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30 września nie zapomnieliśmy o Dniu Chłopaka. Dziewczyny z klasy I a, II b i III a pod kierunkiem 
pani Marzeny Borkowskiej i pani Renaty Gaworskiej przygotowały dla naszych panów 

niespodziankę- słodkie „co nieco”, oraz 
zabawy i konkursy. W czasie imprezy 
odbyły się liczne konkurencje, podczas 
których udowodniono, Ŝe w naszej szkole 
uczą się wspaniali chłopcy i pracują 
doskonali panowie nauczyciele. KaŜdy  
z nich potrafi zawiązać krawat, przyszyć 
guzik, podać przepis na pyszne danie, zna 
się na sporcie i modzie, kaŜdy teŜ zatańczy 
krakowiaka. Uwieńczeniem święta była 
dyskoteka. Ten dzień upłynął 
sympatycznie nie tylko dla chłopców.  

                       op: Justyna Wiśniewska 

 

 
 
Trzeci weekend września od osiemnastu lat jest czasem 
akcji Sprzątanie Świata. Tegoroczna edycja przebiegała 
pod hasłem: „Lasy to życie – chrońmy je.”  
Nasza szkoła od wielu lat bierze udział w kampanii 
Sprzątanie Świata. W jej ramach 19 września uczniowie 
szkoły zawodowej sprzątali pobliskie ulice. Również teren 
wokół szkoły został dokładnie posprzątany.  

Op: Bogusia Kalinowska 

 

W dniach 23 – 30 września w hipermarkecie Auchan w Płocku odbywała się wystawa motocykli marki 
Harley Dawidson. Uczniowie klasy II c – kierunek zawodowy mechanik pojazdów samochodowych 

mieli możliwość obejrzenia tej, jakże ciekawej dla nich 
ekspozycji. Motocykle zostały udostępnione przez 
Muzeum Techniki z Jaworzyny Śląskiej. 
Zaprezentowano pojazdy zabytkowe tzn. weterany  
II wojny światowej, motocykle  produkowane po 
wojnie oraz współczesne. Z kart informacyjnych 
zamieszczonych przy każdym modelu można było 
poznać całą historię produkcji, eksploatacji, 
charakterystykę danego jednośladu. Według 
oglądających wystawę prawdziwą perełką wystawy 
był Harley o symbolu WLA. Symbol WLA oznaczał 
motocykl wojskowy, który doskonale spisywał się 

podczas II Wojny Światowej. Używany był przez armię amerykańską. Każdy z chłopaków chciałby 
mieć albo przynajmniej przejechać się  którymkolwiek z prezentowanych eksponatów.   
          Op: Adrian Mączyński  
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