Horoskop
Baran
(21.03-20.04)
Jesteś energiczna. odważna i masz
wieeelki apetyt na życie. Tam gdzie
się pojawiasz, od razu coś się dzieje.
Twój kolor: czerwień podkręca
Twoją
energię...
;P
Byk
(21.04-21.05)
Jesteś spontaniczna, przyjacielska,
masz duże poczucie humoru.
Kochasz bawić się modą, przez co
Twoja szafa pęka w szwach!
Twój
kolor:
biel
Bliźnięta
(22.05-21.06)
Kochana, jesteś skrupulatna i dążysz
do perfekcji w każdej dziedzinie
życia...
Twój kolor: do twarzy Ci we
wszystkich
pastelach
Rak
(22.06-22.07)
I w codziennym życiu, i w modzie
jesteś bardzo naturalna i trochę
marzycielska. Cenisz prostotę i nie
lubisz rzucać się w oczy...
Twój kolor: niebieski we wszystkich
odcieniach
Lew
(23.07-22.08)
Lubisz skupiać na sobię uwagę
otoczenia i nie usiedzisz długo w
miejscu. Wciąż gdzieś Cię gna!
Twój
kolor:
złoty
Panna
(23.08-22.09)
Delikatna oraz wrażliwa z ciebie
osoba. Jesteś estetką i lubisz otaczać
się
ładnymi
przedmiotami.
Roztaczasz
aurę
tajemniczości.
Twój kolor: błękitny i kość słoniowa
Waga
(23.09-23.10)
Oto ty: spontaniczna, żywiołowa i
bardzo kobieca... Moda to Twoj
żywioł, jesteś stylowym znakiem...
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Tego nie znajdziecie w żadnej gazecie!

Twój
kolor:
pastelowy
róż
Skorpion
(24.10-22.11)
Gdy kochasz to żarliwie i całym
sercem, a kiedy nienawidzisz- to
lepiej schodzić Ci z drogi. Dość
często popadasz w skrajności.
Twój
kolor:
czerwień
Strzelec
(23.11-21.12)
Uporządkowana,
pracowita,
lojalna- to twoje zalety. Masz
bardzo silny charakter, wiele
wymagasz od innych i siebie...
Twój
kolor:
czerń
Koziorożec
(22.12-19.01)
Jesteś towarzyska, ciekawa świata,
nade wszystko cenisz sobie
wolność...
Twój
kolor:
zieleń
Wodnik
(20.01-20.02)
Jesteś otwarta, spontaniczna i bez
ogródek mówisz to, co leży ci na
sercu. Czasem taka szczerość,
niestety, przysparza Ci wrogów...
Twój
kolor:
pomarańczowy
Ryby
(21.02-20.03)
Praktyczna i pedantyczna aż do
bólu- to cała ty. W twojej szafie nie
ma
przypadkowych
ubrań:
wszystkie są poukładane fasonami
lub
kolorami.
Twój
kolor:
granat
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W numerze:
Jedziemy na wakacje!
Mamy dwie twarze!

My w sejmie
Taniec to całe
moje życie!
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Wakacje
Od 25 czerwca (w sumie 67 dni 1630 godzin - 97800 minut)
o 9:00 wszyscy z uśmiechem na
twarzy
będą
patrzeć
na
dyrektora i wychowawcę klasy.
Z niecierpliwością czekać będą
na kartki papieru o dumnej
nazwie "ŚWIADECTWO".
Uczniów trzyma w szkole głównie
konieczność uzyskania ocen. Inne
powody są całkowicie nieistotne.
Liczą się tylko oceny!!! A gdy one
już są, nie ma powodu, aby pojawić
się w szkole.
U nas w tym roku nauczyciele
musieli wystawić oceny do 18
czerwca, czyli na tydzień przed
oficjalnym zakończeniem roku
szkolnego. Ta data wskazuje, od
kiedy szkoła na pewno będzie
świecić pustkami, tylko nieliczni
będą krążyć korytarzami. Chociaż
są również klasy zdyscyplinowane i
one w pełnym składzie pojawiły się
w szkole w pierwszy dzień po
radzie.
Była to klasa I technikum.
ŻYCZYMY MIŁYCH
WAKACJI...
;)
Paulina 3cT2
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Dowcip

PODRĘCZNIKI
KUPNO-SPRZEDAŻ!
Od 15 czerwca działa internetowa
giełda podręczników! Wszystkich,
którzy chcą sprzedać lub zakupić
podręczniki do gimnazjum, szkół
średnich
zapraszamy
do
korzystania z giełdy.
Wystarczy
wejść
na
eSochaczew.pl, odnaleźć rubrykę
ogłoszenia i wejść w zakładkę.
Zalogowanie się i wstawienie
ogłoszenia jest BEZPŁATNE.
Prosimy pamiętać jednak o
umieszczaniu jakiegoś kontaktu
przy
ogłoszeniach,
aby
zainteresowani mogli bez problemu
się
skontaktować.
Także w Sochaczewie na ul.
Staszica 40 (przy Straży Pożarnej)
znajduje
się
KsięgarniaAntykwariat, też można tam
zanieść do sprzedaży używane
podręczniki i kupić za niższą cenę!
Życzymy
udanych
transakcji.
Paulina 3cT2
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numeru!
Po pierwszym roku, wszystko
staje się jasne
i łatwiejsze..
Po pierwszym
więcej...

roku

wiesz

Po pierwszym roku znasz
tajniki szkolnego kampusu
i już nie błądzisz!
Znasz więcej ludzi, znasz
nauczycieli. Często też masz
już zaszczyt poznać dyrektora,
wicedyrektorów a także inne
osobistości decydujące o twoim
losie!
Zdecydowanie pobyt w szkole
staje się coraz bardziej
przyjemny.
Nie
jesteś
już
zielony,
zdenerwowany,
przerażony
końcówką semestru, wiesz, że
zawsze jest poprawka .., chyba,
że i tę zawalisz, wtedy ...
znów jesteś po pierwszym
roku!

Pracownica zakłada się ze
współpracującym o to, że
dostanie u szefa dzień wolny
od pracy bez większego
wysiłku.
I oto widząc nadchodzącego
bossa, przybierając dziwną
pozę - udaje żarówkę.
Zdziwiony zastanym stanem
szef, nie pyta, co się stało, a
stwierdza, że osoba którą
zatrudnia
jest
przepracowana i należy jej
się dzień wolny od pracy.
Gestem
ręki
wskazuje
kobiecie wyjściowe drzwi .
Ułamki
sekund
później,
współpracownik
również
udaje
się
do
wyjścia.
Zapytany
przez
pracodawcę :
"a pan co ?" ,
"a ja proszę pana w
ciemności
pracował
nie
będę.."
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Piszemy wiersze
Gdy ciemność nastała jak każdego
Nieważne, gdzie jedziesz na wakacje, w
dnia
góry, nad morze, na spływ kajakowy
Odnajduje gwiazdę, która juz dobrze
czy obóz rowerowy, pamiętaj o
zna
dokumentach!
Widok jej tak często wprawia go w
hipnozę
- Aktualna legitymacja szkolna jest
Jak te piękne oczy co budziły grozę
niezbędna – dzięki niej otrzymasz
Czy to była groza ? Czy ten sen się
zniżki na przejazdy, może też
Katarzyna Wójcik, Martyna Piórkowska. Dorota Rutkowska i
spełni ?
wejściówki do różnych obiektów,
Beat
Chciałby ujrzeć oczy, gdy księżyc
- zadbaj o aktualny paszport, jeśli
będzie w pełni
planujesz wojaże zagraniczne,
- ważne są też legitymacje
Każda łza jest cenna, spływająca
członkowskie organizacji
wolno szlakiem
turystycznych, możesz otrzymać
Gdzie na końcu usta delektują się ich
dzięki nim zniżki.
smakiem
Na pewno musisz zabrać:
Pogrążony w smutku przebywa w
- pieniądze (uwzględnij
ciemnym pokoju
nieprzewidziane wydatki)
Nie mecz pięknych oczu! Zostaw je w
- adresy rodziców, znajomych.
spokoju...
Podejdź do okna, spójrz w te gwiazdę
Nie zapomnij też o właściwym doborze
na niebie
garderoby. Zrezygnuj z wyjściowych
Która mruga radośnie ode mnie dla
ciuchów i pamiętaj, że jedna para
Ciebie
spodni i butów nie wystarczy. Ciepła
kurtka, ciepły sweter są niezbędne.
Te oczy wiedza, gdzie jest Twa druga
Pamiętaj o apteczce, czyli zabierz ze
polowa
sobą bandaże, plastry, środki na
Wprowadzają w stan hipnozy i to nie
przeziębienie, maść na poparzenia
są puste słowa
słoneczne i inne niezbędne. Nie zawsze
Równie piękny uśmiech podaruj mi w
będziesz miał aptekę w zasięgu ręki!
prezencie
Jeśli nawet kochasz improwizację, to
Ja wypełnię Twoje serce, czekającą
pomyśl, czym jechać, gdzie będziesz
księżną
nocować i co będziesz robić.
Nie jest to bajeczka, ona w Twe życie
wkroczy
Pierwsze co zobaczy, będą Twoje
oczy...
Gosia Ia L.O.
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To na co czekaliśmy 10 miesięcy za
i naszych sąsiadów – Niemcy.
chwilę się zacznie. Jakie plany na
Wyjazdy za granicę wydają się
wakacje?
drogie, ale wystarczy poszukać,
Zapytałam kilka znajomych osób, jak
a dobrą ofertę znajdziecie na pewno.
spędzą te 2 miesiące wolne
W tym roku spotykamy tylko
od szkoły. Zdawałoby się, że jest
nielicznych zwolenników wakacji spędzonych
to czas na błogie lenistwo, ale są
w górach, za to zaczyna brakować miejsc na
wyjątki. Wielu uczniów z naszej
organizowanych obozach.
szkoły – głównie
Wyjazdy do Łąkie organizowane
chłopcy, rwie się do pracy. Chcą
przez Związek Harcerstwa
aktywnie spędzić wakacje. Dziewczyny
Polskiego ciągle cieszą
często zostają hostessami, pakują
się ogromnym zainteresowaniem
zakupy w supermarketach, sprzątają i
wśród dzieci i młodzieży.
opiekują się dziećmi znajomych
Co kryje w sobie to miejsce,
rodziców. Za to chłopaki wolą pracę
że każdy kto raz tam pojechał chce wrócić?
w polu przy truskawkach lub
Miła atmosfera
w magazynie. Jeśli ktoś ma możliwość może sprawia, że czujemy się tam dobrze,
wkręcić się do pracy u rodziców, jest to dobry a mimo, że obóz znajduje się
moment na zarobienie paru groszy.
w środku lasu nad jeziorem
Większość uczniów stawia jednak na odpoczynek. niczego tam nie brakuje.
Gdzie? Pewnie jak co roku największe tłumy
Jest kąpielisko z ratownikiem,
spotkamy nad morzem. Mieszkańcy naszego
rowery, łodzie i kajaki. Ceny nie są
miasta często
wysokie, dlatego – polecam.
odwiedzają Koszelówkę, w której można
Jeśli jednak wakacje spędzisz
naprawdę przyjemnie spędzić czas i jest niedrogo. w domu – nie przejmuj się! To
Pojawiają się również
też może być fajne. Zorganizuj z
wielbiciele mazurskich klimatów, którzy cały rok przyjaciółmi imprezę, piknik lub wycieczkę
czekają na rejs po jeziorach
rowerową. Nikt
swoją łajbą. Kilka tygodni na pokładzie żaglówki na pewno nie będzie się nudził.
musi być fajnym przeżyciem.
Poprawkowiczom, którzy część
Kilka osób wyjeżdża
wakacji spędzą przy
za granicę. Aby odpocząć wybierają
książkach – powodzenia! 
głównie Bułgarię lub
Egipt z rodzicami, ale modne są także
ola
Grecja, Portugalia, Włochy i Chorwacja.
Jeśli chodzi o kursy językowe
najczęściej wybieramy Anglię
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Dwie
twarze

W dzisiejszych czasach spotykamy
się z różnego typu młodzieżą, z
dobrze wychowaną oraz zepsutą do
szpiku
kości.
Bardzo
często
przebywamy również z ludźmi,
którzy w szkole zachowują się
normalnie, są spokojni, kulturalni i
pozornie dobrze wychowani, a poza
szkołą i domem pokazują jacy tak
naprawdę
są.
Swój
artykuł
chciałabym poprzeć przykładem z
życia wziętym.
Niedaleko mnie mieszkają
dwie
dziewczyny-koleżanki. W każdą
niedzielę przychodziły do pobliskiego
kościoła modląc się gorliwie, siadały
zawsze w pierwszych rzędach i ze
skupieniem słuchały, co mówił
ksiądz. Po zakończeniu niedzielnej
mszy grzecznie wracały z całą rodziną
do domów.

4
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Którejś soboty, gdy wybrałam się z
koleżanką do klubu, w pewnym
momencie ujrzałam moje „święte”
sąsiadki, ale pomyślałam w końcu
to też dziewczyny i mają prawo się
trochę rozerwać.
Zapomniałam już o nich i poszłam
tańczyć. Jedna z moich koleżanek
źle się poczuła , więc poszłam z nią
do toalety , a tam ku mojemu
zdziwieniu zobaczyłam jedną ze
znajomych
(tę młodszą), która
trzymała w ręku strzykawkę i była z
jakimś nieznanym chłopakiem. Gdy
mnie zobaczyła cała zzieleniała i
szybko wybiegła z łazienki.
Chłopak został i dziwnie spoglądał
na mnie.
Kiedy wyszłam z toalety ich już nie
było w klubie, widocznie bały się,
że powiem swoim rodzicom, a oni
przekażą dalej tę wiadomość.
Tego typu problem występuje na
całym świecie. Nie dotyczy on
jednak tylko dziewczyn, chłopców
oczywiście też. Oni zazwyczaj
zachowują się jeszcze gorzej niż
dziewczyny. Piwo, wódka, imprezy
itd. Coraz więcej jest takich
młodych ludzi, którzy nic dobrego
sobą nie reprezentują, i dla których
liczy się tylko dobra zabawa. Nic
poza tym.
zabzga

TANIEC TO CAŁE MOJE ŻYCIE!!!
Rozmowa z Rafałem Wojtaszkiem uczniem III
et naszej szkoły. Rafał razem z partnerką
Katarzyną Włodarczyk ma klasę taneczną "D"
w tańcach towarzyskich. Na swoim koncie ma
już takie osiągnięcia jak: I miejsce na Grand
Prix Mazowsza- 2008r., VII miejsce w
Mistrzostwach Polsk i- 2010 r., I miejsce w
Ogólnopolskim Turnieju Tańca Towarzyskiego
o Toruński Piernik w Toruniu - 2008r., i wiele
innych...
- Jakie były początki Twojej przygody z
tańcem towarzyskim?
Nie ukrywam, że pewnego dnia z kumplem
wpadliśmy na pomysł, żeby pójść pośmiać się
z chłopaków, którzy tańczą taniec towarzyski,
ponieważ uważaliśmy, że to niemęskie. Teraz
jednak myślę całkiem inaczej, że taniec jednak
jest bardzo męskim zajęciem... Poza tym
dziewczyny lubią chłopaków, którzy umieją
dobrze tańczyć.
- Jakie tańce towarzyskie preferujesz ?
Osobiście bardzo lubię tańce
latynoamerykańskie, ponieważ oddają moją
osobowość i temperament. W tych tańcach
dominuje seksapil, bliskość, dynamika i
spontaniczność.
- Tańczysz już 4 lata. Jaki był Twój
największy sukces sportowy?
Na pewno "Grand Prix Mazowsza", na którym
zająłem z partnerką pierwsze miejsce. Była to
dla nas ogromna satysfakcja oraz jednocześnie
spora motywacja do dalszych działań.
- Co decyduje o Twoich sukcesach?
Upór, determinacja i robienie tego, co
naprawdę kocham.
- Jaka jest recepta na sukces w tańcu
towarzyskim?
Oczywiście trzeba dużo trenować, poza tym,
pracować, pracować i jeszcze raz pracować,
trzeba być także bardzo upartym.
- Jakie wymagania stawia się tancerzom,
chcącym rywalizować w wyższych klasach?
Żeby awansować, para startując w zawodach
musi zdobyć w sumie 200 punktów. Za zajęcie
ostatniego miejsca na turnieju otrzymuje się 5
punktów, dodatkowe punkty przyznawane są

za liczbę pokonanych par. Innym
kryterium jest też pięciokrotne stanięcie
na podium. Dopiero wtedy można
awansować.
- Czy miałeś może jakąś zabawną
sytuację, związaną z tańcem?
Tak i to niejedną. Osoba, która decyduje
się na taniec, musi brać to pod uwagę.
Najbardziej utkwiła mi w pamięci
sytuacja, gdy wykonywałem przejście i
frędzle z sukienki mojej partnerki
zaczepiły się o mój pasek od spodni i nie
mogliśmy przez jakiś czas uwolnić się od
siebie. ;)
- Masz już jakieś najbliższe plany
taneczne?
Oczywiście jest to wyjazd w wakacje na
obóz taneczny, jeśli nie będę miał
poprawki =P. Będą tam szkolenia z
finalistą mistrzostw Polski w tańcach
latynoamerykańskich Michałem Sadczą.
- Gdzie młodzież może się zgłosić, aby
rozpocząć wspaniałą przygodę z
tańcem?
Do trenera Rafała Karbowiaka
Szkoła Tańca "PASJONAT"
Miejski Ośrodek Kultury "Boryszew"
ul. 15 Sierpnia 83, 96-500 Sochaczew
strona www.pasjonat-sochaczew.pl
e-mail adres: taniec@home.pl
nr. telefonu 502 27 87 47
- Dziękuje Ci serdecznie za wywiad i
życzę Tobie i partnerce dalszych
sukcesów.
Dziękuje bardzo
Paulina III ct2
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Filmy kultowe
•

"Ojciec Chrzestny" (1972)
"Ojciec Chrzestny" to brutalny i poruszający
portret sycylijskiej rodziny, która desperacko
stara się zachować swoje wpływy w pełnej
korupcji, oszustw i zdrady powojennej
Ameryce. Oparty na bestsellerowej powieści
Mario Puzo, znakomity film z wielkimi
kreacjami Ala Pacino, Jamesa Caana i Roberta
Duvalla otrzymał dziesięć nominacji do
Oskara i zdobył trzy statuetki, w tym za
Najlepszy Film roku 1972. Obsada: Al Pacino,
Marlon Brando, Diane Keaton.

•

"Titanic" (1997)
Grupa "poszukiwaczy skarbów" przeszukuje
wrak "Titanica" spoczywający na dnie
Atlantyku u wybrzeży Kanady. Brock
obsesyjnie szuka bezcennego diamentu
zwanego "Sercem oceanu", który - jak wierzy przyniesie mu sławę i bogactwo. Pewnego dnia
natrafia na kasetę pancerną, którą udaje się
podnieść z dna morskiego. Ku jego wielkiemu
rozczarowaniu kaseta nie zawiera klejnotu, ale
rysunek przedstawiający młodą dziewczynę z
"Sercem oceanu" na szyi. Z inicjatywy
dbającego o reklamę Brocka rysunek pokazany
zostaje w materiale zarejestrowanym przez
telewizję CNN... Program ogląda sędziwa
Rose Calvert, która w dziewczynie ukazanej na
rysunku rozpoznaje siebie i kontaktuje się
telefonicznie z Brockiem. Wkrótce w
towarzystwie wnuczki Lizzie odbywa podróż
na jego statek badawczy, gdzie jej relacje
przyjmowane
są
początkowo
z
niedowierzaniem. Brock pokazuje Rose
przedmioty wydobyte z wraka statku. Kobieta
wydaje się głęboko poruszona i zgadza się
opowiedzieć wszystkim o wydarzeniach
związanych z katastrofą "Titanica". Obsada:
Catherine Zeta-Jones, Kate Winslet, Leonardo
DiCaprio.

•

"Casablanca" (1942)
Akcja filmu "Casablanca" toczy się w Maroku
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podczas II Wojny Światowej. Jest to historia
niespełnionej miłości Ricka - właściciela
słynnego klubu nocnego, do Ilsy. Do Maroka
przyjeżdża poszukiwany przez hitlerowców
opozycjonista i ofiara obozu koncentracyjnego,
wiecznie ukrywający się Victor Laszlo.
Okazuje się, że kolaborujące władze wiedzą o
jego przybyciu, przez co jego życia znajduje
się w wielkim niebezpieczeństwie. Pomóc
może mu Rick - ale ten nie ma ku temu
żadnego powodu. Po pierwsze nie chce
mieszać się w politykę, chce po prostu robić
swoje. Po drugie - żoną Laszlo jest dawna i
cały czas prawdziwa miłość Ricka - Ilsa. Rick
stanie zatem przed wyborem, choć w istocie
ten bohater wojenny, wbrew swemu
wizerunkowi, odważny i honorowy dokładnie
wie, co musi zrobić...Film został uhonorowany
w 1942 roku trzema Oskarami: za reżyserię,
scenariusz oraz najlepszy film. Obsada:
Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Claude
Rains.

•

"Psychoza" (1960)
Arcydzieło thrillera i suspensu spod ręki
samego mistrza gatunku Alfreda Hitchcocka.
Marion
Crane,
pracownica
agencji
nieruchomości w Arizonie, postanawia
zdefraudować sporą sumę pieniędzy klienta,
przeznaczonych na kupno domu. Chce
rozpocząć całkiem nowe życie u boku swego
kochanka Sama. W drodze na spotkanie z
Samem łapie ją gwałtowna burza z ulewą, więc
zatrzymuje się w przydrożnym motelu
Batesów. Prowadzi go uprzejmy chłopak,
Norman Bates, na pierwszy rzut oka
sprawiający jednak wrażenie bycia pod nieco
zbyt przemożnym wpływem matki. Marion nie
zdaje sobie sprawy jak ponurą tajemnicę
skrywa ten motel i jego właściciel. Wkrótce jej
tropem ruszy detektyw wynajęty przez
pracodawcę, a także Sam i jej siostra.. Obsada:
Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles.

Samorządność to dość obszerne pojęcie.
Wyraz ten sugeruje, że samemu
podejmuje się pewne decyzje, samemu
się rządzi. A „rządzić’’ to znaczy
kontrolować, sprawować pieczę nad
czymś, kierować, dbać o coś. Odnosząc
to pojęcie do nas można powiedzieć, że
samorządność jest wtedy, kiedy mamy
prawo wyrazić własne zdanie, na coś
wpłynąć, czymś pokierować, coś
zmienić. To pojęcie jest różnie
rozumiane, ja przedstawię swoje
doświadczenia
związane
z
samorządnością,
a
przynajmniej
wydaje mi się, że mogę je tak nazwać.
Od niedawna dołączyłam do wolontariatu
działającego
przy
kościele
św.
Wawrzyńca
w Sochaczewie. Trafiłam tam dzięki
mojej nauczycielce od religii, która
kieruje wolontariuszami. Praca, a raczej
działalność wolontariacie, polega głównie
na
pomaganiu
chorym
i
niepełnosprawnym.
Wolontariusze
przyprowadzają chorych na mszę,
uczestniczą w niej, a potem odprowadzają
ich do domów. Nie koniec na tym.
Pomaganie to również wspólne spędzanie
czasu z potrzebującymi, rozmawianie z
nimi. Często przez swoją ‘”inność’’
osoby te są odrzucane, wytykane palcami,
no cóż, takie jest już nasze społeczeństwo.

Otacza nas wielu egoistów, ale na szczęście
nie każdy jest taki.
Mnóstwo
mamy
ludzi
pomocnych,
otwartych na innych, ciepłych. Ja takich
spotykam działając w wolontariacie. Dużo
się przy tym uczę, widzę, jak ludzie radzą
sobie z chorobą, jak z uśmiechem na twarzy
walczą z nią. Dlaczego nazywam to
samorządnością? Bo mimo, że ja mogę tylko
pomagać przy organizacji czasu chorych,
odwiedzać ich w domach, służyć im
przysługą, to mam wpływ. Wpływ na ich
życie. Mogę sprawić, że się uśmiechną,
dotrzymać im towarzystwa, nawet ukoić ból,
nie tylko cielesny.
Wolontariusz daje do zrozumienia choremu,
że nie jest sam, że istnieje dobro, daje
nadzieję. To jest, moim zdaniem
samorządność, bo mogę realizować się w
tym, działać na rzecz innych, coś zmieniać,
łamać bariery międzyludzkie, a co za tym
idzie jednoczyć się z innymi. Wolontariat to
także praca zespołowa, razem możemy
więcej. Podziwiam wszystkich opiekunów
wolontariuszy
za
inicjatywę
i
zaangażowanie w zmienianie rzeczywistości
chorego, a także samych wolontariuszy,
którzy z zapałem chcą w tym uczestniczyć.
To piękne uczucie, kiedy wiem, że coś ode
mnie zależy, że mogę się na coś przydać.
Warto pomagać – po prostu.
W poprzednim numerze drukowaliśmy
pracę „Byliśmy razem”, która zdobyła
główną nagrodę, w tym jedną z prac
wyróżnionych w konkursie Ziemi
Sochaczewskiej „Przywilej decydowania,
czyli samorządność wokół mnie”.
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Pierwsze kroki w sejmie

Nasi w sejmie

1 czerwca przedstawicielki naszej szkoły:
Milena Winnicka, Paulina Słomska i Paulina
Maciejewska pod opieką pani Ewy Chaber
uczestniczyły w XVI sesji Sejmu Dzieci i
Młodzieży. Najpierw w Sali Kolumnowej
odbywały się spotkania z klubami i kołami
poselskimi. Około godziny 10.00 rozpoczęły
się w Sali Posiedzeń Sejmu obrady Sejmu
Dzieci i Młodzieży. Obrady otworzył
Marszałek Sejmu Bronisław Komorowski,
następnie przekazał prowadzenie młodym
marszałkom: Pauli Langerowicz i Jakubowi
Marata.
Na początku przemawiali do młodych posłów
między innymi: Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall, Rzecznik Praw Dziecka i
Prezes Centrum Edukacji Obywatelskiej Jacek Strzemieczny. Następnie głos przejęli
młodzi posłowie.
Obrady zostały podzielone na trzy punkty.
- Pierwszy dotyczył uczczenia dwudziestolecia
samorządności w Polsce.
- Drugi pojektu uchwały Sejmu Dzieci i
Młodzieży w sprawie zaleceń dotyczących
rozwoju
i
umocnienia
samorządności
uczniowskiej. Młodzi posłowie mieli 2 minuty
na przedstawienie swoich poprawek i
przekonanie do nich reszty posłów. Sejm
przyjął z 16 poprawek 14 a 2 zostały
odrzucone. Ostatecznie uchwała razem z
poprawkami została przyjęta. Dokument ten
będzie podstawą do dużej reformy w
samorządach uczniowskich. Przepisy uchwały
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powstały na podstawie wniosków z debat,
przeprowadzonych w polskich szkołach.
- Trzeci punkt zawierał informacje bieżące.
Młodzi posłowie poprosili między innymi: o
przywrócenie Rady Dzieci i Młodzieży oraz
przekazanie Uchwały do szkół z zaleceniem
wprowadzenia jej w życie.
Po zakończeniu obrad o godz. 14:00 odbyły
się sesje warsztatowe. Młodzi posłowie
zostali podzieleni na cztery grupy
tematyczne:
1) Aktywne media w szkole
2) Lider samorządu uczniowskiego
3) Czy samorząd uczniowski może chronić
prawa ucznia? O naszych prawach w szkole.
4) Prawa ucznia, czyli o realizacji
Konwencji o Prawach Dziecka w szkole.
Nasze koleżanki zostały przydzielone do
warsztatu
pt:
"Lider
Samorządu
Uczniowskiego". Tenże warsztat był
prowadzony przez panią Magdę Jurewicz z
Centrum Edukacji Obywatelskiej. W tej
grupie znajdowała się młodzież z takich
województw
jak:
opolskie,
łódzkie,
świętokrzyskie i mazowieckie. Następnie
wspólnymi siłami stworzyliśmy portret
idealnego lidera.
Uważam, że te warsztaty były bardzo
przydatne,
ponieważ
pokazały
i
uświadomiły nam młodym, jaki powinien
być lider, aby dobrze kierować ludźmi.
Mieliśmy okazję przeżyć to, co na
co
dzień mają nasi samorządowcy. Można
śmiało powiedzieć, że było to wspaniałe
doświadczenie i sprawdzenie swoich sił w
polityce.
Paulina 3CT2
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POMAGALIŚMY
20 czerwca w Polsce odbyły się
przedterminowe
wybory
Prezydenta
Rzeczypospolitej.
W
Sochaczewie
frekwencja
wyniosła
55,83%.
Kandydaci
na prezydenta zdobyli
następujące
liczby
głosów:
● Jarosław KACZYŃSKI, Prawo i
Sprawiedliwość: 6.720 głosów (39,77%)
● Bronisław KOMOROWSKI, Platforma
Obywatelska: 6.499 głosów (38,46%)
● Grzegorz NAPIERALSKI, Sojusz
Lewicy Demokratycznej: 2.503 głosy
(14,81%)
● Janusz KORWIN-MIKKE, kandydat
niezależny:
424
głosy
(2,5%)
● Andrzej OLECHOWSKI, kandydat
niezależny:
251
głosów
(1,49%)
●
Waldemar
PAWLAK,
Polskie
Stronnictwo Ludowe: 174 głosy (1%)
●
Marek
JUREK,
Prawica
Rzeczpospolitej:
173
głosy
(1%)
● Andrzej LEPPER, Samoobrona: 123
głosy
(0,7%)
● Bogusław ZIĘTEK, Polska Partia
Pracy:
16
głosów
● Kornel MORAWIECKI, kandydat
niezależny:
14
głosów
W naszej szkole również odbyło się
głosowanie. Oto jego wyniki: zwyciężył
Jarosław Kaczyński (otrzymał 85
głosów),
drugi
był
Bronisław
Komorowski
(73 głosy), trzeci
Grzegorz Napieralski (41), Andrzej
Lepper (35), Waldemar Pawlak (4),
Andrzej Olechowski, Marek Jurek i
Kornel Morawicki otrzymali po 3 głosy.
A Bogusław Ziętek 2 głosy.
g
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POWODZIANOM!
Odpowiadając
na
apel
Mazowieckiego Kuratora Oświaty
zorganizowaliśmy w naszej szkole
zbiórkę darów dla dzieci jednej z
najbardziej poszkodowanych gmin
SŁUBICE
i
GĄBIN.
Oprócz darów rzeczowych
- odzieży, środków czystości,
słodyczy, udało nam się zebrać
przeszło 150 zł od młodzieży na
zakup
butelkowanej
wody
nauczyciele dodatkowo zebrali ok.
300 zł dla uczniów naszej szkoły
dotkniętych
przez
powódź
.

Uśmiechnij
się!
-

-

A teraz wyciągnijcie
karteczki, bo będzie
odpowiedź ustna w
formie pisemnej!
A teraz piszemy
anonimowy test, każdy w
swoim zeszycie!
Nie przepraszaj mnie,
przeproś swój mózg!
Kopanie rowów byłoby
przyjemniejsze niż ta
lekcja!
Odważnie, odważnie,
tablica nie kopie!

Jedziemy na saksy!
Gdzie wyjeżdżamy do pracy?
Zwykle do Wielkiej Brytanii,
Irlandii, na Maltę, Cypr,
do Niemiec, Holandii, USA.
Wciąż najbardziej popularna jest
praca w UK. W Wielkiej Brytanii
pracuje około 300 tysięcy Polaków
(sic!).Tutaj łatwo o zatrudnienie w
gastronomii, hotelarstwie i na
farmach. Najniższa stawka to 4.45
funta na godzinę dla młodych ludzi w
wieku od 18 do 21 lat, a powyżej 21
lat to 5,35. I tyle zarobimy, nie więcej.
Mieszkanie to koszt około 60 funtów,
oczywiście dochodzą jeszcze opłaty
tzw. bills (gaz, woda, elektryczność,
Internet) to około 20 funtów
miesięcznie,
plus
bilety
na
komunikację miejską, która nie jest
tania (bilet tygodniowy to koszt około
14 funtów). Życie w Anglii jest
bardzo drogie, ale warto próbować.
Żyjąc
rozrzutnie,
dużo
nie
oszczędzimy,
ale
chociaż
nie
zmarnotrawimy
wakacji
na
bezczynnym siedzeniu. W Polsce
pracodawcy doceniają takie wyjazdy.
Teraz Irlandia zaczyna cieszyć się
coraz większym powodzeniem wśród
studentów. Jednak Irlandia to jeden z
najdroższych krajów UE. Praca czeka

na studentów, podobnie jak w UK, w
hotelarstwie, turystyce.
USA – tutaj wymagana jest wiza J-1, co
nie zniechęca nas do podejmowania
pracy za oceanem. Studenci są tam mile
widziani. Poza tym Ameryka, kto nie
chciałby jej zobaczyć, jeepy, limuzyny...
Minimalna pensja to 5,25 $ na godzinę.
Praca czeka na nas w sieci hoteli, kasyn,
w parkach rozrywki, w serwisie
sprzątającym i magazynach.
Niemiecki rynek pracy jest wciąż dla
nas zamknięty, ale istnieją agencje
pracy, które organizują sezonowe
zatrudnienie przy zbiorach owoców oraz
opiece nad dziećmi.
Zarobimy
mniej
opiekując
się
dzieckiem, ponieważ dostaniemy tylko
kieszonkowe,
kurs
językowy,
wyżywienie i zamieszkanie, ale
podszlifujemy język.
To propozycje raczej dla studentów
albo uczniów kończących szkołę
średnią, ale ty również możesz
popracować w wakacje, zamiast leżeć
do góry brzuchem.
Za leżenie ci nie zapłacą, więc lepiej
naciskać jakieś guziki, nosić pudła
albo sprzątać w sklepie aniżeli nudzić
się przed telewizorem!
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KRONIKA

TOWARZYSKA

15 FINAŁ KONKURSU
MŁODYCH
DZIENNIKARZY

Uścisk na piątkę!
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Pierwsze miejsce zajęły uczennice
z
zespołu
Szkół
Centrum
Kształcenia Praktycznego Emilia
Olejniczak, Żaneta Olejniczak i
Olga Wawrzyńczak z klasy I
Liceum. Otrzymały one nagrody
ufundowane przez Burmistrza
Miasta Sochaczewa (elektroniczne
translatory)
oraz
dyplomy.
Wyróżnienia
otrzymały
także
Martyna Więckowska i Justyna
Basior z tej samej klasy.
Co
z tą ręką?
Wszystkie
uczennice napisały
artykuły pod czujnym okiem p.
Grażyny Bolimowskiej – Gajdy.
Temat konkursu nie był łatwy, ale
razem uporaliśmy się z nim.
Nasza gazetka została zauważona,
również jako jedyna, która ukazuje
się w szkole średniej i to raz w
miesiącu. Inne szkoły średnie nie
mogą
się
pochwalić
takim
sukcesem, one po prostu nie
wydają żadnych gazetek.
Finał
Konkursu
Młodych
Dziennikarzy odbył się po raz 15 i
był bardzo udany, zwłaszcza dla
nas.
Zabzga

czyli Francja Elegancja Dyskrecja Grecja
Spotkajmy się!
Porozmawiajmy, a może umówmy się...

15 czerwca w Miejskim Ośrodku
Kultury w Boryszewie odbył się
15 Finał Konkursu Młodych
Dziennikarzy. Zaczęło się około
godziny 10.00 a skończyło około
15 00. Na spotkanie przybyło
wielu młodych
i utalentowanych dziennikarzy,
począwszy od klasy 3 szkoły
podstawowej aż po uczniów
szkół średnich. Uroczystością
kierowała znana dziennikarka p.
Jolanta Śmielak -Sosnowska. Na
początku odbyło się krótkie
przedstawienie poszczególnych
gazetek.
Następnie mikrofon
przejęła dziennikarka radiowa p.
Izabela
Goryniak,
która
opowiedziała nam o swojej pracy
i różnicach między pracą w
radiu, a pracą w gazecie.
Ochotnicy
przeprowadzili
wywiad na temat powodzi. Kilku
cennych rad udzielił nam
dziennikarz prasowy p. Sławomir
Burzyński. Po tym pouczającym
wprowadzeniu odbyła się 15
minutowa przerwa. Gospodarze
przygotowali
nam
smaczny
poczęstunek.
Wróciliśmy i
wtedy
nastąpiło
uroczyste
ogłoszenie wyników i rozdanie
nagród dla autorów najlepszych
tekstów publicystycznych.
Do konkursu przystąpiło 12
drużyn. Temat artykułu brzmiał
„Przywilej decydowania, czyli
samorządność wokół mnie”.

Do zobaczenia na maturze!
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