
 
 
 

ANDRZEJKI 
30 listopada Samorząd Szkoły Zawodowej zaprosił 
wszystkich uczniów na kolejną w tym roku szkolnym 
dyskotekę. Popularnie nazywana jest dyskoteką andrzejkową. 
Prowadzili ją Adrian Grefkowicz i Paweł Graczyk. Chłopaki 
świetnie się wywiązali ze swojego zadania. Puszczali fajną 
muzykę, różne kawałki- remixy, disco polo – super się 
tańczyło przy takiej muzyce. Nasi D J starali się, aby każdy 

znalazł coś dla siebie. Świetnie się bawiliśmy, znawcy 
dyskotek zaliczyli ją do bardziej udanych (co było widać po 
pełnym parkiecie).  Ale to nie wszystkie atrakcje 
przygotowane na to popołudnie. „15” tego dnia została 
zamieniona na salon wróżb, gdzie wróżki pani Krysia  
i pani Monika przepowiadały co komu pisane  
w najbliższym czasie. Można było się dowiedzieć: kto 
pierwszy wyjdzie za mąż lub ożeni się, poznać imiona swoich wymarzonych partnerów, a także wywróżyć sobie kim 
zostanie się  w dorosłym życiu. Mimo tajemniczego nastroju, podkreślonego światłem świec, doskonale wiemy, że to tylko 
zabawa. Świetnie się bawiliśmy w trakcie całej imprezy, szkoda tylko, że tak krótko trwała. Dzięki organizatorzy.  
Tak trzymać! 

Op: Martyna Popielarek, Monika Żebrowska 

 
MUZYCZNE SPOTKANIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUZYCZNE SPOTKANIA 
Od września do grudnia uczniowie szkoły przysposabiającej i zawodowej 
mięli okazję uczestniczyć w koncertach edukacyjnych zaproponowanych 
przez Płocką Orkiestrę Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego. 
Inicjatorką wyjść była p. Ewa Konieczna. We wrześniu byliśmy na 
koncercie  zatytułowanym „Fantastyczna podróż”. Obejrzeliśmy 
fragmenty filmów i słuchaliśmy muzyki skomponowanej do nich. Pod 
dachami Paryża to tytuł koncertu październikowego, podczas którego 
poznaliśmy najpopularniejsze francuskie piosenki. W listopadzie 
zaproponowano nam utwór C. Saint – Saensa „Karnawał zwierząt”. 
Niespodzianką było spotkanie z dyrektorem ZOO, który w trakcie 
koncertu opowiadał o zwierzętach. Grudniowy koncert poświecony był 
oczywiście kolędom. Orkiestra  zaprosiła do współpracy przy widowisku 
muzycznym  „Hej kolęda, kolęda”  HZPiT „Dzieci Płocka”. Bardzo lubimy 
wizyty w sali koncertowej Szkoły Muzycznej.   Op: Andżelika Fuz pod opieką 
                                                                            p. Małgosi Jabłońskiej, zdjęcie: Internet 

E. Łysień, B. Kalinowska, J. Bacińska, K. Kamińska, J. Grabowska 
 P. Tanaś, P. Staniuk, J. Wiśniewska, A. Kuś, A. Bieliński  

Opiekę sprawują: Małgorzata Jabłońska, Renata Gaworska 

tak się bawiliśmy 

wieczór wróżb odbył się także w internacie 

wróżbom nie oparli się nawet chłopcy 
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koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej 

wróżyli sobie również uczniowie szkoły 
przysposabiającej 


