
"Nie można pytać życia o sens, można mu tylko sens nadać... 

Cała wielkość naszej przygody polega na życiu, które 

przychodzi do nas z pustymi rękoma, lecz opuścić nas może 

wzbogacone i przekształcone.„ 

Romain Gary   



KABARET  

  

w składzie: 
 
JULIA POPŁAWSKA  z kl.  II a 
KAROL GÓRECKI z kl. II a 
JAKUB HRYCIÓW z kl. III a 
KONRAD KLECZKOWSKI z kl. II LO 



Świetny organizator wszelakich 
imprez w szkole, jeden  
z wokalistów w zespole ‚ Art. – 
Vocal’,  oraz naszych szkolnych 
dziennikarzy piszących artykuły 
do ‘Wieści z Karlina’. 
 
Radny Młodzieżowej Rady 
Gminnej w Karlinie, Laureat 
etapu wojewódzkiego konkursu 
pt’ Ptaki, ptaszki i ptaszęta’ oraz 
Konkursów z biologii i chemii. 

 
Ma również za sobą kurs 
ekonomiczny ”Na własne 
konto”, oraz wiele konkursów 
związanych z bankowością lub 
ekologią. 

MICHAŁ SZULC 
uczeń kl. III a 



 

uczennica klasy I c ,  
wokalistka zespołu Art. - Vocal 

ZUZANNA 

KASPRZAK 

„Wolę być niedoskonałą wersją samej siebie, niż najlepszą kopią kogoś innego” 



LAURA  

CIBA 

Uczennica klasy I a 

 

Pasja: muzyka, gra na skrzypcach, taniec ….  

i  konie… , gdyż Laura jeździ konno w Profesjonalnej 

Szkole Jazdy Konnej. 



POD BATUTĄ  
PANI DOROTY 
MUSZYŃSKIEJ 

SZKOLNY  
CHÓR  



  DOMINIKA 
OCHENKOWSKA   

 
uczennica kl. III a   

od 3 lat w Białogardzkim Chórze Kameralnym 
„Bel Canto”. Ma za sobą liczne koncerty 
bożonarodzeniowe oraz wydaną płytę  
z kolędami. Wraz z chórem – rozpoczyna 
właśnie nagrywanie nowej płyty. 
 
Plany na przyszłość: …… oczywiście Liceum 
Plastyczne (gdyż pięknie maluje) i zdanie 
egzaminów końcowych w Państwowej Szkole 
Muzycznej w Białogardzie, gdzie nasza 
uczennica uczy się grać na gitarze i pianinie. 



‚Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń’… 
 

RAFAŁ KAMIŃSKI 
 
uczeń klasy II a 
gra na gitarze i na trąbce, 
tańczy Breakdance 
 

SZYMON PAWLIK 
 
uczeń klasy I b 
ćwiczy zapasy,   
tańczy Breakdance 



KÓŁKO  

GRY NA GITARZE 

w składzie: 
 
MAGDALENA EHRT  z kl. II LO 
TYMOTEUSZ POPŁAWSKI z kl. III a 
JAKUB POPŁAWSKI z kl. III a 
DOMINIKA OCHENDOWSKA z kl. III a 
NATALIA KURJATA z kl. III a 
PARTYCJA MICHAŁEK z kl. III a 
KATARZYNA HENIK z kl. III a 
RAFAŁ KAMIŃSKI z kl. II a 
JULIA POPŁAWSKA z kl. II a 
WIKTORIA KASPRZAK z kl. I b 



NASI ZAPAŚNICY 
Kadra narodowa Polski: 

KRYSTIAN BRZEZIŃSKI  
AMANDA TOMCZYK 

złote, srebrne i brązowe  
medale 

KAMIL ANGROT  
HUBERT SUDOŁ  
KAMIL MADEJSKI 



NASZE ORLIKI 
w składzie: 
KLAUDIA SKOCZYLAS 
KINGA SZYMAŃSKA 
AMANDA TOMCZYK 
KINGA NIEDBALSKA 
NATALIA SOBIERAJSKA 
ZUZANNA KIEDROWSKA 
MAGDALENA PERKOWSKA 
MARTYNA MAKSALON 

 
Zdobyły 5 miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Orlika w  Warszawie 

nasi piłkarze: 

KLAUDIA SKOCZYLAS – z kl. II b 
i 

ADRIAN CYBULA – z kl. I b  



NASI ZNANI ASOLWENCI 

ELŻBIETA WÓJCIK  - zdobywczyni tytułów: Mistrzyni Świata, 

Vice Mistrzyni Świata, Trzykrotna Mistrzyni Europy, Mistrzyni Unii Europejskiej, 
kilkukrotna Mistrzyni Polski, złota medalistka II Młodzieżowych Igrzysk 
Olimpijskich. 

MATEUSZ POLSKI - złoty medalista Mistrzostw Polski 2013, 

wicemistrz Polski, złoty medalista międzynarodowego pięściarskiego 
memoriału Leszka Drogosza 2014, złoty medalista mistrzostw Polski 2014 

PAWEŁ POLSKI - wicemistrz Europy kadetów i trzykrotny mistrz Polski 

w boksie 

RADOMIR OBRUŚNIAK - 

brązowy medalista Polski 2013 

EWA PAWLIŃSKA 

Maluje, rzeźbi, jest współpomysłodawczynią akcji charytatywnej 
„HAJS NA NONY”, której celem jest pomoc Agnieszce Gawron. 
Ostatni sukces to I nagroda za przedmiot wykonany z drewna  
w konkursie „DREWNO JEST WSPANIAŁE‚.  



„Aby wytrwać w sztuce trzeba czegoś innego  

i czegoś więcej niż wrodzonego talentu,  

które wypełniają życie i nadają mu sens.  

Trzeba namiętności i cierpienia„ 

                                                     Henryk Ibsen 


