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To ju Ŝ wrzesie ń, co oznacza powrót do szkoły. śal, Ŝe skończyły si ę wakacje, ale z drugiej strony dobrze 
jest spotka ć się z kolegami i kole Ŝankami …  nawet z nauczycielami. A do tego okazało się, Ŝe te pierwsze 
tygodnie „szkolnego kieratu” min ęły bardzo szybko. Tyle przecie Ŝ trzeba było do opowiadania po dwóch 
miesi ącach nie widzenia si ę. W szkole pojawili si ę nowi uczniowie, wi ęc trzeba oceni ć jacy s ą. Ale 
najszybciej to chyba czas upłyn ął uczestnikom wycieczek zorganizowanych przez naszy ch pedagogów. 
Trzeba przyzna ć, Ŝe było ich całkiem sporo – do Wiednia, do Dobruszki , do Biskupina. A ptaszki 
ćwierkaj ą, Ŝe to nie koniec! Mam nadziej ę, Ŝe ich „urodzaj b ędzie miał tendencj ę zwyŜkow ą”!  
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29 wrzesień był waŜnym dniem dla uczniów szkoły zawodowej. Odbyły się 
wybory do Samorządu Szkolnego. KaŜda z klas wyłoniła swoich 
kandydatów, którzy opracowali program wyborczy. Ciekawych pomysłów na 
szkolne Ŝycie nie zabrakło. Poprzez głosowanie wyłoniono cztery osoby: 
Urszulę Derdaś z klasy I d, Dariusza Stasiaka z klasy I c,  
Adriana Grefkowicza z klasy I c. Przewodniczącą Samorządu Szkolnego 
została Aleksandra Górka z klasy III a. 
Wysłaliśmy jednego z redaktorów „Lasotczaka” do nowo mianowanej 
Przewodniczącej Samorządu Szkolnego Aleksandry Górki, w celu 
przeprowadzenia rozmowy.  
Justyna Baci ńska : - Czy cieszysz się z poparcia kolegów  
i koleŜanek? 
Aleksandra Górka : - Tak, jestem zaszczycona, Ŝe moi koledzy  
i koleŜanki mi zaufali i chcieli widzieć mnie w szkolnym samorządzie.  
To duŜa radość. Traktuję to jako sukces, ale teŜ powaŜny obowiązek, gdyŜ 
nie chciałabym zawieźć tych, którzy na mnie głosowali.  
J. B:  - Czy odbyło się juŜ zebranie nowego samorządu? 
A. G:  - Oczywiście, musieliśmy ustalić plan działania na pierwszy semestr 
tego roku szkolnego. 

J. B:  - W takim razie chcielibyśmy zapytać, jakie są załoŜenia przyjął 
szkolny samorząd na bieŜący semestr. 
A. G:  - A więc bierzemy się mocno do pracy, bo juŜ wkrótce odbędzie się 
uroczystość z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. Na pewno 

zorganizujemy teŜ akcję „Góra Grosza”, do której juŜ dziś zachęcam, bo pieniąŜki będą przekazane na szczytny 
cel. Jak co roku w naszej szkole odbędzie się akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najwięcej pracy 
czeka nas przy przygotowywaniu Wigilii i Jasełek, gdyŜ chcielibyśmy, aby ten dzień był niezwykły.  
J. B:  - Rozumiem, myślę Ŝe to ciekawy program. Zapytam wprost o waŜną dla wieku uczniów sprawę: czy 
czekają nas jakieś dyskoteki? – Tak, nie mogło by ich zabraknąć. Dyskoteki na pewno będą, pierwsza jeszcze  
w październiku a kolejna z okazji walentynek.  
A. G:  - Dziękuję za rozmowę i Ŝyczę powodzenia.   Bacina 
 
 
 
Wtorek 25 października był waŜnym dniem dla wszystkich miłośników sztuki, którzy w ramach spotkania 
integracyjnego „Akademia Twórczości Osób Niepełnosprawnych” spotkali się w Spółdzielczym Domu Kultury. 

Mięli oni okazję zaprezentować swoje talenty w dziedzinie 
plastyki, muzyki i teatru. Na początku spotkania 
podsumowany został konkurs plastyczny „Uwierzyć w siebie”, 
w którym I miejsce zajęła praca Anety Brzezińskiej,  
a Aneta Ciecierska otrzymała wyróŜnienie. Dla kaŜdego 
autora pracy były przygotowane drobne upominki. Następnie 
mogliśmy obejrzeć film „Na skrzydłach anioła”. Największe 
wraŜenie wywarł na nas spektakl pt „Sceny naiwne”. 
Występowali w nim m.in. dawni i obecni uczniowie naszej 
szkoły. A wśród nich: Ewa Duchewicz, Mariusz Małkowski  
i Robert Orszewski. ReŜyserem spektaklu był  
p. Mariusz Pogonowski, aktor płockiego teatru. Spotkanie 
zakończyło się tortem z okazji Jubileuszu  
5- lecia ŚDS Nr 2 w Płocku. Op: Aneta Ciecierska 
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