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„To już ostatni raz…”

Bywa tak, że ludzie robią coś, czego potem żałują i mówią, że to już ostatni raz,
kiedy to zrobili, a jednak często wracają i robią tę rzecz jeszcze raz. Jednak ja
zrobiłem coś, czego poprzysiągłem sobie, drugi raz nie zrobię.

„Nasz głos” to gazeta wydawana przez uczniów z kręgu Samorządu
Uczniowskiego. Oto pierwszy tegoroczny „głos” w sprawach różnych. Zapraszam
wszystkich chętnych do ujawnienia swojego… „głosu” poprzez kontakt z uczniami
z Rady Samorządu Uczniowskiego.
Redaktor Jolanta Mozolewska, opiekun SU ;)

Działo się to pewnego słonecznego dnia w Catanii, (Włochy), był to ostatni dzień
pobytu na lądzie, gdyż niedługo miałem wyruszyć w tygodniowy rejs wokół
wysepek nieopodal Sycylii. Mówiąc szczerze, trochę dziwnie się czułem, gdyż
razem z nami i panem kapitanem miało być jeszcze 5 osób. Na szczęście te osoby
okazały się być przyjazne i po prostu fajne, więc to uczucie szybko zniknęło. Do
rzeczy, pierwszego dnia mieliśmy płynąć do Mesyny, wtedy nic nie zapowiadało
tego, co miało się stać. Gdy wypłynęliśmy z portu, zaczął wiać przyjemny wiatr, a
morze było spokojne, do czasu. Gdy byliśmy 5 mil od Catanii, zaczęły się
formować kilkumetrowe fale. Przyznam się szczerze, że już wtedy zaczęło mi się
robić niedobrze, ale nie dawałem tego po sobie poznać. W pewnym momencie
mama przyszła z paczką jakiś dziwnych herbatników i poczęstowała wszystkich.
Chciałbym tylko przypomnieć, ze wciąż było mi niedobrze . Wziąłem więc tego
herbatnika i zacząłem go jeść, lecz z każdym kęsem… narastało we mnie „coś”,
tylko nie wiedziałem co, aż w pewnym momencie poczułem, że to „coś”
podchodzi mi do gardła, więc szybko, nie oglądając się na nic, dopadłem jednym
susem burty i wtedy wyszło ze mnie całe zło, które we mnie siedziało, czyli
herbatnik i kakao, które wypiłem z rana.
W ten sposób pierwszego dnia tak świetnie zapowiadającej się wyprawy,
wyrzuciłem zawartość żołądka do morza, które zabrało je hen hen daleko od
naszej łodzi. Po tej sytuacji powiedziałem sobie, że to już ostatni raz, kiedy jem
herbatniki podczas sztormu.
Piotr Kogut 8 c

„Pilnuję się, szukam rozwiązań, wiem czego, chcę i osiągam swoje cele”
Tematem przewodnim, każdego roku było coś innego. Tym razem w
wypracowaniu oberwie się tematom z klas: 6,7 i 8. Każdy z tych tematów, choć
inny, miał na celu ukształtować nas jako uczniów i ludzi.
Pilnujemy siebie- czyli temat jak rzeka, albo lepiej „Pan Tadeusz". Odpowiedź
jest niejednoznaczna i wielowątkowa. Pilnować można się na wiele sposobów.
Czasem ugryźć się w język, uczyć się i nie świrować, bo uwagi i punkty. Jednak nie
oszukujmy się, o wiele bardziej lubimy pilnować innych. Wiecie, ja jestem
perfekcyjna, a ten! A tamten! A on to już w ogóle, nic tylko gada. No debil. Ja
wiem, że każdy tak lubi mówić. No cóż, bo tak jest łatwiej. Wytykać błędy innym.
Jest gorszy i właściwie to jest 'Be'. Otóż warto się zastanowić, czy taka osoba to
nie jest swoiste lustro, w którym widzimy własne błędy, które przecież tak bardzo
lubimy wytykać. Dla takich sytuacji warto szukać rozwiązań.
Szukać rozwiązań- no właśnie, jakich? Najlepiej to w ogóle, żeby było
rozwiązanie dla dwóch stron konfliktu. Jednak w takich momentach świat lubi
mówić „otóż nie tym razem!!”. Myślę, że nigdy nie będzie rozwiązania dobrego
dla dwóch stron konfliktu. Zawsze ktoś będzie bardziej „poszkodowany”. Dlatego
szukajmy rozwiązań najlepszych. Rozwiązań bliskich perfekcji. Pytajmy, czego chcą
dwie strony i starajmy się dostosować rozwiązanie pod tą dwójkę. Albo
rozwiązanie najlepsze, czyli nie róbmy problemu z byle czego. Ludzie, to, że ktoś
nazwał, cię (UWAGA, OBRAŹLIWE SŁOWO) głupim, to nie znaczy, że musisz od
razu robić problem. Po prostu się tym nie przejmuj. (Nie, no żarcik, tak się nie da).
Jednak takie sytuacje powstają z „rozbieżności” między ludźmi. Z tego, że
mają, a jakże, inne cele. No cóż, każdy ma cel w życiu. A jeśli mówi, że go nie ma,
to 'Noł problemo,' bo jego celem może być- uwaga... szukanie celu. Ja myślę, że to
świetny cel. Zawsze prowadzi do rozwiązania. No, na przykład moim
teraźniejszym celem jest napisać to wypracowanie. (Tak, wiem, szczytny cel).
Myślę, że ten cel jest świetny, bo dzięki niemu dostanę ocenę. A oceny są przecież
najważniejsze.
A żeby cele osiągać, to trzeba wiedzieć jak. Trzeba mieć plan. Jednak musi
być on baaaaaardzo elastyczny, bo wszystko może się wydarzyć. Oczywiście,

trudno mieć plan na każdą okazję. Dlatego można improwizować. No bo kto nie
kocha improwizacji? Albo strzelania na sprawdzianach, w sumie wychodzi na to
samo. Ja na przykład, bardzo często improwizuję, nawet teraz pisząc ten tekst,
bez żadnego pisania na brudno. Jedyne co mam, to wskazówki, których się nie
trzymam. Dokąd mnie to zaprowadzi? No, do skończenia wypracowania. A wynik
zostawiam szczęściu mej improwizacji (i humorku Pani).
Zatem czy wszystkie te punkty są dobre i działają? Zależy od osoby i sytuacji.
Myślę jednak, że zadziałają. Tylko nie wiadomo, z jakim rezultatem. Dlatego
trzeba czekać i patrzeć, co przyniesie los.

Zuzanna Głud 8 c

W jakim świecie żyję?

„To już ostatni raz…”
Często robimy coś ostatni raz, bo nie chcemy już tego robić, nie potrzebujemy,
nie możemy. Zawsze przyjdzie czas na to, by zrobić coś po raz ostatni. Chcemy, by
ostatni raz był wyjątkowy i warty zapamiętania lub wręcz przeciwnie -chcemy jak
najszybciej o tym zapomnieć. Zdarza się też, że nie wiemy o tym, że to był ostatni
raz, coś po prostu już się nie powtórzy, z różnych powodów. Są też „ostatnie
momenty”, które nadchodzą szybko, nagle i niespodziewanie, mimo tego, że od
dawna wiedzieliśmy, że nadejdą. Tak właśnie jest w tym przypadku. Stało się.
Rozpoczęliśmy ostatni rok w tej szkole.
Nie wiem, kiedy to wszystko minęło. Pamiętam, jak przyszłam tu w wieku
siedmiu lat, nieświadoma tego, ile mnie czeka i ile wspaniałych rzeczy przeżyję.
Nie wiedziałam, że poznam tutaj tylu niesamowitych ludzi, zarówno uczniów jak
i nauczycieli. Przeżywałam w tej szkole wiele bardzo ważnych dla mnie chwil. Nie
zawsze było kolorowo, ale doceniam również te z pozoru złe momenty, które po
zastanowieniu, są jednak dobre, ponieważ sprawiły, że jestem silniejsza
i ukształtowały mój charakter. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mam przed
sobą jeszcze cały rok oraz że koniec ósmej klasy nie zakończy wszystkiego, ale
zamknie pewien ważny etap... Za rok czeka mnie (a właściwe nas wszystkich)
naprawdę sporo zmian. Kolejny rok szkolny rozpocznę w innej szkole, innym
mieście, w innym towarzystwie. Nie mogę doczekać się tego wszystkiego, co
nowe, ale im bliżej to jest, tym bardziej boję się stracić to, co mam dziś. Nie
potrafię wyobrazić sobie, jak to wszystko będzie wyglądało. Przez te wszystkie
lata każdy mógł wyrobić sobie opiniię na mój temat. W przyszłym roku zacznę
wszystko od początku. Gdy spotkam osobę ze swojej klasy, pierwsze pytanie nie
będzie brzmiało: „Jak ci minęły wakacje?”- tak, jak to było dotychczas. Za rok
zapytam: „Jak się nazywasz?”- bo przecież najpierw trzeba będzie się poznać.
Przede mną ostatni rok, ostatnie chwile, wspólne wycieczki, kiermasze,
lekcje, przerwy, kłótnie i głupawki. Chcę, żeby ten rok był najlepszy ze wszystkich,
żebyśmy wszyscy dobrze go zapamiętali i żeby wszyscy dobrze zapamiętali nas.
I nieważne, gdzie będę, zawsze będę ciepło wspominać Was wszystkich i czas
spędzony tutaj.
Eryka Kozłowska 8 b

Człowiek od dawna zadaje sobie pytania typu „Kim ja jestem?” albo
„W jakim świecie żyję?”. I o ile- według mnie- dosyć łatwo jest odpowiedzieć na
to pierwsze pytanie, gdyż odpowiedź znajdziemy w sobie, to jednak odpowiedź
na to drugie pytanie taka łatwa nie jest, aczkolwiek postaram się takową znaleźć.
Najlepiej zacząć od spojrzenia na otaczający nas świat od strony wizualnej. Nie
jest to łatwe, ponieważ świat od tej strony jest bardzo różnorodny, ale uważam,
że kwestia wizualna jest najmniej ważną z tych, które są nam potrzebne do
odpowiedzi, dlatego też lepiej poświęcić jej jak najmniej czasu, tym bardziej, że
więcej powinniśmy na pierwszym miejscu słyszeć, czuć, a jak już widzieć, to
przeważnie sercem, aczkolwiek nie zawsze okazuje się to korzystne.
Kolejną, już ważniejszą sprawą, jest spojrzenie na świat od strony emocjonalnej,
albo może bardziej ogólniej, od strony psychicznej. Tutaj sprawa jest już bardziej
zawiła, gdyż tajemnicą nie jest, że świat nie jest czarno-biały, że np. jest albo cały
dobry, albo cały miły, albo cały zły lub nawet okropny. Świat jest bardziej
kolorowy, aczkolwiek nie wiem, czy jest to w stu procentach prawidłowe
określenie w obliczu tak kontrastujących ze sobą obszarów w „sferze psychicznej”
świata.
Ostatnim punktem jest zsumowanie tych dwóch spojrzeń na świat, by uzyskać
w końcu tą wyczekiwaną odpowiedź na pytanie „W jakim świecie żyję?”. W moim
przypadku wyszło, że żyję w świecie o miliardach różnych twarzy, często nawet ze
sobą kontrastujących, no, ale co człowiek, to opinia i własny punkt widzenia,
a podobno Polacy mają tych opinii i punktów widzenia najwięcej, bo w końcu
gdzie dwóch Polaków tam trzy opinie.
Szymon Sperling 8 b

