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NUMER 7 (87) 

SOCHACZEW 

15 marca2010 r. 
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:  

Koniec repety? 

Gra w zielone... 

Jesteśmy  

w Internecie 

Czytajcie nas na stronie 
internetowej ZS CKP 

zakładka Cichacz2 

• Wieś była 
samowystarczalna: 
kobiety dostarczały 
mleka, mięsa i skór.  

• Boryna śpiewał w 
chórze, ale tylko partie 
solowe.  

• W komedii bohaterowie 
dążą do celu powodując 
śmierć, często 
zakończoną szczęśliwie.  

• Judym spuścił manto 
Dyziowi w karecie, bo 
mu się spocił.  

• Alkoholików dzielimy 
na pijących i 
niepijących.  

• U Żeromskiego ludzie 
dzielili zapałkę na 
czworo i też im się 
zapalała.  

• Konopnicka żyła od 
urodzenia aż po śmierć.  

• Antek ciężko pracował 
rękami a Boryna 
językiem.  

• Zenon kochał Elżbietę 
mimo, że był w ciąży z 
Justyną.  

• Justyna jest mądrzejsza 
od Marty - nie gardzi 
chłopem.  

• Ziębowicz wyrzucał 
sobie to, że popełnił 
samobójstwo...  

• Harem to człowiek 
posiadający zbiór kobiet 

Uśmiechnij się!  

 

Przenosiny  

na nowe śmieci... 

Kto to powiedział! 
Ty jesteś durna jak stąd do 
Ostrowa! 
Co za chamy, z takimi to się nie 
dogadam! 
Idź i wyjdź za mąż, a nie zabieraj 
czasu nam w liceum! 
Idź do tablicy, ale nie pędź, żebyś 
nie wpadł pod czołg! 
Z taką wiedzą do krów pasienia, a 
nie do liceum! 
Bo wezmę sekator! 
Wezmę siekierę! Nigdy kur w ten 
sposób nie robiłam, ale was – tak! 
 
Ja nie lubię patrzeć, jak ktoś jest 
taki niedomyty ogryzek! 
Podyktowałam wam swojską, 
prostą jak koci ogon definicję. 
Umówmy się tak. Kto tu rządzi?  
- Ja! 
 
 

Byliśmy w Warszawie i uczestniczyliśmy w warsztatach 

dziennikarskich (więcej  w następnym numerze) 
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Szkolny Informator 

Połowa pierwszej klasy liceum  
i wreszcie, po nieudanym 
pierwszym wyborze, przenosimy 
się z jednej szkoły do drugiej, z 
klasy A do B. Z pozoru jest to 
zmiana niewielka, ale  
parafrazując słowa Neil ’a 
Armstrong’a:  to wielki krok 
uczennicy, a niewielki krok dla 
ludzkości!   
Różne są powody tych zmian, 
czasem rzeczywiście to był zły 
wybór (nie dlatego, że z 
matematyki miałam same dwójki) 
ale nie podobało mi się… Czasem 
przenosimy się też z klasy do 
klasy, z humanistycznej do 
matematycznej, odkryliśmy nowe 
powołanie - matematyka, nie 
szkodzi, że do tej pory zapisanie 
daty sprawiało nam trudności, 

jesteśmy zdeterminowani. 
Zmiana szkoły może okazać 
się pożyteczna, po co się 
męczyć psychicznie, w tej 
która nam nie odpowiada, ale z 
drugiej strony zmiana 
otoczenia, też  może okazać się 
stresująca, dlatego przez 
pierwsze parę tygodni, ze 
strachu, nie chodzimy do 
szkoły. Takie szkolne błędne 
koło.  Jak temu zaradzić? 
Czasem potrafimy sami, a 
czasem nie. Co wtedy? Jakże 
co wtedy?! Siła wyższa, czytaj 
rodzice pomogą, dowiozą na 
miejsce do szkoły, odprowadzą 
pod klasę, zadzwonią do 
nauczycielki, spytać się, co u 
mojej córci? Czy chcemy 
ryzykować upokorzenie i 
złość? Jeśli nie, to chodźmy do 
szkoły! Gwarantuję po 2 
tygodniach  będziemy mieli 
gromadkę przyjaciół.  
A co ze zmianą klasy… cóż 
ciężko będzie patrzeć w oczy 
naszym starym koleżankom, a 
co jak okaże się, że nasz wybór 
to jednak nie był strzał w 
dziesiątkę? Zawsze można 
znowu zmienić klasę, szkołę 
nic nie stoi temu na 
przeszkodzie, pełen luz.  

elenium 
 

 Już za chwilę matura. W szkole 
pojawiły się grafiki to znaczy 
terminy poszczególnych egzaminów 
zarówno ustnych jak i pisemnych.  
 
Jeśli nawet w tym roku temat matury 
ciebie nie dotyczy, to warto pomyśleć,  
co będzie za rok. Czas mija 
nieubłaganie! 
 Wiadomo, co będziesz zdawał,  
pytanie,  na jakim poziomie 
podstawowym czy rozszerzonym? 
Trzeba pamiętać, że matura to 
jednocześnie egzamin na wyższą  
uczelnię. Bardzo dużo od niego 
zależy, jeśli pójdzie ci kiepsko,  
możesz nie dostać się tam, gdzie 
chciałaś.  
Poprawiać możesz swoje wyniki  
dopiero za rok, nie trać czasu,  
naprawdę ani się obej rzysz, a będziesz 
musiał podejmować życiowe decyzje! 

 W związku z maturą pozostali  
uczniowie nie mają zajęć w szkole przez 
trzy dni, ponieważ  w tym czasie i ch 
koledzy będą zdawać j. polski, 
matematykę i język angielski. Jest 
okazja, by zorganizować ciekawą  
wycieczkę z przyjaciółmi, albo spotkanie  
ze znajomymi albo wziąć się do nauki i 
nadrobić zaległości.   

Wolne? 

Wasi młodsi koledzy z 

gimnazjum właśnie 

zastanawiają się, jaki typ 

szkoły wybrać.  Jeżeli od 

was oczekują,  że 

zachęcicie ich do nauki w 

naszej szkole, nie możecie 

ich zawieść. 

 Są już gotowe nowe 

foldery, znajdziecie w nich 

wszystkie niezbędne 

informacje dotyczące 

kierunków kształcenia w 

naszej szkole.  

Zajrzyjcie do sekretariatu, 

zapytajcie wychowawców o 

klasy planowane w 

przyszłym roku szkolnym. 
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Rozmowa z Barbarą Kołty ś - 
psychologiem 
 
Jakie błędy popełniają rodzice  
w relacjach z dziećmi? 
Rodzice czasami wtrącają się w relacje 
swoich dzieci z przyjaciółmi, w ich 
sekrety. Nie zachowują dyskrecji. 
Niekiedy krzyczą, używają  
obraźliwych s formułowań. Mogą być  
bardzo krytyczni wobec nastolatków.  
Rodzice nie słuchają, nie są  
zainteresowani tym, co się dzieje.  
Albo zdarza się  taka sytuacja, gdy 
następuje przegięcie w drugą stronę, a 
mianowicie ciągle się dopytują,  
prowadzą śledztwo, dochodzenie. Nie 
pozwalają na rozwój indywidualnych 
zainteresowań czy ambicji dzieci.  
Zdarza się, że uczniowie mają inne 
oczekiwania co do profilu klasy, mają  
inne zainteresowania. Natomiast  
rodzice próbują wymusić na nich coś  
zupełnie innego. Wtedy taka osoba 
czuje się  niespełniona, nie realizuje 
swoich marzeń. 
Jak rodzice ingerują w życie 
nastolatków? 
Z jednej strony rodzic ma prawo 
wiedzieć, co się dzieje u dziecka, ma 
prawo też nie wyrażać zgody na 
wszystko. Czasem rodzic chce 
wiedzieć o wszystkim, lecz dziecko 
ma prawo do własnej prywatności.  
Rodzic chce ustalać jego relacje z 
rówieśnikami, czyli mówi mu, czy się  
powinien kolegować, co powinien 
robić w życiu. W sytuacji gdy między 
rodzicami jest konflikt, czasami jedno 
z rodziców próbuje przeciągnąć  
dziecko na swoją stronę  i wtedy czuje 
się ono niekomfortowo. Rodzic 

niekiedy nie daje kredytu zaufania 
swojemu dziecku. Taki nastolatek nie 
dojrzewa, nie bierze 
odpowiedzialności za samego siebie. 
Jak nastolatki wymuszają na 
rodzicach określone decyzje?  
Obrażają się, gdy rodzic nie chce im 
czegoś kupić czy z nim gdzieś  
wyjechać. Może buntować się, robić  
wszystko na przekór, by rodzic 
''zmiękł''.  
Rodzice nadopiekuńczy albo dający 
za dużo wolności dzieciom. 
Żadna z tych postaw nie jest właściwa.  
Można porównać taką sytuację  do 
owada, który jest w kokonie i żeby 
stać się pięknym motylem musi 
przebić się przez niego. Starają się, 
żeby ten robaczek w środku nie 
cierpiał, nie był narażony na różne 
stresy, by dobrze mu było w tym 
kokonie. To się obraca przeciwko 
dziecku i rodzicowi. Takie dziecko 
staje się zależne od rodzica. Nie jest w 
stanie stanąć na własnych nogach,  
pokonywać rożnych t rudności w życiu 
dorosłym. Dziewczyna. którą zostawi  
chłopak musi pogodzić się ze stratą.  
Będzie cierpieć. Ale jeśli rodzic będzie 
mówił: "nic ci nie jest, nie płacz" to 
stwarza warunki bezpieczne, które 
obracają się przeciwko dziecku, które 
nie doświadcza starty. W życiu 
potrzebne są pewne normy, do których 
my się dostosowujemy. Jeżeli rodzic 
nie wymaga, nie stawia żadnych 
zakazów, to później w społeczeństwie 
taka osoba się nie odnajdzie.  

Milena Orlińska  kl. I alo 
 

Koniec z powtarzaniem roku za naganne 
zachowanie? 21 stycznia pani minister 
Katarzyna Hall ogłosiła, że od maja tego 
roku negatywna ocena z zachowania 
przestanie decydować o promocji ucznia 
do następnej klasy. Dotychczasowy 
przepis zostanie zniesiony po trzech 
latach obowiązywania, przypomnijmy, 
to Roman Giertych wdrożył go w życie.  
Zmiana tego prawa budzi spore 
kontrowersje. Przeciwnicy twierdzą, że 
zmniejszy dyscyplinę w polskich 
szkołach. Dyrektorzy szkół nie są z tego 
zadowoleni. Również ,,nasi’’ 
nauczyciele nie oczekują tych zmian z 
radością. Jedni   twierdzą, iż  ustawa 
powinna obowiązywać dalej, by 
zmniejszyć chamstwo, które szczerzy się  
w szkołach, a drudzy, że zniesienie tego 
prawa jest drogą do sukcesu i, że MEN 
próbuje coś w ogóle zmieniać. 
Oto wypowiedzi kilku nauczycieli : 
Pani Grażyna Bolimowska-Gajda – 
ocena naganna powinna być zachowana, 
jeśli MEN nie ma innej propozycji  

dyscyplinowania uczniów. Nauczyciel  
musi mieć jakieś narzędzie, które 
pozwoli mu utrzymać uczniów w  ryzach. 
Nie można pozwolić na chuligańskie 
zachowania, a do takich przecież  
dochodzi. Dobro ucznia, który 
przychodzi do szkoły po to, by się uczyć  
wymaga, żeby inni nie uniemożliwiali mu 
tego. 
Pani Grażyna Mroczkowska - ocena 
naganna, która może skutkować brakiem 
promocji powinna być zachowana,  
wątpii również w skuteczność działania 
MEN. 
Pani Roma Kania - dobrze, że MEN 
szuka rozwiązania problemu 
dotyczącego zachowania uczniów, 
jednak nie jest to najlepszy pomysł. 
 
Dotychczasowa kara umożliwiała 
‘’straszenie’’ uczniów, pomagała 
trzymać  dyscyplinę, Choć rzadko  ją  
stosowano w praktyce – przepis ten był  
skutecznym środkiem prewencyjnym 
oraz mobilizował rodziców, którym 
wcześniej zdarzało się bagatelizować  
wezwania do szkoły. 
Najwyższy czas byśmy i my, uczniowie 
naprawdę zrozumieli, że stopniowe 
odzieranie nauczycieli z możliwości  
wspierania i decydowania o losie 
uczniów, przynosi znaczne szkody 
i nauczyciele tracą autorytet w naszych,  
uczniowskich oczach. 
Czy zapowiedzi minister Hall zostaną  
wcielone w życie przekonamy się  
niebawem. 
    
   W.Olga 
 

 

Rodzice i dzieci 



. 
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Święta 

Wielkanocne 

Wielkanoc kojarzy się nam z 
pisankami, mnóstwem pysznego 
jedzenia, śmigusem -dyngusem i 
wieloma innymi przyjemnymi 
rzeczami. Wielkanoc jest 
najważniejszym i zarazem 
najstarszym świętem chrześcijańskim. 
Upamiętnia śmierć krzyżową i 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Niedziela Wielkanocna to pierwszy 
dzień świąt. Po powrocie z rezurekcji  
siada się w gronie rodzinnym do 
śniadania wielkanocnego, które 

Za nami koniec semestru. Jedni 
odetchnęli z ulgą, że pierwszą (a 
zarazem dłuższą)  połowę zmagań z 
wiedzą mają za sobą.  Teraz muszą  
wytrwa ć jeszcze te parę miesięcy i w 
końcu upragnione wakacje – czas 
błogiego wypoczynku, słodkiego 
lenistwa i długiego snu. Jak się 
okazuje, niektórzy takimi  
określ eniami mogą się posłużyć  
opisując swoją pracę  w roku  
szkolnym. To nie żart. Książki  
zamieniają na telewizję bąd ź  
komputer, a zeszyty służą  im raczej 
do szlifowania talentów 
artystycznych na coraz to wyższym 
poziomie. Jednak wszystko co 
dobre, szybko się kończy. 
 „Szkoła nie zając – nie ucieknie”… 
egzaminy poprawkowe niestety 
również. Właśnie teraz jest ten czas,  
kiedy szkolni „geniusze” muszą  
wykazać się zdobytą wiedzą z różnych 
przedmiotów, wówczas gdy inni uczą  
się bieżącego materiału. Dla 
porównania poprosiliśmy o opinię 
paru uczniów naszej szkoły, jaki  jest  
ich stosunek do nauki. Czy jest to 
raczej systematyczna praca, czy też  
wolą się budzić pod koniec semestru i  
zaliczać wszystko na tzw. „za pięć  
dwunastą”.   
Basia: Osobiście uważam, że znacznie 
wygodniejsza jest systematyczna 
praca. Czasami zdarza się każdemu                                                                     
poleniuchować i zrobić małą przerwę  
od nauki, ale natychmiast staram się  
to nadrobić. Nie ukrywam, że ciężko 
byłoby mi nadrobić materiał z całego 
semestru. A poza tym, wolę cieszyć się  

feriami czy wakacjami i przeczytać  
ulubioną książkę, zamiast tej od fizyki,  
czy też biologii. 
Kamil:  Nauka jest dla mnie wartością 
podrzędną. Uważam, że powinniśmy 
dłużej odpoczywać od szkoły. Na 
pierwszym miejscu stawiam moje hobby,  
a jeśli jest chwila wolnego czasu, to 
zdarza zajrzeć mi się do zeszytu. Do 
poprawek na koniec semestru także nie 
przywiązuję większej wagi. Myślę, że uda 
mi się je zaliczyć. 
Ola: Nie wyobrażam sobie, abym mogła 
kiedykolwiek poprawiać się  na koniec.  
Staram się na bieżąco przerabiać  
materiał z lekcji, aby później uniknąć 
tego całego zamieszania. To byłby dla 
mnie chyba największy koszmar. 
Michał: Pisałem poprawki już 
kilkakrotnie i myślę, że skoro udało mi  
się wybrnąć do tej pory, to następnym 
razem też nie będzie z tym większych 
kłopotów. Wystarczy się po prostu nie 
stresować i podejść do wszystkiego na 
luzie. 
 
Sami widzicie, jak różne są opinie na ten 
temat. Ja także nie jestem zwolenniczką  
metody odkładania wszystkiego na 
ostatnią chwilę. Nie tylko chodzi o to, że 
byłby problem z opanowaniem takiej  
ilości materiału, ale też o to, że ucząc się  
systematycznie więcej pamiętamy. Czy 
warto zatem sprowadzać na siebie ciężar 
podczas, gdy inni cieszą się  
wypoczynkiem? Mam nadzieję, że w 
tym półroczu już nikt nie zaśpi ☺ 

Martyna 

 

W tym roku, w Sochaczewie, odbędzie 
się kilka bardzo ważnych imprez 
związanych z Rokiem Chopinowskim.  
Wmurowane zostaną tablice 
upamiętniające miejsca pobytu F. 
Chopina w Sochaczewie. „Wrześniowe 
Spotkania z Pieśnią Chóralną” odbędą 
się pod hasłem. „Pieśni Chopinowskie”. 
W Muzeum Ziemi Sochaczewskiej 
można obejrzeć wystawy: „Tonacje 
Mazowsza - Ojczyzna Chopina w 
malarstwie”, „Historia Żelazowej Woli” 
oraz „Żelazowa Wola, jakiej nie 
znamy”. Z kolei Miejski Ośrodek 
Kultury planuje zorganizowanie 
wystawy „Żelazowa Wola” w 
malarstwie Barbary Jachimowicz i 
laureatów I Biennale „Z nutką Chopina 
w tle…” oraz Ogólnopolskiego 
Konkursu Fotograficznego pt. 
„Inspiracje muzyką F. Chopina”. 
Ośrodek wraz ze Szkołą Muzyczną w 

Sochaczewie będzie organizatorem XVIII 
Mi ędzynarodowego Festiwalu 
Chopinowskiego na Mazowszu. W kilku 
miejscowościach naszego powiatu 
odbędzie się również Letni Festiwal 
Muzyczny „W Krainie Chopina”. Chór 
Towarzystwa Śpiewaczego Ziemi 
Sochaczewskiej wystąpi z cyklem 
koncertów pieśni z muzyką F. Chopina i 
tworzonych w epoce oraz pieśni 
patriotycznych m.in. w Brochowie, 
Żelazowej Woli i Sannikach. Miasto wyda 
płyty z utworami Chopina „Fryderyk 
Chopin w Sochaczewie”, karty pocztowe 
oraz album „Fryderyk Chopin - człowiek i 
jego muzyka”. Zostanie także nakręcony 
film „Fryderyk Chopin w Sochaczewie”. 
Powiat Sochaczewski w tym roku uzyskał 
miano Stolicy Kulturalnej Mazowsza. 

Tusia & Misia 

Rok Chopinowski 

rozpoczyna się składaniem życzeń i  
dzieleniem się święconym pokarmem z 
koszyczka.  
Poniedziałek Wielkanocny to drugi dzień 
świąt Wielkiej Nocy. W Polskiej tradycji 
tego dnia polewa się dla żartów wodą inne 
osoby, nawet nieznajome =).  
Święta spędzone przy stole w rodzinnym  
gronie to radosne chwile, które 
wspominamy przez cały rok. To czas, gdy 
z przyjemnością odwiedzamy bliskich i 
przyjaciół. Siedząc przy świątecznym stole 
wreszcie możemy się sobą nacieszyć.  
Pragniemy życzyć wszystkim zdrowych i 
pogodnych Świąt Wielkanocnych, obfitości 
na świątecznym stole, smacznego jajka oraz 
wiosennego nastroju w rodzinnym gronie.  
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Są chwile, by działać i takie, 
kiedy należy pogodzić się z 
tym, co przynosi los. 
  Paulo Coelho 
Prośmy o pogodę ducha, byśmy 
godzili się z tym, co nie jest 
zależne od nas, o odwagę, 
byśmy zmieniali to, na co 
mamy wpływ i o mądrość 
byśmy odróżnili jedno od 
drugiego… 

 

Poruszę temat historii, a raczej 
poziomu naszej wied zy. Dlaczego 
historia jest taka ważna? Historia to 
nasze d zied zictwo, spadek po 
naszych przod kach, którzy walczyli  
za wolność kraju, dla naszego 
dobra. Czy d ziś o tym pamiętamy? 
Otó ż nasza wied za historyczna 
opiera się na  – zakuć, zdać i   
zapomnieć…  
Z powodu naszej niewiedzy spada 
poczucie patriotyzmu. Ulegamy 
również różnym modom – inne 
kultury wypierają powoli naszą  
własną.  Zanika świadomość  
polskości. Postępujemy na wzór 

Taniec jest idealną formą  
wyładowania emocji – wiem to z 
własnego doświadczenia. Taniec to 
idealny sposób na oderwanie się od 
problemów dnia codziennego ora z 
na utrzymanie kondycji i dobrej 
formy .  
Ktoś może stwierdzić, że to tylko 
poruszanie się w rym muzyki i  
przybieranie wyuczonych figur w 
danym momencie. Lecz dla mnie to 
coś głębszego, to nie jest zwykłe 
machanie rękami, to poruszanie się w 
rytmie, ale w rytmie serca. To 
wyrażenie uczuć i stanu duszy. To 
uwolnienie czegoś z wnętrza siebie.  
To także sztuka.  
Tańczyć możemy zespołowo,  
towarzysko oraz solo, dla siebie i  
publicznie. Nieważne, jaki rodzaj i styl 
tańca wybierzemy, to i tak działa na 
nas pozytywnie. Samo patrzenie na 
innych tańczących przyprawia o dobry 
nastrój bądź wzruszenie.  
Jestem pewna, że kiedy każdy z Was 
słyszy ulubioną piosenkę, to podryguje 
w jej takt. Taniec wiąże się z muzyką  
nierozłącznie. Poprzez taniec możemy 
wyrazić dźwięk jak i świetnie się  
bawić. Dzięki temu, że tańczę w 
zespole rozwijam swój charakter 
poprzez pracę w grupie i  rywalizację  
na konkursach. Poznaję również swoje 
ciało. Wszystko nabrało innego 
znaczenia… Cóż ja będę więcej pisać  
– o tańcu  nie da się pisać, taniec 
trzeba zatańczyć ☺  
   Dżast. 
 

21 stycznia odbyło się w naszej szkole 
spotkanie z  Arunem Mielcarzem 
wspaniałym człowiekiem, świetnym 
podróżnikiem, laureatem konkursu 
Podróżnik roku 2004  

 

Na koniec świata! 

 

Cytat: 

 

 

Być kobietą! 
Tanecznie 

przez świat! 
innych, ‘’lepszych’’ narodów, 
zapominając o naszej indywidualności i  
wyjątkowości.  
Uczniowie zapytani przez historyczkę o 
rotę nie wiedzieli, czym ona była i jakie 
miała znaczenie w naszej historii. To 
smutne, że zapominamy, bądź nie 
interesujemy się faktami z polskiej  
historii. Lekceważymy ogromny wkład 
wielu istotnych ludzi, dzięki którym 
możemy żyć w naszym państwie. Mało 
kto pamięta kim był ksiądz Popiełuszko,  
za to każdy wie kim jest Britney 
Spears... 
Warto znać historię, by wiedzieć, kim 
jest się naprawdę. Warto, bo historii i 
polskości nikt nam odebrać nie może. 
   Dżast. 
 

Kobieta zmienną jest? 

 

„Kobieto puchu marny 

ty wietrzna istoto...” 
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Konkurs pt; ,,Boże Narodzenie w 
Twoim obiektywie" trwał w naszej  
szkole od 15. grudnia 2009 do 15. 
stycznia 2010. Celem konkursu było 
pielęgnowanie wśród młodzieży 
tradycji bożonarodzeniowych  
i wyrabianie poczucia estetyki oraz 
dostrzeganie piękna  
i wyjątkowości świąt w naszym kraju. 
Niekwestionowanym zwycięzcą  
konkursu został Piotr Olejniczak z kl. 
III ET, który doskonale ujął tematykę 
świąteczną.  
Drugie miejsce zajęła Magdalena 
Karasek z kl. IIb LO.   
Komisja w składzie: 
Ewa Chaber - przewodnicząca oraz 
członkowie: 
Justyna Bednarek i Mariusz Więcek 
przyznała również dwa równorzędne 
wyróżnienia, które otrzymały 
uczennice klasy IIb LO - Renata 
Błaszczyk i Paula Morawska. 

 Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i zapraszamy do udziału w 
kolejnych edycjach konkursu. Konkurs 
został przygotowany  i przeprowadzony 
przez Ewę Chaber- opiekuna świetlicy.  
 
 

W twoim obiektywie 
W dniach 26-27 lutego uczniowie 
klasy III clo wraz z p. prof. Grażyną  
Mroczkowską uczestniczyli w 
konferencji „ Model wspierania 
przedsiębiorczości na Mazowszu” 
organizowanej przez Wyższą  S zkołę  
Informatyki, Zarz ąd zania i 
Administracji w Warszawie.  
Konferencja odbyła się w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał  
Ludzki. W zwi ązku z udziałem w 
konferencji mieliśmy zapewnione 
materiały szkoleniowe, pełne 
wy żywienie oraz nocleg w hotelu  
„Metropol”.  
Głównym tematem w pierwszym dniu 
spotkania był wybór studiów a 
późniejsze szanse na zatrudnienie oraz 
kształtowanie wiedzy o 
przedsiębiorczości w szkołach 
średnich i wyższych. Drugi dzień  
konferencji poświęcony został  
aspektom prawnym, księgowo-
podatkowym i finansowym przy 
zakładaniu firmy, jej prowadzeniu i  
zamykaniu.  
Wspaniała organizacja, ożywione 
dyskusje wzbudziły wielkie 
zainteresowanie wśród młodzieży.  
Akcentem kończącym konferencję  
było uroczyste wręczenie certyfikatów 
potwierdzających uczestnictwo w 
sympozjum. 
Wszystkich zainteresowanych 
dalszymi etapami konferencji  
zapraszam do odwiedzenia strony 
internetowej 
www.przedsiebiorczosc.waw.pl 

Perspektywy  

2010 

XIII Mi ędzynarodowy Salon 
Edukacyjny odbył się w 
Warszawie w dniach 4-6 marca 
2010 r. w Pałacu Kultury i 
Nauki. PERSPEKTYWY 2010 
to Salon Szkół Wyższych i Szkół  
Policealnych oraz Salon Uczelni  
Zagranicznych Study Abroad.  

Maturzyści z naszej szkoły 
uczestniczyli w prezentacjach 
najlepszych uczelni publicznych i  
niepublicznych z całej Polski oraz 
z zagranicy. Każdy mógł wybrać  
odpowiadającą mu szkołę wyższą  
i kierunek studiów oraz 
dowiedzieć się o warunkach 
rekrutacji w najbliższym roku 
akademickim.  
Kierunki, które cieszyły się  
dużym zainteresowaniem wśród 
naszej młodzieży, to m.in. 
zarządzanie, finanse i  
rachunkowość, bankowość,  
logistyka oraz bezpieczeństwo 
narodowe.  

Ewelina Kitlińska, 3clo.   

 

 

Przedsiębiorczość mimo wszystko! 

 

 

 

Pan profesor 

powiedział! 

- Jeśli będziesz reanimował 
sam, to wyślij kogoś po pomoc! 
- Jeśli to ma być przygotowanie 
do lekcji, to proszę mnie 
natychmiast wyświęcić na 
biskupa! 
- Co wy tam jazgoczecie jak 
stado czołgów! 
- Kiedyś stawiało się trzy na 
szynach, żeby się facet nie 
wykoleił! 
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Od 1 września szkoły będą oceniane 
przez wizytatorów z kuratoriów w 
zupełnie nowy sposób: pod kątem 
pracy z uczniami i jej efektów,  
współpracy z rod zicami i tego jak są  
zarząd zane. Na razie takiemu  
badaniu poddały się 32 chętne 
placówki.  
Każda szkoła będzie musiała 
zapracować na swoją kategorię, a 
będą one następujące: a, b, c, d, e.  
Najwy ższa to oczywiście a. Na 
wejście każda szkoła otrzyma 
kategorię d i albo zrobi wszystko, by 
osiągnąć wyższą, a jeśli spadnie 
niżej wtedy musi opracować  plan 
naprawczy. 
Od uczniów, nauczycieli i rod ziców 
będzie zależało, jak szkoła zostanie 
oceniona. Jak widać rankingi szkół  
powoli stają się normą. Niektóre 
pisma już wcześniej ogłaszały 
rankingi poszczególnych typów 
szkół, np. ostatnio Perspektywy 
zamieściły ranking warszawskich  
gimnazjów.  
W powiecie sochaczewskim 
oficjalnie takich rankingów jeszcze 
nie ma, ale już  są udostępniane 
informacje na temat wyników 
egzaminu maturalnego i one są 
wykorzystywane przez poszczególne 
szkoły podczas akcji promocyjnych  
poprzed zających nabór do klas 
pierwszych. 
 

Właśnie wszedł na ekrany 
najnowszy film Tima Burtona Alicja 
w krainie czarów.  
Tima Burtona na pewno kojarzycie  z 
takimi produkcjami jak: Edward 
Nożycoręki  lub Batman. Oglądałam 
Edwarda już dawno,  wtedy zrobił na 
mnie ogromne wrażenie. Jego 
bohaterem był człowiek, który zamiast  
rąk miał nożyce i pot rafił nimi  
dokonywać cudów, nie w sensie 
dosłownym. Spod nożyc Edwarda 
wychodziły dzieła  sztuki, ale zawsze 
tak jest, kiedy ktoś ma duszę artysty, a 
taką duszę miał Edward.  
Alicja też będzie inna od tych 
ekranizacji, które widzieliśmy do tej  
pory. Film oparty jest na powieści  
Lewisa Carolla „Alicja w krainie 
czarów” i jest to lektura zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych. Podróż  do 
bajecznej krainy i podróż w głąb 
siebie. Trzeba obejrzeć ! 

Dżoint, skręt, blant, ziele, zielsko, 
zioło, grass, marycha. Tak to nazywacie. 
Wszystkim chodzi o to samo – o zielone. -
Wysuszone kwiatostany żeńskich roślin 
konopi (Cannabis indica) zawierające 
substancje psychoaktywne z grupy 
kannabinoli. Spokojnie, nie zamierzam 
zanudzać Was definicjami. Nie będę pisać 
o tym, że marihuana powoduje raka i że 
ogólnie jest szkodliwa, że niszczy wątrobę, 
że otępia. To chyba jasne!  

Trawka, haszysz, skręt. Dziesięć 
złotych i masz zapas na całe dwa dni. 
Widzisz różowe słonie, na nudnej lekcji 
nie rysujesz już kwiatków tylko zielony 
znaczek. Na początku wszystko wydaje się 
ok, spróbowałeś raz czy dwa i spokój?  
Nie, próbujesz kolejny raz. I znowu. Co 
powiedzą koledzy? Tak, najpierw koledzy. 
Szpan przed rówieśnikami. Jaki ja jestem 
cwany, jaka ja boska, jaka wspaniała. 
Wspaniała - dla kogo i dlaczego? 
Wspaniała, ale po co? A potem są próby 
samobójcze i gadka: "jaki ten świat jest 
beznadziejny".  

Od jakiegoś czasu organizowane 
są w Warszawie pod PKiN tzw. Marsze 
Wyzwolenia Konopi.  
„Zioło jednoczy ludzi” – powiedział 
Marley. Niech Wam będzie, jednoczy.  Ale 
w  jakim sensie? Ludzie młodzi, bardzo 
młodzi, w  naszym wieku. Mają 
transparenty, biało-czerwone flagi, rozdają 
jakieś proszki, palą… O, jest policjant. 
Stoi, patrzy, nie reaguje. To impreza 
legalna. Jakiś chłopak, dziewczyna z 
dredami, barwy Brazylii, obrazek z 
Marley’em, śpiewają o wolności? Sen? 
Nie. Marsz Wyzwolenia Konopi. Tak to 
się formalnie nazywa - czytam w 
Internecie. Tak, tak, czemu nie? 
Upowszechnijcie ograniczenie i głupotę, 

nałóg i palenie! Świat i tak jest już 
zepsuty! Do dzieła! 

Uzależnienie jest złe. Wyobraź 
sobie, że jesteś uzależniony od telefonu. 
Przykład popularny, łatwy i prosty. 
Budzisz się rano: komórka. Jesz 
śniadanie: telefon. Idziesz do szkoły: to 
samo. Na lekcjach grasz albo 
esemesujesz pod ławką. Pieką Cię oczy, 
wiesz, że powinieneś przestać, ale tego 
nie zrobisz, bo za dużo Cię to kosztuje. 
Tak samo jest z narkotykami. 
Uzależnieni podporządkowują swoje 
życie temu czy stać ich na trawkę. 
Zaczyna się od trawki. Na początku jest 
fajnie, niezły odlot. Mówią, że wcale nie 
uzależnia. Uzależnia.  
Masz dwie drogi. Właściwie trzy, tyle, że 
z tej trzeciej rzadko kiedy narkoman 
korzysta. Albo pozostajesz przy skrętach, 
Twoje życie traci sens, dochodzi do 
próby samobójczej, albo wchodzisz w 
głąb tego bagna, sięgasz po mocniejsze 
używki. Kaplica. Droga trzecia, 
najkorzystniejsza, jedyna sensowna, ale 
najtrudniejsza. Wyjście z nałogu. 
Zerwanie starych kontaktów i 
rozpoczęcie życia na nowo. Jeszcze raz. 
Kupujesz plac, zastajesz ruderę, by 
wybudować piękny dom musisz ją 
zburzyć. Remont nic nie da. 
Ograniczenie nie pomoże. Mury są stare, 
żadne wzmocnienia nie wytrzymają. Jeśli 
runie, to kaplica. Zburzyć i odbudować!  
Szukaj pomocy, rozmawiaj z innymi 
ludźmi, odetnij się od starego 
towarzystwa, nawiązuj nowe znajomości, 
znajdź swoje hobby, zajmij się czymś 
pożytecznym, przestań  myśleć o "tych" 
sprawach, a z pewnością wszystko 
wyjdzie na dobre☺      Martyna 

Niebezpieczna gra w zielone... Wybierz 

kategorię! 

Życzenia! 
 
Prof.: Powstań! Powstań!, 
powiedziałam! No, 
proszę, powstań! 
 
Klasa: Ale kto? 
 
Prof. Wszyscy! Chcę wam 
życzyć Wesołych Świąt! 
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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 

Czasem bywamy w teatrze,  
tym razem byliśmy nawet 
na premierze! 
Spektaklem „Wewnątrz”  
swój pierwszy sezon  
rozpoczął Teatr Obszar  
Aktywny działający w 
Bielańskim Centrum 
Edukacji Kulturalnej. 
Scenariusz spektaklu  
powstał na podstawie tekstu  
„Uczuciowa mieszan ka” 
słowackiej autorki Zu zany 
Ulicianskiej, ale nie tylko. 
  
O  nietypowej formie 
wystawianej sztuki decydują  
też improwizuje i teksty 
własne autorów – jest to 
przedstawienie 
eksperymentalne łączące 
elementy mockumaentary 
(rodzaj filmu 
dokumentalnego) i teatru. 
Właśnie dzięki tekstom 
własnym aktorów mogliśmy 
odnaleźć w spektaklu 

„swojskie klimaty”. Ewa 
Kania, sochaczewianka 
(córka p. Romy Kani ) 
opowiadając o tworzeniu 
postaci, którą grała,  
nawiązała do swoich 
podróży busem - środkiem 
lokomocji powszechnie 
znanym na trasie 
Sochaczew - Warszawa. I  
tak to po raz kolejny nasze 
miasto zaistniało w sztuce,  
tym razem na deskach 
teatru. 
Spektakl bardzo podobał  
się młodej publiczności, bo 
to ona głównie zapełniła 
widownię teatralną. My 
również byliśmy w tej  
grupie. Podziwialiśmy 
młodych aktorów, ich 
zapał, a przede wszystkim 
niezwykłą ekspresję. 
Dziękujemy za udany 
wieczór i życzymy całej  
grupie teatralnej  kolejnych,  
interesujących spektakli i  
wspaniałej publiczności. 
G. Gajda 
 
Wewnątrz 
reżyseria: Agata Puszcz 
występują: 
Ewa Helena Kania 
Karolina Wojdała 
Jędrzej Taranek 
Damian Łukawski 
 
 

 

 
 

 

 

 


