
Co chcielibyście wiedzieć o nauczycielach, 
ale boicie się zapytać

Pani Danuta Larus – wicedyrektor, 
nauczyciel podstaw przedsiębiorczości 
Pani Danuta jest spełnioną matką trójki 
dzieci oraz szczęśliwą babcią trójki 
wnucząt. W 1992 roku odbyła podróż 
życia. Wraz z mężem i trójką małych 
dzieci, samochodem osobowym, z 
namiotem jechali przez Europę przez 32 
dni, pokonali ponad 6000 km.
Pani Renata Połeć – nauczyciel języka 
polskiego 
Pani Renata posiada prawo jazdy na 
ciągnik (kategoria T). Pani profesor jest 
także wykwalifikowanym pszczelarzem. 
Bardzo kocha koty. Jej kotka nazywa się 
Lola.
Pani Barbara Majchrowicz – nauczyciel 
matematyki 
Pani Barbara była w Barcelonie na 
meczu Barcelona – Malaga. Cieszyła się 
z faktu, że mogła kibicować, nie 
uważając na słowa, ponieważ nikt jej nie 
rozumiał. Uwielbia majsterkować: 
skręcać meble. Jest perfekcyjna, ma 
bzika na punkcie porządku.
Pani Aleksandra Lipnicka – nauczyciel 
informatyki
Pani Ola dobrze strzela z broni  krótkiej i 
długiej. W czasach młodości mieszkała w 
Jarocinie - kolebce polskiego Rocka, a 
także co roku uczestniczyła w organizo-
wanym tam festiwalu. 
Pani Barbara Urban – nauczyciel 
historii 
Kocha góry. Zdobyła od strony polskiej 
(w trudnych warunkach atmosferycz-
nych) najwyższy szczyt Tatr – Rysy. Po 
zejściu na Słowacką stronę razem z 
koleżankami miały problem ze służbą 
graniczną z powodu braku dokumentów. 
Pani Basia również jest miłośniczką 
kotów. Przygarnia wszystkie bezdomne 
dachowce.
Pan Paweł Kalota – nauczyciel edukacji 
dla bezpieczeństwa
Gra na gitarze. Pan Paweł również jest 
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miłośnikiem gór. Zdobył wszystkie 
szczyty Wysp Brytyjskich i Irlandii. W 
latach 2001-2005 mieszkał w Irlandii, 
Anglii, Stanach Zjednoczonych i 
Holandii. Uwielbia gotować.
Pani Elżbieta Brussy – nauczyciel 
biologii i chemii
Pani profesor ukończyła szkołę 
muzyczną II stopnia. Śpiewa w chórze. 
W czasach młodości próbowała nauczyć 
się grać na skrzypcach. 
Pani Joanna Stefańska – nauczyciel 
religii 
W 2000r. była na Światowych Dniach 
Młodzieży w Rzymie. Miała okazję 
spotkać tam Jana Pawła II. Razem z 
grupą noc przespała pod gołym niebem.
Pani Jadwiga Błażejewska – nauczyciel 
wychowania fizycznego
Pani Jadzia porwała się z motyką na 
słońce, nie trzymając nigdy kija 
hokejowego w ręce, utworzyła sekcję 
unii hokeja na trawie, która teraz osiąga 
spore sukcesy.
Pani Grażyna Winiarska – nauczyciel 
języka angielskiego
Pani Grażyna jest sprawnym 
organizatorem wyjazdów zagranicznych. 
Skutecznie ratuje zaniedbane rośliny.
Pani Krystyna Walczak – nauczyciel 
geografii 
Pani Krystyna została okradziona przez 
małpę na Mauritius, o mały włos nie 
zgięłaby w katastrofie lotniczej pod 
Marsują. Została aresztowana przez 
policję w Bratysławie za spanie na 
dworcu.
Pan Paweł Stępka – nauczyciel 
wychowania fizycznego
W 2009 roku brał udział w teleturnieju 
„Jeden z dziesięciu” i w tym roku także 
się zakwalifikował. Na studiach tańczył 
w zespole tańca ludowego. W szkole 
średniej pan Paweł był mistrzem 
internatu w tenisie stołowym. 
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