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1 września punktualnie o godzinie 900 
zadzwonił dzwonek i wezwał nas na 
uroczystość rozpoczęcia nowego roku 
szkolnego. W hali sportowej powitali nas 
nasi nauczyciele i Pan Dyrektor, który 

szczególnie serdecznie przywitał 
pierwszaków. śyczył wszystkim uczniom 
i nauczycielom udanego roku szkolnego. 
Następnie Pan Dyrektor odczytał list Prezydenta Miasta Płocka skierowany do 
uczniów płockich szkół, w którym pierwszy obywatel naszego miasta Ŝyczył nam 

owocnej pracy. W dalszej 
części uroczystości Pan 
Dyrektor i Pani 
Wicedyrektor wręczyli 
dyplomy potwierdzające 
kwalifikacje zawodowe 
absolwentom naszej 
szkoły. Jedenastce tej 
gratulujemy, gdyŜ jest to 
duŜy sukces, jako Ŝe 
wcale nie tak łatwo jest 
zdać ten egzamin. Na 
koniec uroczystości 

zostaliśmy poinformowani o rozpoczęciu wraz z początkiem roku szkolnego Projektu 
Unijnego (więcej o Projekcie przedstawiamy we wkładce).   

      Op: Kasia Kamińska 
 

W nagrodę i w podziękowaniu za osiągnięcia sportowe, w dniach  
28 czerwca- 8 lipca, dziewięcioro uczniów z zawodówki oraz piątka naszych kolegów 
z SOSW Nr 1, spędziła część wakacji nad morzem. Przebywali na obozie sportowym 
w Ustce. Pod opieką wuefistów zwiedzali okolicę, uczestniczyli w atrakcyjnych 
zajęciach. DuŜą atrakcją tej okolicy jest Słowiński Park Narodowy i jego muzeum 
oraz skansen w Kluchach, które mieliśmy moŜliwość zwiedzić. Byliśmy takŜe na 

Wydmie Orzechowskiej.  
Najwięcej wraŜeń przyniósł nam rejs statkiem 

wikingów- Dragon oraz 
pokaz ogni sztucznych. 
Pogoda dopisała, więc 
część czasu spędziliśmy 
na plaŜy „bycząc się”. Nie 
zabrakło takŜe kąpieli  
w morzu. Wyjazd bardzo 
się udał, czas szybko mijał  
i nie wiadomo kiedy trzeba 
było wracać do Płocka. 
Brawo organizatorzy i opiekunowie a takŜe sponsorzy.  
A my juŜ dziś czekamy na kolejne wakacje… 

Op: Justyna Grabowska 
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