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Drodzy Absolwenci Naszej Szkoły! 
Życzymy powodzenia i pomyślności w dalszym życiu :  

w zdawaniu egzaminów dojrzałości,  
odkrywaniu nowych dróg, podejmowaniu decyzji,  

wyborze studiów lub pracy, układaniu życia!  
Zdrowia i sił, by  realizować plany! Odważnych marzeń! 

 Wiary w  Siebie i własne siły!  Pokoju wewnętrznego,  
szczęścia osobistego, optymizmu i entuzjazmu!  

Redakcja 
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To już było…

Wagary ZST

Kurs AutoCAD

Targi Pracy

Świa
towy

 Dzi
eń Z

drow
ia

Turniej tenisa
 stołowego

Centralny ko
nkurs BHP

Turniej siatkówki

Turniej unihokeja w Brójcach
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„Nie daj się ludziom wciągnąć w ich  
burze - wciągnij ich w swój spokój”

Stres przedmaturalny
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Dawid Szmyt: Ta szkoła to jest jedno wielkie miłe wspomnienie na całe życie.

Łukasz Pilarski: Moje najmilsze wspomnienie to obóz żeglarski w Lubikowie.                              
Dziesięć najpiękniejszych dni, dużo wycieczek, wspomnień. Najgorsze wspomnienie mam z językiem 
angielskim w 4 klasie, bo było trudno zaliczyć.

Emilia Siegieda: Najmilej wspominam wyjazd integracyjny w klasie pierwszej, a najgorsze to przygo-
towanie do matury i stres z nim związany.

Mateusz Kędziora: Moje najmilsze wspomnienie to uczestnictwo w obozach żeglarskich                         
u pana Mazurka, a najsmutniejsze, że już stąd odchodzę. 

Paulina Pluskota: Najmilszym wspomnieniem okresu naszej nauki dla mnie była nasza integracja          
w pierwszej klasie. Spędziliśmy miło czas i polubiliśmy się nawzajem. Było dużo zabawy.

Nikola Kufel: Najlepszym czasem, który spędziłam w szkole był czas zajęć edukacji multimedialnej,     
na której dużo się nauczyłam, nabrałam odwagi i wszystkim polecam ten kierunek.  
Najgorszym przeżyciem były sprawdziany z matematyki.

Angelika Psarska: Moim najmilszym wspomnieniem jest każda chwila spędzona z moją klasą. Naj-
gorsze wspomnienie to sprawdziany, które trzeba było napisać, a nie było się na nie przygotowanym. 

Leszek Fliegner:  Moim najmilszym wspomnieniem była zdecydowanie studniówka. Najgorsze to lekcje 
języka angielskiego, kiedy musiałem się nauczyć cierpliwości i opanowania.

Mateusz Wilczyński: Moje najmilsze wspomnienie ze szkoły była to integracja w pierwszej klasie. Naj-
gorszym wspomnieniem była ucieczka z lekcji języka polskiego.

Kamil Kozłowski:  Moim najmilszym wspomnieniem to stołówka na „makiecie w s.21”, a najgorsze      
to nie klasyfikacja z języka polskiego. 

Szymon Żelechowski: Najmilsze wspomnienie to wycieczka do Niesulic oraz praktyki w Niemczech,  a 
najgorsze stres przed maturami. 

Kamila Pawełczyk: Najmilsze wspomnienie to poznanie wielu wspaniałych i wesołych znajomych,        
z którymi mogłam spędzić czas w szkole, a najgorsze natomiast były         
trudności z porozumieniem się z niektórymi nauczycielami. 

Wspomnienia Naszych Maturzystów
Uczniowie klas maturalnych za chwilę opuszczą mury Naszej Szkoły oraz przystąpią do 
egzaminu dojrzałości, zwanego maturą. Dla Nas wszystkich będzie to wydarzenie smutne, 
ponieważ wiążące się z rozstaniem. Każdy rocznik wpisuje się trwale w historię szkoły. 
Redakcja przeprowadziła wywiady z kilkunastoma Abiturientami.  

Zadałam Im następujące pytanie - Jakie jest Twoje najmilsze i najsmutniejsze wspomnienie 
z pobytu w Naszej Szkole?  

Agata Lisiewicz
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Złowrogi korsarz ucieka z mitycznego więzienia i planuje zgładzić wszystkich 
piratów na morzach. Aby mu przeszkodzić, Jack Sparrow musi zdobyć Trójząb 

Posejdona.

Wybawienie

Seryjny zabójca rusza w pościg za kobietą, która była 
świadkiem okrutnego morderstwa. Ścigana jednak nie 
będzie jego kolejną ofiarą, żądna 
zemsty, odwdzięcza się oprawcy tym samym.

Na duńskiej plaży zostaje odnaleziona butelka z niepokojącym 
listem. Sprawa trafia do departamentu Q, zajmującego się 

niewyjaśnionymi przestępstwami sprzed lat. 

PIEKŁO

Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara
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J. J. : Znam ciebie z sali 21 gdzie pełniłeś rolę przewo- 
dnika, opowiadającego z dużą swada, o tajemnicach   
kolejnictwa. 
Czy twoje plany życiowe wiążesz z koleją? 

J. T. : Od dziecka koleje były w moim życiu. Pamiętam 
te czasy, kiedy siedziałem na płocie i oglądałem 
parowozy. 
Kiedy cztery lata temu przyszedłem tu do szkoły razem 
z kolegami zaopiekowaliśmy się makietą. Nie ukry-
wam, pracy było dużo, jednak pozwalało mi to rozwi-
jać moje zainteresowania. 
Nie wiąże z tym przyszłości, ale wychodzę z założenia, 
że powinno się w życiu robić to, co się lubi. 

J. J. : Dziękuję Kubo za udzielenie wywiadu. Życzę w 
imieniu Redakcji, żebyś nadal we wszystkim był najlepszy 
z najlepszych. 

Joanna Jasińska: Tymku, 
od początku nauki w Naszej 
Szkole byłeś dziennikarzem 
„Enigmy”.  
Jak wspominasz te lata? 

Tymoteusz Bil:  Trudno 
mi powiedzieć, ale na 
pewno czas spędzony w 
gazetce nie był stracony.  

W „Enigmie”            
udoskonalałem swoje zdolności dziennikarskie, 
zarówno w formie wywiadów, felietonów, jak i 
licznie napisanych przeze mnie artykułów. 

J. J. : Wiem, że przeprowadziłeś wiele ciekawych 
wywiadów, który utkwił ci najbardziej w pamięci? 

T. B. : Najlepiej zapamiętałem pierwszy wywiad 
udzielony dla „Enigmy”. Był on przeprowa -
dzony z Kubą Sienkiewiczem, wokalistą ze-
społu„Elektryczne Gitary”.  
Rozmawiałem z Nim w Święto Niepodległości 
roku 2014 z okazji wydania przez zespół nowej 
płyty o historii Polski. 

J. J. : Tymonie, kończysz właśnie szkołę. Jakie są 
twoje plany na najbliższą przyszłość? 

T. B. :  Planuję dostać się na Politechnikę    
Poznańską, na kierunek związany z mecha-
troniką . 

J. J. :Dziękuję za rozmowę oraz miłą współpracę 
w tworzeniu gazetki szkolnej. W imieniu Redakcji 
życzę pięknie zdanej matury, dostania się na stu-
dia i szczęśliwego życia. 

ABITURIENCI
Redakcja przeprowadziła wywiady z Tymoteuszem Bilem dziennikarzem 
„Enigmy” oraz Jakubem Tyszkiewiczem Stypendystą Premiera i najlepszym 
wsród tegorocznych Techników.

Joanna Jasińska:  Kubo, przez 
kilka lat byłeś Stypendystą  
Premiera. Jak osiąga się taki 
sukces?  
Jakich rad i wskazówek 
udzieliłbyś koleżankom i kole-
gom? 

Jakub Tyszkiewicz:  Myślę,  
że najlepszym rozwiązaniem 
jest po prostu wykorzystanie całego czasu spędzonego 
na lekcji.  

Życzy
my su

kcesó
w i s

pełni
enia 

marze
ń.

Joanna Jasińska
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ALFABET MATURZYSTY 
Akceptuj dokonany wybór, podjęta decyzję; jest dobra, ponieważ jest Twoja!  
Bądź wnikliwy i krytyczny; nieustannie przyglądaj się wybranemu tematowi, 
zadaniom i poleceniom!  
Chwal siebie za odwagę prezentowania własnych przemyśleń!  
Dodawaj Sobie otuchy! Dowartościowuj Siebie, jeżeli inni o tym zapomną!  
Egzekwuj od Siebie oraz od innych należną Ci pomoc!  
Formułuj wyraźnie Swoje atuty, ale też mankamenty!  
Gospodaruj efektywnie zdobytymi materiałami, także zasobami własnej in-
teligencji!  
Hamuj zapędy badawcze prowadzące do nadmiernego rozbudowania wypowiedzi 
ustnej i pisemnej!  
Interpretuj wybrane teksty- dogłębnie i wnikliwie!  
Jednocz umysł i serce w pracy nad wypowiedzią ustną i pracą pisemną!  
Kieruj Swoją uwagę na różne aspekty zagadnienia!  
Licz się z własnymi możliwościami – eksponuj atuty!  
Łagodź stres Swój i rodziny, związany z egzaminem!  
Miej dużo cierpliwości i wyrozumiałości dla samego siebie!  
Nie oszukuj siebie – miej odwagę przyznać się przed Sobą do niewiedzy, możesz 
to jeszcze uzupełnić!  
Okaż dyskretne zainteresowanie swojej intuicji badawczej!  
Pozostań wierny wybranemu zagadnieniu!  
Rozwijaj Swoją samodzielność, Swój warsztat badawczy!  
Skup uwagę w równym stopniu na temacie, narzędziach badawczych, ale także 
na Sobie!  
Troszcz się o Siebie, ale także o dobre przygotowanie się do egzaminów– 
nieustannie poświęcając uwagę i czas!  
Uwierz w Siebie – w Swoje umiejętności krasomówcze, erudycję, zdobytą w cza-
sie edukacji wiedzę! 
 Wierz, że matura pozwoli Ci rozwinąć skrzydła i pokazać się od najlepszej 
strony!  
X ( niewiadoma – bądź na nią przygotowany)!  
Zaufaj Sobie, zdasz bardzo dobrze!!!  
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Matura to nie temat do żartów? 

W życiu ucznia szkoły średniej przychodzi taka piękna, cudowna i niesamowita, 
wyczekiwana chwila, kiedy żegna się ze szkołą i przystępuje do matury.  
Tym, Którzy do niej podchodzą towarzyszy strach przed nieznanym, liczne    
zmienne emocje. 
Znam też takich, którzy podchodzą do tego arcyważnego sprawdzianu na luzie.  
Maturę zdawało wielu liderów znanych i popularnych zespołów muzycznych.  
Oto ich reflekcje w tekstach piosenek :  
 

„I co ja robię tu, co ty tutaj robisz 
dwanaście ciężkich szczerozłotych  
koron Twoją głowę zdobi. 
Każdy powiedział to co wiedział 
trzy razy wysłuchał dobrze mnie 
wszyscy zgadzają się ze sobą 
a będzie tak jak jest.”  
                            Elektryczne Gitary 
 
„Człowiek czasu nie zatrzyma
Mamy czas, mamy czas, mamy czas
Czas nie goni nas
Chociaż nam czas ucieka.”  
                                      Arka Noego 
 
„Dużo bym dał, by przeżyć to znów -
Wehikuł czasu - to byłby cud!  
To już minęło, ten klimat, ten luz.
Wspaniali ludzie nie powrócą,
Nie powrócą już! Nie!” 
                                               Dżem  

 

NASZ ZESPÓŁ:  
Redaktor naczelny: Kamil Olejniczak 
Z-ca redaktora: Dominik Błoszyk 
Członkowie redakcji: Asia Zuza, Joanna 
Jasińska, Tymoteusz Bil, Patryk 
Jankowiak, Agata Lisiewicz,  
E-mail: zstgazetka@gmail.com

„Już niedługo, coraz bliżej (…) 
Już za dzień matura,
[Ojejku! Co to będzie?!]
Za godzinę.
Już niedługo, coraz bliżej,
Już za chwilę!” 
                            Czerwone Gitary 
 
„Wstawaj i walcz to twoje dzieło 
Wstawaj i walcz o lepszy byt 
Wstawaj i walcz tak jak przystało 
Wstawaj i walcz”  
                                             Boys

Dziękujemy Naszej 
Koleżance redakcyjnej 
Angelice Psarskiej 
za wszystkie 
karykatury narysowane 
w okresie trzyletniej 
współpracy. 
Pomyślności na 
maturze i w życiu.
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