Konkursy

W ostatnim czasie w naszej szkole odbyły się kolejne konkursy:

Konkurs Wiedzy o Polskich Noblistach oraz Konkurs na list otwarty do koleżanek i kolegów „#
Nie łam się, jeszcze będzie normalnie”.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w rywalizacji. W tym trudnym dla
nas wszystkich czasie pandemii, liczy się każda aktywność, każda próba udowodnienia, że
można normalnie uczyć się i pracować.

Wszystkie nadesłane prace prezentowały wysoki poziom i pokazały Wasze ogromne
zaangażowanie , co było niezwykle przejmujące i budujące. Dlatego też Jury miało trudne
zadanie. Ostatecznie wyłoniono następujących zwycięzców.

Szkolny Konkurs Wiedzy o Polskich Noblistach

TECHNIKUM
- I MIEJSCE MUSIAŁ ZUZANNA KLASA II AP
- II MIEJSCE BUSZKIEWICZ SANDRA KLASA I A
- III MIEJSCE KANDZIERSKI MIKOŁAJ KLASA III B

BSI i ZSZ
- I MIEJSCE KULKA AMELIA KLASA II CBP
- II MIEJSCE MOGIŁKA WERONIKA KLASA II E
- III MIEJSCE KONRADY ZUZANNA KLASA III E
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Szkolny Konkurs „ # Nie łam się, jeszcze będzie normalnie”

TECHNIKUM
- I MIEJSCE MUSIAŁ ZUZANNA KLASA II AP
- II MIEJSCE BUSZKIEWICZ SAMANTA KLASA I A
- III MIEJSCE EX-EQUO BUSZKIEWICZ SANDRA KLASA I A, KANDZIERSKI MIKOŁAJ
KLASA III B

Pragniemy także podkreślić, że wszystkie prace nadesłane do konkursu „# Nie łam się, jeszcze
będzie normalnie”
były
wyjątkowe i wzruszające ... jesteśmy z Was naprawdę dumni:) W Waszych listach otwartych
dominowało silne przekonanie, że jeszcze wrócą czasy normalnej szkolnej nauki, spotkań z
rówieśnikami, swobody korzystania z uroków szeroko rozumianej wolności. Widać, jak
wszystkim Nam tego bardzo brakuje …

Postanowiliśmy- za zgodą autorów - opublikować najciekawsze fragmenty prac. Czytając je na
pewno wielu z Was odnajdzie swoje odczucia i przemyślenia. Niech staną się one także
wsparciem i promykiem nadziei dla tych, których pandemia doświadczyła szczególnie ciężko- „#
Nie łam się, jeszcze będzie normalnie”

„Dotknął nas ciężki czas kiedy nie możemy szaleć razem z przyjaciółmi (…) Zamiast tego
siedzimy w domu ,zamknięci w czterech ścianach, czekając na lepsze jutro. (…)”

„Dlatego zaczęliśmy marzyć i planować(…) Wiele rzeczy nas ominie przez pandemię, ale
znajdzie się czas, by to wszystko nadrobić(…)Nie będzie to już ta sama normalność tylko nowa,
którą sami stworzymy- czego Wam i sobie życzę.”
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„Pandemia odciska piętno na całym społeczeństwie- to, co do tej pory było dostępne, teraz jest
poza zasięgiem. To, co było na wyciągnięcie ręki, teraz jest nieosiągalne. Doświadczyliśmy
wielu strat…”

„Uczymy się organizować czas samodzielnie, więcej czytamy, dla wielu z nas jest to czas
przemyślenia. To jest moment, w którym wracamy swoich pasji”

„Nasza normalność wróci. Wielu z Nas zagubiło się w tej rzeczywistości, ale wspólnie, razem z
pomocą przyjaciół, mając silne oparcie przetrwamy i z większą siłą, chęcią i dobrym sercem
wrócimy do „nowego świata”, który stoi dla Nas otworem…”

„Czas pandemii, który nauczył, nauczy Nas pokory i szacunku do drugiego człowieka skończy
się i wrócimy do szkół, spotkań, kontaktów. Myślę, że dzięki tej nauce lepiej będziemy się
rozumieć, a nasze przyjaźnie będą owocniejsze. Dlatego jeszcze troszkę, jeszcze chwilkę i
wakacje spędzimy razem.”

„Na początku cieszyłam się, że nie pójdziemy do szkoły. Potem odczułam, co to tak naprawdę
znaczy. Teraz stwierdzam, że szkoła była dla mnie miejscem, gdzie czułam się swobodnie,
gdzie zapominałam o innych problemach.”

„Wiem, że niektóre rzeczy się zmienią. Nie będziemy tak bardzo ufni i będziemy odczuwać
skutki tej izolacji. Jednak wierzę, że sobie z tym poradzimy, pomimo tej stresującej sytuacji.
Wszyscy musimy w to uwierzyć, inaczej nie damy rady.”

„Pamiętajcie, że nie jesteście osamotnieni w tym okresie. Nie bójcie się, gdyż nie wszystko co
złe trwa wiecznie. Rówieśnicy! Bądźmy silni! Jest to dla nas bardzo trudna próba wytrzymałości.
„

„Nikt z nas nie wiedział, że koronawirus dotknie nas aż tak bardzo. Zdecydowana większość
uczniów wręcz cieszyła się z tego, że na dwa tygodnie będzie mogła odpocząć od nauki,
szkoły, nielubianych nauczycieli. Mijały kolejne dni i tygodnie, a coraz więcej ludzi zaczęło się
bać o zdrowie swoje i swoich najbliższych”
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„Kluczem do sukcesu, by przeżyć pandemię jak najlepiej, jest zagospodarować swój czas w taki
sposób, by sprawiał nam przyjemność. Jak najwięcej czerpać z tego co dostaliśmy.”

„Wiele osób zniechęciło się do aktywności szkolnej, lecz wtedy przyszły nam z pomocą portale,
na których możemy połączyć się całą klasą wraz z nauczycielami. Jest to zdecydowanie
łatwiejsze niż opracowywanie materiałów samemu. Trzeba również pamiętać o tym, że
nauczycielom też nie jest łatwo. Przez wiele lat edukowali swoich uczniów i mieli z nimi
wspaniały kontakt, a teraz zostało to ograniczone.”

„Nasze społeczeństwo dostało ogromną naukę, jak radzić sobie właśnie z takimi sytuacjami.
Dzięki temu wszyscy ludzie powrócą do normalności z większą siłą i będą potrafili znaleźć
rozwiązania na różnorakie problemy. „

„Najważniejsze dla nas wszystkich, aby nie łamać się, ponieważ jeszcze nastaną normalne
czasy, gdy koronawirus nie będzie zagrażał naszemu życiu i będziemy żyć dokładnie tak jak
przed pandemią.”
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