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SOCHACZEW 

15 września 2012r. 

CENA -  DO NEGOCJACJI 

Nieprzekraczalna granica – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! 

 MIESIĘCZNIK 

W numerze: 

Co nas czeka? - Pani 

dyrektor  odpowiada 

„80” statystycznie, 

czyli ile nas jest 

Pożartujmy! 

 

Rys. Agata Nowakowska 

Idzie student fizyki ulicą, zaczepia go 

babka: 

- Do kościoła to dobry kierunek? 

- Dobry – odpowiada student. 

Babka odchodzi, a student do siebie: 

- Kierunek dobry, ale zwrot 

przeciwny. 

 

*** 

Pani do szkoły przyszła w sukience z 

dużym dekoltem i nowym wisiorkiem 

w kształcie samolotu. Jasio przez całą 

lekcję patrzył się na nauczycielkę.  

Nauczycielka, spostrzegłszy to, mówi 

do Jasia: 

- Co Jasiu podoba ci się mój nowy 

wisiorek w kształcie samolotu? 

A Jasiu: 

- Nie, te dwie bomby pod skrzydłami. 

 

*** 

Marek skarży się tacie: 

- Tato, kolega z klasy mówi, że jestem 

pedałem. 

- Uderz go to przestanie!  

- Ale on jest taki słodki. 

 

*** 

Szkolna pani psycholog mówi do 

kobiety na wywiadówce: 

- Pani syn ma kompleks Edypa. 

- Kompleks, nie kompleks - ważne, 

żeby mamunię kochał! 

 

*** 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 

uczennicy: 

- Pańska córka Zosia jest nieznośną 

gadułą. 

Nazajutrz dziewczynka przyniosła 

dzienniczek z adnotacją ojca: 

- To pestka gdyby pan słyszał jej 

matkę! 

 

*** 

Koniec roku szkolnego. Synek 

przychodzi ze szkoły. 

- Tato, Ty to masz szczęście do 

pieniędzy. 

- Dlaczego? 

- Nie musisz kupować książek na 

przyszły rok - zostaję w tej samej 

klasie. 

 
Dobry humor jest pierwszym krokiem do stawiania dobrych 

ocen! Witaj szkoło! 
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Od redakcji: 

Jest nas… 

Tysiąc! 

Prawie tysiąc uczniów ma teraz 

nasza szkoła, dokładnie aż 973 

osoby. Najliczniejszą szkołą okazało 

się technikum, ponieważ uczy się w 

nim   463 uczniów, na drugim 

miejscu pod względem liczebności 

uplasowała się Zasadnicza Szkoła 

Zawodowa do której uczęszcza 293 

uczniów. Najmniej liczną szkołą 

okazało się liceum – 153 uczniów.  

W technikum  klasa, w której jest 

najwięcej osób to Ibt a najmniej jest  

w II dt. W Zasadniczej Szkole 

Zawodowej największe okazały się aż 

trzy klasy: Iz , IIz a także III z. W 

liceum  najbardziej liczną klasą jest 

IIIb LO. Nie zapominajmy też o 

szkole zaocznej, do której uczęszczają 

64 osoby.  

Wszystkich na pewno cieszy ten 

bilans, bo jego wynik świadczy o tym, 

że bardzo dużo młodzieży wybiera 

naszą szkołę. Nie dziwi to nas, 

ponieważ jest to szkoła, która pomaga 

rozwijać pasje i  jest bardzo przyjazna. 

Każdy, kto zdecydował się właśnie na 

tę szkołę na pewno tej decyzji nie 

żałuje. Atmosfera panująca w `80-tce ` 

jest bardzo „ciepła” , a nauczyciele 

pomocni.  

 

Jako uczennica tej oto szkoły jestem 

bardzo zadowolona z tego, że właśnie 

ją wybrałam. 

   

 

Patrycja Orlińska 

 

Witajcie 

osiemdziesiątkowicze  
 

Okres zabaw i beztroskich chwil, 

minął jak za dotknięciem 

czarodziejskiej różdżki, bardzo 

szybko. Nim się obejrzeliśmy już 

po raz wtóry siedzimy w 

szkolnych ławkach, piszemy 

kredą po tablicy i odrabiamy 

prace domowe. Tak jak od kilku 

lat, tak i w tym roku ‘’Cichacz2’’ 

od września zaczyna reaktywacje, 

po dwumiesięcznej nieobecności. 

Nasi wierni czytelnicy będą jak 

zwykle mogli przeczytać bardzo 

interesujące teksty, od mody, po 

kącik literacki, kończąc na 

felietonach.  

Zainteresowanych, którzy 

chcieliby zasmakować 

dziennikarskiego misz maszu 

zapraszamy do siedziby redakcji, 

a mianowicie sali nr. 219.  

.  

To lubię! 
Nie potrafię opisać mojej muzyki w jednym, 

dwóch zdaniach. Mam podać przemieniony 

cytat z wiedźmina? "metal jest jak gruszka. 

Spróbuj zdefiniować kształt gruszki"... za 

łatwe i nikt tego nie zrozumie.  W metalu 

znajdziesz wszystko: smutek- radość, złość- 

miłość, dosłownie wszystko. Ta muzyka jest 

bardzo wszechstronna.  Jeśli ktoś szuka 

rozmyślań o wojnie to słucha Sabatona, jeśli 

nurtuje go temat niesprawiedliwości na 

świecie to słucha "master of puppets" mety. 

A jeśli szuka szału, rozpie***lu itp. to 

Slipknot.  Metal nie ma jakiegoś 

jednakowego działania na mnie, każdy 

kawałek jest inny i każdy działa na mnie 

inaczej. Jedna dodaje mocy a druga uspokaja. 

Kocham tę muzykę, bo znajduję w niej to 

czego szukam- moc, dobry tekst, przesłanie. 

Metalu słucham od 5 klasy podstawówki, 

wszystko dzięki mojemu starszemu bratu 

który słuchał tej muzyki. zaczynając od 

polskiego rocka potem była coraz głośniejsza 

muzyka – Metallica, Iiron Maiden aż do 

Black Sabbath i innych korzeni heavy 

metalu. Ta muzyka jest całym  moim 

życiem...  

Marek 17 lat 

Wysłuchał Dominik Sobczak 

Przed wyborem przyjaciela… 

 

Przyjęcie psa do rodziny potrafi 

wywrócić świat do góry nogami. 

Podstawowym pytaniem, na jakie 

powinniśmy sobie odpowiedzieć, jest 

nie tylko to, czego oczekujemy od psa, 

ale głównie to, co my możemy mu 

zaoferować. Pamiętajmy, bowiem, że 

posiadanie psa wiąże się z wieloletnią 

opieką. Nie może to być, zatem wybór 

przypadkowy i dokonany pod 

wpływem chwili. 

 Osoba, która chciałaby mieć pupila 

powinna odda się chwili refleksji nad 

własnym życiem. Najlepiej jest usiąść z 

notesem i wynotować, ile czasu w 

tygodniu spędza się w domu, a ile w 

szkole, ile ma się czasu dla rodziny, a ile 

dla znajomych, ile czasu poświęca się 

sobie. 

Dopiero biorąc pod uwagę takie 

rozliczenia można zobaczyć, czy jest się 

w stanie wygospodarować trochę czasu 

na opiekę i zabawę z czworonogiem. 

Jeśli tego czasu brak, nie warto jest brać 

zwierzaka, by nie czuł się samotny, jeśli 

natomiast czasu jest pod dostatkiem, 

należy zacząć zastanawiać się dalej nad 

tym, jakie warunki jest się w stanie 

zagwarantować psu, a w związku z tym, 

jaka rasa byłaby najodpowiedniejsza. 

Wybierając psa należy zwrócić uwagę na: 

*jego charakter  

*rasę i aktywność 

*wielkość i pielęgnację 

*ilość wolnego czasu 

*warunki i wymagania 

Przy wyborze psa jednak najważniejsza 

jest świadomość odpowiedzialności.  

    Magdalena Sobiech i  

Roksana Jabłońska  ICT                                                                                                             
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota 

Rutkowska i Beat 

 

Pani Dyrektor odpowiada Szkolne gadżety 

Kiedy wakacje dobiegają końca i 

powoli zbliża się rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego wszyscy 

uczniowie powoli zaczynają 

zaopatrywać się w nowe zeszyty, 

książki, piórniki a także inne 

przybory szkolne w oczekiwaniu 

na 10 miesięcy wytężonej pracy. 
 

Oprócz tych szkolnych 

niezbędników, młodzież chętnie 

zakupuje też modne gadżety, takie 

jak:  futerały na telefony, słuchawki 

na uszy, kolorowe notatniki, czy 

wielofunkcyjne zegarki, które z 

pewnością każdemu umilą 

nadchodzący rok szkolny. 

Niezbędnym gadżetem jest telefon 

komórkowy, którego miejsce jest w 

piórniku i na każdej lekcji. W naszej 

szkole to właśnie ten przedmiot jest 

najbardziej powszechny. W końcu 

każdy uczeń na nudnej lekcji musi 

się czymś zająć a nie ma nic 

lepszego od grania w różne 

interesujące gry czy pisania sms - 

ów, byleby tylko znaleźć coś 

ciekawszego od słuchania 

nauczyciela i uważania na lekcji. 

Następnymi znanymi gadżetami są 

różnorodne kolorowe długopisy, 

notatniki, które pmagają nam 

rozwijać nasze „architektoniczne i 

malarskie zdolności”. Kiedy 

nauczyciel nie ma nic ciekawego do 

powiedzenia niemal każdy wyjmuje 

kartkę, długopis i zaczyna tworzyć 

różne dzieła? Jeśli chodzi o bardziej 

elektroniczne „zabawki”` popularnym 

urządzeniem jest tablet. Wiadomo nie 

od dziś, że młodzież, na co dzień 

spędza wiele czasu przed komputerem, 

zwłaszcza w Internecie. Tablet daje 

nam wiele możliwości m.in. 

posłuchania muzyki, sprawdzenia 

informacji, czy wiele innych atrakcji.  

 

Szkolne gadżety to bardzo ważna 

rzecz dla uczniów, ale w wielu 

przypadkach niepozwalająca skupić 

się na nauce, co w rezultacie ma  

negatywne konsekwencje. Owszem 

korzystajmy z różnych nowinek 

technicznych, ale nie pozwalajmy na 

to, żeby ich kosztem robić sobie na 

lekcjach problemy i zaległości. 

 

Patrycja Orlińska 

Natalia Brzezińska: Czy mogłaby Pani 

 opowiedzieć o zmianach, jakie zaszły w 

systemie nauczania od września 2012? 

 P. Julia Jakubowska: Zmiany dotyczą 

kształcenia ogólnego w klasach 

pierwszych liceum ogólnokształcącego, 

technikum i zasadniczej szkoły 

zawodowej. Obowiązują nowe ramowe 

plany nauczania, nowa podstawa 

programowa. Teraz uczeń tylko przez 

pierwszy rok będzie się uczył biologii, 

geografii, chemii, historii, fizyki i 

informatyki, natomiast w klasach 

starszych tj. w liceum i technikum, 

będzie miał dodatkowe przedmioty. 

Zmiany dotyczą też nazewnictwa 

przedmiotów i tak przysposobienie 

obronne nazywać będziemy edukacją dla 

bezpieczeństwa, oczywiście łączy się to 

ze zmianami programowymi.. Nowością 

są rozszerzenia w technikach. I tak na 

przykład, technik mechanik będzie miał 

rozszerzoną matematykę i fizykę, a 

technik logistyk matematykę i geografię. 

Uczniowie nie mają się, czego obawiać, 

bowiem rozszerzenia będą związane 

zawodem, w którym się uczeń kształci. 

Przedmiotem uzupełniającym między 

innymi będzie historia i społeczeństwo. 

Wchodzi też nowy przedmiot we 

wszystkich liceach, taki jak przyroda i 

edukacja prozdrowotna.  Zmiany zaszły 

także w nazewnictwie zawodów w 

technikach i szkołach zawodowych np. 

teraz mamy zawód murarz – tynkarz. 

Wiedza dzieli się na teoretyczną i 

praktyczną. I tak w technikum wiedzy tej 

musi być pół na pół, czyli 50% wiedzy 

teoretycznej i 50% wiedzy praktycznej. 

W szkole zawodowej 40% wiedzy 

teoretycznej i 60% wiedzy praktycznej. 

Zmieni się także sposób zdawania 

egzaminu zawodowego. Nie będziemy 

już pisać egzaminu zawodowego w 

ostatniej klasie. Uczeń będzie zdawał 

kilka kwalifikacji po drugiej lub trzeciej 

klasie. Przedmioty zawodowe skończą 

się w I semestrze klasy ostatniej, a 

przygotowania do matury zaczną się w 

drugim semestrze. I tak czeka nas nowa 

matura w 2015 roku. 

 N.B: Czy wprowadzenie obowiązkowej 

matury z matematyki spowodowało 

mniejsze zainteresowanie zdawaniem 

przedmiotów dodatkowych? 

J.J: Myślę, że tak. W naszej szkole tak. 

Kiedy matematyka jeszcze nie była 

obowiązkowa uczniowie chętniej 

decydowali się na zdawanie przedmiotu 

dodatkowego. Niektórzy wybierali ich 

nawet sześć, w tym matematykę i często 

niestety nie zdawali.  

 N.B: Czy podobają się Pani zmiany w 

szkolnictwie?   

J.J: Trudno powiedzieć, to dopiero 

początek. Na razie nauczyciele wdrażają 

się w nowy system, a to czy się sprawdzi, 

przekonamy się po maturze w 2015 

roku.. 

 Natalia Brzezińska 

 
 

 
Rys. Agata Nowakowska 



. 
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Wiedzieć, że ma się przed sobą 

perspektywę dziesięciomiesięcznej 

pracy nie jest czymś miłym, zwłaszcza, 

kiedy człowiek tak łatwo przyzwyczaja 

się do błogiego lenistwa i tak trudno 

mu wrócić do obowiązków dnia 

codziennego. Szósta rano pobudka, 

szósta czterdzieści pięć wymarsz na 

przystanek i trzydzięstopięcio 

minutowa jazda. I tak dziesięć 

miesięcy. Codziennie. To pewnie, 

dlatego, tak bardzo się cieszymy, kiedy 

mamy odwołaną pierwszą lekcję. 

Można odpocząć po nieświadomym, 

bądź, co bądź, ale to jednak siódma 

rano, przemieszczaniu się z punktu A 

do punktu B. Niby powinniśmy być 

naładowani energią, ale czy da się nad 

spać? Odespać tak, ale wyspać się na 

zapas to już nie bardzo.   

Znowu się zacznie przejażdżka 

rollercoasterem w górę i w dół. Druga 

lekcja czwórka, tak tak uczyłem się. 

Siódma lekcja jedynka, tak tak uczyłem 

się. Nie dajmy się zwariować. Nie 

można mieć jednolitego wyglądu. To, 

że masz kształtny nos, nie znaczy, że 

masz proste zęby i na odwrót. 

Pierwszy lipca dwa tysiące trzynaście, 

jako dewiza pozwalająca widzieć 

maszt dopływającego statku jakoby i 

my byśmy dobili do brzegu. 

Zaczynamy bieg zaczynając najpierw 

od rozgrzewki, przez lekki trucht, a na 

sam koniec sprint. Tylko trzeba 

wiedzieć, kiedy wyhamować, żeby do 

mety nie dobiec w sierpniu, zamiast w 

czerwcu. Start, zaczynamy rysować 

naszą sinusoidę porażek i sukcesów i 

borykać się z towarzystwem 

wzajemnej adoracji.  

 

Natalia Brzezińska 

à rebours 

 O galowym pierwszym września 
 

Rys. Agata Nowakowska 

Subkultura narysowana 

 

 

Subkultura (z łaciny sub – pod 

+ cultura – uprawa, 

kształcenie), podkultura, 

pojęcie odnoszone najczęściej 

do zjawisk składających się na 

kulturę młodzieżową. 

Jej specyficznymi cechami są: 

spontaniczność, opozycyjność 

w stosunku do “kultury 

dorosłych”, zanegowanie 

kultury dominującej w 

społeczeństwie, odrzucenie 

wartości dorosłych, stworzenie 

własnych wzorów zachowań, 

podkreślanie odrębności 

poprzez język (żargon) i 

charakterystyczny wygląd.  

 

Rys. Agata Nowakowska 

 

http://portalwiedzy.onet.pl/33545,,,,spoleczenstwo,haslo.html
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Konflikty! Jak sobie z nimi radzić? 

 

O rollercoasterze i niezasłużonym 

 
Fenomen ludzi, którzy dostają to, 

czego nie powinni, chodzi tu o 

wartości niematerialne, niemoralne, 

ale te pomiędzy, tkwi w dobieraniu 

sobie otoczenia. Nietrudno 

zauważyć, że naszym ambicjom i 

postawionym celom nie stawiamy 

czoła my sami, ale osoby spoza, 

zazwyczaj niemające w tym 

żadnego interesu. Czy to sprawia 

nasza osobowość, chęć 

przypodobania się większości w 

celu przywłaszczenia sobie większej 

liczby adoratorów, czy czyste 

intencje osób trzecich chcących 

pchnąć ten rollercoaster, ażeby nie 

pozostawał w miejscu.  

Wyobraźmy sobie sytuację. 

Hipotetycznie. Jest persona, która 

pasjonuje się sportem, ale wiadomo, 

że pasja to nie wszystko, trzeba mieć 

jakąś podporę, w tym przypuszczeniu 

sportową, żeby nie utonąć a dopływać 

do kolejnych portów. Owa osoba 

ćwiczy, wykonuje bardziej lub mniej 

skoczną gimnastykę. Jest też 

selekcjoner, osoba, która zna się na 

oddzielaniu ziarna od plew i 

rozpoznaje potencjał w personie. 

Wiadomo, że obowiązki dnia 

codziennego potrafią zatrzeć ślad 

pasji. Pasja jest, ale stoi w miejscu, 

nie rozwija się jak ziarna rzucone na 

skałę, obumiera. Dobrze, więc jeśli 

mamy kogoś obok siebie, kto pomoże 

nam ruszyć z miejsca i pchnie nas na 

wyższy poziom. Te nasze ziemskie 

anioły. 

 

Natalia Brzezińska 

 

W kontaktach między ludźmi często 

pojawiają się trudności wynikające 

np.. z różnicy zdań lub 

niewłaściwego odebrania słów 

wypowiedzianych przez drugą 

osobę. Zazwyczaj to jest początkiem 

konfliktu, jedna ze stron uważa, że 

jej interesy są naruszone. 

 

Wywołuje to w ludziach różne emocje. 

Przede wszystkim młodzież poddaje 

się im, z tego wynika rywalizacja, nie 

tylko słowna. Czasem zdarza się, że 

jedna ze stron ulega lub po prostu 

unika owego problemu. 

 

Pytanie: Jak sobie radzić z  

konfliktami? 

 

Po pierwsze powinniśmy zapanować 

nad emocjami, które mogą jedynie 

zaostrzyć konflikt. Następnie podać 

swoje argumenty i nie oceniać 

rozmówcy. Powinniśmy zaproponować 

wiele rozwiązań, by dojść do 

kompromisu lub rozwiązania 

problemu. 

A moim zdaniem najważniejsza jest 

przede wszystkim rozmowa i spokój. 

Nie powinniśmy wzajemnie na siebie 

krzyczeć, tylko wysłuchać się w 

spokoju. 

 

Klaudia Janiak 

 

Rozmowa z Panią Dyrektor - 

bardzo poważna, w końcu 

szkoła to nie zabawa 

 

Mateusz pilnie notuje 

wszystkie widomości  

o romantyzmie! 

 

Konflikt? Kiedy ma się tak 

wesołych przyjaciół , to słowo 

nie ma żadnego znaczenia! 

 

Rys. Agata Nowakowska 
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Nasza wygrana 

W numerze z lutego 2012 pisaliśmy o 

tym, że reprezentacja naszej gazetki 

pojechała na warsztaty dziennikarskie 

do Warszawy. Między innymi 

mogliśmy zobaczyć ‘’Wielką Wystawę 

Piłkarską’’, której pomysłodawcą był 

p. Stefan Sczepłek, dziennikarz 

sportowy i autor książki pt. ‘’Deyna’’.  

Został także ogłoszony konkurs na 

napisanie relacji z wystawy i ogólnie 

całych warsztatów. Podjęła się tego 

redaktor naczelna naszej gazetki i z 

niedowierzaniem redaktor prowadzącej 

otrzymała jedną z nagród głównych. Była 

to książka autorstwa p. Szczepłka, którą 

klasa ówczesna Ia LO mogła obejrzeć na 

własne oczy. Sądząc po tytule 

zainteresowała chłopców, jako 

zagorzałych fanów piłki nożnej.  Cieszy 

nas to wyróżnienie, bo wiadomo, że 

nagroda to miły akcent końcowy 

wykonywania jakiejś pracy. Zwycięstwo 

pomaga bardziej docenić siebie i 

uwierzyć, że można.  

Jeżeli jednak chcecie przeczytać 

nagrodzoną pracę znajdziecie tutaj:  

 

http://juniormedia.pl/pl/wszystkie-

aktualnosci/news,1403,recenzje-z-

warsztatow-dziennikarskich-w-

warszawie.html.  

 

 

JESTEŚ BOGIEM! 

 

Od dłuższego czasu w telewizji, 

radiu czy Internecie jest bardzo 

głośno o filmie w reżyserii Leszka 

Dawida pt. „Jesteś Bogiem”. Film 

producentów „Sali Samobójców” 

robi wielką furorę na festiwalach 

filmowych. Jeden z nich odbył się w 

Gdyni, gdzie pod okiem surowych 

krytyków został porównany do 

Oskarowej 8 MILI. Porywająca 

historia trójki założycieli zespołu 

„Paktofonika”, którzy zawiązują 

‘pakt przy dźwiękach głośnika’ – nie 

podejrzewali, że staną się głosem 

kolejnych pokoleń młodych 

Polaków.  

„To nie jest kolejna wzruszająca bajka 

o dobrych wykluczonych, ale radykalna 

opowieść o świecie, w którym ten, kto 

nie walczy, idzie na dno. Oparta na 

faktach, szczegółowo 

zdokumentowana, doskonale 

skonstruowana, wydobywa 

sprzeczności hip-hopu. Z jednej strony 

buntownicze teksty przeciwko 

systemowi, z drugiej marzenie o 

karierze, pieniądzach, furach i 

komórach. To wszystko na tle Śląska 

lat 90., gdzie tradycyjny model życia 

opartego na etosie pracy i religii 

rozpada się w proch pod ciśnieniem 

bezwzględnej ekonomii. Gdzie 

rzeczywistość wykoleja się, a razem z 

nią wypadają z torów ludzie.”       

Mówi  Roman Pawłowski w 

wywiadzie dla Gazety Wyborczej.  

Obsada: 

Dawid Ogrodnik – jako Rahim, jest 

absolwentem szkoły muzycznej II 

stopnia w Poznaniu i szkoły 

Teatralnej w Krakowie. Ostatnio 

wcielił się w rolę Michaela Jacksona 

w sztuce ‘’Tak powiedział Michael 

J.” Jolanty Janiczak, przedstawionej 

w Teatrze Wybrzeże.  

Marcin Kowalczyk – Jako Magik, 

także jest absolwentem Szkoły 

Teatralnej w Krakowie, rola w filmie 

‘Jesteś Bogiem’ to dla niego debiut 

na dużym ekranie.  

Tomasz Schuchardt – Jako Fokus, 

absolwent Szkoły Teatralnej w 

Krakowie, kinomanom znany jest 

przede wszystkim z roli Janka w 

głośnym filmie „Chrzest”  Marcina 

Wrony.  

 

Ten film  „porwie wszystkie 

pokolenia”, warto było czekać 

dekadę!”  film „zostaje w głowie”. 

Premiera już 21 września 2012 roku!  

 

ZAPRASZAMY DO KIN! · 

 

Andżelika Balcerzak  

i Aleksandra Olejniczak 

 

Dla niektórych to zwykła strata czasu. 

Nie widzą w nim nic poza potem, 

bólem mięśni i różnymi kontuzjami. 

Dla sportowców, lub innych 

sympatyków sportu to coś więcej. 

Sport jest niekiedy odskocznią od  

"szarej" rzeczywistości.  

Wszystkie bóle, jakich doznajemy na 

treningach stają się naszą siłą. W naszej 

głowie nie ma żadnych problemów, 

trosk, czy zmartwień, jakich doznajemy 

na co dzień. Liczy się tylko to, co jest 

teraz. To, że biegniemy gdzieś przed 

siebie, doskonaląc każdy kawałek 

naszego ciała. Niedawno każdy z nas 

miał okazję oglądać IO w Londynie, na 

których wyraźnie było widać, jaką rolę 

odgrywa sport w życiu olimpijczyków. 

Po zdobyciu medalu nikt nie szczędził 

łez szczęścia, okrzyków radości czy też 

ogromnego szoku, że cel, jaki założył 

przed igrzyskami został spełniony. 

Powinniśmy się zastanowić nad tym, 

czy aby na pewno nie ma w nas choć 

trochę siły do tego, by wstać sprzed 

telewizora, odstawić wszystkie 

bezużyteczne zajęcia i ruszyć w bieg, na 

siłownię, bądź zacząć trenować jakąś 

dyscyplinę. Aktywne spędzanie czasu 

może też być przyjemne. Spacer z 

rodzicami, rower lub jogging ze 

znajomymi może dostarczyć nam wiele 

radosnych chwil spędzonych razem z 

tymi, których kochamy. Warto pomyśleć 

nad tym, czy nie zmienić swego trybu 

życia, bo jak mawiają - W ZDROWYM 

CIELE ZDROWY DUCH! 

Patrycja Wasilewska 

  

 

Sport?  
To dobry wybór! 

http://juniormedia.pl/pl/wszystkie-aktualnosci/news,1403,recenzje-z-warsztatow-dziennikarskich-w-warszawie.html
http://juniormedia.pl/pl/wszystkie-aktualnosci/news,1403,recenzje-z-warsztatow-dziennikarskich-w-warszawie.html
http://juniormedia.pl/pl/wszystkie-aktualnosci/news,1403,recenzje-z-warsztatow-dziennikarskich-w-warszawie.html
http://juniormedia.pl/pl/wszystkie-aktualnosci/news,1403,recenzje-z-warsztatow-dziennikarskich-w-warszawie.html
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```Elfen Lied  Literacko … 

 Delikatnie objął moją twarz, lekko się 

do niej przysuwając. Wyszeptał jakieś 

niezrozumiałe słowo, po czym odciął 

mi dopływ powierza. Jego usta 

smakowały jak słodycz rozpływająca 

się po spróbowaniu. Nie chciałam, by 

się odsunął. Przytrzymałam go jedną 

ręką, a drugą rozpięłam wcześniej 

starannie upięte włosy. Czułam, jak 

błyszczyk mi się rozmazuje. Cudownie 

– pomyślałam - będzie smakował jak 

truskawka. 

            Objął mnie swoimi silnymi 

ramionami tak, że przylgnęłam do 

niego całym swoim ciałem. 

Oczywiście, pocałunek przy szkolnym 

śmietniku nie jest uznawany za 

najbardziej romantyczny, ale dla mnie 

właśnie takim był. Do czasu. 

            Ktoś powoli zbliżał się do 

śmietnika. Nagle kroki zrobiły się 

coraz szybsze i donośniejsze. Mój 

`ideał` odepchnął mnie od siebie, a 

ponieważ że nie mam zbyt dobrej 

równowagi, poleciałam w tył, prosto 

do śmietnika. Był pusty. 

            Potem wszystko potoczyło się 

szybko. Woźny opróżnił worek, z 

którego wszystkie śmieci wylądowały 

na moich włosach, ciuchach i torebce. 

            Gdy już wygrzebałam się z 

kosza i wyplątałam gumy do żucia z 

włosów i swetra, zobaczyłam kilka 

osób uginających się ze śmiechu na 

mój widok. Jego nie było. Zniknął. 

            Potem już się do mnie nie 

odzywał. Aż do tego dnia. 

            Wpadłam na niego wychodząc 

ze szkoły. Zawołał mnie. Gdy się 

odwróciłam, powiedział tylko: 

- Hej śmieciareczko 

Obiecałam sobie, że nie będę 

płakać. Nie przez niego, Nie będę 

płakać, nie będę. No i się 

rozryczałam… 

            Kilka osób ze szkoły, 

wracających w tę samą stronę 

widziało, jak płakałam. Od tej pory 

zostałam `rozryczaną śmieciarą`. Ale 

już się przyzwyczaiłam. Nie do 

przezwiska. Do życia, które, jak mi się 

zdaje, ma do mnie jakieś, `ale`… 

                                  Sara. 

 

Śmieciara, cz. I Elfen Lied jest opowieścią pełną 

smutku, żalu, samotności i 

niezrozumienia. To połączenie 

romansu, horroru, dramatu 

psychologicznego oraz echhi. 

Jednakże, jaka ocena okazuje się tutaj 

bardziej trafna? Szekspirowski 

dramat, czy jedynie opowieść dla 

żądnych krwi psycholi? 

 

Czy to koniec ludzkości?·Fabuła anime 

skupia się na tzw. dicloniusach, istotach 

posiadających na głowie specyficzne 

rogi oraz niewidzialny zestaw rąk 

zwanych wektorami, które mogą służyć, 

jako śmiercionośną broń. Każdy pokaz 

umiejętności kończy się zazwyczaj 

śmiercią lub poważnym okaleczeniem 

ofiary czy przeciwnika. Z tego też 

względu dicloniusy są zabijane, bądź 

przetrzymywane w labolatorium, gdzie 

poddawane są licznym eksperymentom. 

Do gatunku diclonius należy, główna 

bohaterka Lucy, którą poznajemy w 

momencie jej ucieczki z ''ośrodka 

naukowego''. Gdy znajduje się już na 

klifie, zostaje postrzelona przez snajpera 

w głowę i wpada do morza. Następnego 

dnia, zostaje znaleziona na plaży przez 

dwójkę spacerujących studentów, 

jednakże na skutek rany, doznaje 

amnezji i kształtuje się w niej druga 

osobowość bezradnej dziewczyny, która 

potrafi wykrztusić z siebie jedynie 

słowo ,,Nyu''. 

 

Agita 

Anime, w pewnym stopniu ukazuje te 

aspekty z naszej codzienności, które 

często stanowią tabu. Jednakże 

przedstawione tutaj sytuacje są na tyle 

prawdziwe, że Elfen Lied staje się przez 

to jeszcze bardziej okrutne 

i przerażające. 

 

Kyrie ignis divive eleison... 

Utworem przewodnim jest przepiękna 

pieśń ,,Lilium'', która występuje w wielu 

wersjach od pozytywki, po łacińską 

pieśń chóralną. Muzyka, stanowi 

zdecydowanie mocną stronę anime 

nawet dla sceptyków. W Elfen Lied jest 

wiele nawiązań do kultury europejskiej.  

W openingu, zostały wykorzystanie 

obrazy austriackiego malarza Gustawa 

Klimta, sam tytuł natomiast pochodzi z 

języka niemieckiego oznacza dosłownie 

''Elfia Pieśń''.  

 

Osobiście uważam Elfen Lied, za jedno 

z najlepszych anime, jakie oglądałam. 

Zarówno fabuła, muzyka jak i kreska są 

dla mnie bez zarzutu. Mały minus za 

zbyt wiele brutalnych scen. Jednak 

mimo wszystko pozycja warta 

obejrzenia. 

                                          Raven 

  

 

 

Kiedy uśmiech jest na twarzy 

to dobry znak dla uczniów 
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TOWARZYSKA 

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

 

 
 
 

Nowe i stare zawody 

w „Osiemdziesiątce” 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie tylko uczniowie i nauczyciele 

ale również pracodawcy powinni 

być przygotowani na obowiązujące 

od tego roku szkolnego zmiany w 

szkolnictwie zawodowym.   

Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego to prawie 1000 

uczniów, spośród których około 470 

uczy się w klasach technikum, około 

300 w zasadniczej szkole 

zawodowej a pozostali w liceum 

ogólnokształcącym i technikum 

uzupełniającym dla dorosłych. 

Jeśli chodzi o klasy pierwsze 

uczniowie wybierali zawody, w 

których szkoła kształciła do tej pory, 

jak również te „zmodyfikowane”, w 

których zakres kształcenia jest teraz 

szerszy. 

W tym roku bardzo dużym 

zainteresowaniem cieszyły się klasy, 

umożliwiające zdobycie  zawodu 

technika budownictwa, technika 

logistyka i informatyka a w 

zasadniczej szkole zawodowej  

ślusarza, ponadto murarza-

tynkarza, montera sieci i urządzeń 

sanitarnych oraz montera 

zabudowy i robót wykończeniowych 

– te zawody (poza ślusarzem) mają 

zmienione nazwy ze względu na 

większy zakres kształcenia 

Zmieniają się jednak predylekcje 

uczniów, popularne niegdyś profesje 

takie jak: fryzjer, cukiernik, piekarz, 

krawiec schodzą na drugi plan, 

uczniowie wybierają te, które 

stwarzają im większe możliwości 

znalezienia pracy - chociażby w 

branży budowlanej. Wśród 22 

zawodów, niektóre należy uznać za 

wymierające jak np. fotograf, czy 

złotnik jubiler. 

 

 

 

8 września w siedzibie ZS CKP odbyło 

się spotkanie dyrekcji szkoły z 

pracodawcami oferującymi  praktyki 

zawodowe dla uczniów – szkoła 

współpracuje z około 65 

pracodawcami. 

Zależy nam na dobrej współpracy ze 

wszystkimi pracodawcami - mówi 

dyrektor Julia Jakubowska - cenimy 

sobie współpracę z Cechem Rzemiosł 

Różnych, którego prezes p. Witold 

Antuszewicz  nigdy nie odmawia nam 

pomocy. W związku z nowymi 

zasadami prowadzenia egzaminów 

zawodowych obecni na spotkaniu 

pracodawcy otrzymali niezbędne 

informacje dotyczące zasad 

obowiązujących od nowego roku 

szkolnego. 

Zmiany, które nastąpiły w szkołach 

ponadgimnazjalnych od września tego 

roku związane są z wprowadzeniem 

nowej podstawy programowej. Jeśli 

chodzi o szkolnictwo zawodowe 

uczniowie będą zdobywali 

kwalifikacje do danego zawodu. Wiele 

kwalifikacji pokrywa się w różnych 

zawodach, uzupełnienie kolejnej 

pozwoli na zdobycie nowego zawodu, 

a to zwiększa możliwości absolwenta 

na rynku pracy. W klasach pierwszych 

liceum, technikum i zasadniczej szkoły 

zawodowej uczniowie uczą się w 

oparciu o tę samą podstawę 

programową – umożliwi to np. 

absolwentom zasadniczych szkół 

zawodowych kontynuowanie nauki w 

liceach ogólnokształcących od klasy 

drugiej. 

Zdobywanie konkretnych 

kwalifikacji wymaganych w 

zawodach wiąże się z 

koniecznością zdawania 

egzaminów na każdą z nich. Nie 

będą się one odbywały po 

zakończeniu nauki w szkole jak 

do tej pory, lecz na różnych jej 

etapach. Jeśli uczeń zda egzamin 

na daną kwalifikację otrzyma 

świadectwo potwierdzające jej 

zdobycie, natomiast po uzyskaniu 

wszystkich kwalifikacji 

wymaganych w danym zawodzie 

dyplom potwierdzający. 

Wprowadzone zmiany mają 

służyć poszerzeniu możliwości 

znalezienia pracy na niełatwym 

przecież rynku, większej jego 

elastyczności i szybszemu 

reagowaniu na zmieniające się 

potrzeby pracodawców. 

 

Grażyna Gajda 

 

Dyrektor Julia Jakubowska  

o kształceniu zawodowym  

w naszej szkole 

 

 


