Dobry żart tynfa wart!
Nauczycielka pyta dzieci:
- Jakie macie zwierzęta w domach?
- Ja mam psa.
- A ja mam kota.
- A ja mam kurczaka w zamrażarce...
- mówi Jaś.
***
Na religii:
- Kto widzi i wie wszystko?
Na to Jasiu:
- Moja sąsiadka...
***

- I co?
- No i zdechł.
***
Jasio pyta panią od biologii:
- Co to takiego, ma sześć nóg,
wielkie i wyłupiaste oczy, jest duże i
wygląda na oślizgłe?
- Nie wiem.
- Ja też nie, ale coś takiego łazi pani
po ramieniu!
***

Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!
MIESIĘCZNIK

NUMER 8 (118)
SOCHACZEW
15 kwietnia 2013 r.
CENA - DO NEGOCJACJI
Nieprzekraczalna granica – 50 gr.

Jasio podchodzi do nauczycielki i
mówi:
- Nie chcę pani straszyć, ale mój tato
powiedział, że jeśli nadal będę mieć
uwagi w dzienniczku, to ktoś dostanie
w skórę!
***
- Nasza nauczycielka mówi sama do
siebie. Wasza też?
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!
***
Na lekcji biologii nauczycielka
przestrzega dzieci:
- Pamiętajcie, że nie wolno całować
kotków ani piesków, bo od tego mogą
się przenosić groźne zarazki. A może
ktoś z was ma na to przykład?
Zgłasza się Jasio:
- Ja mam, proszę pani. Moja ciocia
całowała raz kotka.
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Beata Tadla dziennikarka i prezenterka wiadomości w TVP prowadziła
warsztaty telewizyjne

Jes te ś m yna facebo o k u!
Rys. Agata Nowakowska

www.facebook.com/pages/Cichacz-2-Gazetka-ZS-CKP-Sochaczew
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Szkoła otwarta
By lepiej poznać „Osiemdziesiątkę”
nasi nauczyciele odwiedzili wiele
gimnazjów w Sochaczewie oraz w
bliższych i dalszych miejscowościach.
Informowali, opowiadali, zachęcali,
przekazywali ulotki, odpowiadali na
pytania,
wyjaśniali
wszelkie
wątpliwości.
Nim
gimnazjaliści
podejmą decyzję powinni wiedzieć, co
nowa szkoła może im zaproponować.

Od redakcji:
Kwiecień to miesiąc zachęcający
do zmian i odkrywania w sobie
różnego rodzaju potencjału. W
końcu idzie wiosna, pogoda
zachęca to aktywnego spędzania
czasu i życia na maksymalnych
obrotach!
Nauczyciele naszej szkoły zachęcali
gimnazjalistów do pozostania u nas
na dłużej. Przedstawili bogatą
ofertę i bez żadnego lukrowania
omawiali kwestie, które ciekawią
przyszłych uczniów.
O wszystkim tym, co działo się w
Dniu Otwartym naszej szkoły
możecie
przeczytać
w
kwietniowym
numerze,
który
idealnie odzwierciedla to, co działo
się tamtego dnia!

Uczniowie przyjęli nas niezwykle
miło, teraz my możemy się
odwdzięczyć się tym samym
zapraszając ich do nas!
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Tego nie znajdziecie w żadnej
gazecie! Tylko w Cichaczu2 przekonuje redakcja, która czasem
też pozuje do zdjęcia. Jeszcze rok
i dziewczyny z klasy II a LO
opuszczą szkołę i redakcję. Takie
życie...

Przekonywałyśmy, zachęcałyśmy,
chyba
jesteśmy
skuteczne!
Akcja promocyjna szkoły trwa od
wielu tygodni, Dzień Otwarty to
punkt kulminacyjny

Samych uśmiechów na wiosnę i
zmian na lepsze życzy
Redakcja
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Centrum Kształcenia Praktycznego,
Sochaczew, ul. Józefa Piłsudskiego 51,
tel. 0-46-862 –23- 26
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c.d. Jesteśmy otwarci!

Na chwilę zaszyli się na szkolnym
korytarzu... Trzeba czasem trochę
odpocząć, chociaż przy pustym
stole, ale niestety, ciastka się już
skończyły...

To licealistki!
Ola i Daria poprowadziły
prezentację, jako konferansjerki
sprawdziły się!
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à rebours

Jesteśmy otwarci!
12 kwietnia o godzinie 16.00 w
naszej szkole rozpoczął się Dzień
Otwarty.
Młodzież zaczęła zbierać się w sali
gimnastycznej już godzinę wcześniej.
Z minuty na minutę pojawiało się
coraz więcej osób, co bardzo cieszyło
zarówno nauczycieli jak i uczniów
Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota
naszej szkoły, ponieważ możnaRutkowska
było i Beat
zauważyć, że Dzień Otwarty cieszy
się dużym zainteresowaniem. O
godzinie 16.00 zaczęła się krótka
prezentacja, naszej szkoły. Została
przygotowana przez p. Alicję
Redakcja Cichacza2 w pełnej
Pawlak oraz uczniów. Można było
gotowości!
się
dowiedzieć,
jakie
profile
Natalia,
Martyna
i
Marta
przygotowano dla gimnazjalistów,
przekonywały,
że
w
klasie
którzy zechcą wybrać naszą szkołę.
medialnej
można
rozpocząć
W trakcie przedstawienia wszyscy
przygotowania
do
zawodu
mogli podziwiać występ naszych
dziennikarza
cheerliderek oraz wysłuchać śpiewu
jednej z uczennic klasy maturalnej –
Kasi Heljasińskiej z klasy III BLO. Na
sali można było również podziwiać
naszą gazetkę Cichacz 2, którą godnie
reprezentował zespół redakcyjny.
Po przedstawieniu gimnazjaliści udali
się do klas o profilach, które
interesowały
ich
najbardziej.
Nauczyciele
z
zaangażowaniem
zachęcali młodzież do wybrania
właśnie
naszej
szkoły.
My
także,
jako
uczniowie
chcielibyśmy zaprosić gimnazjalistów
od września do 80–tki. Każdy znajdzie
Może liceum...
tu coś dla siebie, a także rozwinie
Klasa artystyczno-medialna to
swoje zdolności.
propozycja dla humanistów i
Patrycja
Orlińska
artystycznych dusz!
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Ważne, a najważniejsze
Kiedy już przedrzemy się przez
miłe rozmowy i ogrom życzeń
typu: „smacznego jajka”, warto
zastanowić się, jakie credo
winniśmy postawić na pierwszym
miejscu, co w naszym życiu
powinno przejść na wyższy
poziom i być wyznacznikiem
duchowego „ja”.
Spotykam w swoim życiu ludzi tak
odmiennych,
tak
różnych,
niedających się ujednolicić, którzy
wcale a wcale z sobą nie współgrają.
Pośród
tej
różnorodności
i
nieuporządkowania
jedynym
łącznikiem jest wyznanie.
Katolik, chrześcijanin, Sługa Boży.
Jakkolwiek byśmy się nie nazwali w
religii koherencja wewnętrznych
myśli jest konieczna. Podczas Świąt
Wielkiej
Nocy
przeżywamy
niesamowicie duchowe, do głębi
wzruszające
i
przeszywające
zdarzenia.
Oczywistością
jest
skłonność
do
refleksji
i
zastanowienie nad tym, co jest
najważniejsze, a co drugoplanowe.
Mimo podświadomego obowiązku
skłonienia głowy i chwili bardzo
hermetycznej, tylko dla nas i Jezusa
Zmartwychwstałego odczuć można
częściową relegację tego sacrum na
rzecz ślepo pojętego profanum. O
tak wiele prosimy Boga, tak wiele

mu zawdzięczamy, jesteśmy Mu
tyle winni, a nie stać nas,
usprawiedliwiając się brakiem
czasu, a tak naprawdę z gnuśności,
na poświęcenie chociażby godziny,
wyznaczonej przez proboszcza na
adorację
Najświętszego
Sakramentu. Święta to przede
wszystkim czas modlitwy, a
momentami czuję się jak persona
non grata, kiedy pytam, ile czasu
poświęciłeś
Chrystusowi.
Nie
dociera do nas powaga sytuacji.
Mogę przypuszczać, że ludzie
teksty biblijne traktują bardzo
poważnie i doniośle, ale nie
urealniają sobie tego, że to, co
czytane to rzeczywistość, bardzo
daleka, a jednocześnie bardzo
bliska. W każdej rodzinie, pracy,
szkole mamy mnóstwo problemów,
borykamy
się
z
nowymi
przeszkodami,
popadamy
w
depresje, nałogi. Życie to ciągła
sinusoida. Nie damy sobie z
ciężarem naszego życia rady, jeśli
nie
uwierzymy,
że
Jezus
Zmartwychwstał. Dokonał rzeczy
niemożliwej, dla nas szarych,
obojętnych ludzi, niewiarygodnej.
c.d.s.4
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c.d Ważne,
a najważniejsze

Należałoby zastanowić się, na jakim
etapie wiary jestem? Czy powstanie
z grobu Jezusa sprawia mi radość,
czy słowa „I dam wam serca nowe i
ducha nowego tchnę do waszego
wnętrza (…) Ducha mojego” (Ez 36,
26, n.; por. I 7, 37-39; 19, 34) są dla
mnie obietnicą przyjścia Ducha
Prawdy-Parakleta, który odmieni
mnie poprzez Zmartwychwstanie
Pana? Czy może zapomniałem w
pogoni za novum o tym, co daje
prawdziwą radość życia i jestem
zblazowany,
zobojętniały
na
Prawdę?
Nie wstydźmy się podążać drogą
Prawdy. Religia to nasza oaza
spokoju, nasz świat pisany zasadami
nam odpowiednimi, gdzie karuzela
emocji spotyka się z ukojeniem w
Panu. Nie róbmy z Świąt cepeliady,
bo to, co zewnętrzne minie
zapomniane, a pozostanie tylko to,
co zawiera się w trzech słowach:
modlitwa, post, jałmużna.

Galimatias
W dniach 12-13 kwietnia w
Teresińskim Ośrodku Kultury odbył
się XII Ogólnopolski Przegląd
Teatrów Niesfornych "Galimatias".
Do imprezy zgłosiły się różnorodne
teatry i spektakle:
- śmieszne, przy których można było
się pośmiać, poważne, w którym
były poruszane głębsze wartości. Do
festiwalu mógł zgłosić się każdy
teatr, co sprawiło że impreza nie
była monotonna. W spektaklach
grali: dzieci, młodzież i dorośli.
Wystąpiło aż 14 teatrów i miejscowe
CBA, więc każdy oglądający mógł
znaleźć coś dla siebie.
Jury nie przyznało jednak głównej
nagrody - Grand Prix Galimatias 2013,
gdyż nie mogło wyznaczyć jednego
teatru, który by się szczególnie
wyróżniał. Zostały przyznane inne
nagrody (także pieniężne) dla aktorów
i zespołów. Myślę że należą się
wielkie brawa dla TOK-u za
zorganizowanie tak dobrego festiwalu.
Dominik Sobczak

Si Deus pro nobis, quis contra nos?
Natalia Brzezińska

Rys. Agata Nowakowska
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c.d Ś.P.

Polska Muzyka? (2)

Ostania płyta w ich dorobku była
napisana do filmu, który niestety nie
powstał. Sama płyta po raz kolejny jest
jednak na tyle dobra, że nie potrzebuje
żadnego obrazu. Każdy, kto ma zamiar
posłuchać czegoś z ich repertuaru,
powinien wiedzieć, że nie jest to łatwa
muzyka
„do
sprzątania”. Piosenki
zawierają przesłanie, które jesteśmy w
stanie zrozumieć tylko w odpowiednich
warunkach – w ciszy i skupieniu.
Ostatnim zespołem zacznę już temat
kolejnego
odcinka,
w
którym
postaram się przedstawić kilka
obiecujących
młodych
zespołów.
Pewnie niejedni pamiętają Kumka
Olik i ”bum”, które wywołali kilka lat
temu. Brzmieli trochę jak The Strokes i
Arctic Monkeys i to było ich atutem, bo
wtedy jeszcze niewiele osób w Polsce
zajmowało się taką muzyką. Po kilku
występach na naszych rodzimych
festiwalach i wydaniu drugiej płyty,
która również okazała się sukcesem, jak
na polskie warunki, na rynku
muzycznym słuch o nich zaginął. Być
może, dlatego, że po poprawie na
drugiej płycie zatrzymali się i trzecia,
brzmi podobnie jak druga. Z tego
powodu wyczekuję na płytę czwartą, bo
za ostatni numer, który wykręcili trafili
do muzycznego czyśćca, z którego może
ich
uratować
tylko
szczere
postanowienie poprawy. Nikt jednak nie
zakazuje powrotu do wcześniejszego
dorobku.
Marta Czekalska

Czesław Śpiewa: „Kucha blondynka”,
„Caesia & Ruben” „Ucieczka z
wesołego miasteczka”
Łąki Łan: „Lovelock” „Jammin’” „Łan
for me”
Lao Che: „Zombi!”,
„Hydropiekłowstąpienie”, „Życie jest
jak tramwaj”
Kumka Olik : „W rytmie Joy
Division”, „Niepoprawnie kolorowych
snów”, „Zaspane poniedziałki”
Marta Czekalska

Rys. Agata Nowakowska
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Ś.P. Polska Muzyka? (2)

Miłość kiedyś i dziś

Przy drugim podejściu zajmiemy się muzyką alternatywną

Kiedy zaczynamy temat muzyki
alternatywnej,
niedopuszczalne
byłoby pominięcie osoby, która
sprawiła, że polska muzyka
wkupiła się w łaski publiczności od
Helu po Bieszczady.
Czesław Mozil przywiózł ten rodzaj
muzyki, jako towar eksportowy z
Danii, a publiczność od razu go
pokochała – do tego stopnia, że, bez
rozróżnienia na RMF, Zet czy lokalne
radio Bielsko, w odbiornikach słychać
było „Maszynkę do ćwierkania” o
pewnej pani, która znalazła popsuty
aparat i postanowiła go naprawić. Od
tego czasu śpiewający Czesław wydał
już trzy albumy, w tym jeden
„Czesław śpiewa Miłosza” z tekstami
naszego polskiego poety. Ja, chociaż
nie gustuję w takiej muzyce często
wracam do dyskografii, ponieważ
naprawdę warto. Polecam ją nawet
ludziom, którzy kompletnie nie
słuchają muzyki w tym stylu – jestem
pewna że znajdą coś dla siebie.
Kolejnym,
ciekawym
i
nietuzinkowym przykładem jest
zespół Łąki Łan. Czemu jest taki
wyjątkowy? Jest to jedyny zespół, w
którym grają… polne zwierzęta. Nie,
to nie jest żart. Teksty z wstawkami
z parodią wszechobecnego języka
angielskiego, opowiadające o życiu
powszednim
na
polanie
są
mistrzowsko hipnotyzujące okraszone
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punkowo-funkowym
brzmieniem.
Jeśli chodzi o występy na żywo, to w
tym przypadku również zespół nie
przestaje
zaskakiwać,
gdyż
instrumenty w rękach dzierżą
nienaturalnie duże zwierzęta – jeż,
królik, motyl, konik polny, bąk.
Warto ich wysłuchać, ponieważ
panowie wpadli na genialny pomysł
z koncepcją zespołu, ale udziwnienia
nie
służą
ukryciu
jakichś
niedociągnięć – muzyka jest na
najwyższym poziomie.
Nie można też nie wspomnieć o
Lao Che, które istnieje od lat i od
lat
nieprzerwanie
zdobywa
uznanie kolejnych osób.
Na
samym
początku
zespół wymyślił swój własny nurt,
w którym rock, folk i muzykę
ilustracyjną połączono z elementami
słuchowiska.
Prócz
tekstów
autorskich korzystają z parafrazy i
cytatów z innych dzieł literackich.
Zasłynęli
z
niesamowicie
poruszającej płyty o powstaniu
warszawskim, na wysłuchanie której
czas powinien znaleźć każdy Polak –
nawet ten, którego niezbyt interesuje
historia i nie czuje potrzeby
zagłębiania się w nią. Ale wcześniej
postanowili odnieść się do polskiej
literatury okresu od średniowiecza
do romantyzmu. Duża część tekstów
poświęcona jest tematyce religijnej,
ale w ujęciu nieortodoksyjnym.

Jak miłość wpływa na nasze życie?
Cofnijmy się kilka lat i pomyślmy,
czym dla nas kiedyś ona była. Jako
małe dzieci uważaliśmy, że miłość
jest czymś odpychającym. Jak
dziwnie reagują dzieci, kiedy widzą
pocałunek: „to obrzydliwe” „nigdy
nie pocałuję chłopaka/dziewczyny”.
Dorastając
z
roku
na
rok
dowiadywaliśmy
się,
czym
tak
naprawdę jest miłość, oceniając to
uczucie na swój sposób. Jako młodzi,
niedoświadczeni marzyliśmy o tej
modelowej, idealnej, dostarczającej
nam
szczęścia.
Dojrzewając
przeżywamy rozterki, zawody miłosne.
Niekiedy w przypadkach skrajnych
jesteśmy źli na cały świat. Zadajemy
sobie, dlaczego akurat nas to dopadło,
dlaczego zakochaliśmy się w tej a nie
innej osobie. Chcemy wiedzieć, czy
kiedyś
jeszcze
pokochamy.
Obserwowanie wszystkiego wokół uczy
nas, co zrobić, by miłość była
doskonała. Wkładamy w pielęgnowanie
związku tak wiele uczucia, angażujemy
się. Staramy się i robimy wszystko, by
było idealne i żebyśmy nie dopuścili do
niszczenia danej nam miłości.
Niestety smutek nas ogarnia, kiedy
widzimy ludzi patrzących jedynie
powierzchownie na płeć przeciwną.
Ubranie, pieniądze czy też plotki biorą
górę i nie angażujemy się tak bardzo.

W dzisiejszych czasach zapominamy
o uczuciach i rzeczy materialne
niszczą miłość.
Pochłaniamy
wszystko,
co
małostkowe sądząc, iż to w pewien
sposób zaspokoi nam samotność.
Myślimy, iż miłość możemy zdobyć
przez pieniądze. Jednak czy warto
mieszać rzeczy materialne z czymś tak
wspaniałym, czym jest miłość?
Na szczęście zdarz się jeszcze tak, że
rzeczy materialne schodzą na drugi
plan.
Powinniśmy nauczyć się kochać
prawdziwie bez względu na wszystko.
Czy nie najważniejsze jest rozumieć
się, dogadywać? Wspólne żarty,
wspomnienia dają nam przecież tak
wiele radości. Miłość powinna być
radością czerpaną z przebywania
razem.
Nauczmy się kochać szczerze i
doceniać osoby, które nas kochają.
Zaznając tak cudownego uczucia,
jakim jest miłość, życie nabierze
większego znaczenia i zrozumiemy,
po co tak naprawdę istniejemy.
Paulina Sikora
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Sukcesy „Osiemdziesiątki”!
Ostatnie
tygodnie
zaowocowały
sukcesami
uczniów ZS CKP w różnych
dziedzinach. 13 z nich
nagrodzonych
zostało
stypendiami za sukcesy
sportowe,
czterech
zakwalifikowało się do etapu
okręgowego
Olimpiady
Budowlanej a jeden uczeń
do
etapu
centralnego,
zwyciężczynią
miejskiego
konkursu
językowego
została również uczennica
„Osiemdziesiątki” .
Krzysztof
Pruski uczeń
klasy IV b Technikum
zakwalifikował się do etapu
centralnego
Olimpiady
Wiedzy
i
Umiejętności
Budowlanych.
Nie
był
jedynym
reprezentantem
„Osiemdziesiątki”, poza nim
do
etapu
okręgowego
Olimpiady zakwalifikowali się
trzej inni uczniowie klasy IV b
Technikum:
Sylwia
Kmiecińska,
Aleksandra
Wolska
i
Przemysław
Zatorski.

To
nie
pierwszy
sukces
budowlańców z ZS CKP, od kilku
lat próbują swych sił w
konkursach
i
olimpiadach
budowlanych i efekty są coraz
lepsze.
W tym roku musieli zmierzyć się
ze swoimi kolegami z 21 szkół
budowlanych
województwa
mazowieckiego oraz łódzkiego, w
sumie na tym etapie Olimpiady
udział wzięło 91 osób. Wszyscy
musieli wykazać się znajomością
z
zakresu
budownictwa,
projektowania, kosztorysowania
oraz historii architektury. Kolejny
etap, centralny odbędzie się za
miesiąc w Nowym Sączu i to z
udziałem ucznia ZS CKP!
Aleksandra Wolska the best
Kultura w Sochaczewie co
należałoby
zmienić
w
tej
dziedzinie, jakie mamy osiągnięcia
i sukcesy, a jakie są oczekiwania
młodych ludzi. Z takim tematem
musieli zmierzyć się uczestnicy
konkursu
English
Mates.
Uczennica klasy IV b Technikum
Aleksandra
Wolska
została
najwyżej oceniona przez jurorów.
c.d. str. 7
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Zginęli, ponieważ nie zrezygnowali
z Polski

Zaszum nam Polsko jak husarskie
skrzydła
co strwożą wroga a w nas ducha
wzniosą
i niech w chorągwiach Matka nasza
czuwa
nad zagonami ponad krwawą rosą
Zaszum nam Polsko nad Wilnem nad
Lwowem
ponad Wołyniem gdzie wstają upiory
Zaszum nam Polsko nad katyńskim
lasem
gdzie odprawiamy codziennie
Nieszpory

przed mroźnym wiatrem co wieje ze
wschodu
przed wiatrem kłamstwa co z
zachodu wraca
Zaszum nam Polsko jak husarskie
skrzydła
szumem co wiarę w zwycięstwo
przywraca
Zaszum nam Polsko
Maciej Wróblewski
Błażej Kaliński

gdzie biją dzwony i gdzie brzozy drżą
gdzie pamięć wraca jak spłoszona
sarna
i gdzie się ptaki zmieniają w anioły
gdy je okrywa nocy chusta czarna
Zaszum nam Polsko chorągwią
nadziei,
co dzikie pola omiata swym męstwem
byśmy wrócili pod Twymi skrzydłami
wiarą i dumą prawdą i zwycięstwem
Zaszum nam Polsko wysoko nad
głową
wielką chorągwią Twego
zmartwychwstania
byśmy wrócili do gniazda Ojczyzny
którą skrzydłami Orzeł znów osłania

Rys. Agata Nowakowska
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Zginęli,
ponieważ
nie zrezygnowali
z Polski
Wiosną 1940 r. na rozkaz Stalina,
sowiecka policja polityczna – NKWD
ZSRS –wymordowała blisko 22 tys.
obywateli
Rzeczypospolitej
oficerów Wojska Polskiego. O
Katyniu trzeba pamiętać każdego
dnia. Miejsca mordu: Las Katyński i
Smoleńsk,
piwnice
NKWD
w
Kalininie-Twerze i piwnice NKWD w
Charkowie. Także więzienia na
zagrabionych Kresach .
Zbrodnia katyńska to ZBRODNIA
PAŃSTWOWA
(na
rozkaz
najwyższych władz rosyjskich). To
ZBRODNIA WOJENNA. To AKT
LUDOBÓJSTWA
dokonany
na
polskiej inteligencji, by łatwiej
niewolić
Naród.
Każdy,
kto
kwestionuje taką kwalifikację zbrodni
katyńskiej,
sprzyja
kłamstwu
katyńskiemu i znieważa pamięć ofiar.
70 lat później Ziemia Katyńska
ponownie domaga się krwi polskiej. W
Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. ginie
elita Państwa Polskiego z parą
prezydencką na czele. Drugi raz w
historii powtarza się wielka tragedia
narodowa. Jest wiele niejasności w
wyjaśnianiu tej tragedii oraz nie jest to
takie proste, jak próbuje nam się
wmówić. A my, którzy pamiętamy, jak
powiedział
ks.
biskup
Józef
Zawitkowski
w
rocznicę
Smoleńska:
,,Nie
jesteśmy
żałobnikami, nie jesteśmy chorzy na
Ojczyznę, my tylko chcemy pamiętać i
zachować tożsamość".
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Sukcesy „Osiemdziesiątki”!

W połowie drogi

c.d. s. 11

Klasy drugie liceum i trzecie
technikum pisały sprawdziany z
polskiego i matematyki "W połowie
drogi".
Półtora roku temu pisali podobny
sprawdzian taki "na wejście" do
szkoły średniej. Teraz sprawdzane są
ich umiejętności po 1,5 roku nauki.
Taka diagnoza w połowie drogi.
Każdy uczeń miał do napisania
wypracowanie
oraz
musiał
odpowiedzieć na pytania dołączone do
tekstu. Forma podobna do tej na

U niektórych widać skupienie,
inni natomiast szukają jeszcze
inspiracji – klasa II a LO

Organizatorzy konkursu, czyli Stowarzyszenie
Kolektyw Twórczy Sochaczew wraz z
Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w
Sochaczewie zaprosili do udziału wszystkie
sochaczewskie szkoły średnie. Z każdej po
cztery osoby. Patronat nad konkursem objęła
Ogólnopolska Szkoła Językowa British School,
sieć
Księgarni
Edukacyjno-Językowych
Polanglo oraz Stowarzyszenie Promocji i
Rozwoju Miasta Sochaczew.
Uczestnicy
konkursu mieli napisać rozprawkę w języku
angielskim na temat kultury naszego miasta. To
interesująca lektura, zwłaszcza dla włodarzy
Sochaczewa, którzy mogą poznać oczekiwania
młodych ludzi. Dla Osiemdziesiątki to kolejny
sukces
jej
uczniów,
ponieważ
poza
zwyciężczynią wyróżnienia otrzymali również
dwaj inni uczniowie szkoły Mateusz Izydorek i
Daria
Pakulska
z
II
a
Liceum
Ogólnokształcącego.
Rugbyści mają teraz dodatkową motywację do
pracy (czytaj treningu) otrzymali stypendia
Burmistrza Sochaczewa.
Mówi się, że
„Osiemdziesiątka” to kuźnia rugbowych
talentów i nie ma w tym określeniu przesady,
skoro rugbiści z ZS CKP niejednokrotnie
zasilali kadrę narodową i wraz z nią odnosili
sukcesy. Oto tegoroczni stypendyści: Damian
Paluch, Adam Kakareko, Radosław Mitrowski,
Mateusz Traczyk, Mariusz Sejdak, Krzysztof
Piłowski,
Jakub Budnik, Daniel Pamięta,
Michał Gmurczyk, Kamil Palasik, Szymon
Chmielewski, Patrycja Wasilewska i Damian
Rąg.
Sukcesy uczniów ZS CKP cieszą, ponieważ
świadczą o tym, że „Osiemdziesiątka” to
szkoła stwarzająca uczniom możliwości
wszechstronnego
rozwoju
zarówno
sportowego, językowego, zawodowego jak i
towarzyskiego…

Teraz Olimpijczycy, a w przyszłości
budowlańcy

Rys. Agata Nowakowska

Grażyna Bolimowska- Gajda
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KRONIKA

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

Przyszłe gwiazdy dziennikarstwa, czyli My…

Bliżej
radia
i
telewizji!
Dzień Wagarowicza 21 marca (dla
niezorientowanych) spędziliśmy na
warsztatach dziennikarskich w
Wyższej
Szkole
Informatyki
Zarządzania i Administracji w
Warszawie. Otarliśmy się o świat
radiowo-telewizyjny. Mieliśmy do
dyspozycji warsztaty telewizyjne,
radiowe i telewizyjno-rozrywkowe podzieliliśmy się po prostu na trzy
grupy. Było super!

Najpierw mieliśmy ćwiczenia
z emisji głosu - bez przygotowania
nie można wejść do studia
radiowego
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Bądź kreatywny jak... Kuba Klawiter - dziennikarz i producent
programu "Tester". Razem robiliśmy programy rozrywkowe! Też
potrafimy!

Dziewczyny z I a LO wybrały
warsztaty telewizyjne, chyba
nieprzypadkowo

Prompter, czy to takie trudne?
Każdy mógł spróbować sił
w studiu radiowym i przeczytać
serwis z promptera. Daliśmy radę!

Jak zostać serwisantem? Michał Pierzchała wydawca i serwisant
- serwisy dla Radia Złote Przeboje czy Radia Foxy - wie najlepiej!
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