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Trzecioklasiści
wszystko o wszystkich

Wakacje!!!
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Ogłaszamy
wakacje!
Trzecioklasiści dawno już napisali swój egzamin
gimnazjalny, a niedawno poznali nawet wyniki.
Wszystkie oceny wystawione, świadectwa czekają na
ręczenie, a za oknem piękna pogoda. Letni klimat
udzielił się każdemu i już od dawna odciąga nas od
nauki. No i jeszcze ten Mundial! Mimo tego nie zapominamy w dalszym ciągu o naszej szkole!
Z okazji zbliżającego się końca roku ukazuje się ostatnie w roku szkolnym 2017/18 (i czterdzieste w ogóle)
wydanie magazynu szkolnego „Strefa 43”.
W tym numerze skupimy się wyłącznie na trzecioklasistach, którzy kończą swą ostatnią gimnazjalną klasę.
Przyjrzymy się więc z bliska każdemu z osobna
i wszystkim naraz.
W ostatnich godzinach roku szkolnego nauczycielom,
pracownikom szkoły i nam - uczniom życzymy
odpoczynku (ale bez przesady), słońca (ale bez przesady) i powodów do uśmiechu (tu można przesadzać)!
Redakcja
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Zielona szkoła 2018 w Rabce
W dniach 28-30 maja 2018 roku wraz z klasą 3c i 2a pod opieką
p. A. Nowaka, p. T. Pióro oraz p. B. Mlak wybrałem się na zieloną szkołę do
Rabki.
Wyjazd miał miejsce około godziny 8:00. Podróż do niezbyt odległej od Krakowa miejscowości trwała niewiele ponad godzinę, wobec czego minęła
przyjemnie i bez przeszkód. W ośrodku „Promienna” zameldowaliśmy się w
okolicach godziny 10:00. Po chwili na rozpakowanie się oraz obiad, przyszedł czas na gry przygotowane przez właścicieli ośrodka pana Mateusza
i panią Jolę. Grupa została podzielona na 4 mniejsze zespoły, które przez cały
czas trwania zielonej szkoły miały rywalizować o atrakcyjną nagrodę, jaką
okazała się ekskluzywna kolacja, podczas której nie zabrakło pizzy, sushi, czy
też spaghetti.
Podczas pierwszego dnia mieliśmy okazję spróbować swoich sił w przeciąganiu liny, układaniu sporych rozmiarów domina, oraz wyścigu na nartach.
Dzień ten zakończył się nocnymi podchodami w lesie oraz obserwacjami
nieba pełnego gwiazd.
Drugiego dnia po przerwie na obiad nadszedł czas na grę terenową w lesie.
Jej uczestnicy mieli okazję między innymi przejść na linie nad leśnym wąwozem, upiec podpłomyki nad samodzielnie rozpalonym ogniskiem, czy też
w „survivalowych" warunkach przefiltrować wodę ze strumyka. Wszyscy byliśmy bardzo zmęczeni udziałem w grze, jednak wszystko wynagrodził nam
miły akcent na koniec dnia - ognisko. Nie zabrakło śmiechu i wspólnej zabawy.
Ostatni dzień - środa, rozpoczął się od przygotowanego przez właścicieli
ośrodka specjalnego toru przeszkód. Składał się on z wielu stacji - biegu slalomem w alkogoglach, toczeniu opony, strzelaniu do celu z broni do
paint-balla i wielu innych. Pokonanie wszystkich przeszkód wymagało od
nas wiele sprytu, szybkości i zwinności. Następną atrakcją była krótka lekcja
w plenerze na temat bezpieczeństwa w lesie zakończona symulacją przetransportowania rannego kolegi do ośrodka. Najpierw musieliśmy usztywnić kontuzjowaną nogę, a następnie z dostępnych materiałów przygotować
prowizoryczne nosze. Nie wszystkich grupom zadanie poszło idealnie, przez
co ponownie nie obyło się bez śmiechu. Zwieńczeniem dnia było podsumowanie wszystkich konkursów, oraz drużynowych zmagań. Prawie każdy z
uczniów został nagrodzony, więc wszyscy mogliśmy się czuć usatysfakcjonowani. Potem nastąpiło już tylko spakowanie się i powrót do domu.
Mimo, że w Rabce spędziłem zaledwie trzy dni, na pewno będę miło wspominał swój pobyt. Wszystkie gry i zabawy przygotowane przez właścicieli
ośrodka były bardzo zabawne, angażujące i zapewniły mi mnóstwo frajdy.
Była to na pewno odskocznia od codziennych lekcji w szkolnej ławce.
Walczak
Wojciech, Michał Kękuś, 3C
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Klasa 3a

Pani Bożena Kiszniewska - Nauczycielka z powołania, wychowawczyni z wyboru,
uwielbiamy ją, gdyż poświęca nam całe swoje życie i traktuje po partnersku, idee sprawiedliwości i równości przyświecają Jej w codziennym życiu, zawsze bardzo późno wychodzi ze szkoły, ma ogromny dystans do swojej osoby, lubi dzwonić do uczniów w
czasie wolnym, nie poradzimy sobie bez niej w szkołach ponadgimnazjalnych, mimo
częstych zgrzytów i tak Ją kochamy.
Jakub Adamczak - Zabawny i utalentowany skrzypek, wokalista, od niedawna sprzęt
znajduje się pod jego opieką, spał na sprawdzianie z matematyki, jego nazwisko jest
uparcie mylone z „Adamczyk".
Krzysztof Bociek - Nadzieja polskiej piłki nożnej, kapsel, ale elegancki, dzik, zna każdego
Sebixa, który pojawi się na ulicy, stare małżeństwo z kolegą Kamilem R., o którego niezwykle się troszczy, największy fan disco polo - tekst każdej piosenki znajduje się w jego głowie.
Mateusz Galski - Mistrz ironii, który chwali się maestrią, mieszka 1000 km od Krakowa,
dojeżdża do szkoły dwie godziny, największy fan Włoch i włoskiej pizzy, zacny szlachcic o zgniłej fryzurze i wysokiej kulturze osobistej, którą pokazuje podczas inteligentnych, informatycznych spotkań przy ognisku.
Karolina Gołba - Klasowa artystka, cicha rysowniczka, bardzo dobrze zbudowana,
wiecznie głodna, miła dla wszystkich, jej wygląd dopełnia intrygująca fryzura.
Wiktoria Heksel - Bardzo cicha, skromna, pięknie rysuje wymyślne rysunki, w szczególności zwierzęta, tańczy, do każdego problemu podchodzi z ogromnym spokojem.
Dorota Jach - Zawsze porusza się z gracją i niesamowitą dawką spokoju, ma zawsze
ułożone włosy, pilna uczennica, zasłużenie chwalona za grzeczność na lekcjach, zagorzała wielbicielka kinematografii, z szczególnym uwzględnieniem ekranizacji powieści
Sienkiewicza, zna się na polskim.
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Bartosz Jaworski - Zakochany w pani od angielskiego - jego
idolki i autorytetu, miłośnik zegarków, polityk, informatyk,
najlepszy skarbnik, humanista, laureat największej liczby
punktów do technikum, nienawidzi drażnić się z kochaną
debaciarą, przyszły raper.
Michał Jurkiewicz - Fan warzyw (ogórek, cukinia itp.), wspaniały filmowiec, jeszcze lepszy kamerzysta, youtuber, autor
genialnych zdjęć, na których potrafi uchwycić atmosferę nocy,
od niedawna członek loży.
Michał Kaszowski - Uwielbia chodzić do restauracji, np.
McDonald’s, inspiruje wszystkich swoim nietuzinkowym
ubiorem, niszczy swoich przeciwników do zera w konkursach
informatycznych, I Vicemarszałek Loży, prawa ręka Marszałka, darzy sympatią panią Piekarską i lubi ją przepraszać.
Zuzanna Konopek - W opinii męskiej części klasy prawdziwa
kobieta, modelka, baletnica, śpiewaczka, tancerka, łobuziara,
buntowniczka, lubi Kamila Rosę ze wzajemnością, o co powinien być zazdrosny pewien Michał, baluje na wieczorach panieńskich, zostaje w 43 LO, więc nauczyciele nie muszą się
martwić o poziom przyszłych akademii.
Dominik Kozik - Jak mówią o nim plotki – „kozik rzeczny jest
niebezpieczny", szczęśliwy posiadacz imponujących brwi, lubi
zgłębiać tajniki chemii, przyjaciel włoskiej reprezentacji klasy,
miło spędza czas z kolegami przed wf-em, grając w fascynujące gry, od niedawna członek loży.
Sara Leńczuk - Od niedawna posiadaczka drugiej co do krótkości fryzury wśród dziewczyn w naszej klasie, przez co wygląda uroczo, szczególnie upodobała sobie kuchnię włoską,
chodź pewien Bartek usilnie odciąga ją od niej, wielbicielka
muzyki klasycznej, udaje nieśmiałą, ale tak naprawdę dusza
towarzystwa, czego wyrazem są częste zmiany miejsca siedzenia w klasie, lubi wszystkie
kolory tęczy, Stefana Króla i Wiedźmina, miłośniczka psychologii.
Mateusz Miśkiewicz - Od zawsze nie Mateusz, tylko „Joszu", powabny blondyn, radosny posiadacz ponętnego „sześciopaka", który zasłaniają wyjątkowo obcisłe koszulki,
obiekt westchnień całej szkoły, sportowy świr - kajaki i ju-jitsu, ponadto utalentowany
plastycznie, co docenia pani Bogdanowska-Spuła.
Maciej Mlak - Klasowy śpiewak, zawsze wszystko wie i we wszystkim się orientuje, kocha swoją wychowawczynię, dywaguje na wszystkie tematy (jednak jeszcze nie dorównuje w tej sztuce kolegom z 3B), swoją wiedzą biologiczną wykracza ponad podstawę
liceum, miłośnik wszelkiego rodzaju seriali, skryty poeta, mimo swojej wyrazistej osobistości zawsze udaje mu się uniknąć wszelkich kłopotów, w ostatnich dniach poszukiwany, do szkoły wysłał swojego brata bliźniaka bez brody na zastępstwo.
Natalia Młynarska - Klasowa piękność, dziewczyna niejakiego Jakuba P., przez co jego
najlepszy przyjaciel jest o niego śmiertelnie zazdrosny (nie może poradzić sobie z tą zazdrością, tak bardzo jej uroda, elokwencja i inne dary omotały biednego Kubusia), lubuje się w fryzjerstwie, kocha się opalać i spędzać czas z kolegami, ma fajną grzywkę.
Angelo Junior Norelli - Jedyny w naszej klasie Polak, który jest Włochem, bardzo lubiany przez swoją klasę, choć czasami dla żartów lubimy się z nim drażnić (w szczególności
kolega Mateusz G.), wspaniały fizyk i matematyk, każdy struś, jakiego w życiu widział,
darzył go sympatią. Łączą go silne więzi z Sarą L., lubi staromodny sposób bycia.
Łukasz Pabjan - Zawsze ma przy sobie krzesełko wędkarskie, gdyż jest zapalonym wędkarzem, lubi stare polskie zespoły punkowe, jednak największą jego pasją jest modelarstwo - samoloty, samochody - w każdej skali, myśli o mechanice, pilnie uczy się angielskiego, stały członek loży.
Jakub Pawlica - Wysoki, niebieskooki blondyn, rzekomo często mylony z kobietą, jed5

Klasa 3a
nak te plotki wynikają z tego, iż wielu zazdrości mu męskości, zostawił swojego przyjaciela tylko i wyłącznie dla dziewczyny, co bez wątpienia jest bezduszną zdradą, najlepiej
ubierający się chłopak w szkole, udaje, że był w Turcji i nie przyznaje się do chodzenia
na solarium.
Patrycja Plizga - Wygląda czasem jak cute Barbie, niezwykle miła, olśniewająco piękna,
mądra, myśli o hiszpańskiej przyszłości połączonej z ciekawą turystyką, więc niedługo
założy biuro turystyczne, a w Hiszpanii czeka na nią mąż i dzieci o brzydkich imionach,
jej mama nie pozwala jej mieć chłopaka do 18 roku życia, choć podobno coś ostatnio się
zmieniło, więc po pierwsze wielu chłopcom serca zaczęły bić szybciej, a po drugie nabyła nowy pseudonim – „wygryw".
Martyna Pochwalska - Posiadaczka najpiękniejszych rudych włosów oraz zwierząt domowych, które nazwała Prestiż, przyszła filolożka chińska, japońska i koreańska, mogłaby być też menadżerem, robi pyszne, niezwykle apetycznie wyglądające wege jedzenie.
Kamil Rayski - Fan polskiego rapu, dzik, właśnie zaczął swoją przygodę z siłownią, ale
sportowcem był od zawsze - kolejny piłkarz, dzięki swojej sportowej pasji nigdy nie będzie miał problemów z bieganiem i oddychaniem, kuje historię, gdyż jest pilnym
uczniem, uwielbiany przez nauczycieli, zawsze zadaje niezwykle błyskotliwe pytania, lubi koszulki polo, posiadacz bardzo inteligentnej miny, wpatrzony w kolegę Krzysztofa B.
Kamil Rosa - Dzik ze wspaniale rozwiniętymi bickami, którymi lubi się chwalić przed
koleżankami (koleżanki bardzo podziwiają, w szczególności Zuza K.), skater, imprezowicz,
bajerant, lubi biedronkę, ale jego prawdziwą miłością jest Ola (aczkolwiek nie pozwala
jej wygrywać żadnej dysputy, gdyż jest po prostu lepszy w dyskusjach), zawsze
uśmiechnięty i niezwykle radosny.
Łukasz Sowicki - Najwyższy Marszałek Loży, urodzony przywódca, polityk, który swoją
przyszłość wiąże z klasą europejską, nosi cudowne okulary przeciwsłoneczne, a jego
śmiechu zazdroszczą mu wszyscy, w szczególności Ci, którzy na lekcjach siedzą blisko
niego, jego pasją jest rower.
Małgorzata Studnicka - Uwielbia przybytek jakim jest szkoła i nauczycieli w nim
pracujących, codziennie, gdy rano wstaje,
pierwsze co myśli, to jak bardzo ich kocha,
fanatyczka języków obcych, w szczególności angielskiego, przyszła pani pilot, absolwent Politechniki, Profesor, Doktor, Inżynier, Kapitan międzynarodowych linii lotniczych, uratuje ludzi z każdej katastrofy,
czego uczy się już teraz, oglądając
„Katastrofy w przestworzach", jeśli jej się
to nie uda zostanie nauczycielem EDB (jej
ulubiony przedmiot), a w wolnych chwilach
kierowcą
autobusu
„międzypowiatowego", rozmowna, bardzo
zorganizowana, szczera, zna się na życiu,
marzy o podróżach po świecie.
Jędrzej Ściegienny - Niższy od Sary L.
(nawet wtedy, gdy nie ma szpilek), aczkolwiek wyższy od Patrycji P., robi z siebie
jednorożca, dzięki gumkom do włosów,
które zbiera od swoich byłych dziewczyn,
nie chce być stary, dlatego szaleje na dyskotekach, szczególnie gdy leci disco polo,
nie oddaje hajsu, pakuje z joszem, nigdy
nie miał przypału, ani razu niczego nie zepsuł, lubi koniki na biegunach, zaczął się
uczyć tak miesiąc przed egzaminem, więc 6
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dobrze mu poszły i zdobył pasek.
Natalia Ślusarczyk - Nie ma takiego wolontariatu, którego by nie zrobiła, zawsze
uśmiechnięta i miła, służy pomocą i radą każdemu, bez względu na wszystko, lubi
książki o wampirach i miłości oraz zawody sportowe, bardzo kocha swojego brata, ratowników, straż pożarną i EDB, mistrzyni WDŻ, co nie umknęło uwadze pani Fortuny,
dumna mieszkanka Swoszowic.
Aleksandra Taran - Prawdziwa humanistka, genialna debaciara, niezwykle ambitna
osóbka, prawdziwa obrończyni naszej wychowawczyni, miała zaszczyt siedzieć w sali
dla palących, była żona Sherlocka, kiedyś w otwartym związku z serialami, obecnie
wróciła do książek, głośno rozmawia, feministka, we wszystko się angażuje, bo lubi,
wrażliwie podchodzi do problemów społecznych, kocha EDB, przyszły nauczyciel plastyki, jej pasja to robienie sobie zdjęć, gdyż jest piękna, cebula jak Jędrzej Ś.
Alicja Wiatr - Bardzo cicha i grzeczna osoba, koleżanka Doroty J., z którą rozumie się bez
słów, robi piękne prace plastyczne, szczególnie laurki od całej klasy dla nauczycieli z
okazji świąt, lubi łucznictwo, kocha zespoły rockowe, ma skarpetki w pączki i ogólnie
fajny, oryginalny styl ubierania, jest sympatyczna.
Natalia Zabdyr-Jamróz - Przyszła artystka, zrobi oszałamiającą karierę w plastyku, gdyż
sztuka to jej ogromna pasja, w zainteresowaniach tuż za nią plasuje się recytowanie
wierszy i gra na pianinie, lubi koty i robić domki dla nich na projekt z techniki, jak każdy uczeń kocha szkołę, szczególnie nie przepada za sytuacjami, gdy ktoś użyje tylko jednego członu jej nazwiska, podobają się jej kręcone włosy i kosmetyki z Sephory.
Tomasz Żywko - Slipek, który jest mistrzem w konkursach z geografii i religii, bardzo cichy, być może zostanie kiedyś księdzem, wybitny bramkarz, który nie przepuści żadnej
piłki, człowiek odpowiadający za aranżację klasy (miejsce kosza w sali), stały członek
loży.
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Pani Iwona Szymkowicz - pasjonatka języka angielskiego, kocha wycieczki górskie,
z uśmiechem na twarzy zdobyła szczyt Babiej Góry, zawsze pełna energii, chroni i broni
swoich uczniów jak lwica swoje dzieci, jest bardzo cierpliwa i wytrwała, co pozwoliło jej
przetrwać z klasą 3B przez 3 lata
Julianna Basta – oczytana fanatyczka kina z kartą unlimited, urodzony human, sportsmenka trenująca lacrosse, gdyby była grecką muzą, nazywała by się Melpomena.
Wiktor Czabara – ma parę butów na każdą okazję, prestiżowy obywatel, niejednokrotnie
wchodził w dyskusję z nauczycielami w walce o dobro klasy.
Krzysztof Czechowicz – grecki bóg ściągania, przemyca kabanosy i chleb w piórniku.
Julia Hajduk – klasowy śmieszek na obcasach, chociaż powinna chodzić w japonkach,
jako że uczy się japońskiego.
Anna Kapustka – jeździ maluszkiem z kotem na kolanach, szkolna biegaczka z burzą głosów na głowie.
8

Bartosz Kapustka – każdy wróży mu przyszłość w NBA, jest tak wysoki, że jak wchodzi
do Sali, musi się kłaniać.
Grzegorz Kasprzak – człowiek-mem jeżdżący na hulajnodze, synonim dobra i miłości.
Julia Kisiel – oczytana mistrzyni angielskiego, miłośniczka muzyki z lat 80’.
Weronika Kliszka – kobieta o której pisał Zenon Martyniuk, mimo że jest mała, ma w
sobie mnóstwo pozytywnej energii.
Jakub Kołton – minister memów.
Bruno Kurdybowicz – „A kto umarł, ten nie żyje”, miłośnik „Dotyku Julii”.
Mateusz Kuziak – dobrze gra w pokera, chodząca czarna dziura.
Patryk Małek – albo skończy pod mostem, albo jako milioner, „To nie ja”.
Nadia Napruszewska – „Daleko jeszcze” jak ciągle powtarzała na zielonej szkole, największa fanka Shawna.
9
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Szymon Nowak – dla niego wszystko ma sens, wygrał Igrzyska Śmierci.
Magdalena Pająk – będzie mieć sześciopak dzięki bratu, cesarz Rzymu.
Sebastian Patrias – chemik, fizyk i Bóg wie co jeszcze, zrobiłby reaktor jądrowy z patyka.
Szymon Rothkegel – Jezus pod przykrywką Niemca.
Iga Róg – uwielbia konie, bardzo pomocna, kocha anime.
Piotr Saletra – klasowy magik, chłopak do tańca i różańca, zakochany w swojej klacie.
Michał Seweryn – rudy, który nie jest rudy, wcielenie miłości i słodyczy, jeden z
uczniów był świadkiem, jak przeprowadzał starszą panią przez ulicę.
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Jakub Sieradzki – informatyk, umiejący rozwiązać każdy problem, który stworzył.

Szymon Stanula – „obiat!” „Cywilizacja to ludzie uprawiający ziemię”.
Marta Styczeń – harcerka, gitarzystka, jej przyszłość to imperator Ziemi i programistka,
najlepsza przewodnicząca, która nie jest przewodniczącą.
Krzysztof Wawak – pseudonim „Wojtuś”, kapłan Ćmielowa, imperator dobrego żartu.
Magdalena Zabirowska – chorobliwie kocha chodzić do szkoły.
Tomasz Zapart – ciekawy, uprzejmy, cichy, mały ale wariat, denerwuje .
Bruno Zieliński-Święch – niezrozumiały artysta, lubiący anime i kucyki pony. Czasem
lubi zabierać rzeczy dla treningu.
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Pan Adam Nowak – gitarzysta, chemik, fizyk, zapalony rowerzysta, pasjonat historii i Biblii, niezwykle otwarty nauczyciel, zawsze pomocny, pełen energii, zaangażowany w życie szkoły i uczniów, zna się na tym co robi (co widać w ocenach jego uczniów), ma poczucie humoru i jest bardzo pozytywnie zakręcony.
Natalia Czaja – koleżeńska, sympatyczna, zawsze uśmiechnięta, zaangażowana, lubi polski rap, przyszła modelka, zakupoholiczka, android, papużka nierozłączka
z Julią.
Paulina Fiutowska – pomocna, miła, lubi czytać książki, dusza artysty, ma dużo
zwierząt, najbardziej lubi koty.
Natalia Góra – fanka Ewy Farnej, pięknie śpiewa, miła, sympatyczna, potrafi opanować wszystkich jednym krzykiem w klasie, pomocna, ubóstwia 19 +. Lubi oglądać „Zmierzch”, a szczególnie Edwarda.
Julia Gralak – tancerka, chemik, fascynuje się piercingiem. Jest zabawna, zawsze
ma coś do powiedzenia, strażnik sprawiedliwości. Bywa zadziorna. Lubi komentować, kocha „Pamiętniki wampirów”. Lubi czytać książki.
Krzysiek Kaczmarek – „Kaczmarczyk”, „Kazik”, koleżeński, imprezowicz, zawsze
uśmiechnięty, sportowy świr, mały ale wariat, jego ulubionym zajęciem jest drukowanie kartek na geografii.
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Tomek Karbowy – „Szybki”, miły, koleżeński, potrafi
polepszyć nastrój, uwielbia słuchać muzyki, jego hobby to spóźnianie się na lekcje.
Michał Kękuś - „Skręcik", „Nosorożec", mądry, artysta,
poeta, polonista, humanista (kto wie co jeszcze), jeden
z założycieli znanego klubu, piłkarz, wrażliwy (na zewnątrz twardy z niego Żubroń, ale w środku delikatny
i słodki jak just cola), psycholog, doradca miłosny,
znany ze swoich problemów sercowych (i nie chodzi o
arytmie), zna wszystkich, a wszyscy go znają.
Michał Kowalski – „Pączek”, lubi być w centrum uwagi, zawsze pomocny, miły, kiedy coś się stanie pierwszy jest ostatni, przystojny (podobno), mieszka na wsi
którą kocha.
Adam Kurzyniec – „Kangur”, inaczej pig-man, prowadzi nocny tryb życia, z przyzwyczajenia do grawitacji
Netheru musi spożywać napoje energetyczne. Poza
tym ma trzy kangury, gra na perkusji i żyje nie wiadomo gdzie.
Piotr Krzywda – „Groźny”, super tancerz, żabkoman,
żartowniś klasowy, super kolega, nigdy nie odwraca
się do innych plecami.
Sofia Levchenkowa – często się czesze, pochodzi
z Ukrainy, niesamowicie rysuje, słucha rapu. Ciekawe co ma w plecaku?
Damian Łapczyński – „Łapa” kucharz, specjalizacja – szarlotka (Mazurek Łapczyńskiego). Kocha hazard, marzy o zostaniu zawodnikiem MMA.
Julia Majdra – (Mulia Jajdra) klasowa gwiazda z latyno-afrykańskimi korzeniami.
Lubi makijaż. Uwielbia walki w klatkach i rzut ringiem przez siatkę. Jest też imprezowiczką, która bawi się świetnie przy polskiej muzyce.
Damian Motyka – mało rozmowny, kocha sport i rozrywki umysłowe.
Dawid Olejnik – „Oliwa”, pasjonat gier komputerowych. Razem z najlepszym
przyjacielem Norbertem tworzy tzw. luźny skład.
Radek Polak – „Czapa”, chudy bocian ale z sercem byka, podobno w młodości nalał Pudzianowi.
Antoni Stacharski – „Piszczel”, sportowy świr, dzik na rowerze, nikt nie wie ile ma
rodzeństwa ani ile 500 +, rowerowy wariat,
Filip Surówka – „Śliski”, robi zadymę, tibijczyk, mistrz klasowego Feng Shui.
Liliana Trznadel – sumienna, rzetelna, koleżeńska wariatka prosto z podkarpackiej
wsi. Nerwowa, „niepoczytalna”, bez przerwy mówi „phi”. Czyta super mądre książki, raz potulna jak baranek, raz wściekła jak osa. Najlepiej pracuje w grupie, gdy
się wkurzy.
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Klasa 3c
Wojciech Walczak - ps. "Tłusty", maskotka szkoły, student muzyki, wykładowca
fizyki molekularnej na uniwersytecie w Częstochowie, człowiek orkiestra, miłośnik muzyki klasycznej, dobrych filmów i Monstera, złota (i szybka) rączka, prawa
ręka Pana Przewodniczącego, człowiek wielu talentów, urodzony biegacz i sportowiec, w przyszłości astronom lub gitarzysta, słynie z wydawania dziwnych dźwięków i okrzyków, oraz często niecenzuralnych wypowiedzi w obecności nauczycieli.
Maciej Wróbel – „Harcerz”, pracowity, wywiązujący się z obowiązków, mądry
chłopak. Harcerz z Ruczaju, pożeracz Szyszek, skarbnik klasowy, w szkole jelonek,
w lesie tur. Strażnik logiki w zadaniach z matematyki, mały ciałem, wielki duchem.
Wiktoria Wycichowska – stanowcza, towarzyska, rozmowna, uczuciowa wielbi-
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Klasa 3c
cielka lektorów, ulubienica ks. Czernika, przez nauczycieli nazywana Kamila,
„la chica espanola”, potrafi porozumiewać się telepatycznie z Julią Gralak na odległość. Na przerwach siedzi u pani pedagog.
Norbert Wyżykowski – „Słoniu”, sympatyczny chopok, kocha rap i mocne bity,
mistrz slangu i aktywny użytkownik FB, DJ i kompozytor muzyczny, zawsze ma
chusteczki, chociaż sam ich nie używa.
Marek Zemełka – „kasztan”, klasowy mędrzec, obserwuje naszą klasę od początku
gimnazjum i wszystko przez to wie, kiedy wyciągnie palec wskazujący można spodziewać się, że powie coś mądrego, normalnie cichy, ale „cicha woda brzegi rwie”,
fan gier komputerowych
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Klasa 3d

Pani Maria Fortuna-Sudor - miła, szczera oraz pomocna pani profesor. Często nie
wytrzymuje z naszą klasą. Jest sprawiedliwa i konsekwentna, lecz zarazem wyrozumiała. Miłośniczka spacerów. Często opowiada niesamowite historie oparte na
faktach. Pomimo dokuczliwej alergii zawsze stara się jak najlepiej przekazać nam
wiedzę. Nade wszystko, jest znakomitą dziennikarką!
Eryka Ball - wszędzie jej pełno, przesympatyczna, aktywna w szkole i poza nią
Magda Barczak - cicha, pilna uczennica, lubi anime oraz lisy
Wiktor Bruzda - gra w kosza i LOLa, śmieszek klasowy, informatyczny świr
Weronika Chwast - ruda, koniareczka, ma psa Bolka, interesuje się fotografią
Oliwia Czuba - marzy o zostaniu nauczycielką historii, żyje w swoim świecie, słucha metalu
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Michał Dobosz - miły, zabawny, zawsze wesoły. Zbiera Lego, jest znakomitym
kucharzem oraz komentatorem.
Ola Dziedzic - uzdolniona akrobatka oraz pani fotograf. Super koleżanka!
Zuza Gustowicz - miła, ale uparta. Ma ogromny talent artystyczny - szczególnie
kocha malować. Lubi wyróżniać się w tłumie.
Patrycja Karpiel - doskonała pianistka. Jest uprzejma, sprytna i zawsze chętna do
pomocy.
Dymitr Krawczuk - super śmieszek oraz piłkarz. Dobry znajomy pana Żurawika.
Najlepszy DJ w mieście - Kajrył!
Natalia Leszczyńska - zawsze pogodna mistrzyni ortografii. Cicha woda!
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Klasa 3d
Julia Mazurek - „Kleopatra", nieśmiała oraz skryta. Ma super styl i fryzurę!
Martyna Nowak - ma bardzo dobre wyniki w nauce. Pogodna, lecz bardzo wrażliwa.
Oliwia Nowak - sympatyczna katarynka. Po jej nieprzeciętnym wyglądzie można
stwierdzić, że lubi czarny kolor. Mistrzyni ping-ponga!
Wiktoria Olchawa - chomik, wzorowa uczennica, nr 1 w klasie! Zawsze pożyczy
nożyczki lub notatki. Bywa nerwowa, lecz jest super koleżeńska!
Patrycja Pęcak - Zawsze wspomoże dobrym słowem oraz zasypie cię komplementami (o ile jest w szkoleXD). The best english mate!
Mateusz Rożek - super stylówki rekompensują spalone włosy. Najbardziej bezproblemowy człowiek pod słońcem!
Patrycja Skolmowska - słodka złotowłosa. Mała, ale zadziorna. Wzorowa koleżanka!
Klaudia Słonka - Niezwykle zdolna karate kid. Najlepsza fryzjerka na dzielni!
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Klasa 3d
Kamil Sokół - ulubiony uczeń pana od geografii. Rzuca się w oczy - słychać go na
każdej lekcji. Najlepsza drag queen na świecie!
Oliwia Tomalak - bardzo miła, pomocna osoba. Zawsze uśmiechnięta, szczególnie
kiedy robi to, co kocha - tańczy.
Szymon Walas - nadpobudliwy streetwearowiec. Biol-chemiczny świrek. Macha
nożami non-stop. Szymek zadymek!
Maciek Włoch - śmieszek ze specyficznym poczuciem humoru (w pozytywnym
znaczeniu). Często zdaje skomplikowane pytania, na które nikt nie zna odpowiedzi.
Zuza Wołek - sympatyczna koleżanka, która w razie potrzeby pomoże w zadaniu
z fizyki. Chodzi na balet, ma liczne rodzeństwo (w tym przesłodką, małą Madzię).
Michał Zemanek - najbardziej opanowany chłopak w klasie. Wierny kibic jednego z krakowskich klubów. Lubi wyzwania!
Monika Żurek - żyje w swoim świecie, czyta fantastyczne książki!
Natalia Żyrkowska - pozytywnie nastawiona do życia, bardzo energiczna. Bardzo
kreatywna i pomysłowa dziewczyna. Chodzi na tańce!
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Komers 2018
relacja z imprezy na zakończenie klas gimnazjalnych
14 czerwca 2018 w naszej szkole odbył się komers klas trzecich. Uroczystość
rozpoczęła się o godzinie 17:00. Wówczas Michał Kękuś i Ola Taran przywitali licznie przybyłych uczniów, dyrekcję i nauczycieli, dziękując za obecność i
życząc wszystkim dobrej zabawy. Podczas czterech godzin trwania imprezy
nie zabrakło pizzy, ciast przygotowanych przez uczniów, dobrej muzyki i pamiątkowych zdjęć. Dodatkową atrakcją, szczególnie dla męskiego grona
uczniów, był... mecz otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata, który można
było obejrzeć w jednej z sal lekcyjnych. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele
dopisali obecnością.
Nie obyło się bez śmiechu, zabawy i tańca, ale również smutku spowodowanego mającym już za niedługo nadejść rozstaniem uczniów ze swoimi
klasami po trzech wspólnie spędzonych latach w gimnazjum.
Mimo tego wszyscy bawili się świetnie i można uznać komers za udany tak
bardzo, jak mecz otwarcia Mundialu dla wygrywających 5:0 gospodarzy.
Michał Kękuś, Walczak Wojciech, kl. 3C
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Między nami uczniami
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Wróćcie
jeszcze do nas : -)
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