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ZOŚKA JEST JAKAŚ ŚWIĄTECZNA 

NIBY SŁODKA NIBY GRZECZNA 

BARDZIEJ ŚNIEŻNA NIŻ SŁONECZNA 

MA OCHOTĘ JUŻ ODPOCZĄĆ 

ZJEŚĆ PIERNIKA WYPIĆ KAWĘ 

ZAPLANOWAĆ GDZIEŚ ZABAWĘ 

ABY ROK STARY ZAKOŃCZYĆ 

A ROZPOCZĄĆ WNET NASTĘPNY 

I Z ZAPAŁEM ZNAKOMITYM  

DO SWEJ PRACY CHCE POWRÓCIĆ 

PEŁNA SIŁY I WIGORU 

Z DOZĄ SMUTKU  I HUMORU 

 

Kochany czytelniku to ja -Twoja Zośka. Nawet nie wiesz jak bardzo za Tobą 

tęskniłam, nawet nie wiesz jak pragnęłam podzielić się z Tobą moimi 

obserwacjami i spostrzeżeniami dotyczącymi życia mojego drugiego domu - 

szkoły. A w niej jak zawsze wiele się działo: spotkanie z przystojnym jak boski 

Enrice - reżyserem, dosłownie lawina soczystych jabłek, które podniosły poziom 

naszej witalność (ciężko będzie JĄ teraz poskromić),najazd śnieżynek. Nie 

masz pojęcia mój potencjalny przyjacielu – czytelniku jak bardzo stęskniła się za 

Tobą również moja wspólniczka Wiktoria. Pełne pokory prosimy Ciebie drogi 

czytelniku o wybaczenie i od nowego roku 2015 !!!!! obiecujemy zupełną 

poprawę. 

Miejmy nadzieję, że nasze obietnice nie będą płonne, tak jak większość tego 

typu postanowień, jak np. biegam od poniedziałku, odchudzam się od wtorku, 

na siłownię chodzę od czwartku, a lektury czytam od niedzieli….:)  

Z WYRAZAMI SZACUNKU  -  WASZA ZOFIA))) 



 

 

AKCJA JAŁBKA 

Jak powszechnie wszystkim wiadomo, sprawa polskich jabłek od 

pewnego czasu jest bardzo nagłaśniana. Zachęca się do kupowania 

ich w hurtowych ilościach, konsumowania soków i wielu innych 

produktów pochodzenia tychże owoców. Nasza szkoła jak i internat 

miała przyjemność dostać wspaniały prezent w postaci dwóch tirów 

jabłek. Niewątpliwie była to miła niespodzianka, szczególnie dla 

mieszkańców internatu, którzy musieli dwa wypełnione po brzegi 

jabłkami, pudełka dowieźć do domu . Jednak nie możemy narzekać, 

bo przecież każdy lubi szarlotki, powidła z jabłek itp. Jeśli ktokolwiek 

nie jest w stanie uwierzyć w to, że otrzymaliśmy tyle owoców, zdjęcia 

z dnia, w którym nam je przywieziono zostały umieszczone na stronie 

naszej szkoły. Czekamy na kolejną porcję witaminek, tym razem pod 

postacią ananasów??????????????????????:))))))))))))))))))) 

 

"Naród, który nie zna swojej historii jest skazany na jej powtórne 

przeżycie" 

Nasi uczniowie wraz z gronem pedagogicznym, jak corocznie, 

obchodzili rocznicę odzyskania niepodległości. Obchody w naszej 

szkole odbyły się w piątek, tuż przed długim listopadowym 

weekendem. Każdy, szkolny patriota, starał się w tym dniu godnie 

reprezentować postawę „pamiętającego” Polaka. Niedługi, ale jakże 

honorowy apel, oddał cześć każdemu, kto walczył o to, abyśmy my 



 

 

mogli teraz czuć się wolni i dumni z tak walecznych i odważnych 

przodków. Jednak myślę, że należy pamiętać o historii swojego 

narodu nie tylko w rocznicę ważnych wydarzeń, ale ciągle, by 

wiedzieć, jakie wartości przyjmować w swoim życiu. 

     Wasza Wiktoria 

 


