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NUMER 4 (84) 

SOCHACZEW 

15 grudnia  2009 r. 

CENA -  DO NEGOCJACJI 
Nieprzekraczalna granica – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! 
 

MIESIĘCZNIK 

Uśmiechnij  się! 

W numerze: 
Wulgaryzmy  
jak przecinki! 

 

 

 

 

Z wypracowań 

uczniów: 

- Jego charakter był dobry, nie 
miał wontów do nikogo. 
- Lubiał dużo zjeść, wyglądał przy 
kości. 
- Dla mnie to było tragiczne, że 
gdy Balladyna żyła, to ją walnoł 
piorun i już nie żyła. 
- Zadzwoniła do mnie siostra, 
która z ostatnimi dniami chodziła 
zniecierpliwiona z napisanej w 
ostatnim tygodniu matury. 
- Miał tłuste, niestrzeżone, długie 
włosy. 
- Latarnik oniemówił z radości. 
- Jest to praca klasztorna, bo 
pustelnicza. 
- Zgubił język w gębie i nie mógł 
nic powiedzieć. 
- Przez brak możliwości umycia 
się był brudny. 

Spacerkiem po Starym 

Mieście 

 

 Jesteśmy  
w internecie 

Czytajcie nas na stronie 

internetowej ZSCKP 

 zakładka Cichacz2 

Nie taki diabeł straszny! 
Kasiarze... 
Zostań dawcą szpiku! 

Zegarek 

wygrałem  

od Fundacji 

im. Agaty 

Mróz 

-Olszewskiej 
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Zakopanego, instruktor narciarski - 2-
3 godz. dziennie, wyżywienie, opieka 
pedagogiczna. Zakwaterowanie w 
pensjonacie, pokoje 3 -5 osobowe z 
pełnym węzłem sanitarnym. 
Cena zimowiska nie zawiera 
wypożyczenia nart  (koszt ok. 20 zł za 
dobę) oraz opłaty za wyciąg, trzeba 
mieć trochę kasy... Dobra wiadomość 
dla was są jeszcze wolne 
miejsca&#61514;  
STRAŚNIE FAJNE ZIMOWISKO U 
GAŻDZINY POD SAMIUĆKIMI 
TATRAMI, HEJ! 

Szkolny Informator 

Przerwa świąteczna w tym 
roku trwa od 23 grudnia 

2009 do 3 stycznia 
2010r.  

 
ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIAT I 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 
ROKU!!!!  

Ferie zimowe w roku 
szkolnym 2009/2010 

trwają od 1 do 14 lutego 

 

W ferie zimowe 
 możecie wyjechać w góry. Gdzie? 
Na przykład na obóz do Murzasichla 
niedaleko Zakopanego (oczywiście 
ofert jest mnóstwo, można wybierać 
wszystko zależy od tego, ile macie 
kasy). Opiekę nad uczestnikami obozu 
zimowego sprawują Pan K. Bargieł 
oraz pani M. Kowalska. Zaplanowane 
są dwa turnusy: pierwszy od 30 
stycznia do 5 lutego, drugi od 6 do 12 
lutego. Koszt zimowiska 730 zł.  W 
programie: kulig, spotkanie z 
gawędziarzem, dyskoteki, zabawy na 
śniegu, wycieczki autokarem do 

Góra grosza 
Nasz szkoła w tym roku 

zebrała  
70 zł. Bardzo się 

cieszymy, choć mogło  
być lepiej:) 

 

Matematyka…słowo, którego sam 
dźwięk wywołuje lęk u niektórych 
uczniów. Dlaczego tak się dzieje? 
Zapewne z powodu trudności, jakie 
mają z tym przedmiotem uczniowie. 
Oczywiście, że nie każdy ma zdolność 
przyswajania przedmiotów ścisłych, 
lecz każdemu nas jest dane zapoznać 
się z ich podstawami. Często 
uczniowie mówią : ‘’po co mi do 
szczęścia matematyka? ‘’ jednak z 
biegiem czasu przekonują się, że jest 
to również ważny przedmiot w 
naszym życiu. Ne wystarczy umieć 
mnożyć, dzielić, dodawać i 
odejmować, warto również 
rozwiązywać trudniejsze zadania z 
matematyki, by wyćwiczyć umysł, 
nabyć zdolność logicznego myślenia. 
Często bronimy się przed 
zrozumieniem matematyki. Gdy 
zaczynamy nowe zagadnienie i kiedy 
jest w nim coś niejasnego, idziemy w 
zaparte z założeniem, że nie jesteśmy 
w stanie tego pojąć. Również lenistwo 
uniemożliwia nam poznanie 
matematycznego świata. To wszystko 
sprawia, że „pogłębiamy niewiedzę”, a 
nauczyciele załamują ręce. Do tego 
dochodzą zaległości z gimnazjum. Dla 
niektórych z nas 2+2*2 wciąż równa 
się 8…  
a mnożąc ułamki wykonujemy błędy 

typu : 
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1
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Nawet nie zdajemy sobie sprawy, że 
jesteśmy w stanie popełnić takie błędy 
całkiem bezmyślnie. A może 
powinniśmy zmienić nastawienie do 
matematyki, a nie zrzucać winę za złe 

wyniki w nauce na nauczycieli? 
Poświęć więcej czasu matematyce, 
pomyśl kilka razy nad niezrozumiałym 
zadaniem, uwierz, że przyjdzie 
moment, kiedy wszystko stanie się 
jasne. 
Nie poddawaj się i przestań się 
ograniczać twierdząc, że nie jesteś w 
stanie poznać i zrozumieć matematyki. 
Z poszanowaniem dla wszystkich 
nauczycieli matematyki…☺     Dżast. 
 

Nie taki diabeł straszny! 

Pomóż mamie  

w przygotowaniu kolacji 

wigilijnej! 

Kutia 
1/2 kg maku, 1/2 kg specjalnie 
oczyszczanej pszenicy (można dostać 
taką w sklepach), 500 ml miodu, duża 
garść rodzynek i migdałów. 
Mak zalewamy wrzątkiem, stawiamy 
na ogniu i doprowadzamy do wrzenia. 
Odstawiamy na ok. 12 godzin, 
poczym wylewamy na sito i 
dwukrotnie przepuszczamy przez 
maszynkę.  
Pszenicę gotujemy w dużej ilości 
wody aż będzie miękka (można 
wcześniej namoczyć - wówczas nie 
wymaga tak długiego gotowania). Po 
ugotowaniu wylewamy na sito i 
przelewamy zimną wodą. W czasie 
studzenia kilkakrotnie potrząsamy 
sitem, aby ziarna się nie posklejały. 
Miód rozpuszczamy z odrobiną wody, 
dodajemy zmielony mak, sparzone 
rodzynki i migdały. Na koniec 
dodajemy pszenicę i wszystko razem 
mieszamy.                         J.S-I ct 
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Od 24 do 27 listopada trwały próbne 
matury z Operonem. Najpierw 
uczniowie pisali j. polski, później 
matematykę, j. obcy a w piątek 
dodatkowy przedmiot. Zapytałam 
uczniów z  „Iwaszkiewicza” w 
Chodakowie, z Prywatnej Szkoły w 
Boryszewie oraz z „Chopina”. Oto 
kilka wypowiedzi:     
IWASZKIEWICZ - Czytanie ze 
zrozumieniem było jednym z 
trudniejszych. Jeśli chodzi o prace 
pisemną wybrałam porównanie 
romantycznej miłości głównego 
bohatera "Lalki" Wokulskiego do 
Izabeli Łęckiej z miłością Kordiana do 
Wioletty. Ten temat wybrałam, 
ponieważ nie omawialiśmy jeszcze 
Przedwiośnia. Chociaż wiele osób 
twierdziło, że temat o Cezarym Baryce 
był prostszy. 
BORYSZEW  - j. polski był prosty, 
nie poszło mi najgorzej.. Trzeba było 
dokonać analizy fr.Przedwiośnia. 
Zwrócić szczególną uwagę na scenę 
powitania i towarzyszące jej emocje. 
Wykorzystując znajomość całego 
utworu wyjaśnić jakie doświadczenia 
życiowe wpłynęły na zachowanie 
Cezarego Baryki. Moim zdaniem była 
prosta i łatwo mi się ją pisało. 
CHOPIN - matura z polskiego była 
nawet łatwa, jeśli ktoś oczywiście 
czyta lektury i potrafi korzystać z 
tekstu. Ale ja w przedmiotach 
humanistycznych czuję się jak ryba w 
wodzie, więc polski nie sprawił mi 
żadnych kłopotów.. 
- A jakie wrażenia po matematyce? 
IWASZKIEWICZ - była trudniejsza 

niż ta z Centralnej Komisji 
Egzaminacyjnej, chociaż nie sprawiła 
mi kłopotów, ponieważ z matematyki 
czuję się na siłach. 
BORYSZEW - Była trudna, łatwiejsza 
była z centralnej komisji 
egzaminacyjnej i poszło mi z niej 
bardzo słabo. 
CHOPIN - Matura z matematyki była 
dość trudna szczególnie zadania 
otwarte ale mam nadzieję że nadrobię  
zaległości.  
Język obcy: 
- IWASZKIEWICZ - matura z j. 
angielskiego była dosyć prosta. Jeśli 
chodzi o słuchanie, jedno było trudna 
a inne można było zrozumieć. 
Natomiast z czytania ze zrozumieniem 
tekst o św. Walentym sprawił mi 
najwięcej trudności. 
BORYSZEW - j. angielski nie był trudny, 
lektor mówił wyraźnie krótka forma nie 
była aż taka trudna, chociaż spodziewałam 
się zaproszenia lub ogłoszenia, ale dłuższa 
forma była trudna. Natomiast czytanie ze 
zrozumieniem czytałam ten tekst, ale po 
połowie uznałam że to nie ma sensu i 
wyszukam tylko odpowiedzi na pytania. 
 CHOPIN-Język obcy też nie należał do 
łatwych sporo słówek się nie pamiętało ale 
nie było tak bardzo źle. Bardzo 
zadowolona byłam, że była do napisania 
notatka do współlokatora bo z tego czuję 
się świetnie. 
Podsumowując j. polski nie był trudny, j. 
obcy sprawił więcej problemów. 
Natomiast najgorzej było z matematyką, 
która była trudniejsza niż ta z Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej. 
 
                          Marta z klasy 3ct2      

                               

Wśród naszych uczniów można usłyszeć 
jak narzekają i rozpaczają, że rodzice nie 
chcą dać na kupno nowego telefonu, bo 
ten jest jeszcze dobry, czy na nowe, 
modne ciuchy,  bo tamte już są 
niemodne, na buty, kosmetyki albo na 
imprezę. 
Nie widzą jak dużo posiadają tylko chcą 
więcej i więcej... 
Prawie każdy z nas ma rodziców i wie, 
że zawsze może na nich polegać. 
Czujemy się bezpieczni, bo rodzice 
zrobią wszystko, żeby nam niczego nie 
brakowało.  Pomyślmy, że nie wszyscy 
mogą czuć się tak bezpiecznie, ponieważ 
na przykład nie mogą polegać na swoich 
rodzicach lub co gorsza stracili ich... 
Następny problem to pieniądze. My 
uczniowie myślimy, że pieniądze są ot 
tak! Nie wiemy, ile rodzice muszą się 
napracować, żeby je zarobić, tylko ciągle 
wyciągamy od nich pieniądze a to na 
nowe ciuchy, buty, kosmetyki czy sprzęt. 
Pomyślmy, że my mamy przynajmniej 
co zjeść i w co się ubrać a niektóre 
dzieci nawet tego nie posiadają. Bez 
luksusów, modnych ciuszków da się żyć, 
a bez jedzenia czy picia już nie za 
bardzo.  
Mamy też możliwość kształcenia się. A 
są osoby, które takiej możliwości nie 
mają, a bardzo pragną pogłębiać swoją 
wiedzę. A my co! Chodzimy do szkoły 
nie lubimy jej, wręcz nie znosimy! 
Często nie mamy ochoty na naukę, ale 
skoro dostaliśmy taką szansę to na 
pewno trzeba ją wykorzystać! 
Mam nadzieję iż zrozumiecie, że trzeba 
doceniać to, co mamy a nie ciągle 
narzekać.                          Paulina 3cT2 

Większość uczniów uważa ostatni 
dzień roku za bardzo ważny. Wszyscy 
zgodnie twierdzą, iż trzeba przywitać 
nadchodzący Nowy Rok. Zapytani, 
gdzie zamierzają spędzić Sylwestra 
odpowiadają, że w gronie znajomych, 
przyjaciół, na prywatkach. 
Mniej liczna grupa ma zamiar spędzić 
Sylwestra  na mieście lub w klubie. 
Ale jest i taka grupka, która jeszcze 
nie ma żadnych konkretnych planów 
gdzie i jak spędzi tegorocznego 
sylwestra 
Jednak jedno jest pewne, rok 2010 
młodzież powita bardzo podobnie jak 
w latach poprzednich. 
Marzenia na Nowy Rok 
Przy okazji rozmowy o planach 
sylwestrowych zapytaliśmy  naszych 
kolegów, czego by sobie życzyli na 
Nowy Rok... 
 - Zdrowia 42% 
- Pieniędzy, wygranej w Totka 30% 
- Szczęścia 7% 
- Wielkiej miłości, szczęścia w miłości 
7% 
- "Żeby nie było gorzej" 6% 
- Aby Nowy Rok był lepszy od 
poprzedniego 5% 
- Realizacji planów życiowych 
związanych z edukacją, studiami 3% 
Co więcej można powiedzieć... 
Życzymy wszystkim wspaniałej 
zabawy w Sylwestrową Noc i 
spełnienia najskrytszych marzeń w 
2010 roku! 

Paulina 3ct2 
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Cholera, dupa!? Czterolatek klnie, by 
zwrócić na siebie uwagę dorosłych 
i sprawdzić ich reakcje. Nastolatek, bo 
naśladuje świat dorosłych i nie 
chce być gorszy od rówieśników. A 
rodzice? Czyżby ze złości na dzieci, z 
którymi nie umiej ą sobie poradzić? 
Wulgaryzmy, czyli w dzisiejszych 
czasach zastępowanie znaków 
interpunkcyjnych -  u młodych jak i u 
starszych roczników.  
Często się 
zdarza, iż zamiast przecinka wstawi 
my typu k... czy też p... 
Nasi najmłodsi używają ich, ponieważ 
(choć nie wiedzą, co 
oznaczają) czują, że są bardzo ważne i 
mają niezwykłą moc, ponieważ gdy 
tylko je wypowiedzą, każda osoba 
zwraca na nich uwagę. Mama z tatą od 
razu mówią, że tak nie wolno, pani w 
autobusie robi zniesmaczoną minę a 
starsze rodzeństwo śmieje się, A skąd 
znają te słowa?  
Każdy  rodzic twierdzi, że nie ma 
pojęcia, skąd jego dziecko zna te słowa, 
ale czy na pewno? 
Odpowiedź jest prosta. W złości 
wykrzykujemy słowa bez zastanowienia. 
 Wulgaryzmy stały się tak powszechne, 
że nawet nie zdajemy sobie 
sprawy, iż używamy ich. Dla 4 letniego 
dziecka największymi autorytetami  są 
mama i tata, a wiec jak oni wypowiadają 
takie słowa to i mi 
wolno. Nastolatek zmaga się ze 
zdefiniowaniem swojej osoby: Kim 
jestem? Co chcę 
zrobić ze swoim życiem? Kto jest mi 

bliski? Okres dorastania jest chyba 
najtrudniejszym w naszym życiu, 
przynależność do grupy, popularność i 
akceptacja przez 
środowisko jest najważniejszym 
czynnikiem, a jeżeli wszyscy rzucają 
mięsem to i ja muszę, ponieważ inaczej 
będzie to źle odbierane przez 
otaczających ludzi. Emocje, które 
odczuwamy zyskają na sile w 
momencie, gdy użyjemy paru 
przekleństw np. oj, jakie to piękne? 
Widać, że nie przejęliśmy się tym za 
bardzo a gdy zamiast tego powiemy, Ale 
k... zajebiste!? Nikt nie będzie miał 
wątpliwości, co do naszych 
emocji. Duża różnica w ekspresji 
znaczenia ujawnia się, gdy mówimy 
będzie dużo pracy ale będzie niezły 
za...? W dzisiejszych czasach 
niepodporządkowanie się ogółowi 
sprawia, że jest się niezrozumianym i 
często wyśmiewanym. 
Dorośli narzekają na tragiczne 
słownictwo młodych a sami nie są lepsi, 
często słyszymy z ich ust wulgaryzmy 
wypowiadane w złości? Nie wolno 
zrzucać całej winy na młodzież, bo 
oprócz szpanu i mody na 
wulgaryzmy to dorośli są źródłem tych 
wyrazów, bo to dorośli pokazują nam, że 
wulgaryzmem można 
rozładować napięcia albo urozmaicić 
własne ubóstwo językowe. 
Język polski zanika? I tu bym się kłóciła, bo 
nawet największy cham i 
szkolny luzak używający przekleństw umie 
wyrazić się w sposób kulturalny 
i nie używając wulgaryzmów, gdy wymagana 
tego sytuacja. choć niestety za rzadko to się 
zdarza. Jak pisał Mikołaj Rej - ... Polacy 
nie gęsi, iż swój język mają. 
                                              Agata IIIct2 

 

Miło śnicy bluesa nie chowajcie się 
po kątach! Przyjdźcie do nas! 
Zapraszamy w każdy wtorek od 8 
godz. lekcyjnej (14.15) w sali 313! 
Naszym celem jest popularyzacja 
muzyki bluesowej, upowszechnienie 
wiedzy na temat tej muzyki oraz 
umuzykalnienie uczniów. Co 
robimy? Wspólnie słuchamy 
muzyki, oglądamy filmy z 
koncertów, wyjeżdżamy na 
koncerty.  Poznajemy historię bluesa 
w Polsce i na świecie, piszemy 
teksty i układamy muzykę, ma to na 
celu stworzenie własnej kapeli. 
Chcemy wprowadzić znane osoby 
do naszej szkoły, wy możecie nam 
w tym pomóc! Współpracujemy z 
gazetką szkolną „Cichacz2” oraz z 
Wielką Orkiestrą Świątecznej 
Pomocy, prowadzimy kronikę 
SKMB „Kasiarze”, tworzymy 
bibliotekę oraz płytotekę bluesową, 
tworzymy galerię sław bluesa. To 
wszystko tylko u nas. Udowodnimy 
Wam, że szkoła to nie tylko nauka, 
ale również dobra zabawa. 
Przyjdźcie i bawcie się razem z 
nami. 
 

Kalina 
 

 Kasiarze 
Szkolny klub 

miłośników bluesa 
 Wybrałam się do mojej 
koleżanki, aby zanieść jej lekcje. Podczas 
rozmowy Marta co chwila niepokojąco 
spoglądała w okno, ale gdy pytałam, co się 
stało, milczała. W drodze powrotnej 
postanowiłam iść na skróty, lasem. Po 
drodze spotkałam małą dziewczynkę. 
Pomyślałam, że być może się zgubiła i nie 
może znaleźć drogi go domu,  zapytałam, 
czy mogę jej w czymś pomóc. 
Odpowiedziała, że powinnam patrzeć 
zawsze pod nogi i ‘uwolnić ją’. „J ą, czyli 
kogo”? – pomyślałam. Spojrzała na mnie 
przeszywającym wzrokiem. Chciałam, aby 
na spokojnie mi wszystko wytłumaczyła, 
dlatego chwyciłam ją za dłoń, która była 
niewiarygodnie zimna i przykucnęłam, ale 
ona w mgnieniu oka zniknęła. 
Zaniepokojona poszłam dalej i nagle 
usłyszałam płacz dziecka i głośne walenie 
do drewnianych drzwi. Odwróciłam się i 
zobaczyłam starą, zaniedbaną chatę, która 
od dawna nie miała właściciela. 
Wystraszona uciekłam, a biegnąc 
potknęłam się o mały, twardy przedmiot. 
Był to mosiężny klucz, a obok niego 
niedbale złożona kartka z napisem 
„uwolnij mnie”. Poszłam dalej, myśląc o 
małej dziewczynce. Moje rozmyślania 
przerwał dźwięk sms-a od Marty – 
„Otwórz jej drzwi, uwolnij ją.” 
Pomyślałam, że Marta się pomyliła i 
wysłała go do mnie zamiast do kogoś 
innego. Zignorowałam to, lecz nagle 
poczułam, że ktoś zimną dłonią łapie mnie 
za rękę. Ponownie zobaczyłam duże, 
czarne oczy dziewczynki, która prowadziła 
mnie do miejsca, z którego uciekłam, 
poczułam strach, a moje serce biło jak 
szalone. Przerażenie sięgało zenitu,  moje 
oczy przybrały wielkość pięciozłotówek. 
C.d.s.10 
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W dzisiejszych czasach młodzież ma 
wiele problemów i w różny sposób 
sobie z nimi radzi, lub nie radzi. Jest 
to bardzo trudny okres w życiu, 
związany z koniecznością 
dokonywania wyborów. Ten czas to 
moment określania własnej 
tożsamości, poglądów, zasad, według 
których postępować będzie młody 
człowiek. To tez moment, w którym 
decyduje sie o przyszłości w sensie 
zawodowym.  Młodzi ludzie, nie 
radząc sobie ze stresem, sięgają po 
różne sposoby rozwiązywania go. 
Często biorą narkotyki, pij ą alkohol 
by zatopić smutki lub spożywają inne 
używki oraz popadają w depresję, 
która prowadzi do różnych zaburzeń i 
zachowań destrukcyjnych.   
Powodem pojawienia się depresji może 
być brak akceptacji własnego wyglądu 
tak silny, że doprowadza do bulimii lub 
anoreksji, śmierć w rodzinie, utrata 
pozycji w grupie, niepowodzenia 
szkolne, itp. 
Najczęstsze problemy psychologiczne 
młodzieży: 
1. Zaburzenia lękowe - problemy ze 
snem, częste wagary i unikanie trudnych 
sytuacji, częste zamartwianie się, 
reagowanie lękiem, napady paniki, 
okaleczanie się 
2. Zaburzenia zachowania i emocji- 
agresja, wandalizm, przestępstwa, 
nadużywanie alkoholu, narkotyków i 
innych środków psychoaktywnych, 
powtarzające się ataki złości, gniewu, 
notoryczne oszustwa, kłamstwa. 
3. Zaburzenia odżywiania- nagła zmiana 
wagi ciała - chudnięcie, tycie, 

odmawianie spożywania posiłków lub 
ich drastyczne ograniczanie, objadanie 
się, częste wymioty. 
4. Zaburzenia depresyjne - wahania i 
obniżenie nastroju, unikanie kontaktów z 
rodziną i rówieśnikami, utrata 
zainteresowania szkołą, szybkie 
pogorszenie wyników w nauce, brak 
zainteresowania dotychczasowym 
hobby, utrata apetytu, obniżone poczucie 
własnej wartości. 
 Początek depresji z reguły objawia się 
smutkiem, przygnębieniem. Często 
towarzyszą temu lęki, na przykład lęk 
przed wyjściem z domu. Okres jesienny, 
załamanie pogody, koniec wakacji u 
wielu osób skutkuje pogorszeniem 
samopoczucia.   
Okazuje się, że objawów depresyjnych 
ma najwięcej maturzystów. Licealiści 
borykają się z całym szeregiem 
problemów od zawsze 
charakterystycznych dla danego wieku a 
do tego zdają sobie sprawę, jak ważne 
jest wykształcenie w dzisiejszych 
czasach i że od wyników maturalnych 
zależy ich całe życie. Narażeni są na 
szereg przeróżnych niebezpieczeństw i 
nie zawsze potrafią poradzić sobie z tymi 
problemami sami. Niepowodzenia 
szkolne, wagary, trudności w relacjach z 
rówieśnikami, z rodziną... sięganie po 
narkotyki, alkohol, wchodzenie w 
nieformalne grupy młodzieżowe 
oferujące opiekę i wsparcie... 
Złe skojarzenia ze słowem "psychiatra" 
nie powinny powodować, żeby  
rezygnować z pomocy 
psychoterapeutycznej.  

 
Paulina 3ct2 

Święta Bożego Narodzenia to 
najbardziej uroczyste święta w 
naszej tradycji, na które wszyscy 
czekamy z utęsknieniem, do których 
przygotowujemy się długo i 
starannie. Są to dni, kiedy 
poświęcamy więcej czasu swojej 
rodzinie, bliskim i nieznajomym.  
 
Przygotowania do uroczystego 
posiłku, o którym mówi się od kilku 
tygodni naprzód rozpoczynają się parę 
dni wcześniej, kiedy to zarabia się 
ciasto na pierniki, przynosi choinkę, 
kupuje rybę, która obowiązkowo 
pływać musi w wannie, przygotowuje 
się ozdoby choinkowe, wybiera 
najładniejsze jabłka, aby wraz z 
orzechami ułożyć na talerzu.  
Następnie rozpoczyna się szykowanie 
stołu. Tradycyjnie 12 wspaniałych 
potraw. W wieczór wigilijny nareszcie 
jest czas wręczania prezentów, które 
czekają na nas pod choinką i 
oczywiście wspólne śpiewanie kolęd. 

 
Święta Bożego Narodzenia 

to szczególny czas i z tej okazji życzę 
Wszystkim Wesołych Świąt!!! :)  

Paulina 3Ct2 

Czy to już depresja! 

Według tradycji w wigili ę Bożego 
Narodzenia, gdy pierwsza gwiazdka 
na niebie zabłyśnie (na pamiątkę 
gwiazdy prowadzącej Trzech Króli do 
stajenki), siadamy przy wigilijnym 
stole, dzielimy się opłatkiem, składamy 
sobie życzenia, delektujemy się 
świątecznymi potrawami i czekamy na 
prezenty…  
O właśnie! Prezenty! Dla niektórych jest 
to dzień, na który czekają jak na 
zbawienie. Tu wpadnie kasa, tam 
wpadnie mp4, a tam wypasiona gra 
komputerowa.  

Czy to jest najważniejsze? Otóż nie, 
Święta to czas, w którym mamy okazję 

spotkać się w gronie rodzinnym przy 
jednej kolacji. Mamy okazję wspólnie 
śpiewać kolędy, podsumować miniony 

rok. Powinniśmy się wzbogacić, ale 
duchowo i emocjonalnie. Pamiętajmy, że 

nawet najdroższy prezent nie zastąpi 
chwil spędzonych z rodziną. Świąteczną 

aurę i wspólny czas z bliskimi 
potraktujmy jak prezent, ten najtrwalszy, 

w formie wspomnień.  
   J.S – 1ct 

Święta, to nie tylko prezenty! 
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ADAM 
Lubi trzymać się faktów, ale często nie dowierza 
swoim umiejętnościom i traci samodzielność. 
Spokojny, dyplomatyczny; wybija się w szkole. 
Długo kocha w tajemnicy, ale w miłości wierny. 
Nie zawsze umie walczyć o swoje. Przyszłość w 
usługach lub handlu. Oszczędny aż do skąpstwa, 
często bardzo uparty! Pochodzenie: semickie 
JAKUB 
Imię to wywodzi się od hebrajskiego rdzenia 
oznaczającego piętę lub prawdopodobnie od 
hebrajskiego Jaaqob „niech Bóg strzeże”. 
Mężczyźni Ci są ludźmi aktywni i ruchliwi. Do 
dobrego samopoczucia, muszą do wszystkiego 
się mieszać, doradzać wybierać, zmieniać, 
inaczej czują się niepotrzebni, a więc 
nieszczęśliwi. Ich słabym punktem jest duma, 
pragnienie imponowania i zyskiwania aprobaty. 
Marzą o zajmowaniu się spektaklami: 
śpiewaniu, tańcu, pasjonują ich zawody 
artystyczne i związane z modą. Lubią podróże i 
zmiany. Cenią towarzystwo, szanują rodzinę. Są 
dobrymi gospodarzami, miłymi 
współmałżonkami i świetnymi ojcami. Dbają o 
edukację swoich dzieci, kształcą je na 
wybitnych naukowców. Pochodzenie: biblijne 
SZYMON 
Szema - słuchać. Imię oznaczające osobę, którą 
wysłuchał Bóg. Są to mężczyźni zorganizowani, 
cierpliwi, poważni posiadający ogromną moc 
przekonywania innych. Nigdy nie zapominają 
wyrządzonych krzywd ani nie ulegają wpływom 
otoczenia. Potrafią być obiektywni, a także 
poświęcić wszystko dla sprawy, gdy zajdzie 
taka potrzeba. Cechuje ich pewność siebie, a w 
życiu kierują się intuicji. Inteligentni, bardziej 
niż dają to po sobie poznać. Nie są zbyt 
towarzyscy. Pochodzenie: hebrajskie 
BARTŁOMIEJ 
Wytrwały, cierpliwy, potrafi dostosować się do 
warunków życiowych, zawsze stara się wznieść 
ponad nie. Jego ambicja pobudza go do 
nieustannych wysiłków i nowych zamierzeń. 
Pracuje intensywnie i stara się przezwyciężyć 
wszelkie przeszkody życiowe, których los mu 
nie szczędzi. Praktyczny, oszczędny, skromny, 
nieraz zamknięty w sobie, stara się nie 
okazywać swej wrażliwości innym. Dąży do 
osiągnięcia samodzielności, którą nie zawsze 

udaje mu się zdobyć. Umysł ma bardzo 
elastyczny i ruchliwy, w najdrobniejsze 
szczegóły potrafi się troskliwie zagłębić. Lubi 
wspaniałe otoczenie, a jego natura nieraz 
okazuje też skłonności do wszystkiego co 
fantastyczne, promienne i wesołe. 
Pochodzenie: grecko-aramejskie 
WIKTOR 
Victor – zwycięzca. Imię oznaczające osobę, 
która zwycięża w każdej dziedzinie życia. 
Wrażliwy, delikatny, ceni sobie harmonię, 
dobre porozumienie z otoczeniem i życie w 
spokoju. Nie lubi przemocy, agresji i 
wulgaryzmu. Bywa, że brak mu pewności 
siebie, ostrożny, konsekwentny w poglądach, 
poważnie traktujący swoje obowiązki. 
Wspaniałomyślny, uczynny ale nieci 
łatwowierny. Jest to typ podwładnego, wolą 
by ktoś za nich decydował w trudnych 
sprawach, ryzykował i mówił mu dokładnie 
co ma robić. W kontaktach z innymi ujawnia 
się fakt, że jest osobą mało samodzielną, 
skrytą, nieśmiałą o niskim poziomie wiary w 
siebie i swoje możliwości. Pochodzenie: 
łacińskie 
DAWID 
Imię to wywodzi się od słowa oznaczającego 
dowódcę, można również tłumaczyć jako 
"godzien miłości" Osoby te są inteligentne, 
ekstrawaganckie bardzo ambitne i 
konsekwentne. Do dobrego samopoczucia 
potrzebują uczestnictwa w życiu świata - 
muszą do wszystkiego się mieszać, wtrącać, 
zmieniać, inaczej czują sie niepotrzebni i 
nieszczęśliwi. Ich słabym punktem jest duma 
pragnienie imponowania innym. Mają umysł 
do nauk ścisłych. Jednak nauka często 
przysłania im życie prywatne, któremu 
poświęca zbyt mało uwagi. Zaniedbuje więc 
rodzinę i dom. Cenią sztuki piękne, 
zachwycają się historią oraz posiadają 
uzdolnienia artystyczne, do czego jednak nie 
przywiązują nigdy uwagi. Pochodzenie: 
biblijne 

Klaudia  
 
 

Tegoroczne egzaminy 
maturalne zostały już 
podsumowane. Chciałabym 
zapoznać Was z procentowymi 
wynikami . Żeby zdać maturę 
trzeba uzyskać minimum 30 % 
z każdego przedmiotu. Jak 
wyglądała zdawalność  z 
poszczególnych  przedmiotów. 
 
Liceum Ogólnokształcące: 
język polski - egzamin ustny 
zdało - 98,6 % osób 
- egzamin pisemny - 100% 
język angielski - egzamin ustny - 
100%  
- egzamin pisemny - 100%  
język niemiecki - egzamin ustny - 
100% 
- egzamin pisemny - 100% 
język rosyjski - egzamin ustny - 
100% 
- egzamin pisemny - 100% 
język francuski - egzamin ustny - 
100% 
- egzamin pisemny - 100% 
historia - egzamin pisemny - 
100% 
WOS - egzamin pisemny - 100% 
geografia - egzamin pisemny - 
92,31% 
biologia - egzamin pisemny - 
100%  
matematyka - egzamin pisemny - 
100% 
chemia - egzamin pisemny - 
100% 

 
 Liceum Profilowane: 
język polski - egzamin ustny - 100% 
- egzamin pisemny - 84,62% 
język angielski - egzamin ustny - 91% 
- egzamin pisemny - 69% 
język rosyjski - egzamin ustny - 100% 
- egzamin pisemny - 66,67% 
historia - egzamin pisemny - 100% 
geografia - egzamin pisemny - 80% 
matematyka - egzamin pisemny - 0% 
 
 Technikum: 
język polski - egzamin ustny - 90,33% 
- egzamin pisemny - 93,55% 
język angielski - egzamin ustny - 96% 
- egzamin pisemny - 81 
język niemiecki - egzamin ustny - 
100% 
- egzamin pisemny - 100% 
język rosyjski - egzamin ustny - 100% 
- egzamin pisemny - 100% 
WOS - egzamin pisemny - 100% 
geografia - egzamin pisemny - 100% 
Analizując, przedstawione wyniki 
gołym okiem widać, że najlepiej 
zdawali maturzyści z Liceum 
Ogólnokształcącego. 
 
Apeluję do wszystkich uczniów 
Liceum, aby trzymali tak dalej i 
osiągali jak najwyższe oceny. Mam 
nadzieję, że w tym roku wyniki będą  
wyższe i postarają się o to wszyscy 
nasi maturzyści!  
 

Ka. Be. 
 
 
 

Zdaj na  100 %! 
ZNACZENIE IMION! 

;) 
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Oddanie szpiku nie jest 
przymusowe. Nawet jeśli 
zarejestrujesz się w rejestrze 
dawców a zmienisz zdanie to 
możesz to uczynić. Dawcami 
mogą zostać tylko osoby zdrowe 
w wieku od 18 do 35 lat. Oddanie 
szpiku nie zagraża zdrowiu, 
ponieważ  szpik sam się szybko 
regeneruje. Pobieranie takiego 
szpiku odbywa się z: kości talerza 
biodrowego ( w narkozie) lub z 
krwi ( bez potrzeby znieczulenia). 
Najlepszym przykładem trudnej 
walki z tą chorobą jest siatkarka 
Agata Mróz- Olszewska. Niestety, 
ona przegrała tę nierówną walkę 
ale jej słowa skierowane do osób  
chorych na białaczkę powinny 
dodawać otuchy:   
"Ja pokazałam, jak walczyć... Ty 
pokaż, jak wygrać!!!".  
Trudno wyobrazić sobie, przez co 
naprawdę muszą przechodzić 
osoby chore na nowotwór krwi. 
Może warto zastanowić się, czy 
nie pomóc im wyrwać się z 
cierpienia, bólu...  
Oddając szpik,  możesz uratować 
komuś życie!!! Zastanówcie się... 
Więcej informacji znajdziecie na 
stronie www.leukemia.pl 
 

Paulina 3ct2 
 

Za oknem śnieg, wokół pełno 
świątecznych ozdób, migających 
kolorowych światełek, zapach żywej 
choinki i widok ludzi tak jakby 
odmienionych…te wszystkie znaki 
wskazują, że święta się zbliżają.  
 
Chyba każdy lubi święta 
bożonarodzeniowe. I nie tylko za 
sprawą gwiazdkowych prezentów, 
ale również przez magiczną 
atmosferę, jaką tworzą święta. 
Udekorowana choinka, dźwięk 
świątecznych piosenek, spadający z 
nieba śnieg – sprawiają, że świat 
wydaję się lepszy. Wszystko nabiera 
innego znaczenia. Lecz zaślepieni 
świąteczną magią nie zapominajmy 
o tych biedniejszych.  
 
Może potrafimy komuś pomóc? 
Choć jednej osobie sprawmy 
uśmiech na twarzy w te święta. 
Przecież radość nie polega na 
braniu, lecz na dzieleniu się z 
innymi. Nie zapominajmy również o 
tych, którzy nie czerpią radości ze 
świąt z powodu samotności. 
Pamiętajmy o dodatkowym talerzu 
dla nieznajomego Może ktoś zjawi 
się u Ciebie w domu? Czy jesteś na 
to gotowy? Jeśli jesteś sceptycznie 
nastawiony do tego obyczaju, zadam 
Ci pytanie: A co jeśli to Ty byś był 
na tym miejscu?  

Dżast. 
 
 

Ty również możesz pomóc chorym na 
białaczkę!  Właśnie do tego 
przekonywał nasz gość. 2 grudnia 
odbyło się w naszej szkole  spotkanie z 
Tomaszem Chruślińskim, 
wolontariuszem Fundacji Przeciwko 
Leukemii im. Agaty Mróz- 
Olszewskiej. 
W Polsce choruje na białaczkę ok. 10 
tys. ludzi. Jedną z najbardziej 
popularnych metod leczenia tej choroby 
jest przeszczep szpiku. Właśnie dlatego 
pan Tomasz przekonywał nas do 
pomagania innym chorym, a możemy im 
pomoc oddając własny szpik.  
Opowiedział nam historię swojej  
choroby. Zachorował na białaczkę, ale 
miał szczęście,  znalazł się dawca 
szpiku, przeszedł przeszczep, teraz jest 
zdrowy i chce pomagać innym. Jest 
bardzo wdzięczny swojemu dawcy, 
ponieważ zawdzięcza mu życie. Dlatego 
teraz pragnie pomagać innym chorym 
osobom i namawia innych do oddawania 
szpiku.  

Zostań dawcą szpiku! 

 

 

To możliwość spełnienia marzeń 
sprawia, że życie jest tak 
fascynujące. 

Paulo Coelho 
Alchemik 

Warto mieć marzenia i dążyć do ich 
realizacji. Dlaczego? Bo one 
wnoszą sens w nasze życie, 
sprawiają, że staje się ono 
pełniejsze. A żeby je spełnić 
wystarcz trochę wiary i chęci. 
Wiara czyni cuda, więc nie traćmy 
nadziei nawet przy najśmielszych 
pragnieniach, przecież wszystko 
jest możliwe ☺  

Dżast 

Dok. ze s. 4 
Podniosłam tajemniczy klucz i otworzyłam cd. s 
nim stare, skrzypiące drzwi. Wybiegła z nich 
mała dziewczynka, identyczna z tą, którą 
spotkałam. Szlochając podziękowała mi za 
uratowanie. Okazało się, że zabłądziła tu, 
ponieważ szukała swojej zaginionej parę lat 
temu siostry, a wchodząc do starego domu, 
drzwi zatrzasnęły się. Wzięła mnie za rękę i 
wróciłyśmy do domu, gdy nagle… 
 - Wstawaj! Zobaczysz, spóźnisz się do 
szkoły! – głos mamy pozwolił mi zejść na 
ziemię. Okazało się, że był to tylko sen. Wkrótce 
podniosłam się z łóżka, umyłam się i poszłam 
zjeść śniadanie. Na biurku leżała koperta. 
Otworzyłam ją, a w środku, ku mojemu 
zdziwieniu, była poplamiona kartka z koślawym 
pismem pierwszoklasisty – „Dziękuję”. Oprócz 
niej w kopercie był także tajemniczy mosiężny 
klucz…  

Martyna 
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TOWARZYSKA 

czyli Francja Elegancja 
Dyskrecja Grecja 
Spotkajmy się!  Porozmawiajmy, 
a może umówmy się... 
 

Co z tą ręką? 

Uścisk na piątkę! Do zobaczenia na maturze! 

Wróżby Andrzejkowe 
30 listopada odbyły się w naszej szkole andrzejki 
zorganizowane przez zespół świetlicowy i samorząd 
szkolny. Tegoroczne andrzejki połączone zostały z 
katarzynkami - starodawną tradycją wróżb i 
przepowiedni dla panów - obchodzonymi niegdyś 
25 listopada, w dzień św. Katarzyny. Były więc 
wróżby dla pań i dla panów np.: lanie wosku przez 
klucz, poznawanie imienia przyszłego  partnera, 
przepowiadanie przyszłości – kim ona będzie, oraz 
wróżenie z kart i inne. Zabawa była przednia! 
 

 

 

 

 

Czeka cię 
wielka miłość! 

Kocha 
prawdziwie, 
choć skrycie 

Ktoś myśli  
o tobie... 

Św. Andrzeju, 
daj szybkie 
zamęście... 

 

Nie tylko lekcje! 

Przed  spotkaniem z Tomkiem Chruślińskim 

W czasie spotkania 

Po drodze 
 z Teatru 
Staromiejskiego 


