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NUMER 10 (108) 

SOCHACZEW 

15 grudnia 2012r. 

CENA -  DO NEGOCJACJI 

Nieprzekraczalna granica – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! 

 MIESIĘCZNIK 

W numerze: 

Matury próbne 

Zinformatyzowana 

szkoła 

Ortograficzne 

potyczki 

Prezenty na święta! 

Uśmiechnij się! 

Rys. Agata Nowakowska 

- Jakie mydło jada eskimos o imieniu 

Mil? 

- Familiada. 

*** 

Jak nazywa się kartka należąca do 

osy? 

- Papierosy. 

*** 

Jak się nazywa człowiek nóż? 

- Janusz. 

*** 

- Co robi traktor w salonie 

fryzjerskim? 

- Warkocze. 

*** 

- Po co dresiarz idzie do lasu ? 

- Poziomki. 

 

*** 

- Jak się nazywa płacz małego raka? 

- Wycieraczka. 

*** 

- Jak ma na imię europejski geniusz? 

- Eugeniusz. 

*** 

- Co robi zaatakowany kucharz? 

- Wzywa posiłki. 

*** 

- Ulubione chipsy hydraulika? 

- Kranchips. 

*** 

- Jak się nazywa kierowca Opla 

Corsy?  

- Korsarz. 

 

 

 

Andrzejkowe 

wróżby 

Szkolne wróżki nie zawiodły,         

do swoich zadań podeszły 

bardzo profesjonalnie i zadbały              

o odpowiednie akcesoria! 

Szkolna świetlica jako miejsce magiczne! 
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Od redakcji  

- 

Na scenie z siostrami Brontë 

 

 Obsada:  

Daria Bednarska, Karolina Miałkos, 

Gosia Popławska – CHARLOTTE 

Aleksandra Dramińska, Ola 

Maciejewska, Sara Nagaoka - 

ANNE 
Aleksandra Gersz, Aleksandra 

Popławska – EMILY JANE 

Daniel Regulski – LORD BYRON 

reżyseria Dawid Żakowski 
muzyka: Daniel Regulski i Dawid 

Żakowski 

 scenografia i kostiumy: Katarzyna 

Szadkowska 

 światło: Paweł Rutkowski 

konsultacja choreograficzna: 

Karolina Dziełak-Żakowska 

Uczniowie klas trzecich liceum i czwartych 

technikum pisali maturę próbną przygotowaną 

przez Wydawnictwo Operon. W tym roku 

wzięło w niej udział ponad 340 tysięcy uczniów z 

całego kraju, najwięcej w województwie 

mazowieckim i śląskim. W naszej szkole 

wszystkie klasy miały możliwość sprawdzenia 

swoich umiejętności. Po raz kolejny okazało się, 

że niestety przyszli maturzyści, nie czytają 

lektur -  nie tylko oni, ich młodsi koledzy 

również. Wielu poległo na temacie z "Lalki"  i 

"Zbrodni i kary". Z "Lalki" znają tylko jedną 

postać kobiecą, jest nią Izabela Łęcka, pisali 

więc o niej, chociaż chodziło o zupełnie inną 

bohaterkę, prostytutkę, której pomaga 

Wokulski. Żenujące, że maturzysta, który 

pretenduje do roli inteligenta, nie zna szkolnego 

kanonu lektur. Niektórzy zatrzymali się na 

etapie podstawówki lub gimnazjum i "Dzieciach 

z Bullerbyn".  

Cóż, skoro największym marzeniem wielu 

przyszłych maturzystów jest „wyciągnąć” 30 %, a 

swoje umiejętności ograniczają do streszczenia 

fragmentu!  Czegóż wymagać od ludzi, którzy w 

ogóle nie czytają, a swoją aktywność intelektualną 

ograniczają do siedzenia na facebooku, wszelkie 

więc czytanie ze zrozumieniem jest dla nich 

czynnością zbyt abstrakcyjną. Czytanie ze 

zrozumieniem też podobno było za trudne. 

Oczywiście taką postawę prezentują nie tylko 

uczniowie naszej szkoły, jest to, niestety 

przypadłość ogólnopolska.. 

Oto tematy z polskiego: 

Temat 1. Kobiety upadłe. Analizując i interpretując 

podane fragmenty Lalki B. Prusa oraz Zbrodni i 

kary F. Dostojewskiego, scharakteryzuj bohaterki 

oraz przedstaw stosunek innych ludzi do nich. 

Wykorzystaj znajomość obu utworów. 

Temat 2. Dokonaj analizy i interpretacji podanych 

utworów Juliana Tuwima. Scharakteryzuj podmiot 

liryczny wiersza Poezja, określ i przedstaw jego 

poglądy dotyczące poezji. Zwróć uwagę na 

związek wiersza Ranyjulek z pierwszym tekstem. 

 

G. Gajda 

 

Kto nie czyta 

ten błądzi! 

 

Rys. Agata Nowakowska 
 

Z naszej szkoły w spektaklu 

wystąpiła Ola Dramińska 

 

 

 

Dziewczyny zachwyciły urodą i talentem 

To początek spektaklu 

 

Świąt białych, pachnących 

choinką,  ·skrzypiących 

śniegiem pod butami, 

 ·spędzonych w ciepłej, 

rodzinnej atmosferze,  ·pełnych 

niespodziewanych prezentów.  

Świąt dających radość i 

odpoczynek,  ·oraz nadzieję na 

Nowy Rok,  ·żeby był jeszcze 

lepszy niż ten,  ·co właśnie mija. 

Tego, co najlepsze, a przede 

wszystkim wiary, nadziei i 

miłości, czyli tego, co 

najważniejsze, życzy Redakcja 

Cichacza2.   

 

 

Zasłużone brawa dla 

wszystkich twórców spektaklu 
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota 

Rutkowska i Beat 

 

Na scenie z siostrami Brontë 

 

à rebours 

 O ogłupiającej propagandzie  

 
Zróbmy już raz na zawsze koniec z 

tym końcem świata. Czy rzeczywiście 

na coś takiego dają się nabrać ludzie? 

Dają sobie wmówić, że ktoś 

przewidział i podał dokładną datę 

tego zdarzenia?  

O litości!  

Podano już kilkadziesiąt dat, lat, które 

miały być tymi ostatnimi.  Nie można 

wierzyć, że ludzie sami sobie 

przewidzieli koniec. Ludzie sami siebie 

nie stworzyli, nie byli ani 

pomysłodawcami, ani wykonawcami. 

Teraz chcą decydować, czy ich czas już 

się skończył? Jezus mówił "nie znacie 

dnia ani godziny". W życiu każdego 

chrześcijanina istnieją chwile, w 

których jego wiara jest wystawiana na 

próbę. W czasie próby wyraźnie 

odczuwamy naszą własną słabość. I czy 

podczas takiego ogólnoświatowego 

szerzenia się teorii o czymś, co jest 

nieprzewidywalne, nie zostajemy 

wystawieni właśnie na taką próbę?  

Dajemy się wkręcić, jesteśmy naiwni i 

atawistyczni. Nie dajmy się 

zlaicyzować. Jeśli uważamy się za 

naród chrześcijański, a powinniśmy, bo 

tylko dobry grunt, daje stabilną 

pozycję, powinniśmy odrzucić precz te 

świeckie wymyślunki pozbawione 

jakiegokolwiek sensu. Dat z 

powtarzającą się tą samą liczbą było 

mnóstwo.  

Gdyby każdy wierzył w te 

pseudoteorie, to nie robilibyśmy nic 

innego, tylko zastanawiali się, co 

będzie, albo, co by jeszcze zrobić. 

Nie dajmy się zwariować. Trzeba 

wierzyć i być w tej wierze 

niezachwianym. 

 

Natalia Brzezińska 
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Teatr Maska 

spektaklem „Noce 

sióstr Brontë” 

zadebiutował przed 

sochaczewską 

publicznością w 

miniony weekend. 

Pełna widownia w 

MOK-u mile 

zaskoczyła zespół, 

który tworzą 

sochaczewscy 

uczniowie z 

„Osiemdziesiątki, 

Chopina, 

Iwaszkiewicza i 

gimnazjalistki.  

Aktorzy pod kierunkiem 

Dawida Żakowskiego 

pracowali nad 

spektaklem od maja tego 

roku. W piątek 16 

listopada odbyła się 

próba generalna, czyli 

pierwsza konfrontacja z 

publicznością. Na pewno 

udana, chociaż reżyser 

postawił widzów przed 

nie lada wyzwaniem. 

Sztuka z Suzanne 

Schneider „Noce sióstr 

Brontë”   nie jest łatwa w 

odbiorze i wielu widzów, 

głównie uczniów, 

otwarcie przyznawało, że 

nie do końca zrozumiało 

tekst, który stanowi  

studium psychologiczne 

trzech niezwykłych 

kobiet, i  ich niełatwych 

wzajemnych relacji 

oraz relacji ze światem. 

Poprzeczka postawiona 

została wysoko, stąd 

bardzo żywe dyskusje 

widzów nad koncepcją 

reżysera i czasem 

skrajne interpretacje 

tekstu.    Jeśli chodzi o 

siostry Brontë polscy 

czytelnicy znają 

głównie Emili Jane i jej 

„Wichrowe wzgórza”. 

Twórczość dwóch 

pozostałych – Anne i 

Charlotte jest mniej 

znana, chociaż „Dziwne 

losy Jane Eyre” 

Charlotty są również 

znane polskiemu 

czytelnikowi.   

Młoda widownia była 

pod wrażeniem gry 

aktorów, właściwie 

aktorek, młodych 

adeptek sztuki 

teatralnej, czyli 

uczennic 

sochaczewskich 

gimnazjów i liceów 

„Osiemdziesiątki”, „ 

Iwaszkiewicza”, i 

„Chopina”. To był 

wyjątkowo 

energetyczny występ, 

pełen siły i pasji. 

Dziewczyny zadziwiały 

ekspresją!    

Publiczność była nieco 

oszołomiona, a młodsza 

część widowni 

podekscytowana 

erotycznymi 

podtekstami.  Jedyny 

mężczyzna w tym 

spektaklu też budził 

skrajne skojarzenia.  

Reżyser chciałby w 

spektaklu wystąpił cały 

zespół, czyli 9 osób, i na 

tym opierała się 

koncepcja sztuki – 8 

dziewczyn zagrało trzy 

siostry, w każdą z nich 

wcielały się dwie a 

nawet trzy młode 

aktorki, takie 

rozdwojenie i 

„roztrojenie” jaźni. 

Spektakl zrealizowano 

nowocześnie, muzyka, 

słowo i kostiumy – jak 

dwie strony ich 

osobowości.  

Wkrótce premiera sztuki 

– zespół ma jeszcze 

trochę czasu, by 

dopracować niektóre 

kwestie.  Czekamy na 

kolejne spektakle Teatru 

Maska, również na takie 

teksty, które będą 

bliskie doświadczeniom 

młodych ludzi.  

G. Bolimowska-Gajda 

 

Rys. Agata Nowakowska 
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 Jak pozbyć się niechcianego podarunku, 

czyli co zrobić, jeśli Mikołaj się pomylił? 

 
Święta Bożego 

Narodzenia coraz bliżej. 

Niektórych już ogarnia 

zakupowe szaleństwo,  

inni jeszcze zwlekają, 

później w pośpiechu 

kupują nieprzemyślane 

prezenty.   

 Każdy z nas  lubi 

dostawać prezenty pod 

choinkę, natomiast nie 

zawsze okazują się one w 

pełni trafioną inwestycją. 

Przy wigilijnym stole na 

każdą rozpakowaną 

paczką reagujemy 

radością, natomiast 

następnego dnia, 

przyglądając się 

dokładniej prezentom, 

możemy dostrzec ich 

mankamenty. Co zrobić, 

jeśli 

otrzymałeś nietrafiony 

prezent? Przede 

wszystkim - nie 

przejmować się. 

Podpowiadam kilka 

rozwiązań dzięki, którym 

niechciany podarunek 

może jednak spełnić twoje 

oczekiwania lub zniknąć 

ci z oczu. Niechciany 

prezent zawsze możemy 

spróbować wymienić. To 

chyba najbardziej 

oczywisty ze sposobów 

zaradzenia problemowi 

upominku, który nie 

przypadł nam do gustu.  

Dużo łatwiej wymienić 

produkt zakupiony w 

Internecie. Mało kto 

wie, że prawo daje nam 

możliwość swobodnego 

zwrotu lub wymiany 

towaru zakupionego 

poza lokalem 

przedsiębiorstwa, czyli 

od akwizytora lub 

online. Zwrotu 

powinniśmy dokonywać 

w ciągu 10 dni od 

zakupu.  

Gdy zawiodą powyższe 

rozwiązania, zawsze 

możemy sprzedać lub 

podarować prezent 

komuś innemu. 

Niezastąpione w tej 

kwestii są aukcje 

internetowe. Jeżeli nie 

jesteśmy zwolennikami 

aukcji, pozostaje nam 

zajrzeć na portale 

wymiany nietrafionych 

prezentów, które co 

roku są uruchamiane po 

świętach. Można je bez 

problemu wyszukać za 

pomocą internetowej 

wyszukiwarki. 

To, że świąteczny 

prezent nie przypadł 

nam do gustu nie 

znaczy, że nie przyda 

się innym. Bluzkę w 

nie pasującym do 

twarzy odcieniu lub 

za ciasny sweterek, 

można przekazać 

charytatywnie 

osobom, które 

potrzebują nowej 

odzieży bardziej niż 

my. Takie osoby 

znajdziemy za 

pośrednictwem 

fundacji 

pomagających 

potrzebującym. 

Myślę, że choć trochę 

Wam pomogłam.  

Pamiętajcie jednak, 

że otrzymywanie 

prezentów jest bardzo 

miłe, najważniejsze, 

aby były ofiarowane 

szczerze i z serca. 

   

Renata Witkowska 

 

What’s about 

Thanksgiving? 
c.d 

 
 W tamtym czasie Główną religią w Anglii 

był anglikanizm, ale wewnątrz utworzyła się 

grupa o odmiennych na pewne kwestie 

poglądach. Z powodu prześladowania, 

zostali zmuszeni do znalezienia innego 

miejsca do życia. Na początku wybrali 

Holandię, a następnym wyborem była 

Ameryka. Prawie połowa ludzi, którzy tam 

popłynęli, umarła pierwszej zimy. 

Wampanoagowie, którzy tam żyli, byli dla 

nich jedyną nadzieją dla nowoprzybyłych. 

Kiedy zima się skończyła, Indianie nauczyli 

ich uprawy zbóż, dyni i innych warzyw. 

Mieli wystarczająco dużo jedzenia na 

następną zimę, dlatego w listopadzie mogli 

uczcić to razem ze swoimi przyjaciółmi 

Indianami. Święto dziękczynienia stało się 

świętem narodowym dzięki Abrahamowi 

Lincolnowi w 1863. 

Z początku święto było obchodzone w 

czwarty czwartek listopada, ale teraz 

świąteczne spotkania rodzinne odbywają się 

w weekendy. Największą atrakcją jest 

zawsze ciasto z dyni i sławny pieczony 

indyk. Nowym zwyczajem jest oglądanie 

meczu futbolu amerykańskiego pomiędzy 

drużynami z National Football League i 

American Football League. 

W Stanach rodzina nie jest tak ważna jak w 

naszym kraju, ale to święto stwarza specjalną 

okazję do „powrotu do domu”  wraz z  całą 

zawartością, jaką te słowa za sobą niosą. 

Mogę je porównać do polskich świąt Bożego 

Narodzenia. Myślę, że jest to jeden z 

niewielu weekendów, kiedy rodzina jest 

naprawdę razem i to jest główny powód, 

dlaczego Święto Dziękczynienia jest tak 

ważne dla Amerykanów. 

Marta Czekalska 

 
 

 

Jaki prezent 

pod choinkę? 

 Święta tuż, tuż więc na pewno 

każdy z nas myśli nad tym, jaki 

prezent kupić swoim bliskim. Dla 

wielu z nas kupno prezentu stwarza 

ogromny problem. Kupowanie 

prezentów jest sprawdzianem na, 

ile znamy osoby obdarowywane 

przez nas. Celujemy  w 

zainteresowania, zwyczaje czy 

upodobania tej osoby.  

Jeśli np. wiemy, jaki jest ulubiony 

zespół naszego bliskiego, wtedy 

zadanie jest już łatwe - nowa płyta 

idola. Jeżeli naprawdę nie mamy co 

kupić, to najprostszą rzeczą, jaką 

możemy podarować w prezencie jet 

bon zakupowy. Wtedy osoba może 

sobie wybrać, co jej się podoba za 

określoną wartość bon. Pamiętajmy, 

że dawanie prezentów ma być 

przyjemnością. Nie musimy na nie 

wydawać fortuny. Prezent w który 

włożyło się trochę serca na pewno 

będzie przyjęty z uśmiechem. Nie ma 

lepszego sposobu, żeby pokazać tym, 

na którym nam zależy naszą miłość, 

przywiązanie i pamięć, niż choćby 

drobne, ale przemyślane prezenty. 

Paulina Szymańska 

Paulina 
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What’s about Thanksgiving? 

 

For Americans and 

Canadians Thanksgiving is one of 

the most important days in the 

whole calendar. In Europe, when 

we hear about this holiday, we can 

imagine family reunion, a turkey 

and a pumpkin pie but we don’t 

know the origins of this 

celebration. 

If we want to know how it 

all started, we must look back to 

the Western Schism. In that time 

the main religion in England was 

Anglicanism, but a community 

that had different view on certain 

issues was created inside of it. 

They had to find another place to 

live. Firstly they chose the 

Netherlands and the next choice 

was America. Almost half of the 

people who sailed there died in the 

first winter. Wampanoag people 

who lived there, were the only 

hope for the newcomers. When 

winter ended, Indians taught the 

Pilgrims how to grow corn, 

pumpkin and others vegetables. 

This way their got enough food so 

in November they could celebrate 

it with their friends from 

Wampanoag people. The 

celebration was called 

Wigilia i Boże Narodzenie to bardzo 

ważne dni w życiu każdego 

człowieka. Jest to czas radości i 

miłości. W Wigilię tradycyjnie 

spożywamy wieczerzę składającą się 

z 12 wigilijnych potraw.  
Do najbardziej typowych należą: 

barszcz z uszkami, karp przyrządzany 

na różne sposoby, kapusta z grochem, 

pierogi z kapustą, kutia, czy też 

kompot z suszu.  Dzielimy się także 

opłatkiem ze swoimi bliźnimi, 

składając im życzenia.  Przy stole 

często śpiewane są piękne, polskie 

kolędy. Tradycją jest także 

pozostawienie jednego, wolnego 

miejsca przy stole dla przypadkowego 

gościa.  W ten szczególny wieczór 

obdarowujemy się nawzajem 

prezentami, które przynosi nam 

Święty Mikołaj, postać szczególnie 

uwielbiana przez dzieci.  Okres 

przedświąteczny jest bardzo 

pracowity. Często pomagamy swoim 

mamom w przygotowywaniu potraw, 

a także największą atrakcją jest 

ubieranie choinki.   

Wigilia to czas oczekiwania na 

narodziny Jezusa Chrystusa. 

Uroczystą kolację rozpoczynamy w 

momencie pojawienia się na niebie 

pierwszej gwiazdki, która jest 

symbolem narodzin Jezusa. W nocy z 

24 na 25 grudnia wybieramy się 

całymi rodzinami na mszę tzw. 

Pasterkę.  Następny dzień to Boże 

Narodzenie, czyli święto 

upamiętniające narodziny Zbawiciela. 

Spotykamy się wtedy ze swoimi 

rodzinami, cieszymy się z nadejścia 

Jezusa na świat.  

 W ten czas pamiętajmy o tym, by 

obdarowywać wszystkich wokoło 

miłością i życzliwością, bo w te święta 

nikt nie może poczuć się samotny. Jest 

to święto rodzinne i nie pozwólmy, by 

ktoś poczuł się odrzucony.  Wesołych 

Świąt, spędzonych w rodzinnej i ciepłej 

atmosferze życzy cała redakcja gazetki 

Cichacz     

    

  P. 

 

Święta Bożego Narodzenia   

 
 

Kim jest 

stypendystka? 

 - Nie chciałabym, by 

myślano, że ja cały 

czas się uczę. Nie 

zliczę, ile osób 

oskarża mnie, że 

„zakuwam po 

nocach”. Tak 

naprawdę to moja 

nauka do tej pory  

ograniczała się do 

odrabiania prac 

domowych, a przed 

sprawdzianem 

wystarczyło mi 

przejrzenie notatek. 

Od podstawówki 

interesowałam się 

historią, nawet 

chciałam być 

archeologiem, ale 

potem uznałam, że to 

niezbyt pewny zawód.  

Marta w 

„Osiemdziesiątce” 

wybrała profil 

humanistyczny, już w 

dzieciństwie 

„zaczytywała” się 

wraz z tatą w 

encyklopediach,  

najpierw oczywiście 

słuchała tych dla 

dzieci.  

 
 

Rys. Agata Nowakowska 

  

 

 

Thanksgiving and it became a national 

holiday by Abraham Lincoln in 1863.      

At the beginning 

Thanksgiving was celebrated on fourth 

Thursday of November but nowadays 

families meet at the weekend. The 

biggest attraction is always pumpkin 

pie and the famous roasted turkey. A 

new habit is watching a football match 

between teams from National Football 

League (NFL) and American Football 

League (AFL). 

In the US family isn’t as 

important as it is in our country. But 

this holiday creates the special 

occasion of about “going home” with 

all the emotional content those two 

words imply. I can compare it to 

Polish Christmas. I think it’s one of 

the few weekends when the family is 

truly as one and it’s the reason why 

Thanksgiving Day is so important for 

Americans. 

CO SIĘ TŁUMACZY 
Dla Amerykanów  i Kanadyjczyków 

święto dziękczynienia jest jednym z 

najważniejszych dni w całym 

kalendarzu. Kiedy w Europie 

słyszymy o tym świecie, wyobrażamy 

sobie rodzinne spotkanie, indyka i 

ciasto z dyni, ale tak naprawienie nie 

wiemy o powodach świętowania. Gdy 

chcemy wiedzieć jak to wszystko się 

zaczęło, musimy wrócić do Schizmy 

Zachodniej. 
 

cd. str. 13 
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Zinformatyzowana szkoła? 

 

Literacko … 
cz. 4. Sen 

 - Pomijając fakt, że siedzisz na 

parapecie w męskiej toalecie i nie 

odzywasz się ani słowem, chciałbym Ci 

coś powiedzieć. 

Gdy nic nie powiedziałam, 

kontynuował. 

  - Wiem, że jesteś  wściekła na mnie i 

na to, co zrobiłem. Nie dziwię się. Chcę 

tylko, żebyś wiedziała, że Cię kocham. 

Ale nie możemy być razem. Nie mogę 

pozwolić, byś cierpiała. A ze mną 

będziesz. 

 

 Miał rację.  

Byłam wściekła., Ale dopiero teraz. Co to 

miało znaczyć? Zeszłam z parapetu i 

wyszłam. Oczywiście żegnana śmiechem i 

docinkami tych idiotów ze szkoły. 

Obudziłam się w środku nocy i miałam 

wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. 

Wyszłam do łazienki. Byłam zaspana, ale 

nie głupia. Spojrzałam w lustro i 

próbowałam krzyknąć, ale głos uwiązł mi 

w gardle. 

Potem znów się obudziłam… Czyli to był 

sen. Zignorowałam go. Przynajmniej 

próbowałam. 

 Szkoda tylko, że nie miałam szans 

zapomnieć, bo od tamtej pory sen 

powtarzał się, co noc. Gorzej z tym, że 

zaczęłam bać się kłaść do łóżka, bo 

wiedziałam, że to znów nastąpi. 

Sara. 

 

 
Rys. Agata Nowakowska 

Coraz częściej mówi się, o ulepszeniu 

polskiego systemu szkolnego, co za 

tym idzie o nowocześniejszych 

formach pomagających uczniom w 

zdobywaniu wiedzy, jak i odciążeniu 

ich od codziennego noszenia kilku 

kilogramowego plecaka, z czego 

wynika coraz większy wskaźnik 

młodych ludzi borykających się z 

wadą kręgosłupa, skoliozą, czyli 

uformowaniem się kręgosłupa w 

literę S. Został rzucony pomysł na 

tzw. e-podręczniki, które byłyby nie 

tylko odciążeniem ucznia, ale także 

krokiem w postępie cyfryzacji 

edukacji.  
Wielu nauczycieli i rodziców, uważa, 

że takie rozwiązanie mogłoby 

przyczynić się do większego 

zainteresowania uczniów samym 

uczeniem się, co z kolei przyniosłoby 

korzyści w wynikach samych 

zainteresowanych.  Kolejnym ważnym 

czynnikiem, który wpływa na głosy 

pozytywne jest obniżenie kosztów, 

jakie trzeba ponieść, w związku z 

zaopatrzeniem ucznia w podręczniki i 

przybory szkolne, które po zsumowaniu 

dają kilkucyfrowe liczby. Nie oznacza 

to, że taki e-podręcznik, będzie tani. 

Inicjatywa, aby e- podręczniki były 

bezpłatne, nie do końca dobrze rokuje, 

gdyż wydawnictwa mogą zacząć 

podupadać, a ludzie zwyczajnie tracić 

pracę. 

 

 

Wiele głosów jest także przeciw 

takiemu pomysłowi. Są to ludzie, 

którzy uważają, że tradycyjne 

narzędzia edukacji są lepsze i już 

sprawdzone. Jest to bardzo słuszna 

teza, ponieważ posługując się e-

podręcznikiem zmniejszamy ilość prac 

pisemnych odręcznie, co może 

spowodować zanik tak ważnej 

dziedziny, jak kaligrafia, a zdolność 

starannego pisania pomaga w dalszej 

karierze, jak i w wykształceniu w sobie 

cierpliwości.  

 

Zinformatyzowana szkoła jest dobrym 

pomysłem, ale jeszcze niedoskonałym. 

Potrzeba wiele dyskusji i rozważań, 

aby ludzie, którzy mają się za 

specjalistów w tej dziedzinie, 

rozpatrzyli za i przeciw i podali do 

oceny publicznej, ustaloną teorię. To, 

czy ludzie, a zwłaszcza rodzice, będą 

zadowoleni, może okazać się tylko z 

czasem, a więc trzeba zaufać ludziom 

kompetentnym. 

 

Natalia Brzezińska 
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Rys. Agata Nowakowska 
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Olimpijska logistyka  

„Osiemdziesiątki”  

 
6 uczniów z ZS CKP 

zakwalifikowało się do II etapu 

Ogólnopolskiej Olimpiady 

Logistycznej. Olimpiada 

organizowana jest od roku 2008, a 

jej laureaci mogą zdobyć indeks 

Wyższej Szkoły Logistyki w 

Poznaniu. To jedyny taki turniej w 

kraju dla logistyków, stąd 

zainteresowanie nim staje się coraz 

większe, w tym roku w porównaniu 

z ubiegłym ilość uczestników 

wzrosła o 50 %. 

  

19 października uczniowie z 

„Osiemdziesiątki” rywalizowali z 

około 7 tysiącami kolegów z całej 

Polski w pierwszym etapie V 

Olimpiady Logistycznej. Do II etapu 

przeszły 732 osoby, w tym 69 

uczniów z województwa 

mazowieckiego. Z „Osiemdziesiątki” 

o ścisły finał będą walczyć: Katarzyna 

Bejmowicz, Wiktoria Domagała, 

Justyna Frencel, Adam Marciniak, 

Bartłomiej Rygacki i Mateusz 

Stelmach.  

Organizator Olimpiady, Wyższa 

Szkoła Logistyki, przygotowała 

zadania z zakresu gospodarki 

magazynowej. Żeby przejść do II 

etapu należało w ciągu 60 minut 

odpowiedzieć na 40 pytań. Ci, którzy 

pomyślnie przejdą etap II, będą mogli 

wziąć udział w ogólnopolskim finale. 

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe 

Kącik muzyczny 

Wszechobecny język angielski na 

dobre zadomowił się w radiu. 

Rozgłośnie niezamierzenie pomijają 

muzykę polskich wykonawców czy po 

prostu jest to smutny przymus? Czy 

to prawda, że polska muzyka umarła 

w latach  90.? 
Ostatnio w Internecie natrafiłam na 

nowy teledysk Dody i Fokusa. 

Najchętniej pozostawiłabym go bez 

żadnego komentarza – dawno nie 

zastanawiałam się nad tym, czy dam 

radę obejrzeć go do końca i tylko 

wyciszyć dźwięk, czy poddam się i 

wyłączę. Pominę, że był bezczelną 

kopią teledysku Rihanny. Nagle 

zaczęłam się zastanawiać, czy nasza 

polska muzyka jest naprawdę w tak 

opłakanym stanie. Radio i telewizja 

również nie zmniejszają moich obaw 

związanych z rodzimym rynkiem 

muzycznym – w końcu tam nie słychać 

polskich utworów a radiowi prezenterzy 

balansują między nowościami ze 

Stanów i z Wielkiej Brytanii.   

Oczywiście, nasz rodzimy twór - disco 

polo - ma wielu zwolenników i jego 

popularność nie słabnie, chociaż lata 

świetności ma za sobą. Chcę pisać w 

tej rubryce o innych gatunkach 

muzycznych, w których, wbrew 

pozorom również dorównujemy 

zachodowi, a czasami nawet więcej – 

możemy pochwalić się tym, czego inne 

państwa mogą szczerze zazdrościć.   

Marta Czekalska 

 

 
 

Ś.P. polska muzyka? 

 

oraz możliwość bezpłatnego 

studiowania w Wyższej Szkole 

Logistyki, poza tym będą zwolnieni z 

etapu pisemnego egzaminu 

zawodowego. Warto powalczyć, 

mówią uczniowie „Osiemdziesiątki”, 

indeks czy zwolnienie z egzaminu 

zawodowego to bardzo konkretna 

nagroda. 

Etap okręgowy olimpiady odbędzie 

się 7 grudnia w Wyższej Szkole 

Logistyki w Poznaniu. Rywalizacja 

zapewne nie będzie łatwa, ponieważ 

udział w olimpiadzie biorą uczniowie 

techników, szkół zawodowych o 

profilu logistycznym a także coraz 

częściej liceów z całej Polski.  

Olimpiada daje im szansę 

studiowania w prestiżowej uczelni 

logistycznej i lepsze perspektywy 

zawodowe. 

Grażyna Bolimowska-Gajda 

 

 

Rys. Agata Nowakowska 

 

Rys. Agata Nowakowska 

 

Rys. Agata Nowakowska 
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TOWARZYSKA 

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

 

 
 
 

Nasi w miejskich potyczkach  

z ortografią… 

 
6 listopada w chodakowskiej filii 

Miejskiego Ośrodka Kultury 

odbyło się II Sochaczewskie 

Dyktando Miejskie. Głównym 

gościem był profesor Uniwersytetu 

Warszawskiego, dr hab. Radosław 

Pawelec, który na tę okoliczność 

przygotował dyktando, z którym 

musieli zmierzyć się odważni 

sochaczewianie.  

 Nie mogło tam zabraknąć 

reprezentacji naszej szkoły, We 

wspólnych językowych potyczkach 

brała udział nasza germanistka prof. 

Magdalena Szczepańska w grupie 

Rady Pedagogicznej oraz autorka 

tego tekstu w reprezentacji 

sochaczewskich liceów.  

 Prócz osób stricte związanych ze 

szkołą dyktando pisali policjanci, 

lekarze, strażacy, urzędnicy oraz 

sochaczewscy sportowcy. W 

przyjaznej atmosferze wspólnej 

zabawy uczestnicy musieli napisać 

jedno dyktando grupowe. Kolejnym 

etapem było pisanie dyktanda 

indywidualnego. Czas na ogłoszenie 

wyników wypełnił wykład zaproszonego 

profesora na temat hybryd językowych, 

które, pomimo niewiele znaczącej 

nazwy, są powszechne w naszych 

czasach. W czasie ogłoszenia wyników 

komisja podkreślała, że wszyscy 

doskonale poradzili sobie z 

ortograficznymi pułapkami, a o 

zwycięstwie decydowały dosłownie 

przecinki. W kategorii grupowej 

zwyciężyła Komenda Powiatowa Policji 

w Sochaczewie a indywidualnie 

nauczyciel LO im Fryderyka Chopina 

pan Górnicki 

 Wszyscy mają nadzieję, że na kolejne 

miejskie dyktando nie trzeba będzie 

długo czekać, i przy najbliższej okazji 

będzie możliwość rewanżu.  

Tym bardziej, że ci, którzy nie mogli 

sprawdzić się indywidualnie czują się 

trochę rozczarowani. Mieli nadzieję, że 

każdy, kto będzie chciał spróbuje 

swych sił! 

Marta Czekalska 

 

 

 
Wykład, jak na nasze oczekiwania, 

trochę krótki 

 
Hybrydy językowe, znamy to… 

 Drugoklasiści jako obserwatorzy 

 

 
Zajęcia poza szkołą to zero stresu! 

 

Nie było trudne, a ja się dobrze 

przygotowałam mówi M. Szczepańska 

 

Rys. Agata Nowakowska 

 

 


