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T E G O  N I E  Z N A J D Z I E C I E  W  Ż A D N E J  G A Z E C I E !  

Listopad - to już trzeci 

miesiąc nauki za nami. 

Jeśli jesteście zmęcze-

ni, możemy was pocie-

szyć, święta już nie-

długo.  Wiemy,  liczy-

cie każdy mijający 

dzień, za chwilę ko-

niec semestru i stud-

niówka... 

Kiedy niektórzy będą 

odliczać dni do Wigi-

lii,  maturzyści z po-

wodu próbnych matur 

już poczuli upływ cza-

su.  Dla nich najważ-

niejszym  miesiącem 

będzie maj i egzamin 

dojrzałości.  

W tym numerze              

Cichacza również wie-

le miejsca poświęcili-

śmy kulturze: byliśmy 

na Festiwalu Filmo-

wym w Chodakowie i 

spektaklu „Zdążyć 

przed Panem Bogiem”. 

Recenzje z obydwu 

wydarzeń znajdziecie 

w tym numerze.  

Ponadto opisaliśmy to, 

co działo się w naszej 

szkole w czasie wybo-

rów. Nasi  logistycy 

znaleźli się wśród 500 

najlepszych logisty-

ków, którzy wezmą 

udział w ogólnopol-

skiej olimpiadzie.  

Zapraszamy do lektu-

ry!             

WAŻNE TEMATY: 

 Matury                    

z Operonem 

 Olimpiada                   

logistyczna 

 Wolontariat 

 Wybory szkolne 

 Informator               

Maturalny  

 Zakochaj się         

w kinie 

 Święta coraz 

bliżej 

MATURY PRÓBNE ZA NAMI!  
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TECHNICY PO MATURZE PRÓBNEJ  

25 listopada o godzi-

nie 8.00 w naszej 

szkole rozpoczęła się 

próbna matura z Ope-

ronem 2014/2015 z ję-

zyka polskiego na po-

ziomie podstawo-

wym. Dla uczniów i 

nauczycieli to swego 

rodzaju próba gene-

ralna przed egzamina-

m i  m a j o w y m i .  

Poza językiem polskim 

uczniowie pisali egza-

min z matematyki i 

języka obcego. Chociaż 

to tylko próba obowią-

zują zasady takie same 

jak na maturze właści-

w e j .  

Maturzyści już przy-

zwyczaili się do tego 

rodzaju egzaminu, 

traktują go bardzo po-

ważnie, mają przed-

smak tego, co czeka 

ich w maju, mogą się 

zorientować na co ich 

stać, a dokładnie, na 

ile punktów ich stać.  

„Starą maturę” napi-

szą uczniowie klas 

czwartych technikum, 

natomiast nową ucz-

niowie klas trzecich 

liceum –  pierwszy 

rocznik, który obowią-

zuje nowa podstawa 

programowa— spraw-

dzą swą wiedzę w 

ostatnim tygodniu 

grudnia. 

Operon popełnił jed-

nak błąd i do naszej 

szkoły wśród „starych 

arkuszy” znalazły się 

nowe przeznaczone  

na nową maturę.  

Sprawiło to niektórym 

technikom zawód, po-

nieważ nie mogli 

zmierzyć się dokładnie 

z tym, co czeka ich w 

maju. 

Dziewczyny z IV dt spokojnie czekają na 

rozwój wydarzeń. Nie denerwują się, w 

końcu to tylko egzamin próbny z polskie-

go. Wróciły do czytania lektur? 

Logistycy ogarną nawet temat z wierszem.. 

Żarty się skończyły, ale trochę szczę-

ścia nie zawadzi! 
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OLIMPIADA LOGISTYCZNA W OSIEMDZIESIĄTCE 

Zakończyły się szkolne 
eliminacje w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie 
Logistycznej organizo-
wanej przez  Wyższą 
Szkołę Logistyki w Po-
znaniu. Do kolejnego 
etapu  przeszło czworo 
uczniów Zespołu 
Szkół Centrum Kształ-
cenia Praktycznego. 
Wśród 500 najlepszych 
młodych logistyków w 
kraju znaleźli się: Da-
niel Bujanowski, Do-

minik Gąsiorowski, 
Aleksandra Widyńska 
z klasy IV Technikum 
oraz Magdalena So-
biech uczennica klasy 
II Technikum. 

Kolejny etap, okręgo-
wy zaplanowany zo-
stał na 5 grudnia rów-
nież w szkołach całej 
Polski. Ci z najlepszy-
mi wynikami spotkają 
się w finale VII edycji 
Olimpiady, który tra-
dycyjnie odbędzie się 

w  Wyższej Szkole Lo-
gistyki w Poznaniu 6 
marca 2015 roku. Uro-
czyste ogłoszenie wy-
ników i wręczenie na-
gród  nastąpi 17 kwiet-
nia  2015 roku. 

- Uczestnicy tegorocz-
nych eliminacji mają 
jeszcze trochę czasu, 
by lepiej przygotować 
się do rywalizacji z 
kolegami z innych 
szkół - zauważa nau-
czycielka logistyki w 
Osiemdziesiątce Karo-
lina Majszak. 

- Olimpiady mobilizu-
ją uczniów do nauki 
zapewnia dyr. Szkoły 
Julia Jakubowska,  a 
Olimpiada Logistycz-
na to jedyna w kraju, 
której laureaci i finali-

ści są zwolnieni z eta-
pu pisemnego egzami-
nu zawodowego.  

W minionym roku 
szkolnym uczennica 
klasy IV Technikum 
ZS CKP Katarzyna Bej-
mowicz znalazła się w 
gronie f inalistów 
Olimpiady Logistycz-
nej, zajęła w niej bar-
dzo wysokie 13 miej-
sce.  Miejmy nadzieję, 
że jej młodsi koledzy 
wypadną równie do-
brze, a może nawet 
lepiej. Jednak, żeby 
znaleźć się w finale, 
muszą najpierw zmie-
rzyć się z kolegami z 
całej Polski i odpowie-
dzieć  na kolejne pyta-
nia testowe. 

gbg 

DOCENIENI 
 W Dniu Pracownika 

Socjalnego, 21 listopa-

da w kramnicach 

miejskich odbyła się 

uroczysta  gala, na 

której nagrodzono 

osoby najbardziej za-

służone i zaangażowa-

ne w pomoc społeczną 

na terenie Sochacze-

wa. Jednymi z osób 

nagrodzonych byli 

wolontariusze,  

działający w „Klubie  

Wolontariuszy" przy 

Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej. 

Nagrodzonymi wolonta-

riuszami zostali: Piotr 

Pętlak (laureat III miej-

sca w konkursie 

„Mazowieckie Barwy 

Wolontariatu”), Domi-

nika Kuciarska, Oliwia 

Sokół, Aleksandra Błę-

dowska, Ewelina Kuziń-

ska, Roksana Jabłońska, 

Julia Cypel, Michalina 

Dmowska, Laura Zdzie-

szyńska, Katarzyna Za-

lewska.                                                                                            

Roksana Jabłońska 3CT 

Wolontariuszy podziwiamy i szanujemy! 
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WYBORY ZA NAMI! 
W październiku zwy-

czajowo w naszej 

szkole odbywają się 

wybory do samorzą-

du szkolnego. Po 

krótkiej kampanii 

wyborczej, na którą 

składały się plakaty, 

które przybliżały 

nam obietnice i plany 

kandydatów, prze-

prowadzono głosowa-

nie wśród uczniów.  

Spośród sześciu kan-

dydatów zdecydowaną 

przewagą trzydziestu 

głosów przewodniczą-

cym Samorządu został 

Mateusz Sosnowski z 

klasy II BT. Jego zastęp-

cą jest Aleksandra Tęp-

czyk z klasy II CT, trze-

cie miejsce zajęła Karoli-

na Żakowska z II AL. 

Teraz czekamy na syste-

matyczną, nie tylko spek-

takularną działalność 

Samorządu, który wspie-

rać będzie nas, uczniów. 

GŁOSOWANIE ODBYŁO SIĘ  

W CZASIE LEKCJI,  UCZ-

NIOWIE WYBIERALI Z 

„CHODZĄCEJ LISTY” KAN-

DYDATÓW 

Nazwiska znane i nieznane! 

Nawet na chwilę nie oderwie głowy od zeszytu! 
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MATURA!! CZĘŚĆ DRUGA: ZMIANY DLA LICEALISTÓW  

Czym matura 2015 

będzie się różnić od 

egzaminu z lat po-

przednich. Zmian bę-

dzie sporo. Sprawdź-

cie! 

Przede wszystkim od 

2015 roku każdy licea-

lista będzie musiał 

zdać co najmniej jeden 

przedmiot na pozio-

mie rozszerzonym.  

 Zmienia się też forma 

egzaminu ustnego z 

języka polskiego. 

Maturzyści po wejściu 

do sali będą losować 

zestawy pytań. Polece-

nia będą dotyczyły  

tekstu kultury np. 

wiersza, tekstu popu-

larnonaukowego czy 

obrazu. Maturzysta na 

przygotowanie odpo-

wiedzi będzie miał 15 

minut. Na własną wy-

powiedź otrzyma 10 

minut. 

Pisemne prace z języ-

ka polskiego nie będą 

już oceniane według 

klucza odpowiedzi. W 

maju 2015 zostanie 

wprowadzone tzw. 

ocenianie holistyczne, 

które zastąpi dotych-

czasowe ocenianie 

analityczne. 

Przy podejściu holi-

stycznym kryteria oce-

niania będą bardziej 

uniwersalne. Przy tym 

sposobie najważniej-

sze jest ocenianie 

umiejętności ucznia i 

jego toku rozumowa-

nia. Sprawdzający 

przy ocenianiu będzie 

brał pod uwagę prze-

de wszystkim war-

stwę merytoryczną i 

organizację tekstu, a 

także poziom spraw-

ności komunikacyj-

nych zdającego. 

 Z kolei na egzaminie 

maturalnym z języka 

polskiego na poziomie 

rozszerzonym, matu-

rzyści zetkną się z tek-

stami teoretycznolite-

rackim i historycznoli-

terackim. 

Wszystkie zadania 

skupione będą znacz-

nie bardziej na umie-

jętnościach złożonych 

oraz operowaniu wie-

dzą. Zdający częściej 

w poleceniach prze-

czyta takie słowa jak: 

uzasadnij, wyjaśnij, 

udowodnij.  

Uczniowie będą zmu-

szeni do posługiwania 

się myśleniem nauko-

wym, gdyż na egza-

minach zetkną się z 

zadaniami dotyczący-

mi eksperymentów, 

stawianiem hipotez i 

ich weryfikacją, wnio-

skowaniem i krytycz-

ną analizą tekstu – to 

ostatnie także w fizy-

ce, czy w językach ob-

cych oraz filozofii. 

Wprowadzona zosta-

nie także dodatkowa 

forma przedstawienia 

wyniku maturalnego. 

Oprócz bezwzględnej 

wartości uzyskanych 

punktów, każdy ma-

turzysta dowie się, ile 

procent uczniów uzy-

skało taki sam lub gor-

szy wynik, co pomoże 

uczelniom w bardziej 

obiektywnej rekrutacji 

osób, które pisały eg-

zamin w różnych la-

tach – a więc o róż-

nym stopniu trudno-

ści. Uproszczone zo-

staną także zasady 

przystępowania po-

nownie do egzaminu 

maturalnego. Zachęca-

my do przeczytania 

informatorów matu-

ralnych, które są 

umieszczone na stro-

nie internetowej CKE. 

 

Paulina i Renata 

OD 2015 ROKU KAŻDY LICEALI-

STA BĘDZIE MUSIAŁ ZDAĆ CO 
NAJMNIEJ JEDEN PRZEDMIOT NA 

POZIOMIE ROZSZERZONYM 

ZMIENIA SIĘ TEŻ FORMA  
EGZAMINU USTNEGO 
 Z JĘZYKA POLSKIEGO 
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„ZDĄŻYĆ PRZED 
 PANEM BOGIEM” 

Pierwszy dzień grud-

nia postanowiliśmy 

spędzić w Miejskim 

Domu Kultury, gdzie 

mieliśmy możliwość 

obejrzeć spektaklu 

„Zdążyć przed Pa-

nem Bogiem”. 

Był on adaptacją 

książki Hanny Krall o 

tym samym tytule,  

zawierającej zapis 

rozmów autorki z 

Markiem Edelmanem 

– przywódcą powsta-

nia w getcie, który po 

latach, ostatecznie 

zgodził się podzielić 

się swoimi wojennymi 

wspomnieniami. 

Książka opisuje tra-

gizm Żydów walczą-

cych przeciw Niem-

com w getcie, nieludz-

kie traktowanie ludzi 

zmuszonych do stło-

czenia się na niewiel-

kim obszarze Warsza-

wy, historie ludzi, któ-

rzy podejmowali czę-

sto dramatyczne decy-

zje. Zawiera ona w so-

bie tyle emocji, że jej 

lektura oddziałuje bar-

dzo na wrażliwość  

czytelnika. 

Publiczność mogła 

usłyszeć wiele historii 

wypowiedzianych na 

głos, dlatego też prze-

kaz sztuki był jeszcze 

bardziej dobitny.  

Scenografia ograniczo-

na do stołu ich dwóch 

krzeseł, jedna żydow-

ska piosenka i dwoje 

aktorów wzbudziły w 

niejednym z uczniów 

wzruszenie, sprawiły, 

że pomyślał o czasach 

wojny z innej perspek-

tywy – ludzkiej. 

Temat wojny jest po-

wszechnie znany z fak-

tografii historycznej, 

ale dopiero takie świa-

dectwa jak wywiady, 

wspomnienia i dzienni-

ki pozwalają dogłębnie 

poznać atmosferę oku-

pacji. 

MC 

społu Czerwie – znani 

taperzy robiący podkład 

muzyczny do filmów 

niemych. 

Gościem honorowym 

Festiwalu był Jerzy 

Hoffman, który na spo-

tkaniu z widzami wyja-

śniał m.in., dlaczego zde-

cydował się na przemon-

towanie i skrócenie 

„Potopu” o przeszło dwie 

godziny. Film został też 

cyfrowo zrekonstruowa-

ny, dzięki temu nabrał 

kolorów i blasku. 

„Zakochaj się w kinie” 

pod takim hasłem w 

czwartek 13 listopada 

odbył się VIII Socha-

czewski Festiwal Filmo-

wy. Młoda widownia 

obejrzała dwa filmy, je-

den niemy -  „Nosferatu 

– symfonia grozy” w 

reżyserii F. W. Murnau’a 

i „Potop Redivivus” Je-

rzego Hoffmana. Film 

niemy należało potrakto-

wać jako ciekawostkę, a  

niewątpliwą atrakcją tej 

projekcji była muzyka na 

żywo w interpretacji ze-

NA FESTIWALU FILMOWYM 

Lektury na ekranie i na scenie  - oni  je 

ocenią! 

Nie obawiają się egzaminu z polskiego? 

To dla nich  Hoffman przemontował „Potop” 
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CORAZ BLIŻEJ ŚWIĘTA…  
 ALE JUŻ TERAZ?! TAK, TERAZ! 

Wszyscy narzekamy, że 

święta tracą swoją ma-

gię na rzecz sprzedażo-

wej machiny, która za-

czyna trybić jak tylko  

„wypada zacząć” (ale 

bywa, że znicze i wią-

zanki stoją już w są-

siedztwie świątecznych 

świecidełek), ale pa-

trząc na to inaczej: czy 

to źle? 

Mamy możliwość roz-

planowania wszystkich 

spraw na kilka tygodni, 

nie trzeba ściskać ich w 

ostatnim tygodniu przed 

Bożym Narodzeniem – 

chyba, że ktoś traktuje 

to jako sport ekstremal-

ny i niestraszne mu dłu-

gie kolejki, brak pro-

duktów i wieczny brak 

czasu. 

Zaczynając poszukiwa-

nia idealnych prezentów 

już na początku grudnia 

unikniemy stresu świą-

tecznej gorączki, w któ-

rej w ostatnie dni przed 

wigilią będziemy szu-

kać podarków, a więk-

szość ciekawych już 

dawno się wyprzedała.  

Już teraz warto rozglą-

dać się za drobiazgami, 

kiedy niepewnym kro-

kiem wkraczają do nas 

promocje z okazji ame-

rykańskiego Czarnego 

Piątku i w niejednym 

sklepie obowiązywały 

kilkunastoprocentowe 

rabaty, promocje. 

Składniki na wigilijne 

potrawy również może-

my kupować systema-

tycznie: orzechy i inne 

bakalie mają tak długi 

okres przydatności, że 

już mogą spokojnie le-

żeć w szafce (o ile nie 

znikną do czasu zmagań 

kuchennych). 

Z drugiej strony choin-

ka w połowie listopada 

wygląda zabawnie, 

szczególnie, że pogoda 

jest daleka od świątecz-

nej. Jeśli jednak pomoże 

to „poczuć święta”, tak 

samo jak wykopane z 

archiwów „Last christ-

mas” Wham! i świą-

teczne reklamy coca-

coli, nie mam nic prze-

ciwko. 

W dzisiejszych czasach 

żyjemy tak szybko, że 

te wszystkie choinki, 

mikołaje, czapki na po-

mnikach, sztuczny śnieg 

i światełka na latarniach 

przypominają nam, aby 

zwolnić, bo za moment 

święta, które spędzimy 

z rodziną, śpiewając lub 

słuchając kolęd, łamiąc 

się opłatkiem, ciesząc 

się z prezentów od św. 

Mikołaja. 

Marketingowcy, cho-

ciaż ich pobudki nie są 

szczególnie szlachetne, 

pomagają nam poczuć 

wyjątkową atmosferę. 

Nawet pogoda zaczyna 

się nad nami litować, 

chociaż nie jest to naj-

lepsze określenie i 

pierwsze mrozy zapo-

wiadają zimę. 

Liczę na to, że niedługo 

spadnie śnieg, który 

rozjaśni całe miasto i 

choinki nie będą się tak 

wyróżniać z krajobrazu, 

a jedynie go dopełniać. 

 

MC 

WSZYSCY NARZEKAMY, ŻE ŚWIĘ-

TA TRACĄ SWOJĄ MAGIĘ NA 
RZECZ SPRZEDAŻOWEJ MACHI-

NY, KTÓRA ZACZYNA TRYBIĆ 
JAK TYLKO  „WYPADA ZA-

CZĄĆ” , ALE POPATRZMY NA TO 
INACZEJ: CZY TO ŹLE? 

Fakt, że wszelkie listopadowe dekoracje nie zdążyły zado-
mowić się w magazynach, a na sklepowych półkach już 
błyszczą prezenty gwiazdkowe, nikogo już nie dziwi. W do-
bie nadmiernej konsumpcji supermarkety dbają o to, by 
świąteczne zakupy rozpoczęły się jak najwcześniej, przyno-
sząc im jak największy zysk, a nam nadmierne wydatki. 
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STATUS: ŻYCIE 
Internet jest wszędzie. 

Mam na myśli zarów-

no jego dostępność, 

jak i jego wpływ na 

całe społeczeństwo. 

Przyznam, nie jestem 

człowiekiem mediów 

społecznościowych lub 

też inaczej to ujmując, 

nie jestem nimi aż tak 

mocno, jak niektórzy 

moi znajomi, zafascy-

nowana. 

Urodziliśmy się w cza-

sie, gdy Internet i media 

społecznościowe zdoby-

wały popularność i nie-

wyobrażalny dotąd za-

sięg. Możliwości, jakie 

dawały, wprost nas 

oczarowały i to z tego 

powodu, ku niezadowo-

leniu rodziców i nie tyl-

ko, wiedziemy podwój-

ne życie: internetowe i 

realne. Inaczej nie moż-

na tego nazwać. Oby-

dwa światy dla więk-

szości z nas są równo-

rzędne,  

co więcej, przenikają 

się, zanikają bariery 

między światem wirtu-

alnym a prawdziwym.  

Tylko jeden portal pod 

postacią Facebooka daje 

nam  tysiące możliwo-

ści: utrzymujemy kon-

takt z ludźmi, których 

znamy lub znaliśmy, 

możemy tworzyć spe-

cjalne  grupy ze swoich 

znajomych i nie tylko 

znajomych, dołączać do 

już istniejących i tam 

poznawać kolejnych. 

Obserwując portale in-

formacyjne, jesteśmy 

zaznajomieni z aktual-

nymi wydarzeniami, 

wiemy, co się dzieje w 

naszych ulubionych klu-

bach i barach, co nie-

długo będą grać znani 

aktorzy, kiedy zespół, 

którego jesteśmy fanem, 

planuje wydać płytę, 

możemy podpatrzeć, 

kto ma zamiar wpaść na 

wydarzenie, na które 

sami chcemy iść, gdzie 

pracuje nasz nowy są-

siad lub jak długo nasi 

znajomi są ze sobą. Co 

więcej, nasza tablica 

jest naszym miejscem w 

wirtualnej przestrzeni: 

możemy zapełnić ją 

swoimi zdjęciami z 

przyjaciółmi, przemy-

śleniami, linkiem do 

piosenki, która się nam 

spodobała, artykułem, 

który skłonił nas do 

przemyśleń. 

Oczywiście, kiedyś 

również były takie moż-

liwości, w pamiętniku 

zapisywano różne histo-

rie, własne przemyśle-

nia, zdjęcia z wakacji 

można było wywołać i 

powiesić nad biurkiem, 

o piosence opowiedzieć 

znajomym. Media spo-

łecznościowe pozwalają 

jednak robić to na nie-

znaną dotychczas skalę. 

Czujemy się wtedy 

ważni, widzimy, jak na 

pasku pojawiają się ko-

lejne polubienia, ktoś 

postanowił skomento-

wać. Ktoś poświęcił 

nam czas, co więcej, 

wszyscy to zobaczyli! 

Niektórzy wprost ko-

chają spowiadać się pu-

blicznie, oto jadą na 

zakupy, oglądają cu-

downy serial, wybierają 

się na imprezę ze znajo-

mymi, statusem „to 

skomplikowane” zazna-

czają problemy w 

związku, a setką swoich 

wyretuszowanych zdjęć 

pragną udowodnić, że 

są brzydcy i tym samym 

pragną pozytywnych 

komentarzy z zapewnie-

niami, że jest inaczej. 

Być może jest to pra-

gnienie zdobycia czyje-

goś zainteresowania, 

gdy rodziców, przy do-

brych warunkach, widu-

jemy rano i wieczorem, 

o ile nie pracują w in-

nym mieście lub też 

kraju. 

Być może taka popular-

ność mediów społecz-

nościowych wynika z 

naszej natury, w której 

drzemie ciekawość. 

Tradycyjne ploteczki są 

niczym w porównaniu z 

tym, że możemy wejść 

na cudzy profil, rozej-

(Ciąg dalszy na stronie 9) 

OBYDWA ŚWIATY DLA WIĘKSZO-

ŚCI Z NAS SĄ RÓWNORZĘDNE,  
CO WIĘCEJ, PRZENIKAJĄ SIĘ, ZA-

NIKAJĄ BARIERY MIĘDZY ŚWIA-

TEM WIRTUALNYM A PRAWDZI-

WYM. 
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Nickelback jest dla 

muzyki rockowej jak 

Paulo Coelho dla 

współczesnej literatu-

ry - niby wszyscy wy-

śmiewają, ale i tak 

przebijają się gdzieś w 

radio, a nawet z powo-

dzeniem mają fanów 

na koncertach.   

Podobno bez tej fali nie-

nawiści byliby bezbarwni 

jak Green Day i dlatego 

ku uciesze (anty)fanów  

wydają kolejną, dziesiątą 

płytę. 

Chociaż w zasięgu ich 

rąk nigdy nie będzie na-

groda w stylu Grammy, 

nadal są niezłomni w 

swoim stylu, który doce-

niany jest zazwyczaj 

przez publiczność w 

przyznawanych przez nią 

tytułach najlepszej pio-

senki i tym podobnych. 

 

Sposób tworzenia ich 

piosenek jest od począt-

ku identyczny: miarowa 

melodia, dobra do pro-

wadzenia auta lub posłu-

chania przez chwilę w 

ulicznym korku.  

Na wstępie jednak ser-

wują nam coś całkiem 

odmiennego. Początek 

tej płyty jest dość niety-

powy: ostre gitarowe 

riffy wypadają dość ko-

micznie przy ich wcze-

śniejszych hitach w stylu 

„How you remind me”, 

które chyba zna każdy, 

kto kiedykolwiek skaza-

ny był na podróż z radio. 

Po dwóch 

„hardcorowych” piosen-

kach jest zwrot o 180 

stopni i fundują coś po-

powego, co też wypada 

blado w porównaniu z 

tym, co dotychczas uwa-

żałam za „brzmienie” 

Nickelback. „Believe” 

jest chyba jedyną „ich” 

piosenką na nowym wy-

dawnictwie. 

W wypadku Nickelback 

nie należy stawiać po-

przeczki wysoko, jednak 

ten album nie ma ani jed-

nej piosenki godnej bycia 

następcą ich zdartych w 

radiostacjach singli z 

poprzednich płyt.. 

 

MC 

rzeć się po nim, sko-

mentować w myślach 

nową fryzurę użytkow-

nika, dowiedzieć się 

tego, co chcieliśmy wie-

dzieć. Nie akceptujemy 

niepewnych danych, 

gdy sami potrafimy do-

trzeć do źródeł. 

Musimy jednak pamię-

tać, że żyjemy z pomo-

cą technologii, nie dzię-

ki niej! Chociaż można 

odnieść takie wrażenie, 

nasz świat nie zamyka 

się w czterech calach 

ekranu telefonu. Jest za 

to furtką do świata nie-

znanego starszym poko-

leniom, które znajo-

mych miało na podwór-

ku, miłość wyznawało 

w liście napisanym na 

eleganckim papierze, a 

wiedzę czerpało z dwu-

nastotomowej encyklo-

pedii stojącej na półce 

meblościanki. 

Zawrócenie z tej drogi 

dążącej do cyfryzacji 

życia nie jest już możli-

we. Zabrnęło to już za 

daleko. Social media 

coraz bardziej wnikają 

w nasze życie, dynami-

zują je. Nawet firmy 

zaczęły wykorzystywać 

fakt, że nastolatek, któ-

ry ma telefon podłączo-

(Ciąg dalszy ze strony 8) ny do Internetu jest ak-

tywny w nim przez cały 

czas, jego konta z me-

diów społecznościo-

wych są zsynchronizo-

wane i informacja na 

wyświetlaczu powiado-

mi go o każdym zdarze-

niu, które mogłoby go 

zainteresować. Niedłu-

go ten nieprzerwany 

kontakt również stanie 

się regułą, a światy wir-

tualny i rzeczywisty 

będą jeszcze ściślej ze 

sobą powiązane. 

Te zmiany zachodzą 

jednak stopniowo, są 

rozłożone na lata. Mam 

nadzieję, że wkradanie 

się Internetu i mediów 

społecznościowych do 

naszego życia będzie 

następować jak najwol-

niej. 

Nie chciałabym dożyć 

chwili, gdy emotikon-

ka :) wyprze prawdzi-

wy, przyjazny uśmiech, 

kropka i gwiazdka za-

stąpią pocałunek, a na-

wet najbardziej wy-

myślny i długi ciąg 

„hahaha” prawdziwy 

śmiech drugiej osoby. 

MC 

SKAZANI NA PORAŻKĘ 
NICKELBACK— NO FIXED ADDRESS 
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Przychodzi szef PKW do psy-
chiatry: 

- Co Panu dolega? 
- Prześladują mnie głosy. 

- Jakie głosy? 
- Nieważne... 

 

*** 

Trwa rewolucja. Przychodzi 
faks z Moskwy:  

"Możemy uznać waszą rewolu-
cję ale musicie dać nam Kijów i 

Lwów.  
W sztabie Juszczenki chwilowa 
konsternacja. Jednak za chwilę 

pada odpowiedź:  
"Ok. Kijów możemy wam dać. 

Lwów musicie sobie jednak 
sami nałapać." 

 

*** 

Tata próbuje zmobilizować 
Jasia do nauki. 

- Jasiu, jak dostaniesz piątkę to 
dam ci 10 złotych. 

Następnego dnia, w szkole, 
Jasiu podchodzi do nauczyciel-

ki i szepcze: 
- Proszę pani, chce pani łatwo 

zarobić pięć złotych? 

 

 

 

- No, córeczko, pokażmy, jak 
się ładnie nauczyłaś nazw mie-

sięcy: 
- Sty...? 
- Czeń! 
- Lu...? 
- Ty! 

- A dalej sama! 
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, 

sień, nik, pad i dzień! 

 

*** 

Ojciec piątki dzieci wygrał za-

bawkę w loterii. Zawołał swoje 

dzieciaki i spytał, które z nich 

powinno otrzymać prezent: 

- Kto jest najbardziej posłusz-

ny? - spytał - Kto nigdy nie py-

skuje mamie? Kto robi wszyst-

ko, co każe? 

Pięć głosików odpowiedziało 

jednocześnie: 

- Dobra, tato, możesz zatrzy-

mać zabawkę. 

 

*** 

Hrabia do Jana: 

- Janie, przysuń tu fortepian! 

- Tak jest jaśnie hrabio. Będzie 

pan grał? 

- Nie, ale zostawiłem tam cyga-

ro. 

Do taksówki wsiadły dwie pa-
niusie typu "damulka z preten-

sjami". 
Po drodze plotkują sobie o tym 

i o owym. 
- To doprawdy okropne, jacy 
ludzie bywają niekulturalni! 
Wyobraź sobie moja droga, 
byłam ostatnio na przyjęciu, 

gdzie do ryby podano mi nóż 
do befsztyków! 

- O tak, szokujący brak ogłady. 
Mnie z kolei zaproponowano 

sherry w kieliszku do szampa-
na! 

W tym momencie wtrąca się 
taksówkarz: 

- Szanowne Panie nie wezmą 
mi, mam nadzieję za złe, że ja 

tak tyłem do pań siedzę? 

 

*** 

- Kelner, hej, kelner!  
- Słucham pana...  

- Nie odpowiada mi ta zupa.  
- A o co ją pan pytał? 

 

*** 

- Jak pan myśli, co w dzisiej-

szych czasach jest gorsze, nie-

wiedza czy obojętność? 

- Nie wiem. Nie obchodzi mnie 

to. 

COŚ ŚMIESZNEGO NA KONIEC 


