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Hurra, hurra! Dzisiaj matura!
JuŜ zakwitły kasztany...
Nadszedł czas matury.
Wielu
trzecioi
czwartoklasistów przeŜywa
ogromny
stres
przed
egzaminem
dojrzałości.
Niektórzy mają to juŜ za
sobą – teraz w napięciu
czekać będą na wyniki.
Widok młodych męŜczyzn w garniturach oraz
elegancko ubranych dziewcząt właśnie w maju nie
dziwi nikogo. Teraz mogą sprawdzić swoją wiedzę
zdobytą podczas wielu wcześniejszych lat edukacji.
Egzamin zadecyduje o tym, czy dostaną się na swoje
wymarzone studia. Metody na zrelaksowanie się i
odstresowanie przed tak waŜnym wydarzeniem są
róŜne:
spacery,
oczyszczanie
myśli.
Niektórzy
jednak
postanowili w ostatniej
chwili wziąć się za
naukę.
Który
ze
sposobów był najskuteczniejszy – dowiemy się juŜ po
ogłoszeniu wyników. śyczymy powodzenia!!!
J.D.

Absolwenci Internatu ZSMEIE 2007:
Jan BieŜuński, Krystian Dunisławski, Adam
Dyksa, Radosław Głowacki, Piotr Iwiński, Paweł
Karbowski, Bartosz Karpiński, Mateusz
Kempczyński, Łukasz Kumkowski, Marcin
Makowski, Dawid Malinowski, Marieta Milewska,
Kamil Piotrowski, Kamil Porębski, Marcin
Potęga, Adam Powęzowski,
Przemysław Pyrzanowski,
Krzysztof Rumiński,
Tomasz Rutkowski,
Tomasz Skoczylas,
Stanisław Szlosek,
Tomasz Trzpiot,
Jarosław Warlikowski,
Tomasz Wiechecki,
Karol Wilamowski,
Michał Zajączkowski, Bartłomiej Zdziarski,
Krzysztof Zieliński, Danuta śubkowska.

„Nie odnajdzie więcej nas
ta sama chwila ...”
PoŜegnanie absolwentów z udziałem Pana
Kierownika oraz wychowawców odbyło się w
klubie internatu w dniu 4 maja 2007 roku.

Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech
i pamiętaj, jaki spokój moŜna znaleźć w ciszy.
Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie
i wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych,
oni teŜ mają swoją opowieść.
Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany,
będą dla ciebie źródłem radości.
Wykonuj swą pracę z sercem,
jakkolwiek byłaby skromna.
Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia,
ani teŜ nie podchodź cynicznie do miłości,
albowiem wobec oschłości i rozczarowań
ona jest wieczna jak trawa.
Rozwijaj siłę ducha, aby mogła cię osłonić
w nagłym nieszczęściu.
Jesteś dzieckiem wszechświata
nie mniej niŜ drzewa i gwiazdy,
masz prawo być tutaj.
I czy to dla ciebie jest jasne czy nie,
wszechświat bez wątpienia jest na dobrej drodze.
Czymkolwiek się trudnisz
i jakiekolwiek są twoje pragnienia,
zachowaj spokój
ze swą duszą.
Przy całej swej złudności,
znoju i rozwianych marzeniach
jest to piękny świat.
Bądź pogodny.
DąŜ do szczęścia.
(Dezyderata (fragm.), anonimowy tekst znaleziony w starym
kościele Św. Pawła w Baltimore datowany w 1692)

