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NUMER 5 (115) 

SOCHACZEW 

15 stycznia 2013r. 

CENA -  DO NEGOCJACJI 

Nieprzekraczalna granica – 50 gr. 

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie! 

 MIESIĘCZNIK 

W numerze: 

Sylwester! 

Najpierw Studniówka 

 
 

Koniec Świata  

w rytmie Pogo!!!  

 

 

Dobry żart tynfa 

wart! 
 

Rys. Agata Nowakowska 

-Wiesz stary, żałuję, że pracuję na 

poczcie polskiej 

-No co Ty, dlaczego?! 

-Widziałeś kiedyś minę kobiety, której 

dałem pocztówkę urodzinową dla jej 

zmarłego rok wcześniej męża od 

matki nie żyjącej 5 lat?  

 

*** 

 

- Jakaś babka pytała o twój numer. 

- Naprawdę? Która?  

- Widzisz tą seksowną blondynkę z 

drugiej strony baru? Tą z dużymi 

cyckami. 

- Tak. 

- Ta gruba obok niej. 

  

*** 

Chuck Norris zmarł wczoraj 

wieczorem. Na szczęście dziś już 

czuje się lepiej. 

 

*** 

 

Tonie okręt. Przerażeni pasażerowie 

proszą księdza, aby odprawił mszę. 

- Nie moje dzieci, już nie zdążę... 

- Księże, to chociaż tę najważniejszą 

część... 

- No chyba że tak - Zgodził się ksiądz, 

zdjął kapelusz i rozpoczął zbieranie 

ofiary. 

 

*** 

Jakim tekstem najlepiej wyrwać 

studentkę? 

- Mam żarcie! 

  

*** 

Kładłem się właśnie spać, gdy 

usłyszałem alarm w moim 

samochodzie. Podszedłem do okna 

 i zobaczyłem trzech biegnących 

dzieciaków. A to małe gnojki – 

pomyślałem – jak im się udało 

wydostać z bagażnika? 

  

    Raven 

 

 

Drużyna siatkarzy może być dumna ze swojego sukcesu, teraz są najlepsi 

w powiecie 
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Od redakcji  

- 

c.d. Kim jest 

psychonauta ? 

 

 

 

 

Nauka nie rozpatruje kwestii, które 

nie mogą zostać potwierdzone 

doświadczeniem. Gdyby nauka w 

swoim założeniu miała walkę z 

czymkolwiek więcej niż z niewiedzą, 

utraciłaby rzetelność i stałaby się 

pseudonauką. Najgorszy naukowiec, 

to ten, który zakłada, że jego teza 

zostanie potwierdzona, gdyż 

nieświadomie modyfikuje badania. 

Ludzie walcząc o wolność i 

oświecenie społeczeństwa przez 

eliminację religii sami pogrążają się 

w iluzji – iluzji wiary w aktualne 

paradygmaty, które z całą pewnością 

(jak zwykle) padną za kilkadziesiąt 

do kilkuset lat. Mistycyzm to 

doświadczenia subiektywne. 

 Podsumowując  psychoanuta 

to osoba doświadczająca celowo 

wywołanych zmian świadomości 

(doświadczeń psychodelicznych), w 

celu poznania swojego umysłu 

poprzez bezpośrednie doświadczenie. 

Zmianę stanu świadomości wywołują 

często poprzez zażycie 

psychodelików, lub deprywację 

sensoryczną Celem psychonauty są 

również doświadczenia związane ze 

świadomym snem. Nie każdy może 

zostać psychonautą, lecz ten, kto się 

wyróżnia ze społeczeństwa., kto 

wychodzi poza szereg i jest gotowy 

na duże poświęcenia.    

 

Martyna Sałacińska 

Już 13 stycznia ruszył kolejny, 

dwudziesty pierwszy finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 

tym roku zbierano pieniądze dla 

tych najmłodszych, jak również dla 

seniorów. Akcja przebiegała pod 

hasłem „Dla ratowania życia dzieci i 

godnej opieki medycznej seniorów. ‘’  
WOŚP można wspomóc w przeróżny 

sposób, od wrzucania monet i 

banknotów do puszek wolontariuszy 

po licytowanie przedmiotów na 

aukcjach, można też zapalić e-serce na 

stronie  e-serce.wosp.org.pl. Niech 

dzień dwudziestego pierwszego finału 

pozostanie dniem pozytywnym, 

pogodnym, otwierającym nasze serca, 

niech pomoc będzie hasłem 

sztandarowym nie tylko tego  dnia. 

Natalia Brzezińska 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej 

Pomocy! 

 

Styczeń to miesiąc szczególny, nie 

tylko, dlatego, że poprawiamy 

oceny, ale także ze względu na to, że 

w związku z Nowym Rokiem 

stawiamy przed sobą cele i zadania. 

Nie oszukujmy się, wiele z nich nie 

udaje nam się zrealizować, ale 

powinniśmy być zadowoleni, jeśli 

chociażby jedno z nich uda nam się 

doprowadzić do końca.  

Nasze marzenia zaczynają buzować 

nam w głowie i myślimy coraz 

częściej o tym, jak by tu sięgnąć 

naszego Mont Everestu. Choćby się 

wydawało to trudne to w gruncie 

rzeczy, nie powinno nam sprawiać 

trudności, ponieważ gdy człowiek 

czegoś naprawdę chce, osiąga to. 

Nawiązując do marzeń, życzymy w 

Nowym Roku ich spełnienia i 

czerpania z życia samych rarytasów, a 

przede wszystkim konsekwencji w 

dążeniu do zaplanowanych celów. 

        Redakcja 

Sylwester! 

 
Noc, na którą każdy młody człowiek 

czeka z nadzieją, że rodzice pozwolą 

mu spędzić ją poza domem. Gdy to 

wypali, każdy ma już swoje plany, 

najbardziej modne są domówki w 

,,swoim gronie'', czyli wśród 

najbliższych przyjaciół.  

 

W Sylwestra pojawia się alkohol, nawet 

gdyby nikt nie chciał pić, alkohol być 

musi, chociażby po to, by zrobić sobie 

pamiątkowe zdjęcie. 

 Na tę noc czeka wielu, zwłaszcza, że 

wśród młodzieży zaczynają pierwsze 

miłostki, wśród najbliższych znajomych 

pojawi się ten, bądź ta jedyna. Zazwyczaj 

młodzieńcze zaloty kończą się na 

rozmowie przy chipsach i paluszkach, 

jednak wielu ma nadzieję, że gdy wybije 

północ, składając życzenia, będą mogli 

pocałować ukochaną osobę. 

 

Sylwester trwa dopóki wszyscy „nie 

padną”, czyli niedługo po przywitaniu 

Nowego Roku, a ja z tej okazji życzę 

Wam samych, szóstek w dzienniku 

 i Szczęścia. 

Sylwia Fergińska 

 

 

http://e-serce.wosp.org.pl/
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota 

Rutkowska i Beat 

 

Kim jest psychonauta ? 

 

à rebours 

 
Bóg, kasa i rock’n’roll - flashback 

 

Zespół Szkół Poligraficzno-

Księgarskich 

im. Zenona Klemensiewicza w 

Krakowie organizuje konkurs 

literacki ‘’Pawie pióro’’, w którym 

pozwoliłam sobie wziąć udział. 

Należało napisać pracę, która będzie 

stanowić prezentację i ocenę utworu 

literackiego opublikowanego przez 

współczesnego autora polskiego. 

Wybrałam książkę ‘’Bóg, kasa i 

Rock’n’roll ‘’ Szymona Hołowni i 

Marcina Prokopa. Oto fragment 

mojej pracy. 

 

Książka Marcina Prokopa i Szymona 

Hołowni skierowana jest do ludzi o 

otwartych umysłach, takich, którzy nie 

boją się podjąć ryzyka odważnego 

myślenia. Do tych, którzy, pomimo że 

mają już poukładane pewne rzeczy, nie 

boją się ich zakwestionować. Daje do 

myślenia, zaczynamy zastanawiać się 

od nowa nad sprawami, które 

wydawałoby się mamy już 

uporządkowane.  To rozmowa dwóch 

przyjaciół, którzy dyskutują o rzeczach 

ważnych i istotnych. Nie zawsze 

kończy się ona konsensusem, ale nie 

ma w niej agresji, walki o swoje racje.  

Książka ta to nie sztywny, patetyczny 

dialog, ale również dawka ironii, 

nieprzeciętnego, inteligentnego 

humoru, który sprawia, że czytając ją, 

odnosimy wrażenie bycia obecnym 

podczas tej rozmowy. Atmosfera, 

usystematyzowanie tematów, podział 

na rozdziały, są w niej niezwykle 

ważne. Natłok myśli, argumentów 

jest tak „galaktyczny”, że gdyby nie 

rozdzielenie i podzielenie ich 

częściami, byłoby trudno się w nich 

odnaleźć. Daje określony zapis 

poglądów i rozmów. Następuje w 

niej zderzenie dwóch odmiennych 

ideologii, Boga, religii, pieniędzy, 

muzyki i tak zwanej popkultury, co 

doprowadza niekiedy do „burzy 

mózgów”, a kiedy indziej do sytuacji 

stabilnej, w której każdy z 

interlokutorów pozostaje przy 

swoim.  Tematy poruszane w 

książce, są w naszej obecnej sytuacji 

politycznej i gospodarczej na pewno 

dyskusyjne. Panuje przekonanie o 

wolności wyznaniowej, niektórzy 

proponują odłączenie Kościoła od 

państwa, a z drugiej strony mamy 

kabotyństwo polityków i ciągłe 

utrudnianie narodowi życia. Ludzie 

są albo za rozdzieleniem państwa i 

Kościoła albo przeciw. Jedni 

„maczają palce w politycznym 

tyglu” czerpiąc przy tym korzyści, 

drudzy są obsadzani w rolach 

epizodycznych. Język, jakim 

posługują się autorzy książki jest 

zrozumiały, jasny, precyzyjny. „Bóg, 

kasa i rock’n’roll” to „rozmowa – 

rzeka”. 

 

Natalia Brzezińska 

Kim jest psychoanuta? 

To dość ciekawy i 

nieznany neologizm, 

wiąże się z nim wiele 

wręcz fascynujących 

tematów. Psychonauta 

nie jest narkomanem, 

to człowiek, który 

stosuje psychodeliki, 

jako katalizatory 

reakcji myślowych, nie, 

jako środki na relaks, 

czy po prostu czystą 

zabawę.  
Psychonauta to 

naukowiec i odkrywca, 

zazwyczaj człowiek 

nadzwyczajny, o 

nieprzeciętnej 

inteligencji, dziwnych 

zainteresowaniach i 

dziwnym sposobie bycia. 

„Eksperymentuje” na 

sobie i ze swych 

doświadczeń wyciąga 

wnioski, które poszerzają 

i udoskonalają jego 

świadomość, zmieniają 

go, zbliżają do... No 

właśnie, do czego? 

Wielu psychonautów nie 

wie, że nim jest i często 

potrafią zgubić swój cel, 

zmierzając ku ciemnej 

stronie mocy. 

Psychoanutyka jest też 

niebezpieczna, 

zdecydowanie nie jest to 

coś, do czego chcę 

zachęcić. Wręcz 

przeciwnie, ale jeśli już 

jesteś psychonautą, 

bądź chcesz 

postudiować bandę 

freaków, to zapraszam 

do przeczytania. 

William White w 

skrócie mówił, że 

psychonautyka to 

rozwój duchowy przy 

wykorzystaniu 

substancji 

chemicznych, głównie, 

a niemal wyłącznie 

„psychodelików”, ale 

również można 

osiągnąć podobny efekt 

przez medytację, 

muzykę, rozmyślania 

dążąc do doskonałości i 

poznania siebie oraz 

tajemnic wszechświata i 

jego magicznej strony. 

Kwestia pozostaje 

niezbadana i wciąż jest 

tu masa niejasności, 

poza tym żaden 

naukowiec nie zdołał 

jeszcze dowieść, że 

świadomość i jej 

ewentualne zaburzenia 

są wynikiem 

działalności mózgu. 

Istnieje równie wiele 

sprawdzonych 

dowodów na to, że 

świadomość nie jest 

funkcją mózgu, lecz 

odrębną częścią 

psychiki ludzkiej. 

Najtęższe umysły nauki 

(A.Enstein, N. Bohr i 

wielu współczesnych) 

wierzyły w Boga, 

właśnie, dlatego, że 

rozumieli dość dużo, by 

wyłapać finezyjną 

konstrukcję 

wszechświata na 

poziomie dla nas 

niepojętym. Zgadzam 

się, że wiara ułatwia 

kontrolę i daje oparcie 

metafizyczne, lecz w 

żadnym razie nie 

uwalnia od 

decydowania i 

samostanowienia o 

sobie. Każda licząca się 

religia zakłada istnienie 

wolnej woli, wraz z 

wynikającą stąd 

bezustanną 

koniecznością 

dokonywania wyborów. 

Zła od dobra nie 

odróżnia się po 

pozorach, dlatego wiara 

nakłada na Ciebie tym 

głębszy obowiązek 

analizy wyborów i 

świadomego 

decydowania o swoim 

losie. 

cd. str. 15 
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„What differs and what 

links the UK and US” 

już 25 stycznia 

 

 

My dzieci z dworca Zoo 

„My dzieci z dworca 

Zoo” to niezwykle 

drastycznie spisana 

historia pewnej 

dziewczyny z Berlina. 

Książka ta ukazuje 

problemy dzisiejszej 

młodzieży, która nie 

radzi sobie z własnym 

życiem i z własnymi 

problemami.  
 

W tej historii już nie 

jesteśmy biernymi 

odbiorcami, lecz 

znajdujemy się w centrum 

wydarzeń widzimy, jak 

Christiane dokonuję 

przerażających wyborów i 

niszczy swoje życie. 

Mimo iż ta książka została 

napisana ponad 20 lat 

temu jest jeszcze ogólnie 

dostępna i popularna.  

Możemy w niej 

zaobserwować jak  

zachowują się osoby 

uzależnione. Jest to dobra 

lektura dla młodzieży  i 

dla rodziców. Dorośli 

mogą więcej zrozumieć i 

zmienić swój 

dotychczasowy pogląd na 

życie swoich dzieci. 

  Opowieść ta dzieje się w 

zachodnim Berlinie, jest o 

typowej nastolatce, która 

w dzieciństwie była bita 

przez ojca pijaka. Nasza 

bohaterka przeżyła 

rozwód rodziców i 

zamieszkała z matką. 

Dziewczyna wychowała 

się na ulicy, gdzie 

sposobem na zabicie 

nudy były tzw. 

„miękkie narkotyki”. Z 

czasem to już nie 

wystarczało sięgnęła po 

heroinę. Z początku 

udaje jej się zataić swój 

nałóg przed matką, 

jednak z upływem czasu 

prawda wychodzi na 

jaw. Bohaterka zostaję 

wyrzucona z domu i 

trafia do środowiska 

narkotykowego, gdzie z 

braku pieniędzy trafia 

na Dworzec Zoo, 

zostaje prostytutką. 

Wkrótce wpada w 

problemy z prawem i 

musi ukrywać się przed 

policją. Oto, co się stało 

z piętnastoletnią 

dziewczyną, która nie 

miała oparcia w 

bliskich. 

  „My dzieci z dworca 

Zoo” to książka 

ukazująca bardzo 

tragiczne losy głównej 

bohaterki. Przerywa 

ona, bowiem zmowę 

milczenia pośród 

narkomanów  -

panującą w tamtych 

czasach.  

W czasie czytania 

powoli 

uświadamiamy sobie, 

że, żyjemy w 

czasach, w których 

jesteśmy 

uświadamiani o 

działaniu 

narkotyków, a tak 

naprawdę nic nie 

wiemy.  

Ta książka to 

tragiczne losy 

dziewczyny, wiele 

nas uczą i są 

przestrogą dla osób, 

które zaczynają z 

tego typu używkami. 

Po przeczytaniu jej 

można znaleźć wiele 

odpowiedzi na trudne 

pytania i książka ta 

może nam pomóc 

wybrać właściwą 

drogę. 

 

Martyna Sałacińska 

 

Na koniec zostawiłam zespół, który 

jest dla mnie ewenementem. Chodzi o 

Sorry Boys   - warszawską grupę, 

która od lat przewija się w polskim 

biznesie muzycznym i mimo wielu 

nagród na naszych rodzimych 

festiwalach, nie mogą jeszcze mówić 

o karierze i sławie, jaka bez wątpienia 

im się należy. Kiedy wysłuchałam 

jednej z ich piosenek (zresztą w 

całkiem dziwnych okolicznościach, 

ponieważ po wywiadzie, którego 

udzielali TVN24) byłam w szoku, że 

ich muzyka jest na tak wysokim 

poziomie oraz że zamiast ich 

promować, zostawia się ich samym 

sobie. Charakterystyczny głos 

wokalistki zapada w pamięć, a po 

kilkukrotnym wysłuchaniu piosenek, 

nie można się już od niej uwolnić. 

Warte przesłuchania:  

Monika Brodka: „Dancing shoes”, 

„Varsovie”, “W pięciu smakach” 

KAMP!: „Heats”, „Melt”, „Sulk”  

The Cuts: „Pokój na jedną noc”, 

„Anastazja”, „Stereo” 

Sorry Boys: „Chance”, „Cancer 

sign love”, „I feel life”  

Marta Czekalska 

 

 

c.d. Kącik 

muzyczny 

 

 

 

Co łączy, a co różni współczesną 

światową potęgę i dawne mocarstwo 

kolonialne? Jak wygląda życie  

w tych krajach? Już niedługo 

będziemy mogli się tego dowiedzieć. 

Przy pokoju nauczycielskim zostanie 

udostępniona  wystawa na ten właśnie 

temat. Tam w spokoju będzie można 

pogłębić swoją wiedzę o kilka 

ciekawostek. Zainteresowani będą 

mogli poznać wiele interesujących 

faktów  na temat obydwu mocarstw 

już 25 stycznia. Wystawa potrwa na 

tyle długo, by każdy, kto chce, mógł ją 

w spokoju obejrzeć. 

Autorką wystawy jest Marta Czekalska 

i stworzyła ją w 

ramach „Regionalnego programu 

stypendialnego dla uczniów 

szczególnie uzdolnionych”.   

 

Klasa Ic Technikum na Placu 

Zamkowym w Warszawie – to był 

bardzo udany wyjazd 
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Przedmioty zdawane  

na maturze (deklaracje 

uczniów) 

 

Kącik muzyczny 
 

przedmiot poziom Ilość osób 

Polski podstawowy 162 

Polski rozszerzony 3 

Angielski podstawowy 141 

Angielski rozszerzony 13 

Niemiecki podstawowy 17 

Niemiecki rozszerzony 1 

Rosyjski podstawowy 4 

Rosyjski rozszerzony 1 

Biologia podstawowy 10 

Biologia rozszerzony 3 

Chemia podstawowy 6 

Chemia rozszerzony 1 

Fizyka 
i astronomia 

podstawowy 17 

Geografia podstawowy 27 

Geografia rozszerzony 1 

Historia podstawowy 7 

Historia rozszerzony 1 

Matematyka podstawowy 162 

Matematyka rozszerzony 21 

WOS podstawowy 21 

WOS rozszerzony 2 

 

 

Sukces siatkarzy „Osiemdziesiątki” 

ucieszył wszystkich miłośników tego 

sportu, zwłaszcza kibiców szkolnej 

drużyny.  W powiatowych 

zawodach, które odbyły się 4 

stycznia w hali sochaczewskiego 

MOSiR-u, pokonali oni pozostałe 

sochaczewskie szkoły średnie.  
W finale wygrali z drużyną Zespołu 

Szkół w Teresinie 2: 0 (25: 18, 25: 23) 

– (w półfinale pokonali „Ogrodnik” 

2:0). Było to bardzo efektowne 

zwycięstwo, chłopcy pokazali 

ambicję, wolę walki a przede 

wszystkim skuteczność, która 

pozwoliła im pokonać rywali.  

Kilkuletnia praca pod kierunkiem 

Macieja Misiaka - nauczyciela i 

trenera - przyniosła oczekiwane 

efekty. To bardzo dobra drużyna, 

bojowa, pełna zapała i wyjątkowo 

zgrana. Jej trzon stanowią chłopcy z 

trzecich klas technikum, chociaż są i 

młodsi, będą, więc mogli również w 

następnym roku reprezentować szkołę 

i na pewno dostarczą wielu emocji 

miłośnikom tego sportu. Kibice 

drużyny czekają na ich kolejne 

sukcesy. 

 

Oto skład zwycięskiej reprezentacji: 

1. Nowak Adrian 3CT 

2. Jagoda Dominik 3CT 

3. Krakowiak Albert 3CT  

4. Krakowiak Tomasz 1W 

5. Wódka Marcin 3BT 

6. Walędziak Damian 3BT 

Na początku  zacznę od osoby, 

którą praktycznie każdy zna, a 

przez długi czas nie była ona 

doceniania w dostateczny sposób. 

Chodzi tu o Monikę Brodkę, 

której kariera zaczęła się bardzo 

dawno temu, bo aż w roku 2004. 

Od tamtego czasu wokalistka 

bardzo się rozwinęła, co słychać na 

jej ostatnim albumie – „Granda”. 

 Tak naprawdę sama byłam dość 

sceptycznie nastawiona, do tego 

stopnia, że przekonałam się do niej 

po obejrzeniu jej występu na Top 

Trendy, gdzie właśnie „Granda” 

zdobyła wysokie miejsce ze względu 

na sprzedaż. Już trochę czasu minęło 

od tamtego wydarzenia, co więcej 

Brodka wydała mini album „LAX” – 

obydwie piosenki („Dancing Shoes” 

i „Varsovie”) bardzo mi się 

spodobały, a teledyski do nich 

przypomniały mi te, 

wyprodukowane na brytyjskiej 

scenie niezależnej. Co więcej, nie 

odczuwałam fałszu  i 

kombinatorstwa, z jakim można się 

spotkać, oglądając inne dzieła 

naszych rodzimych artystów,  którzy 

postanowili podbić zagraniczny 

rynek, ale nie wiedzą zbytnio, jak się 

do tego zabrać i przypomina to 

trochę podchody kota do jeża. 

Kolejną nadzieją polskiej muzyki 

Zgodnie z obietnicą zaczynamy podróż  

po polskim rynku muzycznym.   

może być zespół KAMP!, o którym 

nie można zapomnieć, szczególnie, 

kiedy wcześniej wspominałam o 

Monice Brodce. Dlaczego? Grupa 

grająca elektroniczny pop 

zremiksowała jeden z jej utworów i 

całkiem nieźle im się to udało. Ich 

autorska muzyka przypomina mi o 

muzyce lat 80., na której zostałam 

 wychowana.  Na żywo są obłędni, co 

sprawia, że ludzie bawią się razem z 

nimi, chociaż nigdy wcześniej ich nie 

znali lub zazwyczaj nie słuchają takiej 

muzyki. Niestety, do niedawna można 

było słuchać ich głównie na 

festiwalach, bo dopiero teraz udało się 

im wydać swoją pierwszą płytę, mimo 

że istnieją od kilku lat. W polskiej Pile 

od pewnego czasu działa zespół, który 

ci „odważni” nazywają nawet 

spadkobiercami brytyjskiego giganta – 

Depeche Mode. Można się z tym 

zgodzić, ponieważ zespół The Cuts 

gra podobną elektroniczną muzykę z 

domieszką indie-rockowcyh brzmień. 

Co więcej, śpiewają głównie po 

polsku. Przesłuchując trzy płyty, jakie 

do tej pory udało się im wydać, można 

zauważyć, że zespół nie spoczywa na 

laurach, a rozwija się. Ostatnia z płyt 

„Zimne słońce” właśnie szturmuje 

polskie listy przebojów i mam 

nadzieję, że utrzymają się tam jak 

najdłużej.   

c.d. s. 

 

 

Najlepsi w powiecie! 

 7. Nowak Michał 1ET 

8.Tomecki Mateusz 1BT 

9. Rąg Damian 4ET 

10. Przybysławski Paweł 4 CT 

11. Wesołowski Mateusz 3CT 

12. Zieliński Radosław 2CT 

13. Gąsiorowski Dominik 2CT 

14. Mitrowski Mateusz 2CT 

gbg 
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Koniec Świata w rytmie Pogo  

Jak wszyscy zapewne wiemy, 21 

grudnia 2012 r według przepowiedni 

Majów, miała nastąpić zagłada 

ludzkości. Ale jako że jest to ''święto 

ruchome'', a nam nie czas jeszcze 

umierać, czemu by z tej okazji nie 

zorganizować koncertu.  

 

Od godz. 19 00 do ok 23 00 Przystań 

nad Bzurą, zgromadziła około dwustu 

osób, którzy nie bacząc na -15 stopni na 

dworze, postanowili ten wyjątkowy 

wieczór, spędzić na koncercie. Nie 

zabrakło również ludzi z naszej szkoły, 

którzy preferują mocne brzmienia. 

Mimo mrozu na zewnątrz, w środku 

panowała naprawdę gorąca rockowa 

atmosfera, zapierająca dech w piersiach 

oraz nieodzowny element każdego 

koncertu - pogo.  

Zagrali: FOBIA, DETOXIFICATION, 

PACIERZ, aCTAGGA, 

MANIPULACJA tutejsze zespoły, 

których charakteryzuje brzmienie od 

Post Punku po Melodic Metal. Jednakże 

ciężko byłoby mi  wskazać ekipę, która 

wzbudziła największy zachwyt wśród 

fanów. Przy tych kilku godzinach dobrej 

muzyki można było naprawdę 

zapomnieć o wszystkim, pogrążając się 

jedynie w rytmie piosenek, zarówno 

znanych jak i słyszanych po raz 

pierwszy.  

Gratuluję organizatorom pomysłu 

odnośnie tematu przewodniego. Impreza 

wypadła świetnie - moim zdaniem i z 

niecierpliwością wyczekuję na kolejne 

tego typu wydarzenia. 

 

Raven 

 

 
Na zewnątrz -15 C, a w bunkrze 

niektórzy zrzucali swoje marynary 

 

 

Publiczność była zachwycona 

 

Pacierz zespół typowo punkowy 

Pod wieloma względami to będzie 

szczególny rok w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Praktycznego. 7 

Maja rozpoczną się egzaminy 

maturalne, przystąpią do nich 162 

osoby, to będą tegoroczni absolwenci, 

ponadto, jak co roku, swych sił 

spróbują również ci, którym nie 

powiodło się w ubiegłych latach.  
Ten rocznik maturalny jest w 

„Osiemdziesiątce” zdecydowanie 

bardziej liczny niż ubiegłoroczny czy 

jeszcze wcześniejsze, a zważywszy 

wchodzący do szkół średnich niż 

demograficzny prawdopodobnie 

nieprędko zdarzy się podobny. Już we 

wrześniu przyszli maturzyści składali 

deklaracje, o przystąpieniu do matury. 

Język polski, matematyka i język obcy 

nowożytny zdawane na poziomie 

podstawowym są obowiązkowe.  Do 7 

lutego można dokonywać zmian w 

deklaracji maturalnej – tzn. zmienić 

poziom albo przedmiot dodatkowy.  Ze 

złożonych deklaracji wynika, że w ZS 

CKP do matury przystąpią 162 osoby!  

Uczniowie w większości decydują się 

zdawać egzamin maturalny na poziomie 

podstawowym, nieliczni wybierają 

poziom rozszerzony, np. tylko 3 osoby 

wybrały poziom rozszerzony z języka 

polskiego, z angielskiego 17, ale już z 

matematyki 21. Jeśli chodzi  o język 

obcy, niezmiennie od kilku lat 

najpopularniejszy jest angielski (141 

osób), a niemiecki (18) i rosyjski (5) 

zdają nieliczni. Bardzo dużym 

zainteresowaniem, jako przedmiot 

dodatkowy, od lat cieszy się geografia, 

którą w tym roku wybrało 27 osób, 

ponadto niektórzy decydują się na wos 

- 21 uczniów, 17 osób zamierza 

zdawać fizykę i astronomię – 

większość na poziomie podstawowym. 

Niewielu uczniów zdecydowało się 

zdawać chemię, czy też biologię. 

Tendencja od lat utrzymująca się w ZS 

CKP jest taka sama, uczniowie chętnie 

sięgają po przedmioty, które pozornie 

są łatwe – np. geografia, dopiero 

zderzenie z rzeczywistością – na 

przykład próbne egzaminy - sprawia, 

że rozważniej podchodzą do wyboru 

przedmiotów. Decyzje, które do tej 

pory podjęli nie są jeszcze ostateczne, 

a podane liczby płynne, nie należy 

jednak czekać do ostatniej chwili, 

czyli do 7 lutego.  

Wybór przedmiotu oraz poziom, na 

jakim uczniowie będą go zdawać musi 

być dobrze przemyślany. Każdy 

powinien dokładnie sprawdzić, jakie 

wymagania w zakresie egzaminu 

maturalnego ma wymarzona uczelnia.  

Niestety, by dostać się na większość 

obleganych i popularnych kierunków 

zazwyczaj potrzebna jest matura na 

poziomie rozszerzonym, często także 

jeden przedmiot dodatkowy nie 

wystarczy. Dlatego tak ważne jest, by 

tegoroczni maturzyści przemyśleli 

swoje decyzje, ponieważ mogą one 

zaważyć na ich przyszłości.  

Grażyna Bolimowska-Gajda 

 

Maturalne przymiarki!  
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Szał Studniówki! 

 26 stycznia w Kuźni 

Napoleońskiej, odbędzie się 

studniówka ZS CKP. W imprezie 

udział weźmie około 300 osób, w 

tym 164 z naszej szkoły.  
Będą również tzw. „wolni strzelcy 

którzy liczą na dobrą zabawę i 

przyjdą bez osób towarzyszących. 

Uczniowie „80” płacą 300 zł, a 

osoby spoza 120 zł.  

Organizatorami całej imprezy są 

rodzice. Pani Iwona Pakulska uczy 

poloneza naszych absolwentów. 

Będą tańczyć 84 pary. Nauka jest 

ciężka, ale efekty zapewne będą 

piękne.  

Maturzystom  najbardziej podoba się 

zapis w menu „rosół, jako zupa”. 

Menu zawsze budzi emocje, niemal 

równie duże jak kreacje! Rodzice 

zatrudnili  a uczniowie wybrali 

zespół „Toledo”, by pomógł w 

dobrej zabawie.  Grupa zapewne 

spisze się świetnie, muzyka będzie 

niezapomniana tak samo jak i cała 

studniówka.  

Dodatkowe  atrakcje to 

nauczycielski walc, zawsze bardzo 

efektowny tak jak polonez oraz 

przedstawienie przygotowane przez 

maturzystów. 

A od redakcji i całej szkoły życzenia 

udanej zabawy, a po studniówce 

dobrze zdanych egzaminów! · 

 

Klaudia Janiak 

Szarpnięcie struną! 

Jako że rok 2013 dopiero się zaczął 

chcielibyśmy przedstawić Wam 

najważniejsze gwiazdy, które 

wystąpią w Polsce w tym roku. 

 Clan of Xymox w Szczecinie-zespół 

grający muzykę określaną, jako Dark 

wave zagra 19 stycznia w 

Szczecińskim klubie „Alter Ego”  

Yasmin Levyv – gwiazda izraelskiej 

sceny muzycznej da cztery koncerty w 

Polsce: 21 stycznia – Poznań, Aula 

UAM, 23 stycznia – Gdańska 

Filharmonia Bałtycka, 24 stycznia – 

Wrocław, Synagoga pod Białym 

Bocianem, 26 stycznia – Warszawa, 

klub Palladium 

Slash – gwiazda rocka zagra 13 lutego 

w katowickim Spodku  

Matisyahu – wykonawca muzyki 

reggae zagra 28 lutego w Hali Stulecia 

we Wrocławiu 

Mumford & Sons – zespół, który grał 

na Open’erze wystąpi 4 marca w 

warszawskiej „Stodole” 

Chris Botti - jeden z najbardziej 

rozpoznawalnych wykonawców 

jazzowych da w Polsce 5 koncertów: w 

Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, 

Gdyni i Zabrzu 

Hurts – zespół grający muzykę synth-

popową wystąpi w Warszawie w 

Palladium 

Mark Knopfler – zawita w Atlas 

Arenie 8 Maja 

Eric Clapton – artysta zahaczy o 

Polskę w trasie 50-lecia jego 

twórczości 7 Czerwca 

The xx… - młodzi wykonawcy dadzą 

występ 14 Maja na Torwarze 

Lana Del Rey – także zagra w 

Torwarze tyle, że 2 Czerwca 

Ramstein, Slayer i inni wystąpią 

między 4 a 5 Czerwca na lotnisku 

Bemowo w Warszawie 

Green Day – punk-rockowcy dadzą 

występ 18 czeerwca w łódzkiej Atlas 

Arenie  

 Dead Can Dance x 3 – grupa grająca 

muzykę elektryczną zawita aż w trzech 

miastach: we Wrocławiu, Sopocie i 

Zabrzu 

Sigur Ros – islandzki zespól zagra 25 

Czerwca w Amfiteatrze Parku 

Sowińskiego  

Kraftwerk – legenda muzyki 

elektronicznej zagra 28 czerwca w 

Starej Gazowni w Poznaniu 

Blur, Kings Of Leon, Queens of the 

Stone Age i Arctic Monkeys zagrają na 

Heineken Open'er Festival  

Iron Maiden – wykonawca muzyki 

metalowej wystąpi 3 lipca w łódzkiej 

Atlas Arenie oraz 4 lipca w 

trójmieskiej Ergo Arenie 

Depeche Mode i Roger Waters – 

zawitają na stadionie narodowym 25 

lipca 

Wiele gwiazd wystąpi od 1 do 3 Lipca 

na Przystanku Woodstock. Będą to 

m.in. Emir Kusturica, Atari Teenage 

Riot czy Anthrax 
IAMX - zagra 22 listopada w 

krakowskim klubie Studio oraz dzień 

później w warszawskiej Stodole. 

 

Dominik Sobczak 

 

 Jak widać podróżujemy 

 z Cichaczem2, a towarzystwo tak 

uznanych tytułów bardzo nam 

odpowiada 

 Teraz najwięcej emocji budzi 

studniówka, o maturze 

pomyślą potem… 

Podróże z Cichaczem2 
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TOWARZYSKA 

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

 

 
 
 

Krótka jazda z Szekspirem! 

 

widownią” i też nieźle się bawili, po 

prostu tym razem zaiskrzyło. 

Okazuje się, że Szekspir nie musi 

być ani nudny, ani trudny 

zwłaszcza, jeśli, odnosi się go do 

współczesności, snuje ciekawe 

analogie, interpretuje w sposób 

żartobliwy i trochę prześmiewczy. 

Był, więc rapowany „Otello”, który 

zachwycił publiczność, „Makbet” 

po góralsku wzbudził salwy 

śmiechu, a „Romeo i Julia” w 

męskiej, trzyosobowej obsadzie 

bawił niesamowicie. Na finał 

obejrzeliśmy najkrótszą, 

kilkusekundową wersję „Hamleta”. 

Niewątpliwie gwiazdą 

przedstawienia był Dariusz Sikorski, 

który zauroczył publiczność 

bezpośredniością, temperamentem i 

celnymi ripostami. Ten spektakl 

grany jest już od kilku sezonów i 

nieustanie bawi i cieszy uszy i oczy 

widzów. Teatr nie musi, więc 

nudzić, niektórzy od razu 

deklarowali chęć udziału w 

kolejnym przedstawieniu. 

Trzymamy za słowo.  

G. Gajda 

 

DZIEŁA WSZYSTKIE 

SZEKSPIRA 

reż. Włodzimierz Kaczkowski 

- Polish szekspir company 

„Dzieła wszystkie Szekspira” to 

tytuł spektaklu, który w 

niekonwencjonalny sposób 

przedstawia sztuki geniusza ze 

Stratfordu. 4 grudnia właśnie ten 

spektakl obejrzeli uczniowie 

naszej szkoły.  
86 osób (klasy I a LO, Ic, Ib, IIa, 

IIIb Technikum, I b LO) - tak dużą 

grupą odwiedziliśmy Warszawskie 

Centrum Edukacji na Starym 

Mieście.  To była doskonała 

zabawa, dwie godziny upłynęły 

niezauważenie, zapewne, dlatego, 

że aktorzy włączyli publiczność do 

swojego spektaklu.  Nasi uczniowie 

mogli wystąpić na scenie - 

Dominika Błaszczyk z I ct przez 

długą chwilę była Ofelią, a 

asystował jej w tej scenie Dominik 

Ćwiek.  

 Generalnie dialog między 

publicznością i aktorami został 

nawiązany i to w sensie 

dosłownym. Sądzę, że również 

aktorzy poczuli „prawdziwą więź z 

  

Dominika i Dominik 

zadebiutowali z powodzeniem 

Aktorzy proponowali coś… 

na  ugaszenie pragnienia 

 
Spektakl był odjazdowy! W kuluarach można pogadać i 

obejrzeć wystawę 

DZIEŁA WSZYSTKIE 

SZEKSPIRA 

reż. Włodzimierz Kaczkowski 

- Polish Szekspir Company 

PREMIERA 27/03/1998 

Tłumaczenie, adaptacja i reżyseria: 

Włodzimierz Kaczkowski  

Scenografia: Tomasz Larek  

Muzyka: Tomasz Łuc  

Aktorzy: Jarosław Domin, Dariusz 

Sikorski, Łukasz Matecki 

 
Na scenie ani prze chwilę nie było 
nudno 

 


