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Przeciąganie liny wywołało w nas wolę walki. Nikt nie chciał się 
poddać. 

Po solidnym jedzonku pora potańczyć. 

Kto wie, może kiedyś właśnie takie stroje  
będą w modzie. 

 
 
 
 
 

 
SPORTOWE POPOŁUDNIE 

Popołudnie 16 maja upłynęło 
mieszkańcom internatu na sportowych 
zmaganiach. Pani Magda Rygalska  
i Pan Tomek Dutkiewicz przygotowali 
szereg gier i zabaw, w trakcie których 
mogliśmy nie tylko sprawdzić swoje 
możliwości sportowe, ale także 
świetnie się bawić. Poszczególne grupy 
zmierzyły się na torze przeszkód, gdzie 
trzeba było wykazać się refleksem, 
zręcznością i szybkością. Odbył się 
także mecz piłki nożnej oraz rozgrywki 
tenisa stołowego. Najwięcej emocji było 
podczas przeciągania liny, co dla 
niektórych zakończyło się bliskim 

spotkaniem z ziemią. To było udane popołudnie!     
         Op. Paulina Kordulasińska 
 
 

BIESIADA NA WOLNYM POWIETRZU  
 

 

Kiedy tylko zrobiło się ciepło, a zima tego 
roku wcale nie chciała odejść, cała brać 
internacka wzięła dział w grillowaniu.  
9 maja spotkaliśmy się ogrodzie szkolnym, 
gdzie zorganizowano „internacki grill”. 
Przygotował go Pan Tadeusz Ingwer. Na 
naszej biesiadzie serwowano pyszną 
kaszankę i kiełbaski. Nie zapomnieliśmy 
także o wspólnym śpiewaniu piosenek 
biesiadnych, które okazuje się, zna 
większość z nas. Tu wielkie brawa dla 
Pana Krzysia, który nam akompaniował.  
Piosenki te nie tylko świetnie się śpiewa, 
ale również zachęcają do tańca, co wielu  
z uczestników grilla udowodniło. Najśmielsi z nas zaprezentowali swoje talenty muzyczne w karaoke. 
Wieczór na świeżym powietrzu, przy suto zastawionych stołach i muzyce biesiadnej mógłby odbywać 
się codziennie!- twierdzą mieszkańcy  internatu!!!     Op. Paulina Kordulasińska 

 
POKAZ MODY "EKO FASHION” 

 

Niezwykła pomysłowością wykazali się  
uczestnicy zabawy zorganizowanej 11 czerwca  
w internacie. Z  surowców wtórnych (makulatura, 
butelki, korki), powstały niecodzienne kreacje 
które zaprezentowały modelki z poszczególnych 
grup. Jury miało nie lada problem z wskazaniem 
zwycięzcy. Ekologiczny pokaz mody okazał się 
świetną zabawą, w trakcie której mogliśmy 
wykazać się kreatywnością i poczuciem humoru. 
    
   Op. Paulina Kordulasińska 
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