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Dnia 12 stycznia tego roku, wybrałam się  

z członkami koła humanistycznego do teatru płockiego na 
spektakl pt. „Bestia i Piękna”. Bardzo lubię oglądać sztuki 
teatralne, szczególnie na żywo, dlatego z niecierpliwością 
oczekiwałam na podniesienie kurtyny. Kiedy to nastąpiło, 
moim oczom ukazała się scena  
z przepięknymi dekoracjami i aktorami ubranymi  
w eleganckie, starodawne stroje. Wcielili się oni w bohaterów 
baśni. Był ojciec i jego trzy córki. Dwie były próżne  
i zarozumiałe. Ta trzecia o imieniu Piękna była dobra i mądra. 
No i oczywiście Bestia... wyglądał odrażająco. Był owłosiony, 
miał pysk jak wilkołak i mówił ochrypłym przerażającym 
głosem. Z zapartym tchem śledziłam rozgrywające się sceny. 

Za sprawą pięknych dekoracji, nastrojowej muzyki i przekonywującej gry aktorów z łatwością przeniosłam się  
w fascynujący świat baśni. 

Przedstawienie dobiegło końca i jak to w bajkach bywa, wszystko skończyło się dobrze. Piękna 
poślubiła Bestię, bo prawdziwa miłość nie widzi brzydoty, dostrzega to, co jest w środku. Zły czar prysł i Bestia 
powrócił do prawdziwej postaci. Stał się znów pięknym księciem. 

Przedstawienie było fantastyczne i nie mogę się doczekać następnej wyprawy do teatru. 
Ewelina Sobocińska, zdjęcie Internet 

 

 
14 stycznia w Specjalnym Ośrodku  Szkolno - Wychowawczy 
nr 1 w Płocku im. ks. Jana Twardowskiego odbyło się 
podsumowanie konkursu plastycznego „Pomóż mi być 
samodzielnym”. W konkursie, który ma na celu 
popularyzowanie integracji i uwrażliwianie ludzi,  
a w szczególności środowisk uczniowskich na potrzeby osób 
niepełnosprawnych, biorą udział uczniowie płockich szkół. 
Nasz Ośrodek reprezentowali uczniowie zarówno szkoły 
przysposabiającej jak i zawodowej. Prace na konkurs 
wykonane zostały pod opieką pani Hanny Ciarkowskiej i pani 
Anety Szczetkarz. Miło nam poinformować, że pierwsze 
miejsce zdobyła Ewelina Słupska, a Edyta Górecka otrzymała 
za swoją pracę wyróżnienie. Obydwie dziewczyny już nie po 

raz pierwszy zdobywają nagrody za swoje prace plastyczne. Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.    

Op: członkowie koła plastycznego pod opieką p. H. Ciarkowskiej 
 

W czasie ferii drzwi szkoły były otwarte dla 
wszystkich sportowców. Każdy kto miał 
ochotę mógł przyjść do sali gimnastycznej  
i pod opieką pana Pawła Śpiegowskiego oraz 
pana Krzysztofa Siudzińskiego, skorzystać  
z zajęć sportowych. Chętnych było sporo, ale 
najczęściej sale okupywali entuzjaści piłki 
nożnej. Uważamy, że pomysł z salą 
gimnastyczną był bardzo dobry, dziękujemy 
naszym wuefistom.  

Op: Mateusz Truskolaski 
 


