
 

Szczęśliwej 
drogi już 
czas ... 

 

 



 

 

Adam  
jest wesoły i towarzyski. Talent muzyczny objawia na prze-

rwach, dla raczej wąskiego grona odbiorców (dziewcząt z klasy 
2 gim).  Pobyt w klasie 3 gimnazjum przeznaczył na szukanie 

sposobu na życie. I chyba znalazł, być może w gronie absolwen-
tów naszej szkoły znajdzie się gwiazda telewizyjnych seriali. 

Bartłomiej  

w trakcie pobytu w gimnazjum przeszedł ogromną 

metamorfozę (wewnętrzną i zewnętrzną).  

Jest otwarty na nowe znajomości. Celna riposta  

i wyostrzone poczucie humoru, to jego nowe cechy. 

Komputer nie ma przed nim tajemnic. 

Julia J. 

bez trudu robi szpagat!!!  

Szpagat to figura, której wykonanie  

dobitnie udowadnia, że jesteśmy  

naprawdę wygimnastykowani,  

a w gimnazjum tylko ona to potrafi.  

Miłosz 

to typowy śmieszek, z głową pełną  zabawnych 
pomysłów.  Jego hobby to piłka nożna – aktywnie 

i przed telewizorem. No bo przecież skakanie  
na kanapie z wrażenia po pięknej akcji ulubionej 

drużyny to też jest jakaś aktywność fizyczna. 

Maciej 
znany jako „Tadzik”. 

Podczas pobytu w gimna-

zjum zweryfikował swoje 

zainteresowania i aktual-

nie nad piłkę nożna 

przedkłada jazdę  

na rowerze.  Niejedno-

krotnie byliśmy świadkami 

popisów w triku na tyl-

nym kole. Nieobca jest 

mu przypadłość „ krótkie-

go snu nastolatka”,  

co usprawiedliwia jego  

przysypianie na lekcjach. 

Faustyna  
uwielbia niebezpieczeństwo, jest energicz-

na, reaguje szybko i gwałtownie. Szybka 

jak torpeda w mowie jak i w czynie  

(nie zawsze przemyślanym). Właściwe słowo 

na jej określenie to  - nieprzewidywalna. 

Jakub  

pozytywnie zakręcony, do tego 
stopnia, że pewnego dnia przy-
gotowując kanapki do szkoły 
nóż stołowy z roztargnienia 

schował do kieszeni bojówek,  
a ten nieoczekiwanie wysunął 
się na lekcji matematyki. Na-
prawdę warto mieć takiego 
kumpla, bo przy nim słowo 

„nuda” nie istnieje.  

Dawid  
z pozoru to spokojny chłopak.  Ekstremalna jazda na rowerze po polnych dro-

gach i  lasach, kto by go o to podejrzewał???  Wyczyny terenowe to nie tylko 

zwykła adrenalina, to także sposób na wyrażanie siebie. Dla relaksu doskonalił 

się w układaniu kostki Rubika  

Julia B. 

cicha, spokojna, nieodgadniona, 

tajemnicza. W życiu wyznaje  

zasadę, że mowa jest srebrem,  

a milczenie złotem. 

 

Dla Naszych Trzeciaków 

Ten Dodatek poświęcony jest Wam, 

naszym Idolom  

Bardzo się z Wami zżyliśmy.  

BĘDZIEMY TĘSKNIĆ!!!!  

Rok młodsi koledzy i koleżanki 

 



 

Konrad   
sympatyczny, odważny, koleżeński, o rozpoznawalnym głosie. 

Sypie anegdotami, jak z rękawa, a jego komplementy są dla 
 nas bardzo ważne (czytaj dziewczyn z 2 gim). Lubi wyzwania 

lub sytuacje, które dostarczają mu adrenaliny.  
Taki przyjaciel to skarb. 

Wiktor  
otwarty, empatyczny,  

optymistycznie nastawiony 
do życia. Żyje bez pośpiechu. 
Zaangażowany  w działalność 

charytatywną, niezwykle 
uczynny. Świetnie odnajduje 

się w kuchni 
(Muffiny ...mniam, mniam). 

Mateusz W.  
uparty, ambitny, wytrwale  

dążący do celu. Postępuje  

według zasady, „kto pyta nie 

błądzi”. Odkrycia archeologiczne 

to jego pasja. Pewnie wielu 

zaskoczył pracami wystawionymi 

w konkursach artystycznych. 

.Marta  
towarzyska, 

wesoła,  

posiada  

pozytywne 

podejście  

do życia  

i potrafi 

dobrze się 

bawić.  

Jedną z jej 

najwięk-

szych pasji 

jest jazda 

konna. 

Mateusz B.  
 duży znak zapytania???  

Bardzo tajemnicza osoba, ale przyjazna. 
Na ogół cichy, ale kiedy wda się  

w rozmowę, każdy chętnie go słucha.  
 A jeszcze chętniej słucha  się  

jego śpiewu. Talent ten długo  skrywał, 
w końcu zdecydował się ujawnić. 

Mateusz D. 
duży urok osobisty przez cały okres nauki pomagał  

mu podczas odpowiedzi ustnych i zjednał wielu  

przyjaciół. Warto go dodać do grona znajomych.  

„Sport” to jego drugie imię. 

Kamil 
skromny, cichy, bezkonfliktowy. Niestrudzony w wyjaśnia-
niu kolegom niezrozumiałych tematów. Pobił rekord szkoły 
w ilości konkursów przedmiotowych do których przystąpił w 

klasie 3 gimnazjum.  

Kasia  
dziewczyna o wielu  

talentach: śpiewa, gra na gi-

tarze, recytuje. Swoim głosem 

przyciąga uwagę słuchaczy. 

Organizatorka życia klaso-

wego, otwarta,  

zawsze pozytywnie  

nastawiona do innych osób.  

Łukasz 

sprawia wrażenie osoby o nieodgad-

nionym charakterze. Bardzo chętny do 

dyskusji, zwłaszcza o sytuacji politycz-

nej w naszym kraju. Wiele zmieniłby 

w zakresie obowiązujących w szkole 

regulaminów. Interesują go militaria. 

Sylwia  
jest ciepłą i przyjazną dziewczyną.  

Swoją osobowością zjednuje sympatię  
otoczenia. Opiekuńcza i troskliwa co sprawia,  

że na przerwach młodsze dzieci szukają jej  

towarzystwa. 

 

Nigdy nie zapomnę...  
hektolitrów herbaty wypitych na stołówce 

wygłupów w szkolnej toalecie 
klasowych imprez, wspólnych wycieczek 

chwil spędzonych w szkole z moimi kolegami 
moich niestosownych odpowiedzi na historii 

zakazu używania telefonów 

Podsumowanie czasu szkolnego bytowania... lub refleksje absolwentów... 

W moim sercu zostaną...  
lekcje j. polskiego 

wspólnie spędzone chwile 
moi koledzy i koleżanki 
„beka” z przyjacielem 

Chciałbym/chciałabym jeszcze raz ... 

przeżyć wspólną wycieczkę do Warszawy 
iść do przedszkola 

spotkać się na ognisku 



 

 

 

Kiedyś ... 



 

 

Dziś ... 



Poprzez szkolne lata ... 


