
 

 

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 

 

4 

 

Raz w tygodniu hala sportowa naszej szkoły gości młodzież uczęszczającą na 

kółko taneczne. W trudne arkana tej sztuki wprowadza tancerzy pan Maciej Jankowski 

i pani Patrycja Lejman. Każdy z nas wie czym jest taniec. Według słownika „zaliczany jest 

do czynności kulturalnych. Jego głównym elementem jest ruch ciała oraz rytm”, ale dla nas 

najważniejsze jest to, że taniec po prostu sprawia nam przyjemność. Na kółko taneczne 

uczęszcza 7 osób; cztery dziewczyny i trzech chłopaków. Aktualnie uczą się kroków walca. 

Ewelina Słupska, która udzieliła mi informacji na temat kółka, mówi, że zajęcia ogromnie 

podobają się uczestnikom i żałują oni, że trwają tak krótko. 

Wszystkich, którzy do tej pory nie zdecydowali się na udział w zajęciach, 

 serdecznie zapraszamy. Spotykamy się we wtorki o godzinie 19
00 

. 
Op. Martyna Kamińska 

 

 

3.11.2010 roku z okazji IX Mazowieckiego 
Festiwalu Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „Radość Tworzenia” 
reprezentacja SPdP wystąpiła na deskach 
Domu Kultury w Makowie Mazowieckim. 
Zespół „Przyjaciele” wystąpił 
w przedstawieniu taneczno – muzycznym 
pt: „ Pokolenia” Inscenizację tę mięliśmy 
równieŜ okazję pokazać 28 września 2010r. 
na scenie Spółdzielczego Domu Kultury 
z okazji Przeglądu Form Teatralnych Osób 

Niepełnosprawnych. Nie udało nam się zająć punktowanego miejsca, ale nasi artyści 
bawili publiczność świetną muzyką, układem tanecznym i kolorowymi strojami. 
Ale najwięcej emocji było 20.10.2010 roku, kiedy to na scenie SDK występowaliśmy 
przed  uczniami szkół średnich i studentami. śyczymy wielu sukcesów i czekamy 
na nowe przedstawienia.       Op. Justyna Wiśniewska 

 
 

 

Angelina Jolie naprawdę nazywa się Angelina Jolie Voight. Urodziła się 

4 czerwca 1975 roku w Los Angeles.  Jest  amerykańską aktorką. 

Pierwszy raz pojawiła się na ekranie w 1982 roku w filmie 

„Szukając wyjścia”. Zagrała w wielu filmach m.in.: „Hakerzy”, „Gia”, 

„Przerwana lekcja muzyki”, „George Wallach”. Międzynarodową 

sławę zyskała dzięki roli Lary Croft. W roku 2000 Jolie otrzymała 

Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej za rolę w dramacie 

(1999). Jest także laureatką trzech Złotych Globów i Nagrody Gildii. 

Prywatnie związana jest z  znanym aktorem Bradem Pitem, z którym 

ma troje biologicznych dzieci oraz troje adoptowanych. Angelina  

aktywnie angażuje się w działalność humanitarną na całym świecie, 

szczególnie w pomoc uchodźcom w ramach ONZ.   
     Op: Marlena Dziewulska 


