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Po spektaklu zwiedziliśmy „Teatr od kuchni”. 

Praca  w radiu jes t bardzo ciekawa. 

Udział w akcji był dla nas nie tylko lekcją 
ekologii, ale również historii. 

 

 

 

OSKAR, PANI RÓŻA I MY 

30.10.2012 grupa uczniów działających w kole 
humanistycznym i „liderzy zdrowia” wybrała się na wycieczkę 
do Łodzi, gdzie miała okazję obejrzeć spektakl teatralny 

„Oskar i  Pani Róża”. Przedstawienie przygotował teatr 
Pinokio na podstawie opowiadania E.E. Schmita. Oskar to  
10-letni chłopiec chory na raka. Przebywa w szpitalu, gdzie 

odwiedzają go rodzice i  tajemnicza pani Róża. Tylko ona ma 
odwagę powiedzieć co z nim się dzieje, potrafi z nim 
rozmawiać na tak trudny temat, którym j est śmierć. Niestety 
sztuka nie kończy się dobrze, Oskar umiera. Spektakl zrobił 

na nas ogromne wrażenie, byliśmy wzruszeni , co tu ukrywać 
prawie wszyscy płakali. To przeżycie dało nam wiele do 

myślenia i  wywołało gorącą dyskusję- długo będziemy pamiętali  o tej sztuce.  
      Op: Karolina Mirga  
 
Środa, 17pażdziernika na długo pozostanie w pamięci dziewcząt i 

chłopaków, którzy tego dnia mięli okazję zwiedzić siedzibę  Radia Eska  

w Płocku. Naszą grupę oprowadzał sa m Redaktor Naczelny radia  Dariusz  
Kryszak. Zwiedziliśmy studio nagraniowe oraz dział reklamy i ogłoszeń. 

Poznaliśmy  dziennikarzy radiowych Pana  Jakuba Chacherę i Panią 

Annę Przybyszewską.  

Spotkaliśmy pana Bogdana 
Wolnego, dziennikarza znanego nam 

wcześniej z naszych imprez szkolnych, na których 

bywał i  wiele razy pomagał nam przy ich organizacji . Uważamy, 
że  to już przyjaciel naszego Ośrodka.  I tym razem nas nie 

zawiódł! Dzięki niemu  mogliśmy  uczestniczyć  w nagraniu 

wywiadu, przeprowadzanego tego dnia z nauczycielem tańca 

Panem Michałem Milewskim, a także zasiąść  za mikrofonem  
i konsolą, które służą do prowadzenia programów radiowych na 

żywo. Przez chwilę mogliśmy poczuć się jak prawdziwi 

dziennikarze radiowi.     
Op: Emilka Majewska (II C) pod opieką p. Olgi Rycharskiej  

 
Radio Eska powstało w latach 90. Swoją siedzibę ma w Poznaniu, w  Płocku jest tylko rozgłośnia.  Swój program tworzy  
w oparciu o muzykę popularną i  młodzieżowy styl prowadzenia. Słuchaczami radia są młodzi  ludzie. Eska podaje informacje  
o wydarzeniach lokalnych. Możecie go słuchać na częstotliwości 95.2MHz. 
          Op: Emilka Majewska  

 
NASZA WALKA ZE SZROTÓWKIEM 

W październiku członkowie koła LOP włączyli się do 

akcji "Ochrona Kasztanowców" 2012, której organizatorem 
był Urząd Miasta Płocka Wydział Gospodarki Mieniem 

Komunalnym. W dniach 15.10. i 18.10 pod opieką  
p. Renaty Gaworskiej grabili liście drzew (porażonych 

przez groźnego szkodnika- szrotówka 
kasztanowcowiaczka) rosnących na Cmentarzu 

Garnizonowym. Uczestnicy bardzo chętnie wzięli udział 

w akcji.    
                                         Op: członkowie koła LOP  

GAZETKA WYDAWANA JEST W RAMACH PROJEKTU (UDA-POKL.09.02.00-14 -020/08) 
współfinansowa nego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

CZŁOWIE K- NAJLEPSZA INWESTYCJA  

Publikacja dystrybuowa na jest bezpłatnie  


