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Co prawda nim odbierzesz, musisz pozytywnie zdać te egzaminy. 
Grupie naszych kolegów udało się to i dnia  
17 lutego wzięli udział w miłej uroczystości 

rozdania świadectw ukończenia kursu „kierowca 
wózka widłowego z napędem silnikowym”. Chłopcy 

chętnie przychodzili na zajęcia, mimo że odbywały się 
one w weekendy. Ale jak wynika z rozmowy z nimi, 

warto było. Dzięki ukończeniu tego kursu mają 
dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Poniżej wypowiedź 

jednego z nich. 
„Ponieważ nasza szkoła zorganizowała kurs na 
wózki widłowe podjąłem decyzję uczestniczenia w 

nim. Łączy się to ze 
zdobyciem dodatkowego 
zawodu. Jeszcze nie wiem co będę robił w 
moim życiu. Ciągnie mnie za kółko a ten kurs jest 
początkiem zrobienia prawa jazdy. Na kursie 
„widlaków” poznaliśmy budowę silnika oraz 
wyposażenie wózka. Wykładowca uczył nas jazdy na 
placu manewrowym, zapoznał z tajnikami właściwego 
manewrowania wózkiem widłowym, pokazywał nam jak 
brać na widły palety oraz przewozić je w wyznaczone 
miejsca”. Cieszę się, że poszedłem na ten kurs, 
chociaż trzeba było zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, ale udało się. Jestem 
zadowolony, ze chodzę do tej szkoły, bo niewiele szkół 
dba o swoich uczniów”. KamilKorytkowski

TTTrrrwwwaaa   kkkuuurrrsss   mmmaaannniiicccuuurrreee   iii    mmmooodddeeelllooowwwaaannniiiaaa   pppaaazzznnnoookkkccciii ...    UUUccczzzyyymmmyyy   sssiiięęę,,,    jjjaaakkk   dddbbbaaaććć   iii    
pppiiieeelllęęęgggnnnooowwwaaaććć   pppaaazzznnnoookkkccciiieee   ooorrraaazzz   jjjaaakkk   jjjeee   pppiiięęękkknnniiieee   ooozzzdddaaabbbiiiaaaććć...    KKKuuurrrsss   mmmaaa   zzzaaa   
zzzaaadddaaannniiieee   ppprrrzzzyyygggoootttooowwwaaaććć   nnnaaasss   dddooo   ppprrraaacccyyy   jjjaaakkkooo   mmmaaannniiikkkiiiuuurrrzzzyyyssstttkkkaaa   iii    ssstttyyylll iii ssstttkkkaaa   
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bbbaaarrrdddzzzooo   mmmiii łłłeee   pppaaannniiieee,,,    kkktttóóórrreee   ssstttaaarrraaajjjąąą   sssiiięęę   jjjaaakkk   nnnaaajjjwwwiiięęęccceeejjj    nnnaaasss   nnnaaauuuccczzzyyyććć... 
MMM aaa mmm yyy    nnn aaa ddd zzz iii eee jjj ęęę ,,,    żżż eee    ppp ooo    uuu kkk ooo ńńń ccc zzz eee nnn iii uuu    ttt eee ggg ooo    kkk uuu rrrsss uuu ,,,    nnn aaa sss zzz eee    kkk ooo lll eee żżż aaa nnn kkk iii    bbb ęęę ddd ąąą    ttt aaa kkk    ppp iii ęęę kkk nnn iii eee    zzz ddd ooo bbb iii ććć    

ppp aaa zzz nnn ooo kkk ccc iii eee    jjj aaa kkk    nnn aaa    ttt yyy mmm    zzz ddd jjj ęęę ccc iii uuu ...    

   
RRRooozzzmmmooowwwaaa   zzz   uuuccczzzeeessstttnnniiiccczzzkkkąąą   kkkuuurrrsssuuu   EEEwwweeelll iiinnnąąą   ŁŁŁyyysssiiieeeńńń   

   
---    CCCzzzeeegggooo   nnnaaauuuccczzzyyyłłłaaaśśś   sssiiięęę   nnnaaa   kkkuuurrrsssiiieee   dddooo   ttteeejjj    pppooorrryyy???    
   
---    NNNaaauuuccczzzyyyłłłaaammm   sssiiięęę   zzzdddooobbbiiieeennniiiaaa   pppaaazzznnnoookkkccciii    iii    iii ccchhh   uuupppiiięęękkkssszzzaaannniiiaaa   
mmmeeetttooodddąąą   aaakkkrrryyylllooowwwąąą...    ŻŻŻeeebbbyyy   ooozzzdddooobbbiii ććć   pppaaazzznnnoookkkccciiieee   mmmeeetttooodddąąą   
aaakkkrrryyy lllooowwwąąą,,,    tttrrrzzzeeebbbaaa   ssspppiii łłłooowwwaaaććć   ssswwwooojjjąąą   pppłłłyyytttkkkęęę,,,    pppooottteeemmm   

nnnaaakkkllleeeiii ććć   nnnaaa   jjjeeejjj    kkkooonnniiieeeccc   ssszzztttuuuccczzznnnyyy   ttt iiipppsss...    RRReeessszzztttęęę   nnnaaassszzzeeejjj    
pppłłłyyytttkkkiii    tttrrrzzzeeebbbaaa   zzzaaalllaaaććć   aaakkkrrryyy llleeemmm...    PPPóóóźźźnnniiieeejjj    pppaaazzznnnoookkkccciiieee   mmmooożżżnnnaaa   

jjjuuużżż    mmmaaalllooowwwaaaććć,,,    ppprrrzzzyyykkkllleeejjjaaaććć   rrróóóżżżnnneee   ccceeekkkiiinnnkkkiii ,,,    kkkwwwiiiaaatttkkkiii ,,,   
gggwwwiiiaaazzzdddkkkiii    iiitttppp...    PPPooo   mmmiiieeesssiiiąąącccuuu   tttrrrzzzeeebbbaaa   uuuzzzuuupppeeełłłnnniii ććć   pppaaazzznnnoookkkccciiieee...    

   
---CCCzzzyyy   pppooodddooobbbaaajjjąąą   ccciii    sss iiięęę   zzzaaajjjęęęccciiiaaa???   
   
---    BBBaaarrrdddzzzooo...    ZZZaaajjjęęęccciiiaaa   sssąąą   fffaaajjjnnneee,,,    uuuwwwaaażżżaaammm,,,    żżżeee   sssąąą   ppprrrooowwwaaadddzzzooonnneee   
www   ssspppooosssóóóbbb   pppooommmyyysssłłłooowwwyyy...    DDDlllaaa   mmmnnniiieee   zzzdddooobbbiiieeennniiieee   pppaaazzznnnoookkkccciii    nnniiieee   
ssstttwwwaaarrrzzzaaa   wwwiiięęękkkssszzzyyyccchhh   ppprrrooobbbllleeemmmóóówww...    ZZZaaajjjęęęccciiiaaa   tttrrrwwwaaajjjąąą   oooddd   
lll iii ssstttooopppaaadddaaa,,,    kkkooońńńccczzząąą   sssiiięęę   222777   mmmaaarrrcccaaa,,,    nnnaaa   wwwttteeedddyyy   zzzaaappplllaaannnooowwwaaannnyyy   
jjjeeesssttt    eeegggzzzaaammmiiinnn...       
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