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Klasy trzecie żegnają czwartoklasistów
Kącik kulinarny- koktajl dla maturzysty
Przesłanie

Tuż przed maturą kwitły kasztany
Żyło się jakby we śnie…

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy z klas czwartych!
Opuszczacie już mury naszej szkoły. Przed Wami wspaniałe wakacje i dużo
nowych wyzwań.
Niech wszystko, o czym śniliście, stanie się rzeczywistością!
Jeszcze tylko chwila pracy, poświęcenia przed egzaminami.
Niech zakończą się Waszym wielkim sukcesem.
Powodzenia!
W imieniu społeczności szkolnej Natalia Hetman

Chciałoby się rzec: chwilo trwaj… Maturzyści wspominają
cztery lata w ZSCKR w Karolewie

Szkoła kojarzy nam się przede wszystkim z nauką i budynkiem, do
którego musimy chodzić, ale nie tylko. Nasza szkoła każdego z osobna kształtuje
na człowieka, który jest ambitny i ma swoje cele do osiągnięcia. U nas ważne są
dobre relacje między nauczycielami, rówieśnikami, wychowawcami i ogólnie
pracownikami szkolnymi.
Każdy dzień różni się od siebie. Są to nie tylko zwykłe lekcje, klasówki,
przerwy, śmiech i zabawa, ale najlepsze są wspomnienia, które zapamiętamy do
końca naszego życia. W naszej szkole mają miejsce bardzo ciekawe aktywności,
związane z różnorodnymi okolicznościami. W pierwszej klasy już wiele się u nas
działo. Tradycją szkoły jest organizowana Karolewiada, w czasie której jest wiele
zabawy, konkursów i nawet możliwość tworzenia własnych piosenek, a klasy
mogą między sobą rywalizować. Bardzo miło wspominamy ten dzień, ponieważ
dla nas była to pierwsza i ostatnia Karolewiada. Niestety w kolejnych latach
pandemia przeszkodziła nam w planowaniu kolejnych takich wydarzeń. Tragedią
było zaczęcie zdalnej nauki, która trwała przez bardzo długi czas i to właśnie
zabrało nam wiele wspaniałych wspomnień związanych z naszą szkołą. Jednak
przed tym wszystkim chcielibyśmy wspomnieć o tych dniach w szkole, które na
pewno zapamiętamy i są ciekawym przeżyciem. Korzystnym dniem dla uczniów
był Dzień Klapka. Uczeń, który miał klapki, nie był pytany, więc warto było brać
udział w tym wydarzeniu. Pokazujemy, że nasza szkoła może być nietypowa i
zachwycająca, patrząc na święta, jakie obchodzimy. Interesującym wydarzeniem
były dni sportu, każdy mógł brać udział w biegach. Wiele się działo również w
Dniu Chleba. Kucharze i nie tylko oni, mogli wykazać się swoimi umiejętnościami
gotowania i pieczenia. Nasza szkoła jest wspaniała, ponieważ organizujemy różne
zbiórki charytatywne, w których udział może brać każdy chętny. Jednak
najciekawszym wspomnieniem z tych wszystkich lat były praktyki zawodowe
prowadzone w szkole. Wiele się nauczyliśmy. Dobrze wspominamy każde zajęcia,
a przede wszystkim praktyki, które odbywały się w Grecji. Każdy chętny miał
szanse właśnie tam nauczyć się czegoś nowego.
Ostatecznie każdy rok miał coś w sobie takiego, że możemy dobrze
wspominać. Wszyscy nauczyciele byli mili i pomocni dla swoich uczniów.
Chcielibyśmy podziękować każdemu nauczycielowi z osobna za te wspaniałe lata
nauki i zabawy. Na pewno każdy uczeń zapamięta te najlepsze młodzieńcze lata
szkolne.
Klasa IV PT

Z przyjemnością wracamy wspomnieniami do czasów, kiedy
rozpoczynaliśmy naukę w pierwszej klasie. Mieliśmy bardzo zgraną klasę, do tej
pory nią jesteśmy. Często wracamy do miłych chwil z poprzednich klas. W
pierwszej klasie w internacie mieliśmy otrzęsiny, dzień sportu, w którym
wygraliśmy rejs jachtem. W drugiej klasie zajęliśmy drugie miejsce w turnieju
piłki nożnej. W trzeciej klasie po długiej przerwie bardzo miło było wrócić i
zobaczyć wszystkich nauczycieli oraz kolegów i koleżanki. Pisaliśmy również
pierwszy egzamin zawodowy, który wszyscy zdaliśmy. W czwartej klasie zaczęły
się schody. Wybór przedmiotów na egzamin dojrzałości oraz ciężkie
przygotowania do drugiego egzaminu zawodowego. Po latach w pamięci nie
pozostaną wzory funkcji trygonometrycznych czy budowa silnika, ale atmosfera,
jaką stworzyli tam ludzie. Cztery lata minęły nam bardzo szybko i wesoło.
Przeżycia takie jak wycieczka na kajaki, wigilia szkolna i studniówka zostaną w
naszej pamięci na zawsze. Chciałoby się rzec: chwilo trwaj, ale ten czas mamy już
za sobą. Czas mija, ale wspomnienia pozostają. A więc co jeszcze pozostanie w
naszej pamięci? Ten czteroletni okres można określić mianem „niepełnego” z
powodu pandemii i zajęć zdalnych. Nie przeszkodziło to jednak w stworzeniu
pewnego rodzaju klimatu oraz koleżeńskich więzi. Pamiętamy pierwsze chwile,
gdy przekraczaliśmy mury tej szkoły, niepewni, „zieloni”, lecz wszystko się szybko
ułożyło. Pomogła nam w tym integracja w internacie, gdzie większość naszej
klasy zamieszkiwała. Pierwsze wspomnienie, które utkwiło nam w pamięci, to
inflacja, którą mogliśmy obserwować w bufecie szkolnym naszego wychowawcy
Cezarego Tyszki. Na początku naszej przygody można było się obłowić za bezcen,
a teraz? Wszystko kosztuje. Na szczęście Pani Pędzich nauczyła nas jak
dysponować finansami na podstawach przedsiębiorczości. Nie możemy
zapomnieć o Pani Szwark, która twardą ręką nauczyła nas języka wroga. Jeśli
chodzi o języki obce Pani Jagiełło i Pani Stukanowa, niczym dwa przeciwległe
światy, niebo i ziemia. Ale próbne matury wypadły bardzo dobrze, niczym
prawdopodobieństwo wygrania w totka, które obliczał Dawid Radomski. Była to
jedna z najzabawniejszych uwag zdobytych w naszej klasie. Zabawne były
również lekcje agrotroniki z Panem Lipką, który dał nam wiedzę potrzebną do
zdania egzaminu, przekazał nam też wiele życiowych mądrości. Zapamiętamy
wiele zabawnych anegdot z jego ust. Gdy mowa o anegdotach na usta ciśnie się
słynne powiedzenie: „zatańczym, toć można” Pani Fedczak. Czasem lekcje te były
trudne jak pielenie w ogródku, za to zbiory w maju, miejmy nadzieję, owocne.

Szczególnie zapamiętaliśmy teorię Einsteina, która głosi, że prędkość światła jest
stała dla każdego obserwatora, czyli jest bezwzględna… bezwzględna jak Pani
Wereda, gdy mawiała: młody człowieku, weź się do roboty, bo czego się nie
nalizałeś, tego się nie najesz. Język polski w większości spędziliśmy z kultową
postacią, czyli Panią Jurkiewicz, której życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.
Zakończymy to nawiązaniem do arcydzieła polskiej literatury: „Kończ waść,
wstydu oszczędź”. Dziękujemy za te cztery lata wszystkim nauczycielom,
pracownikom i rówieśnikom.
Klasa IV BT

Jesteśmy uczniami technikum weterynaryjnego. Zaczniemy
od tego, że posiadamy w naszej gromadzie aż szesnaście babeczek oraz jednego
czekoladowego muffinka. W skrócie chcieliśmy opisać naszą szkołę naszymi
oczami. Niektórym może to się wydawać niemożliwe, lecz naprawdę będziemy
tęsknić za tym miejscem, szczególnie za nauczycielami czy przyjaciółmi. Szkoła
zawsze się wydaje nudna, beznadziejna i tak dalej, lecz to zależy od naszego
nastawienia. Gdy jesteśmy smutni, to mówimy, że nienawidzimy tego miejsca,
ale prawda jest taka, że głupio jest nam przyznać, że ją lubimy. Musimy pamiętać,
że to my tworzymy szkołę, nie budynek czy nauczyciel, lecz w szczególności my,
uczniowie. Ta szkoła nauczyła nas sporo, nie tylko zawodu czy tego, że sin2alfa +
cos2alfa=1, lecz różnych ciekawych rzeczy takich jak: jak szybko przemknąć do
sklepiku po pepsi czy chipsy tak, żeby nikt nie zauważył. Komuś to może wydawać
się proste, lecz potrzeba kilkuletniej wprawy. My coś wiemy na ten temat. W
końcu kończymy czwartą klasę, więc młodsi mogą uczyć się od mistrzów. To
miejsce jest wyjątkowe, możemy być razem niezależnie jak bardzo się lubimy
bądź nie lubimy danego dnia. Możemy się rozwijać czy to poprzez kreatywne
gazetki, tańce śpiewy, przeciągnie liny, występy teatralne. Mieliśmy też wiele
śmiesznych historii. Na przykład w pierwszym roku całą klasą uciekliśmy z lekcji.
Wiemy, że nie ma czym się chwalić. Gdy chodziłyśmy na zajęcia z tańca,
wyglądałyśmy jak pokraki, ale za to było dużo śmiechu, lecz Pani Dorocie
Kuchcińskiej nie było do śmiechu, gdy zbliżał się dzień występu. Albo gdy
braliśmy udział w występach na apelu i zapominaliśmy tekstu na scenie i trzeba

było wymyślać coś spontanicznie. Śmiesznie było, gdy podczas robienia stu
babeczek zużyliśmy cały cukier, który był. Już wiemy, że nie każda z nas jest
stworzona do kuchni. Często żaliliśmy się Pani Joannie Cieleszyńskiej, a ona
musiała słuchać nas przez tyle godzin. Pani Bożena Fedczak dokarmiała nas
cukierkami, grożąc że nie zdamy. Gdy w trzeciej klasie wybieraliśmy się na
wyprawę do Grecji, poznaliśmy nasze wszystkie oblicza, które odkryliśmy
podczas szkoleń z profesjonalnym trenerem psów rasy doberman. Sami sobie
robiliśmy wycieczki klasowe bez wiedzy innych osób. Podczas nauki zdalnej
byliśmy tak leniwi, że nawet nie zmienialiśmy czcionki. Zgłaszaliśmy się na turniej
siatkówki tylko po to, aby nie siedzieć na lekcjach. Nasza klasa to jeden wielki
krzyk, ale za to jaki utalentowany. Chcieliśmy pokazać ze szkoła jest naprawdę
wspaniała pod wieloma względami i dlatego bardzo miło będziemy ją
wspominać.
Klasa IV LT

NASZ GOŚĆ: wychowawcy klas maturalnych:
pani Agnieszka Pędzich IV PT
pani Magda Jurkiewicz i pani Małgorzata Rodak IVLT
pan Cezary Tyszka IVBT

Redakcja: Cztery lata temu poznała/poznał Pani /Pan swoją klasę. Jakie emocje
temu
towarzyszyły?

Pani Agnieszka Pędzich: Pierwszemu spotkaniu z uczniami nowej klasy
towarzyszyło mi wiele skrajnych emocji. Poczynając od radości i ciekawości z
poznania nowych osób, poprzez obawę, czy uda mi się sprostać ich
oczekiwaniom, aż po nadzieję, że wspólnie stworzymy zgrany zespół klasowy.

Pani Magda Jurkiewicz: Nauczyłam się w swojej pracy, że życie to przeważnie
kompromis miedzy oczekiwaniami, marzeniami a rzeczywistością. Jednak, gdy na
szkolnym dziedzińcu cztery lata temu zobaczyłam grupę roześmianych choć
nieco niepewnych młodych ludzi, cieszyłam się że właśnie z nimi będę miała
przyjemność pracować. Moje pierwsze emocje to przede wszystkim ciekawość i
chęć poznania grupy. Pomyślałam, że skoro wybrali kierunek weterynarii, to
chciałabym się przekonać o ich wrażliwości i cierpliwości.
Pani Małgorzata Rodak: W pierwszej klasie byłam nauczycielem
wspomagającym.
Poznałam klasę, ucząc ich dwóch przedmiotów: anatomii i fizjologii w praktyce i
chowu i hodowli. Uczniowie wydali mi się mili i bardzo otwarci na wiedzę. Lekcje
były bardzo żywe i pełne pytań ze strony uczniów.
Pan Cezary Tyszka: Cztery lata temu poznałem swoich wychowanków i od
pierwszej chwili pokochałem tą niesforną (w tamtym czasie ) gromadkę
nieopierzonych chłopczyków. Emocje, jak zwykle w takich chwilach, martwiłem
się jak sobie poradzą w nowym środowisku, a ze swojej strony rozumiałem, że
muszę pokazać im drogę do dorosłości.

Redakcja: Z jakich działań i osiągnięć wychowanków jest Pani/Pan najbardziej
dumna/dumny?
Pani Agnieszka Pędzich: Moi wychowankowie to grupa ludzi, którzy podczas
nauki w szkole osiągali swoje mniejsze i większe sukcesy. Byli tacy, którzy osiągali
dobre wyniki w nauce i sporcie, inni wzorowo uczestniczyli w zajęciach
lekcyjnych, angażowali się w życie klasy i szkoły. Byli też tacy, którzy chętnie
uczestniczyli w akcjach charytatywnych oraz ci, którzy nie przeszkadzali działać
innym.
Ze
wszystkich
tych
działań
jestem
dumna.

Pani Magda Jurkiewicz: Przede wszystkim jestem dumna z postępów w nauce,
zdanych egzaminów zawodowych (semestralnych). Dumna jestem z tego, ze moi
wychowankowie potrafili zaangażować się w życie społeczności szkolnej i
reprezentować nasze Karolewo. Udało się nam wygrać jedną z edycji szkolnej
konkursu „Klasa z klasą” . Brawo dla Jakuba Młynarczyka , który pod „skrzydłami”
Pani Bożeny Fedczak zajął 7 miejsce w ogólnopolskim konkursie matematycznym
„Sapere aude” organizowanym dla sieci szkół rolniczych. Brawo dla Karoliny i

Amelii za wystąpienia wokalne, dla Uli i Oliwii za piękna dykcję i konferansjerki i
brawo dla wszystkich za liczne wystąpienia artystyczne. Dumna jestem także z
samodzielności i odwagi uczniów mojej klasy. Drzemie w WAS potencjał.
Pani Małgorzata Rodak: Dumna jestem z tego, że prawie w 100% uczniowie zdali
egzaminy zawodowe RL10 i RL11.

Pan Cezary Tyszka: Dumny jestem, jako nauczyciel w-f tym bardziej, ze zdobycia
przez klasę mistrzostwa szkoły w piłkę nożną halową w każdym roku swojej
nauki. Świetną sprawą jest że do czwartej klasy dotarło aż 25 osób.
Redakcja: Jakie ma Pani/Pan najlepsze wspomnienia związane ze swoją klasą?
Pani Agnieszka Pędzich: Niewątpliwie do tych wspomnień należą nasze zabawy
integracyjne w pierwszej klasie, kiedy dopiero poznawaliśmy się ale również
spotkania opłatkowe czy udział w szkolnych konkursach klasowych.
Pani Magda Jurkiewicz: Wspomnienia budujemy z ulotnych chwil…jest ich wiele.
Pamiętam wielki tort, który wjechał na salę gimnastyczną w Dniu Nauczyciela i
który moi wychowankowie sprawiedliwie podzielili. Bardzo miło wspominam
zaangażowanie klasy i udział w Karolewiadzie, zwłaszcza wykonywanie piosenki
naszego bloku „Zielonych”. W pamięci mam także konkurs na wykonanie
świątecznej kolędy czy udział w apelu z okazji 100-lecia Niepodległości (
upieczone muffinki z lukrem biało-czerwonym).Jednak najmilsze wspomnienia
to takie, które grzeją serce do dziś: występ „całej” grupy klasowej na scenie w
Dniu Nauczyciela, wspólna wycieczka razem z Panią Małgorzatą Rodak do
Weterynaryjnego Laboratorium Diagnostycznego w Ostródzie. Podczas mojego
pobytu w szpitalu obejrzałam także przygotowany przez moich wychowanków
występ i dedykowaną mi piosenkę :„Lubię być z nią”. W tych trudnych chwilach
było to dla mnie bardzo cenne.

Pani Małgorzata Rodak: Miłych wspomnień z klasą mam mnóstwo, ale chyba
najprzyjemniejsze i najbardziej satysfakcjonujące to te związane z pobytem na
praktykach w Grecji. To wtedy miałam możliwość spędzenia z nimi mnóstwa

czasu i odbycia niezliczonej ilości rozmów z każdym z nich. To mnie do nich
bardzo zbliżyło.

Pan Cezary Tyszka: Z uwagi na to, że przez duży okres czasu klasa uczyła się
zdalnie, to kontakt osobisty był bardzo ograniczony. Najlepsze wspomnienia,
które pozostaną mi w pamięci, to organizacja wigilii przez klasę podczas
pierwszej pandemii. Byli w drugiej klasie, a tak dojrzale do tego podeszli. Żadna
klasa w szkole nie zorganizowała wigilii.
Redakcja: Jak zmieniali się uczniowie w ciągu tych czterech lat?
Pani Agnieszka Pędzich: Moi wychowankowie, to już dorośli ludzie, bogatsi o
wiedzę, doświadczenie i dyplomy potwierdzające kwalifikacje w nauczanym
zawodzie. Gotowi na wyzwania, jakie przyniesie im los.

Pani Magda Jurkiewicz: Każdy człowiek powinien się zmieniać, gdyż wtedy jego
życie staje się wartościowe. Wiadomo, że zmiany moich wychowanków dotyczyły
przede wszystkim norm społecznych oraz zbudowania pozytywnych relacji w
klasie. Dziewczyny i Jakub –potrafią wykorzystywać swój potencjał. Największa
przemiana to przede wszystkim nauka zdolności organizacyjnych w różnych
sytuacjach, aktywność w działaniu na rzecz społeczności szkolnej czyli tzw.
podejmowanie inicjatywy i podniesienie własnej samooceny zwłaszcza przez
tych , którzy odważyli się uwierzyć nauczycielom i sobie , że potrafią .
Przykłady…występy na scenie podczas szkolnych uroczystości, udział w poczcie
sztandarowym. Jest tych zachowań jeszcze więcej
Pani Małgorzata Rodak: Na pewno dorośleli, ale wciąż są tymi samymi
rozgadanymi, walczącymi zażarcie o swoje prawa młodymi ludźmi.
Pan Cezary Tyszka: Nie będę oryginalny, że było fajnie popatrzyć jak z
chłopczyków stają się mężczyznami. Myślę, że w porównaniu do pierwszej klasy
w tym roku jest nas około 1000 kg więcej. Na ten wynik solidarnie zapracowali
wszyscy.

Redakcja: Co sprawiło Pani/Panu największą trudność w byciu wychowawcą?
Pani Agnieszka Pędzich: Starałam się przygotować swoich wychowanków do
kształtowania postaw odpowiedzialności za własne zachowanie i decyzje.
Zwracałam uwagę na refleksyjne podejście do tego, jak nasze postępowanie
może wpływać na funkcjonowanie grupy do której należymy. Pomimo to nie
wszyscy uczniowie wywiązywali się z obowiązków ucznia, nie wszyscy
otrzymywali promocję do następnej klasy. No ale cóż, każdy ma prawo do
popełniania błędów i uczenia się na nich, naprawiania ich i doświadczania
konsekwencji negatywnych zachowań.

Pani Magda Jurkiewicz: Szczerze…moja nieobecność.
Pan Cezary Tyszka: Zainteresować nauką, zmusić do systematycznej obecności
w szkole. Klasa jest bardzo zdyscyplinowana i nie miałem z nimi żadnych
trudności wychowawczych.
Redakcja: Czego chciałaby/ chciałby
pożegnanie?

Pani/Pan

życzyć swojej klasie na

Pani Agnieszka Pędzich: Życzę im, aby potrafili cieszyć się sukcesami i umieli
wyciągać wnioski z porażek. Wierzę, że dadzą sobie radę. Powodzenia w
dorosłym życiu!
Pani Magda Jurkiewicz: Życzę Wam Kochani, żebyście swoje wady przekuwali w
pozytywne, celowe działania. Życzę, żeby intuicja Was nie zawodziła a zdolności
organizacyjne
i cierpliwość wykorzystajcie na pomaganie innym.
Życzę wreszcie, żeby każdy z Was znalazł swoje szczęśliwe miejsce w życiu.
Pani Małgorzata Rodak: Chciałabym im życzyć, żeby w dorosłym życiu mieli dużo
szczęścia, dużo miłości, spełniali swoje marzenia, nie bali się podejmować
trudnych decyzji, które okazać się mogą trafne. Żeby spotykali na swojej drodze
dobrych ludzi, dzięki którym będą się rozwijać pozostając zawsze sobą.
Pan Cezary Tyszka: Na pożegnanie pobłogosławię ich, życząc spełnienia swoich
młodzieńczych marzeń i osiągnięcia najwyższych założonych przez siebie celów.

Rozmawiała Natalia Hetman

WYCHOWAWCA WE WSPOMNIENIACH MATURZYSTÓW
Dziękujemy

Pan Cezary Tyszka
Wychowawca jest osobą, która podczas edukacji w szkole średniej
kształtuje i naprowadza swoich podopiecznych na właściwą drogę życiową. Uczy
nas samodzielnego podejmowania decyzji i czerpania z nich jak najwięcej
radości, jeśli są właściwe. Kiedy jednak okazują się one złe, pokazuje nam jak
wyciągnąć wnioski, żeby nie popełnić tych samych błędów. Właśnie takim
Wychowawcą był dla nas Cezary Tyszka. Zawsze mogliśmy liczyć na Pana pomoc
i wsparcie. Choć my jako klasa, nie zawsze zachowywaliśmy się przyzwoicie,
nigdy nie zostawił nas Pan w potrzebie. Obdarował nas Pan szczególną troską,
ale też twardą ręką, dzięki czemu kończymy naszą cudowną przygodę w
technikum w tak licznym gronie. Zawsze będziemy pamiętać o Pana godnej i
sprawiedliwej postawie, jaką nam Pan ukazywał przez te cztery lata. W naszej
pamięci na zawsze zostanie wspaniała i niepowtarzalna studniówka, którą
zorganizował nam Pan mimo wielu przeszkód i przeciwności losu. Uroczystość ta
była zwieńczeniem naszej czteroletniej edukacji. Doskonale wiemy, ile wysiłku,
zdrowia i poświęcenia kosztowało przygotowanie tej niezwykłej imprezy. Nigdy
nie zapomnimy Panu tego wspaniałego gestu. W naszym dorosłym życiu,
będziemy starali się postępować zgodnie z zasadami moralnymi, których
nauczyliśmy się od Pana. Nasze sukcesy życiowe będą również Pana sukcesami,
ponieważ dzięki Panu jesteśmy tym, kim jesteśmy. Chcielibyśmy życzyć dalszych
sukcesów w wprowadzeniu młodzieży w dorosłe życie. Mamy nadzieję, że trafią
się Panu same zdolne klasy, takie jak my!

Dziękujemy IVBT

Pani Agnieszka Pędzich
Naszą wychowawczynią od pierwszej klasy technikum została Pani Agnieszka
Pędzich. Miło nas przywitała, oprowadziła po szkole, zapoznała ze wszystkim, co
było potrzebne. Czuliśmy, że jesteśmy pod dobrą opieką i kolejne cztery lata nie
będą takie trudne, jak myśleliśmy. Pani wychowawczyni przykładała wagę do
naszej frekwencji. Z czasem zrozumieliśmy, że robi to dla naszego dobra i
dobrego wizerunku w oczach innych nauczycieli i dyrekcji. W każdej
organizowanej imprezie szkolnej, zawodach, konkursach dawała nam duże
wsparcie, pomagała nam i zawsze w nas wierzyła, za co jesteśmy bardzo
wdzięczni. Fakt, że przez te cztery lata każdy z nas dał Pani o sobie "znać",
zarówno w dobrym, jak i złym sensie, ale myślimy, że jest to normalne, dzięki
temu poznaliśmy siebie i poprawiliśmy swoje błędy. Mimo tego Pani nigdy od
nas się nie odwróciła i stała za nami murem przed innymi nauczycielami.
Żałujemy, że nie udało nam się zintegrować na chociaż jednej wycieczce, ale były
różne tego przyczyny od nas niezależne. Covid zabrał nam sporo czasu, żeby
funkcjonować w społeczności szkolnej. Teraz, kiedy już odchodzimy, co prawda
w mniejszym gronie niż zaczynaliśmy naszą przygodę z technikum, jesteśmy
zadowoleni i niezmiernie wdzięczni za trud i wysiłek, jakiego Pani się podjęła.
Dziękujemy za wszystko, za to co dobre i chwilami złe, wiemy, że te
doświadczenia życiowe były nam potrzebne i na pewno będziemy o nich
pamiętać, wkraczając w pełne niespodzianek i przeszkód dorosłe życie. Życzymy
Pani dalszych sukcesów, zadowolenia z wykonywanej pracy, aby Pani nie
zapomniała tego spędzonego czasu razem z nami.
Klasa IVPT
Pani Magda Jurkiewicz i Pani Małgorzata Rodak

Te cztery pełne przebojów lata minęły nam bardzo szybko. Choć może nie
jesteśmy do końca zgrani, to każde z nas bardzo będzie za sobą tęskniło. Ale nie
chodzi tu o nas, tylko o nasze cudowne wychowawczynie. Zaczniemy od naszej
pierwszej damy, czyli Pani Gosi Rodak. Na pewno wielu z Was ją kojarzy, a jeśli
nie, to żałujcie. Jest to kobieta z klasą. Posiada ona ogromne serce do zwierząt,
jak i do nas, swoich prosiaczków. Mimo że jest krótko na etacie naszej
wychowawczyni, to tak naprawdę jest z nami całe cztery lata. Nawet nie
wyobrażacie sobie, co z nami przeżyła. Bardzo dużo jej zawdzięczamy, przede
wszystkim to, że cała klasa zdała egzamin zawodowy, serio, cała jak nigdy. Nasze
ucieczki, złe oceny, humorki, przewinienia… można by było wymieniać jeszcze
sporo, ale tak naprawdę trudno znaleźć słowa, które pokażą jak bardzo jesteśmy
jej wdzięczni przede wszystkim za to, że była dla nas wsparciem, gdy nasza

pierwsza wychowawczyni Pani Magda Jurkiewicz musiała na moment odpocząć.
To były dla nas bardzo trudne chwile. Choć tego nie okazywaliśmy, to bardzo to
przeżyliśmy. I za to największe brawa dla niej, że poradziła sobie z takim
ogromnym wyzwaniem, jakim jest wychowawstwo i na dodatek w klasie
maturalnej. Czas na podziękowanie dla cudownej, szczerej i naprawdę kochanej
kobiety, jaką jest Pani Magda Jurkiewicz. To dopiero jest przebojowa kobieta,
wszędzie jej pełno, naprawdę. Zna nas od podszewki i nic się przed nią nie ukryje.
Wiecie dlaczego? Pewnie nie. Ta cudowna pani przez te wszystkie lata była dla
nas jak mama, dosłownie, opiekowała się nami, dokarmiała. Trudno się opisuje
osobę, która oddała nam całe serce, więcej, całą siebie. Bardzo dużo włożyła w
to, żebyśmy byli tacy, jacy teraz jesteśmy.
Moglibyśmy opisywać nasze fantastyczne chwile, lecz nie da się tego opisać, bo
one są w naszych sercach. Pani Magdo, Pani Gosiu, bardzo, ale to bardzo,
dziękujemy Wam za te wszystkie lata razem. Choć czas się kończy, my wiemy, że
to początek dorosłego życia, do którego nas obydwie przygotowałyście. Dzięki
Wam jesteśmy gotowi na ciąg dalszy naszej zwariowanej historii, może i osobno,
lecz w sercach i wspomnieniach zawsze razem. Kochamy Was i dziękujemy.
Fantastyczna i jedyna taka klasa IV LT

KĄCIK KULINARNY

Magdalena Kolbus poleca ANTYSTRESOWY KOKTAJL
Składniki:
•szklanka liści szpinaku
•1 kiwi
•1 banan
•pół szklanki wody
Sposób przygotowania:
Umyte liście szpinaku(zawiera magnez, który pomaga walczyć ze stresem) wrzucamy w
całości do blendera, owoce obieramy, kroimy na kawałki i dorzucamy, a całość zalewamy
wodą. Miksujemy dwie minuty.

KILKA ŻYCIOWYCH MĄDROŚCI
na podstawie lektur „z gwiazdką”
Kraj lat dziecinnych! On zawsze zostanie
Święty i czysty jak pierwsze kochanie
„Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza
Bywają wielkie zbrodnie na świecie, ale chyba największą jest zabić miłość.
„Lalka” Bolesława Prusa
Ale Świętości nie szargać, bo trza, żeby święte były.
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego
Jeśli kto władzę cierpi, nie mów, że jej słucha; Bóg czasem daje władzę w ręce złego ducha.
„Dziady cz.III” Adama Mickiewicza
„Książka – to
mistrz, za darmo
nauki udziela.”

