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STO  DNI  PRZED  MATURĄ 
W styczniu młodzież klas maturalnych bawiła się na fantastycznej studniówce. 
Impreza przygotowana przez wychowawców: p. Darię Pawlaczyk oraz p. Kingę 
Reszel odbywała się w stylu afrykańskim. Były maski przygotowane przez 
uczniów obu klas, gra na bębnach oraz tańce charakterystyczne dla tego 
kontynentu. 
Zgodnie z tradycją studniówkę otworzył polonez, odtańczony z wdziękiem i 
czarem przez uczniów i nauczycieli. Przy stołach zastawionych dobrym 
jedzeniem były rozmowy, uśmiechy i wspominki z lat nauki. Konkursy 
przeprowadzone przez  Adriana Gielniowskiego, Natalię Aleksandrowską oraz 
wychowawczynie obu klas były bardzo zabawne i ciekawe dla wszystkich. Nie 
zabrakło też tortu-niespodzianki. 
Uczestnicy świetnie bawili się również przy karaoke. 
Zabawa trwała do późna i na pewno zostanie w pamięci na długo. 
         

Marlena Radwańska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Więcej zdjęć na stronie www.sosw.poznan.pl 



 
 

 
 
W lutym w ramach projektu edukacyjnego  „Głos ma teraz Samorząd” odbyła 
się impreza pt: „Zabawa karnawałowa – z piosenkami nie tylko o miłości”. 
Po uroczystej, odświętnej kolacji spotkaliśmy się wszyscy w pięknie 
przystrojonej czerwonymi balonami i dekoracjami Auli Ośrodka. „Didżejem” 
tradycyjnie już był Adrian. 
Po powitaniu rozpoczęły się tańce. Wszyscy bawili się doskonale. 
Przeprowadzono kilka konkursów towarzyskich.  Niespodzianką był występ 
Kamila, który zaśpiewał piosenkę dla swojej dziewczyny Patrycji. Odbyło się 
też przekazywanie poczty walentynkowej. W zabawie brali udział nie tylko 
mieszkańcy internatu, ale też uczniowie naszej szkoły.  
        Marlena Radwańska  
     

 

 

 

 

 

 



 
 

Sprawdź się sam… 
 

 

Jedzie tata z synem samochodem. Jest wypadek. ojciec 
zginął na miejscu , a syn został przewieziony w krytycznym 
stanie na salę operacyjną. Wchodzi chirurg i mówi: Nie 
mogę operować tego dziecka, bo to jest mój syn. 

Jak to mogło się stać?... 

 

 

 

 

 

Uwaga !!! 
 

Jeśli chcesz mieć swój wkład w tworzeniu gazetki. 
Zapraszamy na spotkania w każdy wtorek od godziny 16 -17 
w pokoju  23      ( Internat)  
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