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CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr.

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIK

W numerze:
Dzień otwarty!
Matura 2012

Nauka fotografii

Dzień Matki

Alpinista spada w przepaść. Koledzy krzyczą:
- Piotr, żyjesz?
- Żyję.
- Ręce masz całe?
- Całe.
- Nogi masz całe?
- Całe.
- To wstawaj!
- Nie mogę. Jeszcze lecę...
 
 
Seryjny morderca ciągnie kobietę do lasu. 
Kobieta krzyczy przerażona: 
- Ale ponuro i ciemno w tym lesie. Bardzo się 
boję! 
Na to morderca: 
- No, a ja co mam powiedzieć? Będę wracał 
sam...
 
 
Nauczyciel zwraca się do ucznia: 
- Jasiu nie wiem, czy się nadajesz do szkoły, 
ale z pewnością powinieneś zagrać w 
Totolotka. 
- A to czemu panie profesorze? 
- Bo na 49 pytań, dobrze odpowiedziałeś 
dokładnie na sześć.
 
 
Przedszkolanka przechadzała się po sali 
obserwując rysujące dzieci. Od czasu do czasu 
zaglądała, jak idzie praca. Podeszła do 
dziewczynki, która w skupieniu coś rysowała. 
Przedszkolanka spytała ją, co rysuje. 
- Rysuję Boga - odpowiedziała dziewczynka. 
- Ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda - 
powiedziała zaskoczona przedszkolanka. 
Dziewczynka mruknęła, nie przerywając 

rysowania: 
- Za chwilę będą wiedzieli.
 
 
Siostra katechetka wzięła zastępstwo na 
lekcji biologii. Pyta dzieci:
- Co to jest: małe, rude i skacze po 
drzewach?
Zgłasza się Jasio:
- Wygląda mi to na wiewiórkę, ale jak znam 
siostrę to pewnie Pan Jezus.
 
 
Lekcja polskiego. Pani pyta:
- Kaziu, kiedy używamy dużych liter?
- Wtedy, kiedy mamy słaby wzrok.
 
 
Szkoła. Pani prosi dzieci, aby powiedziały, 
jakie mają zwierzęta w domu. Padają 

Pożartujmy!

Do zobaczenia! Klasa III a Liceum egna si  ze szkoł , jeszcze tylko matura iż ę ą  
mog  zaczyna  dorosłe ycieą ć ż

Rys. Agata Nowakowska
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Hity lata 2012 -pastele!
Od redakcji

`Mama jest 
najważniejsza ` Ideał? Cytrynowy, oversize. Żółty żakiet 

ma same zalety: pasuje do wszystkiego, 
co  masz  w  szafie  (zwłaszcza  do  bieli  i 
czerni), i sprawi, że nigdy nie przejdziesz 
niezauważona.  A,  i  jest  supermodny. 
Lubisz  eksperymenty?  Żółty  żakiet 
miksuj z szalonymi printami!

Wiosna kobietą jest! 

A kobieta zmienną jest. Chcesz na chwilkę 
wyskoczyć z ulubionych kolorowych 
rurek? Wybierz lekkie sukienki i 
dziewczęce spódnice. Najmodniejsze- 
kwieciste i te w stylu sportowym – pobiły 
nawet małą czarną! Nas najbardziej 
uwiodły fasony retro-podkreślona talia i 
rozkloszowany dół to esencja kobiecości!

SEZON W ROZKWICIE

Wiosna bez kwiatów? Niemożliwe! 
Wybierz lilie lub maki w rozmiarze XXL, 
obowiązkowo na czarnym lub białym tle.

POWRÓT DO SZKOŁY
Kojarzone ze stylem uczennic, dziś plisowane 
spódnice nabierają koloru: mięty, różu i 
soczystej cytryny.

PLISOWANE SPÓDNICE

KOBIECOŚĆ GÓRĄ!

Wiosną podkreśl talię, zakładając 
rozkloszowaną spódnicę, najlepiej z wysokim 
stanem.

POKOCHAJ SPORT

Sukienki stylizowane na sportowe ze 
ściągaczami i z elastycznych materiałów 
wybierz na imprezę.

PIN-UP GIRL

Sukienka w stylu lat 50. O długości mini lub 
midi to ideał, gdy wybierasz się na wesele.

Rys. Agata Nowakowska

Drodzy czytelnicy!

Przed  nami  przedostatni  numer 
‘’Cichacza  2’’.  Niedługo  zaczną  się 
wakacje,  czas  beztroskich  chwil  i 
błogiego  lenistwa.  Będziemy 
korzystać  z  promieni  słonecznych  i 
nabierać  sił  do  kolejnych  zmagań 
szkolnych. Za nim to nastąpi musimy 
wziąć  się  w  garść  i  zacząć 
poprawianie  ocen,  żeby  przez  dwa 
miesiące  wymazać  z  naszego 
słownika  słowo  ’szkoła’.  Maj  to 
miesiąc  zapoczątkowujący  wakacje, 
wtedy najtrudniej usiąść przy książce. 
Ciągnie  nas  bardziej  w  kierunku 
dworu,  który  zachęca  pogodą,  ale  i 
wygłupami.  Ale  nie  ma  obijania! 
Bierzemy się w garść, poprawiamy i 
odpoczywamy.  Gotowi?  To 
odliczamy  dni,  godziny,  minuty  i 
sekundy do końca roku szkolnego!

Już niedługo, 26 maja nasze mamy będą 
obchodzić  swoje  święto. 
Jego  początki  sięgają  czasów 
starożytnych Greków  i Rzymian. Kultem 
otaczano  wtedy  matki-boginie,  symbole 
płodności  i  urodzaju.  W  dzisiejszych 
czasach  Dzień  Matki  jest  obchodzony 
jako  wyraz  szacunku  i  miłości  dla 
naszych kochanych mam. Chcemy im się 
odwdzięczyć  za to, że wychowywały nas i 
nadal służą nam pomocą. Tego dnia każdy 
powinien powiedzieć swojej mamie, że jest 
dla niego najważniejsza, że bardzo ją kocha 
i  dziękuję  za  to,  że  zawsze  może  na  nią 
liczyć. 
Z  okazji  święta  są  one  obdarowywane 
wieloma  prezentami:  kwiatami, 
czekoladkami  czy  też  własnoręcznie 
zrobionymi laurkami. Prezent, który dajemy 
swojej  mamie  powinien  pokazywać  naszą 
ogromną  miłość  do  niej  a  także  powinien 
być  dany  prosto  z  serca.  Każda  mama  w 
swoim  domu  jest  bohaterem  dla  swojej 
rodziny. Musi bardzo wiele poświęcić, aby 
dobrze  wychować  swoje  dzieci,  aby 
pokazać  im  świat.  Oprócz  tego  ma  ona 
przecież wiele innych obowiązków a mimo 
tego potrafi to wszystko ze sobą pogodzić. 
Pamiętajmy o swoich mamach nie tylko 26 
maja,  ale  codziennie  pokazujmy  im,  że 
bardzo je kochamy i jesteśmy im wdzięczni 
za  wszystko. 
                                            Patrycja.



  14 3

Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota Rutkowska i 
Beat

Zostań liderem!

        „Ever” to książka otwierająca 
cykl „Nieśmiertelni”. Jest to powieść 
o  nieśmiertelnej  miłości,  która 
pokona  wszystkie  przeszkody. 
Książka  zawiera  również  elementy 
świata  fantastycznego,  inny  wymiar, 
moce  itp.  To  wszystko  wpływa  na 
specyficzny  klimat  opowieści,  dzięki 
czemu  książka  ta  jest  tak  bardzo 
wyjątkowa.  Niezwykła  historia 
przedstawiona  w  tej  opowieści 
trzyma  w  napięciu  i  zaskakuje  w 
najmniej oczekiwanym momencie, co 
sprawia,  że  nie  możesz  oderwać  się 
od niej.

                    „Ever". Miłość nigdy nie 
umiera” opowiada o dziewczynie, która 
przeżyła  wypadek  samochodowy,  w 
którym  straciła  rodzinę.  Została  ona 
obdarowana  nieziemskimi  mocami: 
czytała  w  myślach,  widziała  ludzką 
aurę,  gdy  lekko  musnęła  czyjeś  ciało 
znała  już  jego  całą  przeszłość.  Z 
powodu tych niezwykłych umiejętności 
zamknęła  się  w  sobie,  zaczęła  nosić 
workowate  ubrania,  by  nie  słyszeć 
myśli  innych,  słuchała  muzyki,  której 
nie  lubiła.  Ever  Bloom  postrzegano, 
jako dziwaczkę. Wszystko zmienia się, 
gdy  do  ich  klasy  przychodzi  nowy 
kolega Damen - był bardzo przystojny i 
na  dodatek  tylko  on  potrafił  uciszyć 
myśli Ever, gdy mówił wszystkie głosy 
milkły. Na to wszystko dziewczyna nie 
widziała  ani  jego  aury,  ani  nie  mogła 
odczytać  jego  myśli.  Ta  nutka 
tajemniczości,  która  wkradła  się  w jej 

życie  odmieniła  jej  dotychczasowy 
byt  o  sto  osiemdziesiąt  stopni. 
Damon i Ever zakochują się w sobie. 
Dziewczyna  jest  bardzo  szczęśliwa 
dopóki nie odkrywa, że wybranek jej 
serca,  jak  się  okazuję  jest 
nieśmiertelny. Popada w alkoholizm. 
Do czasu,  kiedy dowiaduje się, że i 
ona jest nieśmiertelna. Jak skończyła 
się  ta  fascynująca  opowieść, 
przeczytajcie sami? 
        Polecam tę książkę, ponieważ 
jest  ona  typowo  młodzieżową 
literaturą  XXI  wieku,  która 
zainteresuje  każdego,  kto  po  nią 
sięgnie.  Czytając  tę  powieść  nie 
jesteśmy już biernymi  czytelnikami, 
czujemy  się  jakbyśmy  tam  byli  i 
przeżywamy  wspólnie  z  Ever  jej 
problemy  i  przygody.  Ta  książka 
udowadnia,  że  trzeba  być 
cierpliwym,  bo  gdy  będziemy 
„łatwomyślni” może nas ominąć coś 
pięknego. 

Martyna

Miłość nie umiera nigdy!
recenzja

Ach te dziewczyny! Trudno się 
z nimi rozsta !ć

18  maja   zakończyły  się  warsztaty 
psychologiczno-pedagogiczne 
„Akademia Liderów” organizowane w 
ramach  Strategicznego  programu 
rozwoju  umiejętności  i  kompetencji 
uczniów  powiatu  sochaczewskiego, 
finansowane przez Unię Europejską w 
ramach  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego. 
Uczestnicy warsztatów doskonalili takie 
umiejętności jak: komunikacja werbalna 
i  niewerbalna,  umiejętność  prezentacji 
swoich  umiejętności  tzw. 
autoprezentacja.  Uczniowie  mogli  się 
również  dowiedzieć,  jak  rozpocząć 
działalność  gospodarczą,  jak  aktywnie 
poszukiwać  pracy.  Generalnie  celem 
warsztatów  było  podniesienie 
atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, 
lepsze  przygotowanie do rywalizacji na 
rynku pracy. Nagrodami dla najlepszych 
uczestników były tablety i odtwarzacze 
MP3. 

Uczestnicy warsztatów już 
my l  o swojej przyszło ciś ą ś

Dla takich nagród warto 
chwil  pomy leę ś ć
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Nauka 
fotografii

Piszemy wiersze…

Jest  to  oczywiście  tytuł  w  przenośni. 
Naturalnie,  można  `nauczyć  się`  robić 
zdjęcia.  Ale przede wszystkim trzeba to 
kochać.  Bo  tylko  wtedy  efekty  są 
niesamowite  i  widać  w  nich 
zaangażowanie.

            W związku z tym, że wokół pełno 
kolorowych  kwiatów,  skupmy  się  na 
fotografii  makro.  Używamy  jej  do 
uzyskania  wyraźnego  zdjęcia  robionego  z 
bliska, na ogół 5 cm lub bliżej.

            Należy  się  zastanowić,  jaki  efekt 
chcemy  uzyskać.  Często  zdjęcia  nawet  z 
najlepszego, najdroższego aparatu są gorsze 
niż  te  ze  zwykłych  cyfrówek.  Po 
ustawieniu  funkcji  makro  zbliżamy aparat 
na  odpowiednią  odległość  do  przedmiotu. 
Ale  najważniejsze  jest  to,  co  chcemy 
uchwycić. Robiąc zdjęcie kwiatu, może on 
zająć  całą  powierzchnię  zdjęcia.  Ale 
bardziej efektywne i popularne ostatnio są 
zdjęcia,  które  ukazują  więcej  niż  jedną 
rzecz. Możemy np. ustawić aparat  tak, by 
połowa  kwiatu  była  bardzo  wyraźna,  a 
reszta  lekko  się  rozmazywała.  Można  też 
uchwycić  inny  kwiat,  ale  tak,  by  był  on 
tylko ledwo widoczny.

            Mając  aparat  w  ręku  musimy 
ćwiczyć,  ćwiczyć  i  jeszcze  raz  ćwiczyć. 
Świetne  zdjęcia  czasem  wychodzą 
przypadkiem. Ale trening czyni mistrza.

S.

Przed zachodem słońca
Przed zachodem słońca, gdy już się  
rozstajemy,
Rozmyślam sobie, jacy w przyszłości  
będziemy,
I czy tak jak rozchodzimy się na ścieżkach  
tych,
Odejdziemy odwróceni do siebie plecami  
zwróconymi w tył.

Przed zachodem słońca, gdy już za zakrętem  
będziesz,
Zastanawiam się ile jeszcze takich spotkań się  
odbędzie
I w momencie czerwca zakończenia,
Wstąpimy na różne ścieżki przeznaczenia,
I nie opiszą tego żadne słowa,
Jak kiedyś, w przyszłości, będę straty tej  
przyjaźni żałować.

Przed zachodem słońca myślę sobie o nas
Zastanawiając się czy nasza przyjaźń nie  
poszła w las
Bo choć teraz niemalże na pamięć się znamy
Być może w przyszłości na ulicy się nie  
rozpoznamy

Przed zachodem słońca wspominając wspólne  
chwile
lata nauki, poświęcenia, spacery i w brzuchu  
motyle
wierze we mnie Ciebie i w Nas
Mając nadzieję, że przyjaźń nie poszła w las

Przed zachodem słońca idę już pewnie przed  
siebie
Wierze we wspomnienia, ale przede wszystkim  
w CIEBIE.
 

Raven

Wysoka temperatura, słońce - to coś, na 
co uczniowie czekali od bardzo dawna. 
Znudziły nam się już szare, ponure dni, 
podczas których musieliśmy siedzieć w 
domu oglądając jakiś nudny serial, lub 
bezczynnie  spędzając  czas  przy 
komputerze. 
Wiosna  to  okres,  kiedy  powinniśmy jak 
najwięcej czasu spędzać na powietrzu. To 
także  czas,  który  zbliża  nas  do 
upragnionych  wakacji,  nie  chce  nam się 
chodzić do szkoły, nie wspominając już o 
jakiejkolwiek  nauce.  Podczas  tej  pory 
roku wszystko budzi się do życia a także 
my,  młodzi  ludzie  mamy  coraz  więcej 
energii.  Kiedy  za  oknem  taka  piękna 
pogoda,  aż  chce  się  żyć!  W  szkole 
przerwy spędza się w parku, bo nie ma to 
jak  dotlenienie  naszych  mózgów  chwila 
przed nudnymi lekcjami. 
Nie traćmy czasu na gapienie się w ekran 
telewizora  czy  komputera,  bo  to  tylko 
hamuje  rozwój  naszej  wyobraźni  i 
umiejętności.  Spędzajmy  jak  najwięcej 
czasu  z  przyjaciółmi  np.  organizując 
wycieczkę  rowerową  w  czasie,  której 
możemy podziwiać piękno naszego kraju 
a przy tym dobrze się bawić. 

` Nadeszły ciepłe dni! `

Powinniśmy  jak  najwięcej  czerpać  z  tak 
pięknej  pogody,  bo  po  lecie  znów  nadejdą 
chłodne  dni  i  znowu  zaszyjemy  się  w 
domowych  pieleszach. 
                                               P.

Rys. Agata Nowakowska

Rys. Agata Nowakowska
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Wspomnienie

Oboje  wiemy,  że  muszę  się  z  Ciebie  
wyleczyć.  Daj  mi  spróbować…  Mówiłam 
Ci kiedyś: `Są ludzie i parapety. Ci pierwsi  
zawsze będą rozgrzebywać przeszłość.` Już  
tak mam.

Nie mogę spać. Bo wiem, że to już koniec.  
Nie  czuję  żalu,  bo  wiem,  że  to,  co  mnie  
wypełniało, było prawdziwe. Nie chciałam,  
ale przez to wszystko uczyłam się Ciebie.  
Mogłabym  teraz  stanąć  przed  wszystkimi  
ludźmi, których znam i wyrecytować Cię z  
pamięci.  Uświadomić  im,  jak bardzo  Cię 
kochałam.  Nie mogłabym  powiedzieć,  
dlaczego. Sama nie wiem. Tak po prostu.  
Co było najpiękniejsze w tym wszystkim...  
To właśnie mi dałeś. Pokazałeś, jak kochać 
coś  nie  po  okładce,  ale  po  wnętrzu.  
Pokazałeś, jak żyć. Nauczyłeś mnie uczuć.  
Co z tego, że tych złych. Dziękuję. 

Chciałabym,  żebyś  choć  raz  pomyślał:  
`Brakuje mi jej trochę. Rozmów z nią, jej  
opowieści o tym, jak minął dzień. Brak mi  
jej głosu, jej śmiechu, listów, które do mnie  
pisała i które czytałem z niedowierzaniem.  
Po  tych  kilku  zdaniach  uświadamiałem  
sobie,  jaka  jest  naprawdę.  Jak  bardzo  
krucha  i  delikatna.  Brak  mi  szarości jej  
oczu,  zapachu  farbowanych  włosów  i  
smaku  jej  oddechu,  przepełnionego  
zapachem  truskawkowych  gum.  Brak  mi  
wszystkiego.  Brak  mi  poczucia  jej  
istnienia, bo lepiej się czułem wiedząc, że  
ona istnieje,  że ktoś taki  jak ona istnieje.  
Przede wszystkim brak mi chyba tego, że  
wiedziałem, że znowu ją zobaczę.  Zawsze  

myślałem,  że  znowu  ją  zobaczę.`  
Chciałabym.

S.

Rys. Agata Nowakowska

Matura,  to  najtrudniejszy,  a  zarazem 
najbardziej  stresujący  egzamin 
życiowy,  przygotowujący  do  realizacji 
marzeń  i  pragnień.  Dobrze  napisany, 
gwarantuje  bardzo  dobry  start  na 
wybranej uczelni. 

W  tegorocznych  egzaminach  w  naszej 
szkole  wzięło  udział  ogółem  123 
maturzystów  (  143  osoby  ukończyły 
szkołę, 4 nie otrzymały promocji). Język 
polski - poziom podstawowy zdawały 123 
osoby  w  tym  11  absolwentów  z  lat 
ubiegłych),  nikt nie zdawał polskiego na 
poziomie rozszerzonym.         
 Matematykę na poziomie podstawowym 
zdawali  wszyscy,  2  osoby  na  poziomie 
rozszerzonym,  z  lat  ubiegłych  było  32 
absolwentów. Język angielski zdawało 99 
osób  –  jedna  poziom rozszerzony,  z  lat 
ubiegłych 20 absolwentów. 
Jak było z innymi przedmiotami? 
Wos  podstawowy  zdawało  14  osób; 
biologię podstawową - 10, rozszerzoną- 3. 
Język niemiecki podstawowy zdawało 20, 
rozszerzony  - 1; geografię podstawową - 
11,  rozszerzoną-1;  język  rosyjski 
podstawowy -  10,  fizykę  i  astronomię  - 
poziom  podstawowy  pisało  10  osób  - 
chemię  poziom  podstawowy  12  – 
rozszerzony 1. Nikt nie zdecydował się na 
zdawanie:  historii,  języka  francuskiego  i 
informatyki.
Wyniki egzaminów poznamy za miesiąc.

Na koniec szkoły krótka sesja 
zdjęciowa z wychowawczynią

Za chwilę będą pisać egzamin 
z angielskiego



 

11     6

Bye, bye III klasom...
Klasy maturalne żegnały się  ze szkołą 
uroczyście.  Tradycyjnie  dyrektor  Julia 
Jakubowska  wyróżniającym  się 
uczniom  wręczyła  nagrody  i 
wyróżnienia.  Jak zawsze  na  tego  typu 
imprezach  emocje  towarzyszyły 
wszystkim  biorącym  udział,  zarówno 
wychowankom,  jak  i  wychowawcom, 
którzy  musieli  pożegnać  swoich 
klasowych  ulubieńców.  Po  części 
oficjalnej  maturzyści  we  własnym 
gronie  i  mniej  formalnie  świętowali 
ukończenie szkoły. Teraz już są gotowi 
na dalsze życiowe przygody.

Przekazanie sztandaru – teraz przejmuj  go uczniowie klasą  
młodszych

Było lirycznie, dziewczyny 
Z klasy drugiej po egnałyż  
starszych kolegów piewaj co! ś ą

Uczniowie  „Osiemdziesiątki”,  którzy 
uczestniczyli  19  maja  w  XX 
Europejskich  Biegach  Młodzieżowych 
w  Bielicach   z  satysfakcją  mówią  o 
swoim  udziale.  To  ogromna  impreza 
masowa  i  niełatwo  ją  ukończyć,  nie 
mówiąc już o zajęciu dobrego miejsca. 
Piąte  miejsce  w  klasyfikacji 
zespołowej  i  Puchar  Burmistrza  dla 
Najlepiej  Prezentującej  się  Drużyny 
cieszy.
Już podczas otwarcia zwrócili na siebie 
uwagę, a właściwie zwróciły, ponieważ 
to  dziewczyny  zaprezentowały  taniec 
wojenny  z  Nowej  Zelandii,  o 
tajemniczej  nazwie  haka.  Co  to  jest? 
Maorysi  traktują  hakę,  jako  taniec 
rytualny - tajemnicze figury, nietypowe 
ubiory,  oszczepy,  dzidy  itp.  Są  różne 
rodzaje  haki  –  nie  mylić  z  hakami  - 
wojenna,  powitalna,  ta  na  otwarcie 
Biegów miała  charakter  i  powitalny i 
wojenny,  musiała  przecież  zagrzewać 
zawodników  do  walki  –  i  tę  rolę 
spełniła.  Taneczne  popisy  grupy 
dziewczyn  w  czarnych,  obcisłych 
kostiumach  tańczących  hakę  zostały 
nagrodzone  Pucharem  Burmistrza  dla 
Najlepiej  Prezentującej  się  Drużyny. 
Ten  nietypowy układ  choreograficzny 
zaprezentowały:  Katarzyna 
Bejmowicz,  Wiktoria  Domagała, 
Sylwia  Majewska,  Justyna  Frencel, 
Katarzyna Walczak, Karolina Pietrzak, 
Anita  Boczkowska  z  klasy  II  c 
Technikum, Katarzyna Kwiatkowska z 
IIb LO oraz Anna 

Pucharowa haka 
„Osiemdziesiątki”!

Dziewczyny s  dumne z pucharuą

Zaprezentowały si  jak prawdziweę  
wojowniczki!
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Punk's
not dead

Pożegnanie 
absolwentów

Dyrektor szkoły i wicedyrektorzy oraz zaproszeni 
go cie  w pierwszym rz dzieś ę

Miło by  wyró nionym!ć ż

Dziewczyno, spójrz w oko kamery

W tym samym składzie mogą się 
spotka  ć dopiero z okazji  
jubileuszu

Słowo  punk  oznacza  śmieci,  rzeczy 
bezwartościowe,  tandetne.  Nazwa  tej 
subkultury  jest  odzwierciedleniem  jej 
głównych  cech  o  charakterze 
buntowniczym  i  prowokującym. 
Natomiast  ideologia  punka  to  całkowite 
ignorowanie  wszystkiego  i  brak 
autorytetów. Ludzie, którzy nie dostrzegali 
sensu  własnej  egzystencji  propagowali 
hasło  NO  FUTURE  głównie  poprzez 
muzykę.  Muzyka  punk  rockowa, 
przepełniona  jest  głośno  wykrzykiwanymi 
wulgaryzmami,  oddziałując  mocno  na 
wszystkich  młodych  buntowników. 
Pierwsze punkrockowe zespoły to min Sex 
Pistols,  The  Clash,  Ramones  itp.Mimo 
upływu lat wciąż nie tracą na popularności.
W  ubiorze  punka  dominują  trzy  kolory: 
czerwony,  czarny  i  biały, 
charakterystycznymi  cechami  wyglądu 
punka  są  również:  skórzana  kurtka  oraz 
glany to elementy nieodzowne, zupełnie jak 
koszulki z nazwami ulubionych zespołów i 
piercing  w  różnych  miejscach  na  ciele. 
Prawdziwy punkrockowy koncert nie może 
odbyć się bez pogo. Jest to taniec rytualny, 
pozbawiony wszelkich zasad, za to bardzo 
żywiołowy  i  spontaniczny.  Pogo 
niewskazane  jest  jednak  dla  osób  nie 
posiadających  glanów,  no  chyba  że  ktoś 
koniecznie chce zostać podeptanym...
 

Raven

dok. ze s. 11 

Pucharowa haka

Frencel  i  Aneta  Odolczyk  –  z  II  b 
Technikum.  
„Osiemdziesiątka” wzięła również udział 
w  zmaganiach  sportowych.  Ci,  którzy 
zajęli   dobre  miejsca  cieszyli  się,  ale 
ogromną satysfakcję  odczuwali także ci, 
którzy  co  prawda  nie  zwyciężyli,  ale 
dobiegli  do  mety.  Paulina,  uczennica 
klasy I dt zajęła 25 miejsce - dobiegłam, 
to  najważniejsze,  nie  sądziłam,  że 
poradzę sobie na tak dużym dystansie - 1 
km  -  i  pokonam  wielu  zawodników. 
Chłopcy  mieli  do  pokonania  dłuższy 
odcinek   –  2km .  ZS CKP w składzie: 
Katarzyna  Kwiatkowska   IIa  LO, 
Katarzyna  Walczak  II  cT,  Monika 
Tyszkiewicz  I  cT,   Katarzyna 
Skowrońska I  cT, Paulina Leonarczyk I 
dT,  Anna  Piotrowska  II  dT,  Mateusz 
Traczyk IIb  LO, Radosław Mitrowski II 
eT, Rafał Cieślak II SZ, Jacek Morawski 
III SZ, Aleksander Szewczyk I dT, Paweł 
Majchrzak  IIb  LO   zajął  5  miejsce  w 
punktacji  zespołowej  na  15  szkół 
ponadgimnazjalnych. 
Jesteśmy zadowoleni z naszego udziału - 
mówi  Krystyna  Mahunik  opiekunka 
grupy  i  nauczycielka  wychowania 
fizycznego.  Cieszymy  się  z  sukcesów 
naszych  uczniów  i  dopingujemy  ich  w 
sportowej rywalizacji, tym bardziej, jeśli 
ma ona charakter masowy. 

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

Dzień otwarty, gimnazjalisto! Świetlica szkolna pękała w szwach, 
gimnazjaliści chcieli wiedzieć, co ich czeka 
w nowej szkole

Dominik uczy się w klasie medialnej i gra rocka

W tej szkole mo na nawet stan  ż ąć
na głowie!

Czirliderki są the best!

Szkolny korytarz ledwie pomieścił gimnazjalistów

Technik budownictwa to zawód 
z przyszłością - przekonywał nauczyciel 
Krzysztof  Łajca

Pracownia informatyczna - wiadomo 
informatycy to nieprzeciętne umysły

27 kwietnia w naszej szkole odbył się 
dzień  otwarty. 
Zaczął się o godzinie 16.00. Cieszył 
się  bardzo  dużym  zainteresowaniem 
młodzieży planującej u nas naukę . 

Przybyło  sporo  gimnazjalistów  być 
może  przyszłych  uczniów  naszej 
szkoły.  W świetlicy pani dyrektor  J. 
Jakubowska  przedstawiła  plany 
szkoły na nowy rok szkolny.  Każdy 
mógł  zadawać  pytania  dotyczące 
naszej placówki.

Młodzież  mogła  podziwiać  klasy  a 
także  zdobywać  informacje  o 
profilach  kształcenia. 
Uatrakcyjnieniem  dnia  otwartego 
była  część  artystyczna  w  trakcie 
której zabłysnęli nasi koledzy.  

Na  gimnazjalistów  czekały  także 
słodkości i wiele atrakcji. 

Uważam,  że  Zespół  Szkół  Centrum 
Kształcenia  Praktycznego  czyli 
tzw.`80-tka  `  to  najlepsza  szkoła  w 
Sochaczewie. 
Pomaga  rozwijać  talenty  i  ambicje 
młodych ludzi, bo w tej szkole każdy 

znajdzie  coś  dla  siebie. 

                                   Patrycja.

Mateusz prezentuje swój talent
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