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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 

Takie maszyny możemy podziwiać godzinami. 

 
 
 

 2 marca 2012 roku  
uczniowie – mechanicy pojazdów 
samochodowych klas I, II i III-ych 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
pojechali szkolnym busem na 
wycieczkę do Warszawy, na długo 
oczekiwane wydarzenie w światku 
motocyklowym - Ogólnopolską 
Wystawę Motocykli i Skuterów. 
Celem tej wycieczki było 
zwiedzenie czwartej już edycji 
największych targów jednośladów 

w Polsce, gdzie zobaczyć można było znane i cenione marki. Ogólnopolska Wystawa 
Motocykli i Skuterów od kilku lat cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
miłośników motocykli, skuterów i quadów. Na targach wystawiano znane na całym świecie 
marki takie jak BMW, Suzuki, Honda, Yamaha, Triumph, Ducati czy Hyosung. W tym roku 
dołączyła amerykańska legenda – Harley Davidson. Ponadto wystawa gościła wielu 
producentów skuterów (w tym rodzimych) oraz akcesoriów i części motocyklowych. Była 
możliwość zobaczenia obecnych na rynku modeli, a także premier na rok 2012, w tym takich 
hitów jak BMW S 1000 RR, Yamaha YZF-R1 czy Honda NC700S. Uczniowie czas ten spędzili 
nie tylko pożytecznie, ale też miło i wesoło. Wycieczka była bardzo udana. Opiekę nad 
młodzieżą sprawowali nauczyciele zawodu Krzysztof Podraska oraz Bogdan Lewandowski. 

      Op: uczestnicy wycieczki pod opieką p. Bogdana Lewandowskiego 

 
Grupa uczniów zaangażowanych w prace 
liderów zdrowia i  kółka humanistycznego  
8 marca miała okazję być w kinie Nove 
Przedwiośnie. Obejrzeli  premierowy film  
„Big love”, którego reżyserem jest Barbara 
Białowąs. Ten polski film z gatunku 
melodramatu i thrillera opowiada historię 
szesnastoletniej Emilii, która opuszcza 
rodzinny dom  gdy poznaje i zakochuje się  
w  Maćku. Dzięki jego pomocy  zaczyna robić  
wymarzoną karierę piosenkarki  
i wraz z zespołem odnosi pierwsze 
artystyczne sukcesy. Niestety wraz  
z rosnącą  popularnością jej uczucie do 
chłopaka maleje.  Zakochani zaczynają się oddalać od siebie. I tu zaczyna się dramat. Ale 
jak to się zakończyło nie powiem wam, zobaczcie sami.  Warto! Ciekawa historia,  
przedstawiona w nietypowy sposób, do końca trzymała nas  w napięciu, poruszyła  nasze 
serca. Po burzliwej dyskusji znaliśmy, że film jest rewelacyjny.  P. Małgosiu, p. Basiu,  
p. Bogusiu - czekamy na kolejne zaproszenie do kina na równie fajny film.   
        Op: J. Grabowska, J. Bacińska 

Ekipa filmu Big Love- zdjęcie źródło: Internet. 


