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Moi drodzy Uczniowie, a wkrótce Absolwenci naszej Szkoły!  

Klasa IVT 

 Dopiero co zaczynaliście naukę w naszej Szkole. Lata trudów, małych zwycięstw i krótkich 

niepowodzeń za Wami. Cztery lata szybko minęły….  Każdy z Was zapamięta je inaczej. Jedni będą 

wspominać radość z dobrych ocen, czy gorycz nieudanego sprawdzianu,  inni- zawarte znajomości, 

często przyjaźnie. Dziś żegnamy Was. Idziecie w życie z kapitałem, tworzonym przy wsparciu wielu  

ludzi, którzy starali się Wam pomóc odnaleźć drogę, którą pójdziecie w dalsze, już dorosłe życie.  

Spotkaliście tu nauczycieli, których łączyły życzliwość i chęć przekazania Wam wiedzy, na której 

możecie budować nie tylko zawodową karierę, ale wartości i postawy takie jak: uczciwość, godność, 

szacunek dla siebie i drugiego człowieka, tolerancja, patriotyzm, wytrwałość w dążeniu do celu. Niech 

ta wiedza oraz umiejętności przydadzą się Wam w codziennym życiu. 

 Życzę Wam, abyście stali się dobrymi,  mądrymi ludźmi i potrafili z tej mądrości korzystać 

zgodnie z przesłaniem zawartym w wierszu znanego Wam romantycznego wieszcza: 

 „Na co będą potrzebne, pytało pacholę,  

Trójkąty, czworoboki, koła, parabole? 

Że potrzebne, rzekł mędrzec, musisz teraz wierzyć;  

Na co będą potrzebne, zrozumiesz, gdy zaczniesz świat mierzyć”. 

Prof. Maja Janik 

Do Absolwentów Klasy IIITA 

                   Chcę  Wam pogratulować  pomyślnego ukończenia szkoły. Życzę Wam  zdania matury i 

egzaminów zawodowych. Myślę, ze będziecie uczyć się w dalszym ciągu. W końcu człowiek uczy się 

przez całe życie. 

Z nostalgią wracam myślami do tych lat, które spędziliśmy tu wspólnie. Przeżywaliśmy razem radości 

i smutki. Przekonaliście mnie, że jesteście uczciwymi, wrażliwymi i otwartymi młodymi ludźmi. 

Jestem z Was bardzo dumna. Dziś, kiedy opuszczacie szkołę, chciałabym Wam życzyć sukcesów w 

realizacji Waszych dalszych planów życiowych. Życzę Wam spełnienia marzeń. Postarajcie się dobrze 

wykorzystać potencjał, jaki zgromadziliście w ciągu trzech ostatnich  lat nauki w naszej szkole.  

Myślę, że jeszcze nie raz będziecie wracać myślami do chwil, które tu spędziliście. Jest to przecież 

część Waszego życiorysu. Nie zapominajcie, zatem swojej szkoły, która pozostanie dla Was zawsze 

otwarta. Odwiedzajcie nas, którzy tu zostajemy i chwalcie się swoimi sukcesami. Zawsze będziecie tu 

mile widziani. Teraz jeszcze kilka egzaminów i wybór należy do Was. 

                 mgr inż.  Wiesława Raczyńska 

 



Z PAMIĘTNIKA MECHANIKA I ELEKTRYKA 
 

 

 Podobno z teorią mamy do czynienia, gdy nikt nic nie wie. Z praktyką, 

gdy nic nie działa. Połączenie teorii z praktyką jest wtedy, gdy nic nie działa i 

nikt nie wie dlaczego. Dlatego często wydaje się nam nauczycielom, że nasi 

uczniowie przez lata nauki w ZSZ i później w technikum, funkcjonują zgodnie z 

tą zasadą. Nauczyciele  teorii narzekają, że uczniowie się nie uczą i nic nie 

umieją. Instruktorzy na warsztatach narzekają, że  z umiejętnościami  

praktycznymi jest podobnie. 

Na szczęście życie weryfikuje te teorie. Okazuje się, że nasi absolwenci stają się 

po ukończeniu szkoły cenionymi pracownikami. Doskonale radzą sobie z 

zadaniami praktycznymi i szybko stają się fachowcami w swojej dziedzinie.  

Okazuje się również, że wiedza teoretyczna, która z takim trudem „wchodziła 

im do głowy”, wtedy, gdy byli uczniami, znacznie łatwiej jest przyswajana 

wówczas, gdy zależy od niej awans w pracy, wyższa pensja czy zdobycie 

nowych uprawnień. Okazuje się na ogół w takich sytuacjach, że szkoła dała im 

solidne podstawy w postaci umiejętności obsługi obrabiarek, umiejętności 

spawania, obsługi komputera. Tak naprawdę nawet tygodniowe praktyki z 

pneumatyki czy programowania obrabiarek sterowanych numerycznie odbyte w 

technikum, ułatwiają późniejszy start zawodowy. Kiedy spotykamy naszych 

absolwentów po latach i dowiadujemy się, że ukończyli  trudne studia na 

politechnice, zajmują   wysokie  stanowiska  albo  są dobrymi rzemieślnikami i 

po prostu dobrze radzą sobie w życiu, to jest to największą satysfakcją dla 

nauczycieli i wychowawców, dowodem na to, że nasza nauczycielska praca nie 

poszła na marne, a nasi uczniowie potrafią połączyć teorię z praktyką.             

mgr inż. Hanna Ciećko 

 
 

 

 

         

 

Redakcja Gazetki Szkolnej „Zes press” życzy Miłym Absolwentom samych 

tylko sukcesów i pogodnych dni w życiu! 

 
 

 

 



     

 

 
Na motywach  wiersza J. Przybory                 

 „ Bez Ciebie Szkoło” 
Bez Ciebie jestem tak smutny 

Jak kondukt w deszczu pod wiatr. 
Bez Ciebie jestem wierutny 

Pozór mężczyzny i ślad. 
Bez Ciebie jestem nieładny, 
Bez żadnej szansy u pań. 

Bez Ciebie jestem bezradny 
Jak piesek, co wypadł z sań. 
Bez Ciebie jestem za krótki 
Na długą drogę przez świat. 
Bez Ciebie jestem malutki 
I wytłuc może mnie grad. 

Bez Ciebie jestem tak nudny 
Jak akademie na cześć. 

Bez Ciebie jestem tak trudny, 
Że trudno siebie mnie znieść. 
Bez Ciebie jestem niepełny 
Jak czegoś ćwierć albo pół. 
Bez Ciebie jestem zupełny 

Chomąt, łachudra i wół. 

LIST PEDAGOGA DO  ABSOLWENTÓW             

Gratuluję ukończenia szkoły, a w prezencie przekazuję Wam wykaz 

różnych umiejętności, które zdobyliście w szkole. 

Zachowaj gazetkę na pamiątkę, a z tej „ściągi” skorzystaj wtedy, kiedy 

trzeba będzie przekonać innych, że jesteś wartościowym kandydatem do pracy 

lub dalszej edukacji. Absolwent powinien umieć: 

analizować, badać, definiować, diagnozować, dobierać, formułować, 

identyfikować, kierować, ilustrować, izolować, konstruować, kontrolować, 

manipulować, mierzyć, nazywać, objaśniać, obliczać, oceniać, oczyszczać, 

odróżniać, oznaczać, planować, prowadzić, przygotować, realizować, 

rozdzielać, rozwiązywać, sprawdzać, stwierdzać, syntetyzować, szacować, 

weryfikować, uzyskiwać, uzasadniać, wnioskować, wprowadzać, wskazywać, 

wykonywać, wymieniać, wykreślać, zamykać, zapobiegać, ustalać, zastosować, 

uaktywniać, udzielać, uprzedzać, zmieniać. 

Analizując aktualny stan rzeczy, w tym badając tegoroczne oferty biur 

turystycznych i zasoby własnego portfela oceńcie potencjalne możliwości 

zorganizowania atrakcyjnych wakacji. Uzyskane informacje zweryfikuj z 

przyjaciółmi, bo najlepsze wakacje, to wakacje w dobrym towarzystwie.                                                                                       
                                                                                                         mgr Janina Włodarek 
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