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Anna Kułach (Proctor)

           Racja naszego bytu:

        Każdego dnia żyj pełnią życia
           począwszy od dziś!

Całej mojej cudownej grupie gratuluję 
wyników i życzę powodzenia na drodze 
do kariery i wymarzonej pracy.

Dziękuję,  że jesteście!



     Krzysztof Solawa
Polska katolicka Szkoła im.ks.Ignacego Posadzego

Mam 16 lat. Mieszkam w Chicago Ridge i chodzę do 
Richards High School w Oak Lawn.
 Mam młodszego brata, który ma pięć lat i psa 
mopsa, który wabi się Cory. 
Lubię grać w siatkówkę i piłkę nożną. 
 Moimi ulubionymi przedmiotami są historia i 
geografia. Uwielbiam podróżować po świecie i 
poznawać nowe miejsca. 
W przyszłości chciałbym zwiedzić cały świat.



       Szymon Wijas
Polska katolicka Szkoła im.ks.Ignacego Posadzego

Mam 16 lat, i mieszkam w Oak Lawn IL. 
Chodzę do Oak Lawn Community High School. 
Uwielbiam sporty. Gram w siatkówkę, 
koszykówkę oraz w piłkę nożną oraz oglądam 
mnóstwo wydarzeń sportowych. 
Interesuję się samochodami. 
W przyszłości chciałbym został inżynierem 
ponieważ lubię fizykę i matematykę.
Lubię podróżować.  Najbardziej lubię latać do 
Polski aby odwiedzać mojego dziadka. 



         Filip Kuzma
                       Polska  Szkoła św. Fabiana

Mam 18 lat. 
Mieszkam w Hickory Hills i ukończyłem Stagg 
High school. 
Będę zaczynać studia na UIC. 
Uwielbiam muzykę i sporty.
 Gram w siatkówkę i w piłkę nożną.
Mam jednego brata , który ma 16 lat.
 Na studiach będę studiować  inżynierię ponieważ 
interesuję się konstrukcją budowli. 



     Paulina Stopka
Polska katolicka Szkoła im.ks.Ignacego Posadzego

Mam 16 lat. Mieszkam w Burbank i chodzę do 
Reavis High School. 
Lubię matematykę i biologię . 
Moim ulubionym sportem jest siatkówka ale
gram również  w piłkę nożną. 
Od sześciu lat uczę się gry na pianinie  i na 
klarnecie. 
Mój ulubiony kolor to niebieski. 
 W przyszłości chciałabym zostać pielęgniarką,  
która zajmuje się dziećmi. 
 Jestem zawsze uśmiechnięta i pozytywnie 
patrzę na świat.



Amelia Trojak
     Polska katolicka Szkoła im.ks.Ignacego Posadzego

Mam 17 lat ale za 6 miesięcy będę już miała 18. 
Mieszkam w Oak Lawn IL i chodzę do Oak 
Lawn Community High School. Mam wiele 
koleżanek i lubię z nimi spędzać czas.  Biegam  
i gram w siatkówkę. Bardzo lubię uprawiać 
sporty. Jestem miła i wysoka. Kocham koty.   
W przyszłości chciałabym zostać 
fizjoterapeutką albo nauczycielką. 
Uwielbiam dzieci i chcę  z nimi pracować w 
przyszłości. 
Chciałabym mieszkać w Polsce i mieć dużą 
rodzinę. 



      Oliwia Rozanski
     Polska Katolicka Szkoła im.ks.Ignacego Posadzego

Mam 17 lat, chodzę do Stagg High School.
Kocham matematykę, lubię malować i robić 
makijaż. Nie uprawiam żadnego sportu ale 
lubię grać w siatkówkę z koleżankami.  W 
przyszłości chciałabym zostać psychiatrą.



     Jakub Wielgus
Polska Katolicka Szkoła im.ks.Ignacego Posadzego

Mam 17 lat i chodzę do Stagg High School w Palos 
Hills. 
Mieszkam w Palos Heights.
Mam dwóch braci i małą siostrę. 
W szkole najbardziej lubię matematykę i chemię. W 
przyszłości chciałbym studiować matematykę na 
MIT. 
W wolnym czasie bardzo lubię grać na pianinie i 
czytać książki. Lubię też uczyć się języków obcych. 
Chciałbym zwiedzać świat i poznawać inne kultury. 


