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CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

Uczestniczki konkursu wraz z nauczycielem zawodu 
 p. Marzeną Borkowską. 

Modelki na wybiegu. 

 
 
 
 

Z wielkim rozmachem i artystyczną swobodą 
zaprezentowały się modelki podczas  konkursu 
fryzjerskiego, który został zorganizowany po raz 
kolejny w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego  
w Płocku. Tegoroczne zmagania konkursowe 
tematycznie związane były z hasłem ,,Pod 
niebem gwiazd”. W konkursie zaprezentowały 

swoje prace również uczennice naszej szkoły . 
Sylwia Babecka, Ewelina Łysień, Katarzyna 
Kamińska i Emilia Jabłońska. Każdy z wizerunków 
przedstawiał eleganckie i wysoce wysublimowany 
styl związany z tematyką konkursu. Fryzury 
cechowała nadzwyczajna harmonia tematu, 
ponadczasowy wygląd włosów, mieniących się 
wspaniałymi dodatkami, łączonych ze sobą, aby uzyskać efekt głębokiego i harmonijnego ruchu. 
Specjalnym wyróżnieniem jury nagrodziło fryzurę naszej adeptki Sylwii Babeckiej. Tegoroczny finał 
konkursu został opisany i uwieczniony na zdjęciach w Tygodniku Płockim  z dnia 03.02.2012r. 
               Op: Patrycja Staniuk pod opieką p. Bogumiły Sarnowskiej  
 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jest 
organizatorem cyklicznej imprezy plenerowej 
"Powitanie wiosny". W tym roku odbyła się ona  
21 marca . Wzięła w niej udział siedmioosobowa grupa 
uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz  
z panią Magdaleną Pestą i panią Anetą Szczetkarz. 
Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji, które nie tylko 
pozwalały miło spędzić czas, ale także wiele 
dowiedzieć się o naszych polskich zwyczajach. Jedną  
z nich był konkurs  na najciekawszą Marzannę.  Kukła 
zrobiona przez uczniów SSPdP bardzo się spodobała 
jury i zajęła II miejsce. Kolejnym punktem zabawy był  
orszak wiosenny, który przeszedł nad rzekę, gdzie 
zgodnie z tradycją Marzanna została spalona  
i utopiona. Według tradycji "wypędziliśmy" zimę  
i powitaliśmy wiosnę ( uczestnicy „Powitania wiosny” 
zapewniają, że zrobili to w imieniu całego naszego Ośrodka). Gospodarze przygotowali także ciekawą   
prezentację multimedialną "Zwyczaje i obrzędy wiosenne na Mazowszu", która przybliżyła nam bogatą 
obrzędowość i symbolikę Świąt Wielkanocnych. Zwiedziliśmy także wystawę "Wielkanoc na  Mazowszu" 
prezentowaną w 10 chałupach chłopskich z końca XIX i początku XX wieku. Wiele uciechy było podczas  
przejażdżki  wozem konnym po terenie skansenu. To był dzień pełen wrażeń i na pewno miło będziemy go 
wspominać, gorąco zachęcamy wszystkich do odwiedzenia skansenu w Sierpcu, na pewno nie będziecie się 
tam nudzić!      
                                                                                 Op:Justyna Kaczmarek pod opieką p. Anetki Szczetkarz 

Z wizytą w Muzeum Wsi Mazowieckiej. 


