
Nie łatwo było nam pożegnać się z koleżankami  
i kolegami kończącymi już naukę w naszej 

szkole. 

Dziękujemy organizatorom pikniku, jak co roku był to dla nas 
bardzo przyjemnie spędzony czas. 

Prezydent miasta Płocka Andrzej Nowakowski niezwykle 
ciepło powitał uczestników naszych igrzysk. 

     

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
 

„Tak niedawno żeśmy się poznali, a już rozstania 
przyszedł czas” można by powiedzieć cytując słowa 
znanej piosenki.. 14 czerwca pożegnaliśmy koleżanki  
i kolegów kończących szkołę zawodową  
i przysposabiającą. Absolwenci przygotowali program 
„Benefis zawodówki”, podczas którego w humorystyczny 
sposób podziękowali wszystkim pracownikom. Program 
wywołał u zgromadzonej publiczności salwy śmiechu. Po 
występie absolwentów nastąpiła część oficjalna. Pan 
Dyrektor ciepłymi słowami podsumował lata nauki 
naszych odchodzących koleżanek i kolegów. Następnie 
wraz z panią Wicedyrektor i wychowawcami 
poszczególnych klas wręczyli świadectwa ukończenia 
szkoły absolwentom. Najlepsi otrzymali nagrody. Nie 
odbyło się też bez łez. Absolwenci z nutą nostalgii 
pożegnali swoją szkołę.  

 

 

MINI IGRZYSKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA ANDRZEJA NOWAKOWSKIEGO 

 
23 maja 2013 r. na stadionie Miejskim  
w Płocku spotkali się zawodnicy  
z zaprzyjaźnionych z naszym Ośrodkiem 
placówek, by kolejny raz stanąć  
w  sportowe szranki. Patronat nad 
zawodami, zorganizowanymi przez UKS 
Lasotczak działającym przy SOSW Nr 2  
w Płocku i Urząd Miasta Płocka, objął 
Prezydent Miasta Płocka Andrzej 
Nowakowski. Nasze igrzyska swoją 
obecnością zaszczycili liczni goście. (cd. s. 6) 

 

 

IV PIKNIK RODZINNY 

To już po raz czwarty społeczność naszego 
Ośrodka oraz zaprzyjaźnionych z nami 
placówek Specjalnego Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego Nr 1 oraz Zespołu Szkół 
Specjalnych Ogólnokształcących Nr 7  
w Płocku spotkała się 26 czerwca na terenie 
gościnnego Miejskiego Zespołu Obiektów 
Sportowych na pikniku. Patronat honorowy 
nad Dniem Rodziny Placówek Specjalnych 
objął prezydent miasta Płocka pan Andrzej 
Nowakowski.(cd. str 3). 

 

GAZETKA WYDAWANA PRZEZ UCZNIÓW 
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 6 
SPECJALNEJ PRZY SPECJALNYM OŚRODKU 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 

GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14-020/08) 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA 
Publikacja dystrybuowana jest bezpłatnie 

 

 

W NUMERZE: 

Dni otwarte  

w szkole-s.2 

Mein Leben – 

meine 

Gesundheit- 

s.2 

Piknik 

rodzinny- s.3 

Piękna jest 

nasza Polska- 

s.4 

Prace 

inspirowane 

wakacjami- s.4 

Oj, dzieje się w 

internacie- s.5, 

6 

Sportowe 

wieści- s. 7,8,9 

Warto 

segregować 

odpady- s.9 

Unijne Wieści- 

I, II, III, IV, V, 

VI.  


