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Zośka stoi wycofana! 

Nie chce jabłka ni banana, 

ani marzyć jej się nie chce: o wakacjach 

i o innych rewelacjach. 

Przez wakacje też przebrnęła 

i choć nie ma większych chęci, 

to po szkole wciąż się kręci. 

Taka trochę jest dziś smutna 

nie jak dawniej – Rezolutna! 

Jesień to pora szczególna 

Zośka jest wtedy marudna 

taka smutna, taka nudna. 

Ale wkrótce to się skończy, 

bo nie będzie stale sama, 

z koleżanką zje banana. 

Będzie miała towarzystwo! 

Nowa przyjaciółka Zosi , 

o znajomość się nie prosi, 

ale jeśli trzeba - Zośka ściągnie ją i z nieba. 

Ta jej nowa koleżanka – to nikt inny-  

jak Iwanka! 



 

 

Takie imię ma prześliczne 

oniryczne i liryczne. 

Brzmienie, tchnienie 

i natchnienie – ma Iwanka wyjątkowe. 

I pomysły całkiem nowe, 

na to jak Zośkę odmłodzić,  

tak, aby jej nie zaszkodzić:) 

Bo Zosia jest niezbyt młoda 

więc Iwanka sił jej doda. 

No i razem dwie dziewczyny:) 

 zdrowe, słodkie jak maliny:)   

będą redagować wieści no  i 

inne ważne treści!!! 

A te treści - to powieści,  

które kiedyś będą chwytne,  

bardzo drogie i niezwykłe. 

Autorami tych brulionów 

właściciele są milionów , 

słów -  co przyciągają oko. 

Pewnie zajdą gdzieś wysoko,  

bo daleko nie pasuje, 



 

 

bo się wcale nie rymuje:( 

A ta Zośka lubi rym, 

Lecz nie ona wiedzie prym:( 

 

 

 Zośka wita wszystkich uczniów Zespołu Szkół nr 2 !!!  

Oczywiście zawsze mogła powitać podopiecznych we wrześniu, ale 

zaabsorbowani rozpoczęciem roku szkolnego, mogliby Zośki 

zwyczajnie nie zauważyć. Dlatego przemyślna, ale i zwyczajnie 

stęskniona za młodzieżą, witam Was właśnie w październikowym 

numerze. Wtajemniczeni (tzn. uczniowie – weterani) wiedzą kim jest 

Zośka, niewtajemniczeni (tzw. uczniowie nowicjusze) muszą mnie 

koniecznie poznać. Bo Zośka i ja (najskromniejsza polonistka w 

okularach:)) – to jedno. Te same zainteresowania, ulubione filmy, 

posiłki, kosmetyki, ale przede wszystkim te same ulubione tematy do 

rozmów. Bowiem (staromodne, ale jakże stosowne słowo) - „Zośka” 

to szkolna gazetka, a ja to jej rozmówczyni. Na łamach Zośki 

umieszczam luźne, felietonistyczne rozważania (np. na temat 

„Wesela” St. Wyspiańskiego) i na zupełnie prozaiczne tematy (np. 

kulinaria, humor z uczniowskich zeszytów etc.). Niestety młodzież, 

nawet ta najgorliwsza (przynajmniej w pierwszym okresie tworzenia), 

stosunkowo szybko przestaje się przyjaźnić z Zosią. Dlatego nawet jej 

najlepsza – przyjaciółka – skromna polonistka w okularach, czasem 

zwyczajnie się poddaje i przestaje redagować. Na szczęście nie na 

długo.... 

Ale najważniejsze jest to, że Zosia będzie miała wreszcie prawdziwą 

przyjaciółkę, taką od serca::) Oczywiście ta nowa znajoma, ma swój 

zupełnie nieliteracki prototyp. Ale, aby potrzymać Was jeszcze w 



 

 

stanie niepewności, nie napiszę kim ona tak naprawdę jest. Zdradzę 

tylko jak ma na imię, bo jest ono naprawdę wyjątkowe, podobnie 

zresztą jak jego genealogia. 

 Iwanka zatem (znów staromodne słowo, ale niestety Zośki także 

upływ czasu nie oszczędza) – to imię głównej bohaterki, przepięknej 

powieści (wiem co mówię, bo miałam zaszczyt ją czytać), napisanej 

przez nową przyjaciółkę Zośki. I chociaż to co i jak piszę, przypomina 

scenariusz telenoweli brazylijskiej, to niedługo sytuacja stanie się tak 

klarowna jak np. scenariusz „Klanu” (ulubionego serialu Zośki, właśnie 

ze względu na jego prostotę, ale nie prostactwo rzecz jasna).  

Więcej szczegółów dotyczących owej tajemniczej póki co persony, 

przedstawi ona sama - oczywiście Iwanka już w następnym numerze. 

Do kolejnej (i znów symptom leksykalnej starości:)) „Zośki” Iwanka 

postanowiła dodać od siebie taki skromny prezencik, mianowicie – 

konkursowy fragment opowiadania, pisanego przez naszą 

uczennicę....  

 

 

                                    ŻYCZYMY BAAAAARDZO MIŁEJ LEKTURY !!! 

 

 

                                         Skromna polonistka w czarnych okularach 

   


