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PRZEKAZANIE PIÓRA REDAKTORA NACZELNEGO

Dnia 2 września 2019 roku, podczas apelu rozpoczynającego rok szkolny
2019/2020.

Karolina Stachoń, uczennica klasy 3a przekazała Złote Pióro Redaktora
Naczelnego gazetki szkolnej „Husky Szesnastki” uczennicy 2b - Dominice
Madej.

Była już redaktor naczelna na apelu podziękowała za czas spędzony przy
tworzeniu gazetki i przekazała pióro w ręce swojej następczyni. 

Życzymy Dominice samych sukcesów i satysfakcji
z pełnienia nowej roli, natomiast Karolinie
dziękujemy za poświęcony czas w poprzednim
roku! 

Autor: Magdalena Kapusta 
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"SZESNASTKA" OCZAMI PIERWSZAKA

Do naszej szkoły dołączyło 10 klas pierwszych, do daje nam około
dwustu osiemdziesięciu nowych twarzy w naszej szesnastce!

Jak czują się nasi pierwszoklasiści? 

1A
1.  Byliście na dniach otwartych? Jeśli tak, to co wam się podobało
najbardziej
-Tak byliśmy. Podobało się nam, ponieważ poczuliśmy na nich rodzinną
atmosferę, wszyscy byli bardzo mili.
2.  Jakie macie kontakty ze starszymi klasami.
-Dobre, wydają się bardzo mili, jednak rzadko z nimi rozmawiamy.
  3. Czy zaaklimatyzowałeś się w szkole? Jeśli tak to jak szybko?
-Zaaklimatyzowaliśmy się po pierwszych dniach szkoły, dzięki uczniom z
naszej klasy.
  4. Jaką akcję powinna zorganizować szkoła?
-Najlepiej dzień bez sprawdzianów, kartkówek I odpowiedzi ustnych, bądź
jakąś akcję charytatywną? Fajnie jest pomagać.
  5. Twoje ulubione miejsce gdzie spędzasz przerwy?
-Pod salą, w której mam lekcje.
-Tam gdzie klasa 1E ♥

1B

1.  Jaki przedmiot sprawia wam największą trudność przez różnice między
szkołą podstawową/gimnazjum, a liceum?
-Zdecydowanie matematyka.
2.  Waszym zdaniem łatwiej było w podstawówce niż teraz jest w liceum?
-Zależy, w podstawówce był skok na głęboką wodę, ale jednak w liceum
jest trudniej.
-Moim zdaniem łatwiej jest w liceum, bo nauczyciele mówią jaśniej -lepiej
tłumaczą.
3.  Czego najbardziej baliście  się kiedy szliście do liceum?
-Reakcji nauczycieli I uczniów na nasze style bycia.
4.  Czy jesteś zadowolony/na z wyboru profilu?
-Nie, nie nadaję się do mundurowej, poszłabym bardzo chętnie do
turystycznej albo pedagogiczno –psychologicznej.
-Tak, jestem zadowolony ponieważ uczymy się tutaj rzeczy, które pomogą
mi w dalszym wyborze kariery mundurowej.
5.  Co najbardziej zdziwiło was w szkole średniej?
-Krótkie przerwy.

1C
1.  Czego oczekiwaliście po ludziach z liceum?
-Oczekiwaliśmy tolerancji oraz dojrzalszego zachowania, na szczęście nie
zawiedliśmy się.
2.  Czy jesteś zadowolony z wyboru tej szkoły?
-Tak, dzięki tej szkole możemy być na naszych wymarzonych profilach.
3.  Jakie stosunki ma wasza klasa z innymi klasami?
-Uważamy, że bardzo dobre, ponieważ na przerwach nie ma tak, że klasa
tylko siedzi ze sobą, tylko np. Klasa C z klasą E rozmawiają, śmieją się na
korytarzach. Jest integracja.
4.   Jakiego rozszerzenia nigdy byście nie wybrali w tej szkole?
-Zdecydowanie nie poszlibyśmy na humana.
5.  Czemu wybraliście tę szkołę jako kontynuację waszej ścieżki edukacji?
-Członkowie naszych rodzin tutaj się uczyli, dzięki temu mieliśmy już
wyrobioną dobrą opinię na temat tej szkoły.

1D
1.  Jakie wrażenie zrobiły na was starsze klasy?
-Naszym zdaniem są pomocni, na przykład mówią nam jak poprawnie nosić
mundur, jak dostać się do jakiegoś miejsca w szkole.
2.  Co najczęściej zamawiacie w stołówce lub z automatów?
-W stołówce jeszcze nic nie zamawialiśmy, a z automatów jakieś batony lub
coś do picia.
3.   Pierwsze wrażenie po przyjściu do szkoły?
-Od razu wiedziałem, że się tu zgubię, zauważyłem straszne tłumy.
- Zastanawiałem się nad tym jaka będzie moja klasa.
4.  Czy mieliście jakieś kontakty z starszymi klasami?
-Jedna dziewczyna z starszej klasy oprowadziła mnie po szkole.
- Jeden ze "starszaków" poprawiał mi beret - to jedyny kontakt 

Autor: Magdalena Markowicz, Karolina Kisielewicz, Dominika Madej
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1F

1.  Co byście zmienili w tej szkole?
-Za krótko tu jesteśmy żeby na ten temat się wypowiedzieć.
2.  Jak długi jest wasz dojazdy do szkoły?
-Idę na nogach z internatu.
-Mój jest dość długi.
3.  Na jakie zajęcia dodatkowe najchętniej byście się zapisali?
-Jakieś kółko literackie?
-Coś związanego z muzyką.
4.  Jakie wrażenie zrobili na wasz nauczyciele?
-Według nas są mega mili.

1G

1.  Gdybyście mogli to co byście zakazali w szkole?
-Naszym zdaniem zbyt dużo tu jest zakazów żeby coś jeszcze zakazywać.
2.   Czego najbardziej nie możesz się doczekać kiedy idziesz do szkoły?
-Powrotu do domu lub zmiany statutu szkoły.
3.  Czy macie jakieś plany po zakończeniu szkoły?
-Coś związanego z wojskiem/policją.
-Kurs fryzjerski albo studia psychologiczne.
4.  Czy ta szkoła była waszym pierwszym wyborem?
-Była na drugim miejscu ale moje priorytety się zmieniły.
5.  Ulubiony przedmiot lub nauczyciel ze szkoły?
-Informatyka, chemia, EDB I WF. A z nauczycieli, to w tej szkole uczy tyle
wspaniałych ludzi że trudno wybrać tylko jedną osobę.

1F

1.  Co byście zmienili w tej szkole?
-Za krótko tu jesteśmy, żeby na ten temat się wypowiedzieć.
2.  Jak długi jest wasz dojazdy do szkoły?
-Idę na nogach z internatu.
-Mój jest dość długi.
3.  Na jakie zajęcia dodatkowe najchętniej byście się zapisali?
-Jakieś kółko literackie?
-Coś związanego z muzyką.
4.  Jakie wrażenie zrobili na wasz nauczyciele?
-Według nas są mega mili.

1G

1.  Gdybyście mogli to co byście zakazali w szkole?
-Naszym zdaniem zbyt dużo tu jest zakazów żeby coś jeszcze zakazywać.
2.   Czego najbardziej nie możesz się doczekać kiedy idziesz do szkoły?
-Powrotu do domu lub zmiany statutu szkoły.
3.  Czy macie jakieś plany po zakończeniu szkoły?
-Coś związanego z wojskiem/policją.
-Kurs fryzjerski albo studia psychologiczne.
4.  Czy ta szkoła była waszym pierwszym wyborem?
-Była na drugim miejscu ale moje priorytety się zmieniły.
5.  Ulubiony przedmiot lub nauczyciel ze szkoły?
-Informatyka, chemia, EDB I WF. A z nauczycieli, to w tej szkole uczy tyle
wspaniałych ludzi że trudno wybrać tylko jedną osobę.

1I
1.  Jeśli byście musieli, to do jakiej klasy byście się przepisali?
-Najchętniej nie przepisywalibyśmy się w ogóle, ale jeśli byśmy musieli to
do turystycznej.
2.   Wymień dwie wady I dwie zalety szkoły?
-Wady to za dużo osób w szkole I dziwnie rozpisane klasy, a zalety to
przyjazna atmosfera oraz fajni nauczyciele.
3.   Jakie sale lekcyjne lubicie najbardziej?
-Salę od biologii i chemii.
4.  Jakie święto chcielibyście żeby się odbyło w szkole?
-Ciekawe byłoby jakiś dzień np. W piżamie lub noc kinowa.
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JAK CZUJĄ SIĘ TRZECIE KLASY PRZED MATURĄ? 

Skoro pytaliśmy o samopoczucie pierwszaków, to kolej na naszych "starszaków" - jakie
uczucia towarzyszą im, gdyż matura tuż tuż?

Autor: Karolina Pojedyniec, Julia Cieślawska 

1.Jakie emocje wam towarzyszą przed maturą
?
- Towarzyszy mi ciągły stres, ale dzięki
wsparciu nauczycieli i przyjaciół, zapominam
o nim. 
-Odczuwam niepokój, strach przed
przyszłością i bardzo dużą presje ze strony
rodziców i nauczycieli. 
-Lekki stres ale myślę, że będzie dobrze. 
-Towarzyszy stres, ale cieszymy się, że zbliża
się koniec.

 2. Jakie planujecie studia, czy może od razu
praca ?
-Studia związane z biologią lub chemią,
ponieważ poświęcam im całe serce i chcę
wiązać z tym przyszłość. 
-Zwykle w klasie maturalnej mamy dwa
rodzaje planów, albo studia o kierunku
mundurowym lub prawniczym. Bierzemy, też
pod uwagę pracę w służbach wojskowych.
-Studia psychologiczne, To moje marzenie,
które chcę już nie długo spełnić.
-Planuję studia zaoczne, oraz pracę w maku 

3. Cieszysz się, że opuszczasz tę szkołę ?

-Z jednej strony każdy z nas czuje stres związany z
wejściem w dorosłość, jednak jest to fascynujące.
-Ja osobiście zostałabym w tej szkole, uwielbiam
społeczność szkolną oraz nauczycieli. Wiem też, że są
osoby, które chcą tą szkołę skończyć jak najszybciej.
-Cieszę się bo już chcę rozpocząć studia.
-Cieszę się bo w końcu będę mógł wejść w dorosłe życie.

 4. Matura ustna, czy pisemna jest dla was bardziej
stresująca i z jakiego przedmiotu?

-Moją piętą Achillesową są przedmioty humanistyczne.
Najbardziej się obawiam matury ustnej z polskiego.   
-Obawiam się matury z przedmiotów rozszerzonych. Oraz
matury ustnej z języka polskiego, nie czuję się pewnie.
Jednak uważam, że matura jest trudniejsza. 
-Matura ustna jest dla mnie trudniejsza, jednak
matematyki boję się najbardziej.
-Dla nas jest trudna matura z polskiego.
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A TERAZ TROCHĘ O NASZYCH NOWYCH NAUCZYCIELACH 

Pierwszym z rozmówców jest nasz Pan Profesor Król.

 Gazetka: Czy zawsze wiązał Pan przyszłość z nauczaniem
historii? 
 Profesor: Nie zawsze tak było, ale w ostatnich latach
zrozumiałem swój błąd i jak syn marnotrawny powróciłem do
źródeł by podążyć za głosem serca. 
 G: Jakie to uczucie przekazywać wiedzę młodszym
pokoleniom?
 P: Jest to pewien rodzaj stanu euforycznego, uczucie
satysfakcji, że mogę być źródłem wiedzy dla moich uczniów.
Myślę, że większość moich koleżanek i kolegów ma podobne
odczucia co ja.
 G: Jaka jest według Pana atmosfera w szkole i jakie są relacje
pomiędzy nauczycielami?
 P: Atmosfera jest budująca, a relacje między nauczycielami są
bardzo przyjazne i konstruktywne. Można zawsze uzyskać
pomoc od bardziej doświadczonego kolegi. Budujemy
wspólnotę zorientowaną na obdarzenie uczniów miłością oraz
wiedzą i mam nadzieję, że wraz z Wami uda się osiągnąć ten
cel.

Kolejny wywiad został przeprowadzony z Panią Profesor
Smołkowicz.

 G: Czy zawsze lubiła Pani matematykę jako przedmiot
szkolny? 
 P: Tak, oczywiście, w szkole byłam na profilu rozszerzonym,
natomiast na studia poszłam dla samej matematyki. 
 G: Ciężko było się odnaleźć w XVI LO?
 P: Nie, jest naprawdę świetna kadra, a także świetni
uczniowie, więc szybko się odnalazłam. 
 G: Jakie to uczucie przekazywać wiedzę młodszym
pokoleniom?
 P: Bardzo lubię swoją pracę i dobrze się czuję w szkole, więc
jest to dla mnie przyjemność, a także pewnego rodzaju
satysfakcja.

Następny i równocześnie ostatni wywiad jest z Panią Profesor Wawrzynek:

 G: Czy zawsze wiązała Pani przyszłość z językiem polskim? 
 P: Odkąd pamiętam, chciałam być nauczycielką. Już, jako maleńka
dziewczynka bawiłam się w szkołę. Miałam tablicę, stoliki i krzesełka, przy
których ustawiałam lalki. Jak to w prawdziwej szkole miałam dziennik, w
którym wpisywałam odpowiednie noty. Już wówczas byłam zainteresowana
nauczaniem języka polskiego.
 G: Jakie to uczucie przekazywać wiedzę młodszym pokoleniom?
 P: Praca z młodzieżom daje mi wiele radości. 
 G: Jaka jest według Pani atmosfera w szkole?
 P: W szkole panuje atmosfera bezpieczeństwa, zaufania, życzliwości, a
ucząca się w niej młodzież może budować poczucie własnej wartości.
Kultywowane od lat tradycje, pozwalają aby czas spędzony w niej był
niezapomniany

Autor: Magdalena Grych, Magdalena Krakowska 

Nasza gazetka szkolna pozwoliła sobie na przeprowadzenie wywiadów z trzema wybranymi
nauczycielami, którzy właśnie dołączyli do naszego grona pedagogicznego.
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JAKI JEST NASZ BIOL-CHEM?

Autor: Daria Korba

Myślę, że profil biologiczno – chemiczny jest
wymagającym kierunkiem, ale daje korzyści w
przyszłości. Jeśli wybierzesz biologię i
chemię na maturze jest pewne, że będziesz
miał dużo kierunków studiów na które
możesz się dostać. 

Osoby, które idą na biol – chem muszą się
liczyć z tym, że materiału jest więcej niż w
innych rozszerzeniach. Mimo wszystko profil
ten, ma dużo plusów. 

Na chemii można przeprowadzać różne
doświadczenia, które są bardzo ciekawe,
dodatkowo mogą nam się przydać w życiu
codziennym, natomiast na biologii można
dowiedzieć się jak ty sam funkcjonujesz. 

Więc, jeśli chcesz iść na ten profil to śmiało
idź. Nie wierz w stereotypy, że biol – chem nie
ma życia prywatnego.

. .
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TERAZ TROCHĘ O NASZYCH REDAKTORACH - TYCH, KTÓRZY SĄ Z
NAMI KOLEJNY ROK, JAK I TYCH NOWYCH

Jestem Marek z klasy 2a. 
Moją największą pasją jest rysunek. Rysuję odkąd pamiętam. Ale
interesuję się również fotografią i nieco mniej - poezją. Do tworzenia
często inspiruje mnie m. in. muzyka. W ostatnim czasie, moją
największa inspiracją był album „Electra Heart” MARINY, jednej z
moich ulubionych artystek.

.

       RYSUNKI AUTORSTWA MARKA KARONIA

.
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Nazywam się Julia Hołysz i chodzę do klasy 1e o profilu
turystyczno-regionalnym.
Od 10 lat jeżdżę na koniach w “OJK PEGAZ”
Startuje w zawodach skokowych o wysokości 1,10m.
I aktualnie szukam sportowego konia dla siebie, na którym
będę mogła jeździć wyższe konkursy 
Ten sport dużo mnie nauczył, dzięki niemu poznałam wiele
wspaniałych osób.

. .
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.

Nazywam się Dominika Madej, chodzę do klasy o profilu
mundurowym (2B).

Interesuję się grami komputerowymi i sportami walk. Od
4/5 lat trenuję Karate. Jakiś czas trenowałam też
Kickboxing i Muay Thai, aczkolwiek miałam też krótką
przygodę z BJJ I MMA. 

W wolnym czasie zwiedzam razem ze znajomymi
opuszczone miejsca - tzw. Urbex. Od 4 lat prowadzę swoją
stronę - ReportMyTeam.net, jestem też redaktor naczelną
gazetki szkolnej. 

Zdjęcia: instagram prywatny, Dominika Madej

.

.

.

.

.
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Cześć, nazywam się Elwira Handzel i jestem z klasy 2a. Od około roku
amatorsko piszę wiersze. Zaczeło się to przypadkiem, słuchałam
Chopina i pod wpływem chwili napisałam swój pierwszy utwór, który
nazwałam ,,Nocturne''. Obecnie staram się próbować różnych styli,
czasem są to wierszie białe, czasem rymowane, jednak moją
największą inspiracją pozostała muzyka klasyczna. W poezji cenię
sobie przede wszystkim szczerość i emocję, więc staram się by były
jak najbardziej autentyczne.

Wiersze autorstwa Elwiry Handzel

,Quiet Resource"

Zamykam oczy, wciąż widzę Ciebie,
chcę się uwolnić, odzyskać siebie.
Chcę znowu błyszczeć, lecz nie od łez
Chce by to wszystko odeszło gdzieś.
Metafory są lekiem, prawda jest kłamstwem,
ja ciągle krwawie, ociekam szkarłatem, 
Zagubiony w świecie, zagubiony w tobie,
ty nawet nie wiesz jak bardzo się boję. 
I chcę cię dotknąć, choćby słowami,
chcę dzielić się z tobą moimi snami. 
Bo twa obojętność, zmienna jak morze,
rani mą duszę, bardziej niż noże.
W pistolet wkładam kolejną kulę, 
nim się namyśle, 
prosto w  skroń celuję. 

,,Lilia''

1. Rozdarty między miłością, a nienawiścią 
[do samego siebie]
nie wiem czy potrafię kochać, nie wiem czy kiedykolwiek
potrafiłem.
Moje serce jest lilią, która nie doczeka kolejnej wiosny.
2. Wszystko co mam to rozdrapane rany, 
tylko ty jesteś w stanie je skleić, poskładać na nowo
[tak dobrze to znam]
Pocałuj mnie, rozbi skorupę, z której nie mogę się
wydostać
[boje się]
Spraw bym przypomniał sobie czym jest ból.
3. Samotne ścieżki stały się moim ciężarem,
jestem tylko kwiatem, który tonał we łzach,
gdy inni próbowali chronić go przed deszczem
[twoich słów]

Pif paf Szkarłatny lotos zakwitł. 
Pif paf 
Mój czas przekwitł.
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       RYSUNKI AUTORSTWA
 
       ZUZANNY SEWERYN

.

Moim hobby jest malarstwo i
rysowanie. Od dziecka byłam
byłam bardzo kreatywna i lubiłam
wykazywać się na różnych
plastycznych płaszczyznach. Lubię
malować, ponieważ osobiście jest
to dla mnie najlepszy sposób
wykazania swoich uczuć oraz
forma odstresowania się i odcięcia
od codziennej rutyny. Najbardziej
lubię malować farbami olejnymi, a
moje ulubione formy malarstwa to
fowizm, surrealizm oraz
abstrakcja. Od czasu do czasu
maluję także portrety, najczęściej
znanych osób.

.
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Nazywam się Natalia Gąsior. Chodzę do klasy mundurowej, 2B.
 Interesuje się pisaniem od 5 klasy, szkoły podstawowej.

Tamara była mądrą dziewczyną, o wielkich możliwościach. Chodziła do pierwszej klasy
liceum. Młoda piękna dziewczyna. Jej oczy hipnotyzowały każdego. Piękne, błękitne. Można byłoby się spodziewać, że
jest to blondynka. Błąd. Włosy czarne jak fusy z kawy. Wzburzone jak fale podczas burzy, lecz piękne. Mówili, że jest
coś z nią nie tak. Wiedziała więcej, widziała więcej, rozumiała lepiej niż inni. Głupota, którą starała się zamaskować
swoje  piękne prawdziwe „ja”, pozwalała czuć się jej bezpiecznie. Myślała, że wtopi się w tłum, lecz wiedziała do czego
to doprowadzi. Kolejne wyzwiska, obelgi w jej stronę. Zawsze, gdy się starała, coś musiało pójść nie tak. Przyzwyczaiła
się do tego. Uodporniła się przez całe swoje życie. Tamara stwierdziła  w pewnym momencie swojego życia:
„Bądź jak inni. Wtop się w tłum, nie wyróżniaj się. Udawaj inną, niż jesteś. Będzie dobrze, lepiej nie może być, a jak się
postarasz to się zepsujesz całe życie.”

Nie było to bardzo motywujące, ale to dobrze. Miało dać jej to do zrozumienia. Nie pocieszać. Jako licealistka, po
ciężkim dniu w szkole, postanowiła pójść do kawiarni na rogu, która swoją drogą była jej ulubioną. Podeszła do stolika,
nie prosząc nawet o kartę. Jej standardem było zamówienie zwykłej, czarnej kawy. Gorzka. Bez cukru. Uwielbiała czuć
jej smak i zapach. Po wykonaniu monotonnej czynności, otworzyła książkę. Czytając „Przeczekać ten dzień”, Anny
Marii Jaśkiewicz, miała wrażenie jakby opisywała jej obecne życie. Zaczął padać deszcz. W tym momencie, była jak w
niebie.  Gorzka kawa, ulubiona książka, deszcz i cudowny zapach ziemi. Oddychała, jak wszyscy ludzie na niej.

Zaczęło się ściemniać, ludzie wchodzili i wychodzili z kawiarni. Deszcz, przemknął, jak mrugnięcie okiem. Ona zaczęła
tęsknić. Czuła, że się oszukuje. Tęskniła za rodziną, za prawdziwą miłością. Za domem, nie jako część materialna.
Brakowało jej tego, co w tym domu było czuć w powietrzu. Zapach drewna, palącego się w kominku. Smak domowej
kawy i zapach mielonych ziaren. Tęskni za śmiechem. Prawdziwym śmiechem osób, na których jej zależało. Rodzina,
była jej domem. Teraz? Teraz została sama. Łzy zaczęły lecieć jej po policzku. Im bardziej o tym myślała, tym gorzej się
czuła. Uwielbiała tą kawiarenkę, gdyż czuła się jak w domu. Kawa prawie identyczna w smaku jak i w zapachu. Woń
drewnianych krzeseł. Te elementy, dawały jej poczucie bezpieczeństwa. Jedyne co nie wróci, to rodzina. Nie ma ich i
nie powrócą. Są tylko we wspomnieniach i w sercu. O godzinie dwudziestej drugiej, Tamara została poproszona o
wyjście, gdyż zamykali. Stwierdziła, że spacer po deszczu da jej odetchnąć.

Podążała mokrymi alejkami parku. Spacery, a szczególnie nocne, były dla niej jak podróż do innego świata. W nocy
wszystko było inne. Spokojne. Przypominały jej się rodzinne spacery. Miłość, którą można było odczuć, gesty, które
utwierdzały ją w przekonaniu, że jest prawdziwe.  Teraz tylko może o tym rozmyślać. Idąc parkiem, mijała, ludzi
wracających z klubów, bezdomnych, ale największą uwagę przykuła para zakochanych. Na ich widok, kąciki ust Tamary
automatycznie się uniosły. Pomyślała: „Jakie to piękne, że niektórzy ludzie wiedzą co to znaczy kochać.” Patrzyła na
nich przez chwilę, dostrzegając coraz więcej elementów. Deszcz zakochanym w ogóle nie przeszkadzał, zachowywali
się tak, jakby go nie było, uśmiechy na ich twarzach, ukazywał szczere uczucie. Piękny widok. Opieka nad swoją
partnerką, jaka emanowała od mężczyzny była czymś cudownym. Tamara stwierdziła, że usiądzie kilka ławek dalej, by
im nie przeszkadzać, lecz także, by nie tracić ich z widoku. Patrząc na nich, jej serce zaczęło bić szybciej. Pod nosem
powiedziała:
-Dlaczego ja nie zasługuję na taką miłość?
 Z ławki schowanej w  mroku wstał mężczyzna. Jego postura, dała do zrozumienia, że nie chce jej skrzywdzić.
Gdy Tamara rozmyślała kim jest, on łagodnym tonem odpowiedział:
-Dlaczego uważasz , że nie zasługujesz na miłość?
Momentalnie na jej twarzy ukazało się zakłopotanie. Nie wiedziała co ma zrobić. Odpowiedzieć czy przemilczeć?
Zdecydowała.
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-Nie zasługuję na nią, bo nie wiem co to jest.
Mężczyzna wyraźnie okazał się zdezorientowany.
-Jak nie wiesz czym jest miłość. To proste. Kochasz kogoś za to kim jest. Jakim jest
człowiekiem. Kochasz go za to, jak się zachowuje w stosunku do ciebie.
-A myślałam, że miłości nie da się określić. W moim przypadku miłości nie ma.
Nieznajomy nie wiedział, że Tamara straciła rodzinę, a wraz z nią odeszła cała miłość i
domowe ciepło, więc kontynuował temat.
-Co masz na myśli?
-Miłość dla każdego jest czymś innym. Dla ciebie jest ona kochaniem kogoś za to kim jest.
Dla mnie miłość nie istnieje, a dla nich miłość jest wszystkim. My potrafimy ją określić, ale
prawdziwego uczucia się nie da. Miłość jest bezwarunkowa. Jak stwierdziłam. Miłość nie ma
żadnego warunku, dla którego się kocha. Ty podałeś warunek, więc powinieneś się
zastanowić czy  naprawdę potrafisz kochać?
-A ty moja droga po pierwsze przeszłaś od razu na „ty”, po drugie dlaczego sama
spacerujesz o tej godzinie po parku, a po trzecie dlaczego rozmawiasz z nieznajomym na
temat miłości? Nie zastanawia cię to?
-Po pierwsze jestem Tamara miło mi. Odpowiadając na drugie pytanie, lubię samotne, długie,
nocne spacery, a co do ostatniego to trzeba korzystać, bo może to jedyna taka okazja w
życiu. Carpe Diem.
-”Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie...”. Tak,
Horacy... Wybitny poeta...
  Tamara zdziwiona wiedzą nieznajomego, intrygowała się z każdą sekundą co raz bardziej.
-Przedstawisz mi się czy będę trwać w niewiedzy?
-Jestem Tomasz. Nie pomyślałaś, że może spotkaliśmy się tu specjalnie? Co jeśli jesteśmy
sobie pisani?
-Wątpię, to zwykłe brednie, z całym szacunkiem, ale przeznaczenie nie istnieje.
-Ale masz pesymistyczne podejście do życia.
-Nie. Po prostu jestem realistką.
-Dobrze. Może zrobimy mały test. Godzisz się?
-Czego on ma dotyczyć? 
-Zobaczysz jutro to uwierzysz. Do zobaczenia jutro. Miło było spędzić z tobą czas.
-Nie bądź taki pewny siebie Tomku. Tak, mi też miło się z tobą rozmawiało.
Zdezorientowana Tamara wstała z ławki, po czym zaczęła podążać w stronę kawalerki, w
której czekał na nią jej towarzysz życia, Filon. Idąc chodnikiem w parku, zerknęła dyskretnie
przez lewe ramię, czy Tomasz siedzi jeszcze na ławce. Nie ma go. Tamara zauważa jak powoli
spaceruje w przeciwnym kierunku.  Od parku do jej czterech ścian jest dziesięć minut
spacerkiem. Za ten czas dziewczyna postanawia skupić swoje myśli na tym, co przekazał jej
Tomek. Nie na co dzień spotyka się takie momenty. 
Nie oszukując się, XXI wiek, nie oferuje dobrych ludzi. 
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Są to zwykłe hieny, żerujące na ludzkich porażkach i nieszczęściach. Tamara sama zdążyła
się o tym przekonać. Bóg pozwolił chodzić po Ziemi tym, którzy nie są tego godni, a zabiera
dobre istoty, które nigdy nie zrobiły niczego złego. Jaka tu sprawiedliwość? Zadaje sobie to
pytanie całe życie.
-Na pewno jest fanem Horacego. Pierwsza lepsza napotkana osoba, nie wiedziałaby nawet
kto jest autorem tych słów.
  Im dłużej myślała, tym więcej pytań pojawiało się w jej głowie.
- Horacy tworzył dzieła skupiające się na rozważaniach o śmierci, rozumnego życia... Nie. To
jest niemożliwe, że jesteśmy sobie pisani. Przecież to zwykły przypadek, a przez niego
popadam w paranoje...
Otwierając drzwi wejściowe, Tamara słyszała skamlenie bezbronnej istoty. Z czułością, jakiej
ludzie nie potrafią dać, przywitał ją Filon. Średniej wielkości przybłęda, którego znalazła w
tamtym roku. Mieszkała wtedy w domu dziecka, więc musiała „przemycać” go do ośrodka. Po
osiągnięciu pełnoletności była tylko Tamara i Filon we własnych „czterech ścianach”.
-Nie odpowiedziałaś mi na pytanie.
-Niech ci będzie.
-Jutro jeśli wpadniemy na siebie, bez żadnego umawiania się na dzisiejszym „ przypadkowym
spotkaniu”, uwierzysz w przeznaczenie?
Tomek, uśmiechnął się do niej lekko.  Na jego twarzy pojawiły się dołeczki. Tamara patrząc
się na niego, mimo późnej godziny, dostrzegła je już wcześniej. Zauważyła także błyszczące
jak diament piwne oczy. Pora, pozwalała jej patrzeć na nie bez przerwy.
-Skąd mogę mieć pewność, że nie jesteś psychopatą, który będzie śledził każdy mój ruch?
- A czy wyglądam ci na takiego? Faktycznie, podejście do życia mam bardzo specyficzne i
może się to wydawać podejrzane, ale ja po prostu wierzę, że to na ciebie czekałem.
-Niech Ci będzie. Twoja osoba jest bardzo tajemnicza...
Nie przyznała się, że podoba jej się to, w jaki sposób Tomasz z nią rozmawia i na jakim
poziomie prowadzą konwersację. Ma wrażenie, jakby go znała całe życie. Bez ryzyka nie ma
zabawy, ale czy warto aż tak ryzykować?
-Nurtuje mnie, dlaczego rozmawiasz z obcą osobą  na temat miłości?
-Znamy się już. To jest nieodwracalne. Biegu historii nie zmienisz, nie wiadomo jak byś
próbowała. - Tomek starał się zażartować.
-Możesz mi odpowiedzieć na pytanie?
-To jest tak, że łatwiej rozmawia się z nieznajomą osobą, bo nic o tobie nie wie. Możesz
pokazać mu  się od tej strony, którą chcesz żeby zauważył. Manipulujesz tym ważnym
pierwszym wrażeniem. Ty rozdajesz karty.
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-Takiego podejścia jeszcze nie słyszałam. I powiedz mi, jak słyszysz sam siebie, nie przeraża
cię to?
- Jeśli jesteś świadom swoich poglądów i to co robisz, uważasz za słuszne nie ma co cię tu
przerażać. 
-Załóżmy. Czyli, jak dobrze zrozumiałam, jutro jeśli się spotkamy to według Ciebie jest nam to
przeznaczone?
-Dokładnie tak.
-A co będzie potem?
-Potem? My na Ziemi tego nie wiemy.
-Nie wierzę, że godzę się na coś tak... Tak... Nawet nie wiem jak to określić!

autor: Natalia Gąsior 
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 The time has come for students from Poland to explore the world and
go on Erasmus trip on 15th of October. Our destination was France -
Bruz to be exact.

On Sunday we arrived at the airport in Balice. Everyone was very
excited about the flight, most of us hasn't gotten the chance to fly
before! It sure was thrilling experience. We arrived in Paris airport and
had to rush for our train approximately 50 minutes away from by taxi.
The teachers were really uptight, but we cannot blame them! But let's
talk about the train for a minute. We had 3 hour journey to Rennes in it,
and it was going 300km/h! It was really pleasant and peaceful (and it
had WiFi!).

After arriving at the train station, deputy director Stephan welcomed us
and brought us to school to meet our families. Each one of us was
really positively surprised by their generosity!

Monday, as always, wasn't an easy day to wake up, even in France. We
arrived at school at 8:30, had a guided tour of the school and some
coffee to wake us up for incoming presentations. They weren't as
exciting as the lunch, let me tell you that. We ate enormous meal in the
cafeteria, it was so delicious.

The day ended by our musical quiz in which every country was
engaged and going back to our host families.

WHAT'S SQUEAKING IN THE GRASS, CZYLI CO SŁYCHAĆ W
ERAZMUSIE....
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Tuesday surprised us. The whole day started with the outdoor games.
We had a chance to see and participate in some traditional Bruz games.
It was awesome. After that, we visited nearest city - Rennes where we
had a treasure hunt game. The tour guide was speaking English so
terribly that it was tough to solve the riddles and others, but we
managed! Later that day, the French students organised Pizza Party at
the nearest park in Bruz. We all danced like crazy, had a lot of fun, and
learned some of the traditional dances of all countries! 

Wednesday surely was the best day of them all. We visited Saint Michel
and the city nearby. I really felt like I was at the end of the world. Both
of those places were breathtaking and we were all smiling all the time!
We went back to Bruz for another surprise. The French team organised
another party with their speciality - gallete and pancakes with caramel
and chocolate! We couldn't have known that the day is going to end like
this! 

We all had frown on our faces at Thursday. We slowly realized that the
journey is about to end but that didn't stop us from having fun during
the rest of the day and Short Films presentations. All of them were very
well-made with a lot of humour. Moving forward, we visited Town Hall in
Bruz where we were explained the education system in this specific
region. All of the countries were eager to have discussion with deputy
of mayor, had asked some questions and headed back to our host
families for the last night.

Despite our Polish curse (incident with glass in the eye, twisted ankle,
ill-fated presentation and so on) it was an amazing experience. We
really got along with everyone, mostly Slovakian group and were happy
that we've all met. I loved every moment!
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AKCJA GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA -
coroczna akcja zbierania karmy, koców oraz
zabawek dla zwierząt z krakowskiego azylu
dla zwierząt.
Akcja będzie trwała od listopada do połowy
grudnia, zapraszamy wszystkich do wzięcia
udziału. 
Po więcej informacji proszę zgłosić się do
Pani  Marzeny Kosydarskiej (sala 51)

zdjęcia:  www.instagram.com/ktoz_schronisko

. .

https://www.instagram.com/ktoz_schronisko/


www.gazetakrakowska.plGazeta Krakowska | Numer 12 11/2019 | Strona 20  

WWW.JUNIORMEDIA.PLHusky Szesnastki

.

.

TO JUŻ DRUGI ROK FUNKCJONOWANIA NASZEJ
GAZETKI! 
W TYM ARTYKULE DOWIECIE SIĘ TROCHĘ O NASZYM
BIOL-CHEMIE, REDAKTORACH, ZOBACZYCIE WYWIADY
Z UCZNIAMI KLAS PIERWSZYCH, TRZECICH ORAZ..
NOWYMI NAUCZYCIELAMI! 

NA SAM KONIEC KRÓTKA INFORMACJA O COROCZNEJ GWIAZDCE
DLA ZWIERZAKA. 

DZIĘKUJEMY, ŻE CZYTACIE NAS KOLEJNY ROK! 

.

.


	PRZEKAZANIE PIÓRA REDAKTORA NACZELNEGO
	Dnia 2 września 2019 roku, podczas apelu rozpoczynającego rok szkolny 2019/2020.  Karolina Stachoń, uczennica klasy 3a przekazała Złote Pióro Redaktora Naczelnego gazetki szkolnej „Husky Szesnastki” uczennicy 2b - Dominice Madej.  Była już redaktor naczelna na apelu podziękowała za czas spędzony przy tworzeniu gazetki i przekazała pióro w ręce swojej następczyni.
	Życzymy Dominice samych sukcesów i satysfakcji z pełnienia nowej roli, natomiast Karolinie dziękujemy za poświęcony czas w poprzednim roku!
	"SZESNASTKA" OCZAMI PIERWSZAKA
	Do naszej szkoły dołączyło 10 klas pierwszych, do daje nam około dwustu osiemdziesięciu nowych twarzy w naszej szesnastce!  Jak czują się nasi pierwszoklasiści?
	1A
	1C
	1.  Byliście na dniach otwartych? Jeśli tak, to co wam się podobało najbardziej -Tak byliśmy. Podobało się nam, ponieważ poczuliśmy na nich rodzinną atmosferę, wszyscy byli bardzo mili. 2.  Jakie macie kontakty ze starszymi klasami. -Dobre, wydają się bardzo mili, jednak rzadko z nimi rozmawiamy.   3. Czy zaaklimatyzowałeś się w szkole? Jeśli tak to jak szybko? -Zaaklimatyzowaliśmy się po pierwszych dniach szkoły, dzięki uczniom z naszej klasy.   4. Jaką akcję powinna zorganizować szkoła? -Najlepiej dzień bez sprawdzianów, kartkówek I odpowiedzi ustnych, bądź jakąś akcję charytatywną? Fajnie jest pomagać.   5. Twoje ulubione miejsce gdzie spędzasz przerwy? -Pod salą, w której mam lekcje. -Tam gdzie klasa 1E ♥
	1.  Czego oczekiwaliście po ludziach z liceum? -Oczekiwaliśmy tolerancji oraz dojrzalszego zachowania, na szczęście nie zawiedliśmy się. 2.  Czy jesteś zadowolony z wyboru tej szkoły? -Tak, dzięki tej szkole możemy być na naszych wymarzonych profilach. 3.  Jakie stosunki ma wasza klasa z innymi klasami? -Uważamy, że bardzo dobre, ponieważ na przerwach nie ma tak, że klasa tylko siedzi ze sobą, tylko np. Klasa C z klasą E rozmawiają, śmieją się na korytarzach. Jest integracja. 4.   Jakiego rozszerzenia nigdy byście nie wybrali w tej szkole? -Zdecydowanie nie poszlibyśmy na humana. 5.  Czemu wybraliście tę szkołę jako kontynuację waszej ścieżki edukacji? -Członkowie naszych rodzin tutaj się uczyli, dzięki temu mieliśmy już wyrobioną dobrą opinię na temat tej szkoły.

	1B
	1D
	1.  Jakie wrażenie zrobiły na was starsze klasy? -Naszym zdaniem są pomocni, na przykład mówią nam jak poprawnie nosić mundur, jak dostać się do jakiegoś miejsca w szkole. 2.  Co najczęściej zamawiacie w stołówce lub z automatów? -W stołówce jeszcze nic nie zamawialiśmy, a z automatów jakieś batony lub coś do picia. 3.   Pierwsze wrażenie po przyjściu do szkoły? -Od razu wiedziałem, że się tu zgubię, zauważyłem straszne tłumy. - Zastanawiałem się nad tym jaka będzie moja klasa. 4.  Czy mieliście jakieś kontakty z starszymi klasami? -Jedna dziewczyna z starszej klasy oprowadziła mnie po szkole.
	1.  Jaki przedmiot sprawia wam największą trudność przez różnice między szkołą podstawową/gimnazjum, a liceum? -Zdecydowanie matematyka. 2.  Waszym zdaniem łatwiej było w podstawówce niż teraz jest w liceum? -Zależy, w podstawówce był skok na głęboką wodę, ale jednak w liceum jest trudniej. -Moim zdaniem łatwiej jest w liceum, bo nauczyciele mówią jaśniej -lepiej tłumaczą. 3.  Czego najbardziej baliście  się kiedy szliście do liceum? -Reakcji nauczycieli I uczniów na nasze style bycia. 4.  Czy jesteś zadowolony/na z wyboru profilu? -Nie, nie nadaję się do mundurowej, poszłabym bardzo chętnie do turystycznej albo pedagogiczno –psychologicznej. -Tak, jestem zadowolony ponieważ uczymy się tutaj rzeczy, które pomogą mi w dalszym wyborze kariery mundurowej. 5.  Co najbardziej zdziwiło was w szkole średniej? -Krótkie przerwy.
	- Jeden ze "starszaków" poprawiał mi beret - to jedyny kontakt

	1I
	1F
	1G

	1G
	JAK CZUJĄ SIĘ TRZECIE KLASY PRZED MATURĄ?
	Skoro pytaliśmy o samopoczucie pierwszaków, to kolej na naszych "starszaków" - jakie uczucia towarzyszą im, gdyż matura tuż tuż?
	1.Jakie emocje wam towarzyszą przed maturą ? - Towarzyszy mi ciągły stres, ale dzięki wsparciu nauczycieli i przyjaciół, zapominam o nim.  -Odczuwam niepokój, strach przed przyszłością i bardzo dużą presje ze strony rodziców i nauczycieli.  -Lekki stres ale myślę, że będzie dobrze.  -Towarzyszy stres, ale cieszymy się, że zbliża się koniec.   2. Jakie planujecie studia, czy może od razu praca ? -Studia związane z biologią lub chemią, ponieważ poświęcam im całe serce i chcę wiązać z tym przyszłość.  -Zwykle w klasie maturalnej mamy dwa rodzaje planów, albo studia o kierunku mundurowym lub prawniczym. Bierzemy, też pod uwagę pracę w służbach wojskowych. -Studia psychologiczne, To moje marzenie, które chcę już nie długo spełnić. -Planuję studia zaoczne, oraz pracę w maku
	3. Cieszysz się, że opuszczasz tę szkołę ?
	-Z jednej strony każdy z nas czuje stres związany z wejściem w dorosłość, jednak jest to fascynujące. -Ja osobiście zostałabym w tej szkole, uwielbiam społeczność szkolną oraz nauczycieli. Wiem też, że są osoby, które chcą tą szkołę skończyć jak najszybciej. -Cieszę się bo już chcę rozpocząć studia. -Cieszę się bo w końcu będę mógł wejść w dorosłe życie.
	4. Matura ustna, czy pisemna jest dla was bardziej stresująca i z jakiego przedmiotu?
	-Moją piętą Achillesową są przedmioty humanistyczne. Najbardziej się obawiam matury ustnej z polskiego.    -Obawiam się matury z przedmiotów rozszerzonych. Oraz matury ustnej z języka polskiego, nie czuję się pewnie. Jednak uważam, że matura jest trudniejsza.  -Matura ustna jest dla mnie trudniejsza, jednak matematyki boję się najbardziej. -Dla nas jest trudna matura z polskiego.


	A TERAZ TROCHĘ O NASZYCH NOWYCH NAUCZYCIELACH
	Nasza gazetka szkolna pozwoliła sobie na przeprowadzenie wywiadów z trzema wybranymi nauczycielami, którzy właśnie dołączyli do naszego grona pedagogicznego.
	Pierwszym z rozmówców jest nasz Pan Profesor Król.
	Gazetka: Czy zawsze wiązał Pan przyszłość z nauczaniem historii?   Profesor: Nie zawsze tak było, ale w ostatnich latach zrozumiałem swój błąd i jak syn marnotrawny powróciłem do źródeł by podążyć za głosem serca.   G: Jakie to uczucie przekazywać wiedzę młodszym pokoleniom?  P: Jest to pewien rodzaj stanu euforycznego, uczucie satysfakcji, że mogę być źródłem wiedzy dla moich uczniów. Myślę, że większość moich koleżanek i kolegów ma podobne odczucia co ja.  G: Jaka jest według Pana atmosfera w szkole i jakie są relacje pomiędzy nauczycielami?  P: Atmosfera jest budująca, a relacje między nauczycielami są bardzo przyjazne i konstruktywne. Można zawsze uzyskać pomoc od bardziej doświadczonego kolegi. Budujemy wspólnotę zorientowaną na obdarzenie uczniów miłością oraz wiedzą i mam nadzieję, że wraz z Wami uda się osiągnąć ten cel.   Kolejny wywiad został przeprowadzony z Panią Profesor Smołkowicz.
	G: Czy zawsze lubiła Pani matematykę jako przedmiot szkolny?   P: Tak, oczywiście, w szkole byłam na profilu rozszerzonym, natomiast na studia poszłam dla samej matematyki.   G: Ciężko było się odnaleźć w XVI LO?  P: Nie, jest naprawdę świetna kadra, a także świetni uczniowie, więc szybko się odnalazłam.   G: Jakie to uczucie przekazywać wiedzę młodszym pokoleniom?  P: Bardzo lubię swoją pracę i dobrze się czuję w szkole, więc jest to dla mnie przyjemność, a także pewnego rodzaju satysfakcja.


	JAKI JEST NASZ BIOL-CHEM?
	Myślę, że profil biologiczno – chemiczny jest wymagającym kierunkiem, ale daje korzyści w przyszłości. Jeśli wybierzesz biologię i chemię na maturze jest pewne, że będziesz miał dużo kierunków studiów na które możesz się dostać.   Osoby, które idą na biol – chem muszą się liczyć z tym, że materiału jest więcej niż w innych rozszerzeniach. Mimo wszystko profil ten, ma dużo plusów.   Na chemii można przeprowadzać różne doświadczenia, które są bardzo ciekawe, dodatkowo mogą nam się przydać w życiu codziennym, natomiast na biologii można dowiedzieć się jak ty sam funkcjonujesz.   Więc, jeśli chcesz iść na ten profil to śmiało idź. Nie wierz w stereotypy, że biol – chem nie ma życia prywatnego.

	TERAZ TROCHĘ O NASZYCH REDAKTORACH - TYCH, KTÓRZY SĄ Z NAMI KOLEJNY ROK, JAK I TYCH NOWYCH
	Jestem Marek z klasy 2a.
	Moją największą pasją jest rysunek. Rysuję odkąd pamiętam. Ale interesuję się również fotografią i nieco mniej - poezją. Do tworzenia często inspiruje mnie m. in. muzyka. W ostatnim czasie, moją największa inspiracją był album „Electra Heart” MARINY, jednej z moich ulubionych artystek.
	RYSUNKI AUTORSTWA MARKA KARONIA
	Nazywam się Julia Hołysz i chodzę do klasy 1e o profilu turystyczno-regionalnym. Od 10 lat jeżdżę na koniach w “OJK PEGAZ” Startuje w zawodach skokowych o wysokości 1,10m. I aktualnie szukam sportowego konia dla siebie, na którym będę mogła jeździć wyższe konkursy 😊 Ten sport dużo mnie nauczył, dzięki niemu poznałam wiele wspaniałych osób.
	Nazywam się Dominika Madej, chodzę do klasy o profilu mundurowym (2B).
	Interesuję się grami komputerowymi i sportami walk. Od 4/5 lat trenuję Karate. Jakiś czas trenowałam też Kickboxing i Muay Thai, aczkolwiek miałam też krótką przygodę z BJJ I MMA.
	W wolnym czasie zwiedzam razem ze znajomymi opuszczone miejsca - tzw. Urbex. Od 4 lat prowadzę swoją stronę - ReportMyTeam.net, jestem też redaktor naczelną gazetki szkolnej.     Zdjęcia: instagram prywatny, Dominika Madej
	Pif paf Szkarłatny lotos zakwitł.
	Pif paf
	Mój czas przekwitł.

	,Quiet Resource"
	Zamykam oczy, wciąż widzę Ciebie, chcę się uwolnić, odzyskać siebie. Chcę znowu błyszczeć, lecz nie od łez Chce by to wszystko odeszło gdzieś. Metafory są lekiem, prawda jest kłamstwem, ja ciągle krwawie, ociekam szkarłatem,  Zagubiony w świecie, zagubiony w tobie, ty nawet nie wiesz jak bardzo się boję.  I chcę cię dotknąć, choćby słowami, chcę dzielić się z tobą moimi snami.  Bo twa obojętność, zmienna jak morze, rani mą duszę, bardziej niż noże. W pistolet wkładam kolejną kulę,  nim się namyśle,  prosto w  skroń celuję.
	,,Lilia''
	1. Rozdarty między miłością, a nienawiścią  [do samego siebie] nie wiem czy potrafię kochać, nie wiem czy kiedykolwiek potrafiłem. Moje serce jest lilią, która nie doczeka kolejnej wiosny. 2. Wszystko co mam to rozdrapane rany,  tylko ty jesteś w stanie je skleić, poskładać na nowo [tak dobrze to znam] Pocałuj mnie, rozbi skorupę, z której nie mogę się wydostać [boje się] Spraw bym przypomniał sobie czym jest ból. 3. Samotne ścieżki stały się moim ciężarem, jestem tylko kwiatem, który tonał we łzach, gdy inni próbowali chronić go przed deszczem [twoich słów]


	Moim hobby jest malarstwo i rysowanie. Od dziecka byłam byłam bardzo kreatywna i lubiłam wykazywać się na różnych plastycznych płaszczyznach. Lubię malować, ponieważ osobiście jest to dla mnie najlepszy sposób wykazania swoich uczuć oraz forma odstresowania się i odcięcia od codziennej rutyny. Najbardziej lubię malować farbami olejnymi, a moje ulubione formy malarstwa to fowizm, surrealizm oraz abstrakcja. Od czasu do czasu maluję także portrety, najczęściej znanych osób.
	RYSUNKI AUTORSTWA
	ZUZANNY SEWERYN

	Nazywam się Natalia Gąsior. Chodzę do klasy mundurowej, 2B.  Interesuje się pisaniem od 5 klasy, szkoły podstawowej.
	Tamara była mądrą dziewczyną, o wielkich możliwościach. Chodziła do pierwszej klasy liceum. Młoda piękna dziewczyna. Jej oczy hipnotyzowały każdego. Piękne, błękitne. Można byłoby się spodziewać, że jest to blondynka. Błąd. Włosy czarne jak fusy z kawy. Wzburzone jak fale podczas burzy, lecz piękne. Mówili, że jest coś z nią nie tak. Wiedziała więcej, widziała więcej, rozumiała lepiej niż inni. Głupota, którą starała się zamaskować swoje  piękne prawdziwe „ja”, pozwalała czuć się jej bezpiecznie. Myślała, że wtopi się w tłum, lecz wiedziała do czego to doprowadzi. Kolejne wyzwiska, obelgi w jej stronę. Zawsze, gdy się starała, coś musiało pójść nie tak. Przyzwyczaiła się do tego. Uodporniła się przez całe swoje życie. Tamara stwierdziła  w pewnym momencie swojego życia: „Bądź jak inni. Wtop się w tłum, nie wyróżniaj się. Udawaj inną, niż jesteś. Będzie dobrze, lepiej nie może być, a jak się postarasz to się zepsujesz całe życie.”
	Nie było to bardzo motywujące, ale to dobrze. Miało dać jej to do zrozumienia. Nie pocieszać. Jako licealistka, po ciężkim dniu w szkole, postanowiła pójść do kawiarni na rogu, która swoją drogą była jej ulubioną. Podeszła do stolika, nie prosząc nawet o kartę. Jej standardem było zamówienie zwykłej, czarnej kawy. Gorzka. Bez cukru. Uwielbiała czuć jej smak i zapach. Po wykonaniu monotonnej czynności, otworzyła książkę. Czytając „Przeczekać ten dzień”, Anny Marii Jaśkiewicz, miała wrażenie jakby opisywała jej obecne życie. Zaczął padać deszcz. W tym momencie, była jak w niebie.  Gorzka kawa, ulubiona książka, deszcz i cudowny zapach ziemi. Oddychała, jak wszyscy ludzie na niej.
	Zaczęło się ściemniać, ludzie wchodzili i wychodzili z kawiarni. Deszcz, przemknął, jak mrugnięcie okiem. Ona zaczęła tęsknić. Czuła, że się oszukuje. Tęskniła za rodziną, za prawdziwą miłością. Za domem, nie jako część materialna. Brakowało jej tego, co w tym domu było czuć w powietrzu. Zapach drewna, palącego się w kominku. Smak domowej kawy i zapach mielonych ziaren. Tęskni za śmiechem. Prawdziwym śmiechem osób, na których jej zależało. Rodzina, była jej domem. Teraz? Teraz została sama. Łzy zaczęły lecieć jej po policzku. Im bardziej o tym myślała, tym gorzej się czuła. Uwielbiała tą kawiarenkę, gdyż czuła się jak w domu. Kawa prawie identyczna w smaku jak i w zapachu. Woń drewnianych krzeseł. Te elementy, dawały jej poczucie bezpieczeństwa. Jedyne co nie wróci, to rodzina. Nie ma ich i nie powrócą. Są tylko we wspomnieniach i w sercu. O godzinie dwudziestej drugiej, Tamara została poproszona o wyjście, gdyż zamykali. Stwierdziła, że spacer po deszczu da jej odetchnąć.
	Podążała mokrymi alejkami parku. Spacery, a szczególnie nocne, były dla niej jak podróż do innego świata. W nocy wszystko było inne. Spokojne. Przypominały jej się rodzinne spacery. Miłość, którą można było odczuć, gesty, które utwierdzały ją w przekonaniu, że jest prawdziwe.  Teraz tylko może o tym rozmyślać. Idąc parkiem, mijała, ludzi wracających z klubów, bezdomnych, ale największą uwagę przykuła para zakochanych. Na ich widok, kąciki ust Tamary automatycznie się uniosły. Pomyślała: „Jakie to piękne, że niektórzy ludzie wiedzą co to znaczy kochać.” Patrzyła na nich przez chwilę, dostrzegając coraz więcej elementów. Deszcz zakochanym w ogóle nie przeszkadzał, zachowywali się tak, jakby go nie było, uśmiechy na ich twarzach, ukazywał szczere uczucie. Piękny widok. Opieka nad swoją partnerką, jaka emanowała od mężczyzny była czymś cudownym. Tamara stwierdziła, że usiądzie kilka ławek dalej, by im nie przeszkadzać, lecz także, by nie tracić ich z widoku. Patrząc na nich, jej serce zaczęło bić szybciej. Pod nosem powiedziała: -Dlaczego ja nie zasługuję na taką miłość?  Z ławki schowanej w  mroku wstał mężczyzna. Jego postura, dała do zrozumienia, że nie chce jej skrzywdzić. Gdy Tamara rozmyślała kim jest, on łagodnym tonem odpowiedział: -Dlaczego uważasz , że nie zasługujesz na miłość? Momentalnie na jej twarzy ukazało się zakłopotanie. Nie wiedziała co ma zrobić. Odpowiedzieć czy przemilczeć? Zdecydowała.
	-Nie zasługuję na nią, bo nie wiem co to jest. Mężczyzna wyraźnie okazał się zdezorientowany. -Jak nie wiesz czym jest miłość. To proste. Kochasz kogoś za to kim jest. Jakim jest człowiekiem. Kochasz go za to, jak się zachowuje w stosunku do ciebie. -A myślałam, że miłości nie da się określić. W moim przypadku miłości nie ma. Nieznajomy nie wiedział, że Tamara straciła rodzinę, a wraz z nią odeszła cała miłość i domowe ciepło, więc kontynuował temat. -Co masz na myśli? -Miłość dla każdego jest czymś innym. Dla ciebie jest ona kochaniem kogoś za to kim jest. Dla mnie miłość nie istnieje, a dla nich miłość jest wszystkim. My potrafimy ją określić, ale prawdziwego uczucia się nie da. Miłość jest bezwarunkowa. Jak stwierdziłam. Miłość nie ma żadnego warunku, dla którego się kocha. Ty podałeś warunek, więc powinieneś się zastanowić czy  naprawdę potrafisz kochać? -A ty moja droga po pierwsze przeszłaś od razu na „ty”, po drugie dlaczego sama spacerujesz o tej godzinie po parku, a po trzecie dlaczego rozmawiasz z nieznajomym na temat miłości? Nie zastanawia cię to? -Po pierwsze jestem Tamara miło mi. Odpowiadając na drugie pytanie, lubię samotne, długie, nocne spacery, a co do ostatniego to trzeba korzystać, bo może to jedyna taka okazja w życiu. Carpe Diem. -”Chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie...”. Tak, Horacy... Wybitny poeta...   Tamara zdziwiona wiedzą nieznajomego, intrygowała się z każdą sekundą co raz bardziej. -Przedstawisz mi się czy będę trwać w niewiedzy? -Jestem Tomasz. Nie pomyślałaś, że może spotkaliśmy się tu specjalnie? Co jeśli jesteśmy sobie pisani? -Wątpię, to zwykłe brednie, z całym szacunkiem, ale przeznaczenie nie istnieje. -Ale masz pesymistyczne podejście do życia. -Nie. Po prostu jestem realistką. -Dobrze. Może zrobimy mały test. Godzisz się? -Czego on ma dotyczyć?  -Zobaczysz jutro to uwierzysz. Do zobaczenia jutro. Miło było spędzić z tobą czas. -Nie bądź taki pewny siebie Tomku. Tak, mi też miło się z tobą rozmawiało. Zdezorientowana Tamara wstała z ławki, po czym zaczęła podążać w stronę kawalerki, w której czekał na nią jej towarzysz życia, Filon. Idąc chodnikiem w parku, zerknęła dyskretnie przez lewe ramię, czy Tomasz siedzi jeszcze na ławce. Nie ma go. Tamara zauważa jak powoli spaceruje w przeciwnym kierunku.  Od parku do jej czterech ścian jest dziesięć minut spacerkiem. Za ten czas dziewczyna postanawia skupić swoje myśli na tym, co przekazał jej Tomek. Nie na co dzień spotyka się takie momenty.  Nie oszukując się, XXI wiek, nie oferuje dobrych ludzi.
	Są to zwykłe hieny, żerujące na ludzkich porażkach i nieszczęściach. Tamara sama zdążyła się o tym przekonać. Bóg pozwolił chodzić po Ziemi tym, którzy nie są tego godni, a zabiera dobre istoty, które nigdy nie zrobiły niczego złego. Jaka tu sprawiedliwość? Zadaje sobie to pytanie całe życie. -Na pewno jest fanem Horacego. Pierwsza lepsza napotkana osoba, nie wiedziałaby nawet kto jest autorem tych słów.   Im dłużej myślała, tym więcej pytań pojawiało się w jej głowie. - Horacy tworzył dzieła skupiające się na rozważaniach o śmierci, rozumnego życia... Nie. To jest niemożliwe, że jesteśmy sobie pisani. Przecież to zwykły przypadek, a przez niego popadam w paranoje... Otwierając drzwi wejściowe, Tamara słyszała skamlenie bezbronnej istoty. Z czułością, jakiej ludzie nie potrafią dać, przywitał ją Filon. Średniej wielkości przybłęda, którego znalazła w tamtym roku. Mieszkała wtedy w domu dziecka, więc musiała „przemycać” go do ośrodka. Po osiągnięciu pełnoletności była tylko Tamara i Filon we własnych „czterech ścianach”. -Nie odpowiedziałaś mi na pytanie. -Niech ci będzie. -Jutro jeśli wpadniemy na siebie, bez żadnego umawiania się na dzisiejszym „ przypadkowym spotkaniu”, uwierzysz w przeznaczenie? Tomek, uśmiechnął się do niej lekko.  Na jego twarzy pojawiły się dołeczki. Tamara patrząc się na niego, mimo późnej godziny, dostrzegła je już wcześniej. Zauważyła także błyszczące jak diament piwne oczy. Pora, pozwalała jej patrzeć na nie bez przerwy. -Skąd mogę mieć pewność, że nie jesteś psychopatą, który będzie śledził każdy mój ruch? - A czy wyglądam ci na takiego? Faktycznie, podejście do życia mam bardzo specyficzne i może się to wydawać podejrzane, ale ja po prostu wierzę, że to na ciebie czekałem. -Niech Ci będzie. Twoja osoba jest bardzo tajemnicza... Nie przyznała się, że podoba jej się to, w jaki sposób Tomasz z nią rozmawia i na jakim poziomie prowadzą konwersację. Ma wrażenie, jakby go znała całe życie. Bez ryzyka nie ma zabawy, ale czy warto aż tak ryzykować? -Nurtuje mnie, dlaczego rozmawiasz z obcą osobą  na temat miłości? -Znamy się już. To jest nieodwracalne. Biegu historii nie zmienisz, nie wiadomo jak byś próbowała. - Tomek starał się zażartować. -Możesz mi odpowiedzieć na pytanie? -To jest tak, że łatwiej rozmawia się z nieznajomą osobą, bo nic o tobie nie wie. Możesz pokazać mu  się od tej strony, którą chcesz żeby zauważył. Manipulujesz tym ważnym pierwszym wrażeniem. Ty rozdajesz karty.
	-Takiego podejścia jeszcze nie słyszałam. I powiedz mi, jak słyszysz sam siebie, nie przeraża cię to? - Jeśli jesteś świadom swoich poglądów i to co robisz, uważasz za słuszne nie ma co cię tu przerażać.  -Załóżmy. Czyli, jak dobrze zrozumiałam, jutro jeśli się spotkamy to według Ciebie jest nam to przeznaczone? -Dokładnie tak. -A co będzie potem? -Potem? My na Ziemi tego nie wiemy. -Nie wierzę, że godzę się na coś tak... Tak... Nawet nie wiem jak to określić!

	WHAT'S SQUEAKING IN THE GRASS, CZYLI CO SŁYCHAĆ W ERAZMUSIE....
	The time has come for students from Poland to explore the world and go on Erasmus trip on 15th of October. Our destination was France - Bruz to be exact.
	On Sunday we arrived at the airport in Balice. Everyone was very excited about the flight, most of us hasn't gotten the chance to fly before! It sure was thrilling experience. We arrived in Paris airport and had to rush for our train approximately 50 minutes away from by taxi. The teachers were really uptight, but we cannot blame them! But let's talk about the train for a minute. We had 3 hour journey to Rennes in it, and it was going 300km/h! It was really pleasant and peaceful (and it had WiFi!).
	After arriving at the train station, deputy director Stephan welcomed us and brought us to school to meet our families. Each one of us was really positively surprised by their generosity!
	Monday, as always, wasn't an easy day to wake up, even in France. We arrived at school at 8:30, had a guided tour of the school and some coffee to wake us up for incoming presentations. They weren't as exciting as the lunch, let me tell you that. We ate enormous meal in the cafeteria, it was so delicious.
	The day ended by our musical quiz in which every country was engaged and going back to our host families.
	Tuesday surprised us. The whole day started with the outdoor games. We had a chance to see and participate in some traditional Bruz games. It was awesome. After that, we visited nearest city - Rennes where we had a treasure hunt game. The tour guide was speaking English so terribly that it was tough to solve the riddles and others, but we managed! Later that day, the French students organised Pizza Party at the nearest park in Bruz. We all danced like crazy, had a lot of fun, and learned some of the traditional dances of all countries!   Wednesday surely was the best day of them all. We visited Saint Michel and the city nearby. I really felt like I was at the end of the world. Both of those places were breathtaking and we were all smiling all the time! We went back to Bruz for another surprise. The French team organised another party with their speciality - gallete and pancakes with caramel and chocolate! We couldn't have known that the day is going to end like this!   We all had frown on our faces at Thursday. We slowly realized that the journey is about to end but that didn't stop us from having fun during the rest of the day and Short Films presentations. All of them were very well-made with a lot of humour. Moving forward, we visited Town Hall in Bruz where we were explained the education system in this specific region. All of the countries were eager to have discussion with deputy of mayor, had asked some questions and headed back to our host families for the last night.  Despite our Polish curse (incident with glass in the eye, twisted ankle, ill-fated presentation and so on) it was an amazing experience. We really got along with everyone, mostly Slovakian group and were happy that we've all met. I loved every moment!
	AKCJA GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA - coroczna akcja zbierania karmy, koców oraz zabawek dla zwierząt z krakowskiego azylu dla zwierząt. Akcja będzie trwała od listopada do połowy grudnia, zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału.  Po więcej informacji proszę zgłosić się do Pani  Marzeny Kosydarskiej (sala 51)  zdjęcia:  www.instagram.com/ktoz_schronisko
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