
 

PROGRAM 
Impreza odbywa się na terenie II LO im. Dąbrówki w godzinach od 18.00 – 22.00 

 Piętnastka znana i nieznana – wycieczka  z przewodnikiem po zakamarkach szkoły  

wyrusza co 15 minut od godz. 18.00-20.00  

 A gdyby  przerwa była lekcją?  

Powróć jak za dawnych lat do szkolnej ławki i przeżyj na własnej skórze spotkanie  

z  naszymi profesorami. Godz.18.30,19.00,19.30 

 Sala 19 biologia, chemia, język niemiecki 

 Sala  16 matematyka, język angielski, fizyka 

 Sala 1 język polski, łacina, matematyka  

 Odkryj tajemnice  „Piętnastki” –  gra  QR – kodowa 

Start  przy pochyłym zejściu na boisko szkolne. Czas gry – około 40 - 50 minut  

 Wehikuł czasu –  wystawa szkolnych osobliwości   sala 24 

Przenieś się w czasie i obejrzyj piętnastkowe druki ulotne, zajrzyj do szkolnych kronik, rzuć okiem  

na zgromadzone przez nas fotografie  oraz przedmioty. 

 Pokój wspomnień — biblioteka godz. 18.30—20.30 

Utrwal swoje wspomnienie związane ze szkołą. Być może Twoja opowieść przetrwa  kolejne sto lat. 

 Łamigłówki Dąbrówki (sala 12) 

Masz ochotę na łamigłówki i quizy związane z naszą Jubilatką?  Zapraszamy do sali 12! Możesz zrobić je 

wszystkie lub wybrać kilka - wybór należy do Ciebie.  

 Pirackie potyczki –  górny  hol  

Zgłoś się do pirata w holu przed salą nr 12 i sprawdź, czy Twoja matura to bzdura! Każda dobra odpowiedź  

to możliwość strzelenia w pole planszy „Pirackie potyczki” i szansa na zatopienie okrętu… Ahoj przygodo! 

 Wizyta w piwniczce Bolesława Kasprowicza  

Poznaj tajny przepis nie tylko na  szkołę dla dziewcząt  

 Słodki poczęstunek  kawa, herbata (gratis), możliwość zakupu potraw z grilla 

 Wizyta starszej pani –  Teatr „Bez Kurtyny” godz. 19.00 sala 26 (spektakl biletowany) 

Obejrzyj przedstawienie na motywach dramatu F. Dürrenmatta przygotowane przez aktorów szkolnego 

teatru. 

 Czas na FINAŁ:  Koncert na boisku szkolnym — godz. 20.45 

Baw się razem z nami przy hitach wiecznie żywych! 

Spotkajmy się na Nocy Absolwentów! 


