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CENA -  DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIK

W numerze:
Ekologia na dziś!
Osiemdziesiątka” też pomaga!

Szukajcie nas na facebooku!
Cichacz2-ZSCKP Sochaczew

Dobry żart tynfa wart!           

Rys. Agata Nowakowska

Rząd ma nowy pomysł na rozwiązanie 
problemu głodu i bezrobocia? Proponuje, 
by głodni zjedli bezrobotnych.
***

Dziadzio Stasiek parkuje starego 
rozgruchotanego maluszka pod sejmem.
Wyskakuje ochroniarz: ·- Panie, zjeżdżaj 
pan stąd! To jest sejm, tu się kręcą 
posłowie i senatorowie!
Dziadek na to: ·- Ja się nie boję, mam 
alarm!
***

Przyszedł krasnal do apteki i pyta: ·- Czy 
jest aspiryna?
- Jest. Zapakować?
- Nie, potoczę.
***

Siedzi dziecko z rodzicami.
Nagle dziecko pyta się ojca: ·- Tatusiu, 
dlaczego ożeniłeś się z mamusią?
- No widzisz! Nawet dziecko nie potrafi 
tego zrozumieć.
***
- Wiesz, nasz sąsiad dwa miesiące temu 
ogłuchł!
- A jak to znosi jego żona?
- Jeszcze nie zauważyła...
***
Żona do męża: ·- Musimy poważnie 
porozmawiać.

- Dobrze Kotku, zaczynaj a ja skoczę po 
piwko!
***

- Kochanie, co wolisz - banany czy 
truskawki?
- Na bazarze jesteś, skarbie?
- Nie, w aptece.

Chęć niesienia pomocy innym  czyni nas lepszymi ludźmi
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Od redakcji:Edukacja Ekologiczna Koncertomania

W  środę-20  lutego  odbyło  się  kolejne 
spotkanie w ramach projektu edukacji 
ekologicznej  prowadzone  przez 
przedstawiciela  fundacji  "Nasza 
Ziemia”, panią Katarzynę Dydrych. 
W  projekcie  uczestniczą  uczniowie  klas 
pierwszych.  Temat  zajęć  obejmował  tym 
razem  zagrożenia  bioróżnorodności  i 
inwazyjnych  gatunków obcych  w Polsce. 
W ramach projektu działa  w szkole punkt 
wymiany  ładowarek,  zbiórka  zużytych 
telefonów  komórkowych,  baterii, 
organizowane  są  akcje  sprzątania  świata. 
Zachęcamy  wszystkich  do  udziału  w 
projekcie, organizowanym przez opiekuna 
świetlicy panią Ewę Chaber.

Marcowy  numer  naszej  szkolnej 
gazetki  niesie  ze  sobą  przesłanie 
przede wszystkim o tym, jak ważne 
jest  ludzkie  życie  i  pomoc  ludziom 
słabszym od nas.  Jest  ona nie tylko 
naszym  obowiązkiem,  ale  powinna 
wypływać  z  potrzeby  serca.  Nigdy 
nie  wiadomo,  kiedy  my  będziemy 
potrzebowali  odrobiny  dobroci  od 
innych. 
Gimnazjaliści  dowiedzą  się,  jaką 
ofertę  przygotowała dla nich 80-tka, 
a Sara namówi ich do dołączenia do 
naszej  przyjaznej,  szkolnej 
społeczności! 
Wesołych Świąt!
Z racji  tego,  że zbliżają się święta 
Wielkiej  Nocy,  będzie  można 
przeczytać  i  zastanowić  się  nad 
sensem  naszego  życia.  Do  czego 
nasze działania nas prowadzą?

Pozdrawiamy  

Koncert  to jednak nie tylko muzyka – to 
ogromne  widowisko  z  grą  świateł, 
efektownymi  wizualizacjami  i  wszystko 
przeżywa się pośród setek, a nawet tysięcy 
ludzi, którzy nieraz uważają tą muzykę za 
całe  swoje  życie.  Zdarza  się,  że  wśród 
znajomych  nie  ma  osób,  z  którymi 
możemy  podyskutować  o  naszych 
ulubionych artystach. Czasami koncert jest 
jedyną  okazją,  by  spotkać  ludzi  o 
podobnym  guście  muzycznym  i 
zainteresowaniach.
Prócz  zobaczenia  znanych  nam  dobrze 
artystów  na  żywo,  możemy  poznać 
nowych,  początkujących.  Przed  dużymi 
gwiazdami  zazwyczaj  występują  suporty, 
które  mają  rozgrzać  publiczność  przed 
głównym  show.  Czasami  jest  to  ktoś  z 
Polski,  a  czasami wybrany przez  główną 
gwiazdę  i  przywieziony  z  jej  własnego 
kraju.  Na  małych,  lokalnych  koncertach 
często gra  kilka zespołów, by zebrać  jak 
największa publiczność.
Kiedy  ma  się  tylko  możliwość,  wolne 
kilkanaście złotych  i  wolny czas – warto 
wybrać  się  na  koncert.  Jest  to  o  niebo 
lepsza alternatywa dla kolejnego wieczoru 
spędzonego  przed  komputerem  lub 
telewizorem i  oglądania  po raz  tysięczny 
tego samego filmu.

Marta Czekalska

Półki sklepowe w Empiku uginają się 
pod  ciężarem  DVD  z  wydanymi 
koncertami.  Na  samym  youtube  jest 
możliwość  obejrzenia  takich filmików 
całkiem za darmo i to niejednokrotnie 
w wersji HD. Bez wydawania złotówki 
na bilet można obejrzeć show i to z o 
wiele  lepszym widokiem.  niż  nawet  z 
pierwszego  rzędu  pod  samą  sceną. 
Takie  rozwiązanie  ma  wielu 
sympatyków, – „bo lepiej widać”, „bo 
płacę  niejednokrotnie  mniej  niż  za 
bilet”,  „bo  mogę  odtwarzać  go 
w  nieskończoność”.

Kiedyś  tylko  w ten sposób można było 
zobaczyć  swoich idoli  w Polsce  – nasz 
kraj  zawsze  był  zgrabnie  omijany  w 
czasie wszelkich tras koncertowych. Ale 
już  od  kilku  lat  sytuacja  znacznie  się 
poprawia.  Teraz  wszyscy  koncertowi 
maniacy  mają  problemy  natury 
finansowej  i  niejednokrotnie  muszą 
wybierać  i  z  czegoś  rezygnować.
 Pierwszym,  najważniejszym  powodem, 
by  pójść  na  koncert,  jest  posłuchanie 
muzyki.  Przy  współczesnej  technice 
dopiero koncerty na żywo pokazują, czy 
artysta  jest  cokolwiek  wart.  Ponadto 
nigdy w studio nie odda się całej  siły i 
emocji, jaką niesie piosenka. Muzyka nie 
brzmi  jak  z  płyty.  Często  jest  ona 
przetwarzana,  by  dało  się  ją  zagrać  i 
zaśpiewać  na  scenie.  Często  też  stare, 
znane  nam  przeboje  są  zmieniane  w 
nieznaczny,  ale  w  zauważalny  dla  nas 
sposób.

Dbanie o środowisko to jedno z 
podstawowych zadań człowieka. W 
końcu dbamy o to, co daje nam 
życie.
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Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota Rutkowska i 
Beat

Manga à rebours
Czy jesteś gotowy 
na śmierć?

Każdy z nas, chociaż raz zastanawiał 
się,  co  jest  po  drugiej  stronie. 
Wyobrażenia o tym, co będzie, będą 
tak  różne  jak  różni  się  każdy 
człowiek. Boimy się tego, co będzie. A 
może  są  i  tacy,  którzy  się  tego  nie 
obawiają.  Staramy  się  przeżyć  to 
nasze  życie  sensownie.  Idąc  obraną 
przez  siebie  drogą,  spełniając  swoje 
cele,  omijając dziury, a wchodząc w 
zakręt jak najłagodniej w niego wejść 
i nie wywrócić się. Afirmujemy życie, 
wynosimy na piedestał to, co dla nas 
najważniejsze.  Koncentrujemy  siły, 
by  dać  z  siebie  wiele  dobrego,  by 
pomagać, by ułatwić innym przejście 
przez  problemy czasem dla nich nie 
do pokonania. 

Łatwość,  z  jaką  przychodzi  nam 
czynienie  dobra  konstytuuje  nas,  jako 
ludzi  dobrze  spełniających  swoje 
zadania, ludzi prawych, dla których zło 
to  zło,  a  dobro  to  ideał  jeden  z 
głównych. 

Czym jesteśmy bez naszych uczynków? 
Tylko przez nie i dzięki nim stanowimy 
wartość.  Nasze  życie  to  tylko  suma 
kilkudziesięciu  oddechów,  krótka 
chwila  dana  nam  w  darze,  a 
wykorzystać  ją  z  zaleceniami  to  nasz 
obowiązek. Przez tę chwilę decydujemy 
i zapewniamy sobie nasze życie dalsze. 
To  gdzie  będziemy  i  jacy  będziemy 

decydujemy  my  sami.  Każdy  jest 
kowalem  swojego  losu.  Warto 
zatrzymać  się  i  przemyśleć  kilka 
istotnych spraw. 

W  tym  natłoku  klikania  i  ciągłego 
pośpiechu  chwila  oddechu  i 
rozważań  może  być  zbawienna  dla 
naszej duszy. Errare humanum est, in 
errore perservare stultum.
Czy jesteś gotowy na śmierć? 

Natalia Brzezińska

Mangą  nazywamy  japoński  komiks 
czytany  od  prawej  do  lewej.  Jest 
drukowana  głównie  w  czerni  i  bieli, 
nie licząc okładek i ewentualnie kilku 
pierwszych  stron.  Mimo  że  grafika 
waha się od realistycznej do prostej i 
komiksowej,  postacie  posiadają 
„wschodnie”  rysy  i  ogromne  oczy. 
Duże  oczy  są  charakterystycznym 
elementem mangi odkąd w latach 60. 
XX  wieku  Osamu  Tezuka,  twórca 
Astro  Boya,  uznawany  za  ojca 
współczesnej  mangi,  zaczął  tak  je 
rysować,  naśladując  styl  kreskówek 
Disneya.  Nie  wszyscy  artyści  jednak 
trzymają się tej konwencji.
  Anime  to  animowana  ekranizacja 
mang.  Poza  Japonią  tego  słowa używa 
się do określenia japońskich animacji. W 
samej  Japonii  określa  ono  wszystkie 
filmy  i  seriale  animowane,  także  z 
innych  krajów.
 Do  jednych  z  najpopularniejszych 
gatunków  mangi  i  anime  można 
zaliczyć:  ·-  Yaoi -  gatunek  mangi  i 
anime,  w  którym  głównym  elementem 

fabuły  są  związki  męsko-męskie. 
Wydawnictwa  yaoi  zawierają  opisy 
zarówno  scen  emocjonalnych,  jak  i 
erotycznych.
-  Shōnen-ai -   motyw  w  mandze  bądź 
anime, który opiera się na miłości między 
dwójką  mężczyzn.  Wyrażanie  uczuć  w 
shōnen-ai zazwyczaj ogranicza się jedynie 
do  pocałunków,
- Mahō-shōjo - podgatunek mang i anime 
z  gatunku  shōjo-manga,  opowiadający  o 
dziewczynach,  zazwyczaj  nastoletnich, 
posiadających  magiczne  moce.
-  Shōjo-ai  – gatunek  M&A 
skoncentrowany  na  romantycznym 
uczuciu dwóch kobiet.
-  Yuri  – fabuła  skoncentrowana  jest  na 
seksualności  w  związkach  damsko-
damskich.
- Mecha - anime z wielkimi robotami lub 
humanoidami.
-  Moe -  anime  lub  manga  zawierające 
postaci  bardzo  zuchwałe  lub  słodkie.
-  Mahō-shōnen  -  odpowiednik  mahō 
shōjo z chłopcami .
-  Seinen  -  to  gatunek  mangi  i  anime 
przeznaczony  dla  dorosłych  mężczyzn 
oraz  starszej  młodzieży.  Jest  dużo 
poważniejszy od  shonen,  nie  ma w nim 
tyle  humoru,  za to  jest  więcej  powagi  i 
przemocy.
-  Josei  –  kobiecy  odpowiednik  Seinen.
  Zarówno w Mandze jak i Anime, każdy 
może znaleźć coś dla siebie. Mimo że jest 
tu wymienione tylko kilka gatunków, to w 
nich znajduje się  wiele tytułów o różnej 
fabule  i  stylu  rysunku.  Naprawdę 
polecam.

Dorota Gasik

Rys. Mateusz Dąbrowski
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To lubię!

• technik architektury krajobrazu- 
wprost idealne rozwiązanie dla 
tych, którzy chcą żyć w pełnej 
symbiozie z naturą

• technik budownictwa- nauka w 
takiej klasie daje 
przygotowanie do 
projektowania, do 
sporządzania dokumentacji 
technicznej  

• technik logistyk- dział 
przeznaczony dla ludzi 
interesujących się transportem, 
handlem i logistyką

• technik obsługi turystycznej-  to 
nowy kierunek w naszej 
szkole, przeznaczony dla osób 
kochających bliskie i dalekie 
podróże, przygotowujący do 
zarządzania w turystyce, do 
studiowania tego kierunku

Jeśli  zdecydujesz  się  na  technikum, 
zdobędziesz  wiedzę  ogólną  oraz 
uzyskasz przygotowanie zawodowe. 
Możesz wybrać pracę lub studia.

Większość  gimnazjalistów  zastanawia 
się  zapewne,  co  chce  robić  w 
przyszłości,  czym  się  zająć,  by 
utrzymać  życie  na  przyzwoitym 
poziomie, a równocześnie, by robić to, 
co się lubi.
Nasza szkoła jest przyjazna i otwarta dla 
młodych,  kreatywnych  ludzi,  którzy 
wiedzą, czego chcą od życia. To miejsce 
gwarantuje idealny start.  Warto z niego 
skorzystać.
Młodzieży  o  wysokich  ambicjach  i 
pracowitej naturze polecamy dwie klasy 
liceum.  Umysły  ścisłe  odnajdą  się  w 
klasie  o  profilu  politechniczno- 
przyrodniczym z rozszerzoną: geografią 
i  informatyką  oraz  do  wyboru 
matematyką  lub  biologią. 
Przyszli  dziennikarze,  czy ludzie show- 
biznesu powinni spróbować swoich sił w 
klasie  artystyczno-medialnej  z 
rozszerzonym j.  polskim,  j.  angielskim, 
historią oraz zajęciami artystycznymi.

Jeśli jednak wolą po skończeniu szkoły 
średniej  chwalić  się  tytułem technika 
zapraszamy do następujących  klas:
- technik mechanik- dla 
zainteresowanych motoryzacją  
- technik informatyk- zawód 
z przyszłością, bo przecież informatyka 
to nadzieja na przyszłość

Co wybrać po gimnazjum?

Każdy  ma  swój  ulubiony  gatunek 
muzyczny.  W  tym  numerze  będzie  to 
disco-polo i black metal. Oto jakie emocje 
wywołuje muzyka!

Słuchając disco-polo na ogół odprężam się.  
Jak  dla  mnie  tylko  ten  rodzaj  muzyki  ma  
sens.  Słuchając  jej  czuje  się  wolny,  i  
nieograniczony, to mój skok w bok. Jest to  
poezja muzyki.   Niesie ona radość z życia.  
Muzyka  ta  wiążę  się  ogólnie  z  życiem,  
Disco-polo jest czymś, przy czym można się  
nieźle zabawić.

Damian 17 lat

Słuchając  black  metalu  czuję  Ekscytację,  
poczucie  odmienności,  powodujący  ciarki  
mroczny  klimat,  ogromny  zastrzyk  energii  
albo  po  prostu  nastrój  do  przemyśleń.  
Słucham  tej  muzyki  żeby  oderwać  się  od  
ch***wej  rzeczywistości  i  społeczeństwa,  
którego  nienawidzę.  Żeby  poczuć  nutkę  
klimatu  towarzyszącego  
książkom/grom/sesjom fantasy.  Black metal  
czy  metal  satanistyczny  wiąże  się  ze  
Śmiercią,  cielesnością,  szatanem-jako  
symbol buntu etc.,  zaprzeczeniem ogólnych  
wartości  i  wyśmianiem ich.  (Patrz  -  Poeci  
Wyklęci  lub  Fryderyk  Nietzsche)  Black  
Metal  to  bardziej  filozofia.  Promocja  
indywidualizmu.  Własnej  wartości  i  
geniuszu. Czasem wydaje mi się, że to próba  
stworzenia  nadczłowieka.  (Jeśli  będziesz  
musiał objaśnić pewne hasła, to przeczytaj,  
co  nieco  o:  Poezji  Wyklętej,  Fryderyku  

Nietzsche  i  satanizmie  filozoficznej.  Acz  od  
tego  ostatniego  tylko  niektóre  doktryny  
przeplatają  się  z  BlackMetalowymi).  Od  
gówniarza w rajtuzach jarały mnie mroczne,  
sugestywne  klimaty,  a  BM  to  tego  
kwintesencja.  Najprościej  muzykę  tą  mogę  
scharakteryzować  z  czarnymi  machinami  
wojennymi   Uruk-Hai*   z  skrzekiem  i  
hałasem przewijają się  przez  pole  bitwy.  Z  
kosiarkami w tle.
*zainteresowanych odsyłam do Internetu :)

Michał 18 lat

Dominik Sobczak

Rys. Mateusz Dąbrowski

Rys. Mateusz Dąbrowski
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„Osiemdziesiątka” też pomaga! c.d. Co wybrać po gimnazjum?

Uczniowie  „Osiemdziesiątki”  jak  zawsze 
nie  zawiedli,  tym  razem,  jako  potencjalni 
dawcy  szpiku  kostnego  niezbędnego  do 
przeszczepów  ratującym  życie  ludziom 
chorym  na  białaczkę.  Jeśli  pomyślnie 
przejdą  całą  procedurę  dotyczącą  dawców, 
może  niejeden  z  nich  pomoże  chorym  na 
raka krwi.  Ważne, że włączyli  się w akcję 
prowadzoną  przez  Starostwo  Powiatowe, 
Szpital  Miejski  w Sochaczewie  i  Fundację 
Przeciwko  Leukemii.  Najpierw  21  lutego 
uczestniczyli  w  spotkaniu  o  charakterze 
informacyjnym, a 28 marca ponad 50 osób 
oddało swoją krew, która ma być  poddana 
badaniu  i  ono  zdecyduje,  czy  dana  osoba 
zostanie  potencjalnym  dawcą  i  będzie 
włączona do światowego rejestru.
- Jestem dumna z uczniów naszej szkoły – 
mówi dyrektor Julia Jakubowska. Cieszę się, 
że  rozumieją  znaczenie  takich  akcji  i 
zdecydowali  się  pomóc  chorym  na 

białaczkę, że nie są obojętni na cierpienie 
innych.
Osiemdziesiątka uczestniczy w tej  akcji 
po  raz  kolejny,  poprzednia  również 
spotkała się z dużym odzewem. 
-,  Jeśli  mogę  pomóc  chorym  na 
białaczkę,  robię  to,  mówi  -  Patryk 
Pączek z klasy II  a  LO – wiem, jakim 
dramatem  dla  każdego  jest  choroba, 
zwłaszcza taka jak rak krwi. 
W  akcji  uczestniczyć  mogli  wyłącznie 
uczniowie  pełnoletni,  ale  pozostali 
również  interesowali  się  nią  mając 
świadomość,  że  następnym  razem  oni 
również włączą się w działania Fundacji 
Przeciw Leukemii.
gbg

To tylko mały gest, który możemy 
uczynić, aby świat stał się lepszy

Formalności były jednym 
z etapów do stania się dawcą

Jest  jeszcze jedno rozwiązanie dla tych, 
którzy  szybko  chcą  mieć  zawód  i 
rozpocząć pracę. Fachowcy są bezcenni, 
poszukiwani na rynku nie tylko polskim! 
W  tym  przypadku  oferujemy 
następujące zawody:

ϒ         mechanik- monter 
maszyn i urządzeń
ϒ         ślusarz
ϒ         mechanik pojazdów 
samochodowych
ϒ         monter sieci 
i urządzeń sanitarnych 
(hydraulik)
ϒ         elektromechanik 
pojazdów samochodowych
ϒ         blacharz 
samochodowy
ϒ         cukiernik
ϒ         piekarz
ϒ         krawiec
ϒ         elektryk
ϒ         monter elektronik
ϒ         lakiernik
ϒ         murarz- tynkarz
ϒ         fryzjer
ϒ         zegarmistrz
ϒ         złotnik- jubiler
ϒ         betoniarz- zbrojarz
ϒ         dekarz
ϒ         stolarz
ϒ         monter konstrukcji 
budowlanych

ϒ         monter zabudowy i 
robót wykończeniowych
ϒ         introligator
ϒ         blacharz
ϒ         mechanik automatyki 
przemysłowej i urządzeń 
precyzyjnych (nowy zawód)

 
Jeśli chcesz dobrze rozpocząć ten 
najważniejszy etap swojej edukacji, 
wybierz „Osiemdziesiątkę” i ucz się 
z nami!

 
 

Sara

Rys. Mateusz Dąbrowski
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cd. Co z tym 
szkolnictwem?

Damska  część  ciała 
pedagogicznego, z p. Bargiełem na 
pierwszym planie

Być  może  są  to  drobiazgi,  ale  ma  to 
bardzo  duży  wpływ  na  samopoczucie 
ucznia  w  szkole.  Ja  nazwał  bym  to 
ograniczeniem  wolności.  Małym,  ale 
jednak!  Poza  tym  młody  wychowanek 
jest  nie  ma  własnego  zdania  bo 
nauczyciele  narzucają  im  swoje  czy  te 
które każde narzuca im oświata. A więc 
czemu  zarzuca  się  młodym  ludziom 
płytkość skoro oni nawet nie mogą mieć 
swoich poglądów, nie mogą wypowiadać 
swoich  myśli  jeśli  koligują  one  z  tymi 
wyznawanymi  przez  nauczyciela. 
Podsumowując  szkoła  w  niektórych 
aspektach  jest  przydatna  i  ważna  lecz 
powinno  się  jej  przeprowadzić  wiele 
reform.  Młody  człowiek  w  placówce 
oświaty  jest  stłamszony, 
niezaciekawiony,  nie  używa  swojego 
mózgu  tylko  wkuwa  bezsensownie 
formułki  które  do  niczego  mu  się  w 
przyszłości  nie  przyda.  Uczeń  przez  to 
jest  zdenerwowany,  przygnębiony  i  te 
czynniki  przyczyniają  się  do  rozwoju 
wandalizmu  w   Polsce.  Jestem  bardzo 
zaniepokojony sytuacją oświaty w Polsce 
i mimo tego dobra które przekazuję nam 
szkoła-czyli  wiedzy  myślę  że  powinno 
przeprowadzić się wiele istotnych zmian 
które doprowadziłyby do polepszenia się 
toku  myślenia  i  stylu  życia  przyszłych 
pokoleń. 

Dominik Sobczak

Ona tańczy…
w Osiemdziesiątce

1 marca 
Dzień Pamięci

1  marca  obchodzimy  Narodowy  Dzień 
Pamięci, Żołnierzy Wyklętych. 

 To szczególny dzień, w którym cała Polska 
przywraca pamięć o uczestnikach polskiego 
podziemia  niepodległościowego 
walczących  po  1944  roku  z  reżimem 
komunistycznym. Po kilkudziesięciu latach 
zapomnienia  ich  bohaterska  i  niezłomna 
postawa jest  uświadamiana współczesnym 
Polakom.

A my, czy wiemy, kim byli Ci niezłomni? 
Czy  znamy  ich  historię?  Może  warto 
przypomnieć,  choć  fragment  ich  historii  i 
powiedzieć,  dlaczego  to  święto  jest  tak 
ważne dla nas

-"Żołnierze wyklęci" to żołnierze polskiego 
zbrojnego  podziemia  niepodległościowego 
walczący  przez  lata  z  reżimem 
komunistycznym.  Ludzie  skazani  przez 
komunistów  na  zapomnienie,  na 
nieistnienie  w  społecznej  świadomości. 
Przez  dziesięciolecia  zniesławiani, 
opluwani  -  wykluczeni  z  narodowej 
pamięci. Byli to bardzo wartościowi ludzie 
i  kto  wie  jak  wyglądałaby  teraz  Polska, 
gdyby  to  oni  przejęli  władzę.  Chociażby 
General  brygady  August  Emil  Fieldorf 
„Nil”  czy  Rotmistrz  Witold  Pilecki. 
Wszystkich  zachęcam  do  zgłębienia  ich 
biografii  oraz  godnego  uczczenia  Ich 
pamięci.

Błażej Kaliński kl. Ia LO

Szalone pomysły chłopaków a naszej 
szkoły  na  pewno  spodobały  się 
dziewczyną.  Spontaniczność  zawsze 
na tak!

8  marca  nasi  chłopcy  dali  czadu!!! 
Wszystkie  dziewczyny  (uczennice  i 
nauczycielki) były zachwycone,   chłopcy 
tańczyli  niczym  Justin  Bieber  albo  i 
lepiej…
Brakowało  tylko  blasków fleszy  z  gazet 
sochaczewskich,   na  szczęście  redakcja 
Cichacza była w pobliżu  

Rys. Mateusz Dąbrowski
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Co z tym szkolnictwem? Internet - drugie życie?

Internet  w  dzisiejszych  czasach  jest 
rzeczą  wręcz  niezbędną.  Korzystają  z 
niego  praktycznie  wszyscy  –  wielkie 
korporacje,  biura,  małe  firmy  a  także 
każdy człowiek. Wydawać by się mogło 
że Internet jest rzeczą pożyteczną, która 
ułatwia nam i pomaga w życiu. Ale czy 
na pewno tak jest?  

Na  początku  powinniśmy zastanowić  się 
do czego tak naprawdę służy sieć. Hmm – 
do wszystkiego! I to nie w przenośni tylko 
naprawdę. Ludzie używają go do szukania 
informacji, pracy czy rozrywki. Człowiek 
w  dzisiejszych  czasach  jest  od  Internetu 
uzależniony. Wyobraźmy sobie że czegoś 
nie  wiemy  –  przykładowo  co  to  jest 
młotek.  Nie  powiemy  przecież  „idę 
zobaczyć to w encyklopedii” tylko „zaraz 
wystukam to w googlach”. Wydaje mi się 
nawet  że  częściej  piszemy  do  siebie  na 
portalach  społecznościowych  niż 
wykonujemy telefony.  

A propos  portali społecznościowych – bez 
tego  to  już  w  ogóle  nie  ma  Internetu. 
Wszyscy  młodzi  ludzie  (a  niektórzy 
starszego pokolenia także!) posiada profil 
na jednym z takich witryn.  O ile  „  nk ” 
wyszło  z  mody  to  „facebook”  wiedzie 
prym.  Nie  oszukujmy  się  –  połowa 
naszego  życia  właśnie  tam  się  przenosi. 
Naprawdę!  I  to  do  przesady.  Wrzucamy 
tam  zdjęcia,  muzykę,  kawały  czy 
pokazujemy  swoje  zainteresowania  i 
poglądy.  Stąd też tytuł  -„drugie życie” – 
ponieważ  to  tam,  w Internecie  ,  się  ono 

znajduje.  Po  powrocie  ze  szkoły,  pracy 
czy  z  pizzerii  ,  stało  się  więc 
obowiązkiem wchodzenie na „fejsa”. Nie 
wspominając  już  o  mobilnym  dostępie 
poprzez  telefony  lub  tablety.  Internet 
zastępuje nam wszystkie rozrywki  które 
kosztowały  nas  kiedyś  więcej.  Zamiast 
iść do kina – playtube.pl, zamiast gazet – 
Onet.pl  czy  zamiast  płyt  lub  radia  – 
youtube.pl.  Teraz-poprzez  sieć  mamy 
właściwie wszystko. 

Internet  jest  rzeczą  bez  wątpienia 
przydatną. Jest niezawodny i pomocny – 
zawsze  i  wszędzie.  Ale  czy  jest  to  dar 
czy  przekleństwo  zależy  tylko  od  nas 
samych.  To  my  decydujemy  ile  czasu 
oraz  jak  wykorzystamy  Internet.  Jest 
cienka  granica  pomiędzy  siecią,   jako 
fajną zabawką a cyber życiem. 
W związku z  tym proszę o rozwagę  w 
jego użytkowaniu. 

Patryk Pączek

W  dniu  dzisiejszym  chciałbym 
omówić  sytuację  szkół  (od  szkoły 
podstawowej  do  szkoły  średniej)  w 
Polsce.  Po  pierwsze  wniknijmy 
dokładnie w rolę szkoły. 

Wydaję  się  mi,  że  szkoła,  krótko 
mówiąc powinna uczyć. A teraz niech 
każdy  z  nas  spojrzy  w  głąb  siebie  i 
odpowie  sobie  na  pytanie:  czego  się 
nauczyłem? Nie wkułem! Nauczyłem. 
Myślę  że znalazło  by się  tylko  kilka 
rzeczy  których  się  nauczyliśmy. 
Nauka (jeżeli można to tak nazwać) w 
szkole  opiera  się  na  zakuwaniu 
formułek  na  pamieć  i  zaliczeniu 
sprawdzianu.  Później  w  naszych 
mózgach  nic  nie  zostaje,  bo  każdy 
uczeń zapomina to co „wbił sobie do 
głowy”.  Taki  tok  nauczania  nic  nie 
daję.  Już  w  szkole  podstawowej 
uczymy się pisać piękne literki, wręcz 
kaligraficznych  których  i  tak  później 
nie  będziemy  pisać  bo  są  trudne  w 
zapisie  i  do  niczego  nie  przydatne. 
Sądzę  że  powinno  się  zaciekawić 
ucznia żeby czegoś go nauczyć a nie 
tylko  zasypywać  go  nudnymi 
formułkami  i  wzorami.  Kto  po 
skończeniu  szkoły  średniej  będzie 
umiał wypełnić PIT?  Myślę że tylko 
nieliczni.  Szkoła  w  małym  stopniu 
przygotowują  nas  do  życia  pod 
względem  prostych  czynności 
związanych  z  wiedzą.  Drugim 
zadaniem  szkoły  powinno  być 
wychowywanie podopiecznych. I tutaj 
szkoła  wykonuje  prawie  w  całości 

swoje zadanie. Co to znaczy „prawie”? 
Uczy nas od najmłodszych lat żeby nie 
przeklinać, być cicho w czasie spotkań, 
w kościele czy chociażby jak odzywać 
się  do starszych.  I  jesteśmy im za  to 
bardzo wdzięczni! Lecz wydaję mi się 
że  nauczyciele  i  wychowawcy 
zapomnieli o kilku ważnych sprawach. 
Na  przykład  jak  zachować  się  przy 
stole-nie  każde  dziecko  jest  uczone 
tego w domu. Sądzę że powinno uczyć 
się tego w dzieci od najmłodszych lat, 
a więc od szkoły podstawowej. Drugą 
sprawą  w  kwestii  wychowania  jest 
brak tolerancji. Trzeba nas uczyć żeby 
tak  samo traktować  kogoś  kto  słucha 
innej  muzyki  niż  my  czy  szanować 
ludzi  o  innym  kolorze  skóry,  języku 
czy kulturze. Czy coś oprócz programu 
nauczania  można  zarzucić  naszej 
oświacie.  Mam  pewne  zarzuty  może 
nie tak istotne ale bardzo „uwierające”. 
Przykładowo  czemu  większość 
uczniów  traktuje  placówki  oświatowe 
jak więzienie? Odpowiedź jest bardzo 
prosta-ponieważ  nie  można  wyjść  na 
dwór i zaczerpnąć świeżego powietrza 
czy  chociażby  trochę   „słabiej” 
uczestniczyć  w  lekcji  gdy  się  źle 
czujemy. 
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czyli Francja Elegancja Dyskrecja Grecja 
Spotkajmy się!  
Porozmawiajmy, a może umówmy się...

Sesja wyjazdowa

Klasa  IC  Technikum 
odbyła  wycieczkę  do 
Warszawy,  była  w 
Instytucie  Fizyki  na 
wykładzie,  dotyczącym 
fizyki  jądrowej.  Drugim 
punktem sesji  wyjazdowej 
był film „Baczyński” 

Jeśli  chodzi  o  wykład  było 
to  spotkanie  "trzeciego 
stopnia"  z  fizyką  jądrową. 
Naprawdę  jesteśmy  pełni 
uznania  dla  fizyków  -  to 
niesłychanie  trudna 
dziedzina nauki.
Film  "Baczyński"  miał 
przybliżyć młodym ludziom 
sylwetkę Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. W roli poety 
wystąpił  Mateusz 
Kościukiewicz,  bardzo 
obiecujący  aktor  młodego 
pokolenia.  Niestety  film  to 
porażka reżysera, Baczyński 
snuje się na ekranie, w ciągu 
godziny nie wygłosił  nawet 
jednej kwestii! Trochę zdjęć 
dokumentalnych  z  okresu 
wojny, kilka wierszy. Takim 
filmem  trudno  trafić  do 
młodej widowni.

Patrycja i Dorota wybrały logistykę, 
ale  fizyka nie musi im być całkiem 
obca, zwłaszcza w blasku fleszy. Na 
razie uczą się fizyki u p. Buczek, która 
wierzy, że z I CT zrobi fizyków

To dopiero przedsmak tego,
 co może nas czekać 
na studiach. Na razie trzeba 
przygotowywać się do zajęć  

Mamy dużo do zrobienia, jeśli 
chcemy w przyszłości przez 5 lat 
zajmować te miejsca

Wyglądają 
na zainteresowanych, ale 
informacje, które otrzymali to 
już wyższy poziom
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