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CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr.

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIK

21 marca  udaliśmy  się  do  kina na 
film  pt.  Czarny  Czwartek.  Antoni 
Krauze  przypomina  jedną  z 
najmroczniejszych  kart  w  historii 
PRL-u. Dramatyczne wydarzenia w 
Gdyni  w  1970  roku.  Na  uwagę 
zasługują sceny z życia w ówczesnej 
Polsce. 

Produkcja  wykonana  z  rozmachem, 
trzymająca  cały  czas  w  napięciu, 
uzupełniona  świetnymi  materiałami 
archiwalnymi.  To  historia  nas 
wszystkich, Polaków, którym przyszło 
żyć w czasach kartek i rosnących cen 
żywności. 

Władze  wprowadziły  przed  świętami 
monstrualne  podwyżki  żywności, 
zapominając  o  jednoczesnym 
wzroście  wypłat.  Zbuntowani 
robotnicy  ze  stoczni  w  Gdyni  oraz 
mieszkańcy  Gdańska  wychodzą  na 
ulice  odmawiając  wykonywania 
pracy,  w ten sposób chcą wywalczyć 
lepsze warunki dla swoich rodzin. 
Film  przepełniony  jest  scenami 
zbiorowymi,  ale  jako  indywidualną 
jednostkę  poznajemy  trudną  sytuację 
rodziny  Brunona  i  Stefanii  Drywa. 
Dzięki  nim  doskonale  oglądamy 
warunki,  w jakich w Polsce przyszło 
żyć wtedy ludziom, choćby borykanie 
się z trudną sytuacją mieszkaniową i 
ekonomiczną.

W  „Czarnym  czwartku”  nie  zabrakło 
przedmiotów,  które  obrazują  ówczesną 
rzeczywistość  np.  pralki  Frani,  która 
pożyczania  jest  na  pranie  od  sąsiadki, 
syfonów,  czy  popularnych  ówcześnie 
nys.  Każdy  element  został  dobrany 
znakomicie  tworząc  niepowtarzalny 
charakter filmu.
Wstrząsające  sceny  wywołują 
poruszenie.  Czy  naprawdę  „do 
kontrrewolucji  się  tylko  strzela”. 
Zastanawiające,  dlaczego  obywatel 
Polski strzelał do rodaka. 
 
Na  uwagę  zasługują  wybitne  kreacje 
Piotra  Fronczewskiego  jako  Zenona 
Kliszki  oraz Wojciecha Pszoniaka jako 
Władysława  Gomułki,  a  także 
wzruszające role debiutującej na ekranie 
Marty Honzatko

Projekcja  godna  polecenia,  doskonała 
lekcja  historii.  Film  zamyka  świetny 
utwór Kazika Staszewskiego „Ballada o 
Janku Wiśniewskim”.

Gocha

CZARNY CZWARTEK

Granice kłamstwa
Sex, drugs 
& electro music!

Dla kogo SPAT?
Dylematy 
maturzysty!
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W  szkole  obowiązują  zasady,  jak  w 
każdej  dziedzinie  życia.  Czasem 
odstępujemy od  tych  zasad,  na  przykład 
ściągamy.  Jednak  nawet  ściąganie  ma 
swoje  granice”  dopuszczalności,  jeśli  w 
ogóle można tak stwierdzić… 
Gotowce tę granicę przekraczają. Prawdą 
jest,  że  robienie  ściąg  pomaga  nam  w 
uczeniu,  przecież  chcąc,  nie  chcąc  po 
części  zapamiętujemy  to,  co  piszemy, 
zwracamy na to uwagę. 
Wiadomo  jest,  że  najlepiej  byłoby  w 
ogóle  nie  używać  ściąg,  a  przynajmniej 

Cytat:
Dopóki walczysz 

– jesteś zwycięzcą.

Św. Augustyn 
(Aureliusz Augustyn 
z Hippony)

Trzeba przyjmować to,  co 
nam  los  zsyła.  Nawet 
jeśli  jest  to  nie  do 
przyjęcia.  Trzeba  upadać, 
nabierać  doświadczeń  i 
podnosić się. Walczyć, nie 
tracić nadziei.  W każdej 
dziedzinie  życia.  Dopóki 
bierzesz  sprawy  w  swoje 
ręce  masz  wpływ  na  ich 
biegowi,  poddając  się 
dajesz się porwać biegowi 
zdarzeń.  Dlatego  warto 
walczyć,  nawet  jeśli  Ci 
się nie uda, waleczność i 
zapał  uczynią  z  Ciebie 
zwycięzcę. 

Dżast.

bardzo  rzadko.  Na  nich  daleko  nie 
zajedziemy.  Na  maturze  raczej  nie 
będziemy  mogli  liczyć  na  pomoc 
ściągi.  Ściąganie  w  mniejszym  lub 
większym  stopniu  jest  powszechne, 
niektórzy  nauczyciele  po  prostu 
przymykają  na  to  oko.  Jednak  czy 
zrobienie  gotowca  to  nie  jest 
zniewaga  dla  nauczyciela?  Żeby  go 
zrobić,  trzeba  mieć  pytania,  a  jakoś 
trzeba je dostać. Można je zdobyć od 
innych  klas,  albo  nawet  ukraść 
nauczycielowi, co w naszej szkole się 
zdarza. 
Kradniemy,  czyli  popełniamy 
przestępstwo. Jednak nie liczymy się 
z  tym.  Chęć  zdobycia  dobrej  oceny 
przysłania  nam  to.  W  ten  sposób 
oszukujemy  samych  siebie. 
Pamiętajmy, że uczymy się dla siebie, 
a  nie  dla  nic  nie  znaczącej  oceny, 
która  i  tak  nie  jest  adekwatna  do 
zdobytej wiedzy. Uczymy się, by coś 
sobą  reprezentować.  Jednak 
zastanówcie się, czy zdobycie stopnia 
jest  warte  przekroczenia  ogólnie 
przyjętych  zasad  moralnych.  Raczej 
nie. Bądźmy fair wobec nauczycieli i 
nie przeginajmy ‘za bardzo’.

Dżast.

Szkoda uczuć!
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota Rutkowska i 
Beat

-  Laureaci  konkursu  otrzymają 
nagrody  i  wyróżnienia,  jedną  z  
nagród  będzie  dwuosobowe 
zaproszenie  na  bal  absolwentów,  
który  odbędzie się  w  Zajeździe 
„Dukat” 15 października 2011. 

-  Prace,  nigdzie  do  tej  pory  nie  
publikowane,  o  objętości  nie  
przekraczającej  3  tys.  znaków 
należy  składać  w  sekretariacie  
szkoły:  96-500  Sochaczew,  ul.  
Piłsudskiego  51  lub   drogą 
mailową:   sekretariat_ckp@wp.pl  
do 31 sierpnia. 

-  Laureaci  i  osoby  wyróżnione  
zostaną powiadomione o wynikach 
konkursu  przed  ich  oficjalnym 
ogłoszeniem.

-  Ogłoszenie  wyników  konkursu 
nastąpi  podczas  uroczystości  
jubileuszowych „Osiemdziesiątki”  
15 października 2011 roku.

Komitet  Organizacyjny  Obchodów 
85.  lecia  Zespołu  Szkół  CKP  w 
Sochaczewie zaprasza Absolwentów 
(do  roku  2001),  emerytowanych 
nauczycieli,  byłych  pracowników 
administracji   i  obsługi  oraz 
wszystkich  Przyjaciół  Szkoły  na 
jubileusz  85.  lecia,  który  odbędzie 
się 15 października 2011 roku. 
Zapisy  do  15  września  2011  r. 
Szczegóły w sekretariacie – tel.  46-
86-223-26  oraz  na  stronie 
internetowej  www.zsckp-
sochaczew.interkam.pl  lub  pocztą 
elektroniczną: 
sekretariat_ckp@wp.pl. 
Rejestrujący  się  proszeni  są  o 
podanie  imienia  i  nazwiska, 
nazwiska  rodowego  w  przypadku 
pań,  roku  ukończenia  Szkoły  oraz 
kontakt  telefoniczny  lub  e-mail 
(ewentualnie  nazwisko 
wychowawcy).
Program uroczystości:

1000 – Msza św. w Kościele Parafii 

p/w św. Wawrzyńca w Sochaczewie

1130 – rejestracja uczestników

 1200 – część oficjalna uroczystości w 

siedzibie szkoły

1400 – poczęstunek dla 

zarejestrowanych uczestników

1500 – spotkania 

z wychowawcami oraz koleżankami 

i kolegami z klas

2000 – bal absolwentów w Zajeździe 

„Dukat” w Starym Dębsku 4 (przy 

trasie Sochaczew-Łowicz) 

Każdy  zarejestrowany  uczestnik 

jubileuszu  może  dodatkowo  -  po 

dokonaniu wpłaty w wysokości 150 

zł  na  specjalnie  w  tym  celu 

utworzone konto nr  54 9283 0006 

0026 5542 3000 0010 - wziąć udział 

w  balu  absolwentów.  Na   druku 

wpłaty  prosimy  podać  dane  takie, 

jak  przy  rejestracji.  Zapraszamy 

gorąco!  Ilość  miejsc  w  przypadku 

balu absolwentów ograniczona!

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego

ul. J. Piłsudskiego 51
96-500 Sochaczew

tel./fax (46) 862-23-26
mail: sekretariat_ckp@wp.pl 

Jubileusz! 

Redakcja „Ziemi Sochaczewskiej” i 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 
Praktycznego  ogłaszają  konkurs 
wspomnieniowy  pod  hasłem: 
„Byłem uczniem „Osiemdziesiątki”!
Szkoła  świętuje  w  tym  roku 
jubileusz  85-lecia  istnienia  - 
zapraszamy  jej  absolwentów  i 
przyjaciół  do  udziału  w 
uroczystościach, które odbędą się 15 
października  -   stąd  pomysł 
konkursu. 

Wspomnienia  z „Osiemdziesiątki” 
powinny dotyczyć ludzi,  wydarzeń, 
tych zwykłych i niezwykłych,  może 
niektórzy  pamiętają  anegdoty 
związane ze szkołą, może zachowali 
oryginalne  i  interesujące  teksty  z 
tego okresu, albo dołączą do swoich 
wspomnień  archiwalne  zdjęcia? 
Mamy  nadzieję,  że  absolwenci 
„Osiemdziesiątki” chwycą za pióra, 
by  snuć  opowieści  o  latach 
spędzonych w szkole,  że  zdecydują 
podzielić  się  swoimi  osobistymi 
wspomnieniami  z  czytelnikami 
„Ziemi Sochaczewskiej”.

-  Redakcja  opublikuje  na  swych  
łamach najciekawsze teksty, ponadto  
zostaną  one  dołączone  do 
powstającej  właśnie  monografii  
„Osiemdziesiątki”. 

Byłem uczniem osiemdziesiątki!

mailto:sekretariat_ckp@wp.pl
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Jest 20. 30. Wokół nie widać nic 
poza dymem, ostrymi światłami i podpitą 
młodzieżą  wykonującą  mało 
skomplikowane  ruchy  w  rytm  muzyki 
rozrywającej  „przewody  słuchowe”.  Tak 
właśnie wygląda gorączka sobotniej nocy 
w  dyskotekach  i  klubach.  Właśnie  te 
miejsca  w  weekendy  są  najbardziej 
oblegane  przez  młodych  ludzi. 
Przychodzą,  bo  chcą  się  wyluzować, 
odreagować stres, zaszaleć.

W  okolicach  S.,  miasta 
powiatowego,  jakich  wiele  w kraju,  jest 
kilka  takich  dyskotek.  Już  w  połowie 
tygodnia  w  szkołach  dziewczyny 
wypytują  się  nawzajem,  gdzie  będą  się 
bawić  w  najbliższą  sobotę.  Są 
podekscytowane.  W  ostatnim  czasie 
prawdziwą furorę robi stosunkowo nowa, 
dyskoteka znajdująca się kilka kilometrów 
od miasta.  Na stronie internetowej klubu 
co  tydzień  można  znaleźć  fotorelację  z 
dyskoteki. Przeglądanie zdjęć stało się już 
tradycją  –  zarówno  uczestników,  jak  i 
innych  osób.  Anka  –  nie  chodzi  na 
dyskoteki, ale ogląda jej stronę: 

- Oglądam zdjęcia z dyskoteki, by  
poprawić  sobie  humor.  Kiedy  widzę  
piętnastoletnie  dziecko  z  papierosem  w 
ręku, białą czapką z daszkiem na głowie,  
udające w dodatku bossa mafii,  chce mi  
się po prostu śmiać. Chociaż przyznaję, że  
taki  obraz  powinien  raczej  wzbudzać  
litość. 

Co  tydzień  dyskoteka  gości 
gwiazdę  począwszy  od  różnych  DJ-ów, 
poprzez  zespoły  disco-polo,  striptizerki, 
czy  tak  jak  całkiem  niedawno 
striptizerów.  Przy wejściu  do  klubu nikt 
nie sprawdza wieku uczestników zabawy.

„Czekając na sobotę”
Kilka miesięcy temu na 

kanale  HBO  pojawił  się  godzinny, 
niskobudżetowy  film,  który  natychmiast 
zrobił  spore  zamieszanie  wśród 
internautów.  "Czekając  na  sobotę"  -  to 
dokument,  którego twórcy w drastyczny, 
ale  niestety  prawdziwy  sposób,  pokazali 
realia  w  jakich  żyje  polska  młodzież  na 
wsi i w małych miasteczkach.

-  Jedna  z  moich  koleżanek  
przyniosła  ten  film  na  lekcję  
wychowawczą. Rzeczywiście  wzbudził  
spore  kontrowersje,  chyba  najbardziej  
przeraził  naszą  wychowawczynię,  która  
pewnie nie do końca była świadoma tego,  
jak  dzisiejsza  młodzież  spędza  
weekendowe  wieczory.  Może  to  przykre,  
ale właśnie taka jest prawda.

 „Czekając  na  sobotę"  to  film, 
„który  został  nakręcony  przez  życie”. 
Jego  twórcy  nie  zastanawiali  się  nad 
oprawą  graficzną,  scenografią, 
charakteryzacją  bohaterów.  Tu  chodzi 
jedynie  o  przesłanie,  które  ma otworzyć 
umysły młodzieży na brutalne realia. Jego 
bohaterowie  to  prości  mieszkańcy  wsi, 
którzy  cały  tydzień  z  utęsknieniem 
czekają na jedyną w ich życiu rozrywkę, 
sobotnią  dyskotekę.  Niektórzy  z  nich 
przyznają, że woleliby wyskoczyć do kina 
czy  teatru,  by  mieć  kontakt  z  kulturą 
wyższą,  ale  nie  mają  dostępu  do  takich 
miejsc.  doc. s. 5

Marta  –  Niektóre  dziewczyny  w  
mojej  klasie  stronią  od  wycieczek  
szkolnych,  na  których  jest  szansa  
poznania  czegoś  nowego,  zobaczenia  
tego,  czego  nie  możemy  zobaczyć  na co  
dzień.  15  złotych  wolą  wydać  na  
dyskotekę, gdzie kultura jest na poziomie  

Dla kogo SPAT?
Jak  sama  nazwa  wskazuje,  SPAT  – 
Sochaczewski  Przegląd  AMATORSKICH 
Teatrów, wydaje się czymś godnym uwagi. 
Jednak  to  tylko  iluzja.  Dlaczego 
podkreśliłam  słowo  „AMATORSKICH”?, 
bo powinien to być przegląd dla amatorów.
24  marca  w  chodakowskim  Domu  Kultury 
odbył  się  wyżej  wymieniony  SPAT. 
Zacznijmy  od  tego,  że  szkoły  otrzymały 
informacje niecały miesiąc przed przeglądem 
(spójrzmy  prawdzie  w  oczy,  kto  w  miesiąc 
przygotuje dobre przedstawienie? Graniczy to 
z cudem). 
Od  jednej  z  grup  uczestniczących  w 
przesłuchaniach  („Osiemdziesiątki”) 
dowiadujemy się:
-  Trzy  dni  przed  SPAT-em  szukaliśmy  
informacji czysto organizacyjnych tj.: czy jest  
możliwość  oświetlenia,  muzyki,.  Odpowiedzi  
były  zaskakujące:  „absolutnie  nie  ma  opcji  
wykorzystania  gry  świateł,  muzyka  we 
własnym  zakresie  (chociaż  i  tak  była  
awantura).  Uznaliśmy,  że  mimo  wszystko  
sobie poradzimy. Zastanawiało nas, dlaczego  
są  tylko  trzy  grupy?!  Niegdyś  było  ich  
znacznie więcej.
Wśród  występujących  były  2  grupy  Teatru 
Słowo”:  starsza  i  młodsza..  Ta  pierwsza 
otrzymała  główną  nagrodę,  młodsza 
wyróżnienie.  Zdumiewające  jest  to,  że 
wygrywają oni co roku! Nie można zaprzeczyć 
świetności wystawionych sztuk, ale skoro Oni 
są zawsze najlepsi, czy nie lepiej obejrzeć ich 
występ  poza  konkursem?  Dlaczego  inne 
szkoły nie  uczestniczą  w Przeglądzie?  Może 
właśnie dlatego!
Podczas występów grup Teatru „ Słowo”  (o 
dziwo!)  była  gra  świateł,  muzyka.  Grupa  z 
naszej  szkoły  potraktowana  została  po 
macoszemu. 

Byli  AMATORAMI.  Wierzyli,  że  zostaną 
zauważeni.  Nawet  nie  usłyszeli  słowa 
DZIĘKUJEMY. Dla aktora to ważne, widać 
że ktoś docenia jego pracę. Nie napisano o 
ich  uczestnictwie  w  Internecie  (gdzie  są 
dokładnie  wymienione  grupy  p.  Daczki  z 
Teartu „Słowo” i ich zasługi), ani w radiu. 
Zostali  potraktowani  jak  powietrze. 
Potrzebne  były  jako  tło.  Jedna  z  aktorek 
podsumowała:  -Chociaż  publiczność  o  nas 
nie zapomniała. 

Szkoda,  że  organizatorzy  potrafią  tak 
zniechęcić  do  teatru.   Widzimy  dlaczego 
SPAT nie jest już taki jak kiedyś. 

Aleksandra Janicka
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zerowym  albo  nawet  poniżej.  Za  parę  lat  
okaże się, że nie będzie czasu, żeby pojechać  
do  teatru  czy  kina  i  pozostaną  nam 
wspomnienia.  Ciekawa jestem,  co  pomyślą  
sobie wtedy takie osoby... – czy jedynym ich  
wspomnieniem  będzie  głośna  muzyka  i  
widok pijanych kolegów?

 Gośka  –  licealistka,  rozpiera  ją 
energia  -  Zastanawiam się,  jak  to  jest,  że  
dziewczyny   udające  w  szkole  aniołki,  
krzywiące się na odrażający zapach potu w  
szkolnej  przebieralni  przyjeżdżają  do  
miejsca,  w  którym  jest  naprawdę  dużo  
więcej  drażniącego  zapachu.  Połączenie  
sztucznego dymu, plus ten papierosowy, do  
tego pot dają zabójczą woń. O dziwo, wcale  
to nie przeszkadza im, ba, śmiem twierdzić,  
że skoro tam przebywają, to być może im się  
to  podoba.  Gdzie  w  tym  wszystkim  
przyjemność i zdrowy rozsądek? Być może  
rozsądek  rozpuścił  się  w  alkoholu,  bądź  
ulatnia  się  wraz  z  chmurą  dymu 
papierosowego,  który  wypełnia  płuca 
wszystkich  bywalców  lokalu.  Wiem,  że  ta  
wizja jest przerażająca i być może wzbudza  
w  niektórych  wątpliwości.  Jolka  –  dobra 
uczennica  średnia  ocen  w  szkole  około 
czterech.  -  Raz  wybrałam  się  w  takie  
miejsce.   Gwiazdą  wieczoru  miał  być  
wówczas znany Dj, którego większość osób,  
lubiących  muzykę  typu  Dance,  Techno,  
Electro,  doskonale  zna,  dlatego  tej  nocy  
było naprawdę mnóstwo ludzi. Niektórzy to  
stali bywalcy, inni zaś, tak jak ja, byli w tym  
miejscu po raz pierwszy. Atmosfera z coraz  
większym  tłumem  i  większą  ilością  
wypalonych  papierosów,  gęstniała.  W 
przenośni i dosłownie. Niektóre dziewczyny  
przyszły  potańczyć,  inne  poszukać  wrażeń. 
Skąpe  stroje,  odsłonięte  ciała  spalone  na  
heban, tynk na twarzy - z powodzeniem da  
się  go  pozbyć  pięciocentymetrowymi  

brokatowymi  skrobaczkami  na  palcach.  Dla 
mnie  to  raczej  sygnał,  że  ktoś  potrzebuje  
pomocy  psychologa,  stylisty  albo  po  prostu  
lustra.

 Dojrzali  mężczyźni,  może  nawet 
żonaci, z pewnością nie przychodzą pozbyć się 
tłuszczyku  podczas  tańca.  Tu  chodzi  o  coś 
innego. Gośka: 

-  Wiem,  że być może jest  to temat tabu,  
ale oddawanie się młodych dziewczyn za pieniądze  
mężczyznom, którzy mogliby być ich ojcami, to po  
prostu  kompletny  brak  szacunku  dla  siebie.  Nie  
wiem, co chcą przez to udowodnić.. Na parkingach  
pomiędzy  samochodami  widać  świeżo  upieczone  
„pary” wyznające sobie uczucia w dość specyficzny  
sposób. 
Wyluzowane nastolatki!

 Zdarzają  się  bójki,  kradzieże,  można 
zostać okaleczonym, na przykład przez potłuczone 
szkło leżące na parkiecie, czy też (uwaga!!!) butelki 
po  piwie,  fruwające  nad  głowami.  Podobno  o 
gustach  się  nie  dyskutuje:  Ania  -  16  lat,  stała 
bywalczyni:  - Uważam, że dyskoteka nie musi się  
źle kojarzyć. Przychodzę, żeby dobrze się bawić. W  
takim tłumie znika wstyd, można sobie pozwolić na  
swobodę,  nikt  nikogo  nie  obgaduje,  bo  tak  
naprawdę nic nie widać.
 Co na to rodzice? 

- Moja mama do końca nie jest świadoma,  
na  jakiej zasadzie się to odbywa.  Doc. s.       6  

Mówię jej, że jadę na dyskotekę, ale jest  
dobra ochrona i  na pewno nic  mi  się  nie  stanie.  
Większość  jest  świadoma  zagrożeń,  na  jakie  jest 
narażona. Dlaczego Aśka i jej koleżanki stronią od 
takich miejsc?  - Brzydzę się nimi! To przypomina  
mi  komorę  gazową,  w  głowie  dudni  od  głośnej  
muzyki, wokół pełno klejących się do każdej młodej  
dziewczyny  facetów.  Nienawidzę  czegoś  takiego.  
Przekroczenie norm o 100%.

Chcą się dobrze bawić!
Są  tacy,  którzy  uwielbiają  dyskoteki.  Spędzają  w 
nich każdą sobotę i jak sami twierdzą, mają dobre 
wspomnienia. 

Kasia (17 lat):  - Nie rozumiem, dlaczego  

Nadeszła upragniona wiosna i przerwy 
w szkole wyglądają zupełnie inaczej. 

Zadzwonił  dzwonek.  Po  kilkunastu 
sekundach  niektórzy  uczniowie  wybiegli 
do  parku,  inni  siedzieli  na  ławkach  w 
korytarzu  szkolnym,  a  jeszcze  inni 
wbiegali do łazienek.
 Tak naprawdę nikt nie wie,  jaki sposób 
spędzania  czasu  na  przerwach  jest 
najlepszy.  Na  korytarzu  nic  godnego 
uwagi    się  nie dzieje.  Można zauważyć 
kilku  uczniów  powtarzających  materiał 
przed  klasówką,  grupkę  dziewczyn 
komentującą  wygląd  innych  koleżanek, 
lub tę samą parę, która od kilku miesięcy 
stoi  wtulona  w  siebie  w  tym  samym 
miejscu. Oglądanie świata za oknem jest 
prawie niemożliwe podczas przerwy, gdyż 
parapety  służą  do  intensywnego 
odrabiania prac domowych. 
Również  pomysł  pójścia  do  szkolnego 
sklepiku okazuje się wielkim niewypałem, 
ponieważ  nie  widać  początku  metrowej 
kolejki,  a  o  kanapce  można  pomarzyć. 
Miejscem najczęściej odwiedzanym przez 
naszych kolegów i koleżanki jest pobliski 
park,  gdzie  mogą  oni  swobodnie,  na 
świeżym  powietrzu  zapalić  papierosa. 
Innym  miejscem  cieszącym  się  ich 
uznaniem  jest  parking  koło  warsztatów 
szkolnych, gdzie regularnie palą papierosy 
myśląc, że nie widzi ich żaden nauczyciel 
-  otóż  jesteście  w błędzie,  Moi  Drodzy. 
Widać Was jak na dłoni!
Kolejnym obleganym miejscem jest sklep 
znajdujący się naprzeciwko szkoły, który 
robi konkurencję naszej Pani w sklepiku – 

wychodzić  nie  wolno  ze  szkoły,  ale 
pomysłowość  uczniowska  nie  zna  granic! 
Ostatnim  miejscem,  do  którego  się 
wybrałam była szkolna łazienka,  tu prawie 
zawsze są  tłumy!. Przerwa powoli dobiega 
końca.  Grupki  przebywające  poza  terenem 
szkoły z pośpiechem wracają do niej. Przed 
sklepikiem  nie  ma  już  kolejki,  a  w 
łazienkach został tylko dym po papierosach. 
Tak  właśnie  na  ogół  wyglądają  przerwy. 
Czy  to  dobry  pomysł  spędzania  wolnego 
czasu?

Marta Maciejewska.



 

11     6

Pierwsze kroki w sejmie
ludzie  na  siłę  doszukują  się  problemu  i  
twierdzą, że dyskoteka to zło. Przecież od tego  
nikt nie umiera. Niebezpieczeństwa czyhają na  
nas  na  każdym  kroku,  równie  dobrze  może  
nam się stać coś w szkole! Mnie dyskoteka nie  
kojarzy się z niczym złym. Owszem, śmierdzę  
papierosami po powrocie do domu, ale poza  
tym  nic  złego  się  nie  dzieje.  Można  poznać  
mnóstwo ludzi, a dzięki zabawie jest szansa na  
oderwanie  się  od  szarej  rzeczywistości!  Nie  
widzę w tym absolutnie nic złego, moi rodzice  
wiedzą,  co  robię  i  nie  muszą  się  o  mnie  
przesadnie martwić.

 Przejście  od  szarej  rzeczywistości 
do…  czarnej?  Ewelina  –  rówieśniczka  Kasi, 
chodzą razem na dyskoteki: 

-  Każdy  tylko  dramatyzuje!   Ci   z  
dyskoteki muszą być źli i na pewno nie uczą  
się! To, że chcę się dobrze bawić, nie oznacza,  
że  jestem  zepsuta.  Nie  interesuje  mnie,  jacy  
ludzie  oprócz  mnie  bywają  tam  jeszcze.  
Denerwuje mnie,  gdy ktoś mówi,  że  jesteśmy  
zdemoralizowani. Z Kaśką co tydzień świetnie  
się bawimy i do tej pory nic nam się nie stało.  
Nie  wiem,  w  czym  tkwi  problem.  O  swój  
rozwój  kulturalny  też  dbam –  poznaję  nowe  
osoby  -  żeby  nie  było,  że  jestem  jakaś  
zacofana. W teatrze również byłam! W 3 klasie  
szkoły  podstawowej,  nawet  pamiętam  tytuł:  
„Tajemniczy  ogród”  oraz  w  gimnazjum  na  
jakiejś  tam  nudnej  sztuce,  w  każdym  razie  
byłam  aż  dwa  razy  i  myślę,  że  to  mi  w  
zupełności  wystarczy!  Nikt  nie  może  mi  
zarzucić,  że  moja  kultura  cierpi  kosztem 
dyskoteki. Zamiast usypiać w sali kinowej czy  
operze  słuchając  kocich  lamentów  wolę  
eksplodować energią przy ulubionej muzyce.

Czy  jest  alternatywa?  Czy 
przebywanie  w  brudnych  dyskotekach 
budowanych  w  starych  halach  czy  remizach 
wiejskich  jest  trendy?  Czy domniemany lans 
cekinową bluzką w takich miejscach równa się 
temu samemu,  co chodzenie  na szpilkach  od 
Prady po błocie?

-  W  mojej  dyskotece  co  sobota  
przebywa  mnóstwo  osób,  80%  stanowi  

młodzież.  Fakt,  dla  nas liczy  się,  ile  zarobimy,  
dlatego nie ma ograniczeń  wiekowych. Jako szef  
widzę  jedynie  źródło  dochodu,  jako  rodzic  –  
strach, lęk, jestem przerażony tym, co wyprawia  
młodzież.  Za  moich  czasów  było  inaczej,  też  
chodziłem na dyskoteki, ale były one zupełnie  
inne.  Dzieci  pod  wpływem  środków 
odurzających,  nastolatki  w  skąpych  
strojach, co tydzień u boku innego chłopaka,  
alkohol, bardzo dużo alkoholu ...  . Zdarza  
się, że zwracam czasami komuś uwagę, przy  
barze również  żądamy dowodu osobistego,  
ale prawda jest taka, że to nic nie pomoże.  
Jeśli  nie  sprzedam niepełnoletnim –  wyślą  
po  alkohol   pełnoletnich  znajomych.  
Młodzież  powinna  się  zastanowić,  czy  tak  
naprawdę  czerpie  z  tego  jakąkolwiek  
przyjemność,  a  jeśli  tak  to  jaką?  –  mówi 
ojciec, właściciel jednej z dyskotek.

Martyna Więckowska

Wiedzę,  jaką  zdobywamy  w  szkole 
nasz mózg traktuje bardzo wybiórczo. 
Dzieje  się  to  z  prostej  przyczyny  – 
większość  zdobytych  przez  nas 
informacji nie jest nam przydatna w 
życiu  codziennym.  Jednak  czy  to 
uprawnia  nas  do  stwierdzenia,  że 
matura to bzdura?  
Wszystko zależy od naszego podejścia i 
ambicji.  Większość z Was słyszała już 
pewnie  o  tym  programie.  Matura  to 
bzdura to  show  w  polskiej  sieci.  W 
pierwszym  odcinku  pt.  „HISTORIA 
LUBI SIĘ POWTARZAĆ", który ruszył 
22 października br.,  Kuba  Jankowski  i 
Adam  Drzewicki,  młodzi  twórcy 
programu,  zadają  Polakom  bardzo 
proste  pytania,  np.  kiedy  był  chrzest 
Polski? Czy Ziemia krąży wokół Słońca 
czy  Słońce  wokół  Ziemi?  Czy  Polska 
graniczy  z  Francją?  Odpowiedzi 
pytanych są zaskakujące, tak że można 
się  przy  niektórych  świetnie  ubawić… 
ale  i  zmartwić  poziomem  wiedzy 
naszych  maturzystów  i  tych,  którzy  tę 
maturę już zdali. 
Ze  względu  na  ukazane  paradoksy  w 
programie  pokazywane  są  odpowiedzi 
wyłącznie błędne. Celem programu jest 
właśnie  ukazanie  tego  paradoksu  jak  i 
niedoskonałości  polskiego  systemu 
edukacji,  a  także  uświadomienie 
dysydentom, że matura nie powinna być 
wyznacznikiem  przyszłości  młodych 
ludzi i że nie każdemu jest potrzebna. 

„Matura  to  bzdura  będzie  ukazywać  się 
cyklicznie  na  największych  portalach 
wideo.  Twórcy mają  nadzieję,  że  będzie 
on  jedną  z  przyczyn  zmian  w  polskim 
systemie edukacji. 
Być  może  program  ma  dobrą  ideę, 
ukazuje, że w systemie edukacji trzeba coś 
zmienić,  a  także  wskazuje,  że  młodzi 
ludzie nie przykładają się za bardzo się do 
nauki. Twierdzą już od dawna – matura to 
bzdura. 
Owszem,  bo  ona  nie  decyduje  o  naszej 
przyszłoś  ci.  Jednak wszystko  zależy od 
nas.  Należy  się  uczyć  i  rozwijać  –  dla 
siebie, a nie dla jakiegoś papieru. Trzeba 
coś sobą reprezentować!  

Dżast

Matura to Bzdura!
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Nie  ma dnia,  żebyś  nie  słyszał  pytania: 
„A Ty na jakie studia się wybierasz?”. A 
ty  się  wybierasz,  jak  najbardziej,  tylko 
nie  wiesz,  na  jakie.  Sytuacja  nie  do 
pozazdroszczenia,  bo  od  maturzysty 
wymaga  się  dojrzałości,  świadomości, 
zdecydowania  i  przekonania,  co  do 
słuszności  podjętej  decyzji.  Tymczasem 
Ty jesteś w kropce. Trochę Ci wstyd, że 
nie wiesz, co ze sobą począć, trochę Cię 
martwi, że jakoś żaden kierunek Cię nie 
pociąga,  a  trochę  zazdrościsz  tym,  za 
których  zadecydowali  rodzice.  Ty  masz 
mega  dylemat.  Musisz  rozważyć  kilka 
kwestii: 

1.  Idę  na  to,  Co  wylosuję –  możesz 
losować, jeśli założysz sobie, że na kartce 
piszesz np. sześć kierunków, które w ogóle 
wchodzą w grę.  Nie przeceniaj  jednak tej 
metody.

2  .Wybieram najmniejsze  zło  i  idę  tam, 
gdzie najłatwiej się dostać – takie kryterium 
nie jest najlepsze, ale też nie jest naganne. 
Może okazać się słuszne dla kogoś, kto nie 
wie  dokładnie,  czym  chce  się  w  życiu 
zajmować.
3.  Działam  drogą  eliminacji – 
prawidłowo.  Weź  katalog  kierunków  i 
skreślaj  wszystko,  czego  za  żadne  skarby 
nie  chciałbyś  zgłębiać.  Zostanie  Ci  kilka 
kierunków. Następnego dnia znów wykreśl 
kilka, aż zostanie jeden.
4.  Nie  zdaję  w  tym  roku  na  studia – 
zapomnij  o  tej  wersji!  Jest  bardzo 
szkodliwa! Za rok możesz być za granicą, 
możesz być rodzicem, może Ci się zdarzyć 
wszystko.  Idź  na  studia  teraz,  zaraz  po 

maturze  i  nie  rozważaj  nawet  takiego 
scenariusza!
5.  Poproszę kogoś o radę – dobra myśl. 
Zastanów się, z czyim zdaniem się liczysz, 
kto jest dla Ciebie wzorem, kogo chciałbyś 
w życiu  naśladować.  Pogadaj  z  tą  osobą. 
Zwierz  się  jej,  Poproś  o  radę.  Jeśli  nie 
masz  takiej  osoby,  zapisz  się  do 
psychologa.  Może  nagle  kilka  zdań 
zamienionych  z  kimś  obcym  rozjaśni  Ci 
sprawę.
6.  Decyduję  się  na  happening:  „Idę  na 
coś,  co  do  mnie  nie  pasuje”  –  zbyt 
przekorne,  ale  może  się  udać.  Z 
nieszablonowych decyzji czasem rodzi się 
coś  bardzo  twórczego.  Niestety,  nie 
zawsze.
7.  Idę  tam,  gdzie  ktoś,  kogo  lubię – 
ostatecznie.  Masa  ludzi  podświadomie 
kieruje  się  takim  priorytetem,  ale  tylko 
nieliczni  są  zdolni,  żeby  się  do  tego 
przyznać.  Idź  na  studia!  Nawet 
jakiekolwiek. Idź za kimś, bo kogoś lubisz, 
kogoś być może kochasz – wszystko jedno. 
Idź na jakieś studia. Później zobaczysz, co 
dalej.
8.  Złóż  papiery  na  studia  i  zostań 
studentem. Czytaj  gazety,  w których być 
może  znajdziesz  ciekawe  publikacje 
dotyczące różnych kierunków czy uczelni. 
To również jest dobrym kryterium wyboru
Życzę  udanego  wyboru,  satysfakcji  i 
samych sukcesów na przyszłej uczelni 

Martyna.

By  zrozumieć  sens  tego  wszystkiego,  a 
raczej  by  spojrzeć  bardziej  chłodnym i 
obiektywnym okiem,  przypomnę,  jak to 
się  odbywało  w czasach   dawniejszych. 
Dawniej mężczyźni pojedynkowali się po 
to,  by  bronić  swojego  dobrego  imienia, 
honoru  lub  o  kobietę.  Pojedynek 
odbywał  się  między  obrażonym  a 
obrażającym.
Formy pojedynku zmieniały się przez lata 
lecz  sens  pozostawał  ten  sam.  Z  czasem 
pojedynki  zaczęły  stawać  się  jakby 
rytuałem. Pojedynek był  w czymś rodzaju 
zakończenia danego sporu obywał się i obie 
strony uważały, że spór został zakończony, 
uważał  tak  nawet  sam  przegrany.  Więc 
czym różniły się tamte pojedynki  od tych 
dzisiejszych ?.
Różniły  się  przede  wszystkim  jednym 
wtedy odbywały  się  w honorowy sposób, 
czego  nie  można  zupełnie  powiedzieć  o 
dzisiejszych  sporach.   Przyczyny  się  nie 
zmieniają, też broni się swojej reputacji lub 
kobiety,  najwyraźniej  widać  to  w  szkole. 
Widać to najwyraźniej ponieważ obraza w 
towarzystwie  kolegów  jest  najdotkliwszą, 
ponieważ  słyszą  to  ludzie,  na  których 
zdaniu  Ci  zależy  co  pcha  bardziej 
porywczego  człowieka  do 
zadośćuczynienia.
Forma  w  jakiej  się  to  odbywa  zależy  od 
stron walczących, jeżeli są to ludzie mniej 
honorowi lub mniej inteligentni  co się nie 
wiąże ze sobą, nie pozwolą sobie na takie 
ruch jak kopanie lub uderzanie leżącego, a 
już zupełnie niedopuszczalne jest używanie 
jakichkolwiek narzędzi walczy się na gołe 
pieści,  co  jest  kolejną  różnicą,  bo  w 
czasach, w których obywały się 
pojedynki  używano  różnych  typów  broni 
były  to  miecze,  szable  a  później  po 
wynalezieniu  prochu  pistolety  co  stawało 

się  już  bardziej  drastyczną  formą.  Dawniej 
walkę przerywano po pojawieniu się pierwszej 
krwi,  dziś  jest  podobnie,  choć  czasem 
niektórych ponosi i obkładają się do czasu aż 
ktoś  nie  przewie  im  lub  któryś  z  nich 
naprawdę nie będzie mógł walczyć.
Kończąc,  chciałem  podkreślić  że  pojedynki 
dawniej i dziś nie różniły się za bardzo, sens 
ich  był  podobny  tylko  formy  i  nazwy 
zmieniały się przez lata. Oczywiście opisałem 
tu szlachetne  przyczyny,  bo często bywa  też 
tak,  że  pretekstem  do  wszczęcia  bójki, 
podkreślam bójki wystarczy wzrok lub plotka 
ale te sytuacje raczej nie są warte opisywania, 
bo każdy wie,  jak to  się  obywa  i  dobrze by 
było,  żeby  przestać  mylić  bójkę  z 
pojedynkiem, bo to dwie trochę inne rzeczy i 
barbarzyństwem  oraz  bestialstwem  można 
nazywać  bójkę  nie  mającą  większego  sensu 
niż  pojedynek,  obie  to  agresywne  formy 
rozwiązywania  konfliktów  ale  mężczyzna 
niestety lub stety jest  porywczy i  agresywny 
jeśli  mu sie  wejdzie  na  odcisk,...taka  natura. 
Można to negować lub pochwalać ale pewne 
jest jedno, że takie formy konfliktów były, są i 
będą,  bo  natura  mężczyzny  raczej  tak 
gwałtownie nie ulegnie zmianie i nadal będzie 
walczył o swój honor. 
"Kiedy  w  grę  wchodzi  honor,  nierzadko 
dochodzi  do  łamania  kości."   H.  Jackson 
Brown

napisane przez - Pablo 
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czyli Francja Elegancja Dyskrecja Grecja 
Spotkajmy się!  
Porozmawiajmy, a może umówmy się...

Co z t  r k ?ą ę ą

Do zobaczenia na maturze!

11  marca  uczniowie  naszej 
szkoły  wybrali  się  na  wycieczkę  do 
warszawskiego Teatru Roma na sztukę 
pt.  „Makbet”.  W  spektaklu 
uczestniczyły trzy klasy:  IbLO, IIaLO 
oraz  IIIaLO.  Wszyscy  doskonale 
znamy  krwawą  i  tragiczną  historię 
Makbeta,  tytułowego  bohatera 
dramatu Williama Szekspira. Spektakl 
był udany, wszyscy bowiem po zejściu 
aktorów  ze  sceny  bili  głośne  brawo 
niemalże na stojąco. 

Miejsca  na  widowni  były,  a 
efekty  wzbogacające  grę  aktorów 
wzbudziły  wśród  widzów  podziw  i 
uznanie.  Reżyser  spektaklu,  Bogdan 
Kokotek  swoją  inscenizację  utrzymał  w 
doskonałym rytmie. 

Ciekawym  zabiegiem 
scenicznym było wprowadzenie niemalże 
do  każdej  sceny  wiedźm,  kreujących 
zdarzenia  i  świetnie  rytmizujących  cały 
spektakl. 

Warto  podkreślić  niezwykłą, 
uniwersalną  scenografię  i  piękne 
klasyczne  kostiumy  aktorów. 
Przedstawienie  trwało  2 godziny,  jednak 
chyba  nikt  z  oglądających  nawet  na 
chwilę nie spuścił oka ze sceny i odpłynął 
myślami gdzieś daleko, gdyż uważam, że 
była  to  jedna  z  lepszych  sztuk,  jakie 
przyszło mi oglądać kiedykolwiek. 

Gorąco polecam obejrzenie tego 
spektaklu wszystkim,  a szczególnie  tym, 
którzy nie przeczytali  dramatu, będącego 
obowiązkową  lekturą  w  klasie  I.  Na 
pewno  się  nie  znudzicie,  a  wręcz 
przeciwnie, lepiej zrozumiecie treść oraz 
przeniesiecie  się  choć  na  chwilę  do 
całkiem innego świata, którego nie macie 
szansy  zobaczyć  ani  odczuć  na  żadnym 
szklanym  ekranie  telewizora  czy 
komputera  

Martyna.
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