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Jałowicka Agnieszka nauczycielka języka polskiego, rewalidacji 
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Jaroszyńska Grażyna 
nauczycielka chemii, matematyki, opiekunka nad 

dziećmi dowożonymi do szkoły 
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dojeżdżającymi do szkoły 
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