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Nasz kwietniowy numer gazetki poświęcamy Wam- Koledzy i
Koleżanki z klas maturalnych.
Mamy nadzieję, że będziecie ciepło wspominać naszą Szkołę i nie raz
zatęsknicie do chwil, które tutaj przeżyliście. Wierzymy, że to dla Was
jeszcze nie jest koniec nauki, a każdy dzień będzie przynosił Wam
coraz to nową wiedzę i doświadczenia oraz mnóstwo nowych,
ciekawszych wyzwań – czego już Wam zazdrościmy!
Życzymy Wam sukcesów, podejmowania samych słusznych decyzji –
chociaż podobno człowiek uczy się na błędach oraz spełnienia marzeń
– zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Trzymamy za Was kciuki na maturze i egzaminie zawodowym!
Nie zapominajcie o Nas!
OD READAKCJI

Podziękowania, życzenia i wiele ciepłych słów oraz uśmiechów
kierują
do Was także Wasi Nauczyciele i Dyrekcja naszej Szkoły.
Drodzy Absolwenci!
Szybko minęły te cztery lata. Jeszcze nie tak dawno przyszliście "na Warecką", będąc
absolwentami gimnazjum, a już opuszczacie szkołę jako młodzi ludzie, przed którymi otwiera
się świat i nieograniczone możliwości. Na zakończenie naszej wspólnej przygody chciałam
Wam powiedzieć: jeśli możecie coś zrobić albo o czymś marzycie - zacznijcie działać.
Śmiałość ma w sobie geniusz, magię i siłę. Nie bójcie się, w dorosłym już życiu, marzyć i
działać.
Dorota Stefaniak - Dyrektorka Szkoły.
Moi Drodzy,
Dobiega końca kolejny etap Waszej drogi edukacyjnej.
Mam nadzieję, że okres czterech lat spędzonych w Naszej Szkole będziecie wspominać
dobrze.
Życzę wszystkim samych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Realizujcie swoje marzenia, stawiajcie przed sobą nowe cele.
Pamiętajcie o wychowawcach, nauczycielach i społeczności szkolnej.
Dziękuję, że byliście z nami.
Leszek Brych
Drodzy Absolwenci,
Nadszedł moment opuszczenia szkoły. Te cztery lata minęły bardzo szybko.
Mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że był to czas, który w pełni wykorzystaliście.
Chciałbym Wam życzyć, w tym nowym, które dla Was nastąpi, abyście szli odważnie
i z wiarą a wszystko Wam się uda i spełni.
WSZYSTKIEGO DOBREGO!
Włodek Drewnowski
Skarby,
Życzę Wam słonecznego i pogodnego życia, pełnego wspaniałych sukcesów w otoczeniu
cudownej rodziny i przyjaciół.
Marzena Kwiecień
Drodzy Uczniowie,
serdecznie gratuluję Wam sukcesu, jakim jest ukończenie szkoły średniej oraz życzę odwagi
w realizowaniu marzeń, zarówno osobistych, jak i zawodowych. Właśnie dobiega końca
Wasza szkolna przygoda, a przed Wami przełomowe decyzje dotyczące dalszego życia.
Trzymam kciuki za wszystkich Maturzystów, gratuluję wszystkim Absolwentom, którzy
zdecydują się na studia wyższe lub pracę w wyuczonym zawodzie, a Niezdecydowanym
życzę dobrych decyzji.
Żałuję, że w ostatnim roku Waszej nauki, nasze bliskie kontakty, rozmowy, żarty czy "spory"
polityczne były ograniczone z powodu pandemii. Wierzę jednak, że kiedyś nadrobimy
stracony czas, a nasze życiowe drogi jeszcze się przetną.
W swojej pracy najbardziej nie lubię pożegnań, dlatego moje słowa mają jednocześnie
radosny, jak i smutny wydźwięk. Jestem z Was dumna, choć jednocześnie bardzo żałuję, że
ostatnie cztery lata tak szybko minęły. Jednak pandemia kiedyś minie i wierzę, że jako
Absolwenci z radością i sentymentem będzie odwiedzać Warecką. Powodzenia i odwagi
Aleksandra Buzar

Dagmara Boczkowska rozmawia z Jakubem Sztochajem z klasy 4TIN
Dagmara
Dlaczego tak właściwie Twój wybór padł na ZSET?
Kuba
“Warecką” wybrałem tak właściwie w ostatnim momencie. A stało się to dlatego, że
słyszałem o niej dużo pozytywnych opinii oraz zapisało się tutaj kilku moich znajomych.
Mimo wszystko nie żałuję wyboru.
Dagmara
Masz już jakieś plany na przyszłość? Studia, praca, czy może raczej odpoczynek?
Kuba
Po szkole planuję krótki odpoczynek, a później praca. Chyba, że w trakcie odpoczynku
zmienię zdanie. Generalnie z tyłu głowy mam opcję kontynuacji nauki.
Dagmara
Czy masz jakieś życiowe rady dla młodszych kolegów, którzy uczęszczają jeszcze na
“Warecką”?
Kuba
Przede wszystkim na spokojnie muszą sobie przemyśleć co tak naprawdę chcą robić w życiu i
w jakim zawodzie chcieliby pracować. Wiem z własnego doświadczenia, że w młodym wieku
nie jest to łatwe, ale bardzo przydatne. Kolejną rzeczą jest to, by nie kierowali się tym, co
myślą znajomi czy przyjaciele. No i co najważniejsze -od samego początku pokazać się
wszystkim nauczycielom z jak najlepszej strony oraz utrzymywać z nimi dobre relacje.

Szkoła, szkoła i po szkole…
Czy to naprawdę koniec szkoły? Po 4 latach po prostu przestaniemy przychodzić do miejsca,
w którym przebywaliśmy wiele godzin? Czy naprawdę takie trudne są rozstania?
Ten ostatni rok szkoły taki inny. Nie możemy tak po prostu przyjść na lekcje, spędzić czas z
kolegami i nacieszyć się tymi ostatnimi chwilami z nauczycielami. Wkrótce ostatni raz
zobaczymy te korytarze, klasy, znajome twarze w tak licznym gronie... Każdy rozejdzie się w
swoją stronę, każdy zacznie swoje życie. Czy jedynymi słowami, które będą rytmicznie
uderzać są: “Ale to już było i nie wróci więcej...”? Teraz dopiero zauważyłem, jak szybko
płynie czas. “Ostatni raz z moją klasą, już pożegnać czas mych przyjaciół. Dzisiaj każdy ma
swój dorosły świat”.
Bardzo dziękuję Wam, Nauczyciele, za cierpliwość i wytrwałość w nauczaniu nas, że nie
straciliście w nas wiary i zawsze pomagaliście nam i to często kosztem własnego czasu.
Jesteśmy Wam dozgonnie wdzięczni, że opiekowaliście się nami przez te lata.
Zawsze będziemy o Was pamiętać.
Bartłomiej Miszczuk, kl. IV Tin

Nasza szkoła to naprawdę dobre i interesujące miejsce, w którym panuje przyjazna
atmosfera. Mili nauczyciele, z którymi mając spokojne podejście i trochę kultury można
porozumieć się w każdej sprawie. Poznałem tu wielu przyjaciół i bardzo pomogło mi to w
nauce. Myślę, że najważniejsze jest, aby szkoła była naprawdę zainteresowana naszymi
postępami w nauce, a także zapewniała nam jak najlepsze warunki do nauki- i taka właśnie
jest ta szkoła. Swoje cztery lata nauki w tej szkole wspominam bardzo dobrze. Nasza szkoła
to świetne miejsce do rozwijania naszych zainteresowań i poznawania fajnych ludzi. Będzie
mi bardzo brakować tych wszystkich, których tutaj poznałem.
Bartłomiej Chmielecki, klasa IV Tin

DAWID POLECA
W tym wydaniu chciałbym przedstawić filmy dotyczące tematyki szkolnej- specjalnie dla
kończących naszą Szkołę MATURZYSTÓW

Stowarzyszenie umarłych poetów (1989)
Reżyseria: Peter Weir
Film opowiada o losach uczniów elitarnej Akademii Welton. Tuż po rozpoczęciu roku przybył
nowy profesor języka angielskiego – John Keating, który w swoich wykładach uczy, jak
wyrażać własne uczucia oraz jak spełniać marzenia. Za sprawą tychże wykładów grupa
uczniów zakłada tytułowe „Stowarzyszenie umarłych poetów” i ucieka co noc do groty, by
czytać
zapomniane
utwory.
Podczas tych spotkań uczniowie umacniają przyjacielskie więzi i motywują się nawzajem do
realizacji swoich marzeń.

Piękny umysł (2001)
Reżyseria: Ron Howard
Jest rok 1947. Na uniwersytet Princeton przybywa właśnie Fohn Forbes Nash Jr, by rozpocząć
naukę na studiach matematycznych. Niestety, nie może on się poszczycić zapleczem
finansowym czy wykształceniem w jakimś elitarnym amerykańskim liceum. Tylko jego upór
oraz wiedza dały mu dostęp do tej szkoły. Jednak to dla niego było mało. Postanawia
wymyślić coś, co wszystkich, którzy chętnie widzieliby go na pozycji straconej, powaliłoby na
kolana, co pomogłoby mu zdobyć uznanie w środowisku naukowym. I tak pewnego wieczoru
podczas spotkania w pubie bohater doznaje olśnienia. Zainspirowany rywalizacją znajomych
o względy pewnej blondynki pisze pracę na temat „teorii gier” obalając wcześniejszą teorię
Smith’a. Z dnia na dzień życie John’a zmienia się … , ale o tym dowiecie się oglądając ten film.
Polecam.
Dawid Matusiak

TO WPADA W UCHO
W tym wydaniu pod lupę wezmę ranking 10 najczęściej słuchanych piosenek Radia Eska, 10
numerów, których najczęściej słuchałem w tym miesiącu oraz numery, które uzyskały
największe wyświetlenia w historii na Spotify.
1. Nathan Evans – WELLERMAN
2. Miley Cyrus, Dua Lipa – Prisoner
3. Majestic, Boney M – Rasputin
4. Masked Wolf – Astonaut In The Ocean
5. Dua Lipa – We're Good
6. LUM!X KSHMR – Scare Me
7. Imagine Dragons - Follow You
8. Shanguy – Kalima Minou
9. Toby Romeo – Where The Lights Are Low
10. Riton Nightcrawlers – Friday
MOJE ZESTAWIENIE;
1. MłodyBa - Lotka
2. Pikers - Niedostępny
3. Zdechły osa – west coast
4. Bary – Freestyle
5. $ierra – Cel
6. Koneser - Wstręt
7. NLE Choppa – Beat Box “First Day Out”
8. Central Cee – Loading
9. Central Cee - Day In The Life
10. Young Thug – RiRi
Poza Youtubem muzykę często odtwarza się z innych serwisów, takich jak np. Soundcloud,
Spotify, Tidal. Aczkolwiek najpopularniejszą aplikacją po Youtubie do odtwarzania
ulubionych utworów jest Spotify. Aplikacja ta wymaga opłacenia konta premium, aby słuchać
muzyki bez jakichkolwiek ograniczeń. Często znajdują się tam numery przed premierą
Youtubową, lub znajdują się tam numery, których nie znajdziemy nigdzie indziej, ponieważ
są obarczone prawami autorskimi i tylko Spotify może z nich korzystać. Pełne albumy
ulubionych artystów od razu po premierze to coś, co każdy lubi- Spotify oferuje właśnie
takie usługi.
REKORDY WYŚWIETLENIOWE NA SPOTIFY:
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