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 Witajcie drodzy czytelnicy! 
 

Dla wielu z was nastał długo wyczekiwany moment w 
całym roku szkolnym - czas wystawienia ocen, wyniki 
egzaminów, bal gimnazjalny i wreszcie zakończenie roku. 
Dlatego też mam przyjemność przedstawić wam ostatni, 
tegoroczny numer "Tornistra". Klasowe zdjęcia, melancholijne 
wiersze, piękne wspomnienia i słowa, które kierują do was 
wychowawcy to wspaniała pamiątka. Mam nadzieję, że to 
wydanie pozostanie z wami na zawsze, by przypomnieć 
sobie, że udało nam się stworzyć naprawdę zgraną 
społeczność uczniowską.  

A dziś… nastał moment rozstania. Chciałabym pożegnać się 
z Wami słowami Maxa Ehrmanna, mając nadzieję, że każdy 
odnajdzie w nich swój życiowy drogowskaz.  

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj, jaki pokój może być w ciszy. Tak 
dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi 
ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią inni, nawet głupcy  
i ignoranci, oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się 
próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.  

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, 
jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. 
Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest oszustwa. 
Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych 
ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. 

Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem 
w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj 
pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. Rozwijaj siłę 
ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie.  

 Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa, masz prawo być tutaj  
i czy jest to dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki, jaki być 
powinien.[…] Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle 
jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy. 

 

Powodzenia Jedynkowicze!  

 

       Redaktor naczelny gazety "Tornister" w latach 2017-1019
        
                              Magda Szwarc 
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Coś się kończy, by coś nowego mogło się zacząć… 

Przed dyrektorem współczesnej szkoły stoją 
nie lada wyzwania. Pani Lidia Mikołajek 
obejmując tę funkcję, przyjęła na siebie wiele 
obowiązków. Swój zawód wykonuje z pasją, 
jest nauczycielem z powołania. Doskonale 
rozumie potrzeby swoich wychowanków, 
dlatego stworzyła dla nich nowoczesną 
szkołę, szkołę na miarę XXI wieku. To dzięki 
niej hasło szkoły „Jedynka za wszystkich, 
wszyscy za Jedynkę” rozbrzmiewa nie tylko w 
umysłach uczniów, ale też i absolwentów, 
którzy często wracają do swojej szkoły, do 
swojego dyrektora. Kiedyś od podstaw 
budowała gimnazjum, dziś wiele rzeczy 
przechodzi do historii.  

Redakcja Tornistra: Jak ocenia Pani rok szkolny 2018/2019? 

Pani Dyrektor Lidia Mikołajek: Rok szkolny 2018/2019 wspominać będę jako 
niezwykle dynamiczny i niepowtarzalny. W szkole przeprowadziliśmy etap rejonowy 
wszystkich kuratoryjnych konkursów przedmiotowych dla gimnazjum i szkoły 
podstawowej. Uczestniczyliśmy w wielu akcjach, imprezach, konkursach z okazji 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Nie zapomnę wspólnie 
odśpiewanego hymnu Polski, zatańczonego na boisku poloneza czy widowiska 
„Oto Niepodległa właśnie”. Do historycznych wydarzeń przejdzie uroczystość 
nadania szkole nowego sztandaru. Po raz pierwszy w szkole uczniowie pisali 
egzamin ósmoklasisty. No i po raz ostatni odbył się egzamin gimnazjalny.  

33 lata pracuję w szkole i nigdy nauczyciele nie byli tak zdeterminowani, by 
walczyć o polską oświatę, swój status i godność nauczyciela, jak w tym roku. 
Większość nauczycieli podjęła decyzję o przystąpieniu do strajku. To był bardzo 
trudny czas dla wszystkich pracowników, dla mnie jako dyrektora, ale myślę,  
że również dla uczniów.  

Została Pani Dyrektorką, kiedy powstały gimnazja, teraz gimnazjum zostało 
zlikwidowane. Jakie są Pani odczucia związane z odejściem z Jedynki 
ostatniego rocznika gimnazjalistów? 

Rzeczywiście 1.09.2004 roku zaczęłam pełnić funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1  
z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu. Budowałam 

2 
 



Nieregularnik Szkoły Podstawowej  nr 1 w Kołobrzegu 

od podstaw struktury gimnazjum - od statutu, poprzez pieczątki, do odpowiedniego 
wyposażenia. Od początku miałam wizję, jak taka szkoła gromadząca nastolatków 
powinna funkcjonować. Postawiłam na bezpieczeństwo uczniów, przyjazną 
atmosferę i nowoczesną bazę dydaktyczną. Cel osiągnęłam, bo była przy mnie 
wykwalifikowana, pełna pasji kadra pedagogiczna oraz sumienni, oddani 
młodzieży pracownicy niepedagogiczni. Dzisiaj żegnam ostatnie klasy gimnazjalne, 
które zamykają pewien rozdział historii tej szacownej,  prawie 75- letniej Jedynki.  

Jakie ma Pani plany związane z naszą szkołą w następnych latach? 

Chciałabym, by Jedynka jako szkoła podstawowa była miejscem, w którym 
uczniowie, pracownicy czują się tak dobrze, że … tęsknić będą za szkolnym 
dzwonkiem w okresie wakacji.  [Hi, hi] Tak chciałam nawiązać do radosnego 
momentu przed  Wami, czyli WAKACJI. Życzę wspaniałego wypoczynku 
wszystkim uczniom i pracownikom. 

Dyrektor to przewodnik i lider, sternik łodzi. Życzę Pani zatem, aby nigdy 
nie straciła Pani energii, która tę łódź napędza. 

Z Panią Dyrektor Lidią Mikołajek rozmawiała Magda 

 

 

*************** 
 

Dziękuję 
 

Niedługo będzie już po rozdaniu świadectw, w naszym życiu na dwa 
miesiące zagości  przerwa od codziennego rytuału wstawania na ósmą 
przy dźwiękach prześlicznych, wbudowanych w telefon, dźwięków. By 
the way, nie wiem dlaczego te budziki muszą być takie paskudne  
i bezwzględne, przecież dzisiejsza technologia dąży do tego, żeby życie 
było jednak jak najprzyjemniejsze. W każdym razie, przed nami dwa 
miesiące na tak naprawdę wszystko, na co mamy ochotę, pieniądze  
i pozwolenie rodziców. Mamy wiele alternatyw, możemy też przeleżeć 
całe wakacje, choć nie zachęcam, ale jeśli komuś to sprawia przyjemność, 
to czemu nie?  
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Niektórzy z nas, nawet większość, opuści szkołę, w której spędzili 
ostatnie lata. I według mnie nie ma żadnych powodów do smutków czy 
zmartwień. Życie jest ciągiem kolejnych doświadczeń i jeśli będziemy 
tkwić ciągle w tym samym miejscu, to czego się nauczymy? Wiele 
znajomości przepadnie, ale z drugiej strony jeżeli ktoś chce za wszelką 
cenę utrzymać takową znajomość, to co to za problem? Ja osobiście 
baaaaardzo się cieszę, że będę miał okazję spróbować nowego życia  
i czerpać nowe doświadczenia. I mimo że mam naprawdę dobre 
wspomnienia z naszej szkoły, nie rozpaczam, że odchodzę. Zawsze mogę 
przecież tu wrócić… 

 
Najbardziej chciałbym zaapelować o to, żebyśmy naprawdę otworzyli 
siebie na całą wiedzę i wszystkie doświadczenia, które będziemy 
zdobywać przez te przynajmniej 3 lata edukacji, ale również kiedy 
ukończymy szkołę. Życie wcale nie jest krótkie i jeśli dołożymy choć 
troszeczkę starań, na pewno będziemy szczęśliwi tak jak tylko chcemy 
być.  

 
Pragnę jak najbardziej oddać to, co leży teraz w moich myślach, tak samo 
jest gdy mówię i gdy robię muzykę. Więc jeszcze jeden apel. Bądźmy 
rozsądni. Bądźmy inteligentni. Zawsze i na zawsze. To jest chyba 
najważniejsze. Mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś, może na 
miejscach, na których teraz chcemy być. Love others, Love yourself.  

Na zakończenie tak personalnie, już typowo ode mnie… Dziękuję 
wszystkim, którzy przewinęli się przez moje życie przez te trzy lata.  
O wszystkich pamiętam i wszystkich kocham. Dziękuję mojej najbardziej 
zabawowej klasie oraz wszystkim nauczycielom. 

 

Wojtek 
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Jedynką rządzą fajne kobiety 

 
Konsekwentna, zdecydowana, bardzo 
charyzmatyczna i charakterystyczna. 
Myślę, że takie cechy idealnie opisują 
najważniejszą osobę w Jedynce, naszą 
Panią Dyrektor - Lidię Mikołajek.  
Tę zaszczytną funkcję objęła w roku 2004. 
Mimo upływu czasu nie traci świeżości  
w swoich działaniach i dalej potrafi 
zaskakiwać i opracowywać plany 
unowocześniania naszej szkoły.  

 Dobrze pamiętam bardzo zdecydowane  
i mocne słowa Pani Dyrektor  
o trzecioklasistach, które myślę, że 

wszystkich postawiły do pionu. Kiedy Pani Mikołajek idzie przez korytarz, 
zawsze wszyscy ustępują jej miejsca i z szacunkiem się witają. 
Prawdziwym zaszczytem są momenty, w których Pani Dyrektor sama 
zaczyna rozmowę z uczniem, sam miałem kilka takich sytuacji i każda była 
wyjątkowa. 

Swoje spojrzenie na Panią Dyrektor mają też moi młodsi koledzy, którzy 
dwa lata temu rozpoczęli naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 
Według nich dyrektor powinien być zdecydowany, miły, uśmiechnięty,  
"no i oczywiście fajny". Jednogłośnie stwierdzili, że wszystkie te cechy 
można odnaleźć u Pani Mikołajek. Zauważyli też, że piękne sale lekcyjne, 
ścianka wspinaczkowa i świetny plac zabaw to zapewne pomysł Pani 
Dyrektor, która dba o swoich uczniów.  

Wśród starszej części społeczności uczniowskiej Pani Dyrektor budzi 
zdecydowany szacunek. Tak samo zresztą u nauczycieli. Ciekawym 
przykładem jest Pan Mariusz Rzeszotek, były wychowanek Pani Mikołajek. 
Mimo iż została dyrektorem, nie zostawiła  uczniów i do końca, oprócz 
funkcji dyrektora, sprawowała wychowawstwo nad swoją klasą. Pan 
Mariusz zawsze  to wspomina i doskonale wiem, jakim szacunkiem darzy 
naszą Panią Dyrektor.  
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Myślę, że niezależnie od wieku uczniowie kojarzą Panią Dyrektor  
z przeogromną charyzmą i nieprzeciętnym poczuciem humoru. Jeśli 
wymaga tego sytuacja – potrafi zganić, ale też zauważa i cieszy się  
z sukcesów swoich uczniów, nawet tych najmniejszych. Dla każdego ucznia 
znajdzie czas. Każdemu da szansę. Czy w naszym mieście jest drugi taki 
dyrektor? Wątpię. A czy znajdzie się takiego drugiego dyrektora, który 
jest tak blisko swoich uczniów? Też mi się nie wydaje. Po prostu fajnie 
jest mieć takiego dyrektora. 

 

***** 

Spokojna, uśmiechnięta, opanowana, 
jednak potrafi zrobić niejedną 
wejścióweczkę. Każda lekcja to 
pewna porcja adrenaliny - nigdy 
bowiem nie wiadomo, kiedy będzie 
kartkówka. Fraza "wyciągamy 
karteczki" już na zawsze zapadnie w 
umysłach wielu uczniów. O kim mowa? 
To właśnie jest wicedyrektor naszej 
szkoły - Pani Beata Niewolewska. 

Kobieta, przed którą wszystkie klasy 
z literą "E" czują wiEEElki respekt. 
Czy wydaje ci się, że to zadanie jest proste? NIC BARDZIEJ MYLNEGO! 
Pamiętaj, że możesz je rozwiązać na trzy sposoby, a nie jeden. Masz 
wątpliwości, jak zrobić jakieś zadanie? Wykorzystaj twierdzenie 
Pitagorasa, nawet jeśli nie ma tam trójkąta prostokątnego. Masz w planie 
zastępstwo? Przygotuj się na dodatkową lekcję matematyki. Nie wiesz, 
jaki wybrać profil klasy szkoły ponadgimnazjalnej? Pani Wicedyrektor ma 
drobną sugestię – ŚCISŁY!  

Pani Beata Niewolewska to kobieta o złotym sercu, niezwykłym podejściu 
do życia i uczniów. Zawsze rozwieje wątpliwości i  wytłumaczy, jak się 
mnoży te dwa trudne pierwiastki. Z Panią Niewolewską matematyka staje 
się hobby, sensem życia!  

Dzięki Pani Wicedyrektor wiele osób odnalazło swoje powołanie, dostało 
się do wymarzonej szkoły, skończyło studia. Życzę każdemu tak wspaniałej 
nauczycielki, a zarazem takiego wyrozumiałego wicedyrektora. 
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Pani Agnieszka Goral, wychowawca klasy 3 a 

III A czy Wy to wiecie, 
to najlepsza młodzież w świecie. 
W siatkę z przyjemnością grają, 
wszystkie mecze wygrywają. 

Kiedy słońce mocno praży, 
szukaj wszystkich ich na plaży. 

A nauka, daję słowo, 
piętą ich Achillesową. 

Chodzą, proszą i nękają, 
gdy oceny poprawiają. 

Lecz do sportu mają serce, 
za co ceni się ich wielce. 

Wojtek wszystkim nam pokaże, 
 jak grać trzeba na gitarze. 

Benek, Ponik i Iwona,  
grupa sprzymierzona. 

Wciąż ze szkoły uciekają, 
przez co przechlapane mają. 

Kasia, Maja, Julki dwie, 
Co przekrzyczeć wciąż chcą mnie. 

Moje żuczki przez trzy lata, 
zwojowały kawał świata. 

Co z Was będzie? 
Kto ma wiedzieć… 

Niech Wam wszystkim się powiedzie. 

Klasa 3 a 
Klasa sportowa  

niewątpliwie oryginalna,  
Różnorodna, zgrana i bardzo zabawna. 
Może głośna, trudna i rzadko potulna, 

Ale sprawna,  
sprytna i cwana jak żadna. 

Często nieobecni,  
z matmy nie najlepsi, 

Nauczycielom i trenerom 
doświadczenia przynieśli. 

Nie lubią porównywania, a nawet jeśli - 
To najwięcej duszy do szkoły naszej 

wnieśli. 
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Pani Anna Leśniakiewicz, wychowawca klasy 3 b 

Klasa III b to klasa cyfrowa - książka papierowa niech się przed nią 
schowa.  
Technologia dziewczynom i chłopcom w nauce pomagała,  
na świat okno otwierała, horyzonty poszerzała, niektórym nawet tlen 
zastępowała. 
I choć uczniowie z iPadów na lekcjach korzystali, to wyniki w nauce średnie 
osiągali.  
Gdy do nauki moim wychowankom na chwilę umykał gdzieś talent,  
na wybryki z łatwością zdobywali patent - na lekcjach i przerwach tak 
wiele się działo, że nauczyciele mieli z nimi problemów niemało.  
Mimo że uczniów w klasie mało, to talenty znaleźć się udało: i sportowców 
paru było, kilku pięknie nam tańczyło, na instrumentach z pasją grali, 
śpiewali, lutowali i spawali, programowali, inni muzyką na przerwach nam 
czas ubogacali, młodszymi uczniami się zajmowali, pyszne ciasta 
wypiekali, wszystkich nimi częstowali, wychowawczyni zawsze pomagali, 
za co bardzo im dziękuję, a sukcesów gratuluję.  
Czas w gimnazjum szybko minął i choć nie zawsze wszystko dobrze się 
kończyło, to moich wychowanków wspominać będę miło. 
Idźcie w świat z bagażem dobrych wspomnień i spełniajcie swoje 
marzenia.  
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Klasa 3 b 
Nasza klasa III B jest wesoło zakręcona i na maksa rozbawiona.  

Choć nauki było sporo, to asami nie byliśmy, na iPadach śmigaliśmy i do 
książek rzadko zaglądaliśmy.  

U nas zawsze coś się dzieje i nie raz ktoś z lekcji zwieje. 

 Gdy coś zepsute - nie ma winnych, gdy winnego szukać czas - same aniołki są 
wśród nas.  

Za kilka dni się pożegnamy, lecz w historii Jedyneczki będziemy z pewnością 
zapamiętani.  

Drodzy koledzy i nauczyciele,  wspominajcie nas ze szczerym uśmiechem.  
 

*************** 
 

 

Pani Jolanta Olechno, wychowawca klasy 3 c  

Wychowawczynią klasy byłam przez trzy lata. Pamiętam dobrze 
nasze pierwsze spotkanie. Spytałam o oczekiwania moich uczniów. 
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To, co usłyszałam, udało nam się wspólnie spełnić i teraz razem 
możemy być z tego dumni! To naprawdę zgrany zespół, choć nauka 
nie była dla nich największą  pasją. Oczywiście były lepsze i gorsze 
dni, zdarzały się chwile zdenerwowania, ale to zaraz mijało, 
uśmiechaliśmy się do siebie, a ja cieszyłam się, że mogę być z nimi.  

Każdemu z moich uczniów życzę  sukcesów w  nauce oraz szczęścia 
w życiu osobistym. Bądźcie wytrwali w dążeniu do celu i miejcie 
pokorę do życia. Trzymam za Was kciuki! Pamiętajcie, że nie 
wszystko możemy zrobić, a tego, co możemy, nie możemy zrobić 
idealnie, ale to nic. Postawmy pierwszy krok właśnie tu i właśnie 
teraz. Wystarczy, że postawimy pierwszy krok, a odmienimy świat. 

Klasa 3 c 
Zacznę chyba tak: 

Nasza klasa jest jak 

Banda urwisów, 

którzy nie mają długopisów. 

Ale klasa jest pogodna, 

Mianem najlepszej godna. 

U nas na lekcji jest cisza i 
spokój, 

Dlatego z wszystkimi 
nauczycielami mamy "pokój". 

W klasie się wcale nie kłócimy, 

Tylko się razem bawimy. 

Wszyscy zawsze są pomocni, 

Trochę jak tacy "megamocni". 

Dobrze się razem czujemy, 

I się wcale nie bijemy. 

 

 

A i z lekcji nigdy nie uciekamy, 

Może dlatego, że słabo biegamy. 

Czasem psocimy i denerwujemy, 

Ale rzadziej dwóje dostajemy. 

Nasza wychowawczyni często 
pochwały słyszy, 

Bo na lekcjach jesteśmy cicho 
jak myszy. 

Jak to w szkole zawsze bywa,  

Jedni prymusy, drudzy 
zgrywusy. 

Szkoły czas dobiegł końca, 

Teraz trzeba zaczerpnąć trochę 
słońca. 

Tęsknić za sobą będziemy, 

Bo na zawsze się rozstajemy. 

*************** 
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Pani Małgorzata Pasikowska, wychowawca klasy 3d 

Klasa III d to klasa matematyczna, której wychowawczynią byłam 
przez  rok. To zgrany zespół młodych, mądrych i zorganizowanych 
ludzi, na których zawsze można polegać. Uczniowie sympatyczni, 
można z nimi nawiązać dobry kontakt. Potrafią  umiejętnie łączyć 
pilność w nauce z pracą na rzecz szkoły. Angażowali się w różne 
imprezy szkolne i międzyszkolne. Brali udział w wielu konkursach, 
przedstawieniach, musicalach i uroczystościach szkolnych. Jestem 
dumna z ich osiągnięć, wysokich średnich i sukcesów w różnorodnych 
konkursach. Szczerze im gratuluję. Wychowawczo nie sprawiają 
problemów. To kulturalni młodzi ludzie, którzy wiedzą, jak się 
zachować w różnych sytuacjach.  

Życzę moim uczniom, aby spełniły się ich plany życiowe, aby zawsze 
umieli odróżnić dobro od zła i w pogoni za sukcesem  nie zapomnieli, 
że świat obok materialnej strony ma jeszcze duchową. 
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Klasa 3 d 
Skromnie o 3d 

U nas dziewczyn zawsze mało, 

jednak ciągle się wspierają. 

Całe szczęście chłopców dużo, 

nie najlepsi, ale służą. 

 

Nasza Pani Pasikowska, 

Lubi czasem utrzeć noska, 

Ale wszyscy się kochamy 

I na szczyty się wspinamy. 

 

Tutaj znajdziesz mądrych ludzi, 

Co nauka ich nie nudzi. 

Ale znajdą się też tacy, 

Co chcą wszystko mieć na tacy. 

 

Pełno tu sportowych świrów, tyle 
samo co Szekspirów. 

Nikt nie podda się bez walki, 

niech uwierzą niedowiarki! 

 

Matma, chemia i fizyka, 

Niech już do nas nikt nie fika. 

U nas sami finaliści, 

W tej dziedzinie specjaliści. 

 

Tu aktorów pełna sala 

I tancerzy co nie miara. 

My na scenę wstępujemy 

I tam dobrze się czujemy. 

 

Może to przegrane lata, 

Ale wciąż jest dumny tata. 

Jednak my się nie martwimy, 

Bo do dobrych szkół trafimy! 

 
*************** 

Pani Teresa Urbańska, wychowawca klasy 3 e 

Wczoraj to już historia, nic nie zmienimy, tylko możemy pamiętać. 
Mamy wspólny bagaż wspomnień: wspaniałe wycieczki do 
Kopenhagi, Berlina, Słupska, wyjątkowy pobyt w Zamrzenicy, 
spontaniczne wyjścia na pizzę czy lody, wiele godzin dyskusji na 
ciekawe tematy. Cieszę się, że od początku nauczyciele postrzegają 
Was jako grono sympatycznych, pogodnych i wartościowych osób. Na 
pewno wyróżniacie  się podczas przerw na korytarzu. Wszyscy siedzą 
blisko siebie, namiętnie dyskutują, a kilku „hazardzistów” rozgrywa 
szybką partyjkę kart. Nawet telefony nie są potrzebne. Widać Wasze 
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zaangażowanie w licznych  akcjach  charytatywnych, w Samorządzie 
Szkolnym, kole dziennikarskim. Pozostaną w pamięci kreacje  
w przedstawieniu „Oto Niepodległa właśnie”, w Jasełkach. 
Doceniamy też pomoc dla maluszków. Jestem dumna, że 
wykorzystaliście pobyt w gimnazjum, aby odkryć i rozwinąć swoje 
talenty.  Jak mawiał Platon: „Najważniejszy w każdym działaniu jest 
początek”. Już zrobiliście pierwszy krok. Dalej będzie praca, czasem 
bardzo ciężka, by efekty mogły być wspaniałe. Pozostańcie sobą, 
miejcie i realizujcie marzenia, bądźcie zwyczajnie szczęśliwi. 
Korzystajcie też z doświadczeń Waszych wspaniałych  rodziców, 
których, tak jak Was, będę zawsze ciepło wspominać . 

 

 

Klasa 3 e 
Rozprawki oddane,  

testy napisane.  

Szkołę naszą kochaną żegnamy,  

Jedynkę na zawsze zapamiętamy!  

Czasu ze sobą spędziliśmy wiele,  

uwielbiali nas nauczyciele.  
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Mówią, że całkiem zgrana z nas klasa,  

znamy też wzór Pitagorasa.  

Daty mamy obcykane,  

We speak English doskonale.  

W klasie prawie same humany,  

przynajmniej w Maku posadę mamy,  

więc jeśli się za sobą stęsknimy 

na zmianie w pracy się zobaczymy.  

Politechów też nie mało,  

na ich przyszłość nadziei dużo 
pozostało. 

 

Może jest tu przyszły informatyk,  

a może nawet jakiś matematyk.  

Szkole mówimy już do widzenia,  

mamy cały świat do odkrycia i 
zwiedzenia.  

Musimy swe cele spełnić i marzenia,  

wiedza nam daje te możliwości, 

przesiąknięci nią jesteśmy do szpiku 
kości. 

*************** 

 

Pani Elżbieta Ważydrąg, wychowawca klasy 3 f 

Moja klasa III f to grupa wyjątkowych dzieciaków – odmiennych 
charakterów i temperamentów o różnej wrażliwości, innych poglądach 
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i wielu pasjach – do tańca, teatru, literatury, sportu, jeździectwa  
i szkolenia psów. Jak mawiał Einstein, „to różnorodność sprawia, że 
potrafimy fascynować się nawzajem” – pomimo więc oczywistych 
różnic, a właściwie dzięki nim, przez te trzy lata udało im się 
stworzyć zgraną klasę, zespół otwartych na nowe doświadczenia  
i punkty widzenia osób, które zarażały pozytywną energią, 
uśmiechem i zaskakiwały nietuzinkowymi pomysłami nie tylko siebie 
nawzajem, ale także często i mnie.  

Moi drodzy Uczniowie, pomimo że okres gimnazjum nie zawsze 
należy do najłatwiejszych – to czas wzmożonego zdobywania wiedzy, 
odkrywania własnych silnych cech i słabości, nauka tolerancji  
i kształtowania własnych opinii, to mam nadzieję, że na długo 
pozostanie w Waszej pamięci. Pielęgnujcie przyjaźnie, które tutaj 
zawarliście, pasje, które odkryliście oraz cenne rady, które 
usłyszeliście od swoich nauczycieli. Tym samym pamiętajcie, że 
„wykształcenie nie oznacza tego, ile się nauczyliśmy, a nawet ile 
zapamiętaliśmy. To umiejętność rozróżniania tego, co wiemy, a czego 
nie [Anatol France]. Życzę Wam więc, żeby ciekawość świata  
i otwartość na nowe wyzwania nigdy Was nie opuszczała. Nie 
ustawajcie w zgłębianiu wiedzy, odkrywaniu nowych zainteresowań 
oraz samych siebie. Nie bójcie się odważnie wyrażać własnych myśli, 
okazywać emocji, realizować szalonych marzeń i – tylko z pozoru – 
nierealnych celów. Trzymam za Was kciuki! 

Klasa 3 f 

Trzecia F to super sprawa, 

Czasem trud, nieraz zabawa. 

Trzy lata już minęły, 

Niestety się już rozstajemy. 

W naszej szkole się uczymy, 

Szkoda, że już odchodzimy. 

Kawał historii tu zostawiliśmy, 

Nigdy tego nie zapomnimy.  

Fajni chłopcy, fajne 
dziewczyny,  

Zawsze byliśmy dla siebie mili. 

Nasza klasa bardzo zgrana, 

I choć nie chce się wstać z rana, 

Szybko biegniemy do szkoły, 

By mieć z klasą dzień wesoły. 

Choć zdarzają się złe stopnie, 

I martwimy się okropnie, 

Zawsze jakieś żarty mamy, 

Więc szybko zapominamy. 
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Nauczyciele nas kochali, 

I nigdy nas nie zostawiali. 

Bywa, że się pokłócimy, 

Ale co tam skoro z naszą klasą  

 

Mimo wszystko bardzo się 
lubimy. 

I to koniec tej krótkiej historii, 

Jedyneczka o nas na pewno nie 
zapomni. 

 

*************** 

 

Pani Anetta Rebelska, wychowawca klasy 3 g 

To wyjątkowa klasa – nie sprawiała żadnych problemów tzw. 
wychowawczych!!! Gdy pomyślę, że ich nie zobaczę we wrześniu, łza 
kręci mi się w oku.  

Będę tęsknić za Nimi – Bardzo!!!! Byli dla mnie jak okład na ranę, 
każda lekcja sprawiała mi przyjemność – cisi, spokojni. Niektórzy 
zdolni, pracowici, inni mniej pracowici, ale wszyscy wyjątkowi. 
Rozmowy z niektórymi, nie tylko na tematy szkolne, były 
inspirujące, dawały poczucie, że rozmawia się z kimś bardzo 
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doświadczonym, a przede wszystkim mądrym. Będzie mi brakowało 
ich zaskakujących pytań, a przede wszystkim spokoju  
i opanowania, cech, które większość z Nich posiadała i nimi 
zarażała. Oczywiście zdarzały się gorsze dni, ale i z tymi sobie 
świetnie radziliśmy. 

Kochani!!! Pamiętajcie: teraz wschodzi dla Was nowe słońce i nie 
przystawajcie dla zbierania kwiatów,/by je zachować,/ ale idźcie 
naprzód,/ a kwiaty będą/ ciągle kwitnąć/na Waszej drodze.  

Klasa 3 g 
 

W każdej klasie czasem ma się 
miłych ludzi, 

Czasem nie. 

Ekscentrycznych, 

Dramatycznych, 

Tych, przy których chce się żyć.  

Robić różne wspólne rzeczy,  

Przy tym śmiać się oraz płakać. 

I z którymi wspólnie tyć. 
 

Tych, co wręcz na odwrót, 

Chcemy kopnąć w piszczel raz, a 
nawet dwa. 

 

Tych, co niezbyt chcą się uczyć 

I, co kują cały czas, 

Tych, z którymi wnet przepuścisz 
cały zarobiony hajs. 

 

Jest tu ktoś, kto dobrze śpiewa, 

Ktoś, kto ścisły umysł ma, 

 

 

A kimś, kto w miarę umie pisać 
Jestem chyba ja. 

 

W naszej klasie mamy grupki, 

Ale nam to nie przeszkadza  

Wspólnie mile spędzać czas. 

Są tu ludzie wyjątkowi, 

Każdy na swój sposób unikatowy, 

I choć nie zawsze chce nam się ze 
sobą rozmawiać,  

To idzie się dogadać. 

 

Nasza wychowawczyni bardzo się 
stara  

Żeby nas wszystkich do kupy 
poskładać, 

Więc jakby ktoś pytał, 

To jesteśmy super zgrani, 

Wychowani i kochani.  

Kreatywni, pozytywni, 

I we wszystkich akcjach, rzecz 
jasna aktywni. 
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Pan Jacek Musiał, wychowawca klasy 8 a 

Klasa 8a to klasa  różnorodna, sportowo – siatkarska i ogólna. 
Znajdują się w niej uczniowie z ogromną pasją, talentem  
i determinacją osiągania wysokich sukcesów sportowych. Głównie 
sportowcy mojej klasy byli wzorem i dobrym przykładem dla 
pozostałej części uczniów. Pomimo ogromnej ilości treningów, 
wyjazdów, meczy oraz zgrupowań, potrafili  osiągnąć wysokie wyniki 
w nauce i zachowaniu. Byłem i jestem dumny z ich osiągnięć.  

Klasa 8a to zespół różnych indywidualności i charakterów, o dużej 
potrzebie dominacji w grupie. Mieliśmy lepsze i gorsze dni, niekiedy 
nawet duże problemy, ale zawsze wychodziliśmy z opresji.  

Życzę moim wychowankom realizacji swoich marzeń, konsekwencji  
w działaniu, codziennej radości oraz odwagi w pokonywaniu 
codziennych trudności. 
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Klasa 8 a 

Nasza Klasa 8a zawsze na ustach 
uśmiech ma. 

Wszystko robi na the best  
I najlepsza w sporcie jest. 

 

Choć uczyć za bardzo się nie 
lubimy, 

to jednak do szkoły chętnie 
chodzimy.  

Bo nauczycieli tak fajnych mamy, 

Więc co sił w nogach do szkoły 
szybko gnamy. 

 

Nic nam nie jest przeszkodą, 
kiedy działamy z głową.  

Dzięki wiedzy, którą teraz 
mamy,  

możemy realizować dalsze plany. 
 

 
 

*************** 
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Pani Karolina Markwart-Molenda, wychowawca klasy 8 b 

Miałam przyjemność być wychowawcą klasy 8 B. Pomimo krótkiego 
czasu (2 lat) dali mi się poznać jako zespół młodych, ambitnych  
i w większości pracowitych dzieciaków. Cenię w Nich nie tylko 
wytrwałość w nauce, ale także umiejętność współpracy i dużego 
wzajemnego szacunku, jakim się darzą, choć jak w każdej klasie 
zdarzały się drobne nieporozumienia. Moja klasa to grupa młodych 
intelektualistów, osób uzdolnionych plastycznie, muzycznie  
i matematycznie. To ta mieszanka osobowości tworzyła fajny, 
tolerancyjny i zgrany kolektyw. Dużą przyjemnością było dla mnie 
móc obserwować, jak zmieniają się na przestrzeni tych dwóch lat. 

Moi mili, życzę Wam wielu sukcesów, dostania się do wymarzonych 
szkół oraz abyście byli mądrymi i  szczęśliwymi ludźmi. Chciałabym, 
aby słowa Benjamina Franklina przyświecały Waszej dalszej 
edukacji: „Jeśli człowiek zamknie bogactwo we własnej głowie, nikt 
mu go nie odbierze. Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi 
największe zyski.” 

 

Klasa 8 b 

8b klasą świetną jest. 

Wszyscy w klasie bardzo się 
lubimy,  

nigdy się nie kłócimy.  

Zawsze miło czas spędzamy,  

w czasie przerw, i niestety w 
czasie lekcji, dużo rozmawiamy.  

W szkole w karty gramy,  

mnóstwo się wygłupiamy, sport 
uprawiamy.  

Tańczymy, śpiewamy, konno 
jeździmy.  

Na wycieczce w Toruniu i Berlinie 
byliśmy,  

świetnie się bawiliśmy.  

Na lekcjach czasem ściągamy,  

ale na nauczycieli uważamy.  

Każdy z nas inny jest,  

ale i tak uwielbiamy się.  

U nas w klasie super jest,  

bo to klasa 8b. 
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Quo vadis uczniu? 

Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to dla młodzieży jedna z najtrudniejszych 
decyzji w życiu. Jest to moment, w którym już po części decydujemy o swojej 
przyszłości, o tym, co będziemy robić później i w jakim kierunku chcemy 
podążać. W tym roku większość uczniów klas trzecich i ósmych ma już za 
sobą te wybory, dlatego też postanowiliśmy ich o nie zapytać. 

 

Nikola Stefaniak, klasa  3a 

Idę do szkoły im. Henryka Sienkiewicza na profil humanistyczny, ponieważ chcę 
podążać drogą mojego trenera, Krzysztofa Ośliśloka, aby w przyszłości dzielić się 
moją wiedzą i umiejętnościami siatkarskimi z innymi, a także  zarażać innych 
pasją do tego wspaniałego sportu. 

Nikola Ziółkowska, klasa 3e 

Wybieram się do Zespołu Szkół Morskich na kierunek nawigatora morskiego, 
ponieważ z tym właśnie wiążę swoją przyszłość. Później mam zamiar udania się 
także do wyższej szkoły na Akademię Morską znajdującą się w Szczecinie. Moje 
plany bezpośrednio pokrywają się z moją pasją, ponieważ uważam, że najlepszym 
sposobem na osiągniecie sukcesu jest robienie tego, co się kocha. 

Zuzanna Lewandowska, klasa 3e 

Składałam dokumenty do Warszawy i Łodzi, lecz jeszcze nie wiem dokładnie, 
gdzie będzie mi dane się uczyć, ponieważ jest to zależne od tego, gdzie zostanę 
przyjęta. Wybrałam kierunek technika hodowcy koni,  bezpośredni wpływ na to 
miała moja pasja, jaką jest jeździectwo. Wiążę z tym całą moją przyszłość i nie 
wyobrażam sobie, aby moja praca w przyszłości nie była związana z tym sportem.  

Bartosz Gawruszko, klasa 8a 

Wybieram się do szkoły licealnej politechnicznej im. Henryka Sienkiewicza  
w Kołobrzegu, ponieważ uważam, że to jest już coś, co mnie ukierunkuje pod 
względem zawodu, który bym chciał później wykonywać. W przyszłości 
najprawdopodobniej chciałbym poprowadzić sklep odzieżowy bądź zostać 
projektantem modowym. 

 



 


