
 

  
 

Miło nam poinformować, że w okresie ferii zimowych w SOSW nr 2 odbędzie się szereg zajęć 

przygotowanych przez naszych nauczycieli, na które zapraszamy zarówno młodzież z naszych 

szkół jak i z terenu miasta Płocka. Uczestnicy Projektu „Zimą też może być gorąco…  

w Płocku” będą mogli skorzystać z szeregu ciekawych zajęć. Wraz z początkiem grudnia w 

każdy poniedziałek i czwartek hala sportowa naszego Ośrodka otwiera swe podwoje dla 

gości, którzy pod opieką specjalnie przygotowanych animatorów mogą wziąć  udział  

w zajęciach sportowych. Jest to możliwe dzięki realizacji programu „Otwarte obiekty 

sportowe 2012”. W ramach tego projektu mieszkańcy Płocka – dzieci, młodzież i dorośli 

mogą nieodpłatnie korzystać z sal sportowych płockich szkół. Program zajęć uwzględnia: 

koszykówkę, halową piłkę nożną, piłkę siatkową, piłkę ręczną , lekkoatletykę, zajęcia ruchowe 

i rekreacyjne. Uczestnicy Projektu mają możliwość ustalenia charakteru zajęć.  

12 grudnia grupa miłośników teatru wybrała się do Warszawy, gdzie  
w teatrze  „Roma” miała przyjemność obejrzeć musical pod tytułem 
„Aladyn”.  Opowiada on historię księżniczki Jasmin, która musi wybrać  
męża z pośród trzech książąt. Księżniczka nie chce wychodzić za  
żadnego z nich i ucieka z pałacu. Na bazarze wpada przypadkowo na 
Aladyna, który się ukrywa. Aladyn jest ubogim ulicznikiem, oszukiwanym 
przez straż. Jasmin i Aladyn zostają schytani. Księżniczka ujawnia swoją 

prawdziwą tożsamość i chce, aby straże ich uwolniły. Jednak tak się nie 
staje. W tym czasie Dżafar, prawa ręka Sułtana, przygotowuje 
dokument, który mówi że księżniczka, jeżeli nie poślubi żadnego  
z  książąt musi wyjść za niego za mąż. Więzienia są przepełnione, więc 
Aladyn zostaje zaprowadzony do jaskini, która należy do Dżafara. W niej 
znalazł lampę i uwalnia Dżina, który daje mu prawo do trzech życzeń. Za 
pomocą Dżina i latającego dywanu Aladyn wydostaje się  
z jaskini i prosi Dżina o spełnienie pierwszego życzenia. Pragnie być 
księciem, aby zdobyć Jasminę. Gdy tak się staje udaje się do pałacu i robi furrorę. Niestety musi uciekać, 
ponieważ rozpoznają go strażnicy. Dzięki drugiemu życzeniu unika aresztowania, ale zostawia cudowną 
lampę. Następnego dnia odbywa się ceremonia zaślubin Aladyna i Jasminy, którą zakłóca Dżafar 

domagający się ręki księżniczki. Na szczęście Aladyn znajduje fortel, dzieki któremu jego przesladowca na 
wieki znika. Aladyn z ostatniego życzenia uwalnia Dżina i wyznaje miłość księżniczce Jasmin i prosi ją o 
rękę. Oczywiście pod warunkiem, że ona sama go zechce. Sułtan wahał się, jednak zgodził się na ślub 
córki. Jasmina i Aladyn żyli długo i szczęśliwie jako wolni ludzie. Ta opowieść podobała się wszystkim 
uczestnikom wycieczki. Spektakl nas oczarował i bardzo chętnie obejrzelibyśmy podobną inscenizację. 
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