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Szczęśliwi posiadacze certyfikatów OKE. 

Tak właśnie wyglądały zajęcia z aerobiku 

Pamiątkowe zdjęcie przed zamkiem. 

 
 
 
 
 
 

cd. W swoim wystąpieniu Pan Dyrektor 
przedstawił nam także ciekawą  
i bogatą ofertę dodatkowych zajęć  
i kursów zawodowych w ramach 
projektów unijnych realizowanych  
w placówce. Nie możemy się już 
doczekać zapowiedzianych kursów: na 
sprzedawcę, spawacza i wielu innych. 
Z zazdrością patrzyliśmy na 
odbierających dyplomy uczestników 
ubiegłorocznych szkoleń. Mamy 
nadzieję, że wkrótce i my staniemy na 
ich miejscu i z dumą będziemy 
odbierać podobne dokumenty. Jeszcze 
większą zazdrość i podziw wzbudzali 
absolwenci odbierający certyfikaty 
potwierdzające zdobycie kwalifikacji 

zawodowych. Udało im się zdać państwowe egzaminy przed OKE. Gratulujemy naszym starszym 
koleżankom i kolegom.      Op. Justyna Wiśniewska 

DZIEŃ CHŁOPAKA 
30 września swoje święto obchodzą 
wszyscy chłopcy w Polsce.  
Z tej okazji dla Panów pracujących lub 
uczących się w naszej szkole- życzenia 
zdrowia, radości,  samych pogodnych 
chwil i spełnienia marzeń 
składają- dziewczyny. Z okazji Dnia 
Chłopaka odbył się w naszej szkole 
uroczysty apel. Dziewczęta 
przygotowały ciekawy program,  
w którym min. przeprowadzono 
aerobik dla Panów, rozegrano mecz, 
oraz przygotowano pokaz mody męskiej.   Op. Justyna Wiśniewska 

GOŚCINA W ZAMKU W LIWIE  

 
 
 

W dniu 19.09.2013r. uczniowie Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy gościli w zamku w Liwie, który 
jest jednym z najciekawszych zabytków na pograniczu 
podlasko-mazowieckim. Młodzież uczestniczyła w lekcji 
,,żywej’’ historii pt. ,,Życie średniowiecznych rycerzy”.  
Uczniowie zwiedzali również zamek, który jest jednym  
z największych muzeów broni w Polsce, prezentując w swojej 
kolekcji broń białą, palną i drzewcową z XV-XX w. 
Wycieczkowicze zachwycali się także kolekcją portretu 
sarmackiego z XVII-XVIII w. oraz dużym zbiorem malarstwa 
i grafiki o tematyce batalistycznej, zawierającym dzieła m. in. 
Wojciecha i Jerzego Kossaków, Tadeusza Ajdukiewicza, 
Leona Kaplińskiego, Stefano Dell Belli, Eryka Dahlberga.  
Uczniom pozostanie w pamięci  unikalny, kameralny nastrój, 
panujący w muzeum i jego najbliższej, nadrzecznej okolicy, 
nieskażonej cywilizacją, jakby żywcem przeniesionej z osiemnastowiecznych pejzaży.   
           I.D.  
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