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nasz pan przewodnik opowiedział nam wiele 
ciekawostek z pracy Anwilu 

Padma z Indii 

podsumowanie akcji na „najoryginalniejszą laleczkę” wykonaną 
przez naszych kolegów 

 
 

 

Dnia 29.02.2012r. klasa I e w ramach zajęć 
praktycznych pojechała na wycieczkę do 
Włocławka, której inicjatorem była pani Patrycja 
Lejman. Poznaliśmy zakres pracy  
i działanie firmy ANWIL SA czyli dawnych 
Zakładów Azotowych Włocławek. Właścicielem 
ANWILU jest Grupa Orlen. W ANWILU pracuje  
4 tysiące osób. W ubiegłym roku firma obchodziła  
45- lecie. Zakłady produkują głównie nawozy 
azotowe oraz polichlorek winylu, który jest 
surowcem dla przetwórstwa tworzyw sztucznych. 
Na terenie ANWILU jest też Fabryka PTA 
(instalacja produkcji kwasu tereftalowego)- 
największy tego typu zakład w Europie. Byliśmy  
w głównym centrum sterowania fabryki. 

Widzieliśmy również produkcję worków  do nawozów. ANWIL tak jak my, ma swoją gazetkę, która 
wydawana jest dwa razy w miesiącu. Spółka prowadzi także różnorodną działalność charytatywną 
wspierając instytucje pożytku publicznego, jak PCK, Caritas Polska czy TPD oraz pomagając 
najbardziej oczekującym pomocy ludziom. W trakcie wycieczki dużo dowiedzieliśmy się o nawozach 
stosowanych w rolnictwie i polichlorku winylu. Mieliśmy także okazję zwiedzić zakładową straż 
pożarną. Odwiedziny w tej firmie poszerzyły naszą wiedzę na temat nawozów sztucznych  
i nawożenia roślin. Wycieczka była bardzo udana. Ten czas spędziliśmy nie tylko pożytecznie ale też 
miło i wesoło. 

Op: Bogusława Klinowska, Paulina Kokoszczyńska 

 „Wszystkie kolory świata” to nazwa akcji 
UNICEF, której celem jest przygotowanie 
charytatywnych laleczek. Są one symbolem 
pomocy, jakiej możemy udzielić dzieciom  
z biednych krajów. W ramach projektu 
„Wszystkie kolory świata” uczniowie z całej 
Polski własnoręcznie projektują i szyją szmaciane 
laleczki. Włączając się do akcji, pomagają 
ratować życie swoich rówieśników w Sierra 
Leone. Każdego roku ponad 1,5 miliona dzieci 
umiera tam z powodu chorób, którym można 
zapobiec, stosując szczepionki. UNICEF planuje 
objąć programem szczepień wszystkie dzieci  

w Sierra Leone tak, by 
zmniejszyć wskaźnik 
śmiertelności dzieci w tym 
kraju. Kampanię wspiera 
Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF. W styczniu br. uczniowie szkoły, 
zarówno zawodowej, jak i przysposabiającej włączyli się do tej szlachetnej akcji.  
Do udziału zachęciła nas p. Ewa Figurska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego. 
Prawie każda klasa i kółka zainteresowań z ogromnym zaangażowaniem przystąpiła do 
tego projektu. Nasi koledzy i koleżanki wykonali piękne laleczki, reprezentujące różne 
kraje świata. Każdej nadano imię oraz cechy charakteru, które zapisano w specjalnej 
książeczce. Niezwykle barwne, wykonane z kolorowych materiałów lalki mogliśmy 
podziwiać na zorganizowanej wystawie szkolnej. Biorą one też udział  
w konkursie na „najoryginalniejszą laleczkę”. Konkurs prowadzony jest na Facebooku, 
na oficjalnej stronie UNICEF. Nagrodą jest koncert Majki Jeżowskiej w zwycięskiej 

szkole. Naszą szkołę reprezentuje lalka Padma, wykonana przez Anię Kaczmarek pod opieką  
P. Hanny Ciarkowskiej.     Op: Justyna Grabowska, Justyna Wiśniewska 
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