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Borkowska - Misiak Maria Magdalena 

– kierownik internatu, język polski, wiedza o kulturze, nauczyciel 

bibliotekarz, przedmioty pedagogiczne / od 1 września 1979 roku/ 

 

 

O tym, jak patrzą uczniowie na szkołę pod panowaniem 

miłościwie nam panującego Jerzego Pierwszego wypowiedziała 

się była uczennica: 

   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. 



 

 

 

Maria Magdalena 

A że Pan Bóg ją stworzył, a szatan opętał,  

Jest więc odtąd na wieki i grzeszna i święta,  

Zdradliwa i wierna, i dobra i zła,  

I rozkosz i rozpacz, i uśmiech i łza...  

I anioł i demon, i upiór i cud,  

I szczyt nad chmurami, i przepaść bez dna.  

Początek i koniec... nasza Marlena☺ 

 

  

 

 

 

Chcecie wiedzieć , kim jest ta piękna Pani? 

Poczytajcie wypowiedzi, Jej uczniów i znajomych. 

Karolina Zdziebłowska  Pani Misiak Najlepsza 

wychowawczyni pod słońcem !! 

Katarzyna Jabłońska Pani Misiak super nauczycielka :-) 

Aldona Michalska Wspaniałe przeżycie i piękne wspomnienia. 

Pozdrawiam wszystkich , którzy byli i są związani z tą Szkołą. 

Pozdrowienia dla pana Dyrektora Misiaka oraz jego żony pani 

Marii. 

Renata Milewska Nic się Pani nie zmienia☺. Jak zawsze 

wygląda Pani super. Pozdrawiam serdecznie ☺ 

Angelika Nawrocka Jak miło zobaczyć ten 

uśmiech :) Pozdrawiam! 

Urszula Kukiełczyńska Świetne zdjęcie :-) Nic się nie 

zmieniasz, aż miło popatrzeć :-)Pozdrawiam :-) 

Monika Ebongue Mandengue Jak miło Panią zobaczyć Pani 

Mario...Bardzo miło Panią wspominam..:)Nic się Pani nie 

zmieniła jak zawsze pięknie Pani wygląda :) 

Karolina Jastrzębska Moja najwspanialsza wychowawczyni 

Pozdrawiam 

Iwona Wiśniewska Witam p. Marię !' nic się pani nie zmieniła 

;miło wspominam ten czas szkoły; ludzi, koleżanki, kolegów, 

nauczycieli i chwile, jakie przeżyłam w tej w 

szkole 😉 pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego ☺ 

Grazyna Meller Moja Pani Profesor❤️❤️❤️ 

 

https://web.facebook.com/profile.php?id=100005126134356&fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/kasiaspr?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/aldona.michalska.5?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/renata.milewska.184?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/profile.php?id=1811237761&fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/u.kukiel?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/ebonguemandengue?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/karolina.jastrzebska.372?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/iwona.wisniewska?fref=ufi&rc=p
https://web.facebook.com/grazyna.murawiak?fref=ufi&rc=p


 

Śpiewałaś z nami…

 

I tańczyłaś z nami…

 

 

 

 
Mówiłaś:  

Kocham skowronki na polach, nad polami 

To wszystko co nam śpiewa za nami i nad nami 

One stoją w powietrzu wysoko pod chmurami 

One spadają z nieba z wiatrami, z obłokami...' 
 

Mówiłaś:  

Kocham skowronki na polach, nad polami 

To wszystko co nam śpiewa za nami i nad nami 

One pilnują nieba i pola tuż nad miedzą 

O resztę się nie pytaj, bo one Ci - powiedzą..' 

 

Cała jesteś w skowronkach 

Śpiewają Twoje włosy 

Śpiewa Twoja sukienka 

I pantofelek biały 

 

 



 

Słodka Muza swego męża ☺ 

 

Dzielna Jego podpora, maszeruje pewnie przez życie 

 

 

„…Kiedyś byłam różą…” i do dziś to Twoja ulubiona piosenka 

 

Zawsze kocha wszystkie kwiaty – uczniów i obdarowuje ich 

swym pogodnym uśmiechem.

 



 

Lgną do Niej obecni uczniowie… I ci, dużo starsi…

 

 

 

 

Bez obaw żebrzą o pieszczoty odwiedzający szkołę „piesi” ☺ 

 

A Ona dla wszystkich ma czas, uśmiech i pogodę… 

 



 

Goni nas  do wysiłku i pracy, 

sama nie pozostając na krok w tyle. 

 

Jest z nami w słońcu i w deszczu 

 

 

 

 

Mówi , damy radę i staje na czele, prowadząc nas ku sukcesom 

 

Jest z nas bardziej dumna niż my sami 

 

 

 



 

 

Nie ma bez Niej żadnej udanej imprezy 
 

 
 

 

 

Jest ozdobą ważnych spotkań i uroczystości 

 

 

 



 

 

 

 

„…Nie zgaśnie tej przyjaźni blask,  

Co połączyła nas. 

Nie pozwolimy, by ją starł 

Nieubłagalny czas…” 

 

 
 

 

 

Dziękujemy!  

 



 

 

"Hotel California" 

 

Gdzieś w ciemności naszej drogi życia wieje wiatr 

Migocące światło widzisz, męczy ciężar lat. 

Muszę się zatrzymać na noc, dzwonię więc do drzwi, 

Jak w teatrze dekoracja, chyba portier śpi. 

 

Pomyślałem: jest jak w niebie, w błękit wpadły ćmy, 

Drżenie świeczki- ktoś otworzył - prądu nie ma i... 

Jakieś głosy w garderobie, jakiś dziwny gwar 

Mówią zostań , zostań tu 

Połóż się do snu. 

 

Witam cię w hotelu California 

Tak tu pięknie jest 

Tak tu pięknie jest 

Tak tu smutno jest. 

 

Dobre miejsce hotel California 

O każdej porze dnia 

O każdej porze dnia 

Tutaj cisza gra. 

 

Umysł cały zakręcony na zakrętach dróg 

W głowie setki różnych wierszy jak poezji stóg, 

Kiedy mówi, kiedy chodzi - kiedy wszystko wie 

Swego życia dziwne strofy już zapomnieć chce. 

 

Zadzwoniłem po kelnera "przynieś mi "my wine", 

On rzekł :nie ma - "hier since nineteen sixty nine". 

I te głosy wciąż zza ściany ciągle budzą mnie. 

Jak na próbie generalnej - jak na jachtu dnie. 

 

 

 

 

Witam cię w hotelu California, 

Tak tu pięknie jest 

Tak tu pięknie jest 

Tak tu smutno jest 

Dobre miejsce hotel California 

Zaskoczyło mnie 

Zaskoczyło mnie 

Ukoiło mnie 

 

Lustra lśniły na suficie, szampan chłodził się 

My więźniowie tego życia w Mego Pana śnie. 

Zebraliśmy się na ucztę pod twój dach, 

I przeleciał jak zwierzątko wszędobylski strach. 

 

I ostatnie co pamiętam- "uciec chce przez drzwi" 

Ale portier mówi do mnie: "Zrelaksuj się ty!" 

Tutaj wokół i w hotelu szumi piękny las, 

I nie możesz stąd odjechać i opuścić nas. 

 Więc jeszcze pamiętam moją bieganinę 

do miejsca mego wejścia, drzwi otwarte, w przyjścia chwilę… 

„Spokojnie” mówi nocny człowiek. Jesteśmy gościnni 

i możesz wyjść na moment. Lecz nie opuścisz nas nigdy… 

 

Nasza kochana Nauczycielko, Wychowawczyni, 

Koleżanko 

niech zawsze dźwięczą Ci w uszach 

najpiękniejsze nuty Twojej ulubionej melodii 

/szkoda, że te kartki nie potrafią oddać muzyki/. 

 


