
 
 
 
 
 
 

VI 

Uczestniczki warsztatów podczas 
praktycznych zajęć. 

Nasi mechanicy nie mogli napatrzeć się na wspaniałe 
modele samochodów, które były na targach. 

Uczniowie wrócili z wycieczki bardzo zadowoleni. 

 
 
 
 
 

WARSZTATY STYLIZACJI PAZNOKCI 

 

Uczennice  szkoły zawodowej mogą uczestniczyć  w ramach projektu unijnego  

w warsztatach z zakresu stylizacji paznokci, prowadzone przez p. Annę 

Klekowicką. W kwietniu odbyło się kolejne spotkanie z kursantkami, które  

z wielkim zaangażowaniem nabywały umiejętności pielęgnacji, stylizacji, 

przedłużania paznokci. Zajęcia prowadzone są indywidualnie, według 

najwyższych standardów szkoleniowych PERFECT LADY. Dzięki 

wypracowanym sposobom szkolenia,  każda z uczestniczek jest w stanie nabyć 

umiejętności przedłużania i stylizacji paznokci. Podczas zajęć dziewczęta 

nanosiły masę akrylową z uwzględnieniem bardzo istotnych wskazań instruktora, 

tj.  dobór tipsa do paznokcia, odpowiednia ilość nałożonego kleju, technika 

przyklejania tipsa. Należy podkreślić, że zajęcia odbywają się w bardzo miłej 

atmosferze, która jest sprzymierzeńcem w szlifowania warsztatu manicurzystki. 

 
JAK SIĘ DRZEWIEJ PISAŁO 

 

W ramach realizacji 

projektu unijnego 

uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej 

Specjalnej  Nr 6 w Płocku  uczestniczyli w wycieczce do Muzeum 

Piśmiennictwa i Drukarstwa mieszczącego się w Grębocinie. 

Młodzież pod opieką pań  Patrycji Lejman,  Ewy Figurskiej i Anny 

Lewandowskiej mogła wysłuchać prelekcji na temat polskiego 

drukarstwa i wziąć udział w warsztatach  z kaligrafii oraz ręcznego 

czerpania papieru. Niezapomniane,  a jednocześnie najbardziej 

interesujące okazało się pisanie gęsim piórem, podczas którego 

powstały bardzo ciekawe wręcz artystyczne kompozycje. Na 

zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający 

odbycie nauk w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa  

w Grębocinie. Wycieczka, która odbyła się 18 kwietnia 2013 r. 

dostarczyła uczniom nie tylko wielu wrażeń, ale również 

przybliżyła tematykę druku i polskiego piśmiennictwa.  

 

TARGI POZNAŃSKIE „MOTOR SHOW” 2013 

 

 5 kwietnia grupa naszych kolegów  

z zawodówki uczących się zawodu mechanik pojazdów 

samochodowych wyjechała na wycieczkę do Poznania. 

Chłopcy wraz z nauczycielami panem Bogdanem 

Lewandowskim i panem Krzysztofem Podraską mięli 

okazję zwiedzić wystawę „Motor Show2013”. Podczas 

wizyty na Targach Poznańskich podziwialiśmy 

przygotowane m.in. przez Volkswagen Group Polska, 

Ford Polska, Toyota Motor Poland, Kia Motors Polska, 

Volvo Auto Polska, Jaguar Land Rover Polska 

niezwykle ciekawe ekspozycje. Gości Motor Show 

zachwycały luksusowe samochody Rolls-Royce, Ferrari 

czy Wiesmann. Polską premierę podczas targów miały 

najnowsze modele Mercedesa i Jaguara. Bardzo dużym 

zainteresowaniem cieszył się także nowy Fiat 500L, a to 

tylko wybrane modele z setek prezentowanych na 

Motor Show. Równie atrakcyjnie zaprezentowali się 

wystawcy na Salonie Motocyklowym. Obejrzeliśmy 

najnowsze modele Suzuki, BMW, Harley Dawidson 

czy Moto Guzii. Nie zapomniano też o historycznych 

już modelach.  W jednym z pawilonów podziwialiśmy 

piękne zabytkowe samochody i motocykle. Tegoroczne Targi a szczególnie przygotowane  premiery  motoryzacyjne – 

łącznie ponad 40 modeli, liczne atrakcje i pokazy przyciągnęły do Poznania rzesze fanów motoryzacji oraz największe 

polskie media. Targi relacjonowane były na bieżąco przez ogólnopolskie telewizje. Nasi mechanicy wrócili z wycieczki 

zachwyceni z postanowieniem kolejnych odwiedzin za rok. 
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