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Praca wykonana przez laureatkę. 

Występ Patrycji. 

Praca Anetki. 

Naszym artystkom z koła LOP 
gratulujemy 

 i życzymy dalszych sukcesów.  

„KIEDY BÓG DRZWI ZAMYKA TO OTWIERA OKNO”  

Te piękne słowa będące cytatem z wiersza  
ks. Jana Twardowskiego, były głównym motywem  

III Regionalnego Przeglądu Poezji   

Ks. Jana Twardowskiego, który odbył się  
13 czerwca. Przegląd obejmował konkurs  

recytatorski i konkurs plastyczny. W obydwu 
wzięli udział wychowankowie naszego Ośrodka. 

W konkursie recytatorskim wystartowały  
3 uczennice ZSZ Kasia Kamińska, Lidka 

Ambroziak, Patrycja Staniuk. Jury doceniło występ 

Kasi przyznając jej III miejsc. W konkursie 
plastycznym również  odnieśliśmy sukces. Praca 

uczennicy SSPdP Anetki Brzezińskiej zajęła III miejsce, a praca Ani 
Kaczmarek z ZSZ otrzymała wyróżnienie. Gratulacje! Brawo Laureatki!!!            
Op: Bogusia Kalinowska 

„JAK NAS WIDZĄ TAK NAS MALUJĄ”  

26 maja 2012 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „20 lat Państwowej Straży 

Pożarnej- Jak Nas Widzą Tak Nas Malują”. Do konkursu przystąpił 1 uczeń ze szkoły przysposabiającej  

i 2 ze szkoły zawodowej. Anetka Ciecierska- uczennica szkoły zawodowej- otrzymała  

I miejsce w swojej kategorii wiekowej i tym samym przeszła do etapu wojewódzkiego. Miłą niespodzianką 

była wizyta przedstawicieli płockiej straży, którzy odwiedzili nasz Ośrodek, aby wręczyć laureatce 

nagrody. Goście byli pod dużym wrażeniem naszej szkoły.   Op: Paulina Kokoszczyńska  

 
WIELCY ZNANI I NIEZNANI 

 

Uczestnicy koła plastycznego i plastyczno - florystycznego 
wzięli udział w XII Edycji Międzynarodowego Konkursu 

Plastycznego "Wielcy znani i nieznani", zorganizowanego 
przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku. Tegoroczny 

temat brzmiał: "Alfons Mucha - secesyjna baśń". Młodzież 
miała za zadanie wykonać prace inspirowane twórczością 

tego artysty. Jedną z laureatek konkursu została  

Aneta Brzezińska. Praca uczennicy została 
zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej, którą 

można oglądać w Rybnickim Centrum Kultury  
w Rybniku.                                Op: Ewelina Łysień 

 
 

ZWIERZĘTA LASU 

 
Członkowie koła LOP, prowadzonego przez pani  
i akcjach proponowanych przez Zarząd Ligi Ochrony Przyrody 

w Płocku. To nie tylko chęć zdobycia ciekawych nagród, ale 
przede wszystkim okazja pogłębienia swoich przyrodniczych 

zainteresowań, poszerzenia wiedzy na temat świata roślin  
i zwierząt. 15 czerwca 2012 roku Bogusia Kalinowska  

i Andżelika Fuz- odebrały dyplomy i nagrody, którymi były 

książki. Dziewczyny, za zdobyte wyróżnienia w konkursie  
pt.: „Zwierzęta Lasu”, stały się właścicielkami takich tytułów 

jak: „Encyklopedii Młodego Obserwatora Przyrody”. Brawo 
dziewczyny. 

                                                Op: Katarzyna Kamińska  


