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 CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA  
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 
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Katarzyna Kamińska, Ewelina Łysień, Justyna Bacińska, Adrian Bielicki, Justyna Grabowska, 
Justyna Kamińska, Paulina Bronikowska, Andżelika Bronowska, Justyna Wiśniewska 

Opiekę sprawują: Małgorzata Jabłońska, Renata Gaworska  

 

Każdego roku przynajmniej raz odwiedzamy schronisko 
dla bezdomnych zwierząt. Wizyta jest zakończeniem 
trwającej dłużej akcji kierowanej przez panią Krystynę 
Gościniak. Uczestniczą w niej uczniowie wszystkich klas. 
W tym roku z wizytą do czworonożnych przyjaciół 
wybraliśmy się w kwietniu. Zanieśliśmy im 42 kilogramy 
karmy. Los bezdomnych zwierząt nie jest nam obojętny, 
dlatego na pewno nie zapomnimy o mieszkańcach 
schroniska w przyszłym roku szkolnym.    

Op: Kasia Piechocka pod opieką p. K. Gościniak 
 

 

Czwartkowe popołudnie 07 kwietnia upłynęło dla 
mieszkańców internatu w wesołej  atmosferze. 
Samorząd pod opieką p. Tomka Dutkiewicza zaprosił 
nas na „Randkę w ciemno”. Bawiliśmy się świetnie! 
Uczestnicy „randki” wykazali się pomysłowością 
zarówno w wyborze strojów, jak i pytań i odpowiedzi  
w trakcie zabawy. Śmiechu było co niemiara, ale  
i dużo emocji- każdy chciał być wybrany. Szkoda tylko, 
że czas tak szybko upłynął. Brawo organizatorzy! 
Prosimy o więcej tak udanych imprez.  
    Op. Kasia Kamińska 
 
 

Dziś miałam fatalny dzień. Z odpowiedzi dostałam pałę.  
W ogóle nie byłam przygotowana. Chłopak mnie rzucił. Mało tego 
pokłóciłam się z rodzicami. Nie wiedziałam co z sobą zrobić. Byłam taka 
zła, że wszystko i wszyscy mi przeszkadzali. Żeby się nie narażać starszej 
postanowiłam wyjść z domu. Mieszkam niedaleko lasu i tam skierowałam 
swoje kroki. Początkowo szłam szybko, nie patrząc wokół siebie. Kiedy 
się zmęczyłam zwolniłam i rozejrzałam się. I nagle… zobaczyłam, że już 
przyszła wiosna. Na drzewach widać już nieśmiało wychylające się listki, 
gdzie niegdzie zakwitają już pierwsze wiosenne kwiaty. Promienie słońca 
wesoło tańczyły między gałęziami 
drzew. Słychać też było śpiew 
ptaków. I wtedy poczułam, że 
moje kłopoty zmalały, ba nawet 
nie są nic warte. Świat jest piękny- 
pomyślałam. Postanowiłam sobie, 

że odtąd, kiedy będę miała chandrę, pójdę do lasu 
odpoczywać wśród drzew.   
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