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CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIK

W numerze: 
Cheerleaders !
Gdzie Ci mężczyźni?
Wakacje tuż, tuż…

Jesteśmy 
w Internecie

Czytajcie nas na stronie internetowej ZSCKP
zakładka Cichacz2

Uśmiechnij się!

Certyfikat Cambridge!
Spotkanie z Danielo
Co  o kibicach...ś
Rekrutacja na studia?

-Dlaczego jadący pociąg stuka kołami?
-???
-A jaki jest wzór na obwód koła?
-2πr.
-A ile to jest π?
-3 z hakiem.
-No i właśnie ten hak stuka. 

- Mamo, tato, nie wiedziałam jak wam to 
powiedzieć, ale od dawna źle się czuję w 
swoim ciele. Wiem, że zawsze pragnęliście 
mieć  syna,  a  ja  wiem,  że  powinnam 
urodzić  się  mężczyzną.  Dlatego  pragnę 
wam  oświadczyć,  że  jestem  w  trakcie 
terapii hormonalnej i niedługo poddam się 
operacji  zmiany  płci.
- Jaja sobie robisz!?

Ładna  dziewczyna w  metrze.  Siedzący 
naprzeciwko facet "pożera" ją wzrokiem.
Dziewczyna udaje, że tego nie zauważa. W 
końcu  jednak  zwraca  się  do  niego  z 
przekąsem:
-  Powoli  może pan mnie  zacząć  ubierać. 
Na następnej stacji wysiadam...

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...

Rozmyślania ateisty: 
"Jeśli, dałby Bóg, Pana Boga 
nie ma – to chwała Bogu, 
ale jeśli, nie daj Boże, Pan Bóg 
jednak jest – to niech nas 
ręka Boska broni!"

Na  przyjęciu  u  któregoś  z  Radziwiłłów  
zdarzyło  się,  że  któryś  z  panów  
braci  zapomniał  zabrać  z  domu  łyżki  
(wbrew  pozorom  jedzenie  własnymi  
sztućcami  było  wtedy  ogólnie  przyjęte).  
Widząc  zakłopotanie  gościa  
gospodarz  zakrzyknął  gromkim  głosem:
-  Kiep,  kto  nie  zje  swojej  zupy!
Biedny szlachciura odkroił piętkę chleba,  
wydrążył  z  miękiszu,  po  czym  tak  
zaimprowizowaną  łyżką  zjadł  zupę.  
Następnie  podniósł  się  i  pogryzając  
powoli  ową  piętkę  zakrzyknął:
- Kiep, kto nie zje swojej łyżki!!!

Gocha    
Trwa nagranie programu: Jaka to melodia? S  z nami...ą
Joanna Trzepieci ska i Robert Janowski!ń
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Gdzie  Ci  mężczyźni,  czyli  znowu  o 
facetach i znowu (niestety) w krytyczny 
sposób.  
Co  się  stało  z  prawdziwymi 
mężczyznami?  Gdzie są ich maniery?
Od  kilku  miesięcy  przyglądam  się 
zachowaniu chłopców i chwilami jestem 
rozczarowana.  Unikanie  głośnego 
‘bekania’  przy  kobiecie  i  ciągłego 
przeklinania  już  dawno  poszło  w 
zapomnienie.  Tak  samo  z 
przepuszczaniem  kobiety  w  drzwiach. 
Kiedyś tak robili prawdziwi dżentelmeni i 
nieuczynienie  tego  gestu  uznawano  za 
coś nie do pomyślenia. 
A  dziś?  Dziś  mało  kto  o  tym  pamięta. 
Doświadczyłam  tego  nieraz.  Rzadko 
kiedy  widzę  jak  chłopcy  przepuszczają 
dziewczyny w wejściu do szkoły, a już o 
wejściu  do  szatni  to  nie  wspomnę.  To 
sam z przywitaniem. Kiedy stoję w jakieś 
grupce  osób  to  podchodzący  do  nas 
chłopak podaje rękę najpierw chłopakom, 
a  mi  ostatniej.  Dobrze  chociaż,  że  w 
ogóle  mnie  zauważa.  Bywa  też  tak,  że 
wita się tylko z facetami, ignorując mnie. 
Być  może  chłopcy  wstydzą  się  czynić 
takie  gesty,  skoro  mało  kto  z  ich 
otoczenia tak postępuje. W sumie jest mi 
to  obojętne,  bo  przyzwyczaiłam  się  do 
takiego  zachowania,  a  takie zachowanie 
świadczy  o  kulturze  danego  chłopaka. 
Jednak  jakże  miło  byłoby  otaczać  się 
‘prawdziwymi’  mężczyznami. 
Mężczyzno pokaż, że jesteś ‘prawdziwy‘! 
Naprawdę  nie  wiesz,  jak  można 
zaimponować  kobiecie  zachowaniem 
dżentelmena  

Dżast

Przed Wami ostatnie w tym roku 
szkolnym wydanie gazetki Cichacz2.
Pragniemy podziękować wszystkim, 
którzy przyczyniają się do jej tworzenia. 
Dziękujemy za współpracę i życzymy 
udanych wakacji. Do „przeczytania” za 
dwa miesiące! 

Redakcja

Jednym  z  najwspanialszych  miejsc  wJednym  z  najwspanialszych  miejsc  w   
Kyoto jest  Ogród Zen, gdzie na piaskuKyoto jest  Ogród Zen, gdzie na piasku   
rozmieszczono  kamienie.  Pierwotnierozmieszczono  kamienie.  Pierwotnie   
było  ich  szesnaście.  Wieść  głosi,  żebyło  ich  szesnaście.  Wieść  głosi,  że   
zaraz  po  ukończeniu  swojej  pracyzaraz  po  ukończeniu  swojej  pracy   
ogrodnik zaprosił cesarza do obejrzeniaogrodnik zaprosił cesarza do obejrzenia   
ogrodu.ogrodu.

- To jest najcudowniejszy ogród w całej- To jest najcudowniejszy ogród w całej   
Japonii - powiedział cesarz.Japonii - powiedział cesarz.
-  A  to  jest  najpiękniejszy  kamień  w-  A  to  jest  najpiękniejszy  kamień  w   
całym ogrodzie.całym ogrodzie.
Po  tych  słowach  natychmiast  usunąłPo  tych  słowach  natychmiast  usunął   
kamień,  który  wzbudził  tak  wielkikamień,  który  wzbudził  tak  wielki   
zachwyt cesarza.zachwyt cesarza.
-  Teraz  ogród  jest  doskonały  --  Teraz  ogród  jest  doskonały  -   
powiedział do cesarza - bowiem nie mapowiedział do cesarza - bowiem nie ma   
w nim nic, co szczególnie rzucałoby sięw nim nic, co szczególnie rzucałoby się   
w oczy, i można go już oglądać w całejw oczy, i można go już oglądać w całej   
jego  harmonijnej  pełni.  Na  ogród,jego  harmonijnej  pełni.  Na  ogród,   
podobnie jak na życie, trzeba patrzeć wpodobnie jak na życie, trzeba patrzeć w   
całości. Jeśli zatrzymamy się zbyt długocałości. Jeśli zatrzymamy się zbyt długo   
nad  pięknem  jednego  szczegółu,  resztanad pięknem  jednego  szczegółu,  reszta   
wyda na się brzydka.wyda na się brzydka.

Zbieramy korki!
O akcji prowadzonej w naszej 
szkole  słyszeliście  pewnie 
nieraz.  Możemy  powiedzieć 
szczerze,  że  okazaliście 
wielką  ofiarność,  za  co 
wszystkim   pięknie 
dziękujemy.
 8  czerwca  ostatni  raz 
przed  wakacjami  mogliśmy 
oddać korki w naszej szkole. 
Jednak  podkreślam  przed 
wakacjami,  ponieważ   akcja 
trwa  nadal!  Czekamy  na 
korki  w  nowym  roku 
szkolnym i liczymy na Wasze 
zaangażowanie. 

Może  wiem  najlepiej  dlaczego  tylko  
człowiek potrafi się śmiać: tylko on cierpi  
tak  bardzo,  że  musiał  wynaleźć  coś  
takiego jak śmiech. 

 — Fryderyk Nietzsche

Człowiek nie tyle wynalazł uśmiech, ile go 
odkrył.  To  nasza  wbudowana  funkcja, 
która pozwala cieszyć się życiem, wyrażać 
pozytywne  emocje.  Uśmiechem  można 
zarażać. Kiedy uśmiechniesz się do drugiej 
osoby,  bądź  pewien,  że  ona  odpowie  na 
Twój uśmiech. 
Nawet  gdy  zmierzasz  się  z  problemami, 
nie  zapominaj  o  uśmiechu.  Nie  można 
przecież  iść  przez  życie  ze  skwaszoną 
miną i pesymistycznym podejściem, bo to 
nie  daje  żadnej  satysfakcji.  Dlatego  też 
uśmiechaj się, bo jak to mówią : śmiech to 
zdrowie! 

        Dżast.

Parę słów… Coś dla duszy Coś dla duszy 
Przypowieści Przypowieści 
Paulo Coelho.Paulo Coelho.

Wakacyjne rady!
- Pamiętaj o wygodnych butach, 
najlepiej weź dwie pary
- Apteczka podręczna może się 
przydać!
- Polar, kurtka, nie tylko kostium do 
opalania! 
- Kasa! Warto ją mieć!
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Krystian  Orzeszek  znalazł  się  w  gronie 
osób  wyróżnionych  w  Ogólnopolskim 
Konkursie
„8 Wspaniałych”. 

Konkurs  ma  już  długa  tradycję, 
organizowany jest od 18 lat, a zainicjowała 
go Fundacja „Świat na Tak”, która w taki 
m.in.  sposób  wspiera  ideę  wolontariatu  i 
wszelkie działania na rzecz potrzebujących. 
Droga  do  finału  nie  jest  łatwa,  nie 
wystarczy  jednorazowy  wysiłek  na  rzecz 
chorych  czy  potrzebujących.  Jury 
konkursowe  ocenia  wieloletnie  działania 
kandydatów,  pracę  jaką  wkładają  w 
niesienie  pomocy  innym.  W tym  roku  ci 
najwspanialsi  wybierani  byli  spośród  325 
finalistów etapów samorządowych 85 gmin 
polskich.  Przy  tak  dużej  konkurencji 
osiągnięcia Krystiana trzeba traktować jako 
wyjątkowe  i  z  całą  pewnością  jest  to 
„Wspaniały Wolontariusz”.
Krystian ma 18 lat, właśnie kończy szkołę, 
jest  najlepszym  uczniem  w  klasie  ze 
średnią  ocen  4,5.  Od  10  lat  związany  ze 
świetlicą TPZN, najpierw był jednym z jej 
podopiecznych,  teraz  pomaga  innym, 
wspiera  w  trudnych  momentach 
życiowych, robi wszystko, by łatwiej było 
im  uporać  się  z  różnymi  problemami 
życiowymi.  Krystian  to  młody  człowiek 
wyjątkowo skromny, niezwykle wrażliwy i 
oddany  najbliższym,  przyjaciołom  i  tym, 
którym może pomóc. 
Od dwóch lat trenuje sztuki walki, sport to 
ta  druga,  równie  ciekawa  strona  życia, 
która  go  fascynuje,  stara  się  swoją  pasję 
dzielić  z  innymi,  prowadzi  treningi  dla 
dzieci i dorosłych. Wspaniały wolontariusz, 

sportowiec,  ukochany  brat,  który 
znajduje czas na opiekę nad młodszym 
rodzeństwem  i  siostrzeńcami. 
Nauczyciele  oraz   jego  koleżanki  i 
koledzy  zgodnie  twierdzą,  że  szkoła 
może być dumna z takiego ucznia.

W  konkursie  poza  Krystianem 
uczestniczyły  również  Patrycja 
Błędowska - od 3 lat w wolontariacie. 
Patrycja  prowadzi  Stowarzyszenie 
Futurystyczne  –  Unikanie  Frustracji, 
organizuje spotkania z kulturą, pomaga 
innym  i    ciągle  poszukuje 
sprzymierzeńców.

Kolejną  wolontariuszką  uczestniczącą 
w konkursie byłą  Marta Trzcińska – 
2,5 roku w wolontariacie. Marta działa 
w  gminie  Nowa  Sucha,  należy  do 
drużyny kobiet OSP,  działa w GOPS. 
Przybywają nam następcy Krystiana!

G.Gajda
P.S.
Gratulujemy  p.  dyrektor  Julii 
Jakubowskiej i wicedyrektor 
p.  Lucynie  Sobieraj,  które  za 
upowszechnianie  idei  wolontariatu 
zostały  uhonorowane  srebrno-
bursztynowymi  „ósemkami” 
przyznawanym  w  konkursie  „8 
Wspaniałych”!

Zajrzeliśmy  za  kulisy  programu  „Jaka  to 
melodia”!  Oczywiście  nie  zdradzimy 
szczegółów  nagrania,  może  wy  również 
kiedyś  zasiądziecie na widowni...  Byliśmy 
w  studiu  telewizyjnym  od  godziny  10.00, 
no  może parę  minut  po,  a  opuściliśmy je 
dopiero  około  21.00  tyle  godzin  trwało 
nagranie  6  odcinków!  Poza  Robertem 
Janowskim,  który  program  prowadził, 
mieliśmy  również  bliskie  spotkanie  z 
Joanną  Trzepiecińską  i  Zbigniewem 
Wodeckim pilnie strzeżonym przez swojego 
managera. O tym, że Janowski pochodzi z 
Sochaczewa,  i  ukończył  sochaczewską 
Szkołę  Muzyczną  powszechnie  wiadomo, 

ale  że  Joanna  Trzepiecinśka  również 
skończyła  tę  szkołę,  tego  się  już  od  niej 
dowiedzieliśmy. Bardzo ciepło zareagowała 
na  hasło Sochaczew.  Oboje  ubolewali  nad 
tym,  że  nie  spotkali  się  w szkole,  różnica 
wieku, ona jest młodsza.
Rola  publiczności,  wbrew  pozorom, 
również  nie jest  łatwa,  trzeba po pierwsze 
wyglądać  -  mini  obowiązkowe,  po  drugie 
rytmicznie  klaskać,  po  trzecie  uśmiechać 
się,  czyli  po  prostu  dobrze  się  bawić.  W 
końcu nie jest to program dla smutasów! 

G.G.
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„Najpiękniejsze  pisanki  w  szkole…” 
wiemy  już  kto  jest  ich  autorem, 
bowiem  w  piątek  -  15  kwietnia 
rozstrzygnięty  został  wielkanocny 
konkurs  pod  takim  właśnie  tytułem. 
Został  on  zdominowany  przez  klasę  I 
DT. Aż cztery z sześciu zgłoszonych na 
konkurs  prac  to  dzieła  uczennic  z  tej 
klasy,  którym  przypadły  3  pierwsze 
miejsca.
Jury, pod przewodnictwem pani Dyrektor 
Julii  Jakubowskiej,  za  najpiękniejszą 
jednogłośnie  uznało  pisankę  wykonaną 
przez  Andżelikę  Ziejewską,  II  miejsce 
zajęła  praca  Kingi  Wieczorek,  a  III 
Natalii  Kryś.  Czwarta uczestniczka z tej 
klasy to Karolina Piecka,  klasę III  bLo 

reprezentowała  Magda  Karasek,  a  Ola 
Janicka klasę IAlo.
Nagrodzone  prace  to  prawdziwe  rękodzieła 
artystyczne,  które  można  było  nabyć 
bezpośrednio  po  konkursie  na  kiermaszu 
wielkanocnym,  zorganizowanym   i 
przeprowadzonym przez opiekunki świetlicy 
Magdę  Osińską  i  Ewę  Chaber,  które 
własnoręcznie   razem z  uczniami wykonały 
większość  z  wystawionych  na  sprzedaż 
pisanek, stroików i ozdób wielkanocnych.   

Uczestnikom  konkursu  gratulujemy 
pomysłów, cierpliwości i inwencji twórczej 
i   zapraszamy  wszystkich  do  aktywnej 
prezentacji swoich możliwości. 

Od  września  2010  roku 
„Osiemdziesiątka”  uczestniczy  w 
projekcie Strategiczny program rozwoju 
umiejętności  i  kompetencji  uczniów 
powiatu  sochaczewskiego  (projekt 
współfinansowany  ze  środków 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego 
w  ramach  Programu  Operacyjnego 
Kapitał Ludzki).
W  ramach  tego  projektu   w  szkole 
realizowane  są  zajęcia  dydaktyczno  – 
wyrównawcze  z  matematyki,  języka 
angielskiego,  oraz  przedmiotów 
zawodowych,  ponadto  zajęcia 
pozalekcyjne  z  matematyki, 
informatyki,  biologii,  języka 
angielskiego,  języka  niemieckiego  i 
przedsiębiorczości.  Projekt  stwarza 
uczniom  możliwości  wyrównania 
braków w wiedzy i  umiejętnościach  z 
poszczególnych  przedmiotów,  co  w 
przyszłości ma zapewnić im lepszy start 
edukacyjny  i  stworzyć  większe 
możliwości na rynku pracy. 
Ciekawym pomysłem realizowanym w 
ramach  projektu  była  Akademia 
Liderów,  czyli  warsztaty 
psychologiczno – pedagogiczne.  Miały 
one  służyć  rozwijaniu  bądź 
kształtowaniu  wybranych umiejętności. 
Ukończyło  je  30  osób.  Uczestnicy 
warsztatów   brali  udział  w  cyklu  11 
spotkań  obejmujących  22  godziny, 
podczas  których  doskonalili  techniki 
uczenia się, dowiadywali się, jak radzić 
sobie  ze  stresem  i  złością,  jak 
poszukiwać  pracy,  a  nawet  jak 
rozpocząć  własną  działalność 
gospodarczą.
Na zakończenie zajęć rozwiązywali test. 
Ci,  którzy osiągnęli  najwyższe  wyniki 
w nagrodę otrzymali  notebook oraz  2 

odtwarzacze  mp4,  była  to  niewątpliwie 
dodatkowa motywacja.
Innym  interesującym  pomysłem 
realizowanym w ramach projektu są też 
warsztaty  z  języka  angielskiego 
zatytułowane  Licencja  na  lepszą 
przyszłość a  prowadzone  przez  firmę 
Long LTC Sp. z o. o. w dwóch grupach 
pięcioosobowych.  Uczniowie,  którzy 
zakwalifikowali  się  na  zajęcia  mogli 
doskonalić  i  uzupełniać  swoje 
umiejętności  językowe.  Dodatkowym 
plusem warsztatów były  lekcje  z  native 
speakerem.  Na  zakończenie  uczestnicy 
warsztatów  przystępowali  do  egzaminu 
Cambridge  ESOL  na  poziomie  PET  i 
KET. Jedna część egzaminu odbyła się 26 
maja w naszej szkole – ustny,  druga 28 
maja  -  pisemny  w  Starostwie 
Powiatowym.  Certyfikaty  Cambridge  są 
najbardziej  znanymi  i  wyjątkowo 
cenionymi  egzaminami językowymi. Te 
na poziomie KET i  PET co prawda nie 
zwalniają  z  matury  ale  są  uznawane  i 
przede  wszystkim  potwierdzają 
umiejętności językowe. Na pewno są też 
właściwym  krokiem  w  edukacji 
językowej   i  wstępem  do  kolejnych 
certyfikatów  takich jak FCE, CAE czy 
nawet  CPE.  Certyfikaty są  ważne przez 
całe  życie,  dlatego  warto  je  mieć!  Tak 
więc: Let’s do!

G.Gajda

Licencja na lepszą przyszłość!
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Narodowej  jako  udokumentowanie 
kwalifikacji  językowych  wymaganych  od 
osób,  które  chcą  zostać  nauczycielami 
języka  angielskiego  w  przedszkolach  i 
klasach I – III szkół podstawowych a także 
nauczycielami  przedmiotów 
prowadzonych  w  języku  angielskim 
innych  niż  język  angielski  w  szkołach 
dwujęzycznych. CAE oraz CPE zdane na 
oceny  A,  B  lub  C  jest  uznawane  przez 
Ministerstwo  Edukacji  Narodowej  jako 
udokumentowanie  kwalifikacji 
językowych  wymaganych  od  osób,  które 
chcą  zostać  nauczycielami  języka 
angielskiego  w  przedszkolach,  szkołach 
podstawowych,  gimnazjach,  zasadniczych 
szkołach  zawodowych,  liceach,  szkołach 
policealnych, bibliotekach pedagogicznych 
oraz innych placówkach edukacyjnych.
-pracować  w  Ministerstwie  Spraw 
Zagranicznych
-zostać przewodnikiem wycieczek
-  IELTS  jest  wymagany przez  ambasady 
tych  krajów,  od  osób,  które  chcą 
wyemigrować do tych krajów.
-otrzymać obywatelstwo brytyjskie
IELTS  (co  najmniej  6,5  pkt)  jest 
honorowany  przez  Ministerstwo  Spraw 
Wewnętrznych  Wielkiej  Brytanii  (Home 
Office)  jako  dowód  znajomości  języka 
angielskiego
- Pamiętaj, że dyplomy KET, PET, FCE, 
CAE, CPE i BEC są ważne bezterminowo. 
IELTS jest ważny 2 lata.
Bardziej  szczegółowe  informacje 
znajdziesz  na  stronie  internetowej  Rady 
Europy.

Milena Orlińska, kl. IIalo

Egzamin   przygotowany  przez 
ekspertów  językowych  Cambridge 
ESOL,  ocenia  umiejętność 
komunikacji w języku angielskim w 
rzeczywistych  sytuacjach.  Stąd 
wynika jego popularność wśród osób 
posługujących  się  angielskim  w 
szkole  i  pracy.  Egzamin  językowy 
Cambridge jest najbardziej znanym 
egzaminem  językowym  na  całym 
świecie,  oferowanym  przez 
Uniwersytet  Cambridge  już  od 
blisko 100 lat.
Jeżeli chcesz…
-udowodnić,  że  jesteś  ambitny  i 
wytrwały  Certyfikaty  Cambridge  są 
najbardziej obiektywnym i najbardziej 
prestiżowym  ukoronowaniem 
zdobytych  przez  Ciebie  umiejętności 
językowych. 
-studiować  w  Polsce  lub  za  granicą, 
Certyfikaty Cambridge są honorowane 
przez  liczne  uniwersytety  oraz 
instytucje  edukacyjne  na  całym 
świecie.  Certyfikaty  Cambridge  są 
uznawane  przez  największe, 
międzynarodowe  firmy  na  całym 
świecie  przy  rekrutacji  pracowników 
na stanowiska wymagające znajomości 
języka angielskiego oraz przy awansie 
zawodowym. W Polsce ponad 50 firm 
uznaje  certyfikaty  KET,  PET,  FCE, 
CAE, CPE, BEC oraz IELTS.
- zostać pracownikiem polskiej służby 
cywilnej
.-  zostać  nauczycielem  języka 
angielskiego
FCE  zdane  na  ocenę  A  lub  B  jest 
uznawane przez Ministerstwo Edukacji 

Z  przyjemnością informujemy o wynikach 
Ogólnopolskiego  Konkursu 
Edukacyjnego”.  Zadaniem  uczestników 
konkursu  było  przygotowanie  wybranej 
formy reportażu. Konkurs obejmowal trzy 
kategorie wiekowe, uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w kategorii „Senior”. 
Ocena  prac  konkursowych  odbyła  się  pod 
przewodnictwem  prof.  Piotra  Smolnickiego. 
Jak zauważyli  organizatorzy konkursu prace 
uczniów  naszej  szkoły  wyróżniały  się 
niezwykłą starannością i oryginalnością, które 
świadczą  o  zdolnościach  uczestników  oraz 
efektach osiąganych przez  przygotowujących 
ich  pedagogów. 
Na konkurs prace nadesłali uczniowie klasy I 
a  LO,  II  a  LO i  Iic  T.   Najwyżej  oceniono 
pracę  Adriana  Nowickiego  –  1  miejsce  w 
szkole (klasa I a LO), Katarzyny Małkowskiej 
–  2  miejsce  (klasa  I  a  LO)  oraz  Martyny 
Więckowskiej – 3 miejsce (klasa II a LO). 
Ponadto  udział  w konkursie wzięły:  Paulina 
Zielkowska i Aleksandra Janicka (klasa II a 
LO),  Paulina  Turkowska  (klasa  II  c  T), 
Aleksandra Boczkowska oraz Justyna Basior 
(klasa II a LO).   
Serdecznie  gratulujemy  wyróżnionym 
uczniom i  wszystkim uczestnikom konkursu 
życząc  im  dalszych  sukcesów,  Mamy 
nadzieję,  że  wyniki tegorocznego  konkursu 
zachęcą  pozostałych  uczniów  do  rozwijania 
swoich talentów. 

Aneta i Edyta

Giga-pisanki!
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Jak  co  roku  największą  popularnością 
cieszyły się  takie kierunki  studiów jak 
prawo,  zarządzanie,  finanse  i 
rachunkowość  oraz  dziennikarstwo.  I 
można by powiedzieć, że w tej kwestii 
nic  się  nie  zmieniło,  z  małym 
wyjątkiem.  Uniwersytety  dla 
pierwszego roku niżu demograficznego 
przygotowały  mnóstwo  kierunków, 
które łączą w sobie zagadnienia z wielu 
dziedzin.  Dlatego  tak  duże 
zainteresowanie  wzbudził  na 
Uniwersytecie  Warszawskim  kierunek 
ekonomiczno  –  menadżerski.  Uczelnia 
przygotowała  50  miejsc,  chętnych  na 
jedno  miejsce  było  aż  czterdziestu 
czterech.  Na  czym  polega  fenomen 
takiego  dużego  zainteresowania  tymi 
kierunkami? Chodzi o to, że są to studia 
między  kierunkowe,  które  gwarantują 
wykształcenie  w  dwóch  dziedzinach  i 
dwa  dyplomy.  Podobnie  było  z 
kierunkiem  medyczno  – 
stomatologicznym,  a  także  biofizyką 
molekularną. 

Wiele  firm,  które  prowadzą  swoją 
działalność  na  cały  świat  często 
poszukują  specjalisty,  który będzie  się 
sprawnie  poruszać  w 
międzynarodowym  środowisku,  a  brak 
takiej  osoby  w  drużynie  często 
prowadzi  do  utraty  ważnego  partnera 
biznesowego. Dlatego coraz więcej firm 
dostrzega  potrzebę  zaangażowania 
specjalistów w tej  dziedzinie,  a  studia 

na kierunkach kształcących specjalistów w 
sprawach  komunikacji  interkulturowej 
stają  się  coraz  popularniejsze.  Dużym 
zaskoczeniem  jest  tegoroczne  oblężenie 
politechnik.  Politechnika  Wrocławska 
miała aż  o 2 tysiące  więcej  zgłoszeń  niż 
rok  temu.  Podobnie  było  z  Politechniką 
Warszawską.  Taka  zmiana  w  podejściu 
studentów do uczelni technicznych wynika 
z  wprowadzenie  obowiązku  zdawania 
matury  z  matematyki.  Dobre  wyniki 
ośmieliły  maturzystów  do  oblegania 
uczelni  technicznych.  Najbardziej 
oblegane były architektura, budownictwo i 
mechatronika. 

Zdaniem  wielu  profesorów  z  uczelni 
zainteresowanie  kierunkami  technicznymi 
i  ścisłymi  jest  coraz  wyraźniejsze  i 
utrzyma  się  w  najbliższych  latach.  Po 
studiach  inżynierskich  łatwiej  o  pracę  i 
zarobki  powyżej  średniej  krajowej  .Nie 
powinny  już  nikogo  dziwić,  że  na 
uczelniach spotka się z takimi kierunkami 
jak:  zarządzanie  komunikacją  i 
infrastrukturą  lotniczą,  agrochemią  i 
mediteranistyką  -  poświęcona  kulturze 
krajów Morza Śródziemnego. 

Martyna

W  naszej  szkole  od  2009  roku  
funkcjonują  czirliderki  
prowadzone  przez  p.  Ewę  
Chaber.  Obecnie  w  zespole  
tańczy 9 dziewczyn. Dwie z klasy  
drugiej liceum (w tym ja), dwie z  
pierwszej liceum i pięć z drugiej  
technikum. 
Ćwiczymy  przynajmniej  raz  w  
tygodniu.  Mamy  trzy  układy  
taneczne,  każdy  z  nich  trwa  
ponad minutę. 
Dwa  miesiące  temu  dostałyśmy  
od sponsora, firmy Supra, stroje.  
Do  tej  pory  tańczyłyśmy  we  
własnych  ubraniach,  miałyśmy  
jedynie  „pompony”.  
Reprezentujemy szkołę, tańczymy  
na  szkolnych  uroczystościach,  
wspieramy  szkolnych  
sportowców. Ostatnio byłyśmy w  
Iłowie  na  rozgrywkach  w  piłkę  
ręczną  dziewcząt.  
Dopingowałyśmy  gorąco  nasze  
zawodniczki,  co  dało  im  2  
miejsce.  Prezentowałyśmy  nasze  
układy  także  podczas  dnia  
sportu. 

Z  miesiąca  na  miesiąc  radzimy  
sobie coraz lepiej. Mam nadzieję,  
że w  przyszłym  roku  szkolnym 
nasze występy będą towarzyszyć  
sukcesom  naszych  szkolnych  
sportowców. 

Dżast. 

, 
Kibice  piłki  nożnej  nie  kojarzą  się 
najlepiej.  Dzieje  się  tak  za  sprawą 
medialnego  kreowania  świata. 
Jednak  pseudo  kibice  to  nie 
większość.  Są  prawdziwi  fani  piłki 
nożnej.  Takim  przykładem  jest 
Paweł, nasz rówieśnik. Zapytałam go 
jak  wygląda  kibicowanie  „od 
kuchni”, co ono ze sobą niesie.
- Kibicuję od kiedy pamiętam. Zaczęło  
się  na  osiedlu.  Starsi  koledzy  też 
kibicowali  i  mnie  „zarazili”.  Miałem 
wtedy  może  trochę  ponad  pięć  lat..  
Pamiętam sytuację, gdy kolega kupił na 
bazarze  koszulkę  "Daewoo  Legia" 
Marka Citki.  Bardzo  cieszył  się  z  tego 
powodu,  ja  mu  pozazdrościłem  i  też 
sobie  kupiłem  koszulkę  z  nazwiskiem 
Marcina Mieciela. Potem trafiło w moje 
ręce  pismo  Nasza  Legia,  które  
następnie  sam  prenumerowałem. 
Pierwszego meczu Legii nie pamiętam. 
Byłem  na  nim  z  bratem  jako  małe  
dziecko. 
Jeśli  chodzi  o  bilety  to  kosztują  one 
zdecydowanie za dużo. No, ale za pasje 
się  płaci   Ceny  zależą  od  kategorii  
meczu,  sektora,  od  tego  czy  mecz 
odbywa się ‘u siebie’, czy na wyjeździe  
no i  od przysługujących zniżek (kobiety  
maja taniej!). Wg cennika najtańszy bilet  
kosztuje 18 zl a najdroższy 130 zł.
Jeśli chodzi o przygotowanie do meczu 
kibiców  z  Sochaczewa,  to  mamy 
ustaloną godzinę  i  miejsce zbiórki.  My 
nic konkretnego nie robimy. Od tego są 
grupy kibiców w Warszawie - mowa tu o  
ultrasach.  To  oni  zajmują  się  
przygotowaniem opraw i organizacją na 

 Coś o kibicowaniu
Rekrutacja  to  proces  naboru  na  studia 
przebiegający w oparciu o ustalone przez 
Uczelnię  kryteria  kwalifikacji. W 
zależności  od  przyjętych  dla 
danych  studiów  kryteriów, 
podstawą  kwalifikacji  może  być  na 
przykład:  egzamin  maturalny,  rozmowa 
kwalifikacyjna,  średnia  ocen  z 
ukończonych  studiów  wyższych  lub 
kolejność rejestracji na studia w systemie 
Elektronicznej  Rejestracji  Kandydatów. 
Rekrutacja  składa  się  z  kilku  istotnych 
etapów,  których  kolejność 
i charakterystyka  zostały  omówione 
poniżej. 

Kandydaci przystępujący do rekrutacji na 
studia  dokonują  kolejno  następujących 
czynności:

1. Założenie indywidualnego konta 
w systemie ERK (Elektronicznej 
Rejestracji Kandydatów) 

2. Wprowadzenie danych niezbęd-
nych w postępowaniu kwalifika-
cyjnym

3. Dokonanie rejestracji na wybrane 
studia 

4. Potwierdzenie rejestracji na stu-
dia

5. Przystąpienie do egzaminu 
wstępnego, jeżeli jest wymagany  

6. Zapoznanie się z wynikiem postępo-
wania kwalifikacyjnego  

7. Dokonanie wpisu na studia 

Rekrutacja 
na studia?

Niebawem  koniec  roku  szkolnego  i 
nadejdzie  czas  upragnionych  przez 
nas  wakacji.  Zakończenie  roku 
szkolnego  2010/11  odbędzie  się  o 
godz. 9.00 22 czerwca  

Odpoczniemy  od  przygotowań  do 
lekcji,  prac  domowych i  od szkolnego 
dzwonka.  Wakacje  to  najbardziej 
oczekiwany  czas  przez  większość 
uczniów. Część z nas – mam na myśli 
przyszłych  trzecio  i  czwartoklasistów 
na pewno boi się wakacji, a właściwie 
tego, co nastąpi po nich, mam na myśli 
MATURĘ. 
Wszyscy  będziemy  nabierali  sił  na 
zmagania   z  nauką  w  roku  szkolnym 
2011/12.  Część  uczniów  spędzi 
wakacje  w  codziennym  otoczeniu 
jednak,  część  z  nas  wyjedzie  nad 
polskie morze czy w góry, inni z kolei 
spędzą  je  za  granicą  w  krajach  o 
klimacie gorącym  i tropikalnym. Ceny 
wycieczek  zagranicznych  znacznie 
spadły. Do Egiptu możemy polecieć już 
za 999zł/ tydz. (cena obejmuje przelot, 
nocleg, pożywienie – 2 posiłki dziennie 
i do tego nieograniczony dostęp do baru 
na plaży).  
Wszystkim  uczniom  i  nauczycielom 
życzę  udanych  wakacji  i  mocnej 
opalenizny. Do zobaczenia 1.09 

Gocha    

 

 

Rys.kibice-razem.pl

trybunach. Jeśli chodzi o kwestie wyjazdu to 
organizatorem  jest  
SKLW  (Stowarzyszenie  Kibiców  Legii  
Warszawa).  Oni  załatwiają  papierkową 
robotę,  zajmują  się  dystrybucją  biletów  i  
wynajmują  specjalne  pociągi,  samolot  albo 
autokar.  Przeciętny kibic nie  musi  robić nic 
konkretnego, dlatego wielki szacunek należy 
się  osobom-organizatorom,  robią  kawał 
dobrej  roboty
Z Sochaczewa kibiców na meczach melduje 
się około 50-80, ale na pewno jest ich tutaj  
dużo więcej. 
Kibicowanie  daje  mi  wiele.  To  moja  pasja,  
realizuję  się  w  niej.   Lubię  to  poczucie  
wspólnoty,  wspólne  śpiewanie  zastrzyk  
adrenaliny na meczu wyjazdowym. Podobają 
mi  się  oprawy  kibiców,  ich  kreatywność,  
pomysłowość i dobry humor. W kibicowaniu 
nawet  jazda  pociągiem  ma  swoje  plusy.  
Dzięki  kibicowaniu  poznałem  wielu 
wspaniałych ludzi.  Wiem, że  mogę na nich  
liczyć. Wszyscy jesteśmy braćmi, a połączyła  
nas Legia. 

Dżast

Martyna
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1  czerwca  w  naszej  szkole  odbył   się 
Dzień Sportu. Organizatorami imprezy 
była  Dyrekcja  szkoły  i  nauczyciele 
wychowania  fizycznego,  na  czele  z 
Panią  Iwoną  Pakulską,  Pauliną 
Woźnicą i Panem Kubą Sekleckim.
Niestety tylko nieliczni  uczniowie brali 
udział  w  tej  zabawie,  gdyż  większość 
wolała wybrać wagarowanie niż spalić 
trochę  kilogramów  i  zasmakować 
odrobiny rywalizacji.
A  oto  triumfatorzy  Dnia  Sportu, 
zwycięzcy  w  poszczególnych 
konkurencjach:

BIEG NA 100 METRÓW:
1. Mateusz Traczyk 1BLO 11,88 sek.
2. Radosław Mitrowski 1ET12,18 sek.
3. Artur Kusz 1SZ 12,75 sek.
 Nie należy zapominać również o 
Radosławie Rakowskim, który osiągnął 
godny uznania czas 12,99 sek.

PCHNIĘCIE KULĄ:
Dziewczęta :

1.Andżelika Ziejewska 7,42 m
2.Anna Piotrowska 5,58 m
3.Patrycja Stelmaszczyk 4,73 m

Chłopcy : 
1.Kamil Boczkowski 11,6  2.Przemysław 
Blaszczyk 9,38   3.Adam Kakareko 8,95 
m
     SKOK W DAL:
     Dziewczęta : 
1.Malwina Szmytka 3,60
2.Elwira Lot 3,05 m
 3.Patrycja Frankowska 2,60 m
     Chłopcy : 

PRZECIĄGANIE  LINY-  w  tej 
dyscyplinie  sportu  mogliśmy  podziwiać 
siłę  i  wigor  naszych 
chłopców.  W  zaciętej  walce  największą 
tężyzną fizyczną popisali się atleci z 3 AT 
zdobywając I miejsce! 
Dziewczyny z 1BLO zdobyły I miejsce w 
tej  rywalizacji  konkurując  z 
dziewczynami  z  1DT,wszystkie 
udowodniły,  że  kobieta  nie  jest  ani 
stworzeniem wyższym,  ani  niższym od 
mężczyzny: stoi u jego boku!
Cała  impreza  przebiegła  pod  znakiem 
uśmiechów,  rywalizacji,  muzyki  i 
świetnej  zabawy,  z  udziałem 
szczególnego  gościa,  albowiem 
MISTRZA  POLSKI  W  KOLARSTWIE 
DANIELA  CHĄDZYŃSKIEGO. 
Komentatorem imprezy był prof. Tomasz 
Ertman,  a  w  przerwach  między 
konkurencjami  występowały  nasze 
szkolne czirliderki. 

Olga Wawrzyńczak

Wawrzyńczak

1.Kamil Winnicki 4,68 
2. Piotr Kaczmarczyk  i Kuba Geras 
4,60 m
3.Mateusz Traczyk 4,52 m

Z okazji Dnia dziecka w naszej szkole 
oprócz sportowych atrakcji, odbyło się 
spotkanie  z  aktualnym  mistrzem 
Polski w kolarstwie w jeździe parami, 
Danielem Chądzyńskim. 
Danielo jest absolwentem naszej szkoły! 
Nasz  gość  opowiadał  o  początkach 
swojej  kariery,  o  tym,  że  pierwsze 
sukcesy  przyszły  po  czterech  latach 
ćwiczeń.  Dzielił  się  wrażeniami  z 
wyścigu,  opowiadał  różne  anegdoty 
związane z kolarstwem. 
Chętnie  odpowiadał  na  pytania 
młodzieży,  a  także  prowadził  żywą 
dyskusję.  Mówił  o  diecie  sportowca,  a 
także o tym, ile czasu trzeba ćwiczyć, by 
być  w  formie.  Gorąco  zagrzewał  do 
uprawiania  sportu.  Przyniósł  ze  sobą 
koszulkę  Mistrza  Polski,  a  także  swój 
rower.  Daniel  zdradził  nam,  że  jest  on 
wart kilkadziesiąt tysięcy złotych!
Warto było przyjść na to spotkanie. Mam 
nadzieję,  że  będziemy  mieli  okazję 
znowu się spotkać 

Spotkanie
z Danielo!
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