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Uwaga!
Szkolne kółko foto-video ogłasza konkurs fotograficzny pod 
tytułem,, Wiosna w moim kadrze. Każdy uczestnik może wysłać 
jedno zdjęcie. Celem konkursu jest zrobienie zdjęcia ukazującego 
wiosnę w jak najlepszej postaci. Prace należy wysyłać do 
30.05.2021 do godziny 20:00 na maila sqido89@gmail.com W 
tytule należy wpisać imię i nazwisko właściciela zdjęcia. Na 
zwycięzców czekają nagrody.

     Głos 
    AZPO
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Kochani MATURZYŚCI - trzymamy kciuki!

ZAKOŃCZENIE ROKU MATURZYSTÓW
Po uroczystości oficjalnej
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Przedszkolaki z grupy Sówki 🦉🦉 obchodziły dziś Dzień Patriotyzmu🦉
🦉 .Podczas zajęć utrwaliły wiedzę 🦉 🦉 na temat polskich symboli 
narodowych .Odśpiewały także hymn oraz wykonały układ taneczny🦉 do 
piosenki 🦉"Jesteśmy Polką i Polakiem".Odbyły także niezwykłą podróż 🦉🦉🦉 po 
polskich miastach🦉🦉🦉 , poznały  tradycyjne polskie stroje oraz wykonały 
wspaniałe przestrzenne prace🦉🦉 🦉 . Wychowawcy: Magdalena Majek, Arleta ️️️️
Sternicka i Marlena Kozłowska
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ZAKOŃCZENIE ROKU DLA MATURZYSTÓW

🦉🦉 🦉🦉 🦉🦉 🦉🦉 🦉🦉 🦉🦉 🦉🦉 🦉❤❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️️
CZĘŚĆ OFICJALNA UROCZYSTOŚCI
30 kwietnia pożegnaliśmy tegorocznych 
maturzystów. Był to szczególny dzień dla 
uczniów, którzy właśnie dziś zakończyli kolejny 
etap swojego życia – ukończyli szkołę średnią. 
Pani Dyrektor Katarzyna Miąskowska po 
oficjalnym rozpoczęciu uroczystości, zaprosiła do 
zabrania głosu założycielkę szkoły, Panią dr 
Joannę Długosz, wychowawcę Pana Piotra 
Kruszkiewicza, delegację klasy 2: uczennicę Julię 
Jurkiewicz i Adama Brzozowskiego. Następnie, 
Maturzyści podziękowali w przemówieniu za czas 
spędzony w AZPO. Kolejno, Pani Dyrektor 
zaprosiła każdego Maturxystę i uroczyście wraz z 
wychowawcą wręczyła świadectwa ukończenia 
szkoły.
Z pewnością był to dzień szczególny, pełen 
wrażeń i wspomnień. Mamy nadzieję, że 
zapadnie on na długo w pamięci tegorocznych 
absolwentów. Może po latach z „łezką w oku" 
wspomną tych, którzy tu zostali: troskliwych 
nauczycieli  i wychowawcę, młodszych kolegów i 
koleżanki. Przecież to tutaj zrodziły się wielkie 
odkrycia, emocje, przyjaźnie i wspaniałe uczucia. 
To, co do niedawna było obce  i nieznane - 
stawało się zrozumiale, przyjazne i bliskie..

PATRIOTYZM W AZPO
Klasa 1b przypomniała sobie symbole narodowe takie jak 
flaga, godło i hymn. Z okazji 230 rocznicy uchwalenia 
konstytucji uczniowie samodzielnie wykonali flagi i odśpiewali 
hymn.
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Erasmus+

🦉🦉🦉 MAMY TO 🦉🦉🦉
Projekt wymiany 
międzynarodowej Erasmus+
Z wielką radością informujemy 
WAS, że AZPO rozpoczyna 
realizację projektu dla licealistów 
pn. CHORWACJA NASZYMI 
OCZAMI. Szczegóły wkrótce.
Koordynatorki projektu: Pani 
Magdalena Fota oraz Pani Anita 
Szczepańska-Witkowsk
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Miesięcznik️,,Głos️AZPO”️tworzony️jest️przez️Szkolne️Koła️Foto-Video.️Wydawany️jest️
10️dnia
Każdego️miesiąca.

🦉🦉🦉🦉🦉🦉Marcel Dreszler kl IV B na zawodach kolarskich w 
Lubawie .Brawo Marcel 🦉🦉🦉🦉🦉🦉
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