
Wypoczęci i pełni zapału  
czekamy na pierwszy dzwonek. 

Uroczyste otwarcie boisk. 

Pierwsze mecze rozegraliśmy z zaproszonymi gośćmi. 

   

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 
odbyło się w naszej szkole w sali 
gimnastycznej w dniu 2 września. Na 
uroczystym apelu, na którym spotkali się 
nauczyciele, rodzice i my uczniowie,  powitał 
nas Pan Dyrektor rozpoczynając nowy rok 
szkolny. Zwracając się do zebranych, życzył  
wytrwałości, zapału i samych dobrych ocen 
w ciągu całego roku szkolnego. Szczególnie 
serdecznie powitał pierwszoklasistów. 
Wyraził nadzieję, że będą się oni dobrze 
czuli w naszej szkolnej rodzinie. (cd. s. 2) 
 Op. Justyna Wiśniewska 

 
STAWIAMY NA SPORT 

Nowy kort tenisowy i boisko do siatkówki plażowej 
28 października społeczność SOSW nr 2 zebrała się  
przy nowo wybudowanych obiektach, o które 
wzbogacił się nasz Ośrodek. Jednym z nich jest kort 
do tenisa ziemnego o sztucznej nawierzchni. Drugi 
to boisko do siatkówki plażowej. Kort tenisowy ma 
powierzchnię ok. 480 m2. Nawierzchnia została 
wykonana z syntetycznej trawy. Boisko do 
siatkówki plażowej liczy ok. 300 m2 i wypełnione 
jest piaskiem. Uroczystego otwarcia boisk dokonał 
prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski 
w towarzystwie Sławomira Szmala i kapelana 
polskich olimpijczyków Edwardem Pleniem. Po  
przecięciu wstęgi, goście wspólnie z młodzieżą 

Ośrodka zagrali w siatkówkę plażową i tenisa. Prezydent Andrzej Nowakowski podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowoczesnych obiektów. Będą one służyły nie tylko 
uczniom naszej placówki, ale jak zapewnił dyrektor Robert Kowalski, wszystkim zainteresowanym 
mieszkańcom Płocka.        Op: redakcja 

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

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 

W NUMERZE: 

Dzień Przyjaznych 
Serc-s.2 

Odkrywamy 
czystą Polskę-s.2 

Witaj szkoło-s.3 

Dzień chłopaka-
s.3 

Gościna w zamku 
w Liwie-s.3 

"Atrakcyjny Nowy 
Rynek" -
naszeprojekty-s.4 

„Czar 
wspomnień”-s.4 

W Budapeszcie-
s.5 

W Zielonej Szkole 
w Łącku-s.6 

Jest taki jeden 
dzień w roku-s.6 

Otrzęsiny  
w szkole 
zawodowej-s.6 

Oj, dzieje się  
w internacie-s.7, 8 

„Piłkarsko- 
rysunkowy zawrót 
głowy”-s.9 

Sport w naszej 
szkole-s.10 

I, II, III, IV, V, VI- 
unijne wieści 
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