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Podczas rajdu niektórzy z nas dokładniej poznali  

ulice Płocka. 

 
 
 
 
 

 
RAJD NIEPODLEGŁOŚCIOWY 

Popołudnie 15 listopada upłynęło 
mieszkańcom internatu na bardzo 
ciekawym rajdzie.  Podzieleni na  

4 drużyny, wyposażeni w mapę Płocka  
i pełni dobrych chęci wyruszyliśmy na 
określone marszrutą ulice Płocka. 
Oprócz pokonania pięciokilometrowej 

trasy należało odnaleźć siedem 
punktów i wykonać wyznaczone 
zadania. Trzeba było m.in. trafić na  
cmentarz żołnierski, spisać z bramy 
wejściowej historyczne daty, dokończyć 

cytat z wiersza Władysława 
Broniewskiego, którego fragment 
widnieje na pomniku poety. Te 
wszystkie informacje potrzebne nam 

były, aby prawidłowo rozwiązać 
krzyżówkę. Po upływie dwóch godzin zameldowaliśmy się na mecie. Musieliśmy zdać 
relacje z wykonania zadań, podać hasło krzyżówki i oddać ją rozwiązaną. Później była 
pyszna kolacja, ciepła herbata, oraz zasłużona chwila odpoczynku. Na zakończenie pani 
kierownik B. Lewandowska wręczyła nam pamiątkowe dyplomy za uczestnictwo w rajdzie, 

oraz  nagrody za dobrze wypełnione zadania (oczywiście wszystkie grupy rozwiązały 
krzyżówkę prawidłowo). Rajd okazał sie dobrą i ciekawą lekcją historii, oraz interesującym 
sposobem poznania Płocka. Pogoda dopisała, humory też. Wszyscy uśmiechnięci, choć 
trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do internatu. Rajd zorganizował  

p. Tomek Dutkiewicz. Do zobaczenia na kolejnym szlaku! 
 op.: T.D. 

 
 

 
 
 

 
29 listopada zostaliśmy zaproszeni do naszej szkolnej biblioteki, 

gdzie p. H. Ciarkowska zachęcała nas do czytania książek. 
Przekonywała, że dzięki temu rozwinie się nasza wyobraźnia,  

wzbogaci słownictwo, wejdziemy w fascynujący świat fantazji. Na  
"Spotkanie z Książką wybrało się 25 wychowanków internatu . 

Kilkoro z nas uczestniczyło już w tego typu zajęciach i z chęcią 
wybrało się na tegoroczne spotkanie, tym bardziej, że  dotyczyły one 

płockiego poety Władysława Broniewskiego. Mięliśmy okazję 
wysłuchać recytacji wierszy poety i piosenek z jego tekstami. 

Wzięliśmy udział w dyskusji po wysłuchaniu poezji. Najbardziej 

podobały nam się wiersze opisujące piękno Płocka i  Mazowsza. 
Spotkanie z książką wcale nie musi być nudne. My się dobrze bawiliśmy zgodnie ze słowami polskiej 

poetki, noblistki, Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość 
wymyśliła”.   
           Op. P.Krajenta
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