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GRA MIEJSKA „NA TROPIE”
„ Na tropie” - pod taką nazwą, w dniu 25.09 br., odbyła się gra miejska rozpoczynająca cykl
spotkań w ramach projektu „Co jest grane?”. Zorganizowali ją wychowawcy: Teresa Kopeć,
Marta Chlebna, Ewa Michalewicz oraz studenci: Piotr Marcinkowski, Aleksandra Broda i
Marta Klause. Tym razem akcja rozgrywała się na terenie parku Cytadela. Uczestnicy wraz
z opiekunami mieli za zadanie odkryć i poznać piękno sztuki nowoczesnej ukrytej w
rzeźbach, które tam się znajdują. Podzieleni na druŜyny, z aparatami w ręku ruszyli na
podbój parku.
Ewa Michalewicz

Podział na grupy dokonany czas ruszyć w
drogę…

SAMORZĄD INTERNATU
W dniu 22 października odbyły się wybory do Samorządu Internatu. Głosowanie odbyło się
na auli o godzinie 20:00. Mieszkańcy otrzymali kartki, na których znajdowali się
przedstawiciele wszystkich kondygnacji. Głosować moŜna było na dwie osoby z listy, głosy
podliczyła wybrana komisja, spośród duŜej ilości kandydatów została wybrana trójka
przedstawicieli Samorządu Internatu. Przewodniczącym został Adrian Gielniowski,
natomiast zastępcami zostali Zuzanna Pilarska i Mariusz Nowak.
Zuzanna Pilarska

POSTRZYśYNY KLAS PIERWSZYCH ☺
W dniu 23.10.14 r. o godz.19:30 w auli Ośrodka odbyły się
"PostrzyŜyny" klas pierwszych, które prowadzili Adrian Gielniowski, Zuza
Pilarska, Marlena Radwańska wraz z opiekunem Samorządu Internatu - p. Iwoną
Andrzejewską.
Nowi mieszkańcy pięknie wyglądali w wiankach i warkoczach wykonanych
przez młodzieŜ Ośrodka. Uczniowie klas pierwszych odpowiadali na śmieszne pytania, a
następnie przedstawiali się, prezentując przy tym swe umiejętności,
m.in.: Karolina Wawrzyniak ukazała nam swe umiejętności wokalne, natomiast
Krzysztofa Rosolska i Jola Maciejewska zaprezentowały pokaz szermierki
filipińskiej.
Na koniec wszyscy złoŜyli uroczystą przysięgę i zostali namaszczeni
mieczem. W taki o to sposób kaŜdy z nich stał się prawowitym
mieszkańcem Ośrodka.
Po całej uroczystości przyszedł czas na dyskotekę dla wszystkich
mieszkańców Internatu.

Marlena Radwańska

Dziewczęta w pięknych wiankach

A męŜczyźni z warkoczami

Honorowe pasowanie i obcięcie

warkocza

A potem zabawa…..

Sprawdź się sam…
ZNAJDŹ 15 RÓśNIC…

Uwaga !!!
Jeśli chcesz mieć swój wkład w tworzeniu gazetki,
zapraszamy na spotkania w kaŜdy wtorek od godziny
16 -17 w pokoju 23 (Internat)
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