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CENA -  DO NEGOCJACJI 

Nieprzekraczalna granica – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! 

 MIESIĘCZNIK 

W numerze: 

Integracja  

na wycieczce! 

Muzyczna poczekalnia 

Eko-piknik 

Aktywnie czy 

nieaktywnie! 

Pożartujmy! 

 
Rys. Agata Nowakowska 

 

Zgrana klasa! Uśmiechnięta wychowawczyni! 

Jasiu chce popływać i pyta ratownika 

o zgodę: 

- Czy mogę popływać w tym basenie? 

- Musisz mi najpierw pokazać,  jak 

pływasz 

Jasiu zaczyna. Robi fikołki, pływa, 

nurkuje. Wreszcie ratownik pyta: 

- Gdzie ty nauczyłeś się tak pływać? 

- Tata wyrzucał mnie na środek 

jeziora. 

- To pewnie trudno było dopłynąć do 

brzegu? 

- Nie - mówi Jasiu. Najtrudniej było 

wydostać się z worka 

 

*** 

 

- Dlaczego muzycy heavy metalowi 

grają tak szybko? 

- Bo jak się człowiek spieszy, to się 

diabeł cieszy! 

 

*** 

 

Siedzi facet nad brzegiem szamba i 

grzebie w nim. Przechodzi koleś obok 

i pyta: 

- Panie, co pan robisz? 

- A wie pan, wpadła mi marynarka… 

- Ale chyba nie będziesz pan w niej 

chodził?! 

- Nie, ale w kieszeni miałem kanapki. 

 

*** 

 

Leży facet na łożu śmierci. Lekarz 

powiedział, że nie dotrwa do rana.  

Nagle poczuł z kuchni zapach jego 

ulubionych ciasteczek czekoladowych 

zrobionych przez żonę. Ostatkiem sił 

wydobył się z łóżka i czołga się do 

kuchni. Zapach tych ciasteczek 

przypominał mu dzieciństwo, on 

wiedział, że zasmakuje ich po raz 

ostatni. Wczołgał się do kuchni i widzi 

jak jego żona przygotowuje te 

ciasteczka, o których teraz marzył. 

Ostatnimi siłami sięgnął po jedno i w 

tym momencie żona zdzieliła go ścierką 

mówiąc: - Zostaw , to na stypę! 

   

Raven 
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Od redakcji! Demokratyczna 

80-tka! 

1 października odbyły  się wybory do 

samorządu szkolnego. Poszczególne 

funkcje objęli: 

 

Przewodniczący:  

Sylwia Majewska 

 

Zastępcy: 

Kamila Głuszko 

Justyna Frencel 

 

Protokolant: 

Adam Brzeziński 

 

Kronikarz: 

Patryk Wieczorek 

 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Radosław Mitrowski  

 

Grupa reprezentacyjna: 

Aleksandra Przyłoga  

Zuzanna Gawron 

Damian Stępniak 

Łukasz Kowalik 

 

Wszystkim osobom, które zostały 

wybrane na poszczególne funkcje 

gratulujemy i życzymy owocnej 

współpracy z dyrekcją i z uczniami. 

 

Natalia Brzezińska 

Mamy nadzieję, ze Radek Mitrowski 

nawiąże współpracę z naszą gazetką, 

choćby z racji funkcji. Czekamy na info o 

najbliższych planach Samorządu. 

W drugim numerze ‘’Cichacza2’’ 

możecie obejrzeć wiele zdjęć, 

chociażby z wycieczki do 

Kazimierza Dolnego (czyt. strona 

8), czy też z akcji ‘’Sprzątanie 

Świata’’ (strona 14).  

 

Zaskoczy Was też nowa rubryka o 

zapowiedziach muzycznych. 

Będzie to na pewno coś 

interesującego dla fanów 

wszelakich dźwięków.  

Zajęliśmy się również aktywnością 

nastolatków. Możecie przeczytać, 

co sądzą młodzi ludzie na temat 

sportu i ćwiczeń na wf-e. Będzie o 

infrastrukturze ogólnie z 

podtekstem naszego matecznika. 

Ten numer to zbiór wielu 

ciekawych i aktualnych tekstów. 

Jeśli jesteście ciekawi, kto, z kim, 

po co i dlaczego, to bez 

zastanowienia sięgnijcie po 

‘’Cichacza2’’. 

My z XXI wieku! 

 Chociaż żyjemy w czasach, gdy 

młodzież korzysta z wielu 

udogodnień, to przecież towarzyszą 

jej również problemy. Niektórzy 

traktują jako rzecz zwyczajną swoją 

dobrą sytuację materialną i szukają 

rozrywek, tam gdzie nie powinni. 

Przede wszystkim sięgają po 

alkohol. Zamiast radzić sobie z 

problemami, uciekają od nich w 

świat narkotyków.  
To niewątpliwie największe 

zagrożenia i kto w porę nie wycofa się, 

może być już za późno na jakąkolwiek 

reakcję. Po jakimś czasie nałóg daje o 

sobie znać i organizm domaga się 

używki. Wtedy, jak wiemy z 

opowieści innych, szuka się sposobu 

na zdobycie pieniędzy. Jeśli ich nie 

ma, to narkomani nawet kradną, byle 

tylko mieć na działkę. Ci ludzie coraz 

bardziej się zamykają w swoim 

świecie i staczają w dół. Trzeba z tym 

zdecydowanie walczyć, bo szkoda 

tych ludzi skazywać na nieodwracalne 

zmiany w świadomości, czy śmierć z 

powodu przedawkowania. 

Równie wielkim problemem jest 

nadużywanie alkoholu przez młodzież. 

Niestety, jak informuje nas telewizja, 

nawet najmłodsi sięgają już po ten 

środek. Kiedy się sięga tak wcześnie, 

to skutki będą opłakane. Jeśli ktoś nie 

wyciągnie do nich pomocnej dłoni,  

mogą przerwać naukę, uciec z domu i 

prowadzić uliczne życie. Wtedy łatwo 

jest zejść na drogę przestępstwa. 

Kradnie się, żeby mieć pieniądze na 

alkohol i tak koło się zamyka. Trudno 

też wyrwać się ze środowiska, do 

którego się trafiło. 

  

Klaudia Janiak 

 

Ekologia na co dzień  

 

W terenie najlepiej ocenić swoje 

umiejętności 

 

Warto tam pojechać! 
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota 

Rutkowska i Beat 

 

à rebours 

 

Ekologia na co dzień 

 O flashback’u i ideałach 

 
Błyskotliwa riposta i można rozmowę 

kontynuować. Zaprawdę trzeba 

posiadać ideały, żeby mieć do czego 

dążyć. Taki na przykład, albo lepiej 

nie tytułować tu nikogo nazwiskami, 

jeden z drugim, ma ideał. Może być 

to ideał mniej lub bardziej zgrabny, 

mniej lub bardziej wiarygodny. 

Szukamy, wyskubujemy, a może coś 

znajdziemy podobnego w sobie, co 

tak bardzo fascynuje nas i guru 

naszej mentalności. Wspólne ja. 

 

Ideologia, którą obrał sobie nasz pan i 

władca myśli, nagle staje się nam 

bardzo bliska, acz nasza, własna, 

jakoby to my byśmy od zawsze tak 

uważali, a to idol nagle zaczął 

podzielać nasze zdanie.  Zaczynamy 

propagować jego poglądy, idee, 

notabene bardziej się uzewnętrzniać. 

Dlaczego? Dlatego, że wiemy, iż w 

skali makro ktoś tak publicznie mówi, 

zazwyczaj głośno i bez zbędnych 

ogródek. To dodaje nam pewności. 

 

Nie można też popadać w patos. 

Będziemy przemawiać ze sztucznością i 

przesadą. Nasz światopogląd i idola, 

można sprytnie połączyć. 

Wywnioskować, co nas rajcuje w 

standardowych, albo nie, poglądach i 

ukręcić pyszny, ale nie spożywczy 

kogel mogel poglądów i idei. Nasze 

sacrum wartości. Ideał pełni funkcję 

uzupełniającą, brakuje nam odwagi, 

więc śledzimy jego zachowania i 

nabieramy niezachwianej pewności 

siebie. A  idola ani oko nie widziało, 

ani ucho nie słyszało. 
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To nowy program, w ramach, 

którego świetlica szkolna we 

współpracy z Samorządem 

Uczniowskim proponuje 

praktyczne działania na rzecz 

ochrony środowiska, a mianowicie: 

 

- nawiązaliśmy współpracę z 

Fundacją „Nasza Ziemia”-

przystąpiliśmy do programu 

TELEDAR (zbiórka zużytych 

telefonów komórkowych w 

świetlicy) 

- zamierzamy organizować cykliczne 

zajęcia podnoszące świadomość 

młodzieży w zakresie ekologii w 

codziennym życiu (prowadzone 

przez przedstawiciela fundacji ) 

-prowadzimy kampanię informacyjną 

na terenie szkoły 

-ustawiliśmy w świetlicy pojemniki 

na zużyte baterie  

-utworzyliśmy punkt wymiany 

niepotrzebnych ładowarek do 

telefonów - znajduje się w świetlicy 

szkolnej 

- wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie 

świata”- w dniach 14-16 września - 

wysprzątaliśmy teren szkoły oraz 

przyległego parku. 

Pamiętajcie! Telefony, baterie, 

ładowarki to nie są zwykłe śmieci, nie 

można wrzucać ich do zwykłego 

kosza. Potrzebny jest specjalny elektro 

recykling i właśnie fundacja „Nasza 

Ziemia” takowy prowadzi. Fundusze 

pozyskane z takiego elektro 

recyklingu są przeznaczane na zakup 

energooszczędnych żarówek i innego 

sprzętu AGD - dla placówek typu 

świetlice terapeutyczne, domy 

dziecka, szpitale – cały projekt 

nazywa się „Zielona stopa filantropa” 

i jest do wglądu w świetlicy szkolnej. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich do 

aktywnego udziału w zbiórkach i 

propagowania ekologii w codziennym 

życiu. 

 

 

 

Sama przyjemność! 

 

Niebieskie łapki w górę! 

 



. 
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ZAPOWIEDZI MUZYCZNE 

Green Day – Uno/Dos/Tré 

PREMIERA 25.09, 13.11, 15.01 

14 lutego, w Walentynki, zespół 

poinformował, że wchodzą do studia i 

nagrywają “coś wielkiego”. Z czasem 

pojawiły się dokładniejsze 

informacje: stworzą nie jeden, nie 

dwa, a aż TRZY albumy. Na 

poprzednich pojawiało się nawet 18 

utworów, fani spodziewali się ponad 

40 nowych piosenek; z czasem emocje 

opadły – tracklisty kończą się na 12-

13 piosenkach.  

Pierwsza płyta ma nawiązywać do 

brzmienia z lat 90., „Dos” to garażowe 

brzmienia rodem z pobocznego projektu 

- Foxboro Hot Tubs; ostania ma 

przypominać comeback z 2004 –

  American Idiot i niezbyt udany (a 

może nieumiejętnie reklamowany) „21st 

Century Breakdown”. Po pierwszych 

singlach pierwszej płyty trzeba 

spodziewać się czegoś nowego i 

otworzyć na nowość. W tekstach nie 

słychać już ani politycznych frustracji, 

ani nawet nutki liryzmu z ostatnich płyt. 

Czy to zmiana na dobre? Jeszcze nie da 

się ocenić. 

Jedno jest pewne: Kalifornijskie trio w 

czasie kryzysu wieku średniego na 

pewno nie da o sobie zapomnieć. 

Marta Czekalska 

 

 

 

W poszukiwaniu skarbów,  

czyli One Piece c.d. 
 

 

Rys. Aleksandra Dramińska 

One Piece, to nie nie tylko 

dziesiątki odcinków bijatyk 

nieodzownych w każdej z sag. 

Anime towarzyszy mnóstwo 

zabawnych scen, które potrafią 

niekiedy rozbawić do łez. Sprawcą 

tego rodzaju sytuacji jest 

zazwyczaj Luffy, który w 

najmniej odpowiednim momencie 

potrafi zrobić coś absurdalnie 

głupiego, doprowadzając do szału 

biedną załogę.  

Na tle trzech pozostałych 

obszernych shonenów, których 

liczba odcinków przekroczyła 300 

(Dragon Ball, Naruto, Bleach) One 

Piece wypada wyjątkowo dobrze. 

Fabuła oraz różne elementy są 

przemyślane i niepowtarzalne np. listy 

gończe czy diabelskie owoce. 

Zagłębiając się w osobowość każdej z 

postaci widać, że Eiichiro Oda nie 

próżnował, a mnóstwo różnych wątków, 

sprawia, że nie sposób domyślić się 

zakończenia, aczkolwiek ponoć już jest 

ustalone.  

One Piece zaczęto emitować w 1999 

roku i do dzisiejszego dnia liczy 

przeszło 560 odcinków, których liczba 

wciąż rośnie. Może to być bardzo 

zniechęcające w odbiorze, ale po 

pierwszych odcinkach, gdy już poczuje 

się magiczny klimat opowieści, nie 

można odejść od komputera. 

 Raven 

 

 

Rys. Aleksandra Dramińska 
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W poszukiwaniu skarbów, 

 czyli One Piece 

ZAPOWIEDZI    

MUZYCZNE c.d. 

 

 

Muse -The 2nd Law 
PREMIERA 1.10 
Brytyjskie trio  kazało swoim fanom 

czekać długo na nowy materiał – 

dyskografię zamyka „the Resistance” 

z 2009. Tamta płyta nie była łatwo 

przyjęta przez fanów. Czy i tak będzie 

tym razem?  

Co gorsze, sam zespół najwyraźniej 

nie jest pewny swojego nowego 

dziecka – przesunięto premierę z 

ostatniego tygodnia września na 1 

października. Nerwowej atmosfery nie 

poprawił ani promocyjny singiel 

„Madness” (uważany za zwyczajnie 

nudny) ani plotki, że na płycie pojawią 

się wstawki dubstepu. Nie jest może to 

nowość, jednak ten zabieg już nie udał 

się zespołowi Korn współpracującemu 

z samym Skrillexem. 

Czekam na premierę, chociaż Matt 

Bellamy to stary kombinator i 

obawiam się, czy aby na pewno tym 

razem nie przeholował. 

Marta Czekalska 

 

Eko-piknik obył się w Kampinosie d9 

września. Było to ciekawe wydarzenie 

kulturalne i muzyczne.  
 

O godz., 14.00 jako pierwszy zagrała 

formacja Teren C, gra muzykę country, 

folk, poezję śpiewaną. Następnie 

wystąpił zespół ludowo-wokalny 

Mososzczanka, który zaprezentował 

nam ciekawe pokazy ludowe. Zaraz po 

nich był TOK-schow: The Loggers,  No 

Pack oraz Blue Wall.  

Wszystkie zespoły dały nam wspaniały 

rockowy pokaz. Później dla starszej 

publiki a mianowicie Papa D, który 

zgromadził większą ilość widowni 

starszego pokolenia. Przed gwiazdą 

zagrał zespół coverowy Milky Way, 

który zaprezentował nam piosenki 

gwiazd światowej klasy.  A na sam 

koniec wystąpiło Video, przy którym 

wszyscy bardzo dobrze się bawili. 

Ogólnie wydarzenie to można uznać za 

udane.   

Dominik 

 

Eko-piknik 

 

 
Rys. Aleksandra Dramińska 

Od tego się wszystko zaczęło... 

Upłynęły 22 lata od egzekucji 

najsłynniejszego pirata wszech 

czasów Gol.D Rogera. W 

ostatnich jego słowach, zawarte 

były informacje o One Piece, 

legendarnym skarbie ukrytym  

gdzieś na wielkim morzu Grand 

Line. Od tego momentu, morza 

zaroiły się od pirackich statków 

poszukujących One Piece oraz 

pragnących, aby ich imię zostało 

zapisane na kartach historii. W 

ten oto sposób, rozpoczęła się 

Wielka Era Piratów. 

Piraci Słomianego Kapelusza 

 

Anime, opowiada historię o 

przygodach siedemnastoletniego 

chłopca w słomianym kapeluszu. 

Monkey D Luffy, bo takie jest jego 

imię, w dzieciństwie zjadł przez 

przypadek jeden z tzw. szatańskich 

owoców, w związku, z czym jest 

teraz gumiakiem. Brzmi dziwnie i 

nieprawdopodobnie? Cóż, na 

krwiożerczego pirata, który podbije 

świat nasz bohater również nie 

wygląda, jednakże determinacja 

Luffiego nie jeden raz jeszcze 

zaskoczy. 

Lecz nie można zostać Królem Piratów 

bez wspaniałej i zaufanej załogi. Jeśli 

Luffy zobaczy kogoś, kto jego 

zdaniem może być silny, użyteczny 

bądź po prostu fajnie wygląda, to nie 

ma opcji, aby ta osoba nie została jego 

Nakama (jap. towarzysz).  

Jego pierwszym kompanem jest 

szermierz Zoro, walczący trzema 

mieczami, z marzeniem stania się 

najlepszym szermierzem na świece. 

Następnie, do załogi dołącza ruda 

dziewczyna imieniem Nami, która 

kocha pieniądze i pomarańcze, a na 

statku pełni rolę nawigatorki. 

Kolejnym członkiem, zostaje 

długonosy kłamczuch Usopp, będący 

doskonałym strzelcem, a także kucharz 

Sanji, kochający się w każdej ładniej 

dziewczynie. Z czasem, załoga 

zwiększy jeszcze swą liczebność, na 

razie nie wiadomo ilu osobników 

jeszcze dołączy. 

 

Rys. Aleksandra Dramińska 
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Muzyczna poczekalnia 

Pan B – Ill Manors 

Jeszcze niedawno grupa Coldplay 

występowała na zakończenie 

Paraolimpiady. Wcześniej oczy 

całego świata zwrócenie były na 

Londyn z powodu Igrzysk 

Olimpijskich. Wszyscy pękali z 

dumy, ceremonie zapierały dech w 

piersiach – Brytyjczycy pokazywali 

to, co mają najlepsze. Jedna osoba 

mówi temu wszystkiemu STOP!  

Kraj jest w kryzysie, ludzie w centrum 

Londynu, obok Wioski Olimpijskiej 

nie widzą dla siebie przyszłości – nie 

ma pracy, by jakoś żyć młodzi ludzie 

sprzedają narkotyki, bo innego zajęcia 

nie ma. Plan B, czyli Ben Drew – 

utalentowany chłopak z dzielnicy, 

gdzie diabeł mówi „dobranoc”, pisze 

hiphopowy musical i wydaje płytę. 

Mamy miejską dżunglę, niezbyt 

przyjemną scenerię, pełne morałów 

teksty. Sam przedstawia się jako 

narrator, nie bierze udziału w 

wydarzeniach. Już nie. 

Pomimo szczerych chęci, ktoś, kto zna 

karierę Bena, nie uwierzy mu. 

Wcześniejszy  „The Defamation of 

Strickland Banks” soulowy album -

Ben Drew  aspirujący do „wielkiego 

artysty” występującego na 

europejskich festiwalach (gościł 

zarówno na kultowym Reading jak i 

na naszej polskiej ziemi w czasie 

Orange Warsaw Festival 2011), 

wraca, jako dobry wujek na 

londyńskie blokowiska.  

Ktoś to kupi? Tak, bogate dzieciaki, 

te same, które zajmują pierwsze 

rzędy na koncertach i te same, o 

których mowa na samym początku, 

w tytułowym numerze. Biedny 

blokers raczej przeznaczy te 

pieniądze na coś bardziej 

przydatnego. 

Widać, że Ben się rozwija; ta płyta 

jeszcze nie pokazuje całego jego 

talentu, a już wiele osiągnął. Czekać 

teraz tylko na 4 krążek. 

Marta Czekalska 

 

 

Literacko … 
Cz. 2. Różana Nela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na początek trochę o mnie. Jestem 

świeżo po siedemnastych urodzinach. 

Liczba chłopców - 0, liczba 

pocałunków - 1. Pytanie, dlaczego 

nie miałam chłopaka? Nie, nie chodzi 

o mój wygląd. Jestem wysoką, 

szczupłą brunetką o zielonych oczach 

i pięknych kształtach. Tutaj chodzi 

raczej o mój charakter. No, bo kto 

zamieszcza w gazetce szkolnej 

ogłoszenie: 

 Poszukuję chłopaka. Pilne. 

                                        Różana Nela 

    To nie jest moje imię. Wzięłam 

je z jakiejś książki. Zresztą, 

nieważne. Na imię mam Jagoda. 

Tak, dziwne, wiem. 

            Nasuwa się pytanie, kim jest 

tajemniczy chłopak spod śmietnika. 

Otóż: jest to idiotyczny, 

beznadziejny, zupełnie 

niepociągający koleś. Wcale mi się 

nie podoba. Jest żałosny. Prawie 

dwumetrowy blondyn z tym 

miękkim miejscem pomiędzy 

ramionami na klatce piersiowej, 

które jest niczym stworzone dla 

mnie… 

            Aaa, o czym to ja mówiłam? 

A, już wiem. W ogóle nic do tego 

kolesia nie czuję. Oprócz tego, że 

jest przystojny, słodki i wraca w tę 

samą stronę, co ja. No dobra, wraca 

w drugą. Ale ja lubię okrężną drogę 

do domu. 

            W pewnym sensie jest 

wyjątkowy. Nie każdy chłopak 

wrzuca dziewczynę do śmietnika. 

Może chciał mi tym coś przekazać. 

Może przeoczyłam jakiś ważny 

sygnał. 

S. 

 Rys. Agata Nowakowska 
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Mosty na emeryturze  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dzisiejszych czasach wszyscy 

namawiają nas do aktywnego trybu 

życia - ćwiczenia i zdrowa żywność.. 

Co daje nam taki tryb 

funkcjonowania?  
Przede wszystkim zdrowie, zgrabną 

sylwetkę i dobre samopoczucie. 

Dlaczego więc tak wiele młodych 

dziewcząt ogranicza swoją aktywność 

fizyczną nie chodząc na wf? Przecież ta 

lekcja jest stworzona specjalnie dla 

młodych ludzi, by mogli rozwijać się 

fizycznie dbając przy tym  o swoje 

zdrowie.  

Poszukując odpowiedzi na zadane 

wcześniej pytanie zapytałam parę 

dziewczyn, dlaczego niechętnie 

uczestniczą w lekcji wychowania 

fizycznego, oto odpowiedzi, jakie 

uzyskałam:  

  

Milena: Przede wszystkim 

przeszkadza mi to, że zajęcia mam w 

środku lekcji, po ćwiczeniach 

fizycznych nie mam siły skupić się na 

innych lekcjach i zwyczajnie jestem 

zmęczona. Najchętniej wróciłabym do 

domu, wzięła prysznic i trochę 

odpoczęła. 

 

Kasia: Po prostu mi się nie chce, nie 

mam ochoty ćwiczyć, bo nie lubię 

uprawiać sportu i nie wiążę z nim 

swojej przyszłości  

 

Agnieszka: Uczęszczam na zajęcia 

taneczne po szkole, dużo jeżdżę na 

rowerze, więc jestem w ciągłym ruchu. 

Zajęcia w szkole są dla mnie zbędne, 

wolałabym ten czas poświęcić np. na 

naukę.  

Julka: Nie lubię, gdy ktoś mi się 

przygląda a tam jestem narażona na 

ocenę zarówno ćwiczących jak i 

nauczycieli. Częstokroć osoby 

ćwiczące są obgadywane przez te, 

które nie ćwiczą, a to nie jest 

przyjemne.  

 

Magda: Nie chcę się przemęczać, nie 

chcę się pocić, nie chcę się przebierać, 

nie chce być czerwona, nie chce mieć 

włosów poszarpanych, chcę mieć czas 

wolny i spokój. 

 

Wśród wypowiedzi były również takie, 

które popierały lekcje wf - dziewczyny 

chętnie w nich uczestniczą.  

  

Moim zdaniem warto poświęcić 3 

godziny tygodniowo na dawkę sportu. 

On nigdy nam nie zaszkodzi wręcz 

przeciwnie jest wskazany. To rodzaj 

oderwania się na chwilę od nauki i 

rozruszanie ciała.  

D. 

 

Aktywnie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ogólnym ferworze, jaki narastał 

w naszej Rzeczpospolitej, władze 

zaniedbały,  nie pierwszy raz, 

infrastrukturę. Mosty, wiadukty są 

w stanie opłakanym. Kierowcy 

boją się przejeżdżać przez most i 

jadąc pod wiaduktem, że podpory 

podpór nie wytrzymają i 

nieszczęście gotowe. Niby 

niespodziewane.  
Naród polski, jak wiadomo 

buńczuczny jest, buntowniczy jest i 

stawia opór, kiedy trzeba i  

najwyższy czas, żeby odpowiedni 

ludzie usłyszeli to, czego nie słyszą, 

a powinni, zobaczyli to, czego nie 

widzą. Mnoży się od pejoratywnych 

komentarzy na temat władz 

poszczególnych miast, w których to 

takie ekscesy mają miejsce. Czy 

trzeba komplikować najprostsze 

sprawy?  Remont takich konstrukcji 

jak mosty czy wiadukty to nie tylko 

obowiązek, ale i dbałość o 

mieszkańców. Zawód zobowiązuje. 

Podejmowanie się pewnych 

zachowań na rzecz społeczeństwa to 

nie pozbawianie siebie poglądów czy 

idei, ale klarowne przedstawienie ich 

w celu przekonania większości do 

swoich racji. Władze uspakajają, że 

sprawa nie jest taka poważna, a stan 

konstrukcji nie jest taki zły, jakby się 

mogło zdawać. Może i tak, a może 

tak się tylko zdaje i racja leży po 

stronie niezadowolonych ludzi. 

Jedno, co powinno być pozostawione 

bez zmian to to, że lepiej zapobiegać, 

niż leczyć. Nie pozwolić, aby doszło 

do tragedii i dopiero wtedy zacząć 

wyciągać wnioski i z głową posypaną 

popiołem przepraszać. 

Najważniejsze, żeby wilk był syty i 

owca cała. 

 

Natalia Brzezińska 
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TOWARZYSKA 

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

 

 
 
 

W Kazimierzu Dolnym 

 

28 września klasy IIDT i IIET 

pojechały na wycieczkę do 

Kazimierza Dolnego. Ksiądz Piotr 

Nowak przygotował ciekawy plan 

zwiedzania.  

Pierwszym miejscem, w które dotarliśmy  

był Janowiec, a w nim ruiny zamku. 

Zwiedzanie ruin zamku było ciekawym 

przeżyciem. Zrobiliśmy wiele zdjęć 

grupowych. Następną atrakcją okazał się 

rejs promem po Wiśle. Wreszcie 

dotarliśmy do punktu docelowego, czyli 

Kazimierza Dolnego. 

 By tu dotrzeć przeszliśmy około 5 km. 

Gdy dotarliśmy do celu, wraz z księdzem, 

zwiedzaliśmy miasto: m. in. Kościół 

Franciszkanów.  

Tutejszym zwyczajem jest głaskanie 

pomnika psa, który ma zapewniać powrót 

do miasta. Od lat w Kazimierzu Dolnym 

możemy zakupić słynne "Koguty". Na 

wycieczce nie zabrakło też lekcji wf. 

Wchodziliśmy na Górę Trzech Krzyży. 

Gdy zwiedziliśmy urokliwe miejsca tego 

miasta otrzymaliśmy godzinę dla siebie. 

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w 

parku w Puławach. Park w Puławach jest 

bardzo urokliwym miejscem i warto tu 

wracać. Wycieczkę do Kazimierz 

Dolnego zaliczamy do udanych. 

Żaneta Guzik 

  

 

 

Zabytkowe mury zachęcają 

do zwiedzania 

 Tajski Boks 
Nienawidziłem każdej minuty treningu, ale powtarzałem sobie: nie poddawaj się, przecierp 

teraz i żyj resztę życia jako mistrz 
 

 

 

 

Muay Thai (Tajski Boks) – Sport 

wywodzący się z Tajlandii. 

Charakterystycznymi jego 

elementami są uderzenia łokciami 

oraz kolanami.    

W naszym mieście znajduje się jedna 

grupa „Sochaczewska 13-stka”,  można 

z nią trenować i rozwijać swoje 

umiejętności. Treningi odbywają się w 

małej hali Orkanu na tzw. matach w 

poniedziałki i czwartki od godziny 20 do 

21:30. Jest to męska grupa z jednym 

wyjątkiem. Z reguły nie przyjmuje się 

tam dziewczyn, jednakże ten wyjątek 

może nam tylko pokazać, że dla 

chcącego nic trudnego. Trenować można 

dla siebie, dla samoobrony, dla 

możliwości radzenia sobie w każdej 

sytuacji, aczkolwiek tylko osoba, która 

KOCHA ten sport może osiągnąć w nim 

sukces. Owszem techniki można się 

wyuczyć, szybkości, i siły też, ale nie 

można nauczyć się miłości.  

Tajski Boks - sport dla mężczyzn? 

Większość ludzi tak twierdzi, 

aczkolwiek ja tak nie uważam. 

Trenuję w męskiej grupie i to, że 

jestem tam jedyną dziewczyną nie 

wynika z tego, że jest wprowadzony 

odgórny zakaz przyjmowania 

dziewczyn. Owszem z reguły nie 

przyjmuje się tam kobiet, jednak uważam, 

że dla chcącego nic trudnego, dlatego też 

tam chodzę. Ludzie z góry zakładają, że 

kobieta sobie nie poradzi, bo jest za 

delikatna, ma zbyt mało siły, ale przy 

dobrych chęciach takie stwierdzenie nic 

nie znaczy. Zarówno kobieta jak i 

mężczyzna mogą być na równym 

poziomie, jeśli tylko mają zapał do 

trenowania. 

 Moim zdaniem kobiety powinny 

trenować sztuki walki, aby potrafiły 

dać sobie radę w każdej sytuacji. W 

dzisiejszych czasach, samoobrona 

powinna stanowić obowiązkowe zajęcia 

w szkole. Żyjemy w wieku, który jest 

jednym z najgorszych. Wiele się słyszy 

o gwałtach, napaściach na kobiety. 

Wszyscy, wtedy okazują swoje 

współczucie, ale nikt nie pomyślał o tym, 

że gdyby ta kobieta, zamiast skupiania się 

na sobie, zaczęła trenować, takich 

przypadków mogłoby być przynajmniej o 

połowę mniej, gdyby w szkołach uczono 

samoobrony, uczono, jak sobie poradzić 

w takiej sytuacji. Moja wypowiedź może 

być dla wielu osób bardzo 

kontrowersyjna, aczkolwiek wyrażam 

tylko swoją opinię i gorąco zachęcam 

kobiety do zainteresowania się sztukami 

walki. Poprawia to nie tylko ogólny 

wygląd zewnętrzny, ale także daje 

możliwość większej pewności siebie. 

Angelika Tądera 

 

 

http://tajskiboks.pinger.pl/m/14752228/nienawidzilam-kazdej-minuty-treningu-ale-powtarzalem-sobie-nie-poddawaj-sie-przecierp-teraz-i-zyj-reszte-zycia-jako-mistrz
http://tajskiboks.pinger.pl/m/14752228/nienawidzilam-kazdej-minuty-treningu-ale-powtarzalem-sobie-nie-poddawaj-sie-przecierp-teraz-i-zyj-reszte-zycia-jako-mistrz
http://tajskiboks.pinger.pl/m/14734633/tajski-boks-sport-dla-mezczyzn

