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 P r z e d s t a w i a m y 

Wam kolejny numer 

Cichacza2, a w nim  

wiele tekstów, dzięki 

czemu każdy wybie-

rze coś dla siebie.    

Sporo w tym nume-

rze mrocznych tema-

tów budzących strach 

i  p r z e r a ż e n i e . 

Sprawdźcie, czego 

można się bać!  

 

Gra zespołowa. Jeden za wszystkich,  wszyscy za jednego! 

 

Tak trzymać, panowie! 

 



 

 

Śniadanie to waż-

na rzecz i każdy 

powinien o tym 

wiedzieć. Powin-

niśmy też pamię-

tać o drugim śnia-

daniu, które naj-

częściej spożywa-

my w szkole. 

 

 Nasuwa się tu 

pytanie, co najczę-

ściej uczniowie 

jedzą podczas 

przerw i czy od-

żywiają się zdro-

wo ?  Wiadomo że 

śniadanie to posi-

łek, który powi-

nien dostarczać 

nam dużo ener-

gii , ale nie zawsze 

mamy czas, żeby 

przygotować w 

domu coś pożyw-

nego i zdrowego. 

W szkole najczę-

ściej sięgamy po 

kanapki. Są bar-

dzo łatwe do 

przygotowania i 

każdy może je 

zrobić według 

swoich upodobań 

kulinarnych. Waż-

ne, żeby były one 

bogate w składniki 

posiadające dużo 

witamin, aby nasz 

mózg na lekcji pra-

cował sprawniej. 

Ale na pewno nie 

każdy z nas prze-

strzega zasad do-

brego żywienia. 

Najważniejsze jest 

to, żeby po prostu 

szybko i smacznie 

zjeść coś na prze-

rwie. Następnym 

rozwiązaniem jest 

sklepik który znaj-

duje się w niemal 

każdej szkole. Każ-

dy może tam zna-

leźć coś dla siebie. 

CZY W SZKOLE ODŻYWIAMY SIĘ ZDROWO?  
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Zazwyczaj mło-

dzież zaopatruje 

się w słodycze, 

czyli różnego ro-

dzaju batony , liza-

ki i inne smakoły-

ki, a także w coś 

do picia, co ugasi 

nasze pragnienie. 

Najważniejsze dla 

młodzieży jest za-

spokojenie głodu, 

a zdrowie stawia-

my na drugim 

miejscu. Jednak 

powinniśmy bar-

dziej zwracać uwa-

gę na to, co jemy, 

ponieważ ma to 

wpływ na nasz 

rozwój, humor czy 

wygląd. Źle dobra-

ne posiłki mogą 

prowadzić do cho-

rób serca, kości itp. 

Na śniadanie 

p o w i n n i ś m y 

zjeść coś, co do-

da nam sił na 

cały dzień, na-

wet kiedy jest to 

zwykła kanap-

ka. Dlatego też 

zróbmy sobie 

rachunek su-

mienia i zacznij-

my dbać o nasze 

zdrowie bo jest 

ono najważniej-

sze.  

  

 Patrycja 

Rys. Agata Nowakowska 

 



 

 

 

Brawo, bis dla grupy 

„Nieformalni i już”! 

Tak reagowali ucznio-

wie 

„Osiemdziesiątki”, 

którzy obejrzeli spek-

takl „Ukryte trudne 

sprawy z wakacji”, 

wystawiany w Miej-

skim Ośrodku Kultu-

ry w Sochaczewie.  

 

Jesteśmy pod wraże-

niem i gratulujemy gru-

pie „Nieformalni i już” 

zarówno pomysłu jak i 

wykona-

nia.  

Być może 

niektórzy 

w ramach 

rozrywki 

oglądają 

paradoku-

mentalne 

programy 

typu 

„Trudne 

sprawy” 

czy 

„Wspomnienia z waka-

cji” - tym razem mogli 

podziwiać ich pastisz. 

Pastisz pastiszu? Oka-

zuje się, że można!  

Młodzi ludzie w krzy-

wym zwierciadle, czyli 

„sochaczewski grajdo-

łek”, „trudne” relacje 

damsko-męskie i sporo 

stereotypów, których 

nie zawsze jesteśmy 

świadomi.  

 

Dzięki aktorom kiero-

wanym przez Beatę 

Oziemblewską ucznio-

wie ZS CKP nie tylko 

bawili się doskonale, 

ale również, choć w 

minimalnym stopniu, 

wsparli leczenie trzylet-

niego Kacperka Jania-

ka, ponieważ cały do-

chód z przedstawienia 

przeznaczony jest na 

jego terapię, która w 

Niemczech ma koszto-

wać 50 tysięcy euro. To 

była bardzo ciekawa 

lekcja, nietypowa, nie-

często uczniowie mogą 

w takich zaję-

ciach uczestni-

czyć. Radość 

podwójna! 

 

Ci, którzy nie 

mieli okazji 

obejrzeć 

„Trudnych 

spraw …” we 

wtorek 22 paź-

dziernika, będą 

mogli to zrobić 

25 października 

o godz. 20 00, również 

w Miejskim Ośrodku 

Kultury przy ul. Żerom-

skiego. 

„Osiemdziesiątka” za-

chęca! 

 
Grażyna Bolimowska-

Gajda 

 

Na scenie wiele się działo 
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„OSIEMDZIESIĄTKA” NA TRUDNE SPRAWY  

 Jesteśmy pod 

wrażeniem i 

gratulujemy 

grupie 

„Nieformalni i 

już” zarówno 

pomysłu jak i 

wykonania.  

Publiczność była zachwycona! 



 

 

 

HISTORIA ZAMKU W SOCHACZEWIE 
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POWRÓT KRÓLA? 

Pierwsze wzmianki o 

zamku w Sochacze-

wie pochodzą z XII 

wieku. Wtedy też na 

skarpie rzecznej, w 

południowej części 

miasta wzniesiono 

drewniano-ziemny 

gród, pełniący funkcję 

administracyjną.  

W tej formie przetrwał 

ok. 100 lat, ponieważ 

w 1286 r. został znisz-

czony. Po tym wyda-

rzeniu nastąpiła prze-

rwa w osadnictwie aż 

do czasów Siemowita 

II, który ufundował 

murowany zamek. W 

czasach panowania ksią-

żąt mazowieckich osada 

pełniła ważną funkcję 

zarówno militarną jak i 

polityczną – w Sochacze-

wie, w roku 1377, odbył 

się zjazd możnych, na 

którym uchwalono 

„statuty sochaczewskie”, 

czyli pisany zbiór praw 

dla całego Mazowsza. W 

1476 roku Sochaczew 

został przyłączony do 

Korony osobiście przez 

Kazimierza Jagiellończy-

ka. Siedziba książęca za-

częła pełnić funkcję 

głównego urzędu ziemi 

sochaczewskiej. Jednak 

stan zamku zaczął się 

pogarszać. Jego los przy-

pieczętowała katastrofa 

budowlana (osunięcie się 

skarpy). Zygmunt III 

Waza nakazał odbudo-

wać zamek w stylu póź-

no renesansowym jednak 

nie ukończono jego od-

budowy. W tym stanie 

budowla funkcjonowała 

aż do potopu, gdy Szwe-

dzi najpierw zajęli zamek 

a później spalili, wraz z 

ważnymi dokumentami. 

Dopiero w 1789 w opar-

ciu o ocalałe mury Staro-

sta odbudował gmach do 

celów urzędowo- kance-

laryjnych i jako archi-

fanów. Nie jest to na 
pewno album na miarę 
poprzedniczek, ale na 
pewno nie jest zły. 

Jeśli ktoś zaciekawiony 
ma opory przed prze-
słuchaniem, niech zde-
cyduje się i sięgnie po 
nowego Timberlake’a - 
chociaż trudno będzie 
mu znaleźć coś, za 
czym najbardziej tęsk-
nił w czasie jego nieo-
becności, na pewno 
znajdzie coś nowego.  

  MC 

Showbiznes miał kie-
dyś swoją 
„monarchię” - króla 
popu, czyli nieżyjące-
go Michaela Jacksona, 
księżniczkę popu, 
której funkcję pełniła 
Britney Spears i nie-
pozornego księcia po-
pu, którym okrzyk-
nięto właśnie Justina 
Timberlake’a.  

 

Po śmierci króla w 
2009 roku spekulowa-
no, że to właśnie on 
zajmie miejsce Jackso-
na, ale on wolał zająć 
się innymi sprawami. 
Zagrał w kilku fil-
mach, udała mu się 
zabawa w biznes… 
raczej nie miał w pla-

nach nagrania płyty i 
ograniczył się do 
współpracowania z 
innymi, młodszymi 
artystami, bo przekra-
czając magiczną grani-
cę 30 lat w show bizne-
sie jest się już starym 
wyjadaczem. 

Po prawie 7 latach w 
sieci pojawiła się pio-
senka „Suit & Tie” z 
gościnnym udziałem 
Jay Z, która zwiasto-
wała album księcia 
popu. W marcu wyda-
no „The 20/20 Expe-
rience” – 10 całkiem 
nowych piosenek, a na 
deser kolejne dwie wy-
dane w wersji deluxe. 
We wrześniu na skle-
powych półkach poja-

wiła się druga część 
albumu, a nim kolej-
ne 14 piosenek. 

 Płyta może i nie po-
raża świeżością, w 
ciekawy sposób od-
tworzono stare pa-
tenty, tworząc przy-
jemne, starannie wy-
konane kompozycje, 
które ilustrują jak 
wielkimi profesjona-
listami jest Justin 
Timberlake we 
współpracy z Tim-
balandem. Panowie 
nie musieli już ni-
czego udowadniać, 
gdyż ich nazwisko 
to marka, nie grali 
również na uczu-
ciach nostalgii i tę-
sknoty dawnych 

wum. W tym stanie prze-

trwał tylko 4 lata, ponie-

waż w czasie powstania 

kościuszkowskiego został 

rozbity. Nie próbowano 

już jego odbudowy, a stan 

murów się pogarszał. Do-

piero w 2013 roku stowa-

rzyszenie „Nasz zamek” 

zainicjowało prace konser-

watorskie. Jednak o tym 

będziemy pisać w następ-

nym numerze Cichacza 2. 

 

 Dominik Sobczak  
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STRACH SIĘ BAĆ 

Fanką horrorów nie jestem. Niewiele ze scen, które powszechnie uznaje się za obrzydliwe i 
straszne, rusza mnie w jakikolwiek sposób, dlatego sławną „Ludzką stonogę” oglądałam, jedząc 
obiad. Jest jednak kilka filmów, które szczególnie lubię i które mogłabym polecić na jesienne 
spotkanie ze znajomymi z okazji Halloween.   

Rec 

Kamera w ręku głów-
nych bohaterów dyna-
mizuje akcję, sprawia, 
że nie jesteśmy w sta-
nie widzieć wszystkie-
go, do czasu, kiedy 
kamera nie odwróci 
się.  Ekipa filmowa  
w czasie swoich proza-
icznych zajęć – podglą-
daniu s t rażaków  
w czasie ich pracy,  
w tajemniczych oko-
licznościach zostaje 
zamknięta w budynku 
przez zewnętrzne służ-
by. Z minuty na minu-
tę sytuacja zaczyna się 
wyjaśniać – na objętym 
kwarantanną terenie 
pojawia się coraz wię-
cej zdziczałych pra-
gnących krwi ludzi. 
Całkiem „przyjemnie” 
ogląda się ich zmaga-
nia i walkę o życie i na 
pewno nie jest to nie-
kończący się półtora-
godzinny tasiemiec, w 
którym na akcje prze-
znaczono ostatni kwa-
drans.   

Blair Witch Project 

Kolejnym wartym 
obejrzenia filmem jest 
„Blair Witch Project” 
w reżyserii Daniela 
Myricka i Eduardo 
Sáncheza.  Tutaj grupa 
studentów wybiera się 
z kamera do lasu,  

by poszukać tajemni-
czej wiedźmy z Blair. 
P o  w i e l u 
sprzeczkach,  zagu-
bieniu mapy i kilku 
dziwnych zdarze-
niach zaczynają do-
chodzić do wniosku, 
że nie są w lesie sami, 
co więcej grozi im 
poważne niebezpie-
czeństwo. Nie poja-
wiają się tutaj żadne 
potwory, ale misterne 
konstrukcje oraz… 
stosy owalnych ka-
mieni, z których od 
pewnego czasu drwią 
internauci, którzy pa-
miętają produkcję dla 
na jmłodszych  o 
stworku o imieniu  
Maka Paka.   

Pokój 1408 

Ekranizacja powieści, 
której głównym bo-
haterem jest mężczy-
zna na co dzień obcu-
jący ze zjawiskami 
paranormalnymi, po-
nieważ pisze on 
książki, w których 
opisuje swój pobyt  
w różnych nawiedzo-
nych pokojach. Po raz 
pierwszy w swojej 
karierze trafia na 
miejsce, które jest 
owiane złą sławą nie 
bez przyczyny. Ta-
jemnicza siła sprawia, 

że podświadomie 
wywołuje obrazy  
z przeszłości jego 
zmarłego synka.  

Koszmar z ulicy wią-
zów 

O Freddiem Kruge-
rze, który morduje 
swoje ofiary w czasie 
ich snów, powstała 
cała seria filmów. Nie 
bez powodu filmy  
z bohaterem w czer-
wono-zielonym swe-
trze są uznawane za 
kultowe – idealne 
wywarzenie między 
scenami krwawymi  
a tymi, które działają 
na wyobraźnie oraz 
naturalnie narastające 
napięcie sprawiają, że 
do ostatniej klatki fil-
mu czekamy na roz-
wój wydarzeń.  

Kobieta w czerni 

Historia rozgrywa się 
na wrzosowiskach,  
a jej bohaterem jest 
wdowiec samotnie 
wychowujący syna, 
którego zajęciem jest 
handel nieruchomo-
ściami. Ma za zadanie 
znaleźć kupca na po-
siadłość, do której 
sami mieszkańcy boją 
się zbliżyć. Z dniem, 
w którym pojawia się 
na wrzosowiskach, 

zaczynają ginąć dzieci. 
Duch kobiety z opusz-
czonego domu ponow-
nie mści się na miesz-
kańcach miasteczka.  

Lustra  

C o ś  d l a  l u d z i  
o „mocnych nerwach”. 
Wybujała wyobraźnia 
odbiorcy i nawiedzone 
lustra z filmu to nie 
najlepsze połączenie 
dla osób o słabej psy-
chice. Były policjant po 
kilku zawirowaniach 
w swoim życiu trafia 
do opuszczonego, spa-
lonego sklepu, w któ-
rym jest dozorcą. 
Sklep, który w czasach 
świetności zachwycał 
przestronnymi wnę-
trzami, popadł w rui-
nę, a jedynym zastana-
wiającym elementem, 
który pozostał nie-
zniszczony to ogromne 
lustra, które od począt-
ku niepokoją główne-
go bohatera. Z czasem 
postanawia przepro-
wadzić własne śledz-
two, by dowiedzieć 
się, co się dzieje z lu-
strami, a to sprowadza 
niebezpieczeństwo na 
niego i jego rodzinę. 

Marta Czekalska 
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„CIĘŻKI ŻYWOT” UCZNIA W SZKOLE: NIEMCY  

 

Edukacyjną podróż 

zaczynamy od nasze-

go zachodniego są-

siada – Niemiec.  
 

W Niemczech nauka 

jest obowiązkowa dla 

wszystkich obywateli 

poniżej 18 roku życia, 

edukacja ogólna i za-

wodowa trwa 12 lat.  

Gdybyśmy urodzili 

się w Niemczech, na-

sza przygoda z eduka-

cją rozpoczęłaby się 

w wieku 6 lat w pla-

cówce o nazwie 

Grundschule. Przez 

czteroletni okres nau-

ki nauczylibyśmy się 

podstaw przydatnych 

w dalszym kształce-

niu. 

 

Pod koniec tego etapu 

edukacji nauczyciel-

pomaga uczniowi 

podjąć decyzję, w ja-

kiej szkole ma on 

kontynuować naukę. 

Do wyboru są 3 szko-

ły I stopnia: 

Hauptschule (szkoła 

główna), Realschule 

(szkoła realna) oraz 

Gymnasium 

(gimnazjum)   

Hauptschule trwa 5 

lat i kończy ją egza-

min pozwalający na 

zdobycie świadectwa 

Hauptschulabschluss. 

Można porównać ją 

do polskiej szkoły 

zawodowej, bo jej 

ukończenie pozwala 

na kontynuację nauki 

w szkołach zawodo-

wych, ale droga na 

studia wyższe jest 

zamknięta. 

Nauka w Realschule 

czyli szkole średniej 

niższej na poziomie 

rozszerzonym trwa o 

rok dłużej niż w 

Hauptschule i wiedza, 

jaką się w niej zdoby-

wa pozwala zarówno 

na zdobycie zawodu 

jak i na wstęp do 

szkoły poprzedzającej 

studia. 

 

Do Gymnasium tra-

fiają najlepsi ucznio-

wie, by zdobyć wie-

dzę potrzebną do roz-

poczęcia studiów. Jest 

to najdłużej trwająca 

szkoła (9 lat), ale jej 

absolwenci z maturą 

(Abitur) mają otwartą 

drogę na studia. 

Następny szczebel 

edukacji jest ściśle 

związany ze szkołą, 

jaką ukończyło się 

wcześniej. Po ukoń-

czeniu Hauptschule 

uczniowie wybierają 

naukę w Berufschule, 

w której po 3 latach 

zdobywają zawód lub 

dodatkowo ukończyć 

Berufoberschule, by 

mieć możliwość pój-

ścia na studia. Real-

schule daje szansę 

wybrania dwuletniej 

Fachoberschule, po 

której można studio-

wać.Jeśli uczeń nie 

chce iść na studia, po 

Gymnasium może 

wybrać dwuletną 

szkołę zawodową, 

która skróci czas zdo-

bycia zawodu.  

 

Dorośli mogą nadro-

bić swoje zaległości 

w nauce w szkołach 

zwanych ogólnie Zwei-

ten Bildungswege -

  Abendrealschule, 

Kolleg, Abendgymna-

sium.  

Tego, czego możemy-

zazdrościć naszym nie-

mieckim kolegom to 

ilości dni wolnych w 

ciągu roku szkolnego. 

Już w październiku 

uczniowie mają 2 tygo-

dnie przerwy jesiennej. 

Następnie w grudniu 2-

3 tygodnie zimowych 

wakacji, a w lutym ty-

dzień przerwy tak zwa-

nej "narciarskiej". Po-

tem w okolicach kwiet-

nia 2-3 tygodnie ferii 

wiosennych oraz jesz-

cze kilka dni świątecz-

nych w maju.  
 

Marta Czekalska 

 

 

Rys. Agata Nowakowska 



 

 

Tim Burton jest jed-
nym z najoryginalniej-
szych twórców współ-
czesnego kina i posia-
dając ten tytuł ma wie-
lu zwolenników i 
przeciwników.  

Jego dzieła posiadają 
niepowtarzalny mrocz-
ny klimat, który tworzy 
przy współpracy ze 
swoimi zaufanymi ak-
torami, dlatego, gdy 
tylko pojawia się infor-
macja o jego kolejnym 
filmie to bardzo praw-
dopodobne jest, że 
główną rolę kreuje 
Johnny Depp, a w rolę 
kobiecą wcieli się Hele-
na Bonham Carter. 

Jego pierwszym waż-
nym filmem jest „Sok z 
żuka”, w którym głów-
nym bohaterem jest 
młode małżeństwo, 
które ginie. Śmierć 
głównych bohaterów to 
zazwyczaj koniec fil-
mu, ale tutaj to punkt 
zawiązania akcji - mał-
żeństwo zmieniło się 

w parę duchów, które 
jakby nigdy nic dalej 
pomieszkują w swojej 
posiadłości. Do domu 
wprowadza się nowa 
rodzina- apodyktycz-
na żona, podporząd-
kowany jej mąż oraz 
nastoletnia, zafascy-
nowana światem po-
zagrobowym córka. 
Ich zachowanie irytuje 
poprzednich miesz-
kańców, którzy z tego 
powodu zgłaszają się 
do tytułowego Soku z 
żuka, czyli bioegzor-
cysty 

Z kolei „Edward no-
życoręki”  opowiada o 
wrażliwym chłopaku, 
który zamiast dłoni 
ma nożyce. Przypomi-
na to historię Franken-
steina i jego potwora – 
chłopak jest niezrozu-
miany i nieakcepto-
wany przez społe-
czeństwo w którym 
żyje, z powodu jego 
inności.  

Dogłębniej czerpiąc 
samej historii o Victo-
rze Frankensteinie, 
Tim Burton stworzył 
animację 
„Frankenweenie” o 
chłopcu, który tęskni 
za swoim psem, które-
go potrącił samochód. 
Postanawia go oży-
wić, ale 
efekt jego 
pracy prze-
raża jego 
sąsiadów.   

Inną anima-
cją, jest pro-
dukowane 
przez niego 
„Miasteczko 
Halloween”, 
w którym 
mistrz ceremonii w 
miasteczka, w którym 
żyją same upiory, po-
stanawia zorganizo-
wać… Boze Narodze-
nie. 

„Gnijąca Panna Mło-
da” pokazuje nam po 
raz kolejny świat ży-

wych i 

FILMOWY KSIĄŻĘ CIEMNOŚCI 
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umarłych. Świat po-
zagrobowy według 
autora jest o wiele 
ciekawszy niż żywot 
wiedziony przez 
śmiertelników, który 
ukazany jest jako sza-
ry i nudny.  

Reżyser z pomocą 
swojej nietuzinkowej 

wyobraźni 
tworzy 
mroczny 
świat pełen 
czarnego 
humoru 
włożonego 
w kwestie 
ekscentrycz-
nych boha-
terów. Kli-
mat spra-

wia, że nie całkiem 
udane produkcje, jak 
np. burto nowska 
wersja „Alicji w Krai-
nie Czarów” lub od-
biegająca od mrocz-
nych klimatów fabry-
ka słodyczy Willy’ego 
Wonki z „Charlie i 
Fabryka Czekolady” 
ogląda się z przyjem-
nością, zachwycając 
się wizualną strona 
filmu.  

  MC 

„GNIJĄCA 
PANNA MŁODA” 
POKAZUJE NAM 

PO RAZ KOLEJNY 
ŚWIAT ŻYWYCH I 

UMARŁYCH.  

 

 

Rys. Agata Nowakowska 
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„OSIEMDZIESIĄTKA” RUGBY STOI! 

STR. 8   

Rugby - jajowata piłka, 

mało popularna i niezbyt 
znana w Polsce,  ale nie 
w  Sochaczewie, ponie-
waż  tu rugby w klubie 
Orkan egzystuje od lat 
70. Niektórzy mówią, że 
jest to sport niszowy, (tak 
jak żużel), ma on jednak 
za sobą długą tradycję. 
Też w Sochaczewie. W 
naszym mieście historia 
rugby zaczęła się w 1971, 
gdy kilku zapaleńców 
(Bracia Pietrakowie, p. 
Wendkowski oraz trener  
Stefan Wydlarski stwo-
rzyli taką sekcję najpierw 
przy Energomontażu 
Północ Sochaczew, po-
tem przygarniętą przez 
klub Orkan). Na meczach 
rugby w Sochaczewie 
zawsze była bardzo duża 
frekwencja, niespotykana 
na innych stadionach,  
toteż obiekt otrzymał 
miano „Maracany”. Po 
ponad roku ( 29.X.1972)  
przyszło zwycięstwo 
ligowe z Ogniwem Sopot 
13 : 6, czyli 41 rocznica 
pierwszego zwycięstwa. 
Hurra! I potem, jak to w 
życiu bywa, raz pod wo-
zem raz na wozie  (1984 – 
brązowy medal Mi-
strzostw Polski Senio-
rów).  Obecnie w katego-
rii juniorów Orkan to 
jedna z najlepszych dru-
żyn w Polsce.   
Przepisy, tej gry dla nie-
wtajemniczonych mogą 
stanowić nie lada zagad-
kę.  Dla przykładu:  Rug-
by 7 to drużyna złożona 
z 7 zawodników biorą-
cych udział w grze (3 
zawodników młyna, 4 
zawodników ataku oraz 
5 zawodników rezerwo-
wych). Czas trwania spo-
tkania 14 minut ( 2 x 7 

min). Przerwa 1 min - do 
zmiany stron. Mecze fina-
łowe rozgrywane są 2 x 
10 min. To tak dla jasno-
ści. A teraz możemy powie-

dzieć , że już nie Sochaczew 

ale  „Osiemdziesiątka” 

rugby stoi!  
 „Osiemdziesiątka” to 

kuźnia talentów rugby i 

nie ma w tym określeniu 

przesady, skoro rugbiści z 

ZS CKP niejednokrotnie 

zasilali kadrę narodową i 

wraz z nią odnosili sukce-

sy. Ostatni sukces druży-

ny Orkana Mistrzostwo 

Polski do lat 17 (Kadetów 

U17), potwierdza siłę 

sochaczewskiego rugby, 

w którym uczniowie 

„Osiemdziesiątki” zaw-

sze stanowili i stanowią 

samo serce drużyny.  

- To ogromny sukces 

sportowy - mówi trener 

Jakub Seklecki ( drugi 

trener drużyny to Maciej 

Misiak), który na co 

dzień pracuje jako nau-

czyciel wychowania fi-

zycznego w ZS CKP. W 

tamtym roku byliśmy wi-

cemistrzami, w tym już 

mistrzami. Nie byliśmy 

faworytami, ale zagrali-

śmy bardzo dobre mecze i 

wygraliśmy z faworytami, 

Budowalnymi Łódź i Le-

chią Gdańsk. Takie efekty 

przynoszą wielkie zaan-

gażowanie, talent i ciężka 

praca. W zwycięskiej 

drużynie zagrało 8 za-

wodników z 

„Osiemdziesiątki”: Kamil 

Palasik, Łukasz Duplicki, 

Jakub Budnik, Mateusz 

Kołak, Piotr Kordzi, Mi-

chał Gmurczyk, Piotr 

Niedzielin i Kamil Mar-

cinkowski. Wśród 24 za-

wodników, którzy poje-

chali na mistrzostwa Pol-

ski, ci z  ZS CKP stanowi-

li trzon. 

Oczywiście, to nie wszy-

scy rugbiści, którymi mo-

że pochwalić się 

„Osiemdziesiątka”, w ka-

drze Polski do lat 18 grają 

Daniel Pamięta, Jakub 

Budnik, Kamil Palasik, 

również w kadrze - do lat 

19 - grają Krzysztof  Pi-

łowski i Mariusz Sejdak. 

Z Orkana Sochaczew po 

Mistrzostwach Polski do 

lat 17 do kadry Polski po-

wołano 8 zawodników. W 

rugby 7 do lat 20 z ZS 

CKP grają Radosław Mi-

trowski i Mateusz Tra-

czyk. Również większość 

byłych uczniów 

„Osiemdziesiątki” - rugbi-

stów - gra w kadrze naro-

dowej. Sezon jesienny też 

zapowiada się dobrze, 

drużyna Jakuba Sekleckie-

go przeszła do starszej 

kategorii wiekowej,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wygrała rundę jesienną  

do mistrzostw Polski 

juniorów do lat 19 i 

nieźle sobie radzi grając 

w lidze mazowieckiej z 

seniorami.—Rugby 

wciąga od pierwszego 

razu - mówi Krzysztof  

Piłowski  - gra w kadrze 

Polski do lat 19. Jaką ma 

przewagę nad innymi 

sportami? Nie ma zasto-

jów, na polu cały czas 

widać ruch, jest mnóstwo 

akcji. Mówi się, że rugby 

to chamski sport dla inte-

ligentów. Coś w tym jest. 

Zdarzają się zasłabnięcia, 

złamane nosy, ale nikt się 

nie awanturuje! Na pewno 

nie jest to sport tak urazo-

wy jak piłka nożna! 

Dok. str. 10 

 

 

http://www.sport.pl/rugby/0,0.html
http://www.sport.pl/sport/0,0.html
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KSIĄŻKI PASSE 

Sytuacja ta z roku 
na rok jest coraz 
gorsza. Jedenaście 
lat temu żadnej 
książki nie przeczy-
tało „tylko” 45% 
obywateli. Badanie 
pokazało również 
zależność między 
czytaniem książek a 
wiekiem, płcią czy 
wykształceniem. Co 
ciekawe odsetek 
czytelników maleje 
wraz z wiekiem ba-
danych. Książki czy-
ta 62% nastolatków i 
ledwie 32% osób 
sześćdziesięciolet-
nich i starszych. O 
ile ogólny poziom 
czytelnictwa spada 
z wiekiem, o tyle 
częstotliwość lektu-
ry wśród czytają-
cych rośnie z wie-
kiem. Codzienną 
lekturę deklaruje 
22% czytelników po 
sześćdziesiątce i tyl-
ko 8% nastoletnich. 
Młodzież woli zapo-
znać się z poszcze-
gólnymi fragmenta-

Większość Polaków nie czyta książek, więc 
czytelnictwo w naszym kraju od dawna nie 
stoi na wysokim poziomie. Ostatnie badania 
Biblioteki Narodowej są zatrważające: ponad 
60% społeczeństwa nie przeczytało ani jednej 
książki w ciągu poprzedniego roku. 

mi książek zamiast 
przeczytać je w ca-
łości. Wpływ na 
ogólny poziom 
czytelnictwa ma 
również miejsce 
zamieszkania: naj-
więcej czyta się w 
wielkich miastach 
a najmniej na wsi. 

Dlaczego więc nie 
czytamy? Dawniej 
lektura książki była 
popularną formą 
rozrywki, teraz zo-
stała wyparta 
przez inne. Co-
dziennie korzysta-
my z Internetu, 
który daje nam nie-
ograniczoną możli-
wość korzystania z 
gier, informacji czy 
portali społeczno-
ściowych, jedno-
cześnie pożerając 
czas i skutecznie 
pozbawiając wyob-
raźni.  

 

Mateusz Izydorek 

 

 

Jest już paździer-

nik, więc książki 

powinny być już 

zakupione. Zaku-

pione to znaczy nie 

koniecznie wszyst-

kie noszone do 

szkoły ze względu 

na ich wagę. Nie-

stety wielu z nau-

czycieli nie potrafi 

tego zrozumieć. 

 

Uczniowie, którzy 

nie mają książki z 

przedmiotu odby-

wającego się w 

określonym dniu 

uznawani są przez 

nauczycieli za 

„leniwych”, a wcale 

tak nie jest. Przyję-

liśmy znaną już tak-

tykę noszenia ksią-

CIĘŻKIM PLECAKOM MÓWI-
MY  STANOWCZE-NIE! 

żek na pół, żeby ja-

koś ten ciężar ograni-

czyć. 8 godzin w cią-

gu dnia, a każdy z 

przedmiotów jest in-

ny a to oznacza dys-

komfort spowodowa-

ny wagą naszych ple-

caków, a przecież 

dochodzą jeszcze ze-

szyty, piórnik itp. 

 

Kochani nauczyciele, 

postarajcie się nas 

zrozumieć! Zasada 

pół na pół wcale nie 

jest taka zła, wręcz 

korzystna dla na-

szych kręgosłupów.  

 

Sylwia      

 

Rys. Agata Nowakowska 
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TROCHĘ HUMORU NA KONIEC 
Moja dziewczyna postanowiła, 

że powinniśmy zostać najlep-

szymi przyjaciółmi. 

No to otworzyłem nam piwo i 

zacząłem jej opowiadać o tym, 

jak moja dziewczyna ostatnio 

przytyła.  

 

Dwóch idiotów rozbraja bom-

bę. Nagle jeden pyta:  

- A co będzie, jak nam wy-

buchnie?  

Drugi go uspokaja:  

- Nic nie szkodzi, mam drugą! 

 

Uradowana żona wraca do domu 

i chwali się mężowi:  

- Mam prawo jazdy! Teraz zwie-

dzimy cały świat!  

Na to mąż odpowiada:  

- Ten, czy tamten?  

Mąż pyta żonę:  

- Kochanie, co byś zrobiła gdybym 

wygrał w totka?  

- Wzięłabym połowę wygranej i 

odeszła od ciebie - oświadcza żo-

na.  

- Trafiłem trójkę, masz osiem zło-

tych i won! - odpowiada mąż.  

Żona do męża:  

- Wiesz, dziś jak przechodziłam w 

przedpokoju, to zegar spadł tuż 

za mną.  

- Zawsze się cholera spóźniał. 

Czemu się z nią pokłóciłeś? 

- Poprosiła, żebym zgadł, ile 

ma lat. 

- No i? 

- Zgadłem.  
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Kto jest kim z rugbi-

stów 

„Osiemdziesiątki”? 

Na jakiej pozycji, 

który numer na boi-

sku, ile lat w rugby? 

Michał Gmurczyk     

obrońca, nr 15 na boi-

sku, w rugby gra 5 lat,  

 

Kamil Marcinkowski  

skrzydłowy, nr 11 na 

boisku, w rugby gra rok,  

 

Cezary Michalski    II 

linia, nr 4 na boisku, gra 

pół roku,  

 

Jakub Budnik          

rwacz, nr 6 na boisku, 

gra 7 lat,  

Daniel Pamięta       

rwacz nr 7 na boisku, 

gra 7lat,   

 

 

Łukasz Duplicki      II 

linia, nr 5 na boisku, 

gra 2 lata,   

 

Kamil Palasik         

wiązacz, nr 8 na boi-

sku, gra 4 lata,   

 

Piotr Kordzi             

skrzydłowy, nr 14 na 

boisku, gra 2 lata,  

 

Mateusz Kołak        

filar, nr 3 na boisku, gra  

1 rok,   

Krzysztof Piłowski    

łącznik młyna, nr 9 na 

boisku, w rugby gra  11 

lat,  

 

Mariusz Sejdak         

center, nr 13 na boisku, 

w rugby gra 7 lat, 

  

Radosław Mitrowski    

skrzydłowy, nr 11 na 

boisku, gra  5 lat,  

 

Damian Paluch       

młynarz, nr 2, w rugby 

gra 11 lat,  

 

Robert Orliński       

filar, nr 1 na boisku a 

w rugby gra 4 lata, 

 

Aleksander Szewczyk 

II linia, nr 5 na boisku, 

gra 4 lata, 

 

Jakub Lach, filar, II 

linia, nr 3, gra 3 lata, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Niedzielin, młynarz, 

nr 2 na boisku, gra 2 lata. 

Rugbistą w ZS CKP jest 

również kobieta, Patrycja 

Wasilewska z IIct, gra w 

sochaczewskiej drużynie 

„Tygrysic”.  

„Osiemdziesiątka” stoi na 

czele rugby w Sochaczewie. 

Tak trzymać, Panowie! 

 

 

Grażyna Bolimowska-

Gajda 

 


