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Kolejny numer Ci-

chacza gotowy! 

Listopad nie należy 

do  najprzyjemniej-

szych miesięcy ro-

ku. Na szczęście 

niedługo święta.  

I odpoczynek. Ma-

my nadzieję, że         

Cichacz pomoże 

Wam w przeżyciu 

tych ciężkich chwil.  

W świeżutkim nu-

merze wiele miejsca 

poświęcamy matu-

rom: zarówno tego-

rocznej  majowej i 

p r ó b n e j -

listopadowej.  

Ponadto dajemy 

upust frustracji, do 

której doprowadzają 

nas dyskonty spo-

żywcze. 

Wspominamy rów-

nież książki, które 

wpadły nam w ręce 

i które gorąco pole-

camy na listopado-

we wieczory i dłu-

gie zimowe popołu-

dnia.  

Zapraszamy do 

czytania! 

Redakcja 
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W OBIEKTYWIE: PRÓBNE MATURY 

Klasy trzecie Liceum  

i czwarte Technikum 
pisały maturę próbną  

z języka polskiego, ma-
tematyki i języka obce-
go - arkusze przygoto-
wało Wydawnictwo 
Operon. 

Maturalne zmagania 
trwały aż 3 dni. Rozpo-
częły się 26 listopada, a 
zakończyły 28. testem 
z języka obcego. 

 Z polskiego była 
"Lalka" - fragment o 
studentach i opis przy-
rody oczami Hrabiego 
i Tadeusza Soplicy w 
"Panu Tadeuszu", a 
czytanie ze zrozumie-
niem dotyczyło 
"ukochanych" gadże-
tów młodych ludzi, a 
więc smartfonów, ta-
bletów itp.! Oczywiście 
przyszli maturzyści 
orzekli, że matura 
próbna z polskiego to 
łatwizna!  

Matematyka była wy-
zwaniem, ale nasi ucz-
niowie zapewne pora-
dzili sobie z nim zna-
komicie. 

Język obcy to coroczne 
losowanie i kwestia 
szczęścia, na jaką te-
matykę się trafi. Nie-
którzy uważają, że ar-
kusz był łatwizną, inni, 
że musieli nad nim 
nieco popracować. 

A GDYBY COŚ NIE POSZŁO… DO MAJA NADROBIMY! 



MATURY 2013 

 
STR. 3 LISTOPAD 2013, SOCHACZEW 

PAMIĘTAMY 

Wszystkich Świętych 
oraz Dzień Zaduszny 
to dni, podczas któ-
rych setki tysięcy Po-
laków odwiedzają 
groby swoich bli-
skich. Można by rzec, 
że listopad jest mie-
siącem pamięci o tych, 
którzy odeszli. Z oka-
z j i  u r o c z y st o ś c i 
Wszystkich Świętych 
i Dnia Zadusznych 
przypominamy nau-
czycieli naszej szkoły, 

nauczycieli, których 

nie ma wśród nas, a 

które ciepło wspomi-

nają: Edwardę Prze-

smycką, nauczającą 

przedmiotów zawodo-

wych, kobietę niezwy-

kłego spokoju, jak 

również naszych polo-

nistów – Katarzynę 

Pińkowską Stanisława 

Bugaja, którzy przez 

którzy zmarli w ciągu 
ostatnich lat. 

Mimo czasu, który 
upłynął od ostatniego 
pożegnania z nimi, przy 
okazji wspomnień poja-
wia się mnóstwo wspo-
mnień z nimi związa-
nych oraz zaskoczenie, 
że od tak dawna nie ma 
ich z nami. 

Panie z biblioteki przy-

pomniały nam postacie 

wiele lat uczyli mło-

dych ojczystego języ-

ka. W pamięci nadal 

mamy dawnych nau-

czycieli, którzy wycho-

wywali pokolenia 

uczniów: Kazimierza 

Tracza, Jana Zygmun-

cie, Naryza Wójta. 

Do egzaminu dojrza-

łości przystąpiło po-

nad 150 absolwen-

tów. Ponad 60% tej 

liczby stanowili ucz-

niowie technikum. 

Klasa IIIBL mogła 

pochwalić się 100% 

zdawalnością. Na 

drugim miejscu 

uplasowała się IVET. 

IIIAL zajęła za-

szczytne 3 miejsce. 

Oprócz przedmio-

tów obowiązko-

wych, jako dodatko-

we  wybierano WOS, 

historię, geografię, 

informatykę, chemię, 

biologię. Według 

uczniów, najtrud-

niejszy okazał się 

test z WOS-u na po-

ziomie rozszerzo-

OGÓLNE WYNIKI – ŚREDNIA ZDAWALNOŚĆ 

WSKAŹNIK TRUDNOŚCI 

nym, następnie che-

mia i geografia. Z 

kolei najmniej pro-

blemów sprawił ję-

zyk rosyjski na oby-

dwu poziomach.   

MC 
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WIELOZADANIOWOŚĆ 2014 
Takim tematem rozpo-

częły się matury próbne 

roku 2014r. Jak wiado-

mo, matury składają się 

z trzech podstawowych 

przedmiotów tj. języka 

polskiego, matematyki i 

języka obcego, tu do 

wyboru język angielski 

bądź niemiecki, chociaż 

zdarza się, że uczniowie 

wybierają również fran-

cuski. Matury próbne 

przygotowywane są 

przez Wydawnictwo 

Szkolne Operon, co nie-

kiedy budzi mieszane 

uczucia, bowiem peda-

godzy twierdzą, że eg-

zamin dojrzałości powi-

nien być przygotowy-

wany przez Centralną 

Komisję Edukacyjną. 

Tegoroczna matura nie 

należała do łatwej i 

przyjemnej pracy.  

Język polski przedstawił 

się czytaniem ze zrozu-

mieniem, o tematyce 

wielozadaniowości, na-

tomiast praca pisemna 

dotyczyła obrazu natury 

polskiej w Panu Tadeu-

szu lub charakterystyki 

studentów w Lalce. 

Zdaniem uczniów ca-

łość nie była nad wyraz 

trudna, ale też nie ba-

nalna, wymagała umie-

jętności konkretnego 

precyzowania zdań. 

„OSIEMDZIESIĄTKA” NAJLEPSZA W TENISIE STOŁOWYM! 

Drużyny chłopców i 
d z i e w c z ą t  z 
„Osiemdziesiątki” bę-
dą reprezentować 
wszystkie szkoły śred-
nie z powiatu socha-
czewskiego na zawo-
dach między powiato-
wych w Grodzisku 
Mazowieckim. 

25 listopada 2013 w 
Budkach Piaseckich 
odbyły się szkolne za-
wody tenisa stołowego 
na szczeblu powiato-
wym. ZS CKP repre-
zentowała drużyna 
chłopców w składzie 
Adrian i Michał Nowa-
kowie, dziewczyny 
Marta Banaszek i Ola 
Widyńska. Zawody 
były rozgrywane syste-
mem „każdy z każ-
dym”. Pierwszy mecz 

d z i e w c z y n y 
„Osiemdziesiątki” ro-
zegrały z ZS RCKU, 
kolejne z ZS im. Kar-
dynała Stefana Wy-
szyńskiego w Teresi-
nie, następne z ZS im. 
J. Iwaszkiewicza w So-
chaczewie oraz z ZSO 
w Sochaczewie. Każde 
z tych spotkań kończy-
ło się wynikiem 3-0 dla 
dziewczyn z ZS CKP!
Pojedynki chłopców 
zakończyły się wyni-
kiem 3-1 z Chopinem i 
po 3-0 z Iwaszkiewi-
czem, Teresinem i 
Ogrodnikiem. Tym sa-
mym obie nasze dru-
żyny zajęły 1 miejsce i 
będą reprezentowały 
powiat sochaczewski 
w zawodach między 
powiatowych, które 

odbędą się 11 grudnia 
w Grodzisku Mazo-
wieckim. Wygrana na 
tym etapie gwarantu-
je udział w zawodach 
ogólnopolskich, gdzie 
spotkają się najlepsze 
szkoły w kraju. Wszy-
scy reprezentanci 
„Osiemdziesiątki” 
trenowali w sekcji te-
nisa stołowego ULKS 

„Tęcza” Budki Piasec-
kie. Chłopcy w dal-
szym ciągu z powo-
dzeniem bronią barw 
klubowych w 3 lidze. 
Obecnie są najlepszy-
mi zawodnikami Klu-
bu Tęcza. Aby osiągać 
sukcesy ciężko trenu-
ją 3 razy w tygodniu i 
swoją pasją do tenisa 
zarażają rówieśni-
ków. 

Matematyka dała o so-

bie znać w bardzo nie 

przychylny sposób, bo-

wiem jej poziom był 

wygórowany aż nadto. 

Wielu, żeby nie napisać, 

bardzo wielu uczniów 

tego przedmiotu nie 

zda. Tu zastanawiała-

bym się, czy to wina 

niedostatecznej wiedzy 

czy poziomu czy złośli-

wość wspomnianego już 

wydawnictwa, ponie-

waż uczniowie wybija-

jący się z matematyki, 

nie dawali sobie rady z 

zadaniami. Język an-

gielski nie zaskoczył, 

był umiarkowany, zada-

nia były dość łatwe do 

rozwiązania. Na tym 

polu nie możemy spo-

dziewać się niczego złe-

go, wyniki powinny być 

satysfakcjonujące. 

Matura próbna unaocz-

nia nasz poziom intelek-

tualny, i jest wskaźni-

kiem, który pokazuje, z 

jakiego przedmiotu mu-

simy się podciągnąć, co 

jest naszą mocną stroną. 

W maju okaże się, czy 

wzięliśmy sobie do ser-

ca wskazówki i niedo-

ciągnięcia czy spoczęli-

śmy na laurach i nasze 

wyniki będą umiarko-

wane. 

Natalia Brzezińska 
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Człowiek ze swej 

natury jest istotą 

złożoną. W myśl 

zasady potrzeba 

matką wynalaz-

ków, ciągle poszu-

kuje nowych do-

świadczeń i odkry-

wa, zgłębia nowe 

zasady, sposoby 

działania, chce po-

szukiwać wciąż 

czegoś nowego. 

Stara się posuwać 

świat do przodu, ale 

żeby tak się działo 

musi mieć określone 

cechy, które spra-

wią, że będzie wie-

dział i czuł, co chce 

zrobić, jak to chce 

zrobić i dlaczego. 

Katalog zamierzeń i 

celów. 

Z punktu widzenia 

psychologii czło-

wiek chce zmieniać 

rzeczywistość, nie 

lubi stagnacji, chce 

przesunąć jedną 

rzecz, żeby na jej 

miejsce wstawić 

dwie nowe. Popy-

chają nas w tym kie-

runku zmysły, które 

pozwalają nam do-

strzegać różne zja-

wiska i procesy i na 

ich podstawie two-

PSYCHOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE UWARUNKOWANIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZŁOWIEKA 

rzyć nowe, może nie 

zawsze lepsze, kom-

binacje już powsta-

łych. Ważne są rów-

nież emocje i uczu-

cia. To one dają 

nam impuls do 

zmiany, nasuwają 

myśl pod projekt, 

pobudzają nas do 

pracy. Cechy czło-

wieka są jednym z 

najistotniejszych 

warunków, które 

muszą być spełnio-

ne by człowiek 

mógł wykazać 

przedsiębiorczość. 

To one tworzą oso-

bowość. Jedną z 

nich jest tożsamość, 

czyli to, kim się 

czujemy, za kogo 

się uważamy, jak 

oceniamy siebie. 

Dalej potrzeby, to, 

czego pragniemy, 

co nam jest niezbęd-

ne do życia. Warto-

ści, to, co jest dla 

nas ważne, czym 

kierujemy się w ży-

ciu. Zainteresowa-

nia, co na ciekawi i 

pociąga. Inteligen-

cja, czyli jak korzy-

stamy z wiedzy. 

Temperament, jak 

szybko reagujemy w 

sytuacjach kryzyso-

wych, ale nie tylko. 

Postawa, jaki ma-

my stosunek do cze-

goś, i mentalność, 

czyli nasz styl my-

ślenia, czym się kie-

rujemy a co neguje-

my. 

Cały ten wachlarz 

cech, z jakich się 

składamy, sprawia, 

że mamy predyspo-

CZŁOWIEK STARA SIĘ POSUWAĆ 
ŚWIAT DO PRZODU, ALE ŻEBY 

TAK SIĘ DZIAŁO MUSI MIEĆ 
OKREŚLONE CECHY, KTÓRE 

SPRAWIĄ, ŻE BĘDZIE WIEDZIAŁ, 
CO CHCE ZROBIĆ. 

zycje do tworzenia 

nowych rozwiązań, 

robienia zaskakują-

co nowych rzeczy, 

wynajdowania spo-

sobów na ułatwianie 

sobie życia. Wszyst-

kie te cechy warun-

kują nasze zachowa-

nie, które jest odręb-

ne od zachowań in-

nych ludzi. Każdy 

zachowuje się w 

charakterystyczny 

dla siebie sposób, 

który jest kształto-

wany przez proces 

socjalizacji, przysto-

sowania do życia. 

Człowiek przedsię-

biorczy ma w pełni 

nastawione na roz-

wój czujki, które są 

dla niego wskaźni-

kiem tej lepszej dro-

gi, bardziej opłacal-

nej. Przedsiębior-

czość to połączenie 

cech wrodzonych i 

nabytych i jak naj-

lepsze ich wykorzy-

stanie. 

Natalia Brzezińska 
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INFORMATYCY ZDOBYWAJĄ WYŻSZĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA I MARKETINGU 

U naszych czeskich 
przyjaciół obowiązek 
szkolny zaczyna się o 
rok wcześniej niż u 
nas, czyli młodzi ucz-
niowie po raz pierw-
szy z wyprawką na 
plecach idą, mając 6 
lat. Obowiązek szkol-
ny trwa jednak do 16 
roku życia. 

Tak zwana „Zakladni 
skola”, czyli szkoła 
podstawowa trwa aż 
9 lat i dzieli się na 
dwa etapy. Pierwszy 
z nich trwa 5 lat, a 
dzieci uczą się pod-
stawowych umiejęt-
ności. W niektórych 
mniejszych szkołach 

istnieje tylko te pięć 
pierwszych klas. Kolej-
ne 4 lata poświęcone są 
na wiadomości, które w 
naszym kraju zdobywa-
my w gimnazjum.  

Szkoła średnia jest po-
dzielona na trzy typy 
szkół. Czeskie gimna-
zjum trwa 4 lata lub w 
przypadku ukończenia 
tylko pięciu pierwszych 
klas – osiem. Istnieją 
również zasadnicze 
szkoły zawodowe (dwu 
letnie), przygotowujące 
do pracy zawodowej. 
Połączeniem obydwu 
szkół jest szkoła zawo-
dowa mająca na celu, 
prócz nauki zawodu, 

przygotowanie do ma-
tury, a następnie stu-
diów na uczelniach 
wyższych.   

Jeśli uczeń zdecyduje 
się na zawodówkę, mo-
że być pewny, że zosta-
nie doskonale przygoto-
wany do zawodu - po-
nad połowa czasu w 
szkole to zdobywanie 
praktycznych umiejęt-
ność, dużo mniej czasu 
poświęca się na teorię. 

W przeciwieństwie do 
naszego kraju, w Cze-
chach nikt nie chce być 
piątkowym uczniem. 
Skala ocen jest mniejsza 
(oceny 1-5) i odwrotna 

niż u nas - jedynka jest 
najlepszą oceną a piątka 
najgorszą. 

Powszechną karą za złe 
zachowanie na lekcji 
jest zostanie po lekcjach 
na dodatkową, karną 
godzinę, podczas której 
powtarza materiał z lek-
cji, na której przeszka-
dzał. Co do innych kar 
za złe zachowanie, przy 
poważniejszych przewi-
nieniach rodzice są po-
wiadamiani o wybry-
kach dziecka i muszą 
uczęszczać z nim na 
lekcje i pilnować jego 
zachowania. Trzeba 
przyznać - dotkliwe! 

MC 

24 października 2013 r. 
klasa 2ET wraz z p. Ka-
milą Kocimską i wycho-
wawcą p. Małgorzatą 
Mazurek, wyruszyła na 
swoje pierwsze wykła-
dy z programowania do 
Wyższej Szkoły Zarzą-
dzania i Marketingu w 
S o c h a c z e w i e .  
W strugach porannego 
deszczu maszerowali-
śmy do Uczelni po no-
wą dawkę wiedzy. Gdy 
dotarliśmy na miejsce, 
udaliśmy się do jednej z 
sal komputerowych na 
wykład. Wykłady z pro-
gramowania składały 
się z dwóch bloków, 
poznaliśmy najpierw 
zagadnienia teoretycz-
ne, liczne przykłady, 
zadawaliśmy pytania, 

na które otrzymywali-
śmy wyczerpujące od-
powiedzi, a potem 
pracowaliśmy na kom-
puterach ćwicząc i roz-
wiązując różne zada-
nia pod okiem wykła-
dowców. Wykłady 
prowadzili informaty-
cy z Wyższej Szkoły 
Zarządzania i Marke-
tingu w So-
chaczewie: p. 
Paweł Gór-
czyński i p. 
Grzegorz Do-
mański. Czas 
płynął bar-
dzo szybko, 
w uczelnianej 
atmosferze, 
poczul i śmy 
się jak przy-
szli studenci. 

Uczelnia pożegnała 
nas ładną słoneczną 
aurą, z nowym zaso-
bem wiedzy informa-
tycznej powróciliśmy 
d o  d o m u . ” 
Dziękujemy socha-
czewskiej Uczelni za 
gościnę. 

Nawiązana przez nas 
współpraca owocuje, 

j es t  ważna dla 
uczniów technikum 
informatycznego, po-
kazuje im kierunek, w 
którym warto podą-
żać, a już tę drogę bę-
dą musieli niedługo 
wybierać. Następne 
w y k ł a d y  j u ż              
wkrótce… 

KK 
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LISTOPADOWE MERRY CHRISTMAS 

 Z pojawieniem się 
listopada w kalen-
darzu wiadomo, że 
czeka nas wizyta na 
cmentarzu i chwila 
„ p i e r w s z o -
listopadowej zadu-
my”, która dla mnie 
tworzy oksymoron 
– niby jak myśleć tu 
o bliskich, gdy w 
alejkach tłoczno jak 
na dworcu central-
nym w stolicy, każ-
dy spieszy się, by 
dotrzeć do grobów 
bliskich, „zaliczyć 
groby” i wrócić na 
obiad… 

W tym samym cza-
sie w supermarke-
tach palety ze zni-
czami po okazyj-
nych cenach i inny-
mi okazjonalnymi 
bajerami są pod-
mieniane na mniej 
lub bardziej udane 
czekoladowe figur-
ki Mikołajów, zesta-
wy świąteczne ko-
smetyków, ozdoby, 
czekoladki. 

W rozgłośniach od-
kopują „Last Christ-
mas” i powtarzają 
jak mantrę aż do 25 
grudnia. Z czasem 
do przeboju Geor-
ge’a Michaela i in-

nych świątecznych 
przebojów docho-
dzą kolędy. Na do-
datek co roku mu-
zycy prześcigają się, 
kto pierwszy udo-
stępni do odsłuchu 
świąteczną piosen-
kę. 

Stacje telewizyjne 
również toczą wal-
kę o widza, który 
spędzi wiele godzin 
w swoim domu. 
Szykują największe 
hity – świeżutkie 
nowości prosto z 
kin i dobrze znane 
klasyki, które stały 
się nieodłącznym 
elementem świąt. 

Dla mnie okres 

przedświąteczny  z 
roku na rok niebez-
piecznie się wydłu-
ża. Z jednej strony 
może  to i lepiej, bo 
coraz bardziej za-
biegani ludzie, mo-
gą znaleźć chwilę, 
by zaopatrzyć się w 
świąteczne prezen-
ty. Co i tak nie 
zmieni mentalności 
tych, którzy szukają 
podarków na ostat-
nią chwilę i galerie 
handlowe są wypeł-
nione do ostatnich 
godzin otwarcia w 
Wigilię Bożego Na-
rodzenia. Nie moż-
na się też oszuki-
wać, że to tworzy 
świąteczny klimat; 

lub przynajmniej 
kiedyś tworzyło – 
teraz ten magiczny 
czas rozmywa się 
na ponad półtora 
miesiąca i na pew-
no wiele traci. 

Oby tylko  pewne-

go dnia, po powro-

cie z wakacyjnego 

urlopu, nie znaleźć 

już wystawionych 

Mikołajów, renife-

rów z czerwonym 

nosem i choinek 

u d e k o r o w a n y c h 

sztucznym śnie-

giem. Co za dużo to 

nie zdrowo. 

MC 

Wizyta w którymkolwiek z supermarketów po świętach 1 i 2 listopada zawsze napawa 
mnie strachem. Potem jest już tylko gorzej.  
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TO TYLKO ŚLUBY! 

„Trzecia twarz” Lady 
Gagi, której życie to 
jeden wielki karna-
wał… lub inaczej 
„perfomance”, korzy-
stając z terminu do-
tyczącego sztuki, do 
której artystka po-
równuje swoją mu-
z y k ę  z  p ł y t y 
„ARTPOP”. 

Największe dziwadło 
show biznesu zmieni-
ło się. Tym razem ko-
stiumy z gumy i PCV 
oraz blond peruki 
ustąpiły miejsca nadal 
dziwacznym, ale o 
wiele bardziej spokoj-
nym kreacjom. Peruki 
przestały być mister-
nie przyklejonymi 
konstrukcjami – sama 
piosenkarka wielo-
krotnie je ściąga i po-
kazuje fanom swoją 
prawdziwą, ludzką 
twarz. 

Podczas promocji  
podkreś lano,  że 
współpracowała ze 
znakomitymi artysta-
mi, np.. Mariną Abra-

LADY GAGA—ARTPOP 

mović (babcią sztuki 
performance) i Jeffem 
Koonsem rzeźbia-
rzem ). 

Gaga stworzyła około 
50 piosenek i wybrała 
15, które zostały wy-
palone na nośnikach. 
Wybór najwyraźniej 
był trafny, bo płyta 
jest przyjemna, cho-
ciaż po wysłuchaniu 
jej na żywo można 
mieć niedosyt. Kilka 
piosenek świetnych 
(np. „Dope” wykona-
ne przy akompania-
mencie fortepianu) 
inne mniej lub bar-
dziej udane. Słucha 
się miło, ale wygła-
dzony wokal sprawia, 
że płyta traci wiele. 

Mam nadzieję, ze na 3 

płytach się nie skoń-

czy, a 4 nas zaskoczy 

w pozytywny sposób. 

MC 

SZTUKA POPULARNA 

Obejrzeliśmy „Śluby 
panieńskie” Aleksan-
dra Fredry na scenie 
Teatru Dramatycznego 
w Płocku (15. 11 2013). 
Co prawda Fredro – 
mistrz polskiej kome-
dii - wypadł z kanonu 
lektur szkolnych, ale to 
klasyka i wypada znać 
sztukę. Niezoriento-
wanym wyjaśniamy, 
że opowiada o perype-
tiach miłosnych czwór-
ki bohaterów: Albina i 
Klary oraz Anieli i Gu-
stawa. Plany miłosne 
bohaterów krzyżują 
jednak śluby pań, któ-
re planują nigdy nie 
wyjść za mąż i gardzić 
rodem męskim. Jak to 
w życiu bywa czasem 
potrzebna jest intryga, 
by zakochani uświado-
mili sobie,  kto jest ko-
mu przeznaczony. 

Tekst romantyczny 
współczesnemu nasto-
latkowi  nie jest szcze-
gólnie bliski, ale i z 
takim trzeba się zmie-
rzyć. Teatr w Płocku 
bardzo profesjonalnie 
traktuje widza i nigdy 
żadnej chałtury nie 

wciska. Aktorzy, zna-
ni również z seriali 
telewizyjnych i war-
szawskich teatrów, 
stanęli na wysokości 
zadania i przedstawi-
li komiczną historię 
miłości w sposób bar-
dzo profesjonalny. 
Scenografia, kostiu-
my i gra aktorów po-
dobały się nam, cho-
ciaż zabrakło nam 
odrobiny szaleństwa 
na scenie, oczekiwali-
śmy, że Fredo potrak-
towany zostanie na 
większym luzie. Li-
ryczne dialogi  boha-
terów nie przytłoczy-
ły widza  (nawet nie 
przepadającego za 
takim językiem). 
Wróciliśmy zadowo-
leni, szczególnie z 
części drugiej, w któ-
rej aktorzy nabrali 
większego pędu, a 
niewinna intryga Gu-
stawa przybrała nie-
bezpieczne rozmiary. 
To był udany wyjazd 
i już przygotowujemy 
się do kolejnego! 

GBG 
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LEKTURA NIEBANALNA 

Giovanni Reale 

(profesor historii filo-

zofii starożytnej) oraz 

Angelo Scola 

(patriarcha Wenecji).  

Książka nosi tytuł 

„Dialog o wartości 

człowieka”.  

Publikacja składa się z 

dwudziestu jeden roz-

działów, rozpoczynają-

cych się cytatem nawią-

zującym do tematyki 

rozdziału.  We wprowa-

dzeniu Armand Torna 

zaznacza „Dialog Scoli 

i Realego doprowadza 

do Chrystusa, który po-

za wszelką filozofią wy-

jaśnia, kim jest czło-

wiek i jak może on zro-

zumieć samego siebie. 

Oczywiście, w rozmo-

wie zostaje podjęte za-

gadnienie miłości; Kar-

dynał i Filozof nie zapo-

mnieli też i pięknie, o 

Kościele, wierze, a na-

wet o demokracji i ko-

rzeniach Europy. Słu-

chając tych dwóch roz-

mówców, spostrzegamy 

– jaki efekt wywrze na 

czytelniku lektura książ-

ki, – że powoli otwiera-

ją się przestrzenie, dzię-

ki którym nasze hory-

zonty się poszerzają i 

przenika je zmysł kry-

tyczny”.  W platońskim 

dialogu zbieżność po-

glądów jest oczywista i 

sprowadza się do nauki, 

jaką kierował dla świata 

Jan Paweł II. Tematy, 

jakie są podejmowane 

to między innymi: ate-

izm, nihilizm, relaty-

wizm, wolność i samo-

wola, demokracja, wie-

lokulturowość, pojęcie 

osoby, cierpienie i 

śmierć, miłość i piękno. 

Zagadnienia te nurtują i 

krążą ciągle w naszych 

głowach. Zazwyczaj nie 

wiemy jak się odnieść 

do terminu lub nie chce-

my się zbłaźnić, podając 

swoje racje, co do za-

gadnienia. Książka ta to 

podanie w pigułce od-

powiedzi i usystematy-

zowanie naszych dywa-

gacji. Dialog ten może 

nie jest łatwy, a słow-

nictwo trudne do zrozu-

mienia, nie komunika-

tywne dla człowieka cza-

sów komputera i nowych 

gadżetów, ale przy odro-

binie chęci i samozapar-

cia, możemy podrasować 

swój język i wprowadzić 

nowe słownictwo w na-

szej rzeczywistości. Lek-

tura niebanalna, czasami 

zaskakująca, dająca duże 

pole do popisu. . Pozwa-

lająca sięgnąć głęboko w 

nasze przekonania i 

utwierdzić nas w nich, a 

może przeciwnie napro-

wadzić na inne spojrze-

nie na sprawę. Ostrze-

gam: bardzo wciągająca! 

Natalia Brzezińska 

HISTORIA NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY: GERALT ZNÓW NA SZLAKU 

Szóstego listopada mia-

ła miejsce premiera naj-

nowszej powieści An-

drzeja Sapkowskiego pt. 

„Sezon Burz”. Po raz 

kolejny mamy okazję 

oderwać się od rzeczy-

wistości i ruszyć na 

szlak z jednym z najbar-

dziej lubianych bohate-

rów literackich ostat-

nich lat, Geraltem z 

Rivii.  

Mimo iż wiele osób na 

to czekało, to jednak 

nowa opowieść o 

wiedźminie nie odnosi 

się do wydarzeń po 

ostatnich scenach z Pani 

Jeziora. Tym bardziej 

nie dotyczy gry, której 

fabuła przybrała własny 

obrót, a dla fanów jest 

kontynuacją przygód 

bohaterów. To kolejna 

historia poboczna, po-

dobna do opowiadania 

''Coś się kończy, coś się 

zaczyna'', gdzie Geralt i 

Yennefer biorą ślub, 

Ciri zostaje wiedźminką. 

Geralt niesłusznie 

oskarżony trafia za krat-

ki, a kiedy wychodzi 

okazuje się, że jego cen-

ne miecze zniknęły. 

Rozpoczyna się więc 

śledztwo oraz poszuki-

wania, w które poza 

wiedźminem angażuje 

się oczywiście Jaskier 

oraz tajemnicza czaro-

dzieja imieniem Koral. 

W między czasie, nasz 

bohater okazuje się być 

wplątanym, w jakieś 

królewskie intrygi, z 

których (jak zwykle) 

stara się wyplątać.  

Jest wiedźmin, jest Ja-

skier, są i czarodziejki, 

są i krasnoludy, jest i 

charakterystyczny hu-

mor, więc czego braku-

je? Trudno mi to okre-

ślić, jednakże książka 

nie zawiera tej 

''magicznej esencji'', 

jaką nasączone zostały 

poprzednie opowiadania 

i pięcioksiąg. To coś, co 

sprawia że do godziny 

trzeciej w nocy nie 

można się oderwać, 

wciąż zaczynając ,,ten 

ostatni rozdział.'' Jeśli 

chodzi o twórczość Sap-

kowskiego powiem to 

po raz pierwszy: Książ-

ka jest za długa. Część 

wątków jest zupełnie 

niepotrzebna, doklejo-

na. Moim zdaniem 

„Sezon burz” lepiej by 

się prezentował jako 

zbiór opowiadań, aniżeli 

jedno opowiadanie na 

400 stron.  

Być może moja ocena i 

oceny innych fanów są 

zbyt niesprawiedliwe, 

być może zbyt dużo 

oczekiwaliśmy. Mimo 

moich negatywnych 

uwag książka prezentuje 

się bardzo dobrze i jest 

pozycją nieodzowną, dla 

każdego fana Sapkow-

skiego.  

 

Raven 
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TROCHĘ HUMORU NA KONIEC! 

. Student pyta kumpla: 

- Co jesteś taki smutny? 

- Wywalili mnie z uczelni... 

- A za co?! 

- A skąd mam wiedzieć? Pół 

roku mnie tam nie było!  

 

Lekcja w szkole w czasach 

paleozoiku. Nauczycielka 

wykuwa na kamiennej tabli-

cy pytanie: Ile to jest 2+2? 

Wzywa do odpowiedzi Ja-

sia. Ten nie zna odpowiedzi 

i zastanawia się. Nagle sły-

chać straszny huk i unoszą 

się tumany kurzu. Nauczy-

cielka pyta surowo: 

- Dzieci! Kto rzucił ściągę?!  

 

-Od dziś będziemy liczyli na 

komputerach! - oznajmiła 

nauczycielka 

- Wspaniale! Znakomicie!! - 

cieszą się uczniowie. 

- No to kto mi powie, ile bę-

dzie pięć komputerów do-

dać dwadzieścia jeden kom-

puterów?...  

 

Na egzaminie z logiki profe-

sor słucha studenta i słucha. 

W końcu, po jakiejś chwili 

kładzie się na podłodze. 

- Wie pan, co ja robię? - pyta 

studenta. 

- Nie. 

- Zniżam się do pańskiego 

poziomu.  

 

 
Jeden z wybitnych polskich 
aktorów przedwojennych 
był natarczywie nagabywa-
ny przez pewna damę o roz-
mowę. Żeby się od niej 
uwolnić postanowił udawać 
jąkałę. Jąkał się tak bardzo, 
że nie udało mu się wy-
krztusić porządnie ani jed-
nego zdania. Dama, zdu-
miona, wreszcie pyta: 
- Ależ mistrzu, przecież nie-
dawno, na scenie mówił pan 
poprawnie! 
- Ppppproszszze ppppann-
ni, czczczegggóż się nnnn-
nie rrrrobbi dddddla pppp-
pieniędzy!  

SZKOŁA PRZETRWANIA 

- Tak więc na dzisiejszej lekcji poznaliśmy liter-

ki K i J oraz dowiedzieliśmy się, że tensor pola-

ryzowalności jest kwadratem drugiej pochodnej 

polaryzacji po zespolonym współczynniku zała-

mania. Co by tu wam zadać? Zadanie domowe 

będzie jak zwykle życiowe i praktyczne. Już 

wiem. Przetłumaczycie na niemiecki zdanie: 

Jadłem se pomarańcza, kiedy nagle spadły mi 

kapcie.  

- Nie wiem jakie leki bierze ten gościu, ale chy-

ba też zacznę. 

 - No to może jeszcze zrobicie jedną stronę 

ślaczków i napiszecie rozprawkę na temat: Czy 

można powiedzieć że pogoda jest zarzygana, a 

jeśli można to czy będzie to słuszne?  

-Kurde, ta rozprawka spoko, ale ze ślaczkami 

będzie ciężko. 

 -Panie profesorze, czy to aby nie za mało? 

 -Niech pomyślę. O wiecie co, to dam jeszcze 

zadanie na piątkę. Trzeba będzie się nauczyć 

wierszyka ,,Wlazł kotek na stołek...'' 

 - No panie, takich głupot to dawno nie słysza-

łem. Ten wierszyk był stary, kiedy ty biegałeś w 

pampersach, a nawet nie wiesz, że kotek wlazł 

na płotek.  

-Strzelił bulwers jakby podnieśli cenę na kebab. 

 -Niewiarygodne. Dres zna ten utwór literacki 

lepiej ode mnie. Chyba będę musiał postawić ci 

piątkę.  

-Wolałbym piwo. 

 -Albo wiesz co, z taką wiedzą to nie musisz już 

chodzić do szkoły. Tak więc spadówa. 

 -Iruś a tak na do widzenia ci powiem, że nigdy 

cię nie lubiłem, bo ty jesteś skwaszony kulfon 

żeby nie powiedzieć inaczej. A teraz jak mawiali 

starożytni: nara cieniasie.  

- No i jeden niedorozwój mniej. 

A.D. 


