Dobry żart tynfa

MIESIĘCZNIK

wart!
Jasio mówi do siostry:
- Cicho bądź, bo ciebie nie słyszę
***
Żona skarży się mężowi:
- Kochanie czuje się jak Kopciuszek z
bajki.
- Obiecywałem ci, że będzie jak w
bajce!
***

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!

***
Jak Królewna Śnieżka budzi
krasnoludków?
- 7 up.
***

NUMER 6 (116)
SOCHACZEW
15 luty 2013r.
CENA - DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr.

Przychodzi krasnoludek do apteki:
- Poproszę aspirynę.
- Zapakować?
- A nie, poturlam...

Przychodzi księżniczka do lusterka i
mówi:
- lustereczko, lustereczko powiedz przecie,
kto jest najpiękniejszy na świecie?
A lusterko odpowiada:
- Odsuń się bo nie widzę

***
Kapciuszek płacze.
Przychodzi wróżka i mówi:
- kopciuszku czemu płaczesz?
- Bo nie mogę iść dziś na bal!
- A czemu nie możesz iść dziś na bal?
- Bo bal jest jutro!
***
W stumilowym lesie pojawił się
wielki dzik.
Wszyscy się pochowali w domach a
dzik idzie do domu Puchatka i puka.
Przestraszony Puchatek pyta:
- Kto tam?
- To ja, prosiaczek. Z wojska
wróciłem!

Nasze VIP-y, czyli szkolna elita naukowa, na czele z dyrekcją!

Jesteśmy na Facebooku!
Rys. Agata Nowakowska

Cichacz2-ZSCKP Sochaczew
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Jest nas

prawie

tysiąc!
Co się działo między początkiem a
końcem pierwszego
semestru? Jedni
przychodzili inni odchodzili. W
Liceum
Ogólnokształcącym
na
początku semestru było 152 uczniów
na koniec 154 – przybyło uczniów
w I b, która teraz liczy 24 osoby.
W Technikum również nie obyło się
bez roszad – zaczynało naukę 456
uczniów kończy pierwszy semestr 444
– ubyło 12. Najwięcej zmian, jak
łatwo się domyślić, jest w klasach
pierwszych, niektórzy nie mają jeszcze
sprecyzowanych
zainteresowań
i
dopiero szukają własnej drogi.
W Zasadniczej Szkole Zawodowej
zaczynało pierwszy semestr 308,
kończyło 294 – ubyło 14. Okazuje się,
że najliczniejszą klasą była, Iz – na
początku semestru 36 uczniów, na
koniec semestru 29.
Ze szkolnej statystyki wynika, że jest
nas 939 uczniów, wraz z Technikum
Uzupełniającym!

Od redakcji:
Kochaj wszystkich. Ufaj niewielu.
Bądź gotów do walki, ale jej nie
wszczynaj. Pielęgnuj przyjaźnie.—
— William Shakespeare (Szekspir)
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Walentynkowe
szaleństwo
Walentynki to święto zakochanych,
które obchodzone jest 14 lutego.
Tego dnia ludzie wysyłają do
ukochanych „walentynkę” - wiersz
albo wyznanie miłosne. Niekiedy
obdarzają się upominkami takimi
jak: kwiaty, biżuteria czy pluszowe
maskotki.
Walentynki to święto wszystkich
zakochanych, zarówno tych, którzy są
zakochani, jak i tych, którzy są
nieśmiali i obawiają się wyznać
swoje uczucie.
Właśnie takie
samotne
osoby
krytykują
zazwyczaj to święto, ponieważ
uważają je za przereklamowane.
Każdy w ten dzień chciałby dostać
coś szczególnego, dowiedzieć się, że
jest kimś szczególnym w życiu
drugiej osoby. Singli tego dnia irytuje
widok zakochanych par, które na
każdym kroku okazują sobie miłość,
trzymając się za ręce itp. Walentynki
jednak to szczególny dzień, na który
warto starannie przygotować coś
wyjątkowego,
aby
zaskoczyć
pozytywnie swojego partnera lub
partnerkę. Taką okazję można uczcić
na wiele rozmaitych sposobów, nie
tylko
poprzez
wzajemne
obdarowywanie się prezentami, ale
można też przygotować romantyczną
kolację przy blasku świec Symbolem
Walentynek jest serce, które, na co
dzień jest także znakiem miłości. W
szkołach młodzież organizuje pocztę
walentynkową, dzięki której możemy

wyznać swoje uczucia drugiej osobie.
W radiu puszczanych jest wiele piosenek
o miłości, szczęśliwej lub też tej
nieszczęśliwej. Pamiętajmy, więc aby
tego dnia szczególnie uczcić uczucie,
które chyba jest najważniejsze na
świecie, ponieważ świadomość, że ktoś
obdarza nas miłością motywuje nas do
życia, spełniania swoich marzeń i
wszystkiego, co dobre.
P.

Rys. Agata Nowakowska
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à rebours

Pstryk!
W piątek 15.lutego poznaliśmy
oficjalne
wyniki
Powiatowego
Konkursu Fotograficznego.
W kategorii gimnazja zwyciężyła
Aleksandra Bartosiak z Gimnazjum w
Kątach, II miejsce zajęła również
uczennica Gimnazjum w Kątach Katarzyna Adamczyk. III miejsce
przypadło uczennicy Gimnazjum Katarzyna
Nr 1 Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota
w Sochaczewie Dagmarze Koperskiej.
Rutkowska i Beat
Nagrody w tej kategorii ufundowała
Uśmiechnięta laureatka
pani dyrektor Julia Jakubowska
odbiera dyplom.
W kategorii: szkoły ponadgimnazjalne
konkurs wygrała Paulina Turkowska kl. IV ct, II miejsce zajęła Elwira Lot
z klasy III dt, a III uczeń kl.IV ctJakub Stolarski. Dla tej kategorii
nagrody
ufundowało
Starostwo
Powiatowe.
Konkurs
przygotowała
i
przeprowadziła
Ewa
Chaberopiekun
świetlicy
szkolnej.
Wszystkim laureatom serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do udziału
w następnych edycjach konkursu.
Zwycięstwo satysfakcjonuje!

Odbiór nagrody to sama
przyjemność!
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Wybór tego najlepszego
niełatwy

Anomalie: temperatura maleje
-bezrobocie rośnie

Już od dobrych trzech lat słychać tu i
ówdzie pogłoski, że bezrobocie w Polsce
rośnie, że studenci po ukończeniu
studiów
nie
mają
na
rynku
zagwarantowanego
miejsca
pracy.
Zbywa się ludzi odpowiedziami typu:
„Oddzwonimy”
„damy
znać
w
najbliższym czasie”. Tak się jednak nie
dzieje. Gdybyśmy spoczęli na laurach w
poszukiwaniu zatrudnienia, nasze konto
w banku długo nie zobaczyłoby kwoty
na swojej stronie. O pracę po prostu jest
trudno. Coraz trudniej. Ci najwytrwalsi
walczą o godny byt i jak pokazują media
potrafią od czwartej rano koczować pod
urzędem pracy i czekać na swój
numerek.
W urzędzie zatrudniani są nowi
pracownicy,
bo
kolejki
z
tymi
najwytrwalszymi są jak za czasów
PRL-u do sklepów. W sumie bardzo łatwo
dojrzeć podobieństwo. Kiedyś ludzie stali
„za czymś”, czego nie było, albo można
było to nabyć „pod ladą”, teraz natomiast
historia zatacza koło. Ludzie stoją „za
czymś”, czego chcą, a państwo im nie
potrafi tego zapewnić. Ba, chyba, że ma się
tzw. „kontakty” mniejsze lub większe.
Ciocię, która ma znajomą, albo wujka,
który zna kolegę kolegi, który jest w stanie
porozmawiać gdzie trzeba i załatwić nam
zaczepienie się w obecnej sytuacji
gdziekolwiek, byleby dochód był stały.

Najmniejsza krajowa - no problem.
Prawdę
mówiąc
należałoby
się
zastanowić czy to państwo nie
kontroluje gospodarki państwowej czy
obywatele
stali
się
mniej
przedsiębiorczy, więcej wymagający od
rządzących niż od siebie, niepotrafiący
wziąć sprawy w swoje ręce. A może
społeczeństwo obywatelskie, jako model
kształtujący państwo nie wdał się
jeszcze w krew.
Nieprzystosowani czekają, aż państwo
im da, a jeśli tak się nie dzieje to
powstają dzikie burdy, manifestacje,
strajki, głosy przeciw i nieuzasadnione
wybuchy krytyki. Cel - zmniejszyć
bezrobocie, sprawić, by ludzie mogli
liczyć na państwo i vice versa, by
wynagrodzenie było adekwatne do
zasług, by matka nie musiała wysyłać
głodnego dziecka do szkoły, bo nie ma,
z czym zrobić mu kanapki, bo ma 800zł
na przeżycie, by wreszcie ludzie mogli
odetchnąć i wyluzować, a nie w nerwach
obgryzając paznokcie spekulować, co
nasz kochany rząd kolejnego wymyśli.
Obietnice spełzły na niczym. Jak to
mówią „ obiecanki cacanki, a głupiemu
radość”.
Nie bardzo. Dostrzec można ruch
wyzwoleńczy.
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cd. Anomalie:

temperatura maleje
-bezrobocie rośnie
Jeśli przez słowo demokratyczne
rozumiemy decydowanie o losach kraju
całego społeczeństwa, a nie tylko
upoważnionych
do
tego
dzięki
wyborom 460 posłów.
Ci to mają dobrze. Stylowe życie,
stylowe ubrania, stylowe mieszkania,
stylowe jedzenie. Życie mlekiem i
miodem płynące. Mleko też przecież
nie zwykłe, lepsze, takie, po którym
szofer odwozi Cię do domu. Niby
rolnictwo na przestrzeni lat, aż tak
bardzo nie uległo zmianie, mimo
specjalizacji upraw i wprowadzeniu
nowych gatunków i odmian roślin i
zwierząt,
nowocześniejszej
mechanizacji, ale jak widać płód
rolny nie ten sam. Prawdziwego
mleka już nie posmakujesz, jeszcze
ciepłego, prosto od krowy.
Luksus rzecz zbędna. Ciekawe, jak
ktoś, kto wychodzi z restauracji
zjadłszy przed chwilą klopsiki cielęce
pod beszamelem patrzy w oczy
przechodniowi, który chodzi w starych
i może już podziurawionych butach,
wracając z pracy umęczony. Trapi mnie
to, jak to jest, że jeden nie ma, co do
gara włożyć, a drugi to, co najlepsze
zamawia na wynos, tłumacząc się, że
sałatka musi być koniecznie polana
sosem winegret, bo za koperkowym to
on nie przepada. Absurd, ironia,
groteska, kabaret, cyrk w jednym z
Dodą wjeżdżającą na słoniu.

Cyrk
Nam młodym nie podoba się to, co
się dzieje w naszym kraju. Młodzi
ludzie z wyższym wykształceniem
nie mogą znaleźć pracy –
(adekwatnej do wykształcenia), a
jeśli takową znajdą pracują za 1300
zł brutto minimalna płaca w kraju
to 1600 zł, gdy koszt wynajmu
kawalerki w Sochaczewie to 800 zł
na miesiąc. Do tej sumy musimy
doliczyć rachunki za prąd, wodę,
telefon, Internet etc., po czym na
życie zostaje nam ok. 150 zł, z czego
w miesiącu jeden człowiek wydaje
połowę na chleb, nie licząc wędliny,
masła
i
innych
produktów
potrzebnych do życia.
Aby kupić jakieś łóżko, by mieć, na
czym spać młodzi muszą zaciągać
kredyt, którego potem nie są w stanie
spłacić. To powoduje kolejne
problemy,
od
małej
pensji
odprowadzane małe podatki, brak
środków w budżecie państwa, na
służbę zdrowia, drogi, wypłaty dla
osób pracujących na rzecz państwa.
Rośnie dług publiczny, który na dzień
dzisiejszy wynosi około 25 tysięcy
złotych na osobę. Państwo popada w
długi, ludzie popadają w długi,
wyjeżdżają
za
granicę
w
poszukiwaniu lepiej płatnej pracy.
Polskie państwo powoli upada. Unia
Europejska dyktuje nam warunki,
często nie do przyjęcia. To, co się
dzieje z Polską to jest cyrk.

Natalia Brzezińska

4

Damian Lewandowski
N
a
t
a

W rocznicę...
Nie tak dawno obchodziliśmy 150
rocznicę
wybuchu
powstania
styczniowego
rozpoczętego
Manifestem z 22 stycznia 1863r. przez
Tymczasowy Rząd Narodowy, w
którym
wzywał
on
wszystkich
mieszkańców
przedrozbiorowej
Rzeczypospolitej w imię wolności,
niepodległości i sprawiedliwości do
walki z Imperium Rosyjskim. Na ten
apel reagowali młodsi i starsi, szlachta
i chłopi, mieszczanie i Żydzi, artyści
(np. Jan Matejko przewiózł broń
przez granicę.) Powstanie, które
wybuchło, było największym z
wszystkich powstań narodowych, a
swoim zasięgiem ogarnęło prawie cały
zabór rosyjski: Królestwo Polskie,
Litwę i częściowo Ukrainę. Pomimo
ogromnej przewagi wroga walki
trwały aż do późnej jesieni 1864r.
Podziemne państwo stworzone przez
Rząd Narodowy funkcjonowało do
końca 1864r.
Starcia z Rosjanami miały
charakter wojny partyzanckiej. Podczas
powstania stoczono ok. 1200 bitew i
potyczek. Na początku powstańcy
odnosili sukcesy, jednak z czasem
zaczęli przegrywać w nierównej walce.
W walkach zginęło kilkadziesiąt tysięcy
powstańców, a w ramach represji
popowstaniowych
wykonano
karę
śmierci na blisko 1000 osobach, w tym
na przywódcach powstania. Na katorgę
lub zesłanie na Syberię skazano 38 tys.
osób, a ok. 10 tys. było zmuszonych do
emigracji.
Konfiskowano
majątki,

zamykano nieliczne istniejące jeszcze
ośrodki myśli niezależnej. Ziemie
polskie pogrążyły się w żałobie
narodowej.
Pomimo klęski militarnej,
zryw powstańczy umocnił polską
świadomość narodową i dążenia
niepodległościowe
następnych
pokoleń. Marian Langiewicz, dyktator
i generał wojsk antypowstańczych
napisał:, Kraj, który ma takich
żołnierzy, musi być wolnym i
potężnym.
Towarzysze
broni!
Ojczyzna i historia Was nie zapomni”.
Powstanie styczniowe to jedno z
najważniejszych wydarzeń w dziejach
Polski na trwałe wpisane w naszą
tożsamość narodową. Legenda i etos
powstania styczniowego legły u
podstaw
odrodzonej
Polski,
a
poświęcenia
powstańców
doprowadziły do odrodzenia naszej
państwowości po 123 latach niewoli w
1918r.
Dziś słyszy się głosy, że
powstanie było niepotrzebne i próbuje
się lekceważyć rolę, jaką odegrało ono
w historii Polski. Niestety polski Sejm
większością głosów stwierdził, że
rocznica
ta
nie
jest
godna
upamiętnienia. Lecz my pamiętajmy o
bohaterach stycznia!
Błażej Kaliński kl. Ia LO
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Św. Walenty

W przerwie między lekcjami

Jak co roku nasz Samorząd
Uczniowski zadbał o odpowiednią
oprawę tego święta i zorganizował
szereg atrakcji. Można było nabyć
różyczkę dla swojej sympatii,
wziąć udział w loterii fantowej lub
wysłać
liścik
pocztą
walentynkową. A wszystko to
odbywało się przy nastrojowej
muzyce płynącej z radiowęzła.
Wszystkim zakochanym życzymy
dużo szczęścia w miłości.
Czerwono mi!

Walentynki to świetny
pretekst do świętowania
Słodkości, dla pozujących
par!

Ostatnio w telewizji mówi się dużo o
szkole. Można o tym pisać długo i w
nieskończoność, ale ja chcę poruszyć
temat
przerwy.
Przerwa to jeden z najważniejszych
momentów podczas dnia w szkole.
Większość uczniów przeżywa 45
minut lekcji, jako coś najgorszego na
świecie i tylko czeka, aż zadzwoni
dzwonek, żeby wyjść z … sali grozy?
Kiedy
wreszcie
zakończy
się
odliczanie, na korytarzach zaczyna się
chaos. Uczniowie odpoczywają i
nabierają sił przed kolejną torturą
trwającą 45 minut. Oczywiście każdy
ma swój sposób na spędzenie przerwy.
Przytoczę kilka z nich, ale nie za dużo.
Najczęściej
uczniowie
odrabiają
lekcje na przerwach, bo zapomnieli,
albo były one za trudne. Druga opcja
spędzania przerwy to jest chodzenie
po holu na każdym piętrze, co jest
trochę dziwne, bo od takiego
chodzenia może się w głowie zakręcić,
ale jeśli ktoś to lubi…
Podczas przerwy między lekcjami
dzieciaki chcą po prostu pogadać o
czymś przyziemnym, a nie o jakiś
niestworzonych rzeczach, które słyszą
na lekcjach. Coraz częściej widać na
przerwach młodzież bawiącą się
komórkami, niektórzy potrafią wysłać
nawet kilkanaście SMS-ów podczas 20
minutowej przerwy i najczęściej do
osób, które są w pobliżu. Nauczyciele
są oburzeni, jeżeli, na lekcji zadzwoni
komuś komórka. Zapominają, że sami

korzystają z takiego samego cudu
techniki.
Istnieją także inne metody spędzania
przerwy. Są tacy, co obmyślają, jak
wymknąć się na papieroska. Te osoby
mają swoje sposoby, jak to zrobić, ale
ich nie opiszę, by nie wydać tych
uczniów, którzy lubią się… dotleniać.
Na przerwach dochodzi nieraz do
cichych kłótni pomiędzy uczniami czy
mają urwać się z jednej lub dwóch
ostatnich
lekcji.
I tak mniej więcej wyglądają przerwy
w polskich szkołach. Myślę, że kilku
starszym osobom przypomniałyby się
przerwy z ich czasów. Ciekawe... Może
trzeba by było pogrzebać w archiwum i
popytać rodziców, jak za czasów
mundurkowych wyglądały przerwy.
Jędrzejewski Bartosz kl. IIa LO

Rys. Agata Nowakowska
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Dzień z życia ucznia
Każdy dzień z życia ucznia wygląda
tak samo!
Rano wstaję o bardzo nieprzyzwoitej
porze - przed siódmą. Zwykle w
wakacje o tej porze przekładam się z
jednego boku na drugi. Wstawanie, a
raczej ściągnięcie się z łóżka zajmuje
mi 10 minut. Idę do łazienki,
ubieram się. Gdy mam jeść już
śniadanie, okazuje się, że zaraz się
spóźnię. Nim wyjdę z domu do
szkoły, szukam w międzyczasie
kluczy, butów oraz czapki. A to
wszystko,
dlatego,
że
mam
sprawdzian na pierwszej lekcji!!! To
nie do pomyślenia! Mój mózg o tej
porze jeszcze śpi i pochrapuje, a ja
mam pisać sprawdzian!
Gdy wchodzę do szkoły potykam się
o
wszystko.
Przed
lekcją
przypominam sobie wszystko, bo jak
zwykle nic nie pamiętam. Dzwoni
dzwonek. Wchodzimy do klasy
jakbyśmy szli na jakąś rzeź. Jakoś
"zlatują" mi wszystkie lekcje.
Najlepsze są przerwy. O tak tylko
szkoda, że takie krótkie. Moim
zdaniem dla uczniów 31 godzin
lekcyjnych tygodniowo to stanowczo
za dużo! Oczywiście każdy mówi, że
co tam nauka, pestka. Gdy pójdę do
pracy to wtedy będę dopiero
zmęczony. A to nieprawda! Bo ja,
gdy przychodzę ze szkoły muszę się
jeszcze uczyć. A dorosły pracujący
człowiek ma już wolne. To nie fair!
No, ale cóż na to poradzić. Gdy
przychodzę ze szkoły, zdejmuję
plecak w biegu i od razu biegnę do

6

kuchni po jedzenie. No przecież jak
człowiek głodny to zły, więc trzeba się
posilić, zważywszy na to, że od rana nic
nie jadłem. Gdy już coś "wciągnę"
muszę
się
jakoś
zrelaksować.
Najczęściej zasiadam do komputera.
Przeglądam różne ciekawe strony z… i
piszę z kolegami. No nic czas leci, a ja
nawet pracy domowej nie odrobiłem!
Szukam gdzieś plecaka i zasiadam do
pracy domowej. Po odrobieniu prawie
wszystkiego wymiękam. Mózg się
lasuje i zaraz chyba się wszystko we
mnie zagotuje. Stanowczo za dużo tej
nauki. Trzeba gdzieś wyjść!
Kiedy wracam do domu przypomina mi
się, że nie odrobiłem dwóch zadań z
matmy. Jakoś udaje mi się sklecić te
zadania. No dobra jednego nie umiałem
do końca rozwiązać. Najwyżej odpisze
się jutro na przerwie.
Jem kolację, oglądam film w telewizji
lub piszę sms-y. Ehh... Już późno. Idę
się umyć i wyczyścić zęby. Potem
stwierdzam, że noc jest młoda i trzeba
jeszcze coś zrobić. Niekiedy znów idę
do komputera i słucham muzyki lub po
prostu robię coś innego. Gdy już mi się
ślepia zamykają jest środek nocy i
wszyscy śpią, idę spać. W międzyczasie
myślę sobie, jak ten czas szybko leci.
Jednak doba powinna trwać 48 godzin.
A tak na nic nie starcza czasu. Nie
można nic ciekawego zrobić, może
jedynie tylko w weekend. Myślę, że
każdy dzień z życia ucznia jest taki
sam: nudny i szary. Nauka zajmuje
nam większość czasu i dlatego jesteśmy
zestresowani i zmęczeni.
Jakub Miszczak
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To trzeba obejrzeć!

Ja jestem panem

Django

(…)
Rozwiązaniem sprowadzenia pupila do
domu, okazała się pogoń z łopatą, której
towarzyszył szereg przekleństw. Tutaj
coś sprostuję. Gdyby ów sąsiad, był w
posiadaniu kota, z pewnością nie
biegłby za nim, no chyba, że jest idiotą.
Dlatego też, wyłącznie psa mogę
obwiniać za spotkanie z dziwnym
sąsiadem. Więcej porównań? Dobrze.
Koty są czyściochami, nie zostawiają
swoich odchodów gdzie popadnie.
Tylko sierściuchy są w posiadaniu pary
cudownych, fluorescencyjnych ślepi i
posiadają zdolność, gwałtownej emisji
kłębu kłaczków w kierunku wroga.
Oscar Wilde kiedyś powiedział:
„Ludzi można z grubsza podzielić na
dwie kategorie: miłośników kotów i
osoby poszkodowane przez los.'' Jakże
trafne stwierdzenie, nic dodać nic ująć.
A teraz muszę się oddalić, bo coś
głodnego prezentuje mi swoje zdolności
wokalne pod oknem.
Aleksandra Dramińska kl IIaLO

Django to nowy film Quentina
Tarantino, który premierę w Polsce
miał 18 stycznia 2013r. Widać w nim
klasyczne dla tego reżysera dialogi,
bohaterów oraz nagłe zwroty akcji
Da się łatwo dostrzec podobieństwo
do innych dzieł Tarantino, lecz każde
z nich ma swój niepowtarzalny
klimat, który trzyma w napięciu do
ostatnich minut filmu.
Akcja Django dzieję się dwa lata przed
woją
secesyjną
w
południowej
Ameryce, kiedy to czarnoskóry
tytułowy bohater (Jammie Foxx) jest
wykupiony
przez
niemieckiego
dentystę Schultza (Christopher Waltz),
aby pomóc mu wykonać pewne
zadanie.
Niemiec
w
ramach
podziękowań pomaga wyrwać żonę
Django,
Broomhildę
(Kerry
Washington) z rąk Calvina Candie
(Leonardo Di Caprio). O brutalnym i
krwawym filmie chyba nie muszę
mówić fanom Quentina Tarantino, lecz
mogę go polecić także nowym
odbiorcom. Wciągająca fabuła, dobra
gra aktorska, scenografia, która
przenosi nas w tamte czasy czy
chociaż genialna reżyseria - to tylko
kilka powodów, dla których warto
zobaczyć ten film.
No, ale nie będę już więcej o nim
mówił, tylko zapraszam wszystkich do
kina:)

Rys. Agata Nowakowska

Dominik Sobczak
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Ja jestem panem, uświadom to sobie, czyli

Studniówkowy szał!

kilka słów o kociej naturze

aa

Żadne zwierzę nie budzi tylu
skrajnych emocji, co koty. Może,
dlatego, że choć towarzyszą nam od
wieków, to nigdy, nie udało nam się
do końca ich oswoić. Kot zawsze
chadza własnymi ścieżkami. Nie
będzie cieszył się sztucznie i nie ma
zamiaru podporządkowywać się
człowiekowi niczym pies. Wie to,
zapewne, każdy posiadacz tego
niezwykłego futrzaka. Nie jest to
stworzenie,
odpowiednie
dla
każdego człowieka, jako pupil.
Osoba, będąca w posiadaniu
kociaka, musi być przygotowana na
to, że pewnego dnia, to ona będzie
zwracała się do swojego sierściucha,
Milordzie'' akceptując i spełniając
wszelkie zachcianki ulubieńca.
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Składa się na to: spanie na 1/4 części
łóżka, trzymanie otwartych drzwi tak
długo aż hrabia postanowi je
przekroczyć
oraz
dzielenie
się
posiłkiem.
A
właściwie
najsmaczniejszymi jego elementami.
Trochę faktów z historii
Skąd,
zatem
tak
wielkie
zainteresowanie sierściuchami? Nie
mówię
tylko
i
wyłącznie
o
współczesnych czasach. Należy się tu
odnieść również do odległych nam
epok. W starożytnym Egipcie, zabicie
kota groziło karą śmierci. A jeśli
zwierzę umarło śmiercią naturalną,
wszyscy członkowie rodziny, do której
należał kot, na znak żałoby musieli golić
brwi. W średniowieczu natomiast,
czarne koty uznawano za wcielenie
szatana, obwiniano je za wszelkie
nieszczęścia i palono na stosie,
podobnie jak czarownice. Od całkowitej
zagłady,
zwierzaki
uratowała
nawiedzająca Europę plaga myszy i
szczurów.
Kot vs. pies - odwieczna walka
Dlaczego uważam, że kot jest lepszym
pupilem od psa? Powodów jest kilka. To
nie kot będzie biegł za tobą i
przeraźliwie miauczał, gdy będziesz iść
wieczorem ulicą. Koty nie rzucą się na
ciebie, bo i po co? Czy słyszał ktoś
kiedyś o kocie, który zagryzł, bądź
zadrapał na śmierć swojego opiekuna
bez powodu? Nie? A psom przecież się
zdarza. Ostatnio, wracając do domu
natknęłam się na pewnego upierdliwego
sąsiada, któremu uciekł pies.

Do tanga trzeba dwojga!

Cud, miód i orzeszki!

Tańce wygibańce!

Przytulanki!

Cyk, pstryk i zdjęcie gotowe!

Romantyczne spojrzenie!

7

KRONIKA

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

Osiemdziesiątka na studniówce
Ponad 350 osób z Zespołu Szkół
Centrum
Kształcenia
Praktycznego bawiło się podczas
tegorocznej studniówki. Od kilku
lat
ta
najważniejsza
dla
maturzystów impreza odbywa się
poza szkołą, zawsze na około sto
dni przed maturą - tym razem 26
stycznia. W tym roku wybór padł
na Kuźnię Napoleońską – obecny
rocznik maturzystów w ZS CKP
jest wyjątkowo liczny, a rzadko,
która sala w Sochaczewie i okolicy
może pomieścić taką ilość osób.
Studniówka zwykle budzi ogromne
emocje – dziewczyny chcą się
„pokazać”, wyróżnić, być widoczne
na balu i niektórym to się udaje –
kilka ekstrawaganckich kreacji
można
było
dostrzec.
Przeważały krótkie sukienki, ale nie
były to małe czarne, chociaż takie
czasem się zdarzały… Kilka
maturzystek wystąpiło w sukniach
długich – kolory od białych po
amarantowe i czerwono-czarne, –
jak co roku można było zauważyć
dużą swobodę w wyborze kreacji,
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które niekoniecznie miały charakter
wieczorowy, ale były efektowne.
Chłopcy tradycyjnie postawili na
klasyczną elegancję i zdecydowali się
na garnitury, w ich przypadku obyło
się bez ekstrawagancji.
Początek studniówki to polonez w
wykonaniu 84 par, poprowadzony
przez
dyrektor
szkoły
Julię
Jakubowską – układ choreograficzny
i ilość par imponujące. Kolejnym
punktem
programu
był
walc
profesorski – jedyna taka okazja,
żeby sprawdzić nie tylko własne
umiejętności taneczne, ale i …
nauczycieli, dla obu stron to niełatwa
próba.
W
pierwszej
części
studniówki,
mającej
charakter
bardziej
oficjalny,
uczniowie
dziękowali rodzicom - organizatorom
i sponsorom tej niezwykle udanej
zabawy – a wydatek to na pewno
kilkusetzłotowy – nie mówiąc o
przypadkach
ekstremalnych
ze
względu na ekstra kreację - a także
nauczycielom
zwłaszcza
wychowawcom, którzy wspierali
działania rodziców.

Stałym
punktem
zabawy
studniówkowej
w
„Osiemdziesiątce” jest program
artystyczny, przygotowywany przez
uczniów zwykle pod dyskretną
opieką polonistek, tym razem Marii
Kowalskiej i Marii Cendeckiej.
Program
utrzymany
był
w
konwencji satyryczno-komediowej,
osadzony - jakżeby inaczej - w
szkolnych realiach z licznymi
aluzjami do konkretnych lekcji i
nauczycieli. Publiczność reagowała
żywiołowo, na finał tej części
zabawy męska część tegorocznych
maturzystów zaprezentowała taniec
- bardzo energetyczny i działający
na wyobraźnię damskiej części
widowni.
Potem tańce trwały już do rana,
przerywane tylko posiłkami i
licznymi sesjami fotograficznymi,
indywidualnymi i zbiorowymi, – co
prawda
królowej
podwiązki
oficjalnie
nie
wybrano,
ale
faworytek do tytułu było sporo wystarczy popatrzeć na zdjęcia!
Chciałoby
się
powiedzieć,
przeżyjmy to jeszcze raz!

Poloneza czas zacząć…

Grażyna Bolimowska-Gajda

Serduszka puka w rytmie
cza-cza…

W pierwszej parze dyrektor
Julia Jakubowska
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