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Pamiętniki z wakacji 

 

 

 

" W ciągu tych wakacji zdobyłem 

ogromne doświadczenie. 

Przekonałem się, jak trudna jest 

praca."           

Michał Wojciechowski, kl. II M 

 

" Moje wakacje były bardzo 

szalone mimo tego, że dużo 

pracowałem."  

Jakub Łyskawa kl. I W 

 

" Moje wakacje - gry,gry,gry. " 

Paweł Mackiewicz kl. III M 

 

 

 

 

 

" Moje tegoroczne wakacje były 

bardzo różnorodne. Spędzałam 

czas razem z chłopakiem, 

pracowałam, starałam się 

odwiedzić jak najwięcej 

ciekawych miejsc. "         

Jagoda Jasicka kl. II W 

 

" Całe wakacje spędziłam z 

przyjaciółmi, których tak bardzo 

brakowało mi w ciągu roku 

szkolnego. "            

Daria Mitek kl. III B 

 

" Jestem bardzo szczęśliwa, bo w 

te wakacje w końcu miałam czas, 

by oddać się swojej pasji - 

jeździe konnej”         

Ewelina Grzegorzewska kl. II W 

 



 
 

Kalendarz 
dni wolnych od szkoły 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 

 

1 Rozpoczęcie roku 
szkolnego  

2  września 2013 r.  

2 Dzieo Nauczyciela 14 października 2013 r. 

3 Wszystkich Świętych 1 listopada 2013 r. 

4 Narodowe święto 
Niepodległości 

11 listopada 2013 r. 

5 Zimowa przerwa 
świąteczna  

 23 - 31 grudnia 2013 r.  
 

6  Nowy Rok 1 stycznia 2014 r. 

7 Trzech króli  6 stycznia 2014 r. 

8 Ferie zimowe:  3 luty -16 luty 2013 r. 

9  Wiosenna przerwa 
świąteczna  

17 kwietnia - 22 kwietnia 
2014 r.  
 

10 Zakooczenie zajęć w 
klasach (semestrach) 
programowo 
najwyższych: 
 - w szkołach 

ponadgimnazjalnych 

  25 kwietnia 2014 r. 

11 Egzamin maturalny w 
sesji wiosennej: 
 - część ustna 
 - część pisemna 
 - egzamin 

poprawkowy  

5 - 30 maja 2014 r. 
 5 - 23 maja 2014 r. 
 26 sierpnia 2014 r. 
 

12  Dodatkowe dni 
wolne od zajęć 
dydaktyczno-
wychowawczych: 

13 lub 14 marca 2014 r. 
 2 maja 2014 r. 
 20 czerwca 2014 r. 
 

13 Zakooczenie rocznych 
zajęć dydaktyczno - 
wychowawczych 
  

27 czerwca 2014 r.  
 
 
 

14 Ferie letnie     28 czerwca - 31 sierpnia 

2014 r.  

 



 
 

Nasze liceum w liczbach 

 

liczba uczniów: 320 

Klas: 13 

Dziewcząt: 193 

Chłopców: 127 

Urodzeni w: 

1994: 6 

1995: 93 

1996: 117 

1997: 104 

 

 



 
 

Wywiady 
 z nowymi nauczycielami 

mgr KAROLINA PACHOLAK 

 

Jakie są Pani pierwsze wrażenia dotyczące szkoły ?  

Cały czas przeżywam okres adaptacji, przyzwyczajam się do szkoły. 

Uczniowie i kadra nauczycielska są bardzo mili. Duże wrażenie robi na 

mnie budynek, jest bardzo czysty, a pracownia biologiczna jest 

przepiękna.  

Jak się Pani pracuje z młodzieżą ?  

Dobrze, myślę, że jest to czas wzajemnego poznawania się, 

wprowadzania w życie reguł. Bardzo cenię sobie żywy kontakt  

z uczniami.  

Co Pani planuje zrobić w naszej szkole ?  

Jeszcze nie mam sprecyzowanych planów, na pewno będę prowadzić od 

października koło bilogiczne. Myślę, że po pierwszym spotkaniu  

z chętnymi uczniami, sprecyzuję pomysły, zadania. 

 

 

 



 
 

 

Wywiady z nowymi nauczycielami 

 

mgr MICHAŁ PIĘTOSA 

 

Jakie są Pana pierwsze wrażenia dotyczące nowego miejsca pracy ? 

Bardzo podoba mi się szkoła. Jej tradycje i to, w jaki sposób jest 

zorganizowana. Grono pedagogiczne jest bardzo kompetentne i przyjazne, 

a uczniowie są bardzo serdeczni. 

 

Jak się Panu pracuje z młodzieżą ? 

 Lubię pracę z młodzieżą. Dla mnie to 5 rok w szkole w roli nauczyciela, 

czyli po tzw "drugiej stronie". Praca z młodzieżą dla katechety to jednak 

nie tylko to, co dzieje się w szkole, to spotkania wolontariatu- na które 

zapraszam, to także przygotowanie młodziezy do przyjmowania 

sakramentów, rekolekcje etc. To nie tyle część mojego życia, to własnie 

jest moje życie. Lubię to i dziękuje Panu Bogu za to, że mogę to robić. 

Cieszy mnie to, że młodzi ludzie chcą rozmawiać, że przychodzą, zadają 

pytania, nie boją się tego.  

 



 
 

Wywiady z nowymi nauczycielami 

 

Bez względu na to czy wierzą, czy są religijni czy też poszukujący swojej 

drogi, dla każdego mam czas i jestem do waszej dyspozycji. 

 

Co zamierza Pan zorganizować dla uczniów naszej szkoły ? 

Zapraszam Was do włączenia się w Ogólnopolski Projekt Misyjny 

Młodzi dla Kamerunu. To piękna inicjatywa, w której staramy się 

budować szkoły w Kamerunie. Za nami prace nad dwiema szkołami, 

gdzie jedna została od zera wybudowana i już uczą się w niej dzieci  

i młodzież. Na spotkaniach szkolnego koła wolontariatu misyjnego będę 

chciał włączyć Was w tę akcję. Podobnie będzie z dziełem adopcji 

misyjnej. Mam nadzieję, że nie zabraknie chętnych do tego, 

 by zaangażować się w prace na rzecz drugiego człowieka. Ponadto 

zapraszam na szkolenia z zakresu sztuk walk, w tym rosyjskiej Systemy. 

Jest to wojskowy system walki, wypracowany w jednostkach specjalnych 

rosyjskiej armii, bardzo ciekawe i przydatne narzędzie samoobrony dla 

każdego. Przez moją pracę pokazuję, co zrobił dla mnie Pan Bóg, zaprosił 

mnie do wspaniałej przygody. Dla Ciebie też Bóg ma coś specjalnego, 

pytanie czy odważysz się w to wejść? 

 

 



 
 

Wywiady z nowymi nauczycielami 

 

ks. mgr MIECZYSŁAW ŁĘCKI 

 

 Jakie są księdza pierwsze wrażenia o naszej szkole?  

Pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne. Spotkałem tu bogatych i głodnych 

wiedzy ludzi. 

 Co najbardziej zaskoczyło księdza w pierwszym kontakcie z naszymi 

uczniami? 

Zaskoczyła mnie ilość młodzieży uczęszczająca do tej szkoły, gdyż 

poprzednia placówka liczyła ponad 1100 uczniów. Dostrzegłem też 

pewien pozytyw, a mianowicie wspieranie się w obronie promowanych 

nieprzemijających wartości. 

 Czy posiada ksiądz plany na pracę w tym roku szkolnym? 

Tak. Chciałbym zaprosić choćby jedną osobę do osobistej więzi  

z Jezusem poprzez głębszą z Nim relację. 

 Jak spędził ksiądz wakacje? 

Moje wakacje to czas spędzony z młodzieżą. Dwa pierwsze tygodnie 

czerwca to pielgrzymka po Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji. Kolejne 

dwa tygodnie to czas Marsa Alam. Następne 12 dni to czas pieszej 

pielgrzymki. Byłem również wraz z młodzieżą na obozie nad morzem. 

Oczywiście serdecznie zapraszam do uczestnictwa w różnych rodzajach 

aktywności, które jednoczą ludzi, dają możliwość poznawania siebie, jak 

również otwierają nas na relację do Boga.  



 
 

 

Witamy klasy pierwsze! 
Czołem uczniowie pierwszych klas! 

Starsza koleżanka z tej strony wita was. 

Czego wam życzyć na początek? 

Życzę kolegów, zabaw, piątek. 

I żeby nikt się szkoły nie bał, 

Bo nie ma czego, bo nie trzeba. 

 

Do drugiej klasy chodzę już 

I znam tę szkołę wszerz i wzdłuż. 

I mówię z całym przekonaniem, 

że złego nic Wam się nie stanie. 

Że z żadnej głowy włos nie spadnie, 

Bo w szkole dobrze jest i ładnie. 

 

Jeszcze Wam jedną radę dam, 

W szkole nikt nigdy nie jest sam. 

Gdyby się kłopot zdarzył czasem, 

Zaraz odwiedźcie drugą klasę. 

Znajdzie się sposób na zmartwienia. 

Czołem pierwszaki! Powodzenia!

 

 

 

TEGOROCZNE KLASY I: 

I bs - klasa biologiczno-sportowa / wychowawczyni p.Iwona Jasińska-Carewicz 

I h - klasa humanistyczna / wychowawczyni p.Annetta Rosomacka 

I m - klasa matematyczna / wychowawczyni p.Beata Kouhan 

I w - klasa wojskowa / wychowawczyni p.Barbara Majewska-Durda 

 

 



 
 

Kącik Poetycki 
Leżę i patrzę w niebo głęboko 

 

I myślę że odnajdę to coś w sobie 

 

Posłucham samej siebie a nie ludzi 

 

Szepczących  i kłamiących w oczy 

 

Modlę się do Boga  

 

By dał mi siłę  

 

By uratował me życie  

 

Ten codzienny stan gdzie pragnę  

 

coraz bardziej 

 

By ktoś był przy mnie  

 

Lecz coraz więcej ludzi odchodzi 

 

Zostawiając tylko gorzkie łzy  

 

Błagam krzycząc byś Boże dał mi  

 

szczęście  

 

Choć na chwilę  

 

Choć na minutę  

 

By poczuć jak to jest 

 

Gdy uśmiech prawdą stał się 

 

A nie tylko kolorowym snem .  

 

Martyna S. IIW"Bez tytułu"  

Czym jest prawdziwe  

błogosławieństwo? 

Czy ktoś uraczy nas odpowiedzią? 

Obserwując ten zepsuty świat, 

Wiem, że nie zmienił się pomimo 

wielu lat, 

Marzenia i nadzieje leżą pogrzebane, 

Miejcie sobie wiarę, 

I módlcie się do woli, 

Ale ocalić musimy się sami. 

Przyjaźń twa zginie, 

Miłość przeminie, 

Wszystko potrwa tylko krótką  

chwilę, 

Wolę wyrzec się życia i umrzeć, 

Niż stać się jak ludzie, 

Jesteśmy niczym zwiędły kwiat, 

Dlatego Bóg opuścił świat. 

Kamil L. IIH"Bez tytułu" 

 

 

 



 
 

Kącik poetycki 

A Ty zostaw moją twarz. 
 
A Ty nie pożeraj wzrokiem. 
 
Nie dotykaj i nie marudź. 
 
Lepiej zamilcz, siedź i waruj. 
 
Dość mam plastikowych słów, 
 
sztucznych, niepotrzebnych 
złudzeń, 
 
Dość straszliwych, nocnych 
snów, 
 
krzyków, schiz, ciągłych 
utrudzeń. 
 
Przestań ranić moje ciało, 
 
ono wiele dla mnie znaczy, 
 
nie mam siły z Tobą walczyć, 
 
mówię "Spadaj", a Ty warczysz. 
 
 
Pogubiłam się już całkiem, 
 
w aromatach i schematach, 
 
Poraniłam swoje wargi, 
 
i upadłam, mając kaca. 
 
 

A Ty zostaw moje myśli. 
 
A Ty nie mąć w mojej głowie. 
 
Nie pouczaj, weź mi daruj. 
 
Lepiej wstań i pracuj, maluj. 
 
Dość mam burz emocjonalnych, 
 
lęków, bitew, chorych stanów, 
 
Dość mam Twoich gier banalych, 
 
lekcji, piątków, tabsów, barów. 
 
Przestań pluć na moje zdjęcia, 
 
one są naszym odbiciem, 
 
nie mam siły z Tobą igrać, 
 
mówię "Zgiń.", zapalasz znicze. 
 
Adrianna G. IIH"Ciało"  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Wyjazd integracyjny 
klas pierwszych 

 

Krótką relację z wyjazdu 

integracyjnego tegorocznych klas 

pierwszych zdała mi trójka 

dziewcząt z klasy Ih: Natalia, 

Agnieszka i Marta. Bardzo im 

dziękuję za współpracę :) 

 

   Dwa tygodnie temu w środę, 

11.09.13 r pierwszoklasiści wraz z 

opiekunami udali się do Wieleńa 

Zaobrzańskiego. Zbiórka była o 

godzinie 7;50, a na miejsce 

uczniowie dotarli około godziny 9. 

Na miejscu przywitało ich śniadanie. 

Agnieszka bardzo zachwala pączki! 

Niestety Marta mówi, że herbata 

była paskudna, ale popijając to "było 

spoko".  

   Po śniadaniu odbyło się spotkanie 

z panią pedagog. Młodzież miała 

możliwość bliższego poznania siebie 

nawzajem poprzez zabawy 

integracyjne. Po integracji pałeczkę 

przejęła pani psycholog. "Trzeba 

było zamknąć oczy, znaleźć i 

dosięgnąć drugą osobę, złapać się za 

ręce i rozplątać tak, by się nie 

puścić. Później opisywaliśmy 

jednym słowem siebie, swoje imię. 

Mówiliśmy jakie mamy motto  

 

 

 

życiowe." - wspomniała Agnieszka. 

Jak zwykle nastąpił w końcu czas na 

przerwę -  czyli krótki spacer nad 

jezioro, wymiana wrażeń itd. Po 

kilkunastu minutach każdy 

wychowawca integrował się ze 

swoją klasą. Przewodnicząca szkoły 

Katarzyna D. rozmawiała z nowymi 

uczniami o życiu szkoły, rozrywce 

oraz różnych działalnościach 

kulturowych. Pani Madejska uczyła 

Belgijki i przeprowadziła test 

zaufania. "Stawaliśmy na stole  

i opadaliśmy plecami na resztę osób 

z klasy, która musiała łapać." - 

opowiadały dziewczyny. Niestety 

nie wszystkie osoby zaufały swoim  



 
 

Wyjazd integracyjny klas pierwszych 

 

kolegom i z tego powodu nie 

odważyły się wziąć udziału w teście. 

Po grach i zabawach nadszedł czas 

na obiad. Marta w rozmowie ze mną 

rzuciła krótki komentarz na temat 

posiłku: "Pomidorowa nawet nawet, 

ale schabowy to chyba był z kota". 

Na co Agnieszka z Natalia 

odpowiedziały ze śmiechem: 

"Pomijając schabowego, po sali 

biegał prawdziwy kot". Może uciekł 

z kuchni? :) Wszyscy najedzeni udali 

się na przerwę; pograć w piłkę, 

beczkę itp. Agnieszka opowiedziała 

mi o pewnej śmiesznej zaistniałej  

 

sytuacji: "Patryk z Ih próbował 

smaków natury. Pod namową innych 

zjadł pianę z jeziora". FUJ!! Po 

południu odbyło się ognisko, na 

którym tzw. Weluś 

(pierwszoklasista) grał na gitarze. Po 

godzinie 17 wszyscy byli w domach 

:) 

 

Dziękuję jeszcze raz dziewczynom 

za rozmowę i życzę, aby całe 3 lata 

w naszym liceum były tak 

pozytywnie spędzone jak ten 

dzień!  

Adrianna Głuszczuk 

 

 

 



 
 

Ż arty Karolka 
„Humor nie dla każdego” 

~Bartosz Socha 

Spotykają się dwa pączki i 

rozmawiają ze sobą: 

- Co słychać? - pyta pierwszy. 

- Ty, pączki nie mówią - odpowiada 

drugi. 

 

Kiedy krzesło ma depresję? 

- Kiedy nie ma oparcia. 

 

Czemu blondynka kładzie papryczkę 

chili na telewizor? 

- Żeby obraz był ostrzejszy. 

 

Jak nazywa się żona wykładowcy? 

- Wykładzina. 

 

 

Jakie są kamienie na dnie rzeki? 

 - Mokre. 

 

Po co sułtanowi zielone szelki? 

- Żeby mu spodnie nie spadły. 

 

Co łączy zakonnicę i pingwina? 

- Oboje nie potrafią latać. 

 

- Chodzi pani lodówka? 

- Tak, a co? 

- To niech ją pani łapie. 

 

Dlaczego blondynka nie ma drzwi w 

łazience? 

- Bo nie chce, żeby ją ktoś 

podglądał. 

 



 
 

Dzien  Chłopaka 

 

Z okazji Waszego Święta - my, dziewczyny,  

życzymy każdemu chłopakowi:  

- Dziewczyny - tylko tej najcudowniejszej,  

- Ciastek - tylko tych najsłodszych,  

- Samochodów - tylko tych najszybszych,  

- Zabaw - tylko najweselszych,  

- Przygód - tylko najciekawszych...  

i butów - takich, co najlżejsze w których wszędzie 

mógłbyś dotrzeć! 

 



 
 

Dzien  Chłopaka 

 

10 FAKTÓW Z ŻYCIA CHŁOPAKÓW 

1. Chłopacy w rozmowie z dziewczyną wyłączają się po pierwszych dwóch 

słowach, a na koniec uśmiechają się i przytakują mając nadzieję, 

że to nie było pytanie. 

2. Chłopacy myślą, że antyperspirant załatwia sprawę prysznica. 

3. Przy dziewczynie zawsze próbują wyjść na odważnych i nieustraszonych, 

tylko żeby jej zaimponować. 

4. Zaprzeczają, że są maminsynkami, mimo, że zrobią zawsze to co mama każe. 

 

5. Często są świetnymi kucharzami, więc to mit, że miejscem kobiety jest 

kuchnia, bo to królestwo faceta. 

 

6. Szafa chłopaka = podłoga. 

 

7. Sprawdzając czystość ubrania, po prostu je wąchają. Jeśli odór nie jest zbyt 

silny, można jeszcze założyć. 

 

8. W głębi duszy są romantykami, ale bardzo często tego nie okazują. A szkoda. 

 

9. Wszyscy faceci nie lubią słów „musimy porozmawiać”. 

 

10.Absolutnie każdy facet wygląda źle w skarpetkach i sandałach. 

 

 



 
 

Dzien  Nauczyciela 
 

 

Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom naszej 

szkoły chcielibyśmy złożyć, w imieniu uczniów, 

serdeczne życzenia z okazji zbliżającego się święta. 

Życzymy zdrowia, radości, cierpliwości i wytrwałości 

oraz sukcesów zawodowych. 

 

 

 

 

 



 
 

 

moi zł 

moi zł 

moi zł 

moi zł 

moi zł 

moi zł 

moi zł 

moi zł 

Dzien  Nauczyciela 

 

 

KTO TO POWIEDZIAŁ  

 

 

Moi złoci!   Mondzioły 

 

Fantastycznie 

 

A jak Arbuz 

       Powtórzę 

          Przymknijcie 

kopareczki 

 

Mój Boże!   

 

 

         3maj się 

        (to takie historyczne)  
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