
To jeszcze luty, a my już 
czekamy na wiosnę. Cho-
ciaż kiedy nadejdzie  
jeszcze trudniej będzie 
wysiedzieć w szkole. Na 
razie musimy przetrwać 
zimę, o feriach już dawno 
zapomnieliśmy. 
Dostajecie kolejny numer 
gazetki. Co znajdziecie w 
tym wydaniu? Sesję foto-
graficzną klasy II b Tech-
nikum. Jesteśmy pod wra-
żeniem, budowlańcy zad-
bali o promocję swojej 
klasy, zachęcamy, idźcie 
ich śladem, a znajdzie się 

również miejsce  i dla was 
w kolejnym numerze.  
W tym  przeczytacie wy-
wiad z Olą Paruszewską, 
która był nominowana do 
tytułu „Sportowiec Roku”, 
generalnie sport w naszej 
szkole ma się coraz lepiej, 
odnotowujemy  sukcesy, 
ostatnio zabłysnęli nasi 
siatkarze. Wielu uczniów 
ma powody do dumy, jak 
chociażby Michał z klasy 
Iet, który wraz z kolegą 
jest autorem aplikacji Ka-
lendarz Świąt Nietypo-
wych.   

Aha, poznacie też dziew-
czynę która napisała 
książkę „31 korytarzy”, 
dziewczyna pochodzi z 
Sochaczewa, nazywa się 
Agata Rybka, a książka 
jest o miłości do belfra. W 
życiu tak bywa, niektórzy 
kochają się w swoich nau-
czycielach. 

Są również inne teksty, 
zajrzyjcie więc do kolejne-
go wydania naszej gazetki. 
Miłej lektury 
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Kalendarze, kubki, 
słodycze, mnóstwo 
gadżetów, a każdy 
do wygrania. W  
Osiemdziesiątce od-
była się loteria fan-
towa, z której do-
chód zasilił konto 
WOŚP-u.   

Były  emocje przy 
losowaniu, dużo do-
brej energii, no i 
spora kwota pienię-
dzy - ponad 1000 zło-
tych - trafiło na kon-
to Orkiestry. Losy 
wartości 2 i 15 zło-
tych cieszyły się 

ogromnym wzię-
ciem, a zabawa przy 
rozpakowywaniu 
fantów była dosko-
nała. 

Na konto Orkiestry 

nadal spływają pie-

niądze, ostateczny 

wynik poznamy 8 

marca. Zbiórka  zo-

stała zamknięta ostat-

niego dnia lutego. 

„Osiemdziesiątka” 

od lat gra z Orkiestrą, 

uczniowie prowadzą 

zbiórkę pieniędzy w 

szkole a ci, którzy na-

leżą do ZHP kwesto-

wali na ulicach So-

chaczewa. Przygoto-

waniem loterii zajęły 

się panie: Katarzyna 

Ostrzyżek, Magdale-

na Osińska i Anna 

Świnoga, a uczniowie 

dzielnie je wspierali 

w tych przygotowa-

niach.          gbg 

Osiemdziesiątka gra z Orkiestrą 

Stoję na stacji kolejowej już od 
40 minut, a pociągu nawet nie 
widać, wszyscy już postanowili 
wrócić, a ja jak zwykle, uparta 
stoję i czekam. Mija kolejne 10 
minut, a pociąg nadal nie nad-
jeżdża. Poczekam jeszcze z 15 
minut i jak nie przyjedzie to pój-
dę do domu. Niestety mam pe-
cha, pociąg po 5 minutach nadje-
chał.  

Przyjechał zatrzymał się, drzwi 
się otworzyły, no to wsiadam. 
Jakiś gruchot, więc trochę czasu 
mu się zeszło, zanim dojechałam 
na miejsce. Patrzyłam na wszyst-
kich, bo co innego można robić, 
jeśli telefon ci się rozładuje. Lu-
dzie w pociągu zaspani ciągle 
siedzą w telefonach, nieliczni tyl-
ko czytają książki, a inni śpią. 
Większość osób nawet nie zwraca 

na siebie uwagi. Pociąg dojechał, 
wszyscy wysiedli, była to ostatnia 
stacja. 

 Po długim namyśle i namowach 
znajomych, stwierdziłam że w 
końcu czas zapisać się na prawo 
jazdy. Najpierw wykłady, później 
pierwsza jazda. Termin nadszedł, 
poszłam na pierwsze jazdy i nie 
uwierzycie:  

JAZDA SAMOCHODEM TO 
NAJPIĘKNIESZA RZECZ, JAKĄ 
NA RAZIE MIAŁAM SZANSĘ 
ZROBIĆ.  

Minęło 20 godzin, pierwszy egza-
min wewnętrzny za pasem, więc 
trzeba zapisać się na państwowy. 
Uff, udało mi się, zdałam za 
pierwszym razem, tego samego 
dnia zapisałam się na resztę jazd i 
oczywiście na teorię. Minął mie-

siąc, kolejny egzamin, tym razem 
jazda, gorszy stres niestety.. ręce 
jak z waty, nogi to samo, a egza-
minator każe jechać. W pewnym 
momencie nie wiedziałam, co 
mam robić. Jeździłam całe 23 mi-
nuty no i zdałam.  

Teraz na myśl o pociągach, które 
ciągle się spóźniają… nawet nie 
chcę nimi jeździć. Jako osoba, któ-
ra ma to długo wyczekiwane pra-
wo jazdy, naprawdę szczerze, 
prosto z serca radzę: idźcie na 
prawo jazdy, zdajcie wszystko za 
pierwszym razem, kupcie w mia-
rę sprawny i tani samochód na 
gaz i zostawcie te mazowieckie 
koleje i  autobusy. PRAWO JAZ-
DY TO NAPRAWDĘ FAJNA 
SPRAWA. 

Ola Komendarek 

A on znowu spóźnił się... 

Szkolna loteria 
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Z 
nane są wyniki XX 
jubileuszowego 
Ogólnopolskiego 

Rankingu Liceów i Techni-
ków Perspektywy 2018. W 
rankingu uwzględniony zo-
stał również  Zespół Szkół 
Centrum Kształcenia Prak-
tycznego. W tym roku po raz 
kolejny szkoła awansowała. 
W województwie mazowiec-
kim o  16 miejsc, z pozycji 58 
na pozycję 42. Tylko 6 miejsc 
dzieli ją od otrzymania Brą-
zowej Tarczy. To nie jedyny 
sukces ZS CKP odnotowany 
przez miesięcznik Perspek-
tywy w ostatnich latach.  
 
Jeśli chodzi o metodologię 

rankingową, nastąpiły zmia-
ny w klasyfikacji szkół. Głów-
nym kryterium rankingowym 
w klasyfikacji liceów i techni-
ków są wyniki matury, ze 
wszystkich przedmiotów ob-
owiązkowych i dodatkowych 
oraz wyniki wszystkich egza-
minów zawodowych, a także 
sukcesy odnoszone przez 
uczniów w olimpiadach. Ran-
king uwzględnia szkoły, w 
których maturę w maju 2017 

r. zdawało minimum 12 ma-
turzystów i w których wyniki 
średnie z języka polskiego i 
matematyki zdawanych obo-
wiązkowo były nie mniejsze 
niż 0,75 średniej krajowej. 
 
Jak zapewniają autorzy ran-
kingu, pokazuje on szkoły, w 
których warto się uczyć, któ-
re osiągają sukcesy,  dzięki 
tym wynikom można spraw-
dzić, która szkoła od lat 
utrzymuje wysoką formę, 
która wspina się coraz wyżej 
w zestawieniu. Gdzie najle-
piej wypada matura z mate-
matyki, a gdzie jest najwięcej 
laureatów olimpiad. 
-Takie wyniki mobilizują nas 
do jeszcze lepszej pracy, cie-
szę się z sukcesów naszych 
uczniów i zawsze mam na-
dzieję, że będą odnosić ich 
coraz więcej, tym bardziej, że  

nauka w technikum opiera 
się nie tylko na przedmiotach 
ogólnokształcących ale rów-
nież przedmiotach zawodo-
wych, wymaga więc podwój-
nego wysiłku – komentuje 
wyniki rankingu dyrektor 
„Osiemdziesiątki” Julia Jaku-
bowska. Kształcimy w takich 
zawodach jak: technik mecha-
nik, informatyk, technik  bu-
downictwa, technik obsługi 
turystycznej, technik logistyk. 
Mamy nadzieję, że nasze wy-
siłki zostaną docenione za-
równo przez uczniów jak i 
rodziców, którzy będą decy-
dować o wyborze szkoły 
średniej. 
 

Grażyna Bolimowska-Gajda 

Osiemdziesiątka pnie się w górę 

IET  zachwycona wynikami 

Jeszcze w 2016 roku 

ZS CKP otrzymał tytuł 

Mistrza Kraju w 

Rankingu Egzaminów 

Zawodowych, dzięki 

sukcesowi Technikum 

Logistycznego - 100% 

zdawalność egzaminu.  
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Uczennica naszej szkoły 
Aleksandra Pruszewska, 
której pasją i hobby jest te-
nis stołowy, została nomino-
wana do tytułu „Sportowca 
Roku”. Z tego powodu po-
stanowiłyśmy zapytać Olę, 
jak przygotowuje się do za-
wodów, czy zależy jej na 
otrzymaniu tego tytułu, a 
także, jak widzi swoją karie-
rę w dorosłym życiu  

 

Z jakim nastawieniem przy-
stępujesz do meczów? 

Mam bardzo duże ambicje , 
nieważne, ile meczy muszę 
zagrać, zawsze staram się dać 
z siebie 100%, co przynosi po-
zytywne skutki.  

Czy zależy ci na otrzymaniu 
tytułu Sportowca roku?  

Myślę, że każdy chciałby wy-
grać ten plebiscyt, jeśli chodzi 
o mnie sądzę że wszystko jest 
w rękach ludzi, którzy mnie 
oglądają i mi kibicują. Mimo 

wszystko mam nadzieję, że 
docenią moją ciężką pracę i 
zagłosują właśnie na moją 
osobę.  

Jakie było twoje największe 
osiągnięcie? 

Moim największym osiągnię-
ciem jest indywidualne mi-
strzostwo Mazowsza w kate-
gorii kadet i junior. 

Wiążesz z tym sportem swo-
ją przyszłość, czy jest to dla 
ciebie chwilowa rozrywka?  

 Myślę że tenis stołowy zaw-
sze będzie odgrywał w moim 
życiu dużą rolę, towarzyszy 
mi ten sport od najmłodszych 
lat i nie wyobrażam sobie, 
abym teraz mogła przestać 
grać i zakończyć swoją karie-
rę. 

Chodzisz na dodatkowe tre-
ningi przed zawodami, czy 
te które masz w normalnym 
harmonogramie w zupełno-
ści Ci wystarczają? 

W tygodniu trenuję 3 razy 
dziennie po 2h, a w wolnym 
czasie dochodzą do tego jesz-
cze zajęcia na siłowni. Jeżeli 
czuję, że jest duży spadek for-
my przed zawodami, to wte-
dy muszę iść na salę i zrobić 
dodatkowy trening.  

Przygotowujesz się teraz do 
zawodów? 

Tak, pod koniec lutego odbę-
dą się zawody ogólnopolskie, 
w których chciałabym poka-
zać swoją wysoką formę i 
przedstawić się z jak najlep-

szej strony. 

Postawiłaś sobie jakiś cel na 
nowy rok odnośnie sportu, 
który uprawiasz? 

W nowym roku chciałabym 
być jeszcze lepsza i dokład-
niejsza w tym co robię, przy-
łożyć się do treningów jesz-
cze bardziej i dążyć do bycia 
w czołówce Polski, co od 
dawna jest moim chyba naj-
większym marzeniem. 

W takim razie życzymy Oli 
spełnienia marzeń Trzyma-
my za nią mocno kciuki i na-
kłaniamy uczniów naszej 
szkoły, by dopingowali Olę. 

Aleksandra Panek 
Wiktoria Wątkowska 

Tenisistka na medal ?  

Piłeczka słucha się jej 

Skupienie to podstawa 



STR. 5 LUTY 2018, SOCHACZEW 

Osiemdziesiątka na Festiwalu Filmowym 

„Polonia Restituta”, 
„Z dala od orkiestry” i 
„Rok 1920 Bitwa War-
szawska” - te filmy 
mogli obejrzeć widzo-
wie Sochaczewskiego 
Festiwalu filmowego. 
Festiwal wpisuje się 
w obchody 100.Lecia 
odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. 
Inicjatorzy obchodów 
- władze samorządo-
we miasta i powiatu 
oraz  organizatory fe-
stiwalu Sochaczew-
skie Centrum Kultury 
oraz Kino Mazowsze 
przygotowały Festi-
wal z myślą o eduka-
cji patriotycznej 
uczniów sochaczew-
skich szkół. 

W pierwszym dniu 
Festiwalu mogliśmy 
obejrzeć czterogodzin-
ny film Bogdana Porę-
by z 1980 roku 
„Polonia Restituta”. 
Była to powtórka z hi-
storii, ponieważ czte-

rogodzinny film 
(ogromne wyzwanie 
dla widzów)  przed-
stawiał wydarzenia od 
wybuchu pierwszej 
wojny światowej do 
odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. W 
przerwie odbyło się 
spotkania z aktorką 
Laurą Łącz, która w 
filmie Poręby zagrała 
żonę Franciszka Paw-
laka. Aktorka opowia-
dała o początkach 
swojej kariery, o fil-
mach, w których wy-
stępowała, o  emo-
cjach, jaki wywołały 
„Kamienne tablice”  - 
film najgłośniejszy w 
jej karierze, o swoim 
życiu osobistym i by-
ciu na scenie z mężem, 
znanym aktorem 
Krzysztofem Cham-
cem, który w filmie 
„Polonia Restituta” 
odtwarzał rolę sławne-
go pianisty Ignacego 
Paderewskiego. Z 

wielkim zainteresowa-
niem obejrzała rów-
nież wystawę histo-
ryczną  przygotowaną 
przez Bibliotekę Peda-
gogiczną w Sochacze-
wie.  

Oglądając swoje fotosy 
filmowe nie kryła po-
dziwu dla autorów 
wystawy, którzy zgro-
madzili tak pokaźny 
zbiór fotografii filmo-
wych, niektóre ze 
zdjęć oglądała po raz 
pierwszy, nie kryła 
więc zaskoczenia.  Za-
uważyła przy tym, że 
w albumie  Zofii Na-
sierowskiej, zawierają-
cym zdjęcia wybitnych 
polskich artystów, za-
mieszczone zostały 
tylko wybrane zdjęcia, 
które zrobiła jej wybit-
na polska fotografka. 

Drugiego dnia pokaza-
ne zostały kolejne fil-
my: dokument „Z dala 
od orkiestry” (2017) i 
„1920 Bitwa Warszaw-
ska” (2011). W prze-
rwie, między projek-
cjami uczniowie spo-
tkali się z reżyserem 
Rafałem Lewandow-
skim, a także wysłu-
chali prelekcji Jakuba 
Wojewody, konsultan-
ta filmowego ds. mili-
tariów. Jakub Wojewo-
da, opowiadał o reali-
zacji filmu „Rok 1920 
Bitwa Warszawska”,  
odsłaniał kulisy reali-
zacji scen batalistycz-
nych oraz mniej i bar-
dziej znane fakty hi-
storyczne. 

Grażyna Bolimowska-
Gajda 

Aktorka—Laura Łącz 

Uczniowie Osiemdziesiątki w pierwszym dniu 

festiwalu 
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 Dlaczego Św. Walenty jest patronem zakochanych? 

W 
iadomości o nim są dość 
skąpe i niejednoznaczne, 
dlatego trudno określić, 

na ile są one autentyczne. Walenty był 
prawdopodobnie biskupem Intera-
mny (obecnie Terni), znajdującego się 
ok. 100 km od Rzymu. Inny opis histo-
ryczny podaje, że był kapłanem rzym-
skim oraz lekarzem. Zmarł w Rzymie, 
prawdopodobnie 14 lutego 269 lub 
270r. 
 
A dlaczego św. Walenty jest czczony 
jako patron zakochanych? Według jed-
nej z legend, cesarz Klaudiusz II Got 
znany był również z niedorzecznego 
zakazu zawierania małżeństw przez 
mężczyzn w wieku od 18 do 37 lat. 
Sądził on, że dzięki temu młodzi ludzie 
chętniej będą służyć w jego armii, uwa-
żał również, że najlepszymi żołnierza-
mi są legioniści nie mający rodzin. Za-
kaz ten miał złamać biskup Walenty, 
błogosławiąc potajemnie śluby mło-
dych kandydatów do armii  - wbrew 
rozkazowi cesarskiemu.  

Inna legenda mówi, że Walenty został 
za to wtrącony do więzienia, a tam za-
kochał się w niewidomej córce swojego 
strażnika, która pod wpływem miłości 
odzyskała wzrok. Na wieść o tym ce-
sarz rozkazał stracić Walentego. W 
przeddzień egzekucji Walenty miał 
napisać list do swojej ukochanej, podpi-
sując go: „Od Twojego Walentego”. 
Tradycja wysyłania takich listów 
(oraz obchodów pamiątki święta św. 

Walentego) zbiegła się z rzymskim 
świętem Lupercaliów, w trakcie które-
go urządzano także loterię miłosną 
(młodzieńcy losowali imiona dziewcząt 
umieszczone w skrzyni). Bez względu 
na to, jak było tradycja się rozwinęła i 
jak widzicie, niektórzy dzielnie ją pod-
trzymują.  U nas były serduszka płatki 
róż, kwiaty i słodkie serca dla zakocha-
nych. 

Grażyna Bolimowska-Gajda 

Codziennie mamy powód do świętowania! 

K 
ażdy dzień nasze-
go życia wygląda 
tak samo. Nie 

pozostaje nam nic innego, 
niż odliczanie dni do ko-
lejnych istotnych dla nas 
wydarzeń. Święta, urodzi-
ny, egzaminy, rozmowa o 
pracy. Niewielu z nas zda-
je sobie sprawę, że istnieje 
mnóstwo tych pierwszych 
– świąt. 

Zapewne dla większości 
nie są znane takie święta 
jak Międzynarodowy 

Dzień Pizzy czy Między-

narodowy Dzień Oszczę-
dzania Energii. Wszystkie 
te święta znajdziemy w 
aplikacji "Kalendarz Świąt 

Nietypowych". A jakie 
święto jest w Twoje urodzi-
ny? Sprawdź! 

Aplikacja "Kalendarz Świąt 
Nietypowych" jest dostęp-

na na nasze smartfony z 
systemem operacyjnym 
Android. Możemy przej-
rzeć zgromadzone tam 
święta w dwóch językach – 
polskim oraz angielskim. 
Jeśli poszukujemy konkret-
nego święta to możemy 
skorzystać z wyszukiwarki. 
A w celu miłego zaskocze-
nia można wylosować do-
wolny dzień ze świętami! 
Wizualne efekty także nie 
zostały zaniedbane. Dla 
spragnionych unikalności 
istnieje możliwość pokolo-
rowania dni. Każdy dzień 
będzie mieć unikalny dla 
siebie kolor. 

Nazywam się Michał Janiak 
i uczęszczam do klasy 1ET. 
Jestem programistą aplika-
cji "Kalendarz Świąt Niety-
powych". Wraz z właścicie-
lem aplikacji – Andrzejem 

Chmielem – mamy przy-
jemność zachęcić czytelni-
ków do skorzystania z do-
brodziejstw Kalendarza. 
Możemy się także pochwa-
lić zbliżającą się do 200 ty-
sięcy liczbą pobrań aplikacji 
z Google Play Store. 

Jako czynny uczestnik pro-
cesu powstawania aplikacji 
mogę zdradzić, iż wraz z 
Andrzejem pracujemy już 
nad przebudową aplikacji. 
Przewidziane są takie funk-
cje jak: oznaczanie świąt 
mianem ulubionych oraz 
poprawienie stylów wizu-
alnych. Dla zainteresowa-
nych polecamy udział w 
beta testach. Pozwoli to 
otrzymać wcześniej dostęp 
do coraz to nowszych funk-
cji, a zarazem pomóc nam 
w roz-
woju 

aplikacji. 
Zachęcamy do podsuwania 
nam ciekawych sugestii 
dotyczących aplikacji. Każ-
dy pomysł zostanie rozwa-
żony. Propozycje można 
wysłać do mnie na email: 
kalendarz@deyanix.eu. 
Oczywiście z przyjemno-
ścią przyjmę różne idee, 
także osobiście. 

Michał Janiak 

Aby pobrać aplikację, zeskanuj kod QR lub 

skorzystaj z linku — https://goo.gl/x46e1o 

Mistrz akordeonu 

Walentynkowa sprzedaż kwiatów 
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Starsze pokolenie uważa, że 
młodzież w dzisiejszych cza-
sach cały czas siedzi w tele-
fonach i nie jest skora do 
czytania książek. Jednak 
bardzo popularną formą czy-
tania stały się e-booki, popu-
larność zyskała także aplika-
cja Wattpad, gdzie amatorzy 
publikują swoje autorskie 
książki.  
Nie mniej jednak papierowe 
książki nie zostały do końca 
zastąpione. Ta wersja jest 
równie popularna, co interne-
towa. Preferencje odnośnie 
gatunków są bardzo zróżni-
cowane. Młodzi ludzie sięga-
ją po książki zaczynając od 

romansów, przechodząc 
przez fantastykę, kończąc na 
horrorach.  

Uczniowie naszej szkoły oraz 
użytkownicy Twittera zapy-
tani, co czytają, podali takie 
tytuły jak: "Szeptem", 
"Papierowe Miasta", 
"Cmentarz Zwieżąt", "Jak stać 
się szczęśliwym człowie-

kiem", czy "Szklany Tron". 
Poza podanymi tytułami 
młodzi ludzie stwierdzali, że 
nie czytają lub czytają, bo 
muszą, mają tu na myśli lek-
tury szkolne. 

Wiktoria 2 ALO 

Bardzo dużą 

popularność wśród 

młodzieży zyskali m.in 

Stephen King, czy 

Cassandra Clare.  

Co czyta dzisiejsza młodzież?  

Dlaczego nie uczymy się? 
Zapewne większość z nas usły-
szała to pytanie od nauczyciela 
- dlaczego się nie uczysz? No 
właśnie! Co robimy po szkole? 
Ile czasu poświęcamy na nau-
kę? Za dużo? Za mało? A może 
po prostu nam się nie chce? Być 
może szkoła w ogóle nas nie 
interesuje? 
Myślę, że przyczyn może być 
wiele. Każdy z nas spędza swój 
wolny czas inaczej, dużo osób 
pracuje, dlatego nie ma czasu na 
naukę. Taki uczeń wraca po pra-
cy zmęczony i jedyne, o czym 
marzy, to pójść spać. Większość 
osób uprawia sport, treningi, 
które trwają po 2h mogą także 
mogą być męczące, ale czy na-
prawdę nikt z nas nie miałby 
choćby wolnych 20 minut na 
naukę?  

Myślę, że przede wszystkim za-
leży to od każdego z nas. Osoba, 
która ma wyznaczone plany na 
przyszłość, choćby była bardzo 
zajęta, znalazłaby czas na odro-
binę nauki, osoba, która jest am-
bitna i dąży do swoich celów na 
pewno znajdzie czas i chęci do 
nauki, natomiast osobie, której 
nie zależy na swojej przyszłości, 
nie bardzo wie, jak ma się do 
tego zabrać, bądź może nie lubi 
się uczyć, nie jest to dla niej, na 
pewno nie będzie chciało się 
uczyć.  
Każdy z nas podchodzi do pew-
nych spraw inaczej, każdy ma 
swoje własne perspektywy na 
życie i myśli inaczej, jednak są-
dzę, że czasem powinniśmy się 
nad tym zastanowić: dlaczego 
się nie uczę, przecież stać mnie 

na to, mam czas, chcę być kimś 
w życiu!  Niestety w dzisiej-
szych czasach znalezienie dobrej 
pracy jest niemożliwe, dzięki 
szkole, systematycznej nauce i 
dobrych wynikach mamy na 
pewno większe szanse i możli-
wości na dostanie się choćby na 
dobre studia, czy do dobrze 
płatnej pracy. Bardzo niewielu z 
nas zdaje sobie sprawę  z tego, 
jak ważna jest nauka.  Bez niej 
nie możemy zbyt wiele osią-
gnąć, dlatego myślę, że każdy z 
nas powinien się zastanowić 
nad tym, co jest ważne, a co 
mniej ważne.  

Daria 2 ALO 
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Nasi Budowlańcy  
II bt, czyli Technikum 
Budowlane. Nasz kieru-
nek nie jest taki trudny 
i nudny, jak się wydaje. 
Jesteśmy radośni i po-
godni. Potrafimy zdo-
bywać nowe doświad-
czenia związane z na-
szym kierunkiem. 
Wśród ludzi często sły-
szymy słowa: murarz, 
tynkarz - akrobata, 
trudno się z tym nie 

zgodzić, zawód bu-
dowlańca z tym się 
wiąże, ale nie ma co 
się bać, dzięki temu  
możemy się świetnie 
bawić.  

Dzięki zajęciom do-
datkowym i możliwo-
ści korzystania z róż-
nych szkoleń zdoby-
wamy nowe umiejęt-
ności, by w przyszło-
ści stać się zawodow-

cami. Klasa budowlana 
niesie ze sobą bogaty 
wachlarz możliwości. 
Niektórzy mogą być 
wspaniałymi projektan-
tami, inni będą praco-
wać przy nadzorze bu-
dowlanym, jeszcze inni 
jako geodeci, a niektórzy 
na budowie. Jest szereg 
innych możliwości, o 
których tu już nie napi-

szę. Mimo szalonych i 
nieracjonalnych zacho-
wań świetnie się bawi-
my, a przy tym zdoby-
wamy doświadczenie 
zawodowe. Czyż to nie 
wspaniałe połączenie? 
Moim zdaniem, to naj-
lepsze rozwiązanie i 
jeszcze lepsza zabawa. 

Wiktoria Flakowska IIBT 

Dziewczyna na szczycie 

Dziewczyny poradzą sobie wszędzie 
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Urodzeni Optymiści 

W tym zawodzie trzeba mieć dobre oko  
Najważniejsze to partnerstwo 

Klasa IIBT w komplecie 
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Osiemdziesiątka o hejcie w Internecie 
Najpierw spektakl, potem 
dyskusja. Nowoczesna forma 
teatralna i warsztaty nie tylko 
dla miłośników teatru. Nowe, 
nietypowe doświadczenia dla 
uczniów Osiemdziesiątki. 

16 lutego klasy Ialo, Ibt, Iet 
odbyły wycieczkę do Teatru 
Powszechnego w Łodzi. Obej-
rzeliśmy spektakl pt. 
"Dziewczyna jak ta..." Nawią-
zywał on do tematów bliskich 
młodemu pokoleniu, czyli hej-
tu, plotek i internetowej na-
gonki. Była to historia nasto-
letniej Scarlett, której życie za-
mieniło się w piekło, kiedy jej 
nagie zdjęcie obiegło Internet. 
Rówieśnicy odwrócili się od 
niej, a jej trzy najlepsze przyja-
ciółki, również nie okazały 
wsparcia. 

 Mieliśmy też okazję wziąć 

udział w warsztatach prowa-

dzonych przez aktora Teatru 

Powszechnego Arkadiusza 

Wójcika oraz Panią Psycholog. 

Rozmawialiśmy o tym, jak re-

agować, gdy jesteśmy świad-

kami hejtu lub kiedy dotyczy 

on nas samych. Najciekawszą 

częścią spotkania były ćwicze-

nia oddechowe i koordynacyj-

ne, które są obowiązkowe w 

szkole aktorskiej. Arkadiusz 

Wójcik zaprosił również na 

scenę sześciu ochotników, któ-

rzy dostali za zadanie wspól-

nie ułożyć krótką historię. 

Wbrew pozorom, nie było to 

takie łatwe. Improwizacja 

miała na celu udowodnić, że 

młodzież traci umiejętność 

szybkiego doboru słownictwa. 

To nie był teatr tradycyjny. 

Nowoczesna gra aktorska po-

legała na połączeniu wulgar-

nych i szybkich dialogów ze 

wspomnieniami z przeszłości. 

Dynamiczna i symboliczna 

choreografia składała się z ge-

stów: strzepywania z ubrań, 

mycia twarzy, uderzania i od-

pychania, bezgłośnego krzy-

ku. Mogła ona ukazywać 

przeżycia wewnętrzne, poczu-

cie winy i to co niewidoczne. 

Była to ciekawa lekcja wycho-

wawcza, która pomogła nam 

wczuć się w sytuację, jaką 

przeżywa coraz więcej nasto-

latków. 

Natalia Wacławiak 1 ALO 

Julia Żoch 1 ALO 

Uczniowie IET, IBT i IALO przed teatrem w Łodzi 

W oczekiwaniu 

na rozpoczęcie spektaklu 

Rozmowa o hejcie 

Czasem trzeba zajrzeć 

do teatru 
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31 korytarzy Agaty 
Poglądy społeczeństwa pol-
skiego są ujęte w określone 
ramy, które profesjonalnie 
nazywamy stereotypami. 
Prawdziwy mężczyzna, 
prawdziwa kobieta, matka 
itp. Wszystko jest czarne lub 
białe. Na poszukiwania sza-
rych odcieni niestereotypo-
wego związku licealistki i 
nauczyciela wybrała się Aga-
ta Rybka. 23-letnia absol-
wentka Liceum im. Frydery-
ka Chopina w Sochaczewie. 
Aktualnie tłumaczka, nau-

czycielka, rysowniczka i mi-
łośniczka muzyki filmowej.  

Pisząc swoją książkę "31 ko-
rytarzy" zwróciła uwagę na 
zjawisko jakiego doświadcza 
wielu młodych ludzi, a mia-
nowicie zakochanie się w na-
uczycielu. Autorka sama 
twierdzi, że w przeszłości 
przeżywała zauroczenia star-
szymi mężczyznami.  

Relacje młoda dziewczyna i 
dużo starszy mężczyzna - to 
temat kontrowersyjny, a kon-

trowersja dobrze sprzedaje  
się  w Polsce. Rzadki temat w 
literaturze, mimo że zjawisko 
powszechne, dlatego czytel-
nicy chętnie po taką literaturę 
sięgają, aby bliżej poznać to 
zjawisko.  

Książki nie należy traktować 
jako historii życia autorki, po-
nieważ, jak sama mówi, skła-
dają się na nią historie wielu 
ludzi, różne momenty z ich 
życia, oczywiście przetwo-
rzone przez artystyczną wy-
obraźnię. Nie należy doszuki-
wać się w niej prostych od-
niesień do konkretnej szkoły. 
Chociaż samobójcza próba 
głównej bohaterki ma odnie-
sienie do historii życiowej au-
torki.  

Dla młodej pisarki znalezie-

nie wydawnictwa, które wy-

dałoby jej książkę nie jest ła-

twe. Dodatkową trudność 

sprawia to, że książka jest de-

biutem. Sochaczewiance po-

wiodło się i zapowiada, że 

będzie się starała przetłuma-

czyć swoja powieść na język 

angielski i opublikować ją za 

granicą. Agata Rybka była 

gościem Grażyny Bolimow-

skiej-Gajdy w Radiu Socha-

czew w audycji „Kultura w 

niedzielę” i stąd moje infor-

macje o  pisarce.  

Jakub Tomaszewski 

Pani Agata Rybka 
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London Fashion Week wiosna-lato 2018 

Niektórzy tam byli i 

buszowali wśród nie-

samowitych kreacji. 

W Londynie już wio-

sna w kratę, a lato w 

kolorze.  

Można otrzeć się o 

wielkich kreatorów 

mody, gwiazdy filmu i 

estrady. Trzeba myśleć 

o wiośnie i powoli 

kompletować gardero-

bę, zrobić przegląd 

szafy i wyrzucić to w 

czym już nie będziemy 

chodzić, chyba, że je-

steście chomikami i 

wyznajecie zasadę, 

że  przyda się, jeśli nie 

w tym sezonie to w 

następnym.  

Wycieczka do Londynu—Fashion Week - British Museum – Niezapomniane wrażenia. 


