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CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

nasi koledzy ze szkoły 
przysposabiającej podczas liczenia 

zebranych pieniążków 

 
 
 
 
 

 
 

 
W kalendarzu świąt są dni pełne zadumy i smutku. Do takich należą Zaduszki. Odwiedzamy wtedy cmentarze, 
zapalamy znicze na grobach bliskich, wspominamy ich, tęsknimy i... odchodzimy. Wieczór Zaduszek należy  

w internacie do tradycji. W tym smutnym ale szczególnym dniu 
wychowankowie pod opieką wychowawców przygotowali występ 
słowno - muzyczny, recytowali wiersze. Wszyscy bardzo się 
wzruszyliśmy. Montaż słowno- muzyczny skłonił nas do przemyśleń 
na temat życia człowieka i śmierci. Niestety, życie ma swój początek 
i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy 
pamiętać. Takie wieczory jak ten wyciskają łzy z oczu i zostają na 
długo w pamięci.        

(...) WY NIE WIECIE JAK TAM BIJĄ DZWONY(...) 
Słowa te napisał Władysław Broniewski w wierszu o Płocku, chwaląc 
jego piękno. Wychowankowie internatu, zainspirowani wierszem 
poety postanowili kilka jesiennych popołudni spędzić poznając 
Płock.     Op: Kasia Kamińska 
 

 

 

Miejscem w którym bardzo chętnie spędzamy czas jest 
nasza szkolna biblioteka. Od kilku lat odbywają się w niej 
cykliczne spotkania, podczas których pani Hania zachęca 
nas do zapoznania się z różnorodną literaturą. Ostatni 
temat spotkania zatytułowany był „Książka na jesień”. 
Pani bibliotekarka w interesujący sposób opowiedziała 
nam o książkach, które warto przeczytać. Każdy z nas 
wybrał sobie lekturę, która go zainteresowała. Jesienią, 
gdy szybko robi się na dworze ciemno i zimno, często nie 
wiemy co robić. Gra w piłkę na boisku, czy spacer odpada. 
Wtedy dobrym rozwiązaniem jest ciekawa książka. 
Możemy zrobić sobie pyszną herbatę, usiąść wygodnie  
w fotelu, otworzyć książkę i przenieść się na chwilę  
w inny, ciekawy świat. Teraz jesień nie będzie już dla nas 
nudna, będziemy czytać, przeżywać z bohaterami książek 
ciekawe historie i opowiadać innym kolegom i koleżankom o tym co przeczytaliśmy. A przy okazji 
ćwiczymy czytanie, to ciekawy i pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu.   
   Op: Ewelina Łysień 

 

 
W listopadzie mogliście spotkać na szkolnych korytarzach koleżanki  
i kolegów, którzy zbierali od nas do specjalnej skrzyneczki drobne 
monety. Była to akcja „Góra Grosza”, do której udziału od lat zachęca 
Towarzystwo Nasz Dom. 
Uczniowie obu naszych szkół 
każdego roku chętnie włączają się 
do tej ogólnopolskiej akcji. Nie 
zawiedli i w tej edycji.  
Z zapałem gromadzili  
i liczyli żółte monety, aby 
przeznaczyć je dla wychowanków 
domów dziecka. W tym roku  
z tych drobnych pieniędzy 
uzbierała się kwota ponad 150 zł. 

 
Op: Aneta Brzezińska pod opieką 

p. Małgosi Natkowskiej 
pieniążki zbierali od nas 
członkowie samorządu 

szkolnego 

zawsze chętnie uczestniczymy w zajęciach 
prowadzonych przez panią Hanię 

grupa internacka na spacerze  


