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NUMER 8 (86) 

SOCHACZEW 

!5 kwietnia 2010 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:  

Gdzie  

ci mężczyźni! 

Jesteśmy  

w internecie 

Czytajcie nas na stronie 

internetowej ZS CKP 

zakładka Cichacz2 

Uśmiechnij się! 

O zawodzie dziennikarza marzy wielu, jego specyfikę 

poznaliśmy dzięki warsztatom w Wyższej Szkole 

Informatyki Zarządzania i Administracji 

 

Sposoby na chandrę 
 
1. Zjedz czekoladę. To nie żart! 
Czekolada zawiera substancję, która 
poprawia nastrój. Tylko nie za 
dużo tych słodyczy! :p 
2. Ćwicz!! W czasie wysiłku wydziela 
się hormon szczęścia. Sprawdźcie to!! 
3. Włącz muzykę i tańcz do upadłego.   
4. Śmiej się z byle powodu.  
5. Zrób porządek z ciuchami. Tylko 
niepotrzebnie zalegają w szafie. 
6. Noś różowe okulary. Zobaczysz 
świat w innych kolorach. 
7. Przelej na papier swe smutki.  
8. Ciągle powtarzaj sobie, że masz 
wspaniały humor. 
9.  Pamiętaj, że są znajomi i kumple...  
Spotkanie z nimi na pewno ci  
pomoże... 
 
                                   Paulina 3cT2 

Konkurs Chopinowski 

Warsztaty 

publicystyczne 

W szkole: 
 
- Hej, ty tam, pod oknem - kiedy był 
pierwszy rozbiór polski? Pyta 
nauczyciel. 
- Nie wiem. 
- A w którym roku była bitwa pod 
Grunwaldem? 
- Nie pamiętam 
- To co ty właściwie wiesz? Jak 
chcesz zdać maturę? 
- Ale ja tu tylko kaloryfer 
naprawiam.  
 
Rodzina je spokojnie obiad, aż tu 
nagle wpada Jasiu i drze się: 
- Mamo, babciu, siostro, Tatuś się 
powiesił na poddaszu. 
Wszyscy rzucają łyżki i talerze i 
pędza po schodach na górę, a Jasiu 
spokojnie: 
- Prima aprilis... 
No to wszyscy wielkie "UFFFFF"... 
A Jasiu kończy: 
- ... w piwnicy...  
 
Nauczyciel napisał na tablicy wzór 
chemiczny i otworzył dziennik: 
- Małgosiu, co to za wzór? 
- To jest... No, mam to na końcu 

języka... 
- Dziecko, wypluj to szybko! - mówi 
nauczyciel. - To kwas siarkowy...  
 
Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś na matematyce? 
- Szukaliśmy wspólnego mianownika. 
- Coś podobnego! Kiedy ja byłem w 
szkole, też szukaliśmy wspólnego 
mianownika! Że też nikt go do tej pory 
nie znalazł... 
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Konkurs Chopinowski 

Właśnie zakończyliśmy (29.03) w 
naszej szkole Konkurs 
Chopinowski pod hasłem „Rodem 
Warszawianin, sercem Polak, a 
talentem świata obywatel”. Jego 
organizatorami była klasa I a L.O. 
pod przewodnictwem Grażyny 
Bolimowskiej-Gajdy. Do udziału 
w konkursie  zgłosiło się osiem 
zespołów -  zainteresowanie mile 
zaskoczyło organizatorów.  
Konkurs składał się z trzech części:  
pytań dotyczących życia i  
twórczości Chopina, rozpoznawania 
fragmentów utworów i prezentacji  
multimedialnej. Po przyznaniu 
punktów za każdą  z części i  po 
obliczeniu końcowych wyników,  
wyłonili śmy zwycięzców.  
I miejsce zajęli przedstawiciele 
klasy I a L.O., II  miejsce - drużyna 
z I b L.O.,  natomiast III uczniowie 
z II e Technikum. Jako, że byłam w 
grupie organizującej konkurs,  

O zachowaniu chłopaków w szkole,  
niewiele dobrego można powied zieć.  
Przekraczają oni wszelkie normy,  
nieważne, czy to jest lekcja, czy 
przerwa. Prezentują chyba 
najni ższy poziom kultury osobistej, 
oczywiście nie wszyscy.  
Zapominają, w jakim miejscu się 
znajdują, lekceważą otoczenie.  
Próbując zaistnieć wśród swoich 
rówieśników, robią rzeczy, którymi po 
prostu się ośmieszają. Popisując się,  
przeszkadzając w lekcji schodzą  do 
poziomu siedmiolatka, myślą, że to, co 
robią jest fajne. A to nie jest fajne,  
zwłaszcza dla dziewczyn. Chcą być  
fajni, a  stają się żałośni i nie zdają  
sobie z tego sprawy, albo nie chcą  
zdawać sobie z tego sprawy.  
Wielu chłopaków nie wie, co oznacza 
szacunek, kultura w stosunku do płci  
przeciwnej, a także własnej. Dotyczy 
to przede wszystkim klas pierwszych,  
liceum, technikum, nie wspominając 
już o zawodówce.  
Nie zdobywają się nawet na takie 
drobne gesty jak przepuszczenie 
dziewczyny w drzwiach. Żeby zająć  
ostatnią ławkę  w klasie niektórzy 
stratowaliby wszystkich po drodze.   
Przepychają się jak dzikusy! A 
przecież należy nam się  
pierwszeństwo, niezależnie od wieku,  
wyglądu, czy też sylwetki. Bywają  
również chamscy, niektórzy już po 
prostu tacy są. Pokazują obraźliwe 
gesty i myślą, że to jest dowcipne. 

Mogłabym tu wymienić nazwiska, 
ale tego nie zrobię. Niektórzy 
odpowiadają w arogancki sposób, 
nawet nauczycielowi. Założą  
dresy, bluzę i rzucą kilka 
przekleństw i wydaje im się, że są  
fajni.  
Widząc dziewczynę zaczynają ją  
obgadywać, obrażać, wyśmiewać,  
nie znając jej i nie wiedząc, jaka 
naprawdę jest, jak się czuje.  
Niektórzy chyba zatrzymali się w 
rozwoju, ponieważ nadają na 
falach, których nikt poza nimi i  
ich koleżkami nie rozumie! 
Na szczęście, to nie wszyscy! Są  
jeszcze normalni, kulturalni i nie 
chamscy, lecz sympatyczni  
chłopcy. Opamiętajcie Się!! 

  
                 Violeta 

Gdzie ci mężczyźni! 

chciałabym przede wszystkim 
podziękować uczestnikom za udział i  
zainteresowanie tematem. Muszę  
jednak zauważyć, że na niektórych 
zespołach zawiedliśmy. Być może ich 
członkowie  liczyli na pytania testowe,  
a tu spotkało ich rozczarowanie. No 
cóż, nie ma tego złego, co by na dobre 
nie wyszło, następnym razem będą  
wiedzieli jak się przygotować ;) 
Gratuluję zwycięzcom, zwłaszcza, że 
zwycięskie zespoły przygotowały 
bardzo interesujące prezentacje 
multimedialne, za które otrzymały 
dodatkowe punkty. Gratulacje! :) 
(fotoreportaż z konkursu w następnym 
numerze) 

Dżast. 

Firmie Mars Polska  
dziękujemy za nagrody! 
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Nadmierne, a nawet samo oglądanie 
Tv czyni więcej niedobrego dla 
Twojego umysłu niż może Ci się 
wydawać! 
Oczywiście, telewizja ma swoje 
zalety i z pewności ą w tych czasach 
łatwo jest znaleźć dużo 
wartościowych programów, które 
mogą nas czegoś nauczyć. Jednak 
większość osób nie zdaje sobie 
sprawy z tego, jak bardzo 
negatywny wpływ może mieć  
telewizja na ich życie.  
Telewizja zabija wyobraźnię ! Ten 
środek przekazu ogranicza się  
jedynie do możliwości zmiany 
programu. Jednak wybierając daną  
stację telewizyjną wszystko mamy 
podane jak na tacy. Nasza 
aktywność spada do zera. Wychodzi  
na to, że osoba oglądająca telewizję  
sama w ogóle nie myśli. Oczy 
wlepione w ekran dostają gotowe 
schematy, które niszczą zdolność do 
kreatywnego i twórczego myślenia.  
Oglądający ją, telemaniacy tracą  
umiejętność używania swojej  
wyobraźni.  
Wpatrzeni w migające obrazy 
stopniowo tracimy zdolność  
samodzielnego myślenia i  
oddzielania dobra od zła, prawdy od 
kłamstwa, wiotczeją nasze mięśnie i  
nasze więzi z otoczeniem. Leżąc lub 
siedząc przed telewizorem,  
telewidzowie kojarzą  ogarniające 

ich poczucie relaksacji z samym 
oglądaniem. Tak tworzy się nawyk 
sięgania po pilota. 
Doświadczając gorszego 
samopoczucia po wyłączeniu 
telewizora, spędzamy przy nim 
coraz więcej czasu co wprowadza 
nas w błędne koło, gdyż im dłużej  
oglądamy telewizję, tym mamy 
gorsze samopoczucie - im mamy 
gorsze samopoczucie, tym częściej i  
dłużej oglądamy. Do gorszego 
samopoczucia dołącza się wkrótce 
zakłopotanie i poczucie winy, że tak 
nieproduktywnie tracimy czas i  
mamy gorsze wyniki np. w szkole.. 
Na pewno każdy z nas przyłapał się  
na mówieniu do siebie "och, ale 
jestem leń, siedzę przed tym 
telewizorem, a nic na jutro nie 
przygotowałem! " Siedząc przed 
ekranem zatracamy zdolność  
samodzielnego myślenia,  
rozumienia i kojarzenia faktów.  
Programy telewizyjne się ogląda.  
Nie trzeba ich rozumieć. Trudno 
natomiast przeczytać książkę, której  
się nie rozumie. Jeśli jednak 
podejdziemy do niej ostrożnie i  
racjonalnie - może zapewnić nam 
godziwą i interesującą rozrywkę. ;) 
Ale pamiętajmy: co za dużo to nie 
zdrowo !  

Tusia 
 

 

Nie było łatwo, ale 
dali rad ę!  
Przeciąganie liny to 
raczej męska 
dyscyplina i tu 
panowie chcą przede 
wszystkim błyszczeć,  
ale dziewczyny 
pokazały, że słaba 
płeć nie tak do końca 
jest słaba i gdy trzeba 
potrafi równie ż  
pociągnąć za linę! 
To dobrze, że wielu  
naszych koleżanek i  
kolegów uczestniczy 
w ró żnych  
zmaganiach 
sportowych. 
Współczujemy tym,  
którym nic się  nie 
chce.  Ani walczyć ani 
kibicować! Najgorszy 
jest marazm! Nawet 
nie wiedzą, co tracą! 
 
Oto wyniki  
w przeciąganiu 
liną! 
 
Chłopcy:  
I miejsce II sz 
II miejsce I az 
III miejsce I bt 
 
Dziewczyny: 
 
I miejsce II dt 
II miejsce I dt 

Silni i silniejsi! 



. 
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25 marca grupa uczniów naszej 
szkoły pod opieką Pani Lucyny 
Sobieraj uczestniczyła V 
Konferencji Sochaczewskiego 
Partners twa Lokalnego: 
„Opracowanie projektów 
rozwoju gospodarczego w celu  
tworzenia nowych miejsc pracy 
oraz przygotowanie do ich  
oceny". 
    Wszystkich gości powitał 
Starosta powiatu 
sochaczewskiego Pan Tadeusz 
Kory ś i Dyrektor PUP Pan  
Krzysztof Wasilewski. 
 
Bardzo szczegółowo został  
przedstawiony program V 
Konferencji „Sochaczewskie 
Partnerstwo Lokalne". Następnie 
przedstawiona została prezentacja 
Gminy Sochaczew. Bardzo 
dokładnie i z humorem omówił ją  
Wójt Gminy Pan Mirosław 
Orliński.  
Konferencja była prowadzona 
przez eksperta w dziedzinie 
partnerstwa lokalnego, Panią  
Jadwigę Olszowską-Urban.  Jej 
celem było opracowanie 
propozycji projektów w celu 
ożywienia społeczno- 
gospodarczego i  tworzenia miejsc 
pracy na terenie powiatu 
sochaczewskiego. 
Projekty zostały podzielone na 
takie kategorie jak: biznes,  
turystyka, informacja ,  

 
młodzież i dzieci.   
 
Każdy uczestnik wybrał tę  
dziedzinę, w której czuł się  
najlepiej. Oczywiście każda grupa 
musiała wstępnie opracować  
wizję projektu i omówić  
problemy... Następnie w skrócie 
liderzy grup przedstawiali swoje 
pomysły do realizacji.  
Uczniowie naszej szkoły oraz 
Pani Lucyna Sobieraj dołączyli do 
grupy projektu: Młodzież i dzieci,  
pod hasłami: 
- "Zostań z nami" (młodzież) 
- "Pozyskiwanie Nowych Kadr 
dla Firm "Mądrze i Nowocześnie" 
- "Sieć Prywatnych Placówek 
Żłobkowo-Przedszkolnych" 
 
Po podsumowaniu i zakończeniu 
V Konferencji Starosta Powiatu 
Sochaczewskiego oraz Dyrektor 
PUP zaprosili wszystkich na 
poczęstunek. 
Jesteśmy zadowoleni z udziału w 
konferencji i  chętnie angażujemy 
się w realizację projektów. 
  

 
 

Paulina 3ct2 

Kibice i sportowcy 

Najwi ększą widownię 
zgromadził oczywiście 
mecz piłki koszykowej, 
ale równie emocjonujące 
były inne konkurencje. 
Oto ich wyniki: 
 
Tenis ziemny - tu 
królowała Małgosia 
Ziętek  z II b L.O.  
Rzuty do kosza: 
I miejsce - Marcin 
Piasecki klasa III L.O. 
II miejsce – Kacper   
Kopaczewski klasa  III c 
L.O. 
3.miejsce – Patryk 
Siekiera – III b L.O. 
Dziewczyny: 
I. miejsce Ania 
Lewandowska klasa II a 

L.O. 
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17 marca dwie klasy z naszej szkoły 
– I ALO i II ALO, uczestniczyły w 
warsztatach publicystycznych, które 
odbyły się w Wyższej Szkole 
Informatyki, Zarządzania i  
Administracji w Warszawie.  
Prowadzącym warsztaty był red.  
Tomasz Terlikowski- polski 
dziennikarz, publicysta, tłumacz i 
działacz katolicki, znany m.in. z 
prowadzenia magazynów 
historycznych w TVP Historia oraz 
publikacji w znanych polskich 
gazetach.  
Wykład trwał około trzech godzin. 
Dotyczył przeobrażenia kultury 
słowa w kulturę obrazu, co oznacza,  
że telewizja zaczyna mieć większy 
wpływ na odbiorcę niż prasa,  
poprzez wywoływanie obrazem 
emocji.  
Dzięki tym warsztatom poznaliśmy 
schemat działania mediów oraz 
sposoby na pisanie dobrych 
artykułów. Poznaliśmy, czym tak 
naprawdę jest publicystyka. 
Dowiedzieliśmy się również, na 
czym polega praca dziennikarza i co 
w niej jest pozytywnego. Jak to ujął  
red. Tomasz Terlikowski 
„dziennikarstwo to przygoda”. Obok 
naszego wykładowcy warsztaty 
prowadzili także inni znani  
dziennikarze m.in. Kuba Klawiert i  
Iwona Kubicz. Moje wrażenia są jak 
najbardziej pozytywne. Wiele 
wyniosłam z tego spotkania. 
Dowiedziałam się, że należy 

traktować z dystansem to, co jest 
w nich ukazywane. Zachęcam 
wszystkich do udziału w tego typu 
warsztatach. 
Wszyscy uczestnicy warsztatów 
otrzymali dyplomy.  
  Dżast 
 
Organizator Warsztatów Wyższa 
Szkoła Informatyki Zarządzania i  
Marketingu zapowiada 
organizację kolejnych warsztatów,  
tym razem ma to być Radiowa 
Akademia Dziennikarstwa i  
Telewizyjna Akademia 
Dziennikarstwa.  Zajęcia mają się  
odbywać również w studiu 
telewizyjnym i radiowym. 
 Gorsza wiadomość  jest taka, że 
są one odpłatne, (te, na których 
byliśmy były bezpłatne), cykl  
pięciu  spotkań kosztuje 100 zł od 
uczestnika. 
 
Oto jak ma wyglądać dzień w r edakcji! 

 
a) kolegium redakcyjne; omówienie 
tematów do wieczornego dziennika; 

kalendarium, przegląd porannej 
prasy; 

b) podział  na grupy: grupa 
serwisowa/prezenterska tworzy 

serwis informacyjny,  grupa 
reporterska zastanawia się, jak 

przygotować dźwięki i napisać do 

nich podprowadzenia 

Mamy swoje 
cheerleaderki!  
Dziewczyny już 
wcześniej 
prezentowały swoje 
umiejętności, ale 
tym razem ich 
występ był  
wyjątkowo udany. 
Kibice obserwujący 
mecz koszykówki,  
nauczyciele  kontra 
uczniowie byli pod 
wrażeniem, 
zarówno urody jak 
i talentów 
tanecznych swoich 
koleżanek.  
Mecz miał więc 
bardzo profesjonalną 
oprawę, a 
cheerleaderki były 
niewątpliwe 
największą ozdobą 
szkolnego dnia 
sportu.  
Najlepszym graczem  
na boisku okazał się 
Piotrek 
Kaczmarczyk z 
klasy II został CT. 
Wygrali uczniowie 
46 do 26. 



11      6 

 

 

 

 I miejsce w grze  
w warcaby zajął  
Emil Pankowski z klasy 
II s.  
 
Tym razem dziewczynom 
z I a L.O. nie udało się go 
pokonać, chociaż Olga 
Wawrzyńczak, Milena 
Wieczorek i Marta 
Sałacińska bardzo się 
starały.  
Muszą poczekać na 
następną okazję, by się 
zrewanżować.  
Dziewczyny przyznają, że 

przeciwnik był trudny! 

Tu trzeba myśleć! 

19 marca w naszej               
szkole odbył się Dzień  
Sportu zorganizowany przez 
Iwonę Pakulską oraz Paulinę  
Woźnicką. Impreza trwała  
od godziny 9.00 do 13.00.  
Klasy konkurowały między 
sobą w grach i zabawach 
zespołowych np. w 
przeciąganiu liny. 
Indywidualne punkty 
uczniowie zdobywali w 
takich konkurencjach jak 
tenis ziemny, rzuty do kosza 
czy warcaby. Mecz piłki 
koszykowej został rozegrany 
między uczniami  
poszczególnych klas i  
nauczycielami. Zwycięzcami  
okazali się uczniowie 
ogrywając nauczycieli 46- 

26. Mecz sędziował Pan 
Artur Bednarski z LO im. 
Fryderyka Chopina, 
komentatorem meczu był 
Pan Tomasz Ertman.  

Emilia 
 

Sponsorami  
Dnia Sportu byli: 

 
Mars Polska,  
Bakoma,  
Państwo Janiakowie, 
Cukiernia Lukrecja,  
Cukiernia 
Chodakowianka,  
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Z cyklu „Zdrad z ę Ci sekret 
szczęścia- po prostu bądź  
szczęśliwy!” 
Wbrew pozorom o naszym 
szczęściu nie decyduje to, co nam 
się w życiu przydarza, ale jak na to 
reagujemy. Na przykład, pewna 
osoba mogłaby po stracie pracy 
uznać, że przed nią stoją nowe 
doświadczenia, że może 
wykorzystać nowe szanse i  
poszukać nowych perspektyw.  
Natomiast druga osoba w podobnej  
sytuacji mogłaby z rozpaczy 
wyskoczyć  z dwudziestego piętra.  
Jeden człowiek widzi tragedię, a 
drugi dostrzega otwierające się  
możliwości. Świat ma tyle barw ile 
sam w nim dostrzegasz. Szczęście 
zależy od wybranego przez nas 
sposobu myślenia. Abym być  
rzeczywiście szczęśliwym należy 
skupiać się na pozytywnych 
aspektach życia oraz dobrych 
myślach. Często postępujemy wręcz 
odwrotnie! Rozpamiętujemy 
przykre słowa wypowiedziane w 
naszym kierunku, zapominając o 
komplementach. Pamiętaj, że 
możesz panować nad swoim 
umysłem, więc myśl pozytywnie! 
Poszukaj dobrych rzeczy w swoim 
życiu. Jedna osoba widzi piękny 
pejzaż za oknem, druga-brudną  
szybę. Ty wybierasz jak postrzegasz 
świat i jak kierujesz swoje myśli. 

                                         
Dżast. 

  

 

Świat budzi się do życia.  
Przebiśniegi zaczęły kwitn ąć,  
ptaki śpiewają. Tak to wiosna!!! 
Czyli począ tek wagarów... 
Wagary to dla uczniów silna 
pokusa. Miło można spędzi ć czas 
w kinie, kafejce, parku... To 
chwila totalnej swobody, 
odprężenia, okazja do przeżycia 
fajnej przygody.  
Dlaczego uczniowie uciekają                   
z lekcji...? 
To może być  impuls: "wiejemy z 
matmy?" i już grupa uczniów 
wybiega ze śmiechem ze szkoły. 
Przyczyną może być też lęk przed 
negatywną oceną.  
Jest bard zo niewielu uczniów,  
którzy nigdy nie uciekli ze szkoły.  
Tym bardziej obecnie. Jednorazowe 
wagary zazwyczaj nie wiążą się z 
poważnymi konsekwencjami i  
nawet większość samych 
nauczycieli uważa je za jedną z 
wielu "prób dorosłości", przez które 
należy przejść.    
Wagarujący uczniowie potrafią się  
świetnie kamuflować przed 
rodzicami - wychodzą z domu, 
opowiadają, co było w szkole,  
wieczorem ślęczą nad książkami. 
Dlatego dla większości rodziców 
wiadomość, że ich dziecko wagaruje 
jest dużym zaskoczeniem... 
Oby ta wiosna nie zawróciła wam 
całkiem w głowie! 

 Paulina 3ct2 

Zapasy czy łucznictwo? Szczęście 

Uczestnicy spotkania z łuczniczką Katarzyną Klatą  

i zapaśnikiem Krzysztofem Walencikiem zachęcani byli 

do uprawiania tych dyscyplin sportu! 

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

W czasie spotkania 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Dziennikarstwo 

to przygoda, 

rozpocznij ją  

z nami! 

Tomasz Terlikowski  Kuba Klawiter Michał Pierzchała 

Iwona Kubicz  

tryskała 

optymizmem! 

Znam media  

od  kuchni! 

Jeszcze nie 

wiemy, czy 

zrobimy karierę 

w telewizji! 

Na razie są 

słuchaczami, ale 

mogą być 

konkurencją! 


