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Przerwa świąteczna 

skończyła się tak szyb-

ko jak się zaczęła. Wol-

ny tydzień pozwolił 

nam odpocząć od co-

dziennych trosk życia 

szkolnego. Koniec ro-

ku coraz bliżej, a przed 

niektórymi matura. 

Ostatnie miesiące roku 

szkolnego obfitują w 

wiele wydarzeń szkol-

nych i nie tylko. Za 

nami już akcja krwio-

dawstwa oraz rajd ro-

werowy, a przed nami 

zakończenie roku ma-

turzystów oraz dzień 

otwarty. W tym nume-

rze o wizycie naszych 

czirliderek w studiu 

Radia Sochaczew. W 

naszej szkole jest gru-

pa osób, która ma bar-

dzo dobre wyniki w 

nauce i oni otrzymali 

stypendia starosty, 

jeśli zajrzycie do tego 

numeru, to poznacie 

ich nazwiska. Niektó-

rzy z naszych kolegów 

próbują swoich sił w 

trudnej sztuce pisania 

felietonów. Jest  wy-

wiad z p. dyr. Julią 

Jakubowską.  Miłej 

lektury! 

Redakcja 

Ewa Chaber, Karolina Karwaszewska, Karolina Sło-

jewska w studiu Radia Sochaczew 
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KLASA IV BT JEST SUPER! 

Mateusz uwielbia ścierać tablicę 

 

Klasa 4BT to 23 osoby tworzące 
zgraną społeczność. Wychowaw-
czyni Grażyna Mroczkowska 
zawsze stoi za nimi murem. Na-
szą tradycją jest wiosenny wyjazd 
do teatru w Łodzi. Postać charak-
terystyczna to Mateusz, którego 
pasją życiową jest ścieranie tabli-
cy. Część uwagi jednak odbiera 
mu nasza gwiazda filmowa - Ku-
va. Oprócz aktorów mamy świet-
nych sportowców. Reprezentują 
nas Marcin, Filip i Dawid. Wyróż-
niają się jeszcze spóźnialscy, czyli 
Ada i Mateusz. A Dominik i Karol 
są mistrzami biznesu, w czołówce 
maturalnej grali rolę ochroniarzy 
Oświatowej Służby Antymłodzie-
żowej.  Mamy też w klasie najlep-
szą księgową na świecie Karolinę.  
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 Piotrek to nasz łącznik ze świa-

tem internetu- nigdy nie rozsta-

je się z telefonem.  

Jest również osoba, której boją 

się nawet nauczyciele. Patryk 

przez swoje hobby przyprawia 

Panią Kowalską o zawał serca - 

Pani Kowalska panicznie boi 

się węży. Okazało się, że męski 

fach najlepiej z nas opanowała 

Marta, wraz z Krzyśkiem osią-

gnęli sukces na olimpiadzie bu-

dowlanej zajmując drużynowo 

3 miejsce. Milena uwielbia jeść, 

mimo to ma figurę modelki. 

Ewelina świetnie planuje, godzi 

ogrom obowiązków. Między 

kolegami  tworzą się też głęb-

sze uczucia. Klasowa para Bar-

tek i Żaneta pokazują jak wy-

trzymać ze sobą przebywając 

razem tyle godzin na dobę. 

Znajdują się tutaj również fani 

motoryzacji, czyli Kamil. Miło-

śniczka szybkiej jazdy Natalia 

może się pochwalić jazdą po 

profesjonalnym torze wyścigo-

wym. Wiktoria też kocha samo-

chody, zmienia je jak rękawicz-

ki. Arek zawsze chodzi swoimi 

drogami. Odłączając się od gru-

py wyruszył w samotną wę-

drówkę po Berlinie. Szukanie 

Arka okazało się największą 

atrakcją wycieczki. Tacy jeste-

śmy! 
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„8 Wspaniałych” 
30 kwietnia w Szkole 

Muzycznej o godzinie 

17 odbyła się gala "8 

Wspaniałych". Ma ona 

na celu docenienie 

pracy wolontariuszy 

działających na terenie 

powiatu sochaczew-

skiego. Wstępne prze-

słuchania odbyły się w 

starostwie powiato-

wym w Sochaczewie. 

Ze wszystkich zgłoszo-

nych kandydatów oraz 

grup wybierane są te 

najbardziej zaangażo-

wane w wolontariat. 

Podczas uroczystej gali 

mieliśmy okazję obej-

rzeć występ przedszko-

laków oraz przedsta-

wienie pt. "Mały Ksią-

żę". Kiedy okazało się, 

że nasza szkoła wygrała 

w kategorii grupowej, 

wszyscy poczuliśmy się 

niezwykle zaszczyceni, 

że to właśnie nas tak 

wyróżniono. W katego-

rii indywidualnej 2 na 8 

wspaniałych osób sta-

nowiły uczennice 80. 

Były to Ania Wesołow-

ska i Weronika Resz-

czyńska. Oprócz tego 

główną nagrodę, czyli 

bilet na ogólnopolską 

galę w Gdańsku wygra-

ła właśnie Ania! 

Po wręczeniu nagród 

na wszystkich czekał 

tort oraz słodki poczę-

stunek. Atmosfera na 

całej gali była bardzo 

miła i przyjemna. 

 

Bardzo się cieszymy, że 

to nam udało się wy-

grać tytuł 8 wspania-

łych. Mamy nadzieję, 

że to zwróci uwagę in-

nych uczniów na to, iż 

wiele osób potrzebuje 

pomocy. To nic nie 

kosztuje, a komuś mo-

że dać dużo radości. 

Warto pomagać. 

 

Zuzanna Tępczyk i Kasia 

Adamczyk 

Dziewiąta edycja halo-
wego turnieju piłkar-
skiego dziewcząt w ka-
tegorii szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjal-
nych przyniosła wiele 
sportowych emocji.  
W środę 22 marca br. w 
hali sportowej Zespołu 
Szkół w Teresinie rywa-
lizowało siedem ekip, 
podzielonych na dwie 
grupy. Po grach elimi-
nacyjnych pierwsze 
dwa zespoły z grupy „A” 
i „B” awansowały do 
półfinałów, pozostałe 
drużyny walczyły 
o miejsca 5-7.  
Na bardzo wysokim po-
ziomie stał finał tego-
rocznej edycji, w któ-
rym zagrały rzeczywi-
ście dwie najlepsze eki-

py turnieju. Ostatecznie 
po bardzo wyrówna-
nym meczu i jedynej 
bramce Aleksandry No-
wakowskiej triumfowa-
ła „Osiemdziesiątka” 
zasłużenie zdobywając 
puchar starosty. To ko-
lejny sukces sportowy 
tej szkoły w roku jubile-
uszu 90-lecia swojego 
istnienia.  
Pochwalić należy też 
gimnazjalistki z Wiski-
tek i Lasocina, które na 
tle starszych rywalek, 
prezentowały się znako-
micie, czego potwier-
dzeniem jest, że obie te 
ekipy znalazły się w 
pierwszej czwórce tur-
nieju. 
Nagrody wręczała oso-
biście starosta socha-

czewski Jolanta Gonta 
oraz dyrektor Zespołu 
Szkół w Teresinie Ewa 
Odolczyk.  
– Serdecznie gratuluję 
triumfatorkom, gratulu-
ję też wszystkim dziew-
czętom biorącym udział 
w rozgrywkach, bo po-
kazałyście nie tylko 
świetne przygotowanie 

fizyczne, ale też praw-
dziwy hart ducha. Cie-
szę się, że tyle zawodni-
czek stanęło na starcie 
Futsal Cup Teresin i już 
dziś zapraszam Was za 
rok, do udziału w jubile-
uszowej edycji turnieju 
– mówiła na zakończe-
nie starosta .  
Sędzią głównym zawo-

Osiemdziesiątka wygrywa 9. Futsal Cup Teresin 
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dów był Bogdan Szałap-
ski, zaś sędzią technicz-
nym Zenon Grąbczew-
ski. Pomysłodawcą i 
koordynatorem FCT jest 
Marcin Odolczyk. 
Warto dodać, że po-
cząwszy od tegorocznej 
edycji, turniej rozgry-
wany jest w duchu pa-
mięci Stanisława Wójci-
ka, założyciela i wielo-
letniego dyrektora Ze-
społu Szkół w Teresinie.  
 
Klasyfikacja Grupa „A”: 
1. ZS im. Iwaszkiewicza 
Sochaczew 4 pkt 11:1, 
2. Gimnazjum Wiskitki 
4 pkt 6:5, 3. ZSR CKU 
Sochaczew 4 pkt 3:3, 4. 
ZS Teresin 0 pkt 0:11 
 
Klasyfikacja Grupa „B”: 
1. ZS CKP Sochaczew 6 
pkt 17:1, 2. Gimnazjum 
Lasocin 3 pkt 4:10, 3. 
ZSO Sochaczew 0 pkt 
0:10. 
 
Półfinały : ZS im. Iwasz-
kiewicza Sochaczew – 
Gimnazjum Lasocin 5:0, 
ZS CKP Sochaczew – 
Gimnazjum Wiskitki 
5:0. 
 
O miejsce III: Gimna-
zjum Lasocin – Gimna-
zjum Wiskitki 0:2. 
 
O I miejsce: ZS im. Iw-
aszkiewicza Sochaczew 
– ZS CKP Sochaczew 
0:1. 
 
Klasyfikacja końcowa 

9. FCT 2017 
1. Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Praktyczne-
go Sochaczew 
2. Zespół Szkół im. Jaro-
sława Iwaszkiewicza 
Sochaczew 
3. Gimnazjum Wiskitki 
4. Gimnazjum Lasocin 
5. Zespół Szkół Ogólno-
kształcących Sochaczew 
6. Zespół Szkół Rolnicze 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego Socha-
czew 
7. Zespół Szkół w Tere-
sinie 
 
Najlepsza zawodniczka 
– Wiktoria Starosz 
(Gimn. Wiskitki) 
Najlepsza bramkarka – 
Klaudia Felczak (ZS im. 
Iwaszkiewicza) 
Najskuteczniejsza za-
wodniczka – Aleksandra 
Nowakowska 12 bra-
mek (ZS CKP) 
Najlepsza zawodniczka 
wśród gospodarzy ZS 

Teresin (ufundowana 
przez Pawła Wróblew-
skiego wydawcę Tere-
sin24.pl i radnego gmi-
ny Teresin) – Karolina 
Matela 
 
Każda z drużyn otrzy-
mała pamiątkowe pu-
chary, a ekipy z podium 
medale ufundowane 
przez Adama Orlińskie-
go, radnego sejmiku 
mazowieckiego.  
 
Organizatorzy: Staro-
stwo Powiatowe w So-
chaczewie, Zespół Szkół 
w Teresinie 
Sponsorzy: Cross Park 
Full Body Workout Wik-
tor Dobrowolski – To-
masz Gasik, Paweł Wró-
blewski Teresin24.pl, 
Mars Polska, Bakoma, 
Adam Orliński – radny 
Sejmiku Mazowieckie-
go. 
 
Składy finalistów: 

 
ZS CKP: Agnieszka Gro-
chowska, Aleksandra 
Nowak, Aleksandra No-
wakowska (12), Anna 
Tomczyk (2), Daria Win-
nicka, Honorata Dud-
kowska (2), Natalia Pa-
mięta (7), Patrycja Szty-
pek, Weronika Lewan-
dowska, opiekun Jakub 
Seklecki. 
 
ZS im. Iwaszkiewicza: 
Klaudia Felczak, Wio-
letta Banaszek (6), Alek-
sandra Kołak (8), Agata 
Fergińska, Natalia Bu-
rzyńska (2), Maria Sto-
biecka, Marta Sobczyk, 
Olimpia Michałowska, 
opiekun Arkadiusz Cy-
bulski. 
 
Starostwo Powiatowe 
w Sochaczewie 
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Osiemdziesiątka na rowerach! 
Z okazji Jubileuszu 90. 
lecia Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia 
Praktycznego w Socha-
czewie 22 kwietnia 
2017 r. odbędzie się 
rajd rowerowy dla ab-
solwentów, przyjaciół i 
sympatyków szkoły 
oraz oczywiście dla mi-
łośników jednośladów. 
Uczestnicy będą mieli 
do pokonania blisko 25 
km trasę z Sochaczewa 
do Brzozowa Starego. 
Rajd rusza z parkingu 
ZS CKP o godzinie 9.00, 
jednak już o 8.30 na 

miejscu rozdawane bę-
dą kamizelki odblasko-
we i prowadzona reje-
stracja uczestników. 
Komandorem głównym 
będzie Jacek Spilaszek, 
absolwent 80. 

Trasa rajdu biegnie uli-
cami: Piłsudskiego, Zie-
mowita, Warszawską, 
Łowicką, przez Kuzno-
cin, Ćmiszew Parcel, 
Rybno, Matyldów, Se-
werynów do Brzozowa 
Starego, gdzie na tere-
nie Szkoły Podstawo-
wej odbędzie się piknik 

z kiełbaskami, napoja-
mi, oraz dobrą muzyką. 
Powrót uczestników 
we własnym zakresie 
około godziny 13.00.  

Wszyscy zainteresowa-
ni udziałem w rajdzie 
muszą wypełnić zgło-
szenie, które można 
pobrać online w miga-
jącej zakładce 
„Jubileusz” na naszej 
stronie internetowej 
www.80-sochaczew.pl, 
mogą go wypełnić też 
osobiście w sekretaria-
cie szkoły. Zgłoszenia 

będą przyjmowane do 
7 kwietnia. Warto rów-
nież zapoznać się z re-
gulaminem rajdu do-
stępnym na stronie 
szkoły. 
W rajdzie mogą wziąć 

udział osoby powyżej 

18 roku życia, niepeł-

noletni uczestnicy będą 

zapisani jedynie za zgo-

dą rodziców, po wcze-

śniejszym uzgodnieniu 

z organizatorem. Za-

praszamy serdecznie 

wszystkich chętnych! 

Zuzia i Kasia 

Zespół Szkół Centrum 
Kształcenia Praktycz-
nego przystąpił do 
konkursu CZAS NA 
ZDROWIE.  
Powstała specjalna 
grupa o nazwie Green 
Team składająca się z 
10 osób z klasy II BLO, 
która będzie odpowie-
dzialna za organizację i 
przeprowadzenie tego 
projektu. Konkurs skła-
da się z dwóch eta-
pów: pierwszy ma na 
celu promocję rolnic-
twa ekologicznego i 
żywności regionalnej. 
Efektem tego etapu 
będzie prezentacja, 
która odbędzie się w 
świetlicy szkolnej we 

wtorek 11 kwietnia. 
Zostaną na nią zapro-
szone wybrane klasy  
pierwsze. Każda klasa, 
która będzie uczestni-
czyła w prezentacji wy-
biera swojego przed-
stawiciela. Weźmie on 
udział w konkursie na 
temat rolnictwa ekolo-
gicznego. Przewidziane 
są nagrody niespo-
dzianki.  
II etap odbędzie się w 
piątek 21 kwietnia. W 

tym dniu zorganizowa-
ny zostanie Festyn 
Zdrowia. Impreza roz-
pocznie się o godzinie 
13.00 i połączona bę-
dzie z dniem otwartym 
w naszej szkole. Na 
odwiedzających szkołę 
czekać będzie poczę-
stunek przygotowany  
z regionalnych produk-
tów ofiarowanych nam 
przez okolicznych rol-
ników. Celem tego eta-
pu jest promocja zdro-

wej żywności i racjo-
nalnego żywienia. Poza 
poczęstunkiem zapro-
ponujemy również za-
bawy ruchowe. Nad 
aktywnością wszyst-
kich uczestników będą 
czuwały Iwona Pakul-
ska i Paulina Woźnica. 
Zawsze jest Czas na 
zdrowie - przekonują 
uczniowie Osiemdzie-
siątki! 
 

Osiemdziesiątka na zdrowie  

http://www.80-sochaczew.pl
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Stypendyści starosty 
23 marca odbyła się 

gala rozdania Stypen-

diów Starosty Powiatu 

Sochaczewskiego za I 

półrocze 2016/2017. 

Za wybitne i bardzo 

dobre wyniki w nauce 

w naszej szkole doce-

nionych zostało sze-

ściu uczniów: Zuzanna 

Zajączkowska - klasa 

IIIb lo, Michał Kowalski 

- klasa III bt - Angelika 

Winnicka - klasa III wz, 

Karolina Sobieraj - kla-

sa III wz, Diana Nowa-

kowska - klasa III wz i 

Anna Zawadzka - klasa 

II wz.  

Stypendia Starosty Po-

wiatu Sochaczewskiego 

przyznawane są za bar-

dzo dobre wyniki w na-

uce (średnia ocen co 

najmniej 4,5 z obowiąz-

kowych zajęć edukacyj-

nych) oraz za wybitne 

wyniki w nauce - śred-

nia ocen 4,9. Można 

również otrzymać sty-

pendium za wybitne 

osiągnięcia sportowe i 

artystyczne. Każdy, kto 

zostaje stypendystą 

otrzymuje  w nagrodę 

170 złotych miesięcz-

nie. 

Nauka - pojęcie tak do-

skonale nam wszystkim 

znane. Obcujemy z nią 

od najmłodszych lat, 

zaczynając od samych 

podstaw, a następnie 

wspinając się na coraz 

wyższe jej szczeble. 

Oczywiście bez jakiej-

kolwiek determinacji, 

samozaparcia i chęci, 

nie uda nam się tego 

osiągnąć. Nie mniej 

jednak, dla młodzieży 

jest to aktualnie temat 

dość powszechny. Każ-

dy z nas ma powód, dla 

którego uczęszcza do 

szkoły. Jedni robią to, 

ponieważ chcą zapew-

nić sobie w ten sposób 

lżejszą, lepszą przy-

szłość. Drudzy z kolei, 

uczęszczają przymusu, 

czy poczucia obowiąz-

ku, który zobligowani 

są wypełnić. Teraz na-

suwa się pytanie "czy 

warto?".  Uważam, że 

jak najbardziej. Możli-

wość poznawania coraz 

to nowych i interesują-

cych rzeczy, możliwość 

osiągnięcia przez to, 

czegoś o czym marzyli-

śmy od najmłodszych 

lat, czy staysfakcja i 

duma z tego, co doko-

naliśmy jest zdecydo-

wanie czymś wartym 

poświęcenia kilku go-

dzin dziennie. Nie wy-

biegając jednak aż tak 

daleko w przyszłość, 

nawet teraz w szkołach 

średnich, zawodowych 

można zostać docenio-

nym za ciężką pracę. 

Nagrodzeni stypendia-

mi w naszej szkole zo-

stali: 

Zuzanna Zajączkowska 

- klasa IIIblo - średnia 

ocen 4,7 

Michał Kowalski - klasa 

IIIbt - średnia ocen 4,92 

Angelika Winnicka - 

klasa IIIwz - średnia 

ocen 5,0 

Karolina Sobieraj - kla-

sa IIIwz - średnia ocen 

5,0 

Diana Nowakowska - 

klasa IIIwz - średnia 

ocen 5,0 

Anna Zawadzka - klasa 

IIwz - średnia ocen 5,0 

Wszystkim stypendys-

tom serdecznie gratu-

lujemy i życzymy kolej-

nych  sukcesów! 

Karolina Bugaj 
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Kilka dni te-

mu miały-

śmy przy-

jemność roz-

mawiać z 

obecną pa-

nią dyrektor 

naszego ze-

społu szkół - 

Julią Jaku-

bowską. Mi-

mo bardzo 

wielu spraw, 

które wiążą 

się z pełnio-

ną przez pa-

nią dyrektor 

funkcją, uda-

ło nam się uzyskać bar-

dzo interesujące odpo-

wiedzi na dość ważne 

pytania. 

 Ile lat pracuje Pani w 

tej szkole i jak długo 

jest dyrektorem? 

W tej szkole, pracuję 

całe swoje życie zawo-

dowe, jest to moja 

pierwsza i jedyna praca, 

którą rozpoczęłam po 

ukończeniu studiów jako 

nauczycielka fizyki. Nau-

czałam także, z racji, że 

jestem mechanikiem z 

wykształcenia, rysunku 

technicznego oraz tech-

nologii. Głównym dyrek-

torem jestem od dzie-

więciu lat, a przedtem 

przez szesnaście lat peł-

niłam funkcję wicedy-

rektora. 

Co wpłynęło na decyzję 

podjęcia pracy w tej, a 

nie innej szkole? 

Znalazłam się w tej pla-

cówce przypadkiem. 

Sprawy rodzinne zdecy-

dowały, że musiałam 

wrócić do Chodakowa i 

za namową jednej oso-

by zdecydowałam się na 

nauczanie fizyki właśnie 

tutaj. Początkowo mia-

łam pracować jedynie 

przez rok, w zastęp-

stwie, ale zostałam na 

stałe i zdecydowanie nie 

żałuję tego wyboru 

Co jest najtrudniejsze w 

pracy dyrektora? 

Myślę, że jednym z naj-

większych wyzwań tej  

funkcji jest praca z ludź-

mi. Szczególnie w tak 

dużej szkole, gdzie pra-

cuje ponad siedemdzie-

sięciu nauczycieli i pra-

wie dwadzieścia osób 

obsługi, ciężko jest cza-

sami podjąć taką decy-

zję, z której wszyscy bę-

dą zadowoleni. Sporym 

problemem są również 

pieniądze na finansowa-

nie różnych projektów. 

Jak radzi sobie Pani ze 

stresem? 

Przede wszystkim rodzi-

na, to ona jest moją 

opoką i ucieczką od ja-

kichkolwiek stresujących 

sytuacji. Uwielbiam 

również wyjazdy, sta-

ram się to robić jak naj-

częściej. 

Kobieta dyrektor - jakie 

cechy kobiece pomaga-

ją, a jakie utrudniają 

pełnienie tej funkcji? 

Uważam, że kobiety są 

przede wszystkim bar-

dziej precyzyjne w tym, 

Trafiłam przypadkiem i zostałam 
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W tym roku mamy ju-

bileusz 90.lecia 80., 

który to jubileusz w 

Pani karierze? 

Jest to mój drugi jubile-

usz, pierwszy był pięć 

lat temu. Kiedy zaczy-

nałam pracę tutaj, nie 

organizowaliśmy takich 

uroczystości. Natomiast 

staramy się teraz wpro-

wadzać w życie nasze 

pomysły. 

W tym roku mamy ju-

bileusz 90.lecia 80., 

który to jubileusz w 

Pani karierze? 

Jest to mój drugi jubile-

usz, pierwszy był pięć 

lat temu. Kiedy zaczy-

nałam pracę tutaj, nie 

organizowaliśmy takich 

uroczystości. Natomiast 

staramy się teraz wpro-

wadzać w życie nasze 

pomysły. 

Jak będzie wyglądał 

finał obchodów 90-

lecia szkoły? 

Finał odbędzie się 3 

czerwca, rozpoczynamy 

od Mszy Św. o godzinie 

10:00 w kościele Św. 

Wawrzyńca. Następnie 

odbędzie się przemarsz 

ulicami Warszawską i 1 

Maja do budynku szko-

ły, a zaraz potem odbę-

dzie się  rejestracja 

uczestników. O godzi-

nie 12:00 rozpoczyna 

się część oficjalna, któ-

ra podzielona będzie na 

dwie części. W pierw-

szej powiemy trochę o 

patronie - Ignacym 

Włodzimierzu Garbo-

lewskim. Następnie 

przejdziemy do części 

artystycznej, na którą 

zaplanowane są wystę-

py młodzieży i socha-

czewskiej orkiestry dę-

tej. Nastąpi również 

rozdanie nagród i sta-

tuetek absolwentom 

oraz przyjaciołom szko-

ły. Wieczorem plano-

wany jest bal dla nau-

czycieli i sympatyków 

szkoły. Liczymy na po-

zytywny odzew. 

Karolina Bugaj i Wikto-

ria Kobierecka 

Miłość na siłę 

Ludzie młodzi są tacy 
biedni. W szczególno-
ści kiedy mowa jest o 
miłości. Ten niezręczny 
moment gdy muszą 
trzymać się za ręce, bo 
przecież są parą. To 
smutne, że zapominają 
o otaczającym ich 
świecie i o Bogu ducha 
winnych ludziach, któ-
rzy są zmuszeni patrzeć 
na ich publiczną chęć 
okazywania sobie 
uczuć. Najlepsze jest 
jednak  to, że trzech na 
czterech młodych ludzi 
myli miłość z zaurocze-
niem. To, że ktoś jest 
ładny, nie oznacza, że 
już go kochamy. Nie-
którzy nastolatkowie 

chyba jeszcze tego nie 
rozumieją. A kto na 
tym cierpi? Oczywiście, 
że my, osoby trzecie, 
które tylko starają się 
ignorować te mło-
dzieńcze napady 
"miłości". 
Nawet w domu nie je-
steśmy bezpieczni, bo 
ta obłudna miłość 
prześladuje nas na każ-
dym kroku: w filmach, 
serialach czy książkach. 
I dziwić się skąd nasto-
latkowie znają tą po-
zorną miłość. Są ogłu-
piani przez media, nie 
potrafiąc się wyrwać z 
ich szponów. Czują 
presje ze strony rówie-
śników, którzy znaleźli 

już swoją "drugą po-
łówkę". I to właśnie ta 
obłudna miłość jest 
przyczyną rozczaro-
wań, załamań i samo-
bójstw. Nawet Romeo i 
Julia zgłupieli i odebrali 
sobie życie. Moja rada: 
używajcie rozumu, a 
nie serca, które para-

doksalnie z miłością nie 
ma nic wspólnego. To 
w naszych głowach po-
jawia się myśl o miło-
ści, a nie w sercu, które 
tylko pompuje krew.  
  
Aleksandra Kołkowska 
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Wszystko z powodu buraków 

 Pewnego słonecznego 
dnia przytrafiła mi się niezapo-
mniana przygoda. W czasie 
wakacji przyjechali do mojego 
domu znajomi rodziców ze 
Śląska. Mój czas spędzałem 
jednak na graniu przy kompu-
terze i na licznych przejażdż-
kach rowerem.  

 Historia, którą chcę 
opisać wydarzyła się podczas 
wypełniania jednej z próśb 
mojego Ojca i naszego Gościa. 
Moje zadanie było dość pro-
ste, a polegało ono na poje-
chaniu do sklepu w mieście 
(około 1,5km) i zakupieniu 1kg 
buraków. Buraki były potrzeb-
ne do zakończenia potrawy, 
którą był tzw. „kociołek”, tj. 
wiele rodzajów mięsa (głównie 
golonka), warzywa, przyprawy 
i odrobina złocistego trunku o 
zawartości procentów przygo-
towana w jednym kociołku, 
który stał w ogniu jakoś przez 
5 godzin. Wracając do właści-
wej opowieści: wsiadłem na 
rower, założyłem słuchawki i z 
telefonem w ręku udałem się 
w stronę owego sklepu.  

 Droga była bardzo przy-

jemna, a ciepłe promienie 
słońca, muzyka wydobywająca 
się ze słuchawek i pobliska 
przyroda tylko tą przyjemność 
potęgowały. Jadąc po prawej 
stronie jezdni, jak to Panowie 
Policjanci nam każą, zauważy-
łem nadjeżdżającą rowerzyst-
kę. Była najprawdopodobniej 
„przejazdem”, gdyż zwróciła 
na mnie swój wzrok i zaczęła 
do mnie mówić. Jako iż byłem 
przesiąknięty chwilą relaksu, a 
w moich uszach miałem urzą-
dzenia zagłuszające, nie zwró-
ciłem z początku na tą Panią 
uwagi. Po chwili jednak, jakby 
za sprawą gromu z nieba, zro-
zumiałem co się właśnie stało. 
Chcąc jak najszybciej zawrócić 
i zapytać się o co chodzi zaczą-
łem gwałtownie hamować. 
Moje obie ręce, z czego pra-
wa, która trzymała telefon, 
poszybowały na kierownice 
roweru i mocnym ruchem do-
cisnęły hamulce mojego pojaz-
du. W jednej chwili wpadłem 
na GENIALNY pomysł – miano-
wicie, podczas hamowania, 
zeskoczyć z pedałów na ziemię 
i jeszcze szybciej zahamować. 
Moja głupota pociągnęła za 
sobą reakcje łańcuchową, a 
dokładniej mój tyłek pociągnął 
siodełko wraz z rowerem. Siła, 
która tam podziałała wyrzuciła 
mnie wprost przez kierownicę 
na asfalt, rower zrobił prze-
piękny piruet w powietrzu, a 
telefon z pełną gracją wylądo-
wał na jezdni niczym Stoch na 
turnieju Czterech Skoczni. Po 

wylądowaniu mój mózg nadał 
komunikat „houston we have 
a problem”, wywrotka, mimo 
jej spektakularności, nie była 
aż tak bolesna ani wyniszczają-
ca dla roweru czy telefonu. 
Kilka sekund po oszacowaniu 
na jakim gruncie stoję i to w 
jaki sposób działa grawitacja, 
przypomniałem sobie o rowe-
rzystce, która patrzyła na to 
wszystko z wielkimi oczami. 
Pierwszym zdaniem,  jakie 
usłyszałem było: „Ojej, czy nic 
się Panu nie stało”. Odrze-
kłem, że jest w porządku, a 
później zapytałem o co chodzi. 
Odpowiedziała mi, że nie wie 
jaka jest droga do urzędu mia-
sta. Wytłumaczyłem drogę, 
dostałem podziękowania, a 
gdy nieznajoma jechała dalej 
jeszcze zerkała na mnie naj-
prawdopodobniej powstrzy-
mując śmiech (xD).  

 Po tej niecodziennej 
przygodzie miałem nauczkę na 
przyszłość związaną z ostroż-
niejszym hamowaniem, jak i 
kilka niezwykłych doznań ni-
czym astronauci podczas star-
tu rakiety, czy też doświadcze-
nia nt. Powszechnego Prawa 
Ciążenia. Newton pewnie 
skręcał się w niebie ze śmie-
chu… 

(Zamiast 1kg buraków kupiłem 
2kg, a kociołek był przepyszny) 

(było warto) 

Piotr Gawroński 
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 Bez względu na to czy 
po śmierci coś jest czy 
nie ma nic, to warto ro-
bić swoje. Zawsze warto 
być przyzwoitym tu i 
teraz i czynić dobro, 
które zostanie w ludz-
kiej pamięci, kiedy nas 
zabraknie. Przejdźmy do 
najważniejszego pyta-
nia, "co jest w życiu naj-
ważniejsze ?". Według 
mnie nie ma jednej rze-
czy najważniejszej. Waż-
ne jest to, żeby mieć 
wokół siebie bliskich 

ludzi. Z wiekiem staje 
się to coraz ważniejsze. 
Jak jest się młodym, wy-
starczą powierzchowne 
spotkania, powierz-
chowne rozmowy, które 
bierze się za bliskość. Z 
upływem lat okazuje 
się, że tych naprawdę 
bliskich ludzi pozostaje 
przy nas mniej. Dlatego 
trzeba pielęgnować 
swoje kontakty przyja-
cielskie. Możemy sobie 
zadać teraz pytanie "co 
jeszcze poza bliskością 

jest ważne ?". Moja ma-
ma mówi mi zawsze, że 
dzień bez dobrego 
uczynku jest dniem stra-
conym. Uważam, że ma 
rację. I wiem, że to, co 
człowiek daje komuś, 
zawsze wraca. To jest 
bumerang dobra. Na 
tym polega między in-
nymi życie, żeby zrobić 
coś dobrego dla innych. 
Nie chodzi o to żeby 
czuć się lepiej z tego 
powodu. Ja robię dużo 
rzeczy, które uważam za 

swój obowiązek, kiedy 
czuję, że powinnam coś 
dla kogoś zrobić. Ale nie 
dlatego, że tą osobę lu-
bię. To jest niezależne. 
Nie zależy mi na tym by 
ktoś okazywał mi 
wdzięczność. Nawet jak 
ktoś zachowuję się nie-
odpowiednio to speł-
niam swój obowiązek 
wobec niego. I na tym 
koniec.  
 
Zuzia Jaska kl 2alo 

 Dzień Wagarowicza to 
dzień, w którym za-
zwyczaj większość 
osób nie idzie do szko-
ły, zaczyna się wiosna, 
robi się ciepło więc 
możemy sobie pozwo-
lić na dłuższe spanie, 
oglądanie filmów, se-
riali, czytanie książek 
oraz spędzanie czasu z 
przyjaciółmi. Znajdą 
się również i takie oso-
by, które swój dzień 
wolny od szkoły wyko-
rzystują na naukę. Jed-
nak na pewno więk-
szość osób woli po 
prostu dłużej pospać i 
odpocząć, czyli po pro-
stu nic nie robić ;). 
Swój dzień wagarowi-
cza spędziłam ze swoją 

przyjaciółką Kingą. Już 
z samego rana przyje-
chała do mnie, po 
czym zaczęłyśmy oglą-
dać kilka odcinków 
naszego ulubionego 
serialu "Pamiętniki 
Wampirów". Jest to 
serial, który powstał w 
2009r. , a wydarzenia, 
przebieg akcji oraz 
wspaniała gra aktorska 
sprawiają, że serial 
nigdy się nie nudzi. Po 
obejrzeniu kilku odcin-
ków zaczęłyśmy się 
szykować i pojechały-
śmy na zakupy. Po 2 
godzinach zakupów 
poszłyśmy na ciasto i 
kawę. Po południu od-
prowadziłam Kingę w 
stronę domu i wróci-

łam w dobrym humo-
rze również do domu. 
Gdy już wróciłam roz-
pakowałam zakupy, 
przebrałam się i zaczę-
łam 
uczyć 
się na 
spraw-
dzian z 
historii. 
Po go-
dzinie 
uczenia 
się, 
spako-
wałam 
książki 
na na-
stępny 
dzień 
do 
szkoły. 

W końcu zmęczona po 
całym dniu położyłam 
się spać :)  Swój dzień 
wagarowicza uważam 
za bardzo udany. 

Mój Dzień Wagarowicza 

O życiu i śmierci czyli o tym co w życiu najważniejsze. 



 

 

OSIEMDZIESIĄTKA ODDAJE KREW 
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PO CZYM POZNAĆ, ŻE KORZYSTAMY          
Z TELEFONU? 

W Zespole Szkół Cen-

trum Kształcenia Prak-

tycznego odbyła się ak-

cja krwiodawstwa pod 

hasłem: Nie musisz być 

lekarzem, aby ratować 

życie? Po raz kolejny 

do szkoły zawitał am-

bulans do pobierania 

krwi. Za każdym razem 

akcja cieszy się dużym 

powodzeniem. Mło-

dzież szkolna bardzo 

chętnie bierze udział we 

wszystkich działaniach 

mających na celu po-

moc innym ludziom.  

W tym roku zgłosiło się 

aż 56 uczniów z ZS 

CKP oraz 3 osoby spo-

za naszej placówki. 

Krew oddała większość 

chętnych, nieste-

ty niektórzy z 

przyczyn zdro-

wotnych zostali 

zdyskwalifiko-

wani. 

 Akcja została 

przygotowana 

przez panie: An-

nę Bargieł, Annę 

Świnogę oraz 

Kamilę Kocim-

ską. Wszyscy 

uczniowie, któ-

rzy wzięli w niej 

udział zasługują 

na podziękowania i wy-

różnienie.   

Po tym, że oddychamy. 

Niestety ten żart przestaje 

być tylko zabawny, gdy co-

raz więcej osób zaczyna nad-

używać tej jakże wygody, 

którą jest telefon komórko-

wy.  

  

Te niewielkie urządzenia 

sprawiają, że ludzie coraz 

bardziej się izolują i unikają 

spotkań ze sobą. Pewnie nie-

jednemu z nas zdarzyło się 

nieraz stwierdzić, że nie ma-

my czasu wyjść na kawę, 

czy spacer, po czym przez 

godzinę rozmawiać z tą oso-

bą przez telefon lub wysłać 

kilkanaście wiadomości. 

Również coraz częściej się-

gamy po telefon podczas 

spotkań ze znajomymi, bądź 

rodziną, zamiast w pełni wy-

korzystać wspólny czas i 

chociażby porozmawiać. 

Dużą rolę odgrywają rów-

nież wiadomości tekstowe, 

które można wysłać szybko, 

dyskretnie i tanio. Jednak 

krótkość i zwięzłość wysyła-

nych wiadomości może mieć 

negatywny wpływ na nasz 

dialog, podczas spotkania z 

drugą osobą twarzą w twarz.  

  

Owszem, telefony mają wie-

le zalet i są nam przydatne, 

ale czy nie warto czasem od-

łożyć to urządzenie i spędzić 

chwilę z najbliższymi? Na to 

pytanie chyba każdy z nas 

zna już odpowiedź. 

  

Patrycja Borzęcka 1ALO  



 

 

MARZYCIELSKA POCZTA 
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Osiemdziesiątka poma-
ga! 
"Marzycielska Poczta" 
to akcja, która polega 
na wysyłaniu tradycyj-
nych listów i kartek do 
ciężko chorych dzieci. 
Na stronie internetowej 
www.marzycielskapoc
zta.pl znajdują się pro-
file z adresami poczto-
wymi dzieci, dla któ-
rych takie przesyłki są 
bezcennym wsparciem 
w walce z chorobą. 
Uczniowie Zespołu 
Szkół Centrum Kształ-
cenia Praktycznego w 
Sochaczewie, wzięli 
udział w tej akcji. W 
ciągu kilku dni udało 
im się zebrać dużo kar-

tek, listów i zabawek. 
Kartki i listy zawierały 
pozdrowienia, reflek-
sje i słowa wsparcia 
dla chorych dzieci. 
Akcja ta trwa przez 
cały rok, w każdej 
chwili można wysłać 
chorym dzieciom 
pocztówkę, list. Moż-
na wspierać je indywi-
dualnie i grupowo, 
czyli książki, kartki 
mogą wysyłać zespoły 
klasowe. Organizato-
rzy tej akcji w 
„Osiemdziesiątce” 
mają nadzieję, że ucz-
niowie będą zaglądać 
na stronę Marzyciel-
skiej Poczty i wspierać 
chore dzieciaki.  

http://www.marzycielskapoczta.pl/
http://www.marzycielskapoczta.pl/
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PODPATRZENI ! 

 

Konrad Szczepaniak 
Chodzi do klasy 4 logistycznej. Zaczy-
nał naukę gry na saksofonie w wieku 13 
lat. Następnie z bratem Sebastianem za-
łożył zespół muzyczny „Progres”. Ra-
zem grają już 10 lat. Konrad chciałby w 
przyszłości zająć się wyłącznie muzyką. 
Na razie skupia się na graniu utworów 
innych wykonawców, ale zaczyna two-
rzyć również własne piosenki i nagry-
wać je w profesjonalnym studiu.   

Hubert Żakowski  

Uczęszcza do drugiej klasy me-
chanicznej, wybrał  mało popu-
larny obecnie instrument - 
akordeon. Spotyka się jednak z 
życzliwością kolegów, którzy 
są pełni uznania dla jego pasji 
muzycznej. 


