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Każdy z nas pogłaskał dzwon, miejmy nadzieję,  
że nasze marzenia się spełnią. 

Ekspozycja poświęcona Władys ławowi  Broniewskiemu 
przykuła  uwagę większości  z nas . 

Rajd bardzo nam się podobał, chętnie braliśmy 

udzia ł w każdym zaplanowanym zadaniu. 

Czwartek 10.05.2012r. był dniem bardzo 

przyjemnym dla uczniów zarówno szkoły 

zawodowej jak i przysposabiającej. Grupa 

ponad 80 uczniów tych szkół wybrała się na 

wycieczkę do Warszawy. Głównym jej celem 

było zwiedzanie Starówki warszawskiej. 

Zawodówka odbyła trzygodzinny spacer 

ulicami miasta, poznając i podziwiając 

warszawskie zabytki. Najdłużej 

zatrzymaliśmy się przy „pękniętym 

dzwonie”, który podobno spełnia marzenia. 

Duże wrażenie wywarła na nas panorama 

Warszawy oglądana z tarasu widokowego. 

Potem grupa podzieliła się i członkowie kółka  

humanistycznego poszli do muzeum na 

wystawę Władysława Broniewskiego,  poety związanego z Płockiem. Wystawa była bardzo ciekawie 

zorganizowana- obok różnych eksponatów, starych fotografii, mogliśmy posłuchać jego wierszy. 

Fryzjerki natomiast udały się do pracowni perukarskiej Danuty Gonery - perukarki, charakteryzatorki 

współpracującej z projektantami mody, tworzącej  peruki dla celebrytów. Wizyta w studiu 

perukarskim była nie tylko bardzo interesująca, ale i pracowita - dziewczyny miały okazje wykazać się 

swoimi  umiejętnościami fryzjerskimi. Także grupa naszych ekologów pod wodzą p. Renaty 

Gaworskiej znalazła coś dla siebie, mianowicie 

obejrzała wystawę plenerową dotyczącą fauny  

i flory okolic Warszawy. Uczestnicy wycieczki 

uznali, że była ona ekscytująca i interesująca. 

Uczniowie szkoły przysposabiającej po krótkim 

pobycie na Placu Zamkowym udali się  

w „odwiedziny do króla Poniatowskiego”. 

Zwiedzili komnaty zamkowe, wysłuchali opowieści 

o zamku oraz o ostatnim królu polskim. Obie 

grupy, ogromnie zadowolone, pełne wrażeń, 

wróciły w godzinach popołudniowych do Płocka, 

po drodze odwiedzając Mcdonald.   

Op: Paulina Kokoszczyńska, Bogusława Kalinowska 

30 maja pod opieką p. Renaty Gaworskiej braliśmy 
udział w rajdzie. Rzadko uczestniczymy w tego typu 
wycieczkach. Trochę się baliśmy, że nie damy rady 

przejść pieszo całej zaplanowanej trasy. Cieszymy się, że 
pomimo naszych obaw, zdecydowaliśmy się na udział  

w rajdzie. Wraz z uczniami innych płockich szkół 
szliśmy ulicami: Łukaszewicza, Parowa, Sobótka, 
Rybaki,  Kościuszki. Po drodze wykonywaliśmy ciekawe 

zadania z geografii, matematyki, j. polskiego, muzyki  
i przyrody. Rajd był bardzo udany, polecam wszystkim 

taką formę spędzania wolnego czasu.    
   Op: Krzysztof Romanowski  


