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NUMER 7 (105) 

SOCHACZEW 

15 marca 2012r. 

CENA -  DO NEGOCJACJI 

Nieprzekraczalna granica – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! 

 MIESIĘCZNIK 

Rugbiści! 

 

Makijażowe trendy! 

Mistrz 

grzebienia! 

Dzieci nocy! 

 

 

*** 

 

Pani w szkole: 

- Czy pamiętaliście, aby przez weekend 

zrobić dwa dobre uczynki? 

Na to odzywa się Jaś: 

- Tak. Jak przyjechałem w sobotę do 

cioci, to się ucieszyła, a jak następnego 

dnia wyjeżdżałem, cieszyła się jeszcze 

bardziej! 

 

*** 

 

Studenci piją wino na korytarzu, wtem 

nadchodzi prof. ksiądz… 

- Co pijecie?!? 

- Wodę proszę księdza…. 

- Wodę? Pokażcie…… Przecież to 

wino!!! 

- Cud! Cud! Ksiądz zamienił wodę w 

wino!!! 

 

*** 

 

Podczas klasówki nauczyciel mówi: 

- Wydaje mi się, że słyszę jakieś głosy… 

Głos z sali: 

- Mnie też, ale się leczę. 

 

*** 

 

- Gdybyśmy przed baranem postawili 

wiadro z wodą i z alkoholem, to czego 

się napije baran? – pyta prelegent 

usiłujący różnymi przykładami 

przekonać słuchaczy, że picie alkoholu 

jest szkodliwe. 

- Wody! – odkrzykują słuchacze. 

- Tak! A dlaczego?! 

- Bo baran! 

 

*** 

 

- Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z tymi 

baranami! Pytam ich kto wziął  

Bastylię, a oni krzyczą, że to nie oni! 

- Niech się pan tak nie denerwuje - 

uspokaja dyrektor - może to  

rzeczywiście ktoś z innej klasy. 

 

*** 

 

- Przeczytałeś trylogię Sienkiewicza? 

- To trza było przeczytać? 

- Tak, na dzisiaj. 

- Kurna, a ja przepisałem... 

 

*** 

Przychodzi Michałek do domu w 

czerwcu i mówi do taty:  

- Tata, przedłużyli mi kontrakt z 

szóstą klasą na najbliższe 12 

miesięcy.  

 

Pożartujmy! 

Panowie , to tylko piłka i po co ten młyn… 
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„Jeśli chodzi o ludzi  

- na zmywaki 

to wystarczy” 

 

 

W tym sezonie będziemy delikatne, 

naturalne i bardzo dziewczęce. 

Obowiązujące kolory to morela, róż, 

błękit i odrobina lekkiej czerwieni. 

Makijaże są romantyczne, ale 

zarazem nowoczesne. 

 

Morelowe oczy 

Tym kolorem pomaluj nie tylko 

powieki, ale też usta i policzki. Dzięki 

temu uzyskasz  bardzo modny look-

awangardowy, a zarazem elegancki i 

stonowany. 

 

Delikatna opalenizna 

Dzięki niej cera ma wyglądać zdrowo i 

świeżo. Wystarczy jasnym pudrem 

brązującym musnąć kości policzkowe 

i skronie. Cały makijaż jest bardzo 

subtelny i lekki. 

 

Podkreślone policzki 

Tej wiosny są absolutnie niezbędnym 

elementem makijażu. Mogą być 

jasnoróżowe, brzoskwiniowe lub-

najlepiej w kolorze łączącym oba te 

odcienie. 

 

Różowe usta 

Modne są wszystkie odcienie różu - od 

najjaśniejszych do najciemniejszych. 

Ważne, aby nosić je na tle bardzo 

jasnej twarzy i unikać szminek o 

bardzo mocnym połysku.  

 

Totalne rzęsy  

Jedynym elementem, który przełamuje 

pastelową słodycz wiosennych  

W pastelowych kolorach 

 

 Wiele ostatnio mówi się o planowanych 

reformach  na nowy rok szkolny 

2012/2013. 

Największą burzę wywołała reforma 

Ministra Edukacji Narodowej na temat 

nauczania historii w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Ma wejść w życie 1 

września 2012 r.  Nowe lekcje historii mają 

pomóc uczniom lepiej zrozumieć 

rzeczywistość.  

Reforma ta ma też swych przeciwników . 

Uważają oni,  że to ograniczenie edukacji na 

temat naszej historii. Młodzież do tej pory 

uczyła się jej w dwóch cyklach - od 

najdawniejszych dziejów człowieka aż do 

czasów współczesnych. Miało to miejsce w 

gimnazjum oraz w szkołach 

ponadgimnazjalnych. Teraz stwierdzono, że 

brakuje czasu  na realizację kolejnego działu 

historii. Przeszkodami są egzamin 

gimnazjalny a potem  matura. Wprowadzenie 

reformy spowoduje, że dawny program 

gimnazjum  zostanie rozciągnięty na pierwszą 

klasę szkoły ponadgimnazjalnej. Według 

niektórych polityków oraz  historyków  ta 

reforma to zły pomysł. To tak jakby 

pozbawienie naszego narodu czegoś co jest 

dla nas bardzo ważne, czyli historii, 

tożsamości narodowej. W szkołach 

dotychczas uczniowie dowiadywali się 

bardzo wiele o losach naszego kraju, który 

bardzo wiele przeżył. Zyskaliśmy dużo 

wiedzy na temat wojen, reform oraz 

panowania w odległych czasach. Po 

wprowadzeniu reformy liczba godzin historii 

nie zmienia się ale program zostaje całkiem 

zmodyfikowany. Jako uczniowie starajmy się 

walczyć o zachowanie historii naszego kraju. 

   Patrycja 

. 

Ja? Ty! 

 

Redakcja ‘’Cichacza 2’’  

zaprasza do udziału w 

tworzeniu gazetki.  

Jeśli masz ciekawy pomysł, 

gotowy artykuł, nie pisz do 

szuflady. Zgłoś się do nas! 

Zapraszamy!  

Siedziba redakcji:  

Sala polonistyczna nr 219 w 

Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego 

Sochaczew,  

ul. Józefa Piłsudskiego 51 

tel. 0-46-862-23- 26 

 

Czekamy właśnie na Ciebie!  

makijaży, są bardzo długie rzęsy. Mocno 

wytuszowane, naprawdę mocne. 

 

W stylu B.B 

Oczy podkreślone czarnym eye-linerem, 

usta pomalowane jasnoróżową szminką, 

włosy w lekkim nieładzie. Nowoczesna 

Brigitte Bardot jest śliczna, dziewczęca i 

bardzo uwodzicielska.  

 

Natalia  
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota 

Rutkowska i Beat 

32 młodych adeptów fryzjerstwa w wieku 

do 23 lat wzięło udział w III Ogólnopolskim 

Konkursie Fryzjerskim organizowanym 

przez Cech Rzemiosł Różnych i Izbę 

Rzemieślniczą w Łodzi. 24 zawodniczki i 8 

zawodników rywalizowało ze sobą, 

przygotowując fryzury na żywych 

modelach oraz na manekinach.  

Fryzjerzy damscy musieli sprostać trzem 

konkurencjom: wyciskaniu fal na mokro – 

czas  25 minut, fryzurze marzeń 

przygotowanej również w 25 minut, a także 

fryzurze wieczorowej, na którą mieli pół 

godziny. Męscy mistrzowie grzebienia 

prezentowali z kolei swoje umiejętności w 

modelowaniu fryzury klasycznej, wzorkach 

wycinanych na włosach oraz w modelowaniu 

długich włosów. Na najlepszych czekały 

nagrody: medale, puchary, dyplomy oraz 

nagrody rzeczowe w postaci fryzjerskiego 

sprzętu. Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego udział w Konkursie wziął 

Mateusz Celary uczeń klasy II  z Mateusz 

startował z powodzeniem zdobywając 

wyróżnienie i rywalizując z zawodnikami 

starszymi od siebie, mającymi większe 

doświadczenie. Swój przyszły zawód traktuje 

z ogromną pasją, jego fryzury mają fantazyjne 

kształty, ich autor eksperymentuje na własnej 

głowie oraz głowach koleżanek i kolegów. 

Poszukuje ciekawych pomysłów i 

systematycznie doskonali swoje umiejętności 

nie tylko na zajęciach szkolnych ale również na 

własną rękę wyszukuje kursy, które mogą 

podnieść jego umiejętności zawodowe. 

Fryzjerstwo to sztuka - twierdzi i chce być w 

awangardzie, tradycyjne formy go nie 

interesują.  Mateusz uczy się w trzyletniej 

szkole zawodowej, ma dopiero 17 lat, chociaż 

stawia pierwsze kroki w tym zawodzie, już 

odnosi sukcesy, to było kolejne ogólnopolskim.  

- Jestem zadowolony z wyboru, jakiego 

dokonałem, sądzę, że wszystko jeszcze przede 

mną. Ciągle się uczę, podpatruję starszych 

kolegów, również w dużych, renomowanych 

salonach fryzjerskich. 

A jakie fryzury będziemy nosić na wiosnę? 

Obowiązują ciemne kolory i proste cięcia 

odpowiada Mateusz zainteresowanych 

odsyłamy do przyszłego mistrza. Miejmy 

nadzieję, że pójdzie w ślady Antoina, 

Antoniego Cierplikowskiego słynnego 

fryzjera, który pochodził z Sieradza i zrobił 

międzynarodową karierę, a współpracował z 

takimi sławami jak Coco Chanel czy Brigitte 

Bardot. Miejmy nadzieję, że Mateusz będzie 

wzorował się na słynnym Polaku, że tak jak 

on wymyśli własną fryzurę, w każdym razie 

poprzeczkę ma wysoko postawioną. 

G. Bolimowska-Gajda 

 

 

Czy dzisiaj bieganie z aparatem i 

zawieranie na zdjęciach 

najpiękniejszych chwil z życia jest 

jeszcze opłacalne? Przecież wystarczy 

znaleźć potrzebny plik w internecie, 

albo przerobić stare zdjęcie w 

photoshopie. Dlaczego zatem ludzie 

fotografują? Bo to ich pasja. 

Fotografowanie jest ostatnio bardzo 

modne. Ale trzeba to kochać, żeby 

przynosiło efekty. 

 Robienie zdjęć… okej. Ale czy 

długotrwała praktyka może nam pomóc w 

wybraniu zawodu? Być może tak. Jeśli to 

prawdziwa pasja, wystarczy ubiegać się o 

pracę w jakimś magazynie, lub innej 

branży fotograficznej. 

Ostatnio coraz częściej można natknąć się 

w internecie na strony ze zdjęciami typu 

fotoblog.pl. Niektórzy umieszczają swoje 

dzieła również na fejsbukowych kontach 

poświęconych tylko i wyłącznie 

fotografowaniu. 

 A więc jest to pasja, a zarazem dobry i 

efektowny pomysł na nudę. Wniosek? 

Aparaty w ręce i do boju! 

Sara Rzeczycka. 

 

Fotografia  

w XXI wieku 

 

Piszemy wiersze … 

 Mistrz grzebienia! 
 

 

Ucieczka 

 

jesteśmy tu razem 

w bezpiecznej granicy milczenia  

i tylko pomyślę czasem  

czy znajdę odwagę by zmieniać 

coś tak by móc powiedzieć sobie 

po latach upartego uczucia 

że warta była ta miłość ku tobie 

mimo ciągłej tęsknoty i serca 

kłucia  

lecz czy znów ulotna miłostka 

przeminie 

niczym jesienne liście przez wiatr 

porwane 

a ja znów po cichu zabiję  

marzenia okrutnie wyrwane 

i napiszę wiersz kolejny  

który straci na wartości 

i nastąpi płacz kolejny 

w oczekiwaniu na coś co nigdy nie 

nastąpi... 

 

już słów mi brakuje  

już kończą mi się łzy 

choć to początek tej części życia 

w której zapiszesz się Ty 

  
Raven 

  

 

 

 

 Rys. Agata Nowakowska 



. 
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SMS siłą zajął miejsce przez wieki należne 

epistolografii. Dziś już mało kto pisze listy. 

A szkoda. Były wartością samą w sobie 

bardzo cenną, rodzinnym skarbem. 

Przechowywało się je w domowym 

archiwum, przekazywało z pokolenia na 

pokolenie. Ich treść krzepiła, przywracała 

nadzieję, pomagała odnowić zerwane więzy. 

 
Obecne pokolenie już tego nie rozumie. SMS z 

życzeniami na pewno cieszy - wielu czeka na 

niego, wysyła takowe. I wszystkie na pewno są 
ważne, dyktowane czystymi intencjami. Ale 

brakuje tu czegoś: rytuału pisania, który był 

nośnikiem owej trudno uchwytnej, 
metafizycznej radości, bliskości. Martwy 

wyświetlacz telefonu nie zastąpi estetyki 

zapisanej kartki papieru, cech osobowości, 
które wyrażał charakter pisma, jedyny i 

niepowtarzalny sposób kreślenia słów. 

Analogicznie rzecz ma się z mailem. Bez 
wątpienia daje większą możliwość przepływu 

informacji, stał się podstawowym narzędziem 

komunikacji, pracy dla znacznej grupy 
populacji, przekazu treści i uczuć. Ale mail nie 

ma duszy. Jego żywot kończy prosta komenda 

klawiszy: delete... 

 

Czymże jest dziś wysłany hurtem SMS z 

życzeniami świątecznymi, często 
zawierającym uniwersalną treść, coraz 

częściej skopiowaną ze strony internetowej? 

Kim dla wysyłającego takowe „znaki 
pamięci” są adresaci: bliskimi ludźmi czy 

tylko już numerami w skrzynce kontaktowej 

aparatu telefonicznego? Hurtowo słane 
życzenia są rzeczywistym dowodem pamięci 

czy jedynie spełnieniem obowiązku? Powie 

ktoś: ale przecież pamięć sama w sobie też 
jest ważna. Już sam fakt, że mój numer 

telefonu jest zapisany w bazie kontaktowej 
komórki nadawcy, o czymś świadczy. 

Owszem, tak. Ale to wszystko za mało. W 

systemie cyfr, znaków gubi się człowiek, 
zaciera się jego niepowtarzalność. To jej 

najbardziej brakuje i przeciwko temu ja się 

buntuję. Zatraca się coś, co trudno będzie w 
przyszłości odtworzyć... 

 

Najwytrawniejsi potrafią pisać SMS-y z 
zamkniętymi oczami, używając do tego 

palców obu rąk, doskonale znają tajniki 

słownika T9. Nie rozstają się z telefonem ani 
na krok, nie wyłączają na noc. Potrafią 

wysyłać dziennie setki wiadomości. 

 
Choć z tej formy przekazu korzystają 

wszyscy, komunikaty tekstowe są domeną 

raczej młodszej części populacji. Przyczyny 
wydają się prozaiczne: ekonomia, wygoda, 

szybkość. Wysłanie SMS-a jest tańsze od 

rozmowy (w niektórych sieciach nawet 

darmowe), wiadomość można przekazać 

także wtedy, gdy odbiorca jest zajęty. Taki 

sposób komunikacji urzeka prostotą i 
utylitaryzmem. I OK. Problem zaczyna się w 

momencie, gdy dominuje on w relacjach, 

które z gruntu trudno jest ograniczyć do 
krótkiego przekazu, a przez to totalnie je 

zubaża i odziera z piękna. 

 

Daria 
 

 

 
Rys. Agata Nowakowska 

Facebook czy może Facebóg ?  
 

Facebook jest to portal społecznościowy, 

który ma ogromną liczbą użytkowników. 

Według statystyk w grudniu 2011r. 

swoje konto na Facebooku miało 845 

mln ludzi na całym świecie, a co miesiąc 

wgrywany jest ponad 1 mld zdjęć oraz 

10 mln filmów.   

Niemal każdy z nas także ma tam swój 

profil. Strona ta służy  przede wszystkim 

do wzajemnego komunikowania się. W 

dobie szybkiego życia, braku wolnego 

czasu tego typu portale wydają się nam 

odskocznią, ale niestety są też 

zagrożeniem.  

 

Przede wszystkim istnieje możliwość 

uzależnienia się od Facebooka. Problem ten 

dotyczy w większości nas, młodych ludzi, 

którzy spędzają na Facebooku kilka godzin 

dziennie. Z każdą z tych godzin rośnie 

zaangażowanie w to, co dzieje się aktualnie 

na Facebooku. Presja zalogowania się i 

sprawdzenia informacji dotyczących 

znajomych, obejrzenia ich najnowszych 

zdjęć oraz porównania wyników gier, czy 

testów, jest tak silna, że młodzież zapomina 

o innych aspektach życia. 

 

Krytycy uważają, że serwis ten jest 

przyczyną gorszych wyników w nauce  (w 

porównaniu z uczniami, którzy z niego nie 

korzystają) oraz  kształtowania osobowości 

narcystycznej. 

Wiele ludzi „spowiada się” ze wszystkiego 

co robią, spisują na swoim profilu niemal 

każdą (ważną czy nieważną) część swojego 

życia. Posty typu : „właśnie związałam się 

z Janem Kowalskim!” to jeszcze nic, 

niektórzy nawet tym, że jedzą właśnie 

obiad muszą podzielić się ze swoimi 

znajomymi.  

W artykule na pewnej stronie internetowej 

pt.: „Jak Facebook zniszczył moje życie..” 

możemy przeczytać :  

 

Psycholodzy mówią o pewnym paradoksie 

towarzyszącemu Facebookowi: im więcej 

czasu na nim spędzamy, im więcej mamy 

przyjaciół i znajomych, tym bardziej 

czujemy się samotni. Naturalną potrzebą 

człowieka jest bowiem osobisty kontakt z 

innymi. Facebook jest pewnego rodzaju 

substytutem, jednak na tyle niedoskonałym, 

że użytkownicy, którzy nadmiernie z niego 

korzystają, stają się wyalienowani na własne 

życzenie i  najczęściej nie mogą liczyć na 

pomoc. Próby samobójcze często robione są 

na pokaz, aby pokazać wszystkim, że ma się 

problem 
 

Teorię tę potwierdza historia, która zdarzyła 

się w kwietniu w Wielkiej Brytanii. 

16-latek chciał popełnić samobójstwo. Zanim 

jednak targnął się na swoje życie, wysłał 

wiadomość pożegnalną koleżance ze Stanów 

Zjednoczonych. Niestety dziewczyna nie 

znała dokładnego adresu niedoszłego 

samobójcy, ale ponieważ była on-line 

natychmiast powiedziała o wszystkim 

matce.  Skontaktowała się ona z policją, a ta 

z Białym Domem. Ten powiadomił o 

wszystkim Brytyjską Ambasadę, która z 

kolei przekazała sprawę policji w Abingdon 

w hrabstwie Oxford, gdzie mieszkał chłopak. 

Gdy funkcjonariusze weszli do domu, 

znaleźli go nieprzytomnego na podłodze. 

Okazało się, że przedawkował leki. Po 

reanimacji w szpitalu szybko wrócił do 
zdrowia. 

Jak wyżej da się zauważyć Facebook jest dla 

wielu z nas zagrożeniem, pamiętajmy, że 

wszystko jest dobre, ale w granicach 

zdrowego rozsądku, jednak co prawda trzeba 

przyznać, że jest dobrą alternatywą kiedy to 

za oknem deszcz i brzydka pogoda, ale teraz 

idzie wiosna, czas więc wylogować się z 
Facebooka i wyjść   

DA. 

 



 

11 

5 12 

Obchody Dnia Wagarowicza… 

Data 21 marca mówi wszystkim uczniom 

bardzo wiele. To nie tylko obchody 

Pierwszego Dnia wiosny ale także Dzień 

Wagarowicza. Młodzież bardzo długo 

czeka na to „święto”, które choć trochę 

pozwala oderwać nam się od szkolnych 

ławek i lekcji, które w większości, naszym 

zdaniem, są dosyć nudne.  

Z reguły wagary to zjawisko, którego raczej 

się nie pochwala. Nauczyciele oraz rodzice 

uważają, że takie nieuzasadnione 

opuszczanie lekcji wpływa źle na naszą 

edukację . My uczniowie uważamy, że to nic 

strasznego. W końcu czasem przyda nam się 

odpoczynek od takiego obowiązku, jakim jest 

uczęszczanie do szkoły. W wielu szkołach 

podczas Dnia Wagarowicza odbywają się 

zazwyczaj lekcje luźniejsze niż zwykle. Tego 

dnia stawia się nacisk raczej na zabawę, 

sprawienie, żeby szkoła nie kojarzyła się nam 

tylko z czymś strasznym i nudnym. 

Organizowane są wielorakie gry sportowe, 

konkursy, zabawy. Jednak wielu uczniów w 

większości i tak tego dnia nie przybywa do 

szkoły, ponieważ woli spędzić ten czas w 

zaplanowany wcześniej sposób. Aczkolwiek 

chodzenie na wagary ma też swoje wady. 

Wiąże się z wieloma konsekwencjami takimi 

jak np. obniżenie oceny z zachowania, 

wyrzucenie ze szkoły, powiadomienie o 

takim incydencie nie tylko rodziców ale 

także policji.  

Zdarza się to raczej w przypadkach, kiedy 

uczeń notorycznie opuszcza lekcje a do tego 

osiąga bardzo słabe wyniki w nauce. 

Natomiast moim zdaniem, jeśli ktoś raz na 

jakiś czas wybierze się na wagary, nie robi 

nic złego. 

W naszej szkole Dzień Wagarowicza 

obchodzony był w bardzo konkretny sposób. 

Samorząd szkolny przygotował szereg 

atrakcji. Odbył się turniej warcabowy, który 

pozwolił uczniom naszej szkoły sprawdzić 

swoje intelektualne umiejętności.  Był także 

konkurs „Mam talent`, który wyłonił wielu 

artystów. Można było także wziąć udział w 

zabawie:  „Kto przebrany ten niepytany”. 

Wystarczyło przebrać się za swoją ulubioną 

postać i załatwić sobie nieodpytywanie na 

wszystkich lekcjach. To bardzo korzystne 

wyjście dla wielu uczniów, dlatego pewnie 

takie pomysły spotykają się z wielkim 

entuzjazmem wśród młodzieży .  

Mamy nadzieję, że za rok będziemy mogli 

doświadczyć jeszcze wielu cudownych 

zabaw czy konkursów, które pozwolą nam 

chociaż na chwilę zapomnieć o wierszach, 

opowiadaniach czy też działaniach 

matematycznych. Natomiast jeśli chodzi o 

wagarowanie, starajmy się korzystać z tego 

przywileju z umiarem.  

 

                                                    Patrycja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Jak to?   Chcesz spróbować… 

ok. Ale dlaczego? Nigdy nie 

chciałeś mnie słuchać. Nie 

obchodziło Cię, co czuję, jak 

bardzo Cię kocham. A teraz co? 

Robisz to z litości? Bo co, nie 

możesz patrzeć, jak się męczę? 

Bo jeśli tak, to ja dziękuję. 

         No ale wtedy już 

wiedziałam, że to nie litość. 

Poczułam na swoich ustach coś, 

czego nigdy nie czułam. 

Wiedziałam to. Ale nie potrafiłam 

nazwać. 

         - Też nie umiem tego 

nazwać, ale to uczucie jest… 

hmm… cudowne? 

Niepowtarzalne. 

         Stałam jak wryta. I to nawet 

nie dlatego, że w tak piękny 

sposób mnie uciszył, ale dlatego, 

że powiedział to, co powiedział… 

Noo od kogoś innego bym się 

spodziewała takich słów, ale nie od 

niego. 

         - Ludzie pod wpływem innych 

ludzi się zmieniają.- wyszeptał. 

         - A może pod wpływem 

uczuć?! Wziąłeś to pod uwagę? 

Wypierasz to, że możesz coś do 

mnie czuć. Ja się tylko pytam: 

zależy Ci na mnie? 

         - Zależy. Aż za bardzo. 

Dlatego się boję. Nie umiałbym na 

siebie patrzeć, gdybym  Cię 

skrzywdził, a dobrze wiesz, że 

krzywdzę Cię bez przerwy. Dobrze 

wiesz, jaki jestem. 

         - Takiego Cię kocham, ok.? 

         - Bo jestem inny? 

         - Bo jesteś wyjątkowy. Jesteś 

mój. 

Sara Rzeczycka. 

 

Kącik literacki 

Mój 
 

 

 

 

Rys. Agata Nowakowska 

Rys. Agata Nowakowska 
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Pastele - miętowy szyk 

 

W teorii wydaje się to być bardzo proste – 

bronić własnych poglądów, nie ulegać 

wpływom, być pewnym siebie i własnych 

przekonań i nie wstydzić się swojej 

indywidualności, po prostu nie wtapiać się w 

szarą masę społeczeństwa. Brzmi nieźle, 

prawda? Niestety, jak zwykle gorzej jest z 

wykorzystaniem w praktyce. 

    Każdy z nas marzy o powszechnej 

akceptacji. Myślimy, że dostosowanie się do 

otoczenia załatwi całą sprawę. Gdyby 

kończyło się na papugowaniu wyglądu 

zewnętrznego, sytuacja nie byłaby tak 

tragiczna, gorzej że „kameleonizm” zaczyna 

ingerować w nasze usposobienie. Aby być 

lubianym, musimy nie lubić tego samego 

rodzaju muzyki, stylu ubierania, rodzaju 

sportu, czy książek, tych samych ludzi i 

nauczycieli co nasza wymarzona paczka 

przyjaciół.. W konsekwencji zmieniasz swoje 

poglądy, systematycznie łamiesz swoje 

zasady, o uleganiu wpływom w ogóle nie 

wspomnę... przestajesz być sobą! Stajesz się 

charakterowym klonem swoich wyobrażeń! I 

po co?! Czy naprawdę myślisz, że Twoja nowa 

wykreowana pod wpływem środowiska 

osobowość jest lepsza od Tej poprzedniej? 

Naprawdę lepiej się teraz czujesz? Nie krępuje 

Cię, że każde wypowiedziane przez Ciebie 

słowo musisz przemyśleć, tak aby 

odpowiadało ono twoim przyjaciołom”? 

Uświadom sobie, że żyjesz  

w bardzo toksycznej rzeczywistości, która 

(jak wiesz z chemii) będzie Cię 

systematycznie wyniszczać, na Twoje własne 

życzenie! Już niedługo znajdziesz się w 

zupełnie nowym środowisku i co - znowu 

będziesz się zmieniał? A skąd będziesz 

wiedział, dla kogo i jakie to przyniesie 

efekty, bo w końcu nie znasz tych ludzi... 

Pomyśl o tym. Czy jako TY, ten prawdziwy, 

żyjący w zgodzie z samym sobą jedyny i 

niepowtarzalny, nie byłbyś lepszy? Bo tego, 

że bardziej lubiany jestem pewna. 

 

Natalia 
 

 

 

Kącik muzyczny 

Najpopularniejsze piosenki  

w ostatnim czasie : 

1.Hot Right Now  (tDj Fresh, Rita 

Ora) 

2.Lullaby (Nickelback) 

3.Young, Wild & Free (Snoop 

Dogg) 

4.Levels  (Avicii) 

5.Alone Again  (Alyssa Reid) 

6.Rio De Janeiro  (Michael Mind) 

7.We Are Young  (Fun, Janelle 

Monae) 

8.She Doesn't Mind  (Sean Paul) 

9.Part Of Me  (Katy Perry) 

10.Za Każdym Razem  (Jula) 

 

Znudzone jesienią i zimą w odcieniach 

brązów, szarości i czerni? Czas na zmiany! 

W sezonie wiosna/lato 2012 hitem będą 

pastele. Wśród nich prym wiedzie kolor 

miętowy. Delikatnie rozmyty w mlecznym 

odcieniu lub soczysty niczym świeża mięta w 

szklance z Mohito. Wielbicielki zieleni będą 

zachwycone! Wiosną dorzućcie listek mięty 

do swojej garderoby! 

Jeszcze niedawno szalałyśmy na punkcie 

miętowego lakieru do paznokci, który pięknie 

podkreślał opalone dłonie kilka sezonów temu. 

Okazało się, że ten trend nie przepadł. W 

sezonie/wiosna 2012 miętowy wraca do łask. 

Już nie tylko na paznokciach, ale przede 

wszystkim w garderobie. Czujecie do niego 

miętę? 

Najmodniejszy - mleczny odcień mięty nie 

jest jednak łatwy "w noszeniu". Z bladej i 

zmęczonej po zimie skóry wydobędzie 

wszelkie niedoskonałości. Dlatego jeśli masz 

porcelanową cerę wstrzymaj się z zakupem 

jasnozielonej bluzeczki do czasu, aż musną cię 

pierwsze promienie wiosennego słońca. 

Możesz natomiast śmiało zdecydować się na 

również modny, nieco intensywniejszy odcień 

mięty. Jeden i drugi dobrze będą prezentować 

się w towarzystwie bieli, czerni, beżu, szarości 

lub karmelowego. Dla odważnych kolorowy 

koktajl mięty z chabrem lub mięty z cytrusami. 

Orzeźwienie garderoby na wiosnę 

gwarantowane! Zagrasz w zielone? 

Tej wiosny i lata odsłaniamy nogi. W 

asortymencie sklepów odzieżowych 

znajdziecie wiele ciekawych modeli sukienek i 

spódnic. Szczególnie modny fason to ten z 

asymetrycznym dołem w kolorze pastelowym. 

W wyścigu o miano hitu sezonu wiosna/lato 

2012 tuż za pastelami są również nasycone 

odcienie niebieskiego, żółtego, 

pomarańczowego i oczywiście zielonego. 

Zachęcamy do grania w zielone. Na rozgrywki 

modowe załóżcie szykowną sukienkę. 

Najlepiej zieloną. 

W tym sezonie miętowy sweterek lub 

marynarka wniesie wiele świeżości do 

nudnego, biurowego wizerunku. W sklepach 

znajdziecie całe mnóstwo topów, bluzek, 

swetrów i żakietów w tym kolorze. Wyślijcie 

swoją ulubioną czarną marynarkę na zasłużony 

odpoczynek. Przyda się dopiero, gdy znów 

nastaną chłodniejsze dni. 

Marynarka w odcieniu intensywnej mięty 

zestawiona z klasyczną białą bluzką oraz 

spodniami w modnym kolorze chabrowym. 

Ciekawym akcentem będzie wyrazisty 

naszyjnik korespondujący z kolorem spodni. 

Ten kolaż chabru i mięty stonują dodatki w 

kolorze cielistym. 

Paulina i Agata 
 

Kto by pomyślał, że kobiety skuszą się na 

ten męski dodatek. Choć zarezerwowane 

teoretycznie dla mężczyzn,  fantastycznie 

dodają smaczku także kobiecym 

stylizacjom tworząc wspaniały look’ . Z 

pewnością zakładając ten modny dodatek 

będziesz wyróżniać się i błyszczeć. 

Dla odważnych, którzy chcą  przykuć 

wzrok innych w 100% polecamy włożenie 

kolorowej muchy do topów, koszuli, 

marynarek - w kwiaty. 

 

MUCHY 

 

Być sobą, na czym to 

właściwie polega? 

 
 

Rys. Agata Nowakowska 

http://www.eska.pl/hit/dj_fresh_rita_ora_hot_right_now/350365
http://www.eska.pl/gwiazda/dj_fresh/2743
http://www.eska.pl/gwiazda/rita_ora/57113
http://www.eska.pl/gwiazda/rita_ora/57113
http://www.eska.pl/gwiazda/nickelback/52
http://www.eska.pl/hit/snoop_dogg_wiz_khalifa_bruno_mars_young_wild_free/332316
http://www.eska.pl/gwiazda/snoop_dogg/104
http://www.eska.pl/gwiazda/snoop_dogg/104
http://www.eska.pl/hit/avicii_levels/331998
http://www.eska.pl/gwiazda/avicii/11089
http://www.eska.pl/hit/alyssa_reid_alone_again/332638
http://www.eska.pl/gwiazda/alyssa_reid/48807
http://www.eska.pl/gwiazda/michael_mind/1118
http://www.eska.pl/hit/fun_janelle_monae_we_are_young/350650
http://www.eska.pl/gwiazda/fun/57151
http://www.eska.pl/gwiazda/janelle_monae/57152
http://www.eska.pl/gwiazda/janelle_monae/57152
http://www.eska.pl/hit/sean_paul_she_doesn_t_mind/332561
http://www.eska.pl/gwiazda/sean_paul/94
http://www.eska.pl/hit/katy_perry_part_of_me/350676
http://www.eska.pl/gwiazda/katy_perry/621
http://www.eska.pl/hit/jula_za_kazdym_razem/58608
http://www.eska.pl/gwiazda/jula/3121
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Muchy i kołnierzykowa mania 

 

Wielkie oczy mangi 
 

 

 

 

Jeśli do tej pory kołnierzyki kojarzyły 

ci się ze szkolną ławką, powinnaś 

zmienić nastawienie. Dziś kołnierzyki 

przeżywają prawdziwy â��came 

back’. A jeszcze do niedawna 

stanowiły symbol nudy i pokory. Teraz 

pokazują pazur i odwagę. Świat 

bowiem oszalał na ich punkcie! Nosimy 

je bez względu na wiek i okoliczność. 

Wszyscy wiemy, że moda powraca… 

tak jest i tym razem. Przyszedł czas na 

kołnierzyki. Tyle, że dzisiejszym 

kołnierzykom daleko do tych sprzed lat. 

Wprawdzie te białe i wykrochmalone są 

najmodniejsze, ale moda stawia na 

odważniejsze rozwiązania! Teraz jest 

czas na wysadzane kamieniami, 

haftowane i te z aplikacjami. Na 

wybiegach rodzajom kołnierzyków nie 

ma końca. Kołnierzyki pojawiły się w 

rozmaitych wersjach: gładkie, 

bawełniane, koronkowe, skórzane, 

futrzane, biżuteryjne â�� wyszywane 

z drobnych korali i cekinów, wiązane 

za pomocą tasiemek, albo zapinane na 

zatrzask.  

Bywa, że kontrastują z tłem, kiedy 

indziej elegancko się z nim stapiają, 

stanowiąc dyskretne i szalenie modne 

wykończenie.  

Możemy więc wybierać spośród 

wysadzanych kryształkami, obszytych 

perłami, nabitych ćwiekami, w 

neonowych kolorach czy innych 

szalonych wzorach. 

I to jest najważniejsze... nie myśleć o 

kołnierzykach sztampowo. Moda 

ewoluowała na tyle mocno, że nosimy 

je niemal do wszystkiego. Nieważny 

jest kształt (okrągły, spiczasty, czy 

koronkowy), ważniejszy jest kolor. Im 

wyraźniejszy tym lepszy. 

Ma się rzucać w oczy, a nie wprowadzać 

niepotrzebny zamęt (Inspiracją może być 

zestawienie jednej z kreacji Dody, która do 

eleganckiej, bordowej sukienki założyła 

jaskrawozielony kołnierz). 

Ze wszystkich najbardziej rządzi, bardzo 

modny za czasów naszych mam i babć, 

kołnierzyk typu "bebe", albo jak kto woli 

„a la Piotruś Pan”. Na salonach to on ma 

pierwszeństwo! Ten bardzo dziewczęcy 

skrawek materii o zaokrąglonych rogach 

(dawniej wykończenie dziewczęcych 

fartuszków i szkolnych mundurków), 

dzisiaj stanowi konieczny akcent 

codziennego ubioru - przy sukience, 

sweterku, dzianinowej bluzce, płaszczyku 

czy zwykłym T- shircie jako oddzielna 

ozdoba. 

 

Paulina i Agata 

 

Manga -  w przetłumaczeniu: 

niepohamowane obrazy. To jedyny w 

swoim rodzaju japoński styl rysowania 

oraz wizualnej narracji. W dzisiejszym 

rozumieniu, to przede wszystkim 

japoński komiks. 

Anime -  japoński film animowany oparty 

na mandze. 

Lektura mangi, czyli japońskiego komiksu, 

to jedna z podstawowych rozrywek w kraju 

kwitnącej wiśni i stanowi ponad 1/3 całej 

oferty wydawniczej Japonii. Decydując się 

na jej czytanie mamy do wyboru setki 

rozmaitych serii o różnorodnej tematyce 

oraz długości. 

Gatunki mang i anime - różnorodność 

tematyczna 

Jest mnóstwo tytułów zarezerwowanych dla 

dzieci i młodzieży. Są również mangi 

poważniejsze, dla dorosłych jak i starszych 

ludzi. Trzeba dodać, że japońskie komiksy 

nie opowiadają wyłącznie o światach 

fantasy, sci-fi itp. dostarczając zwyczajnej 

rozrywki. Znajdą się tytuły, w których 

można znaleźć przewijający się problem 

istnienia ludzkiego życia, sens istnienia, 

miłość, przyjaźń, poświęcenie i odwaga. 

Istnieją mangi nie tylko przygodowe, lecz 

również szkolne, wojenne, dramaty. Są 

również mrożące krew w żyłach historie o 

duchach i mocach nadprzyrodzonych, po 

których ciężko zmrużyć oczy, a także mangi 

detektywistyczne, typowe thrillery, jak i 

spokojne obyczaje z ukrytym przesłaniem. 

Przykładowe gatunki: 

-shōjo-manga – anime przeznaczone dla 

dziewczyn, np.  Vampire Knight, 

Czarodziejka z Księżyca 

-shōnen-manga –anime przeznaczone dla 

chłopców, np. Dragon Ball, One Piece, 

Bleach 

-Fantasy – manga pełna magii i innych 

nadprzyrodzonych form. 

-Horror – manga przedstawia nierealne, 

fantastyczne zagrożenia życia głównych 

bohaterów, wywołuje lęk i niepokój 

czytającego, np. Hellsing, Elfen Lied 

-Mecha – głównym elementem mangi tego 

rodzaju są ogromne roboty, do których 

bohaterzy mogą wejść i sterować nimi, np. 

Neon Genesis Evangelion 

-Mystery – manga pełna tajemnic. Zazwyczaj 

o tematyce detektywistycznej, np. Death Note 

-Sci-fi – przedstawia fabułę w świecie 

rozwiniętych technologii, do których 

współcześnie nie ma człowiek dostępu. 

Ukazuje wpływ rozwiniętej techniki na życie 

jednostki lub całego społeczeństwa, np. Ghost 

In The Shell 

Otaku 

Tym terminem określa się, fanów mangi i 

anime. Zakładają oni fankluby, prowadzą 

blogi, gromadzą pamiątki i plakaty. Zbierają 

się kilka razy do roku na specjalnych 

spotkaniach przebierając się przy tym za 

ulubionych bohaterów (cosplay)  

Stereotypy 

Wg. ludzi nie mających żadnego pojęcia w 

tym temacie: manga to bajki dla dzieci i 

rysunkowe bzdury dla małolatów. Jeśli ktoś 

dorosły interesuje się mangą, to jest 

zdziecinniałym idiotą i powinien się leczyć. - 

To najczęstsze zarzuty, jakie słyszy każdy 

miłośnik mangi. Ale wszyscy dobrze wiemy, 

że taką opinię jest w stanie wystawić tylko 

osoba nie mającą o tym zielonego pojęcia. 

Należy uświadomić sobie, że dawno już 

minęły czasy, gdy animacje przeznaczone 

były tylko dla dzieci. Dzisiaj na całym 

cywilizowanym świecie chodzi się do kin na 

filmy animowane i bynajmniej widownią nie 

są same dzieci. Nie da się ukryć, że dzieci i 

młodzież stanowią bardzo dużą grupę 

odbiorców mangi i anime, ale twierdzenie, że 

manga jest wyłącznie dla dzieci jest zarówno 

nieprawdziwe, co i krzywdzące dla jej fanów. 

  

Raven 
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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! 

My rugbiści! 
 

 

Od początku stycznia tego roku w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 

działa  Uczniowski Klub Sportowy 

„Osiemdziesiątka”. Tu szkolone są 

przyszłe kadry (miejmy nadzieję) drużyny 

narodowej w rugby. Na razie w szkole 

trenują trzy grupy młodzieżowe, docelowo 

ma być ich 5, już jest to około 70 osób. Do 

Klubu przyjmowane są dzieci od 9 lat, co 

prawda „Osiemdziesiątka” działa w ZS 

CKP, ale to nie znaczy, że klub przyjmuje 

wyłącznie uczniów tej szkoły, każdy 

spełniający kryterium wiekowe, jeśli pasją 

jeśli chce trenować rugby, może 

spróbować swych sił. Szkoła jest otwarta 

dla tych, którzy poszukują swojej pasji 

życiowej.  

Poszczególne grupy mają zajęcia trzy razy w 

tygodniu po 2 godziny, odbywają się one 

zarówno w szkole, jak też w obiektach 

MOSiR-u.  

- Naszym celem jest popularyzacja rugby, to 

propozycja dla tych, którzy chcą czynnie 

uprawiać sport. Taki sposób spędzania 

wolnego czasu stwarza jednocześnie lepsze 

perspektywy dla młodzieży pokładającej 

swoje życiowe nadzieje w sporcie - mówi 

Jakub Seklecki prezes Klubu. Ci najlepsi - 

dodaje - mogą uczestniczyć w zawodach, 

mają więc dodatkową motywację. W 

zarządzie Klubu zasiadają również Maciej 

Misiak jako jego sekretarz i Sławomir 

Krześniak – wiceprezes. 

Klub finansowany jest z kilku źródeł, 

podobnie jak inne kluby uczniowskie. Szkoła 

nie dysponuje takimi środkami, które 

 
wystarczyłyby na jego funkcjonowanie, ale w 

miarę swoich możliwości pomaga. Klub 

otrzymuje dotację z Ministerstwa Sportu, 

wspiera go również Mazowiecka Federacja 

Sportu, liczy też na pomoc sponsorów. W 

styczniu 40 zawodników uczestniczyło w 

obozie treningowym w Zakopanem, wiosną i 

latem planowane są kolejne m.in. w Białym 

Dunajcu, Puławach i ponownie w Zakopanem. 

Klub jest młody, powstał niedawno, ale grają w 

nim również doświadczeni zawodnicy 

wypożyczeni z MKS Sochaczew - to mistrzowie 

Polski do lat 17, grupa 20 osób.  

W kategorii do lat 19 aż 70 % zawodników 

Klubu to uczniowie „Osiemdziesiątki”, w tej 

dziedzinie żadna inna szkoła nie może z nią 

konkurować. Do tej pory uczniowie szukali 

dla siebie miejsca w innych klubach 

sportowych, teraz mają go na miejscu.  
Przed zawodnikami „Osiemdziesiątki” nie lada 

wyzwania, ponieważ sochaczewscy rugbiści 

mają na swoim koncie liczne sukcesy, nie 

wspominając o tradycji, niełatwo będzie im 

dorównać. Przypomnijmy, to mistrzowie Polski 

do lat 17 w rugby 7, w rugby 15 w kategorii do 

lat 19 zdobyli II miejsce i czwarte do lat 17 w 

rugby 15. Takie wyniki osiągał MKS Orkan w 

sezonie 2010/2011. Ambicją Klubu 

„Osiemdziesiątka” jest nie tylko „obrona” tych 

wyników, może uda się je poprawić, co wcale 

nie jest niemożliwe. 

 

 

 

G. Bolimowska Gajda 

 

 

 

 

Oni poznali smak zwycięstwa! 

Najważniejszy jest trening, kondycję trzeba mieć… 


