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Ostatnio na zajęciach koła plastycznego, plastyczno-
florystycznego oraz LOP, powstawały piękne prace na 
konkurs plastyczny „Ptaki terenów wodnych  
i bagiennych Mazowsza”. Organizatorem konkursu był 
Zarząd LOP oraz Towarzystwo Naukowe Płockie. Nasze 
koleżanki ze szkoły przysposabiającej- Ania Kaczmarek i 
Emilia Majewska zajęły I miejsce  
w swojej kategorii wiekowej. Dnia 29 listopada 2011 
roku uczennice pod opieka p. A. Szczetkarz  
i p. H. Ciarkowskiej wybrały się do siedziby TNP na 
podsumowanie konkursu. Dziewczyny w nagrodę 

otrzymały książki o tematyce ornitologicznej  z autografem autora pana Tomasza Kłosowskiego, który 
był gościem tego spotkania. Ania i Emila miały okazję uczestniczyć w wykładzie „Znaczenie i rola 
ptaków terenów wodnych i bagiennych”. Zwyciężczyniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.  
     Op: członkowie koła plastyczno-florystycznego pod opieką p. Anety Szczetkarz 
 

Uczestnicy koła plastycznego i plastyczno-florystycznego brali 
udział w konkursie plastycznym „Uwierzyć w siebie”, który 
organizował Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Płocku. 
Zadaniem uczestników konkursu było wykonanie pracy 
plastycznej interpretującej motto: „Kulejącego widziano 
Anioła, który po niebie swobodnie szybował. Wszystko się 
może zdarzyć! – 
wołał, jeśli uwierzyć  
w siebie zdołasz…” 
W konkursie tym  
Aneta Brzezińska 
zajęła I miejsce. 

Laureatce 
gratulujemy!  
 
Op: członkowie koła    

plastycznego pod opieką  
   p. Hani. Ciarkowskiej 

 

 

 
Na zajęciach koła LOP pod opieką p. Renty Gaworskiej 
powstawały prace plastyczne na konkurs „Grzyb jadalny 
czy trujący”. Nasza koleżanka Bogusia Kalinowska zajęła  
I miejsce w swej kategorii wiekowej. Posumowanie 
konkursu odbyło się w ZOO dnia 15 listopada. Bogusia 
otrzymała dyplom i nagrody książkowe. Takie konkursy 
są dla członków koła LOP bardzo ciekawe, bo dzięki nim 
poszerzają swoje zainteresowania, wiedzę o przyrodzie   
i dostrzegają jej piękno.  

 
Op: członkowie koła LOP pod opieką p. Renaty Gaworskiej 

Emilia i Ania na podsumowaniu konkursu 

nagrodzona praca 
uczestniczki konkursu 

Bogusia na podsumowaniu konkursu 

GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 


