
NUMER 5 (135) 

90 LAT MINĘŁO! 

OD REDAKCJI 

MAJ/CZERWIEC 2017, SOCHACZEW 
W TYM NUMERZE: 

JUBILEUSZ  2-3 

RAJD ROWEROWY 4 

TV z pilotem 5 

ZNAJOMOŚCI 5 

WAMPIRY 6 

MARZENIA 6 

ROZMOWY 7 

GŁUPOTA 8 

ZWYCIĘSTWO 9 

REMONT 9 

KAPSUŁA CZASU 10 

Samobójstwo  

nastolatki 

11 

GRA MIEJSKA 11 

GWIAZDY ich lęki 12 

90 LAT MINĘŁO 13 

Podpatrzeni! 14 

T E G O  N I E  Z N A J D Z I E C I E  W  Ż A D N E J  G A Z E C I E !  

Koniec roku szkolne-

go—upragniony, wy-

czekiwany, ale wiąże 

się też z koniecznością 

poprawiania ocen. Ale 

o tym nie będziemy 

pisać. Poprawki to nie 

jest temat na pierwszą 

stronę. 

W tym numerze znaj-

dziecie fotorelacje  z 

jubileuszu szkoły—to 

był  rok bogaty w wy-

darzenia.  

Wasze koleżanki do-

skonalą się w trudnej 

sztuce pisania tekstów 

publicystycznych, felie-

tonów—sięgnijcie po 

nie. Są bardzo interesu-

jące i może odkryjecie 

kilka talentów literac-

kich. Oczywiście znaj-

dziecie też informacje  

dotyczące zawodów, 

konkursów, remontów 

itd. Wielu wrażeń, mi-

lej lektury i udanych 

wakacji. Wracajcie peł-

ni zapału do pracy i 

redagowania kolejnego 

numeru. 

Redakcja 

Na uroczystościach jubileuszowych obecne były władze samorządowe 

ze starostą Jolantą Gontą na czele 
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W przeszłości szkoła słynęła z orkiestry 

  Fotorelacja z Jubileuszu Naszej Szkoły 

Jubileuszowy tort ze zdjęciem Rady Pedagogicznej 

 Pamiątkowe statuetki pomysłu Adama Sosnowskiego 
Scenografia prosta, ale wyrazista 
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Patron szkoły Ignacy Włodzimierz Garbolewski 

Dyrektor Julia Jakubowska otrzymuje Medal Pro Masovia 

Lata 20. lata 30., czyli stylo-

wa część artystyczna 

Zaproszeni goście zmierzają na uroczystość 
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RAJD ROWEROWY 
Z okazji Jubileuszu 90. lecia 
Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego w 
Sochaczewie 22 kwietnia 
2017 r. odbył się rajd rowe-
rowy dla absolwentów, 
przyjaciół i sympatyków 
szkoły oraz oczywiście dla 
miłośników jednośladów. 
Uczestnicy mieli do pokona-
nia blisko 25 km trasę z So-
chaczewa do Brzozowa Sta-
rego. Rajd ruszył z parkingu 
ZS CKP o godzinie 9.00, jed-
nak już o 8.30 na miejscu 
rozdawane były kamizelki 
odblaskowe i prowadzona  
była rejestracja uczestników. 
Komandorem głównym był Ja-
cek Spilaszek, absolwent 80. 
Trasa rajdu biegła ulicami: Pił-
sudskiego, Ziemowita, War-
szawską, Łowicką, przez Kuzno-
cin, Ćmiszew Parcel, Rybno, 
Matyldów, Sewerynów do Brzo-
zowa Starego, gdzie na terenie 
Szkoły Podstawowej odbył się 
piknik z kiełbaskami, napojami, 
oraz dobrą muzyką. Powrót 
uczestników we własnym zakre-

sie około 
godziny 
13.00.  
Wszyscy 
zaintere-
sowani 
udziałem 
w rajdzie 
musieli 
wypełnić 
zgłoszenie, które można było 
pobrać online w migającej za-
kładce „Jubileusz” na naszej 

stronie 
inter-

netowej www.80-
sochaczew.pl , mogli go wypeł-
nić też osobiście w sekretariacie 
szkoły. Zgłoszenia były przyjmo-
wane do 7 kwietnia. Warto 
również było zapoznać się z re-
gulaminem rajdu dostępnym na 
stronie szkoły. 
W rajdzie mogły wziąć udział 
osoby powyżej 18 roku życia, 
niepełnoletni uczestnicy byli 
zapisani jedynie za zgodą rodzi-
ców, po wcześniejszym uzgod-
nieniu z organizatorem. 
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       Z pilotem w ręku 

Pewnie większość z Was 
mając chwilę odpoczynku 
decyduje się na ogląda-
nie telewizji. 
Bierzecie pilota i 
pyk....pyk. A tu reklamy, 
tam 1240 odcinek "Mody 
na sukces", kolejny pro-
gram, kolejna reklama, 
pyk tym razem Tv Market. 
A może zostawimy to na 
chwilę? Prawdopodobnie 
zaraz się skończy, a na jej 
miejsce dadzą coś o wiele 
bardziej interesującego. 
W tej reklamie mowa jest 
o napoju x chcą nam 
uświadomić, że jest dużo 
tańszy niż napój y.  Stara-
ją się  nas przekonać, że w 
Markecie jest chrząszcz, 
który sprawia, że wszyst-
kie produkty są tanie. 
Ludzie są przyzwyczajeni 
do przerywania ich ulu-

bionych seriali w najmniej 
odpowiednim momencie. 
Czasami w nocy ma lecieć 
jakiś horror.  Byłoby fajnie 
gdyby nie to, że jest on 
puszczany po raz dziesią-
ty, do tego na tym samym 
kanale. W święta jest o 
wiele gorzej. Powtarzane 
są te same filmy. Wma-
wiają nam, że to 
"tradycja".  
Pewnie zastanawiacie się, 
dlaczego tak jest, otóż 

wydaje mi się, że osoba, 
która jest odpowiedzialna 
za układanie programu 
ma problemy z pamięcią. 
Jeżeli już chcą coś puścić 
w telewizji, niech to bę-
dzie jakaś nowość, którą 
wszyscy będziemy chcieli 
oglądać. 
Według mnie telewizja 
jest dla tych wybranych. 
Dla ludzi, którzy bez pro-
blemu odróżnią co dobre 
a co złe. Czy powinniśmy 

włączyć telewizor? 
To nie ode mnie zależy. 
Mogę wam tylko dora-
dzić. Ale pamiętajcie, że 
mimo wszystko to Wy 
macie takie urządzenie i 
to właśnie Wy powinni-
ście decydować, czy oglą-
dacie telewizję, czy też 
nie.  
 
Aleksandra Iwona Nowak 
2alo 

   ZNAJOMOŚCI NA ODLEGŁOŚĆ 
Znajomości zawierane przez inter-
net stały się w dzisiejszych cza-
sach bardzo popularne i coraz 
więcej osób korzysta z możliwości 
poznania drugiej osoby na odle-
głość. Jednak wszystko ma swoje 
plusy i minusy. Zakładając konta 
na różnych portalach społeczno-
ściowych możemy natknąć się na 
wiele ciekawych osób, z którymi 
łączą nas wspólne zainteresowa-
nia lub pasje.  

O wiele łatwiej jest nam poznać 
kogoś przez internet, poprzez pisa-
nie, gdzie czujemy większą swobo-
dę w wyrażaniu swoich myśli, niż 
poprzez rozmowę na żywo. Cza-
sem możemy rozumieć się z osobą, 
z którą piszemy i ufać jej  bardziej 
niż komuś, z kim spotykamy się na 

co dzień, ponieważ nie boimy się 
oceny ze strony osoby, która nas 
nie widzi codziennie. W internecie 
możemy pisać z najróżniejszymi 
ludźmi, między innymi z tymi, co 
mieszkają za granicą i przy okazji 
możemy podszkolić swój język, a 
także poznać kulturę innego kraju.  

Wirtualne znajomości mają rów-
nież kilka minusów. Nigdy nie ma-
my stuprocentowej pewności, kto 
się znajduje po drugiej stronie, mu-
simy być ostrożni i nie powinniśmy 
ufać ludziom, którzy zbyt szybko 
chcą się z nami spotkać lub wydają 
się po prostu podejrzani. Drugim 
minusem jest odległość. Często 
internetowi przyjaciele stają się dla 
nas po prostu przyjaciółmi, jednak 

zbyt duża odległość uniemożliwia 
nam częste spotkania i odczuwamy 
niedosyt w tej relacji. 

Internetowe znajomości mogą być 
bardzo przyjemne i korzystne, jed-
nak nie możemy zapominać o tym, 
że posiadanie przyjaciół, którzy są 
blisko nas jest bardzo ważne i nie 

można ich zastąpić kimś, kogo nie 
możemy widywać codziennie. 

Ola Rembiejewska 
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WAMPIRY–  TEMAT PRZEREKLAMOWANY, CZY JEDNAK NA TOPIE 

Pamiętniki Wampirów to amery-
kański serial stacji The CW, który 
został stworzony na podstawie 
serii powieści L. J. Smith o tym 
samym tytule. Serial rozpoczął się 
w 2011 roku i już po pierwszym 
sezonie zyskał ogromny rozgłos, w 
2017 roku produkcja serialu zosta-
ła zakończona, co było ciosem dla 
fanów tej serii. Serial opowiada o 
nastoletniej Elenie Gilbert (Nina 

Dobrev), która próbuje pogodzić 
się z tragiczną śmiercią rodziców. 
W szkole poznaje tajemniczego 
Stefana (Paul Wesley), który jak 
się później okazuje ma brata Da-
mona (Ian Somerhalder). Dziew-
czyna jednak nie wie że bracia Sa-
lvatore skrywają fascynującą ale i 
przerażającą tajemnicę. Produkcja 
jest oparta na micie o wampirach, 
o których raczej każdy słyszał. Jest 
to popularny temat, jednak zara-
zem jakże trudny, ponieważ aby 
wybić się z tym głównym wątkiem 
trzeba wyprodukować coś, co za-
skoczy wszystkich. Tak było z se-

rią The Vampire Dia-
ries- bo tak też brzmi 
oryginalna nazwa se-
rialu- każdy odcinek 
zaskakuje, bardziej, 
zagłębiamy się w to 
odkrywając nowe coraz 
bardziej przerażające 
tajemnice. Serial jest 
głównie skierowany do 
młodzieży szkolnej, co 
nie oznacza że przed-
stawiciele innych grup 
wiekowych nie mogą 
oglądać go. Uważamy, 
że ten serial jest na tyle 
ciekawy i przyciągający 
uwagę, że nikt nie mo-
że się przy nim nudzić, 
a nawet będzie z nie-
cierpliwością oczekiwał 
następnych odcinków. 
Na pewno pobudza on 
wyobraźnię i jest w stanie sprawić,  
że zaczniemy lubić fantastykę. Bar-
dzo polecamy, jest wart uwagi :) 

Wikoria i Aleksandra 1ALO 

Każdy z nas ma swoje marze-

nia. Jedni marzą o sprawach 

materialnych inni o sprawach 

duchowych. Jednak nie każdy z 

nas dąży do spełnienia swoich 

"fantazji". W spełnianiu tego, 

co dla nas ważne przeszkadza 

nam strach przed poraż-

ką. Zastanawiamy się: 

"co ludzie powiedzą?", 

"czy warto zaryzyko-

wać?". Na pewno wielu z 

nas zadaje sobie wiele 

innych, ciekawych, ale 

niekoniecznie 

przydatnych 

pytań. My ludzie mło-

dzi boimy się ryzyko-

wać, ale przecież "Nie 

ma tęczy bez deszczu". 

Może na początku, gdy 

coś się nie uda będzie-

my żałować tego że w 

ogóle spróbowaliśmy, 

ale na pewno nie jeden 

z nas kiedy będzie w przyszło-

ści wspominać minione lata 

uśmiechnie się i powie sobie w 

duchu "Było warto".  

"To możliwość spełniania ma-

rzeń sprawia, że życie jest tak 

fascynujące"~Paulo Coelho 

MARZENIA 
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CZY POTRAFIMY JESZCZE ROZMAWIAĆ? 

             Powiedzcie mi, co z tym światem 

się dzieje? Facebook, Twitter, Snapchat, 

Instagram, Fotka, Omegle, 6obcy, GG 

to tylko kilka z przykładowych portali 

społecznościowych, które zawładnęły 

naszym światem.  

             Pozwoliliśmy na to, aby kontakt z 

tymi którzy wcale nie są tak daleko od nas 

został na wirtualnym, a nie realnym grun-

cie. Mam siedemnaście lat i pomimo mło-

dego wieku wiele wiem o życiu i relacjach 

międzyludzkich.  

-"Hej." 

-"Cześć." 

-"Co tam?" 

-"Spoko. A tam?" 

-"Też." 

 

Może ktoś jeszcze doda jakąś emotkę i na 

tym koniec pisania. Nie zdajemy sobie 

sprawy jak wiele tracimy idąc na łatwiznę. 

A przecież, czy to takie trudne uśmiechnąć 

się i powiedzieć sąsiadowi "Dzień dobry", 

no tak, po co się wysilać skoro można go 

przecież "zaczepić" na portalu społeczno-

ściowym.  

             Wiele z nas nie zdaje sobie spra-

wy z tego, że im więcej spędzamy czasu w 

internecie, tym bardziej odcinamy się od 

rzeczywistego świata, przez co uwstecz-

niamy się. Czynności codzienne takie jak 

komunikowanie się z drugą osobą zaczy-

nają stwarzać nam trudności.  

             W zeszłym tygodniu byłam świad-

kiem "śmiesznej" sytuacji. Moja dobra ko-

leżanka Ania obchodziła urodziny, jak 

wiadomo Facebook przypomina o takich 

wydarzeniach znajomym solenizantki, bo 

przecież nie każdy ma głowę do dat, a po-

za tym zapamiętać pięćset, siedemset czy 

tysiąc dni i miesięcy kto kiedy się urodził 

trzeba być chyba robokopem. Przyszła do 

szkoły pięknie wystrojona, zadowolona i 

miała do tego prawo, bo przecież to był jej 

dzień. Gdy zaczęły się lekcje usiadła w 

ławce ze swoim przyjacielem Jankiem. 

Pod koniec zajęć, gdy zostało pięć minut 

do dzwonka, pani pozwoliła się spakować 

i grzecznie czekać na przerwę. W czasie 

oczekiwania Janek wyjął telefon i zaczął 

przeglądać Facebook'a, gdy wszedł w po-

wiadomienia zauważył, że jego koleżanka 

z ławki obchodzi osiemnaste urodziny i 

zamiast poczekać do przerwy, wycałować 

Ankę i złożyć jej piękne życzenia, ten im-

becyl napisał jej życzenia na Facebook'u, 

chociaż siedział dosłownie pół metra od 

niej. W jednej chwili z rozpromienionej 

Ani zszedł uśmiech.  

             Powiedzcie mi drodzy czytelnicy, 

czy takie zachowanie było normalne. Dla-

tego zwracam się teraz do wszystkich, 

ogarnijcie się dopóki wirus zwany 

"internetem" nie zjadł wam wszystkich 

szarych komórek. Wszystko jest dla ludzi, 

ale z umiarem.  

Angelika 
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Człowiek jest, nie bez 

powodu, nazywany 

najmądrzejszą i najin-

teligentniejszą istotą 

na Ziemi. W końcu ja-

ko jedyny był w stanie 

zdominować świat i 

podporządkować go 

sobie całkowicie. Wy-

znaczył na nim panu-

jące reguły i zasady. 

Każdej materii przypi-

sał daną nazwę i okre-

ślił jej cechy. Ustalił 

też, jakie zjawiska na-

leży potępiać, a jakie 

pochwalać. Jedną z 

nich jest właśnie mą-

drość, którą przez ty-

siące lat wysławiały 

tłumy, a jej odwieczną 

przeciwniczkę, głupo-

tę, starano się zrównać 

z ziemią. Niestety, jak 

wiadomo - bezskutecz-

nie. 

 Powszechnie krąży  

opinia, że to osoby w 

sędziwym wieku wiedzą 

najlepiej, a młodsze od 

nich o kilkadziesiąt lat 

pokolenia nawet do pięt 

im nie dorastają, bo "nie 

mają takiej wiedzy". Ale 

dlaczego to właśnie w 

tej grupie najbardziej 

doświadczonych person 

spotkamy najwięcej 

przykładów z niedoin-

formowaniem, fanaty-

zmem, rasizmem i inny-

mi, podobnymi, niezbyt 

pozytywnymi przypad-

kami? 

 

Większość przedstawi-

cieli generacji "życie na 

kartki" już nie chodzi do 

szkoły. Swój czas wolny 

przeznaczają na wyko-

nanie obowiązków do-

mowych. Gdy nadcho-

dzi pora relaksu, wybie-

rają oglądanie telewizji 

jako formę odpoczynku 

biernego, a potem kładą 

się spać. I tak zazwyczaj 

mija każdy dzień. Ich 

mózgi nie pracują inten-

sywnie, bo nie muszą. 

Wszystko mają 

"podawane na tacy". Nie 

chcą szukać prawdy "na 

własną rękę". Pozwalają 

swojemu umysłowi we-

getować. Ale co 

się dzieje z umie-

jętnościami, któ-

rych się nie ćwi-

czy? Odpowiedź 

jest prosta - prze-

padają. 

 

Rozum, tak samo 

jak i ciało, zostały 

stworzone po to, 

aby służyć ludzko-

ści aż po kres ich 

dni. Zwłaszcza to 

"pierwsze". Zdol-

ność myślenia jest 

nieodłącznym ele-

mentem życia. Je-

śli nie możemy 

analizować, jeste-

śmy martwi. 

Współczesne cza-

sy dążą do odebra-

nia nam owego 

"najcenniejszego 

skarbu", a my im 

w tym jeszcze po-

magamy, przyjmując 

gładko serwowane prze-

zeń "potrawy", z roku 

na rok coraz bardziej 

zwiększając dawkę, po-

nieważ "to wygodne i 

nam się należy, bo prze-

cież tyle w życiu prze-

szliśmy". Tylko, że po-

dążając tą drogą, nie-

chcący "obudzimy ze 

snu potwora" zwanego 

"lenistwem", który w 

większej mierze przy-

czyni się do eutanazji 

naszego myślenia.  

 

Wracając do głównego 

pytania tego tematu, 

stwierdzam, iż człowiek 

nie głupieje wraz z wie-

kiem. On tylko staje się 

bardziej podatny na ha-

sła zachęcające do stylu 

życia opartego na kon-

sumpcji. Upływające 

lata wywierają na nim 

coraz większy nacisk na 

przyswajanie rzeczy nie-

skomplikowanych. Stąd 

tyle osób o zbyt prostym 

myśleniu w tym prze-

dziale wiekowym. Z 

resztą ciężko być pro-

duktywnym, gdy więk-

szość postanawia 

"odpocząć". 

Kasia 

CZY GŁUPIEJEMY WRAZ Z WIEKIEM 
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26 kwietnia odbyły się Między powiatowe 

Finały Tenisa Stołowego Szkół Ponad-

gimnazjalnych  w Grodzisku Mazowiec-

kim. W zawodach wzięło udział pięć 

szkolnych drużyn z następujących miej-

scowości: Nadarzyn, Grodzisk Mazowiec-

ki, Żyrardów, Pruszków a także nasza 

szkoła. Reprezentantki ze szkoły z Gro-

dziska Mazowieckiego przegrały w me-

czu o wejście do finału z dziewczynami z 

Pruszkowa , i takim sposobem zajęły 3 

miejsce. Natomiast reprezentantki szkoły 

w Pruszkowie zagrały w finale o zwycię-

stwo z naszymi dziewczynami. Po cięż-

kiej i emocjonującej walce nasza szkoła 

wygrała 3:1 z rywalkami i zajęła 1 miej-

sce. Zwycięstwo zapewniły nam Aleksan-

dra Paruszewska z klasy 1DT , Aleksan-

dra Panek z klasy ALO a także ich opie-

kun Jakub Seklecki. Wszyscy jesteśmy 

pod wielkim wrażeniem sukcesu dziew-

czyn i życzymy dalszych wygranych.  

 

ZWYCIĘSTWO TENISISTEK! 

W naszej szkole zakończony 
został remont  pracowni obrób-
ki skrawaniem w budynku, w 
którym odbywają się zajęcia 
praktycznej nauki zawodu. Jest 
to największa  szkolna pracow-
nia zawodowa o powierzchni  
180 m2. Zajęcia mają tu m.in.. 
uczniowie Technikum Mecha-
nicznego. 

Remont podłogi był niezbędny, 

pamiętała ona odległe lata  50.  i 

zagrażała bezpieczeństwu 

uczniów.  Zamiast dotychczaso-

wej posadzki położono kostkę 

betonową, którą  dodatkowo 

zabezpieczono  przed nieko-

rzystnym wpływem  różnych  

czynników.  Zdecydowano się 

na ten typ posadzki, ponieważ 

w  pracowni mieszczą się cięż-

kie urządzenia – tokarki, szli-

fierki. Prace remontowe pochło-

nęły kwotę około 30 tysięcy zło-

tych i teraz podłoga po-

winna  służyć uczniom  

przez kolejne lata. 

Szkolne pracownie, w 

których odbywa się 

praktyczna nauka za-

wodu są stopniowo re-

montowane i dostoso-

wywane do zmieniają-

cych się  form kształce-

nia. Oczywiście wymia-

na wyposażenia jeszcze potrwa, 

ale  najbardziej pilne remonty 

zostały już wykonane. Teraz 

kolej na następne. 

 

   REMONT W OSIEMDZIESIĄTCE 
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W piątek 28 kwietnia w naszej szkole 

miało miejsce wyjątkowe wydarze-

nie. Tego dnia przed budynkiem 

szkoły odsłonięto specjalny obelisk 

z pamiątkową tablicą na 90.lecie 

szkoły. Pod nią wmurowano spe-

cjalną kapsułę czasu. Została ona 

wykonana w szkole, przez uczniów 

przedmiotów zawodowych, pod 

kierunkiem pana Krzysztofa Pio-

trowskiego.  

Pod pomnikiem umieściła ją Pani dy-

rektor, Julia Jakubowska. Kapsuła bę-

dzie przechowywana dla uczniów, 

którzy otworzą ją za 30 lat, w jubile-

usz 120.lecia. W kapsule, oprócz kart 

z dziennika lekcyjnego umieszczono 

również listy, zdjęcia budynku szkol-

nego i nauczycieli oraz listy do po-

tomnych napisane przez uczniów na-

szej szkoły, zaproszenia na Jubileusz, 

gazetkę szkolną „ 

 

Cichacz2”, pamiątkowy breloczek, te-

lefon komórkowy i długopis. 

Patrycja Włodarska 1alo 

 KAPSUŁA CZASU 
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Serial, nie tylko dla młodzieży! 

 

Gra miejska 

"Patron" zakoń-

czona.  

Uczniowie biorący 

udział w zabawie 

mieli do wykona-

nia kilka zadań. 

Rozwiązanie krzy-

żówki, udzielenie 

pierwszej pomocy, konku-

rencje zręcznościowe, son-

da uliczna, zadania z bu-

downictwa, to niektóre z 

nich. Zwycięzcami zostali 

uczniowie klas drugich 

technikum reprezentowani 

przez Piotra Wiktorowicza, 

Patryka Paradowskiego, 

Kamila Genslera, 

Adama Zako-

ścielnego i Kon-

rada Kempczyń-

skiego.  

Gratulacje!  

GRA MIEJSKA 

„ 13 Reasons Why” to amery-

kański serial wyprodukowany 

przez Netflix. Jest 

on  adaptacją powieści Jaya 

Ashera o tym samym tytule. 

Serial składa się z 1 sezonu, w 

którym mieści się trzynaście 

odcinków.  

Opowiada on o nastoletniej Han-

nah Baker, która nagrała na 13 

kasetach powody, dla których 

popełniła samobójstwo, każde 

nagranie opowiada o jednej oso-

bie, która przyczyniła się do 

śmierci głównej bohaterki. Seria 

pokazuje nam, co dzieje się w 

szkołach i z jakimi problemami 

zmagają się ich uczniowie m.in 

odrzucenie ze strony rówieśni-

ków. Produkcja według nas daje 

do myślenia.   

Choć może się wydawać, że hi-

storia w “13 powodach” jest 

bliższa nastolatkom z USA, to 

problem, a w zasadzie problemy, 

przedstawione w serialu znane są 

nastolatkom w wielu krajach.  

W Polsce jak najbardziej też. Bo 

to nie jest serial tylko o samobój-

stwie nastolatki. To serial o reak-

cjach na śmierć, o dorosłych, o 

instytucjach, które sobie nie ra-

dzą, o nas.  

Młody człowiek nie dźwiga na 

swoich brakach ciężaru lżejszego 

od dorosłych. Ten ciężar jest 

często dużo większy, bo ten, któ-

ry go dźwiga często czuje się 

opuszczony, zdany tylko na sie-

bie. Więc jesteśmy pewne, że po 

obejrzeniu tego serialu każdy 

może wynieść coś dla siebie.  

Serial jest przeznaczony dla na-

stolatków oraz dla dorosłych, 

ponieważ tematyka jest dosyć 

poważna.  

Zapewniamy że miłośnicy zaga-

dek i tajemnic a także romansu 

nie będą się nudzić.  

Bardzo polecamy "13 Reasons 

Why" i z niecierpliwością czeka-

my na następny sezon, ponieważ 

producenci wraz z aktorami za-

pewniają nas, że ma on się uka-

zać.  

  

Wiktoria i Aleksandra 1ALO 
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Gwiazdy ich lęki! 

Michael Jackson 

Jeśli myślisz, że życie 
Michaela było bajką to 
się grubo mylisz… Bi-
cie, odizolowanie od 
świata, samotność, a w 
zamian ciągłe ćwicze-
nia głosu i praca ponad 
siły – tak wyglądały 
metody wychowawcze 
ojca króla popu Jose-
pha Jacksona, którego 
ambicje doprowadziły 
do m.in. dysmorfofo-

bii. Jest to nieakceptacja 
własnego ciała. Wsku-
tek której zaczął robić 
sobie coraz to więcej 

operacji plastycznych, 
które zaważyły na jego 
życiu. 

W ciągu swojego życia 
Jackson nie stronił rów-
nież od środków psy-
chotropowych, które 
pozwalały mu się wyci-
szyć i pozbyć tremy. W 
krótkim czasie muzyk 
stracił panowanie nad 
ilością przyjmowanych 
leków i popadł w głę-
bokie uzależnienie, któ-
re zszargało mu zdro-

wie i pogłębiło zaburze-
nia psychiczne, na które 
cierpiał. Zarabiał milio-
ny i nie skąpił w wyda-
waniu ich na rzeczy, 
które rekompensowały 
mu stracone dzieciń-
stwo np. prywatne zoo 
czy własny park roz-
rywki. W ostatnich la-

tach król popu 
żył samotnie, nę-
kany przez po-
ważne choroby, 
które były skut-
kiem wieloletnich 
eksperymentów z 
własnym organi-
zmem. Zakończył 
żywot według 
oficjalnych źródeł 
przez przedaw-
kowanie leków, 

które do dziś, nie wia-
domo, czy sam zażył. 

„Pozwólcie mi 
umrzeć!” – te słowa 
wypły-
nęły w 
chwi-
lach 
słabo-
ści z 
ust 
Maryli 
Mon-
roe. 
Mari-
lyn 

Monroe, 
od lat 
zmagała 
się z 
chorobą, 
której 
przy-
czyną 
były deficyty uczucio-
we w rodzinie. To de-
presja prawdopodobnie 
posunęła ją do samobój-
stwa. Również stereo-
typ głupiutkiej blon-
dynki doskwierał jej na 
co dzień. Jednak była to 
cierpiąca smutna kobie-
ta. Marilyn wiecznie 
obawiała się popadnię-
cia w szaleństwo.  

Krzywe spojrzenia in-
nych, nieszczere i za-
zdrosne uśmiechy przy-
ćmiewały jej radość ży-
cia.      Dokładnie 5 
sierpnia 1962 roku 
skończyły się jej cierpie-

nia. U znalezionej o 4 
nad ranem w sypialni 
trzymającej słuchawkę 
telefonu Monroe 
stwierdzono zgon. Ob-
ok leżały fiolki po le-
kach.  

Jakub Tomaszewski I alo 
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 Około 200 absolwentów  prawie 

200 zaproszonych gości, przyjaciele 

i sympatycy szkoły, Medal Pamiąt-

kowy Pro Masovia nadany przez 

marszałka województwa  mazo-

wieckiego, gratulacje i życzenia dla 

szacownej Jubilatki – oto jak wy-

glądał jubileusz 90.lecia  

„Osiemdziesiątki”. 

3 czerwca  w ZS CKP odbyła się 

uroczystość z okazji jubileuszu 

90.Lecia szkoły oraz nadania jej 

imienia Ignacego Włodzimierza 

Garbolewskiego.  Jej uczestnicy 

najpierw wzięli udział  w mszy , 

którą celebrował ksiądz prałat Piotr 

Żądło w kościele pod wezwaniem 

Św. Wawrzyńca, a następnie uro-

czysty orszak przemaszerował przy 

dźwiękach  Sochaczewskiej Orkie-

stry Dętej pod kierunkiem Pawła 

Baca  ulicami miasta do siedziby 

„Osiemdziesiątki”. Tu gości i absol-

wentów witali uczniowie i nauczy-

ciele szkoły, honory gospodyni  

pełniła dyrektor Julia Jakubowska,  

która najpierw zaprosiła przybyłych 

gości na odsłonięcie tablicy pamiąt-

kowej poświęconej założycielowi i 

pierwszemu dyrektorowi szkoły 

Antoniemu Kosińskiemu. Julia Jaku-

bowska w  swoim wystąpieniu 

przypomniała, że już wcześniej, 28 

kwietnia  odsłonięta została tablica 

pamiątkowa  na 90.lecie szkoły , 

również wtedy  wmurowano kapsu-

łę czasu, która może być otwarta po 

120 latach. Odsłonięcia tablicy 

poświęconej Antoniemu Kosińskie-

mu   dokonał jeden z najstarszych, 

byłych dyrektorów 

„Osiemdziesiątki”  Stanisław Kwiat-

kowski. Tablicę, zgodnie ze zwycza-

jem,  poświęcił ks. prałat Piotr 

Żądło.  

Uroczyste obchody jubileuszowe 

odbywały się w obecności władz 

samorządowych i licznych zaproszo-

nych gości. Władze miejskie repre-

zentowali burmistrzowie: Piotr 

Osiecki oraz Dariusz Dobrowolski i 

Marek Fergiński, powiat: starosta 

Jolanta Gonta oraz przewodniczący  

Rady Powiatu Andrzej Kierzkowski. 

Na uroczystości obecni byli również 

wójtowie gmin, dyrektorzy wydzia-

łów starostwa powiatowego, a 

także  dyrektorzy sochaczewskich 

szkół oraz pracodawcy współpracu-

jący ze szkołą. Uroczystość prowa-

dzili:  dyrektor szkoły Julia Jakubow-

ska, Grażyna Bolimowska-Gajda – 

polonistka, dziennikarka oraz Julian 

Tasiecki - Komitet Organizacyjny 

Obchodów Jubileuszowych. 

Oczywiście najważniejsi tego dnia 

byli absolwenci szkoły, którzy   

pojawili się po latach, by spotkać 

się z kolegami,  porozmawiać, od-

szukać i rozpoznać w tłumie tych 

dawno nie widzianych - co nie 

zawsze było łatwe. Lata mijają 

nieubłaganie… Wśród  absolwen-

tów był m.in. Wojciech Klusek, 

który przyleciał na spotkanie z 

kolegami  ze Stanów – był na po-

przednim jubileuszu pięć  lat temu i 

ma nadzieję, że  kolejny jubileusz 

szkoły również go nie ominie. 

Gdy w sali, w której odbywała się 

uroczystość, pojawił się portret 

Ignacego Włodzimierza Garbolew-

skiego  wykonany przez Wincente-

go Orłowskiego, a ufundowany 

przez nauczycieli „Osiemdziesiątki”,  

nastąpił  moment nadania szkole 

imienia.  Przewodniczący Rady 

Powiatu Andrzej Kierzkowski odczy-

tał uchwalę powiatu  o nadaniu  

imienia poszczególnym typom  

szkół.  Dyrektor Julia Jakubowska 

wygłosiła laudację, w której zapre-

zentowała  sylwetkę patrona i  

podejmowane w związku z tym 

działania szkolnej społeczności. I tak 

oto  ZS CKP jest  szkołą imienia 

Ignacego Włodzimierza Garbolew-

skiego. 

W dalszej części uroczystości  za-

proszeni goście składali życzenia i 

gratulacje Szacownej  

Jubilatce na ręce  dyrektor Julii 

Jakubowskiej. Starosta Jolanta 

Gonta  gratulowała uczniom i nau-

czycielom sukcesów, burmistrz 

Piotr Osiecki podkreślał, że 

„Osiemdziesiątka” to kuźnia kadr 

samorządowych. 

Joanna Szymańska  

absolwentka szkoły  

w imieniu Komite-

tu Organizacyjne-

go, który cały rok 

koordynował przy-

gotowania, podzię-

kowała Wszystkim, 

którzy pomogli  

szkole w  organiza-

cji jubileuszu. W 

tym szczególnym 

dla 

„Osiemdziesiątki” 

dniu  nie mogło 

również zabraknąć 

rodziny patrona, 

którą reprezento-

wała  jego wnuczka  

Anna Garbolewska

-Jaruchowska.  W 

swoim wystąpieniu 

przypomniała sylwetkę dziadka  i 

dziękowała za wyróżnienie, jakie 

spotkało jej rodzinę. 

 Szkołę docenił  i wyróżnił marsza-

łek województwa mazowieckiego  

Adam Struzik, który nadał ZS CKP 

Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” . 

Medal  w jego imieniu wręczył  

obecny na uroczystości Adam Orliń-

ski - radny Sejmiku Wojewódzkiego. 

  Dla zaproszonych  gości, przyjaciół 

szkoły przygotowane zostały oko-

licznościowe statuetki, których 

pomysłodawcą i autorem był Adam 

Sosnowski – absolwent szkoły. 

Wręczono je przedstawicielom  

władz samorządowych, byłym dy-

rektorom i wicedyrektorom, człon-

kom Komitetu Organizacyjnego, 

najstarszym nauczycielom szkoły, a 

także osobom prywatnym i fir-

mom , które wsparły rzeczowo i 

finansowo organizację uroczystości 

jubileuszowych. Absolwenci miło 

zaskoczyli dyrektor Julię Jakubow-

ską, której wręczyli pamiątkową 

statuetkę z okazji jubileuszu. Nagro-

dy wręczono również uczniom, 

którzy zwyciężyli w konkursach i 

zawodach organizowanych z okazji 

jubileuszu.  

Absolwenci, podobnie jak cztery 

lata temu, wpadli na pomysł spe-

cjalnej skarbonki (własnego projek-

tu i wykonania), która podczas 

uroczystości krążyła  wśród publicz-

ności i do której wrzucano datki z 

przeznaczeniem na potrzeby szkoły 

– zebrano około  2 tysięcy złotych. 

Uroczystość zakończyła część arty-

styczna zatytułowana „Lata dwu-

dzieste….”.  Uczniowie zaprezento-

wali muzyczną wyprawę w prze-

szłość, by obecni absolwenci mogli  

powspominać  lata spędzone w 

szkole, przypomnieć sobie piosenki 

i wydarzenia, które im wtedy towa-

rzyszyły.   Na scenie rozbrzmiewały 

dźwięki przebojów sprzed lat w 

wykonaniu uczniów Osiemdziesiąt-

ki, a  nad sceną, na ekranie można 

było oglądać zdjęcia i filmy opowia-

dające o przeszłości i dniu dzisiej-

szym szkoły. To była bardzo udana 

część artystyczna, którą przygoto-

wali uczniowie pod kierunkiem 

nauczycielek: Alicji Pawlak, Ewy 

Chaber i Marii Kowalskiej. I tak oto 

Osiemdziesiątka uczciła swoje dzie-

więćdziesięciolecie, teraz czeka  na 

kolejny jubileusz.  100.lecie! 

Grażyna Bolimowska-Gajda 

90 LAT MINĘŁO 
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PODPATRZENI ! 

 

 

Pani Grażyna 
Bolimowska-
Gajda. Nasza po-
lonistka,  która 
oprócz literatury 
ma mnóstwo in-
nych zaintereso-
wań oraz pasji. 
Spełnia się za-
wodowo pracu-
jąc w naszej 
szkole oraz  w 
sochaczewskim 
radiu. Jest najpo-
pularniejszym 
głosem naszej 
szkoły i Socha-
czewa. 


