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Zdjęcie uczestników przed główną siedzibą firmy. 

Na targach „Poligrafia 2013-Euro Reklama”. 

 
 
 
 
 
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji  
w regionach” od 1 września 2012 r. w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 6 w Płocku realizowany jest Projekt  
„W drodze do aktywności zawodowej” finansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu miasta Płocka. 
Realizacja projektu ma na celu wzmocnienie i podniesienie jakości kształcenia zawodowego i tym samym 
zwiększenie szans naszych uczniów na zatrudnienie. W ramach Projektu odbywają się cykliczne zajęcia, kursy  
a także organizowane są spotkania i wycieczki.  

JAK POWSTAJE VOLKSWAGEN… 
obserwowali nasi mechanicy, którzy  
w dniach 22 i 23  maja 2013, wraz  
z trójką opiekunów: p. Krzysztofem 
Podraską, p. Maciejem Jankowskim oraz  
p. Bogdanem Lewandowskim, pojechali do 
Antoninka k/Poznania. Dwudziestoosobowa 
grupa naszych uczniów kształcących się na 
kierunku mechanik pojazdów 
samochodowych, uczestniczyła w wycieczce 
studyjnej do zakładów produkcyjnych marki 
Volkswagen. Uczestnicy wycieczki w sposób 
praktyczny mogli zobaczyć proces 
produkcyjny. W Dziale Budowy Karoserii 
poznali zasadę tworzenia się podstawy 
przyszłego samochodu. Byli pełni podziwu 
obserwując wysoki stopień dokładności oraz 
bezpieczne procesy technologiczne służące 
budowie stabilnego samochodu. Mogli 

naocznie zobaczyć budowę  całego auta. Karoserie powstają w dwóch halach, w poznańskim 
Antoninku oraz w Zakładzie w Swarzędzu. Po wyczerpującej lekcji uczestnicy wyjazdu wrócili do 
miejsca zakwaterowania, które zostało zorganizowane w pensjonacie znajdującym się we Wrześni  
w pobliżu Poznania. Młodzież  nocowała w miłych, atrakcyjnych dwuosobowych pokojach oraz 
korzystała z wyżywienia, które bardzo przypadło do gustu wszystkim uczestnikom wycieczki. 
Wycieczka zorganizowana była w ramach współpracy z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
         Krzysztof Podraska 
 

TARGI ZAWODOWE „POLIGRAFIA 2013-
EURO REKLAMA” 

 

23.05.2013r. uczniowie z kierunku nauczania 
introligator wyjechali na  wycieczkę do Poznania 
na targi „Poligrafia 2013-Euro Reklama”. Podczas 
zwiedzania zapoznali się z ekspozycją 
przygotowaną przez wystawców, producentów. 
Uczestnicy mogli zobaczyć najnowsze rozwiązania 
technologiczne w poligrafii, drukarstwie  
i introligatorstwie. Widzieli maszyny do opraw 
miękkich, kapitałkowania, okrawania i wiele 
innych. Poznali nowoczesne rozwiązania w druku 
cyfrowym i laserowym, zdobienie tkanin  
i ceramiki. W wycieczce uczestniczyło 10 uczniów  
i dwóch nauczycieli: p. M. Słowik,  
p. A. Lewandowska. Wyjazd na targi wzbogacił 
wiedzę teoretyczną przyszłych introligatorów, 
pokazał najnowsze rozwiązania technologiczne 
stosowane w przemyśle poligraficznym. 
Uczestnicy wycieczki, która w ich ocenia była 
niezwykle ciekawa, poznali  szerokie spektrum 
możliwości jakie daje współczesna poligrafia. 
 Anna Lewandowska  
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