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W dniach 22 – 25 września 2010r młodzież naszej szkoły 

uczestniczyła w kolejnej już wycieczce zagranicznej. Po realizacji 

wyjazdu do Pragi w roku 2008, do Wilna w 2009, przyszedł czas na 

kierunek zachodni – tym razem był to Berlin i Poczdam. Wycieczka 

stanowiła podsumowanie i nagrodę za całoroczną pracę i postawę 

uczniów w roku szkolnym 2009/2010. Do udziału w wycieczce 

zakwalifikowanych zostało 11 uczniów, co żartobliwie nazwano 

„złotą jedenastką”. Jest to grupa młodych ludzi wyróżniający się 

frekwencją, zachowaniem, aktywnością, kulturą osobistą oraz 

wynikami w nauce. Istotnym jest fakt, że młodzież uczestniczyła w 

wycieczce całkowicie nieodpłatnie, a środki na realizację w 100% 

pozyskane zostały od sponsorów (...) Wyprawa z pewnością na długo pozostanie w pamięci wszystkich 

uczestników. A my, cóż… Już teraz myślimy co zaproponować 

wyróżniającej się młodzieży w przyszłym roku… 

Barbara Chyba 

Relacja uczestniczki Justyny Grabowskiej: 

W czasie drogi do Niemiec 

zatrzymaliśmy się w Poznaniu. Tam 

zwiedziliśmy Starówkę, Kościół Farny, 

Katedrę, Palmiarnię. Kolejnym 

punktem naszej wycieczki był 

Poczdam, gdzie mogliśmy podziwiać 

park i pałac Sanssouci, znajdujący się 

na światowej liście dziedzictwa 

kulturowego UNESCO. Następnie 

byliśmy w Berlinie. Tu zwiedzaliśmy Muzeum Techniki, widzieliśmy Bramę 

Brandenburską, fragmenty Muru Berlińskiego, weszliśmy  na kopułę 

Reichstagu. I niestety trzeba było wracać. Ale po drodze zatrzymaliśmy się 

w Biskupinie- osadzie pokazującej życie dawnych Słowian. Dodatkową 

atrakcją był odbywający się festyn.  

 

 
 

21.09.2010 w BoŜęcinie DuŜym odbyły się Mistrzostwa 
Mazowsza  W Piłce NoŜnej.  Spieszymy donieść, Ŝe nasi 
koledzy Mateusz Błaszczak i Damian Piórkowski  
reprezentowali Płock w tych rozgrywkach. DruŜyna zajęła 
II miejsce i zakwalifikowała się do Mistrzostw Polskich. Odbyły 
się one w Krakowie w dniach 24-25 września. Nasi walczyli  
dzielnie  i chociaŜ nie obronili  tytułu  z przed roku  
(Mistrz Polski w Piłce NoŜnej  rocznik 1994 i młodsi), to 
zdobyli III miejsca. Brawo Mateusz i Damian. Dodatkową 
atrakcją  pobytu w dawnej stolicy Polski  było zwiedzanie  
Starówki.  Szczególne  wraŜenie zrobiły  na chłopakach i ich 
opiekunach  Sukiennice, które po remoncie, zostały otwarte 
dla zwiedzających, a prezentują Galerię Sztuki Polskiej  

XIX wieku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


