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CENA -  DO NEGOCJACJI 
N i ep rzek ra czal n a g ra n i ca – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! 

MIESIĘCZNIK 

 W numerze:  
Kształcenie zawodowe  

za unijne pieniądze 

Ja i moi rodzice! 

Kim jest Twój 

przyjaciel? 
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16 października z okazji Dnia 
Papieskiego w naszej szkole 
zaprezentowaliśmy program 
słowno-muzyczny podejmujący 
temat ,,Solidarności" i wolności oraz 
prezentujący sylwetki Jana Pawła II 
i ks. Jerzego Popiełuszki. Program 
zaaranżowała p. Nell Wrocławska, a 
zaangażowani w jego wykonanie 
byli uczniowie naszej szkoły 
(najwięcej uczniów z klasy 1al).  
Śpiewaliśmy ,,Barkę", ukochaną  
pieśń Ojca Świętego Jana Pawła II .  
Oczywiście prezentowaliśmy 
również inne pieśni takie jak ,,Abba 
Ojcze" czy ,,Matko o twarzy". Z 
płyty odtworzyliśmy również m.in. 
,,Mury" Jacka Kaczmarskiego  i  

 

Dzień Papieski 

,,Sen o Victorii". Publiczność była 
niezwykle wsłuchana w słowa, które 
chcieli przekazać im koledzy i  
koleżanki. Ten program był 
wyjątkowy.            Gonia 

 

Budynek warsztatowy do tej pory 
nie był najlepszą wizytówką  
ZSCKP. Mo żna by rzec, architekt 
wiedział, co robi umieszczając go 
na tyłach kompleksu szkolnego – 
profesjonalista. Dyrekcja wspólnie 
ze Starostwem Powiatowym 
doceniając intelekt architekta,  
nazwijmy go Gallem Archonimem 
postanowiła taki stan rzeczy 
zmienić.  
Powoli budynek przeobraża się  
przybierając bardziej przyjazny 
wygląd. Nabiera poloru, może 
niedługo stanie się główną at rakcją  
ZSCKP? Miejmy nadzieję! 
Co zrobiono w roku szkolnym 
2008/2009?  
Wymieniono całą konstrukcję dachu 
i jego pokrycie – (drodzy uczniowie 
- koniec z płaszczami  
przeciwdeszczowymi -  uczennice 
nie martwcie się  o swoje fryzury,  
tona lakieru jest już zbędna!). Na 
piętrze wymieniono posadzki, poza 
tym mamy nową instalację  
elektryczną  na piętrze i parterze 
(mamy prąd, koniec ze świecami!),  
sufity wiszą - nowe ( nie opadają na 
głowę), są też nowe drzwi  
zewnętrzne i okna. 
Remonty zostały częściowo  
sfinansowane przez Starostwo 
Powiatowe, które również pokryło 
koszty modernizacji trzech sal  

lekcyjnych,  teraz odbywają się w 
nich zajęcia z geografii,  
przysposobienia obronnego i  
matematyki. Jest tak czysto, że już 
nie ściągniesz, drogi uczniu, blask 
bije w oczy!  
Z subwencji oświatowej oraz z 
wynajmu pomieszczeń  
wykonywane zostały  remonty w 
budynku głównym,  pochłonęły 
one 60 tysięcy złotych. Ułożono 
podłogi panelowe w 6 salach 
lekcyjnych, w dwóch zostały one 
wycyklinowane i polakierowane,  
wymieniono drzwi w świetlicy, 
wykonano przyłącza elektryczne,  
wymieniono lampy w 4 salach 
lekcyjnych, na korytarzach,  
klatkach schodowych i w  
świetlicy!  
W ciągu roku szkolnego, w czasie 
ferii i wakacji prowadzono 
intensywne prace remontowe i  
efekty są widoczne. 
Szkoła zmienia się na lepsze, czy 
z postępem cywilizacji, czy dzięki  
dyrekcji, Starostwu. Niech 
historia rozstrzygnie, ale wszyscy 
wymienieni mają w tym swój 
udział i należą im się wyrazy 
uznania. Od uczniów oczekujemy 
deklaracji: Nie zniszczymy!!  

G.B. Gajda 

 

 

Remontujemy! 
 

We built this school on rock and roll! 
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Unijne projekty 
Zielone światło dla szkół zawodowych! 

To warto 

przeczytać 

Rykoszet 

 Ostatnio przeczytałam bardzo 
ciekawą i fascynującą książkę, którą  
naprawdę polubiłam. Jest to powieść  
Sandry Brown - "Rykoszet". Przedstawia 
losy młodej, piękniej kobiety Elise Laird 
- żony sędziego Cato Lairda. 
 Pewnej nocy do domu sędziego 
zostają wezwani detektywi Duncan 
Hatcher i DeeDee Brown, dowiadują się,  
że Elise w obronie własnej zastrzeliła 
włamywacza. Jej wyjaśnienia wydają się  
detektywom dość mętne. Śledztwo 
nabiera tempa, gdy wychodzi na jaw 
dziwne powiązanie między sędzią a 
zamordowanym. Do tego wszystkiego 
Elise znika...  
 Bohaterka, która zasługuje na 
szczególne wyróżnienie, to Elise Laird.  
Wiedziała, że sędzia wraz ze 
wspólnikiem zlecili zabójstwo jej brata,  
chciała pomścić  jego śmierć i  zwi ązała 

Brida 

Większość z nas pragnie 
odnaleźć swoją drugą  połówkę, która 
będzie naszym dopełnieniem i wniesie  
radość i szczęście do naszego życia. 
„ Brida”,  ksi ążka Paulo Coelho 
opowiada o młodej irlandzkiej 
dziewczynie i o jej duchowych 
poszukiwaniach. Na swej drodze Brida 
spotyka mędrca, który uczy ją, jak radzić  
sobie z lękami i własnym cieniem oraz 

kobietę, która wprowadza ją w arkana 
magii. Żadne z nich nie ma 
najmniejszych wątpliwości, że 
dziewczyna ma dar, ale tylko od niej  
zależy, jak go wykorzysta. Musi  
wybrać  między uczuciem a 
pragnieniem przemiany. Wzruszająca 
opowieść o miłości i tęsknocie za 
„Drugą Połową”.  Obala mit, że w 
życiu można odnaleźć tylko jedno 
swoje dopełnienie.  

Już sama okładka,  
przedstawiająca liść, który rzuca cieć  
na ścianę sugeruje, że gdzieś tam jest  
nasze odbicie w drugim człowieku. 

Dżast. 

Wi ększe szanse dla absolwentów 
zawodówek i techników na pomyślne 
zdanie egzaminów i zatrudnienie po 
ukończeniu szkoły dzięki unijnemu 
projektowi 
 
W naszej szkole realizowany jest projekt  
„Absolwent szkoły zawodowej Powiatu 
Sochaczewskiego poszukiwanym 
fachowcem na rynku pracy”. Dzięki  
temu projektowi uczniowie zasadniczej  
szkoły zawodowej i technikum mogą 
uzupełnić braki z  wybranych 
przedmiotów, pogłębić swoją wiedzę  i  
doskonalić umiejętności.   
Projekt jest współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej a 
realizowany będzie do 31 maja 2010 
roku. Na ten cel Starostwo Powiatowe 
otrzymało z Unii Europejskiej  ponad 
530 tysięcy złotych.   
Nie jesteśmy jedyną szkołą, która w nim 
uczestniczy, razem z nami realizują go:  
Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Ustawicznego, Zespół Szkół  im. 
Jarosława Iwaszkiewicza oraz Zespół  
Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana 
Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie.  
Projekt ma przede wszystkim zwiększyć  
atrakcyjność szkolnictwa zawodowego,  
ma też wyrównywać dysproporcje 
edukacyjne. Szkoły w nim uczestniczące 
otrzymują również sprzęt, który służy 
podnoszeniu poziomu i jakości  
kształcenia.  
Jaką pomoc otrzymują  uczestnicy 
projektu? 
Dla uczniów klas II i III szkół  

zawodowych  prowadzone są zajęcia 
wyrównawcze z przedmiotów 
zawodowych, mające zwiększyć i ch 
szanse na pomyślne zdanie egzaminu 
zawodowego. 
Uczniowie technikum uczestniczą w 
zajęciach wyrównawczych z 
matematyki, języka angielskiego i  
przedmiotów zawodowych, ponadto w 
zajęciach pozalekcyjnych z języka 
angielskiego, matematyki, 
informatyki, biologii, geografii i  
przedsiębiorczości.  
Projekt oferuje również uczniom 
warsztaty profilaktyki uzależnień i  
indywidualne konsultacje 
psychologiczne, oczywiście dotyczy to 
tych, którzy mają problemy 
psychologiczne, nie radzą sobie z 
różnymi sytuacjami zarówno w szkole 
jak i poza nią i potrzebują pomocy 
psychologa. 
W zajęciach wyrównawczych w 
zasadniczej szkole zawodowej 
(przedmioty zawodowe) uczestniczy 
87 uczniów pracujących w 4 
grupach.  
W technikum projekt jes t 
adresowany do klas I - IV  - w sumie 
bierze w nim udział 90 uczniów, 
którzy mają zajęcia dydaktyczno-
wyrównawcze z matematyki, języka 
angielskiego i przedmiotów 
zawodowych, poza  
tym tylko klasy czwarte technikum 
mają zajęcia pozalekcyjne z 
matematyki, biologii, 
przedsiębiorczości,           dok. s. 5 

się z Cato. Długo męczyła się w 
niechcianym związku, aż wreszcie los 
się do niej uśmiechnął. Poznała 
detektywa Duncana, który odmienił jej 
życie. Elise poczuła się potrzebna i  
kochana.   
Więcej szczegółów nie będę  zdradzać,  
gdyż każdy musi sam przeczytać tę  
książkę. 
 Mogę jeszcze dodać, że 
Sandra Brown jest autorką ponad 
sześćdziesięciu powieści, z których 
prawie wszystkie stały się  
bestsellerami. Ta książka to kolejny 
wciągający dreszczowiec. Gorąco 
polecam  

Ka. Be.  
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MATEUSZ  
Mattaj- dar Jahwe, imię biblijnego 
apostoła. Mężczyzna o tajemniczej  
osobowości, trochę nerwowi i pobudliwi o 
silnej woli. Porażki potrafią wywołać u 
nich gniew. Łatwo przystosowują się  do 
sytuacji zwłaszcza jeśli mogą wszystkim 
sterować. W życiu działają precyzyjnie i  
skutecznie a gdy mają coś komuś do 
powiedzenia, walą prosto z mostu. 
Pochodzenie:hebrajskie 
PIOTR 
Petros, petra- skała. Imię oznaczające 
osobę twardą i stałą jak skała. To nerwowi  
cholerycy, niezależni, wojowniczy, którzy 
zawsze robią wszystko po swojemu. 
Wielki myśliciel, bywa, że zżera go 
ogromna ambicja. Ostrożny, cierpliwy,  
wytrwały, nieco próżny i zbyt  
ostentacyjny. Gdy raz powziął jakąś myśl  
lub wyrobił sobie jakiś pogląd- nie da się  
od niego odwieść.  Pochodzenie:greckie 
KRYSTIAN 
Imię to pochodzi od łac. Christianus, 
Cristianus oznaczające "należącego do 
Chrystusa".  Ci mężczyźni dobrze czują się  
w swej skórze. Na ogół  jako dzieci nie 
sprawiają trudności. Są bardzo przywiązani  
do ogniska domowego. Są bardzo 
przedsiębiorczy, pilni, staranni, lubią  
studia klasyczne i języki obce. Mogą być  
świetnymi profesorami, wysokimi 
urzędnikami, głównymi księgowymi.  
Bardzo uczuciowi, czasem nawet  
nadmiernie. Mają dużo wdzięku i lubią  
posługiwać się swym urokiem. Są  
uroczymi gospodarzami, w dodatku 
doskonałymi kucharzami. 
Pochodzenie:grecko-łacińskiego 
EWA 

Jakie są relacje międ zy rod zicami a 
dziećmi? Czy wszystko z nimi w 
porząd ku?  
Relacje między rodzicami a dziećmi  
bywają różne. Niektórzy rodzice przed 
dziećmi stawiają wysokie wymagania,  
innych łatwo zadowolić ale są i tacy,  
którzy zaniedbują swoje obowiązki  
rodzicielskie. Rodziców trzeba 
szanować, bo oni dali nam to, co 
mamy najważniejsze - życie, które w 
większym stopniu zależy od nas.  
Zapytałam  kolegów z naszej szkoły 
jakie mają relacje z rodzicami. 
Odpowiedzi dostałam rozmaite.  
- Gdy przynoszę złe oceny, to mama 
się denerwuje. Zazwyczaj pyta mnie,  
po co mi książki skoro i tak się nie 
uczę. Natomiast, kiedy wagaruję  
dostaję  od niej szlaban.  
- Moje relacje z rodzicami w ciągu 
roku szkolnego są bardzo słabe. Nikt  
nie ma czasu spokojnie porozmawiać - 
każdy ma swoje sprawy. Na złe oceny  
reagują tylko krótką słowną  

reprymendą i każą mi je poprawić. 
Papierosów  nie palę, więc nie mają o to 
pretensji. Uprawiam różne sporty i moi 
rodzice są z tego dumni. Nie wtrącają się 
zbytnio w moje życie, bo nie mam wielu 
takich problemów, z którymi nie dałbym 
sobie rady. Są  wyluzowani i nie zadają 
mi kar, jedynie przestrogi przed 
konsekwencjami  swoich czynów.  
- Rodzicom bardzo zależy, żeby ich 
skarby skończyły szkołę z dobrymi  
wynikami, co umożliwi im znalezienie 
dobrej pracy i zapewni lepszą przyszłość. 
Jednak my nie zdajemy sobie sprawy, że 
wiedza jest  podstawą w dorosłym życiu i 
od jej posiadania wiele zależy.  
- Moje relacje z rodzicami przebiegają 
prawidłowo. Nie mam większych  
problemów z nauką, więc czasem mogę  
sobie pozwolić na wagary. Rodzice  nie 
mają do mnie o to pretensji. Moi rodzice 
rozumieją, że jestem w  trudnym wieku 
dojrzewania, nie mam z nimi większych 
konfliktów.  
- W kontaktach z rodzicami trzeba 
pamiętać, że szacunek działa w obie  
strony. To znaczy, że tego samego mamy 
prawo oczekiwać od nich.  
Niektórzy rodzice jednak o tym 
zapominają i traktują dzieci jak własność   
w sensie dosłownym i ustalają za nie 
plany na przyszłość i kreują  ich  własne 
ja. Często zakładają im cele, których 
sami nie byli w stanie  zrealizować.  
Takie zachowanie burzy relacje. Spora 
część rodziców, tak naprawdę,  nie zna 
własnych dzieci. Wpływają na ich 
osobowość kierując się własnym 
światopoglądem. Uważam, że dziecko 
powinno się akceptować takim, jakim 
jest, bo przecież każdy z nas jest inny i 
to właśnie jest  wspaniałe.  C.d. s. 5 

 

Pochodzi od rdzenia חוה hayyah - życie 
(czyli 'dająca życie' ), według Biblii 
pierwsza kobieta, żona Adama, matka 
wszystkich ludzi. Osoba mądra, o 
wzniosłych ideałach, stara się być  
samodzielna w myśleniu i działaniu. W 
swym postępowaniu kieruje się dużą  
dozą odpowiedzialności, czyni wszystko 
rozsądnie, a uciech życiowych zażywa z 
umiarem. Nigdy nie narzuca się innym. 
Osoby te są często altruistami, 
poświęcają wiele swych sił i czasu 
ludziom potrzebującym. Lubią także 
zawody, w których mają kontakt z 
dziećmi i z chorymi: mogą być  
lekarkami, pielęgniarkami, 
nauczycielkami, zakonnicami. W miłości 
są przewrotne, a w rodzinie dość  
niestałe. Pochodzenie:biblijne 
KATARZYNA  
Imię to wywodzi się od przymiotnika 
katharos słowa oznaczającego "czysty",  
"bez skazy". Jest to ósme, co do 
popularności imię w Polsce (trzecie 
wśród imion żeńskich), noszone przez 
ponad 600 tys. osób. W dawnych 
polskich dokumentach pojawia się  od 
XII wieku.  Kobiety te są nerwowymi  
choleryczkami, bardzo pobudliwe,  
wyniosłe, dumne. Są inteligentne, 
wiedzą o tym i dają to odczuć innym. 
Ogólnie rzecz biorąc mają raczej rudny 
charakter, ale są pełne życia. Lubią  
zawody mające związek z prawem i  
medycyną Są doskonałymi masażystkami i 
kosmetyczkami. Mogą również być 
technikami, chemikami, laborantkami, gdyż 
są drobiazgowe i zorganizowane. 
Pochodzenie:greckie 
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c.d. ze s.5 
Niewłaściwie potraktowane dziecko, nie 
ma motywacji do nauki, czasem  ma 
problemy z przyswajaniem wiedzy,  
najgorzej gdy nie może liczyć na pomoc 
i  wsparcie rodziców. To wszystko  staje 
się przyczyną konfliktów, bo  kiedy 
nastolatkom narzucany jest tok  myślenia 
plus wiele ograniczeń zaczynają się  
buntować i bronić własnych  idei, co 
wiąże się z chodzeniem na wagary czy 
sięgnięciem po używki.         c.d. s.5 
A tego typu rozwiązania nie są dobrym 
pomysłem, ponieważ niszczą  siebie,  
własny start w dorosłość. Takie 
zachowanie bywa próbą zwrócenia na 
siebie uwagi. W takim przypadku 
potrzebny jest kompromis, ale nie da się  
wypracować zgody między stronami, 
kiedy groźby i nakazy wraz z 
wymaganiami rosną. Czytając wyżej  
zapisane wypowiedzi uczniów, można 
sądzić, że wielu rodziców stara się  
zrozumieć dzisiejszą młodzież.  
Dzieciom należy dać do zrozumienia, że 
ich stosunek do nauki ma wpływ na ich 
przyszłość - trzeba budować w nich 
odpowiedzialność i pozwalać uczyć się  
na własnych błędach, licząc się z 
konsekwencjami własnych czynów,  
muszą wiedzieć, że świat stoi przed nimi  
otworem i że mogą osiągnąć, co tylko 
sobie wymarzą. Gdy masz problemy z 
rodzicami porozmawiaj z nimi. 
Przedstaw im swój życiowy cel i swoje 
oczekiwania od życia. Poproś ich o 
pomoc w realizacji swojego planu, w 
końcu masz prawo na nich liczyć. 

Dżast 

 
dok. ze s. 3 
informatyki, geografii i j ęzyka 
angielskiego. Uczestniczy w nich 100 
uczniów.  
 
W ramach tego projektu szkoła 
otrzymała również  sprzęt służący 
lepszemu wyposażeniu pracowni i  
nowocześniejszej formie zajęć........  
Najważniejszym celem projektu jest  
podnoszenie atrakcyjności i poziomu 
szkolnictwa zawodowego. Oceny 
skuteczności tego programu będzie 
można dokonać po jego zakończeniu..  
Oczywiście wszelkie formy kształcenia 
zawodowego, które zwiększają szanse 
absolwentów tego typu szkół na rynku 
pracy są bardzo cenne, ponieważ o 
zatrudnienie po szkole zawodowej nie 
jest łatwo. Co prawda poszukiwani są  
fachowcy, ale jak zawsze, pracodawcy 
poszukują młodych fachowców z 
doświadczeniem.  

Grażyna B. Gajda 

Zielone światło 

dla szkół 

zawodowych! 

 

Pies, najlepszym przyjacielem człowieka - to 
powiedzenie jest znane chyba wszystkim. 
Każdy ma na myśli zwykłego "Azorka" z 
domu lub podwórka. Ja jednak chciałabym 
pokazać Wam, że nie chodzi tylko o zabawę, 
że pies naprawdę pomaga i ratuje.   
 P ierwszym i najważniejszym dla 
mnie przykładem jest pomoc w rehabilitacji 
dzieci z porażeniem mózgowym i po 
przebytych urazach centralnego układu 
nerwowego. Tej terapii nikt i nic nie zastąpi, 
dzieci stają się bardziej spokojne, otwarte i 
szczęśliwsze.  
Następny argument to pomoc ludziom 
niewidomym i niepełnosprawnym. Pies 
odpowiednio wyszkolony potrafi wykonać 
wiele czynności, aby pomóc choremu 
człowiekowi. 
 Tak samo dużo wnoszą do naszego 
życia psy, które poszukują ludzi 
przysypanych gruzami lub lawinami 
śnieżnymi. Wiele osób przeżyło dzięki temu, 
że zostały w odpowiednim czasie 
odnalezione. 
Nieoceniona również jest rola psów w 
tropieniu narkotyków, materiałów 
wybuchowych i ludzi zaginionych. 
 Ważnym czynnikiem w życiu 
każdego posiadacza psa jest wielka przyjaźń i 
przywiązanie. Znane są przypadki, kiedy po 
śmierci właściciela, pies z tęsknoty kończy 
swój żywot. 
 Zastanówmy się, czy człowiek 
zawsze odwdzięcza się tym samym, czy pies 
powiedziałby, że człowiek jest jego 
najlepszym przyjacielem?   
Zapraszam do dyskusji, może ktoś z Was zna 
konkretne przykłady, niezwykłego 
zachowania naszych pupili.     

Klaudia 
 

Studniówka w naszej szkole odbędzie 
się tradycyjnie 100dni przed maturą.  
Tradycją jest też, że bal studniówkowy 
odbywa się  w Kuźni Napoleońskiej w 
Teresinie, tam też odbędzie się  
studniówka dnia 16.01.2010. 
Większość dziewcząt z naszej szkoły 
nie ma jeszcze kupionych sukienek,  
ale już wypatrują na wystawach 
wymarzonych strojów na tę  
wyjątkową noc. Chłopcy zapewne 
zostawią kupno lub odświeżenie 
strojów na ostatnią chwilę.  
Studniówkowicze bawić się  będą przy 
muzyce zespołu,,Sabat". Kamerzysta 
jest już zamówiony. Aby kamerzysta 
wiedział, którą klasę ma kamerować,  
jak co roku każda klasa będzie miała 
swoje ,,oznaczenie". Próby poloneza 
jeszcze się nie zaczęły, ale ma to się  
wkrótce zmienić. Za próby poloneza 
odpowiedzialna będzie p. prof. Iwona 
Pakulska. W imieniu całej redakcji  
życzę wszystkim uczestnikom 
studniówki 2010 miłej zabawy. Dla 
was na pewno będzie to wyją tkowa 
noc.   

 

Studniówka 2010 

Uśmiechnij się   

Bogurodzica śpiewana była często na 
rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem. 
Bolesław Krzywousty dobrze mówił, ale źle 
usta składał. 
Hektor uciekał nie ze strachu, tylko z 
trwogi o własne życie. 
Husarz to osoba jeżdżąca na koniu z 
wielkimi skrzydłami. Wydawał takie 
dźwięki, że konie uciekały. 
Kazimierz Wielki powiększył terytorium 
Polski 2,5 raza, a ludność aż trzykrotnie. 

Wierny  

jak pies! 
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13 paźd ziernika w naszej szkole odbyła 
się uroczystość pasowania klas 
pierwszych. O godzinie 12.15 wszyscy 
uczniowie tychże klas oraz ich  
wychowawcy i część grona 
pedagogicznego zebrali się liczną grupą  
w sali gimnastycznej, by uroczyście 
potwierd zić swoją przynależność  do ZS  
CKP w Sochaczewie.  
Pierwszoklasiści ubrani na galowo  na  
twarzach uśmiech. Trudno powiedzieć, czy 
był on oznaką radości z powodu dnia 
wolnego, którym był Dzień Edukacji  
Narodowej, czy też tego, że oficjalnie są  
już uczniami szkoły średniej. Moim 
zdaniem i jedno i drugie. Sama również  
rozpoczęłam naukę w I klasie L.O. Całą  
uroczystość  prowadził uczeń  klasy III bT  
Paweł Godosz a nad jej spójnością czuwała 
pani Justyna Bednarek. Po uroczystych 
słowach przysięgi, której przedstawiciele 
klas w imieniu wszystkich zobowiązaliśmy 
się przestrzegać  przez cały swój pobyt w 
szkole, przyszedł moment pasowania przez 

 

panią dyrektor Julię Jakubowską.  
Nietrudno było usłyszeć oznaki 
ekscytacji naszych kolegów. 
Wychowawcy klas pierwszych, których 
w obecnym roku szkolnym mamy  11 (!) 
odebrali dyplomy upamiętniające ten 
dzień i po wyprowadzeniu sztandaru 
zarówno uczniowie jak i nauczyciele 
rozeszli się z nadzieją, że wspólnie 
spędzone lata w tej szkole będą z czasem 
miłym wspomnieniem.       

 Martyna, kl. Ia LO 

W ZS CKP reali zowane są dwa 
projekty unijne. Jeden autorstwa 
Starostwa Powiatowego w 
Sochaczewie, drugi opracowany w 
szkole przez dyrektor Julię  
Jakubowską przy współpracy 
wicedyrektora Macieja Wódki ora z 
nauczycieli: Bogdana Opali i 
Krzysztofa Piotrowskiego. Projekt 
zatytułowany „Podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych uczniów ZS  
CKP poprzez dostosowanie oferty 
kształcenia do wymogów rynku  
pracy” adresowany jest do uczniów 
szkół zawodowych.  Jego cel jes t 
czytelny, pomoc uczniom w zdobyciu 
takich kwalifikacji zawodowych, które 
ułatwią im funkcjonowanie na rynku  
pracy.   
Projekt zakłada nie tylko podnoszenie 
jakości  kształcenia  zawodowego ale 
również współpracę z pracodawcami - w 
przypadku ZS CKP jest to firma Sarens 
Polska sp. z o.o., która oferuje uczniom 
staż oraz praktyki zawodowe. Realizacja 
projektu potrwa 3 lata, czyli jeden cykl  
kształcenia w szkole zawodowej. 
Rynek pracy staje się coraz bardziej  
wymagający, pracodawcy oczekują  od 
pracowników wiedzy merytorycznej   
wykraczającej  poza program nauczania,  
znajomości języka obcego, nie mówiąc 
już o kierowaniu pojazdem. Właśnie 
zdobycie tych umiejętności  umożliwia 
realizowany w szkole projekt unijny. 
Oferuje on uczniom dodatkowe zajęcia 
umożliwiaj ące zdobycie kwalifikacji  

poszukiwanych na rynku pracy,  
nowych umiejętności oraz 
specjalizacji zawodowych.  

Niemałe znaczenie  ma 
również fakt, że projekt  pozwala 
uzupełnić wyposażenie szkoły w 
nowoczesne pomoce dydaktyczne, co 
w przypadku szkolnictwa 
zawodowego, którego poziom 
kształcenia nie nadąża za potrzebami  
rynku, ma znaczenie szczególne. 
Projektem objęta została grupa 50 
uczniów, pracodawcy lokalni, w tym 
firma Sarens Polska sp. z o. o.,  z którą 
ma być realizowany program 
specjalizacji dla technika mechanika. 
Program tego zadania obejmuje 
następujące działania: 

- wyposażenie klaso pracowni  
ślusarza i biblioteki ślusarza 

- zakup materiałów do ćwiczeń 
- szkolenia CAD 
- kurs spawalniczy 
- kurs językowy 
-  kurs prawa jazdy 
-  opracowanie programu dla 

specjalizacji technik 
mechanik. 

Zakłada też promocję zawodów 
ślusarz i technik mechanik,  
prezentacje w gimnazjach powiatu 
sochaczewskiego, opracowanie 
reklamy i ulotek dla lokalnej prasy, a 
nawet realizację  30 minutowego filmu 
o szkole.                         C.d. s. 7 

Unijne projekty 

Fachowiec  poszukiwany 

Przyjaciel 
Jest wiele ludzi, którzy zostali 
wykorzystani przez swoich pseudo 
"przyjaciół", którzy nadużyli ich 
zaufania, aby osiągnąć swoje cele. Nie 
jest miłe, gdy zawiedziemy się na osobie, 
którą uważaliśmy za kogoś, komu można 
zaufać, na kim mogliśmy polegać w  
każdej sytuacji. A tak naprawdę okazuje 
się, że chodziło jej o korzyści ze 
znajomości z nami. Takich ludzi można 
rozpoznać między innymi po tym, że 
mają „gadane”, są przebojowi, nie dają 
innym dojść do głosu i są dobrymi  
aktorami. Obgadują wszystkich bez 
wyjątku, ale tak, by ta osoba o tym nigdy 
się nie dowiedziała... 
 Spotkaliście kiedyś kogoś takiego? Na 
pewno! Tacy ludzie są, byli i będą. 
Coraz mniej jest osób, które kumplują 
się z kimś bezinteresownie bez żadnych 
ukrytych celów. Prawdziwi przyjaciele to 
dziś  wyjątki! Zgadzam się z 
przysłowiem, że "prawdziwych 
przyjaciół poznaje się w biedzie..." 

 
Paulina 3ct2 
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Samorząd, 

 Przyjaciel – to słowo w 
ka żdym z nas wywołuje pozytywne 
emocje, Kojarzy nam się z kimś, kto 
wspiera nas w trudnych chwilach oraz 
towarzyszy w tych dobrych. To do 
niego w pierwszej kolejności idziemy 
się wyżalić i prosić o radę albo wręcz 
przeciwnie – pochwalić się  jakąś  
zasługą czy sukcesem. Tak właśnie 
rysuje się w naszych oczach i kojarzy 
przyjaciel… Kojarzy. 

W dzisiejszych czasach, w 
dobie komputerów i nieustannej pogoni  
za wartościami materialnymi i sukcesami 
zapominamy o kimś takim jak przyjaciel  
. Przypominamy sobie dopiero wtedy, 
gdy doięgnie nas klęska i potrzebujemy 
pomocnej dłoni. Rzadko zdarza się  
znaleźć tego prawdziwego przyjaciela na 
dobre i na złe. Niepokojącym 
zjawiskiem jest coraz większa zazdrość i  
zawiść u ludzi. Ci pozornie udający 
przyjaciół dążą do tego, by nam 
zaszkodzić i są w rzeczywistości  
fałszywi. Nawet, jeśli osobiście tego nie 
doświadczyliśmy, to słyszymy w wielu 
środkach masowego przekazu czy też od 
znajomych. Jednak należy pamiętać, by 
nie mierzyć j edną miarą  wszystkich,  
gdyż są jeszcze tacy przyjaciele, którzy 
są ogromnie cenni i warci szacunku. Ja 
zmiałam to szczęście i trafiłam na kogoś  
takiego. Z moją przyjaciółką znam się 10 
lat i pomimo drobnych sprzeczek, jakie 
się zdarzały wiem, że zawsze mogę na 
nią liczyć.  

Prawdziwym przyjacielem 
człowieka, który nie ulega wpływom 
dzisiejszego świata jest pies, kot, czy też  

inny podopieczny, który zawsze 
znajdzie dla nas czas i wbrew pozorom 
potrafi nas lepiej zrozumieć niż 
niejeden człowiek.  

Z pojęciem przyjaciela 
spotykamy się wszędzie. W filmie, 
literaturze, sztuce teatralnej.   Postaram 
się teraz przytoczyć parę przykładów i 
odwołać się do literatury.  
Przypomnijmy sobie kilku bohaterów 
ulubionych lektur.  Stać i Nel z „W 
pustyni i w puszczy”, Alek, Rudy i 
Zośka z „Kamieni na szaniec”, Mały 
Książę wraz z pilotem i lisem, czy też  
inna dość kontrowersyjna przyjaźń  
młodego chłopca Manolina ze starym 
rybakiem Santiago z opowiadania 
Ernesta Hemngway’a. Przyznajmy, że 
obraz tych postaci wywołuje w nas 
pozytywne emocje i nieco odbiega od 
współczesnego modelu przyjaciela. 
Wymienieni przyjaciele byli ze sobą w 
każdej ciężkiej chwili, razem walczyli 
oraz byli przy sobie nawet w momencie 
śmierci. W przypadku niektórych 
przyjaźń przerodziła się w miłość, np. 
Stasia i Nel czy też Jagienki i Zbyszka z 
Bogdańca.  
 Pamiętajmy, prawdziwi 
przyjaciele to tacy, którzy są  przy nas 
nie tylko ciałem, ale i także duchem.  
Ilość znajomych na takich portalach jak 
grono czy nasza-klasa nie świadczy o 
tym, czy ktoś jest prawdziwym 
przyjacielem, wręcz przeciwnie – często 
taka informacja bywa zgubna. 
Pamiętajmy, że nie liczy się ilość a 
jakość☺  
Na koniec chciałabym, aby każdy wziął 
sobie do serca słowa Ignacego 
Krasickiego:  „Umiej być przyjacielem, 
znajdziesz przyjaciela”, a z pewnością  
będzie żyło nam się łatwiej i 
przyjemniej. 
                                       Martyna. 
 
 

W ramach projektu postanie pracownia 
ślusarska, nowoczesna, odpowiadająca 
obowiązującym wymogom. 15 
stanowisk  zostanie wyposażonych w 
stoły ślusarskie i komplety narzędzi.  
Uczniowie, a będzie to grupa 
trzydziestoosobowa, otrzymają  
kompletne materiały do ćwiczeń,  
ponadto mają zapewniony bezpłatny, 35 
godzinny kurs komputerowy (CAD),  
kurs na uprawnienia ślusarza, zajęcia z 
języka obcego zawodowego (dla 50 
techników i ślusarzy), a grupa ślusarzy 
bezpłatny kurs przygotowujący do 
egzaminu na prawo jazdy. 
 Dla 20 osób w grupie technik mechanik 
został opracowany specjalny program 
specjalizacji. 
Wszystkie kursy przewidziane w 
projekcie odbywać się będą w ZS  
CKP, ponieważ  szkoła dysponuje 
odpowiednim wyposażeniem i  
infrastruktur ą techniczną.  Na 
realizację tego zadania szkoła otrzymała 
333 tys. złotych. Pieniądze będą spływać  
na jej konto stopniowo, po każdym 
zrealizowanym etapie. 
Ten projekt to dla szkoły ogromna 
szansa na przyciągniecie uczniów, a 
przede wszystkim ich nowoczesne  
kształcenie odpowiadające 
zapotrzebowaniu rynku pracy i  
dostosowane do standardów 
europejskich. Archaiczne urządzenia,  
które pamiętały jeszcze czasy głębokiego 
PRL-u wędrują teraz na złomowiska.  

G.B. Gajda 
 
 

W paźd zierniku zostały 
przeprowad zone wybory do samorządu 
szkolnego. Uczniowie mieli tyd zień na 
zorganizowanie sobie kampanii 
wyborczej. Każdy z was mógł oddać  
głos na swojego kandydata. Oto Nowy 
Samorząd S zkolny: 
Przewodnicząca: Dorota Wojtczak IdT 
Zastępca: Piotr Popławski IIIbT 
Skarbnik: Paulina Słomska IIIcT2 
Kronikarz: Paulina Maciejewska IIeT 
Łącznik: Patryk Poszwa IIbT 
Grupa Reprezentacyjna: Paweł Godosz 
IIIbT, Milena Winnicka IIIdT i Paulina 
Słomska IIIcT2 i pozostali członkowie 
Samorządu Uczniowskiego 
Pamiętajcie, że to są Wasi 
przedstawiciele. Zawsze możecie się do 
nich zgłosić, jeżeli macie jakiś pomysł  
lub chcecie rozwiązać jakiś problem. 
Zapraszamy... 

Paulina 

Fachowiec 

poszukiwany 
dok. ze s. 6 

Śmieszne czeskie wyrażenia : 
astrolog – hwezdny czytak 
babcia – gargulec 
cmentarz – trupkovy placik 
abecadło – kupa litery 
czekolada – kakaova deska 
dzik – diviak lesny 
arabin – kulomet 
lizak – lizadko 
lody włoskie – italska zmarzlina 
lód na patyku - zmarzlina na klocku 
miłość – laska 
ogórek – magnolie 
plaster na odciski – naplast na kure oko 
świeży – czerstwy  
teatr – divadlo 
truskawka – jahoda 
wiewiórka – drevni kocur 
zaczarowany flet – zahlastana fifulka 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

   
8 9 

  
   

 K
R

O
N

IK
A

 TOWARZYSKA 

czyli Francja Elegancja Dyskrecja Grecja. 
Spotkajmy się!   

Porozmawiajmy, a może umówmy się... 

 

Co z tą ręką? 

 

 

 

  

 

Ślubowanie Nauczyciele 
od  święta 


