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          RADY NIE BEZ PARADY  
___________________________________________ 

                                                  Przyjaciel - ktoś, przed kim można głośno myśleć  [ Ralph Emerson ] 

  

Rok 2017/2018 ogłosiliśmy Rokiem wartości              

w wychowaniu i profilaktyce. Myśląc, mówiąc               

i pisząc o wartościach na dłuższą chwilkę 

zatrzymaliśmy się na wartości, bliskiej nam 

wszystkim-  wartości przyjaźni.  
„Przyjaźń z całym światem zaczyna się od przyjaźni              

z najbliższym otoczeniem” A. Różanek  

W grudniu, miesiącu kończącym rok, zamykającym 

różne ważne i mniej ważne sprawy ogłosiliśmy 

konkurs na Przyjaciela Roku w trzech kategoriach: 

Najlepszy Przyjaciel w Klasie, Najlepszy Przyjaciel 

w Szkole, Najlepszy Przyjaciel Pracownik Szkoły.  

Wyniki i wnioski   

Lubicie różnych ludzi, za bardzo różne rzeczy, a 

raczej za bardzo różne ich zalety 

Najlepsi przyjaciele w klasie IIILOP to między innymi: Paula 

Stanecka, bo można porozumieć się z nią bez słów, Ola Frencel 

– kochana, miła, pomocna, szczera, Martyna Buła, Adam 

Piwowarczyk, Szymon Woźniak, Kamil Gręźlik, Wiktoria, 

Marlena, bo jest najlepszą osobą w klasie, zawsze pomocna, 

pomocna we wszystkim. I inni,……. 

Najlepsi przyjaciele w klasie ILOP, to Wiktoria Adam. Urszula 

Zawarty, Dawid Gracz, Magdalena Marcinkiewicz, Wiktoria 

Sochacka i inni,….Nazwiska już wkrótce.   

Najlepsi przyjaciele w klasie ILOW/ S to: Wiktor Zając, 

Przemek, Kasia Grzywacz, Patryk Tokarski, Patryk Mordal, 

Marcin Jaworski, Filip Zielenda, Dominik Pandel, Iwo 

Warszawski, Jakub. 

Nominowani Najlepsi Przyjaciela dla całej 

społeczności szkolne: Natalia Paizert, Kamila 

Raźniewska, bo zawsze jest pomocna, Oliwia 

Odolanowska, przyjazna, sympatyczna, 

….Wiktor Koteras, fajny, uśmiechnięty, dobrze 

rozumie się z kolegami. Patryk Tyliszczak – miły 

dla wszystkich, Oliwia Kula – można z nia 

porozmawiać, Kacper Kokot – ma szacunek i 

posiada inteligencję…….  I wielu, wielu 

innych, jeśli chcecie wiedzieć, kto, to 
musicie przyjść na wręczenie nominacji 
i nagród.  

Nominowani- najlepsi przyjaciele w kategorii – 

Przyjaciel Pracownik: P. A. Gniazdowska, bo 

jest fajna, zabawna, uprzejma, dobrze uczy, 

jest bardzo miła, ma zasady i charyzmę, 

sympatyczna. P. K. Kaczmar, P. Olek,, i inni ….. 

Jeśli chcecie wiedzieć więcej zapraszamy na 

zakończenie naszego konkursu  
  

Nominowani klasie IILO Karolina Dziura, Damian Gac, 

Mateusz Jagodziński, Natalia Cieśla, Paulina Tułacz, 

Dawid Wojcieszek, Patryk Czekański, Szymon 

Laskowski, Kamil Kasprzycki. Kto zwyciężył  już 

wkrótce uroczyste wręczenie nominacji i nagród 

zwycięzcom ♡♡♡ 

 



 

Jeśli nie mówić, nie czytać, nie spogląda na przyjaźń, ale jej dotykać, ją doświadczać, 

to tylko we wspólnej zabawie, we wspólnych zmaganiach, we wspólnej walce. 

 W grudniu roku 2017 odbył się kolejny w naszej szkole Turniej Mikołajkowy. Zmagania uczestników opisała i zarejestrowała 

Paulina Dąbrowska, nasz klubowy korespondent.  
 

        Turniej Mikołajkowy pozwolił nam uczestniczyć                   

w doświadczaniu przyjaźni. Odbył się 08.12.2017r.  
Uczestniczyły w nim wszystkie klasy naszego liceum oraz 
jedna reprezentacyjna grupa z gimnazjum. Odbyły się trzy 

konkurencje: wyścigi rzędów, piłka nożna i siatkówka.                   
W każdej dyscyplinie uczniowie walczyli zaciekle, lecz fair 
play. Bezkonkurencyjni okazała się klasa 3LOP, która 
zwyciężyła w turnieju. Drugie miejsce zajęły klasy pierwsze, 

a trzecie miejsce klasa II. Gratulujemy wszystkim 
drużynom. Cały turniej przebiegł w przyjaznej i miłej 
atmosferze. Wierzę, że zostanie zapamiętany przez 

wszystkich uczestników i obserwatorów.  Nasza turniejowa 

zabawa potwierdza wartość przyjaźni;                        
Świat przyjaźni to świat pełen ciepła                  

i zaufania. P. Dąbrowska  

Był czas na zmagania… 

 

 

 
 

 

 

 

 

Był czas na nagrody i gratulacje.. Był czas triumfu  

 

 

W listopadowe ciemne, zimne i nieprzyjemne noce  

zaprosiliśmy Was do konkursu na piosenkę na temat 

przyjaźni. Noce okazały się jednak nie tak ciemne             

i nie tak nieprzyjazne, bo nie garneliśćei się do 

pisania tekstów. Ku naszej radości wpłynęła jedna, 

ciekawa propozycja, która została laureatem 

naszego konkursu.  

Szymon Laskowski i Daniel 

Zawadzki przedstawiają ……….➡ 

 

…..Trudno ją znaleźć, ona jest złudna,  

Kontakt między nami, który nie tak łatwo 

urwać,  

Chociaż kilkanaście lat na blokach, widać, 

dla mnie między nami, nieśmiertelna 

przyjaźń……. 
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