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Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 
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14 kwietnia dla naszych introligatorów na długo pozostanie w pamięci 
jako wyjątkowo udany dzień.  Nasi koledzy byli na Międzynarodowych 
Targach  Poznańskich "Poligrafia 11" w Poznaniu. Wyjazd 
zorganizowała p. Ania Lewandowska. Podczas zwiedzania hali 
wystawowej mogliśmy zapoznać się z najnowszymi technologiami 
zarówno w poligrafii, grafice, introligatorstwie jak i w reklamie 
wielkoformatowej. Na tegorocznych targach było bardzo wielu 
wystawców. Reprezentowane były takie kraje jak  Niemcy, Chiny, 
Anglia, Włochy. Uczestnicy wyjazdu brali udział w licznych pokazach, 
prezentacjach przygotowanych przez wystawców, dotyczących obsługi 

maszyn i urządzeń. Otrzymaliśmy wiele gadżetów reklamowych. Wyjazd był bardzo ciekawy. 

28 kwietnia uczniowie klas o profilu mechanik samochodowy 
przebywali w zakładzie CNH- New Holland. Pod opieką 
organizatorów wyjścia pana Bogdana Lewandowskiego  
i pana Krzysztofa Podraski mięli możliwość zwiedzić zakłady  
w Płocku produkujące maszyny rolnicze oraz poznać panujące w 
nich warunki pracy. Mechanicy zapoznali się z profilem produkcji 
kombajnów, pras zbożowych i innych urządzeń. Uwagę ich zwróciło 
rygorystyczne przestrzeganie przepisów BHP. Pan przewodnik 
ciekawie opowiadał o warunkach panujących w zakładzie. 
 

Op: Mateusz Jarek pod opieką p. A. Lewandowskiej 
 i pana B. Lewandowskiego 

 
Uczestnicy koła plastycznego i plastyczno- florystycznego wzięli udział w XI Edycji 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Wielcy znani i nieznani”,  zorganizowanego przez 
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku. Tegoroczny temat brzmiał: „Paul Klee- spacer z kolorem”. 
Młodzież miała za zadanie wykonać  prace inspirowane twórczością tego artysty.  
Jednym z laureatów konkursu został Rafał Kowalski. Praca ucznia została zakwalifikowana do 
wystawy pokonkursowej, którą będzie można oglądać od dnia 27 maja 2011 roku w Rybnickim 
Centrum Kultury w Rybniku. 
Uczestnicy koła plastycznego- florystycznego wzięli udział w XIII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego pod hasłem „Powódź, pożar dniem i nocą- straż przychodzi  
ci z pomocą”. Organizatorem konkursu jest Komenda Główna  Państwowej Straży Pożarnej.  

Odbyły się już eliminacje powiatowe tego 
konkursu. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zajęła 
Aneta Brzezińska. 
Czekamy teraz na rozstrzygnięcia konkursu na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.  
  Młodzież, która systematycznie bierze udział w zajęciach koła 
fotograficznego oraz plastyczo- florystycznego wyjechała w dniu 5.04.2011roku na 
wycieczkę do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Uczniowie zwiedzili skansen, 
wzięli udział w zajęciach 
warsztatowych „Pokaz 
wyrobu palm i  pisanek 
wielkanocnych” oraz 

przekazali wykonaną na zajęciach kółka palmę na konkurs „Tradycyjna 
palma  wielkanocna”.  
Rozstrzygniecie konkursu odbyło się w Niedzielę Palmową- nasza 
Szkoła zajęła III miejsce w tym konkursie. 
 

Opracowała Edyta Górecka pod opieką p. Anety Szczetkarz 
 

 


