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Groszówki... 

w dniach 23-27 listopada odbędzie 
się  zbiórka monet groszowych.  
Osoby chętne do  
pomocy prosimy o zgłoszenie się do 
świetlicy.  

Psycholog 

Psycholog przejmuje w sali 330 
<warsztaty> 
wtorki 10.45 - 11.30 
czwartki 8.50-9.35 10.45-12.20 

Cytuję............... 
 
‘ Z chwilą, gdy decydujesz się stawić  
czoło problemom, przekonujesz się, że 
możesz więcej, niż Ci się zdawało.’’ 
Paulo Coelho (ur. 1947)    Zahir 
Właśnie… nie ma drogi nie do przebycia 
oraz problemów nie do rozwiązania Z 
każdej sytuacji jest jakieś wyjście.  
Należy jedynie wziąć  się w garść  i nie 
poddawać się! Życie nam podnosi 
porzeczkę, czasem mamy wrażenie, że 
za wysoko, lecz należy spojrzeć na to 
inaczej: skoro dane są nam takie 
przeciwności, to znaczy, że Bóg 
wiedział, że damy sobie z tym radę.  
Stawiaj czoło problemom i walcz do 
końca!                                         Dżast.                                                                                                                           

Książka najlepszym przyjacielem 
człowieka! No właśnie, czy 
rzeczywiście jest to nasz przyjaciel,  
a na dodatek najlepszy? 
Przedstawiamy wyniki czytelnictwa 
uczniów ZS CKP w roku szkolnym 
2008/09. Jest to średnia wypożyczeń  
na jednego ucznia.  

• Liceum Ogólnokształcące 
1. IIIaLO – 9,70 
2. IIaLO – 8,38 
3. IIIbLO – 7,39 
4. IIIcLO – 7,16 
5. IIbLO – 5,54 
6. IIcLO – 4,43 
7. IbLO – 3,21 
8. IIIdLO – 2,94 
9. IaLO – 2,37 
• Liceum Prof ilowane 
 Kl. IIIa LP – 5,35 
• Technikum 
1. IIbT – 7,50 
2. IIcT2 – 7,14 
3. IIcT – 5,86 
4. IIaT – 5,34 
5. IVaT – 4,64 
6. IIeT – 4,44 
7. IIIaT – 3,91 
8. IIIcT – 3,80 
9. IIcT1 – 3,04 
10. IVbT i IbT – 2,61 
11. IeT – 2,29 
12. IaT – 1,95 
13. IIIbT – 1,33 
14. IaT i IdT – 1,03 
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
1. IIIw – 8,25 
2. IIIs – 3,54 
3. Is – 2,68 
4. Iz – 2,37 
5. IIa/z – 1,71 
6. IIw – 1, 70 
7. IIz – 1,68 
8. IIIa/z – 1,26 
9. Iw – 1,18 

Kto czyta, ten wie! 
10. Ia/z – 1,16 
11. IIs – 1 
12. III z – 0,67 

Po podsumowaniu, nasz konkurs na 
największego mola książkowego 
wygrała klasa IIIa LO (9,70 na ucznia), a 
tuż za nimi próbująca ją wygryźć: klasa 
IIa LO (8,38)  i III w ZSZ z wynikiem 
wypożyczeń na ucznia 8,25.  
O poniszczone książki panie 
bibliotekarki na pewno nie powinny 
posądzać uczniów klasy III ZSZ, gdzie 
średnia wypożyczeń wynosi niewiele 
ponad PÓŁ KSIĄŻKI NA UCZNIA (!).  
Nie pozostaje mi nic innego, jak 
zachęcić  do pobicia w tym roku 
poprzedniego rekordu. Udowodnijmy, że 
nie jesteśmy gorsi!                                        

Martyna 
 

 
Trochę ruchu 

Na małej sali gimnastycznej  
odbywają się zajęcia aerobiku.  
Wszystkich zainteresowanych:  
uczniów oraz nauczycieli  
zapraszamy   w czwartki o godz.  
15.00. W piątki  odbywa się  kurs  
tańca również o 15.00 
ZAPRASZAMY!!!!  

 
Podziel się 

W naszej szkole odbywa sie 
zbiórka przedmiotów szkolnych 
tzn. bloków  
kredek, długopisów flamastrów 

Informator 

Szkolny 

 

itp oraz zabawek, którymi dzieci  
mogłyby się  
nacieszyć. Podarunki zostaną przekazane 
do ubogich dzieci z Sochaczewa oraz 
dzieci ze szkół specjalnych. Serdecznie 
prosimy o przynoszenie  podarunków do 
świetlicy szkolnej do 27 listopada. 
Dzieląc się naprawdę pomagasz!!! 
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17 listopada  byliśmy w Miejskim  
Ośrodku Kultury w Sochaczewie na 
spektaklu teat ralnym "SAMOTNI 
W TŁUMIE". Scenariusz i reżyseria 
- Marzena Kucmer-Kołeńska.  
Wystawili tę sztukę aktorzy Teatru 
Edukacji im. Adama Mickiewicza 
we Wrocławiu. 
 Normą stało się  
zawieranie znajomości przez 
internet, poprzez SMS-y, są też  
zakupy przez telefon, rezerwacje 
biletów online itp. To jedna z 
pułapek współczesności, o której 
opowiada spektakl. Bohaterami  
"Samotnych w  
tłumie" są ludzie z różnych 

Przez śpiew 

i taniec do Boga 
8 listopada a w kościele w 
Boryszewie odbył się  koncert  
zespołu „Mocni w Duchu”.  
Spotkanie z zespołem zaczęło się od 
krótkiej refleksji na temat życia i  
działalności zespołu, potem 
wyrażano modlitwę poprzez taniec i  
śpiew, co budziło wielkie emocj. Po 
koncercie liderkę zespołu 
poprosiliśmy o krótką wypowiedź.  
 
Założycielem zespołu jest ks. Józef  
Kozłowski, jezuita. Człowiek 
wielkich marzeń, chociaż nie miał  
słuchu, to miał marzenia, aby 
powstał zespółł, który będzie z  

środowisk, z różnym bagażem 
życiowym, żyjący w jednej  
społeczności, a jednak różniący się.  
Różna też jest ich samotność.  
Twórcy scenariusza poruszają  
ważny i aktualny temat eurosieroty,  
braku porozumienia z drugim 
człowiekiem oraz konfliktów 
pokoleniowych.  
Przedstawienie to powinno stać się  
podstawą do  
dyskusji na godzinach 
wychowawczych na temat  
aktualnych problemów nurtujących 
dzisiejszą młodzież. 

 
Agata cT2 

Jakie przedmioty, na jakim 
poziomie zdaje się na maturze 
obowiązkowo, a jakie można zdawać  
dodatkowo?  
Od roku 2010 obowiązkowo zdaje się  
maturę na poziomie podstawowym nie 
tylko z języka polskiego i z języka obcego,  
ale i z matematyki. Natomiast jako 
dodatkowe można wybrać przedmioty z 
całej listy Okręgowej Komisji 
Egzaminacyjnej na poziomie 
podstawowym lub rozszerzonym. Jeśli 
ponownie ktoś wybiera polski, matematykę 
lub ten sam język obcy, który wybrał na 
poziomie podstawowym, wtedy pisze 
rozszerzoną maturę z wybranego 
przedmiotu. 

Jakie przedmioty najczęściej 
zdawane są na poziomie  rozszerzonym? 
Największą popularności ą cieszy się  
matematyka, następnie geografia (12 
osób). Dwukrotnie powtarza się jęz. obcy 
angielski. Natomiast polski zdaje tylko 7 
osób. Niewielka ilość osób zdaje pozostałe 
przedmioty na poziomie rozszerzonym. 

Jak można się odwołać od 
wyniku egzaminu maturalnego? Wynik 
egzaminu jest ostateczny. Za pomocą  
strony internetowej OKE, można złożyć  
wniosek o wgląd do swojej pracy. Gdy taki 
wniosek zostanie przyjęty, można pojechać  
do Warszawy w celu przeanalizowania 
swoich błędów. 

Kto ma przywileje na maturze? 
Finaliści ogólnopolskich olimpiad są 
zwolnieni z matury dzięki OKE, poza tym 
pewne ułatwienia mają osoby 
dyslektyczne, którym na maturze z 

polskiego czy angielskiego za zapis  
ortograficzny automatycznie przyznaje 
się 2 pkt, bez względu na ilość błędów. 
W żadnym innym wypadku takie osoby 
nie mają dodatkowej ochrony. 

Co będ zie jeśli uczeń spóźni  
się na maturę? Czy takie przypadki się 
zdarzały? 
Zanim uczniowie zostaną wpuszczeni do 
sali egzaminacyjnej, losują miejsca, 
zostają zapoznani z procedurami, to 
chwilę trwa i kilkuminutowe spóźnienie 
jest traktowane z przymrużeniem oka.  
Jednak przy poważnym spóźnieniu 
uczeń  nie może przystąpić do egzaminu. 
W naszej szkole nie mieliśmy takich 
spóźnień.  

Czy w nagłym przypadku  
można skorzystać  z toalety? W  
sytuacjach uzasadnionych jak 
najbardziej można skorzystać z toalety.  
Można też wyjść,  gdy ktoś ma problemy 
zdrowotne i posiada zaświadczenie 
lekarskie. 

Co się d zieje, jeśli uczeń  
zostaje przyłapany na ściąganiu?  
Zostaje wyproszony z sali. 
Dziękuj ę za rozmowę 
Podsumowując: Obowiązkowo maturzyści 
zdają język polski, matematykę i język obcy. 
Najchętniej piszą rozszerzoną maturę z 
matematyki. Odwołać się od wyniku 
egzaminu można pisząc na stronie 
internetowej OKE wniosek z prośbą  o 
wgląd do pracy. Warto też brać udział w 
olimpiadach ogólnopolskich, gdyż 
olimpijczycy zostają zwolnieni z matury. 
Unikajmy spóźnień na maturę. Chyba nie 
chcecie pisać jej od razu po wejściu do 
szkoły? Nie próbujcie nawet ściągać! 
Egzaminatorzy widzą wszystko! 
 

Milena Orlińska, kl. I alo 

 

Matura 
rozmowa z p. wicedyrektor 

Anną Majcher 

Samotni w tłumie  

radością wysławiał Boga i głosił jego 
chwałę. Poprzez taniec i śpiew można 
wyrażać Boga. Przekazać różne 
prawdy o miłości, nawiązać więź z 
Bogiem. To jest dobry sposób na 
wyrażenie wiary i podzielenie się z  
innymi emocjami. Zespół „Mocni w 
Duchu” jest bardzo specyficzny, by w 
nim działać, trzeba mieć powołanie, 
należy mieć wiele wiary w sobie i chęć  
dzielenia się tym z innymi. Trzeba 
również kochać  muzykę i  traktować ją  
jak zjednoczenie z Bogiem.  
Gorąco polecam wszystkim 
uczestnictwo w tego typu koncertach.  
Takie doświadczenie daje wiele do 
myślenia – jednoczy z Bogiem. 

Kasia Gołębiowska 1al. 
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Niedawno w telewizji można było 
obejrzeć walkę dwóch polskich 
gwiazd boksu. Czy można porównać  
ją do mityczn ej walki Achillesa i  
Hektora? Jak zrelacjonowałby ją  
sam Homer?  Macie okazję  
przeczytać utrzymany w stylu  
homeryckim opis walki dwóch  
gigantów.  
Już tylko krótkie chwile dzielą  
wszystkich, niecierpliwych jak dzieci  
czekające na gwiazdkowy prezent, od 
niezapomnianej walki okrutnych 
gigantów. W narożniku niebieskim 
koloru pięknego jak suknia Afrodyty:  
Tomasz "Góral" Adamek. Szybki i 
zwinny pięściarz przy aplauzie 
rozwrzeszczanej i podekscytowanej  
publiczności, niczym stado dzikich 
zwierząt powoli zmierza w stronę  
krwawego ringu łódzkiej Atlas Areny.  
Jego wygląd przypomina 
skoncentrowanego jak lew, który 
śledzi każdy ruch ofiary czekając na 
dobry moment, by zaatakować i  
wygrać i pewnego siebie niczym 
odważny i mężny Achilles. 
 W narożniku czerwonym, koloru 
niczym diabelskie piekło: Andrzej  
Gołota. Okrzyki jak hałas lecącego 
odrzutowca łódzkiej publiczności  
powitały popularnego boksera. Gołota 
z bojową miną zmierza w stronę  
śmiercionośnego ringu. Obaj dzielni  
jak Hektor wojownicy stoją  już na 
ringu. Ostatnie wskazówki od swoich 
wymagających, jak Pani Kowalska – 
nauczycielka polskiego - trenerów.  

Zawsze sprawiedliwy sędzia 
przedstawia zawodnikom reguły 
walki.   
Obaj obdarzyli się groźnymi niczym 
pitbull spojrzeniami. Już za moment  
rozpocznie się historyczna walka,  
niczym Achillesa z Hektorem! W  
rundzie pierwszej Adamek obijał  
Gołotę jak młotek o ścianę. Chwilę 
później waleczny „Góral” trafia 
ciężkiego jak słoń Gołotę, który upada 
po raz pierwszy. W rundzie drugiej 
świetna szybka jak prędkość światła 
akcja Adamka i dwa mocne jak stal  
sierpowe w głowę. Na widowni widać  
zamartwioną żonę Andrzeja. Po chwili 
Gołota wolny jak żółw krwawiąc 
zadaje w stronę,, Górala” ciosy.  
Adamek szybki jak błyskawica unika 
trafienia rywala. Kolejna runda 
zakończona porażką walecznego 
Gołoty.  
Czwarta zaś przyniosła okrutny gniew 
rozwścieczonej widowni.  
Przekrzykiwali się: jedni „Gołota” 
drudzy zaś „Adamek”. Rozpoczyna się  
piąta runda. „Góral” skoncentrowany 
jak drapieżnik czyha na rywala. Za 
sekundę Andrzej ląduję niczym 
szybowiec na deskach ringu! Huragan 
szybkich jak wiatr ciosów Tomasza 
zalewa Gołotę. Bokser nie wie, co się 
dzieje i nagle sędziowie wstrzymują  
walkę. Jeden z nich podnosi 
zwycięską rękę. Tak, to on – człowiek 
z gór wygrywa dzisiejszą, pełną j ak 
miska wody emocji. To zdecydowanie 
walka stulecia. Komentował dla  
Państwa Eustachy Klapek. 

J.S.Ict 
   

Pojedynek Biegi przełajowe 
X Powiatowe Sztafetowe 

Biegi Uliczne z okazji Święta 
Niepodległości odbyły  się we 
wtorek 10 listopada na terenie ZS  
RCKU.  
Zawodnicy pobiegli na dystansie 
10*1000m. Na starcie obecnych 
było 5 sztafet z powiatu 
sochaczewskiego. Każda sztafeta 
liczyła 10 osób (5 chłopców + 5 
dziewcząt). Każdy zespół startował  
z własnymi numerami  
przymocowanymi z przodu według 
przyporządkowanej przez trenera 
kolejności.  

Naszą  szkołę  
reprezentowali: Brzeziński Mateusz,  
Stelmaszczyk Kamil, Pacholczyk 
Ewelina, Wilamowski Maciej,  
Morawski Jacek, Peśko Anna,  
Plichta Jakub, Rząp Paulina i Ziętek 
Małgorzata.  

Oto wyniki: pierwsze 
miejsce - Zespół S zkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Sochaczewie, 
drugie - Zespół S zkół w Teresinie, 
trzecie - Zespół Szkół im. J. 
Iwaszkiewicza w Sochaczewie,  
czwarte - Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycznego w 
Sochaczewie i piąte - Zespół Szkół  
Ogólnokształcących w 
Sochaczewie.  

Wszystkim uczestnikom 
Biegów gratulujemy. Brawo! Liczą  
się nie tylko wyniki ale i chęci! 

Organizatorem zawodów 
było Starostwo Powiatu 
Sochaczewskiego. 

Milena Orlińska, kl. I al. 
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Baran 
Przez te kilka miesięcy będziesz się łatwo i 
mocno zakochiwać. A potem szybko 
zmieniać obiekty swoich westchnień... 
Postaraj się trochę panować nad hormonami, 
bo  łatwo narozrabiać, a potem trudno 
odkręcić. 
 
Byk 
Ta pora roku źle na Ciebie wpływa. Tracisz 
wiarę w siebie, łapiesz jakieś smętne nastroje. 
Jest na to lekarstwo: przestań myśleć o sobie 
i skup się na innych... 
 
Bli źnięta 
Masz mnóstwo pozytywnej energii. 
Wykorzystaj ją, aby załatwić wreszcie 
wszystkie sprawy, które do tej pory nie 
chciało Ci się ruszyć. Już czas je rozwiązać 
 
Rak 
Jak najwięcej czasu spędzaj na świeżym 
powietrzu: ruch dobrze Ci zrobi. Pamiętaj, 
żeby pod koniec roku zrobić odjechane 
postanowienie noworoczne. Działaj! 
 
Lew 
Uwielbiasz eksperymentować? Teraz 
będziesz mieć mnóstwo okazji, aby 
spróbować czegoś nowego: na Twojej drodze 
staną fajowi ludzie, pojawi się milion 
ciekawych propozycji spędzania wolnego 
czasu. Spróbuj wszystkiego co do tej pory 
było poza Twoim zasięgiem.  
 
Panna 
Jesteś na miłosnej fali: płeć przeciwna łazi za 
Tobą jak zaczarowana... Mało kto potrafi 
oprzeć się Twojemu urokowi. Wykorzystaj 
ten czas do znalezienia bratniej duszy. 
 
Waga 
Nie unikaj ruchu, pls! OK- sport nie jest 

Twoją najmocniejszą stroną, ale 
aktywność dobrze Ci zrobi: od razu 
schudniesz, i poczujesz się megaseksownie 
:) 
 
Skorpion 
Jeśli po lekcjach zwykle siedzisz przed 
TV, zmień to! Rozejrzyj się np. za jakimiś 
fajnymi zajęciami pozalekcyjnymi. Nowe, 
ciekawe hobby sprawi, że poczujesz się 
fajnie. 
 
Strzelec 
Rządzisz! Wszystkie imprezki należą do 
Ciebie: pojawiasz się wszędzie, gdzie 
dzieje się coś interesującego. Wyciągnij z 
tego okresu ile się da. Naładujesz sobie 
akumulatory na cały rok. 
 
Koziorożec 
Czas zakończyć wreszcie niezamknięte 
sprawy sercowe. Takie, które trzymają Cię 
w przeszłości i nie pozwalają iść do 
przodu. Nie możesz wiecznie żyć tym co 
"było". To świetna pora by zacząć 
wszystko od nowa. 
 
Wodnik  
Jeśli masz ochotę zmienić swój  image, to 
teraz jest najlepszy moment! Poszukaj 
swojego stylu, eksperymentuj z kolorami i 
dodatkami. Zastanów się nad zmianą 
fryzury. Z nowym wyglądem poczujesz się 
lepiej. 
 
Ryby 
Skup się na nauce! Lepiej przyłożyć się do 
pracy teraz, niż potem w panice nadrabiać 
zaległości pod koniec semestru. Jeśli nie 
umiesz się zmotywować do roboty, 
zorganizuj ze znajomymi wesoły wieczór 
naukowy. 

Wielkość pisma 
Duże pismo  
Oznacza ambicje i rozmach w 
działaniu. Często spotykane wśród 
ludzi ze świata rozrywki. 

Małe pismo  
Wskazuje na skromność poczucie niższości,  
czasem też na obiektywizm i fachowość. 

Pismo pochyłe 
Pochylone w lewo  
Charakteryzuje ludzi nieśmiałych 
zachowujących dystans, którzy nie 
okazują emocji i są raczej bierni. 

Pochyłe w prawo  
Sugeruje, że człowiek piszący  
w ten sposób jest otwarty i lubi towarzystwo. 

Szerokość pisma 
Wąskie litery  
Są oznaką zdyscyplinowania, 
powściągliwości. Zdradzają skąpstwo i 
ograniczone horyzonty myślowe. 

Szerokie litery  
Oznaczają swobodę i zamiłowanie  
do podróży. Czasem także nieroztropność i brak opanowania.

Odstępy 
Szerokie  
Ludzie, którzy zostawiają duże odstępy 
między wyrazami, nie są towarzyscy. Mogą 
być sztywni, zimni i osamotnieni. 

Wąskie   
Małe odstępy charakteryzują osobę 
 towarzyską, ale też niezbyt  
wybredną w doborze przyjaciół. 

Martyna 
Martyna. 

Co mówi charakter pisma  

o jego właścicielu? 

Tylko mnie kochaj! 
"Miłość jest uczuciem pozytywnym, silnym, tak 
prawdziwym, że dla kogoś kto kocha, wyzbycie 
się miłości jest tak samo niemożliwe, jak 
zamach na własne życie." - Van Gogh. 
W miłości to co gorzkie staje się słodkim. 
Miłość chce być wolna, nad miłością nie ma nic 
słodszego, mocniejszego i milszego. Miłość jest 
przede wszystkim wierna, wdzięczna i ufna... 
Zakochać się można w każdym wieku. 
Odnalezienie swojej drugie , brakującej połówki 
to ogromne szczęście i wspaniały dar...  Wiemy, 
że jest ktoś, dla kogo warto żyć! Ktoś, kto nas 
kocha, potrzebuje i nie widzi świata poza nami. 
Miłość dla nas jest najważniejszą wartością w 

życiu. Bez niej nie ma nic sensu. 
Możemy mieć prawie wszystko, a tak 
naprawdę okazuje się, że bez miłości nie 
mamy niczego.  
Czasem nawet nie zdajemy sobie z tego 
sprawy jak bardzo bliska jest dla nas ta 
druga osoba. Młodzi ludzie często 
kojarzą miłość z sexem.... Miłość nie 
jest uczuciem łatwym, niesie ze sobą 
poświęcenie i trud. Wymaga 
zaakceptowania wad tych, których 
kochamy. To ogromne wyzwanie, ale 
warto się go podjąć... 
 
                                           Paulina 3ct2 
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Śmieszne, czeskie 
wyrażenia : 
Baczność!  – Butinek do butinka prituli!  
Na ramię broń!  – Zelazivo na plecivo, hop!  
Być albo nie być – oto jest pytanie... – Bytka 
abo ne bytka – to je zapytka... 
Jestem głodny. – Mam hlad.  
Mam pomysł!  – Mam napad!  
 

Andrzejki obchodzimy 29 listopada. To 
wieczór poświęcony wróżbom, które 
dotyczą małżeństwa, miłości... Jedną z 
najbardziej popularnych wró żb 
andrzejkowych jest lanie wosku.  
Ale oto kilka innych wró żb na ten dzień 
np.: wró żby z kartkami. 
Wieczorem piszemy na karteczkach 
imiona chłopców. Wkładamy je pod 
poduszkę. Rano losujemy - takie imię 
będzie nosił przyszły mąż, jakie zostalo 
napisane na kartce. 
 
Karteczki z imionami 
Karteczki - losy należy przygotować w ten 
sam sposób co wyżej. Osoba, która chce 
sobie powróżyć powinna wszystkie 
jednocześnie rzucić za siebie. Ta, która 
upadnie najbliżej, wróży imię wybranka. 
Wró żby z butami 
Stajemy na środku pokoju i rzucamy lewy 
but zdjęty z nogi za siebie. Jeśli upadnie 
noskiem w stronę drzwi - oznacza to 
szybki ślub. 
Fili żanki  
Na pięć spodków trzeba postawić do góry 
dnem pięć fili żanek. Jedną pozostawia się 
pustą, pod pozostałymi ukrywa się 
przedmioty. Dawniej tymi przedmiotami 
były: 
-różaniec lub książeczka do nabożeństwa 
(stan zakonny) 
-listek (staropanieństwo) 
-obrączka, pierścionek (małżeństwo) 
-moneta (pieniądze) 
-pusta filiżanka (w ciągu roku nie nastąpią 
decydujące zmiany) 
Fili żanki należy kilkakrotnie poprzesuwać, 
by nikt nie zapamiętał zawartości żadnej z 
nich. Osoba wybiera jedną z nich a 
przedmiot mówi o jej przyszłości. Dziś, 
można liczbę fili żanek i atrybutów 
zwiększyć, dodając np. 
-laleczkę (nieślubne dziecko) 
-owoc z dużą ilością pestek (rychłe 

macierzyństwo) 
-pędzel, długopis (wolny zawód) 
Obierka jabłka 
Chcąc poznać pierwszą literę imienia 
ukochanego, należy starannie obrać jabłko, 
by nie przerwać w czasie obierania skórki i 
by powstała jedna obierka. Należy rzucić 
nią za siebie przez lewe ramię i odczytać 
literę jaką utworzy na podłodze. 
Szpilki  
7 lub 13 szpilek trzeba włożyć do 
pojemniczka, a następnie tuż  nad stołem 
wysypać w pobliżu siebie. Następnie 
należy się przyjrzeć, czy układ szpilek 
zawiera jakąś literę. Każda z liter ma 
znaczenie: 
 
-E - pomyślność w miłości i pracy; jeśli 
litera jest odwrócona- przejściowe kłopoty 
-H - szczęście w miłości, małżeństwie 
-K - sukces zawodowy 
-L - uważaj na złodziei; jeżeli jest 
odwrócona- ostrzega przed chorobą lub 
wypadkiem 
-M - wyjątkowo korzystna propozycja  
-N - okres dobrej passy 
-T - pomoc przyjaciół 
-W - uwaga na oszustów wokół siebie 
-V - ktoś będzie chciał Cię wykorzystać 
-X - szczęście sprzyja ci we wszystkim 
 
Życzymy dobrej zabawy... 
                                                Paulina 3ct2 

Miasto i wieś  – tacy sami lud zie, a 
postrzegani inaczej… 

W naszym społeczeństwie 
popularne jest rozgraniczanie ludzi na 
tych, którzy  pochodzą z miasta i tych 
ze wsi.. Czym to jest spowodowane?  
Czy historycznymi faktami? Ci, którzy 
żyli w wioskach musieli być poddani  
tym, którzy żyli w miastach? Czy 
może mieszkanie w mieście - centrum 
życia społecznego, gospodarczego i  
kulturowego - stało się tak bardzo 
modne i nowoczesne, że ludzi  
mieszkających na wsiach uważa się za 
zacofaną grupę społeczną?  

Z tych chorych przekonań  
rodzi się wiele nieporozumień. Ludzie 
z miast uważają się za ważniejszych i  
często szydzą z ludzi pochodzenia 
wiejskiego. Tylko tak naprawdę gdyby 
nie praca rolnika nie mieliby, co 
jeść… Przecież ludzie mieszkają na 
wsi z własnego wyboru. Uciekają  od 
hałaśliwych, gwarnych ulic, by zaznać  
spokoju na wsi, otoczonej pięknymi 
krajobrazami. 

 Pochodzenie nasze nie ma 
znaczenia, jedynie to, jacy jesteśmy i  
co mamy w sercach, a ludzie szydzący 
z innych wcale nie są lepsi, pokazują, 
jaki reprezentują poziom kultury.  
Proponuję, by dodali słowo 
TOLERANCJA do swojego słownika.  
Jednak duma i pycha człowieka nie 
znają  granic. Pamiętajmy, że w 
obliczu śmierci jesteśmy tacy sami.  

Dżast 1al 
 

Już od kilku lat, kr ążą w sieci 
plotki, powstają książki na temat końca 
świata, który ma nastąpić 21 grudnia 
2012 roku. Panika ogarnęła sporą liczbę 
ludzi. Z moich doświadczeń wynika, że 
jeszcze żadna przepowiednia się nie 
sprawdziła. Dobry przykład to 2000 rok, 
kiedy to ludzie wychodzili na ulice, 
rozlegał się płacz, rezygnowano z imprez 
sylwestrowych, aby pozostać z 
rodzinami. Przecież żyjemy, prawda?  

Wracając do pamiętnej daty 
wiąże się ona między innymi z 
obliczeniami, doświadczeniami 
belgijskiego astrofizyka Patricka Geryll’a. 
Twierdzi on, iż między 19 a 21 grudnia 
2012 roku odbędzie się przebiegunowanie 
na Ziemi, które prawdopodobnie zdarza 
się, co 250 tysięcy lat.  

Z wyczytanych wcześniej 
informacji wiem, że proces ten na ziemi 
spóźnia się o 530 tysięcy lat. Według 
twierdzenia Geryll’a wtedy na słońcu 
nastąpi potężny wybuch, który sięgnie w 
kilka godzin ziemskiego pola 
magnetycznego, co spowoduje 
przebiegunowanie w ciągu jednego dnia. 
Nastąpi katastrofa, oceany zatopią naszą 
planetę a promieniowanie słoneczne 
zniszczy ludzkość.  

Astrofizyk stworzył tę hipotezę z 
pomocą przepowiedni Majów oraz 
starożytnych Egipcjan, którzy posiadali 
niesamowitą wiedzę o kosmosie. Jednak 
nie ma, co się bać, z programów 
oglądanych na Discovery wiem, że nikt nie 
jest w stanie przewidzieć, w jakim tempie 
proces ten będzie trwał, ale wiadomo, iż 
prędzej czy później nastąpi. 

Niezbadane są wyroki boskie. Po 
prostu żyjmy tak, jakby jutra miałoby nie 
być, żyjmy lepiej.                                                                                                                                                                                
   J.S - 1ct 

Koniec świata 

za trzy lata? 
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1. Nie pozwól, by wasza znajomość zbyt 
szybko przeszła przez okres poznawania. 
Związek, który rozpala się za szybko, szybko 
może ulec wypaleniu. Kolejne kroki rób 
powoli. 
2. Nie mów ciągle o swoich wadach i 
niedoskonałościach, kiedy wasz związek 
dopiero rozkwita. Nieważne, jak czuły i 
wrażliwy jest twój przyjaciel, to go zniechęci. 
3. Pamiętaj  o szacunku. 
4. Nie dzwoń zbyt często i nie dopuść, aby 
ukochana osoba była zmęczona Tobą. 
5. Co ważniejsze: ostrożni zakochani zwykle 
"testują związki". Proces testowania może 
mieć wiele form, ale zwykle jest to odsunięcie 
się od drugiej osoby w celu sprawdzenia, co 
nastąpi. Prawdopodobnie zapoczątkuje to nie 
mądrą walkę. Nie miną dwa tygodnie bez 
jednego telefonu. Czasem dojdzie do flirtu z 
rywalem. 
6. Nie ograniczaj swobody drugiej osoby i 
nie błagaj o litość. Niektórzy ludzie pozostają 
samotni do końca życia, ponieważ nie potrafią 
okazywać cierpliwości. 
7. Nie mów za wcześnie o swoich 
marzeniach co do przyszłości... 

Rady 

dla zakochanych 

 

Każdy z nas opuszcza czasem 
szkolę z powodu choroby. 
Szczególnie jesienią i zimą, kiedy 
panuje grypa klasy pustoszeją. 
Niestety, wiele wtedy tracimy, 
jednak są i tacy, którzy uważają, że 
choroba to świetna forma wagarów. 
W szkole pojawiają się zaległości, a 
uczeń przeważnie nie zdaje sobie z 
tego sprawy i zamiast pouczyć się w 
czasie spęd zonym w domu, woli 
spędzić go przy komputerze czy 
przy telewizorze. To wynika z 
czasów, w jakich żyjemy, niestety 
dominuje lenistwo.  
 
W przypadku gdy to nauczyciel 
choruje i ma zwolnienie tylko i 
wyłącznie tracą na tym uczniowie. 
Jednak my podchodzimy do tego z 
radością. Co rano przechodząc obok 
pokoju nauczycielskiego zaczepiamy 
o tablicę ogłoszeń z intencją 
sprawdzenia, czy w tym dniu nie 
mamy jakiegoś „okienka”. Gdy je 
znajdujemy cieszymy się niezmiernie, 
ale czy to wychodzi nam na dobre?  
Tracimy cenny czas.  Czasem 
zapominamy, że jesteśmy w szkole po 
to, by z niej wynieść jakąś wiedzę. 
Mamy wrażenie, że jesteśmy 
szkolnymi niewolnikami, jednak, co 
byśmy zrobili bez wiedzy 
wyniesionej ze szkoły?  

    
 Dżast. 1al. 

 

kompromitacji wśród kolegów, ich 
braku akceptacji czy po prostu 
szyderstw.  Śmieszną rzeczą jest, kiedy 
nazywa się kujonem osobę, która zna 
odpowiedzi na pytania nauczycieli, czy 
też odrobiła obowiązkową pracę  
domową.  

Oczywiście uważam, że 
lekceważenie takich przejawów 
bezczelności i wykonywanie swoich 
obowiązków zrobi nam w tej sytuacji 
najlepiej. Nie należy wstydzić się czy 
też ukrywać swojej wiedzy, którą  
zdobywamy często ucząc się nawet  
pięć czy sześć godzin dziennie! 
Wstydzić powinien się ten, kto jedyne 
co posiada w głowie to kwali fikacje na 
zdobycie najniższej oceny i długi język 
używany do wypowiadania 
niewłaściwych rzeczy w niewłaściwej  
sytuacji. Pytając o przebieg jakiegoś  
incydentu, nauczyciel nigdy nie może 
liczyć na chóralną odpowiedź. W 
takich sytuacjach występuje bez 
wątpienia konformizm zbiorowy, który 
podczas indywidualnej rozmowy 
całkowicie zanika. 

Mogłabym jeszcze wiele pisać  
o przejawach takiego zachowania,  
jednak, drodzy koledzy i koleżanki, nie 
bójcie się odzywać, gdyż może to tylko 
zaowocować dobrą oceną w dzienniku, 
a opinie rówieśników wynikają z 
czystej zazdrości. Jak natomiast  
walczyć z konformizmem? Na 
początek zacznijmy zwalczać  niemiłą i  
niewłaściwą reakcję środowiska 
wynikającą z zazdrości, a strach, lęk, 
nieśmiałość i drżenie rąk zostawmy za 
progiem szkoły☺.         

   Martyna 
 

Dzwonek na przerwę to bez 
wątpienia wielka ulga dla uczniów.  
Czas na przegryzienie czegoś, czasem 
poprawę wyglądu,  na rozmowę z 
koleżanką bądź kolegą na dręczący 
nas temat, a niekoniecznie dotyczący 
lekcji, czy też przypomnienie sobie 
czegoś na nadchodzącą wielkimi  
krokami następną lekcję. Bez 
wątpienia jest to chwila dla siebie.  
Jednak nie t rwa ona wiecznie i  
wkrótce rozlega się dźwięk dzwonka.  
Wszyscy wchodzą do klas i siadają w 
ławkach, wyjmują książki, zeszyty.. 
Jedni są bardziej, inni mniej 
przygotowani, a jeszcze inni wcale.  
Ale są też tacy, którzy siedzą cicho jak 
przysłowiowa mysz pod miotłą.  

-„To teraz sprawdzimy pracę  
domową” – głos nauczyciela wyraźnie 
wskazuje na zbliżające się dla 
niektórych kłopoty. Często się  
zauważa w tym czasie, że niektórzy za 
wszelką cenę wykorzystują  
konformizm swoich kolegów spisując 
pod groźbą  (!) pracę zadaną do domu.  
Niewątpliwie jest  to szczyt chamstwa,  
gdyż doskonale wiedzą, że mogą za to 
przypłacić jedynką zarówno oni, jak i 
osoby, od których zabierają pracę  
domową, a które nie zaprzeczyły, gdyż  
nie chcą być obrażane przez 
rówieśników. 

Odpytywanie z lekcji nawet,  
gdy nie jest oceniane, również  
owocuje zazwyczaj odpowiedziami  
nielicznej garstki osób. Nauczyciel  
wówczas uważa, że uczniowie są  
nieprzygotowani, a nie zawsze tak jest. 
Niektórzy uczniowie boją się  

Co to znaczy siedzieć cicho!  
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czyli Francja Elegancja Dyskrecja 
Grecja. Spotkajmy się !   
Porozmawiajmy, a może umówmy się... 

 

Co z tą ręką?  

 

 

Igor Janke 
13. listopada w naszej 

szkole gościł Igor Janke, znany 
dziennikarz publikujący między 
innymi swoje teksty w 
Rzeczpospolitej i tygodniku Wprost, a 
także prowadzący Niezależne Forum 
Publicystów Salon 24.pl. Uczniowie 
klas: Ia LO, IIa LO, IIb LO i IIIa LO 
zebrali się w świetlicy szkolnej, by 
poznawać tajniki pracy 
dziennikarskiej. Dość długo 
czekaliśmy na gościa, który, jak się 
okazało, tkwił w korkach pod 
Sochaczewem, jednak warto było. W 
końcu pojawił się bardzo 
sympatyczny, młody człowiek, który 
opowiadał o pracy w radiu, telewizji i 
w gazecie, ponieważ jego 
doświadczenia zawodowe dotyczą 
wszystkich wymienionych mediów.  
Pytania, które usłyszał były różne, 
chociaż wielu z nas było speszonych i 
niełatwo przełamywaliśmy 
nieśmiałość, ale jak przekonywał Igor 
Janke, przyszli dziennikarze muszą 
pokonywać i takie przeszkody.  
Kto może zostać dziennikarzem -  
pytaliśmy – każdy,  kto ma ciekawość 
świata, do wykonywania tego zawodu 
niekonieczne są studia dziennikarskie 
– odpowiadał Igor Janke. Możemy 
więc skończyć prawo albo socjologię 
i mamy szansę zaistnieć jako 
dziennikarz, zakładając oczywiście, 
że język polski nie jest nam obcy. 
 Z tego spotkania wyniosłam 
bardzo wiele i przekonałam się, że ten 
zawód pomimo pozorów, wcale nie 
jest taki łatwy. Dla wielu osób 
marzących o pracy dziennikarza 
spotkanie z Jgorem Janke było bardzo 
ważne. Mam nadzieję, że nie był to 
ostatni tak cenny gość w naszej 
szkole. 

Martyna 

 


