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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 

Niech żałują ci, którzy nie mieszkają w internacie. 

Las jest niezwykłym miejscem dla odpoczynku. 

Wielu z nas widzi w pani 
kierownik anioła. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

DZIEŃ DZIECKA  

 
 

4 czerwca nasi wychowawcy przygotowali dla 
nas niespodziankę – zorganizowali liczne 
atrakcje z okazji  dnia dziecka. Pierwszą z nich 
był występ znanego iluzjonisty, magika  
i czarodzieja - Pana Marcina, który oczarował 
nas niesamowitymi sztuczkami. W dwóch 
zaprezentowanych przez iluzjonistę numerach 
uczestniczyły nasze koleżanki: Ewelina i Milena 
- jako asystentki czarodzieja. Dziewczyny były 
zachwycone a cały występ iluzjonisty zrobił 
duże wrażenie. Kolejną niespodzianką tego 
wieczoru był pokaz tańca w wykonaniu 
tancerzy ze Studia Tańca ,,Falkon", którzy 
zaprezentowali nam tańce latynoamerykańskie. 

Po swoim występie tancerze oceniali w charakterze ,,jury" konkurs tańca w którym wzięły udział nasze 
koleżanki i koledzy. Następną atrakcją wieczoru była zabawa pt: ,,Randka w ciemno". W zabawie 
uczestniczył  Darek, który wybierał jedną z trzech kandydatek. Zwyciężczynią okazała się Aneta. Para  
w nagrodę dostała zaproszenie od sponsora konkursu na romantyczną kolację przy świecach w wybranej 
przez nich restauracji w Płocku. Obchody Dnia Dziecka zakończyły się dyskoteką. To był bardzo udany 
wieczór i na pewno długo będziemy go pamiętali. 

 
 

WŚRÓD MALOWNICZYCH WĄWOZÓW 

13 czerwca, wraz z naszymi wychowawcami, 
wybraliśmy się do Brudzeńskiego Parku 
Krajobrazowego, gdzie uczestniczyliśmy w lekcji 
edukacyjnej p.t. "Las i jego znaczenie”. Nie była to 
zwykła lekcja, ponieważ odbyła się wśród 
najbardziej malowniczych miejsc parku. Trasa 
wycieczki przebiegała przez rezerwat "Sikórz"  
i liczyła 9 przystanków oznakowanych tablicami 
informacyjno – merytorycznymi. Mogliśmy 
dowiedzieć się o budowie geologicznej, roślinach  
i zwierzętach żyjących na tych terenach. 
Zrozumieliśmy także jakie znaczenie ma woda i las 
dla równowagi ekologicznej. Pobyt  
w Brudzeńskim Parku Krajobrazowym, który 
rozciąga się na prawym brzegu Wisły niedaleko Płocka i obejmuje przyujściowy odcinek Skrwy Prawej, 
dostarczył nam  wielu wrażeń, ale przede wszystkim uzmysłowił jak piękne jest nasze Mazowsze.  

KONKURSY PLASTYCZNE  

 
 
 

Czerwiec w internacie odznaczył się także konkursami plastycznymi. 
Jednym z nich był, cieszący się niebywałym powodzeniem, konkurs na 
najzabawniejszą podobiznę Pani Kierownik Internatu. Uczestnicy 
wykazali się nie lada pomysłowością. Na wystawie pokonkursowej 
mogliśmy podziwiać Panią Beatkę jako gwiazdę o blond lokach, 
"Bosską Beatkę", jako Anioła, który bierze pod skrzydła swoje dzieci  
i oczywiście jako Królową. Światowy Dzień bez Papierosa 
zaakcentowaliśmy poprzez konkurs plastyczny promujący życie bez 
nałogów.      
     Op: mieszkańcy internatu 


