
Scenariusz pożegnania Maturzystów

Cel ogólny:
 potrzymanie tradycji internatu

Cele szczegółowe:

utrwalenie więzi koleżeńskich, przyjacielskich
doskonalenie współpracy w grupie
rozwijanie i wykorzystanie zdolności artystycznych młodzieży
integracja grupy
Przebieg uroczystości
Piosenka Matura, Szczęśliwej drogi już czas, Dni których jeszcze nie znamy, 
Pokolenie.
Ognisko
Prowadzenie Oliwia Kaczmarek

Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w świetlicy/na ognisku: kierownictwo 
Internatu, wychowawców, wychowanków internatu, a szczególnie serdecznie witam 
naszych maturzystów, dla których dzisiejsze spotkanie jest ostatnią uroczystością w 
naszym internacie. To właśnie Wam, drodzy absolwenci, koleżanki i koledzy, chcemy
poświęcić ten dzisiejszy czas.  Oliwia 
Rozdamy Wam kartki na których napiszecie swoje marzenia. Zawiesimy je na 
wspólnym sznurku i wrzucimy do ognia aby spaliły.
Teraz wszystkich Maturzystów zapraszamy na słodki poczęstunek - tort

Zuzia - Ostatni wspólny wieczór, ostatnie spotkanie z przyjaciółmi, ostatnie ognisko 
spędzone razem. Internat, w którym każdy z nas współtworzył i sprawiał, że jest on 
właśnie taki, a nie inny. Każdy z wychowanków zostawi tu kawałek siebie, swoje 
przyjaźnie i sympatie, marzenia i tęsknoty, radość sukcesów i gorycz porażek.

Daria-Te przeżycia pamięta się długo i często wraca się do nich wspomnieniami. 
Czas jednak płynie, mijają lata, pojawiają się inni ludzie, inne przeżycia i nowe 
problemy, z którymi będzie trzeba się zmierzyć.

Zuzia-Ostatni internacki wieczór
Przyszło sie rozstać nam

Ostatni uścisk rąk
Podany dzisiaj Wam
Choć rozstajemy się
Nie zapomnimy Was

Wspomnienia wspólnych lat
Zostaną na zawsze w Nas

Daria-Szybko upływa czas
Nadeszła godzina rozstania

Patrz, ile jest tu nas?
My, jakby wielka rodzina.

Zuzia-Jeszcze ostatnia rozmowa z kolegą
I ciepłe spojrzenie wychowawcy
Jeszcze ostatni spacer po Nietku



Zanim powiemy - do widzenia…

Daria-Przed odejściem przyjmijcie od nas -waszych młodszych kolegów i koleżanek 
szczere życzenia. Rozpakujcie je w dalszych wędrówkach i wykorzystujcie na różne 
sposoby, tak by stały się pomocą i życiowymi drogo wskazówkami...

 Zuzia-Życzymy Wam, abyście nie zatracili przyjaźni między sobą, gdyż 
przyjaźń podwaja radości, a o połowę zmniejsza przykrości.

 Daria-Życzymy Wam dobrej pracy, która sprawi, że będziecie szczęśliwi z tego
co robicie.

 Zuzia-Życzymy Wam spotkań z ludźmi, którzy będą Was kochać i szanować. 
 Daria-Życzymy, by każdy z Was w nowym środowisku spotkał oddaną bratnią 

duszę i by zawarta przyjaźń okazała się szczerą i wieczną.
 Zuzia-Życzymy, by wakacyjne przygody i przeżycia ułożyły się w letni, 

pastelowy pejzaż radości i szczęścia.

Daria-Ostatnie spotkanie
Już czeka na Was dom

Rodzina i znajomi
Żegnajcie koledzy i koleżanki

Zuzia-Lecz kiedy przyjdzie chwila
Tęsknoty i zwątpienia

Pamiętaj!
My tu mieszkamy

      
                                           Daria- Zapukaj do naszych drzwi

I zajrzyj tu czasami
Opowiedz o sobie młodszym kolegom

A teraz życzymy
Najlepszego!

Zuzia iDaria-Autobus na dworcu
Juz wola Was
To pożegnania

Nadszedł czas.

Teraz zapraszamy wszystkich tu obecnych na wspólne smażenie kiełbasek


