
Jesienny numer gazetki jest w tym roku poświęcony pierwszym klasom, a jest 

ich aż osiem, co daje razem 238 osób! Nie jest możliwe zaprezentowanie ich 

wszystkich z osobna, więc przygotowaliśmy zbiorowe charakterystyki.  

Klasa 1 a 

Jesteśmy klasą 1A potocznie nazywaną klasą mundurową (OPW). Na ogół jesteśmy zgrani, jednak zdarzają 

się pomiędzy nami małe sprzeczki, które szybko wyjaśniamy. Mamy niesamowite poczucie humoru, ale czasem 

tracimy nad nim kontrolę, przez co wprowadzamy w stan poddenerwowania  Pana Bułaja  czy też innych 

nauczycieli. Ogólnie to  jesteśmy super. 

Klasa 1 b 

Co można powiedzieć o klasie I B? Na pewno to, że jesteśmy dość liczną klasą. Jest nas aż trzydziestu jeden. 

Jesteśmy klasą akademicką i dzielimy się na trzy rozszerzenia. Dwadzieścia dwie osoby postanowiły 

rozszerzać biologię i chemię, siedem osób matematykę i fizykę oraz dwie osoby matematykę i biologię. Naszą 

wychowawczynią jest wyrozumiała, szanowana i mająca poczucie humoru Pani Marzena Lewandowska. Mimo 

tego, że znamy się dopiero miesiąc, dogadujemy się dość dobrze. W naszej klasie jak na razie nie ma żadnych 

konfliktów. Każdy z nas ma swoje własne zainteresowania. Niektórzy są fanami piłki nożnej, a inni jeżdżą 

konno, słuchają muzyki, czytają książki, oglądają seriale lub po prostu uwielbiają spać. Powoli 

przyzwyczajamy się do codziennego życia w liceum, choć nie jest to łatwe. Mamy nadzieję, że każdy dzień 

spędzony tutaj będzie przez nas miło wspominany. 



Klasa 1 c 

Hejka! Chcielibyśmy przedstawić wam naszą klasę. 1C - kierunek humanistyczny. Brzmi nudno, ale uwierzcie, 

że nudno nigdy nie jest. Oto nasza trójka klasowa: przewodnicząca - Aleksandra Powchowicz, stworzona do 

bycia przewodniczącą, wspaniale motywuje klasę do różnych zadań. Zastępca - Julia Chanas, zawsze pomocna 

i miła, mimo iż czasami zdarzają się jej złe dni, gdy potrafi być naprawdę wredna, ale kiedy trzeba, pomoże 

jak tylko może. No i skarbnik - Kinga Boberska, dziewczyna stworzona do liczenia i zarządzania pieniędzmi. 

Zawsze można na nią liczyć, jeśli chodzi o zbiórki pieniędzy na rzecz klasy i nie tylko. A co możemy 

powiedzieć o klasie? Grupa ludzi z głową pełną pomysłów! Mimo że mają różne zainteresowania, to zawsze są 

zgrani i gdy trzeba zrobić jakiś projekt klasowy lub cokolwiek, zawsze, ale to zawsze, wykonają świetną 

robotę i nigdy nie zawiodą. 

Klasa 1 Tfr 

Nasza klasa to przyszli technicy fotografii i multimediów oraz technicy rachunkowości. Jesteśmy bardzo 

spokojną i pomocną grupą. Możemy na sobie polegać i wzajemnie się wspierać. Nawiązaliśmy już pierwsze 

przyjaźnie. Początki były trudne, szczególnie z zapamiętaniem imion wszystkich osób. Co dzień wiedzy nam 

przybywa, choć z ocenami już różnie bywa.     



Klasa   1 TI 

Nie ma u nas żadnej dziewczyny, 

stąd nietęgie nasze miny. 

Będziemy zgraną paczką, 

nie wywiozą nas stąd taczką. 

Będziemy słuchać nauczycieli.  

Fruwać jak aniołki w bieli. 

Przygotujemy się do matury. 

Skruszymy wszystkie mury. 

Zdamy ją razem celująco -  

prawda, że brzmi obiecująco. 

Póki co my pierwszaki, 

jesteśmy debeściaki! 



Klasa 1 m 

Dzisiaj opowiem wam o naszej klasie 1 mechanicznej. Nasza przygoda rozpoczęła się całkiem niedawno, bo 1 

września. Znamy się krótko, ale codziennie się siebie uczymy . Jest nas 29 samych przystojniaków ! Opiekę 

nad nami sprawuje Pan Mieczysław Maćkowiak. Z każdym dniem integrujemy się, dzięki czemu każdy dzień 

jest fajniejszy. Dla nas  ta klasa jest wspaniała. 

Klasa 1 wa 

Jesteśmy klasą wielozawodową, tzn. że uczymy się różnych zawodów. Wśród nas są: sprzedawcy, kucharze, 

piekarze, stolarze, fryzjerzy i elektrycy.  Tworzymy zatem bardzo różnorodną, dość liczną  bo aż 32 

osobową grupę. Do szkoły chodzimy we wtorki, środy i czwartki. W poniedziałki i piątki mamy praktykę, 

którą realizujemy u różnych pracodawców. 



 

Klasa 1 w 

Klasa I w jest klasą wielozawodową. Uczniowie kształcą się w zawodach: sprzedawca, fryzjer, monter 

zabudowy, murarz-tynkarz, elektryk, tapicer, stolarz, cukiernik, piekarz. W przyszłości będziemy na pewno 

fantastycznymi fachowcami, więc już dziś można zapisywać się do kolejki. 

 

 

 

 

 


