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WIECZÓR CAŁKIEM JEST JESIENNY 

JAKIŚ SMUTNY MALARZ – ŚCIENNY 

KOLORUJE ŚWIAT NA RDZAWO 

BRĄZOWAWO I ŻÓŁTAWO 

ANI RÓŻU KROPLI MAŁEJ 

ANI BIELI DOSKONAŁEJ 

KTÓRA ŚWIAT BY WNET ZALAŁA, 

ABY TWARZ POWESELAŁA. 

ZOŚKA TROCHĘ JEST SPÓŹNIONA 

JAKAŚ CHORA, 

ROZDRAŻNIONA 

BO JEST SEZON NA INFEKCJE 

AŻ SIĘ ZOŚCE PISAĆ NIE CHCE 

TYLKO LEŻEĆ CICHO W KĄCIE 

I SPOGLĄDAĆ NA ZAJĄCE, 

KTÓRE WCALE NIE CHCĄ KICAĆ 

TAK JAK ZOŚKA NIE CHCE PISAĆ 

 

Serdecznie witam wszystkich moich (mam nadzieję, że tacy są)           

i Zośki sympatyków. Powyższy utwór poetycki, może o niezbyt 

wyszukanej i pogłębionej metaforyce, niech będzie próbą 

usprawiedliwienia jesiennego nastroju Zośki, która przegapiła ostatni 

dzień października i zwyczajnie się nie opublikowała na szkolnej 

stronie. Dzień jest zdecydowanie zbyt krótki, podobnie zresztą jak 

noc, którą można by jeszcze nieco wydłużyć, nawet kosztem dnia. 



 

 

Zośka zupełnie nie rozumie całego tego zamieszania wokół zmiany 

czasu, zwłaszcza jeżeli chodzi o wydłużenie czasu trwania nocy o 

godzinę. Dlaczego nie protestuje się,  kiedy z tej i tak zawsze zbyt 

krótkiej nocy, zabiera się kochaną godzinę?  Zośka stanęłaby na czele 

każdego strajku, gdyby wiedziała, że finałem akcji będzie dłuższa 

noc!!! No ale żeby nikt z zośkofantastów  (może zbyt odważny i 

megalomański neologizm?), nie posądził ZOSIUNI o dekadencki tylko 

nastrój  - kilka dowcipów w październikowo – listopadowym 

numerze!!! Zosia „terapię humorem” traktuje jak swoistego rodzaju 

odskocznię od szarej codzienności, jako walkę na łokcie z krótkim 

dniem, którego nawet latytnoamerykański temperament polonistki w 

skromnych, powiedzmy czerwonych okularach, nie jest w stanie 

wydłużyć. 

Poza tym nic tak nie poprawia nastroju jak prezent – niespodzianka, 

dlatego ZOCHA i o tym pomyślała. W październikowo – listopadowym 

numerze – Zośka opublikuje poezję naszych uczennic, które ze 

względu na wrodzoną prawdopodobnie skromność, pragną 

pozostać anonimowymi.  

Tematem utworów będzie fascynacja miejscem, wyjątkowo 

magicznym i czarodziejskim, w którym jest ciepło nie od 

kaloryferów tylko od ludzkich serc)))))) (Zośka pozwoliła sobie 

uronić siedem łez). Doskonale wiemy, ze tym magicznym miejscem 

w szkole nie są, jak zapewne podejrzewacie szkolne parapety, ale 

szkolna biblioteka,   w której pracuje pani Jadzia i pani Dorotka. Każda 

z pań zawsze służy fachową radą no i oczywiście dobrym słowem o 

każdej książce, z którą nie zawsze chcecie się zaprzyjaźnić na tyle, aby 

zabrać ją do domu na dłużej. Jednak na szczęście są tacy, a jak się 

okazuje jest ich całkiem sporo, którzy odwiedzają bibliotekę, nie tylko 

ze względu na wyjątkową atmosferę w niej panującą. To właśnie oni, 

a raczej one  są zwyciężczyniami w konkursie (organizowanym 

przez bibliotekę ZS2), którego produktem finalnym są załączone do 

Zośki wiersze! 



 

 

 

 

HUMORY NA REJESIENNE ANDRONY, KTÓRE W 

SWEJ LOGICZNEJ BEZNADZIEJNOŚCI  

BARDZIEJ IRYTUJĄ  NIŻ  ŚMIESZĄ 

 CO TO JEST LEŻY NA STOLE  CZEKA I SMIERDZI? 

KANAPKA Z MASŁEM W PROMOCYJNEJ CENIE, 

 PANI PYTA KASIĘ:  

- GDZIE LEŻY POLSKA NA MAPIE? 

-PROSZĘ PANI, NIE CHCĘ SIĘ POPISYWAĆ, ALE ODPOWIEDŹ 

ZAWARŁA PANI W PYTANIU 

 PANI PYTA JASIA: 

- DLACZEGO NIE PRZYNIOSŁEŚ PODRĘCZNIKA  

-PRZECIEŻ SAMA PANI MÓWIŁA, ŻE PODRĘCZNIKI MAMY 

ZAWSZE NA STOLE 

 

 CO TO JEST CIAGLE GINIE I TRUDNO TO ZNALEŹĆ OD RAZU? 

ZGUBA 

 ROZMAIAJĄ; GŁUPI Z MĄDRYM. MĄDRY PYTA GŁUPIEGO: 

-KTÓRĄ MAMY GODZINĘ? GŁUPI ODPOWIADA: 

-JA MAM TRZECIĄ , TY NIE WIEM KTÓRĄ MASZ, BO ZEGAREK 

PRZYKRYŁEŚ RĘKAWEM 

 ROZMAWIAJĄ GRUBY Z CHUDYM . CHUDY PYTA GRUBEGO: 

-JAK MYŚLISZ WCIŚNIEMY SIĘ DO AUTOBUSU? GRUBY 

ODPOWIADA: 

-JA SIĘ ZMIESZCZĘ, ALE Z TOBĄ MOGĄ BYĆ PROBLEMY:) 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Matura” 

Gdy matura tuż za rogiem 

- Matko Boska z Panem Bogiem! 

Co ja biedna teraz zrobię? 

 

„Przedwiośnie”, „Lalka” i „Dziady” 

- Dobry Boże … Nie dam rady! 

Trzeba chodzić na wykłady. 

 

O pomoc Was bym prosić chciała, 

Bo mnie fala książek zalała 

I ciągle chodzę obolała. 

 

Teraz to „Zbrodnia i kara” 

Żem ja książek nie czytała 

Tylko filmy oglądała 

 

Trzeba było książki czytać  

Drzwi przed nimi nie zamykać 

Bo już zegar zaczął tykać 

 

A morał z tego krótki i wszystkim dobrze znany  

Na pewno zdasz maturę i nie zostaniesz wyśmiany 

 

A.A 



 

 

„Mama wie najlepiej” 

 

 

Gdy dzień staje się ponury, 

A w około „Czarne Chmury” 

Ja zasiadam do lektury. 

 

Z „Panem Tadeuszem” ucząc się do matury, 

Mimo iż nie mam eleganckiej fryzury, 

A w sukience same dziury. 

 

„Lalka” pilnuje bym nie napisała jakiejś bzdury 

I nawet na „Weselu” przeglądała broszury. 

Mówi, że „Ludzie bezdomni” też sięgają do literatury. 

 

Więc mój drogi nie rób w domu awantury, 

Nie mów do mnie bez cenzury, 

 

Gdy Cię proszę czytaj lektury, 

Bo nie zdasz matury 

 

   A.A.



 

 

„Książka nie gryzie – pochłania w całości” 

 

Czytać książki każdy może, 

Czytaj je o każdej porze. 

Czytanie to coś wspaniałego, 

Więc idź do biblioteki drogi kolego. 

A gdy jest Ci smutno no i źle 

Bierz do ręki książkę i zrelaksuj się. 

Wiersze, fraszki, treny i powieści 

Są tak piękne, że się w głowie nie mieści. 

Książka w świat wyobraźni Cię zaniesie, 

A w Twoje życie pewne wartości wniesie. 

Przeżywaj przygody z Księciem Małym, 

Podróżuj z Odyseuszem magicznym światem całym, 

Z Raskolnikowem i „Dziadami” ucz się do matury, 

Bo bez pomocy tych panów napiszesz same bzdury. 

Książka to wiedzy skarbnica 

I każdy powinien się nimi zachwycać, 

Więc czytaj nim wyjdzie filmu premiera, 

Bo książka więcej treści zawiera. 

Zapewniam, że gdy wejdziesz w ten książkowy świat 

Będziesz czytać do najstarszych lat. 

Uwierz, a sam się przekonasz, 

Że wielkich zmian w życiu dokonasz. 

Gdybyś tak na lekcji chciał zaskoczyć nas 



 

 

Czytaj wszystkie książki, ale nie jeden raz. 

Byś opowiedział ciekawą anegdotę 

Czytaj nawet i w sobotę. 

 

I nie czekaj, aż wyrosną Ci zęby mądrości 

Lecz pamiętaj, że książka nie gryzie, a pochłania w całości.   

 

 

 

 

                                                                  A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jeśli masz w głowie ocean pragnień 

Lub chcesz uzbroić się w mądrość, odwagę i siłę 

Pokażę Ci jedno miejsce – pójdziemy w wędrówkę szkolnym korytarzem 

Do miejsca Twych przyszłych największych marzeń 

To przez to miejsce w duszy mej zawsze świeci słońce 

Dziwisz mi się – Bo Ty próżno krajobrazy tworzysz 

           Biblioteka 

To jedno słowo, a w okładkach 

Na regałach ich tysiące 

                                             A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chodząc szkolnym korytarzem 

Zauważysz tam królestwo marzeń 

Zapewne widzisz je z daleka 

Ono tu na Ciebie czeka! 

Nie zwlekaj więc sekundy dłużej 

Nie znajdziesz nic już bliżej 

Wkroczysz między świata zapiski 

Tworząc różnorakie spiski 

Tonąc w regałach 

Zatopisz się w przedziałach 

Świat polonistki stanie Ci się bliski 

Chodź więc, nie bój się  

Książki nie zjedzą Cię! 

 

                                                A.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


