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Rok 2013 jest już hi-
storią, powitaliśmy 
2014. Mamy nadzieję, 
ze wszystko, co złe 
zostało w starym ro-
ku z pechową 13. W 
końcu 14 to podwojo-
na szczęśliwa sió-
demka, co powinno 
zwiastować podwój-
nego farta w życiu.  

Tego szczęścia życzy-
my maturzystom, 
którzy wspominają 
swoją studniówkę. 

Wstawiamy dla nich 
zdjęcia dla przypo-
mnienia.  

Ponadto krótkie spra-
wozdanie z tego, co 
działo się u nas w 
szkole. Nie mgło nas 
zabraknąć na WOŚP i 
Górze Grosza. 

Ponadto   przyjrzeli-
śmy się temu, co 
dzieje się ze współ-
czesnymi nastolatka-
mi. Obserwacje klasy 

humanistycznej i ich 
refleksje o współcze-
snym świecie będą 
miłą lekturą, która 
być może skłoni Was 
do dłuższej refleksji. 

Byle do ferii! 

 

Redakcja 
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NA STUDNIÓWCE 
18 stycznia ponad 350 
osób z Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego bawiło 
się na  studniówce – 
uczniowie dwóch klas 
liceum ogólnokształcą-
cego i czterech techni-
kum.  
Od kilku lat ten najważ-
niejszy dla maturzystów 
bal odbywa się poza 
szkołą – w tym roku wy-
bór padł na Zajazd Du-
kat. Salę balową wypeł-
nili przyszli maturzyści, 
nauczyciele, rodzice i 
zaproszeni goście, 
wśród których starostwo 
powiatowe reprezento-
wał Bogusław Bęzel dy-
rektor Powiatowego Ze-
społu Edukacji. Organi-
zatorami i gospodarzami 
studniówki byli rodzice, 
to oni przyjęli na siebie 
najważniejsze obowiązki 
– ich działaniami kiero-
wał Komitet Organiza-
cyjny na czele z prze-
wodniczącym Rady Ro-
dziców Markiem La-
chem. 
W pierwszej części stud-
niówki, mającej charak-
ter oficjalny, przedstawi-
ciele poszczególnych 
klas w imieniu uczniów 
dziękowali właśnie ro-
dzicom - organizatorom 
i sponsorom tego wyjąt-
kowego balu - a także 
nauczycielom, zwłasz-
cza wychowawcom, 
wspierającym działania 
rodziców. 
Początek studniówki to 
polonez w wykonaniu 
kilkudziesięciu par - w 
pierwszej parze dyrektor 
szkoły Julia Jakubowska 
i uczeń klasy IV at Ceza-
ry Kacprzak. Tuż za ni-

Tańce trwały do białego 
rana, zespół Sabat grał, 
uczniowie szaleli na par-
kiecie - a byli niezmor-
dowani. Oczywiście tań-
ce przerywano posiłka-
mi i licznymi sesjami 
fotograficznymi: indywi-
dualnymi a także zbioro-
wymi – co prawda kró-
lowej balu oficjalnie nie 
wybrano, ale faworytek i 
kandydatek było wiele. 
Może w przyszłym roku 
zorganizujemy konkurs 
na Miss Studniówki 
bądź najlepszą sweet 
focię ze studniówki? Kto 
wie? 
Grażyna Bolimowska-
Gajda 

mi w korowodzie ta-
necznym uczniowie 
wraz z wychowawcami. 
Układ choreograficzny – 
przygotowany przez 
Iwonę Pakulską - i ilość 
par imponujące. Szkolną 
tradycją jest również 
walc profesorski – nau-
czyciele tańczą go z 
uczniami. Na szczęście 
walc profesorski plano-
wany jest wcześniej i 
nauczyciele oraz ucznio-
wie mają czas, by się 
przygotować. W końcu 
walc profesorski nie mo-
że być gorszy od polone-
za uczniowskiego! 
Studniówka zwykle bu-
dzi ogromne emocje – 
dziewczyny chcą zabły-
snąć, wyróżnić się, chcą 
być widoczne na balu i 
wielu to się udaje – kilka 
ekstrawaganckich krea-
cji można było dostrzec 
na parkiecie. Uczennice, 
jak zawsze, nie zawiodły 
– wszyscy zgodnie po-
dziwiali piękne makijaże 
niczym z Glamour. 

Sukienki różne: szyte na 
miarę, kupione w buti-
kach lub zwykłych sie-
ciówkach, na ogół krót-
kie, przede wszystkim 
czarne, chociaż były też 
kolorowe. Dziewczyny 
zachwycały powiewny-
mi tiulowymi spódnica-
mi i bujnymi lokami na 
głowach. Zdarzały się 
oczywiście kreacje od-
ważne – niektóre lubią 
eksperymentować i szo-
kować. Jednak w taką 
czarodziejską noc można 
pozwolić sobie na odro-
binę luzu i ekstrawagan-
cji. Chłopcy tradycyjnie 

postawili na klasyczną 
elegancję i zdecydowali 
się na garnitury, w ich 
przypadku obyło się bez 
ekstrawagancji. 
W tym roku na parkiecie 
swoją obecność wyraź-
nie zaznaczyły uczenni-
ce klasy IV d technikum 
– m.in. zaśpiewały swo-
jemu wychowawcy zna-
ny szlagier: „Wymienię 
cię na nowszy model”. 
Wychowawca nie pozo-
stał im dłużny i wyrecy-
tował humorystyczny 
wiersz, w którym dekla-
rował, że rozprawi się z 
każdym, kto wejdzie w 
drogę jego wychowan-
kom. 

http://m.in
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DEM MUTIGEN GEHÖRT DIE WELT! 
 - DO ODWAŻNYCH ŚWIAT NALEŻY, CZYLI POTYCZKI Z NIEMIECKIMI PRZYSŁOWIAMI  

27 stycznia ucznio-
wie sprawdzili się w 
szkolnym etapie 
"„Konkursu przy-
słów języka niemiec-
kiego”.  

W czasie nauki języ-
ka obcego w pewnej 
chwili przychodzi 
pora na zapoznanie 
się ze specyficznymi 
dla języka obcego 
zwrotami, frazeologi-
zmami i przysłowia-
mi wyjątkowymi dla 
każdego z języków. 
Jest to niezbędne w  
do naturalnego po-
sługiwania się języ-
kiem i zrozumie-
niem . W konkursie 
uczestnicy zmierzyli 
się z przysłowiami w 
języku niemieckim – 
bardzo popularnym, 
ale nie cieszącym się 
dobrą sławą wśród 
uczniów. Frekwencja 
dopisała – 17 ucz-
niom z naszej szkoły 
nie straszny jest język 
niemiecki. 

Pytania nie sprawiły 

im większej trudno-

ści – możemy to zau-

ważyć na zdjęciach. 

Przez cały konkurs 

uśmiechy nie scho-

dziły im z twarzy. 

MC 
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Orkiestrę. Spisaliśmy 
się na medal i dzięki 
hojności udało się ze-
brać   521  z ł . 
Ponadto uczniowie 
klas pierwszych wraz 
ze szkolną świetlicą 
zorganizowali kier-
masz, na którym 
sprzedawano własno-
ręcznie wykonane 
ozdoby świąteczne. 
Dzięki temu na konto 
WOŚPu wpłynęło do-
datkowo 110 złotych. 
Łącznie nasza szkoła 
zebrała 631zł, które 
fundacja przeznaczy 
na zakup specjalistycz-
nego sprzętu medycz-
nego ratującego życie 
najmłodszych oraz za-
pewniającego godne 
życie seniorów.    
MC 

GÓRA GROSZY POLICZONA 

Tradycją jest, że w 
drugi weekend stycz-
nia tłumy wolontariu-
szy w różnym wieku 
wychodzi na ulicę, a 
wraz z tym zalewa nas 
fala serduszek Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej 
P o m o c y . 
W tym roku po raz ko-
lejny postanowiliśmy 
przyłączyć się do 
zbiórki Orkiestry po 
raz dwudziesty drugi 
zorganizowanej pod 
dyrygenturą Jurka 
Owsiaka. Organizator-
kami zbiórki były p. K. 
Ostrzyżak i p. A. Świ-
n o g a . 
17 stycznia odbyła się 
loteria fantowa, na któ-
rej mogliśmy wyloso-
wać miłe drobiazgi i 
przy okazji wspomóc 

ZAGRALIŚMY Z ORKIESTRĄ 

Nasza świetlica 
szkolna postanowiła  
akcję Góry Grosza, 
by pomóc biednym 
dzieciom, a nas wy-
swobodzić z proble-
matycznych drob-
niaków.  

Monety groszowe 
zawsze uchowają się 
przed naszymi dłońmi, 
zbieramy ich niemałe 
stosiki, które nijak 
można wydać w skle-
pie. W końcu człowiek 
jest  leniwą i zamiast 
zawalać sobie myśli 
liczeniem miedziaków, 

woli podać sklepikarce  
monetę o większym 
nominale. Otrzymana 
reszta ponownie jest z 
przewagą groszówek i 
koło się zamyka. Dzię-
ki akcji udało się ze-
brać 108 złotych i 2 
grosze, które  niemały 
stosik podczas licze-
nia. Zapewne panie ze 
świetlicy musiały po-
prosić jakiegoś siłacza, 
który był w stanie no-
sić taki ciężar groszy. 

MC 
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DRIN ZA DRINEM, CZYLI MŁODZIEŻ,  
MELANŻ I IMPREZA  

    W dzisiejszych cza-
sach młodzież nie po-
trafi bawić się bez 
spożywania alkoholu.  
C zęstym powodem się-
gania po drinki jest słaba 
umiejętność komunika-
cji, brak odwagi lub po-
czucia rytmu w muzyce. 
Każdy ze współczesnych 
nastolatków uważa, że po 
spożyciu jakieś ilości 
alkoholu wszystko sie 
odmieni. Szkoda tylko 
jednak, że nie biorą pod 
uwagę konsekwencji 
związanych z nieodpo-
wiednim zachowaniem. 
  Znaczna ilość nastolat-
ków przyznaje, że po 
kielichu czystej lub kolo-
rowej załącza im sie tzw. 
"agresja", co wywołuje 
bójki podczas imprezy, 
powoduje niszczenie 
mienia lub inne narusze-
nie prawa. Młodzież, 
mimo że o tym wie, w 
dalszym ciągu nic z tym 
nie robi.  Wręcz przeciw-
nie: nie dość, że nic nie 
robią, to jeszcze docho-
dzą inne wygłupy, a al-
kohol leje się litrami.  
   Ostatnio przekonały się 
o tym dwie czternastolat-
ki , które po spożyciu 
alkoholu trafiły do szpi-
tala, przy czym jedna z 
nich zmarła przez zatru-
cie, a druga leży w 
śpiączce. Teraz pojawia 
się pytanie: skąd takie 
gówniary wzię-
ły  alkohol? I od razu 
sami odpowiadamy: w 
dzisiejszych czasach nie 
jest o to trudno. 
Tak samo jest na więk-
szych imprezach. Zaczy-
na sie i kończy na tym 
samym, a impreza zmie-
nia swoją nazwę na jeden 
wielki " Me-
lanż",  polegający na 
wlaniu w siebie "wiadra 

wódki" i zaliczeniu" zgo-
na" Drin za drinem, aż 
we łbie sie kołuje, mło-
dzieży to  imponuje.  
   Konsekwencją takiego 
zachowania są kompro-
mitujące zdjęcia, filmiki, 
ciąża, lub choroba, a wy-
tłumaczenie  drugiego 
dnia: nic nie pamiętam, 
byłem pijany/pijana. Bio-
rąc pod uwagę, że to 
młodzież, czyli osoby 
niepełnoletnie, za szkody 
odpowiadają rodzice, 
którzy puścili swoje 
dziecko na imprezę, wie-
dząc o braku lat 18. Mło-
dzi dorośli, skoro są na 
tyle mądrzy, by sięgać po 
coś nieprzeznaczonego 
do ich wieku, niech taką 
samą mądrością wykażą 
się podczas, gdy zostają 
zmuszeni do poniesienia 
konsekwencji. Najczę-
ściej zwrócenie uwagi 
pociechom,  kończy się 
tą samą wymówką, drwi-
ną i przedstawianiem im 
praw. 
  Tacy wariaci spodzie-
wają się również na swo-
je pierwsze "dorosłe" 
urodziny samochodu, 
pieniędzy, hucznej im-
prezy… Tylko niech 
uważają, żeby w dniu 
urodzin nie zobaczyli 
przed sobą walizki i nie 
usłyszeli prośby, aby się 
wyprowadzili i wzięli za 
siebie 100% odpowie-
dzialności. Będą mogli 
żyć swoim dorosłym ży-
ciem, do którego tak dą-
żyli. 
 
   Alkohol nie jest do-
brym rozwiązaniem, a 
jeśli już pijesz - rób to z 
umiarem,  
bo jedna impreza, jeden 
drin za dużo i możesz 
przekreślić swoje życie. 
 
Sylwia  

NIE CHCEMY BYĆ SOBĄ! 

Któregoś dnia przy 

rodzinnym stole poru-

szyliśmy temat współ-

czesnej młodzieży. Z 

rozmowy wynikło ze 

dzisiejsze dziewczęta 

zamiast wzorować się 

na słynnej "królewnie 

Śnieżce " upodobniają 

się do Barbi o pięk-

nych kształtach. W 

wolnym czasie ogląda-

ją brytyjskie telenowe-

le, a na twarze nakła-

dają warstwę przeróż-

nych chemikaliów, aby 

do złudzenia przypo-

minać swój autorytet 

np. Ewę Farnę. Nato-

miast chłopcy zamiast 

z a c h w y c a ć  s i ę 

"odważnymi rycerza-

mi" wolą kosmicznych 

wojowników. Między 

sobą prowadzą niesa-

mowicie ważne roz-

mowy na temat tego, 

kto więcej „wyrwał 

lasek" jednocześnie 

klikając komputerową 

myszką w celu zabicia 

paru potworków w 

ulubionej grze.  

Większość młodzieży 

zamiast czytać ciekawe 

książki, śledzi z zapa-

łem komentarze na 

facebooku. Każdy na-

stolatek szuka sobie 

idola wśród tych, któ-

rzy używają całej masy 

przekleństw, mają 

wszystko w "dupie", a 

dzięki temu są na-

prawdę fajni i w ogóle 

super. Ta rozmowa 

nasunęła mi na myśl 

pewną wątpliwość. 

Czy aby na pewno pa-

trzenie na młodzież z 

perspektywy pokoleń 

jest właściwe. Nie! 

Młodzież zmienia się 

tak szybko jak szybko 

płynie czas. 

Agata  

 



STR. 6  LISTOPAD 2013, SOCHACZEW 

FACEBOOK HORROR STORY 
Mam „twarzoksiażkę”, 
bo podobno bez fejsa 
się nie żyje. Żadne z 
moich czynności życio-
wych nie zostały jesz-
cze zaburzone, więc 
zapewne mogę to za-
wdzięczać jedynie 
koncie na tym profilu. 
A na moim kanale 
wiadomości cyrk na 
kółkach i wyznania 
rodem z talk-show pa-
ni Drzyzgi dotyczące 
problemów ważnych, 
ważniejszych i takich, 
od których Warszawa 
ponownie się zawali. 

Najpierw kopalnia 
zdjęć elo-słeg-
przyszłych gangsterów 
i aspirujących na kró-
lowe osiedla dresiar, 
które mają góra 15 lat, 
a zdjęcia obowiązko-
wo z pojedynczym, 
wymiętym papierosem 
podkradzionym tacie 
(który palą grupowo) 
 i puszką piwa z dys-
kontu, bo na lepsze 
szkoda wydawać kie-
szonkowe, bo musi 
zostać na Bravo Girl/
Bravo Sport. 

 Czytam, czytam dalej 
i nie wierzę w to, co 
widzę. Osobiście nigdy 
nie zrobiłabym emo-
cjonalnego striptizu, 
ale z drugiej strony 
obawiałabym się, że 
nie mam wystarczają-
cej liczby znajomych, 
by ktokolwiek przejął 
się moim losem. I zo-
stałby smutek, żal i 

zgrzytanie zębami. 
Zresztą, czy ja w ogóle 
mam takie problemy, 
które chociaż w jednej 
setnej pokrywają się z 
wyzwaniami, jakie 
okrutny świat zgoto-
wał młodym duszycz-
kom? 

Te problemy ciężkiego 
kalibru zazwyczaj do-
tyczą wielkich miłości 
na zabój trwających 
przy dobrych wiatrach 
jakieś dwa tygodnie i 
kończą żywot przez 
diabelnie ważną kłót-
nię, w której w ramach 
konstruktywnego ar-
gumentu pojawia się 
FOCH. O zgrozo! To 
jeszcze nie koniec 
atrakcji, jakie człowiek 
człowiekowi zgotuje - 
nagle wszystko prze-
chodzi ze świata, po-
wiedzmy, „realnego” 
do wirtualnego 
(pisanie setek SMSów i 
wiadomości na „fejsie” 
to chyba nie do końca 
świat realny, ale mniej-
sza o większość). I  tu 
dopiero zaczyna się 
heca… znaczy trage-
dia, ale tylko od strony 
damskiej. Tutaj naj-
pierw zmiana statusu, 
potem ceremonialne 

odznaczanie wszyst-
kich polubionych 
zdjęć, usuwanie po-
stów, zdjęć, a na końcu 
usunięcie ze znajo-
mych i napisanie postu 
w stylu: „Faceci to świ-
nie”, ”kto mnie pocie-
szy?” „Łorst dej ewer”. 

A potem wianuszek 
przyjaciółeczek zaczy-
na wypytywanie „Co 
się stało?”, na które 
odpowiada 
„Nic”/”Nieważne”/”
Nie chcę o tym mó-
wić” (teoretycznie nie-
potrzebne skreślić, ale 
użyć kilku zwrotów w 
celu wyjaskrawienia 
swojej osobistej trage-
dii nie zaszkodzi). Gdy 
ilość komentarzy dobi-
ja do setki, w końcu 
dziewczę o złamanym 
sercu postanawia uze-
wnętrznić swoje emo-
cje. Jej wywody może 
przeczytać każdy zna-
jomy (każdy 
 z 1685) lub, co gorsza, 
znajomy znajomych i 
tutaj o nieszczęśliwej 
miłości dowiaduje się 
pół dzielnicy,  
całe miasto lub wieś z 
kilkoma sąsiadujący-
mi. „Biedny” chłopak 
dla odmiany ma pre-
tensję tylko swoich 

kumpli, którzy naroili 
mu pomysł znalezienia 
dziewczyny, co lepsze 
wmawiali, że będzie 
fajnie. 

Ale problemy nastolat-
ków to nie tylko te mi-
łosne. Wiele z nich 
uważa się za małe hi-
popotamy lub jak kto 
woli – słoniątka, a by 
to zmienić, stosuje róż-
ne dziwne diety z ko-
smosu. W tym samym 
czasie wstawiają po 10 
zdjęć każdego dnia: 
koniecznie z tą samą 
miną, a pod zdjęciem 
multum komentarzy 
od Kółka Wzajemnej 
Adoracji, na których 
komentarze autorka 
odpisuje jaka to jest 
brzydka i gruba. Skoro 
jest taka pewna swojej 
szkaradności, to cze-
mu jest tak bezlitosna i 
zmusza innych do 
oglądania jej brzydo-
ty? Miej serce dla bied-
nych ludzi, szkarado! 

A ci, którzy mają 

prawdziwe problemy, 

zazwyczaj milczą: nie 

chcą nikomu zawracać 

głowy, starają się dzia-

łać na własną rękę. 

Nieraz ukrywają to 

maskami, przy innych 

uśmiech nie schodzi 

im z twarzy. I to jest 

dopiero problem. 

 

MC 

ZRESZTĄ, CZY JA W OGÓLE MAM TA-

KIE PROBLEMY, KTÓRE CHOCIAŻ W 
JEDNEJ SETNEJ POKRYWAJĄ SIĘ Z WY-

ZWANIAMI, JAKIE OKRUTNY ŚWIAT 
ZGOTOWAŁ MŁODYM DUSZYCZKOM? 
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UCZENNICA „OSIEMDZIESIĄTKI” W FINALE OLIMPIADY! 

Dołączyła do 51 

uczniów z 37 szkół, 

którzy wywalczyli 

miejsce w finale - od-

będzie się on 7 marca 

w siedzibie Wyższej 

Szkoły Logistyki w 

Poznaniu. Do etapu 

szkolnego Olimpiady 

Logistycznej przystąpi-

ło około 7 tys. uczniów 

z całej Polski, z ZS 

CKP było ich 17, sze-

ścioro spośród nich 

przeszło do etapu okrę-

gowego, który odbył 

się 5 grudnia w War-

szawie. Wśród najlep-

szych znalazła się 

uczennica z 

„Osiemdziesiątki” 

Olimpiada znajduje się 

w wykazie turniejów i 

olimpiad tematycz-

nych, których laureaci i 

finaliści są zwolnieni z 

etapu pisemnego egza-

minu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodo-

we. Katarzyna, tak jak 

jej rywale, ma szansę 

na nagrodę główną, 

którą są bezpłatne stu-

dia I i II stopnia w 

Wyższej Szkole Logi-

styki. Ci, którzy zajmą 

miejsca II i III otrzy-

mają bezpłatne studia I 

stopnia w tejże uczelni. 

Oczywiście wszyscy 

finaliści i laureaci mo-

gą liczyć na cenne na-

grody i uznanie w swo-

ich macierzystych 

szkołach.  

- Dwa etapy poza mną 
- mówi Katarzyna - 
przede mną trzeci, naj-
ważniejszy. W pierw-
szym trzeba było roz-
wiązać test składający 
się z 25 pytań, etap 
drugi był zdecydowa-
nie trudniejszy  – 75 
minut, test wielokrot-
nego wyboru i znów 25 
pytań, trzeci stopień 
Olimpiady to już sam 
szczyt. Zadania proble-
mowe, do rozwiązania 
od 3 do 5 w czasie 90 
do 150 minut. Oczywi-
ście czas pozostały do 
ostatniego etapu wyko-
rzystam na przygoto-
wanie pod kierunkiem 
pani Karoliny Maj-
szak, która ma w na-
szej szkole zajęcia z 
logistyki. Konkurencja 
jest bardzo silna, zada-
nia  na trzecim pozio-
mie na pewno nie będą 
łatwe, ich autorami są  
nauczyciele akademic-
cy. Już cieszę się, że 
doszłam do finału, po-
staram się wykorzystać 
na tym ostatnim etapie 
wszystkie swoje umie-
jętności. 

Kasia cieszy się, że 
jej czteroletnia praca 
przyniosła takie 

efekty, twierdzi, że 
dla osiągnięcia suk-
cesu niezbędna jest 
systematyczność. W 
olimpiadzie startuje 
po raz drugi, w tam-
tym roku debiuto-
wała, wraz z kolega-
mi „przecierała szla-
ki”.  Uważa, że nie 
ma żadnych cudow-
nych recept na suk-
ces, po prostu praca, 
praca i jeszcze raz 
praca! Do olimpiady 
pozostały jeszcze 
dwa miesiące, trzeba 
zdobytą wiedzę upo-
rządkować, usyste-
matyzować, a na-
stępnie wykorzystać. 
Bez względu na to, 
jak wypadnie w fina-
le, swoje plany ży-
ciowe wiąże oczywi-
ście z logistyką, pla-
nuje studia, chociaż 
jeszcze nie zdecydo-
wała na jakiej uczel-
ni. Najpierw jednak 
matura - z przedmio-
tów dodatkowych 
będzie zdawała geo-
grafię.  Uczy się bar-
dzo dobrze, ma wy-
soką średnią, intere-
suje ją wszystko, co 
związanie z trans-
portem, wszelkie za-
gadnienia, które wią-
żą się z tą dziedziną 
gospodarki.  

 
 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Katarzyna Bejmowicz uczennica klasy IV 

Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształce-

nia Praktycznego znalazła się w gronie finali-

stów Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej.  
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Szkolna przygoda 
Anglików rozpoczy-
na się w wieku 5 lat, 
a szkołą do której 
chodzą jest odpo-
wiednik szkoły pod-
stawowej (primary 
school) – Infant i Ju-
nior School. Do In-
fant School uczęsz-
czają dzieci do 7 lat, 
a do kolejnej nieco 
starsze. Etap ten 
kończy się w wieku 
11 lat, egzaminami, 
które nazywają się 
p o w s z e c h n i e 
„11Plus”, w którym 
dziecko zdaje 4 testy: 
ze znajomości słow-
nictwa, ogólny o ję-
zyku, matematyki i 
sprawdzający logicz-
ne myślenie, spo-
strzegawczość i inte-
ligencję. 

Sz k o ł a  ś r e d n i a 
(Secondary school) 
jest odpowiednikiem 
naszego gimnazjum. 
Szkoły średnie pro-
wadzą do egzaminu 
General Certificate 
of Secondary Educa-
tion (GSCE), który 
dzieci zdają w wieku 
16 lat. Od ich zdania 
zależy dalsza eduka-
cja, gdyż jedynie 
przy uzyskaniu do-
brych wyników 
można zdać odpo-
wiednik matury – 

tzw. A-level. Do A-
level przygotowuje 
nauka w 2 letnim 
college’u. 

Studia w Wielkiej 
Brytanii, podobnie 
jak u nas, są dwu-
stopniowe, 3-4 letnie 
studia licencjackie 
( u n d e r g r a d u a t e ) 
oraz 1-2 letnie studia 
m a g i s t e r s k i e 
( p o stgra d ua te ) . A 
szkoły podzielone są 
na cztery rodzaje: 
uniwersytety o bar-
dzo wysokim pozio-
mie nauczania, poli-
techniki o kierun-
kach ścisłych, różne 
kolegia oferujące 
wszelkie kursy za-
wodowe. 

Lekcje zaczynają i 
kończą się zazwyczaj 
o tej samej porze -  
od 8.45am do 
3.45pm. Czas nauki 
jednak wydłuża się, 
bo bardzo popularne 
są dodatkowe zajęcia 
dla dzieci w postaci 
szkół muzycznych, 
treningów sporto-
wych, zajęć arty-
stycznych. 

Charakterystycznym 
elementem angiel-
skim szkoły są rów-
nież mundurki. Ro-
dzice dostają listę 
"umundurowania" 
na początku roku 

szkolnego. Więk-
szość ciuszków moż-
na dostać w zwy-
kłych sklepach, nato-
miast bluzę z logo 
szkoły, blezer, kra-
wat trzeba zakupić 
w placówce.  

Codzienne zajęcia 
poprzedzone są krót-
kim spotkaniem z 
nauczycielem, w cza-
sie którego spraw-
dzana jest lita obec-
ności uczniów. Klasy 
są dzielone na różne 
zajęcia na tzw. Tutor 
group w zależności 
od możliwości i wy-
ników w nauce. Co 
ciekawe, na Wy-
spach są trzy tryme-
stry: jesienny, wio-
senny i letni. 

 

M.C. 

Jak wygląda nauka na Wyspach? 

„CIĘŻKI ŻYWOT” UCZNIA W SZKOLE (3)  

Poza tym lubi dobre 
filmy, słucha dużo 
muzyki i … uwielbia 
szybkie samochody, 
ma prawo jazdy  nie 
tylko na samochód 
ale nawet na wózek 
widłowy!  Logistyka 
to, jak powszechnie 
się sądzi, domena 
mężczyzn - w klasie  
finalistki – IV ct - jest 
20 chłopców i tylko 
10 dziewczyn, ale  
ona nie uważa, by 
była to dziedzina za-
strzeżona dla płci 
brzydkiej. 
- Klasy logistyczne 
na dobre zadomowi-
ły się w 
„Osiemdziesiątce”, 
cieszą się coraz 
większym zaintere-
sowaniem, a sukcesy 
w olimpiadzie stano-
wią dodatkową za-
chętę dla naszych 
uczniów - mówi dy-
rektor Julia Jaku-
bowska. Staramy się 
ich wspierać, zachę-
cać i motywować do 
nauki, mają oni na 
pewno świadomość, 
że udział w olimpia-
dzie to szansa na 
bezpłatne studia, cie-
kawe staże czy prak-
tyki.   
Grażyna Bolimow-

ska-Gajda 

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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13 stycznia odbył się 
pierwszy etap Olim-
piady Ekologicznej. 
Mecenasem konkur-
su jest właściciel 
marki Toyota, pro-
dukującej samocho-
dy, w których stosu-
je się nowatorskie, 
ekologiczne rozwią-
zania. 

W teście wzięło 
udział ponad dwu-
dziestu uczniów z 
naszej szkoły, w tym 
wielu z klasy II B lo, 

czyli klasy o rozsze-
rzeniu biologiczno-
geograficznym. Test 
składał się z zadań 
zamkniętych i doty-
czył ochrony środo-
wiska przyrodnicze-
go. Nie sprawił nam 
większego problemu 
i większość z nas 
skończyła pracę 
przed upływem go-
dziny przewidzianej 
na jego rozwiązanie 
testu.   

 

MC 

Każdy, kto chociaż 
troszeczkę jest 
otrzaskany z branżą 
muzyczną, słyszał 
zapewne o London 
Grammar, które po-
jawiło się na rynku 
ze swoją pierwsza 
płytą pod koniec 
2013 roku.  

Zabieg stary jak 
świat: w styczniu re-
edycja płyty, by 
przypomnieć o sobie 
ponownie. Dlatego ja 
odnajduję ponownie 
„If you wait”, które 
pokryło się nieco już 
kurzem w mojej bi-
blioteczce i słucham 
ponownie, by wydać 
sąd. 

Elektroniczno-
popowa mieszanka 
dźwięków utrzyma-
na w klimacie arty-
stycznej niezależno-
ści przywołuje na 
myśl taki zespół jak 
the XX.  Jednak za 

ELEKTRONICZNY MINIMALIZM 

ambietycznym 
brzmieniem idzie 
specyficzny głos wo-
kalistki, który przy 
wysokich dźwiękach 
można pomylić z 
głosem ognistowło-
sej Florence Welch. 

Cała płyta jest jedno-

stajna, przy czym 

czasem może okazy-

wać się przytłaczają-

ca. Jest jednak bar-

dzo spójna i utwory 

gładko przechodzą 

jeden w drugi. Słu-

chając płyty z nasta-

wieniem, jakiego ro-

dzaju jest to muzyka, 

zapewniamy sobie 

godzinę nastrojowej, 

emocjonalnej podró-

ży. 

 

MC 

LONDON GRAMMAR – IF YOU WAIT 

EKO-TEST 



STR. 10 STYCZEŃ 2014, SOCHACZEW 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
RED. NACZELNA: NATALIA BRZEZIŃSKA 

DZIAŁ PUBLICYSTYCZNY: MARTA CZEKALSKA, NATALIA BRZEZIŃSKA 
RED. PROWADZĄCY: GRAŻYNA GAJDA 

SKŁAD: N.B, M.C 
GRAFIKA: AGATA NOWAKOWSKA,  

SIEDZIBA REDAKCJI: ZS CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO, SOCHACZEW,  UL. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 51 

- Zrobiłeś zadanie? 

- Proszę pani, mamusia za-
chorowała i musiałem 
wszystko w domu robić... 

- Siadaj, pała! A ty Witku, 
zrobiłeś zadanie? 

- Ja proszę pani musiałem oj-
cu pomagać w polu... 

- Siadaj, jedyna! A ty Jasiu 
zrobiłeś zadanie? 

- Jakie zadanie, proszę pani, 
mój brat wyszedł z więzienia, 
taka balanga była, że szkoda 
gadać! 

- Ty mnie tutaj swoim bratem 
nie strasz! Siadaj, trója. 

  xxxxxxx 

-  Hej, ty tam, pod oknem - 
kiedy był pierwszy rozbiór 
polski? Pyta nauczyciel. 

- Nie wiem. 

- A w którym roku była bitwa 
pod Grunwaldem? 

- Nie pamiętam 

- To co ty właściwie wiesz? 
Jak chcesz z zdać maturę? 

- Ale ja tu tylko kaloryfer na-
prawiam. 

 

Rodzina je spokojnie obiad, 
aż tu nagle wpada Jasiu i 
drze się: 

- Mamo, babciu, siostro, Ta-
tuś się powiesił na podda-
szu. 

Wszyscy rzucają łyżki i tale-
rze i pędza po schodach na 
górę, a Jasiu spokojnie: 

- Prima aprilis... 

No to wszyscy wielkie 
"UFFFFF"... 

A Jasiu kończy: 

- ... w piwnicy.. 

xxxxxxx 

Uczniowie na obozie wybra-
li się na wycieczkę do jaski-
ni, w której miały być pięk-
ne stalaktyty.  Niestety jaski-
nia okazała się być 

prawdziwym labiryntem. 
Błąkają się, błąkają, aż nagle 
napotykają mężczyznę z 
długą brodą: 
- Czy może nam pan wska-
zać drogę do wyjścia? - pyta 
wychowawczyni.  
- Do wyjścia?! Jakbym znał 
drogę do wyjścia, to nie sie-
działbym tutaj pół roku! 

-Ech, ta 7B! Nie wytrzymam z 
tymi baranami! Pytam ich kto 
wziął Bastylię, a oni krzyczą, 
że to nie oni! 

-Niech się pan tak nie dener-
wuje -uspokaja dyrektor -
może to rzeczywiście ktoś z 
innej klasy. 

 

XXXXX 

 

-Przeczytałeś trylogię Sien-
kiewicza? 

-To trza było przeczytać? 

-Tak, na dzisiaj. 

-Kurna, a ja przepisałem.. 

 

XXXX 

 

Kowalski zawsze zostawiał 
swój samochód pod blokiem. 
Ponieważ nie miał alarmu za 
szybą zostawiał kartkę: Brak 
benzyny, silnika i akumulato-
ra. Pewnego dnia przycho-
dzi, a na kartce dopisek: "No 
to i koła nie będą ci potrzeb-
ne." 

 

TROCHĘ HUMORU NA KONIEC 


