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Mecze finałowe  
ZSO Chopin – Play  11:9
Legalize – ZS Iwaszkiewicz  14:8
ZSO Chopin – ZS Iwaszkiewicz  11:3
Legalize – Play  11:8
ZS Iwaszkiewicz – Play  11:6
ZSO Chopin – Legalize  10:9
Ostateczna kolejność turnieju:
1.ZSO Chopin  6  32-21
2.Legalize It.  5  43-26
3.ZS Iwaszkiewicz  4  22-31
4.Play  3  23-33
Najlepszy  zawodnik  turnieju  –  
Tomasz Osiński (ZSO Chopin)

W  sobotę  15  października  ponad 
500 osób uczestniczyło w jubileuszu 
szkoły. Największą grupę stanowili 
oczywiście absolwenci,  zarówno ci, 
którzy wcześniej zarejestrowali się 
na stronie internetowej szkoły, jak i 
tacy,  którzy  tego  nie  zrobili,  ale 
przyszli,  by  spotkać  szkolnych 
kolegów  i  koleżanki.  Przybyli  z 
różnych zakątków Polski,  a  nawet 
spoza kraju – ten, który specjalnie 
na  jubileusz  przyleciał  ze  Stanów 
witany  był  przez  kolegów 
entuzjastycznie!
Wśród  absolwentów 
„Osiemdziesiątki”  są  osoby znane  z 
racji pełnionych funkcji we władzach 
samorządowych,  jak  również  z  ław 
sejmowych  -  są  wśród  nich  poseł 
Marek Wikiński, zastępca burmistrza 
Sochaczewa  Marek  Fergiński, 
wójtowie  Joanna  Szymańska  i 
Mirosław Orliński.

Część  artystyczna  dostarczyła 
absolwentom  wielu  wzruszeń.  nie 
kryli  rozrzewnienia,  w  końcu  te 
melodie  przeniosły  ich  w  czasy 
młodości,  spełnionych  lub 
niespełnionych  miłości,  szaleństw 
większych i mniejszych. Dziewczyny 
ze  szkolnego  klubu  czirliderek 
przypomniały niegdysiejsze taneczne 
rytmy.  Autorki  scenariusza  M. 
Cendecka i A. Pawlak oddały klimat 
tamtych lat. 

Każdy z absolwentów otrzymał pamiątkową 
tarczę,  książkę  wydaną  specjalnie  z  okazji 
jubileuszu,  zawierającą  m.in.  kalendarium 
historyczne - autorstwa E. Nalej i T. Kobka 
oraz okolicznościową pocztówkę. Niezwykłą 
wartość  w  wydanej  publikacji  ma  lista 
absolwentów  szkoły  rozpoczynająca  się  w 
roku 1940! 

Dzięki  żmudnej  pracy  grupy  nauczycieli 
odtworzono  poszczególne  roczniki 
absolwentów, nawet z podziałem na klasy, a 
są to tysiące nazwisk. Dla przykładu w latach 
1940  –1948  szkolę  opuściło  614 
absolwentów, ale w roku szkolnym 1963 – 64 
było  ich  już  2327,  a  w  latach  1970 -  71  - 
2216.  Nie  można  nie  wspomnieć  o 
niezwykłej  hojności  absolwentów,  którzy 
zapełnili  specjalną  skarbonkę  przeznaczoną 
na  potrzeby  szkoły.  Podczas  części 
artystycznej przekazywali ją z rąk do rak i jak 
się potem okazało, zebrano 5 tysięcy złotych. 
Kwota ta zasili konto Rady Rodziców. 

Imprezy Towarzyszące
Jubileusz to nie tylko uroczystość główna z 
udziałem  zaproszonych  gości,  to  przede 
wszystkim  miesiące  przygotowań,  starań, 
zabiegów  o  sponsorów,  a  także  imprez 
towarzyszących,  promujących  szkołę. 
Jedną  z  nich  był  konkurs  pod  hasłem: 
Byłem  uczniem  „Osiemdziesiątki”.  W 
szkole  odbył  się  też  konkurs  historyczny, 
była  wystawa  zdjęć  archiwalnych, 
gromadzonych  w  szkolnych  kronikach,  a 
także  udostępnianych  ze  zbiorów 
prywatnych.  Już  rosną  drzewka,  które 
posadzono  również  dla  uczczenia 
jubileuszu.  Jest  ich  17,  jedno  na  każde 
pięciolecie  szkoły,  a  sadzili  je  wieloletni 
nauczyciele i absolwenci. 
Miał  więc  jubileusz  wiele  twarzy,  tę 
poważną, oficjalną i tę z przymrużeniem 
oka,  ale  obie  dostarczyły  niezwykłych 
wzruszeń. 
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We wtorek (4.10) w naszej szkole odbył 
się  Turniej  Trio-Basket  o  Puchar 
Dyrektora  ZS  CKP  Pani  Julii 
Jakubowskiej.  Sprawnie 
przeprowadzone  zawody  minęły  w 
duchu  sportowej  rywalizacji.  Na 
parkiecie  naszej  sali  gimnastycznej 
zaprezentowały  się  Cheerleaderki  z 
„80”, a do boju koszykarzy zagrzewali 
Katarzyna Szmidt i Artur Owczarek z 
Lombelico del Mondo. Mamy nadzieję, 
że  więcej  takich  sportowych  imprez 
będzie odbywało się w naszej szkole. 
Podziękowania  należą  się  tym,  dzięki 
którym  turniej  się  odbył.  Są  to  nasze 
wuefiski  –  Iwona  Pakulska  i  Paulina 
Woźnica, szefowa tańczących dziewcząt – 
Pani  Ewa  Chaber,  spiker  i  sekretarz 
zawodów  –  profesor  geografii  Pan 
Tomasz Ertman oraz Pani Dyrektor Julia 
Jakubowska,  która  ufundowała  nagrody 

oraz  co  najważniejsze  zgodziła  się  na 
przeprowadzenie imprezy. Podziękowania 
należą  się  również  firmie  Mars,  która 
przekazała słodycze.
Wyniki turnieju:
Eliminacje
Grupa A
Legalize – Teresin  11:4
Legalize – Kasztaniaki  8:7
Kasztaniaki – Teresin  16:13
Tabela grupy A
1.Legalize It.  4   19-11
2.Kasztaniaki  3  33-21
3.Teresin  2  17-27
Grupa B
ZS Iwaszkiewicz – Koszo-rugby  10:9
ZS Iwaszkiewicz – 80 Team  14:0
Koszo-Rugby – 80 Team  13:3
Tabela grupy B
1.ZS Iwaszkiewicz  4  24-9
2.Koszo-Rugby  3  22-13
3.80Team  2  3-27
Grupa C 
ZSO Chopin – S.Logistic  7:1
ZSO Chopin – Rabarbarzyńcy  8:2
S.Logistic – Rabarbarzyńcy  7:4
Tabela grupy C
1.ZSO Chopin  4  15-3
2.S.Logistic  3  8-11
3.Rabarbarzyńcy  2  6-15
Grupa D
Play – Matrix  13:7
Play – Szalone Kurczaki  12:1
Matrix – Szalone Kurczaki  7:2
Tabela grupy D
1.Play  4  25-8
2.Matrix  3  14-15
3.Szalone Kurczaki  2  3-19

Jubileuszowy turniej Trio-Basket 
w „Osiemdziesiątce”

30  wrzesnia  w  naszej  szkol  e  odbyły  się 
prawybory  w  ramach  ogólnopolskiej  akcji 
„Młodzi  Głosują”.  Patronem  jak  zawsze 
było  Centrum  Edukacji  Obywatelskiej. 
Projekt   „Młodzi  głosują”   ma  charakter 
edukacyjny,  skierowany  jest  do  uczniów 
gimnazjów  i  szkół  ponadgimnazjalnych. 
Towarzyszy  wszystkim  wyborom  i 
referendom państwowym w Polsce od 1995 
r.
W tym roku w naszej szkole w prawyborach 
udział wzięło 270 osób. W tym 268 to głosy 
ważne,  a  2  nieważne.   Nad  głosowaniem 
czuwała komisja,  w której  skład wchodzili 
uczniowie.   Komisji  pomagały 
nauczycielki  :  Pani  Barbara  Ciesielska  i 
Lucyna Sobieraj.  Oto wyniki głosowania :
Ruch Palikota   130 głosów  -  48,148 %
PiS   52 głosów - 29,259 %
PO   39 głosów – 14,44 %
PJM   16 głosów – 5,92 %
SLD   15 głosów – 5,55 %
Polska Partia Pracy   8 głosów -2,96
PSL   8 głosów – 2,96
Ze   znaczącą  przewagą  wygrała  niedawno 
powstała partia – Ruch Palikota. Jak już nam 

wiadomo w wyborach z 11 października 
zajęła również znaczące miejsce trzecie.
 Mówi się, że na tę partię głosowało dużo 
młodych  ludzi.  Myślę,  zwątpili  oni  w 
poprzednie rządy i  zaufali nowopowstałej 
partii,  która  głosi  im  bliskie,  a  nawet 
czasem kontrowersyjne  idee.  Ale  czy  to 
wyjdzie nam na dobre?  Przypomnijmy w 
skrócie  program  tej  partii.  Wśród  35 
postulatów  ugrupowania  znalazły  się 
m.in.  wprowadzenie  podatku  liniowego, 
obniżenie  deficytu  budżetowego, 
ograniczenie  biurokracji,  promowanie 
przedsiębiorczości,  podniesienie  wieku 
emerytalnego,  zaprzestanie  nauczania 
religii  w  szkołach,  liberalizacja  ustawy 
dotyczącej  aborcji,  finansowanie  z 
budżetu  państwa  metody  in  vitro, 
wprowadzenie  rejestrowanych  związków 
partnerskich,  dostosowanie  płacy  do 
pracy,  parytety  płci  na  listach 
wyborczych,  wprowadzenie 
jednomandatowych  okręgów wyborczych 
do  Sejmu,  likwidacja  Senatu,  połączenie 
ZUS i KRUS, przekazywanie 1% PKB na 
kulturę,  wprowadzenie "zasady milczącej 
zgody",  legalizacja  tzw.  miękkich 
narkotyków,  zmniejszenie  wydatków  na 
siły  zbrojne  do  1%  PKB,  a  także 
zaniechanie  udziału  w  misjach 
wojskowych.

Dżast.
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10  października  odbył  się 
etap  pisemny  szkolnego 
konkursu  historycznego: 
„Dzieje  szkoły  1924-2011” 
Brały  udział  3-osobowe 
zespoły.
W  rywalizacji  uczestniczyły 
łącznie 42 osoby z 14 klas. W 
części  pisemnej  można  było 
zdobyć  maksymalnie  99 
punktów (drużyna).
Do  części ustnej, która odbyła 
się  w  12.10.2011  r.,  o  godz. 
12.30  w  świetlicy  szkolnej, 
przeszły  zespoły,  które 
uzyskały  maksymalne  ilości 
punktów.  Rywalizację 
wygrała,  odpowiadając 
prawidłowo  na  wszystkie 
pytania,  reprezentacja klasy II 
b  LO,  w  składzie:  Monika 
Kujawa,  Katarzyna 
Heljasińska,  Marcin 
Wawrzyniak. 
Na  kolejnych  miejscach   (ex 
aequo)  uplasowały  się  klasy: 
III  CT  (P.  Turkowska,  J. 
Stolarski,  A.  Gołębiewski)  i  I 
BT (M. Witek, B. Lipiński, M. 
Winnicki).  Poziom  konkursu 
był  wysoki  a  wyniki 
nieznacznie  się  różniły. 
Zwycięzcom gratulujemy!

Milena Orlińska, kl. IIIalo

Konkurs 
historyczny

Nie  do  końca jesteśmy 
przekonani  czy  8-letni 
Harbor  z  Kolorado  przez 
swoje  duże  uszy  lepiej 
słyszy  niż  inne  psy,  ale 
wiemy na pewno, że 31 i 34 
centymetrowe  uszy 
przysporzyły  mu  sporo 
zainteresowania.  Habor 
właśnie  trafił  do  Księgi 
Rekordów  Guinessa  jako 
pies z najdłuższymi uszami.
Właścicielka  psa  Jenifer 
Wert  twierdzi,  iż  Harbor 
przez  swoje  długie  uszy 
nacierpiał  się  odrobinę  za 
młodych lat. Niekiedy ktoś z 
domowników  w  wyniku 
braku uwagi  wpadł  na uszy 
angielskiego  coonhounda. 
Jenifer  dodaje,  że  zdarzyło 
jej  się  spacerować  z 
Harborem gdy ktoś na ulicy 
zatrzymał samochód i chciał 
zrobić psu zdjęcie.
  Ach te japońskie podejście 
do  mody.  Miejmy  tylko 
nadzieję,  że  ten  dosyć 
ekstrawagancki  pomysł  nie 
dotrze  do  naszego  kraju. 
Tatuaże  są  tymczasowe  i 
mocuje  się  na  zasadzie 
specjalnego  kleju,  tak  też 
"biedronkowy"  uśmiech  do 
końca życia nam nie grozi.
Kerry  Howley artystka  z 
Wielkiej  Brytanii 
postanowiła  swoją  sztuką 
zwrócić  uwagę  na  problem 
włosów.  Otóż  wg. 

twórczyni,  gdy  włosy 
znajdują  się  na  ludzkiej 
głowie  są  traktowane  z 
dumą,  natomiast  gdy 
zostaną  ścięte  ludzie 
najzwyklej  się  nimi 
brzydzą.  23-letnia 
studentka  sztuki 
postanowiła  udowodnić, 
że  nie  zawsze  tak  musi 
być  i  przygotowała  kilka 
niezwykłych  naszyjników 
wykonanych  z  ludzkich 
włosów.
  Niektórzy mają zwyczaj 
gryzienia  długopisów.  Do 
takich  osób  należy  Dave 
Hakkens. Dave stwierdził, 
że  większość  długopisu 
się marnuje i należy coś z 
tym  zrobić.  Dlatego  też 
połączył  obie  te  rzeczy  i 
stworzył jadalny długopis.

 Daria

Ruch  Poparcia  Palikota  zdobył  w 
naszej  szkole około 50 % głosów, w 
Polsce  10  % -  to  dużo,  zarówno  na 
skalę  krajową  jak  i  naszą  szkolną. 
Czym jest RPP?
Z samej nazwy wynika, że jest to partia, 
w  której  przywódca  odgrywa  główną 
rolę  -   w  końcu  głosując  na  nią 
popieraliście Palikowa.
Program  partii  Palikota  to  szeroko 
rozumiana  liberalizacja  –  palmy 
marihuanę,  zezwólmy  na  związki 
homosexulane,  oddzielmy  kościół  od 
Państwa.  Czołowe  postacie  partii 
Palikota to : 37 - letnia transseksualistka 
Anna  Grodzka  (wcześniej  Ryszard 
Grodzki),  prezes  fundacji  Trans-Fuzja, 
która wspiera  osoby transpłciowe.  Jest 
też  Robert  Biedroń,  znany  działacz 
Kampanii  Przeciw  Homofobii  i 
pierwszy  w  polskim  parlamencie 
zdeklarowany  homoseksualista.  Z 
całkiem innej beczki,  mandat otrzymał 
też redaktor naczelny antyklerykalnego 
tygodnika  "Fakty  i  Mity"  Roman 
Kotliński  oraz  wicenaczelny tygodnika 
„NIE” Andrzej Rozenek.  
Tymczasem  sam  twórca  partii  jest 
bardzo kontrowersyjną postacią. Janusz 
Palikot  studiował  na  Wydziale 
Filozofii Katolickiego  Uniwersytetu 
Lubelskiego – kiedyś mocno przestawał 
z  klerem.  RPP w czasie  kampanii  nie 
płaciło  swoim  kontrahentom,o  czym 
pisała prasa, w jednym z wywiadów 
Janusz  Palikot  odpierając  zarzuty 
przedsiębiorcy,  który  remontował 
mu  siedzibę  partii,  mówił,  że  ten 
dokonał  remontu  charytatywnie. 

RPP cały czas zaciągał zobowiązania 
mówiąc, że ureguluje je po wyborach 
podobno  jego  zadłużenie  sięga  300 
tysięcy  złotych,  a  cierpią  na  tym 
drobni  przedsiębiorcy,  budowlańcy 
itp. 
Głosując na RPP – 50 % poparcia w 
naszej  szkole  -  może łudziliście  się, 
że  wprowadzi  on  marihuanę? 
(Niektórym  bardzo  się  to  hasło 
podobało)!  Złudne  nadzieje,  do tego 
potrzebna  jest  większość  w 
Parlamencie  i  pomimo,  że  Tusk 
kiedyś palił  trawkę to jego partia nie 
opowiedziała  się  za  liberalizacją 
marihuany. Taka ustawa wymagałaby 
większości,  poza tym może i zmiany 
Konstytucji? 
Oddzielenie  Państwa  od  Kościoła, 
kolejne  hasło  Palikota,  też  wielu 
uczniom przypadło do gustu. 
Na RPP głosowała głównie młodzież 
poniżej 24 roku życia, czyli  młodzież 
wychowana  w  dobie  Internetu  i 
komputerów, dla której symbole typu 
Auschwitz – nic nie znaczą, a Jerzy 
Urban  to fajny gość z dużymi uszami. 
Populistyczne hasła Palikota okazały 
się  skuteczne.  Dopiero  za  parę  lat 
wkroczycie  w dorosłe  życie,  ale  gdy 
to  nastąpi  może  wspomnicie,  że 
głosowaliście  na RPP, bo chcieliście 
wprowadzić marihuanę. 
g.g.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski_Jana_Paw%C5%82a_II
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katolicki_Uniwersytet_Lubelski_Jana_Paw%C5%82a_II
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Rozmowa  z  Lillą  Jaroń, 
wiceministrem Edukacji Narodowej.

Natalia  Brzezińska: Witam  Panią, 
spotkaliśmy się  dziś  z  okazji  85.lecia 
ZS  CKP.  Czy  ma  Pani  jakieś 
wspomnienia  związane  z 
Sochaczewem?
Lilla  Jaroń: Pochodzę  z  Wrocławia, 
jestem związana bardziej z wrocławską 
oświatą, a że od trzech lat pełnię funkcję 
wiceministra  Edukacji  Narodowej  to 
jedno  wspomnienie  z  Sochaczewem 
mnie  łączy.  W  roku  1995  z 
nauczycielem  Krzysztofem  Bargiełem 
mieliśmy  okazję  uczestniczyć  w 
projekcie  przedakcesyjnym,  jak  to  się 
jeszcze  wtedy mówiło,  bo  nie  byliśmy 
członkiem  Unii.  Projekt  nazywał  się 
‘’Move’’.  Był  to  taki  program,  który 
miał nauczyć młodych ludzi w szkołach 
technicznych, że nie muszą szukać pracy 

u  kogoś,  ale  mogą  na  bazie 
umiejętności,  które  nabywają,  założyć 
własną  mikro  firmę,  mały  biznes,  być 
aktywnym  na  rynku  pracy.  Wtedy 
usłyszałam,  że  jest  szkoła  w 
Sochaczewie,  która  będzie  wdrażała 
również i ten projekt.
N.B:,  Co najbardziej  zapamiętała 
Pani ze swojej szkoły?
L.J: Ze swojej szkoły? Ja mam za sobą 
już kilka szkół i tę  podstawową i szkołę 
średnią.  Przede  wszystkim 
wymagających  nauczycieli.  Oni 
najpierw  budzą  trochę  grozy,  ale  po 
latach ich się pamięta, jako tych, którzy 
pokierowali  naszą  karierą  i  pewne 
cechy w nas wyrobili. To był też trudny 
okres,  gdy  byłam  w  szkole  średniej 
wprowadzono  stan  wojenny  i  nie 
mieliśmy  studniówki,  jestem 
rocznikiem  ’82,  który  zdawał  maturę, 
nie  mając  studniówki,  ale  dziś  cieszę 
się,  że  macie  takie  warunki,  żeby 
zarówno uczyć się, ale  też wykorzystać 
ten  czas  na  rozwój  swoich 
zainteresowań i pasji. 
N.B:  Jest Pani ministrem Edukacji – 
jak się Pani czuje w tej roli?
L.J:  To  bardzo  odpowiedzialne 
stanowisko , ponieważ  trzeba 
c.d.s.6

c.d.
podejmować  odpowiedzialne  decyzje. 
Sukces,  wymaga ogromnej  pracy.  Jeśli 
są zdolności w jakimś kierunku, wtedy 
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Liczba uczniów , 
którzy uzyskali co 
najmniej 30%

% osób , które uzyskały 
30% w szkole

% osób 
, które 
uzyskał
y 30% 
w 
powiec
ie

% osób , 
które 
uzyskały 
30% na 
Mazowsz
u

% osób 
, które 
uzyskał
y 30% 
w kraju

czerwiec w
rz
es
ie
ń

czerwiec wrzesień

III A LO 23 16 2
1

69,57 91,30

III B LO 24 16 1
9

66,67 79,17

razem 47 32 4
0

68,09 85,11 93,34 86

IVA T 15 12 1
2

80 80

IVCT1 24 17 2
2

70,18 91,7

IVCT2 11 5 8 45,45 72,73
IVDT 17 12 1

4
72,59 82,35

IVE T 13 13 1
3

100 100

razem 81 59 6 72,84 85,19 75,11 63

WYNIKI  EGZAMINU MATURALNEGO 
w 2011

sesja wiosenna i poprawkowa 
Przedmioty obowi zkoweą

przedmiot Wynik najwyższy Wynik najniższy
LO T ZSC

KP
LO T ZSCKP

Język 
polski

67 71 71 31 30 30

Język 
angielski

96 94 96 22 24 22

Język 
niemiecki

70 70 70 36 26 26

Język 
rosyjski

- 65 65 - 40 40

matematyk
a

86 70 86 12 4 4
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sukces szybciej się osiąga, efektowniej i 
to  cieszy.  Ja  jestem  odpowiedzialna 
również  za sprawy finansowe. Rodzice, 
nauczyli  mnie,  że  jak  się  podejmujesz 
zadanie to z sercem, pasją, wiedzą. 
N.B:  A może nam Pani  zdradzić jak 
zostać ministrem?
L.J:  Praca,  praca,  praca  i  wiedza. 
Wiedza  i  praca.  Bycie  aktywnym.  Są 
takie  zadania,  których  się  czasami 
boimy  podjąć.  Nie  wolno  się  bać. 
Porażka  jest  takim  samym  elementem 
wychowania  i  wprawiania  do trudnych 
zadań, jak  sukces. Jestem matką dwóch 
dorosłych  córek.  Wiedzą,  co to  znaczy 
prowadzić  gospodarstwo  domowe. 
Życzę  uczniom  tej  szkoły  jak 
najlepszych  nauczycieli,  nauczycielom 
życzę  jak  najlepszych  uczniów,  a 
wszystkim  wam  dobrej  współpracy, 
dobrej komunikacji. 
N.B: Czy są przewidziane jakieś nowe 
projekty związane z UE?
L.J:  Projekty  unijne  są  głównie  dla 
nauczycieli,  po  to,  aby  sami  się 
kształcili, albo po to, aby zaprojektowali 
ciekawe  zajęcia  pozalekcyjne,  albo 
ciekawe  formy  realizacji  zajęć 
obowiązkowych.   Jest  11  miliardów 
złotych  w  perspektywie  2007-2013 na 
różne  projekty  edukacyjne.  Wiem,  że 
szkoła  wasza  też  realizuje  projekty  ze 
środków unijnych. 
N.B:  A czy szykują się jakieś zmiany 
w szkolnictwie?
L.J:  Zmian  to  może  już  starczy. 
Właściwie  te  najważniejsze  zostały 
wdrożone,  czyli  nowa  podstawa 
programowa w gimnazjum. Teraz będzie 

troszkę  w  innej  formule  egzamin  dla 
gimnazjalistów  -  w sześciu częściach. W 
2012-2013 w szkołach średnich uczniowie 
będą mogli wybrać rozszerzenia od 2 do 4 
czyli to, co ich interesuje. 
N.B:  Co się  Pani  podoba  w  naszej 
szkole?
L.J:  Po tej uroczystości podoba mi się ta 
więź, która łączy osoby z bardzo różnych 
roczników.  Do  szkoły  nielubianej,  do 
szkoły, która w pewien sposób byłaby źle 
odbierana,  nie  przyjechałoby  tylu 
absolwentów,  nie  przyszłoby  tylu 
przyjaciół,  byłoby  to  smutne  miejsce. 
Rozumiem  i  jestem  pod  wrażeniem,  że 
szkoła ma taką wieloletnią historię i radzi 
sobie ze wszystkimi trudnymi sytuacjami. 
N.B: Szkoła Pani marzeń to…
L.J:  To  szkoła,  w  której  każdy  talent 
ucznia zostanie rozwinięty. Utalentowane 
dzieci,  to  nie  tylko  młodzież,  która 
zajmuje czołowe miejsca na olimpiadach 
czy różnych konkursach, to każdy z was. 
Szkoła  marzeń  to  taka,  po  której  każdy 
absolwent na takim spotkaniu jak dzisiaj 
może powiedzieć, że miała wpływ na jego 
życie, że mogłem się rozwijać.  
N.B: Dziękuję bardzo za rozmowę. 

Cytat:
Kłamstwo  nie  staje  się  prawdą  tylko  
dlatego, że wierzy w nie więcej osób. 

                           Oscar Wilde
Jesteśmy w stanie wierzyć,  że prawdą jest 
to,  w  co  wierzy  ogół.  Chyba  jest  tak 
wygodniej, by nie dociekać prawdy. Chyba 
boimy  się  wystawać  z  szeregu  i  odkryć 
„swoją  prawdę”.   Ulegamy  ogółowi,  bo 
jesteśmy jakby przez  niego  przegłosowani. 
Nie  zapominajmy,  że  prawda  zależy  od 
punktu  widzenia.  Dla  Ciebie  coś  jest 
różowe, a dla kogoś fioletowe. Nie zawsze 
większość  ma  rację.  Tak  jak  więcej  nie 
oznacza  lepiej.  Nie  ulegajmy  ogółowi  ani 
propagowanym  modom  czy  ideałom.  Nie 
zawsze  wyjdzie  to  nam  na  dobre. 
Postępujmy według własnego sumienia, nie 
wyzbywajmy się samodzielnego myślenia.

Dżast.

Po długim spacerze trafiliśmy na plażę. Słońce 
powoli zachodziło, a w jego blasku pływała 
żaglówka.

- Wieczór to moja ulubiona pora. Dzień się 
kończy, a ja odcinam się od realności i robię to, co 
chcę w moim magicznym świecie. Wiem o nim 
tylko ja. Gdy tam jestem, nic nie może zagłuszyć 
mojego spokoju.- Wyznałam.

- Dziś możesz robić to, co chcesz tutaj, ze 
mną.- Mówiąc to, cały czas był odwrócony ode 
mnie.

- Mogę.- Szepnęłam bardziej do siebie, niż 
do niego, a gdy się odwrócił, tonęłam w morzu 
uczuć. Plan przewidywał zwykłego całusa w 
policzek. Na moje szczęście (albo i nie) odwrócił 
się. Odzyskałam rozsądne myślenie.

- Przestań ! Stop !- Krzyczałam, po czym 
go odepchnęłam. – Nie mogę tego zrobić. Żegnaj. 
Biegł za mną, a ja płakałam.

Sara Rzeczycka 

Rys. Agata Nowakowska

Kącik 
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Czasem  nie  zdajemy  sobie  sprawy,  ile 
poświęcenia  i  stresu  kosztuje  zrealizowanie 
takiej  uroczystości.  Przy  takich  okazjach 
trzeba  być  gotowym  na  wszystko,  a  jak 
wiadomo  los  lubi  zaskakiwać.  Mimo  tego 
efekty zawsze wynagradzają nam wysiłek.
Ostatnie miesiące odznaczały się intensywną 
pracą  nad  uroczystością  85.lecia  naszej 
szkoły.  W przygotowania zaangażowani  byli 
wszyscy  (dosłownie)  pracownicy  szkoły. 
Każdy  miał  coś  do  roboty,  od  wypisania 
zaproszeń  aż  po  przygotowanie 
przedstawienia dla zaproszonych gości, w co 
zaangażowani  byli  również  uczniowie. 
Ostatnie  dwa  dni  odbyły  się  „na  wariackich 
papierach”.  Nie zabrakło  stresu i  pośpiechu. 
Miało  się  wrażenie,  że  każdy  biega,  a  nie 
chodzi ;) 
Mimo, że z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
uczniowie mieli w piątek wolne, to i tak część 
z  nich  przyszła  do  szkoły,  by  pomóc  w 
przygotowaniach. 

Kiedy  wszystko  było  zapięte  prawie  na 
ostatni guzik przyszła pora na wielki dzień 
– 15 października. Za kulisami nie zabrakło 
tremy. Były ostatnie poprawki i instrukcje. 
Z niecierpliwością czekano na rozpoczęcie 
uroczystości  ,  a  gdy  to  nastąpiło  ludzie 
bawili  się  świetnie,  wspominając  i 
oglądając  przedstawienie  w  wykonaniu 
młodzieży. 
Były  wzruszenia  i  uśmiechy.  Trzeba 
stwierdzić,  że  przedsięwzięcie  się  udało  i 
należy się za to podziękowanie, tym, którzy 
zaangażowali  się  całym  sercem   w  to 
wydarzenie. 
Czekam na następny jubileusz !

Dżast.

Czarny kot
Siedząc z tyłu w autobusie rozmowę 
usłyszałam.
Pewna dziewczyna płakała i  
lamentowała
- Ach jak ja go kocham. Wszystko  
bym dla niego oddała. Ale czy on 
widzi moje starania?
Wnet mdłości poczułam połączone z  
rozbawieniem
Lecz nie dając znać po sobie,  
przysłuchiwałam się rozmowie
- Nie płacz. On nie jest wart tego.  
Kolega z niego świetny, ale chłopak?  
To żart.
On za rok odchodzi, a wolności  
potrzebuje,
więc i tak by Cię zdradzał chyba  
kapujesz.
Po tych słowach coś dotarło. Myśl mi  
się w głowie nasiliła. Przecież on jest  
jak dzikie zwierzę. Kot chyba.
Kot co oczy ma zielone. Wielki jest i  
czarny
Który nie da się oswoić, a w 
zamknięciu miauczy. 
Kot co kotem jest prawdziwym i  
własnymi drogami chodzi 
Którego da się pogłaskać lecz i tak 
umknie o wybranej przez siebie  
porze.

Aleksandra Dramińska

Samorz dą
W dniu 10. października 2011r. w naszej 
szkole jak co roku odbyły się wybory do 
samorządu szkolnego. Podczas kampanii 
wyborczej  mogliśmy  zapoznać  się  z 
poszczególnymi  kandydatami.  Trwała 
zażarta  walka,  jednak  wyłoniliśmy  już 
zwycięzców.  Komisja  w  składzie: 
Andżelika Ziejewska z klasy II dT, Monika 
Gonta – klasa II dT, pani Anna Świnoga 
oraz  opiekun  –  pani  Justyna  Bednarek 
dokładnie zliczały każdy głos. 
Po  przeliczeniu  wszystkich  głosów 
stwierdzono, że w naszej szkole oddano 
497  głosów,  z  czego  24  były  nieważne. 
Pozostała  część  głosów  rozłożyła  się 
następująco:
1. Przyłoga Aleksandra, kl.II bt 180
2. Frencel Justyna, kl.II ct 67
3. Sulikowski Damian, kl. III ct, 50
4. Jaworska Andżelika, kl. II blo 49
5. Laskowski Adrian, kl. II sz 49
6. Jażdżyk Damian, kl. I blo 32
7. Stępniak Damian, kl. I blo 26
8. Gasik Dorota, kl. I dt 20

 Martyna

Jeszcze o jubilatce
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czyli Francja Elegancja Dyskrecja 
Grecja Spotkajmy się!  
Porozmawiajmy, a może 
umówmy się...

Ciekawo  ść
wiata czy ś

ciekawo  ść
ludzi 

Nogi sztandarowe

Czy szkoła jest winna, 
e ucze  nie wie, co to ż ń

jest 
sze ciohydroksychloreś
k amylazy… 

Czy to szkoła 
jest winna, e ż
ucze  je dzi na ń ź
gap …ę

Nauczyciele gotowi wi towa  jubileuszś ę ć

Pani minister 
prosz  do ę
zdj cia!ę
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