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Zdecydowaliśmy, że 
jubileusz będzie trwał 

długo, by wszyscy 
zainteresowani mogli 
w nim uczestniczyć. 
Poinformowaliśmy o 
jubileuszu wszelkimi 
obecnie dostępnymi 
kanałami informacji, 
portalami społeczno-
ściowymi – ponieważ 
jednak szkoła to lu-
dzie, więc przekaz 

bezpośredni był jed-
nym z najważniej-

szych.  

Celem takiego wyboru 
świętowania  było zin-

tegrowanie byłych i 
obecnych pedagogów, 

byłych i obecnych 

uczniów, było przy-
wołanie wspomnień o 
absolwentach, jak rów-
nież konsolidacja śro-
dowiska Osiemdzie-

siątki, bo takie istnieje, 
we wspomnieniach, 
doświadczeniach, w 

pamięci.  

Jeszcze  w kwietniu 
2016 roku, w dniu, w 
którym maturzyści 

otrzymywali świadec-
twa ukończenia szkoły 
gościliśmy absolwen-

tów szkoły, którzy ma-
turę zdali w 1966 roku. 
Tak. Byli obecni, spo-
tkali się z nami i po 
raz drugi otrzymali 

świadectwa dojrzało-
ści, tyle że  już niefor-

malne, ponieważ  
świadczące o ich doj-

rzałości życiowej.  

A już na początku ro-
ku szkolnego 2016 po 

uchwale Rady Pedago-
gicznej i utworzeniu 

Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów, na 

którego czele stanął…  
i w skład którego poza 
nauczycielami  weszli 
również dawni absol-
wenci szkoły,  został 
dokładnie przedsta-

wiony harmonogram 
obchodów.  
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Nie tylko spotkanie z historią w Osiemdziesiątce! 
W programie jubileuszo-
wych obchodów z 90. le-
cia "Osiemdziesiątki" 
przewidziano spotkania z 
ludźmi, którzy odegrali 
znaczącą rolę w historii 
szkoły lub wywierają duży 
wpływ na jej obecny 
kształt. Jeśli chodzi o hi-
storię, to Stanisław Kwiat-
kowski należy do jednych 
z tych, którzy funkcję dy-
rektora pełnili kilka ka-
dencji - 12 lat. A dzień 
dzisiejszy Osiemdziesiątki 
to m.in. współpraca ze 
znaną sochaczewską firmą 
Sarens Polska. 

 
W środę 14 grudnia w 
szkole odbyło się spotka-
nie z przedstawicielem 
firmy Sarens, uczestniczyli 
w nim uczniowie techni-
kum - m.in. klasa technik 
urządzeń dźwigowych. 
Funkcjonuje ona od no-
wego roku szkolnego. 
Współpraca z firmą Sa-
rens, która znana jest 
m.in. z montażu konstruk-
cji dźwigowych rozwija się 
bardzo dobrze od kilku 
lat, a może być dla 
uczniów jeszcze bardziej 
znacząca, ponieważ - jak 
dowiedzieli się na spotka-
niu - firma stwarza możli-

wości podjęcia w niej pra-
cy, a profil ZS CKP jak naj-
bardziej odpowiada jej 
zapotrzebowaniom. Adam 
Brzeziński - absolwent 
Osiemdziesiątki - który w 
Sarensie jest asystentem 
serwisów - prezentował 
swoim młodszym kole-
gom różne ścieżki kariery, 
różne opcje zatrudnienia 
w firmie Sarens, funkcjo-
nującej zarówno na rynku 
krajowym jak również 
zagranicznym. Przybliżał 
szczegóły różnych specjal-
ności - monter żurawi 
wieżowych, monter żura-

wi mobilnych, operator 
SMPT i innych. Zapewniał, 
że Osiemdziesiątka daje 
podstawy do wykonywa-
nia takiego zawodu, oczy-
wiście pod warunkiem, że 
kandydat na montera czy 
serwisanta lub konserwa-
tora chce się uczyć, potra-
fi czytać rysunki technicz-
ne i to nie tylko w języku 
polskim. Tym, którzy będą 
zainteresowani pracą, 
firma oferuje kursy i szko-
lenia, a także interesującą 
i rozwijającą pracę na te-
renie całego kraju. 
 
Prezentacja firmy Sarens 
złożyła się na pierwszą 

część spotkania z ucznia-
mi. W drugiej ich gościem 
był wieloletni dyrektor 
szkoły Stanisław Kwiat-
kowski. Do Osiemdziesiąt-
ki przyszedł w roku 1971 i 
przepracował w niej 26 
lat, w tym 12 jako dyrek-
tor. 
 
Stanisław Kwiatkowski 
opowiadał, jak zapamiętał 
szkołę, gdy rozpoczynał w 
niej pracę - internat na 
drugim piętrze, surowe 
warunki panujące na dole 
w szatniach, to m.in. 
utkwiło w jego pamięci. 
Podkreślał, jak bardzo 
szkoła rozwinęła się w 
porównaniu z tym, co zna 
z przekazów historycz-
nych. Np. w roku 1956 
warsztaty znajdowały się 
w lokomotywowni i pry-
watnym budynku p. Gór-
skiego przy ulicy 15 sierp-
nia. Stanisław Kwiatkow-
ski podkreślał, jak wielką 
metamorfozę przeszła 
szkoła, od ogromnej ilości 
bardzo zróżnicowanych 
zawodów - uczono w niej i 
kowali i zegarmistrzów - 
do węższej grupy zawo-
dów, ale bardziej specjali-
stycznych. Nie krył satys-
fakcji z powodu ogromne-
go zainteresowania praco-
dawców absolwentami 
"Osiemdziesiątki". W la-
tach 90. przyjeżdżali do 
szkoły i podpisywali umo-
wy przedwstępne z 
uczniami, w ten sposób 
zapewniali sobie pracow-
ników: Mera w Błoniu, 
Zakłady w Chodakowie i 
Boryszewie a także inne. 

Szkoła już wtedy znana 
była w całym kraju. 
 
Stanisław Kwiatkowski 
zachęcał do nauki, zauwa-
żył, że specjalizacja tech-
nik urządzeń dźwigowych 
daje ogromne perspekty-
wy i uczniowie powinni je 
wykorzystać. A ci pytali 
gościa, o jego największe 
osiągnięcia jako dyrektora 
szkoły. Stanisław Kwiat-
kowski opowiadał o 
współpracy z Politechniką 
Łódzką, która uznawała 
egzamin maturalny jako 
egzamin wstępny na wyż-
szą uczelnię - zdając ma-
turę absolwenci Osiem-
dziesiątki jednocześnie 
zaliczyć mogli egzamin 
wstępny na Politechnikę 
Łódzką. Inny ważne osią-
gnięcie to współpraca z 
Instytutem Spawalnictwa 
w Gliwicach. Pytania 
uczniów dotyczyły rów-
nież przyszłości oświaty, 
zmian, jakie zapropono-
wałby były dyrektor dys-
ponujący tak ogromnym 
doświadczeniem. Stani-
sław Kwiatkowski starał 
się żartować, w końcu był 
nauczycielem i wie, że 
uczniów niełatwo zainte-
resować. Jak zauważył na 
zakończenie, potrafił im 
bardzo wiele wybaczyć, 
ale pod warunkiem, że się 
uczyli. Broić, jak powie-
dział, jest rzeczą uczniow-
ską, nauczycielską jest 
wybaczać. 
 
Grażyna Bolimowska-
Gajda 
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 31 stycznia w 
ramach obchodów jubi-
leuszu naszej szkoły 
odbyło się spotkanie  
z byłą nauczycielką ma-
tematyki i przedstawi-
cielką firmy budowla-
nej, KIM – Barbarą 
Wróblewską.  

 W spotkaniu 
brały udział klasy o pro-
filu budowlanym: Ibt, 
IIIbt i IVbt. Rozpoczęli-
śmy krótką prezentacją 
promującą ten kieru-

nek. Pani Barbara opo-
wiadała nam  
o pracy w szkole, wspo-
minała miło uczniów, 
przybliżała nam aspekty 
pracy w przedsiębior-
stwie, które od lat jest 
darczyńcą materiałów 
budowlanych dla naszej 
szkoły. Utwierdzała nas 
w przekonaniu, że bu-
downictwo jest słusz-
nym kierunkiem, w któ-
rym warto się rozwijać. 

 

Z cyklu spotkanie—stawiam na budownictwo! 

Konkurs Sudoku i matematyka 

 W poniedziałek, 
13 marca br. odbyło się 
– w ramach Jubileuszu 
Szkoły - kolejne spotka-
nie z byłym nauczycie-
lem „Osiemdziesiątki”. 
Okazją do uroczystej 
wizyty było podsumo-
wanie eliminacji kon-
kursu Szkolny Mistrz 
Sudoku. Zmagania mło-
dych wielbicieli łamigłó-
wek zostały rozstrzy-
gnięte! Wręczenie na-
gród połączone było z 
prezentacją multime-
dialną pt. „Lwowska 
Szkoła Matematyczna”.  

Niezmiernie miło było 
nam przywitać na tej 
uroczystości Panią Bo-
gumiłę Lipską-
Ostromęcką, byłą wice-
dyrektor  
i nauczycielkę matema-
tyki naszej szkoły. Pani 
dyrektor Julia Jakubow-
ska wraz z panią Ostro-
męcką wręczyła nagro-
dy Mistrza Sudoku. Mi-
strzem Sudoku został 
Dominik Piotrowski  
z kl. 3ET, Wicemistrzem 
Sudoku została Marta 
Rybicka  
z kl. 4BT, Drugim wice-

mistrzem Sudoku zosta-
ła Aleksandra Gala z kl. 
2BLo. Składamy wielkie 
gratulację. Brawa dla 
zwycięzców.  

W drugiej części spotka-
nia przyszedł czas na 
wspomnienia. Pani 
Ostromęcka opowiada-
ła o swojej długoletniej 
pracy w 
„Osiemdziesiątce” oraz 
o swojej pasji, jaką jest 
podróżowanie. Opowie-
ści połączone były z re-

lacją fotograficzną. Wy-
raźnie wzbudziły wielkie 
zainteresowanie 
uczniów. Serdecznie 
dziękujemy za przyby-
cie. To było miłe  
i sentymentalne spotka-
nie. Konkurs oraz pod-
sumowanie wraz  
z prezentacją przepro-
wadziły panie Grażyna 
Mroczkowska oraz  Ka-
tarzyna Ostrzyżek wraz 
z klasą 3ET. 
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Lekcja historii z Eugenią Nalej  

 27 kwietnia 
2017 w ZSCKP odbyło 
się cyklicznie już kolej-
ne spotkanie z emery-
towanym nauczycielem 
panią Eugenią Nalej. 
Pani Eugenia Nalej to 
były nauczyciel historii. 
Przepracowała w naszej 
szkole ponad 20 lat. 
Uczyła historii z wielką 
pasją i zaangażowa-
niem. Wykształciła wie-

W czwartek 30 
marca 2017 r. z okazji 
przypadającej w tym 
roku 140 rocznicy uro-
dzin wybitnego poe-
ty Bolesława Leśmia-
na w kawiarni literac-
kiej ,,W 80”spotkali się 
miłośnicy poezji. Przy 
blasku świec, nauczy-
ciele i uczniowie wspól-
nie przysłuchiwali się 
pięknej recytacji utwo-
rów Leśmiana. Niezwy-
kle estetycznym prze-
życiem było wysłucha-
nie wyśpiewanych 
przez nasze uczennice 
wierszy. Doskonała in-
terpretacja oraz swo-
boda prezentujących 
zachwyciła zgromadzo-
nych w kawiarni. W 
gronie miłośników po-
ezji była pani wicedy-
rektor Anna Majcher 

oraz gość niecodzienny, 
egzaminator OKE i eks-
pert ds. oświaty, wielo-
letnia nauczycielka ję-
zyka polskiego w Ze-
spole Szkół CKP, pani 

profesor Maria Cen-
decka. Pani Cendecka z 
ogromną pasją oraz z 
dozą humoru opowia-
dała o ciekawostkach z 
życia Bolesława Le-

śmiana. Przede wszyst-
kim  dotyczących życia 
prywatnego poety (nie 
zabrakło pikantnych 
szczegółów). Nietypo-
wa lekcja na pewno 
pozostanie w pamięci 
uczniów. Pani Maria 
Cendecka podzieliła się 
także własnymi wspo-
mnieniami dotyczącymi 
pracy w naszej szkole. 
Matura pierwszych wy-
chowanków, wycieczki 
szkolne, zabawne zda-
rzenia, które stają się 
anegdotami - okazuje 
się zapadają w pamięci 
pedagoga na zawsze. 
Bardzo dziękujemy pa-
ni profesor Marii Cen-
deckiej za odwiedziny. 
To był miły czas, zarów-
no dla kadry jak i 
uczniów ZSCKP. 

Wspomnijmy to jeszcze raz…  
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le pokoleń młodych 
ludzi. Stworzyła 
w Osiemdziesiątce Izbę 
Pamięci, w której zgro-
madziła dużo pamiątek 
z przestrzeni kilkudzie-
sięciu lat historii okolic 

Sochaczewa. 

 Wszyscy zapro-
szeni na to spotkanie 
uczniowie i nauczyciele 
z wielką uwagą wsłu-
chiwali się w słowa Pa-

ni profesor o: począt-
kach jej kariery jako 
nauczyciela, najważ-
niejszych historycznych 
wydarze-
niach Osiemdziesiątki, 
zabawnych sytuacjach, 

które miały miejsce w 
przeszłości i ciekawych 
epizodach z życia szko-
ły.  

 Na szczególną 
uwagę zasługuje fakt, 
że pani Nalej swoje wy-
stąpienie przeplatała 
licznymi cytatami sław-
nych ludzi i maksyma-
mi łacińskimi. 

 Na koniec Pani 
profesor opowiedziała 
o swoich planach na 
przyszłość i udzielała 
odpowiedzi na pytania 
zadawane przez 
uczniów. 

Z cyklu spotkania: Roma Kania 
24 maja 2017 w 

ZS CKP odbyło się kolej-
ne spotkanie z emery-
towanym nauczycielem 
- panią Romą Kania. 
Pani Roma Kania to 
nauczycielka chemii i 
fizyki. Przepracowała 
w naszej szkole ponad 
30 lat. Uczyła chemii z 
wielką pasją i zaanga-
żowaniem. Organizo-
wała w naszej szkole 
wiele wycieczek eduka-
cyjnych do różnych 
miejsc w Polsce i za 
granicą, min. do Insty-
tutu Badań Jądrowych. 
Pod jej opieką ucznio-
wie przygotowywali 

wiele sesji naukowych z 
dziedziny promienio-
twórczości, np. uczczo-
ny został Rok Marii 
Skłodowskiej-Curie licz-
nymi sesjami, konkur-
sami oraz pokazami. 
Spotkanie z panią pro-
fesor zaczęło się od wy-
stąpienia uczniów klasy 
Ib LO pt. 
„Promieniotwórczość 
naturalna i sztuczna”. 
Następnie głos zabrała 
pani Kania. Wspomnia-
ła początki swojej ka-
riery jako nauczycielki, 
przypomniała kilka fak-
tów z historii Osiem-
dziesiątki, zabawnych 

sytuacji z życia szkoły, 
kiedy była czynnym na-
uczycielem, z rozrzew-

nieniem wspominała 
swoich uczniów. 

Małgorzata Buczek 
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Konkurs „Nauczyciel w karykaturze” rozstrzygnięty 

Zorganizowany 

w Roku Jubileuszo-

wym konkurs z okazji 

Dnia Edukacji Narodo-

wej cieszył się wyjąt-

kowo dużym zaintere-

sowaniem. Zgłoszono 

ponad 120 prac. Dzię-

kujemy wszystkim za 

udział, 

gratulujemy zwycięz-

com.  

Pier sze miejsce 

Patryk Ciba z klasy I ET, 

2 miejsce Paulina Król 

z klasy I CT,  3 miejsce 

Weronika Kulig I CT 

Na szczególne 

wyróżnienie zasługują 

uczniowie klas: I AT, I 

BT, I ET, I BL, którzy 

wykazali się największą 

kreatywnością. Nagro-

dy i wyróżnienia zosta-

ną wręczone na gali 

podsumowującej Rok 

Jubileuszowy w Osiem-

dziesiątce. 

 Jedną z imprez 
towarzyszących ob-
chodom 90.Lecia na-
szej szkoły, był konkurs 
wiedzy o jej historii. 
Został przeprowadzo-

ny dwuetapowo. W 
dniu 10 maja 2017 ro-
ku młodzież przystąpi-
ła do pierwszego eta-
pu, który miał formę 
testu.  Zgłosili się  

przedstawiciele 
wszystkich klas wcho-
dzących w skład  
ZSCKP.  

 Po 45 minutach 
znaliśmy już uczestni-

ków etapu drugiego. 
Zakwalifikowali się 
przedstawiciele klas: 
IaLO, IaT, IIalo, IIIbt, 
IIIet. 

 Drugi etap miał 
miejsce dnia 12 maja 
w świetlicy szkolnej. 
Poprzedzony został 
zarysem historii szkoły. 
Konkurowały ze sobą 
dwuosobowe drużyny 
z klas wyłonionych  
w pierwszym etapie 
rywalizacji. 

 Pierwszą część 
finału konkursu stano-
wił test pisemny, a 
drugą odpowiedzi ust-
ne. Zmaganiom towa-

Znamy naszą historię 
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rzyszyła publiczność 
zgromadzona w świe-
tlicy, która dopingowa-
ła uczestników oraz z 
ciekawością przysłuchi-
wała się prelekcji oraz 
odpowiedziom kole-
gów zaangażowanych 
w konkurs. 

 Zwyciezcą oka-
zała się drużyna klasy 
IIIet w składzie: Eryk 
Kosk, Dawid Tarczyk. 
Drugie miejsce zajęli 
Dominik Mikołajczyk i 
Patrycja Sztypok z IIal, 

trzecie drużyna z Iat: 
Małgorzata Olender i 
Maciej Rydel. Czwarte 
miejsce zajęła klasa Ial: 
Wiktoria Kobierecka  
i Karolina Bugaj, a pią-
te klasa IIIbt: Michał 
Kowalski. 

 Konkurs cecho-
wał wysoki poziom me-
rytoryczny oraz zainte-
resowanie młodzieży. 
Organizatorami impre-
zy towarzyszącej ob-
chodom jubileuszu 
ZSCKP byli pani dyrek-

tor Lucyna Sobieraj, 
Artur Kisiołek oraz Pa-
weł Dymek. 

 Gratulujemy 

uczestnikom i dziękuje-
my publiczności za za-
angażowanie. 

Trio  - basket 
Tradycyjnie 21 marca w 
hali sochaczewskiego 
MOSiR-u odbyły się już 
VI Mistrzostwa Socha-
czewskich Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Trio-
basket.  

W turnieju uczestniczy-
ło 8 drużyn z wszystkich 
szkół powiatowych by-
ły: Osiemdziesiątka, 
Ogrodnik, Iwaszkiewicz 
i Chopin. Organizato-
rem turnieju od lat są 
Starostwo Powiatowe w 
Sochaczewie i ZS CKP. 
Jak zawsze było mnó-
stwo emocji na boisku i 
wśród publiczności. 
Spójrzcie tylko na wyni-
ki! Sprawdźcie kogo wy-
różniono. Gratulujemy! 
Wyniki turnieju 
Dziewczęta 
Pantery - Lwice 2:2 
Lwice - Ogrodniczki 3:2 
Pantery - Ogrodniczki 

5:3 
Kolejność: 
1.Pantery (ZS CKP) 3 7-5 
2.Lwice (ZS CKP) 3 5-4 
3.Ogrodniczki (ZS RCKU) 
0 5-8 
Składy drużyn: 
Pantery: Ola Muszyń-
ska, Edyta Przyłoga, Do-
minika Sosnowska 
Lwice: Ola Nowakow-
ska, Natalia Pamięta, 
Wiktoria Niemiec 
Ogrodniczki: Aneta Dro-
bińska, Natalia Buczek, 
Sylwia Multan, Anna 
Płocińska, Anna Góral-
czyk 
Nagrody indywidualne: 
Dominika Sosnowska 
(Pantery) - najlepsza 
koszykarka turnieju 
Wiktoria Niemiec 
(Lwice) - najskuteczniej-
sza koszykarka turnieju 
Chłopcy 
Eliminacje - grupa A 

Jaguary - Dzwonki 5:1 
Kartofelki - Team Spirit 
7:6 
Kartofelki - Jaguary 6:3 
Dzwonki - Team Spirit 
8:3 
Kartofelki - Dzwonki 7:6 
Jaguary - Team Spirit 
7:3 
Tabela grupy A 
1.Kartofelki 6 20-15 
2.Jaguary 4 15-10 
3.Dzwonki 2 15-15 
4.Team Spirit 0 12-22 
Grupa B 
Helikoptery - Wagarusy 
4:1 
Ogrodnicy - Spóźnialscy 
6:2 
Ogrodnicy - Helikoptery 
7:5 
Spóźnialscy - Wagarusy 
5:2 
Helikoptery - Spóźnial-
scy 5:1 
Ogrodnicy - Wagarusy 
8:4 

Tabela grupy B 
1.Ogrodnicy 6 21-11 
2.Helikoptery 4 14-9 
3.Spóźnialscy 2 8-13 
4.Wagarusy 0 7-17 
Półfinały 
Kartofelki - Helikoptery 
8:3 
Ogrodnicy - Jaguary 8:3 
mecz o VII miejsce 
Team Spirit - Wagarusy 
6:2 
mecz o V miejsce 
Dzwonki - Spóźnialscy 
10:0 v.o. 
mecz o III miejsce 
Jaguary - Helikoptery 
4:2 
FinałKartofelki - Ogrod-
nicy 5:2 
Kolejność turnieju 
1.Kartofelki (ZSCKP): 
Dominik Walicki, Karol 
Kaźmierczak, Konrad 
Stańczak 
2.Ogrodnicy (ZSRCKU): 
Dawid Stypuła, Konrad 
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Kaczmarek, Jakub Anto-
lak, Mateusz Wódka 
3.Jaguary (LO Chopin): 
Eryk Wawrzyn, Bartek 
Włodarski, Jakub Wło-

darski, Damian Sobieraj, 
Marcin Kaniewski 
4.Helikoptery (ZS Iwasz-
kiewicz): Kacper Kłos, 
Rafał Wróbel, Dariusz 

Łukawski 
5.Dzwonki (ZSCKP): Ma-
teusz Karasek, Jan Pa-
biańczyk, Sebastian Szy-
merski 

6.Spóźnialscy: Jakub Je-
żak, Daniel Rutkowski, 
Kamil Mycka 
7.Team Spirit (ZSCKP): 
Maciej Wódka, Piotr 
Hetman, Cezary Marci-
niak 
8.Wagarusy (LO Cho-
pin): Adam Ertman, Ja-
kub Kaźmierski, Jakub 
Felczak 
Nagrody indywidualne 
Maciej Wódka (Team 
Spirit) - najlepszy koszy-
karz turnieju 
Jakub Antolak 
(Ogrodnicy) - najsku-
teczniejszy koszykarz 
turnieju  

Wygraliśmy w ostatnim turnieju 
 Zakończył się cykl 
jubileuszowych turniejów 
tenisa stołowego zorgani-
zowany przez naszą szko-
łę. W ostatnim z nich za-
grały pary mieszane. Zwy-
ciężył nasz mikst Aleksan-
dra Paruszewska i Piotr 
Michalczuk 
Pozostałe pary zajęły 
miejsca: 
5.Magdalena Bylicka, Ja-
kub Jagoda 
6.Weronika Podkańska, 
Jan Kawecki 
7.Aleksandra Panek, Jerzy 
Sęk (Gimnazjum Powiato-
we) 
8.Dominika Orłowska, Ro-
bert Zagrajek 
9.Wiktoria Flakowska, Jan 
Wnuk 

 Organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy 
bardzo pomogli przy orga-

nizacji turniejów, należą 
do nich: Daniel Chądzyń-
ski, Przemysław Wasilew-
ski, Elżbieta i Dariusz Zbo-

rowscy, Mieczysław Głu-
chowski, Renata Kubik 
oraz Tomasz Marciniak. 
Nasze zawody patronatem 

medialnym objął Express 
Sochaczewski oraz Soho-
PortalSport. 
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Rajd rowerowy z okazji 
90.Lecia Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego 

W nocy z piątku na so-
botę 21 kwietnia lało 
jak z cebra, wiatr mało 
głów nie pourywał tym, 
którzy nad ranem  wy-
bierali się w drogę, ale 
potem na szczęście  
aura trochę się uspo-

koiła i można było wy-
ruszyć w trasę. Chęć 
udziału w rajdzie orga-
nizowanym z okazji 
90.lecia Osiemdziesiąt-
ki zgłosiło ponad 120 
uczestników, nie wszy-
scy jednak stawili się na 
mecie, niektórych wy-
straszyła pogoda, jed-
nak ci najwytrwalsi nie 
zrezygnowali i o 8.30 
pojawili się przed szko-
łą.  

Ręce przymarzały do 
rowerów, ale wytrawni 
cykliści zadbali o stroje 
i niezbędne wyposaże-
nie. Poza tym wszyscy 
mieli specjalne kamizel-

ki odblaskowe, dla wła-
snego bezpieczeństwa.  
Rowerzyści pokonali 
ponad 20 kilometrów, 
pod wodzą komandora 
Jacka Pilaszka.  I udało 
się, wszyscy dotarli do 
mety, co prawda  nie-
którzy mieli kilkuminu-
towy odpoczynek, ale  
dzięki strażakom, któ-
rzy eskortowali  pele-
ton, szybko wracali na 

trasę.  Policja zadbała o  
bezpieczeństwo uczest-
ników, zawsze takie 

rajdy zabezpiecza, jak 
powiedział nam starszy 
aspirant Jarosław Bo-
gusz. 

  Na mecie w Szkole 
Podstawowej w Brzo-
zowie czekały na nich 
tradycyjne kiełbaski, 
trzeba było pokrzepić 
się, po bądź co bądź. 
sporym wysiłku. Go-
ścinnych progów uży-
czył dyr.  szkoły  An-
drzej Grabarek, który 
nie tylko podejmował 
uczestników Rajdu, ale 

również opowiedział o 
cichociemnych - w cza-
sie wojny właśnie tu 
trafił desant cichociem-
nych – przy okazji od-
była się więc krótka 
lekcja historii - szkoła 
nosi imię Żołnierzy AK 
Cichociemnych. Nau-
czyciele i uczniowie ZS 
CKP sprawili się na piąt-
kę – mówi Julia Jaku-
bowska dyrektor szko-
ły, która to wszystko 
ogarnęła. 

G. Bolimowska-Gajda 

A jednak pogoda sprzyjała Osiemdziesiątce 

WYDANIE JUBILEUSZOWE 2017, SOCHACZEW 



STR. 10 

Pamiątkowa tablica i wmurowanie kapsuły czasu  
28 kwietnia 

2017 roku podczas uro-
czystego zakończenia 
roku szkolnego dla ab-
solwentów Zespołu 
Szkół CKP został odsło-
nięty obelisk z marmu-
rową tablicą upamięt-
niającą 90. rocznicę po-
wstania Szkoły. Kamień 
ufundował Marek Mi-
siak – absolwent 

Osiemdziesiątki. Tablicę 
odsłoniła starosta po-
wiatu sochaczewskiego 
Jolanta Gonta razem  
z fundatorem. Obok 
obelisku zamurowana 
została kapsuła czasu 
wykonana przez Krzysz-
tofa Piotrowskiego – 
nauczyciela praktycznej 
nauki zawodu w Szkol-

nym Centrum Kształce-
nia Praktycznego.  

W kapsule znala-
zły się listy uczniów o 
dzisiejszej szkole, analo-
gowy telefon komórko-
wy, zdjęcie współczesne 
budynku, lista nauczy-
cieli i pracowników, ko-
miks  
o Osiemdziesiątce zre-
dagowany przez nasze-
go absolwenta Łukasza 

Kucińskiego, jubileuszo-
wy breloczek oraz ostat-
ni numer szkolnej gazet-
ki Cichacz2. Kapsuła mo-
że zostać otwarta na 
120.lecie szkoły, zatem 
za 30 lat.  

Niektórzy na 
pewno będą świadkami, 
kiedy kapsuła czasu 
znów ujrzy światło 
dzienne. 

 To było nieco-
dzienne wydarzenie.  
Nauczyciele, nie ucznio-
wie, wystawili spektakl 
z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Już sam ty-
tuł stanowił zachętę do 
obejrzenia tego niety-
powego spektaklu: „Ale 
w szkole jest wesoło…”! 

 Data premiery  
została odnotowana w  
szkolnej kronice: 
13.10.2016 r., w końcu 
nie co dzień się zdarza, 
żeby nauczyciele  spoj-
rzeli na siebie z przy-

mrużeniem oka. Scena-
riusz oryginalny, nie ja-
kieś tam przeróbki, au-
torstwa dyrektora Ma-
cieja Wódki –  w któ-
rym, jak widać, drzemie 
talent prześmiewczy, 
czego  nawet jego kole-
dzy nie byli świadomi. 
Oczywiście paru nauczy-
cieli dorzuciło kilka kwe-
stii, które uznali za cha-
rakterystyczne (m.in. 
Magdalena Szczepań-
ska). I tak oto powstało 
dzieło wyjątkowe, któ-
rego reżyserii podjęła 

się Maria Kowalska, a 
opracowanie muzyczne 
przygotowała Ewa Cha-
ber.  Wystąpili nauczy-
ciele - aczkolwiek nie 
wszyscy zostali zapro-
szeni do udziału. Oto 

obsada: Małgorzata Bu-
czek,  Anna Bargieł, 
Krzysztof Bargieł,  Bar-
bara Ciesielska, Katarzy-
na Gajda, Ewa Chaber, 
Julia Jakubowska, Anna 
Majcher, Artur Kisiołek, 

Nauczyciele Osiemdziesiątki na scenie! 
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Grażyna Mroczkowska, 
Maria Kowalska, Krzysz-
tof Łajca, Jakub Seklec-
ki, Tomasz Ertman, Ma-
ciej Wódka, Anna Świ-
noga, Lucyna Sobieraj, 
Magdalena Szczepań-
ska.  Chór: Gabriela 
Orzeszek, Dorota Golis, 
Monika Wasilewska, 

Piotr Mińkowki.  

  Pomysł spekta-
klu był następujący. Do 
nauczycieli przychodzą 
uczniowie, by się popra-
wić. Wiadomo,  za pięć 
dwunasta, czyli na chwi-
lę przed końcem roku. 
Żeby nie być gołosłow-
nym fragment tekstu:   
Przychodzi uczeń do 
profesora: Jest czer-

wiec, poprawić, by się 
pora. A na to wycho-
wawca rzecze: - Przecież  
ty dobrze wyglądasz 
człowiecze. Nie chodzi o 
masę, to już uczyniłem, 
raczej formę trochę po-
gubiłem. Oczywiście wy-
chowawca w takiej sytu-
acji nie może opuścić 

wychowanka, stąd jego 
deklaracja: Całym du-
chem jestem z tobą, jeśli  
Anioł Stróż i nauczyciele 
nam pomogą. Ucznio-
wie, jak to uczniowie, 
niektórzy  mało rozpo-
znawalni, jako że na lek-
cjach gościem bywali. 
zawsze liczą, że na ko-
niec nauczyciel się zła-
mie i dwóję postawi. 
Przecież doskonale zna-

ją  ich słabe punkty. Na-
uczyciel grozi: Sierpień 
będzie twój!, ale to ta-
kie „Strachy na Lachy”. 
Pomysł spektaklu pole-
gał na tym, by wyekspo-
nować charakterystycz-
ne cechy belfrów. Jeden 
używa marchewki i kija,  
a nam i tak palma odbi-
ja, że znów użyję cytatu, 
inny wierzy, że funkcje 
liniowe prostują ucz-
niowskie drogi. I można 
by tak przytaczać kolej-
ne fragmenty. Publicz-
ność, czyli uczniowie, 
bawiła się doskonale,  
nauczyciele mieli sporą 
tremę, a wydawać by 
się mogło, że skoro co-
dziennie występują  
przed klasą, to  z  takim 
przedstawieniem sobie 
poradzą bez problemu.  
Chwilami jednak z po-
wodu tremy  niejeden 
miał całkowitą pustkę w 
głowie, na szczęście 

wszystko się udało. 
Spektakl miał charakter 
interaktywny, czyli  wpi-
sał się w modne obec-
nie trendy, odbył się z 
udziałem publiczności, 
która dopowiadała pew-
ne kwestie i bardzo ży-
wo reagowała na  nau-
czycielskie gagi. Obej-
rzeli go uczniowie klas 
maturalnych, gdyż to 
oni mają największe do-
świadczenie w 
„trudnych” relacjach 
uczniów i nauczycieli. 

 Jak w  antycz-
nym spektaklu nie mo-
gło też zabraknąć chóru, 
który parafrazował  tek-
sty znanych przebojów, 
umieszczając je oczywi-
ście w szkolnych rea-
liach. W szkole może 
być wesoło… 

Grażyna Bolimowska-
Gajda 
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Przychodzimy, odchodzimy…  

Nie czas i miejsce tu na 
dokładną prezentację 
tego harmonogramu, 
ale  w skrócie wyglądał 
następująco. Spotkania 
z byłymi nauczycielami 
szkoły, którzy chętnie 
przyjmowali zaprosze-
nia od uczniów naszej 
szkoły – były więc roz-
mowy z dyr. Stanisła-
wem Kwiatkowskim, 
Barbarą Wróblewską i 
Marią Cendecką. Cały 
czas są gromadzone 
zdjęcia historyczne, 
okazjonalne teksty za-
mieszczamy w  szkolnej 
gazetce Cichacz2. Nato-
miast w prasie lokalnej 
ukazał się cykl artyku-
łów Izabeli Nalej pre-
zentujący historię 
„Osiemdziesiątki”. Od-
były się także zorganizo-
wane z rozmachem za-
wody sportowe: jak 
chociażby VI Mistrzo-
stwa Powiatu w Trio-
basket, w których 
uczestniczyli uczniowie  

wszystkich sochaczew-
skich szkół średnich – w 
sumie 8 drużyn i to były 
ogromne i niezapo-
mniane emocje. Za na-
mi również mistrzostwa 
szkoły w tenisie stoło-
wym – wielu uczniów  
amatorsko uprawia tę 
dyscyplinę sportu i to 
ono mieli okazję zapre-
zentować się na szer-
szym forum. 

Wreszcie najważniejsze. 
Osiemdziesiątka będzie 
miała patrona, którym 
zostanie Ignacy Włodzi-
mierz Garbolewski (nie 
wiem, czy wszyscy pa-
miętają, kiedyś patro-
nem szkoły, acz niefor-
malnym był WALTER, 
czyli Karol Świerczew-
ski, to też fragment hi-
storii Osiemdziesiątki, 
świadectwo przeszło-
ści). Wybór obecnego 
patrona  wydaje się bar-
dzo dobry, gdyż położe-
nie szkoły w sąsiedztwie 
Parku Garbolewskiego i 

na terenie jego  daw-
nych posiadłości w pew-
nym stopniu zobowią-
zuje i łączy lokalny pa-
triotyzm z uniwersal-
nym przesłaniem.  

Przed nami zakończenie 
obchodów  jubileuszu 
90.lecia i to jest ta data 
najważniejsza dla 
wszystkich związanych i 
niezwiązanych ze szko-
łą, jej sympatyków i en-
tuzjastów - 3 czerwca 
tego roku. To będzie 
finał uroczystości jubile-
uszowych. W jego pro-
gramie symboliczny 
przemarsz ulicami mia-
sta, złożenie kwiatów 
na grobach dyrektorów 
Kosińskiego i Czobody, a 
potem już oficjalna uro-
czystość  połączona z 
naddaniem  szkole imie-
nia, następnie część ar-
tystyczna, czyli koncert 
orkiestry dętej, w skład 
której wchodzą byli  
uczniowie Osiemdzie-
siątki oraz artystyczne 

prezentacje obecnych 
uczniów szkoły. Tego 
dnia będzie można  
obejrzeć szkołę i spo-
tkać się z kolegami  
sprzed lat. Powinniście 
więc pojawić się w 
Osiemdziesiątce, żeby 
odnaleźć się na starych 
fotografiach,  które cały 
rok gromadziliśmy, by  
obejrzeć reportaż  z ob-
chodów roku jubileu-
szowego i by oczywiście 
wziąć udział w integra-
cyjnym pikniku. Pogoda 
podobno została zamó-
wiona. A wieczorem  3 
czerwca odbędzie się 
bal absolwentów,  czyli 
tańce, wspomnienia i 
rozmowy do białego 
rana. Nie przegapcie 
tego punktu programu. 

Osiemdziesiątka to 
szkoła ludzi młodych,  
decydujących się na 
określoną drogę życio-
wą, to szkoła pokolenio-
wa, uczyli się w niej ro-
dzice, potem ich dzieci. 
Uczył się Sochaczew. 
Kto nie pamięta słynne-
go Mechanika... Tak na-
prawdę jesteśmy prze-
chodniami w tej szkole, 
potem pozostają wspo-
mnienia, smutne i rado-
sne chwile, pozostaje-
my my.  Uczniowie i na-
uczyciele i oni to wła-
śnie tworzą 90.letnią 
historię szkoły.  

Grażyna Bolimowska-

Gajda  

Julia Jakubowska, Joanna Szymańska i Julian Tasiecki w rozmo-

wie z Grażyną Bolimowską- Gajdą w Radiu Sochaczew  
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