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50 lat minęło... Na gali pojawiły się wielkie osobistości takie jak staro-

sta Zbigniew Potyrała, burmistrz Sycowa Sławomir 

Kapica, dwójka przedstawicieli Telewizji TRWAM oraz 

wieloletni dyrektor ZSP Pan Michał Pater.  (str.6 ) 

POZOSTAŁE: 

…czyli krótka refleksja o istnieniu… (str. 4) 

ZAKŁÓCONY POKÓJ LUDZIOM 
DOBREJ WOLI 

Martyna Stefanowska 

Panu Bogu w okno 

Zaduma nad transmisyjnym 

samobójem roku. (str. 9) 

NOWY DZIAŁ!! 

Marek Chwalisz 

wTf! 
wypisuję TYLKO farmazony! (str. 10) 

Tomasz Kaźmierczak 

Raport DZIAŁAŃ MRM w Sycowie 

SPORTOWE SPOJRZENIE 

FILMOWA RECENZJA 

Przepis na życie maturzysty 

Nie taki nauczyciel straszny 

W TYM NUMERZE JESZCZE BARDZIEJ ROZBUDOWANY DZIAŁ ROZRYWKI!! 

Wersja kolorowa 

Konkurs!!! 
Atrakcyjne nagrody. (str. 4) 
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ODROBINA ŚWIEŻOŚCI 

Czas mija, a nasza obecność w 

szkole - jako czwartoklasistów, 

maturzystów, starszaków 

(nazywajcie nas jak chcecie) - krok 

po kroku dobiega końca. Jednakże 

nie mam zamiaru w żadnym wy-

padku analizować z tego tytułu 

swojej przyszłości - w gazetce są 

osoby, które robią to zdecydowanie 

sprytniej ode mnie. ;) Przypadła mi rola napisania paru słów do 

„BEZCZELNEGO NACZELNEGO” i korzystając z okazji pra-

gnę zachęcić zwłaszcza pierwsze klasy do czynnego udziału w 

życiu szkolnym. By zmobilizować was do aktywności wraz z przy-

jaciółmi z gazetki postanowiliśmy zrobić konkurs. W trakcie rea-

lizacji jest również pomysł z ankietą, za której wypełnienie rów-

nież będzie można otrzymać wartościowy upominek. Ponadto 6 

wydanie „Erato” zostało po raz pierwszy „pokolorowane” - od 

teraz można ujrzeć ją w bardziej radosnym świetle. Intrygującą 

rzeczą w naszej gazetce jest również jeden fakt, mianowicie mał-

pa, którą zauważyć możecie cofając się do pierwszych zdań tego 

tekstu. Postanowiliśmy, iż wcześniej wymieniona „@” będzie 

poniekąd symbolem - maskotką naszej redakcji. Wielu twierdzi, 

że znalazła się ona, ze względu na to, iż - nie oszukujmy się - 

małpy zarówno jak redaktorzy naczelni to wyjątkowo bezczelne i 

bezkompromisowe zwierzęta. Inni twierdzą, że małpiszon w gar-

niturze leczy kompleksy naszych naczelnych - od komunii ten sam  

niezniszczalny garniak. Ciekaw jestem ile jeszcze kontrowersji 

wywoła nasz Wiktor (umowne imię gangstera u góry). A Wy, jak 

myślicie? Skąd sierściuch w naszej gazecie?  

Odpowiedzi przesyłajcie na nasz (znajdujący się na dole) e-mail. 

Najbardziej kreatywne nagrodzimy fantami. :) Do zobaczenia na 

gmailu! (więcej strona 4) 

BEZCZELNY  
NACZELNY 

Redaktorzy naczelni: 

Marek Chwalisz, Patryk Lenort 

Stali współpracownicy:  

Martyna Stefanowska, Tomasz Kaźmierczak,  

Marlena Mikosiak, Robert Karalus, Klaudia Gręda, Tomasz Fatyga, 

Aleksandra Idzikowska 

 

Kontakt: erato24h@gmail.com  

W NUMERZE: 

INFORMACJE  
SZKOLNO - REDAKCYJNE 

Działania naszych uczniów w Młodzie-

żowej Radzie Miejskiej, sukcesy w biegach naszych 

sportowców oraz… ^^ 

Relacja oraz ocena obchodów I zjazdu 

absolwentów w ZSP Syców. 

FELIETONY 

Nie taki nauczyciel straszny, jak go 

malują. Nowa twarz, młoda krew, iDzikie spojrzenie 

na dzień edukacji narodowej Oli. 

„Przepis na życie” dla maturzysty. 

Krótki tekst o życiu i egzystencji po maturze , pla-

nach, marzeniach i ich realizacji.  

Panu Bogu w okno.  Z serii „co by było 

gdyby” - czyli co łączy i różni ducha świętego oraz 

ducha sportu. 

STALI BYWALCY 
Przez taśmę filmową.  Recenzje 

kinowe, ocena aktorów oraz nowinki z filmowego 

świata.  

Na spalonym. Sport od kuchni i nie 

tylko, czyli sportowe kulinaria Roberta Karalusa. 

WTF (pol. wypisuję tylko farmazo-

ny).  Specyficzne, często chaotyczne, niepoukładane 

lecz dość logiczne spojrzenie, nie tylko na otaczają-

cą rzeczywistość. 

NOWE! 

KONKURS! 

ROZRYWKA 
Krzyżówki, rebusy, dowcipy i ko-

miksy.  Sposób na odstresowanie, szkolną nudę oraz 

nie do końca „wolny” czas na lekcji. ;) 

ATRAKCYJNE I „PRZYSTOJNE”  

NAGRODY! Wystarczy odrobina chęci i łut szczę-

ścia! Olej totka, u nas nagrody dostaniesz za darmo! 

:) 

Zakłócony pokój ludziom dobrej woli. 

Refleksje i przemyślenia Martyny Stefanowskiej o 

sposobie życia i ludzkim istnieniu. 

Marek Chwalisz 
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INFORMACJE SZKOLNO - REDAKCYJNE 

Jako, ze nie samym komputerem czło-

wiek żyje, a tak się składa, ze nasza 
szkoła przejawia wyjątkowy talent w 
zdobywaniu wysokich miejsc we wsze-

lakich konkursach, czy zawodach spor-
towych, gazetka Erato jest zawsze na 
miejscu. Tym razem zdamy krótką 

relację z zawodów które odbyły się 3 
października w Oleśnicy. 
Zawody odbyły się w środę 3 paździer-

nika we wcześniej wspomnianej Oleśni-
cy na stawach w parku. Nasze dziew-

czyny i chłopcy rywalizowali w osobli-
wej konkurencji biegów przełajowych, 
lecz nie mylcie tego z biegami koni na 

Partynicach, tutaj występowali najpraw-
dziwsi ludzie, szkolni herosi mieli do 
pokonania dystans 10x1200m. 

To sporo, nawet dla najczystszej krwi 
konia, którego dosiada czystej krwi 

mongolski jeździec.  
 
Płeć piękna pobiegła w składzie: 

W. Mielczarek, M. Mateusiak, P. Ło-
zińska, K. Markowicz, D. Lisiak, M. 
Młot, K. Markiewicz, A. Mikosiak, J. 

Szkudlarek, A. Bryłka. 

NASI WIEDZĄ CO TO ZNACZY, 
włączyć Piąty BIEG ! 

Skład mniej pięknej części teamu prze-

jawiał się w składzie: 
R. Dryka, M. Kurbel, G. Blaźniak, P. 
Głowacz D. Kowalski, M. Pomorski, T. 

Tures, M. Szymański, A. Midura, D. 
Płuciennik. 
 

Z niebywałą dumą i wypiętą piersią 
muszę stwierdzić, ze nasze dziewczyny 
pobiegły niebywale sprawnie, wybor-

nie! Bieg ukończyły z przewagą prawie 
minuty (57 sekund) nad druga drużyną, 

którą było Sycowskie LO , 3 miejsce 
zaś osiągnęło oleśnickie ZSP 
Na trasie przez długi czas unosiła się 

charakterystyczna woń rywalizacji, 
której owocem był sukces. 
 

Drużyna szkolnych Herkulesów zajęła 
drugie miejsce przegrywając jedynie o 

7 sekund z II LO w Oleśnicy. Miejmy 
nadzieję, ze nie pozbawi ich woli walki 
jaką przejawiają przez cały rok szkolny, 

droga do sukcesu nie zawsze jest usłana 
różami. Na szczególną uwagę zasługuje 
Tomasz Turek, potocznie zwany 

„Turesem” Tajemnicą poliszynela jest 

to, ze Tomasz posiada 6-zmysł, potrafi 

on ‘wyczuć’ co dzieje się wokół, jest 
bystrym obserwatorem, lecz on sam nie 
chętnie o tym wspomina. 

 

Zwycięskie drużyny wyruszą juz w 

czwartek tj. 11.11.2012 r do Olszyny na 

Mistrzostwa Dolnego Śląska w biegach 

przełajowych. Nasi chłopcy mimo tego, 

że zajęli drugie miejsce także pojadą 

walczyć o medale, miejmy nadzieje, ze 

z jeszcze lepszym wynikiem końco-

wym! 

 

Warto wspomnieć, ze w ubiegłym roku 

reprezentacja chłopców jak i dziewcząt 

wygrała biegi w powiecie. Na mistrzo-

stwach Dolnego Śląska zajęli znakomi-

te czwarte (chłopcy) i szóste miejsce 

(dziewczęta). Trzymajmy za nich i za 

dziewczyny mocno kciuki! W swoim 

imieniu, a myślę, ze także całej redakcji 

gazetki, życzymy dalszego rozwoju i 

sukcesów!   

Działania naszych uczniów w Mło-
dzieżowej radzie miejskiej ! 

Młodzieżowa Rada Miejska w Sycowie 

jest organem konsultacyjnym oraz cia-
łem samorządowym młodzieży Miasta i 
Gminy Syców. Rada działa na podsta-

wie Statutu uchwalonego przez Radę 
Miejską w Sycowie. Terenem działal-
ności Rady jest Miasto i Gmina Syców. 

Celami jakie zakłada sobie Rada jest: 
reprezentowanie interesów młodzieży 
wobec instytucji rządowych, samorzą-

dowych i organizacji pozarządowych;  
zgłaszanie wniosków i opinii w spra-

wach dotyczących młodzieży; umożli-
wienie aktywnego udziału młodzieży w 
życiu społecznym i kulturalnym; współ-

praca z Radą Miejską w Sycowie, po-
przez udział w posiedzeniach Rady i 
obradach komisji Rady Miejskiej z 

głosem opiniodawczym; wspólne roz-
wiązywanie problemów w zakresie 

poszczególnych dziedzin życia dotyczą-
cych zwłaszcza dzieci i młodzieży. W 
skład Rady wchodzą przedstawiciele 

wszystkich szkół z terenu Miasta i Gmi-
ny Syców. Sesje Rady są jawne, odby-
wają się w każdy wtorek w ostatnim 

tygodniu danego miesiąca. Z naszej 
szkoły członkami Młodzieżowej Rady 

Miejskiej w Sycowie są: Marlena Mi-

kosiak (przewodnicząca Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Sycowie), Damian 
Kulicki (zastępca przewodniczocego 

Młodzieżowej Rady Miejskiej w Syco-
wie  ) oraz Anna Siuręga. Nasza Rada 
ma za sobą już jeden sukces, mianowi-

cie chodzi tu o zorganizowany przez 
nasz organ konkurs piłki plażowej oraz 
konkurs pływania. Podane wyżej przed-

sięwzięcie powstało przy współpracy z 
Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 

w Sycowie. Wydarzenie miało miejsce 
8 lipca 2012 roku, zarówno konkurs 
pływania jak i konkurs piłki plażowej 

rozpoczął się o godzinie 11. Uczestnicy 
przy wejściu mogli się wpisać na odpo-
wiedni dla nich konkurs. okazało się, ze 

znalazło się wielu chętnych do zorgani-
zowanych przez nas konkursów. Pucha-

ry, nagrody rzeczowe i gadżety Sycowa 
ufundowali: Rada Miejska w Sycowie, 
Urząd Miasta i Gminy Sy-

ców . Cieszymy się, że nasza Młodzie-
żowa Rada Miejska jest bardzo zorgani-
zowana i udało się utworzyć  to wyda-

rzenie  w tak krótkim czasie i tuż po 
spotkaniu na II Sesji Młodzieżowej 

Rady Miejskiej. Okazało się jednak, że 

młodzi ludzie również mogą coś zorga-
nizować jeżeli uzyskają tylko odpo-
wiednie wsparcie. Kolejnym celem jaki 

zakłada nasza Rada jest zorganizowanie 
konkursu wiedzy o Sycowie w szkołach 
podstawowych, gimnazjach oraz szko-

łach ponadgimnazjalnych. Laureaci 
konkursów, którzy wykarzą się w jakiś 
szczególny sposób wiedzą na temat 

Miasta i Gminy Syców zostaną nagro-
dzeni. Organ Młodzieżowej Rady Miej-

skiej ma również swoje konto na face-
booku pod nazwą: "Młodzieżowa Rada 
Miejska w Sycowie". Prosimy o nadsy-

łanie nam swoich pomysłów, co jeszcze 
możemy zrobić, jakie konkursy zorga-
nizować, co chcielibyście aby powstało 

w Sycowie, każda propozycja zostanie 
rozpatrzona. Jeśli jakiś pomysł w jakiś 

szczególny sposób nas zainspiruje mo-
żemy zgłosić go do organu Rady Miej-
skiej, aby również ten pomysł rozpa-

trzył. Prosimy o nadsyłanie swoich 
pomysłów na naszą stronę na Faceboo-
ku, bądz na adres e-mail przewodniczą-

cej Młodzieżowej Rady Miejskiej w 

Sycowie: mmikosiak@o2.pl 

mailto:mmikosiak@o2.pl
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Wsumie tekst „bo w tamtych czasach.. to i 

tamto..” jest zbyt często wypowiadany przez 

rodziców i na dobrą sprawę irytujący, ale skłonił 

mnie do porównania „obu światów” . Dawniej 

ceniono czas, życie, ludzi, miłość, przyjaźń. 

Dzisiaj ? Rzadko komu się ufa, ludzie stoją po 

tej stronie, po której im wygodnie. Nie mówię, 

ze wszyscy, bo niektórzy mają w sobie resztki 

rozsądku i lojalności. Dawniej interesowano się 

sobą, swoją rodziną, bliskimi, dostrzegano pięk-

no każdego dnia, cieszono się czasem spędza-

nym z przyjaciółmi. Opowieści mojej mamy 

dotyczące szkoły średniej uświadomiły mi jaką 

musiała mieć piękną młodość. Miała siedmioro 

rodzeństwa i dogadywała się z nimi rewelacyj-

nie. Oczywiście chyba jak każde dobre rodzeń-

stwo kłócili się, ale także pomagali sobie i odda-

liby za siebie życie. Jej wspomnienia są tak 

piękne, wzruszające, że aż czasami w głębi du-

szy zazdroszczę jej. Wiem, ze miała ciężko.  

Materialne rzeczy wtedy nie były tak łatwo do-

stępne jak dziś a pomimo tego dało się żyć.  

Dzisiaj ludzie zamiast  interesować się sobą in-

teresują się drugim człowiekiem, nie mam poję-

cia czy z nudów czy po prostu to taka ewolucja 

ludzkiej natury . Wiedzą więcej niż my sami o 

sobie. Dominuje pieniądz i siła a nie uczucia. 

Występuje pospolity brak zrozumienia. Rozmo-

wę „w cztery oczy” zastępuje świat wirtualny.  

W sieci jesteśmy odważni, dlaczego więc na co 

dzień nie.!? Niewyjaśnione pretensje, nieprze-

myślane słowa. .. Jednak jest  w tym wszystkim 

małe „światełko w tunelu” a mianowicie, co cię 

nie zabije to cię wzmocni.  Z dnia na dzień staje-

my się silniejsi, codziennie wkraczamy w nowy 

etap swojego życia. Żyjemy na własnych błę-

dach , a dzięki temu poprawiamy „jakość” na-

szego istnienia. Z dnia na dzień uczymy się żyć.  

Czasami sobie tak myślę, jakby to 

było, gdybym urodziła się jakieś trzy-

dzieści czy pięćdziesiąt lat wcześniej. 

. . czy żyłoby się lepiej czy gorzej? 

Mając na uwadze politykę jaka pano-

wała można by rzec ,że nie. Bezbron-

ni ludzie tracili często życie, trwali w 

strachu, ale z opowieści mojej babci, 

taty czy mamy stwierdzam, że świat 

był piękniejszy niż teraz.  

Mówmy na głos co myślimy, co 

czujemy a co nas denerwuje, tak jak 

dawniej, odważnie, twarzą w twarz, 

bez wirtualnej gry. Doceniajmy  ży-

cie. Wyciśnijmy z niego jak najwięcej 

się da. Bo życie jest tylko jedno… Pa-

miętajmy! :) 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Martyna Stefanowska 

Zakłócony pokój ludziom  

dobrej woli 

…czyli krótka refleksja o istnieniu… 

Gazetka szkolna „Erato” zaprasza do zabawy w konkursie! 
Wspaniała szansa dla wszystkich czytelników! Już teraz do wygrania 

oryginalne płyty CD takich wykonawców jak Linkin Park, Rage Aga-
inst The Machine, Ewelina Lisowska czy John Mayer! Wystarczy tylko 
i wyłącznie odpowiedzieć na pytanie: Skąd i dlaczego w dziale 

„Bezczelny naczelny” (str. 2) pojawił się Wiktor - czyli dość nie-
sympatyczny małpiszon z gnatem w ręku? 2 najciekawsze odpowie-

dzi uhonorujemy jedną z wcześniej wymienionych płytek. Wystarczy napisać do nas e-mail z odpowiedzią, imieniem, nazwi-

skiem oraz klasą do której się uczęszcza w temacie wiadomości wpisując „Konkurs”. Na odpowiedzi czekamy do 5 listopa-

da. Do dzieła! 

 

Redakcja Erato 

Konkurs!!! 
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Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Wielkimi krokami zbliz a się 
jakz e oczekiwany przez nie-
kto rych dzien  Nauczyciela. 
Jest to jeden z najfajniejszych 
dni w roku, dla nauczycieli i 
dla ucznio w. W kon cu mamy 
dzien  wolny od szkoły. Jest to 
faktycznie waz ne s więto dla 
naszych kochanych (i tych 
mniej kochanych) nauczycie-
li. Dzien  Edukacji Narodowej, 
czy jak potocznie mo wimy, 
dzien  nauczyciela, obchodzi-
my 14 paz dziernika juz  od 
ponad 40 lat.  

Trochę historii… Jak to się 
wszystko zaczęło? Ś więto 
ustanowione zostało 27 
kwietnia 1972 na mo-
cy ustawy - Karta praw i obo-
wiązko w nauczycie-
la jako Dzien  Nauczyciela, od 
roku 1982 nazwa została 

zmieniona na Dzien  Edukacji 
Narodowej. Jest to s więto, 
kto re ma na celu upamiętnie-
nie powstania Komisji Edu-
kacji Narodowej (KEN).  

Obecnie dzien  nauczyciela, 
jest wolny od zajęc  lekcyj-
nych, a zamiast lekcji odby-
wają się uroczyste akademie 
i apele. Podczas nich, my ucz-
niowie mamy okazję podzię-
kowac  naszym belfrom za 
trud kto ry wkładają w to, 
z eby nas czegos  nauczyc , z e-
bys my wyszli na ludzi.  

Dzien  Edukacji Narodowej 
jest idealnym dniem podczas 
kto rego warto się zastano-
wic , kim jest nauczyciel. Defi-
nicja az  sama pcha się do gło-
wy. „Nauczyciel czyli osobnik 
dręczący i zadręczany. Gro-

madnie zamieszkuje kopalnie 
kredy. Jest naturalną prze-
ciwwagą dla ucznio w, 
jak Śprite dla pragnienia.” Ale 
pomimo tego, z e jest istotą 
kto ra uwielbia wpisywac  je-
dynki, odpytywac  i robic  tak 
znienawidzone przez nas nie-
zapowiedziane kartko wki, 
jest tez  osobą kto ra zawsze 
nam pomoz e. 
Zatem podziękujmy, naszym 
wychowawcom, nauczycie-
lom za to, z e zawsze są dla 
nas przewodnikami przez 
cięz ką drogę edukacji. 

Nie taki nauczyciel straszny jak go malują... 

Aleksandra Idzikowska 

Jesteście niczym sól ziemi obiecanej, pozwólcie 

więc nam złożyć kilka wersetów o szacunku 

jaki do Was wyrażamy,  może i nie często, mo-

że i od święta, ale kierujemy się zasadą „ raz a 

dobrze” Bo nie rzecz nie w ilości, a w jakości! 

Żeby zawsze było Wam ciepło, życzymy wam 

wymiany okien w budynku B, byście nigdy nie 

musieli chodzić w kożuszkach! Obniżenia ceny 

tabletek od bólu głowy oraz uspokajających, 

dobrze wiemy, ze dajemy Wam w kość i często 

trudno z nami wytrzymać.  

Wychowawcom życzymy, by ich pociechy nie 

sprawiały większych problemów, a wręcz prze-

ciwnie, były grzeczne, ułożone i troskliwe o 

swojego władcę, tutaj pragnę podkreślić, ze nie 

obowiązuje to klasy IV d TL, gdyż tacy jeste-

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA 
DLA  UKOCHANYCH NAUCZYCIELI NA-

SZEJ BUDY! ;) 

Redakcja „Erato” 

śmy od zawsze i mam nadzieję, ze nikt nie ma 

co do tego wątpliwości. 

Jak się bawić, to się bawić, w TV słyszymy 

często opinie, ze nauczyciele nie są zadowoleni 

ze swoich zarobków, a więc, życzmy podwyż-

szenia zarobków, tak by wystarczyło na obiad 

dla rodziny w barze Fast-food! Ustalenia niższe-

go wieku emerytalnego, co by nie człapać po 

szkole o balkoniku! Dla każdego po dziesiątki 

tytułów, magistra, inżyniera, doktora, doktora 

habilitowanego i Bóg wie, co jeszcze, bo tylko 

Bóg ma świadomość, o co w nich wszystkich 

chodzi!   Tego życzy wam redakcja gazetki 

„Erato” ,ale myślimy, ze możemy zabrać głos 

za ogół społeczności szkolnej.  WSZYSTKIE-

GO DOBREGO! 

Drodzy nauczyciele! 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1972
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Szko%C5%82a
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Szko%C5%82a
http://nonsensopedia.wikia.com/wiki/Sprite
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29 września 2012 roku przejdzie do 

już 50-letniej historii naszej szkoły, z 
tegoż względu, iż odbył się hucznie 
zapowiadany I zjazd nauczycieli i 

aministracji ZSP Syców.  

Wchodząc do budynku głównego od 

razu można było zauważyć jedność 
we wszystkich szeregach – zaczynając 
od nauczycieli, poprzez uczniów, 

kończąc na Panu Krasce, znanemu 
bardziej z pseudonimu „Włóczykij” 

oraz wykwintność w postaci odświe-
żonych gazetek, obfitych w zdjęcia 
oddające całą oś czasu naszego 

„drugiego domu”. Absolwenci – bo z 
tego co mi wiadomo, takowi w szkole 
przez dłuższą chwilę się znajdowali – 

mieli możliwość (w przeciwieństwie 
do zaangażowanych w imprezę 

uczniów – nic nie szkodzi, i tak 3 
wpisy są moje ^^) wpisania się do 
księgi pamiątkowej, poprzez napisanie 

krótkiej notki, przytoczenie wspo-
mnienia, czy też odtworzenie wierszy-
ka z serii „wpadła gruszka do fartusz-

ka”. Po symbolicznym wpisie przyby-
sze kierowani byli do sali rejestracyj-

nej, gdzie po podpisaniu się w odpo-

wiednim miejscu otrzymywali pamiąt-

kowe gadżety. Kolejnym punktem był 
poczęstunek w stołówce, gdzie goście 
mogli poczęstować się słodkimi wy-

piekami oraz napić się herbatki, czy 
też innego trunku zwanego często 
„inką”.  Prawdziwa showmanka miała 

jednak pojawić się zdecydowanie 
później. Głównym punktem zjazdu 
był uroczysty apel, w którym rolę 

prezenterów pełnili tym razem nau-
czyciele, a konkretnie Pani mgr Boże-

na Dziwińska – Karaba oraz Pan mgr 
inż. Radosław Wdowik. Na gali poja-
wiły się wielkie osobistości gminy 

Syców, czy też powiatu oleśnickiego 
takie jak Starosta Zbigniew Potyrała, 
burmistrz Sycowa Sławomir Kapica, 

dwójka przedstawicieli Telewizji 
TRWAM oraz najważniejsza osoba, 

przywitana najgorętszymi brawami, 
wieloletni dyrektor ZSP Pan Michał 
Pater. Po wszelkich podziękowaniach, 

czy też innych przemowach przyszedł 
czas na część artystyczną.  Na scenie 
mogliśmy usłyszeć wiersze, posłuchać 

muzyki w wykonaniu absolwentów 
Tobiasza Hesa (gitarzysty Sycowskiej 

Jedną z atrakcji części artystycznej 

był występ absolwenta ZSP Tobiasza 

Hesa. 

Nie ulega wątpliwości, iż nasza szkoła jest placówką specyficzną, 

charakterystyczną, szczególną, mającą za sobą wielką, bo 50-letnią hi-

storię, co ukazuje nam chociażby liczba ponad 8500 absolwentów czy 

setki nauczycieli, którzy mieli okazję pracować w naszej budzie. Ile 

osób uczestniczących w życiu szkolnym tyle zróżnicowanych charakte-

rów, tworzących swoją i mających wpływ na historię naszego ukochane-

go ośrodka ZSP w Sycowie. Jest jednakże jeszcze jeden fakt, który czyni 

naszą szkołę najbardziej szczególną z mojej pespektywy, coś, czego nie 

doświadczyłem w żadnym innym miejscu na świecie, choć zazwyczaj 

nie wychodziłem poza swoje podwórko, tym bardziej, że staram się sam 

nie przechodzić przez jezdnię, nie tyle bez wyrysowanej „zebry”, co 

nawet bez sygnalizacji świetlnej. To chwila, którą podziwiam ze wzglę-

du na jej niesamowitość i tajemniczość, w której mam wrażenie, iż jak w 

przypadku filmów – „gdzieś to już widziałem!”. Mówię o zjawisku deja 

vu! I nie chodzi tutaj o wszystkie „bańki” i „dopy”, jakie w życiu dosta-

łem, o minusowe punkty, które zdarza mi się dostać na przedmiotach 

językowych, – bo to nie tyle zjawisko deja vu, co po prostu rutyna ^^. 

Żeby nie zdradzać enigmatyczności tegoż cudu pozwolę sobie stopnio-

wo wprowadzić w jego urok. 

 

50 lat minęło... 

Dyrektor jako pierwszy otrzymał 

przywilej powitania gości oraz krót-

kiej przemowy. 

W odświeżonych gablotkach znaj-

dowały się archiwalne zdjęcia uka-

zujące historię szkoły. 
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Enblemy) oraz Anny Ochab, ucznia 

III klasy technikum logistycznego 
Kuby Strózika, a także ujrzeć scenkę 
kabaretową w wykonaniu żyjącej 

legendy szkoły Tomasza Turka, który 
wcielił się w rolę profesora Miodka. 
Po zakończeniu części artystycznej 

wcześniej wymieniona para prezente-
rów podziękowała serdecznie za przy-
bycie oraz zaprosiła gorąco na zabawę 

wszystkich zgromadzonych gości, 
która miała odbyć się w restauracji 

„Aroma Stone” w godzinach wieczor-
nych przy dźwiękach znanego szerszej 

publiczności DJa Prusa. 

Tak mniej więcej wyglądał plan ob-

chodów 50-lecia naszej szkoły – czy 

wystarczająco atrakcyjny pozosta-

wiam do oceny czytelnikom, bywają 

bardziej wybredni oraz Ci mniej wy-

magający. Pisząc jednakże w pierw-

szych zdaniach mojej wypowiedzi, 

przekornie napisałem „I zjazd nauczy-

cieli i administracji ZSP Syców”, 

tylko i wyłącznie z tego powodu, iż 

przeżyłem kolejne „Deja vu” w posta-

ci kompromitująco niskiej frekwencji 

uczniów – tym razem byłych 

(absolwentów). Nie chcąc zabijać 

euforii i zadowolenia uczestników 

pragnę po raz kolejny zwrócić uwagę 

na frekwencję, o której wspominałem 

już na I dniu wiosny, z tą różnicą, że 

pięćdziesięciolecie szkoły zdarza się 

w historii tylko raz, i w moim przeko-

naniu nie wystarczy zaprosić 3 waż-

nych osobistości i poinformować ludzi 

„pseudobilbordem” wiszącym na 

rynku o jakimś tam spotkaniu z serii 

„bigos z sałatką”.  

Absolwenci mieli możliwość na zawsze wpisania się do księgi 

pamiątkowej szkoły. 

Prócz absolwentów występowali również obecni uczniowie 

szkoły. Słynny „Turas” w roli profesora Miodka. 

Nie odbieram nikomu ambicji i serca włożonego w przygotowanie oraz 

wkładu, jakiego dokonał każdy nauczyciel, uczeń, czy też absolwent. 

Mimo tego ok. 50 absolwentów to liczba śmiesznie a zarazem druzgocą-

co mała. Tego faktu nie przysłonią odnowione gazetki, pościerane kurze 

z komputerów, piękny cytat znajdujący się na scenie. Intrygują mnie 

również karteczki na drzwiach klas w budynku A, z konkretnymi roczni-

kami – ludzie, w szkole prawie nie było absolwentów, równie dobrze 

można było wywiesić karteczkę „szanuj zieleń” albo jakiegoś meksy-

kańskiego skazańca trzymającego kartkę „i'm innocent”.  Być może za-

łożeniem było ściągnąć po jednym przedstawicielu na rok szkolny. Cóż 

jednak wymagać od biednych byłych-uczniów, ja w zasadzie się w zu-

pełności im nie dziwię – skoro grono obecnych uczniów i nauczycieli 

ignoruje jasełka, czy pierwszy dzień wiosny, czego mamy wymagać od 

ludzi z rodzinami i obowiązkiem pracy. Co tu dużo podsumowywać, 

podczas powitania wiosny niektórzy stoją sobie przy drzwiach auli, nie-

którzy wolą zrobić zakupy w biedronce, a mniej wymagający – nałupać 

się na białej ławeczce w parku. Absolwenci najprawdopodobniej woleli 

kosztem breloczka i kalendarzyka, zabawić się w Black&White, w gro-

nie rodzinnym, czy też w innym Protektorze. Szkoda mi organizatorów, 

wiedząc ile serca włożyli w przygotowania, głównie z tego względu, iż 

czułem to samo, w kwietniu ubiegłego roku. 

Podsumowując impreza pod hasłem 50-lecie ZSP jak najbardziej mogła 

spełnić oczekiwania zgromadzonych, natomiast z powodu niskiej fre-

kwencji trudno nazwać tę imprezę „zjazdem absolwentów”. 

Marek Chwalisz 

W rolę prowadzących tym razem 

wcielili się nauczyciele. 

Na korytarzach naszej szkoły mogli-

śmy zaobserwować uśmiech i uczu-

cie radości nauczycieli. 
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I podobnie jest w IV klasie, w 

której trzeba sobie obrać już 

jakiś sposób na siebie; na życie. 

Dlatego więc ostatnia klasa jest 

sprawdzianem dojrzałości. Pod-

czas spotkań klasowych w waka-

cje rozmyślaliśmy jak sprawy się 

potoczą i doszliśmy do wniosku, 

że są dwie możliwości –

weźmiemy się poważnie za nau-

kę albo całkowicie nam odwali. 

W tej chwili mogę stwierdzić, że 

bliżej nam do tego drugiego. 

Wbrew pozorom działa to na 

korzyść klasy. Tylko osiem mie-

sięcy aby podjąć jakieś działania 

z czego jeden miesiąc już upły-

nął. Zdać maturę i egzamin za-

wodowy. Ale co potem? Przed 

takim dylematem stoi każdy z 

nas. Nasuwają się trzy możliwo-

ści. Pierwszą jest kontynuacja 

nauki w formie studiów dzien-

nych. Zazwyczaj kierunek stu-

diów jest inny niż profil techni-

kum. Przyczyny tego są różne. 

Do najczęstszych należy źle do-

brane technikum za czasów gim-

nazjalisty, zmiana sytuacji na 

rynku pracy lub po prostu nie-

chęć do pracy w tym zawodzie. 

Druga to podjęcie pracy zaraz po 

ukończeniu technikum. Techni-

kum ma tę przewagę nad liceum, 

że po ukończeniu szkoły średniej 

ma się papierek z kwalifikacjami 

do pełnienia danego zawodu. 

Niestety nie ma się co oszuki-

wać, tylko nie liczni z tego sko-

rzystają. Sama szkoła średnia 

daje nam możliwość pracy. Do 

najczęstszych wyborów należy 

policja, straż czy wojsko. Wbrew 

pozorom są to całkiem dobre 

ewentualności.  No i ostatnia – 

trzecia składająca się właściwie 

z pierwszej i drugiej możliwości 

czyli podjęcie pracy i studia za-

oczne. Tutaj z kolei jest mnó-

stwo kombinacji, nie będę jed-

nak opisywać. Więc jak myślicie 

jaki wariant jest najlepszy? Otóż 

żaden nie jest lepszy od drugie-

go. Wszystko zależy od naszych 

planów i sytuacji rodzinnej. Czę-

sto jest też tak, że ze znalezie-

niem samej pracy jest problem. 

A to z powodu wielu chętnych 

na to samo stanowisko lub po 

prostu nie wyróżniamy się na tle 

innych. Zachęcam do robienia 

wszystkich kursów nawet tych, 

które pozornie mogą się nie 

przydać ponieważ nigdy nie wia-

domo jak potoczy się dalej nasze 

życie. Sam nasz ZSP oferuje 

kilka darmowych kursów przez 

co mamy możliwość zrobienia 

uprawnień do obsługi wózka 

widłowego, spawacza czy prawa 

jazdy.  

I tak o to minęły mi trzecie a 

za razem ostatnie wakacje  w 

„karierze” technika (a przy-

najmniej mam taką nadzieję) 

a co za tym idzie zostało się 

uczniem IV klasy.  Jedyne co 

przychodzi na myśl to „kiedy 

to zleciało?” Pamiętam to 

jeszcze jakby to było wczoraj 

kiedy po raz pierwszy prze-

kroczyłem próg ZSP. Obce 

twarze, nie znani nauczyciele 

i całkiem nowe środowisko. 

Wiele obaw i niepewności a 

za razem ekscytacja „co bę-

dzie dalej”.  

Tych, którzy myślą, że po 

ukończeniu szkoły pracodaw-

ca na nich czeka z otwartymi 

rękami i propozycją dobrze 

płatnego stanowiska, musze 

zmartwić. W Polsce jest jesz-

cze taka mentalność, że to 

pracodawca jest „Alfą i Ome-

gą”. Dlatego należy „zacisnąć 

pośladki” i zastanowić się 

jakby to zrobić, żeby dający 

pracę stwierdził „ta osoba 

nadaje się najlepiej”. Młodym 

technikom radzę nabawić się 

tym czasem w szkole średniej 

ponieważ można uznać, że 

jest to ostatnia faza dzieciń-

stwa, do którego później bę-

dziemy chcieli wrócić. Taka 

jest kolej rzeczy dlatego na 

koniec chciałbym dodać 

Va'esse deireádh aep eige-

an... 

Przepis na życie dla maturzysty 

czyli zabawa Lenora  

w Makłowicza i Nostradamusa zarazem. 

Lenor 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 
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Przeglądając, jak co dzień informacyjne strony internetowe, 

pełne newsów bzdurnych, zmyślonych, nieprawdziwych, 
często mających na celu wywołać nie lada sensację, z myślą, 
że w kraju, jakim jest Rzeczpospolita Polska nie zaskoczy 

mnie już żadna wiadomość doznałem niemałego szoku i 
choć doniesienie to uważam po prostu za nierealne i bardzo 
nadmuchane postanowiłem dokonać jego analizy (zgodnie z 

myślą, iż w Polsce „zaprawdę” może zdarzyć się wszystko). 
Temat ten zdecydowanie przerasta rangą napisanie przez 
nijaką Jolę Rutowicz książki, przerasta również budowę 

katolickiego osiedla w Warszawie, przed którym to widnieć 
ma wielka figura Maryi, która – jak domniemam – służyć 

ma, jako „odlotowa” wersja kasownika za wjazd samocho-
dem (wrzucasz piątaka na rękę i dostajesz przy okazji błogo-
sławieństwo). I choć o Maryi pisać nie będę o tyle temat 

mojego felietonu będzie mocno związany z religią, jej głębią 
oraz (uwaga tutaj wskazówka do tematu) z TrwamTV na 

czele z Panem Księdzem Tadeuszem Rydzykiem. 

Temat nie będzie zaskoczeniem dla wszystkich fanów futbo-

lu oraz fanów subskrybujących profil na facebooku Pana 
Andrzeja Jaworskiego. Wcześniej wymieniony osobnik 
poinformował na swoim profilu o chęci osobnika wymienio-

nego jeszcze wcześniej do transmisji w swojej stacji meczu 
eliminacji do mistrzostw świata w Brazylii pomiędzy Pola-
kami a Reprezentacją Anglii. Pomysł pozornie wydaje się 

dość logiczny. Widzowie, aby zobaczyć mecz pomiędzy 
tymi drużynami mają dotychczas dwie opcje – pierwsza, 

kosztowna: zapłacenie 20zł i obejrzenie rozgrywki w syste-
mie PPV (Pay-per-view) w telewizji, druga, jeszcze bardziej 
kosztowna: zapłacenie 90zł za NAJTAŃSZY bilet i wyjazd 

do Warszawy, gdzie będzie miał możliwość ujrzenia zawod-
ników obu zespołów na własne oczy. Dodam tylko, że do 
90zł doliczyć trzeba koszty dojazdu oraz 40zł za wykupienie 

karty kibica, a dla zainteresowanych nieposiadających gad-
żetów kibica takich jak choćby jakaś koszulka/szalik jest to 
kolejny koszt parudziesięciu złotych (pamiątkę dobrze 

mieć). Niezawodny „Rydzu” wpadł na pomysł transmisji 
tego meczu w swojej telewizji, zupełnie bezinteresownie, a 

co najważniejsze w pełni za darmo! W tej bezinteresowności 
byłaby zapewne jakaś „marna” forma promocji telewizji, 
jakieś „drobne” zyski z transmisji, być może TrwamTV 

udałoby się dostać na listę kanałów w naziemnej telewizji 
cyfrowej – ale to oczywiście nieistotne, te fakty mogłyby się 
stać jedynie przykrywką dla dobroduszności i uczciwości 

dyrektora telewizji. Chociaż wiadomo, iż transmisja meczu 
na tym kanale jest mało prawdopodobna (firma Sportfive 

posiadająca prawa do transmisji rozmawiała o nich dotych-
czas tylko z TVP) ciekawy jestem ewentualnej realizacji 

tego pomysłu.  

Przykładowo intryguje mnie wygląd zapowiedzi meczu, 
albo różnego rodzaju reklamówek. Ukazany mógłby być 

zawodnik, który wykonuje rzut karny, bramkarz modlący się 
do Boga o jego wybronienie (jak było to w przypadku me-
czu Polska - Grecja na ME 2012). Bramkarz broni! Zawod-

nik strzelający pada na murawę ze łzami w oczach – puenta? 
„Zapomniałeś modlitwy? Kupuj tylko książeczki firmy X. 

Tylko teraz książeczki o zapachu zwycięstwa. Uwaga, seria 

limitowana!” Albo ciekawe np. jak wyglądałoby studio 

przedmeczowe? Próbuję wyobrazić sobie rozmowy na temat 
taktyki stosowanej w meczu, gra którejś z drużyn ustawie-
niem z krzyżem w środku pola, albo krytykę trenera Fornali-

ka za zastosowanie ustawienia „Choinką” w październiku, 
tym bardziej, że na szpicy miałby grać jakiś „Lewy”. Ponad-
to, że środek pola zajmowałby m.in. Polański – być może 

jakiś krewny słynnego reżysera z zarzutami. Ciekawe rów-
nież, jak zachowywałby się komentator? Co stałoby się, 
gdybyśmy z trybun usłyszeli słynne „je**ć PZPN”, albo 

gdyby któryś z naszych piłkarzy krzyknął jakieś niecenzu-
ralne słowo? Już widzę wywiad w przerwie z kapitanem 

reprezentacji – pytania, jaki przykład daje widzom, czy nie 
uważa, że jako szef drużyny nie powinien zwrócić uwagę na 
słowa wypowiadane przez kolegów. Być może mielibyśmy 

możliwość usłyszeć jakiś pretensjonalny komentarz, jakoby 
Polacy strzelali „Panu Bogu w okno”. Może odbyłaby się 
również pomeczowa konferencja prasowa, – co odpowie-

działby trener na pytanie: dlaczego wystawił w bramce Ty-
tonia i czy to aby na pewno zdrowe posunięcie? Słyszę już 

te setki komentarzy: „Bóg za dobre podanie daje, za złe 
kara”, „kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera”, ule-
wa na stadionie mogłaby oznaczać, że „Bóg zapłakał nad grą 

polskich zawodników”, bramka ze spalonego dla Polaków: 
„Błogosławieni Ci, którzy nie widzieli a uwierzyli! Ale 
strzał! Alleluja!”. Jeśli sędzia dobrze poprowadziłby mecz, 

może wzięliby go za zbawiciela, w końcu to „Bóg jest sę-
dzią sprawiedliwym”. Piłkarzom zawsze zostałaby jakaś 

linia obrony w razie porażki, bo „kto jest bez winy niechaj 
pierwszy rzuci kamień”. Wystawianie not zawodnikom po 
meczu również mogłoby przebiegać w sposób dość specy-

ficzny: przeżegnał się przed wejściem na murawę – co praw-
da strzelił bramkę samobójczą, ale to pewnie wynikało z 
jego dobrej duszy – cóż: 6, klasa światowa. Debata pome-

czowa na temat roli trenera w kadrze: Grzeszących upomi-
nać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, 
urazy chętnie darować, spragnionych napoić czy też, w szat-

ni: nagich przyodziać. 

Możemy już teraz spierać się, co do „designu” tej transmisji, 

co do jej prawdopodobieństwa, obsady ekspertów czy też 

komentatorów, ich wszelakich rozmów i debat na temat piłki 

i udziału w meczu samego anioła stróża. Choć mogłoby 

wyglądać to dość komicznie, by nie powiedzieć absurdalnie 

mi taka transmisja raz na jakiś czas w zupełności nie prze-

szkadzała. W końcu nasi piłkarze przyzwyczaili nas do ko-

medii. Różnica jest jednak taka, że piłkarze żyją od meczu 

do meczu, często nie przejmując się swoimi porażkami, 

jednakże to kibice zostają po przegranych ze złymi emocja-

mi. A ich partnerkom, czy też innym ludziom miłosierdzia, 

pozostaje zazwyczaj wykonać ostatni dobry uczynek: stra-

pionych pocieszyć. 

Co łączy i różni ducha świętego oraz ducha sportu? 

PANU BOGU W OKNO! 

Marek Chwalisz 
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nia, ze połowa treści tak uporczywie wpaja-

nych do naszych i tak zapchanych umysłów 

zalicza się do strefy nieprzydat-

nych ,,farmazonów”? Posiadanie wiedzy na 

dany temat nie jest z natury złym zjawiskiem, 

lecz trzeba podkreślić, ze pewien zakres wie-

dzy jest przydatny mniej lub bardziej. 

Żeby nie być gołosłownym, przed-

stawmy kilka faktów dotyczących otoczenia 

współczesnego człowieka: XIX wiek, rok 

2012, gps, gsm, telewizja naziemna, anteny 

satelitarne, hd, wikipedia święci triumfy, 

praktycznie każdy ma dostęp do Internetu i co 

najważniejsze, ten epicki zaoszczędzony 

wstyd przy kupowaniu świerszczyków, bo 

przeciez wszystko jest dostępne w Internecie, 

szybkość przekazywania informacji i dostęp 

do niech. To jest prawdziwą chlubą cywiliza-

cji i dziwie się, ze jeszcze nikt nie wpadł na 

uczczenie tych nowinek technicznych, propo-

nuje więc ustalenie daty 1 października jako 

Międzynarodowy Dzień Oszczędzonego 

Z natury nie jestem raczej nieokrzesa-

nym frustratem, pozostańmy na tym, ze je-

stem tylko nieokrzesany. Pora na aerobik dla 

szarych komórek, wyprowadzimy je ze sta-

gnacji.  

Będzie to kilka wolnych myśli ode 

mnie, bez ładu i składu jak zawsze. Pomów-

my o tym w czym siedzimy my wszyscy, za-

cznijmy od dziedziny, która w jednych z naj-

większych stopni kształtuje młodego jeszcze 

człowieka z plastyczną zawartością głowy. 

Przykładowa głowa ma to do siebie, ze w 

mniejszym lub większym stopniu jest podatna 

na przyswajanie wiedzy, w głównej mierze 

zależy to od chęci użytkownika . W moim 

przypadku często mam z tym problemy, czę-

sto stwierdzam, ze coś nie jest warte uwagi i 

nie zawsze jest to zjawisko negatywne, to na-

turalna reakcja organizmu na nadmiar niepo-

trzebnych bodźców, taki szum informacyjny.   

Pojawia się wiele głosów na temat 

polskiego szkolnictwa, często są to opinie 

skrajne. Jednak moim zdaniem nie ma racji 

ten, który twierdzi, ze z polską edukacją jest 

źle, z drugiej strony nie ma racji ten, mówiący 

o niej w samych superlatywach, jak to zwykle 

z prawdą bywa plasuje się zawsze gdzieś po 

środku.  

Drogi czytelniku, zwrócę się do Ciebie 

jak do przyjaciela, nie miałeś czasem wraże-

Słowem wstępu,  przez dłuższy 

czas zastanawiałem się jaki wybrać temat, 

bądź co bądź, tego niewielkiego artykułu. 

Z powodu owego wewnętrznego konfliktu 

trwającego we mnie zadecydowałem,  ze 

jego charakter nie będzie ściśle określony. 

Mogę sobie na to pozwolić, mam sporą 

swobodę działania z powodu działalności 

non-profit oraz uprzejmości tych, którzy 

są ode mnie wyżej w szkolnej hierarchii.  

Wstydu, w ten dzień sklepikarze będą rozda-

wali darmowe egzemplarze gazet niekoniecz-

nie dla dzieci. Ah, tak, Tomek, wróć do tema-

tu, sferę marzeń zostaw sobie na weekend.  

Nie zawsze jestem pilnym uczniem, ale kiedy 

jestem, pragnę wykorzystać jak najlepiej po-

święcony czas szczytnej nauce. Jest wiele 

przedmiotów do których mógłbym się docze-

pić, znając mnie to pewnie wszystkie, posta-

ram się jednak skupić na przedmiocie który 

naprawdę był moją solą w oku, głównie przez 

wrodzoną zdolność do komplikowania sobie 

wszelkich czynności. Geografia, pewnie wie-

lu z was teraz zaczęło się obawiać o swoją 

przyszłość, spokojnie, dałem radę ja, dacie i 

wy. Moje pytanie brzmi: jakie są cele przygo-

towania ucznia w zakresie ‘rzekoznastwa,’ 

mam na myśli wyuczenie się wszystkich do-

pływów rzek takich jak Odra czy Wisła (w 
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praktyce wiąże się tez z niesamowicie to-

pornym wkuwaniem tejże wiedzy)? Czy to 

jakieś szkolne przygotowanie przed kursem 

kajakarza o którym nic nie wiem? Odpo-

wiedź jest niesłychanie prosta, banalna. Tę-

gie głowy tego świata (no dobra, to ja..) 

twierdzą, iż przestarzałość obowiązującego 

nas materiału jest zjawiskiem niepodważal-

na. Nie chodzi o to, ze rzeki diametralnie 

zmieniają swoje położenie, a Wieprz za-

mienił się z Amazonią miejscami, chodzi o 

potrzebę, praktyczne wykorzystanie tej wie-

dzy w przyszłości. Niektórzy pewnie zapy-

tają „ale przecież moja mama i tatko tez się 

tego uczyli za szkolnych lat, co jest w tym 

złego?” Odpowiadam, zwyczajnie nic,  pra-

gnę tez zauważyć, że Flinstonowie używali 

w swoich brykach napęd stopowo-

sandałowy, jednak to niespotykany obrazek 

w kanonie dzisiejszych ulic. Świat idzie do 

przodu, czas nie stoi w miejscu, koniec 

świata 22 grudnia nieustannie się zbliża, nie 

mamy więc wiele czasu. Kto się nie dosto-

suje prędzej czy później wypadnie z gry. 

Tak było, jest i będzie. 

Kolejnym doskonałym przykładem 

na niedostosowanie do warunków społecz-

nych którego nie powstydziłyby się tak le-

gendarne nazwiska jak Lenort, czy choćby 

niezaspokojony z natury Chwalisz, jest fakt, 

ze szkoła notorycznie przekształca się w 

instytucję przesadnie opiekuńczą, biedny 

nauczyciel nie może sobie pozwolić nawet 

na kary fizyczne wobec szkolnych gimbu-

sów. Zdaje się znów słyszę głosy, ze to 

chyba dobrze, ze ktoś o nas tak dba, a może 

to po prostu postępujący we mnie obłęd, 

wybaczcie.  Co wy na to, ze ja jako obywa-

tel naszego kraju, mogę legalnie kupić w 

sklepie takie niezbędne artykuły gospodar-

stwa domowego jak: spirytus, papierosy i 

gazety pornograficzne lecz kiedy jestem 

przeziębiony,  usprawiedliwienie z lekcji 

wychowania fizycznego musi podpisać mi 

mama bądź prawny opiekun?  

Jak mamy dorosnąć, kiedy na każ-

dym kroku, jesteśmy stale pozbawiani de-

cydowania o własnym losie, każdy z nas 

musi zdać sobie z tego sprawę, ze życie to 

sztuka podejmowania odpowiednich wybo-

rów. Jeżeli ktoś nie chce ćwiczyć na w-f to 

tylko i wyłącznie jego sprawa, jego ocena 

niedostateczna, jego kondycja fizyczna i 

czasem także jego powiększający się 

brzuch.  

Tomasz Kaźmierczak 
Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Im dłużej chodzę po tym świe-

cie tym mniej przestają mnie dziwić 

różnego rodzaju zaniedbania w edu-
kacji, nikt nie jest idealny, nikt nie 

stworzy idealnego systemu, ale gdy 

nasz parlament to największa na 

świecie hodowla trzody chlewnej, a 

premier jest ryzy  i nie ma duszy, 

winni nie są do końca sami politycy, 

bo o z tego, ze głupi rządzą, jak jesz-

cze głupsi sami ich wybrali, uderzmy 

się pierś i sami przyznajmy do błędu, 

wstańmy i uczcijmy to minutą ciszy.  

Nie poruszyłem tematu polityki bez 
powodu, przypuszczam i jestem o 

tym przekonany, ze 95% uczniów tej 

szkoły nie widzi różnicy pomiędzy 

socjalizmem, a liberalizmem, a partie 

SLD jest mylona z narkotykiem LSD 

ale tak, uczmy się dopływów, to dla 

naszego wspólnego dobra, dla dobro-

bytu i rozwoju społeczeństwa, w któ-

rym dane nam będzie żyć, krócej lub 

dłużej..   

Jak zwykle jestem otwarty na wszelkie dyskusje i wszelakiego rodzaju ar-

gumenty, gorąco więc  zachęcam do dyskusji  na łamach waszego ulubionego, no 

i chyba zarazem jedynego, więc dużego wyboru nie ma, pisma szkolnego! 



Jest to na-

prawdę 

świetny wy-

nik w sto-

sunku do 

ilości na-

szych roda-

ków. Nasi 

para olimpij-

czycy po 

powrocie do 

kraju zostali ciepło przywitani i 

ogólnie mieliśmy powód do dumy, 

po  „średnich”  

Igrzyskach Olimpijskich. Jednak 

pomimo ich serca i wysiłku włożo-

nego w ten sukces, nie wszyscy są 

ich zwolennikami. Najbardziej de-

nerwującą rolę tutaj odegrał pewien 

znany polityk, który powiedział  że: 

„takie igrzyska to marnowanie pie-

niędzy i zabieranie ich prawdzi-

wym potrzebującym, a paraolim-

piada to głupota”. Kiedy to usłysza-

łem dosłownie się we mnie zagoto-

wało, jednak na szczęście ogół spo-

łeczności zebrany zarówno w stu-

diu jak i poza nim nie zgodził się z 

tym stwierdzeniem, co mi się bar-

dzo spodobało. Nie wiem jak czło-

wiek, który chce być tolerancyjnym 

dla małżeństw homoseksualnych 

oraz zalegalizować marihuanę mo-

że  powiedzieć takie coś skoro ma 

się za inteligentną osobę (do tej 

pory myślałem, że takim trzeba 

być, aby nosić miano polityka). 

Dzięki para olimpijczykom, inni 

niepełnosprawni, którzy ciężej ra-

dzą sobie ze swoją ułomnością mo-

gą w jakimś stopniu zapomnieć o 

niej, zobaczyć że to nie koniec 

świata, że nie zostało im tylko sie-

dzieć w domu i czekać na śmierć. 

Czytanie o takich sukcesach na 

pewno poprawia ich morale, poma-

ga zaangażować się w jakieś pro-

jekty, w jakimś stopniu może po-

móc odnaleźć namiastkę szczęścia 

w życiu. Dzięki temu mogą znowu 

się poczuć jak zdrowi ludzie, mogą 

dawać powody do bycia uwielbia-

nymi. Wystarczy chcieć. Więc w 

odróżnieniu do wyżej wymienione-

go pana uważam, że para olimpij-

czycy powinni być jeszcze bardziej 

dotowani, ponieważ widać w nich 

ogromny potencjał oraz pomogłoby 

to powiększyć grupę polskich para-

olimpijczyków w następnych la-

tach. Podobna sytuacja miała się 

niedawno gdy Polska zdobyła mi-

strzostwo świata w piłce nożnej… 

bezdomnych. Nie muszę wspomi-

nać jak to świadczy o naszej S-

kadrze, którzy ostatnio mają pro-

blemy wygrać z kimkolwiek. Z 

miejsca można było usłyszeć , że to 

szkoda pieniędzy na to, że to głupo-

ta.  

W dniach 29.08 – 

9.09 w Londynie odbyły się  

Letnie Igrzyska Paraolimpij-

skie. Polskę reprezentowało 

liczne grono 100 uczestni-

ków ,a ich dorobek medalo-

wy był wyniósł 36 krążków. 

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

(Nie) PEłnosprawni 

A jednak takie małe sukcesy 

pomagają innym, którzy zna-

leźli się na życiowym zakrę-

cie uwierzyć w siebie, spró-

bować od nowa. Ludziom 

trzeba pomagać nie tylko ma-

terialnie, ważne też jest żeby 

podnieść ich na duchu, spra-

wić żeby nie czuli się gorszy-

mi pomimo swoich proble-

mów. Problem niepowodzeń 

najczęściej leży w psychice, 

łatwiej jest człowiekowi 

upaść na dno niż się od niego 

odbić. Dlatego powinniśmy 

wspierać takie sukcesy po-

mnażać je, jeśli tylko istnieje 

szansa. 

m.in. Natalia Partyka 

zdobyła złoty medal 
na paraolimpiadzie w 

Londynie. 

Robert Karalus 
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Film ten obejrzałam z polecenia mojej przyja-

ciółki. Opowiada on historię dwojga młodych 

ludzi, których światy zdecydowanie się różnią. 

Babi to spokojna studentka, dziewczyna z kla-

sy wyższej, która kształciła się w dobroci i 

niewinności. Hache jest zbuntowanym, impul-

sywnym,  gwałtownym i porywczym chłopa-

kiem, nie stroni od ryzyka i niebezpieczeń-

stwa, które związane są z nielegalnymi wyści-

gami motocykli, w których uczestniczy. Mię-

dzy nimi rodzi się niekonwencjonalna miłość 

opatrzona uczuciem większym, niż się spo-

dziewali. To taka współczesna wersja Romea i 

Juli.  

Być może dla niektórych podstawowy opis 

filmu będzie za płytki i podobny fabułą do 

innych, lecz to tylko pozory. Film wzbudza 

niesamowite uczucia: radość, smutek, rozcza-

rowanie, żal, zaskoczenie… można by długo 

wymieniać. Opowiada nie tylko o miłości, ale 

także o przepięknej przyjaźni i miłości dwóch 

sióstr. Film zawiera także wątki tragiczne, 

śmierć bliskich, zdrada, a także porusza kwe-

stie problemów 

rodzinnych, wyż-

szości rodziców 

nad zbuntowaną 

młodzieżą.  

Dla mnie film jest 

rewelacyjny, mo-

mentami mono-

tonny i trochę 

przewidywalny, 

ale kończy się 

zaskakująco.  Osobiście wybaczyłam reżyse-

rowi małe niedociągnięcia, bo ogół jest bez-

błędny J Film idealny na zimne jesienne wie-

czory.  

Warto wspomnieć także co nieco o aktorach, 

ponieważ moim zdaniem, zostali znakomicie 

dobrani, a szczególnie jeden z głównych boha-

terów- Hache, którego zagrał   Mario Casas.Z 

kobiecego punktu widzenia jest to typ idealne-

go mężczyzny na całe życie. Uczuciowy, roz-

rywkowy, zapewniający bezpieczeństwo no i 

oczywiście przystojny. No wybaczcie, musia-

łam o nim napisać! :) 

Długo myślałam nad wyborem filmu. 

Stwierdziłam, że może obejrzę jakąś no-

wość kinową i zachęcę Was do wybrania 

się na nią, ale przypomniał mi się film, 

który jest naprawdę warty polecenia. 

”Trzy metry nad niebem„ (Tres metros 

sobre el cielo) jest hiszpańską produkcją z 

2010r w reżyserii  Fernando González 

Molina. Oparty na podstawie książki Fe-

derico Moccia, zekranizowany po raz dru-

gi ( pierwsza ekranizacja książki przypada 

na 2004r.)  

Nie zgadzasz się z autorem artykułu? 

Czekamy na odpowiedź! 

erato24h@gmail.com 

Martyna Stefanowska 
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Trzy metry nad niebem 

- recenzja filmu... 

Zachęcam do obejrzenia i do dzielenia się 

swoimi spostrzeżeniami i odczuciami.  

W następnym numerze opowiem wam o 

filmie pt. ”Tylko ciebie chcę” który jest 

kontynuacją filmu  „Trzy metry nad nie-

bem”  

Mój ulubiony cytat:  

"Nagle zdajesz sobie sprawę z tego że to 

już koniec, nie ma drogi powrotnej ... pró-

bujesz sobie przypomnieć kiedy wszystko 

się zaczęło , a zaczęło się wcześniej niż ci 

się wydaje , o wiele wcześniej . Wtedy za-

czynasz rozumieć że nic nie dzieje się dwa 

razy , już nigdy nie poczujesz się tak samo, 

nigdy nie wzniesiesz się trzy metry nad 

niebo.... 

Kadr z filmu 
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PARK  

ROZRYWKI 

 

1. Czy wiesz że?! 

W Kaliforni i trzech innych amerykańskich stanach, 

‘wieczory panieńskie’ są niezgodne z prawem z powo-

du „dyskryminacji płci” 

Więcej niż 80% naturalnych lasów na Ziemi zostało wyciętych. 

W latach czterdziestych, ZSRR pro-wadziło rozmowy  z korporacją Co-ca-Cola w sprawie produkcji białej, mniej „amerykańskiej” Coli 

Gdy Piotr Wielki, car Rosji, dowiedział się, o swojej zdradzającej 

zonie, kazał dekapitować jej kochanka, wsadzić jego głowę do słoja, 

ponadto rozkazał swojej zonie przebywać z owym naczyniem każde-

go dnia...sadysta. 

95% ludzi uczestniczących w katastro-

fach lotniczych, przeżywa  
Clint Eastwood odrzucił rolę Jamesa Bonda, uważał, ze charakter 
Agenta 007 powinien być grany przez aktora z Wielkiej Brytanii 

Po poddaniu się Niemiec podczas II Wojny Światowej, miesz-

kańcy Moskwy przestali balować kiedy zorientowali się, ze 

skończyły się miejscowe zapasy wódki.  

2. REBUSY: 

ROZWIĄZANIE: ……………………………………………………………………. 

R
eb

u
s b

y
 F

atu
m
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ROZWIĄZANIE: ……………………………………………………………………. 

3. Pytania-Suchary: 

- Jak się nazywa ulubiony aktor polskich rolników? 

- Dlaczego Indianom jest zimno? 

- Co robił Jan Kochanowski? 

Rozmawiają dwie blondynki: 

 - Słyszałaś, że kończy się kalendarz Majów? 

 - No i co z tego? To zacznie się Czerwców. 

- Kto za kierownicą w samochodzie wygląda jak 

kobieta? Ale jeśli chodzi o rozumowanie jest na 

poziomie przedszkolaka? 

- Co kobiety czują do maszynisty? 

- Jak nazywa się kobieta, która daje nuty? 

- Jak nazywa się psychiczna Aleksandra? 

- Jak nazywają się owce bez kręgów? 

 - Bo Kolumb ich odkrył. 

 - Pociąg 

- Tom KRUS - Trenował 

- Kobieta 

 - PsychOlka 

 - BezkręgOwce 

 - Danuta 

4. Dowcipy: 
Na imprezie blondynka podrywa faceta: 

 - Skąd jesteś? 

 - Przemyśl. 

 - Przemyślałam i dalej nie wiem. 

Rozmawia ze sobą dwóch jasnowidzów:  - Wiesz co? 
 - Wiem. 

Alkoholik rozmawia ze swoim przyjacielem.  - Marzę, by przestać pić 
 - To czemu nie przestaniesz? 
 - Bo czymże jest życie bez marzeń. 

 Rolnik zaczepił mieszczankę na ulicy i pyta: 

 - Jak ma pani na imię? 

 - Joanna. - Odpowiada kobieta. 

 - Jo maciek, tyż ze wsi! 

Rozmawiają dwa ślepe konie: 
 - Słuchaj, podobno jutro są jakieś zawody. Startujemy?  - Nie widzę przeszkód. 



1. Partia polityczna SLD jest mylona z: 

2. Nauka w zakresie "rzekoznawstwa" wiąże się z kursem... 

3. Komisję edukacji narodowej utworzono z inicjatywy króla:  

4. Przewrót bolszewicki, zwany także rewolucją październikową według kalendarza juliańskiego miał miejsce w: 

5. Watykan wymyślił dla kierowców dziesięć: 

6. Skrót od Komisji edukacji narodowej to: 

7. W kalendarzu rzymskim jest ósmy miesiąc to: 

8. Deja vu w odniesieniu do ocen w szkole w jednym z artykułów jest określone 

9. Jak W Korei Południowej nazywają się kawiarnie gdzie można wypić kawę i godzinami bawić się z kotami? 

10. Zdrewniałe części łodyg roślin włóknistych (len, konopie), połamane i oddzielone od włókna w procesie przetwarzania 

słomy lnianej lub konopnej na włókno, mają także nazwę podobną do jednego z miesięcy 

11. 29 września 2012 roku w Naszej szkole miał miejsce zjazd: 

12. Chodzenie po ulicach nago jest legalne (i popularne) w  

13. ... pochodzi od starogermańskiej nazwy miesiąca Weinmond 

14. Sztucznie stworzone truskawki które wytrzymują niskie temperatury mają kolor: 

15. Patrząc na krzyżówki z poprzednich numerów jakiego słowa w haśle brakuje? 

16. Policja była wzywana 91 razy podczas kręcenia filmu: 

5. KRZYŻÓWKA: 


