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Gimnazjum nr 2 i klasy 7. SP nr 5 

w Zespole Szkół nr 2 im. Prymasa Tysiąclecia 

 

Nasze talenty - podziel się pasją! 
 

Bohaterami wywiadów są uczniowie-pasjonaci  

naszego gimnazjum i klas 7.: 

  
  

 Karina BACZEWSKA - wolontariuszka w schronisku dla psów 

 Jakub BROMA – Mistrz Polski Juniorów 2018 w warcabach  

 Kuba EWERTOWSKI – sztuczki i iluzja 

 Zuzia FORNAL – konie i wolontariat  

 Dominika GAWROŃSKA – judoczka UKS  „SameJudo” 

 Weronika GÓRZYŃSKA – wioślarka i wolontariuszka 

 Mikołaj JAKOWICKI – tańczy, gra, śpiewa w ASM  

 Paulina KUŹMIŃSKA – miłośniczka książek  

 Maciek OWCZARSKI – gokarty i OSP 

 Dominik SOBIERAJ - piłkarz Akademii Piłkarskiej Marcovia Marki  
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Lubię coś robić!   

Karina Baczewska – kl. 7a  
Wolontariuszka w Klubie Wolontariuszy Przyjaciele Zwierząt  

w Zielonce  

Razem z Kariną wolontariuszkami są Weronika Górzyńska, Patrycja Kamińska 

i Oliwia Przybysz, również z klasy 7a. 

 

Skąd pomysł na pracę w wolontariacie?  

Pomysł pojawił się po lekcji z naszą wychowawczynią, panią Joanną Kaczyńską-

Walczak. Opowiadała nam o wyborze zawodu, o tym jak została nauczycielką 

i o wolontariacie, o swoich doświadczeniach, zachęcała do spróbowania. 

Zadzwoniłyśmy z koleżankami do szpitala dziecięcego, chciałyśmy czytać 

dzieciom. Ale powiedziano nam, że nie jest to dobry pomysł w sezonie jesienno-

zimowym, abyśmy spróbowały później. Wtedy skontaktowałyśmy się 

ze schroniskiem w Zielonce, Weronika znała je z czasów, gdy tam mieszkała. 

Odezwałyśmy się do nich na facebooku, dostałyśmy zgodę i tak się zaczęło. 

Za pierwszym razem jechałyśmy obładowane, zawiozłyśmy miski, obroże.  

Co robicie w schronisku? 

Inni wolontariusze sprzątają w klatkach, karmią psy. My przede wszystkim 

wyprowadzamy je na spacer. Na początku dostawałyśmy jednego psa na dwie. 

Dobiera się psy tak, aby się lubiły i nie były agresywne. Teraz już możemy same 

wybierać, bo opiekunowie i psy już nas znają. Pieski się tulą, cieszą, mają do nas 

zaufanie. Bawimy się z nimi. Bardzo nam się to podoba, planujemy przyjeżdżać 

też w wakacje. Czasami psy, które znamy, są adoptowane. Tak było z małą Kiki. 

Jakie trzeba spełnić warunki, aby być wolontariuszem w schronisku? 

Trzeba mieć skończone 12 lat.  I lubić zwierzęta, a ja lubię. W domu mamy psa, 

chomika, papugi i rybki. Mamy dwa akwaria, jedno duże, jest taty, ja mam małe 

w swoim pokoju. Rodzice zresztą popierają nasze działania, zawożą często 

do Zielonki, czasami jeździmy autobusem.  

Jak często jesteście w schronisku? 

Zawsze w soboty, koło 2 - 2,5 godzin. Jeździmy na godzinę 8 lub na 15. Czasami 

wszystkie cztery, czasami we trzy, rzadko we dwie.  
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To nie jest twoje pierwsze działanie społeczne. Słyszałam o czytaniu 

w przedszkolu? Pani Ula ze szkolnej biblioteki opowiadała, że byłaś w tym 

rewelacyjna, miałaś dobry kontakt z dziećmi i umiałaś do nich dotrzeć. 

Podkreślała również, że zawsze robiłaś to z uśmiechem i radością. Co to 

za pomysł z tym czytaniem? 

W klasach 4-6 należałam do koła bibliotecznego w naszej bibliotece. 

Chodziłyśmy czytać dzieciom do przedszkola koło kościoła. Lubię coś robić! 

Dwa razy byłam też na Nocy Bibliotek w czerwcu w naszej szkole. Prowadziłam 

zabawy z dziećmi.  

A WOŚP? Jesteś wolontariuszką WOŚP-u?  

Tak, cztery razy byłam wolontariuszką w czasie styczniowego finału. W tym roku 

miałam  rejon koło „Piotra i Pawła” razem z Natalką Poredą i Kuba Drewą. 

Zebraliśmy ponad 2 tysiące złotych!  

A jakie przedmioty lubisz w szkole? Biologię, z racji swoich zainteresowań?  

Lubię fizykę i plastykę. Trochę matmę, chciałabym zostać lekarzem.  

W taki razie Karinko, niech uśmiech i radość dalej ci towarzyszą! 
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Zawsze staram się wygrać    

Kuba BROMA – kl. 7c  
Mistrz Polski 2018 juniorów do lat 16 w warcabach stupolowych     

 

Ostatnio na stronie marki.net.pl zamieszczono informację:  

 
„11 kwietnia 2018 rozpoczęły się 36 Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 

w warcabach stupolowych „Szczyrk 2018”. Po czterech trudnych dniach turnieju 

głównego wypełnionych nawet 11 długimi rundami poznaliśmy medalistów 

tegorocznych Mistrzostw Polski – 5 cennych krążków wywalczyli warcabiści UKS 

Struga! Złoty medal i tytuł Mistrza Polski Juniorów do lat 16 wywalczył Jakub 

Broma.” 

 

A więc – rozmawiam  z MISTRZEM! 

 

 

To nie twój pierwszy udział w Mistrzostwach Polski. Wyczytałam, że zacząłeś 

uczestnictwo w Mistrzostwach Polski w wieku 5,5 lat. W listopadzie 2017 

w Mistrzostwach Polski w warcabach aktywnych 64-polowych zwyciężyłeś 

w kategorii chłopców do lat 13, w 2015 też byłeś Mistrzem Polski w kategorii 

do lat 13.  

 

Tak, wiele razy brałem udział w Mistrzostwach Polski, w różnych kategoriach 

i odmianach np. w warcabach aktywnych i 64-polowych. W tej chwili zresztą 

występuję już w innej kategorii wiekowej, do lat 16, jest trochę trudniej. 

Ale w  tym roku, w marcu byłem na podium w Mistrzostwach Polski w Lipnie 

jako II wicemistrz Polski do lat 16 i zostałem powołany po raz kolejny do kadry 

przez Polski Związek Warcabowy.  
 

W Mistrzostwach Europy w Pińsku na Białorusi w 2014 r. zdobyłeś 7 miejsce, 

najwyższe wśród zawodników ze Strugi. Ale jeszcze są Turnieje Grand Prix 

Mazowsza, Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w warcabach stupolowych, 

mistrzostwa w grze błyskawicznej, w grze aktywnej, mistrzostwa drużynowe, 
indywidualne. Trudno połapać się w tych nazwach i kategoriach… 

No tak, zasadniczo są warcaby 64- i stupolowe. Ja wolę stupolowe, dają więcej 

możliwości. W warcabach 64-polowych można po pewnym czasie nauczyć się 

wariantów i grać na pamięć.  
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Twoja lista osiągnięć jako zawodnika UKS Strugi jest imponująca. Znalazłeś się 

na liście nazwanej „Nasi Mistrzowie” w gazetce z okazji XX-lecia UKS Struga 
jeszcze w 2016 roku. Jak długo jesteś związany z UKS-em? 

Od 2009 roku. Miałem 5 lat jak zacząłem grać, byłem zwolniony z obowiązku 

zapisywania partii, bo nie umiałem pisać. Zaczynałem pod okiem państwa 

Elżbiety i Jarosława Sucheckich,. Czasami prowadzę zajęcia z małymi, ale nie 

czuje się dobrze w roli trenera.  

Ostatnio widziałem cię w roli sędziego zawodów.  

To były zawody szkolne, o puchar dyrektora szkoły, sędziowałem wtedy po raz 

drugi. Do szkolnych zawodów nie potrzeba uprawnień. Sędziowałem też w lutym 

na tradycyjnym szkolnym Turnieju Misiowym, już XI dla dzieci od przedszkola 

po klasę 6.  

Bardzo często nie ma cię w szkole, dużo wyjeżdżasz na zawody.  

Tak, wyjazdów jest bardzo wiele. Czasami trwają kilka dni, często wyjeżdżam też 

w weekendy. Teraz, w 7 klasie nie tak łatwo to pogodzić, jest więcej nauki. Kilka 

razy byłem na mistrzostwach w Pińsku na Białorusi, w Rosji, w Tallinie 

na Łotwie, 2 lata temu w Holandii (Kuba był tam na Młodzieżowych 

Mistrzostwach Świata jako jeden z 25 zawodników kadry Polski). Nie we 

wszystkich wyjazdach można zawsze wziąć udział np. w Mistrzostwach Świata. 

Są one dość kosztowne, koszty pokrywa częściowo klub, a często rodzice.   

Jak wyglądają takie wyjazdy?  

W czasie zawodów mało się zwiedza, czasami coś oglądamy, nie ma czasu. 

Na zawodach prawie wszyscy się znamy, gramy ze sobą od lat. Czasami ktoś się 

kłóci z sędzią, czasami zawodnik oszuka. Czasami najbardziej emocjonują się 

rodzice, nie zawsze są wpuszczani na ostatnie rundy. Do udziału przygotowujemy 

się też kondycyjnie. Partie bywają naprawdę wyczerpujące fizycznie. 

Dla odpoczynku gramy np. z kolegami partie bez pionków albo w warcaby 

azerbejdżańskie.  

Azerbejdżańskie? 

Jest bardzo wiele odmian warcabów, z różnymi zasadami. Są właśnie 

azerbejdżańskie, gdzie pionki stawia się jeden na drugim, rosyjskie – dość 

popularne, ale nie w Polsce, angielskie, w których nie bije się do tyłu, 

holenderskie. Gramy w nie czasami dla rozrywki i odpoczynku.  

A szachy? 

Julka, moja młodsza siostra uczy się szachów. Czasami jej pomagam, ale wolę 

warcaby. 
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Jak przygotowujesz się do zawodów? 

Trenuję pod okiem Pawła Sucheckiego (to wielokrotnie nagradzany zawodnik 

UKS Struga). Są programy komputerowe do gry, ale ja ich nie lubię. Uczę się z 

książek z kombinacjami, przewiduje się na kilka ruchów do przodu np. 10.   

Co ci dają warcaby? 

Satysfakcję, gdy wygram. Nie lubię, gdy ktoś „idzie na remis”. Zawsze staram się 

wygrać. Myślę, że umiejętność gry w warcaby przekłada się też na naukę 

przedmiotów ścisłych, jestem w nich dobry.  

Kubo, będziemy z przyjemnością śledzić twoją karierę i trzymamy kciuki 
za przyszłe wygrane! 
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Umiem przenikać. Przez szybę.   

Kuba Ewertowski – kl. 2c 
Pasjonat sztuczek i iluzji scenicznej  
 

 

Kuba,  jak długo zajmujesz się iluzją? 

Od ponad 5 lat. Zaczęło się na wakacjach z rodzicami, zajrzałem na you tuba 

i spróbowałem naśladować sztuczkę karcianą, którą obejrzałem. Udało się!  

Jak poznajesz nowe sztuczki? 

Dużo oglądam w internecie – patrzę na iluzjonistów w zwolnionym tempie, teraz 

również sam już robię. Wiele sekretów już znam, ale jeszcze nie opanowałem 

wykonywania wszystkich sztuczek, które wiem, jak powstają. Prawie codziennie 

poznaję lub wymyślam nowe sztuczki. Ostatnio np. przygotowałem mentalną 

iluzję z kartami, z których ktoś wybiera jedną, a ja odgaduję, co to za karta. 

Iluzję mentalną? Co to znaczy?  

To czytanie w myślach. Również takie nakłanianie, aby oglądający wybrał 

tę kartę, którą ja chcę.  

Co cię najbardziej interesuje w iluzji? 

Robię sztuczki karciane, również z piłeczkami. Lubię też lewitację, robię sztuczki 

z rozsuwaniem kart czy ich unoszeniem, gdy trzymam nad nimi ręce, umiem też 

przenikać.  

Przenikać?  

Tak, przez szybę.  

??? Na kim się wzorujesz? 

Oglądam filmiki magika Y – jest zdecydowanie najlepszy w Polsce. David 

Copperfield to już przeszłość, choć wiem, co zrobił, aby zniknęła Statua 

Wolności. Niektóre znane sztuczki, choćby przecinanie kogoś na scenie, mają 

proste wyjaśnienie. Iluzja to takie oszustwo, które cieszy ludzi. Jeżeli chodzi 

jeszcze o magików, to lubię też Dynamo. To brytyjski iluzjonista, u nas znany 

głównie z programu The best  pokazywanego przez Discovery Channel. 
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To właśnie on prezentuje przenikanie. Chciałbym kupić jego kurs 30 sztuczek. 

Trochę kursów już kupiłem. Teraz chciałbym mieć „Strong magic” Darwina 

Ortiza - to taki podręcznik magików. Sporo kosztuje, ale mam nadzieję dostać 

na Dzień Dziecka.  Dla kogoś może to jest dziwne, aby tyle wydać na podręcznik, 

ale dla mnie to naprawdę ważne. 

 Lubisz pokazywać iluzję innym?  

Jak zaczynałem, nie miałem żadnego problemu z pokazywaniem sztuczek, teraz 

czuję trochę większą presję - czy wyjdzie, czy się spodoba.  Nie lubię występować 

przed małymi dziećmi, wbrew pozorom wcale nie zachwycają się tak łatwo. 

Często mówią: i ja tak potrafię czy  to proste, też tak mógłbym. Ale gdy ostatnio 

pokazywałem sztuczki dzieciom w świetlicy, to podobało im się. Gdy występuję 

i coś mi nie wychodzi, trzeba to umieć ukryć – poprosić jeszcze raz 

o wyciągnięcie karty czy przejść szybko do innej sztuczki.  

A co na to rodzice? 

Rodzice trochę są już zniecierpliwieni, bo wciąż im prezentowałem to, czego się 

nauczyłem. Choć Mama obiecała, że jak dostanę się do półfinału „Mam talent” 

to kupi mi  specjalny stolik do prezentacji iluzji.  

Chciałbyś spróbować swoich sił w „Mam talent”? Co jeszcze chciałbyś zrobić 

w przyszłości?  

Myślę o starcie w „Mam talent”, ale nie wiem czy jestem już gotowy. 

A w przyszłości chcę być animatorem. Obserwowałem pracę animatorów 

na zagranicznych wyjazdach z rodzicami, całymi dniami towarzyszyłem 

występującym tam iluzjonistom. Myślę, że to fajna praca, no i wiąże się 

z wyjazdami.  

Trzymamy za ciebie kciuki! 
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Mam rękę do koni i dzieci  

Zuzia Fornal – kl. 2b 
Miłośniczka koni i wolontariuszka w szkolnej świetlicy 
 

„Nasza zawodniczka Zuzanna Fornal bierze udział w Mistrzostwach Warszawy 

i Mazowsza. Konkurs nr 1 klasa OPEN (debiuty): Towarzyskie Zawody 

w Skokach I miejsce - Zuzia Fornal. W kolejnym konkursie LL zajęła III miejsce. 

Zuzia nie dała szans rywalom i zajęła I miejsce na Jordanie w klasie OPEN”. 

Takie wpisy poświęcone twoim startom w zawodach znalazłam w Internecie. 

Co to za zawody i cóż to znaczy OPEN i LL? Kim jest Jordan? 

Jordan to koń, na którym jeździłam w zawodach jeździeckich, w skokach przez 

przeszkody. OPEN i LL są to kategorie przeszkód, pierwsza oznacza przeszkody 

na wysokości 60-70 cm, LL – do 90 cm. Ale to dawne wpisy, sprzed kilku lat. 

Teraz będę brała udział w zawodach w czasie majowego weekendu, w Szczecinie. 

W kategorii OPEN i tzw. potęga skoku, co znaczy, że przeszkody są coraz 

wyższe, nawet do 150 cm.  

Zuziu, od kiedy jeździsz konno? To jakaś tradycja rodzinna? 

W rodzinie nie ma żadnych tradycji, to ja chciałam jeździć.  Zobaczyłam to chyba 

w telewizji. Mama nawet się o mnie boi, a babcia jest przeciwna. Ale rodzice są 

na zawodach, sekundują mi. Jeżdżę od 7 roku życia. Najpierw na kucykach – 

pamiętam Koksika, kucyka, na którym jeździłam, potem były hucuły. Na nich 

jeżdżą dzieci od 8 roku życia, ale i dorośli. Teraz dzierżawię od „Stajni Słupno”, 

w której jeżdżę, własnego konia, Bajaderę. Jest pod moją opieką. Jest słodka!    

Jak często jesteś w stajni? Co tam robisz ?  

Trzy razy w tygodniu, czasem też w weekendy. Na co dzień trzeba zająć się 

koniem – karmimy je, przygotowujemy do wyjścia, trzeba wyczyścić sprzęt, 

czapraki, derki, siodło. Jeździmy w teren, czasem nawet dalej np. nad Zegrze. 

Trener ma do mnie zaufanie, mogę samodzielnie wyjeżdżać w teren, nawet 

prowadzić jazdę. Mówią o mnie, że  mam rękę do koni.  



 
10 

Jazda konna wymaga specjalnego stroju? 

Tak, bryczesów – to spodnie, specjalnych, wysokich butów, toczka. Na zawodach 

jesteśmy ubrani na biało – białe bryczesy, koszula, krawat lub mucha i czarna 

marynarka. Nosimy również na co dzień i na zawodach specjalne kamizelki 

ochraniające kręgosłup i klatkę piersiową, są wymagane też na zawodach. 

Wypożyczamy je ze stajni.  

Zdarzają się kontuzje? 

Raz spadłam z konia, byłam w szpitalu na obserwacji, ale nic się nie stało.  

Zimą też się jeździ?  

Oczywiście! Teraz  w ferie brałam udział w rajdzie Trasą Powstańców. Cała trasa 

to prawie 700 km, ja brałam w nim udział tylko kilka dni. Zaczęliśmy w Kobyłce, 

mszą w kościele, potem był postój na cmentarzu w Radzyminie i w Markach 

przy pomniku.  

I co dalej, Zuziu, z końmi? 

W najbliższym czasie, po weekendzie majowym chcę zdawać na brązową 

odznakę PZJ, Polskiego Związku Jeździeckiego. Można zdawać egzamin po 15 

roku życia.  Jest część teoretyczna, egzaminator z PZJ zadaje kilka pytań, potem 

jest ujeżdżanie na placu i zdawanie skoków. A ja w przyszłości chcę być trenerką 

skoków. Chciałabym dostać się do średniej szkoły jeździeckiej. Daje ona licencję 

instruktora. Potrzebne mi dobre oceny z wuefu, na szczęście to mój ulubiony 

przedmiot w szkole obok biologii i chemii.  

A ja słyszałam, że chcesz być przedszkolanką? 

Może da się to połączyć! Dlatego jestem wolontariuszką w naszej szkolnej 

świetlicy. Chodzę tam z Natalią Stefaniak i Mają Choińską. Organizujemy zajęcia 

muzyczne, taneczne, teatralne. W I semestrze miałam sprzyjający plan, byłyśmy 

w świetlicy systematycznie, teraz jest trudniej. Lubię przebywać z dziećmi.  

Powodzenia Zuziu w realizacji planów! 
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Czasem się przegrywa, aby było nad czym pracować. 

 

Dominika Gawrońska – kl. 3b 

Judoczka klubu UKS „SameJudo” i miłośniczka teatru 
 

Od jak dawna trenujesz judo? Dlaczego akurat ta dyscyplina? 

Zawsze byłam w klasie najmniejsza i zawsze miałam swoje zdanie, więc łatwo 

nie było. Poszłam więc na zajęcia. To już 5 lat. Od 3 lat trenuję w UKS 

„SameJudo” w Markach na Okólnej. Tylko tam w Markach jest grupa sportowa, 

czyli startująca w zawodach. Organizują również międzynarodowe zawody 

w tym roku już trzeci raz. Jestem w grupie: junior młodszy, to rocznik 2002-2001.   

Jak często trenujesz? 

5 razy w tygodniu po 1,5-2 godziny.  

To bardzo dużo! 

Do tego dochodzi siłownia 2,3 razy w tygodniu.  Czasami z lekcjami jest ciężko. 

W sobotę są jeszcze tzw. randori czyli walki szkoleniowe, przyjeżdżają inne 

kluby. Ja walczę głównie technicznie, w myśl zasady „Ustąp, aby zwyciężyć”. 

To I zasada w judo. Jej twórcą jest Jigoro Kanio, sformułował te i inne w XIX 

wieku, np. „Przez czynienie dobra nawzajem do dobra ogółu”, co oznacza, że np. 

nie przeszkadzamy sobie na treningach.  

Skąd wiesz takie rzeczy? 

W judo zdaje się egzaminy.  Na egzaminie są pytania z teorii np. z historii judo, 

japońskich nazw, czasem z akrobatyki. Egzaminy zdaje się na kolejne pasy, 

od białego przez żółty, pomarańczowy, zielony, niebieski do brązowego, 

czarnego, biało-czerwonego i czerwonego. Np. nasi trenerzy mają 2 dan z 5 

w czarnym pasie. Ja teraz będę zdawać na niebieski pas. W części praktycznej 

są rzuty, dźwignie, trzymanie i duszenie. Co ciekawe jest dyskwalifikacja 

za biżuterię, pomalowane paznokcie, metal.  

Duszenie nie brzmi sympatycznie! Lubisz zawody?  

Lubię! Stres i adrenalina mi służą, czuję się super! Na pierwszych moich 

zawodach wygrałam wszystkie walki, chyba 4, a jeszcze nie wiedziałam 

naprawdę jak się walczy. Teraz mam kontuzję – kontuzji jest w ogóle dużo w judo 

– kolana, barki. Jestem w kadrze narodowej PZJ czyli Polskiego Związku Judo, 
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ale z powodu kontuzji teraz nie startuję, do kadry  zostałam powołana w zeszłym 

roku, po Pucharze Europy.  Stoczyłam dwie walki z Włoszką i Węgierką. 

Niestety, przegrałam, ale dumna jestem z przegranej. Czasem się przegrywa, aby 

było nad czym pracować.  

Trenowanie judo łączy się z wyjazdami? 

Są częste campy, również międzynarodowe, zwykle raz na 2 miesiące np. 

w Budapeszcie, na Łotwie i Litwie. Zwykle są to campy po zawodach. Czasami 

można wtedy coś zobaczyć, pospacerować, ale nie zawsze. Teraz  z racji kontuzji 

mam ograniczone wyjazdy. W czasie wakacji są 3,4 obozy po 10 dni. Zwykle 

nad jeziorami - w Łapinie na Pomorzu i w Bęsi na Mazurach. Mamy wtedy dużo 

zajęć na kajakach.  

Swoją przyszłość łączysz z judo? 

Wszyscy trenerzy mówią mi, że mam dobre podejście do dzieci.  Na obozach 

prowadzę treningi dla grupy. Trener mi ufa, wie, że dam sobie radę. W Zielonce 

też prowadziłam własną grupę maluchów-przedszkolaków. Chciałabym zrobić 

uprawnienia trenerskie, ale poza studiami. Może będzie to chemia? A potem 

chciałabym pracować w wojsku, ale również mieć treningi z dziećmi.  

Trenowanie judo łączy się z wydatkami? 

Trochę tak. Płaci się za treningi, siłownię i rehabilitację. Sponsorzy opłacają 

wyjazdy zagraniczne.  Rodzice cieszą się, że trenuję, płacą i tylko czasami 

narzekają, że judogi dużo kosztują. Judogi czyli nasze stroje, w których 

występujemy. Nie wytrzymują zbyt długo, czasem kilka miesięcy, uszkadzają się 

przy treningach i walkach.  

Wybierasz się teraz na jakiś obóz?  

Kadra na początku wakacji ma 10-dniowy obóz, potem będzie jeszcze jeden. Poza 

tym wybieram się na obóz artystyczny, z teatrem „Buffo”.  

Z teatrem? A to coś nowego! 

Lubię chodzić do teatru. Zawdzięczam to Mamie. Zabrała mnie do teatru Capitol 

na komedię „Dwie połówki pomarańczy” i połknęłam bakcyla. Lubię teatr 

„Buffo” i „Och-Teatr” - tam oglądałam „Mayday”, również teatr „Komedia”. 

Chodziłam do ASM czyli do Autorskiej Szkoły Musicalowej, działającej 

w teatrze „Roma”, ale krótko, pół roku. Chciałabym kontynuować zajęcia 

ze śpiewu. Może pójdę do szkoły aktorskiej?   

Mam wrażenie, że cokolwiek będziesz robiła w przyszłości, będziesz robiła to 

z pasją. Życzę ci tego Dominiko!  
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Powiem tak – nie utopię się! 

 

Weronika Górzyńska – kl. 7a  

Wioślarka „Warsaw Rowing Club” i wolontariuszka  

w Klubie Wolontariuszy Przyjaciele Zwierząt w Zielonce 

 

Jak zaczęła się twoja przygoda z wioślarstwem? 

Pewnego dnia z mamą i znajomymi byłam nad Wisłą. Można było spróbować, 

jak się wiosłuje na symulatorach. Spodobało mi się, skorzystałam z ulotek 

reklamujących klub wioślarski i tak trafiłam do „Warsaw Rowing Club” 

na warszawskim Żeraniu.  

Jak często trenujesz i od jak dawna? 

Treningi są cztery razy w tygodniu, ale ja ćwiczę trzy albo dwa razy. Zajęcia 

trwają półtorej godziny. Wioślarstwem zajmuję się już 3 lata. Teraz jestem 

w grupie młodzików/juniorów. W sezonie wiosenno-letnim trenujemy na wodzie, 

na Kanale Żerańskim. Pływamy łódkami, trenujemy synchronizację, współpracę, 

skręty łódek i obracanie. Poza sezonem ćwiczymy w sali, na siłowni, raz 

w tygodniu jest basen, czasami ćwiczenia rozciągające, ćwiczymy też 

na ergometrach. 

Na ergometrach? 

To takie symulatory łódek. Startuje się na nich również w zawodach, tylko 

pojedynczo. Dwa lata temu po raz pierwszy wzięłam udział w zawodach 

klubowych na  ergometrach i zajęłam I miejsce. Miałam najniższy czas. 

W zawodach mazowieckich miałam trzecie miejsce. Na wodzie można startować 

dopiero od 13 roku życia - mam urodziny 23 marca, więc pierwszy mój start 

w zawodach na wodzie planuję w wakacje.    

Ilu osobowe są łódki? 
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Są jedno-, dwu-, cztero- i ośmioosobowe. Dwuosobowe to tzw. deble. 

Ja chciałabym startować w jedynkach lub dwójkach.  

Wyjeżdżacie gdzieś w ramach klubu? 

Tak, dwa razy byłam na obozie, w Ełku, w tym roku też planuję wyjazd. Jest 

fajnie, pływamy w basenie, gramy. Początkujący pływają na tzw. bączkach czyli 

niewywrotnych łódkach, a bardziej doświadczeni jak ja - na wywrotnych.   

Czyli jesteś oswojona z wodą, dobrze pływasz?  

Powiem tak – nie utopię się! Trenujemy na basenie, przepłynę kilka basenów 

kraulem.  Ale jeszcze wiele mi brakuje. Na wodzie czasami się boję, że się nie 

odepnę przy wywrotce. Nogi są przypięte w czasie wiosłowania. One się 

automatycznie odpinają przy wywrotce, ale jednak obawy są. 

To urazowy sport? 

 Nie za bardzo, zawsze może się coś zdarzyć, ale raczej nie. Łódki tylko trzeba 

nosić, a są ciężkie czasami.  

W twojej rodzinie są jakieś tradycje sportów wodnych? 

To ciekawe, ale dopiero gdy zapisałam się na zajęcia do klubu, okazało się, 

że moja babcia trenowała wioślarstwo, choć krótko, a i mama  kiedyś próbowała. 

Ja chciałabym kontynuować treningi. 

Czym cię tak ujęło wioślarstwo? 

 W klubie spotkałam bardzo miłe osoby, zarówno wśród trenerów jak 

i zawodników. Nie ma wśród nas spięć, nie ma nacisku na rywalizację czy presji 

na zdobywanie wyników ze strony trenerów.  Panuje naprawdę bardzo dobra 

atmosfera. Trenujemy razem, dziewczyny i chłopcy, tylko zawody są oczywiście 

w kategoriach również wiekowych. Lubię startować w zawodach.  

Wiem, że jesteś również wolontariuszką w Zielonce, gdzie kiedyś mieszkałaś – 

wychodzisz na spacery z bezdomnymi psami. Jak ty to wszystko godzisz? 

W niedziele mam wolne. Spotykam się wtedy z koleżankami, śpię i uczę się 

angielskiego.   
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Na scenie 450 ubranych na biało osób 

  

Mikołaj Jakowicki – kl. 2b 

Tańczy, gra i śpiewa w ASM w Warszawie.  

Co to jest ASM? 

To Autorska Szkoła Musicalowa pod patronatem warszawskiego Teatru 

Muzycznego „Roma”. Zajęcia prowadzone są z aktorstwa, śpiewu i tańca. Grupy 

podzielone są według wieku, a przyjmowane są dzieci od 5 roku życia do 

osiemnastolatków i starszych. Ja jestem w grupie roczników 2002-2004. Zajęcia 

mamy w każdą sobotę od 9.15 do 15. Trwają po półtorej godziny, zajęcia z tańca 

3 godziny, prowadzą je różne osoby. 

Trenujecie czy też występujecie?  

Zawsze jest występ świąteczny w grudniu i czerwcowy. Występujemy na scenie 

Teatru „Roma”, to największa scena musicalowa w Polsce. Na występ 18 czerwca 

przygotowujemy piosenki takie typowe do tańca. Trzeba nauczyć się śpiewać 

i zapamiętać choreografię, a potem to wszystko czyścimy czyli dopasowujemy, 

synchronizujemy.  

Występujecie wszyscy? 

Tak, ale oczywiście nie zawsze wszyscy na scenie. Jest czas na przebranie, 

występujemy grupami. Chociaż  w piosence „We are the world” na scenie było 

450 osób ubranych na biało. Przed koncertem ćwiczymy całą sobotę, niedzielę 

i poniedziałek. Są testy światła i dźwięku, wychodzimy z czterech kulis. 

W jednym dniu występujemy dwa razy, drugi występ jest o 20.   

Takie zajęcia to pewnie okazja do spotkania ciekawych osób? 

Zdecydowanie! Mam tam mnóstwo znajomych, są to bardzo otwarci ludzie. 

Czasami myślę, że jesteśmy trochę dziwni, odważamy się na zajęciach 

na zachowania i sceny, na które nie zdobylibyśmy się w życiu codziennym. 

W zajęciach biorą udział ludzie z Warszawy i okolic, nawet z Pułtuska.  

Znałeś wcześniej teatr „Roma”? 

Tak, ostatnio byłem na „Pilotach”, chodziłem też czasami do „Rampy”.  
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Skąd wzięły się twoje zainteresowania?  

Od zawsze interesowałem się aktorstwem. W szkole podstawowej (a chodziłem 

do „czwórki” przy ul. Dużej) brałem udział w kółku teatralnym po okiem 

p. J. Napiórkowskiej. Było to np. przedstawienie o powstaniu warszawskim.  

Bardzo dobrze wspominam te zajęcia. Od 5 roku życia trenowałem też taniec, 

nowoczesny i klasyczny. Chodziłem na zajęcia do Zielonki i w Markach. 

Wygrywałem nawet turnieje tańca, zdobywałem I i II miejsca. Kilka lat tańczyłem 

taniec klasyczny, a po rezygnacji z niego – hip hop.  

Masz jakieś ulubione przedmioty w szkole? 

 Jak każdy chłopak lubię w-f, ale też polski. Lubię omawianie lektur i rozmowy 

na lekcjach u p. Dominiki Makówki-Plety. Poza tym interesuje mnie też filozofia.  

A co w przyszłości? 

Chciałbym grać i występować. Chciałbym też pracować w produkcji muzyki 

elektronicznej, lubię zajmować się didżejką. Łączę listy utworów tak, aby 

brzmiały jak najlepiej. Często przeglądam internet, dorzucam kolejne tytuły 

do playlisty. Czytam też DJ Magazine – brytyjskie czasopismo poświęcone 

głównie elektronicznej muzyce tanecznej.  

Prezentujesz swoje listy?  

Chciałbym zagrać wreszcie dla ludzi. Może dla znajomych na koniec III klasy?  

Marzę o zagraniu w w jednym z lepszych klubów w Warszawie. Choć moim 

największym marzeniem jest występ na Tommorowland. To taki festiwal muzyki 

elektronicznej w Belgii, odbywa się co roku w lipcu niedaleko Antwerpii. 

To jeden z największych i najbardziej znanych festiwali muzycznych na świecie, 

a bilety na niego wyprzedają się w całości w kilka minut. Ale tam nie zapraszają 

każdego, trzeba wcześniej zaistnieć. 

A skąd u ciebie zainteresowanie didżejką?  

Odkrycie tego gatunku muzyki zawdzięczam mojemu tacie. A w 2008 roku 

(miałem wtedy 5 lat) zobaczyłem na otwarciu igrzysk olimpijskich  w tv DJ Tiesto 

– holenderskiego didżeja i producenta muzycznego. To taka muzyka trans, 

spodobało mi się. Lubię też Martina Garrixa i Hardwella, to też Holendrzy. 

Ale polscy didżeje i producenci muzyczni są coraz bardziej cenieni, liczą się. 

Są zapraszani na festiwale i pojawiają się w rankingach.  

A więc mam nadzieję Mikołaju, że twoje nazwisko niedługo pojawi się na liście 

wykonawców na Tommorowland!   
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Dopiero zaczynam przygodę z książkami…     

Paulina Kuźmińska – kl. 3b 
Miłośniczka czytania.  
 

Dlaczego czytasz? 

Czytanie jest przyjemne i odstresowujące. Gdy czytam, przenoszę się do innej 

rzeczywistości, niczym się nie przejmuję. Ja zresztą nie jestem czytelniczką 

od małego. Teraz czytam więcej, ale naprawdę nie czytam najwięcej w klasie! 

Dopiero zaczynam swoją przygodę z książkami.  

Wiem, pani Ula Paszkiewicz, nasza bibliotekarka powiedziała, że nie najwięcej, 

bo najwięcej w gimnazjum przeczytał Tomek Wojciechowski z 3a. Bardzo dużo 

czyta też Aniela z 7 klasy, Maja z 3. gimnazjum i Wiktor.  Według pani Uli jesteś 

liderką, bo zachęcasz do czytania. Przyciągasz innych. Potrafisz dyskutować 

na temat książek.  

Lubię naszą bibliotekę i panią, biblioteka w naszej szkole to bardzo przyjemne 

miejsce. Nie sądziłam, że w bibliotece może być tak fantastycznie. Ciekawe, jak 

będzie w nowej szkole. Z panią Ulą można rozmawiać na każdy temat! 

Zawdzięczam jej też sporo nowych tytułów.  

Co czytasz?  

Różne rzeczy – fantasy, s-f i romanse. Fantastykę lubię, mogę przeczytać, w ogóle 

staram się sięgać do różnych rzeczy. Nie wszystko mi się zawsze podoba, 

ale czytam do końca i wyrażam swoje zdanie. Czasami odkładam książkę 

i wracam do niej po pewnym czasie. Tak było z „Komputerowym ćpunem”, 

zaczęłam ją czytać, bo szliśmy z panią Ulą na spotkanie z autorem Krzysztofem 

Piersą do Biblioteki Publicznej w Markach.  

Pani Ula wspominała, że pięknie dyskutowałaś na jej temat. Jak jeszcze trafiasz 

na kolejne tytuły? 

Moje koleżanki z klasy dużo czytają – Ola, Gosia, Oliwia i Basia. Wymieniamy 

się. Ogólnie w klasie się czyta. Rozmawiamy o tym. Chłopcy raczej fantastykę 

np. „Wiedźmina”. Czasami jest tak, że najpierw obejrzę film. Tak było z „Nerve”, 

obejrzałam ekranizację w czasie Nocy Filmowej w szkole dla klas trzecich. 

Książkę miałam już, kupiłam, ale jeszcze nie przeczytałam. Bywają w Empiku 

ciekawe promocje. Ale jeżeli chodzi o film, to wolę odwrotną sytuację – najpierw 

książka. Pozwala lepiej odczuć emocje bohaterów, w filmie możemy się ich tylko 
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domyślić. Teraz np. dyskutujemy z dziewczynami w klasie o serialu „Dary 

anioła”, to ekranizacja serii, przeczytałyśmy ją. Zastanawiamy się, dlaczego 

postacie tak nie pasują do tych z książek.  

Lubisz serie?  

Raczej tak. Gdy przeczytałam pierwszą książkę Colleen Hoover, to po 

2 tygodniach miałam przeczytane 9 innych jej tytułów.  

Przeczytałam, że Cooleen Hoover  to autorka bestsellerów New York Timesa.  Jej 

książka "Maybe Someday" otrzymała tytuł Książki Roku 2015 lubimyczytać.pl 

w kategorii „Literatura obyczajowa i romans”, a "Losing Hope" została 

nominowana w Plebiscycie Książka Roku 2015 lubimyczytać.pl w kategorii 

„Literatura młodzieżowa”. Gratuluję wyboru! A lektury szkolne? Jak z ich 

czytaniem?  

To nie moje klimaty! Większość z nich to książki jakby historyczne, niezbyt takie 

lubię. Wyjątkiem był „Mały Książę”, pamiętam tę książkę jeszcze z dzieciństwa, 

Mama mi czytała. Bardzo mi się podobała.  

A co myślisz o modach czytelniczych? 

Nie lubię! Czytam, gdy moda przeminie i fala opadnie. Ale czytam. Tak było np. 

z „Gwiazd naszych wina”. Lubię takie książki, wzruszam się na nich.  Tego 

samego autora, Johna Greena, przeczytałam później „Papierowe miasta”. Jeżeli 

chodzi o nowe tytuły, to należę na facebooku do kilku grup interesujących się 

książką. Ludzie chcą się podzielić swoją pasją. Nie zawsze są to konkretne tytuły 

i rankingi, czasami również takie propozycje, jak czytać, np. spróbuj sięgnąć 

po coś, co cię do tej pory nie interesowało.  

Paulinko, życzę ci jeszcze wielu czytelniczych przygód!  
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W wakacje codziennie upalałem gokarty 

Maciek Owczarski – kl.7c  
Jeździł na gokartach, jest w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej 

 

Na gokartach jeździ się w specjalnych ubraniach? 

Tak, w licencjonowanych strojach czyli np. odpornych na ogień. Ale 

i ogrzewanych, z termiczną bielizną, bo na gokartach jest zimno. Taki strój 

wymienia się często, nawet co 6 miesięcy. No i jeszcze kask. Na moim jest logo 

Red Bulla, na pamiątkę po sponsorze. To trochę kosztowny sport, tory sporo 

kosztują, a ja w wakacje codziennie upalałem gokarty.  

Jak trafiłeś na gokarty?  

Był to początek czwartej klasy. Tata jeździ od 14 roku życia. Zaproponował 

gokarty. Nie chciałem. Ale pojechaliśmy. Zapisał mnie do szkółki gokartowej, 

do F1 Karting w Warszawie na Jagiellońskiej. Byłem tam około 8 miesięcy. 

Potem trenowałem z tatą. W szkółce było fajnie, mam stamtąd przyjaciół, dużo 

ciekawych ludzi poznałem. Trenowałem po okiem pana Tomka Krzemińskiego 

i pani Klaudii Podhalickiej. To utytułowani kierowcy, pan Tomek jeździ od 9 roku 

życia, był kartingowym mistrzem Polski, ścigał się w Formułach 3 i 4, pani 

Klaudia startowała w mistrzostwach Polski, zdobywała tytuły najszybszej 

kobiety, była pilotem w rajdzie Dakar.     

Gdzie się jeździ na gokartach? 

Na torach wewnętrznych czyli halowych, tam są ograniczenia do 50 km/h – 

gokarty mają wmontowane ograniczniki. Na torach zewnętrznych pod gołym 

niebem do 120 km/h, ale tam trzeba posiadać licencję. W Warszawie chyba 

nie ma torów zewnętrznych. Pierwszy, na którym jeździłem, to „Autodrom” 

w Gdańsku, ma długość ponad kilometra. Tor na Jagiellońskiej jest o połowę 

krótszy.  

Czyli masz licencję? 

W swojej kategorii wiekowej. Dwa dni się jeździ, a potem jest jakby egzamin. 

3 kółka, slalomy, drift plus teoretyczny sprawdzian i badania. Dzięki takim 

licencjom można jeździć na torach, na których nie mają wstępu ludzie z zewnątrz, 

amatorzy. Jeździłem na takich torach we Francji i Włoszech. Jechaliśmy całą 
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wyprawą, z trzema TIR-ami na sprzęt czyli na gokarty. W klubie każdy ma swój 

gokart, ale dbają o niego mechanicy.  

Twoja przygoda z gokartami długo trwała? 

Tak do połowy szóstej klasy.  Lubiłem zawody, na niektórych nie ma kategorii 

wiekowych i ścigałem się wtedy też z dorosłymi. Były takie zawody, 

gdy wcielaliśmy się w słynnych kierowców rajdowych, ja raz jeździłem w roli 

Rubensa Barrichellego, to brazylijski kierowca Formuły 1.  

Jakieś wypadki? 

Kilka, drobne, głównie ponaciągane ścięgna, ale gdy się jedzie, adrenalina 

trzyma, nie boli. 

A co teraz? 

Ciągnie mnie do driftowozów. To samochody przerabiane do driftu. Moim idolem 

jest Jaś Borawski, drifter z Gdańska. Widziałem go w akcji na torach. Ma licencję 

na udział w zawodach różnego typu. Jeździ od 2 lat na BMW E30. Ma 13 lat. 

Podoba mi się też to, co robi Paweł Trela, driftingowy mistrz Polski w 2016 i 2011 

roku. Jaś też się z nim ścigał. Widziałem ich obu jesienią 2017 na Inter Cars Motor 

Show na Stadionie Narodowym. Wejściówki na imprezę zawdzięczam 

dziadkowi. 

Dziadek związany jest z samochodami? 

Jest mechanikiem samochodowym, jak i moi wujkowie. Ma własny warsztat. 

Zdobywał dyplomy w konkursach na najlepszego mechanika i najlepszy warsztat. 

Cała rodzina mamy to mechanicy. Dosyć dużo wiem o mechanice. W zeszłym 

roku spędziłem 2 miesiące wakacji u dziadka w Łukowie. Całe dnie siedziałem 

w warsztacie. Dziadek czasem zostawiał mnie sam i kazał np. wymienić świece, 

trochę się wtedy bałem, z jakim efektem.  

A teraz ponoć jesteś strażakiem? Też dzięki Tacie? 

Też! Tata prowadził Akademię Młodego Strażaka po reaktywacji Ochotniczej 

Straży Pożarniczej w 2013 roku. Ja chodzę tam od roku. To głównie zajęcia 

z pierwszej pomocy medycznej. Akademia trwa 2-3 miesiące. Zajęcia były 

w Szkole Podstawowej nr 4 przy ulicy Dużej, mają też chyba być w naszej szkole. 

W Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej jestem od roku, spotykamy się co 2 

tygodnie w sobotę. Czasami pozwalają nam gasić upozorowany pożar.  

To pozdrowienia dla Taty, Maćku! 
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Zawsze jest uśmiech na twarzy! 

Dominik Sobieraj – kl.7b  
Piłkarz Akademii Piłkarskiej Marcovia Marki 

 

Ile miałeś kontuzji? 

Trochę. Zwichniętą kostkę, wybity palec, naciągnięte mięśnie.  

Warto? 

Warto. Chciałbym zostać zawodowym piłkarzem, a kontuzje po prostu są, gdy się 

uprawia na serio sport.  

Od jak dawno trenujesz piłkę nożną w „Marcovii”? Właściwie - w Akademii 

Piłkarskiej Marcovia Marki. 

Od I klasy szkoły podstawowej, od 7 lat. Teraz od listopada 2017 w starszej 

grupie. Jest w niej 25 osób i tylko dwie, tak jak ja, z rocznika 2004. Trener 

powiedział, że za dobre sprawowanie. Tu treningi są dużo bardziej intensywne 

niż w młodszej grupie, ale zawsze jest uśmiech na twarzy! Mamy dużo zadań 

przygotowujących do gry, ćwiczymy motorykę, tylko czasami gramy.  

Jak często masz treningi? 

Trzy razy w tygodniu po półtorej godziny. Czasami jeszcze w weekendy są 

mecze, sparingowe, towarzyskie czy ligowe. Teraz jesteśmy w II lidze okręgowej.  

To spore obciążenie, jest jeszcze przecież szkoła. Rodzice nie mają nic przeciwko? 

W rodzinie są jakieś tradycje uprawiania sportu? 

Nie, żadnych. Jacyś bracia cioteczni, ale oni grają w koszykówkę. A rodzicom 

nigdy nie przeszkadzało, że trenuję. Czasami, gdy jest dużo nauki czy kilka 

sprawdzianów, dzwonią do trenera i robimy przerwę. Czasami podpisujemy też 

kontrakt z trenerem, gdy są słabsze oceny.  

Na jakiej pozycji grasz? 

Na środkowej obronie, od 4 lat. Taka była decyzja trenera.  

Trenujesz z kimś z naszej szkoły? 

W moim roczniku nie. Są gimnazjaliści z trzeciej klasy.  
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A twój idol? 

Neymar, zdecydowanie! Wprawdzie ja gram na obronie, a on na ataku. Ale jest 

świetny! Zna triki, sztuczki, jest bardzo szybki. 

Twoje treningi wiążą się z wyjazdami? 

Czasami tak. Jeździmy na Mazury i nad morze na obozy, byliśmy na ferie zimowe 

w Głuchołazach, na granicy z Czechami. Latem byłem 12 dni we Włoszech, 

trenowaliśmy, chodziliśmy na plażę, zwiedziliśmy San Marino i Wenecję.  

Dominiku, życzę ci spełnienia twoich piłkarskich marzeń!     
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Uczniowie naszego gimnazjum  

 bohaterowie II edycji gazetki 2016 

    „NASZE TALENTY – PODZIEL SIĘ PASJĄ!”  

 

 Alicja DZIEDZIC – Dziewczyna z książką - namiętna czytelniczka;  

absolwentka 2016  

 Marysia JANUSZ Śpiewam od zawsze - utalentowana muzycznie,  

ozdoba naszych akademii, obecnie ucz. kl. 3a 

 Filip KOSIŃSKI Od tańca do lotnictwa? - tańczył electro-techno,  

marzył o lotnictwie; absolwent 2016 

 Filip MODZELEWSKI Harcerz na jachcie - w drużynie żeglarskiej  

pływał m.in., na „Zawiszy”; absolwent 2017 

 Ewelina PIÓRKOWSKA Trzeba się postarać! - wspaniały głos,  

który wzrusza nas od lat, obecnie ucz. kl. 3a 

 Patrycja ROSIAK Śpiewać w sportowej klasie – jak w tytule  

 Tomek WOJCIECHOWSKI Wszystko jest fajne! - pianino, karate,  

tenis   itd., itp.; obecnie ucz. kl. 3a;                                                

 Maciek ZYCH  E-Maciek - programował, tworzył gry komputerowe;  

 absolwent 2017 
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 Uczniowie naszego gimnazjum  

 bohaterowie I edycji gazetki 2015 

              „NASZE TALENTY – PODZIEL SIĘ PASJĄ!”  

  

            ABSOLWENCI GIMNAZJUM 2015, 2016 i 2017:  

 Ola DENKIEWICZ – bramkarka-szczypiornistka, zawodniczka  UKS  Varsowii II 

Warszawa, reprezentantka szkoły w różnych grach zespołowych; skończyła szkołę  

ze średnią 6,0; obecnie uczennica LO im. S. Batorego w W-wie.  

 Zosia GODLEWSKA – pianino, skrzypce, robotyka, rękodzieło, batik, rysunek  

i trzecia średnia w szkole, laureatka konkursu przedmiotowego w kl. 6 i 3 gimnazjum; 

obecnie uczennica LO im. S. Staszica w W-wie.  

 Weronika HEBDA  -  chórzystka Teatru Wielkiego Opery Narodowej w W-wie 

 Klaudia MARCINIAK – finalistka Mistrzostw Polski i Świata w disco slow   

i disco dance 

 Iza MIECZKOWSKA – utalentowana autorka niezwykłych portretów.  

 Liwia PIETRUCHA – wystąpiła w 6 musicalach Koła Teatralnego  

„Małe musicale” w Pałacu Młodzieży.  

 Iza POMYKAŁA – badmintonistka, zdobywczyni ponad 50. medali 

 Jacek NIZIOŁEK – karateka, srebrny medal Mistrzostw Mazowsza  

 Zuzia RUDZIŃSKA – talent plastyczny: rysuje, lepi, szyje i maluje.  

 Ola SOBOLEWSKA  – gra na pianinie i gitarze, śpiewa; obecnie uczennica  

LO im. C. Norwida w Radzyminie.   

 HARCERZE 206 WWDH „Galeon” (Wodnej Warszawskiej Drużyny 

Harcerskiej): 
Weronika WIERZBICKA, Arek PIECZEWSKI,  Rafał MILEWSKI,  

Filip MODZELEWSKI 
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Wywiady i opracowanie gazetki – Ewa Wójcik  

Zdjęcia i projekt okładki – p. Joanna Kaczyńska-Walczak  

 

Tegoroczna gazetka i jej poprzednie wydania są zamieszczone na stronie internetowej  

naszej szkoły po adresem http://zs2.marki.net.pl/ w zakładce: Szkoła Odkrywców 

Talentów  
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