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NUMER 1  (90)
SOCHACZEW
30 wrze nia 2011 r.ś
CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr.

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIKKomiksówka

W numerze:
Matury!
Zwyci zcy konkursuę  
europejskiego!

Trendy jesieni...

Fotoreportaż 
integracyjny!

WITAMY PIERWSZAKÓW!
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Znieruchomiałam. Co ja mówię? Przecież  cały  
świat  wokół  mnie  się  kręcił.  Przypominał,  co  
zrobiłam.  Dotarło.  Przestałam  wierzyć,  że  to  
odkręcę. Matko święta. Myślałam o odkręcaniu  
tego.  Totalnie  mnie  pogięło.  Zakochałam  się.  
Nie.  Kochałam.  Przy  zakochaniu  dąży  się  do  
zmiany drugiej  osoby,  wstydząc się  przyznania  
do  prawdziwych  uczuć.  Gdy  się  już  kocha,  
akceptuje się wszystko. Dopiero teraz to do mnie  
dotarło.  On zamierzał  odejść,  a  ja  przyznałam 
się  przed  sobą,  że  wpadłam  po  uszy.  Jeszcze  
przed chwilą wystarczyłoby jedno. Żeby odszedł.  
Już  się  nie  pokazywał.  Zapomniał.  Jeśli  to  w  
ogóle możliwe. Tak. Tego chciałam. Ale to było  
dziesięć  minut  temu.  Zmieniłam  zdanie.  
Chciałam wyznać mu prawdę. 
Pierwszy raz w życiu chciałam przyznać się do  
błędu. To był przełom. A jeszcze lepsze było to,  
że  zamierzałam  przyznać  rację  komuś,  kogo  
przed  chwilą  z  całego  serca  nienawidziłam.  
Zdecydowałam.  Nawet,  jeśli  to  najgorszy  błąd  
mojego życia i jeśli nawet będę przez to cierpieć,  
powiem mu prawdę...

Od redakcji:
Po   dwumiesi cznymę  
odpoczynku  wracamy  do 
szkoły pełni werwy 
i  zapału do pracy, z
głowami  pełnymi 
pomysłów…:)   Zapraszamy 
do czytania naszej gazetki 
oraz do współpracy z nami.
 Je li  chcesz  do  nasś  
doł czy  zgłoą ć ś si  doę  
wychowawcy klasy III a LO 
Pani  Gra ynyż  
Bolimowskiej-Gajdy. 
yczymy  samychŻ  

sukcesów  w  nauce  oraz 
miłych wspomnie  ! ń 

my, redakcja. 

listy, listy ..........................

Już  po  raz  kolejny  odbędą  się  w  naszej 
szkole  wybory  do  Samorządu 
Uczniowskiego na rok szkolny 2011/2012. 10 
października  2011r.  rozstrzygnie  się,  kto 
będzie  reprezentował  nas  przez  następny 
rok.  Nad  prawidłowym  przebiegiem 
wyborów  czuwać  będzie  komisja,  która 
składa się  z  następujących  osób:  Angelika 
Ziejewska  z  klasy  2dT,  Gonta  Monika  z 
klasy  2dT,  Lesiakowska  Magda  z  klasy 
3dT,Lelonek  Kamil  z  klasy  1eT,Lach 
Justyna  z  klasy  2b  LO,Winnicki  Kamil  z 
klasy  1  eT.  Komisja  wyborcza  do  30 
września  rejestruje  osoby  chętne  do 
Samorządu Uczniowskiego. 

Kandydaci  będą  się  ubiegać  o  funkcję 
przewodniczącego,  zastępcy  przewodniczącego  i 
skarbnika.  Osoby kandydujące mają  prawo  do 
kampanii  wyborczej  (  wywieszania  plakatów  czy 
też roznoszenia ulotek.) Do głosowania mają prawo 
przystąpić  wszyscy  uczniowie  znajdujący  się 
w dniu w wyborów w szkole
(głosowanie jest oczywiście  anonimowe).  Kartki z 
oddanymi  głosami  wrzucane  będą  do  urny,  którą 
można  otworzyć  komisyjnie  po  oddaniu  głosów 
przez wszystkich uczniów. Sprawdzenia frekwencji 
wyborczej  dokonuje  komisja  wyborcza.  Wybory 
wygra  ta  osoba,  która  swoim  programem 
wyborczym  przekona  uczniów  i  zdobędzie 
największą  ilość  głosów.  Rok  szkolny  2011/2012 
należeć  będzie  właśnie  do  niej.  Będzie  mogła 
spróbować wprowadzić swój plan w życie szkoły i 
zrealizować  swoje  przedwyborcze obietnice. 
Ciekawe, czy jej się uda?;)

Violeta.

Informator

Kalendarz na rok szkolny 
2011/2012

30 września - ostateczny termin złożenia 
opinii psychologicznych
30 września- pierwszy termin złożenia 
przez uczniów deklaracji maturalnych
październik- próbne matury pisemne z 
języka angielskiego, obcego i wybranego 
przedmiotu
23-31 grudnia- zimowa przerwa 
świąteczna
Ferie zimowe: 
•   16-29 stycznia- województwo: 

mazowieckie  
19 stycznia- próbna matura ustna z 
języków obcych
7 lutego- ostateczny termin wprowadzenia 
zmian w deklaracji maturalnej
5-10 kwietnia- wiosenna przerwa 
świąteczna 
27 kwietnia- zakończenie zajęć w klasach 
maturalnych 
7 maja- egzamin pisemny z języka 
polskiego
8 maja- egzamin pisemny z matematyki
9 maja- egzamin pisemny z języka obcego 
nowożytnego
10 maja- pozostałe egzaminy , na 
przemian pisemne i ustne
15 czerwca- zakończenie zajęć w klasach 
najwyższych zasadniczych szkół 
zawodowych i szkół policealnych 
29 czerwca- zakończenie rocznych zajęć 
dydaktyczno-wychowawczych.

Milena Orlińska, kl. III alo
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota Rutkowska i 
Beat

Jestem  zakochany,  a  właściwie  
kocham. Zgodnie z Twoją definicją.  
Jesteś  jedynym  powodem,  dzięki  
któremu czuję się żywym. 
Zrozumiem, jeśli odmówisz. Nie jest  
fajnie być bestią. Ale nie będę przy  
Tobie.  W  tej  sytuacji  nie  jest  też  
fajnie  być  posiłkiem.  Nawet  nie  
wiesz, co ja czuję. Dzięki Tobie mam 
złudzenie  serca.  Mam  wrażenie,  że  
bije  dla  Ciebie.  Ale  nie.  Jestem 
potworem.  Jestem  zwykłym 
emocjonalnym  stworem, 
nieznającym uczuć.  Jestem skazany  
na samotność. I nie. Nie rozczulam 
się  nad  sobą.  To  cała,  gorzka  
prawda.
 Zrobisz  z  tym,  co  zechcesz.  Chcę,  
byś wiedziała.  Jesteś moją gwiazdą.  
Rozświetlasz  mi  życie.  
Przeprowadzasz  przez  ścieżki,  przez  
które inni nie chodzą. Oni wolą iść  
na skróty.  Ty urozmaicasz mi moje  
istnienie.  Jesteś  kimś  w  rodzaju  
przewodnika.  Opowiadasz  mi  życie  
od nowa,  dzięki  czemu zapamiętuję  
dobrze  wszystkie  momenty.  Ale  nie  
możemy tak żyć. Odejdę. Pamiętasz,  
co mówiłem o krzepnięciu krwi ? Na 
odległość  krzepnie  znacznie  
szybciej…

Listy, listy...

K cik literackią
Sara Rzeczycka

Nadchodzą kolejne zmiany w  maturze. 
Znów  będą  one  dotyczyły  matury  z 
języka, jednak tym razem nie z obcego, 
a  naszego  ojczystego.  Otóż  dnia  31 
sierpnia  2011  r.  został  wydany 
komunikat  dyrektora  Centralnej 
Komisji  Egzaminacyjnej  w  sprawie 
zmian  na  egzaminie  maturalnym z 
języka  polskiego  od  sesji 
egzaminacyjnej w maju 2013 roku. 
Zatem  co  nowego  zostało  wprowadzone 
do matury? Już wyjaśniam. Na pisemnym 
egzaminie  z  polskiego  można  będzie 
wybrać  temat  nieoparty  na  lekturze 
obowiązkowej.  Przypominam,  że  zmiana 
dotyczy  jednak  uczniów,  którzy  do 
egzaminu  przystąpią  w  2013r.  CKE 
ogłosiła,  że na poziomie obowiązkowym 
matury  z  języka  polskiego  do  wyboru 
będą dwa tematy. Jeden będzie się odnosił 
do obowiązkowych lektur, zaś drugi – do 
fragmentu  nieomawianego  utworu 
literackiego  przytoczonego  w  arkuszu 
egzaminacyjnym. 
Do  tej  pory  maturzysta  musiał  wybrać 
między dwoma tematami  nawiązującymi 
do lektur. Za pracę pisemną może dostać 
50  punktów  (70  z  całego  egzaminu 
pisemnego)!
 CKE  zaznacza,  że  zmiany  te 
wprowadzono  po  wielokrotnych 
analizach.  Okazało  się,  że  ci  uczniowie, 
którzy  pisali  dwa  poziomy  egzaminu 
lepiej  prezentowali  sprawność  w 
konstruowaniu pisemnej wypowiedzi, gdy 
nie musieli ograniczać się do interpretacji 
lektury.  A  co  na  ten  temat  mówią 

eksperci?  Niestety  jak  w  każdej 
sprawie,  tym razem również zdania są 
podzielone. 

– Sprzyja  nieczytaniu  lektur  –  
uważa  polonista  dr  Tomasz  
Wroczyński  z  UW.   Już  dziś  
egzaminy  są  tak 
skonstruowane,  że  przeciętnie  
inteligentny  uczeń  da  sobie  
radę bez znajomości lektur.

Historyk  literatury  prof.  Franciszek 
Ziejka,  były  rektor  UJ  ocenia,  że  to 
powrót do tzw. wolnego tematu: 
 
-   Dziś  egzamin  z  języka  polskiego  
został sprowadzony do tego, że zdający  
ma odgadywać myśli  układacza pytań.  
A  na  tym  polega  radość  z  czytania  
dzieła  literackiego,  że  można  je  
interpretować na wiele sposobów. Może  
wreszcie zostanie to docenione.

Znamy już opinie ekspertów i 
szczegóły  nowej  matury  z  języka 
polskiego  2013. Jakie są wasze opinie 
na  ten  temat?  Jesteście  za?  A  może 
przeciwni? Wszystko ma przecież plusy 
i minusy, pamiętajmy o tym.

Martyna.

Uwaga! Zmiany na maturze!
od 2013 roku
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Młodzież  XXI  wieku  przez  wielu 
dorosłych  bywa  określana 
"pokoleniem SMS". Wiadomość tekstową 
można wysłać szybko,  dyskretnie  (np. 
podczas  lekcji,  wykładu,  czy  w pracy),a 
poza  tym  jest  ona 
niedroga. Wysyłając sms 
możemy również wszędzie informować ko
goś o czymś. 
SMS  symbolizuje  sympatię,  pamięć  (poza 
tym  jest  to piękny gest, wyrażający myśl  o 
danej osobie.) Dużo osób komunikując się w 
ten sposób, zapomina o ortografii ( a to nie 
jest  fajne).  Mogę  się założyć,  że  dla 
osoby, która otrzymuje  takiego SMSa,  jest 
to  po  prostu  odrażające.  "Ludzie  to, 
że SMS nie  jest  wypracowaniem  na  j. 
polski,  wcale  nie  oznacza,  że  ma 
on posiadać błędy  ortograficzne,  bo  jednak 
jest  to  jakaś treść,  zdanie,  czy  pojedyncze 
słowa." 
Każdy telefon dla swojego Pana jest czymś 
więcej,  niż  tylko głupim urządzeniem 
posiadającym  wiele  funkcji.  Telefon 
komórkowy..  "można  mówi  o  nim  różnie 
i dużo,  ale  ja  uważam,  że  telefon 
komórkowy  jest  niczym  nasz  mały  świat, 
będący  zawsze  przy  nas  i  z  nami  (np. 
podczas  każdego   nastroju, 
pogody, rożnych spotkań)  Bo  właśnie  on 
daje nam w jakiś sposób pewność siebie (np. 
w krępujących sytuacjach)  i  swobodę  (np. 
gdy idziemy sami ). 

O  powiedzeniu  "Bez  telefonu,  jak  bez 
ręki" śmiało mogę powiedzieć: 
TO O MNIE !! 
Niestety, nie potrafię zrezygnować  z niego. 
Z  jednej  strony  dzięki  komórce  jestem 

Religia,  czy    przedmiot  mało  ważny? 
Ostatnio obserwuje się wzrost zwolnień 
z  lekcji  religii.  Oczywiście,  uczniowie 
mają  do  tego  prawo,  ale  pojawia  się 
pytanie, dlaczego to robią?
Krzysiek:  Zwolniłem się z lekcji religii 
nie  dlatego,  że nie  wierzę  w Boga,  lecz 
dlatego, że sposób prowadzenia lekcji mi 
się  nie  podoba.  Jest  mało  ambitny  i 
nieciekawy.   Wolałbym  inną  formę 
pogłębiania  wiedzy  o  swojej  wierze. 
Fajniej byłoby więcej pracować z Biblią, 
poruszać  ciekawe  tematy,  nawiązywać 
dyskusję.
Karolina:  Zwolniłam się z lekcji religii, 
bo uważam, że jest  ona mało potrzebna. 
Kiedy  chcę  zaczerpnąć  jakieś  wiedzy 
wystarczy, że poczytam w Internecie albo 
pójdę  do  kościoła.  A  tak   wcześniej 
kończę lekcje.
Ania: Religia nie kojarzyła mi się nigdy 
dobrze,  chyba,  że  w  podstawówce.  W 
miarę  jak  dojrzewałam  więcej 
wymagałam  od  tego  przedmiotu,  jednak 
się zawiodłam. Po co mam wałkować to 
samo  przez  tyle  lat.  Chciałabym  czegoś 
ciekawszego, dowiedzieć się więcej. 
Rafał: Nie chodzę na religię,  bo tematy 
na  nich  poruszane  są  ograniczone.  Nie 
można  wyłonić  swobodnej  dyskusji, 
ujawnić  swych  przekonań,  bo  zaraz 
straszą  Cię  jakąś  karą  za  grzech,  albo 
mają  Cię  za  ‘innowiercę”.  Chciałbym 
więcej  swobody  na  tych  lekcjach,  bez 
tematu tabu, by czegoś się dowiedzieć.
Może jest w tych wypowiedziach  trochę 
racji.  Jednak prowadzenie lekcji  również 
zależy  od  stopnia  zaangażowania  w  nią 
uczniów. Przyznaję szczerze,  że miło by 
było,  gdyby  lekcje  te  odbywały  się  w 

zawsze na bieżąco z wiadomościami od 
znajomych.  Z  drugiej  strony  to 
nienormalne  przecież,  żeby  źle 
się czuć bez telefonu. 
Cały czas mam go w kieszeni, w nocy 
w łóżku, a w dzień na biurku. Pierwsze 
co  robię,  gdy  rano  wstaję,  to 
sprawdzam,  czy  nikt  nie  dzwonił,  nie 
pisał.  W  szkole  mam 
wibracje, regularnie na  lekcjach SMS-
uję  ( niektórych lekcjach  :]),  na 
przerwie  kasuję  wiadomości.  Nie 
potrafiłabym funkcjonować bez 
telefonu,  ale domyślam się  tak  robi 
 większość z was. 
Tak, jestem uzależniona, a jeśli jeszcze 
nieuzależniona,  to  na  pewno  silnie 
przywiązana.
                              Violeta

Bez telefonu jak bez ręki!

innej  formie  i  miały  inne   znaczenie, 
uczniowie nie angażują się w nie. Mało 
jest osób, które pragną dzielić się swym 
doświadczeniem, prowadzić dyskusję z 
katechetą, dzielić się poglądami. 
Nie  lubimy  rozmawiać  o  tym,  co  nas 
dotyczy,  wstydzimy  się  swojego 
wyznania. Ale czy warto zacierać siebie 
w  obawie  przed  wyśmianiem? 
Pamiętajmy,  że  ocena  z  religii  wlicza 
się do średniej, więc  ten przedmiot jest 
tak  samo ważny jak  np.  język  polski. 
Pamiętajmy,  że to dzięki niej jesteśmy 
bliżej  z  Bogiem,  jeśli  oczywiście  w 
Niego wierzymy. 

Dżast
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Jeśli  potrafisz  o  czymś  marzyć,  to  
potrafisz także tego dokonać. 

  Walt Disney

Chcieć  znaczy  móc  –  proste.  Jeśli 
wyznaczysz sobie jakiś cel i będziesz 
do  niego  WYTRWALE  dążył 
osiągniesz  sukces.  Podkreślam  – 
wytrwale. 

Tak często przy pierwszym lepszym 
niepowodzeniu  rezygnujemy  ze 
swoich  marzeń.  Ale  czy  opłaca  się 
zawracać w połowie drogi? 
Dlatego należy uparcie iść do przodu. 
Nie poddawaj się, a dopniesz swego. 
W każdej dziedzinie. 

Dżast. 

Czemu?
Czemu wtedy to zrobiłeś?
Odezwałeś się do mnie
Gdy byłam sama
Na dnie
Uratowałeś mnie
Dlaczego?
Czemu?
Czemu wtedy to zrobiłeś?
Usiadłeś obok mnie
Gdy byłeś szczęśliwy
A ja nie
Dlaczego?
Czemu?
Czemu tak się zachowujesz
Jak przyjaciel
Którego nigdy wcześniej nie  
miałam
Dlaczego?
Czemu?
Czemu podałeś mi rękę 
i
Wyciągnąłeś z otchłani czeluści
Sprawiłeś, że znów zaczęłam się  
uśmiechać
I poczułam się jak człowiek
I czemu zachowałeś się jak 
prawdziwy przyjaciel
Przyjaciel
Nikt więcej
Więc czemu?! 
Czemu?!
Czemu musiałam Cię 
pokochać ?!!
Dlaczego nie mam wpływu na to
Co się dzieje w moim sercu
A ponieważ Ty nigdy nie 
poczujesz tego samego
Nigdy.
                    Ola Dramińska

Esej  to  nie  lada wyzwanie  dla ucznia, 
ponieważ  wymaga  od  niego  niezwykle 
sprawnego pióra. Tym większe uznanie 
dla  tych,  którzy  taką  próbę  podjęli  i 
wzięli  udział  w  konkursie:  „Polska 
prezydencja  w  Radzie  Unii 
Europejskiej”  . Zorganizowało  go 
Regionalne  Centrum  Informacji 
Europejskiej  przy  Szkole  im.  Pawła 
Włodkowica  w  Płocku.   Zadaniem 
uczestników  konkursu  było  napisanie 
eseju  na  jeden  z  podanych  przez 
organizatora  tematów  –  np.  „Polskie 
przewodnictwo  w  Radzie  Unii 
Europejskiej – szanse i wyzwania”.   
Z  Zespołu  Szkół  Centrum  Kształcenia 
Praktycznego  udział  w konkursie  wzięły 
cztery  osoby  i  wszystkie  zostały 
nagrodzone.  I  miejsce  przyznano 
uczniowi  klasy  IIIb  L.O.  Mateuszowi 
Adamiakowi, drugie zajęła Justyna Basior 

z IIIa L.O., trzecie Justyna Szwarocka a 
czwarte Ada Laśkiewicz – obie  z IIIb 
L.O. Opiekę merytoryczną nad pracami 
uczniów  pełnili  nauczyciele  historii: 
Lucyna Sobieraj i Barbara Ciesielska. 
Laureaci konkursu w nagrodę otrzymali 
słowniki  i  książki  do  nauki  języków 
obcych,  pendrivy  a  zdobywca 
pierwszego  miejsca  przenośny  dysk. 
Uczniowie  „Osiemdziesiątki”  sprostali 
wyzwaniu, otwarte pozostaje natomiast 
pytanie  postawione  przez  autorów 
nagrodzonych  esejów:  Czy  Polska 
sprosta  stawianym  przez  Unię 
wyzwaniom?

Nagrody dla naszych kolegów, zwycięzców konkursu na temat polskiej 
prezydencji w Radzie Unii Europejskiej!

Piszemy 

wiersze

Cytat
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W maju 2012 maturzyści  przystąpią 
do nowego egzaminu ustnego z języka 
angielskiego.  Zrezygnowano  z 
podziału  na  poziomy  trudności,  co 
może  przysporzyć  kłopotów  tym 
słabszym z tego przedmiotu. 

W  zestawie  dla  zdającego  znajdować 
się  będą  trzy  zadania,   egzamin 
rozpoczyna  trwająca  dwie  minuty 
rozmowa, w trakcie której egzaminator 
zadaje  kilka  pytań  o  tematyce 
odmiennej  niż  tematyka  zadań  danego 
zestawu.
Zadanie  pierwsze  to  dialog  oparty  na 
podanym  po  polsku  opisie  sytuacji 
wymagający  odegrania  określonej  roli. 
W  swojej  wypowiedzi  zdający 
powinien  uwzględnić  cztery  elementy 
podane  w  poleceniu  oraz  adekwatnie 
zareagować  na  to,  co  mówi 
egzaminator.  Czas  przeznaczony  na 
realizację  tego  zadania  to  około  trzy 
minuty.
 Zadanie drugie wymaga opisania danej 
ilustracji  i  odpowiedzenia  na  trzy 
związane  z  nią  pytania,  które  nie 
figurują  w  zestawie  zdającego. 
Przewidziano  na  to  zadanie  cztery 
minuty, w tym około trzydzieści sekund 
na  zapoznanie  się  abiturienta  z 
poleceniem.
 Zadanie  trzecie  to  wypowiedź  na 
podstawie materiału stymulującego oraz 
odpowiedzi  na  dwa  pytania.  Zdający 
wybiera  jeden  obrazek,  jego  zdaniem 
najlepiej korespondujący z poleceniem, 
uzasadnia  swój  wybór  jednocześnie 
podając  powód  odrzucenia  dwóch 

pozostałych, a następnie odpowiada na dwa 
pytania egzaminatora. Czas na to zadanie to 
pięć  minut,  z  czego  minuta  przeznaczona 
jest  na  zapoznanie  się  z  poleceniem  i 
materiałem.
Czas pokaże, czy to rozwiązanie jest trafne. 
Jedno jest pewne – trzeba ostro wziąć się do 
nauki.  Przyszłym  maturzystom  życzymy 
chęci do pracy oraz samych sukcesów     

Dżast.

 Czy wiesz, że … 
Czy wiesz, że delfiny są 
najinteligentniejszymi zwierzętami na 
świecie? Oczywiście zakładając, że człowiek  
nie jest zwierzęciem?
Czy wiesz, że imieniny Jana są 99 razy w 
roku? 
Czy wiesz, że delfiny śpią z jednym okiem 
otwartym, a drugim zamkniętym? 
Czy wiesz, że włosy na brwiach mogą mieć  
maksymalnie 10 mm?
Czy wiesz, że Polska została przyłączona do 
internetu 20 grudnia 1991 roku?
Czy wiesz, że język, który kameleon 
wyrzuca, aby złapać owada, może być  
dłuższy od niego samego?
Czy wiesz, że hawajski alfabet ma tylko 12 
liter?
Czy wiesz, że w Polsce żyje około 140 000 
Kowalskich?
Czy wiesz, że włosy rosną szybciej w nocy  
niż w ciągu dnia?
Czy wiesz, że koty mogą spać po 15 godzin 
dziennie?
Czy wiesz, że przez głowę ucieka 70% 
ciepła? Dlatego tak ważne jest, aby nosić  
czapki:)
Czy wiesz, że włosy człowieka rosną z  
szybkością 1 cm na miesiąc? W ciągu 1 dnia 
włos rośnie 0,35 mm?
Czy wiesz, że podczas kichania powietrze z  
jamy ustnej i nosa jest wyrzucane z  
prędkością około 160 km/h na odległość 3  
metrów?
Czy wiesz, że koliber jest jedynym ptakiem,  
który umie latać do tyłu ?

Materiały ze strony :

http://najciekawszeciekawostki.blog.onet.pl/
1,CT110221,index.html

Nie pamiętam nic dobrego, ani nic  
złego.  Katharsis.   Pani  w  sklepie.  
Obserwuję  kobietę,  której  z  ręki  
wypadła,  pewnie  przypadkowo,  
bułka. Przyglądam się z pewnością,  
że zaraz ją podniesie. 
Niestety moja wiara, w to, że ludzie  
mają  jeszcze  trochę  kultury  
obniżyła się do minimum. ''Wielka''  
pani odeszła. Schyliłam się, więc i  
podniosłam  produkt.  Nie  mając  
stuprocentowej  satysfakcji  
powiedziałam  głośno:  ''trochę  
kultury  ''.  Zostałam  obdarowana  
pogardliwym spojrzeniem. 
O, tyle za to,  że pani nie musiała  
brudzić  sobie  rąk.  Czy  ludzie  z  
racji tego, że żyjemy w XXI wieku  
nie mają wpojonych podstawowych  
zasad?  Wypadło  mi  z  rak,  
podnoszę.  Ciężko   ?  Czyżby 
pojawiły  się  u  ludzi  cechy  
pierwotne?   Atawizm? Bynajmniej.  
Przecież  potrafimy  się  zachować,  
jeśli  tylko  chcemy.  Całokształt  
materialny  i  duchowny  dorobku 
ludzkości,  przeczytamy  w  każdej  
encyklopedii. Kultura.
                                NataliaBrzeziń
ska

Atawizm? 
 

http://najciekawszeciekawostki.blog.onet.pl/1,CT110221,index.html
http://najciekawszeciekawostki.blog.onet.pl/1,CT110221,index.html
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Po  fluorescencyjnych  kolorach  lata 
przyszedł  czas  na  kolorystyczne 
wyciszenie  w  modzie.  Podstawowym 
zestawieniem  tego  duetu  jest  biała 
góra  i  czarny dół,  jak  na pokazie  u 
Dolce&Gabbana.
Klasyczne  chanelowskie  połączenie 
kolorów towarzyszy nam niezmiennie 
na  egzaminach  i  ważnych 
spotkaniach. Ale jak podkręcić trend 
tak,  by  stał  się  seksowny  i 
nowoczesny?
Wariantów  jest  wiele,  każdy równie 
dobry. Czerń i biel można zestawiać 
dowolnie.

W latach 60. ubranie miało być przede 
wszystkim  proste  w  formie  i 
funkcjonalnie.  Projektanci  odeszli  od 
eksponowania  kształtów  kobiecej 
sylwetki, ale za to odsłonili nogi. Teraz 
lata  60.  wracają,  odzwierciedlenie  w 
barwach  biało-czarnych.
Proste, ale eleganckie bluzki i sukienki 
są  świetna  bazą  do  wielu  stylizacji. 
Przełamanie  bazowego  koloru,  pasem 
kontrastującym  daje  mocny,  odważny 
efekt.  Warto  wypróbować  ten  trend.

Biało-czarne  mogą  być  kwiatowe 
ornamenty,  graficzne  wzory,  paski  lub 
zwierzęce  desenie  na  ubraniach.  Biała 
lub czarna może być też jedna z części 
naszej  garderoby  (np.  góra  w  kolorze 
śniegu,  a  dół  w  kolorze  węgla). 
Możemy tez  ubrać  się  jednobarwnie  i 
dobrać  dodatki  w  kontrastowym 
kolorze.

Biały  sweter  +  czarne  spodnie

Proste?  Jak  najbardziej!  Nudne? 
Nigdy! Czarne eleganckie spodnie ma 
w  szafie  każda  kobieta.  Chociaż  co 
sezon inny fason zasługuje na miano 
najmodniejszego,  tego  elementu 
garderoby  nie  wolno  wyrzucać.  Bo 
kilku  miesiącach  banicji,  przyda  się 
nie tylko na rozmowę kwalifikacyjną. 
Zgodnie z trendem lansowanym przez 
Phoebe Philo, wąskie spodnie nosimy 
do jeszcze bardziej obcisłego białego 
golfu. Sylwetka staje się wysmukła i 
piękna.  Do  tego  zestawu  pasują 
męskie  oksfordy  albo  bardzo 
seksowne  szpilki.  Fajny  pomysł  na 
dodatek – rękawiczki  do łokci.  Jeśli 
twój sweter ma krótki rękaw, pobaw 
się  długościami.

Biała koszula + czarny gorset 

 Wystarczy  wyciągnąć  z  szafy 
najprostszą  białą  koszulę  o  męskim 
kroju.  Przewiązać  gorsetem  ,bądź 
zastąpić  go  szerokim,  czarnym 
paskiem.  Gotowe.  Perwersyjnie,  ale 
praktycznie.

Agata Chaber i Paulina Siklora

 

 

 

W  pierwszym  terminie  nie  wszyscy 
poradzili  sobie  z  egzaminem 
maturalnym. Oto zdawalność matury w 
poszczególnych klasach:

• 3alo - do matury przystąpiły 23 
osoby, 7 osób nie zdało 
matematyki, zaś język polski, 
angielski i niemiecki zdali 
wszyscy;

• 3blo - do matury przystąpiły 24 
osoby, 7 osób nie zdało 
matematyki, 3 osoby języka 
angielskiego oraz 1 osoba języka 
polskiego ustnego.

W sumie w liceum 14 osób nie zdało 
egzaminu z matematyki, 3 osoby j. 
angielskiego oraz 1 osoba j. polskiego 
ustnego.

• IVat+ - do matury przystąpiło 15 
osób, 3 osoby nie zdały 
matematyki i 3                        j. 
angielskiego;

• IVct1 - do matury przystąpiły 24 
osoby,  6  nie zdało matematyki i 
2                        j. angielskiego;

• IVct2- do matury przystąpiło 11 
osób, 6 osób nie zdało 
matematyki i 2 osoby j. 
angielskiego;

• IVdt - 17 osób - 2 osoby nie 
zdały matematyki i 2 osoby j. 
polskiego ustnego oraz 1 osoba j. 
niemieckiego;

• IVet - do matury przystąpiło 13 
osób i wszyscy zdali.

Matura

Reasumując w technikum 17 osób nie 
zdało egzaminu z matematyki, 7 osoby 
j. angielskiego, 2 osoby z 
j. polskiego ustnego oraz 1 osoba j. 
niemieckiego.
Absolwenci  mieli  szansę  poprawy 
egzaminu  maturalnego  w  drugim 
terminie,  czyli  w  sierpniu.  Po  sesji 
poprawkowej wyniki są następujące:
• liceum- do matury przystąpiło 

47 osób, zdało 41;
• technikum- do matury 

przystąpiło 80 osób, zdało 69.
•
Po podsumowaniu drugiego terminu 
okazuje  się,  że  świadectw 
maturalnych zarówno w liceum jak i 
w technikum nie otrzymało łącznie 17 
abiturientów.

Milena Orlińska, kl. IIIalo

To dopiero pierwsza klasa, 
jeszcze wszystko przed nimi!
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czyli Francja Elegancja 
Dyskrecja Grecja
Spotkajmy się!  
Porozmawiajmy,
a może umówmy się...

Co z t  r k ?ą ę ą

Integracj  czasę  
zacz   si !ąć ę

Kalotówka.  Miejsce  integracji 
klas  pierwszych  w  roku 
szkolnym 2011/2012. 

Trzy  klasy  pierwsze  wybrały  się 
na  wycieczkę  dla  lepszego 
poznania  się.  Wychowawcy 
zadbali  o  to,  aby  zapewnić  nam 
ten czas różnorakimi grami, które 
były  nie  tylko  integracyjne,  ale  i 
pełne  humoru.  Postarali  się 
również  o  kiełbaski,  będące 
nieodłącznym  elementem  tego 
typu imprez. Można było spędzać 
czas, grając m.in. w siatkówkę, do 
czego  przekonały  się  pani  M. 
Andrzejewska i Anna Bargieł. 
Po  dwóch  i  pół  godzinach  mile 
spędzonego  czasu,  trzema 
autokarami wróciliśmy do szkoły, 
o wiele bardziej zaprzyjaźnieni niż 
przedtem. Wycieczka ta na pewno 
bardzo dobrze wpłynęła na relacje 
uczniów..  Oby  więcej  takich 
wyjazdów,  które  będą 
możliwością  lepszego 
kontaktowania się.

Natalia Brzezińska

niadanie Ś
na trawie!

Oddam ciało 
i dusz , bo ę
chuda by  ć
musz !ę

Rad cie sobie, ź
dziewczyny!

One chyba s  ą
z innej bajki...

Ciekawe, czy 
stawia  jedynki? 
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