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Hanna Janiszewska – kierownik internatu, 

wychowawca w internacie / 01.09.1981/. 

 

 

 

   Marta Adam Zespół Szkół nr4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu 

Nie mogę się powstrzymać - zatem pozwolę sobie napisać 

krótką, publiczną treść.  

Szkoła w Nadrożu jest najlepszą szkołą średnią, jaką można 

sobie wyobrazić. Jest to dla mnie pewnego rodzaju dinozaur 

wśród szkół. - Tłumaczę... Jest to jedyna szkoła, o której mi 

wiadomo, która nie tylko uczniów kształci. Jest to szkoła, która 

przede wszystkim wychowuje ludzi. Indywidualne podejście do 

ucznia jest na wyginięciu... Na szczęście w Nadrożu nie stajemy 

się jedynie numerem w dzienniku. Wciąż pamiętam, doceniam i 

korzystam z rad, których mi udzielono. Wyniosłam z tej szkoły 

naprawdę wiele. Będąc w okresie buntu, zagubienia i 

generalnego niezadowolenia z otaczającego mnie świata - 

trafiłam tam. - Do Nadroża. Moja wiadomość może wydać się 

dosyć śmieszna... Mimo, to piszę, gdyż jestem zwyczajnie 

wdzięczna. Chciałabym po trochu wzbudzić w innych szacunek 

do tej szkoły, jako cudownego miejsca, a przede wszystkim 

szacunek do nauczycieli, którzy są otwarci i potrafią zbudować 

naprawdę trwałą relację z uczniem. Gdybym miała możliwość 

przybiłabym każdemu szczerą piątkę.  

Sam fakt, kurczę - w której szkole zorganizowano koncert 

zespołu NOCNA ZMIANA BLUESA!? - No właśnie.  

W której szkole - uczniowie zamiast kopać kota, psa, który 

wgramolił się na korytarz - karmiliby go (bez wyjątku). - W 

niewielu.  

Kończę więc moją krótką wiadomość, choć de facto mogłabym 

pisać i wymieniać godzinami.  

Podsumowując: DZIĘKUJĘ. 

 

 

 



 

 

Za twe spojrzenie, smutne, stroskane 

dłonie w bezruchu gdzieś zatrzymane, 

gdy kropla żalu. 

Za łzę tę jawną, co z oczu spływa 

i tę ukrytą, których przybywa 

i za tę, która wybiegła z pokoju 

bo sił zabrakło by wytrwać dłużej. 

I za tę, która się znowu powtórzy 

PRZEPRASZAMY. 

Za to, że jednak i że pomimo 

za to, że z sercem, za to że z nami 

za dni zdobione szczęścia chwilami 

za tę cierpliwość z duszą rozdartą  

i za tę wiarę, że jednak warto 

DZIĘKUJEMY. 

Bądź nam zdrowa i wiecznie młoda 

zmysł pedagoga niech Cię nie zawodzi, 

gdy każe wierzyć, że masz rację 

smutki niech jadą też na wakacje, 

a Ty w spokoju wypoczywaj 

i uśmiechnięta do nas zawsze wracaj. 

 

 

To miejsce uczyniła domem wielu uczniów ZS 4 

 

 



 

Zawsze wśród swoich wychowanków na straży spokoju  

i bezpieczeństwa 

 

 

 

Najlepsze życzenia, to marzeń spełnienia. 

Bo cóż piękniejszego, niż właśnie marzenia...? 

Wiek emerytalny po to jest nam dany, 

By realizować niespełnione plany. 

 

Więc nie ma co patrzeć na swą kartę zdrowia, 

Tylko łykać życie i się delektować. 

Brać wszystko co jeszcze do wzięcia zostało 

Póki posłuszeństwa nie odmówi ciało. 

(cieszmy się każdym dniem) 

 



Gdy dokucza nam upał, maszerujemy z Kierowniczką nad wodę 

 

Albo ruszamy na pielgrzymkę do Obór 

 

 

 

Uczyła, ile radości przynosi poświęcenie dla drugiego człowieka  

i jak wiele daje satysfakcji. 

 

 



Dzieliła z nami najpiękniejsze świąteczne chwile 

 

 

 

 

Nasza ONA 

 

 

 



 

 

Dyskretna, skromna, lubiana i kochana  

 

Pozdrowienia od dziadka! ☺ 

 

Buziaki od kabaretu ☺ 

 



 

Najpiękniejsze kwiaty od nas za lata nam poświęcone 

 

 

 

 

Pamiętaj o nas 


