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NUMER 3 (94)
SOCHACZEW
15 grudnia  2010 r.
CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr.

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIK

W numerze:
Szum rodzi hałas!
Wielki Kopciuch

Jesteśmy 
w internecie

Czytajcie nas na stronie 
internetowej ZS CKP
 zakładka Cichacz2

Poradnik maturzysty
W czym na studniówkę
Stypendyści!

Co lub kogo oglądacie? To Dzień Młodzieży w naszej szkole!

W tym 
wieku 
potrzebne 
są 
miejscówk
i!

Prawie jak 
bliźniaczki!
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Szkolny Informator
Przerwa świąteczna w tym 

roku trwa od 23 grudnia do 
3 stycznia 2011r. 

ŻYCZYMY WESOŁYCH ŚWIAT I 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 

ROKU!!!! 
Ferie zimowe w tym roku 
szkolnym potrwają od 14 
lutego do  28 lutego

Góra grosza
Nasz szkoła w tym 
roku zebrała 131
zł. Bardzo się 
cieszymy. 

Wraz  z  miesięcznikiem  FOCUS 
zapraszamy  nauczycieli  i  uczniów 
do  udziału  w  konkursie „Przygoda 
życia”  na  najciekawszy  scenariusz 
lekcyjny!  Temat  scenariusza  i  jego 
forma?  Wszystko  zależy od inwencji 
uczestników! Na przykład:

• „Atrakcje mojego regionu” – 
reportaż filmowy 

• „Skąd  się  wzięła  nazwa 
mojej  dzielnicy”  – 
prezentacja Powerpoint 

• „Historia  najstarszego 
mieszkańca mojego regionu” 
– wywiad radiowy 

Główna nagroda to realizacja filmu 
popularnonaukowego  według 
zwycięskiego  scenariusza. Powstały 
w ten sposób film będzie wyświetlany 
podczas  seansów  dla  szkół  w  całej 
Polsce!
Gotowe  prace  w  wersji  drukowanej 
lub  w  formie  pliku  elektronicznego 
prosimy  przesyłać  na  adres  redakcji 
Focusa. 
Czekamy do 1 lutego 2011 roku!
Więcej  informacji  na  stronie  
http://www.operon.pl/konkurs_focus 
oraz  
http://www.focus.pl/informacje/konku
rs-przygoda-zycia/

Konkurs

Przedmioty dodatkowe zdawane na maturze 2010
Typ szkoły Przedmiot Liczba zdających Zdawalność w %

ustny pisemny
Liceum j. polski p. rozszerzony 5 100

matematyka p. rozszerzony 7 71
j. angielski p. rozszerzony 1 100 100
j. niemiecki p. rozszerzony 1 100 100

historia 2 50
historia p. rozszerzony 1 100

wiedza o społeczeństwie 8 100
biologia 8 88

biologia p. rozszerzony 1 100
geografia 6 100

geografia p. rozszerzony 1 100
chemia 1 100

chemia p. rozszerzony 1 100
fizyka 4 75

Technikum fizyka 4 25
wiedza o społeczeństwie 4 100

historia 2 100
geografia 7 100
biologia 1 100
chemia 2 100

Zdawalność matur w roku 2010
Typ szkoły Przedmiot Liczba 

zdających Zdawalność w % Na 
Mazowszu W kraju

ustny pisemny ustny pisemny
Liceum j. polski 66 100 98,5 98,14 %

matematyka 66 94 94,17 %
j. angielski 53 98 89 95,45 %
j. niemiecki 10 100 100 98,48 %
j. francuski 3 33 33 98,30 %

Technikum j. polski 41 100 98 93,36 %
matematyka 41 90 78,78 %
j. angielski 32 100 88 76,04 %
j. niemiecki 9 100 100 89,55 %

Technikum 
uzupełniające j. polski 4 100 50 74,52 %

matematyka 4 25 42,14 %
j. angielski 4 50 50 47,07 %

ZSCKP j. polski 111 100 96 95,90 % 98,2 
% 95 %

matematyka 111 90 87,97 % 87 %

j. angielski 89 94 88 88,79 % 96,6 
% 86 %

j. niemiecki 19 100 100 94,82 % 95,1 
% 94 %

j. francuski 3 33 33 98,08 % 98,3 
% 94 %

Zdawalność ogółem - 92 na 111 – 83 % Mazowsze - 82 % Powiat - 72,5 % Kraj - 81 %
Liceum – 57 na 66 – 87 % Mazowsze - 89,5 % Kraj - 91 %
Technikum – 34 na 41 – 83 % Mazowsze - 62,2 % Kraj - 70 %
Technikum uzupełniające – 1 na 4 – 25 % Mazowsze - 23,2 % Kraj - 34 %

Maturalna statystyka

http://www.focus.pl/informacje/konkurs-przygoda-zycia/
http://www.focus.pl/informacje/konkurs-przygoda-zycia/
http://www.operon.pl/konkurs_focus
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W  lutowy  wieczór,  maturzyści 
naszej  szkoły  będą bawić  się. 
Czy macie już kreacje?  A może 
zastanawiacie się, co teraz jest na 
topie?  Hitem są wciąż czerwone 
podwiązki,  nowością  zaś  ,,piny" 
czyli  maturalno  -  studniówkowe 
przypinki,  które  uczennice  szkół 
ponadgimnazjalnych kupują ,,na 
szczęście".

A  co  do  kreacji?  Większość 
dziewczyn  stawia  na  tradycyjne 
stroje,  stonowane  kolory,  proste 
wzory. Dziewczyny, studniówka to 
nie  stypa!  Najciekawsza  jest 
różnorodność, odważne kolory oraz 
wzory.  Tradycyjne,  długie  suknie, 
często  z gorsetami  w  kolorze 
czerni, odcieniach szarości ustępują 
miejsca  krótkim  sukienkom  bez 
ramiączek  -  bombkom  czy 
rozkloszowanym kreacjom w stylu 
musicalu Grease. 

Modne są kokardy, falbany, bogate 
aplikacje  - misterne hafty,  cekiny, 
sztuczne  perły,  koraliki,  ale  też 
wzorzyste  materie  -  kraty,  paski, 
groszki.  Bardziej  odważne 
dziewczyny  stawiają  na  dowcipne 
zestawienia  -  kontrastowe 
połączenia  kolorów.  Modne  są: 
sukienki  odcięte  w  biodrach  lub 
pod biustem oraz  kilkuwarstwowy 
klosz  spódnicy.  Paleta  kolorów 

wzbogaciła  się  o  modne  w 
tym sezonie odcienie fioletu.  Oprócz 
wrzosu  czy  soczystej  śliwki  nosimy 
także turkus, kobalt i czerwień. 

Do  łask  wracają  krawcowe,  wiele 
dziewczyn  jak  i  chłopców  decyduje 
się uszyć swoją kreację czy garnitur u 
zaprzyjaźnionej  specjalistki  lub  w 
profesjonalnym salonie.  Na sukienki 
od  najbardziej rozchwytywanych 
projektantów stać bowiem rodziców o 
naprawdę  zasobnych  portfelach. 
Natomiast  sukienkę  od 
początkującego  designera  możemy 
mieć za kwotę zbliżoną do tej, którą 
zostawimy w butiku.         

 Klaudia 
Lewandowska                                       
                                            

nagrodzeni  stypendiami 
naukowymi. 

Stypendium  Prezesa  Rady 
Ministrów  dostała  Ada 
Laśkiewicz z II a L.O.
Trzy  stypendia  Starosty 
Sochaczewskiego otrzymali: 
-  Artur Stelmaszczyk       z 
klasy IVct2
- Ewelina Górzyńska        z 
klasy III w
-  Karolina  Kwiatkowska  z 
klasy IIIa.
Takie  stypendium  to  przede 
wszystkim  ogromna 
satysfakcja, powód do dumy...
i  co  też  bardzo  ważne, 
konkretne pieniądze.

Czy brakuje nam odwagi!

Bal stu dniówkowy w tym roku 
odbędzie się
w zajeździe Dukat. Bawić się 
będzie około 400 osób.
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Jak rozmawiać? Zdaje nam się, że 
każdy zna odpowiedź na to pytanie, 
ale  czy  na  pewno?  Niektórzy 
powiedzą  za  pomocą  głosu,  inni 
językiem  migowym,  ale  czy  to 
wystarczy?  Co  tak  naprawdę  jest 
nam  potrzebne,  aby  rozmawiać  z 
drugim  człowiekiem  by  go  nie 
urazić,  ani  zanudzić  bezsensowną 
gadaniną? 
W tym artykule postaram się znaleźć 
odpowiedź  na  te  i  inne  pytania 
dotyczące  rozmowy.  Po  pierwsze 
warunkiem  udanej  konwersacji  jest 
przede obecność nadawcy i odbiorcy. 
Jeżeli  nie  ma  co  najmniej  dwóch 
zainteresowanych sobą osób, nie ma 
dialogu,  może  być  tylko  monolog 
samotnej  jednostki  lub  krzyk 
zrozpaczonego  człowieka 
poszukującego partnera do rozmowy.
Każdy z nas ma kogoś, z kim może 
porozmawiać o wszystkim, nieważne, 
czy to jest mama. tata, czy kolega z 
ławki.  Zawsze  jest  ktoś,  komu 
możemy  powiedzieć  o  naszych 
problemach,  odczuciach  i 
marzeniach.
Jedną  z  ważniejszych  rzeczy  jest 
także  kontakt wzrokowy z odbiorcą, 
sprawi  on,  że  będziemy  lepiej 
odebrani  przez  słuchacza.  Kolejnym 
bardzo  ważnym  warunkiem  udanej 
rozmowy  jest  wybór  właściwego 
tematu  dostosowanego  do  sytuacji 
czy wieku odbiorcy. 
Jeszcze  innym  warunkiem  owocnej 
konwersacji jest posługiwanie się tym 

samym kodem, a wiec zbiorem wyrazów, 
dzięki  któremu  się  porozumiewamy. 
Ważne  jest  abyśmy  mówili  językiem 
zrozumianym prze odbiorcę. Nie możemy 
posługiwać  się  slangiem młodzieżowym, 
kiedy komunikujemy się z osobą starszą. 
Komunikat,  który  mamy do  przekazania 
musi  być  jasny  i  zrozumiały,  aby  nie 
odebrano  go  w  innym  znaczeniu  niż 
byśmy tego chcieli. 
Podstawą  udanej  rozmowy  jest  także 
rezygnacja  z  egoistycznego  punktu 
myślenia, podczas konwersacji nie należy 
skupiać  uwagi  swojej  i  słuchacza  na 
własnej osobie. 
Ważne  jest  zaangażowanie  się  w 
rozmowę, poznanie dokładnie poglądów i 
problemów  drugiego  człowieka, 
poświęcenie  odbiorcy  czasu  i  uwagi.  A 
więc jak rozmawiać? Przede wszystkim ta 
rozmowa musi być ciekawa, zarówno dla 
nadawcy  jak  i  odbiorcy.  Należy 
dostosować język do sytuacji, oraz osoby, 
z którą prowadzimy konwersację.  Trzeba 
mówić  jasno  i  zrozumiale,  utrzymać 
kontakt  wzrokowy  z  odbiorcą,  a  przede 
wszystkim porzucić egoistyczne myślenie 
i pomyśleć o potrzebach innych.

Gocha

Wszyscy  dążymy  do  osiągnięcia 
idealnego  wizerunku.  Markowe 
ubrania, buty. Dostrzegamy siebie 
tylko  wtedy  kiedy  jesteśmy  na 
topie. Żaden chłopak przecież nie 
zwróci  uwagi  na  zwykłą  szarą 
myszkę,  bo  jest  wyśmiewany 
przez  swoich  rówieśników.  Moi 
drodzy, uważam, że najlepiej być 
sobą pomimo wszystko. Nie należy 
nikogo  udawać,  ani  też  nikomu 
niczego zazdrościć. 

To, że dziewczyna jest fajnie ubrana 
i  ma kilogramy ,,tapety”  na twarzy 
nie  znaczy,  że  jest  fajna.  Moi 
drodzy,  sami  pomyślcie; 
wolelibyście  ,,wytapetowaną” 
dziewczynę,  która  zamiast  mózgu 
ma. . . właśnie nie wiadomo co ma, 
czy  szarą  skromną  myszkę,  ale 
inteligentną  i  taką,  z  którą  można 
porozmawiać o wszystkim? 
Zapewne  odpowiedzi  będą  różne, 
ale pamiętajcie, że pozory mylą!  
To  szata  zdobi  człowieka,  a  nie 
człowiek szatę” – pamiętajcie o tym.

Gocha

Znamy  uczestników  drugiego  etapu 
konkursu poprawnej polszczyzny i konkursu 
ortograficznego  organizowanych  przez 
Centrum Edukacji Humanistycznej. 
Do  drugiego  etapu  konkursu  poprawnej 
polszczyzny  przeszli:  Karolina 
Kwiatkowska z IIalo,  Paulina Turkowska z 
Ict,  oraz  Katarzyna  Małkowska,,  Łukasz 
Rogowiecki  i  Patrycja  Stelmaszczyk 
wszyscy z Ialo. Każdy z nich zdobył z testu 
22 punkty.
Do drugiego etapu konkursu ortograficznego 
zakwalifikowali  się  Żaneta  Olejniczak  z 
IIalo  i  oraz  Łukasz  Rogowiecki  z  Ialo. 
Oboje zdobyli po 22 punkty. 
Kolejne etapy odbędą się 10 i 13 stycznia.

Tak krawiec kraje jak mu 
materii staje...

Konkursy

javascript:void(0)
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Przypowieści
Paula Coelho

Kto chce ten banknot?

Cassan Said Amer opowiedział mi historię o 
pewnym  wykładowcy.  Trzymając  w  ręku 
dwudziesto  -  dolarowy  banknot,  rozpoczął 
zajęcia od pytania:

-  Czy  ktoś  chce  ten  dwudziestodolarowy  
banknot?
Podniósł  się  las  rąk,  lecz  wykładowca 
dodał:
-  Zanim  go  oddam,  muszę  jeszcze  coś  
zrobić - po czym zmiął go z całej siły. - Czy  
ktoś nadal go chce?
Wciąż widać było podniesione ręce.
- A jeśli zrobię to? - spytał, po czym cisnął  
nim o ścianę, zaczął obrzucać wyzwiskami i  
deptać.  Wreszcie  podniósł  zabrudzony,  
sponiewierany pieniądz i powtórzył pytanie.  
Nadal w górze było mnóstwo rąk.
-  Nigdy  nie  zapomnijcie  tego,  co  
widzieliście,  powiedział  wykładowca.  -  
Niezależnie  od  tego,  co  zrobię  z  tym  
banknotem,  zawsze  będzie  wart  dwa-
dzieścia  dolarów.  W życiu  często  bywamy 
poniewierani,  deptani,  upokarzani  i  
obrażani,  a  mimo  to  wciąż  jesteśmy  tyle  
samo warci.

Udekorowane w kolorowe,  migające 
lampki  oraz  wspaniałe  świąteczne 
ozdoby, zaśnieżone miasto – czas na 
Boże Narodzenie. Święta, zaraz obok 
wakacji, to najbardziej wyczekiwany 
okres w roku. Dlaczego?  Być może 
dlatego, że są wyjątkowe, obdarzone 
niezwykłą  atmosferą.  Uwielbiam 
spacerować  po   „świątecznym” 
mieście.  Nawet  mróz  mi  w  tym nie 
przeszkadza.  Nie  ma  nic 
przyjemniejszego  jak  unicestwianie 
zimna kakao bądź gorącą czekoladą. 
Tak,  uwielbiam  święta  Bożego 
Narodzenia, jak większość ludzi.
Nie ze względu na prezenty, lecz na tę 
magiczną  aurę  –  czas  nadziei, 
spełniania  marzeń…  To  czas 
życzliwości, rodzinnego ciepła. Zapach 
przyozdobionej  choinki,  wałkowanie 
piosenki:  „last  Christmas”,  świąteczne 
reklamy w tym uwielbiana – coca-coli., 
spadający śnieg – to wszystko sprawia, 
że świat wydaje się lepszy. 
Lecz  zaślepieni  świąteczną  magią  nie 
zapominajmy  o  tych,  którzy  na 
nadchodzące  święta  nie  reagują  zbyt 
optymistycznie.  Mam  tu  na  myśli 
ubogich  i  samotnych.  Nie  wystarczy 
zostawić  pusty  talerz  dla  nieznanego 
gościa, warto również wyjść z pomocą. 
Rozejrzyj się 
wkoło,  może  obok  Ciebie  ktoś 
potrzebuje  wsparcia,  chociażby 
dobrego  słowa.  Pomyśl:  a  co  by było 
gdybym był na ich miejscu?

Dżast.

Stypendyści
Mają  powody  do  zadowolenia, 
ponieważ  za  swój  wysiłek  zostali 

Prawdziwe  życie  zaczyna  się  
wraz  z  prawdziwym 
marzeniem.  Kto  potrafi  
marzyć,  nie  stracił  nadziei.  A  
nadzieja może wszystko. 

— Bernhard Langenstein
Felicjan Chrząszcz z Krainy 

Marzeń

Nadzieja  jest  ważnym 
elementem  w  naszym,  życiu. 
Pesymiści mawiają, że jest ona 
matką  głupich.  Lecz  warto 
pamiętać,  że  to  dzięki  niej 
mamy motywację do działania, 
to  ona  podnosi  nas  na  duchu, 
ona  daje  nam  wiarę  w 
niemożliwą moc. 
Nie  pozbywajmy  się  nadziei, 
bo   w  końcu  przecież  musi 
zaświecić  słońce   Miejmy 
nadzieję w sercu i dzielmy się 
nią z innymi,  zwłaszcza w ten 
nadchodzący  magiczny, 
świąteczny  czas,  kiedy 
wszystko jest możliwe.

Dżast..

GwiazdkaCoś dla duszy Cytat:

Kiermasz  ozdób  świątecznych 
zorganizowany przez  Panie:  Ewę Chaber  i 
Magdalenę Osińską - prowadzące świetlicę 
szkolną  -  cieszył  się  dużym 
zainteresowaniem. Prezentowane ozdoby to 
było  rękodzieło  artystyczne,  czyli  wyroby 
własne wymienionych Pań.
Zysk  ze  sprzedaży  wyniósł  około  200  zł. 
Gratulujemy  pomysłu  i  marketingowego 
sukcesu.

Ozdoby świąteczne
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Zbliża  się  koniec  pierwszego 
półrocza,  przed  nami 
wystawianie  proponowanych 
ocen.  Jak  zwykle  zaczyna  się 
wielkie  przebudzenie.  Czy 
można tego uniknąć? 
Nie  da  się  ukryć,  że  często 
używamy  zwrotów:  zaraz, 
potem,  zrobię  to  później, 
jeszcze  mam  czas.  Odkładamy 
wszystko,  wierząc,  że  „potem” 
znajdziemy chwilę, by wypełnić 
nasze  obowiązki.  Kogo,  bym 
nie  zapytała,  każdy  znajduje 
mnóstwo powodów, by odłożyć 
naukę na później, ja 
zresztą  też   Potem  zbieram 
tego przykre konsekwencje. 
Często  okazuje  się,  że  „na 
potem”  odłożyłam  zbyt  wiele 
spraw i  nie  mogę  sobie  z  tym 
wszystkim  poradzić,  rezygnuję 
z  nauczenia  się  jednego 
przedmiotu na rzecz drugiego. 
Dlaczego  się  tak  dzieje?  Być 
może  za  wiele  czasu 
przeznaczamy  na  przyjemności 
–  przecież  ważniejsze  jest  by 
zobaczyć  co nowego dzieje  się 
na  ‘fejsie’  bądź  na  nk.  Nawet 
bezczynne  siedzenie  przy 
komputerze  staje  się 
sensowniejsze, kiedy ma na celu 

odwleczenie  nauki.  Nie  wiem  w  czym 
doszukiwać się winy naszego podejścia do 
obowiązków. Może po prosty nie zdajemy 
sobie sprawy,  jak ważna jest nauka i,  że 
możemy tego żałować. Być może rodzice 
już nie stoją nad nami jak kaci, byśmy się 
uczyli.  Zapominamy,  że  z  wiekiem 
jesteśmy  bardziej  odpowiedzialni  za 
siebie,  w  tym  za  naszą  naukę…  Więc 
może pora na stałe przebudzenie? Przecież 
nikt się za nas nie nauczy! 

Dżast.

Jeśli  posiadasz  własne,  skuteczne  i 
sprawdzone  metody  przygotowywania  się, 
powtarzania, radzenia sobie ze stresem, nie 
eksperymentuj  przesadnie  z  nowymi 
sposobami.  Pamiętaj,  że  dysponujesz 
bezcennym  doświadczeniem  i  sam  siebie 
znasz najlepiej (nawet, jeśli o tym nie jesteś 
przekonany).  Postaraj  się  zamienić  słowo 
"muszę" lub "bardzo chcę" na "potrafię" 
dobrze zdać. Powtarzaj je sobie kilka razy 
dziennie,  a  zobaczysz,  że  zaczniesz  inaczej 
patrzeć na swój egzamin i siebie. 
Postaraj się wykorzystać energię, pobudzenie, 
jakie daje stres, i ukierunkować je na pracę, a 
nie  na  panikę.  Do  tego  potrzebny  jest 
optymalny poziom stresu, być może będziesz 
musiał go obniżyć. Zadbaj o własną kondycję, 
tzn. bądź wypoczęty,  wyspany,  rób regularne 
przerwy,  racjonalnie  się  odżywiaj,  zadbaj  o 
optymalną  dawkę  ruchu  i  aktywności 
fizycznej, zrób dla siebie coś przyjemnego, co 
wprowadza cię w dobry nastrój. Jeśli będziesz 
dobrze  się  czuł,  to  twoja  praca  będzie 
efektywniejsza.  Nie  przesadzaj  z  różnymi 
stymulatorami.  Dostępne  są  rozmaite 
suplementy  (czy  napoje  energetyczne) 
zawierające  m.in.  witaminy  (zwłaszcza  z 
grupy  B),  minerały  (szczególnie  magnez), 
Substancje  te  wzmagają  wydajność  i 
wydolność  procesów  umysłowych,  ale 
przesadzenie z takimi preparatami może mieć 
katastrofalne konsekwencje!!! Pamiętaj:  kawa 
też jest "dopalaczem".
Jeśli  powtarzasz  pewne  partie  materiału, 
postaraj się przestrzegać prawideł uczenia się:
•  Trzymaj  się  typowego  dla  ciebie  sposobu 
zapamiętywania.
• Postaraj się uświadomić sobie, co już umiesz 
i czego chcesz się douczyć.
• Bądź wypoczęty przed pracą. Dobry nastrój 
prawie  zawsze  korzystnie  wpływa  na  jej 
efekty.

• Zrób konkretny plan czasowy, co i w jakim 
czasie  chcesz  powtórzyć.  (Szczegółową 
kartę  czasu  pracy  na  tydzień,  miesiąc  lub 
czas pozostały do egzaminu).
•  Powtarzaj  materiał  w kolejności od tego, 
czego  jeszcze  nie  umiesz  i  wydaje  ci  się 
trudniejsze.
•  Bardzo  ważne  jest,  abyś  kończył  to,  co 
rozpoczynasz.
•  Przy  powtarzaniu  wykorzystuj  znane  ci 
sposoby i wszystkie zmysły, np. podkreślaj, 
przepisuj,  pisz  na  kolorowych  kartkach, 
rysuj,  powtarzaj  głośno,  odpytuj  się, 
recenzuj, opowiadaj to, co umiesz.
• Ważne treści powtarzaj dwa razy dziennie 
i koniecznie przed snem.
• Tam, gdzie się da, spróbuj łączyć podobne 
treści z różnych przedmiotów np. j. polski z 
historią, biologię z chemią. Może dać ci to 
przewagę  zwłaszcza  przy  odpowiedziach 
ustnych.
•  Jeśli  ucząc  się,  zarwiesz  noc  (bo  lubisz 
albo  lepiej  pracuje  ci  się  w nocy),  musisz 
odespać!
•  Na dzień  lub  dwa dni  przed  egzaminem 
zastanów się, czy nie lepiej zadbać o siebie i 
się zrelaksować. Mózg zwykle wykorzystuje 
do "układania" wiedzy i może już nowej nie 
przyswajać w taki sposób, a jakbyś  chciał. 
Pamiętaj,  że tak naprawdę uczysz się kilka 
lat,  a  nie tylko ostatnie  kilkadziesiąt  dni,  i 
utrwalonej  wiedzy  zapewne  masz  więcej, 
niż ci się wydaje.

Milena Orlińska, kl.II alo

Na potem...

Kto ma, tyle wdzięku co ja...
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Większość z nas nie lubi szkoły. Jaka by 
ona nie była, zazwyczaj jawi nam się tylko 
jako  niepotrzebny  obowiązek.  Strata 
czasu,  który  moglibyśmy  przecież 
wykorzystać  lepiej.  Na  poznawanie 
świata, ludzi. Przecież nie po to Bóg dał 
nam  życie,  abyśmy  go  poznali  tylko  z 
teorii z książek, prawda?
 "Większość ludzi żyje życiem innych.  Ich 
myśli to cudze opinie. Ich życie to imitacja. 
Ich  namiętności  to  cytaty."  Napisał  kiedyś 
Oskar Wilde. I ja również korzystam z jego 
słów, a cały ten artykuł opieram na książce, 
którą  niedawno  przeczytałam  "Cokolwiek 
myślisz  LŚYMOP  EINTORWDO"  Paula 
Ardena.  Wywróciła  ona  mój  zaplanowany, 
poukładany  świat  do  góry  nogami.  Wiem 
teraz,  że  szkoła  jako  taka,  ma  nas 
przygotować do ŻYCIA. Nie do matury, nie 
do studiów, nie do pracy - tylko właśnie do 
życia. Dla każdego to słowo może znaczyć 
zupełnie,  co innego.  Ale żeby uświadomić 
sobie,  co  znaczy  właśnie  dla  mnie  trzeba 
najpierw dowiedzieć się, o czym się marzy. 
Co chcielibyśmy osiągnąć. Konkretnie, bez 
owijania w bawełnę. Czy naprawdę Twoim 
marzeniem jest skończyć Ekonomię, Fizykę, 
Marketing?  Czy może  wszyscy  mówią,  że 
tak jest bezpiecznie, porządnie, dobrze…
 Tak  naprawdę  sami  nie  wiemy,  czego 
chcemy,  bo  ktoś  wcisnął  nas  w  schemat, 
którego  pilnie  przestrzegamy.  Szkoła, 
matura, studia, praca, rodzina, dzieci i...? A 
gdyby tak coś opuścić? Coś dodać? A może 
zupełnie wszystko zmienić? Co wtedy? Nie 
chcę  nikogo  tu  oczywiście  namawiać  do 
porzucenia  marzeń  o  studiach,  czy 
dzieciach,  ale  niech  nie  powstrzymuje  nas 
strach  przed  podjęciem  złych  decyzji.  Złe 
decyzje pchają nas w jakimś kierunku, coś 
nam pokazują, do czegoś doprowadzają. 
Złe  decyzje  to  najczęściej  jedyne  dobre 
decyzje. Dlatego nie martwcie się, jeśli nie 
idzie Wam nauka w szkole.  Jeśli  oblejecie 

maturę, lub nie dostaniecie się na studia. Może to 
właśnie najlepsze, co mogło was spotkać? Może 
dzięki  temu nareszcie  coś  w waszym  życiu  się 
zmieni.  Coś,  na  co  czekaliście  od  dawna. 
Będziecie  mogli  zacząć  od  początku.  Ale  czy 
ktoś  z nas już teraz wie,  czego pragnie? Ja nie 
wiem.  Dlatego  piszę  ten  artykuł.  Żeby  samą 
siebie przekonać do jakiegoś ruchu w inną stronę 
niż zaplanowałam. Wielu jest takich ludzi i wielu 
jest  tez  takich,  którzy  nie  wierzą,  że  w szkole 
mogą  się  czegoś  o  sobie  dowiedzieć.  Tu 
najczęściej orientujemy się, czego na pewno nie 
chcemy,  czego  nie  lubimy,  i  przeciwko  czemu 
jesteśmy.  A to już coś.  To jest  jakiś  początek. 
Dlaczego  nie  pójść  za  tym  dalej?  Skoro 
większość z nas już teraz wie, że nie interesuje go 
nudne, monotonne życie  od godziny A rano do 
godziny B wieczorem, w przestrzeni od punktu x 
do punktu, to, dlaczego większość ludzi właśnie 
tak  żyje?  Czy na  pewno  tego  chcieli?  Czy  tak 
wyszło,  bo  dali  się  prowadzić  i  zapomnieli  o 
podejmowaniu ryzyka? 
Po wielu zmaganiach dotarli wreszcie na szczyt, 
a stamtąd to już można tylko zlecieć w dół… A z 
tego miejsca, po co znów podejmować się trudu 
wspinaczki skoro wszystko tam już widzieliśmy? 
Lepiej  uwić  sobie  tu  na  dnie  miłe  gniazdko  i 
czekać aż spadną ci śmiałkowie, którzy wyruszyli 
cięższym  szlakiem  i  aby  pobłogosławić  ich 
jeszcze przed kolejną próbą.
Zaskakujmy samych siebie i  innych.  Dajmy się 
zauważyć przede wszystkim sobie. Nie kierujmy 
się  tylko  schematami.  Podejmujmy  też  złe 
decyzje i żyjmy, żyjmy, żyjmy!
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Każdy z nas ma chyba coś co pozwala mu 
zapomnieć o trudach codziennego życia.
W  natłoku  tych  wszystkich  spraw  i  w 
ciągłym gonieniu za czymś, co później i tak 
okazuje się mało istotną rzeczą.  Niektórzy 
by  wyłączyć  się  od  tego  wszystkiego  i 
zapomnieć choć na chwilę o problemach lub 
stresie,  słuchają  muzyki,  mało  istotne, 
jakiego  gatunku  ważne,  że  odprężają  się 
przy niej i mogą uspokoić swoje nerwy.
Dość  popularnym  sposobem  na  relaks  jest 
odpoczynek  przez  sport,  czas  gdy  idą  na 
trening  i  zapominają  o  wszystkim i  skupiają 
się  wyłącznie  na  tym,  by  doskonalić  swoje 
umiejętności, bo to daje im satysfakcje, czują, 
że się w tym spełniają.
Mógłbym  wymienić  jeszcze  setki  sposobów, 
ale każdy ma swój. Więc czy to muzyka, sport, 
taniec,  zakupy,   no  ale  to  bardziej  odpręża 
kobiety,  bo  mężczyzny  raczej  nie  odpręży, 
wręcz odwrotnie. Więc myślę że każdy musi 
mieć  coś,  do  czego  ucieka  w  wolnych 
chwilach, bo gdyby nie takie rzeczy to sądzę 
że  za  długo  byśmy  nie  wytrzymali  i 
zwariowalibyśmy,  a  na  pewno,  żylibyśmy 
krócej.  Z  badań  wynika  że  osoby  żyjące  w 
stresie  częściej  zapadają  na  choroby 
nowotworowe i choroby związane z układem 
krwionośnym. 
Lecz z tym wszystkim, czyli ze sposobami na 
relaks  często  łączy  się  jedno  słowo 
"odrębność"   bo  zdarza  się  tak  że  człowiek 
zamyka się na innych, bo te jego ''sposoby''  są 
często  niezrozumiałe  dla  innych  i  z  tego 
powodu jest odrzucany.
Zamykamy  się  w  grupach  często  nie  zdając 
sobie nawet z tego sprawy, te grupy to osoby, 
które do nas pasują,  najczęściej mają te same 
zainteresowania co my ale co z tymi,  którzy 
mają inny światopogląd i trochę inaczej patrzą 
na świat niż my. Najczęściej zostają sami a co 

gorsze  są  wyśmiewani.  Większość  ludzi, 
których ''znamy'' a przynajmniej tak nam się 
wydaje  może  się  czuć  odrzuconymi  ze 
względu  na  to  co  myśli,  robi  lub  jak  się 
ubiera  i  jestem  przekonany,  że  i  waszej 
klasie  są tacy ludzie,  którzy nie pasują do 
żadnej  z  grup,  więc  może  rozejrzyjcie  się 
dookoła  siebie  i  pogadacie  z nimi,  jeśli  w 
ogóle  stać  was  na  taki  ruch.  Bo  jeśli 
będziemy odrzucać ludzi patrząc na to, jak 
się ubierają lub na to czego słuchają a nie 
będzie to zgodne z naszymi upodobaniami i 
jeśli to ma powodować, że ludzie odrzucają 
innych  ludzi,  to  niedługo  staniemy  się 
plastikiem pod przykryciem, któremu opinie 
narzuca  większość.  I  staniemy  się  ludźmi 
bez  swojego  zdania,  światopoglądu  lub 
mającymi  go   w  stopniu  bardzo 
ograniczonym i nie będzie nam się chciało 
podjąć tego wysiłku i wyrobić własny, bo to 
wiąże   się  z  myśleniem  o  rzeczach,  o 
których nie chce nam się myśleć. 
Myśleć  to  znaczy zadawać sobie  pytania  i 
próbować  znaleźć  na  nie  odpowiedzi, 
dlatego niektórym łatwiej i prościej jest żyć 
w takim stanie, bo gdy nie ma pytań, nie ma 
niektórych problemów.

"Aby stać się lepszym nie musisz czekać na 
lepszy świat"
 -Phil Bosmans

napisane przez; Pablo
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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

Pokaz mody przygotowany na Powiatowe Dni 
Retoryki w Teresinie przez klasę I a L.O. 
odniósł ogromny sukces. „Bohaterowie spod 
ciemnej gwiazdy” - to jego temat przewodni. 
Jury nagrodziło tę wyjątkową grupę Złotym 
Kopciuchem

W  kuluarach 
nie nudziliśmy 
się, chociaż 
scena to nasz 
żywioł!

Jak wam 
się 
podobam!

On jest 
the 
best!

A kto przysięgę 
naruszy, ach 
biada jemu...
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