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NUMER 10 (88) 

SOCHACZEW 

15 lutego 2012 r. 

CENA -  DO NEGOCJACJI 

Nieprzekraczalna granica – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w |adoej gazecie! 

 MIESIĘCZNIK 

Najpifkoiejszy 

wiersz! 

Skejt oa donówce! 

Przepis  

oa nimość 

Walentynki 

WALENTYNKI 

 

14 luty, uroczy dzień przepełniony 

radością, miłością i uczuciami. Tego 

dnia wszystkie pary spędzają te 

romantyczne chwile razem. Niektórzy 

obdarowują się podarunkami, inni idą 

do kina na romantyczny film, a poza 

nimi jest jeszcze grupa ludzi, którzy 

preferują po prostu spędzanie czasu we 

dwoje. Dlatego też przygotowałyśmy 

specjalny artykuł, w którym możecie 

dowiedzieć się czy pasujecie do siebie 

ze swoimi partnerami względem 

znaków zodiaku.  

 

SKORPION + BARAN -  Stałość 

Skorpiona i siła tworzenia Barana 

powoduje, że te dwa znaki dobrze do 

siebie pasują. Jedynym minusem 

takiego związku jest to, że Skorpiony 

są bardzo zazdrosne. Barany powinny 

pamiętać, że Skorpiony są niezwykle 

lojalne i tego samego oczekują od 

partnera. 

 

BLIŹNIĘTA + WAGA - Bliźnięta 

ciągle bujają w obłokach. Waga to 

osoba marzycielska i romantyczna. 

Układ tych dwóch znaków bardzo 

dobrze wróży takiej parze. W związku 

oboje mogą otrzymać to czego pragną. 

 

LEW + STRZELEC - Oboje 

uzupełniają się pod względem 

charakteru i temperamentu. Mogą 

stworzyć szczęśliwy związek, bo oboje 

kochają życie. Strzelec potrafi 

dopasować się do przywódczej natury 

Lwa i dać mu szczęście. 

 

WODNIK + WODNIK -  Doskonała 

para. Oboje nie przywiązują większej wagi 

do powszechnie uznanych i stosowanych. 

Są beztroscy, optymistycznie patrzą na 

życie i niczym się długo nie martwią. 

 

BYK + PANNA - Osoby spod znaku 

Panny są dokładne, konsekwentne i 

rozsądne. Cenią spokój, są dobrymi 

rodzicami. Te zalety docenią Byki, które 

mają podobny system wartości. Obydwa 

znaki mogą stworzyć bardzo udany 

związek 

 

RAK + RYBY - Ryby lubią stabilizację i 

harmonię, to osoby marzycielskie i 

romantyczne. Rak stanie się przy Rybach 

romantycznym kochankiem, czułym i 

opiekuńczym. 

 

KOZIOROŻEC + RAK -  Łagodne 

usposobienie Raka znajdzie uznanie w 

oczach Koziorożca. Rak doceni 

odpowiedzialnego Koziorożca i w jego 

otoczeniu będzie czuł się bardzo 

bezpiecznie. Razem stworzą stabilny 

związek. 

Oczywiście nie zapominajmy o tym, że 

przeciwieństwa się przyciągają, więc bez 

względu na to, co mówi nam horoskop i 

znaki zodiaku, życzymy wszystkim 

miłości pomimo tych przeciwności ;).  

Jakkolwiek spędziliście tegoroczne 

walentynki, czy to w samotności, czy też z 

ukochaną osobą, pamiętajcie, że za rok 

również czeka nas ten niesamowity dzień. 

Poza tym jeśli nie teraz, a za miesiąc, dwa, 

trzy.. znajdziemy swoją drugą połówkę, to 

możemy zorganizować partnerem swoje 

własne walentynki, bo przecież tak 

naprawdę miłością powinniśmy darzyć się 

każdego dnia, nie tylko 14 lutego, o tym 

też nie zapominajmy. 

 

 

 
Oni mówią wiersze! Ta czwórka reprezentowała naszą szkołę 

w konkursie recytatorskim 
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Po każdym dniu trzeba postawić 

kropkę, odwrócić kartę i 

zaczynać na nowo.  

 — Phil Bosmans 

Stawiajmy kropkę, lecz nie 

przekreślajmy tego, co było. 

Wszystko co się wydarzyło to 

nasze doświadczenie. A 

doświadczenia  to nasza 

wartość. Jednak nie 

rozpamiętujmy tego, co było 

złe, bo stracimy szansę bycia 

szczęśliwym w teraźniejszości. 

Stawiajmy kropkę i 

rozpoczynajmy kolejny 

rozdział.  Żyjmy dalej, a przede 

wszystkim – tu i teraz.  

                 Dżast. 

 

 

Spośród wielu pomysłów na udany prezent 

dla partnera, wybrałyśmy taki, który sprawi, 

że na pewno miło zaskoczymy swoją drugą 

połówkę. W końcu jak to mówią – „ przez 

żołądek do serca”.  Są to chińskie ciasteczka 

z wróżbą.  

Potrzebne nam będą :  

- 30 dag mąki  

- 8 dag cukru 

- 3 jajka 

- 2 łyżki oleju  

- ½ torebki cukru waniliowego  

- szczypta soli  

- obrane migdały. 

Sposób przygotowania:  

Mąkę przesiać do dużej miski. Dodać jajka, 

olej, cukier, sól i cukier waniliowy, i 

zagnieść na dość twarde ciasto. Następnie 

podzielić na dwie części, jedną przykryć 

ściereczką, żeby nie wyschło, a drugą bardzo 

cienko rozwałkować i powycinać szklanką 

albo foremką. Na środku każdego ułożyć 

migdał i zwiniętą w rulonik karteczkę z 

wróżbą i zlepić brzegi, tak jak na pierogi. 

Następnie wywinąć tak, żeby powstał kształt 

charakterystyczny dla chińskich ciasteczek, 

coś jak rożek. Blachę wysmarować olejem, 

ułożyć na niej ciasteczka i piec około 18 - 20 

minut w temperaturze 180
o
C.  

 

Oczywiście z okazji, że jest to dzień 

zakochanych, na karteczkach zamiast wróżb, 

możemy umieścić kilka powodów swojej 

miłości do drugiej osoby, cytaty, myśli itd.  

 

Sukces gwarantowany! Wszystkim 

zakochanym życzymy więc SMACZNEGO.  

ADW. 

 

 

 

7 lutego 2012 rozstrzygnęliśmy 

konkurs fotograficzny „Boże 

Narodzenie w Twoim 

obiektywie”. Od  trzech lat 

konkurs organizowany jest przez 

świetlicę szkolną. W tym roku 

cieszył się wyjątkowo dużym 

zainteresowaniem, ostatecznie 

jury w składzie: Karolina 

Zalewska, Kamila Kocimska i 

Wiktor Dobrowolski, postanowiło 

USB wręczyć laureatom:  

I miejsce dla Elwiry Lot - kl. II 

DT 

II miejsce dla Justyny 

Dąbrowskiej – kl. III DT 

III miejsce dla Anny 

Piotrkowskiej – kl. II DT 

 

Dyplomy i nagrody w postaci 

pamięci przenośnej pani dyrektor 

Julia Jakubowska. Gratulujemy i 

zapraszamy wszystkich chętnych 

do udziału w następnych edycjach 

konkursu.  

 

 

 

Finalistki 
PRZEPIS 

NA MIŁOŚĆ 

 

Po zabawie sylwestrowej z ulgą 

wkraczamy w nowy rok, bo możemy 

zacząć wszystko ‘od nowa’.  

Uczucie, że możemy zacząć wszystko 

od początku i sprawić, by kolejny 

rok był naprawdę niezapomniany, 

motywuje nas do spisania listy 

noworocznych postanowień. Szkoda, 

że niektóre z nich pozostają jedynie 

na papierze…   Czego Wam 

oczywiście nie życzę. 

 

By jednak spełnić swoje 

postanowienia musimy pamiętać, że 

najlepiej wybrać te, które rzeczywiście 

mają sens i są nam do szczęścia 

potrzebne. Więcej wcale nie znaczy 

lepiej. Jeśli ich ilość będzie mniejsza, 

łatwiej będzie nam je dotrzymać. 

Starajmy się wybierać postanowienia z 

tej dziedziny życia, na którą mamy 

większy wpływ. Po co się 

rozczarowywać?  Ważny jest również 

plan działania. Wiemy już co chcemy 

osiągnąć, teraz pytanie : jak chcemy to 

zrobić? A jeżeli już ustalimy owy plan 

to potrzebna będzie konsekwencja. 

Jeśli chcesz czegoś dokonać musisz 

konsekwentnie do tego dążyć !  Nie  

ma innej rady ;)  

Pamiętajmy również, że jeżeli chcemy 

coś zmienić to nie musimy czekać do 

następnego Nowego Roku, by to 

zrobić. Cały czas mamy możliwość do 

działania, wszystko zależy jednak od 

nas. 

    

    

  Dżast. 

 

 

 

 

Nowy Rok, nowe 

postanowienia

… 
 

 



  14 3 

Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota 

Rutkowska i Beat 

Motywacja przydaje nam się w każdej 

dziedzinie życia. Warto umieć 

zmotywować siebie do osiągnięcia 

jakiegoś celu, chociażby do zdania 

matury  Można to robić na różne 

sposoby, ja przedstawię sposób, który 

polega na wewnętrznym dialogu z 

samym sobą. Inaczej rzecz ujmując 

na motywacji słownej.  

Każdy z nas mówi do siebie dialogiem 

wewnętrznym. Od jakości tego dialogu 

zależy to, jak się zachowujesz, jakie 

masz emocje, jakie masz osiągnięcia. 

Słowa mogą wzmacniać motywację, lub 

skutecznie ją osłabiać. Ludzie 

odnoszący sukcesy mają zawsze 

pozytywny dialog wewnętrzny. Ludzie 

odnoszący porażki – negatywny. 

A jak Ty mówisz do siebie? 

Zastanów się teraz jak przemawiasz do 

samego siebie… 

Niezmiernie ważne jest to jak 

prowadzisz dialog wewnętrzny. Kiedy 

chcesz osiągnąć motywację do działania 

musisz być dla siebie ‘miły’ i wyrażać 

się motywująco (dasz radę, jesteś w tym 

dobry!) 

Słowa których używamy, programują 

nas. Są jak programy, które pisze 

informatyk, a komputer je wykonuje. 

Twój umysł jest przecież najbardziej 

skomplikowanym bio-komputerem, 

stworzonym przez samą naturę, Boga, 

wyższą inteligencję, czy 

kogokolwiek/cokolwiek w co wierzysz. 

Niestety mało czasu poświęcamy na 

poznanie własnego umysłu. Jest wiele 

sposobów wpływania na ten ‘komputer’.  

Stosując autosugestię, mówisz do siebie 

w pewien określony sposób. Świadomie 

używasz słów, aby programować swój 

umysł na sukces. Celem może być 

zwiększenie motywacji, pewności 

siebie, wyższa sprzedaż, lepsze wyniki 

w nauce czy sporcie. 

Jednak w dialogu wewnętrznym 

najważniejsze nie są wcale słowa. 

Podświadomość reaguje przede 

wszystkim na ton Twojego głosu. 

Dopiero w drugiej kolejności na 

słowa. Jeśli połączysz motywujący ton 

z odpowiednimi słowami, wpłyniesz 

na siebie bardzo silnie! Ostatnim 

czynnikiem jest częstotliwość 

powtórzeń. Poprzez wielokrotności 

powtórzeń  ‘wbijesz’ sobie do głowy 

pozytywne sugestie. Sugestie należy 

powtarzać regularnie jak jakiś rytuał. 

Dzięki temu wyrobisz sobie nawyk 

motywowania samego siebie. 

 Przykładowe sugestie: 

Ogólne: 

 Uda mi się! Jestem najlepszy! Dam 

radę! Lubię siebie! Osiągam sukces! 

Zrealizuję to! Uwielbiam to robić! 

Gdy się uczysz: 

 Zdam ten egzamin! Nauka przychodzi 

mi z łatwością! Lubię się uczyć! 

Kocham ten przedmiot! Dostaję 5 z 

tego przedmiotu! 

Gdy uprawiasz sport: 

 Zwyciężę! Jestem zwycięzcą! Dam 

radę! Pokonam ich! Jestem najlepszym 

piłkarzem! Strzelę gola! Przebiegnę 

Xm.  

Z użyciem imienia:  Marcin, jesteś w 

tym najlepszy! Marcin, dasz radę! 

Marcin, zrobisz to! Marcin, bierz się 

do roboty! Marcin, działaj! Marcin, 

zrób to teraz! Marcin, jeszcze trochę! 

Marcin, zaraz wygrasz! 

Oczywiście możesz tworzyć sugestie 

indywidualne, dopasowane do danej 

sytuacji. Powodzenia  

   

   

   

 Dżast. 

 

 

Skejci to członkowie subkultury 

młodzieżowej obecnie bardzo 

rozpowszechnionej  wśród 

młodzieży. Ogólnie skejta można 

poznać po ubraniu w zbyt dużych 

rozmiarach. Głównie są to szerokie 

spodnie, szeroka bluzka, T-shirt, 

koszulka, lub duża bluza z 

kapturem.  

Skejci często kojarzeni są z 

dresiarzami, co jest błędem! 

Dresiarze zazwyczaj szukają 

zaczepek i bójek, a skejci są 

pozytywniej nastawieni do życia, 

niż ich rówieśnicy.  

Istnieje również subkultura skejtów, 

którzy jeżdżą na deskorolkach, 

rolkach, bmx. Oczywiście 

preferowaną muzyka wśród tej 

subkultury jest Hip Hop i r'n'b 

.Skejci również często utożsamiani 

są z graficiarzami. Podpisują się oni 

na ścianach bloków, pociągów lub 

tam gdzie jest po prostu trochę "za 

pusto". Biorąc puszkę do ręki 

graficiarz w swoich graffiti wyraża 

siebie. Nie są więc oni zbytnio 

lubiani przez społeczeństwo.  

Rodowity skejt powinien jeździć na 

rolkach, deskorolce lub bmx, 

malować graffiti lub rapować, 

słuchać Hip Hopu i podchodzić do 

życia na luzie- nie brać wszystkiego 

na poważnie, nie wspominając o 

ubiorze. Popularnymi miejscami spotkań 

skejtów są skate-parki, koncerty 

wykonawców hip- hopowych, domówki 

bądź dyskoteki. 

 

Skejt  

oa donówce 
 

 
Piszemy 

wiersze … 
Ból w moim sercu 
 

Mam Ciebie jak na lekarstwo 

Choroby którą jest miłość 

Wpatrzona w puste zdjęcia 

Wspominam osobę którą byłeś kiedyś 

Mojego przyjaciela 

I miłość 

Nadzieję na lepszy dzień 

Moją największą w życiu radością był 

twój widok 

Lecz tamtego Ciebie już nie ma 

Zabiłeś część siebie 

Tą która mnie znała 

Rozumiała 

I kochała 

Teraz już mnie nie widzisz 

Mnie nie ma 

Więc jeśli nic dla Ciebie nie znaczę 

zabij mnie! 

Bo nie potrafię znieść twojego 

milczenia 

Ten ból jest zbyt silny by z nim żyć 

Pomimo iż wciąż mnie ranisz 

Nie potrafię przestać kochać 

Choć nadzieja odeszła dawno temu 

Że obudzisz w sobie tamte 

wspomnienia 

Teraz dla Ciebie puste i wyblakłe 

  
 



. 
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Alice Sebold - Nostalgia Anioła 

Historia opowiada o 14 letniej 

dziewczynce Susie Salmon, która 

pewnego grudniowego dnia podczas 

powrotu ze szkoły, zostaje brutalnie 

zgwałcona i zamordowana na polu 

kukurydzy przez ,,miłego’’ pana z 

sąsiedztwa. Susie, obserwuje z góry 

życie toczące się na Ziemi już bez 

niej. Emocjonalne zmagania 

rodziny z jej śmiercią. Młodszą o 

rok siostrę, która postrzegana jest 

jako cień Susie, 5 letniego 

braciszka, który nie do końca 

pojmuje słowo ,,odeszła’’. Oraz 

nieudolne szukanie sprawcy przez 

policję. W swoim nowym świecie, 

Susie jest rozdarta pomiędzy 

pragnieniem zemsty, a marzeniem 

by jej rodzina w końcu pogodziła 

się z jej śmiercią i ponownie 

zaznała szczęścia. 

Błyskotliwa, opowieść oparta na 

własnych doświadczeniach autorki, 

wzbudzająca ogromne emocje  

powieść o życiu i śmierci, radości i 

smutku, przebaczeniu i zemście 

oraz o gojeniu duszy. Książka która 

wstrząsnęła milionami czytelników 

na całym świecie, obok której nie 

można przejść obojętnie. 

  

 

 

     „Księga cmentarna” to 

fascynująca , owiana tajemnicą i  

wciągającą fabułą opowieść, która 

mimo swego tytułu może wiele 

nauczyć poprzez przygody głównego 

bohatera. Książka ta posiada swój 

specyficzny, lecz wciągający klimat, 

który trzyma w napięciu do samego 

końca. 

  Jest napisana w iście ciekawy 

sposób z wieloma zaskakującymi 

zwrotami akcji i zabawnymi 

sytuacjami , które napotyka na swojej 

drodze Nikt.  

   Książka ta opowiada o losach 

osieroconego w dzieciństwie chłopca, 

którego rodzina została brutalnie 

zamordowana. On sam zaś trafił na 

pobliski cmentarz gdzie zaopiekowało 

się nim małżeństwo wszytko było by 

w porządku, gdyby nie fakt że 

małżeństwo to nie żyje już od ponad 

200 lat. Nikt Owens bo tak go 

nazwano został obdarzony swobodą 

cmentarza, która pozwalała mu na 

swobodne przemieszczanie się i 

dojrzewanie pośród zjaw i duchów. 

Pod czujnym okiem swych 

przybranych rodziców i wiernego 

opiekuna Silasa dorastał i zgłębiał 

tajniki magii znane tylko zmarłym, by 

na końcu stoczyć walkę ze swoim 

tajemniczym prześladowcą z 

dzieciństwa napotykający przy tym 

wile interesujących postaci i 

wciągających przygód.  

 Ta przewrotna opowieść zainteresuję 

każdego miłośnika fantasty, a lektura, 

którą serdecznie polecam wciąga 

niesamowicie jest zabawna, a 

zarazem można się wiele nauczyć od 

głównego bohatera.    

Martyna 

 

 

 

 

Nasze 

lektury 

Dla maturzystów trwa czas 

podejmowania decyzji w sprawie 

przyszłości. To trudne zadanie, 

ponieważ tak naprawdę jeszcze 

nie wiedzą, jaki obrać kierunek.   

I właśnie dla tych, którzy jeszcze 

nie wiedzą, co dalej w czwartek, 

16 lutego odbyło się w naszej 

szkole spotkanie z 

przedstawicielami pięciu  

wyższych uczelni. Spotkanie 

miało na celu przybliżenie 

działalności takich uczelni, jak : 

Akademia Leona Koźmińskiego, 

Wyższa Szkoła Finansów i 

Zarządzania w Warszawie, 

Wyższa Szkoła Ekologii i 

Zarządzania w Warszawie, 

Wyższa Szkoły Technologii 

Informatycznej, Szkoła Wyższa 

Psychologii Społecznej. Ich 

przedstawiciele zachęcali 

tegorocznych maturzystów do 

studiowania na tych uczelniach. 

Niektóre z nich mogą poszczycić się 

dobrą renomą przekonywali np. 

Akademia Leona Koźmińskiego, 

inne ciekawymi formami spędzania 

wolnego czasu (zajęcia sportowe, 

taneczne, basen) bądź dobrymi 

warunkami nauki. Nie pominięto 

tematu stypendiów. Prawie we 

wszystkich wymienionych 

uczelniach studentom  przysługują 

stypendia naukowe i socjalne, 

istnieje także możliwość otrzymania 

jednorazowej pomocy. Jest tak 

chociażby w Akademii Leona 

Koźmińskiego. Po spotkaniu 

uczniowie dostali broszurki z 

informacjami o danej uczelni. 

Oczywiście każda z tych uczelni jest 

płatna, największą konkurencją dla 

nich są uczelnie państwowe, ale na 

niektórych konkurencja jest bardzo 

duża i po prostu trzeba dobrze lub 

bardzo dobrze zdać maturę. 

Pamiętajcie o tym, ponieważ matura 

za chwilę! 

   

 Dżast 

 

 

 

 

 

 

Matura  

i co dalej? 
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Hunaoiści oie czytają… 
W naszej szkolnej bibliotece znajduje się 

31897 książek. Jednak mimo to 

wielu uczniów nie korzysta z takiego 

wyposażenia i nie wie nawet gdzie 

się ona znajduje. 

Ze sprawozdania jej działalności wynika że 

wypożyczane jest bardzo 

mało książek, co wcale nie cieszy zarówno 

Pracowników Biblioteki jak i 

naszych polonistów .  

Najwięcej książek wypożyczyli uczniowie 

Technikum bo aż 804, na drugim 

miejscu uplasowało się Liceum z liczbą 409 

książek, natomiast najmniej 

czytają uczniowie Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej bo tylko 79 książek. Z 

tych danych wynika że zdecydowanie 

częściej powinniśmy odwiedzać 

bibliotekę która jest swego rodzaju źródłem 

naszej nauki . Zawsze 

możemy znaleźć w niej lektury, 

encyklopedie, słowniki które 

zdecydowanie przydadzą nam się w 

zgłębianiu tajników wiedzy. 

Następną rzeczą która na pewno martwi 

nauczycieli j.polskiego w naszej 

szkole jest to ,że to klasy humanistyczne 

praktycznie nie zaglądają do 

biblioteki i nie wypożyczają książek. Rzadkie 

zaglądanie do Biblioteki 

spowodowane jest tym, że teraz wielu 

uczniów zdaje się na Internet . 

Wychodzą z przekonania że, na pewno 

łatwiej jest przeczytać 

streszczenie niż udać się do niej i przeczytać 

całą książkę po to 

by lepiej znać jej treść. Skutkiem tego jest 

potem ogromna niewiedza na 

temat omawianej lektury ponieważ 

streszczenie dosyć nieudolnie i 

niedokładnie opisuje akcję dziejącą się w 

danej książce . Osobiście 

uważam że biblioteka jest bardzo istotnym 

miejscem w naszej szkole i to 

nasz obowiązek by odwiedzać ją jak 

najczęściej.. Książki, nie tylko 

lektury pomagają się nam zrelaksować, bo 

każdy znajdzie coś 

odpowiedniego dla siebie. Postarajmy się o 

jak największe wyniki w 

wypożyczaniu książek z naszej biblioteki . 

Uczniowie całego Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego wypożyczyli 

1373 książki, co stanowi średnią 

wynoszącą 1,76 książek na jednego ucznia. 

W liceum ogólnokształcącym uczniowie 

wypożyczyli 490 książek, co stanowi 

średnią 3,13 na ucznia.  Młodzież z 

Technikum wypożyczyła 804 książki, co 

stanowi średnią 1,89 na jednego ucznia. 

Natomiast uczniowie w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej wypożyczyli najmniej, 

bo tylko 79 książek, co stanowi średnią 

0,25 na jednego ucznia.  

Jeśli chodzi o czytelnictwo w 

poszczególnych klasach oraz typach szkół 

to w Liceum najlepsza okazała się 3a LO,  

której średnia wypożyczeń na jednego 

ucznia wynosi 5,89 . Najgorszą klasą jest 

klasa 1a LO , której ta średnia stanowi 

tylko 1,66.  

W Technikum klasą z najwyższą średnią 

wypożyczeń jest 4 et – 4,81 , a klasą z 

najmniejszą średnią 3 at - zaledwie 0,21.  

W ZSZ najlepsza klasa  to 2z – 1,29 , 

najgorsza 3s oraz 3z, które wcale nie 

wypożyczają książek. Z ICIM, czyli z 

Internetowego Centrum Informacji 

Multimedialnej w naszej szkole korzystało 

426 uczniów. Do biblioteki szkolnej w tym 

półroczu przekazano dary , a były to 

lektury i beletrystyka za kwotę 736 zł. 

Darczyńcami była Rada Rodziców oraz p. 

R . Cis. W ramach dodatkowych godzin 

pracownicy biblioteki przeprowadzili po 

17 zajęć z uczniami na tematy takie jak ` 

Biblioteka jako podstawowy warsztat 

pracy umysłowej, ` Biblioteka i jej rodzaje 

` oraz ` Przygotowanie uczniów do 

korzystania z ICIM. 

Pati 

 

W Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego 

można skończyć kurs prawa 

jazdy nie płacąc ani za zajęcia 

teoretyczne ani za naukę jazdy . 

W ramach unijnego programu 

operacyjnego „Kapitał Ludzki” 

uczniowie nieodpłatnie 

przygotowują się do egzaminu, 

który daje uprawnienia do 

uzyskania prawa jazdy 

kategorii B. Na rynku za taki 

kurs musieliby zapłacić około 

1400 złotych, w szkole mają go 

darmo!  

 

 - Takie możliwości daje 

realizacja unijnego projektu 

„Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych uczniów poprzez 

dostosowanie oferty kształcenia 

do wymogów rynku pracy” - 

mówi dyrektor szkoły Julia 

Jakubowska -. Bezpłatny kurs dla 

uczniów jest więc podwójnie 

atrakcyjny. 

Kurs rozpoczął się  na początku 

lutego i potrwa do końca lipca, 

jego uczestnicy to grupa 30 

uczniów, będą mogli przystąpić 

do egzaminu na prawo jazdy 

kategorii B. Uczeń płaci 

wyłącznie za egzamin, wszelkie 

materiały, nawet badania 

lekarskie są bezpłatne.  W 

zajęciach uczestniczą uczniowie 

klasy II i III Zasadniczej Szkoły 

Zawodowej  w zawodzie ślusarz 

oraz II Technikum w zawodzie 

technik mechanik. Zajęcia 

odbywają się po lekcjach oraz w 

weekendy. Taki bezpłatny kurs na 

prawo jazdy jest w szkole po raz 

pierwszy, stąd duże zainteresowanie 

uczestnictwem. Selekcję 

prowadzono uwzględniając przede 

wszystkim wiek uczestnika, to był 

wymóg formalny, ponadto jego 

opinię w szkole, uzyskiwane oceny a 

także frekwencję na zajęciach 

lekcyjnych.   

Kurs prowadzi firma AUTOMAR 

pana Marka Stasiaka, która złożyła 

najkorzystniejszą ofertę i zapewnia, 

że uczniowie zostaną dobrze 

przygotowani do egzaminu. 

Egzamin będzie odbywał się na 

dotychczasowych zasadach, co też 

nie jest bez znaczenia, ponieważ 

wiadomo, że przyszli kierowcy 

obawiają się zmian, które za rok 

mają wejść w życie.  

To nie jedyne zadanie realizowane w 

ramach projektu unijnego, szkoła od 

trzech lat pracuje również nad 

innymi programami unijnymi. 

Wkrótce rozpocznie się kurs 

spawalniczy, zainteresowanie 

udziałem w zajęciach jest również 

bardzo duże, ponieważ 

wykwalifikowani spawacze są 

poszukiwani na rynku pracy, a kurs 

zakończy się uzyskaniem 

niezbędnych uprawnień.  Tego typu 

kursy finansowane ze środków 

unijnych są korzystne dla uczniów 

ZS CKP, ponieważ  dzięki nim 

łatwiej mogą sprostać wymaganiom 

współczesnego rynku pracy.  

gbg 

 

Prawo jazdy z „Osiendziesiątką” 
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Handel, jako zjawisko samo w sobie 

jest niegroźne, wręcz potrzebne do 

podstawowego funkcjonowania, ażeby 

zdobywać potrzebne dla nas artykuły, 

a w zamian ponosić za to opłatę. Lecz 

jeśli do słowa handel dodamy słowo 

ludźmi powstaje przestępczy 

proceder, który wkracza w wolność 

człowieka, w jego wolną wolę i prawo 

do podejmowania decyzji.  

Handel ludźmi to prymitywny sposób 

ingerowania w cudze życie, a poprzez 

co, także w człowieka mentalność. 

Osobie, która doświadczyła tego 

zjawiska prawdopodobnie może 

wydawać się, że jest w pewien sposób 

deklasowana przez środowisko, 

otoczenie. Niepotrzebnie. To nie jest 

decyzja nasza, lecz osób trzecich, którzy 

wtargnęli na nasz teren sacrum i 

profanum. Handel ludźmi możemy 

podzielić ze względu na wiek, ale i na 

preferencje. Często słyszymy o tzw. 

surogatkach czytaj.  kobietach, które 

decydują się urodzić dziecko komuś 

zupełnie obcemu w zamian za określoną 

sumę pieniędzy. Upodobanie sobie tego 

typu zachowań, tendencja do naruszania 

prawa czy hipokryzja?  Trudno 

zrozumieć cel takiej kobiety. Co musi 

zmuszać ja do oddania, jakby nie 

patrzeć, kawałka siebie? Porzuca ona 

swoją wiarę, idee, przekonania, 

krzywdzi sama siebie. Handel kobietami 

jest najpopularniejszy, jeśli tak to można 

nazwać. Wprowadzanie w błąd kobiet. 

Najczęściej nabieranie ich, wmawianie, 

proponowanie godziwej pracy, a 

następnie nakłanianie, zmuszanie do 

prostytucji. Sugestywna propozycja, a 

potem sprowadzenie na ziemie, 

pokazanie szarej rzeczywistości. Obrona 

kobiety, jako istoty postrzeganej, jako 

słabszej, jest w gruncie rzeczy 

niedostrzegalna. Została sprzedana i ma się 

słuchać, tak jak osoba, która kupiła sobie psa 

i ów pies ma się słuchać, bo inaczej zostanie 

skarcony.  Nieuczciwe chwyty w dyskusji, 

kilka gróźb i obalenie oponenta gotowe. 

Apodyktyczny stosunek do tych kobiet, które 

dały się nabrać, wywiera na nich strach, lęk. 

Boją się przeciwstawić i tym samym są 

zmuszane do posłuszeństwa. Handel 

kobietami to zbrodnia sama w sobie, to 

sprzedaż towaru, dzięki któremu jesteśmy na 

świecie, to chęć zarobienia pieniędzy, 

kosztem bliźniego. Trzeba negować takim 

procederom.   

Przyczyn pojęcia ‘’handel ludźmi’’ jest 

wiele, chociażby szerzące się ubóstwo, braki 

w wykształceniu czy bezrobocie. Nie można 

zapomnieć o dyskryminacji płci, odgrywa 

kluczową rolę w wykorzystywaniu kobiet, w 

handlu nimi. Mogłoby się wydawać, że 

obecne czasy chronią nas przed 

wykorzystywaniem ludzi, lecz nic bardziej 

mylnego. Rozwój technologiczny czy 

elektroniczny daje wiele możliwości, ale i 

wiele zagrożeń. Bez większego problemu, 

dzięki internetowi, możemy dowiedzieć się 

cennych informacji o przypadkowej osobie. 

A jeśli mamy złe zamiary to droga wolna do 

czynienia nieprawości. Uchronić nas przed 

tym może własny rozsądek i ograniczona 

wiarygodność. Lekkomyślność nie jest 

wskazana. Jest pięćdziesiąt procent szans, że 

i nas może spotkać coś takiego w życiu. 

Europejska Konwencja Praw Człowieka 

kategorycznie zabrania tego typu 

procederom. Artykuł 4 Deklaracji mówi: ‘‘ 

Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani 

nakładać na niego służebności; niewolnictwo 

i handel niewolnikami są zakazane we 

wszystkich swych postaciach ‘’ 

 

 

 Haodel lud{ni noini oczani  

 

 

Zabawa w oksymorony: przyjazna 

wywiadówka. 

Dziś o tym, że mucha latała mi koło 

ucha i że wywiadówka jest 

proporcjonalna do wyrozumiałości 

naszych rodziców. Po pierwsze 

nienawidzę tych zwierząt. Po drugie - 

nie o tym. Każdemu uczniowi 

wywiadówka nie kojarzy się z żadnym 

pozytywem. Zawsze jest pewien lęk 

przed powracającymi rodzicami. Boimy 

się, że nasze osiągnięcia ich nie 

zadowolą. Ale czy kiedykolwiek 

zadowoliły ? Raczej jest mało osób, 

które mogą cieszyć się pochwałami od 

swoich rodziców po wywiadówce. 

Zawsze jest jakieś ale. A to, że 

zachowanie za niskie, że oceny słabe. 

Nie można dogodzić w żaden sposób. 

Nie nasza wina, że mamy fobię uczenia 

się i nie chodzenia na lekcję, Można 

zaryzykować teorię, że człowiek się taki 

już urodził. Wolimy poleniuchować, niż 

odrobić zadanie, czy wykonać pracę 

dodatkową. Co nie oznacza, że się nie 

staramy. Każdy na własny sposób 

realizuje samego siebie i idzie do celu 

bardziej uporczywie lub mniej. Mamy 

tendencje do kombinowania? Mamy. 

Jak możemy nie mieć, jesteśmy 

Polakami, a jak wiadomo, Polacy lubią 

czasem iść na skróty. Można, a nawet 

trzeba czasem coś zrobić inaczej, bo 

niektóre rzeczy przewyższają nasze 

możliwości. I wcale nas to nie 

deklasuje w kategorii mądrości. Nie 

staram się Was do niczego namawiać, 

zawsze trzeba dać z siebie 100%,a 

jeśli coś nam nie wychodzi to 150%. 

Uwierzcie – dokonacie niemożliwego, 

sięgniecie po złote runo.  

 

Rozmawiam 

tylko po 

rosyjsku… 

Ja tylko po 

angielsku… 
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Bruno Ferrero – Najpiękniejszy 

 ze wszystkich darów 

Każdego poranka bogaty i 

wszechpotężny król Bengodi odbierał 

hołdy swoich poddanych. W swoim 

życiu zdobył już wszystko to, co 

można było zdobyć i zaczął się trochę 

nudzić. Pośród różnych poddanych 

zjawiających się codziennie na 

dworze, każdego dnia pojawiał się 

również punktualnie pewien cichy 

żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a 

potem oddalał się równie cicho jak 

wchodził. Król, który przyzwyczajony 

był do otrzymywania wspaniałych 

darów, przyjmował dar z odrobiną 

ironii i pobłażania, a gdy tylko żebrak 

się odwracał, drwił sobie z niego, a 

wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak 

tym się nie zrażał. Powracał każdego 

dnia, by przekazać królewskim 

dłoniom kolejny dar. Król 

przyjmował go rutynowo i odkładał 

jabłko natychmiast do 

przygotowanego na tę okazję koszyka 

znajdującego się blisko tronu. Były w 

nim wszystkie jabłka cierpliwie i 

pokornie przekazywane przez 

żebraka. Kosz był już prawie całkiem 

pełen. Pewnego dnia ulubiona 

królewska małpa wzięła jedno jabłko i 

ugryzła je, po czym plując nim, 

rzuciła pod nogi króla. Monarcha 

oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł 

wewnątrz jabłka migocącą perłę. 

Rozkazał natychmiast, aby otworzono 

wszystkie owoce z koszyka. W 

każdym z nich, znajdowała się taka 

sama perła. Zdumiony król kazał 

zaraz przywołać do siebie żebraka i 

zaczął go przepytywać.- Przynosiłem ci 

te dary, panie - odpowiedział człowiek - 

abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza 

cię każdego dnia niezwykłym 

prezentem, którego ty nawet nie 

dostrzegasz i wyrzucasz do kosza. 

Wszystko dlatego, że jesteś otoczony 

nadmierną ilością bogactw. 

 

POŚMIEJ SIĘ ! 

Przychodzi baba do lekarza. Na ręku 

niemowlę, obok plącze się jeszcze 

czwórka dzieciaków. Grymas na 

twarzy, w głosie cierpienie. 

- Wrzody strasznie mi dokuczają. 

Lekarz nachyla się do dzieci. 

- Ładnie to tak? 

*** 

- Babciu jak ci smakował cukierek? 

- Bardzo dobry. 

- Dziwne! Ania go wypluła pies go 

wypluł a tobie smakował… 

 *** 

Czasy starożytne. Wzgórze z 

ukrzyżowanymi. Do jednego z 

rzymskich żołnierzy podchodzi drugi 

wraz z pięcioma nowymi skazańcami i 

mówi: 

- Ave! Przybij piątkę…  

 *** 

- Dzień dobry, szukam pracy, jestem 

projektantem. 

- Proszę pokazać mi swoje prace. 

- Oczywiście. Proszę bardzo: ściany 

dekorowane hiszpańskim marmurem, 

witraże, na suficie rozgwieżdżone 

niebo, a że we współczesnym świecie 

technologie są ważne - podgrzewana 

podłoga i światło zapalane klaśnięciem. 

- Ładna trumna. A w mieszkaniach też 

pan robi? 

 *** 

Wpada mężczyzna do domu teściowej. 

Gwałtownym ruchem rozpina koszulę 

odsłaniając klatkę piersiową i krzyczy: 

- Pluj mamusiu, pluj! - lekarz kazał 

smarować jadem żmij. 

 *** 

Facet wyjeżdżając na wczasy zostawił 

swojemu przyjacielowi kota, żeby ten 

nim się opiekował. Wczasowicz dzwoni 

po tygodniu z wakacji i pyta się 

przyjaciela jak tam jego kot. 

- No stary… Niestety przykro mi, ale 

Twój kot zdechł.  

 

 

Stypendystki 
Stypendium Starosty za bardzo 

dobre wyniki w nauce za I semestr 

2011/2012 otrzymały:  
 

Monika Kujawa II b lo – 4,6 , 

Mariola Gajda I w – 4,55  

Anna Piotrowska II dt – 4,5  

Gratulujemy i życzymy dalszej wytrwałości 

w osiąganiu tak dobrych wyników.  

Zachęcamy do rywalizacji! 
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TOWARZYSKA 

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

 

 
 
 

Co z tą ręką? 

Do zobaczenia na maturze! 

"Dzień Zakochanych" , 

"Walentynki"- święto, które 

przywędrowało do nas w poł. lat 

90. XX w. obchodzone jest 14 

lutego, ponieważ jego patronem 

jest św. Walenty. Szaleństwo 

walentynkowych zakupów, 

prezentów gadżetów pewnie 

niewiele ma wspólnego z 

prawdziwą miłością, jednak o 

dziwo przyjęło się w większości 

krajów - nie tylko europejskich - 

w tym również w Polsce.  

My również wzięliśmy w nim 

udział. Samorząd Uczniowski 

naszej szkoły zorganizował 

loterię fantową z gadżetami 

okolicznościowymi. Można było 

przesłać życzenia pocztą 

walentynkową a także zakupić 

różyczkę dla swojej sympatii. 

Dzień upłynął w rytmie piosenek 

o miłości.  

Spotkanie 

z Broniewskim 
 

Czterej uczniowie naszej szkoły: Monika 

Gonta, Justyna Jakubiak, Aleksandra 

Dramińska i Adrian Nowicki wzięli udział w 

konkursie recytatorskim pt: „Jeden 

najpiękniejszy wiersz Władysława 

Broniewskiego”. Konkurs zorganizowano w 50. 

rocznicę śmierci poety. Zwycięzcą w kategorii 

szkół średnich został nasz kolega Adrian 

Nowicki z II a LO. Konkurs zorganizował 

Miejski Ośrodek Kultury w Sochaczewie 15i 16 

lutego. Uczestniczyliśmy też w wyjątkowo 

ciekawej prelekcji Marioli Pryzwan.   

 

 
Można z uśmiechem się edukować 

 

  Niech Pani coś wymyśli  

 

Walentynkowe 

love:  

 

Ja cię kocham 

a ty śpisz ... 

 

 

 

 

 

 

 


