
Piękne „panie z cateringu” 
częstowały nas słodyczami. 

Uczniowie klasy IId spotkali się na 
wielkanocnym śniadaniu. 

Na zdjęciu Sekretarz  Stanu 
MEN Tadeusz Sławecki i 

Dyrektor SOSW nr 2  
Robert Kowalski . 

 

Niezwykle miłą niespodziankę przygotowali dla nas chłopcy  
w dniu naszego święta, czyli 8 marca. Nasi mężczyźni 
przygotowali program muzyczny, w którym chwalili zalety 
kobiet. Ich występ przyjęty był entuzjastycznie, oklaskom nie 
było końca. Dużym zaskoczeniem było wkroczenie na sale „pań 
z cateringu”, czyli przebranych chłopaków roznoszących słodki 
poczęstunek. Nie obyło się oczywiście bez tradycyjnych życzeń  
i symbolicznego kwiatka dla każdej z pań. Czas tego spotkania 
upłynął w sympatycznej i wesołej atmosferze, dziewczyny  
i panie były pod wrażeniem talentów i pomysłowości chłopców  
i panów.     

Op: Bacina pod opieką p. Małgosi Jabłońskiej 
 

 
3 kwietnia społeczność obu szkół spotkała się na 
uroczystym apelu z okazji świąt wielkanocnych. 
Tradycyjnie złożyliśmy sobie życzenia  
i obejrzeliśmy  przygotowaną przez młodzież 
Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy  inscenizację zatytułowaną "Zwyczaje 
Wielkanocne". Ten program słowno-muzyczny w 
ciekawy, atrakcyjny sposób przypomniał genezę 
świąt oraz zwyczaje z nimi związane. Dodatkową 
atrakcją w tym dniu był kiermasz stroików  
i ozdób wielkanocnych wykonanych przez nasze 

koleżanki i kolegów.  Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych samorząd szkolny 
zorganizował konkursy: na najpiękniejszy stroik i najpiękniejszą kartę świąteczną.    

Op: Patrycja Staniuk 
 

 
Z  O S T A T N I E J  C H W I L I  

 
Dyrektor naszego Ośrodka Pan Robert Kowalski spotkał 
się z Wiceministrem Edukacji Panem Tadeuszem 
Sławeckim. Spotkanie miało miejsce w Sejmie 
Rzeczypospolitej. W trakcie rozmowy poruszono tematy 
dotyczące zawodowego szkolnictwa specjalnego. Pan 
Minister zgodził się odpowiedzieć na jeszcze większą 
ilość pytań w późniejszym terminie.  
W kolejnym numerze Lasotczaka oraz na stronie 
internetowej Ośrodka na pewno wrócimy do tego 
tematu..     Op: J. B 
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CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 
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