tadeusza Nastów. Była też prezentacja oddziałów
partyzanckich z poszczególnych klas. Na zakończenie spektaklu wszyscy aktorzy ustawili się
w kształcie symbolu Polski Walczącej.

2005 to pamiętny rok, bo wtedy odszedł do Domu Ojca Jan Paweł II,
a nasza szkoła na to wydarzenie nie pozostała obojętna, lecz
zareagowała różnymi formami pracy wokół postaci Ojca Świętego.
W specjalnie na tę okoliczność przygotowanym kąciku wyłożono
księgę kondolencyjną. Uczniowie w różnorodnych rodzajach
twórczości artystycznej wyrażali swoje emocje związane z tym
smutnym wydarzeniem.
Ze szkoły odszedł Sławomir Woch - nauczyciel muzyki,
któremu powierzono kierowanie Urzędem Stanu Cywilnego
w Kąkolewnicy. Pan Woch przygotowywał bogatą oprawę
muzyczną do wielu szkolnych uroczystości.
W roku szkolnym 2005/06 rozpoczęła pracę
w naszej placówce Elżbieta Krasuska - nauczyciel
języka polskiego. Nowym nauczycielem muzyki
została Bożena Wawryniuk.
W czasie obchodów Dnia Patrona
przygotowano widowisko „Starożytna Grecja,
Rzym i Egipt - powrót do korzeni”, które składało
się z trzech odsłon: „Wehikułem czasu od
s t a ro ż y t n y c h d o w s p ó ł c z e s n y c h i g r z y s k
olimpijskich”, „Dzień na Olimpie”, „W dolinie
Nilu”. Oczom publiczności ukazali się greccy sportowcy niosący znicz olimpijski
wprowadzający pokój na czas trwania igrzysk. Nie zabrakło też emocji w czasie walki
zapaśników, którym kibicowali widzowie. Z Olimpu dobiegały zaś donośne spory boginek
o miano najpiękniejszej. Uroczystości były też okazją do przejechania się lektyką, w której
niewolnicy przynieśli faraona. Była to wielka atrakcja dla najmłodszych widzów. W spektaklu
brała udział, jak co roku, cała młodzież gimnazjum ucharakteryzowana na starożytne postacie.
Na zakończenie wszyscy aktorzy wraz z gośćmi zatańczyli zorbę.
Na koniec roku szkolnego przeszli na emeryturę następujący zasłużeni pedagodzy:
Elżbieta Pękała – nauczycielka języka rosyjskiego, Wanda Baran – nauczycielka matematyki,
Grzegorz Bogucki - nauczyciel biblioteki.
W roku szkolnym 2006/07 rozpoczęli pracę ks. Alfred Wasilak, Justyna Oszmian oraz
Justyna Multan nauczycielki języka rosyjskiego.
Uroczystością Sadzenia Dębów Tysiąclecia uczczono wielkich Polaków - Jana Pawła II
i kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym celu
nasze gimnazjum przygotowało kostiumowe
widowisko „Przez wieki”, w którym pokazano nie
tylko chlubne wydarzenia z historii Polski,
ale i te trudne: zasługi Piastów, rządy Mieszka
gotowego do walki o Ojczyznę, zwycięstwo
Jagiełły pod Grunwaldem, działalność królowej
Jadwigi, śluby Jana Kazimierza, walkę Polaków
w czasie II wojny światowej, strajki w Stoczni
Gdańskiej i wreszcie troskę Jana Pawła II

i kardynała Stefana Wyszyńskiego o losy Polski
zniewolonej przez komunizm. Ten spektakl był
niezapomnianą lekcją patriotyzmu. Kostiumy
aktorów oddawał realia prezentowanych epok.
Z okazji Dnia Patrona szkoła przygotowała
przepiękne widowisko historyczne pt. „Losy Ziemi
Kąkolewnickiej w ciemnym okresie okupacji
hitlerowskiej i sowieckiej". Sceny aresztowania
Polaków i Żydów oddawały straszną atmosferę
czasów pogardy. Najbardziej przejmujący był
moment, gdy hitlerowcy pędzili do obozu przestraszonych Żydów, wśród których były też dzieci.
Atmosferę napięcia podgrzewała zbliżająca się burza. Nie zabrakło też radosnych chwil z życia
ludzi w czasie wojny, jakim było wiejskie wesela. Na tę scenę Państwo Jakubikowie wykonali
drewniany domek stylizowany na karczmę.
W tym też roku z inicjatywy nauczycieli wychowania ﬁzycznego powstał Uczniowski
Klub Sportowy „VICTORIA”, którego celem było organizowanie pozalekcyjnego życia
sportowego gimnazjalistom oraz wychowanie poprzez sport.
By kształcić umiejętność zdrowej rywalizacji i docenić współpracę zespołów klasowych,
Samorząd Uczniowski zainicjował konkurs „Klasa Prymus”.
Decyzją Rady Gminy od 1.09.2007 r. Publiczne Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego
weszło w skład Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy.
W roku szkolnym 2007/08 pożegnano długoletnią dyrektor Zoﬁę Goławską, która odeszła
na zasłużoną emeryturę. Pozostawiła po sobie bogaty dorobek dydaktyczno - wychowawczy,
integrując przy tym środowisko nauczycieli i motywując ich do pracy swoim przykładem.
To ona w ścisłej współpracy z gronem i rodzicami zainicjowała wiele ciekawych form pracy
z młodzieżą, co zaowocowało wysokimi wynikami w nauce i sukcesami gimnazjalistów.
Dyrektorem zespołu został Wiesław Kłos, a wicedyrektorem ds. gimnazjum - Krystyna Matejek.
Nowymi członkami rady zostali: Anna Biernacka - nauczyciel biologii, Aneta Zarzycka nauczyciel bibliotekarz, Sylwia Flis - nauczyciel chemii, Sylwia Chalimoniuk - nauczyciel języka
angielskiego, MilenaAdamowicz – psycholog.
Tym razem tematem obchodów Dnia Patrona były: „Drogi polskich dzieci i młodzieży
na przestrzeni wieków”. Widowisko składało się
z różnych scen ilustrujących postawy młodych
ludzi w różnych okresach historycznych. Pokazano
życie wiejskiego utalentowanego dziecka, lekcję
języka polskiego w szkole pod zaborami,
rozstrzelanie męczenników z Pratulina,
bohaterstwo Orląt Lwowskich, opór stoczniowców
i walkę o krzyże w Miętnem. Sceny miały wskazać
gimnazjalistom ideały, które trzeba pielęgnować
w życiu.
W tym roku młodzież szkolna oraz nauczyciele pożegnali panią wicedyrektor – Krystynę
Matejek - zasłużoną nauczycielkę chemii, która przeszła na emeryturę.
Rok szkolny 2008/09 przyniósł zmiany dotyczące kadry. Wicedyrektorem ds. gimnazjum
został Bogusław Krzymowski, który pielęgnował tradycje placówki zarówno w sferze

dydaktycznej, jak i wychowawczej. Ponadto nowo zatrudnieni nauczyciele to: ks. Marcin
Chruściel – katecheta, Aneta Jakoniuk (Łubik) - nauczyciel biologii, Malwina (Polikarczuk)
Kaczanowska, Agnieszka (Małek) Radzikowska – nauczyciele języka angielskiego, Barbara
Ładna - nauczyciel geograﬁi. W tym roku została unowocześniona baza sportowa. Dzięki
unijnym funduszom i zabiegom organu prowadzącego powstał kompleks boisk „Orlik 2012".
Pozwoliło to rozwijać różne formy sportu i rekreacji.
W marcu gościliśmy w murach szkoły ks. biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, który
rozmawiał najpierw z młodzieżą, a potem z nauczycielami. Mottem tego spotkania były słowa:
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Realizując zadania wychowawcze
i pielęgnując wartości chrześcijańskie, szkoła
przygotowała „Misterium Męki Pańskiej” jako
widowisko religijne dla całej społeczności ziemi
kąkolewnickiej. Wzięli w nim udział przebrani
w kostiumy z epoki wszyscy uczniowie, co
spotkało się z bardzo pozytywnymi opiniami
środowiska.
Z okazji Dnia Patrona został przygotowany
spektakl o Baczyńskim pt. „Byłem jak lipy szelest”.
W roku szkolnym 2009/10 do grona
pedagogicznego dołączył nauczyciel wychowania
ﬁzycznego - Jacek Karwowski.
Od tego roku nasze Dni Patrona odbywały
się na uroczysku Baran. Przygotowane widowisko
historyczne z udziałem całej młodzieży oddawało
hołd pomordowanym w Katyniu w 1940 r.
Pokazano w nim scenę podpisania aktu likwidacji
polskiej inteligencji i sytuację Polaków więzionych w sowieckich obozach. W atmosferę tych
wydarzeń wprowadziła piosenka Pawła Kukiza „17 września”. Najwięcej emocji wywołała scena
rozstrzelania skazanych. Odgłosy strzałów słychać było nie tylko w lesie, ale i w sąsiednich
wsiach. Do łez wzruszyła wszystkich piosenka „Boję się, tato”. Widowisko uzyskało bardzo
pochlebne recenzje całego środowiska lokalnego, również kombatantów. Dowodem tego były
podziękowania napływające z całej Polski.
Skład rady pedagogicznej w roku szkolnym 2010/11 nie uległ zmianie.
Dbając o wszechstronny rozwój ucznia, szkoła włączała się w różne działania
charytatywne. W listopadzie zorganizowano akcję
pt. „Pomóżmy Karolowi”, której celem było
wsparcie ﬁnansowe dla ucznia z sąsiedniej
miejscowości.
Przedstawienie pt. „Nie chciejcie Ojczyzny,
która by nic nie kosztowała” upamiętniło tragiczne
wydarzenia w lesie Baran. Przewodnim bohaterem
Święta Szkoły był błogosławiony wtedy, dziś
Święty Jan Paweł II, któremu oddano hołd

w postaci autorskiego widowiska z udziałem całej społeczności szkolnej. Ten Wielki Polak to
orędownik młodzieży, także tej, której przedstawicielem był nasz patron - poeta czasu kurz
- K. K. Baczyński. Uroczystość środowiskowa prezentowała najważniejsze wydarzenia z życia
Ojca Świętego. Była ona efektem dobrze prowadzonej pracy wychowawczej oraz współpracy
wszystkich podmiotów szkoły.
W grudniu pożegnaliśmy zmarłą nagle naszą koleżankę Jolantę Nurzyńską.
Nowymi członkami rady w roku szkolnym 2011/2012 zostali ks. Marek Rycio oraz Alicja
Zieńczuk - nauczycielka języka polskiego. W związku z kończącą się kadencją dyrektora ZO
w Kąkolewnicy organ prowadzący przedłużył
Wiesławowi Kłosowi pełnienie funkcji dyrektora na
kolejne 5 lat. Równocześnie dyrekcja i nauczyciele
zadecydowali o pozostawieniu Bogusława
Krzymowskiego na stanowisku wicedyrektora na
następną kadencję.
W tym roku laureatką Konkursu Krasomówczego
organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty
została Patrycja Król. Ze względu na wysokie walory
artystyczne pracy konkursowej wytypowano ją do
wygłoszenia mowy na gali wręczenia nagród laureatom na
KUL-u. Wtedy to aula uczelni zadrżała w posadach.
W nagrodę Patrycja uczestniczyła też w uroczystości
wręczenia nominacji „Mistrz Mowy Polskiej” na Zamku
Królewskim w Warszawie.
Kolejny raz nasza młodzież oddała hołd
poległym w lesie Baran, przygotowując widowisko
„Wolność nie jest dana, lecz zadana”. W czasie
tego Święta Szkoły pokazano, jak Polacy walczyli
o wolność w różnych epokach - od czasów Piastów
po współczesne.
W tym roku pożegnano wieloletniego
pracownika sekretariatu gimnazjum - Mariannę
Zalewską, która odeszła na zasłużoną emeryturę.
Była bardzo oddana szkole, pracownikom i uczniom.
Od września 2012 r. nowym członkiem Rady Pedagogicznej został ks. Grzegorz Suwała.
W tym roku szkoła gościła w murach szkoły siostrę Amabilis i włączyła się w akcję „Ołówek dla
Afryki” oraz zobowiązała się do wybudowania domu dla osieroconej rodziny z Laare, co stało się
faktem. Nasza szkoła zebrała najwięcej ołówków, przez co uplasowała się na pierwszym miejscu.
Ks. G. Suwała założył Szkolne Koło Caritas, które działa do dziś.
Dzień Patrona odbył się w tym roku pod hasłem „Trzeba czas przemieniać”.
To wyjątkowo pomyślny rok, jeśli chodzi o osiągnięcia w konkursach kuratoryjnych, bo
szkoła zdobyła aż 6 tytułów laureatów, a Gabriela Osak została potrójną laureatką.
Z dniem 31 sierpnia 2013 r. odszedł na emeryturę wicedyrektor Bogusław Krzymowski.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele podziękowali mu za pracę na rzecz naszej młodzieży, ale też
placówki. Dzięki swojemu zaangażowaniu i niespożytej energii pozostawił trwały ślad zarówno
w umysłach uczniów, jak i nauczycieli.

W roku szk. 2013/14 dyrektorem Zespołu Oświatowego została Ewa Mazur,
a wicedyrektorem ds. gimnazjum Arkadiusz Cap. W skład rady weszła Justyna Kołodziejczuk nauczycielka j. polskiego. W tym roku udziałem młodzieży gimnazjalnej była wieczornica
listopadowa ku czci zmarłych księży pracujących w paraﬁi Kąkolewnica, nauczycieli, uczniów
i rodziców oraz bohaterów lasu Baran i wszystkich walczących o wolność. Uroczystość
środowiskowa odbyła się w kościele. Ten niecodzienny koncert pt. „Minuta ciszy po umarłych”
był okazją do zaprezentowania przez uczniów zdolności artystycznych, zaś dla zgromadzonych
źródłem doznań estetycznych i reﬂeksji nad sensem życia.
W roku szk. 2014/15 w skład rady pedagogicznej weszła Dorota Gorzelnik - nauczyciel
j. polskiego. Jak zwykle obchodziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej, Święto
Niepodległości, Wigilię Szkolną, Dzień Kobiet, Święto 3 Maja, ale przede wszystkim skupiliśmy
się na akcji „Otwórz serce - podaj rękę Maćkowi”, której celem była pomoc naszemu uczniowi
i jego rodzinie. Do niej włączyli się wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, a także Szkolne
Koło Caritas. Koncert charytatywny był wyrazem wdzięczności dla darczyńców. W tym roku
SKC otrzymało imię św. Alojzego Orione.
Nie tylko mieliśmy sukcesy wychowawcze, ale w tym też roku gimnazjum mogło się
poszczycić pięcioma tytułami laureatów.
W roku szk. 2015/16 nowym dyrektorem ZO zostaje Witold Lipski, a wicedyrektorem
Iwona Sadło, zaś do członków rady pedagogicznej dołączyła Aleksandra Wolińska - nauczycielka
geografii. Po trzech latach pracy w gimnazjum i posłudze duszpasterskiej w paraﬁi odszedł do
Radzynia Podlaskiego ksiądz Grzegorz Suwała, a zastąpił go ksiądz Radosław Osipacz. W tym
roku obchody Święta Patrona połączono ze ślubowaniem klas pierwszych. Montaż słowno muzyczny prezentował życie i twórczość K. K. Baczyńskiego.
Nowy dyrektor Witold Lipski zainicjował uroczyste obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych
na paraﬁalnym cmentarzu. Cała społeczność szkolna na czele ze sztandarem udała się tam, by
złożyć hołd bohaterom podziemia do końca wiernym ojczyźnie. Był apel poległych, modlitwy za
ich dusze oraz wzruszające wiersze i pieśni.
W tym roku gościliśmy w murach szkoły ks. biskupa Piotra Sawczuka w ramach wizytacji
duszpasterskiej w paraﬁi. Na spotkanie z Pasterzem diecezji przybyli uczniowie, nauczyciele,
księża i władze gminy.
Nasi uczniowie brali też udział w obchodach poświęconych rocznicy mordu dokonanego
na Polakach w lesie Baran, prezentując montaż poetycko - muzyczny.
W roku szk. 2016/17 włączyliśmy się do obchodów Roku Sienkiewicza, realizując
opracowany harmonogram. W ramach akcji Narodowego Czytania uczniowie, nauczyciele
i goście zaprezentowali kolegom i koleżankom obszerne fragmenty „Quo vadis”. Akcja
Narodowego Czytania też na stałe zapisała się w tradycję szkoły.
Na uwagę zasługuje grudniowa uroczystość posadzenia papieskich drzewek pamięci
św. Jana Pawła II na zakończenie Roku Miłosierdzia Bożego.
W marcu społeczność szkolna uczciła pamięć Żołnierzy Wyklętych. Na cmentarzu
paraﬁalnym odbyła się uroczysta akademia. Uczniowie odśpiewali hymn i zaprezentowali
podniosłą część artystyczną.
W wyniku kolejnej reformy oświaty w roku szk. 2017/18 gimnazjum rozpoczęło pracę już
bez uczniów klas pierwszych.

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbyła się w naszej szkole pod hasłem
„A to Polska właśnie”. Młodzież, nauczyciele i zaproszeni goście wcielili się w bohaterów
dramatu St. Wyspiańskiego pt. „Wesele”.
Z okazji Święta Niepodległości w kościele
paraﬁalnym odbyła się uroczystość lokalna
poświęcona pamięci o zmarłych bohaterach
narodowych. Spotkanie było okazją do wyrażenia
uczuć patriotycznych, a także do reﬂeksji nad
przemijaniem. Ukoronowaniem pracy
dydaktyczno - wychowawczej były uroczystości
związane ze 150. rocznicą szkoły
w Kąkolewnicy. W związku z tym jubileuszem
przeprowadzono wiele działań wychowawczych,
począwszy od konkursów poetyckich,
plastycznych, literackich, multimedialnych,
skończywszy na patetycznej uroczystości
z udziałem absolwentów, władz różnych szczebli
oraz ks. biskupa Kazimierza Gurdy, który poświęcił
i odsłonił tablicę pamiątkową. W odświętnej scenerii hali zatańczono poloneza, a potem aktorzy
w montażu poetyckim pokrótce przypomnieli historię szkoły. Uroczystość uświetniły występy
wokalne artystycznie utalentowanych uczniów. Na tę uroczystość korytarze szkolne wypełniły
się ekspozycjami z pamiątkami z życia szkoły od momentu powstania po czasy współczesne.
Rok szkolny 2018/2019 to ostatni rok istnienia Publicznego Gimnazjum im. Krzysztofa
Kamila Baczyńskiego. Dyrektorem jest Witold Lipski, a wicedyrektorem I. Sadło. Działalność
wychowawczą rozpoczęto od Narodowego Czytania „Przedwiośnia”. Przedstawiciele wielu
zawodów, ludzie pełniący różne funkcje społeczne, duchowieństwo i uczniowie interpretowali
głosowo fragmenty powieści Stefana Żeromskiego.
Szkoła uroczyście obchodziła 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Przeprowadzono cykl działań wychowawczych poświęconych obchodom rocznicy, by oddać
cześć tym wszystkim, którzy przed laty wywalczyli Polakom wolność. Uwieńczeniem tej pracy
wychowawczej była listopadowa wieczornica. Po części artystycznej uczestnicy z entuzjazmem
wyśpiewali wiele pieśni patriotycznych. Uroczystość została niezwykle ciepło przyjęta przez
licznie przybyłą społeczność lokalną.
Pielęgnując tradycje szkoły, w tym roku także nauczyciele i uczniowie udali się na
cmentarz paraﬁalny, by uczcić pamięć Żołnierzy Wyklętych, tym samym promując wartości:
Bóg, Honor, Ojczyzna i Patriotyzm. Gimnazjum też włączyło się w uroczyste obchody
100. rocznicy powstania paraﬁi Kąkolewnica.
W czerwcu zaś pożegnamy ostatnich absolwentów Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego.
Chciałoby się powiedzieć za Mickiewiczem: „Poloneza czas zacząć”, ale to ten taniec narodowy
w wykonaniu uczniów klas trzecich zakończy całą historię naszej placówki, a więc polonezem
czas skończyć…

Nauczyciele pracujący w naszym gimnazjum
przez wszystkie lata jego istnienia:
Adamowicz Milena – logopeda,
Adamowicz Renata - matematyka,
Baran Wanda – matematyka,
Biernacka Anna – biologia,
Bogucki Grzegorz – opiekun biblioteki,
Brygoła Krzysztof - wychowanie ﬁzyczne,
Chalimoniuk Sylwia – języka angielski,
Chruściel Marcin – ksiądz, religia,
Cap Arkadiusz – technika, informatyka,
wicedyrektor Zespołu Oświatowego
ds. gimnazjum w latach 2013 – 2014,
Dołęga Agnieszka – wychowanie ﬁzyczne,
Dudka Jan - ksiądz, religia,
Flis Sylwia – chemia,
Gawryluk Agnieszka - języka angielski,
Giersz Bronisław - ksiądz, religia,
Giza Beata – ﬁzyka, chemia,
Głowniak Anna – język angielski,
Głowniak Dorota – pedagog,
Golbiak Paweł – biologia,
Goławska Zoﬁa – historia, pełniła funkcję
dyrektora w latach 1999 – 2007,
Gomółka Anna - technika, informatyka,
Gorzelnik Dorota – język polski,
Hornowska Joanna – biologia,
Jakoniuk (Łubik) Aneta – biologia,
Jakubik Marek – język angielski,
Jastrzębski Stanisław – ksiądz, religia,
Juchnikowski Adam – wychowanie ﬁzyczne,
Kaczanowska (Polikarczuk) Malwina
- język angielski,
Kalenik Kazimiera – język rosyjski,
Kałuszyńska Elżbieta – religia,
Kamińska Anna - język angielski,
Karwowski Jacek - wychowanie ﬁzyczne,
Kłos Wiesław – geograﬁa, dyrektor
Zespołu Oświatowego w latach 2007 – 2013,

Kołodziejczuk Justyna - język polski,
Kołodziejczyk Andrzej - ksiądz, religia,
Kostek Małgorzata - język angielski,
Krasuska Elżbieta - język polski,
Krzymowska Barbara - język angielski,
Krzymowski Bogusław - geograﬁa,
wicedyrektor Zespołu Oświatowego
ds. gimnazjum w latach 2008 – 2013,
Kusiak – Olesiejuk Joanna - język angielski,
Lecyk Ewa - biologia,
Lewicka Mariola - język angielski,
Lipski Witold - dyrektor Zespołu
Oświatowego od roku 2015,
Ładna Barbara – geograﬁa,
Ładny Zbigniew – matematyka,
Małek Katarzyna - język angielski,
Matejek Bogumiła - język polski,
Matejek Krystyna – chemia, wicedyrektorka
Zespołu Oświatowego ds. gimnazjum
w latach 2007 – 2008,
Mazur Ewa - język polski, dyrektorka
Zespołu Oświatowego w latach 2013 – 2015,
Michaluk Cezary - wychowanie ﬁzyczne,
Mitrut Iwona - język angielski,
Morawska Anna – pedagog szkolny,
Mróz Adam – matematyka,
Multan Justyna - język rosyjski,
Nurzyńska Jolanta (zm. 2010 r.) - język polski,
Oknińska Kinga - matematyka,
Olesiejuk Tomasz – wychowanie ﬁzyczne,
Osipacz Radosław - ksiądz, religia,
Oszmian Justyna – język rosyjski,
Pająk Edyta - religia,
Paścikowska Krystyna - język angielski,
Pękała Elżbieta – język rosyjski,
Pyźlak Grzegorz - ksiądz, religia,
Rogoźnicki Mirosław - ksiądz, religia,

Rola Agnieszka - język angielski,
Rycio Marek - ksiądz, religia,
Wajszczuk Katarzyna - religia,
Wasąg Marzena - język polski,
Wasilak Alfred - ksiądz, religia,
Wawryniuk Bożena – muzyka, plastyka,
Wawrzosek Anna – wychowanie ﬁzyczne,
Woch Sławomir – muzyka,
Wolińska Aleksandra – geograﬁa,
Wójcicka Beata – informatyk,
Sadło Iwona – język polski, wicedyrektorka
Zespołu Oświatowego ds. gimnazjum,
Siłuch Marzena – matematyka, informatyka,

Stadnicka Zdzisława – historia,
wiedza o społeczeństwie,
Suwała Grzegorz – ksiądz, religia,
Szkurłatowicz Piotr - historia,
wiedza o społeczeństwie,
Zdziechowska Anna - język angielski,
Radzikowska (Małek) Agnieszka
– język angielski,
Zakrzewska-Oksiejuk Elżbieta - historia,
wiedza o społeczeństwie,
Zalewska Dorota - pedagog szkolny,
Zarzycka Aneta – historia, opiekun biblioteki
Zieńczuk Alicja - język polski

W latach funkcjonowania gimnazjum sekretariat prowadziły panie:
- Marianna Zalewska, która pracowała do roku 2012.
W tym roku przeszła na emeryturę,
- Ewa Krasuska, które pracuje w sekretariacie od roku 2012.

Nauczyciele uczący w naszym gimnazjum.
Uroczyste zakończenie rok szkolnego 2012/2013

LAUREACI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Rok szkolny 2001/02
Malwina Pękała –

LAUREATKA
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Przygotowywała mgr Wanda Baran
oraz
LAUREATKA
KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Przygotowywała mgr Elżbieta Pękała

Rok szkolny 2004/05
Izabela Majczyna –

LAUREATKA KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Przygotowywała mgr Elżbieta Pękała

Karolina Pękała –

LAUREATKA KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Przygotowywała mgr Elżbieta Pękała

Katarzyna Deleżuch –
LAUREATKA KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Rok szkolny 2005/06
Katarzyna Mazur –

LAUREATKA KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza

Rok szkolny 2006/07
Milena Kot –

LAUREATKA KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Rok szkolny 2007/08

Martyna Gmur –

LAUREATKA
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Rok szkolny 2008/09
Izabela Komoń –
LAUREATKA KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Paweł Ostapowicz –

LAUREAT KONKURSU MATEMATYCZNGO
Przygotowywała mgr Marzena Siłuch

Rok szkolny 2009/10
Aleksandra Ładna –

LAUREATKA
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Magdalena Zalewska –

LAUREATKA
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Marlena Trokowicz –

LAUREATKA
KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza

Rok szkolny 2010/11
Kinga Lipska – LAUREATKA
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Aleksandra Ładna – LAUREATKA
KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Rok szkolny 2011/12

Patrycja Król –

LAUREATKA
KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Rok szkolny 2012/13
Gabriela Osak –

LAUREATKA
KONKURSU POLONISTYCZNEGO,
LAUREATKA
KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
LAUREATKA KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza

Anna Kośmider –

LAUREATKA KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza

Dominika Jaśniak –
LAUREATKA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Mariusz Iwanowski –

LAUREAT KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza

Rok szkolny 2013/14
Julia Kłos – LAUREATKA KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Rok szkolny 2014/15
Julia Kłos –

LAUREATKA KONKURSU
POLONISTYCZNEGO I ORTOGRAFICZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Małgorzata Kot –

LAUREATKA
KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Adrianna Gawryszuk –

LAUREATKA
KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Rok szkolny 2015/16
Weronika Siłuch –

LAUREATKA
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Anna Niedźwiecka –

LAUREATKA
KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

Paweł Jakubik –

LAUREAT
KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza

Rok szkolny 2016/17

Patryk Grodzicki –

LAUREAT
KONKURSU CHEMICZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza

Rok szkolny 2017/18

Dawid Niedźwiecki –

LAUREAT
KONKURSU MATEMATYCZNEGO
Przygotowywała mgr Renata Adamowicz

Rok szkolny 2018/19

Cezary Borysiuk –

LAUREAT
KONKURSU CHEMICZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza

FINALIŚCI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY
Rok szkolny 2004 /05
Katarzyna Deleżuch – FINALISTKA KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Dorota Pieńkus – FINALISTKA KONKURSU JĘZYKA ROSYJSKIEGO
Przygotowywała mgr Elżbieta Pękała
Rok szkolny 2005 /06
Milena Kot – FINALISTKA KONKURSU JĘZYKA POLSKIEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Rok szkolny 2007 /08
Dominika Król i Martyna Gmur – FINALISTKI KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Maria Mazur – FINALISTKA KONKURSU CHEMICZNEGO
Przygotowywała mgr Sylwia Flis
Rok szkolny 2008 /09
Patrycja Stolarczyk – FINALISTKA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Rok szkolny 2009 /10
Joanna Cap – FINALISTKA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Justyna Piekarska – FINALISTKA KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza
Rok szkolny 2010 /11
Dawid Korulczyk – FINALISTA KONKURSU KRASOMÓWCZEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Aleksandra Ładna – FINALISTKA KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza
Rok szkolny 2011 /12
Dawid Korulczyk – FINALISTA KONKURSU HISTORYCZNEGO
Przygotowywał mgr Piotr Szkurłatowicz
Rok szkolny 2014 /15
Adrianna Gawryszuk – FINALISTKA KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek
Julia Kłos – FINALISTKA KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza
Rok szkolny 2016 /17
Patryk Grodzicki – FINALISTA KONKURSU FIZYCZNEGO
Przygotowywała mgr Beata Giza
Rok szkolny 2018 /19
Weronika Grudzińska – FINALISTKA KONKURSU POLONISTYCZNEGO
Przygotowywała mgr Bogumiła Matejek

SUKCESY SPORTOWE

SUKCESY W TURNIEJU POŻARNICZYM

SUKCESY WOKALNE
Rok szkolny 2006/07
Monika Błaszczuk –
FINALISTKA wojewódzkiego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej
„NAŁĘCZOWSKI SŁOWIK”
Przygotowywała mgr Bożena Wawryniuk
Rok szkolny 2013/14
Patrycja Mańko –
FINALISTKA wojewódzkiego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej
„ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”
Przygotowywała mgr Bożena Wawryniuk
Rok szkolny 2016/017
Arkadiusz Domański –
FINALISTA wojewódzkiego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej
„ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”
Przygotowywała mgr Bożena Wawryniuk
Rok szkolny 2017/18
Paulina Łuba –
FINALISTKA wojewódzkiego konkursu piosenki dziecięcej i młodzieżowej
„ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”
Przygotowywała mgr Bożena Wawryniuk

Wspomnienia z lat szkolnych:
- Co w szkole w Kąkolewnicy ceniłaś najbardziej?
- No więc tak ... Przyjazna atmosfera, wymagający, a zarazem pomocni nauczyciele, ciekawe
zajęcia dydaktyczne te obowiązkowe i dodatkowe. Znajomi, z którymi zawsze było wesoło.
I ogólnie wszystko tworzyło spójną całość, która sprawiała, że chciało się tam chodzić.
- Jaki był Twój ulubiony nauczyciel i dlaczego?
- Po pierwsze, Pani Ania i Pan Czarek od wychowania ﬁzycznego, bo zawsze można było z nimi
pożartować, dogadać się w różnych kwestiach, porozmawiać na wszystkie tematy, zawsze
pomagali znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Mimo że nie byli moimi wychowawcami, darzyło się
ich większą sympatia niż pozostałych nauczycieli. Po drugie, Pani Bogumiła Matejek… Jeszcze
nigdy nie spotkałam nauczyciela z takim powołaniem do tego, co robi, jak właśnie Pani Bogusia.
Była bardzo, ale to bardzo wymagająca, ale potraﬁła przekazać nam wiedzę w taki sposób,
że każdy wszystko rozumiał. Czasem było ciężko, ale procentowało to w przyszłości lepszymi
ocenami.
- Czy Twoja dawna szkoła ma jakieś wady?
- Z perspektywy czasu uważam, że poszczególne, jak wtedy wydawało mi się wady szkoły, tak
naprawdę nimi nie były, po prostu jako bardzo młodzi ludzie nie zgadzaliśmy się ze wszystkim, co
było z góry nakazane, aż nie mogliśmy tego zmienić, przeistaczało się to w niezadowolenie, które
z wiekiem przechodzi. Więc teraz nie uważam, aby moja dawna szkoła miała jakiekolwiek
wady….
- Czy tęsknisz za dawnymi nauczycielami? A może wolisz tych ze szkoły ponadgimnazjalnej
czy ze studiów?
- Bardzo tęsknię za dawnymi nauczycielem, przez te kilka lat można bardzo przywiązywać się do
osób, które wbrew pozorom są nam obce. I tak jak mówię, chętnie myślę i wspominam nauczycieli
z dawnej szkoły, bo poświęcali oni uczniom więcej czasu, uwagi i zainteresowania niż nauczyciele
z liceum czy wykładowcy na studiach, którym tak naprawdę jest obojętne, jak sobie radzisz,
ważne, żebyś zdał egzamin.
- Jakie były Twoje osiągnięcia w szkole? Czy doświadczenia i wiedza zdobyte w gimnazjum
pomogły Ci w tym, co robisz teraz bądź będziesz robiła w przyszłości?
- Osiągnięcia sportowe, jakie zdobywałam indywidualnie czy w drużynie, nauczyły mnie
dyscypliny, zapału do pracy, zdrowej rywalizacji oraz wiary, że jeżeli w coś wierzymy
i robimy coś w tym kierunku, to nam się to uda. Myślę, że przyda mi się to w ciągu całego życia,
począwszy od studiów, aż po zdobycie wymarzonej pracy.
- Jak wspominasz szkołę w Kąkolewnicy?
- Bardzo pozytywnie. Jak pomyślę sobie o gimnazjum czy podstawówce, mam przed oczami same
radosne chwile. Z czasem zapominamy o tym, co było nie tak i zastępujemy to dobrymi chwilami,
których było o wiele więcej. A wszystkie te pozytywne wspomnienia mam dzięki ludziom, których
tam poznałam.Czasem tęsknię za tymi momentami.
- Co Twoim zdaniem w mojej szkole powinno być coś zmienione? Jeżeli tak, to opowiedz
o swoich reﬂeksjach na ten temat.
- Co prawda dawno już nie byłam dawnej szkole, ale wydaje mi się, że raczej nic bym nie
zmieniała. Może jedynie to, że nie do końca jestem przekonana do zmian na ośmioletnie
podstawówki, wolałam podział na sześcioletnią podstawówkę i trzyletnie gimnazjum, ale na to nie
mamy wpływu.

- Co lepszego jest w Twojej obecnej szkole niż w dawnej?
- Zajęcia zaczynają się później, co jest ogromnym plusem, wykładowca nie sprawdza list
obecności na wykładach, no i swobodniejsze relacje uczeń - wykładowca.
- Chciałabyś wrócić do dawnej szkoły?
- Chciałabym wrócić do gimnazjum, to najlepiej wspominamy przeze mnie czas edukacji. Dużo się
działo, byli super ludzie, fajna atmosfera i wszystko było pozytywne.
Wspomnienia Jolanty Sójki z Lipniak

" Żeby napisać jedno własne zdanie,
trzeba przeczytać tysiące cudzych..."
- wspomnienia z gimnazjum
Czasami wracam myślami do tych dni, kiedy z wielką radością stałam przed domem,
czekając na przyjazd lekko terkoczącego, niebieskiego autobusu. Powolnym krokiem z jeszcze
zaspaną twarzą, witałam się z kierowcą i znajomymi z wielkimi nadziejami na to, że mam
w plecaku wszystko, co powinnam dzisiaj ze sobą zabrać. Docierając do szkoły, wszystkie obawy
znikały, a uśmiechnięte twarze moich rówieśników zwiastowały udany dzień. Wspomnienia
z gimnazjum są bardzo silne, mimo iż w zielonych korytarzach spędziłam tylko 3 lata. Zaczynając
od lekcji chemii czy ﬁzyki, przez historię czy wos, aż do najlepszych lekcji j.polskiego - były to
niezapomniane lata nauki, ale także poznawania i kształtowania swoich pasji i zainteresowań.
W gimnazjum od samego początku panowała rodzinna atmosfera. Szkoła, jak to na wsi,
była mała, więc każdy każdego znał i dzięki temu zawsze można było liczyć na czyjąś pomoc lub
po prostu towarzystwo. Każdy z pedagogów starał się prowadzić zajęcia tak, aby uczniowie byli w
stanie zrozumieć to, co on chciał nam przekazać. Nauczyciele w naszej szkole podchodzili do
uczniów z wielką sympatią i przede wszystkim chęcią do działania. Nawet w ostatniej klasie
podczas przygotowań do egzaminów, kiedy każdy z nas miał już dość nauki, to oni ze spokojem do
samego końca realizowali swoje zadanie. Z pewnością teraz każdy z moich rówieśników docenia
tę pracę i ich ogromne zaangażowanie, ponieważ nasze losy były i w pewnym sensie nadal są
zależne od tego, czego nauczyliśmy się w gimnazjum.
Gimnazjum było dla mnie szkołą, w której każdy odnajdywał siebie. To okres potocznego
"buntu" i "dojrzewania". Nauczyciele mieli do nas naprawdę ogrom cierpliwości. Każdy
z nas przychodząc do szkoły, myślał tylko o tym, jak uciec od obowiązków. Korytarzowe gazetki
zawsze ratowały nas podczas trudnych lekcji. Konkursy cieszyły się wielką popularnością, bo
przecież każdy z nas miał choć trochę nadziei na podciągnięcie sobie oceny lub atrakcyjne
nagrody, ale była to też okazja do pokazania siebie i swoich umiejętności. Nasi pedagodzy nigdy
nie hamowali naszej wyobraźni i czasami bardzo szalonych pomysłów, wręcz przeciwnie zawsze
służyli dobrą radą i pomocą w realizowaniu ich. Dobrym przykładem na poparcie moich słów jest
gazetka szkolna, którą tworzyliśmy razem ze znajomymi pod przewodnictwem Pana Piotra
Szkurłatowicza.
W naszej szkole dużą rolę odgrywały także osiągnięcia sportowe, które były rozwijane
w bardzo profesjonalny sposób. Dobrymi inicjatywami były także wycieczki lub rajdy rowerowe.
Podczas takich spotkań zawsze można było lepiej się poznać i spędzić miło czas. Moja klasa miała

tę przyjemność, że rajd rowerowy podczas Dnia Dziecka był naszą małą tradycją.
Gimnazjum było czasem owocnej nauki, ale także zawierania nowych przyjaźni,
pierwszych miłości, wzlotów i upadków, porażek i sukcesów, wielu kłótni i pojednań, ocen
dobrych i złych, potu, łez, jednak to wszystko było nieodłączną częścią tego czasu. Były to
najlepsze 3 lata, podczas których można było ukształtować swoją osobowość i stawać się coraz
lepszym człowiekiem. „Nauczyciel ociera się o wieczność. Nigdy nie może stwierdzić, gdzie
kończy się jego wpływ."
Natalia Semeniuk

Historia wciąż żywa
Czerwiec 2010
Co to był za dzień! Wróćmy do tego na moment...
Słońce przedziera się przez bujną zieleń drzew. W powietrzu unosi się zapach leśnego runa.
Wokół gwar, tłum ludzi. Klasyczna walka o siedzące miejsca...
Ostatnie ustalenia konferansjerów i... nagle wszystko cichnie. Palce uderzają w klawisze
keyboardu, płyną pierwsze dźwięki. Rozpoczyna się uroczysta Msza św. Towarzyszył mi wtedy
delikatny stres, ale akompaniowanie podczas tak ważnej uroczystości było dla mnie zaszczytem!
Nastrój tego wydarzenia zbudowaliśmy dzięki odpowiednim kostiumom. Pamiętam, jak
wcielałam się wówczas w rolę żony polskiego oﬁcera. Żakiet w czarno-białą grubą kratę
pochodził z młodzieńczych lat mojej cioci. Do tego czarny kapelusz i mocno podkreślone
czerwoną szminką usta. Wkręciłam się w ten klimat! Karabiny, strzały i głęboko poruszające
teksty... Nasza inscenizacja zbrodni katyńskiej wprawiła w głęboką zadumę wszystkich
zgromadzonych widzów ...
Takie wydarzenia najmilej wspominam z gimnazjalnych lat!
A wszystko dzięki nauczycielom, którzy wkładali wiele serca w to, żeby zaktywizować
niesforną młodzież i poprzez organizację takich spotkań nakłonić ludzi do reﬂeksji nad
zaprezentowaną ożywioną historią.
Najbardziej zaangażowani w takie inscenizacje byli oczywiście historycy. Na szczególną
uwagę z pewnością zasługuje Pan Piotr Szkurłatowicz, który zresztą był moim wychowawcą.
Szkoły potrzebują więcej takich ludzi! Cenię go jako pedagoga, który wiele wysiłku włożył w to,
żeby zaszczepić w nas zamiłowanie do odkrywania zapisanych na kartach historii wydarzeń, ale
przede wszystkim przygotować do dorosłego życia.
Cząstka mnie wciąż w tamtych murach
Czas gimnazjum to przełomowy czas w życiu człowieka. Czuje się wtedy taki już niby
"dorosły". Też się tak czułam. Przejście z podstawówki do gimnazjum było dla mnie czymś
nowym, nieodkrytym, ciekawym. Zgłębianie tajników różnych dziedzin wiedzy, pierwsze
młodzieńcze miłości, zaloty na szkolnych "choinkach"...
W mojej klasie wytworzyły się bliskie więzi dzięki temu, że jej skład przez 9 lat został
jedynie delikatnie zmieniony. Z niektórymi osobami znaliśmy się jeszcze dłużej, bo aż od
przedszkola. Żal było zostawiać wszystkie zawiązane przyjaźnie, niesamowitych nauczycieli, ale
nadszedł czas, by każdy z nas poszedł własną drogą.

Gimnazjum pożegnaliśmy hucznie. Kilka tygodni spędziliśmy nad przygotowaniem tego
ostatniego dnia w gimnazjalnych murach. Pamiętam, jak z dwiema koleżankami wymyślałyśmy
tekst do ówczesnego dyskotekowego hitu. Zaangażowała się cała nasza mała społeczność. Ktoś
coś zaśpiewał, ktoś zagrał, ktoś wyrecytował. Każdy chciał mieć swój chociaż niewielki udział
w uroczystości kończącej naszą gimnazjalną przygodę... Profesjonalnie przygotowana część
artystyczna, zainaugurowany polonezem bal i wiele uronionych łez. Nie wzbudzałoby w nas to
tylu emocji, gdybyśmy nie czuli się w gimnazjalnych murach tak dobrze.
Karolina Litwiniec

Wspomnień czar

Klasa I a z wychowawcą Krystyną Matejek

Klasa I b z wychowawcą Jolantą Nurzyńską

Klasa I c z wychowawcą Marzeną Siłuch

Klasa I d z wychowawcą Bogumiłą Matejek

Klasa I f z wychowawcą Ewą Mazur

Klasa I g z wychowawcą Adamem Mrozem

Wycieczka klas pierwszych: Serpelice – Janów Podlaski – czerwiec 2000 r.

Klasa II e z wychowawczynią Iwnoną Sadło – rok szkolny 2001/2002

Obchody Dnia Dziecka. Zespół taneczny z P. Dyrektor Zoﬁą Goławską – 31.05.2002 r.

Obchody Dnia Patrona. Klasa III c z wychowawcą Elżbietą Pękałą – 12-13.06.2005 r

Klasa II c z Panią Dyrektor Zoﬁą Goławska – rok szkolny 2005/2006

Klasa II a w oczekiwaniu na lekcję plastyki – rok szkolny 2007/2008

Najlepsi sportowcy gimnazjum w roku szkolnym 2007/2008

Zakończenie roku szkolnego. Klasa II b z wychowawczynią Bogumiłą Matejek – 2009 r.

Uroczyste zakończenie klas trzecich Klasa III a z wychowawcą Piotrem Szkurłatowiczem – 2010 r.

Najlepsze sportsmenki gimnazjum w roku szkolnego 2010/2011

Początek roku szkolnego 2010/2011.
Uczniowie z paniami: Justyną Multan, Alicją Zieńczuk, Anną Głowniak.

Klasa III b z wychowawcami:
Justyną Multan i Anną Wawrzosek - uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/13 – dyrekcja, nauczyciele, rada rodziców,
uczniowie klas III.

Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2013/2014

Szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - rok szkolny 2015/2016

Szkolne obchody Dnia Patrona Szkoły – 5.10.2016 r.

Narodowe czytanie „Wesela” S. Wyspiańskiego – rok szkolny 2016/2017

Wyjazd na ﬁlm "Zerwany Kłos" - Biała Podlaska - 9.03.2017 r.

Tradycyjny polonez kończący pobyt w szkole w wykonaniu klas trzecich – 2017 r.

Apel Wielkanocny - wspomnienie 13. rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II - 28.03.2018 r.

Uroczyste obchody 150. rocznicy powstania szkoły - 26.05.2018 r.

Szkolenie Szkolnych Kół Caritas – 14.10.2018 r.

Szkolne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – 15.11.2018 r

Szkolne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - 1.03.2019 r.

Absolwenci gimnazjum:

Klasa III a z wychowawczynią Justyną Multan – rok szkolny 2016/2017

Klasa III b z wychowawczynią Bogumiłą Matejek – rok szkolny 2016/2017

Klasa II c z wychowawczynią Anetą Jakoniuk – rok szkolny 2015/2016

Klasa III a z wychowawcą Marzeną Siłuch – rok szkolny 2017/2018

Klasa III b z wychowawcą Renatą Adamowicz – rok szkolny 2017/2018

Klasa III a z wychowawcą Bożeną Wawryniuk
i dyrektorem Witoldem Lipskim – rok szkolny 2018/2019

Klasa III b z wychowawcą Aleksandrą Wolińską – rok szkolny 2018/2019

Klasa III c z wychowawcą Justyną Multan
i panią Agnieszką Radzikowską – rok szkolny 2018/2019
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Właściciela ﬁrmy „Forex Lingerie” – P. Radosława Foryszewskiego,
P. Mariusza Majczyny, P. Renaty Kijek-Zając

