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14 października świętujemy Dzień  KEN. 
Jak co roku przygotowaliśmy Ŝyczenia, 
kwiaty i program artystyczny dla naszych 
pedagogów. Niestety musieliśmy 
zrezygnować z części naszych planów, 
poniewaŜ w tym dniu ogłoszono Ŝałobę  
w województwie mazowieckim. Dlatego cała 

uroczystość przebiegała w powaŜnej 
atmosferze. Na początek uczciliśmy minutą 
ciszy pamięć ofiar wypadku. Następnie 

złoŜyliśmy Ŝyczenia wszystkim pracownikom naszego Ośrodka. Po rozdaniu 
kwiatków, wykonanych przez młodzieŜ SSPdP oraz laurek przygotowanych 
przez samorząd ZSZ, Pan Dyrektor wręczył nagrody pracownikom. 
Inscenizację przygotowaną przez nasze kółko humanistyczne pokazaliśmy  
21 października.  Zarówno scenki z Ŝycia szkoły jak i kabaret „Kocham cię 
Polsko” ogromnie spodobał się  widzom. PoniŜej moŜecie zobaczyć zdjęcia z naszego występu. 
        Op: Martyna Kamińska 
 
 

Od kilku juŜ lat w naszej szkole obchodzimy „młode” święto 
jakim jest Dzień Chłopaka. 30 września z inicjatywy 
samorządów szkolnych obydwu szkół, odbyło się szereg 
imprez, którymi chcieliśmy uhonorować naszych kolegów. 
Przygotowano montaŜe słowno-muzyczne, drobne prezenty  
i oczywiście zyczenia dla „naszych kochanych panów”.  
Ale oczywiście najwaŜniejsza była oczywiście popołudniowa 
szalona dyskoteka.  
W poszczególnych klasach równieŜ nie zapomniano  
o chłopcach i urzadzono małe uroczystości. Na przykład  
w klasie I d oprócz słodkiego poczęstunku i upominków 

dziewczyny zorganizowały konkurs na klasowego super chłopaka. To było bardzo miłe święto.  
         Op: U. Derdaś, M. Mazur 

Dziewiętnasty października był dla dwunastki uczestników wycieczki do Warszawy, niezwykle udany. 
Byliśmy w Zamku Królewskim, gdzie poznaliśmy historię tego 
obiektu oraz szczegóły z Ŝycia ostatniego króla Polski – Stanisława 
Poniatowskiego. Następnie  wyruszyliśmy na spacer uliczkami 
Starówki Warszawskiej. Zmęczeni ale pełni wraŜeń udaliśmy się  
do Pizza Hart na obiad. Niektórzy myśleli, Ŝe to będzie najfajniejszy 
punkt naszej wycieczki. JakŜe się mylili ….O godzinie 
1600zasiedliśmy w fotelach teatru Buffo, oczekując na rozpoczęcie 
spektaklu. Popłynęły dźwięki muzyki a my jak zaczarowani przez 
półtorej godziny śledziliśmy to co działo się na scenie. Wszyscy byli 
zachwyceni dziełem Józefowicza i zakochaliśmy się w musicalach. 
Mamy nadzieję, Ŝe wkrótce znowu będziemy mogli obejrzeć coś 
ciekawego.  Op: Justyna Grabowska 

    

REDAGUJE MARLENA DZIEWULSKA 
W kaŜdym numerze LASOTCZAKA będę przedstawiać wam sylwetkę jednej 
 z gwiazd- aktora lub piosenkarza. W tym numerze... 

...JULIA ROBERTS 

 Aktorka amerykańska, urodziła się w 1967 r. w Atlancie w stanie Georgia w USA. 
Zadebiutowała w filmie Blood Red. Była wielokrotnie nominowana do Złotych Globów 
i Oscara. Nagrodę tę otrzymała w 2000r. za rolę w filmie „Erin Brockovich”.  
Od nakręcenia filmu „Pretty Woman” jest uznawana za filmową gwiazdę. Dotychczas 
wystąpiła w 40 filmach i 5 serialach. Julia Roberts mieszka w Nowym Jorku na 

własnej farmie w miejscowości Taos w Nowym Meksyku. Jest nie tylko znaną i podziwianą aktorką, ale takŜe 
przykładną Ŝoną i matką trójki dzieci. 


