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Wybory Rzecznika Praw Ucznia 

14 marca 2005 r. odbyły  się w naszej szkole wybory  Rzecznika Praw Ucznia. Naj-

więcej głosów oddaliśmy  na pana Jacka Stawiasza. Teraz możemy zgłaszać się do na-

szego Rzecznika z problemami lub wątpliwościami dotyczącymi praw i obowiązków 

ucznia. 
Kamil Wróblewski 
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1. Jak zaczęła się Twoja przygoda z jeździec-

twem? 

M. R. Pierwszy raz wsiadłem na konia z cie-

kawości, spodobało mi się to tak, że zacząłem 

trenować. 

 

2. Ile lat miałeś, gdy pierwszy raz wsiadłeś na 

konia? 

M. R. Miałem wtedy 4 lata. 

 

3. Czy utrzymanie tego zwierzęcia jest kosz-

towne? 

M. R. Konie rekreacyjne - miesięcznie: wyży-

wienie- 250 zł, kowal i weterynarz- 100 zł. 

 Konie sportowe — miesięcznie: wyżywienie- 

 HOBBY HIPIKA 
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400 zł, kowal i weterynarz- 200 zł, trening i 

wyjazdy na zawody- 1400 zł. 

 

4. Kiedy pierwszy raz wystartowałeś w zawo-

dach? 

M. R. Było to w październiku 2001 roku. 

 

5. Jakie dyscypliny wchodzą w skład zawo-

dów? 

M. R. Skoki przez przeszkody, ujeżdżanie, 

wszechstronny konkurs konia wierzchowego, 

woltyżerka, rajdy długodystansowe i konkursy 

myśliwskie. 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 

8 marca w naszej szkole odbyło się przed-

stawienie — jak co roku celebrowaliśmy 

Dzień Kobiet. 

W przedstawieniu najbardziej podobał nam 

się moment, gdy chłopcy — jak znany, 

sławny boysband - wykonywali własne 

wersje radiowych hitów 
Redakcja 

Z życia szkoły 

Nauczyciel: Janku dostajesz uwagę! 

Janek: Ja!? Za co, przecież ja nic nie ro-

biłem! 

Nauczyciel: Powiedz więc, kto to gwiz-

dał? 

Janek: To Tarnowski! 

Nauczyciel: Tarnowski dostajesz uwagę! 

Krzysiu: Jo! Ja znowu za nic dostałem 

uwagę!!! 

fot. Karolina Pyczka 

fot. Karolina Pyczka 

fot. Karolina Pyczka 



Samotność 

 

W środę 09 lutego nasza szkoła gościła jednoosobowy teatr "Kurtyna" z Krakowa. 

Wystawił on sztukę pt. "Samotność". Spektakl był niezwykle ekscytujący. Myślę, 

że podobał się wszystkim. Młoda, posiadająca wspaniały głos aktorka, w bardzo 

realistyczny sposób przedstawiła to, jak czuje się człowiek samotny, nieposiadają-

cy żadnych przyjaciół. Uświadomiła nam też, że to nie pieniądze są najważniejsze, 

i że nie powinny one decydować o naszym życiu. W spektakl zaangażowano pu-

bliczność, co było dobrym pomysłem. Umiejętności aktorki w połączeniu z teksta-

mi uczniów naszej szkoły dały ciekawy efekt. Myślę, że wszyscy podzielają moje 

zdanie, i że sztuka zrobiła na nich duże wrażenie. 
Maciej Blok 
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W piątek  18 marca wraz z grupą uczniów z 

naszej szkoły miałem niekłamaną przyjem-

ność pojechać do najlepszego w Polsce, -

znajdującego się w Gdyni - Teatru Muzycz-

nego i obejrzeć hip-hopowy projekt Jarosła-

wa Stańki o tajemniczej nazwie „12 ŁA-

WEK”. Mógłby ktoś powiedzieć -Teatr prze-

cież to rozrywka dla sztywniaków. Trudno o 

bardziej błędny tok myślenia! 

Tancerze i tancerki spontanicznie witający 

się z przypadkowymi widzami, raperzy skła-

dający rymy na wolno - to wstęp zaledwie. 

Nie można było się nudzić. Już na początku 

większości z ponad siedmiuset zgromadzo-

nych na widowni osób udzielił się luz. 70 mi-

nut upłynęło niespodziewanie szybko. Z jed-

nej strony tradycyjnie dobra muzyka DJ 

Kostka, graffiti tworzące scenografię, beat 

box łączony z nietypowymi dla hip hopu in-

strumentami i stepowaniem. Z drugiej zaś 

oszałamiająco piękne pokazy BREACDAN-

CE i specjalnie dla potrzeb tego projektu 

stworzone i wykonane kawałki znanych pol-

skich raperów, takich jak: TEDE, OSTRY, 

NUMER RAZ, skład ANALOGIA. Na do-

datek ekspresja, dobre nieocenzurowane tek-

sty, zdjęcia z heppeningów, radość z wyko-

nywania tego, co się lubi, dawały gwarancję, 

że mamy do czynienia z prawdziwymi  

„ludźmi ulicy”, a nie wyuczonymi hip hopu 

aktorami. Ludzie wybrani w drodze castingu 

stworzyli idealną grupę i pokazali całe pięk-

no zawarte w takim sposobie życia. „12 ŁA-

WEK” pokazuje 12 najważniejszych dla dzi-

siejszego hip hopu  tematów np. Styl, Wol-

ność, Zajawka, Kasa, Duma, Imprezy, Praw-

da, Polska.  

Może po obejrzeniu tego projektu starsi 

zrozumieją, że nie jest to sezonowe 

 „WIDZIMISIĘ”. Cieszę się, że mogłem 

uczestniczyć w spektaklu - heppeningu tak 

fascynująco przygotowanym przez młodzież 

pod czujnym okiem Jarosława Stańki. 

 A jeżeli ktoś nie poczuł tego klimatu, nie 

usłyszał muzyki, nie zobaczył tańca i sceno-

grafii - przepięknie połączonych w sensowną 

całość, o żywym hip hopie nie może wie-

dzieć wiele....-tylko żałować 

 B.T.S 

 12 ła
wek 



W naszej szkole odbyły się zawody i turnieje.  

Tytuł SUPERKLASY 2004/2005 zdobyły: 

 1 miejsce klasa Ie, IIId i IIe 

 2 miejsce klasa IIIa, IIIb 

 3 miejsce klasa IIa, Ic 

Jeśli nie wagary to co? 

„Wiosenny Show Gimnazjalny 

Superklasa 2004/2005 
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6. Od jakiej wysokości przeszkody zaczynałeś, a ja-

kie pokonujesz obecnie? 

M. R. Zaczynałem od parkura  wysokości 1m, a 

teraz skaczę przez przeszkody mierzące 1m 40 cm. 

 

7. Czy trudno jest pogodzić naukę ze sportem?. 

M. R. Jest to bardzo trudne, ale  radzę sobie. 

 

8. Jakie są twoje najważniejsze sukcesy? 

M. R. Moje największe sukcesy to: 8 miejsce w 

Mistrzostwach Polski Północnej, 16 miejsce w Mi-

strzostwach Polski, dwukrotne 3 miejsce w Zawo-

dach Ogólnopolskich klasy C, 2 i 5 miejsce w finale 

rundy jeździeckiej w zawodach oficjalnych w klasie 

C. Obecnie zajmuję 125 pozycję w rankingu Pol-

(Ciąg dalszy ze strony 2) skiego Związ-

ku Jeździeckiego i 4 miejsce w eliminacjach do Halo-

wego Pucharu Polski. 

 

9. Co zamierzasz osiągnąć w tym roku? 

M. R. W tym roku zamierzam być w pierwszej 80-ce 

w rankingu Polskiego Związku Jeździeckiego, pierw-

szej 5-ce Halowego Pucharu Polski, pierwszej 5-ce 

Mistrzostw Polski, chcę też się dostać do reprezenta-

cji kraju 

 

10. Czy swoją przyszłość wiążesz również ze spor-

tem?  

M. R. Pewnie. 

 

Z Michałem Rudzińskim rozmawiały Katarzyna 

SUPERBELFRAMI,  
a raczej SUPERBELFERKAMI roku 

2004/2005 zostały: 

1 miejsce: p. Marlena Gacek,  

  p. Ola Potrykus– Boyke 

2 miejsce: p. Ela Dulko, 

  p. Ewa Piotrowska 

3 miejsce: p. Hania Lenz-Terlecka, 

  p.  Kasia Borchman 

W zawodach sportowych klasy 

uplasowały się na następujących 

pozycjach: 

 

 1 miejsce klasa IIIb i IIc 

 2 miejsce  klasa IIe, IId 

 3 miejsce klasa Ic, Ie 

 

WSZYSTKIM GRATULUJEMY 

Redakcja 

Zdjęcia: Alicja Niepomnik 
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Dziś postaram się nie zajmować 

dużo miejsca. 

T.Y 

 

Wielkie słowa uznania dla ludzi, 

którzy uważają mnie za komplet-

nego idiotę. 

 T.Y 

 

Max. współczucie dla p. Hani 

Lenz. Spokojnie: za pół roku 1f, 

będzie 2f a „Julek” będzie siedział 

to już tradycja.  

 T.Y 

 

Z okazji minionego dnia kobiet 

pozdrowienia dla najlepszej kole-

żanki a na dodatek spontanicznej i 

ciekawskiej bratniej duszy. 

T.Y 

 

8 marca 18 urodziny obchodził 

Staś „Lenny” Kankowski, z tej 

okazji całe liceum jednoczy się w 

gorących i odpowiednich dla tak  

„starego zawodnika” życzeniach.  

 LO 

 

 

Pozdrowienia dla II LO 

żaden KACZOR nie będzie nas 

 „straszył”. 

 LO 

 

Pozdrowienia dla wszystkich mo-

ich wrogów - DAJCIE SOBIE 

SPOKÓJ. 

XXX 

 

Pozdro dla kl. II LO, a szczególnie 

mojego kochanego chłopaka Stasia 

- Kocham Cię. 

 Ania 

 

Bardzo zdecydowane pozdrowie-

nia dla p. Krystyny Milewskiej und  

p. Hani Lenz. 

Jesteście najlepsze 100%. 

 LO 

 

Pozdrawiamy klasę 2e. Janeczku 

nie myśl, że jesteś najsilniejszy. 

2LO jest górą w tej szkole. 

 Najstarsi 

Pozdro dla Irka H.  

Od wielbicielki :-) 

 

Pozdro dla Bofika, Śliwki, Justy, 

Ani W., Fiki, Madzi i Marty  

od Asiuli 

 

Pozdrowienia dla najlepszej wy-

chowawczyni pani Moniki Nowak 

 od klasy 2a. 

 

 

Pozdro dla Krzyśka B. Z 3a  

od wielbicielki. 

 

 

Pozdrowienia dla Partycji D.  

Od ...........! Domyśl się. 

 

Serdeczne pozdrowienia dla Party-

cji Dobrzewińskiej od zawsze ci 

wiernej i wiernego. 

 

 

Pozdrowienia dla Ks. Proboszcza 

Roberta od klasy 2c. 

 

Pozdrowienia dla p. Alicji Niepo-

mnik od dziewcząt z 2c. 

 

 

Pozdrowienia dla Sweterka  

od Pati. 

 

Pozdrowienia dla Super-Mena  

od 2c. 

 

Pozdrowienia dla Mateusza Maj 

 od nieznajomej - podobasz mi się. 

 

Pozdrowienia dla Darusi  

od Partycji i Moniki! 

 

Pozdrowienia dla pewnej, aby się 

uśmiechnęła.  Pati D. 

 

 

 Pozdrowienia dla Karolinki Sz. od 

koleżanki z klasy.  

Bardzo Cię lubię 

 

Pozdrowienia dla kumpeli z ławki.    

Patrycja! 

 

 

Dla „szczoty”, „Maszoty” od kul-

turystyki z klasy ......... domyśl się. 

 

 

Siema Pati, przez Ciebie nie mogę 

schudnąć.       

Kumpela ze szkolnej ławy 

 

Pozdrowienia dla naszej pani dy-

rektor. XXX 

 

Pozdrowienia dla Kamila W. z 2e 

od cichej wielbicielki. Podobasz 

mi się.. 

 

Pozdrowienia dla Piotra, Łukasza, 

Maćka i Mateusza z 1e. Niezłe z 

Was ziółka. Marta. 

 

Pozdrowienia dla Ks. Roberta od 

klasy 2e. 

 

Pozdrowienia dla pani Arlety od 

ukochanej klasy 2e. 

 

 

Dla Jadzi, Łucji, Natali od Doroty. 

 

 

Dla Kamila H. Od koleżan-

ki............. Bardzo, bardzo, bardzo 

Cię lubię!!! 

 

 

Dla mężów od żon. Jesteście naj-

lepsi! 

 

 

Dla chłopaka w biało-czerwonym 

sweterku i pięknych spodenkach. 

Koleżanki!!! 

 

I love to bebe-Kamili G.-My    
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   eNKaeS-Lato 

 

Ziom zaprasza pod bramę 

twarze dobrze mi znane 

Latem już wczesnym ranem 

ledwie zdejmę pidżamę 

 

Rower i w drogę strzała 

Nad jezioro kierunek. 

Czy też balangi hałas  

to przed nudą ratunek 

 

Wieczna przyjaźń, nie antyk 

nie ma miejsca krytyka 

Grille, gała i laski 

N.K.S pontyfikat 

 

W "grupie" czas szybciej pędzi 

nocne wycieczki szosą 

wieki można gawędzić 

czas by spać - późną nocą 

 

Po co o tym rozkminiam 

teraz dzień jest za krótki 

przecież teraz jest zima 

chandra, brak słońca, smutki 

                                     T.Y-SILANCE 

NASZA TWÓRCZOŚĆ 
To Cel 

Miej sensowny cel  bycia 

Swój styl i stanowisko 

Żyjesz raz, miej coś z życia 

A nie zlewasz to wszystko 

 

 

Dbaj o swą edukację 

W trakcie z życia korzystaj 

Dobrze wiesz, że mam rację 

Ucz się i nie wymyślaj 

 

 

Szkoła, bank, że cię nudzi 

Źle jak czujesz inaczej 

Ale masz paru ludzi 

Lepsze niż siedzieć w chacie 

 

 

Wybierz nauki ciąg dalszy 

Jeśli masz możliwości 

Nie!- to o pracę walczyć! 

Wkraczasz w czas dorosłości 

 

Człowieku, rób   co Cię kręci 

I miej z tego korzyści 

hajs potrzebny, więc pędzisz 

Cię wykończy  ten wyścig. 

 

T.Y-CO-TAM 


