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ROCZNICA URODZIN PAPIEŻA 
18 maja 2010 roku odbyła się w naszej szkole 

uroczysta akademia z okazji 90 rocznicy urodzin 

Papieża Jana Pawła II. Młodzież z obu szkół 

zaprezentowała biografię i poezję Karola 

Wojtyły, przeplataną utworami muzycznymi na 

jego cześć. Przygotowana na tą okazję 

prezentacja multimedialna, pozwoliła nam znów 

usłyszeć jego głos i zobaczyć piękne zdjęcia, 

wywołujące w nas wzruszenie i tęsknotę za Naszym 

Ojcem. Na zakończenie trzymając się za ręce 

odśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II pt. 

„Barka”. My młodzież obecnych czasów należymy 

do Pokolenia Jana Pawła II i nie wolno nam o tym zapomnieć. 
      Op: Marta Przybylska pod opieką p. Anety Boboli-Skorupskiej 

„KIEDY BAJKA SIĘ SKOŃCZY, BĘDZIEMY WIEDZIELI WIĘCEJ, NIŻ WIEMY TERAZ…” 
Pierwsza premiera przedstawienia „Królowej śniegu” w reżyserii p. Magdaleny 
Tomaszewskiej, na co dzień aktorki Teatru Dramatycznego w Płocku, zgromadziła w auli 
„Małachowianki” liczną publiczność. Większość to uczniowie naszej Szkoły Zawodowej, 
Szkoły Przysposabiającej oraz koledzy z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1. Nie ma co 
się dziwić. Na scenie występowali nasi koledzy, którzy przez cały rok pracowali w Teatrze 
Integracyjnym. Bajka, chociaż wszystkim nam znana, wywarła na publiczności wielkie 
wrażenie. Aktorzy grali we współczesnych strojach, z małą ilością rekwizytów, a sama 
bajka dzieje się współcześnie. Można by zapytać jak to możliwe. Treść jej jest tylko 
pretekstem do powiedzenia, że w życiu liczy się tylko przyjaźń, oddanie, wierność swoim 
ideałom. Nasi koledzy i ich przyjaciele z Teatru Integracyjnego pięknie to nam przekazali. 
BRAWO AKTORZY!!! Czekamy na nową premierę. 

 

O PEWNEJ BAJCE… 
Bajka Ignacego Krasickiego ,,Lis i osioł" ukazuje nam jak lis, który 

był kanciarzem narzeka do osła na samotność. Osioł śmiał się 

z rozterek kolegi powiedział mu, że sam sobie jest winien. Zdaniem 

osła ktoś zły dla otoczenia będzie zawsze sam. Autor ukazuje w tej 

bajce jak duże znaczenie ma prawdziwa przyjaźń . Przyjaźń to 

zadanie, które zobowiązuje. Bajka ta ukazuje prawdziwość 

przysłowia „prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”. 

Oznacza to, że najpierw sami musimy stać się przyjaciółmi. 

Marcin Wójtewicz   


