
I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2001/2002 

 

 

Gabriela Lebda: średnia ocen 5,25  
Interesuję się historią i sportem. Redaguję "Gazetkę 
Łososińskiego Gimnazjalisty". Lubię czytać książki i 
słuchać muzyki.  

 

Klaudia Pławiak: średnia ocen 5,23 
Interesuję się językiem polskim i geografią. Dużą 
przyjemność sprawia mi nauka języka angielskiego. 
Lubię sport, szczególnie siatkówkę i tenis stołowy oraz 
dobrą muzykę i film. 

 

Anna Rusnak: średnia ocen 5,17  
Bardzo lubię czytać książki. Interesuję się 
muzyką, matematyką oraz językiem angielskim.  

 

Monika Zelek: średnia ocen 5,15  
Interesuję się biologią i językiem angielskim. Lubię grać 
w siatkówkę i koszykówkę. Jestem członkiem aktywu 
Ligi Ochrony Przyrody 



 

Kamila Litwińska: średnia ocen 5,15 
Interesuję się matematyką. Lubię czytać książki i 
słuchać muzyki. Moim ulubionym zajęciem jest jazda na 
rowerze. Jestem wiceprzewodniczącą Samorządu 
Uczniowskiego 

 

Monika Bednarek: średnia ocen 5,08 
Interesuję się biologią. Lubię czytać ciekawe 
książki i grać w piłkę nożną oraz w tenisa 
stołowego.  

 

Marzena Grzegorzek: średnia ocen 5,08 
Moimi ulubionymi przedmiotami są: matematyka, 
język angielski i wychowanie fizyczne. Lubię słuchać 
muzyki oraz jeździć na rowerze. 

 

Barbara Opoka: średnia ocen 5,0 
Interesuję się przedmiotami humanistycznymi i 
muzyką. Redaguję "Gazetkę Łososińskiego 
Gimnazjalisty" 



 

Agnieszka Sowa: średnia ocen 5,0 
Moimi ulubionymi przedmiotami są: 
matematyka i geografia 

 

Justyna Waligóra: średnia ocen 5,0 
Pasjonuję się biologią i sztuką. Redaguję "Gazetkę 
Łososińskiego Gimnazjalisty". Jestem członkiem aktywu 
Ligi Ochrony Przyrody  

 

Marek Stach: średnia ocen 5,00 
Interesuję się sportem. Lubię grać w piłke nożną i 
siatkówkę. Moim ulubionym przedmiotem jest 
matematyka 

 

Jarosław Grzegorzek: średnia ocen 5,0 Interesuję 
się sportem. Lubię grać w piłkę nożną i siatkową 



 

Elżbieta Orzechowska: średnia ocen 4,92 
. Moje ulubione przedmioty to matematyka i biologia. 
Interesuję się muzyką 

 

Elżbieta Saczka: średnia ocen 4,92 
Pasjonują mnie przedmioty ścisłe oraz sztuka. Lubię 
czytać książki i grać na flecie. Redaguję "Gazetkę 
Łososińskiego Gimnazjalisty". 

 

Barbara Pajor: średnia ocen 4,92 
Moje ulubione przedmioty to biologia i język 
angielski. Moje hobby to gra na gitarze 

 

Iwona Bryniak: średnia ocen 4,92 
. Moje ulubione przedmioty to biologia i wychowanie 
fizyczne. Interesuję się sportem i muzyką 



 

Aneta Cięciwa: średnia ocen 4,92 
Lubię czytać książki, słuchać dobrej muzyki oraz jeździć 
na rowerze 

 

Dawid Bryniak: średnia ocen 4,92 
Moje ulubione przedmioty to: matematyka, 
biologia, fizyka. Intersuję się sportem 

Uczniowie z "Ligi Prymusów" w nagrodę za swoje osiągnięcia wezmą udział w spektaklu 
teatralnym pt. "Żabusia", który odbędzie się w dniu 14 marca 2002 w Teatrze im. J. 
Słowackiego w Krakowie.  

 


