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NUMER 5 (85) 

SOCHACZEW 

15 stycznia 2009 r. 

CENA -  DO NEGOCJACJI 
Nieprzekraczalna granica – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! 
 

MIESIĘCZNIK 

W numerze:  
- Studniówka 2010 i nie tylko! 
- Stypendia dla najlepszych! 

Jesteśmy  
w internecie 

Czytajcie nas na stronie 

internetowej ZS CKP 

 zakładka Cichacz2 

Nauczyciel historii wpada 
zdenerwowany do pokoju 
nauczycielskiego i mówi do dyrektora: 
- Ech, ta VII B!, nie wytrzymam z tymi 
baranami! Pytam ich kto wziął 
Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni! 
- Niech się pan tak nie denerwuje - 
uspokaja dyrektor - może to 
rzeczywiście ktoś z innej klasy. 
 
- Nigdy nie należy całować zwierząt, 
bo w ten sposób roznosi się zarazki.  
  Czy ktoś może dać przykład? - pyta 
nauczycielka. 
- Moja ciocia często całowała swojego 
pieska ... -  mówi Jaś. 
- I co się stało? 
- Piesek zdechł ... 
 
 Matematyk oświadcza się swojej 
dziewczynie: 
- Dziewczyno mego serca, kocham cię 
wprost proporcjonalnie do odległości 
między nami, sinus twych rąk, cosinus 
twych nóg, parabole  twych ust... 
Staniemy się ułamkiem: ja będę 
licznikiem, a ty mianownikiem... 
- Odczep się nieparzysty iloczynie, bo 
tak Ci przypierwiastkuję, że zbiór 
twych zębów wyleci poza nawias 
kwadratowy twych ust. 

Dyrektor szkoły przechodzi 
korytarzem obok klasy, z której 
słychać straszny wrzask. Wpada, łapie 
za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, 
wyciąga go na korytarz i stawia w 
kącie. Po chwili z klasy wychodzi 
kolejnych trzech młodzianów, którzy 
pytają: 
- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy Pan 
od fizyki stoi w kącie, to chyba lekcji 
nie będzie  

Uśmiechnij! 
się! 

Koziorożec 

Otworzą się przed tobą nowe 
możliwości. Staniesz wobec wyzwań, 
które cię 
odmienią. Wreszcie możesz zrobić coś 
wielkiego albo pójść drogą, która jest 
ci szczególnie bliska. Bardzo wiele się 
nauczysz i poznasz fascynujących 
ludzi. Między kwietniem a lipcem, 
kiedy Saturn cofnie się do znaku 
Panny, 
będziesz miał okazję zabrać się za to, 
co leży odłogiem. Wrócą sprawy, 
których wcześniej nie potrafiłeś 
zakończyć. W drugiej połowie roku 
będziesz miał trochę pod górkę, 
zwłaszcza jeśli urodziłeś się przed 7 
stycznia. 
Jednak twój wysiłek nie pójdzie na 
marne. Zdobędziesz dokładnie to, o co 
ci 
chodzi. W styczniu i w czerwcu 
dojdzie w twoim znaku do zaćmień 
Słońca 
i Księżyca. To czas wewnętrznego 
niepokoju i twórczych odkryć. 
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Szkolny Informator 

Niedawno odbyłam rozmowę z 
naszą szkolną psycholog – panią 
Barbarą Kołty ś. Rozmowa  
dotyczyła jej pracy. Psycholog to 
osoba, która towarzyszy innym, 
pomaga obejrzeć problem, 
odpowiednio kierując ku jego 
rozwiązaniu. Nie należy jednak 
mylić go z psychiatrą! Jest takim 
lekarzem, który wypisuje „złotą''  
receptę. 
Do gabinetu często przychodzą 
uczniowie kierowani przez nauczycieli 
bądź pedagoga. Ich problemy dotyczą 
m.in. wagarowania, braku chęci do 
nauki, relacji między chłopakiem a 
dziewczyną, sytuacji rodzinnych czy 
konfliktów w klasie. A może nie 
potraficie poradzić sobie ze stresem? 
Istnieją 3 podstawowe metody 
antystresowe, które dotyczą: 
głębokiego oddychania (używając 
przy tym odpowiednio przepony), 
wizualizacji (denerwując się przed 
klasówką warto wyobrazić sobie 
sytuację, gdy mamy ją przed sobą i 
dostajemy dobrą ocenę; oderwanie od 
myśli l ękowych, od tego co 
najbardziej nas denerwuje) i afirmacji 
(dodawanie   pewności siebie; 
powtarzaj sobie, że dobrze 
przygotowałeś się do pracy klasowej i 
na pewno dobrze Ci pójdzie, gdyż z 
poprzedniej miałeś dobrą ocenę). 
Każda z metod dopiero wtedy 
skutkuje, gdy je dobrze i prawidłowo 
opanujemy. Osobom, które bardziej 
się stresują niż inni polecamy metodę 
afirmacji, ponieważ jest ona 
najbardziej skuteczna. 

Gdy czujemy, że ktoś nas 
zdenerwuje i wpadniemy w agresję 
mówmy o swoich uczuciach. Nie 
zamykajmy się w sobie. 
Zastanówmy sie też co może być 
tego przyczyną. 
Więcej informacji znajdziecie w 
gabinecie pani psycholog. Nie 
bójcie się tam zaglądać! Pani 
psycholog nie gryzie ;-) A wręcz 
przeciwnie pomoże wam, jeśli tylko 
będziecie chcieli współpracować. 
Odwagi! 

Milena Orlińska, kl. I alo 
 

Po pomoc do psychologa! 

Ostatni dzwonek! 
Za chwilę kończy się pierwszy 
semestr. Dla wielu nie był łatwy. 
Niektórzy  mając świadomość, że 
sobie nie poradzą przenieśli się do 
innego typu szkół.  Inni mają nadzieję, 
że nadrobią zaległości. Oby! To już 
ostatni dzwonek, by przemyśleć swoje 
postępowanie. Może rzeczywiście 
trzeba zmienić typ szkoły, albo 
podejście do nauki!  

Wysoka średnia, czy warto o nią 
walczyć?  Jedni mówią, że tak inni, że 
to głupota. Wybór należy do was. 
 
 Jeśli ma się bardzo wysoką średnią 
można dostać stypendium premiera, 
pieniądze się przydadzą, zwłaszcza 
uczniowi. Oczywiście jest również 
ogromna satysfakcja. Przeciwnicy 
średniej, uważają, że uczymy się dla 
siebie a nie dla oceny i nie warto się 
spinać, tym bardziej jeśli nauka 
przychodzi nam z trudnością.  
Oczywiście są tacy, dla których 
uzyskanie średniej 5 nie stanowi 
żadnego problemu i oni  zdobywają 
stypendia. 
W naszej szkole możecie zawalczyć o 
stypendium Starosty i Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. W  pierwszym 
semestrze 2009/2010, 39 uczniów 
powiatu sochaczewskiego otrzymało 
stypendia Starosty wysokości 170 zł.  
Chopin miał ich 9, Gimnazjum 
działające przy L.O. im Chopina 13, my, 
czyli ZS CKP 5, ZS CKU 4, 
Iwaszkiewicz 4, Zespół Szkół w 
Teresinie 2 i Zespół Szkół Specjalnych 
2.                                                    g      

Z ziemi polskiej 
do obcej 

c.d. ze s. 14 trzeba zapłacić na 
uczelniach cieszących się największą 
renomą, jak Princeton czy Harvard. 
Warto więc dokładnie przemyśleć, czy 
jest się gotowym na tak ogromny krok w 
przód, który zmieni nasze życie o 180 
stopni  i to tylko wyłącznie od nas będzie 
zależało, czy we właściwą stronę.  
Ceny akademików (miesięcznie) 
Austria: 140 – 270 euro 
Niemcy: 100 – 200 euro 
Francja: 120 – 400 euro 
Irlandia: 280 – 400 euro 
Hiszpania: 300 – 700 euro 
Wielka Brytania: 25 – 300 funtów 
Norwegia: 1900 – 3000 koron 
(równowartość 950 – 1500 zł) 

21 stycznia o godz. 12.30 odbędzie się 
spotkanie z panem 
Arunem Mielcarzem wspaniałym 
człowiekiem świetnym podróżnikiem 
laureatem konkursu Podróżnik roku 2004 
Klasy zainteresowane spotkaniem proszone 
są kontakt z panią Romą Kanią, koszt 5zł od 
osoby. 

Pomóż! 
Na pewno pamiętacie spotkanie z 
fundacją pomagającą dzieciom 
chorym na 
białaczkę. Przypominamy że i ty 
możesz im pomoc. Jeśli chcesz zostać 
dawcą musisz mieć ukończone 18 lat i 
skontaktować się z naszą panią 
pedagog, ona udzieli Ci 
szczegółowych informacji. 

Stypendia  
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Na Żywo!  
 

Studniówka to wielkie wydarzenie, tak 
naprawdę pierwszy w życiu bal. 
Piękne suknie, kosmetyczka, fryzjerka 
- tak wyglądają dzisiejsze 
przygotowania do studniówki. 
Na ten wspaniały dzień czekamy od 
pierwszej klasy. Kojarzy się nam z 
dojrzałością, nocą jedyną w swoim 
rodzaju. Tu się nic nie zmienia. 
Studniówka odbywa się sto dni przed 
maturą.  
Od dłuższego czasu studniówki nie 
odbywają się w szkole (czyt. na sali 
gimnastycznej) nie jest to już modne. 
Dzisiaj wynajmuje się sale lub hotele. 
Tej jedynej nocy każda dziewczyna 
chce być najpiękniejsza. Kiedy 
studniówka jest już tuż tuż.., 
dziewczyny wpadają w amok 
zaczynają chodzić do solarium. Do 
tego dochodzi fryzjer, manikiurzystka 
i kosmetyczka. Na studniówkę nie 
można się wybrać bez czerwonej 
bielizny. Jak mówi przesąd, by mieć 
powodzenie na maturze, trzeba 
założyć bieliznę ze studniówki.... 
Oczywiście drugim najważniejszym 
elementem ubioru dziewczyn są 
podwiązki, bardzo chętnie 
pokazywane fotografom. 
W połowie studniówki fryzury 
zaczynają się rozpadać, makijaż 
rozmazuje... Koło północy 
dziewczyny szaleją na parkiecie bez 
szpilek, które lądują pod stołami. Nie 
martwią się, że coś się zepsuło lub 
odpadło, bo to jedyna taka noc w ich 
życiu.... 
                                          Paulina 3ct2 

Czy nie mieliście problemu z 
pisaniem tytułów czasopism? 
Zastanawialiście się zapewne, z 
jakiej litery napisać daną nazwę?  
 
Do tej pory obowiązywała zasada ,, 
W tytułach czasopism i serii 
wydawniczych, które się nie 
odmieniają, wielką literą pisze się 
wyłącznie pierwszy wyraz (np. ,,Po 
prostu’’, ,,Mówią wieki’’, ,,Dookoła 
świata’’). Jednak wydawcy nie 
trzymali się tej reguły. Stawiali 
raczej na stronę graficzną i pisali 
tytuły według swoich upodobań, 
ignorując ortografię. To pogłębiało 
naszą dezorientację.  
Teraz obowiązują nowe reguły. 
Wprowadzono ujednolicenie, co do 
wielkości liter. Od tej pory 
wszystkie człony tytułów czasopism 
(z wyjątkiem spójników przyimków 
występujących wewnątrz tych nazw) 
zapisuje się wielkimi literami, np.:, 
„Chwila dla Ciebie’’, ,,Puls 
Biznesu’’, ,,Życie na Gorąco’’, 
,,Fakty i Mity’’, ,,Na Ścieżkach 
Życia’’.  
Myślę, że wprowadzona zasada nie 
przysporzy nikomu kłopotów, a na 
pewno rozwieje wątpliwości 
związane z pisownią nazw różnych 
czasopism.  
Nazwa „Cichacz” jest 
jednowyrazowa i nigdy nie 
mieliśmy z nią kłopotu. 

Dżast 

 Na pewno wielu z was stawia 
sobie pytanie, gdzie będzie studiować, 
czy dostanie się na wymarzone studia, na 
jakim kierunku będzie studiować  – czy 
w Polsce. Co drugi licealista staje przed 
tym trudnym wyborem. Możliwości, 
jakie dają studia za granicą są niezwykle 
ogromne, ale coś za coś. Nie 
zapominajmy, że to kosztuje całkiem 
spore sumki. Jednak jest to przemyślana 
inwestycja, szansa na zdobycie dobrego 
dyplomu, a to z kolei niesie za sobą 
zdobycie dobrej pracy w przyszłości i to 
niekoniecznie w Polsce. Niestety, kto 
marzy o tak wielkich sukcesach, na ogół 
musi zacząć działać jeszcze zanim zda 
maturę.  
 Oceny ekspertów są 
jednoznaczne, jeżeli ktoś szuka 
najlepszych uczelni na świecie, niestety 
nie znajdzie ich w naszym kraju. Nasze 
uniwersytety są daleko nie tylko za 
najlepszymi uczelniami amerykańskimi, 
brytyjskimi czy francuskimi. Trudno 
nam pod tym względem dogonić nawet 
Czechy, Rosję czy Węgry.  
 Wśród 500 najlepszych 
uniwersytetów w rankingu Webometrics 
jest tylko jedna polska uczelnia – 
Uniwersytet Jagielloński (417. pozycja). 
Niestety, na europejskim rynku 
edukacyjnym niezbyt liczą się polskie 
uniwersytety. Jednak coraz więcej 
naszych studentów podejmuje naukę za 
granicą, wykorzystując swoje szanse. 
Trudno znaleźć unijne państwo, w 
którym nie studiuje choć garstka naszych 
rodaków. Na studia wyjeżdża się też 
poza Europę – przede  wszystkim do 
Stanów Zjednoczonych.  

  Studia za granicą nie są – i 
pewnie jeszcze długo nie będą – dla 
każdego. Podstawowe bariery to 
znajomość języka obcego i pieniądze. Są 
one dla myślących poważnie o nauce. 
Jeśli nie zna się dobrze kraju, do którego 
chce się wyjechać – warto dać sobie 
spokój. Nie wystarczy znajomość 
pozwalająca nie zgubić się na stacjach 
metra. Oprócz tego warto poruszyć 
kwestię pieniędzy.  

Najtańsze studia są w 
Niemczech – wystarczy zapłacić 50 euro 
opłaty immatrykulacyjnej. Za naukę nie 
zapłacimy wcale w Danii (poza 
wpisowym w wysokości kilkuset euro, 
wymaganym na początku roku 
akademickiego), Grecji, Norwegii i 
Szwecji. W Hiszpanii też wystarczy 
kilkaset euro wpisowego. Natomiast w 
Wielkiej Brytanii możliwość zdobycia 
licencjatu to około 3000 funtów rocznie 
(!), a studia drugiego stopnia są tu 
znacznie droższe – wynoszą do 20 tys. 
funtów na rok. Dwa semestry nauki w 
Holandii to wydatek rzędu 1500 euro, za 
studia w Irlandii przyjdzie nam zapłacić 
2,5 -7 tys. euro. Semestr studiów we 
Włoszech to kilkaset, a nawet kilka 
tysięcy euro. Czesne na portugalskich 
uczelniach państwowych wynosi tylko 
300 euro rocznie, ale na prywatnych jest 
kilka razy droższe.  

Jednak Europa w porównaniu 
do Stanów Zjednoczonych i tak jest 
daleko w tyle. W USA za rok nauki na 
uczelniach prywatnych należy zapłacić 
kilkanaście tysięcy dolarów rocznie. 
Jeszcze więcej, bo nawet 50 tysięcy 

c.d. s.15  

Z ziemi polskiej do obcej 
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Brochów  
 
Pojawia się w źródłach pisanych w 
1113 roku. Jest to wzmianka o 
istniejącym już od kilkunastu lat 
drewnianym kościele. Kościół 
murowany zastąpił go dwa wieki 
później. Murowana świątynia, 
konsekrowana w 1331 była fundacją 
książąt mazowieckich przekazaną 
na ten cel rycerzowi Andrzejowi z 
Dinheim.  
Początkowo była to konstrukcja 
jednonawowa. Nawy boczne i 
wieżyczki obronne kościół otrzymał w 
rozpoczętej w roku 1551 rozbudowie 
finansowanej przez Jana 
Brochowskiego, a realizowanej przez 
twórcę warszawskiego barbakanu, 
wenecjanina Jana Baptystę. Prace 
budowlane trwały 10 lat, ale ponowna 
konsekracja świątyni nastąpiła dopiero 
po upływie kolejnych 25 lat. Na 
zewnętrznych ścianach naw znajduje 
się dwupoziomowy ganek tunelowy ze 
strzelnicami. Sto lat później jeszcze 
wzmocniono "efekt obrony" świątyni 
otaczając ją murem obronnym z 
protobastionami - rozwiązanie 
przestarzałe w momencie budowy ale 
ładnie się prezentuje. Mur otoczony 
był z kolei fosą - zachowały się jej 
resztki od strony rzeki Bzury. 
Pierwszy raz kościół zniszczono 
podczas wojen szwedzkich. 
Odbudowano go w latach 1662-1665 z 
inicjatywy ówczesnego właściciela 

Brochowa - Olbrachta Adriana 
Lasockiego. On też wystarał się o 
przyznanie wsi praw miejskich, nigdy 
jednak nie doszło do lokowania 
Brochowa i pozostał on osadą wiejską. 
Do rodziny Lasockich wieś należała 
do roku 1931. 
Drugie zniszczenie kościoła nastąpiło 
w pierwszej wojnie światowej. Wtedy 
kościół spłonął, a jego pozostałości 
służyły armii pruskiej za stajnie. 
Odbudowa ruszyła w latach 
trzydziestych XX wieku i zakończyła 
się w 1936. Jej efekty już po 3 latach 
zostały zatarte przez ogień wojsk 
walczących w bitwie nad Bzurą w 
1939 roku. Kolejna odbudowa trwała 
w latach 1946-1949. 

Chopin 
 
Z kościołem w Brochowie związana 
jest rodzina Chopinów mieszkająca w 
pobliskiej Żelazowej Woli. Tutaj 
zawarli małżeństwo rodzice Fryderyka 
i tu go ochrzcili. 
Na murze kościelnym znajduje się też 
tablica upamiętniająca żołnierzy 7 
Pułku Strzelców Konnych 
Wielkopolskich poległych w 
Brochowie w dniach 14 i 15 września 
1939 roku. 
Brochów w czasach obecnych 
położony jest w powiecie 
sochaczewskim, w gminie Brochów. 

Marta Sałacińska 
Milena Wieczorek 

W naszej szkole są osoby, które 
wykazują się ogromną inteligencją, 
pracowitością i chęcią poszerzania 
własnej wiedzy. Właśnie dzięki tym 
cechom udało się im zdobyć 
stypendia, które pozwalają na dalszy 
rozwój. Tymi wyróżnionymi są dwie 
osoby z klas IVat i IIIbl, które 
otrzymały Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów i pięć osób z klas: III cl, 
IIIal, IIIct i II wz, które dostały 
Stypendium Starosty Powiatu 
Sochaczewskiego. Serdecznie im 
gratulujemy i życzymy motywacji do 
dalszej pracy.  
Co zrobić, by zdobyć stypendium? 
Aby uzyskać Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów należy przede 
wszystkim mieć wybitne osiągnięcia 
edukacyjne. Takie świadczenie jest 
przyznawane w szczególności : 
-   laureatowi międzynarodowej 
olimpiady lub laureatowi i finaliście 
olimpiady przedmiotowej o zasięgu 
ogólnopolskim,  
-   laureatowi konkursu na pracę 
naukową, organizowanego przez 
instytucję naukową lub stowarzyszenie 
naukowe; 
- uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej 
uzyskującemu najwyższe wyniki w 
nauce  
- uczniowi uczestniczącemu w 
zajęciach w uczelni przewidzianych 
tokiem studiów  
-  uczniowi, który uzyskał wysokie 
wyniki we współzawodnictwie 
sportowym na szczeblu krajowym lub 
międzynarodowym. 
Ten rodzaj stypendium przyznawany 

jest raz  w roku. 
Natomiast stypendia Starosty 
przyznawane są : 
•    za wybitne wyniki w nauce dwa razy 
w roku kalendarzowym, uczniom 
uzyskującym średnią ocen co najmniej 
4,9 z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych w szkołach 
ponadgimnazjalnych i 5,2 w szkołach 
podstawowych i gimnazjach oraz ocenę 
z zachowania co najmniej dobrą,  
•    za wybitne osiągnięcia naukowe, 
artystyczne lub sportowe – przyznawane 
jeden raz w roku laureatom konkursów 
lub olimpiad na szczeblu wojewódzkim, 
okręgowym, ogólnopolskim lub 
międzynarodowym (dotyczy osiągnięć 
naukowych i artystycznych) oraz 
medalistom mistrzostw Polski, Europy 
lub świata (dotyczy osiągnięć 
sportowych),  
•    za bardzo dobre wyniki w nauce - 
przyznawane dwa razy w roku 
kalendarzowym, najlepszemu uczniowi 
w szkole uzyskującemu średnią ocen co 
najmniej 4,5 z obowiązkowych zajęć 
edukacyjnych oraz ocenę z zachowania 
co najmniej dobrą. To stypendium 
przyznawane jest dwa razy w roku, co 
pięć miesięcy. 
Myślę, że wysokość każdego z tych 
świadczeń nie jest istotna. Ważne jest, że 
są instytucje, które chcą wspierać 
edukację polskiej młodzieży. Ty również 
możesz z takiego wsparcia  korzystać, 
wystarczą chęci i systematyczna praca. 
Uwierz, że warto. 

Dżast 
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 Nie zdałeś matury? Na takich jak 
Ty czekają szkoły policealne. Oferta 
szkół jest bogata, bo i szkół w Polsce 
jest dużo, ponad 3500. Wiele z nich 
to sieci z oddziałami w największych 
miastach. Kształcą w kilkudziesięciu 
kierunkach, od najbardziej 
popularnych, jak administracja, 
zarządzanie czy farmacja, po wizaż, 
charakteryzację, kostiumologię, 
projektowanie odzieży. W szkołach 
policealnych uczą się absolwenci 
szkół ponadgimnazjalnych: liceów 
ogólnokształcących, profilowanych, 
techników.  
Aby zostać przyjętym, wystarczy mieć 
średnie wykształcenie (otrzymujesz je 
w chwili ukończenia szkoły średniej), 
dostarczyć oryginał świadectwa 
ukończenia szkoły średniej 
(świadectwo maturalne nie jest 
potrzebne), 3 lub 4 zdjęcia, 
zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do podjęcia nauki na 
wybranym kierunku. Tak jak w 
przypadku wszystkich typów szkół w 
polskim systemie edukacyjnym 
wyróżniamy publiczne i niepubliczne 
z uprawnieniami szkół publicznych. W 
obu przypadkach nauka trwa dwa lata 
(cztery semestry); niekiedy czas ten 
skrócony jest do trzech semestrów - 
np. na kierunkach takich jak ochrona 
środowiska czy technik BHP. 
Słuchacze otrzymują indeksy i 
legitymacje szkolne (z uprawnieniami 
do wszelkich zniżek do 24. roku 
życia). W szkołach policealnych 
można uczyć się w systemie zaocznym 
(zajęcia odbywają się w soboty i 
niedziele co dwa tygodnie) lub 

stacjonarnym (zajęcia są trzy, cztery razy 
w tygodniu, najczęściej od piątku po 
południu do poniedziałku). Na tych, 
których fascynuje uroda, czekają miejsca 
w szkołach wizażu, charakteryzacji i 
stylizacji. Kto lubi organizować czas 
innym z pewnością odnajdzie się w 
szkołach wyspecjalizowanych w 
turystyce, hotelarstwie. Dla lubiących 
wyzwania jest transport 
międzynarodowy, logistyka. 
Powodzeniem cieszą się szkoły, które 
mają w ofercie: administrację, 
zarządzanie, finanse, biznes, 
informatykę, grafikę. Jest też sporo szkół 
dla artystów. 
 Do najbardziej rozpoznawanych należą: 
krakowskie Szkoły Artystyczne - Szkoła 
Aktorska i Telewizyjna, Szkoła 
Artystycznego Projektowania Ubioru, 
Kreatywnej Fotografii SKF, Wnętrz i 
Przestrzeni SWP. Popularnością cieszą 
się również: Studium Reklamy 
Wizualnej, Animatorów Kultury, 
Techniki Teatralno - Filmowej, Studium 
Plastyczne, Rysunku i Ilustracji przy 
Kostiumografii i Projektowania Ubioru. 
Jest też duża ilość kierunków bardzo 
oryginalnych, np. Akademia Feng Shui.  
Czesne w szkole policealnej jest niskie, 
dodatkowo można rozłożyć je na raty. 
Dobre szkoły policealne proponują dużo 
zajęć, mają bogaty blok przedmiotów 
zawodowych i praktycznych. 
Największe i najlepsze zapewniają 
komfortowe warunki nauki. Szkoły 
kuszą kandydatów stypendiami. 
Zapewniają darmowy Internet, basen. 
Coraz częściej też wejściówki do kin i 
bilety na koncerty. Najważniejszy dla 
każdego, kto wybiera taką szkołę jest 
jednak dyplom. Można go otrzymać po 
zdaniu wewnętrznego egzaminu 
zawodowego.  

Gonia 

JAN  
Imię z hebrajskiego oznacza "Bóg 
(Jahwe) jest łaskaw". Imię to nosił 
jeden z apostołów. 
Osoby o tym imieniu posiadają 
wyjątkową inteligencję, wspaniałą 
pamięć, dużą ciekawość życia, pełni 
pewności siebie i względnej 
nieśmiałości. Są dobrzy, sprawiedliwi 
i pracowici. Z natury urodzonymi 
wynalazcami o wysokiej inteligencji i 
dużych zdolnościach manualnych. 
Odpowiadają im wszystkie zawody, w 
których można rozkazywać, kierować 
ludźmi i rzeczami. Są doskonałymi 
organizatorami, ale mają jedną wadę: 
chcą wszystko robić sami. Do życia 
rodzinnego bardzo się przywiązują, 
szanują swoją żonę, kochają dzieci, 
cenią towarzystwo i szanują tradycje. 
Pochodzenie: biblijne 
KAMIL 
Imię to wywodzi się od słowa camillus 
oznaczającego "urodzony z wolnych 
rodziców". 
Mężczyźni Ci są prostolinijni, 
sprawiedliwi, zdyscyplinowani i 
skrupulatni.  
Posiadają otwarty umysł, chłoną 
wszystko, co nowe i dobre. Mogą być 
rolnikami, hodowcami, wojskowymi, 
marynarzami, sportowcami. Cechuje 
ich niezłomna wierność,  
Nie znoszą intryg i "machlojek". Są 
wzorowymi ojcami i kochającymi 
mężami. Pochodzenie: łacińskie 
MACIEJ 
Mattatijjah lub Mattanijjah- dar Jahwe 
imię jednego z apostołów 
Maciej to człowiek nerwowy, 

Po liceum? 

pobudliwy szybko reagujący. 
Posiadają tajemniczą osobowość. 
Życie wewnętrzne mają bogate i 
uporządkowane. Chętnie niosą pomoc 
innym, czasem zdarza się im być 
despotami ale na ogół są to osoby 
bardzo wrażliwe. Pochodzenie: 
semickie 
SEBASTIAN 
Sebastos- czcigodny, szanowany, 
poważny, dostojny. Są bardzo 
aktywni, otwarci na świat, ale 
jednocześnie zdolni do refleksji, gdy 
trzeba. Nie ulegają wpływom. 
Groźbami nie zmusi się ich do 
działania, trzeba umiejętnie ich 
zachęcić. Potrzebują zrozumienia i 
miłości, nawet jeśli sprawiają 
wrażenie nieprzystępnych. Posiadają 
zdolność panowania nad sobą i 
poczucia obowiązku, a także zmysł 
rodzinny. Są doskonałymi ojcami, 
stanowczymi i czułymi. Świetnie 
potrafią dobierać przyjaciół i są im 
wierni. 
Pochodzenie: greckie 
MAŁGORZATA  
Margarites- perła. Gosie to osoby o 
chwiejnym charakterze- łatwo się 
zniechęcają, wrażliwe na 
niepowodzenia. Aktywność u nich jest 
raczej słaba. Są inteligentne, czułe, 
potrzeba im miłości gdyż nie lubią być 
osamotnione. Niestety ulegają 
wpływom innych gdyż ich świat 
składa się z marzeń i nie 
przemyślanych decyzji. Lubią zgłębiać 
tajemnice wiary i przyszłości świata. 
Pochodzenie: greckie 
 

Ka. Be. 
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Sztuka życia - to cieszyć się małym 
szczęściem. 

Phil Bosmans 
Tak wiele z nas nie potrafi się cieszyć się z 
tego, co nas spotyka. Chcemy coraz więcej 
od życia, a przez to, że jesteśmy zajęci 
oczekiwaniem na lepsze jutro omija nas 
wiele wspaniałych rzeczy. Codziennością 
również można się cieszyć. To od Ciebie 
zależy jak postrzegasz świat. Życie ma 
takie barwy, jakie sam mu nadasz. 
Nauczmy się sztuki życia - cieszmy się 
nawet z tych najmniejszych przychylności 
losu.      Dżast. 
 

Mamy modę na markowe ciuchy, na 
wysokie obcasy, na blond włosy, na 
duży biust. Ale czy ktoś słyszał o 
modzie na dojeżdżanie do szkoły? 
Nie chodzi tutaj o dojeżdżanie z 
Woli na Pole Mokotowskie,  z 
Bemowa na Ursynów,  ale o 
przemierzanie 50 km, by dotrzeć np. 
do warszawskiej szkoły lub uczelni. 
Dla niektórych to nic nowego. Jak to 
się mówi podróże kształcą, nie tylko 
te zagraniczne. Z zasłyszanych w 
pociągu historii można pisać książki, 
snuć niesamowite opowieści. Zależy 
jak długa jest twoja trasa.  
Stoisz na peronie i już planujesz, jak 
zdobyć  miejsce w przedziale, nie 
uśmiecha ci się stać  godzinę , 
marzysz, by się trochę przespać, 
coś przeczytać, po prostu odpocząć po 
ciężkim dniu. Grunt to planowanie, ty 
sprawdzasz dół, twoja koleżanka górę. 
JEŚLI MASZ TAK JAK JA 
SZCZĘŚCIE I NA TWOJEJ TRASIE 
KURSUJĄ POCIĄGI POŚPIESZNE.  
Czasem nie udaje ci się zdobyć 
miejsca i musisz stać, albo widzisz, 
jak pewna pani zajmuje dwa miejsca. 
Na jednym ona, na drugim jej 
wykwintny płaszcz i wcale nie 
zamierza bez walki oddać tego 
drugiego miejsca. Prośba nie skutkuje, 
dopiero, gdy zagrozisz, że 
przyprowadzisz konduktora,  pani 
zgarnia swój elegancki płaszcz. 
Możesz usiąść.   
Niektórzy z moich dojeżdżających 
znajomych mają dużo szczęścia w 

Konkurs został przeprowadzony 14 
grudnia 2009 r. w godz. 9.35-10.30. 
Celem konkursu było rozpropagowanie 
wiedzy o tradycjach, zwyczajach, życiu 
codziennym Rosjan oraz wiedzy z 
dziedziny geografii, historii, religii, 
sztuki, literatury, muzyki.  
W konkursie wzięło udział 111 uczniów 
z 14 klas ZS CKP, w tym 17 z liceum, 
42 z technikum i 52 ze szkoły 
zawodowej. 
Najwyższą ilość punktów uzyskali 
następujący uczniowie: 
I miejsce – Karol Zimochocki – 30 pkt 
(kl. 3w ZSZ) 
II miejsce – Wojciech Nowakowski – 
29 pkt (kl. 2bt technikum) 
III miejsce – Anna Dragon – 28 pkt 
(kl. 3dt technikum) 
Konkurs przygotowały i przeprowadziły: 
M. Radożycka i K. Chaber. Komisja 
konkursowa pracowała w składzie, 
przewodnicząca  wicedyrektor A. 
Majcher, członkowie M. Radożycka i K. 
Chaber. 
    

Święto zakochanych, obchodzone 14 
lutego, którego nazwa pochodzi od 
imienia św. Walentego.  Zwyczajem 
w tym dniu jest wysyłanie listów 
zawierających wyznania miłosne 
(często pisane wierszem).  
Do Polski obchody walentynkowe 
trafiły w latach 90. XX wieku z 
kultury francuskiej i krajów 
anglosaskich. Święto to konkuruje o 
miano tzw. święta zakochanych z 
rodzimym świętem słowiańskim 
zwanym potocznie Nocą Kupały lub 
Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 
21 na 22czerwca.  
Pomimo katolickiego patrona tego 
święta, czasem wiązane jest ono ze 
zbieżnym terminowo zwyczajem 
pochodzącym z Cesarstwa 
Rzymskiego, polegającym głównie na 
poszukiwaniu wybranki serca, np. 
przez losowanie jej imienia ze 
specjalnej urny.  
Współczesny dzień zakochanych nie 
ma jednak bezpośredniego związku z 
jednym konkretnym świętem 
starożytnego Rzymu, choć jest 
kojarzony z takimi postaciami z 
mitologii jak Kupidyn, Eros, Pan czy 
Juno Februata. Możliwe, że zwyczaje 
związane z tym dniem nawiązują do 
starożytnego święta rzymskiego 
zwanego Luperkaliami, obchodzonego 
15lutego ku czci Junony, rzymskiej 
bogini kobiet i małżeństwa, oraz Pana 
boga przyrody. 

Gonia 

nieszczęściu.  W pierwszy dzień 
przymrozków, kolega pyta, ile spóźnił 
się twój pociąg? 20 minut, jego też ale 
40 minut i obydwoje wiemy, o co 
chodzi dzielimy swój los 
commutorów.  
Ostatnio w związku ze sprawą 
kradzieży napisu Arbeit macht frei  
licealiści wsiadający do pociągu na 
mojej trasie, rzucili: słuchaj, to arbeit 
macht frei można przekształcić na 
arbeit macht spass…  
Albo, maturzyści byli na filmie Dzieci 
Ireny Sendlerowej. Usłyszeli nazwę 
Żegota (Żydowska Organizacja 
Bojowa), zmienili j ą na Żygota. W 
tym prymitywnym żarcie nie 
dostrzegli niczego złego. Własna 
głupota ich bawi. 
W zimie koleje fundują pełen 
wachlarz atrakcji, ostatnio tak dbają o 
temperaturę, że ludzie wolą stać niż 
siedzieć. Uff jak gorąco! Bywa też, że 
można przymarznąć do plastikowego 
siedzenia. 
Albo nagle twój pociąg zatrzymuje się 
wśród pól i łąk, nie bardzo wiesz, co 
dalej! Zero informacji. Zastanawiasz 
się, czy nie lepiej  wysiąść i pieszo 
podążać do domu.  
Drodzy dojeżdżający życzmy sobie 
punktualnych i luksusowych  
pociągów oraz  niekradzionych torów 
kolejowych! 

g. 
 

Walentynki 
Wsiąść do pociągu byle jakiego! 
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Tytułowe pytanie jest dosyć 
popularne na szkolnym korytarzu. 
Palenie szlugów-papierosów jest 
powszechne i to niestety również 
wśród nas – młodzieży. Zastanawia 
mnie jedno, dlaczego właśnie 
popadamy w ten nałóg? Czyżby był 
to rodzaj mody?  
Młodzież lubi się buntować wobec 
panujących zasad – czytaj dozwolone 
od lat 18. A właśnie palenie tytoniu 
jest rodzajem rzeczy „zakazanych’’, a 
wiadomo wszystko co zabronione, 
smakuje najlepiej… Zaskakujące jest 
to, że ulegamy swojemu otoczeniu, 
dlatego robimy rzeczy, na które wcale 
nie mamy ochoty. Przecież, kto z nas 
chce niszczyć własne zdrowie? – tego 
nie robi się z przyjemności. Jednak to 
robimy, a zaczynamy częstując się 
papierosem od osoby, która jest 
naszym autorytetem i trwamy w tym 
dość długo, bo przecież głupio nie być 
fajnym i nie palić.  
Tak uparcie walczymy (My – 
młodzież) o swoje idee i wolność a, 
właśnie przez palenie ją tracimy. 
Nałóg to klatka – ograniczenie, od 
którego uzależniamy nasze życie, 
zachowanie. Moim zdaniem wolność 
to nie uleganie modom, lecz 
postępowanie zgodnie z samym sobą. 
Mam prośbę nie nazywaj wolnością 
utraty kontroli nad własnym 
postępowaniem - wywołanym 
nałogiem.  
 

   Dżast. 
 

W poniedziałek 11 stycznia 
2010 graliśmy w WOŚP Jurka 
Owsiaka.  
W naszej szkole 
zorganizowaliśmy loterię 
fantową, oraz licytację 
gadżetów, między innymi 
plakatu WOŚP z autografem 
Jurka Owsiaka, medali WOŚP, 
była też piłka do rugby i inne 
atrakcyjne przedmioty. 
 Łącznie udało nam się zebrać 
prawie 900 zł. 
Wolontariuszki i 
wolontariusze spisali się na 
medal! 

Ewa Chaber 

Masz szluga? 

Sylwestrowa noc za nami. Zaczął się 
nowy rok, kolejne 12 miesięcy, 365 dni, z 
którymi wi ążemy nasze plany, nadzieje i 
marzenia. Jest coś magicznego w tej 
Sylwestrowej Nocy, bo chociaż nic 
oprócz daty się nie zmienia, to każdy z 
nas chce zamknąć za sobą pewien etap 
życia i rozpocząć nowy, jak wierzymy 
lepszy czas.  
 
Już kilka tygodni wcześniej słyszymy od 
znajomych, że postanowili w Nowym 
Roku schudnąć, rzucić palenie albo 
nauczyć się włoskiego, i wtedy sami 
zaczynamy się zastanawiać – a co ja zrobię 
dla siebie? Takie noworoczne 
postanowienia powinny być dla nas 
dopingiem do pracy – zarówno tej 
zawodowej, jak i tej nad samym sobą. Ale 
pamiętajmy, żeby się nie zrażać, gdy coś 
nam się od razu nie uda.  
Wprowadzajmy zmiany stopniowo, 
przecież mamy mnóstwo czasu, nie tylko 
rok, ale całe życie. Teraz jest dobry czas, 
by podsumować miniony rok. Spisanie 
plusów i minusów jest pomocne w 
sprecyzowaniu nowych celów i ustaleniu 
planu ich osiągnięcia.  
Pamiętajmy, że kluczem do spełnienia jest 
m.in. upór, cierpliwość, praca, a przede 
wszystkim nie oszukujmy samych siebie – 
samo spisanie postanowień nie wystarcza, 
trzeba działać! I właśnie tego Wam życzę, 
byście z pełną motywacją i 
zaangażowaniem realizowali swoje cele 
oraz byście uparcie do nich dążyli.  
   
 Dżast. 
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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! 

W czasie spotkania 

 

 

 

 

  

Studniówka 2010 


