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We wtorek 18 października stołówka naszego Ośrodka 
zamieniła się w salę teatralną. Mieliśmy okazję obejrzeć 
spektakl pod tytułem „Dylemat”. Dwójka aktorów  
z Impresariatu Artystycznego Inspiracja, wcieliła się w rolę 
rodzeństwa: brata i siostry. Przedstawili oni kilka scen  
z życia młodych ludzi stojących przed różnymi wyborami. 
„Dylemat” opowiada o tym jak rodzi się świadomość 
własnych czynów i jakie konsekwencje można za nie 
ponieść. Historia przedstawiona w spektaklu mogła 
dotyczyć każdego z nas, ponieważ porusza tematykę 
zachowań agresywnych i przemocy. Być może dlatego tak 
uważnie i w skupieniu oglądaliśmy przedstawienie. 
Wywarło ono na większości z nas ogromne wrażenie. Bardzo chętnie obejrzelibyśmy podobny spektakl.  

Op: Bogusia Kalinowska 
 

 
 

W dniu 25.10.2011r grupa uczniów szkoły zawodowej  
i przysposabiającej miała okazję zwiedzić Centrum 
Nauki Kopernik” w Warszawie. Centrum to 
najnowocześniejsza europejska instytucja ukazująca 
związek nauki z kulturą i codziennością. Uczestnicy 
wycieczki zapoznali się miedzy innymi z następującymi 
zagadnieniami: korzenie cywilizacji, człowiek  
i środowisko, strefa światła, świat ruchu. Ekspozycja 
Korzenie Cywilizacji to wynalazki, które zmieniły świat, 
przełomowe daty w dziejach ludzkości, nasze dążenia, 
idee, fascynacje. W Strefie Światła- mogliśmy 

doświadczyć, jak działa nasze ciało,  zbadać jego sprawność, odkryć tajemnice zmysłów i dowiedzieć  się, 
jak my wpływamy na środowisko a ono na nas. Tajemnice w kosmosu i mikroświata odkrywaliśmy dzięki 
programowi Świat w ruchu.  Na zwiedzających czekają tu również niezwykłe instalacje i eksponaty 
artystyczne pokazujące związek nauki ze sztuką. Byliśmy w planetarium gdzie zachwyciliśmy się pokazem 
„Niebo nad Warszawą” oraz obejrzeliśmy film popularnonaukowy. Zastosowany system projekcji, sprawia, 
że obraz otacza widzów ze wszystkich stron. Bardzo atrakcyjny był również spacer parkiem umieszczonym 
na dachu centrum. Park został zainspirowany nadwiślańskim krajobrazem. Pobyt w Centrum był bardzo 
udany. Polecamy taką wizytę wszystkim, na pewno warto.      
       Op: Paulina Gawińska i Aleksandra Kuś 

 

Wycieczka, która odbyła się 20 października i której 
uczestnikami było 40 uczniów naszej szkoły, stanowiła 
nagrodę za wysoką frekwencję i zaangażowanie w życie 
szkolne. Pojechaliśmy tak zwanym Szlakiem Piastowskim, 
czyli do miejsc związanych z początkami państwa polskiego. 
Zwiedziliśmy  leżącą nad Gopłem Kruszwicę- kolebkę 
państwa polskiego, znaną również z legendy o królu 
Popielu. Byliśmy także w Strzelnie, gdzie mięliśmy okazję 
podziwiać unikatowe zabytki romańskie.   

Op: Kasia Kamińska 
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