Jesienny wypad do Warszawy klas trzecich gimnazjum
Uczestnicy:
3c, 3d, 3e Gimnazjum
Organizatorki:
p. Lidia Kosatka, p. Beata Kotlarz, p. Edyta Mydłowska

W piątek 28 września wybraliśmy się na wycieczkę
do Warszawy! Słoneczna pogoda sprawiła, że od samego
rana towarzyszył nam świetny humor Swój pobyt w
stolicy rozpoczęliśmy od wizyty w Domu Kultury Praga.
Wzięliśmy udział w Wojewódzkich Targach Edukacji,
Pracy i Przedsiębiorczości.
Targi były częścią projektu „OHP jako realizator usług
rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zapoznaliśmy się tam z szeroką ofertą pracodawców, instytucji rynku pracy, instytucji szkoleniowych, fundacji i
stowarzyszeń wspierających młodzież w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. W targach
wzięły udział firmy poszukujące pracowników, organizacje pozarządowe, agencje pośrednictwa pracy oraz instytucje
szkoleniowe.
Szczególnie spodobały nam zajęcia warsztatowe dla
młodzieży, które pozwoliły rozpoznać nasze predyspozycje
zawodowe. Każdy z uczestników otrzymał pakiet materiałów
szkoleniowych oraz... czekoladkę na osłodę

Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Łazienkach.
Niektórych już po przekroczeniu bramy rozbolały nogi,
ale
nasze
panie
nie
dały
za
wygraną!
Przeszliśmy
wiele
parkowych
alejek
Niestety... pomnik Fryderyka Chopina mogliśmy zobaczyć
jedynie z daleka ze względu na przebudowę terenu

Na zakończenie wyruszyliśmy do Janek Po obowiązkowym posiłku
udaliśmy się na długo oczekiwany seans filmowy. Wybraliśmy film pt. Jesteś
Bogiem w reżyserii Leszka Dawida. Słyszeliśmy o nim wiele, ale tak do końca
nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać. Obraz poświęcony legendarnej grupie
Paktofonika, która zupełnie zmieniła oblicze polskiego hip-hopu, okazał się
dobrym
wyborem.
Z niezwykłym zainteresowaniem śledziliśmy losy trzech kolegów z Mikołowa
i Katowic: Piotra Łuszcza – Magika (Marcin Kowalczyk), Sebastiana Salberta
– Rahima (Dawid Ogrodnik) i Wojciecha Alszera – Fokusa (Tomasz
Schuchardt).
Paktofonika powstała w 1998 roku. Jej nazwę wymyślili Magik i Rahim.
Oznacza ona pakt zawiązany przy brzmieniu głośnika. Płyty: Kinematografia,
mini album Jestem Bogiem oraz Archiwum kinematografii sprzedały się w
dużych nakładach. Wkrótce po premierze Kinematografii fani Paktofoniki
usłyszeli o samobójczej śmierci Magika.

