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Wakacje!!!

Tutaj zawiązały się przyjaźnie
Pożegnanie z gimnazjum
W roku 2019 kończy się pewna historia współtworzona przez
20 roczników uczniów. Chodzi oczywiście o pożegnanie gimnazjów
w związku z reformą szkolnictwa. Jeszcze w tym miesiącu szkoły
pożegnają ostatni rocznik gimnazjalistów. Myślę, że dla każdego
ucznia, który mógł nazwać się gimnazjalistą, wspomniany etap
edukacji był szczególnym okresem.
Ja sam bardzo dobrze pamiętam pierwszy dzień w nowej szkole.
Po sześciu latach spędzonych w szkole podstawowej przyszła pora
na zmianę otoczenia. Jeszcze przed pierwszym września
towarzyszyły mi lekkie nerwy i niepewność. W głowie pojawiały
się liczne pytania i wątpliwości jak będą przebiegały najbliższe trzy
lata. Czy znajdę nowych znajomych? Czy poradzę sobie
z przeskokiem pomiędzy podstawówką a szkołą gimnazjalną?
Myślę, że lwia część uczniów znajdujących się w tamtej sytuacji
podzielała wówczas moje zmartwienia.
Początki bywają trudne, jednak czas zawsze działa na naszą korzyść.
Po miesiącu czy dwóch wszyscy zdołali się już zaadaptować
w nowej rzeczywistości. Zdążyły się nawiązać nowe znajomości,
które z biegiem kolejnych tygodni przeradzały się powoli
w przyjaźnie. Oczywiście zdarzały się też historie i momenty mniej
pozytywne. Każdy z nas uczestniczył na pewno w drobnych
sprzeczkach czy też większych kłótniach. Nie były to sytuacje
przyjemne, jednak mimo tego, one również pozwalały nam
kształtować się i nabierać nieco więcej dojrzałości.
W gimnazjach zmieniał się też sposób traktowania uczniów.
Nie podchodzono już do nas jak do dzieci, które trzeba „prowadzić
za rękę”. Nauczyciele odbierali nas już jako młodzież, której
przedstawiciele są poważniejszymi partnerami do współpracy.
Współpraca ta, jak to w szkole, opierała się głównie na nauce.
A skoro już jesteśmy przy tym temacie, warto wspomnieć
o elemencie wieńczącym edukację na poziomie gimnazjum,
czyli egzaminie gimnazjalnym. Dla jednych był on źródłem stresu,
dla innych - motywacją do nauki. Dla wszystkich uczniów był
natomiast pierwszym poważniejszym sprawdzianem na drodze
edukacji i to nie tylko w dosłownym tego słowa znaczeniu.
Wcześniejszy
test
szóstoklasisty
o
nieco
infantylnym
poziomie trudności nie wywoływał wśród uczniów tylu emocji.
Z perspektywy czasu warto jednak dodać, że sam test
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na zakończenie gimnazjum również nie był szczególnie
wymagający, a już na pewno nie tak bardzo, jak wydawałoby się
to przed jego napisaniem. Nawet jeśli uzyskany wynik był dla nas
niesatysfakcjonujący, nie zaważał on całkowicie na naszej
przyszłości. Los w dalszym ciągu spoczywa w naszych rękach
i zależy od naszej systematycznej pracy i zaangażowania
na kolejnych etapach edukacji.
Po napisaniu egzaminu gimnazjalnego przychodziła pora na koniec
roku szkolnego, a co za tym idzie – zakończenie nauki na poziomie
gimnazjum. Komers, czyli ostatnia forma zabawy przed
opuszczeniem szkoły, był okazją do wspólnego śmiechu, tańca
i powspominania minionych 3 lat.
Później następowało już tylko uroczyste zakończenie roku.
Nie brakowało podziękowań, życzeń, czy też uronionych łez.
Wszystko to świadczyło o niezwykłym przywiązaniu i więzi, która
na przestrzeni 3-letniego etapu nauki zdążyła się nawiązać
pomiędzy uczniami.
Naukę na tym szczeblu edukacji zaczynaliśmy jeszcze niemalże jako
dzieci. Świeżo po ukończeniu podstawówki, nieco wystraszeni
i bardzo dziecinni. Kończyliśmy już jednak jako bardziej świadoma
i dojrzalsza młodzież.
Podsumowując – gimnazjum poza swoją główną, edukacyjną
funkcją, pozwalało też nam się rozwijać. Tutaj zawiązywały się
pierwsze przyjaźnie, poważniejsze znajomości. Tutaj uczyliśmy się
jak żyć bardziej świadomie oraz funkcjonować w grupie.
Opinie są podzielone, jednak sam uważam, że zmiana otoczenia
związana z opuszczeniem szkoły podstawowej po ukończeniu
6 klasy, spełniała ważną i pozytywną rolę. Wiadomo,
że poradzenie sobie ze zmianami bywa niekiedy ciężkie i wymaga
czasu, ale w wielu przypadkach zmiany rozwijają człowieka.
Sprawiają, że może się on wiele nauczyć i dowiedzieć – o innych
ludziach, o życiu, czy też nawet o samym sobie. Myślę,
że gimnazjum zawsze będzie mile wspominane przez ogół ludzi,
którzy mogli kiedykolwiek nazwać się gimnazjalistami. Mam
również pewność, że nie zostanie ono też nigdy zapomniane,
do
czego
może
przyczynić
się
chociażby
znany
mem: „gimby nie znajo”, który wraz z likwidacją gimnazjów,
nabiera podwójnego znaczenia.
Jednym słowem, gimnazjum było ok, ale czas na nowe...
Pozdrawiam, Michał Kękuś
redaktor, absolwent naszego gimnazjum
i Przewodniczący Liceum XLIII
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Klasa 3a

Klasa 3a

wychowawca prof. Teresa Pióro – surowa, ale świetnie uczy, szkoda, że odchodzi
na emeryturę, z pewnością będzie tęsknić za nami
Wojciech Baś – prezydent plemienia 3A przez dwie kadencje, niezastąpiony pośrednik w kontaktach z nauczycielami
Maciej Bobek – cichy, zawsze pomocny diler dobrych memów. „Ocena byłaby
wyższa, gdybym mogła odczytać to, co napisałeś.”
Krystian Bociek – sportowy fan disco polo, z akcentem Rosjanina z Uralu. reprezentuje nas na każdych zawodach
Aleksandra Chrobak – niezwykle zrównoważona ogrodniczka, miła fanka koreańskich piosenek i anime
Hanna Chromniak – pomocna, charyzmatyczna harcerka z dystansem. „Kto to zorganizuje? To może Hania.”
Ignacy Drozd – doświadczony i waleczny hokeista, często w kołnierzu ortopedycznym
Joanna Hauschild – najmilsza artystka plemienia 3A ze złotym sercem. „No, kto
odpowie? Znów tylko Asia?”

Klasa 1a - 2016
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Rita Koczera – utalentowana tancerka i wokalistka, mocna kobieta, finansistka 3A.
Jakub Kofin – głośny diler memów, z niezwykłym refleksem komentuje słowa
nauczycieli
Hanna Joanna Kopacz – świetna tancerka z poczuciem humoru
Wojciech Kowalczyk – fan Roxi W. z niezbadanym uśmiechem
Nikola Koźbiał – rozrywkowa, wybuchowa fanka yaoi i kpopu
Jakub Kuczmaszewski – mistrz siłowania na rękę i 柔術 Jujutsu
Bartosz Luty – skryty geniusz geograficzny o nieodczytywalnym piśmie
Aleksandra Michałek – często uśmiechnięta, ale w złym humorze szaleńczo niebezpieczna, jej nastrój zależy od faz księżyca
Krystian Michno – ulubiony uczeń prof. B. Wojtasińskiej, na taką sympatię nie
jest łatwo zasłużyć
Gabriela Mika – zorganizowana, życzliwa i szczera dusza, z ogromnym poczuciem
humoru
Julia Mikołajczyk – filigranowa, zapalona miłośniczka pociągów i dziwnych min
Piotr Mlak – świetny uczeń, mistrz matematyczno-fizyczny o rozległych zainteresowaniach
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Klasa 3a

Klasa 3a

Kamil Mróz – niezwykle sprawny, opalony miłośnik adidasa, szkoda, że na świadectwie ma tylko dwa paski
Kamil Niechaj – posiadacz nienagannych manier, często wiatr wieje mu pod włosy, posiadacz ciekawych pomysłów na niestandardowe rozwiązania problemów
Krzysztof Nowak – fan polskiego rapu w polskiej reprezentacji debat oksfordzkich
Łukasz Olchawski – ironiczny ministrant, z zamiłowaniem do czarnego humoru,
ale pozytywnie nastawiony do życia
Patryk Trzaska – human w mat-info, co on tu robi?? ale dobrze, że go mamy
Maja Wawak – tajemnicza, czasem równie mroczna co urocza, miłośniczka MCR
i punku

Klasa 3a - 2019

64

Maciej Wilkosz – metalowy pianista z afro, dlaczego nauczyciele ciągle są przekonani, że to on gada na lekcjach?
Wiktor Włodarczyk – ma na imię Wiktor, prawie z nikim nie rozmawia, cichy,
ale Dzik
Nina Włodarska – dyskretna fanka metalu, z talentem do rysowania
Jan Wojciechowski – dobry rozmówca i słuchacz, znawca piłki nożnej
Jakub Wojnarowski – żadna impreza się bez niego nie obejdzie, „szkoda byłoby
jeść rękami”, „Kto będzie reprezentował chłopaków? Wojnar!”
Janek Żebrowski – chodzący przyjazny sarkazm, od czasu do czasu hobbystyczny
komunista
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Klasa 3b
wychowawca prof. Lidia Krawczyk
na lekcjach uczy matematyki
nie porozmawiasz z nią na temat
polityki
zawsze zachowuje zimną krew
rzadko spotykany jest u niej gniew
zawsze pogodna i uśmiechnięta
swoich uczniów traktuje jak własne
dziecięta
cóż można więcej powiedzieć
idź do szkoły się dowiedzieć
Hubert Adamowicz
Na lekcję się nie śpieszy,
Skromnością nie grzeszy,
Nasza klasowa roszpunka,
Wszystkich dziewczyn opiekunka
Łukasz Bandas
a oto i ciało jego do tenisa stworzone
na grę zawsze jest zajawione
noc mu nie straszna gdyż medalion na
szyi ma wiszący
wszystkie grzechy odpędzający

Filip Bednarczyk
symbol szczęścia na lewym ramieniu
liczba tłuszczu to zero przy aktywnym
siedzeniu
pani Woźny budząca w nim diabła,
któremu grzywka już dawno opadła
Karol Blechinger
w savoir vivre bardzo dobrze oczytany
w niemieckim i plastyce też cudownie
obeznany
do paska trochę brakuje
ale Karol się tym nie przejmuje
Łukasz Czerwonka
czerwony! tak oto na niego wołają
ci co go lepiej znają
rasowy gangster z łańcuchem na szyi
lecz czasem potrafi być bardzo wrażliwy
wystarczy dziewczyna która się mieni
a czerwony w mig się zaczerwieni
Marek Dudek
Przed lekcjami gorącą czekoladę pije,
Żadna wystawa psów go nie ominie,
Kolorowe skarpetki zakłada,
Włosy na żelu układa
84

Klasa 3b
Basia Hajda
nocą czyta kryminały
a zadania domowe to banały
opinia tworzy się sama
potwierdzi to jej mama
jest jak cicha woda
jednak dostać piątkę to nie przeszkoda
Kamil Karwala
nasz długowłosy skarbnik klasowy
do wszystkiego z dystansem podchodzi
do obowiązków szkolnych bardzo się
przykłada
tak ze nawet mucha nie siada
Krzysiek Kasperczyk
na imię mu Krzysztof nikomu nie wadzi
spanie sobie ceni lecz nie aż tak bardzo
jak dobre towarzystwo nocą straszną
mikrofon jego szumi niczym fale na morzu
nie pozwala mi usnąć
Krzysztofie błagam wycisz ten mikrofon!
Kuba Kasprzyk
piłkarz z urodzenia fifowiec z wyboru
chyba nie posiada zbyt dużo horrorów
zawsze grzecznie w drugiej ławce siedzi
i na wszystkie pytania udziela odpowiedzi
Tomek Kowina
nie ma dla niego żadnych granic
dlatego są postanowione na nic
klasowy marzyciel w obłokach buja
chociaż wcale aż tak dobrze nie zna jeszcze
Gója
Wojtek Fortuna
jak mało kto na modzie się zna
oto przykład wilka w owczej skórze
elegant taki że wszyscy robią wow
co na przerwach z Nawalanym się tłucze Martyna Kubisiak
język elficki to jego ojczysty
Martyna nasza to piękna królewna
a sam jest przeklęty snem wieczystym
Nic tylko patrzeć na jej oczęta
Kuba Gój
strój ma zawsze nienaganny
niczym olbrzym na wszystkich spogląda
jest przykładem idealnej panny
z góry
Kuba Łacny
na wszystkich lekcjach zawsze patrzy
liczby 72 to ulany fanatyk
w chmury
podporucznik klasy wszystkim dobrze znawielki człowiek o wielkim sercu
ny
z historycznym nazwiskiem które ma dużo świąteczna koszulka trashera świetnie leży
sensu
jak tylko na bieżni Łacny nie leży
hiszpański to jego język ulubiony
underground rapu to cudowny
ciekawe kiedy będzie kahoot upragniony także świetny jest do spraw kserokopii
Iza Grzanka
Arek Michalik
nigdy się nie uczy a wyniki ma dobre
samiec ten zwany jest araszem
toż to jest cud, toż to niegodne!
hiszpańskiego ćwiczeniówek jest pasjonaw kwestii jedzenia niby patriotka
tem
lecz bułce od turka zawsze się podda
niczego mu nie brakuje
bo sam sobie hoduje
mieszka na wsi w Głogoczowie
i śmiesznego zawsze coś opowie

Klasa 1b - 2016
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Klasa 3b - 2019

Klasa 3b
rzadko wzywany jest do odpowiedzi
niczym ci nie podpadnie
prędzej mu frekwencja spadnie
Jakub Nawalany
Wojtek Rokowski
Największy miłośnik wos-u
zagorzały harcerz w ZHR!
Nie dopuści nikogo do głosu
porządny człowiek na wszystkim zna się
Działkowiec jakich mało
Human i ścisłe to dla niego nie problem
Pierwszemu latać się udało
wszystko ogarnie bez pomocy kogokolDawid Polowiec
wiek
Często nazywany przez nas Polodowiec, Ola Siwek (Siwkowa)
Mimo że puchaty to niezły sportowiec niczym karzełek w krainie olbrzymów
Na lekcjach bywa z niego rozrabiaka
podąża za nią grupa pielgrzymów
A wygląda na tak porządnego chłopaka tańczy i śpiewa wielka to gwiazda
Tomek Rak
fani krzyczą za nią "jazda"
ten chłopak ma na nazwisko rak
zawsze uśmiechnięta pomocna osoba
i niczego mu nie brak
która w towarzystwie otuchy doda
cicho na lekcjach siedzi
czasu wolnego troszkę jej brak
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Klasa 3b

ale daje sobie radę i tak

Maciek Szczudło
Maciek zawsze się wszędzie
zmieści
i zawsze przynosi dobre wieści
na Telepizzę ma zawsze ochotę
i przy stole opowie anegdotę
Good Lood mile widziany
nie sprawi to jednak że będzie
on ulany
Kuba Wawrzeniec
uszaty fanatyk liczby 25
na gitarce także lubi poszaleć
pantofle to jego mocne strony
zawsze o swej damie siedzi
rozmarzony
pizza hawajska to jego ulubiona
tak klasy wyrozumiałość została sprawdzona
Kamil Włósek
Codziennie mocną kawę popija
Swoimi filmikami internet
podbija
Kamil to nasz klasowy artysta
Swoje rysunki wstawia na Insta

Dawid Wysocki
Dorian Sraga
jest przykładem człowieka co pedałować
Dorian i jego nieśmieszne żarty
lubi
sprawiają że jest bardziej uparty
nie baczącego na bolące nogi
kanapki zawsze ma pod ręką
białe bierki rozświetlają mu drogę
nic nie jest jego udręką
dobrego mata dać nie umie
w lato w bluzę wyposażony
lecz szybko myśli przyznać to umiem
czuje się nieustraszony
Robert Żewecki
Magda Sroka
najlepszy filmowiec, grafik i fotograf
Magdalena - łatwiej wymówić Magda nic dodać nic ująć cudowna robótka
jej oczy porównywalne są do szmaragda zawsze chętny jest do pomocy
na świadectwie ma pasek
choć nie udziela się ponad wszystkie
jutro na wagarach odwiedzi lasek
głosy
nic złego o niej powiedzieć nie można
bo jest bardzo pobożna
a na trzecie imię ma Teodozja
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Klasa 3c

Klasa 3c
pierwszy wychowawca prof. Beata Wojtasińska – najbardziej wymagająca polonistka z całego grona polonistów naszej szkoły, ciężko u niej dostać piątkę
wychowawca prof. Barbara Niedzielska-Adler – nazywa swoich wychowanków
„króliczkami”, organizuje najlepsze zielone szkoły
Karol Banach – zapalony rowerzysta, generalnie zapalony, najlepszy chłopak
Kacper Filosek – przyszły pilot Easy Jet, bardzo dobry bramkarz
Mateusz Florczyk – pogodny, obowiązkowy, punktualny i koleżeński. Bardzo dobry z historii
Natalia Galbarz – nie jest bardzo związana z naszą klasą, ale generalnie miła osoba. Przyszła fryzjerka
Alicja Godyń – chcesz pożyczyć klej, nożyczki, zestaw do szycia, chusteczki suche
albo mokre, a może zestaw do obcinania paznokci? Ala ma wszystko!, często chce
jej się spać, lubi aktorstwo
Amelia Gołębska – przyjazna, pomocna, samowystarczalna, tańczy hip hop
Jakub Goździewski – koleżeński, zabawny, chodzi na siłownię i basen, wśród kolegów znany jako Mr Gino, Kizo
124

Klasa 1c - 2016
Emilia Karaś – cicha osoba, najlepsza manicurzystka w klasie
Weronika Kmiecik – cicha, samowystarczalna introwertyczka. Jest uzdolniona
artystycznie, robi najpiękniejsze prace plastyczne w klasie
Daniel Krasoń – jego obecność na pierwszy lekcjach albo w ogóle w szkole to zaszczyt, król nauk, zawsze pogodny, lubi czytać (pod ławką)
Ola Kubic – przyjacielska, pomocna, szczera do bólu, bardzo inteligentna. Najlepsza we wszystkim co robi
Mateusz Kurek – reseller z poczuciem humoru, uważany za „mood” wśród dziewczyn z klasy, dobry siatkarz
Alona Kutsenko – pierwsza dama szkoły, mieszkała w Ukrainie (nie „na”), kocha
Simsy i koty. Przyszły prezydent świata
Ernest Maj – rozgadany, najlepszy aktor, sprawdza się w rolach zarówno męskich
jak i kobiecych, wspaniały artysta
Eryk Mikulinski – uparcie dąży do celu, zawsze wygrywa bitwy z zagrożeniami,
jedna z zabawniejszych osób w klasie
Gosia Nęga – niezawodna przewodnicząca przez 3 lata, samym wyglądem rozkochuje w sobie chłopaków
13

Klasa 3c

Klasa 3c
Zosia Pawelec – znana jako „Zoha” (tak, przez samo „h”). Energiczna, na wf-ie, lepiej nie dawać jej piłki, bo może zrobić komuś krzywdę.
Maria Pazdan – empatyczna, kochana osoba. Uwielbia sztukę w każdej dziedzinie,
jest bardzo utalentowana artystycznie
Paweł Purwin – dobry kolega, zabawny, jego pasją jest granie w League of Legends, bawi się scyzorykiem na lekcjach
Dawid Stępski – super detektyw rzaba (tak, to „rz” specjalnie), pozytywnie zakręcony, najlepszy skarbnik klasowy
Klaudia Szewczyk – ma dwie twarze, make up guru, czasem no-make up guru
144

Klasa 3c - 2019
Ola Trzepak – sympatyczna, zawsze kulturalna, pełna energii i uśmiechu. Zawsze
można na nią liczyć, a do każdego zwraca się z szacunkiem
Wiktor Ważydrąg – sportowy świr, przyszły kucharz, młody i piękny. Dobrze waży drążki
Ola Wągiel – aktywna na lekcjach, czasem aż za bardzo, lubi taniec i geografię,
umie zrobić stronę w html
Nataniel Wierzbicki – najbardziej irytująca osoba w klasie, prawie wszyscy mają
go dość, rozgadany i wysoki chłop, mistrz kostki Rubika
Kasia Wojcieszyńska – miła osoba, lubi informatykę, interesuje się programowaniem
Maciej Zabagło – najpotężniejszy w klasie, interesuje go piłka ręczna, w wolnym
czasie ogląda anime i gra w League of Legends
Daniel Zawrzykraj – jeden z rekordzistów w nieobecnościach, ogląda Netflixa
i anime
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Klasa 3d

Klasa 3d
pierwszy wychowawca prof. Maciej
Gomułka - z pozoru twardy jak skała,
jednak dbał o nas i motywował jak mało kto, z wielkim głosem i sercem
wychowawca prof. Sandra Podżus zawsze stanowcza jak prawdziwy trener,
ale gdy ktoś potrzebuje pomocy, otwiera swoje ciepłe serduszko, a zielona
szkoła zostanie w naszej pamięci już
zawsze
Agata Baran – zawsze cicha, uśmiechnięta
oraz
pomocna,
potulna
jak BARANEK, ale pozory mylą
Hubert Cichoń – Ciapatello z duszą imprezowicza, miły oraz zabawny, świetny
montażysta, operator, gracz i przede
wszystkim kolega
Iza Cichoń – uzdolniona muzycznie,
ślicznie gra na pianinie, klasowa gaduła,
ale pełna pozytywnej energii
Adrian Derenda – 1/2 rodzeństwa, zawsze postrzegany jako ten mniejszy i spokojniejszy
Damian Derenda – piłkarz, umięśniony jak bóg grecki, sportowiec roku, wicemistrz Polski w Fustsalu, zabawny, ulubieniec Pana „Żurawia”, przystojniacha
nie z tej ziemi
Wiktoria Główczyk – jest bardzo miłą osobą, bardzo towarzyską, farbowaną, ślicznie śpiewającą i zawsze punktualną
Natalia Gramatowska – make up artist, beauty guru, bardzo ładnie tańczy i układa fantastyczne choreografie, jest ulubienicą księdza Stanisława Czernika
Przemek Guzik – zawsze wyluzowany, ale pełen energii, gotowy pomóc każdemu
w potrzebie, „Telewizor prosimy wyłączać GUZIKIEM”
Kamila Gwardecka – trenowała lekkoatletykę, zawsze jest uśmiechnięta, pomocna, lubi jeść w McDonaldzie, który jest jej drugim domem, ma bardzo ładną figurę
i też jest 1/3 Golden trio
Maria Lis – cicha woda brzegi rwie, na co dzień cicha i spokojna dziewczyna, lecz
potrafi rozbawić człowieka do łez, kobieta z ambicjami, której marzy się skok
na bungee
Ula Ostasz – mól książkowy, zabawna, lubi żartować z ludzi, szalona, śpioch, stały
klient KFC, nigdy jej nie ma na WF
Natalia Paluch – jest osobą sympatyczną oraz zabawną, prawie zawsze spóźniona
na lekcje, bardzo lubi czarny humor
Ola Pałczyńska – najlepsza przyjaciółka Paluchowej, zawsze jest radosna, pozytywnie kopnięta osoba
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Michał Piotrkowski – wysoki jak brzoza, klasowy geniusz, podtrzymuje poziom
klasy, należy do elity, bardzo zabawny, czasem za bardzo
Alicja Piska – nasza mała klasowa „dziunia”, wybuchowy temperament, bardzo
lubi się kłócić z naszym klasowym „szkicownikiem”, 1/3 Golden trio
Natalia Pitala – ślicznie rysuje, cicha myszka z pierwszej ławki, bardzo lubi czytać
mangi i zawsze pomoże
Emilka Tetela – osoba miła, sympatyczna, gotowa rozmawiać o wszystkim, zawsze
można jej się wypłakać w ramię i zawsze otrzyma się od niej wsparcie
Wiktoria Tomaszewska – zawsze wszędzie jest jej pełno, osoba uśmiechnięta i
energiczna, przewodnicząca klasy, zawsze pozytywnie nastawiona do życia, pomocna i zawsze wypełnia swoje zadania. Lubi bardzo dużo jeść i jest 1/3 Golden
trio
Miłosz Magera – często śpi na lekcjach, jest najlepszym kumplem Zabdyrka, dobrze skacze na rowerze, zawsze pomoże w sprawie Internetu
Kasia Oleś – organizatorka lekcji z kebabami, bardzo dobra uczennica, jest pomocna i wrażliwa
Julka Kopeć – bardzo lubi krzyczeć szczególnie, gdy w klasie jest głośno, zawsze
jest w szkole, duchem oczywiście, potrafi być miła oraz bardzo pomocna
Martyna Urbankowska – jest to osoba bardzo pomocna, jak to mówią cicha woda brzegi rwie, lubi czasami wyrazić swoje odmienne zdanie, kiedyś płakała na
widok pewnej osoby, teraz najlepsze „psiapsi”
Patryk Zabdyr – jego ulubionym nauczycielem jest profesor Piotr Żurawik, uzdolniony artystycznie, babeczki to jego specjalność
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Klasa 3e
pierwszy wychowawca
prof. Marta Wołoszyńska
Prowadziła nas przez pierwszy, trudny
rok tutaj. Pomogła przetrwać gimnazjalny
chrzest bojowy. Uczestniczyła w naszej
przemianie z dzieci z podstawówki
w uczniów gimnazjum

Klasa 3e

wychowawca prof. Joanna Golc –
Jak Słońce świeci na szkolnym niebie
Pięknym uśmiechem obdarza Ciebie
Jak gwiazda oświetla drogę do liceum
Ciągle zabierała nas do muzeów
Nie wiemy, jak sobie bez niej poradzimy
Nie zawsze było różowo,
lecz my już tęsknimy.
Oliwia Abramczyk – „cicha woda brzegi rwie”, miłą, sympatyczna, przyszła modelka
Michał Anioł – nasz aniołek zawsze coś knuje, rowerowy świr, przyszły geograf/
malarz fresków
Eryk Bielawski – klasowy śpioszek, zasypia na siedząco, gazeciarz, sprzątacz roku,
szybcior w remontach
Stanisław Czyrw – siedzi u Pana Boga w obłokach, marzyciel, umie latać, ale tylko
w chmurach
Kinga Gnatowicz – klasowa tancerka, chętnie rozmawia z nauczycielami, zawsze
z książką na przerwie
Mariusz Godyń – „Mateusz”, cichy, spokojny, słodki myszak, zadymiarz tybijski
Gabrysia Guzik – roszpunka, wysportowana, ma szczęście aktywnego uczestniczenia
przy tablicy, uwielbia grać w podróbę Simsów
Ania Jędrusiak – aktorka i
malarka, klasowa ogrodniczka, wegetarianka
Magdalena Kłęczek – ma
najwyższą średnią w klasie, łyżwiarka figurowa
i mistrzyni ortografii
Zuzanna Kojda – tryska
pozytywną energią, angażuje się we wszystkie zadania,
przewodnicząca
klasy
Lena Kowalik – interesuje
się modą, fanka gry w
państwa-miasta
Sebastian Kudzia – dobry
ziomal, bez jedynek, jego
ulubionym zajęciem na
lekcjach jest zaczepianie
Staszka
Marika Kunicka – zawsze
jest przygotowana do lekcji, lubi koty i rozwiązywanie quizów
Eryk Liberek – gra w piłkę, nigdy nie ma długopisu, waleczny (potrafi poprawiać jeden sprawdzian
kilka razy), ma bananowe
buty
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Piotr Łopaciński – „Łopata”, wiejski chłop, klasowy misiu, mistrz poloneza,
zastępca przewodniczącej
Agnieszka Malec „el-wariatka”, ambitna+, posiada umiejętności pedagogiczne,
gamerka
Dawid Mazur – bałaganiarz, lubi grać w ,,Tibię”, ma miły uśmiech, nie straszne
mu tarantule
Weronika Popiołek – bardzo rzadko widujemy ją w szkole, ma super brata,
śmieszek
Natalia Rapacz – pozytywnie zakręcona, jeździ konno, jej ulubione warzywo
to ogórek
Julia Ryszka – sarkazm to jej drugie imię, ma super siostry, serialowiczka
Iga Sałat – kiedyś chciała założyć hodowlę chomików, klasowa skarbniczka
Maja Skwara – bardzo pozytywna, pomocna, mega ma śmiech
Filip Stec – człowiek zdolny, zawsze spóźniony, bardzo inteligentny ale leniwy
Zuzanna Śliwowska – w klasie zawsze ją słychać, wie wszystko o wszystkich,
królowa kulturalnych posiadówek, tancerka
Julianna Włodarska – spokojna, wrażliwa artystyczna dusza, jej uśmiech
jest czarujący
Jagoda Zwolińska – kochana, sympatyczna, bardzo spokojna na lekcjach, przyszła
dziennikarka
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Między nami uczniami
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„Potrzebujemy czasu, aby marzyć,
czasu aby wspominać
i czasu, aby sięgać ku nieskończoności.
Potrzebujemy czasu, aby być.”
/Gladys Taber 1899-1980/

Dziękujemy Dyrekcji,
nauczycielom, pracownikom szkoły
i dziękujemy Wam wszystkim!
Życzymy udanych, wspaniałych wakacji!

Stopka redakcyjna
Opieka redakcyjna:

Pozostali członkowie zespołu redakcyjnego:

mgr Joanna Golc
Oliwia Abramczyk, kl. IIIe

Zespół redakcyjny:
Redaktor:
Michał Kękuś, kl. Ic
Vice-redaktor:

Magdalena Kłęczek, kl. IIIe
Dymitr Krawczuk, kl. Ic

Agnieszka Malec, kl. IIIe
Skład tekstu i oprawa graficzna: Jagoda Zwolińska, kl. IIIe
mgr Joanna Golc
24

m
o
c
.
l
i
a
m
g
@
strefa43

