
Duże wrażenie zrobił na  nas krótki 

pokaz sportowy w wykonaniu  

Adriana Franca. 

15 maj 2012 roku był ważnym dniem  

w życiu naszego Ośrodka. 

w pikniku uczestniczyli  uczniowie obu 

naszych szkół. 

15 maja 2012 r. zakończyliśmy turniej piłkarski Nasze 

Płockie Euro 2012. Ceremonia kończąca turniej, 
zorganizowany przez UKS Lasotczak, odbyła się w 

hali naszego Ośrodka. W uroczystości uczestniczyli 
główni bohaterowie - zawodnicy i trenerzy oraz 

nauczyciele i uczniowie szkół biorących udział w 
turnieju. Naszą galę zaszczyciło swoją obecnością 

wielu znamienitych gości. Od godziny 9.00 

przedstawiciele drużyn składających się z 3 osób 
(dwóch chłopców i 1 dziewczyny) uczestniczyli w 

eliminacjach do konkursu wiedzy z zakresu piłki 
nożnej. W finale zaprezentowało się 6 najlepszych 

ekip, które rywalizowały o medale konkursu wiedzy. 
W tej części Naszego Płockiego Euro najlepsza okazała się drużyna Zespołu Szkół Technicznych 

Siedemdziesiątka.  

Tuż po konkursie wiedzy nastąpiło oficjalne wręczenie medali, nagród i dyplomów dla uczestników 
Naszego EURO. Turniej wygrał Zespół Szkół Technicznych Siedemdziesiątka (Hiszpania), drugie 

miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej- Curie (Anglia), trzecie miejsce 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 (Dania), czwarte miejsce Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej 

(Portugalia). 
W czasie naszej gali obejrzeliśmy pokaz Freestyle  

z futbolówką w wykonaniu Adriana Franca z grupy R - style. 

Po jego występie mogliśmy przeżyć jeszcze raz Nasze Płockie 
Euro, dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej 

zawierającej zdjęcia z najciekawszych fragmentów meczy 
turnieju. Dodatkową atrakcją był pokaz kolekcji koszulek 

piłkarskich Zbigniewa Pawłowskiego, wielkiego pasjonata 
piłki nożnej, trenera i autora książek związanych z płocką 

piłką nożną.  

Naszego Płockiego Euro nie wygrała Polska, ale miejmy 
nadzieję, że podczas Euro 2012 nasza reprezentacja dostarczy 

nam równie dużo emocji co turniej w Płocku.  
Ceremonia zakończenia Naszego Płockiego Euro 2012 okazała 

się znakomitą okazją do uhonorowania czterech płocczan medalami Ministra Sportu i Turystyki, 
wśród których brązową odznaką zasłużonych dla sportu wyróżniony został dyrektor naszej 

placówki- p. Robert Kowalski.         Op: P.S 

 

Chociaż dzień dziecka obchodzimy dopiero 1 czerwca, już 31 
maj postanowiliśmy uczynić dniem pełnym wrażeń i miłej 

zabawy. Uczniowie obu szkół wybrali się nad Wisłę, gdzie 
odbył się piknik. Dopisała nam pogoda i humory. Czas ten 

spędziliśmy bardzo przyjemnie rozmawiając, bawiąc się przy 
muzyce a nawet śpiewając. Już nie możemy doczekać się 

niespodzianki jaką zapewne przygotują dla nas nauczyciele  

w Dniu Dziecka. Drodzy Pedagodzy czekamy. 
                                Op: Andżelika Fuz  

 

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 


