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z życia szkoły                                           

Łączymy pokolenia! 
O szkole, która swoją działalność rozpoczęła 23 września 
1927 roku jako Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawo-
dowa i na przestrzeni lat nazwę zmieniała dwanaście 
razy oraz wielokrotnie siedzibę. 

Łączymy pokolenia! Pod takim hasłem, 14 czerwca 2017 
roku, szkoła nasza świętowała jubileusz dziewięćdziesię-
ciolecia. Ten jakże uroczysty w życiu szkolnej społeczności 
dzień rozpoczął się Mszą Świętą, na którą przybyli dyrek-
torzy oraz uczniowie wraz z nauczycielami i zaproszonymi 
gośćmi do kościoła parafi alnego pod wezwaniem św. Woj-
ciecha Biskupa Męczennika przy ulicy Szkolnej 9. Uroczy-
ste nabożeństwo zostało odprawione przez księdza kanoni-
ka Wiesława Śliwczyńskiego, księdza Tomasza Sikorskiego 
i o. Michała Chorążego. W homilii ksiądz Tomasz nawiązał 
do słów papieża Jana Pawła II: „Tutaj wszystko się zaczę-
ło…”. Ksiądz, rozwijając tę myśl, powiedział, że dla wielu 
obecnych na tej uroczystości te słowa również mają symbo-
liczne znaczenie i też mogliby powiedzieć, że tutaj wszystko 
się zaczęło. 

Po mszy wszyscy skierowali swoje kroki w stronę od-
świętnie udekorowanej kwiatami szkoły, oddając najpierw 
hołd pod tablicą pamiątkową usytuowaną na Skwerze Pa-
mięci, by potem przekroczyć gościnne progi szkoły. Zapro-
szenie przyjęli, m.in.: Pan Jarosław Zieliński – Wicemini-
ster Spraw Wewnętrznych i Administracji, poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Bożena Kamińska – poseł 
na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Czesław Renkie-
wicz – prezydent Suwałk, Pan Zdzisław Przełomiec – prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach, Pan Grzegorz 
Mackiewicz – przewodniczący Rady Powiatu w Suwałkach, 
Pani Bożena Obuchowska – wizytator Kuratorium Oświa-
ty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach, Pan Tadeusz 
Chołko – wójt Gminy Suwałki, Pani Bożenna Rutkowska 
– dyrektor Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Su-
wałkach, Pani Monika Januszkiewicz – inspektor Wydziału 
Oświaty Wychowania i Sportu Urzędu Miejskiego w Su-
wałkach, przedstawiciele służb mundurowych, właściciele 
i przedstawiciele fi rm wspierających proces kształcenia za-
wodowego naszej szkoły oraz dyrektorzy szkół i placówek 
oświatowych. 

Szczególnie ciepło witaliśmy poprzedniego wieloletnie-
go dyrektora szkoły Pana Czesława Wielgata oraz panów 
Andrzeja Jutkiewicza, Andrzeja Turowskiego i Krzysztofa 
Szukiłowicza byłych wicedyrektorów, a także Panią Bar-
barę Szumańską, żonę zmarłego dyrektora szkoły Pana 

Podczas uroczystości w kościele

Przemarsz do szkoły

Na Skwerze Pamięci

Za chwilę Pani Anna Musiałowicz – dyrektor szkoły – przywita gości
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Wiesława Szumańskiego; również emerytowanych nauczy-
cieli, pracowników obsługi i administracji naszej szkoły, 
a także absolwentów oraz przedstawicieli rodziców naszych 
uczniów. 

Każdy z gości otrzymał w prezencie pakiet jubileuszo-
wy, a w nim publikację pt. Zespół Szkół Technicznych: po-
czątki – tradycja – teraźniejszość: 1927–2017 oraz karty-wi-
zytówki o ważnych działaniach edukacyjnych i kierunkach 
kształcenia. 

Dalsza część uroczystości jubileuszowych odbyła się 
w sali gimnastycznej. Galę poprowadzili: Pan Arkadiusz 
Chwieduk – absolwent ZST, Pan Michał Złotorzyński – 
obecny nauczyciel fi zyki i Mieszko Kosmowski – uczeń 
klasy drugiej w zawodzie technik mechatronik. 

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów 
sztandarowych (szkolnego i AK), odśpiewaniem hymnu 
państwowego, a także pieśni szkoły, którą wykonali absol-
wenci: Ewa Hryńko (matura 2016) oraz Przemysław Tu-
rowski (matura 2000). 

Pani Anna Musiałowicz, dyrektor szkoły, w swoim wy-
stąpieniu gorąco dziękowała wszystkim za przybycie na 
obchody dziewięćdziesięciolecia, a nauczycielom i pracow-
nikom administracji i obsługi za zaangażowanie podczas 
przygotowań do jubileuszu. Mówiła o aktualnym stanie 
szkoły i osiągnięciach. 

„Dzisiejszy dzień – mówiła Pani Dyrektor – jest podsu-
mowaniem i zwieńczeniem działań podejmowanych przez 
społeczność szkolną w roku jubileuszu. To czas refl eksji, 
wspomnień, ale także projektowania planów na przyszłość. 
[…] Na przestrzeni lat szkoła wytworzyła bogatą tradycję, 
swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń lu-
dzi – nauczycieli, pracowników oraz uczniów i absolwen-
tów. […] Obecnie Zespół Szkół Technicznych […] to szkoła 
szybko reagująca na zmiany wprowadzane reformą oświa-
ty, wymaganiami rynku pracy, postępem technologicznym 
oraz strategią rozwoju […] miasta i regionu. To szkoła […] 
nowoczesna. […] na przestrzeni 90 lat zmieniało się niemal 
wszystko: dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, 
budynki szkolne, metody i formy pracy, formy egzaminów, 
dokumenty, bo taki był wymóg czasu. Niezmienny pozo-
stał jednak profi l szkoły […]”.

Potem był czas dla gości, którzy wypowiadali ciepłe 
i życzliwe słowa pod adresem szkoły i osób w niej pracują-
cych. Swoją pracę w szkole wspominali też byli dyrektorzy 
i nauczyciele. 

Niezwykle wzruszającym momentem były życzenia od 
absolwentów. W ich imieniu Przemysław Turowski zaśpie-
wał pieśń Franka Sinatry pt. My way, dedykując ją nauczy-
cielom i pracownikom szkoły. 

Prezenty i gratulacje zawsze cieszą

Sztandary: szkoły i AK

W imieniu absolwentów życzenia złożył (wyśpiewał) Przemysław Turowski  
(matura 2000)

Tort jubileuszowy
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Oczywiście nie mogło zabraknąć urodzinowego tortu, 
fi liżanki herbaty i rozmów niespiesznych… 

Dzień pełen emocji i wzruszeń zakończył się późnym 
popołudniem. 

Goście mogli dokonać wpisu do księgi pamiątkowej, 
a my z tych wspomnień będziemy składać wielką historię 
szkoły za kolejnych 10 lat, gdy nasza szanowna jubilatka 
będzie świętowała setną rocznicę istnienia. 

Oprac. red.

Emerytowani nauczyciele

Dyrekcja szkoły podczas uroczystości w kościele

Podczas uroczystości w kościele

Msza Święta w kościele pw. św. Wojciecha Biskupa Męczennika

Grupa wokalna pod kierunkiem Pani Jolanty Mrówczyńskiej podczas mszy

Podczas uroczystości w kościele Podczas uroczystości w kościele
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Wdowa po Wiesławie Szumańskim, dyrektorze szkoły w latach 1976–1982, Pani 
Barbara Szumańska

Prezydent miasta Pan Czesław Renkiewicz

Rektor PWSZ w Suwałkach – Pani dr Marta Wiszniewska i przewodniczący 
Rady Miasta Pan Zdzisław Przełomiec

Wpisy gości do Księgi pamiątkowej 

Pan Jarosław Zieliński – Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
poseł na Sejm RP

Pani Bożena Kamińska – poseł na Sejm RP

Wpisy gości na kartach pamiątkowych

Na Skwerze Pamięci
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Wpisy gości na kartach pamiątkowych

Przed rozpoczęciem uroczystości

Prowadzący uroczystość (od lewej): Arkadiusz Chwieduk (absolwent ZST), 
Mieszko Kosmowski (uczeń II TMR), Michał Złotorzyński (nauczyciel fi zyki)

O historii szkoły Pan Andrzej Matusiewicz – historyk, konsultant CEN-u 
w Suwałkach

Gratulacje od Pana Jarosława Zielińskiego – wiceministra SWiA i posła RP 

Gratulacje od Prezydenta Miasta, Rady Miasta oraz Wydziału Oświaty UM

Gratulacje od Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach

Przedstawiciele Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach oraz 
Pani Zofi a Śliżewska (pierwsza od prawej) – wicedyrektor szkoły
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Gratulacje od Pani Teresy Świerubskiej – dyrektor SPK  

Gratulacje od Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

„Marka ZST” (stoją od lewej nauczyciele): Aneta Kuczyńska, Jolanta Kosmowska, 
Bożena Czatrowska i Grażyna Mazalewska 

Od lewej: Państwo Jadwiga i Janusz Kopciałowie oraz Pan Czesław Wielgat 
(dyrektor szkoły w latach 1988-2015) 

...i uczniowie 

Zasłuchani: i nauczyciele...

Od lewej Panowie: Krzysztof Szukiłowicz i Stanisław Zagłoba   Od lewej: Pani Dorota Kossa-Szoch, Pan Andrzej Turowski oraz dyrektor Pani 
Anna Musiałowicz 
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Wywiad 
z Panią Dyrektor Anną Musiałowicz 

Red.: Dziewięćdziesiąt lat szkoły to dużo. Uroczystości 
jubileuszowe były niezwykle eleganckie, dużo gości… 
Możemy się domyślać, że było to dla Pani duże przeży-
cie emocjonalne. Prosimy, by zechciała Pani podzielić się 
z nami refl eksjami.

A.M.: Do uroczystości jubileuszowej zaplanowanej na 14 
czerwca 2017 roku przygotowywaliśmy się przez cały rok. 
Zespół nauczycieli opracował harmonogram działań oraz 
ustalił osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania. 
Tak ważna uroczystość wymagała bardzo dokładnego za-
planowania. Najbardziej martwiłam się o godne przyjęcie 
w szkole wszystkich dostojnych gości. Jak się okazało, za-
angażowanie nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów 
i absolwentów przyniosło oczekiwany efekt. Uroczystość  
90-lecia istnienia Zespołu Szkół Technicznych dostarczy-
ła uczestnikom wiele radości i wzruszeń, co potwierdzają 
wpisy w Księdze pamiątkowej i listy gratulacyjne, które 
otrzymaliśmy. 

Red.: Z kroniki szkoły wiemy, że 10 lat temu, czyli na 
osiemdziesięciolecie, szkoła była również uroczyście 
przygotowana. I wtedy ukazała się książka opowiadająca 
o szkole i ludziach w niej pracujących, którą wręczano 
gościom. A w tym roku, co było takim prezentem?

A.M.: Pan Andrzej Matusiewicz historyk-badacz i jedno-
cześnie konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Su-
wałkach, na moją prośbę podjął się opracowania publikacji 
przedstawiającej historię rozwoju naszej szkoły. Publikacja 
nosi tytuł Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach: początki 
– tradycja – teraźniejszość i to właśnie ona wraz z kartami 
informacyjnymi o bieżącej działalności szkoły utworzyła 

pakiet okolicznościowy wręczany wszystkim uczestnikom 
uroczystości. 

Red.: Wśród gości podczas jubileuszu byli też nauczy-
ciele emeryci. Czy był czas, by z Nimi porozmawiać? Bo 
w zapiskach kroniki szkoły znalazłyśmy dużo ciepłych 
słów pod adresem szkoły.

A.M.: Tak, oczywiście. Nauczyciele emerytowani byli bar-
dzo ważnymi, szczególnymi gośćmi naszej uroczystości. 
Scenariusz części ofi cjalnej jubileuszu przewidywał pre-
zentację w formie krótkich fi lmów tzw. newsów wspo-
mnień tych, którzy już zakończyli aktywność zawodową. 
Zaprezentowane wspomnienia wywołały wiele pozytyw-
nych emocji i wzruszeń. W drugiej części jubileuszowego, 
spotkania przy kawie i herbacie, był czas na to, żeby usiąść 
i powspominać, dowiedzieć się, co u kogo słychać. Rozmo-
wy, które wtedy odbyliśmy, na długo pozostaną w naszej 
pamięci i zawsze bardzo ciepło będziemy wspominać wi-
zytę nauczycieli emerytów w szkole.
Red.: A już poza jubileuszem, czy nauczyciele emery-
ci często/chętnie przychodzą do szkoły? Czy może jest 
taki dzień, choćby Edukacji Narodowej, że spotykają się 
w szkole?  

A.M.: Owszem, nauczyciele emerytowani przychodzą do 
szkoły w różnych sprawach. Zapraszani są na uroczystości, 
choćby takie jak spotkania wigilijne, Jasełka, Dzień Na-
uczyciela. Uczestniczą też w organizowanych wycieczkach 
czy wyjazdach integracyjnych. Często odwiedzają też szko-
łę ze względu na korzystanie z funduszu świadczeń socjal-
nych, którego dysponentem jest dyrektor szkoły.

Red.: W ubiegłym roku szkolnym szkoła przechodziła 
niemalże generalny remont – elewacja, pracownie. Ale 
wciąż nie ma łącznika między budynkami. Przejście 
między budynkami jest uciążliwe jesienią i zimą. Czy 
jest w planach?

A.M.: Tak, to prawda, że przechodzenie między budynka-
mi  jest bardzo uciążliwe, zwłaszcza gdy jest brzydka pogo-
da. Koncepcja rozwoju Zespołu Szkół Technicznych prze-
widuje taką inwestycję w przyszłości. W najbliższym czasie 
rozpoczniemy dwa inne przedsięwzięcia równie ważne dla 
funkcjonowania szkoły, tj. rozbudowę i modernizację bo-
iska szkolnego oraz budowę budynku warsztatowego na 
potrzeby realizacji zajęć praktycznych. 

Red.: Funkcja dyrektora jest kadencyjna. Czy te pięć lat 
to dużo czy mało, by zrealizować choćby najpotrzebniej-
sze rzeczy/sprawy w szkole?

A.M.: W momencie, kiedy jest się na początku kadencji, 
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Wywiad 
z Panem Bartłomiejem Mikołajczykiem 

Red.: Jest Pan absolwentem naszej szkoły. Jaki kierunek 
Pan ukończył?
Bartłomiej Mikołajczyk: Tak, jestem. Ukończyłem tu tech-
nikum elektroniczne.

Red.: W tym roku nasza szkoła obchodziła jubileusz 
dziewięćdziesięciolecia. Co Pan czuł, gdy podczas uro-
czystości jubileuszowych Pani Dyrektor przywołała 
krótką historię szkoły?

B.M.: Patrząc na losy szkoły, cały ten kontekst związany 
z wydarzeniami w kraju i w mieście, trudno było nie czuć 
dumy. I wzruszenia. Szczególnie, gdy patrzyło się na wzru-
szone twarze starszej części kadry oraz zaproszonych na 
uroczystość emerytowanych pracowników szkoły.

Red.: Podczas jubileuszu, już po ofi cjalnym spotkaniu, 
był czas na fi liżankę kawy i rozmowy. Jakie wtedy wróci-
ły wspomnienia do Pana związane ze szkołą?
B.M.: Po ofi cjalnej części miałem okazję spotkać się i za-
mienić kilka zdań z moimi nauczycielami z czasów szkol-
nych: moją wychowawczynią, Panią Marią Czygier, na-
uczycielem od matematyki – Panem Czesławem Wielga-
tem czy nauczycielką języka angielskiego – panią Krystyną 
Sadowską. Powspominaliśmy sobie dawne czasy, ale też 
rozmawialiśmy o bieżących sprawach dotyczących życia 
szkoły. Trzeba tu zauważyć i docenić fakt, że emerytowani 
nauczyciele wciąż śledzą losy szkoły. Samo spotkanie było 
bardzo miłym, ale też stresującym doświadczeniem, szcze-
gólnie, gdy nie było się najświętszym uczniem…

Red.: Co było powodem, że wrócił Pan do swojej szkoły, 
by w niej po prostu uczyć? Jakie było to pierwsze uczu-
cie, gdy stanął Pan za biurkiem w klasie? Pierwsi ucznio-
wie, pierwszy temat do podyktowania, pierwsze oceny.
B.M.: Na czwartym i piątym roku studiów miałem szereg 
okazji, by sprawdzić się „przy tablicy” zarówno na zaję-
ciach programowych, jak też w ramach działalności koła 
naukowego. Czułem się z tym nieźle i podejrzewam, że to 
wtedy zrodził się pomysł, by spróbować zawodowo uczyć 
innych. Pierwszych podyktowanych tematów i wystawio-
nych ocen już nie pamiętam. Pamiętam, że była trema przy 
tablicy i lekkie przerażenie ilością zadań nauczycielskich, 
z istnienia których nie do końca zdawałem sobie sprawę 
wcześniej. Na szczęście szybko znalazłem wsparcie w ko-
legach nauczycielach, za co im serdecznie dziękuję. Dalej 
było już zdecydowanie lepiej.

Wywiad 
z Panem Hubertem Stojanowskim
Red.: Jest Pan absolwentem naszej szkoły. Jaki kierunek 
Pan ukończył?
Hubert Stojanowski: Ukończyłem technikum mechanicz-
ne. Pan Jutkiewicz był moim wychowawcą. To była bardzo 
sympatyczna klasa, same chłopaki.

Red.: W tym roku nasza szkoła obchodziła jubileusz 
dziewięćdziesięciolecia. Co Pan czuł, gdy podczas uro-
czystości jubileuszowych Pani Dyrektor przywołała 
krótką historię szkoły?

w pierwszym roku pełnienia funkcji, wydaje się, że pięć lat 
to bardzo dużo czasu. Kiedy jednak zaczynamy realizować 
poważne inwestycje, to zauważamy, że oprócz koncepcji, 
planów, pieniędzy wymagają one również czasu. W tej per-
spektywie pięcioletnia kadencja dyrektora wydaje się bar-
dzo krótka.

Red.: A Pani marzenia zawodowe?

A.M.: Moje zawodowe marzenia dotyczą głównie podnie-
sienia procesu edukacyjnego na wyższy poziom. Chciała-
bym, aby wyniki egzaminów zewnętrznych umiejscawiały 
nas w czołówce szkół zawodowych w województwie, aby-
śmy osiągali coraz więcej sukcesów w olimpiadach i kon-
kursach, aby osiągnięcia edukacyjne uczniów i ich umie-
jętności zawodowe pozwalały im na realizację wymarzonej 
ścieżki rozwoju po ukończeniu szkoły. Za bardzo ważne 
uznaję kształtowanie postaw uczniowskich przywiązanych 
do wartości patriotycznych, humanistycznych, nacechowa-
nych odpowiedzialnością za siebie i innych. 
Moim marzeniem jest również poprawa warunków funk-
cjonowania szkoły, czyli modernizacja bazy i wyposażenia 
– budowa boiska, budynku warsztatowego, remont łazie-
nek oraz korytarzy i większości sal lekcyjnych.
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H.S.: Czułem się dobrze, ponieważ ja też jestem częścią tej 
historii, bo sam się uczyłem w tej szkole. A teraz w jakiś 
tam sposób jako nauczyciel historię też tworzę, no i tak to 
od wielu, wielu lat w tej szkole, już 17 i pięć lat w tech-
nikum... Trochę się tego nazbierało. Czułem radość, że je-
stem uczestnikiem tego wydarzenia.

Red.: Podczas jubileuszu, już po ofi cjalnym spotkaniu, 
był czas na fi liżankę kawy i rozmowy. Jakie wtedy wróci-
ły wspomnienia do Pana związane ze szkołą?
H.S.: Akurat w tym momencie za dużo wspomnień nie 
wracało, bo ja wspomnienia mam cały czas, oswoiłem się 
ze szkołą przez tyle lat. Spotkałem za to kilku znajomych, 
kolegów gdzieś tam ze starszych roczników i młodszych, 
z którymi miałem właśnie okazję porozmawiać, przypo-
mnieć sobie, jak było, powspominać nauczycieli, którzy już 
nie uczą w tej szkole, ale jeszcze są. Także był to taki czas 
refl eksyjny przypomnienia sobie, co wtedy było.

Red.: Co było powodem, że wrócił Pan do swojej szkoły, 
by w niej po prostu uczyć? Jakie było to pierwsze uczu-
cie, gdy stanął Pan za biurkiem w klasie? Pierwsi ucznio-
wie, pierwszy temat do podyktowania, pierwsze oceny.
H.S.: Nie pamiętam pierwszego tematu. Siedemnaście lat 
temu… mogłem to już zapomnieć. Przyszedłem na miejsce 
swojej polonistki, która odchodziła na emeryturę. Zasuge-
rowała mi, żebym uciekał jak najszybciej, bo bycie nauczy-
cielem nie jest takie łatwe. Ale ja jednak zostałem, jestem 
już 17 lat i wcale nie żałuje.

Wywiad 
z Panem Tomaszem Walendzewiczem
Red.: Jest Pan absolwentem naszej szkoły. Jaki kierunek 
Pan ukończył?
Tomasz Walendzewicz: Technik elektryk. Ukończyłem 
szkołę w 1997 roku.

Red.: W tym roku nasza szkoła obchodziła jubileusz 

dziewięćdziesięciolecia. Co Pan czuł, gdy podczas uro-
czystości jubileuszowych Pani Dyrektor przywołała 
krótką historię szkoły?
T.W.: Powróciły wspomnienia z czasów szkolnych: o na-
uczycielach, którzy nas uczyli, a już ich nie ma, o czasach 
młodości.

Red.: Podczas jubileuszu, już po ofi cjalnym spotkaniu, 
był czas na fi liżankę kawy i rozmowy. Jakie wtedy wróci-
ły wspomnienia do Pana związane ze szkołą?
T.W.: Powróciły wspomnienia nauczycieli, kolegów. Wspo-
minaliśmy zajęcia z nauczycielami, jak wyglądały, co ro-
biliśmy. Wspominaliśmy kolegów, co teraz robią, jak im 
ułożyło się życie. 

Red.: Co było powodem, że wrócił Pan do swojej szkoły, 
by w niej po prostu uczyć? Jakie było to pierwsze uczu-
cie, gdy stanął Pan za biurkiem w klasie? Pierwsi ucznio-
wie, pierwszy temat do podyktowania, pierwsze oceny.
T.W.: Jeszcze w trakcie studiów ukończyłem kurs pedago-
giczny z myślą, że będę pracował w szkole. Jednak życie 
inaczej się potoczyło i zaraz po studiach wyjechałem do 
pracy w Krakowie. Rok później otrzymałem propozycję 
pracy od Pana Dyrektora Czesława Wielgata, którą przy-
jąłem. Pracę w Zespole Szkół Technicznych rozpoczą-
łem 1 września 2004 roku. Dzień pierwszych zajęć pa-
miętam, jakby to było dziś. Kiedy przyszedłem do klasy 
pierwszej technik elektryk na przedmiot elektrotechnika 
i elektronika czułem się dziwnie i troszeczkę nieswojo. 
Z drżeniem serca, powoli zacząłem rozmawiać z uczniami 
na temat prądu elektrycznego i... tak to już trwa. Pierwszą 
ocenę jaką postawiłem to była ocena bardzo dobra.

Oprac. red.
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Moje pierwsze wrażenia związane ze szkołą są pozytyw-
ne. Wybrałem profi l technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej, 
ponieważ nie znalazłem nic ciekawszego. Nie żałuję. Je-
stem mile zaskoczony podejściem nauczycieli do uczniów 
oraz atmosferą panującą w szkole. Myślę, że cztery lata 
w tej szkole zaowocują dobrym wykształceniem oraz przy-
gotowaniem do przyszłej pracy.

Wiktor Kotarski, I TPG 
***

Zaczęłam swój nowy etap w życiu. Po wakacjach rozpoczę-
łam naukę w nowej szkole, tj. w Zespole Szkół Technicz-
nych w Suwałkach na kierunku technik grafi ki i poligrafi i 
cyfrowej. Szkoła podoba mi się bardzo. Sympatyczni na-
uczyciele, widać, że chcą nas wiele nauczyć. Do tej pory 
lekcje nie są jeszcze takie trudne. Na przykład mieliśmy na-
uczyć się dialogu na język angielski i jestem bardzo zado-
wolona, ponieważ uczyłam się cały tydzień i dostałam oce-
nę bardzo dobrą. Myślałam, że nie dam rady powiedzieć, 
gdyż „zjadał” mnie stres. 

Mieszkam w Bakałarzewie i dojeżdżam do szkoły auto-
busem. Chciałabym uczęszczać na zajęcia dodatkowe, np. 
taekwondo lub jujitsu, ale nie mogę, ponieważ nie pasu-
ją mi godziny tych zajęć. Ostatni autobus powrotny mam 
o 18.20, a zajęcia zaczynają się o 19. Szkoda, że nie mogę 
na to uczęszczać, aż mi jest z tego powodu przykro. Z moją 
klasą dogaduję się bardzo dobrze. Bałam się na początku, 
ale się myliłam. Jeszcze w czasie wakacji ktoś założył grupę 
na portalu społecznościowym i powoli się poznawaliśmy. 
Teraz znamy się już lepiej. Chciałabym też chodzić na ba-
sen, różne wycieczki, ale wiem, że to szkoła średnia i dużo 
tego nie będzie. Ale mam takie marzenia. 

W szkole czuję się bardzo dobrze i mam nadzieję, że 
będzie tak aż do czwartej klasy. W gimnazjum nie uczyłam 
się wybitnie, ale radziłam sobie. W tej szkole próbuję uczyć 

się lepiej, aby mieć lepsze osiągnięcia.  Mam nadzieję, że ta 
szkoła nauczy mnie wiele dobrego. 

Anonim     
***

Gdy po raz pierwszy przeszłam próg szkolny podczas dni 
otwartych, miałam bardzo dobre odczucia. Uczniowie i na-
uczyciele wydawali się być naprawdę przyjaźni i pomocni. 
Jak się teraz okazało, faktycznie tacy są. 

Kiedy usłyszałam o kierunki technik grafi ki i poligra-
fi i cyfrowej, byłam oczarowana. Od zawsze interesowałam 
się robieniem zdjęć i ich obróbką. Już od dziecka lubiłam 
posługiwać się komputerem. Próbowałam połączyć te 
dwie pasje i ten kierunek okazał się idealny. Z niecierpli-
wością czekałam, aż rok szkolny w końcu się zacznie. Gdy 
nadszedł ten dzień, byłam podekscytowana. Klasa wraz 
z wychowawcą okazali się być strzałem w dziesiątkę. Już 
po pierwszych dniach pokochałam to miejsce. Chodzę do 
szkoły z uśmiechem na twarzy. 

Edyta Sokołowska, I TPG 
***

Wybrałam tę szkołę ze względu na ciekawe kierunki kształ-
cenia. Rozpoczęłam naukę na kierunku grafi ki i poligrafi i 
cyfrowej. Wybrałam to, ponieważ interesuję się fotografi ą 
i komputerami. Pierwsze tygodnie nauki minęły szybko. 
Materiału do uczenia jak na razie jest niewiele. W klasie je-
stem razem z moją koleżanką z gimnazjum. Ale poznałam 
już nowych kolegów i myślę, że jak z czasem lepiej się pozna-
my, to wszyscy będziemy lepiej się dogadywać. Niektórzy 
nauczyciele są bardzo sympatyczni, lecz niektórych trochę 
się boję. Mimo to mam nadzieję, że nie będą bardzo surowi, 
a cztery lata nauki miną tak dobrze i szybko jak te pierwsze 
dwa miesiące.  

Ewelina Trzasko, I TPG
***

Jestem w pierwszej klasie technik grafi ki i poligrafi i cyfro-
wej. To nie był mój kierunek z pierwszego wyboru, bo los 
chciał, abym tam się nie dostał. Z początku nie mogłem się 
odnaleźć w tej szkole. Ale z czasem, kiedy ją poznawałam, 
teraz wydaje mi się fajna. Jest tu dużo wymagających i su-
rowych nauczycieli, ale są też fajni, których bardzo lubię. 

Szkołę (nie kierunek) wybrałem ze względu na starsze-
go brata. Uczył się w niej parę lat temu i bardzo mi ją po-
lecał. Mimo drobnych niedoskonałości, to mój brat miał 
rację – ta szkoła jest fajna. 

Bartek Pietrołaj, I TPG  

Na początek roku szkolnego czekałam z niecierpliwością. 
Kierunek grafi ki i poligrafi i cyfrowej wybrałam, ponieważ 
uwielbiam  rysować oraz projektować różne rzeczy, robić  

Moje pierwsze wrażenia ze szkoły!

naszym okiem                                                              
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naszym okiem                                                              

zdjęcia i je obrabiać. W klasie nie znamy się jeszcze dobrze 
wszyscy, ale trzymamy się razem. Nauczyciele przeważnie są 
mili dla uczniów. Bardzo jestem zadowolona z mojego wyboru 
i mam nadzieję, że poradzę sobie przez te cztery lata. 

Iza Lenkiewicz, I TPG 
***

Wybrałam tę szkołę, ponieważ znalazłam tu kierunek 
odpowiedni dla mnie. Poza tym szkoła podobała mi się 
wizualnie i mam też tutaj dużo znajomych. Przyszłam tu 
z moją przyjaciółką z dzieciństwa, którą znam 12 lat. Bar-
dzo lubię śpiewać i tańczyć, dlatego, jak dowiedziałam się, 
że szukają osoby do śpiewania, zgłosiłam się. Nauczyciel 
w tej szkole są mili, ale nie wszyscy, bo niektórzy sprawia-
ją wrażenie surowych (na początku nawet się ich bałam).  
Moja klasa jest najlepsza, jest bardzo zabawna. Lubię ją. 
Minus tej szkoły jest taki, że nie ma łącznika do drugiego 
budynku.  

Eliza Sienica, I TPG
***

Wybierając kierunek technik grafi ki i poligrafi i cyfrowej, 
kierowałam się rozsądkiem. Od początku wiedziałam, że 
Zespół Szkół Technicznych to dobry wybór. Mój pierwszy 
dzień w szkole był dość stresujący. Jednak po kilku dniach 
oswoiłam się z otoczeniem i teraz bardzo mi się podoba. 
Czuję się tutaj dobrze. Nauczyciele są bardzo wymagający, 
ale to plus, ponieważ motywują mnie do działania.   

Patrycja Świerzyńska, I TPG 
***

Przyszedłem do tej szkoły, bo kierunek technik grafi ki i po-
ligrafi i cyfrowej wydawał się interesujący i taki jest. Szkoła 
wydaje się sympatyczna, nie widać tu przemocy. Nauczy-
ciele są „normalni”.  Grafi ka komputerowa to bardzo cieka-
wy kierunek. Zachęcam innych uczniów do podjęcia nauki 
w tym zawodzie i w tej szkole.    

Sebastian Bekier, I TPG
***

Moim pierwszym odczuciem, gdy przyszedłem pierwsze-
go dnia do szkoły, była radość. Szkoła jest bardzo ładna, 

z szerokimi korytarzami, przestronnymi salami. Nauczy-
ciele są bardzo mili, uczą dobrze swoich przedmiotów i za-
wsze służą dobrą radą. Większość uczniów ZST jest bardzo 
miła, nie dokuczają młodszym (ku mojemu zaskoczeniu). 
W szkole można rozwijać swoje zainteresowania na zaję-
ciach pozalekcyjnych, np. sportowych (jujitsu, piłka noż-
na).  Według mnie wybrałem najlepsze technikum w Su-
wałkach i polecam tę szkołę innym.    

 Anonim
***

Wybór szkoły i kierunek technik grafi ki i poligrafi i cyfro-
wej nie był trudny. Naprawdę mi się podoba. Minusem, 
którzy zauważyłem do tej pory, jest przechodzenie mię-
dzy budynkami, no i dużo obowiązków. Moim zdaniem 
szkoła nie jest do końca przystosowana do tak dużej liczby 
uczniów. Głównie sala do ćwiczeń bardzo mnie zawiodła. 
Na szczęście trafi łem do bardzo fajnej klasy oraz na miłych 
nauczycieli. Lekcje nie są nudne. W szkole cały czas jest co 
robić. Ogólnie szkoła jest dobra.   

Jakub Butkiewicz, I TPG
***

Wybrałam ZST i kierunek technik grafi ki i poligrafi i cy-
frowej, ponieważ interesuję się rysunkiem, fotografi ą, kine-
matografi a i pracą z komputerem. Nowa klasa okazała się 
bardzo charyzmatyczna. Wszyscy dobrze się dogadujemy, 
mimo że jesteśmy inni. Nauczyciele są mili, starają się jak 
najwięcej nam przekazać. Wiele osób polecało mi tę szkołę 
oraz kierunek ze względu na wysoki poziom. Zapisałam się 
już na zajęcia z fotografi i oraz rysunku. Uważam, że dobrze 
wybrałam. Mam nadzieję, że będzie tak dalej. 

Anonim 
***

Moje pierwsze wrażenia ze szkoły były mieszane, ponieważ 
nie mogłam się w niej odnaleźć. Ale po upływie dwóch ty-
godni poznałam trochę klasę i odnalazłam się w budynku 
szkoły. Kierunek, który wybrałam, bardzo mnie interesuje. 
Szkoła „przyciągnęła” mnie również ofertą zajęć sporto-
wych, bo moje hobby to sport i motoryzacja. Nauczyciele 
są bardzo mili, bardzo stawiają na to, by przygotować nas 
do matury. Przedmioty zawodowe bardzo mnie zaintereso-
wały. Cieszę się, że wybrałam tę szkołę. 

M.T. (Monika Tylenda, I TPG)



15

na korytarzu                                                              

I takie pomysły przychodzą do głowy  na przerwie dla III TG 

W oczekiwaniu na lekcje (od lewej): Mateusz Cichucki i Damian Baranowski z klasy IV TEl.
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polubić naszych poetów

zbieranie jagód 

wychodziło się o poranku
kiedy drogę przytulały mgły i budziły wielogłosy

na spotkanie pod krzyżem na skraju wsi
gdzie chwilę dla Pana Boga 
zapisywał znak na czole i piersiach 
a czas na dotyk ramion zabierał drabiniasty wóz 
który wiózł resztki nocy woń tabaki i nas 
przez ciszę kwietnych łąk 
do magicznej linii 
pomiędzy zaoraną ziemią i początkiem lasu
za którą nic nie przypominało zostawionego

był tam zapach wilgoci mchu i poziomek
w niszy ze ściółki i ziemi 
borówki jak ludzie 
o rumianych twarzach i gorzkawym wnętrzu 
łochynie w mglistych sukienkach 
które spadały za jednym dotykiem zdziwienia 
odsłaniając ciemną – jak gniew nieba – nagość owocu

na jagodowych polach z ramionami ku niebu
myślą i wzrokiem na czubkach sosen 
wirowały dziecięce marzenia do upadku radości 
oddechu w rytm oddechu ziemi i zdziwienia 
że bije w niej serce zawsze mocniej 
gdy owoc tracił życie

jagoda po jagodzie chwila po chwili
wypełniały się naczynia aż po brzegi ciszy 

która teraz przywołuje czas bezpowrotny

JANINA 
OSEWSKA

Pedagog, poetka. Urodziła się i mieszka w Augusto-
wie. Animatorka życia literackiego w tym mieście. 
Absolwentka Politechniki Białostockiej. Członek 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Academia Eu-
ropaea Sarbieviana. Do tej pory opublikowała tomiki 
wierszy: „W stronę ciszy” (2003), „Do czasu przy-
szłego” (2007), „Tamto” (2015). Wiersze poetki zna-
lazły się w pismach literackich (np. „Topos”, „Akant”) 
i antologiach, np. „Opowieść o ziemi augustowskiej” 
(2008). Były tłumaczone na wiele języków, m.in. na 
angielski, niemiecki, litewski, czeski, ukraiński, mon-
golski. Uczestniczyła w międzynarodowych festiwa-
lach i konkursach literackich w USA, Irlandii, na Li-
twie i w Mongolii. Miłośniczka podróży i fotografi i 
(album pt. „Okruchy” 2011). Projekty fotografi czne 
realizowała w Polsce, USA, Libanie, Syrii, Australii, 
Nowej Zelandii. Uczestniczyła w wystawach fotogra-
fi cznych zbiorowych i indywidualnych (20 wystaw). 

***
Panie rozsypałeś mnie dmuchawcami
na rozległe łąki i wiejskie ogrody 
dałeś mieszkanie w sąsiedztwie lilii i róży
narażając na wieczne wygnanie 

wyprawiłeś w dalekie podróże
w towarzystwie sójki i klucza żurawi 
powiedziałeś
tańcz podmuchami wiatrów
pomiędzy byciem a przemijaniem 
przecież wiesz
że dmuchawce kruszą swe serca 
by odradzać się na bezkresach 

jak mnie pozbierasz na całym świecie? 

***
ponad moją drogą 
Twoja droga 
ponad myślą moją 
myśl Twoja 


