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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 !  

Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. 
W naszej gazetce, każdy znajdzie coś dla siebie. 
Od wydarzeń ze szkolnego życia, aż po opowia-

dania i wywiady ze znanymi osobistościami.  

Zapraszamy do lektury CICHACZA 2! Zaprasza-

my również do współpracy, spróbujcie swoich 

sił. Znakomici dziennikarze też stawiali pierw-

sze kroki w szkolnych gazetkach. Nie przegapcie 

okazji. To  być wasza pierwsza szkoła dzienni-

karska! Powodzenia! 
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 Osiemdziesiątka zorgani-

zowała wyjazd integracyj-

ny dla klas pierwszych w 

Tułowicach, poza przejaz-

dem kolejką wąskotorową 

najciekawszym punktem 

programu okazała się gra 

terenowa. 

Nie lada wyzwaniem było 

zorganizowanie wyjazdu 

integracyjnego dla klas 

pierwszych w Zespole 

Szkół Centrum Kształcenia 

Praktycznego. Gdzie za-

brać około 500 uczniów? 

Zadanie trudne, zwłaszcza 

ze względów logistycz-

nych. I tu Muzeum Kolei 

Wąskotorowej okazało się 

najlepszym wyjściem z 

sytuacji. Wycieczka do Tu-

łowic. 

Nasza muzealna ciuchcia 

może pomieścić sporą gro-

madkę, chociaż i tak trzeba 

było pierwszoklasistów 

podzielić na dwie grupy.  

W piątek, 27 września 

pierwsza, około 250 osób, 

wsiadła do kolejki i odbyła 

ponad godzinną podróż do 

Tułowic. Dla wielu była to 

pierwsza tego typu wy-

cieczka, chociaż oczywiście 

sporo uczestników, tej inte-

gracyjnej wyprawy, taką 

krótką podróż w przeszło-

ści odbyło, ale tym razem 

w gronie nowych kolegów 

z klasy i szkoły. Był czas na 

rozmowy, ponieważ kolej-

ka „sunie” powoli i poko-

nuje trasę Sochaczew Tuło-

wice w ciągu godziny, a 

nawet jedzie trochę dłużej. 

Na miejscu też uczniowie 

mieli sporo czasu, żeby się 

lepiej poznać. 

Wszyscy uczestnicy wy-

jazdu integracyjnego 

wzięli udział w grze tere-

nowej, która miała ich 

zbliżyć i dzięki której mo-

gli zadzierzgnąć bliższe 

więzi. Każda klasa musia-

ła zrealizować kilka za-

dań.   

Na trasie gry terenowej 

czekały na nich punkty: 

literacki, matematyczny, 

muzyczny, sanitarny, spor-

towy, polonistyczny i foto-

graficzny. Uff! W punkcie 

matematycznym trzeba 

było trochę ruszyć głową i 

wykonać kilka obliczeń: 

m.in. wyciągnąć pierwia-

stek, obliczyć obwód, pole 

kwadratu. W punkcie mu-

zycznym były nie tylko 

pytania o Kamila Bednar-

ka, ale też o bemole oraz 

krzyżyki! W punkcie sani-

tarnym należało wykonać 

parę ćwiczeń praktycz-

nych, w tym prawidłowo 

zawiązać temblak, wyja-

śnić też parę szczegółów 

anatomicznych związa-

nych z młoteczkiem, kowa-

dełkiem i ruchem robacz-

kowym. Nie było łatwo? 

Ale już w punkcie sporto-

wym poszło gładko, wia-

domo, piłka nożna to sport 

narodowy Polaków, cho-

ciaż ciągle czekamy na 

sukces w tej dziedzinie i 

każdy przecież wie, ilu 

zawodników liczy drużyna 

piłkarska i jak nazywają się 

sochaczewskie kluby spor-

towe. 

W punkcie polonistycz-

nym pierwszoklasiści mu-

sieli zmierzyć się z po-

działem logicznym i gra-

matycznym zdania. Pod-

miot, orzeczenie i inne 

części zdania nie należą 

do ulubionych pojęć mło-

dych ludzi, do tego różne 

strony oraz dyktando. 

Na finał punkt literacki, tu 

poszło jak z płatka, wystar-

czyło ułożyć rymowankę o 

swojej klasie. Pierwszokla-

siści mogli się przekonać, 

że drzemią w nich ukryte 

talenty literackie i dopiero 

gra integracyjna pozwoliła 

im się ujawnić. Oto próbki 

talentów: Jeden ma metr, 

drugi dwa.  Każdy będzie 

mechanikiem. La,la la …

Albo: Nasza klasa IBLP jest 

the best. Każdy w klasie 

kocha się. Nasza klasa jest 

wspaniała.  Przez każdego 

jest lubiana.  Jeszcze jeden 

przykład: Nasza klasa Ic w 

szkole siedzi cały dzień. 

Same szóstki zdobywamy i 

dobrze w piłkę gramy. 

Na pewno jeszcze rozwiną 

skrzydła! Gra terenowa to 

był strzał w dziesiątkę, 

doskonałe i mobilizujące 

zadanie integracyjne. W 

nagrodę oczywiście ogni-

sko i pieczenie kiełbasek, 

które w lesie smakują wy-

jątkowo, a poza tym po tak 

wyczerpujących zadaniach 

należało się trochę pokrze-

pić. Przy okazji niektórzy 

chłopcy zdążyli wpaść do 

lasu i nazbierać trochę 

grzybów. Naprawdę tem-

po mieli imponujące i piszę 

to z podziwem i uznaniem. 

Rasowi grzybiarze! 

Ostatni punkt programu to 

powrót do Sochaczewa, a 

w drodze można było tro-

chę przemieścić się między 

klasami i swobodnie poga-

dać.  

Właśnie temu służył wy-

jazd integracyjny. 

gbg 

Integrujemy się 
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    Jak wiado-
mo, plastik jest 
masowo pro-
dukowanym 
tworzywem, a 
w każdej minu-
cie na świecie 
zużywanych 
jest milion tore-
bek foliowych. 
Jeśli nie prze-
staniemy za-
nieczyszczać 
oceanów, w 
2050 roku bę-
dzie w nich 
pływało więcej 
plastikowych 
butelek niż ryb. 
Jak zatem za-
pobiec całko-
witej degrada-

cji Ziemi?  

     Definitywna 
rezygnacja z te-
go sztucznego 
tworzywa nie 
jest możliwa. 
Możemy jed-
nak stosować 
ekologiczne za-
mienniki 
przedmiotów 
codziennego 
użytku. Na 
przykład za-
miast jednora-
zowych, plasti-
kowych sło-
mek możemy 
korzystać z me-
talowych, czy 
zamiast zwy-
kłej butelki na 

wodę używać 
wielorazowego 
odpowiednika. 
Warto również 
zaopatrzyć się 
w materiałową 
torbę na zaku-
py, z racji tego, 
że ta wykona-

na z plastiku 
może rozkła-
dać się nawet 
czterysta lat. 
Inne plastiko-
we odpady se-
gregujmy do 
specjalnych po-
jemników, aby 
zapobiec za-
śmiecaniu całe-

go środowiska. 
Co ciekawe 
wystarczy tyl-
ko około trzy-
dziestu pięciu 
butelek na 
stworzenie jed-
nego polaru. 

      Jeśli nie za-

czniemy się 

troszczyć o na-

szą planetę, ży-

cie nowego po-

kolenia zmieni 

się diametral-

nie. To od nas 

zależy przy-

szłość Ziemi. 

Plastik-zabójca naszej planety 
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            W piątek 20 
września w 37 kra-
jach Europy, w tym 
w Polsce miliony 
młodych ludzi wy-
szły na ulice aby za-
protestować przeciw-
ko globalnemu ocie-
pleniu. Strajki miały 
na celu zwrócenie 
uwagi polityków, 
którzy w poniedzia-
łek 23 września ze-
brali się na szczycie 
klimatycznym ONZ 
w Nowym Jorku. 

            Inicjatorką ca-
łego przedsięwzięcia 
jest 16 letnia Greta 
Thunberg – uczenni-
ca, która w 2018 roku 
pikietowała przed 
szwedzkim parla-
mentem w każdy pią-
tek. „Nie spocznę do-
póki emisje gazu nie 
zaczną spadać na tyle 
szybko, aby ograni-
czyć ocieplenie plane-
ty o nie więcej niż 1,5 
stopnia Celsjusza.” - 

powtarza młoda 
Szwedka.  

Dziewczyna by wziąć 
udział w szczycie kli-
matycznym ONZ w 
Nowym Jorku za-
miast polecieć samo-
lotem, popłynęła w 2 
tygodniowy rejs jach-
tem, aby nie przyczy-
niać się do emisji 
CO2. 

 

W  Polsce 13-letnia 
Inga Zasowska,która 
w lipcu prowadziła 
przed sejmem Waka-
cyjny Strajk Klima-
tyczny, na marsz 
przyjedzie z kolegami 
ze szkoły i transpa-
rentem: „Nie zabieraj-
cie nam przyszłości”. 
W szkole Ingi zawią-
zała się grupa ekolo-
giczna. - „Zmiany kli-
matu interesują mło-
dych coraz bardziej” -  
mówi Patrycja Za-
sowska, mama 

dziewczyny. Dołączy-
ła do facebookowej 
grupy Angry Parents, 
która wspiera mło-
dych ludzi w proeko-
logicznych działa-
niach i też będzie ma 
marszu.  

W kampanii wybor-
czej w Polsce zagad-
nień klimatu partie 
jednak poważnie nie 
podejmują. Jak wyni-
ka z opublikowanego 
właśnie badania opi-
nii przeprowadzone-
go przez organizację 
Hope not Hate, 
wśród ponad 11 tys. 
osób z Wielkiej Bryta-
nii, Kanady, Niemiec, 
Włoch, Brazylii, Fran-
cji, USA oraz Polski, 
większość ankietowa-

nych ma pretensje do 
polityków, że zamiast 
dbać o zdrowie i ży-
cie obywateli, sprzy-
jają interesom koncer-
nów.  

Według naukowców, 
jeśli jesteś poniżej 60 

roku życia, jest duże 
ryzyko, że będziesz 
świadkiem radykalnej 
destabilizacji życia na 
Ziemi. Ogromne stra-
ty rolnicze, apokalip-
tyczne pożary, zała-
mujące się gospodar-
ki, epickie powodzie, 
setki milionów 
uchodźców uciekają-
cych z regionów, któ-
re nie nadają się do 
zamieszkania z po-
wodu ekstremalnego 
upału lub trwałej su-
szy. Jeśli jesteś poni-
żej trzydziestki, masz 
zagwarantowane, że 
tego doświadczysz. 

            Jeżeli chcemy 
zatrzymać katastrofę 
klimatyczną, musimy 
całkowicie odejść od 

węgla w 
ciągu naj-
bliższych 
11 lat, 
jest to, 
rzecz ja-
sna, bar-
dzo trud-
ne, ale 
jeśli rząd 

poważnie podejdzie 
do tematu i podejmie 
odpowiednie działa-
nia, Ziemia ma dużą 
szansę na dalszy, bez-
problemowy rozwój. 

bg 

Strajki klimatyczne  
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17 i 18 września roz-
począł się kolejny 
wielki sezon Ligi Mi-
strzów! 

Jak zawsze, było wie-
le niespodzianek któ-
re zaskoczyły niejed-
nego kibica piłki noż-
nej. 

 

Grupa A  

PSG - Club Brugge - 
Galatasaray - Real 
Madryt  

 

Już w pierwszej kolej-
ce rozgrywek kibice 
mogli się cieszyć spo-
tkaniem pomiędzy 
Królewskimi, a PSG. 
Wynikiem końcowym 
spotkania było 3 - 0 
dla klubu z Paryża, 
zaś w drugim meczu 
zespoły podzieliły się 
punktami.  

 

Grupa B 

Bayern - Tottenham - 
Olimpiakos - Crvena 
Zvezda 

 

Bayern, zwyciężył z 
Crveną 3 - 0 i zajmuje 
1 miejsce nad drugim 
Tottenhamem, który 
zremisował z Olim-
piakosem 2 - 2.  

 

Grupa C 

Dinamo Zagrzeb - 
Manchester City - 
Szachtar - Atalanta  

 

W grupie C w obu 
meczach strzelał 
bramki tylko jeden 
zespołów. 
Manchester City wy-
grał pewnie z Szach-
tarem 3 - 0, zaś Dina-
mo rozgromiło 4 - 0 
Atalantę.  

 

Grupa D 

Lokomotiw - Juven-
tus - Atletico Madryt - 
Bayer Leverkusen 

 

Lokomotiw, wygrał 2 
- 1 z Bayerem 

Leverkusen i była to 
jedyna wygrana I ko-
lejki w tej grupie, al-
bowiem w drugim 
meczu grupy D po-
między Atletico i Ju-
ventusem padł remis 
2 - 2 

 

 

 

 

 

Grupa E 

RB Salzburg - Napoli 
- Liverpool - Genk 

 

RB Salzburg wygrało 
z Genk 6 - 2 i był to 
najwyższy wynik ko-
lejki. Napoli pokonało 
Liverpool 2 - 0 

 

Grupa F 

Slavia Praga - Inter 
Mediolan - FC Barce-
lona - Borussia Dort-
mund  

 

W grupie F wszystkie 
zespoły podzieliły się 
punktami, więc układ 
w tabeli zależał od 
strzelonych goli. 
Slavia Praga zremiso-
wała z Interem Me-
diolan 1 - 1, a w spo-
tkaniu FC Barcelona - 
Borussia Dortmund 
oba zespoły nie strze-
liły bramek. 

 

Grupa G  

RB Lipsk - Zenit - Ly-
on - Benfica  

 

RB Lipsk pokonało 
Benfice 2 - 1, za to w 
spotkaniu Lyon - Ze-
nit padł remis 1 - 1 

 

Grupa H 

Ajax Amsterdam - 
Valencia - Chelsea - 
Lille  

 

Zaskoczenie ubiegłej 
edycji LM, Ajax Am-
sterdam wygrał z Lil-
le 3 - 0. 

Valencia zgarnęła 3 
punkty, zwyciężając z 
Chelsea 1 - 0. 

 

Lista strzelców:  

1. Mislav Orsic  (3 
bramki) 

2. Erling Haaland (3 
bramki) 

3. Timo Werner (2 
bramki) 

 

To dopiero pierwsza 
kolejka Champions 
League, na pewno 
czeka fanów piłki 
jeszcze wiele bardzo 
ciekawych meczy, 
pięknych bramek 
oraz niespodziewa-
nych zwrotów akcji. 
Następne spotkania 
w rozgrywkach Ligi 
Mistrzów już od 1 
października. 

 

Liga Mistrzów  
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Jeden z czołowych seriali 

platformy streamingowej 

Netflix będący jednocześnie 

jedną z jej najlepszych pro-

dukcji. I choć trzecia odsłona 

przygód dzieciaków z mia-

steczka Hawkins miała pre-

mierę w lipcu, to jednak war-

to o niej wspomnieć.  

Tym razem przenosimy się 

do 1985 roku. Po zamknięciu 

portalu do innego wymiaru 

przez Jedenastkę (w tej roli 

genialna Millie Bobby Brown) 

wszystko toczy się jak w ty-

powym filmie o nastolatkach. 

Bohaterowie wracają do nor-

malności, nawiązują nowe 

przyjaźnie i wiodą proste, 

spokojne życie. Oczywiście ta 

sielanka nie może trwać 

wiecznie. Kolejny raz dzieją 

się rzeczy, które nieco odbie-

gają od normy. Sprawcami tej 

sytuacji są (jak to zresztą czę-

sto bywa w amerykańskiej 

kinematografii) Rosjanie, po-

szukujący nowej, potężnej 

broni, wszak to jeszcze czasy 

wielkiego wyścigu zbrojeń.  

Wiem, że już obejrzeliście 

wszystkie sezony i czekacie 

na kolejne. Przyznaję, że  naj-

lepszy był pierwszy, chyba 

żaden kolejny go nie przebije,  

poza tym aktorzy są coraz 

starsi i trochę utracili ze swo-

jego dziecięcego uroku. Teraz 

czekamy na Wiedźmina i ma-

my nadzieję, że będzie super, 

równie dobry jak książka. 

Stranger Things (sezon 3) 

Stephen King to ten typ czło-

wieka, którego ciężko okre-

ślić mianem kogoś zwykłe-

go.  

Choć trzeba przyznać, że nie-

wielu autorów powieści fan-

tastycznych z pogranicza gro-

zy można uznać za normal-

nych. A tym bardziej takich 

ożywiających psychopatycz-

nego klauna z innego wymia-

ru. Demoniczny Pennywise 

(uśmiech wcielającego się w 

tę rolę Billa Skarsgårda wzbu-

dza u mnie pierwotny niepo-

kój) powraca po 27 latach 

snu, by znów trochę sobie 

podjeść przed kolejną drzem-

ką.   

Jego polowanie przyciąga 

uwagę Klubu Frajerów, czyli 

dorosłej już grupy niedo-

szłych ofiar Tego.  

Film mógłbym określić jako 

przypomnienie o tym, że 

pewne rzeczy są ponadczaso-

we. W końcu pod koniec ze-

szłego stulecia Tim Curry 

przybrał twarz Tańczącego 

Klauna tworząc swego ro-

dzaju kamień węgielny pod 

przyszłą ekranizację.  

Co prawda istnieje jeszcze 

indyjska wersja, lecz z racji na 

jej dość luźne podejście do 

oryginału i pewnych  

To 2 
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Pierwszy dzień je-
sieni przypada 23 
września. 

-23 września przy-
pada również rów-
nonoc jesienna, czy-
li  dzień i noc trwają 
tyle samo. 

Liście zmieniają swój 
kolor, dlatego że 
mniejsza ilość  pro-
mieni słonecznych 
dociera do drzew,  
następuje rozkład 
chlorofilu, a jego 
miejsce zastępuje   
barwnik żółty i po-
marańczowy. 

-Charakterystyczną 

cechą tej pory roku 
są umiarkowane 

 temperatury i duże 
opady deszczu. 

-Okresem przejścio-
wym między latem i 
jesienią jest   
“polecie”. 

Przez brak wystar-
czającej ilości poży-
wienia i niskiej tem-
peratury, ptaki wy-
fruwają do ciepłych 
krajów. 

-Najbardziej po-
chmurnym miesią-
cem w roku jest 

 listopad. 

-Przez krótsze dni i 
brak słońca możemy 
mieć gorsze  samo-
poczucie. 

-Jesień to też czas 
grzybobrania, wtedy 
w lasach  grzyby wy-
stępują w dużych 
ilościach, a na po-
lach  trwają ostatnie 
zbiory owoców i wa-
rzyw przed zimą. 

-Jest to okres naj-
większej liczby prze-
ziębień i  zachoro-
wań. 

-Ta pora roku koja-
rzona jest z nostal-
gią, inspiruje ona 

artystów, poetów, 
malarzy i muzyków. 

-Najwięcej czasu na 
czytanie książek 
znajdujemy 

 właśnie jesienią, 
przy gorącej herba-
cie i kominku. 

-Miesiąc listopad to 
czas zadumy i wspo-
mnień o bliskich  i 
nie tylko, a także o 
walczących o wol-
ność ojczyzny. 

 

 Kinga Stalpińska 

 

 

Jesienne ciekawostki 
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Szukając in-
formacji na 
temat naszej 
szkoły, na 
naszym 
szkolnym 
korytarzu 
spotkaliśmy 
Pana kie-
rownika go-
spodarczego. 
Mimo tego, że 
pan nie praco-
wał w tej pla-
cówce najdłu-
żej, był w sta-
nie opowie-
dzieć nam, jak 
nasza szkoła 
wyglądała 
około 20 lat 
temu. 

 Nasza szkoła 
wyglądała cał-

kowicie ina-
czej, niż teraz, 
co mogą przy-
znać nauczy-
ciele z dłuż-
szym stażem. 
Uczniowie 
praktyki mieli 
do godziny 
20:00-22:00. 
Budynki w la-
tach 1990-
2000 nie były 
doinwestowa-
ne. Uczniowie 
robiąc ławki/
krzesła itp. za-
rabiali na 
ocieplanie 
przy okazji 
ucząc się za-
wodu.  

Zdarzały się 

też zimy, pod-
czas których 
w szkole nie 
starczało pie-
niędzy na 
ocieplanie, 
szatnie w 
przeciwień-
stwie do tych 
które posiada-
my teraz, wy-
glądały bardzo 
źle.  

W szatniach 
w których te-
raz przebiera-
my się na lek-
cje w-f nie by-
ło płytek. Ok-
na od sal były 
zabijane 
gwoździami. 

 Czy nie po-
winniśmy do-
ceniać tego co 
mamy?  

Uczniowie 
mimo tych 
trudnych wa-
runków przy-
chodzili do 
szkoły z zapa-
łem i chęcią 
pogłębiania 
swojej wiedzy. 
Mamy świet-
ne warunki do 
nauki, więc 
dlaczego tego 
nie wykorzy-
stujemy? 

CZY COŚ SIĘ ZMIENIŁO? 
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Temat mojego arty-
kułu miał być zu-
pełnie o czymś in-
nym, ale ostatnio 
spotkała mnie prze-
rażająca sytuacja. 
Zanim zacznę 
chciałabym powie-
dzieć, że ludzie na-
prawdę potrafią 
być okropni dla 
drugiego człowie-

ka.  

Więc tak. Wracałam 
ze szkoły do domu 
jak zawsze autobu-
sem. Zauważyłam 
starszą panią, która 
nie zachowywała 
się normalnie. Po-
dejrzewam, że ze 
względu na swoją 
chorobę, prawdopo-
dobnie to choroba 
"Tourette'a". Choro-

ba 
"Tourette'a"wyróżni
a się występowa-
niem licznych tików 
ruchowych i głoso-
wych. Wracając. 
Starsza kobieta nie 
była wystrzałowo 
ubrana, nie była 
wymalowana. Była 
takim zwykłym sza-
rym człowiekiem w 
naszym ponurym 
społeczeństwie. Ko-
bieta wstała z sie-

dzenia, aby wysiąść 
z autobusu, lecz sta-
liśmy 10 min w kor-
ku. Postanowiła po-
nownie usiąść. Gdy 
ruszyliśmy kierow-
ca zapytał " Czy wy-
siada ktoś na tym 
przystanku "nikt się 
nie odezwał. Ta pa-
ni też. Podczas, gdy 
autobus już przeje-
chał jej przystanek, 
ona wstała i próbo-
wała włączyć przy-
cisk "stop" i udało 
jej się, lecz za póź-
no. W pewnym mo-
mencie kierowca 
zaczął na nią krzy-
czeć. Starsza pani 
prawie się przewró-
ciła i nagle niektóre 
osoby zaczęły się 
śmiać. Ja nie mo-

głam nic powie-
dzieć, ani nic zrobić. 
Nikt nie zareagował 
w jej obronie prawie 
wszyscy się śmiali. 
Mnie nie było do 
śmiechu, lecz źle i 
głupio, że sama nic 
nie zrobiłam. Nikt 
nawet nie pomyślał, 
że może być po pro-
stu chora. Zamuro-
wało mnie. Tylko 
jedna Pani mówiła 
"wciśnijcie ten głupi 

przycisk "stop"". 
Kobieta wyszła na 
kolejnym przystan-
ku i wróciła do swo-
jego domu. Ja na-
prawdę nie rozu-
miem, jak można 
śmiać się z chorych 
osób. Mało kto zda-
je sobie sprawę z 
tego, że życie nie 
jest łatwe z taką lub 
inną chorobą. Nie-
którzy chorzy są za-
leżni od innej oso-
by, są zdani na czy-
jąś pomoc.  

      Mam w swojej 
rodzinie różne przy-
padki chorób jak na 
przykład stwardnie-
nie rozsiane zaniko-
we boczne, czy uda-
ry. Wiem jak to wy-
gląda, ponieważ jest 
mi to bardzo bliskie. 
to niefajnie być 
uwięzionym we 
własnym ciele i nie 
móc nic koło siebie 
zrobić. Być uzależ-
nionym od kogoś. 
Ta chora osoba czu-
je się czasem nie po-
trzebna i jest cięża-

rem. Ludzie potra-
fią być naprawdę 
okropni. Mój apel, 
jeśli widzicie takich 

ludzi, którzy po-
trzebują pomocy to 
próbujcie jej w jakiś 
sposób pomóc, bo 
dobro wraca. Czy to 
młodszy, czy ktoś 
starszy zachowania 
skądś się biorą. Cza-
sami trzeba się za-
stanowić co może 
być przyczyną ta-
kiego sposobu by-
cia. Uważam, że 
gdzieś jest tego pod-
łoże.  

      Ja jako osoba 
młoda, uważam się 
za osobę wartościo-
wą, nie przechwala-
jąc się. Pewne za-
chowanie i sposób 
bycia mam wpajane 
od najmłodszych 
lat. Jestem w stanie 
to wszystko zrozu-
mieć.  

      Pozdrawiam od-
ważnych, choć w 
tym przypadku 
mnie "zatkało" i nie 
zrobiłam nic. Gdyby 
coś takiego miało 
się powtórzyć , to 
na pewno bym ja-
koś zainterwenio-
wała. 

  

PK 

Czy musimy być  tak okrutni ?
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     W wielu mia-
stach murale to 
nowy sposób na 
ożywienie prze-
strzeni. Malowi-
dła na budynkach 
ozdabiają coraz 
więcej polskich 
miast, przybierają 
coraz ciekawsze 
motywy graficz-
ne.  

W moim mieście 
w Sochaczewie 
powstały już dwa 
takie murale. 

Pierwszy znajduje 
się na bloku przy 
ulicy Senatorskiej i 
nosi tytuł  

,,Chwała Bohate-
rom AK Obwodu 
Sochaczewskiego - 
SKOWRONEK"  , 
a drugi powstał na 
Starostwie Powia-
towym przy szko-

le ZSZ Ogrodnik i 
powstał z okazji 80 
rocznicy walk nad 
Bzurą i nosi tytuł " 
Bohaterom Obro-
ny Sochaczewa"  

    Spotkałam się z 
różnymi opiniami 
na temat murali, 
zarówno z tymi 
pozytywnymi jak i 
negatywnymi. Po-
malowane mury 
nie są dzisiaj po-
strzegane jako akt 
wandalizmu, lu-
dzie patrzą na nie 
z ogromnym za-
ciekawieniem. Co-
raz częściej mówi 
się, że jest to pięk-
na sztuka, która 
ubogaca miasta i 
sprawia, że stają 
się one barwniej-
sze. Coraz więcej 
osób docenia mu-

rale i nie traktuje  
ich jako wybryk 
zbuntowanej mło-
dzieży i to moim 
zdaniem jest bar-
dzo cenne. 

   Jest jednak grupa 
ludzi, która nadal 
nie jest świadoma 
jak wiele pracy 
wymaga stworze-
nie takiego barw-
nego dzieła na 
murze. Najczęściej 
porównują murale 
do zwykłego grafi-
tii malowanego 
sprayem po ciem-
ku przez zakaptu-
rzonych wandali. 

   Osobiście uwa-
żam, że sztuka 
malowania murali, 
nie powinna być 
porównywana 
przeciętnego graf-
fiti malowanego w 
pośpiechu. \mura-
le we wszystkich 
miastach są pięk-
nymi dziełami 
sztuki, odnoszący-
mi się w większo-
ści do historycz-
nych wydarzeń, 
czy też poezji lub 

muzyki. Malowa-
ne są przez wybit-
nych artystów.  

   W moim mieście 
Sochaczew oba 
murale zostały 
stworzone przez 
Doktora Sztuk 
Pięknych  Rafała 
Roskowińskiego, 
dlatego też cieszy 
mnie fakt, że moje 
miasto i jego Wła-
dze wyszły na-
przeciw  naszym 
murale o tematyce 
historycznej.  

   Czy warto malo-
wać murale? 
Oczywiście z du-
mą moja odpo-
wiedź brzmi, tak 
warto i liczę na to, 
że w przyszłości 
powstanie ich jesz-
cze więcej. 

 

 

      

 

Zuzanna Dymowska  

kl.1a LO 

Czy warto malować murale? 
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Nie oceniaj ludzi 

po okładce 

 

Czy zastanawiałeś się 

kiedyś, ile razy oceniałeś 

osobę po stylu ubiera-

nia,  przynależności do 

danej grupy społecznej, 

przez pryzmat wspólnych 

mniej lub bardziej lubia-

nych znajomych? I co cie-

kawsze brzmiało to tak, 

jakbyś znał osobiście tą 

osobę? To po części  na-

turalne. To ludzki odruch 

tzw. "pierwsze wrażenie ". 

Jednak jak dalecy może-

my być od prawdy? Myślę, 

że odległość od Polski do 

Grecji by nie wystarczyła. 

Daję przykład ze 

szkolnego korytarza: wi-

dzimy niejedną cichą oso-

bę siedząca pod ścianą ze 

słuchawkami w uszach lub 

czytająca książkę. Wiele 

osób pomyśli, że jest po 

prostu nudna i  skupia się 

wyłącznie na nauce. To 

nie musi być prawda! Mo-

że to być osoba posiada-

jąca mnóstwo pasji, ener-

gii oraz chęci do pozna-

wania nowych osób. Jed-

nakże, jak wiadomo nie-

którym osobom ciężko 

zaaklimatyzować się w 

nowej szkole… 

Kolejnym przykła-

dem będą starsze panie. 

Te okropne kobiety nie 

pozwalające kopać nam 

piłki na osiedlowym po-

dwórku. Chodzące co ty-

dzień w niedzielę do ko-

ścioła, zajmujące swoje 

stałe miejsca, jakby były 

do nich przypisane. 

Lecz... są to także kocha-

jąca babcie, może 

nawet prababcie. 

Mające rentę tak 

ubogą, że ledwo 

starczy im na leki w 

aptece, których cza-

sem tam nie ma. 

Czy patrzymy na nią 

przez pryzmat tych 

ciepłych babć robią-

cych dla wnuczków 

wszystko i robiących 

najlepsze pierogi na 

świecie czy przez 

pryzmat trzymania 

tych nieszczęsnych 

siatek na ostatnim 

wolnym miejscu w autobu-

sie? Zastanówmy się mo-

że jeszcze raz… 

Tak samo nasze 

nauczycielki I nauczyciele. 

Patrzymy na nich przez 

pryzmat tego, ile od nas 

wymagają, ile zadają pra-

cy do domu, jak dużo cza-

su musimy spędzić po 

szkole rozwiązując zada-

nia, czy ucząc się na 

sprawdzian. A przecież to 

ich praca. W domu są 

zwykłymi, kochającymi 

rodzicami, żyjącymi tak 

jak my. Nauczyciele tak 

samo jak każdy chodzą do 

sklepu,  gdy jest potrzeba 

pożyczają cukier sąsiad-

ce. Często zamiast zajmo-

wać się swoimi pociecha-

mi czy wnukami siedzą 

nad naszymi sprawdzia-

nami, przygotowując się 

do poprowadzenia lekcji 

ma jutro jak najciekawiej 

się da.  

Wychodząc na 

ulice naszych miejscowo-

ści, jeżdżąc komunikacją 

miejską, robiąc zakupy w 

centrum handlowym, wie-

lokrotnie napotykamy ludzi 

odmiennie ubranych. Ile-

kroć słyszymy niemiłe sło-

wa padające z ust innych 

osób w ich kierunku. Ile 

razy widzimy skwaszone 

miny dorosłych czy wycią-

gnięte palce w kierunku 

innych. To właśnie wina 

stereotypów, które żyją i 

są żywe cały czas w na-

szym społeczeństwie. 

Utarte schematy, którymi 

się bardzo często poru-

szamy, bo tak jest 

“wygodniej”.  

Skreślamy czło-

wieka, bo jest inaczej 

ubrany, ma tatuaże, kolo-

rowe włosy a może jest 

niepełnosprawny?  

Dlaczego jako 

społeczeństwo pozwala-

my na takie traktowanie 

drugiego człowieka? To 

od nas samych zależy, 

czy damy na to przyzwole-

nie, czy sami będziemy 

tak robić.  

Powinniśmy za-

dać sobie pytanie: czy 

następnym razem również 

ocenię zanim poznam? 

 

 

Michalina Rachoń 

 

 

Nie oceniaj ludzi po okładce 
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Chyba każdy z nas 
chodź raz spotkał 
się z osobami piją-
cymi alkohol.  
Głównie takie na-
poje spożywają lu-
dzie dorośli, jed-
nak niestety coraz 
częściej sięga po 
nie młodzież, cza-
sem jednak tracą 
oni kontrolę ile pi-
ją.  
Skąd się bierz alko-
holizm wśród dzie-
ci i nastolatków? 
Dlaczego młodzież 
uzależnia się od al-

koholu? W Polsce 
przeciętny wiek ini-
cjacji alkoholowej 
przypada na ok. 12 
rok życia. W Polsce 
dzieci najczęściej 
pierwszy kieliszek 
wypijają w domu 
najczęściej w obec-
ności rodziców. Na 
ogół ten ekspery-
ment na wiele lat 
zaspokaja naszą 
ciekawość. Po na-
stępne kieliszki się-
gamy jednak pod 
presją rówieśni-
ków.  

 
Kiedy widzimy al-
kohol na imprezach 
rodzinnych stop-
niowo oswajamy 
się z tym, że skoro 
jest impreza to mu-
si być też wódka 
czy inne tego typu 
napoje. Z oceny le-
karzy wynika, że po 
1,5 do 2 lat regu-
larnego picia alko-
holu przez osobę 
młodą prowadzi do 
uzależnienia, jed-
nakże może to też 
nastąpić wcześniej.  

Co powoduje 
nadużywanie al-
koholu przez 
młodzież? 

Po pierwsze może 
ono prowadzić do 
znacznych proble-
mów w szkole. 

Trudniej jest się 
skoncentrować i 
przyswajać infor-
mację, często wy-
stępuje też zanie-
dbanie higieny 
osobistej, osłabie-
nie relacji z rodziną 
i przyjaciółmi itd. 

Jak z tym wal-
czyć? 

 
By wyleczyć się z 
tego niezbędne 
jest pójście do te-
rapeuty, który do-
brze się nami zaj-
mie. Najczęściej 
pokazują oni, co 
straciliśmy przez 
picie i motywuje 
nas do walki z na-
łogiem. Lecz aby 
skutecznie się z te-
go wyleczyć naj-

Alkoholizm wśród młodych  
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Od kilku miesięcy 

dużym zainteresowa-
niem w Internecie cie-
szyła się pewna akcja 
na Facebooku. Pewien 
użytkownik stworzył 
wydarzenie dotyczące 
"ataku" na pilnie strze-
żoną bazę wojskową w 
USA, a dokładnie cho-
dzi o owianą tajemnicą 
strefę 51. Oficjalnie 
prowadzi się tam testy 
nowych samolotów dla 
amerykańskiego woj-
ska. Wokół tej bazy 
wojskowej krąży wiele 
teorii spiskowych. We-
dług nich prowadzone 

są tam eksperymenty 
nad pozaziemską tech-
nologią, a nawet więzi 
się tam kosmitów. Au-
tor nie traktował tej 
sprawy poważnie, jed-
nak to co się stało 
przerosło jego oczeki-
wania. Akcja przycią-
gnęła uwagę wielu in-
ternautów. Swoją chęć 
udziały potwierdziły 
nawet takie gwiazdy 
jak Keanu Reeves czy 
Danny „Maczeta” Tre-
jo. Powstała nawet 
prowizoryczna strate-
gia ataku. Ustalono 
także datę szturmu 
która przypadła na 20 

września. Wtedy spra-
wą zainteresowały się 
media i rząd Stanów 
Zjednoczonych. Za-
pewnili, że wojsko jest 
przygotowane na od-
parcie ataku. W końcu 
nadszedł długo oczeki-
wany dzień, jednak nie 
wyglądało to tak jak 
wszyscy tego oczeki-
wali. Z pośród milio-
nów zaangażowanych 
stawiło się zaledwie 3 
tysiące, a zamiast obie-
canego brawurowego 
szturmu zagrano kilka 
koncertów. Ludzie cho-
dzili z tablicami z napi-
sem „Uwolnić E.T”, pa-

radowali w dziwnych 
kostiumach, a zatrzy-
manych zostało tylko 
pięć osób. Tak więc 
akcja zakończyła się 
bez interwencji zbroj-
nej. Jednak wciąż nie 
wiemy czy rząd amery-
kański rzeczywiście 
ukrywa przed nami 
technologie obcych.  
A jeśli jacyś kosmici 
obserwowali przebieg 
tych wydarzeń, zapew-
ne teraz śmieją się z 
nas i będą omijać Zie-
mię szerokim łukiem.  

Szturm na Strefę 51 
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Sądzę że tole-
rancja jest nam 
wszystkim do-
brze znana ale 
nie zawsze sto-
sowana. Za-
cznijmy od te-
go czym jest 
tolerancja jest 
to poszanowa-
nie czyjegoś 
zdania, poglą-
dów, orientacji, 
czy zwykłego 
ubioru. Nie 
każdy z nas po-
trafi zaakcepto-
wać, że każdy 
jest inny i, że 
różnimy się od 
siebie. Czasem 
w większym 
lub mniejszym 
stopniu ale da-
lej nie jesteśmy 
identycznie. W 
środowisku 
młodzieży naj-

bardziej popu-
larny temat to 
wyśmiewanie i 
żartowanie so-
bię z innych nie 
tolerowanie 
siebie nawza-
jem uważam, 
że osoby, które 
tak się zacho-
wują robią to 
tylko pod pu-
blikę, żeby sie 
popisać kole-
żanką i kolegą. 
Jednak w śro-
dowisku star-
szym ewntual-
nie tez w mło-
dzieży można 
zauważyć nie-
tolerancje do 
orientacji dru-
giego człowie-
ka. Nie każdy 
toleruje że ist-
nieje coś takie-
go jak relacja 

pomiędzy ko-
bietą a kobietą 
lub mężczyzna 
a mężczyzna. 
Kościół sądzi, 
że jest to cho-
roba, która jest 
wyłowana po 
przez otocze-
nie, którą trze-
ba leczyć. Jed-
nak ja uważam, 
że jest to nor-
malne uczucie 
takie samo jak 
mężczyzny do 
kobiety czy na 
odwrót. Jeśli 
ktoś sie dobrze 
czuję w związ-
ku z tą samą 
płcią to jego 
sprawa i nikt 
nie powinien 
się wtrącać. 
Każda nietole-
rancja jest oka-
zaniem braku 

kultury. Jeśli 
ktoś jest szczę-
śliwy ze swoją 
orientacją, opi-
nią na jakiś te-
mat czy z tym 
jak sie ubiera 
to dlaczego 
mamy zabierać 
mu to szczę-
ście. Na koniec 
dodam tylko 
tyle, że nikt by 
nie chciał zo-
stać wyśmiany i 
zmieszany z 
błotem dlatego 
proszę szanuj-
my siebie na-
wzajem i uwa-
żajmy na sło-
wa. 

 

Patrycja Wuda 

Tolerancja w szkole i poza nią  



 
SOCHACZEW STR. 15 

 

- Zabawne, znowu 
zaskoczyłeś mnie 
tym samym ruchem 
- mruknął po raz ko-
lejny w ciągu tej roz-
grywki. Otaczała ich 
pustka. Nie było tu 
wiatru, ciepła, chło-
du, tylko wszecho-
garniająca nicość. I 
stół, na którym roz-
łożono plansze sza-
chową.  

-  Jesteś po prostu 
zbyt roztrzepany. 
Powinieneś się bar-
dziej się skupić - 
skarcił go starszy 
mężczyzna odziany 
w biel. Cylinder, ma-
rynarka, muszka, 
rękawiczki, spodnie, 
a nawet buty miał 
śnieżnobiałe. Doda-
jąc do tego bladą 
cerę i siwe włosy 
zdawał się być wiel-
ką jasną plamą. 
Ciemna laska z 
rzeźbioną głową lwa 
u boku to jedynie co 
się wyróżniało.  

- Może i tak, może i 
nie. Pewne jest, że 
znów wygrasz. A 
jeszcze przed chwi-
lą to ja wiodłem 
prym. Powiem ci 
staruszku, brakuje 
mi naszych daw-
nych bitew - odpo-
wiedział mu szatyn 
w czarnej, skórzanej 
kurtce. Nie mógł 

mieć więcej niż 20 
lat. Młodzieńczą 
twarz szpeciły drob-
ne blizny na brwi i w 
kącikach ust. Spo-
glądał na swojego 
oponenta pięknymi, 
złotymi oczyma, ba-
wiąc się zbitym goń-
cem.  

- Znów nazywasz 
mnie starcem, mimo 
iż sam jesteś nie 
pierwszej młodości. 
Czyżby tego, które-
go zwali najpiękniej-
szym dopadły kom-
pleksy ? - uniósł py-
tająco brew.   

- To różnica zaled-
wie kilkudziesięciu 
tysiącleci. Plus, tak 
dla twojej świado-
mości, wciąż jestem 
tym najprzystojniej-
szym. Po prostu nie 
zwracam już na sie-
bie uwagi. Nato-
miast ty powinieneś 
zmienić styl. Te ciu-
chy pamiętają chy-
ba stworzenie Ede-
nu.  

Czy wasz rodzaj 
zawsze tak bardzo 
zwraca uwagę na 
ubiór ? Mam senty-
ment do tych ubrań. 
Przypominają mi 
dawne czasy. Poza 
tym znów straciłeś 
ostrożność, gwiazdo 
zaranna - zauważył 

senior, zbijając het-
mana i niebezpiecz-
nie zbliżając się do 
króla. - Niech cię 
szlag, Barkins!  

Jeszcze kilkanaście 
wieków temu wgnia-
tałem twoje ciało w 
ziemię, a teraz mu-
szę patrzeć jak nisz-
czysz mnie w tej 
durnej grze. Jed-
nakże, popełniłeś 
typowy dla siebie 
błąd. Nigdy nie 
chronisz boków - 
powiedział chłopak 
z radością zaciera-
jąc ręce. Wizja po-
konania tego ele-
gancika chociaż raz 
od wielu lat była ni-
czym zakazany 
owoc. Zbił konia, z 
łatwością torując so-
bie droga do głów-
nego celu. 

- Doprawdy, nigdy 
się nie nauczysz. 
Pomimo wszystkich 
naszych starć z 
przeszłości, wciąż 
robisz to samo. Od-
słaniasz swój naj-
ważniejszy i jedno-
cześnie najsłabszy 
punkt - jednym ru-
chem pionka strącił 
króla z planszy. 
Uśmiechnął się sze-
roko i powoli po-
wstał, podpierając 
się laską. Wyciągnął 
dłoń na pożegnanie.

- Tę walkę uważam 
za zakończoną.  

 

 

Szatyn wzdrygnął 
się delikatnie, ob-
serwując uważnie 
głowę lwa.- Ten 
przeklęty kawał 
drewna… Następ-
nym razem rozniosę 
cię na strzępy. A te-
raz żegnaj, Pułkow-
niku - ścisnął poda-
ną dłoń i zaczął biec 
przed siebie. W 
pewnym momencie 
rozwinął czarne 
skrzydła i wzniósł 
się w górę.  

- Żegnaj, Lucyferze 

- rzekł starzec i 

stuknął laską o po-

wierzchnie. Po 

chwili zniknął w roz-

błysku bieli. Pozo-

stał stół, czekający 

na kolejny pojedy-

nek tych, co widzieli 

narodziny  

 Szach-Mat 
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W obecnych cza-

sach  relacje dam-

sko-męskie mło-

dych są bardzo 

różne. Dzielą się 

zazwyczaj na 

trzy rodzaje. 

1. Miłość jak z 

bajki 

Romantyczna, 

wyidealizowana 

relacja, w której 

nie widzimy żad-

nych minusów u 

naszej drugiej po-

łówki. Często jest 

tylko na pokaz, 

by się pochwalić. 

Poświęcamy dla 

związku własne 

zasady, bo wyda-

je się to dla nas 

słuszne. Dlatego 

na dłuższą metę 

jest to nietrwała 

relacja. 

2. To skompliko-

wane  

Jest to relacja 

skomplikowana, 

w której nie bra-

kuje kłótni, łez i 

toksyczności. Ca-

ły czas znajduje-

my jakieś wady 

w drugiej osobie. 

Sami sobie kom-

plikujemy i dzię-

ki temu natural-

nie nie trwa ona 

długo. 

3. Miłość dojrza-

ła 

Ta trzecia najlepsza 
zjawia się niespo-
dziewanie i zazwy-
czaj wiemy, że to 
właśnie to. Choć 
nie przychodzi nam 
to wcale od razu, 
bo wydaję nam się, 
że nic nie wskazuje 
na to by to właśnie 
ten ktoś był odpo-
wiedni dla nas. 
Czas jednak poka-
zuje, że nie mamy 
już tak wygórowa-
nych oczekiwań, a 
w zasadzie wcale 
ich nie  

Relacje damsko-męskie młodych ludzi 
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Ogólnopolski kon-

kurs i nagroda dla 

uczennicy Osiem-

dziesiątki Edyta 

Wasilewska uczen-

nica klasy IIbt zo-

stała laureatką 

ogólnopolskiego 

konkursu 

plastycznego 

„Świat Oczami 

Młodych”. Kon-

kurs został zorgani-

zowany przez Fun-

dację Banku Ochro-

ny Środowiska we 

współpracy z Pocz-

tą Polską.  

Jego uczestnicy mie-

li 

zaprojektować zna-

czek pocztowy o 

tematyce ekolo-

gicznej: 

„Przywróćmy tra-

dycyjne sady”. 

W nagrodę za 

otrzymanie wyróż-

nienia II stopnia, 

Edyta taki właśnie 

znaczek posiada. 

Jest osobą utalento-

waną plastycznie i 

już wielokrotnie 

mogliśmy podzi-

wiać jej talent, cały 

miniony rok współ-

pracowała ze szkol-

ną gazetką Ci-

chacz2. Prowadziła 

w niej rubrykę 

„Archipelagi ludz-

kich twarzy , w 

której prezentowała 

portrety swoich 

szkolnych koleża-

nek. 

Nagroda w ogólno-

polskim konkursie 

to kolejny sukces 

Edyty, która jest 

uczennicą 

wyjątkową. Otwar-

ta, niezwykle przy-

jazna i pełna intry-

gujących pomy-

słów. A malowanie 

to 

jej pasja i nie trzeba 

jej namawiać do 

uprawiania tej sztu-

ki. Można powie-

dzieć, że 22 

października to był 

dla niej dzień wyjąt-

kowy, nagroda w 

konkursie, stypen-

dium starosty, 

dyrektor Julia Jaku-

bowska gratulowała 

i wręczała wymie-

nione nagrody Edy-

cie, która właśnie 

wróciła z Grecji, 

gdzie uczestniczyła 

w projekcie Era-

smus. A w nim rów-

nież uczestniczyli 

wyróżniający się 

uczniowie. 

Opiekunem konkur-

su plastycznego by-

ła Ewa Chaber. 

gbg 

Świat oczami Edyty 
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Projekt Erasmus plus zakoń-

czony. Dzięki współpracy 

starostwa powiatowego i 

Zespołu Szkół Centrum 

Kształcenia Praktycznego 35 

uczniów i czterech opieku-

nów Osiemdziesiątki mogło 

wyjechać do Grecji 

na dwutygodniowe praktyki 

zawodowe. To był pierwszy 

taki wyjazd w ramach pro-

gramu Erasmus 

Plus, w którym wzięli udział 

uczniowie ZS CKP. Wartość 

projektu około 60 tys. euro. 

Jego uczestnicy 

wrócili pełni wrażeń, no-

wych doświadczeń, a przede 

wszystkim umiejętności, 

ponieważ o to głównie 

chodziło. 

Ci, którzy zakwalifikowali 

się do programu, uważają, że 

to ich sukces, ponieważ zain-

teresowanie 

projektem było bardzo duże, 

a komisja, w skald której 

weszli: dyrektor Julia Jaku-

bowska, 

wicedyrektor 

Anna Majcher i 

kierownik szko-

lenia praktyczne-

go Ewa Janus 

postawiła bardzo 

wysoko 

poprzeczkę i oce-

niała różne umie-

jętności i osią-

gnięcia. 

szczęśliwców, 

którzy przeszli 

przez komisyjne 

sito. Wyjechałem 

wraz z moimi 

kolegami na dwa tygodnie 

do Grecji - mówi Michał 

Pniak. Jestem w klasie infor-

matycznej 

poza informatykami w pro-

jekcie uczestniczyli również 

mechanicy, logistycy i bu-

dowlańcy. 

Nasz pobyt został doskonale 

zorganizowany, wszystko 

było zapięte na ostatni guzik. 

Zostaliśmy zakwaterowani w 

czterogwiazdkowym hotelu 

z basenem i spa w miejsco-

wości 

Platamonas, 90 km od Salo-

nik. Przepiękna okolica, Ri-

wiera Grecka, jeden z bar-

dziej znanych  kurortów w 

tym kraju. To wcale nie zna-

czy, że były to dwa tygodnie 

wakacji. Informatycy 

mieli zajęcia w hotelu, tu 

zorganizowano dla nich pra-

cownię. Teoretycznie 5 go-

dzin praktyk 

dziennie, dodaje Jakub Du-

dek, ale po powrocie do po-

koju zwykle odpalaliśmy 

swoje laptopy i 

pracowaliśmy dalej nad pro-

jektem, chyba, że akurat pa-

dało hasło wycieczka, wtedy 

oczywiście dołączaliśmy do 

grupy. 

zadania, przygotowywali-

śmy profesjonalne witryny 

internetowe, 

dodaje Krzysztof Orliński. 

Projekty trzeba było przygo-

tować na czas. Zależało nam 

na tym, 

żeby dobrze wypaść, a to 

wymagało czasu, nie wystar-

czały godziny podczas prak-

tyk, 

zabieraliśmy pracę do pokoju 

hotelowego. Chcieliśmy mieć 

dobre oceny, a poza tym nasz 

opiekun to był naprawdę 

specjalista wysokiej klasy, 

bardzo dobrze zorganizowa-

ny, stanowił 

więc dla nas dodatkową mo-

tywację. 

Na jeszcze jedną cenną umie-

jętność uczestnicy tego pro-

jektu zwracają uwagę. Praca 

w grupie, 

realizowanie zadań zespoło-

wych, tego również musieli 

się nauczyć. Poza Osiemdzie-

siątką w 

projekcie uczestniczyła rów-

nież inna szkoła, z którą trze-

ba było realizować zadania. 

- Mieliśmy przedsmak tego, 

co może czekać nas w firmie 

korporacyjnej - zauważa Ja-

kub Dudek. 

Zdecydowanie inaczej wy-

glądały zajęcia logistyków, 

odbywały się poza hotelem, 

codziennie w innym 

miejscu, w innej firmie. Logi-

styka tych zajęć również 

sprawdziła się - przyznaje 

Justyna Ciechomska, 

mogliśmy przyjrzeć się grec-

kim firmom logistycznym od 

środka. Są zdecydowanie 

mniejsze od 

znanych nam polskich firm 

logistycznych, ale wiele roz-

wiązań organizacyjnych było 

bardzo 

interesujących. Nie nudzili-

śmy się. Po raz pierwszy 

mogliśmy w tak krótkim 

czasie zapoznać się z 

organizacją tak wielu, bardzo 

różnych przedsiębiorstw. 

Taki kształt praktyk bardzo 

nam odpowiadał. 

Teoria plus praktyka mówią 

mechanicy. Pierwszy tydzień 

to były zajęcia teoretyczne - 

opowiada 

Dariusz Tempczyk, drugi 

praktyki w warsztacie samo-

chodowym. Dużo elektroni-

ki, ponieważ ona dominuje 

we współczesnych autach i 

musieliśmy poznać jej tajniki. 

Bardzo interesujące zajęcia z 

nowoczesnym sprzętem, 

rysowanie w przestrzeni, 

niesamowite doświadczenia. 

A potem tydzień praktyk w 

warsztacie lokalnego, grec-

kiego mechanika.  

Dokończenie na następnej 

stronie 

Erasmus w rytmie zorby 
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- Specjalista najwyższej kla-

sy, przyznaje Paweł Rzeź-

nicki, ale nie ma się czemu 

dziwić, w końcu 40 lat 

pracował w serwisie merce-

desa. Nie było takiego pyta-

nia, na które nie potrafił 

odpowiedzieć, 

ogromna wiedza i doświad-

czenie. A wyposażenie 

warsztatu! Każdy z nas 

chciałby zarządzać takim 

królestwem, co nie znaczy, 

że w Polsce nie ma tak do-

brze wyposażonych warsz-

tatów, też są, ale na 

pewno w tym było chyba 

wszystko, czym chciałby 

dysponować mechanik sa-

mochodowy. Do tego 

porządek idealny, na zakoń-

czenie dnia należało pozo-

stawić miejsce pracy w ide-

alnym stanie, tam 

nawet mikroskopijny pają-

czek nie mógłby się prześli-

znąć. 

- Chyba dobrze wypadli-

śmy , ponieważ właściciel 

tego warsztatu zapropono-

wał, że chętnie 

zatrudniłby nas do pracy. 

Oczywiście legalnie. Nie 

powiedzieli ani nie, ani tak. 

Padły oczywiście 

konkretne kwoty. 

Z kolei budowlańcy malo-

wali, tynkowali, ich terenem 

działania był plac budowy. I 

tu, jak mówią, 

ujawniła się grecka specyfi-

ka. Południowcy. Spokój, 

opanowanie, żadnych na-

piętych terminów. 

Sjesta rzecz święta, w pracy 

nie można się zatracać. My z 

naszą logiką trochę nie 

przystawaliśmy do 

ich systemu - opowiadają 

budowlańcy, u nas wszyst-

ko musi być na wczoraj, a 

Grecy wychodzą z 

założenia, że jeśli czegoś się 

nie uda zrobić dziś, można 

to zrobić jutro. 

W programie pobytu poza 

praktykami zawodowymi i 

”hotelowym spa”, jak żartu-

ją niektórzy, były też 

wycieczki do bliższych i 

dalszych miejscowości 

atrakcyjnych turystycznie. 

W Salonikach głosowali w 

niedzielę 13 października, to 

wyjątkowe miasto, The Sa-

loniki - jak mówią Grecy 

odwiedzili dwa razy, 

byli też w najstarszej wiosce 

greckiej Palaios Panteileile-

mouas, gdzie wypili naj-

pyszniejszą, jak mówią, 

kawę pod słońcem, za 5,5 

euro. Na Kalambala podzi-

wiali wiszące klasztory, tzw. 

meteory a na plażach 

Skiathos mogli poczuć się 

jak w raju, albo jak bohate-

rowie musicalu „Mamma 

Mia”, ponieważ tu 

został nakręcony. 

Program turystyczny był 

bardzo bogaty, każdego 

dnia wycieczki, albo iventy i 

nauka najbardziej 

znanego greckiego tańca 

zorby. A kuchnia? Doskona-

łe owoce, mrożona kawa. 

Kuchnia grecka jest 

specyficzna, ale nie narzeka-

li, chociaż zdecydowanie 

ograniczyliby w niej ilość 

mięsa i oliwy - 

zauważa Klaudia Buczyń-

ska. Poza tym bardzo obfite 

kolacje, ale to szczegóły. 

Czy były problemy z dyscy-

pliną uczestników wyjazdu? 

-Traktowaliśmy naszych 

uczniów jak dorosłych 

- mówi Anna Majcher wice-

dyrektor szkoły, była jed-

nym z opiekunów - daliśmy 

im dużo swobody, ale 

każdy podszedł bardzo od-

powiedzialnie do swoich 

obowiązków, wszyscy byli 

zdyscyplinowani, 

punktualni. Świadomi tego, 

że wyjazd ma charakter 

grupowy i trzeba się dosto-

sować do programu i 

oczekiwań organizatora. 

Co zwróciło ich uwagę? 

Dużo Polaków, kompleks 

hotelowy, w którym się 

znajdowali nastawiony był 

na projekty Erasmus, roda-

ków mieli w zasięgu ręki, w 

niektórych sklepach na swo-

ich turystycznych 

trasach zauważyli nawet 

opisy produktów w języku 

polskim, ale język angielski 

był konieczny, 

zwłaszcza podczas praktyk. 

Chcieliby pojechać tam jesz-

cze raz? Oczywiście, odpo-

wiadają zgodnym chórem. 

Grażyna Bolimowska Gajda 



 

 Na rynku mu-
zycznym w Pol-
sce swój talent 
prezentuje wie-
lu muzyków i 
wokalistów, nie-
koniecznie są  
specjalistami w 
tej  dziedzinie. 

 Wielu z nich za-
trudnia pisarzy, 
instrumentali-
stów, którzy dla 
nich tworzą lub 

 wchodzą w 
współpracę z 
wytwórnia-
mi,które narzu-
cają im własną 
wizję. 

Na rynku mu-
zycznym nie 
miało możliwo-
ści zaistnieć 
wielu geniuszy 
Czy słyszeliście 
kiedyś o Krzysz-
tofie Zalew-

skim, o rodzeń-
stwie Sienkie-
wicz lub o sio-
strach Przy-
bysz? To wła-

śnie Ich muzyka 
jest niesamowi-
ta. W tym arty-
kule przedsta-
wię wam jedne-
go z najwięk-
szych kompozy-
torów i tekścia-
rzy w Polsce. 

 

Krzysztof Zalew-

ski - polski 

multiinstru-

mentalista, au-

tor tekstów i 

kompozytor. 

Wykonuje 

muzykę rock, 

pop lub heavy 

metal. Sama je-

stem muzykiem 

i jeszcze nie 

spotkałam ko-

goś tak utalen-

towanego jak 

Zalewski. Jest 

osobą niezwy-

kle inteligentną, 

potrafi skoordy-

nować dwie rę-

ce, dwie nogi, 

swój niesamo-

wity głos i za-

grać na 

perkusji 

w tym 

mo-

mencie. 

Jest to 

coś nie-

spotykanego i 

wymaga wiel-

kiej koncentra-

cji i skupienia.  

Zalewski jest je-

dyny w swoim 

rodzaju, cały 

czas stara się 

wybić w show 

biznesie. 
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 Niedoceniani geniusze…  Krzysztof Zalewski 
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Zajęcia uczniów po lekcjach są 

różnorodne, przykładowo spora 

część czas po szkole spędza ak-

tywnie grając w piłkę czy 

jeżdżąc na rowerze.  

W większości przypadków 

młodzież jednak gra w gry z ró-

wieśnikami lub po prostu kor-

zysta z komputera lub telefonu. 

A część uczniów wraca ze 

szkoły i idzie po prostu spać.                                                 

      To uczniowie robią w teorii, 

a co robią naprawdę.  

-Pytając  Natalię i Kamilę z kla-

sy 1 liceum dowiedziałem się, co 

one robią po lekcjach, zazwyczaj 

po powrocie ze szkoły pójdą coś 

zjeść ze znajomymi, wrócą do 

domu, by wieczorem spotkać się 

ze znajomymi.  

To samo pytanie zadałem 

Kacprowi z tej samej klasy, 

który odpowiedział, że po pow-

rocie ze szkoły tańczy.  

Jakub, uczeń klasy 1 technikum 

odpowiada, że po powrocie gra 

w gry lub śpi. 

   Tak właśnie uczniowie spędza-

ją swój czas po szkole. Zajęcia 

uczniów po szkole są w dużej 

mierze różne i zależą od charak-

teru danego ucznia. 

Patryk 

Co uczniowie robią po zajęciach lekcyjnych?  

Jak każdy człowiek , tak i ja 

mam swoje zainteresowania , 

pasje oraz hobby . Od dawna 

interesowałem się piłką nożną. 

Kocham grać i dlatego 

wybrałem ten sport. Gram już 

od 8 lat w klubie sportowym. 

Od małego było widać u mnie 

zainteresowanie w piłce nożnej. 

Kopałem na początku na pod-

wórku, potem rodzice zapisali 

mnie do klubu w mojej wsi - 

Unii Iłów. Grałem tam 6 lat, 

wyrożniałem się i zostałem 

kapitanem, aż w końcu na tur-

nieju w Płocku wypatrzył mnie 

trener Wisły Płock, zaintereso-

wał się mną i zaprosił mnie na 

trening. Byłem bardzo szczęśli-

wy że w końcu ktoś mnie doce-

nił. Pojechałem na trening do 

Płocka i trenerowi podobało się 

jak gram i po kilku tygodniach 

podpisałem kontrakt z  klubem 

Wisły Płock. Bardzo tam mi się 

podobało i dobrze się zaklimaty-

zowałem w klubie. Gram już 

tam 2 lata. Sprawia mi to ogrom-

ną przyjemność . Jestem zado-

wolony , że mogę coś takiego 

robić . Dla osób które grają w 

piłkę, może być to motywacją 

żeby nie rezygnować ze swojej 

pasji i dążyć do wybranego 

przez siebie celu. Trzeba po-

święcać dużo czasu na swoją 

pasję ale warto.                                                                                                          

R. K. 

Moje hobby 
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ARCHIPELAGI LUDZKICH TWARZY 
"Nie wszystkie wyspy leżą za morzami. Zamknij oczy, sięgnij i dotknij najbliższej Ci - cu-

dzej lub własnej - twarzy."  

Mam na imię Edyta. 
Szkic który mnie 
przedstawia wykona-
ła koleżanka z klasy, 

Wiktoria. 

Jest ona osobą, która 
swoją charyzmą 

przyciąga ludzi.  

Zawsze służy pomo-
cą, nigdy nie zostawi 
człowieka w potrze-

bie.  

Zaczyna brakować 
takich osób jak ona, 
zawsze promienieją-

cych i 

chętnych nieść po-

moc.  

Wiktoria kocha zwie-
rzęta, szczególną 
uwagą darzy konie i 
to je właśnie najbar-

dziej lubi rysować.  

Jest dziewczyną o 
wielkim serduszku i 
talencie  i mam na-
dzieję, że to zauwa-

życie. 


