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Adoptujemy psa!  

Głosuj! 
na szkolnym  

Facebooku 
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„Przygarnijmy 
 pupila!”          

Adoptujemy  
psa  

ze schroniska  
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Głosujemy na wybranego  
      przez nas pieska 

klikając "Lubię to" w komentarzu  

             z jego imieniem! 

       www.facebook.com/
zespolszkolzawodowychwkaliszu    
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Nemeke  

Czekają na nowy, pełen miłości dom ... 
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Nemeke to suczka która na już 5 lat,  
mimo to większość swojego życia spędziła  
w schronisku. 
Dlaczego ? 
Historia jakich wiele w dzisiejszym świecie             
- nieodpowiedzialny właściciel - pies zabawka. 
 
Niestety Nemeke nie jest taka jak większość 
schroniskowych psiaków, ujmujących wyglądem    
i spokojnym zachowaniem.  
Nemeke to suczka, która wiele przeszła, jest     
wycofana, nie potrafi tak od razu każdemu zaufać. 
W boksie sprawia wrażenie psa niezwykle agre-
sywnego - w rzeczywistości to tylko czarna przera-
żona suczka, która dopiero teraz poznaje, że nie 
każdy człowiek jest zły i że świat nie ogranicza się 
tylko do schroniskowego boksu.  
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NADIA 

Ok. 5 lat, początkowo wystraszona i wycofana, teraz 
tylko ostrożna ale nawiązuje kontakt z człowiekiem, 
potrzebuje tylko cierpliwości. Jak tylko zaakceptuje 
człowieka, wpatrzona w niego jak w obrazek. 
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TOLA 

Ma koło 4-5 lat, dominująca w stosunku do innych 
zwierząt, bardzo lgnie do ludzi, uwielbia być głaskana. 
Na początku spaceru trochę ciągnie, później się       
jednak uspokaja i skupia na człowieku. 
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Nasze hobby                  
czyli co robią nasi Absolwenci?                         

Z Wąskiej na Krakowskie Przedmieście                       
          czyli jak zostałam studentką  

           Uniwersytetu Warszawskiego 

Hej! Jestem Donata i może jeszcze niedawno spotykałam Cię na 
szkolnym korytarzu.  Rok temu zdawałam maturę, dziś jestem student-
ką kulturoznawstwa Instytutu Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki 
na Uniwersytecie Warszawskim. Jak to się stało?  

Usiądź wygodnie, mam dla Ciebie historię nietypową. 

Szkoła średnia = średni wybór? 

Po tym wstępie zastanawiasz się pewnie, jak technikum fryzjerskie ma 
się do kulturoznawstwa?  
Odpowiadam: nijak.  
Jak to się stało, że pomimo dziennikarskiego zacięcia, świadomego u 
mnie od młodych lat, wybrałam technikum fryzjerskie?  
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Presja rodziców i moja znikoma pewność siebie spowodowały, że wy-
lądowałam właśnie tutaj, a co więcej wytrzymałam całe 4 lata. Pewnie 
pomyślicie, że przechodziłam męki kształcąc się w innym kierunku niż 
bym chciała. Otóż nie. Mimo świadomości, że do fryzjerstwa już się 
nie przekonam, zacisnęłam zęby i uczyłam się tego fachu wbrew wła-
snej woli.  

 

Było o tyle trudniej, że w klasie uważano mnie za typową ''kujonkę'', bo 
najdłużej pisałam pracę klasową na polskim albo odrabiałam zadania 
domowe na matmę. Jak się domyślasz, w prawie 30 - osobowej, dam-
skiej w dodatku,  klasie, przyjaciółek nie miałam, ale silny charakter 
pozwalał mi się tym nie przejmować.  

 

Pomogło mi to w uświadomieniu sobie iż pracuję na swój własny suk-
ces, uczę się dla siebie i moja przyszłość zaczyna się już teraz, w dodat-
ku zależy tylko ode mnie. Cztery lata minęły bardzo szybko i dość 
przyjemnie, bo dały mi czas na rozwijanie siebie.  

 

''Po godzinach'' pisałam artykuły do internetowej gazety Calisia.pl, ro-
biłam zdjęcia, nadal sporo czytałam i dołączyłam do redakcji gazetki, 
którą trzymasz teraz w ręku. Pierwszy wywiad ukazał się nie tylko na 
Calisii, ale także w kaliskiej gazecie ''7 Dni Kalisza''. Do domu przyno-
siłam coraz więcej własnych artykułów, a rodzice zaczynali patrzeć na 
sprawę moich studiów nieco inaczej, choć wciąż bez większego prze-
konania. 
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W ostatnim roku mojej nauki na Wąskiej, wywiadu udzieliła mi pani dy-
rektor A. Dziedzic, która kilka miesięcy później poprosiła mnie o sponta-
niczne przeprowadzenie wywiadu z  Lenny Madowiczem - nowojorczy-
kiem, do którego dziadka należała fabryka włókiennicza, na terenie której 
mieści się obecnie szkoła. Wywiad ten przyniósł mi III miejsce w kaliskim 
konkursie literackim. Kilka sukcesów na koniec nauki, plus matura zdana 
lepiej niż bym się tego spodziewała przekonały rodziców, może nie w stu, 
ale przynajmniej dziewięćdziesięciu procentach, że moje przyszłe studia 
mają sens. 

Dlaczego Warszawa, dlaczego kulturoznawstwo? 

W Warszawie zakochana byłam od pierwszego wejrzenia, czyli od przy-
najmniej 8 lat. Za każdym razem, gdy byłam w tym mieście marzyłam o 
zamieszkaniu w nim, a pierwszą okazją na to były studia. Złożyłam więc 
podanie na kulturoznawstwo, bo na dziennikarstwo nie starczyło mi punk-
tów.  

Odjęło mi to co prawda trochę pewności  siebie, ale na krótko. Przypo-
mniałam sobie rady wszystkich, którzy ze studiowaniem dziennikarstwa 
mieli do czynienia i odradzali mi ten kierunek jako mało konkretny. Sama 
także wiedziałam, że nie interesują mnie tematy polityczne, lecz właśnie 
szeroko pojmowana kultura.  

 

Połowa wakacji była czasem wielkiego oczekiwania i wielkiej niewiado-
mej. W końcu przyszedł dzień ogłoszenia wyników - dostałam się w 
pierwszej turze rekrutacji i oficjalnie zostałam studentką UW. Reszta wa-
kacji była już przygotowywaniem się do nowego rozdziału życia. 
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Twoja kolej! 

Mam nadzieję, że moja przygoda obudziła w Tobie chęć zrobienia czegoś 
więcej, albo obaliła stereotypy myślowe  mówiące, że większe osiągnięcia 
są dla ucznia technikum czy zawodówki czymś niemożliwym. Niekoniecz-
nie - namawiam Cię do odważnego wytyczania sobie zadań i wiary, że mi-
mo przeciwności losu możesz dojść do celu, jaki sobie postawisz. 
  
Kształć się! Masz na to całe życie. Jeśli wiesz, jakie masz marzenia, zacznij 
myśleć nad ich realizacją już dzisiaj, a z dnia na dzień będziesz coraz bliżej 
ich spełnienia. Jeśli nie wiesz, pomyśl o sobie, a dopiero później o tym, cze-
go wymagają od Ciebie inni. Ale uwaga - zdanie nauczycieli także bierz pod 
uwagę. Czasem oni potrafią doradzić Ci lepiej niż najbliżsi,  z najprostszego 
powodu: obserwują Cię każdego dnia nie znając Twojej historii. Rozmawiaj 
z nimi - Ci których spotykasz codziennie w swojej szkole niedawno jeszcze 
pomagali mi stanąć na nogi, uwierzyć w siebie i dali motywację, jakiej od 
nikogo jeszcze nie dostałam - połowę sukcesu zawdzięczam im. Korzystaj z 
tego i uwierz w siebie.                                                                                                      

Uda Ci się! Ja trzymam kciuki.  

~Zapraszam na mój blog, który dopiero rozwijam, ale na którym zobaczycie 
już trochę moich zdjęć i poczytacie trochę dziwnych rzeczy                         
azazzella.blogspot.com  

Piszcie, jeśli macie jakieś pytania!  

 



P.B. 


