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Dojeżdżaliśmy z różnych stron

Na  parkingu często 
brakowało miejsca.



Od czerwca do grudnia – ciągle: 
Graniczna 12

Większość z nas nie 
zauważała tej tablicy, 
a ona towarzyszyła  
nam co drugi 
weekend!



Te miejsca mijaliTe miejsca mijaliśśmy, idmy, idąąc na c na 
zajzajęęcia.cia.



JuJużż jestejesteśśmy blisko!my blisko!



W ktW któórej sali zajrej sali zajęęcia?cia?



O ktO któórej brej bęędzie przerwa?dzie przerwa?



Jola na pamiJola na pamięćęć znaznałła plan zaja plan zajęćęć: o : o 
ktktóórej przerwy, obiad, koniec rej przerwy, obiad, koniec 
zajzajęćęć. Inni musieli sprawdza. Inni musieli sprawdzaćć

harmonogram. harmonogram. 



DzieDzieńń zaczynazaczynałł sisięę od kawy.od kawy.



Kawa, ciasteczka i telefonyKawa, ciasteczka i telefony……



Z takZ takąą grupgrupąą trudno zacztrudno zacząćąć
punktualnie ;punktualnie ;--))



Zaczynamy!Zaczynamy!



Wiedza! Wiedza! Wiedza!Wiedza! Wiedza! Wiedza!



Oj, dziaOj, działło sio sięę! Dzia! Działło!o!



Nie byNie byłło czasu na nudo czasu na nudęę!!



PrzekonaliPrzekonaliśśmy simy sięę, , żże nie jest e nie jest 
łłatwo.atwo.



Trud siTrud sięę opopłłaciaciłł!!



My juMy jużż ubieraliubieraliśśmy w koszulmy w koszulęę, a , a 
one dalej przekone dalej przekłładaadałły koralikiy koraliki……



Wszystkie Wszystkie ććwiczenia bywiczenia byłły way ważżne.ne.



A teraz A teraz ććwiczenia w parach.wiczenia w parach.



ByByłło trocho trochęę gimnastyki.gimnastyki.



Kolejne Kolejne ććwiczenia!wiczenia!



Na koniec masaNa koniec masażż ciaciałła.a.



Jeszcze trochJeszcze trochęę i koi końńczymy.czymy.



Wyjazd do CheWyjazd do Chełłmna.mna.



W CheW Chełłmniemnie



ObejrzeliObejrzeliśśmy  co nieco.my  co nieco.



Do raju bliskoDo raju blisko……



OtwOtwóórzcie, jesterzcie, jesteśśmy gmy głłodni!odni!



SobotnioSobotnio--niedzielny gwniedzielny gwóóźźddźź
programu!programu!



Co dziCo dziśś na obiadek?na obiadek?



Podane smakuje najlepiej  Podane smakuje najlepiej  -- wedwedłług ug 
Gosi.Gosi.



A co dziA co dziśś na podwieczorek?na podwieczorek?



Znowu pracaZnowu praca……



ByByłły tey teżż zajzajęęcia w internacie.cia w internacie.



My teMy teżż bawilibawiliśśmy simy sięę dobrze.dobrze.



Popisy uczniPopisy ucznióów w ––wystwystęęp p 
w internacie.w internacie.



Pani Maria kieruje Pani Maria kieruje –– grupa grupa 
pracuje.pracuje.



Jaka śliczna dzidzia… - na zdjęciu 
wnusia Pani W. Kuban.

Czasami z naszymi 
wykładowcami 
przeżywaliśmy różne 
sytuacje rodzinne –
narodziny wnusi Pani 
W. Kuban.



Nasz starosta dbaNasz starosta dbałł o nas!o nas!



Idzie kolejna dostawa (ale nie za Idzie kolejna dostawa (ale nie za 
darmodarmo…… niestety ;niestety ;--( )( )



Kurs siKurs sięę kokońńczy, nasze kieszenie czy, nasze kieszenie 
zrobizrobiłły siy sięę puste puste 



Na zakupy daNa zakupy dałła sia sięę wciwciąągngnąćąć Pani Pani 
MariaMaria……



Piotr bardzo siPiotr bardzo sięę starastarałł, , żżebyebyśśmy my 
byli zadowoleni!byli zadowoleni!



To byTo byłł hit dnia!hit dnia!



Przerwy lubili wszyscy.Przerwy lubili wszyscy.



MMęęskie pogaduchy! skie pogaduchy! ¼¼ grupy to grupy to 
mmężężczyczyźźni! ni! 

Bez nich byBez nich byłłoby nudno ;oby nudno ;--))



Nasza Pani Maria czuwaNasza Pani Maria czuwałła nad a nad 
wszystkim. Dziwszystkim. Dzięękujemy!kujemy!



Ela czarowaEla czarowałła kartkami.a kartkami.



BeatkBeatkęę zapamizapamięętamy wtamy włłaaśśnie nie 
taktakąą…… drugie zdjdrugie zdjęęcie zrobione przed 15 listopada ;cie zrobione przed 15 listopada ;--))



Ale ładne spodnie! Czy będą na mnie 
dobre?

Był czas na handel za 
ciasnym towarem…



Trochę ruchu na świeżym powietrzu.



ObecnoObecnośćść obowiobowiąązkowa!!!zkowa!!!



Karta zaliczeniowa siKarta zaliczeniowa sięę powoli powoli 
zapezapełłnianiałła, a a, a śświwięęta sita sięę zblizbliżżaałły y 

szybko.szybko.



WesoWesołłych ych śświwiąąt! Mot! Możże kiedye kiedyśś spotkamy sispotkamy sięę
w miw miłłych okolicznoych okolicznośściach.ciach.


