
 

REJPUBLICA Październik 2011 Nr 1 

Podwójne święto Reja  
Zawsze jest jakiś pre-
tekst do świętowania. 
Jednak Rej ma w tym 

roku nawet dwa powo-
dy. Rok 2011 to przede 
wszystkim 105 rocznica 
założenia Szkoły Mikoła-
ja Reja. Oprócz tego nie-
dawno obchodziliśmy 

505 urodziny „polskiego 
Dantego”, jak niektórzy 
nazywają patrona na-
szej szkoły. 
Z tej okazji 13 października 
odbędzie się wielkie święto 

XI LO. Oprócz tradycyjnie 
organizowanego w Dzień 
Edukacji Narodowej ślubo-
wania klas pierwszych bę-
dzie można obejrzeć boga-
ty i ambitny program arty-

styczny, przygotowany 
przez naszych uczniów. 
Jako pierwszy wystąpi chór 
trzecioklasistów prowadzo-
ny przez panią Elżbietę 
Kurczab, który wykona 

utwór inspirowany jedną z 
pieśni Mikołaja Reja. Zoba-
czymy również przedsta-
wienie „Prawdziwa geneza” 
Piotrka Gablera z III C. 
Sztuka wygrała w konkur-

sie literackim z okazji jubi-
leuszy naszej szkoły i pa-
trona.  
Na korytarzach będzie 
można zapoznać się z licz-
nymi wystawami. Na parte-

rze — wydruk publikacji 
Macte animo. Kronika 2006
-2011.  W 105-lecie Szkoły 
imienia Mikołaja Reja. 
Przedstawione zostały w 

niej zdarzenia, które kształ-
towały historię ostatniego 
pięciolecia szkoły i zmiany, 

jakie w niej zaszły. 
Pierwsze piętro poświęcone 
zostało sławnym absolwen-
tom Reja. Można się tu za-
poznać z sylwetkami takich 
sław jak Eugeniusz Lokajski, 

Hilary Koprowski, Jeremi 
Przybora czy bliżsi naszym 
czasom — Kazik Staszewski, 
Michał Żebrowski i wielu in-
nych.  
Z historią tej szkoły miał 

okazję zmierzyć się także 
nasz dyżurny filmowiec — 
Eryk Skolarski z II E. Przy-
gotował on film, przedsta-
wiający historię szkoły od jej 
powstania w 1906 roku do 

czasów współczesnych. Au-
tor obrazu starał się ukazać 

jej fenomen, który spra-
wił, że kolejne pokolenia 
nauczycieli i uczniów de-

klarują przynależność do 
wspólnoty Rejackiej nieza-
leżnie od opinii wygłasza-
nych na jej temat. Film 
Eryka będą mieli okazję 
obejrzeć w paź-dzierniku 

wszyscy Rejacy.  
A zatem — dobrej zaba-
wy! Jesteśmy pewni, że 
po tak uroczystym dniu 
Wasza radość i duma z 
przynależności do rodziny 

Rejackiej będzie jeszcze 
większa niż dotychczas. 
A naszemu staremu Rejo-
wi z okazji urodzin życzy-
my najlepszych uczniów, 
zaangażowanych nauczy-

cieli i świetnych zarząd-
ców.  
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Już od czerwca czekałyśmy 
na początek roku szkolnego. 
Wakacje upłynęły nam pod 
hasłem accusativus cum infi-
nitivo. W końcu ujrzałyśmy 

naszą świątynię wiedzy, na-
szego Reja. Niestety – jako 
drugoklasistki – nie dostąpi-

łyśmy zaszczytu, by usłyszeć 
przemówienie samego Zeusa. 
Przywitała nas za to, jakże 
ukochana przez wszystkich 
Niobe. Dzielnie zmotywowała 

nas do walki w tym roku 
szkolnym. 
Już drugiego września udali-

śmy się zatem w niezwy-
kłą podróż z Etruskami i 
Eneaszem po wodach Mo-
rza Egejskiego. Później 
Eskulap wprowadził nas w 

plan zbawienia świata. He-
rakles przy pomocy swojej 
nieziemskiej siły stara się 
zrobić ze swoich podo-
piecznych atletycznych 
sportowców. 

Nimfa w przeciwieństwie 
do Dionizosa nie pozosta-
wiła nas na pastwę żywio-
łu i dzielnie wyprowadziła 
całą drugą C poza Świąty-
nię Wiedzy. Jednak Achil-
les już w drugim tygodniu 

szkoły przysporzył wszyst-
kim stresu. Całe szczęście, 
że Hestia umie ukoić na-
sze skołatane serca. 
Reszta bogów greckich 
jeszcze nie pokazała swo-

jego prawdziwego oblicza. 
Wioletta R., Weronika W. 

Wyjazd integracyjny 
Zgodnie z nową świecką tra-
dycją naszej szkoły wszyscy 

pierwszoklasiści wyjechali 
we wrześniu na wycieczkę 
integracyjną. Tym razem 
losy rzuciły nas w Góry 
Świętokrzyskie, do ośrodka 
Wierna niedaleko Małogosz-

czy.  
Mieliśmy się bliżej poznać, 
zintegrować i polubić. Naj-
ważniejszą cechą, jaką udało 
nam się jednak wyćwiczyć 
była cierpliwość. Na wszyst-
ko trzeba było czekać. To 
zrozumiałe — było nas w 
końcu aż 218 osób plus 15 
nauczycieli! A taka masa lu-
dzi nie funkcjonuje w zbyt  

wielkim pośpiechu.  
Mimo pewnych opóźnień 

udało nam się wejść do 
opactwa cystersów w Ję-
drzejowie, zdobyć straszliwy 
pagór i twierdzę w Chocimiu 
no i przede wszystkim złożyć 
hołd naszemu patronowi w 

Muzeum Mikołaja Reja w Na-
głowicach. Wizyta dość nud-
na, pani przewodnik mało 
sympatyczna i mało zajmu-
jąca, ale ładna pogoda i ob-
szerny trawnik przed dwor-
kiem spełniły swoją rolę — 
mieliśmy duuużo czasu na 
integrację.  
Dobrą zabawę mieliśmy tak- 
że w samym ośrodku. Stan- 

dard może niewysoki, ale 
dało się i dyskotekę zorgani-

zować, i urządzić ognisko z 
pieczoną kiełbasą, i rozegrać 
kilka meczy koszykówki, 
siatkówki i piłki nożnej, i 
przede wszystkim obejrzeć 
prezentacje wszystkich klas 

pierwszych.  
Zwyciężyła I D ze swoim ka-
baretem i piosenką. Ale i 
inne klasy dobrze się zapre-
zentowały — były tańce, 
przedstawienie, pojedynek 
na rymowanki, recytacje i 
parodie. Jednym słowem — 
dobra zabawa! RDK-i zapo-
wiadają się świetnie.  

Dot. 
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Dużo gości w Małogoszczy 
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Dla rozrywki — diagramy z 
hasłem. Sprawdźcie swoją 
znajomość naszej zacnej, 
starej szkoły.  

1. Imię patrona szkolnego centrum 
multimedialnego 

2. Funkcja, jaką pełni w szkole żona 
prof. Motyki 

3. Przystanek przed boiskiem szkol-
nym 

4. Ulubione słodycze prof. Kaznow-
skiego 

5. Nie działa w tablicy wyników na 

sali gimnastycznej 

6. Dyscyplina, w której Rej zdobył I 
miejsce trzy lata temu 

7. Dokończ słynny cytat: Proszę się 
odsunąć, jestem ….. 

8. Miesiąc RDK-ów 
9. Nazwisko przewodniczącego Koła 

Wychowanków 
10. Panieńskie nazwisko prof. Janiec  

1.                           

2.                         

3.                         

4.                        

5.                        

                   

6.                            

7.                             

8.                          

9.                            

10.                        

Krzyżówki — rejówki 

1. Imię patrona szkoły 

2. Park, w którym biegają wszyscy 
Rejacy 

3. Upragniony czas dla wszystkich 
uczniów 

4. Rejackie muzeum 
5. Ulica, przy której znajduje się 

nasza szkoła 
6. Szkolny kościół parafialny św. ... 

7. Tam dworek – Muzeum Mikołaja 

Reja 

8. Nazwisko wicedyrektora szkoły 
9. Gdy zakwitną kasztany 

10. Nosi imię Kazimierza Kosińskiego 

1.                      

2.                    

3.                      

4.                            

5.                        

                

6.                     

7.                        

8.                   

9.                     

10.                         



 

Nasza tfu-rczość Październik 2011 5 

Od kilku lat trwają w Reju prace 
nad opracowaniem nowej Anto-
logii twórczości . Zbiór ma być 
prezentacją dorobku naszych 
utalentowanych kolegów i ab-
solwentów a także hołdem zło-
żonym Rejakom, którzy wydali 
taką antologię w latach osiem-
dziesiątych. Dlatego odwołuje-
my się do tamtej formy zbiorku 
— będzie niepokornie, bruliono-
wo, prawie jak w bibule z cza-
sów stanu wojennego.  

Na łamach Rejpubliki zamiesz-
czamy najlepsze prace i te, któ-
re zostały wyróżnione w konkur-
sie. Zachęcamy jednak również 
do przejrzenia wydania papiero-
wego, które dostępne będzie 
w szkolnej bibliotece. Znajdzie-
cie tam między innymi nieocen-
zurowaną wersję zwycięskiej 
sztuki Piotrka Gablera Prawdzi-
wa geneza. Życzymy miłej lek-
tury! 

 

Antologia twórczości rejackiej 

Kalejdoskop 

Przetoczą się przez orzechowe gaje 

kaskady Cyklad, białe nieba konie. 

Piórami ognia słońce sygnał daje, 

że tam gdzie jesteś, tam jutrzenka płonie. 

 

I płomień trawi rzęsy w noc splecione. 

Rozżarzą się od powiek sadów drzewa. 

Ta noc wyciąga po mnie swoje dłonie, 

a każda iskra w tańcu swoim śpiewa. 

 

I czerpie drogą, która pełna cierni, 

ze świateł, błysków, cieni, mgieł palety. 

Te barwy jednak nie oddadzą w pełni, 

co kryją w sobie oczy ska- -biety.   

Krzysztof Dzięcioł 

albo to sen 

Czy rysowałeś kiedykolwiek świat palcem 

lewego buta? Warto spróbować, jeśli 

jeszcze nie. 

Uwielbiam nadziewać na zielone patyki 

głowy prażonych dżdżownic. Patyki cie-

mienieją w nieudolnych próbach przeła-

mania młodzieńczego buntu. Szybko mi 

wówczas powszednieją i lądują w dołku 

przysypane metalowym puchem. 

Dwa dni temu przemierzyłam dwa zielone 

lasy. Pierwszy zaskoczył mnie ruchliwy-

mi onomatopejami lwich paszczy i paję-

czych odnóży krocznych. Przebrzydłe 

wrażenie ohydy przeistoczyło się w ge-

nialne zachwycenie – w drugim lesie. 

Tam pełzały po niebie gumowo-trotylowe 

żelki wybitnych smaków. Nieskończone 

ichże zatrzęsienie. Puszczały mi swoje 

cukierkowe oczka, wplątywały się w ko-

smate włosy o kolorze karmazynowym. Za-

dziwiała mnie ich lotność, ponad wszel-

kimi podziałami. Przemierzały niebo 

wzdłuż i w poprzek kandyzowanej chmury. 

Z niejże właśnie odłamał się niewielki 

czekoladowy obłoczek, z którego wycią-

gnięta stupalczasta dłoń oplotła mnie 

palcami, paluszkami i paluchami. Łasko-

tało. Upuściło wreszcie. Lecąc w dół, 

przypomniałam sobie o niedopalonej 

świeczce na moim wydrapanym boleśnie w 

zygzaki biurku. Przez pryzmat soczewki 

optycznej dostrzegłam zabawną kulę po-

marańczy, której nadliczne rozbestwione 

języki zaczepnie muskały stary pamięt-

nik i pusty atramentem kałamarz. 

Dorota Okulicz 

Więcej na str.6 
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I o co było tyle milczenia? 

 

I o co było tyle milczenia, 

straconych dni i bezsennych nocy? 

Na co zostały obojgu wspomnienia? 

Na co stracili oboje swe oczy? 

 

I o co było tyle milczenia, 

O co słów brak, o co dni nudy i ciszy? 

O co te żale i brak zrozumienia? 

O co ukryte tęsknienia na kliszy? 

 

I o co było tyle milczenia, 

gdy jedno i drugie, dniami i nocami 

kochali się niezrozumiałymi myślami? 

 

Tęsknili do siebie każdego ranka, 

gdy wzrok przykuwała ze wspólnym zdjęciem 

ramka… 

I o co było tyle zamieszania? 

Natalia Pych 

Epitafium Rzymowi 

 

tam już nie ma Cycerona 

nigdzie 

ani opadów deszczu tak porządnych 

by niewolnik panu swemu musiał wołać po 

lektykę 

 

ani sczerniałego chleba gladiatorów 

ani wina Leukonoe 

 

tam już nie ma radości demolowania 

pomników cesarskich przez senat 

 

tam są inne wymagania i maniery 

choć wszyscy mówimy jednym językiem 

nadal 

najazdy barbarzyńców czyszczą 

witryny sklepowe 

dziewczęta po cichu rumienią się opowia-

dając 

o Cezarze Borgii 

i straszy dzieci trup papieski Piusa De-

cimusa 

 

gdy jeszcze sunie tandem po Circus Maxi-

mus 

 

wchodzę do Bazyliki 

a tam Bóg zgubiony 

w jarmarcznym 

baroku 

tłumu 

kolejek 

fleszy 

gapiów 

żydów 

i muzułmanów 

którzy patrzą na Chrystusa 

i widzą człowieka  

co zawrócił z Via Appia skruszony 

Bóg mi kazał 

to umrę 

 

zdjęto mapę potencjalnego imperium futu-

rysty- 

Mussolini krzyczą 

oto umarł ostatni cesarz Rzymu 

twórca drogi Pojednania 

 

dziś stare jest tylko Forum Romanum 

resztę zakrzyczała pusta gawiedź 

 

dziś mają dosyć chleba dosyć igrzysk 

za mało twarze spalone spieczone 

zmęczone i popękane 

za mało to wciąż za mało 

aby zrozumieć Rzym 

Beata Gatyńska 

Nasza tfu-rczość 
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Historia Szkoły Mikołaja Reja 
Szkoła Mikołaja 
Reja ma już 105 
lat. Jakie były jej 
początki?  
Otóż w 1905 roku, 

31 maja Kolegium 
Kościelne Zboru 
Ewangelicko-
Augsburskiego, na 
wniosek ks. Juliana 
Machlejda, powołało 

Komitet w celu 
otwarcia męskiej szkoły średniej z wykłado-
wym językiem polskim . W czasie wstępnych 
prac organizacyjnych patronem Szkoły obrano 
Mikołaja Reja. Już w 1912 roku pierwsze egza-
miny maturalne zdało z wynikiem pozytywnym 
17 absolwentów. Od 1 września 1913 roku na-

uka odbywa się w gmachu przy pla-
cu Małachowskiego 1, czyli tu, gdzie 
uczymy się obecnie.  
Uczniowie Reja brali oczywiście 
czynny udział w walkach o niepodle-
głość Polski a rzetelną pracą i pilną 

nauką starali się budować dobrobyt 
swojego kraju.  
We wrześniu 1939 Rejacy masowo 
uczestniczyli w Kampanii wrześnio-
wej i budowali Ruch Oporu. Budy-
nek szkoły został przekazany na po-

trzeby szpitala wojskowego. Nie 
przeszkodziło im to jednak w dalszej 
nauce. Od stycznia 1940 roku do 
wiosny 1944 nieprzerwanie trwało 
tajne nauczanie. Co roku uczniowie 
kończący program liceum przystę-
powali do tajnych egzaminów matu-
ralnych.  
W czasie Powstania Warszawskiego 
budynek liceum był terenem walk 
powstańczych. Zwany był „Redutą 
Reja” a prowadzone tam zacięte 
walki nazwano „walkami korytarzo-

wymi”.  
Po wojnie budynek przy Małachow-
skiego został częściowo odbudowa-
ny. Uczniowie wrócili tu już w 1948 
roku. Szkoła została upaństwowiona 
w 1952 roku. Kolejne reformy szkol-
nictwa nie zabiły woli nauki wśród 

kolejnych roczników i nie zmniejszy-

ły entuzjazmu pracujących tu nauczycieli.  
Od lat 70-tych tworzone były kolejne klasy 
eksperymentalne. Już w roku 1970 utworzono 
pierwszą w Polsce klasę o profilu humanistycz-
nym. W 1989 — chemiczną, potem matema-

tyczno-fizyczną i klasyczną.  
Dzisiaj nikogo to już nie dziwi, ale podłączenie 
szkoły do Internetu w 1995 roku było wielkim 
wydarzeniem transmitowanym przez media 
ogólnopolskie i stołeczne.  
Od tego początku swojej działalności Szkoła 

Mikołaja Reja jest nowoczesną placówką, dba-
jącą o rozwój i doskonałą jakość edukacji. W 
ostatnich latach stale utrzymuje się w czołów-
ce warszawskich liceów, a przynależność do 
wielkiej rodziny rejackiej jest nieodmiennie 
powodem do dumy dla kolejnych roczników 
absolwentów.   
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Horoskop-Rejoskop 
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Baran – Mikołaj Rej czuwa 
nad Tobą, więc możesz odro-
binę zaszaleć. Jednak pamię-
taj o swoich przedmiotach 
rozszerzonych, bo nie mo-
żesz sobie pozwolić na ocenę 

niedostateczną.  
Byk – Na korytarzu spotkasz 
miłość swojego życia, lecz 
nie będzie to fizyka. Miej na 
oku każdego, kto w tym mie-
siącu zaproponuje Ci spotka-

nie.  
Bliźnięta – Czeka Cię mie-
siąc pełen sukcesów. 
Wszystko przyjdzie uśmiech-
niętym Bliźniętom z łatwo-
ścią. Zdobędziesz szkolne 
mury!  
Rak – Jako wrażliwy i uczu-
ciowy Rak spodziewaj się w 
tym miesiącu pewnych roz-
czarowań, zwłaszcza na polu 
naukowym. Towarzysko jed-
nak nadrobisz wszelkie zale-
głości.  

Lew – Zodiakalne Lwy powin-
ny wyznaczyć sobie cel i kon-
sekwentnie dążyć do niego. 
Układ lekcji korzystnie wpłynie 
na Twoje samopoczucie. 
Uśmiechem zdobędziesz Reja.  

Panna – Uważaj na zajęciach 
sportowych! Unikaj bliskich 
kontaktów z piłką dla własne-
go bezpieczeństwa. Patron nie 
patrzy na Ciebie łaskawym 
wzrokiem.  

Waga – przystojny blondyn 
lub piękna brunetka zawrócą 
Wagom w głowie. To zauro-
czenie nie będzie jednak miało 
szansy na przetrwanie, ponie-
waż całą Twoją uwagę pochło-
ną języki obce.  
Skorpion – Skorpiony staną 
przed poważnym wyborem. 
Kierowanie się intuicją będzie 
dobrym sposobem na wybór 
najlepszej opcji. Wychowawca 
będzie nad Tobą czuwał.  
Strzelec – Zbliża się fala 

sprawdzianów. Ich wyniki 
będą dla Ciebie bardzo zna-
czące. Niektóre wyniki mo-
gą zaważyć na Twojej przy-
szłości. Musisz stawić czoła 
wyzwaniu.  

Koziorożec – Upór nie jest 
dziś wskazany. Koziorożcu, 
musisz trochę odpuścić, że-
by w przyszłości osiągnąć 
więcej. Nie dotyczy to jed-
nak uporu w dążeniu do ce-

lu! 
Wodnik – Powinieneś pa-
miętać o innych, nie tylko o 
sobie. Współpraca z grupą 
się opłaci, razem wypłynie-
cie na szerokie wody! 
Ryby – Mimo wykorzysta-
nia wszystkich nieprzygoto-
wań, Ryby będą mogły czuć 
się wyjątkowo bezpiecznie. 
W najbliższym tygodniu nie 
grożą Ci żadne szkolne kło-
poty.  

Monika F., Ola O,  
Maciek K., Kamil M.  



 


