
Studniówka to dla uczniów 

szkół średnich pierwszy bal, na 

którym czują się już dorośli.  

To wspaniały wieczór oczeki-

wany z niecierpliwością. 

Bal przypomina o tym, że za 

około 100 dni młodzież przystą-

pi do tak trudnego i ważnego 

egzaminu, jakim jest matura. 

Studniówkę punktualnie o go-

dzinie 20.00 otworzyła uroczy-

ście pani dyrektor Ewa Grodzic-

ka, która przypomniała maturzy-

stom, że już tylko sto dni dzieli 

ich od najważniejszego egzaminu 

w życiu. Prosiła, by postarali się 

wykorzystać ten czas jak najle-

piej, jak najowocniej. Życzyła 

również udanego balu, pełnego 

niezapomnianych wrażeń. Na po-

czątku nie mogło zabraknąć polo-

neza, podczas którego uczniowie 

zaprezentowali się wspaniale. Po 

przerwie na obiad, kiedy tylko 

zaczęła grać muzyka, na parkiecie 

od razu zrobiło się tłoczno.  
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 Piszesz opowiadania, wier-

sze, a może piosenki? Twój pokój 

zdobią obrazy, które sam namalowa-

łeś? A może robisz ciekawe bądź 

nietypowe zdjęcia? Nasza redakcja 

czeka, by to właśnie Twoje dzieło 

zamieścić na stronach naszej gazety. 

Jeśli nie chcesz, by w czasopiśmie 

widniało Twoje nazwisko, to nic 

prostszego! Wystarczy, iż wyślesz 

swoją pracę na e-mail  gaze-

ta.supermechanik@gmail.com          

i podpiszesz się swoim pseudoni-

mem. Za nadesłane materiały ser-

decznie dziękujemy.  

 W szkolnej społeczności 

nastał czas konkursów. Moż-

na wziąć udział  w recyta-

cji, opracowaniu osobistej interpre-

tacji jednego z wierszy Wisławy 

Szymborskiej, nagraniu etiudy fil-

mowej czy też w konkursie na 

wiersz miłosny. Każdy znajdzie coś 

dla siebie, więc nie ma na co czekać, 

tylko trzeba podjąć odpowiednie 

kroki. Powodzenia!  

 
Dominika Mazur  

redaktor naczelna 
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Samorząd Szkolny podsumował 

najważniejsze działania charyta-

tywne realizowane  w I semestrze . 

Podczas akcji „Znicz” udało się 

zebrać 389.50zł.  Pieniądze te zo-

stały przekazane dla najbardziej 

potrzebujących podopiecznych 

PCK. Wielka Orkiestra Świątecz-

nej Pomocy zorganizowana w 

szkole przyniosła nam sumę 

300.88 zł. 121 złotych zasiliło 

konto fundacji na rzecz osób nie-

widomych i niepełnosprawnych 

”Szkoło Pomóż i Ty”. Kwota 90 zł 

wpłynęła na konto Fundacja Dzie-

ciom „Idziemy Razem” z przezna-

czeniem na leczenie Moniki Osiń-

skiej. Podsumowaliśmy także 

Ogólnopolską akcję „Góra Gro-

sza”, której celem  jest zbiórka 

funduszy na rodzinne domy dziec-

ka.  Na ten cel przeznaczyliśmy 

79.20 zł.                                                                                               

 Działania te nie byłyby 

możliwe, gdyby nie życzliwość 

całej społeczności Mechanika.     

Dlatego Samorząd Szkolny dzię-

kuje dyrekcji, nauczycielom, pra-

cownikom szkoły i uczniom za 

wsparcie organizowanych przez 

nas działań charytatywnych.     

 Wiceprzewodnicząca Samorządu Szkolnego 

Anna Pawłowska                                                                                

Członek Samorządu Szkolnego Karolina Zatoń 

Pomagamy innym 

mailto:gazeta.supermechanik@gmail.com
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NIECH ŻYJE BAL ! 

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

Ślubujecie?  Ślubujemy ! 

W naszej szkole dnia 17 stycz-

nia miało miejsce 

ślubowanie klas I. 

Wśród zaproszo-

nych gości obecny 

był komendant Po-

wiatowej Komen-

dy Policji w Ra-

domsku. Na po-

czątku przewodni-

czący klas I oraz 

wszyscy pierwszo-

klasiści ślubowali 

na sztandar szkoły: 

pilność, uczci-

wość, pracowitość i przyniesie-

nie dobrej sławy szkole. Na-

stępnie głos zabrała pani dy-

rektor Ewa Grodzicka.  Wspo-

mniała o tym, że ślubowanie 

do czegoś zobowiązuje. Póź-

niej przemawiał pan komen-

dant. Życzył wszystkim ślubu-

jącym, przede wszystkim kla-

som mundurowym wytrwania 

w tym, co ślubowali.  

Po części oficjalnej 

nastąpiła część arty-

styczna przygotowana  

pod czujnym okiem 

pani profesor Marty 

Presz.  

Życzymy, aby ucznio-

wie klas pierwszych 

dochowywali tych za-

sad, które zostały za-

warte w Rocie Ślubo-

wania i przyjemnej   

atmosfery przez wszystkie lata 

nauki w naszej szkole. 

Kamil Cudak, II LDS 

Zabawa trwała do białego rana.  

Sala była pięknie przystrojona, 

a stoły uginały się od eleganc-

ko przygotowanych potraw. 

Wychowawczynie matural-

nych klas oraz pani dyrektor 
otrzymały od wychowanków 

piękne bukiety kwiatów. 

Szczególne wyrazy podzięko-

wania 

od 

uczniów 

skiero-

wane 

były w 
stronę 

rodzi-

ców.  

Bez ich 

pomocy 

nie było-

by tego 

balu, do którego z nutką senty-

mentu młodzież powracać bę-

dzie jeszcze wiele razy. 

W ten wyjątkowy wieczór 
wszyscy bawili się wspaniale. 

   
 Dorota Ozga, III LDP 



FERIE ZIMOWE - dwutygodni-

owa przerwa od nauki potocznie 

nazywana przez uczniów ,,labą'' . 

W tym roku nasze województwo 
miało przyjemność spędzić je    

w pierwszym terminie 

(20.01.2014r - 02.02.2014r). Co 

prawda pogoda na ferie zimowe 

zbytnio nam nie dopisała, ale 

uczniowie naszej szkoły i tak 

jak powinniśmy odczytywać 
dzieła literackie, ale również 
czym się kierować, pisząc 
swoje własne utwory. Autor-
ka opowiedziała nam o swo-
im spotkaniu z Wisławą 
Szymborską i o niespełnio-
nych marzeniach, by napisać 
z nią wywiad - rzekę. Wspo-
minała swoją młodość, cyto-
wała ulubione utwory. Mówi-
ła z pozoru banalne rzeczy, 
przytaczała codzienne sytu-
acje, a jednak przekazała 
wiele cennych wskazówek. 
Mnie najbardziej w pamięci 

Marta Fox 
jest popu-
larną pisar-
ką i felieto-
nistką. 7 
lutego poja-
wiła się w 
Miejskiej 
Bibliotece 

Publicznej, by poprowadzić 
warsztaty z młodzieżą. Zaję-
cia dotyczyły twórczości Wi-
sławy Szymborskiej, ale 
przede wszystkim ukazały 
nam zafascynowanie p. Fox 
noblistką. Pisarka wyjaśniła, 

utkwiło to, iż ważne jest by-
śmy pisali dla zwykłego czło-
wieka, jak powiedziała sama 
Marta Fox: "Chciałabym stwo-
rzyć książkę dla ludzi, którzy 
lubią czytać wiersze, ale nie-
koniecznie wiedzą, czym jest 

metafora”. 

 Pisarka poinformowała nas 
także o organizowanym kon-
kursie. Wystarczy wybrać do-
wolny wiersz Wisławy Szym-
borskiej i napisać swoją inter-

pretację. Do dzieła! 

        Dominika Mazur, II LDS 
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bawili się świet-

nie. Większość 

osób spędziła ten 
czas w domu, z 

przyjaciólmi lub 

na imprezach. 

Warto wspom-

nieć, że styczeń 

był okresem sza-

leństw na studni-

ówkach. Inni 

spędzili czas 
na ,,poprawkową'' 

naukę, ale... były 

też osoby, które 

mimo wszystko 

wybrały się w 

góry poszarżować 

na... sztucznym śniegu. 100% 

pytanych uznało,że ferie były 

udane. Teraz czekamy na wa-
kacje. Moi drodzy, przecież do 

27 czerwca nie jest aż tak da-

leko! :) 
 

Aleksandra Kisiołek, II LDS 

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

Fox o Szymborskiej 

Ciepłe (choć zimowe) ferie dwutygodniowe! 

  Noworoczny Nordic 

Walking za nami!. Marsz odbył 

się 4 stycznia i liczył blisko 12 

kilometrów. Mimo zimowej 

pory dominowała wiosenna au-

ra. Społeczność Mechanika ak-

tywnie uczestniczyła   w mar-

szu prowadzonym przez pana 

Tadeusz Kiełbika. Do akcji 

przyłączył się pan Grzegorz 

Szymczak - Naczelnik Wydzia-

łu Edukacji w Starostwie Po-

wiatowym w Radomsku.                                                 

Nordic Walking organizowany 

jest w ramach projektu „Na no-

gach po zdrowie”.  Kolejne 

spotkanie już niebawem! 

Robert Koniarski 

Noworoczny  
Nordic Walking 



Poskutkowało to natychmiastowym 

skazaniem biskupa na śmierć. W 

przeddzień egzekucji napisał on list 

Walentynki to coroczne święto 

zakochanych przypadające na 

14 lutego. Nazwa pochodzi od 

św. Walentego, który to według 

legendy, złamał zakaz cesarza 

rzymskiego i, jako biskup, bło-

gosławił śluby legionistów. 

Władca ten za namową dorad-

ców zabraniał młodym mężczy-

znom wchodzić w związki mał-

żeńskie, ponieważ uważał, że 

lepszymi żołnierzami są tacy, 

którzy nie posiadają rodzin. 

Walenty został osadzony w 

więzieniu, gdzie podobno zako-

chał się w niewidomej córce 

swojego strażnika. Dziewczyna pod 

wpływem miłości odzyskała wzrok, 

o czym dowiedział się cesarz.   

do swojej ukochanej, podpisując 

się w nim „Twój Walenty”. Eg-

zekucję wykonano właśnie 14 

lutego. 

      Owego dnia zakochani obda-

rowują się walentynkowymi upo-

minkami i starają się spędzić ten 

dzień w swoim towarzystwie. 

Wielu ludzi powtarza, że uczucia 

do drugiej osoby należy okazy-

wać przez cały rok, a nie tylko w 

wyznaczonym terminie. Jest w 

tym wiele racji, jednak nie zapo-

minajmy, że jest to święto na 

cześć wszystkich zakochanych. 

Być może, dzięki temu jest to 

także idealny moment na wyznanie 

komuś swoich uczuć.  

Zuzanna Albrych, II LDS 
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Czas na miłość ! 

mie. Poza tym od wielu lat w spisie 

lektur obowiązkowych widnieją te same 

dzieła. Rzadko mają miejsce zmiany.  

Gdyby wprowadzono więcej współcze-

snych tekstów,  młodzież z większą 

chęcią czytałaby je. O zdanie w tej 

sprawie zapytałam Annę, jedną z 

uczennic klasy II LDS:                                 

„Świat współczesny stwarza inne możli-

wości spędzania wolnego czasu niż 

czytanie. Powstają portale społeczno-

ściowe, które dla młodych ludzi są  

  

W obecnych czasach uczniowie 

coraz rzadziej czytają lektury. Inne 

zajęcia i obowiązek to pierwszy po-

wód ich zniechęcenia. 

   Literatura, a co 

za tym idzie, obo-

wiązkowe czytanie 

lektur od zawsze 

były podstawowym 

elementem w na-

uczaniu języka 

polskiego. Jednak 

w dzisiejszych cza-

sach młodzież nie 

czuje zapału do 

sięgania po lektury 

i czytania ich, choć 

jest to bardzo waż-

ne, gdyż również 

od tego zależą 

oceny i dobrze zdana matura. 

   Książki bliżej pozwalają poznać dzie-

je omawianej epoki, rozwijają umiejęt-

ności pisania i mogą stanowić rozryw-

kę. Więc dlaczego coraz mniej czyta-

my? Dzieje się tak, gdyż dla uczniów 

jest to przymus. Są zobowiązani do 

przeczytania danej lektury, dlatego że 

jest ona obecna w omawianym progra-

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

             Lektury- obowiązek czy rozrywka? 
atrakcyjniejsze i bardziej wartościowe. 

Zrozumienie lektur natomiast staje się 

coraz większym wyzwaniem. Zniechę-

cająco działa na uczniów fakt, iż czyta-

nie lektur to obowiązek”. 

 Podobnie wypowiedziała się 

inna uczennica klasy II LDS:       

„ Moim zdaniem niechęć do 

czytania wynika z poczucia, iż 

mamy narzucone coś z góry, a 

my tego nie lubimy i buntujemy 

się w każdy możliwy sposób. 

Druga kwestia jest taka, iż  

lektury bywają  po prostu nud-

ne”. Kolejnym argumentem, 

dlaczego mało czytam - są 

ogólnodostępne „ściągi” i opra-

cowania. Uczniowie zamiast 

dogłębnie poznać treść utworu 

i wspomóc się pomocami dy-

daktycznymi, wybierają tę łatwiejszą 

drogę, czyli lekturę w pigułce. Gdyby 

młodzież miała większy wpływ na oma-

wiane dzieła, na pewno byłby to skok w 

współczesność, książki opisywałyby 

życie, które ją otacza, a frekwencja w 

bibliotece znacznie by wzrosła. 

 

  Daria Bujacz, III LDS 



W naszej szkole realizowany jest  pro-

gram Comenius Partnerskie Projekty 

Szkół. Celem tego programu jest 

przede wszystkim rozwijanie wśród 

młodzieży wiedzy o różnych narodach, 

poznawanie innych kultur i zachęcanie 

do nauki języków obcych. Czas reali-

zacji projektów Comenius Partnerskie 
Projekty Szkół wynosi 2 lata. W wy-

mianie biorą udział uczniowie oraz 

kadra nauczycielska z krajów partner-

skich. Do tej pory odbyły  się wyjazdy  

do: Grecji, Niemiec, Szkocji i na Ło-

twę.  

Najbliższy wyjazd planowany jest na 

przyszły tydzień (16 - 21 II 2014). 

Aby wziąć udział w wymianie, należa-

ło przystąpić do konkursu i przygoto-

wać plakat oraz dołączyć angielską 

piosenkę związaną z tematyką przemo-

cy.  

PRZYGOTOWANIA 

“Samo przygotowanie plakatu na 

konkurs było bardzo pracochłonne, 

zajęło mi  2 tygodnie. Wiedziałam że 

pomimo starań  mogę nie zostać wy-

brana. Jednak ta myśl motywowała 

mnie chyba najbardziej.  – wypowiada 

się Ewelina Kowalczyk z klasy II LDS. 

“Ewelina nie zdradzała nam 

szczegółów dotyczących jej plakatu. 

Wiedzieliśmy tylko tyle, że poświęca 

mu bardzo dużo czasu i że zależy jej na 

wygraniu. Naszym zdaniem zasłużyła 

sobie na ten wyjazd. Jesteśmy z niej 

dumni.” – wypowiadają się znajomi 

Eweliny. 

O swoich przygotowaniach opowie-

dzieli nam również inni uczestnicy 

konkursu. 

„Robienie projektu zajęło mi ok. 8 dni. 

Mój projekt przedstawiał dwie scenki o 

zaprzestaniu przemocy i dwa krótkie 

hasła: stop przemocy i bądź przyjazny” 

- wspomina Piotr Mularczyk, uczeń 

klasy I TME 

„Plakat wykonywałam kilka wieczo-

rów, na początku spisywałam wszyst-

kie pomysły, hasła i potem wybierałam 

najlepsze i planowałam rozkład. Z 

efektu jestem średnio zadowolona, 
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gdyż mógłby być lepszy. Plakat poka-

zywał różne akty przemocy i hasła 

promujące właściwe zachowanie wo-

bec tych zjawisk.” Tak o swoich przy-

gotowaniach opowiedziała nam Justy-

na Gałwa, uczennica klasy II LDS. 

Wioletta Ojrzyńska z III LMA z kolei 

podkreśla, że już po raz trzeci próbo-
wała wziąć udział w wymianie. I tym 

razem wreszcie się jej udało.  

DZIEŃ WYNIKÓW 

 

Ogłoszenie, kto zostanie wybrany, było 

ekscytującym momentem dla każdego 

uczestnika . Uczniowie zostali po-

proszeni do szkolnej biblioteki . Każdy 

z nich czekał w napięciu, czy otrzyma 

nagrodę. Laureatem zostali: Ewelina 

Kowalczyk, Justyna Gałwa, Piotr Mu-

larczyk i Wioletta Ojrzyńska. W 

następnych dniach uczniowie poznali 

przebieg całego wyjazdu. Or-

ganizowane mają być różnego rodzaju 

wycieczki  oraz na zakończenie  uroc-

zysta kolacja. W czerwcu uczniowie z 

ZSP1 pod swój dom przygarną na ty-

dzień uczniów, u których sami spędzili 

5 dni. Ciężka praca się opłaca, jeżeli 

sami uwierzymy w swoje możliwość i 

wiemy, czego chcemy, w taki sposób 

osiągniemy swój cel. 

 

DLACZEGO WARTO BRAĆ 

UDZIAŁ W TAKIM PROJEKCIE ?  

 

Wzięcie udziału w tego typu  projekcie 

umożliwia uczniom rozwój swoich 

umiejętności a także uczy poznawania 

świata w ciekawy sposób. Staje się 

okazją do ćwiczenia języków obcych 
i zaciśnięcia więzi między innymi kra-

jami. 

 

CZY TO JUŻ KONIEC ?  

 

Mamy nadzieję, że w następnych la-

tach w naszej szkole dalej będę organi-

zowane podobne projekty związane z 

wymianami uczniów z różnych krajów, 

które będą cieszyć się podobnym zain-

teresowaniem i przyniosą wiele korzy-

ści. 
 

A. Bąkowicz, A Kowalczyk, II LDS 

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

WYMIANA SZKOLNA  

WIDZIANA OCZAMI UCZNIÓW „Aby Polska była 

Polską” 

Pod takim hasłem w obecnym ro-

ku szkolnym w Mechaniku reali-

zowany jest międzyprzedmiotowy 

projekt edukacyjny, obejmujący 

zakres nauczania z historii, języka 

polskiego  i WOK-u. Autorką i 

koordynatorką przedsięwzięcia jest 

pani Anna Wojciechowska. Celem 

projektu jest rozwijanie zaintereso-

wań artystycznych, literackich i 

historycznych, a także uwrażliwie-

nie i wzmocnienie postaw patrioty-

zmu wśród młodzieży. Pierwszy 

etap tego projektu już za nami. 

Podczas prezentacji efektów dzia-

łań w świetlicy szkolnej młodzież 

zgłębiała tematykę stanu wojenne-

go w Polsce. Po prezentacji multi-

medialnej można było wysłuchać  

Jacka Kaczmarskiego „Mury” w 

wykonaniu Dominiki Rak a także 

obejrzeć wystawkę  prac  malar-

skich związanych z tym okresem. 

Na podsumowaniu pierwszego 

etapu projektu obecni byli ucznio-

wie klas: 2 Lds, 2 Lma i 2 Lmb. 

Pozostałe dwa etapy przedsięwzię-

cia będą realizowane kolejno: luty-

kwiecień 2014 i maj-czerwiec 

2014. Szczegółowe informacje na 

temat projektu można uzyskać u 

nauczycieli języka  polskiego, hi-

storii i WOK-u.    

Kamil Cudak, II LDS 

       



do serc publiczności -czego 
dowodem są komentarze 

dające się słyszeć na sali: 

"Znakomity występ, chłopcy 
brzmią rewelacyjnie, świet-
nie prezentują się na scenie. 
Wzbudzają szczery zachwyt 
i podziw zarówno wśród 
młodszej ,jak i nieco starszej 
publiczności. Pomysł założe-
nia zespołu - genialny "-
skomentowała pani Aldona 

Skiba. 

Zarówno nauczyciele, jak 
również rówieśnicy naszych 
artystów pozytywnie podcho-
dzą do pomysłu założenia 
kapeli: "Puchacz" może rów-
nież liczyć na wsparcie ze 
strony rodziny .Mamy wyko-
nawców to ich pierwsze fan-
ki, które w wolnym czasie 
przychodzą na próby zespo-
łu .Są dumne z sukcesów 

swoich pociech.  

Media zalewają nas różno-
ściami na rynku muzycznym. 
Co umożliwia nowo powsta-
łym zespołom wybić się z 

kręgu codzienności? 

"Puchacz"- to zespół założo-
ny przez pięciu uczniów z 
Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 im. Stanisława 
Staszica w Radomsku. Już 
odnosi swoje pierwsze suk-

cesy!  

"Postanowiliśmy założyć gru-
pę, gdyż bardzo lubimy punk 
rocka. Słuchaliśmy tej muzy-
ki od małego. Jest to również 
dobry sposób, by w jakimś 
stopniu wyrazić samego sie-
bie i stosunek do świata-
bunt"- mówi Kamil Stojanow-
ski-jeden z członków zespo-

łu.  

Kapela ma już za sobą 
pierwszy publiczny występ, 
do którego przygotowywała 
się pod bacznym 

okiem katechety.  

"Właściwie wszy-
scy uczą się od 
podstaw, ale 
słuch mają i szan-
sę na efekty du-
że”. - ich pracę 
podsumował Le-

opold Bałdys.  

Akademia bożo-
narodzeniowa, w 
której udział wziął 
zespół "Puchacz", 
przyniosła chłopa-
kom wielką sławę. 
Połączenie trady-
cyjnych kolęd z 
ciężkim brzmie-
niem gitar trafiło 
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W rytmie rocka!   
Latem i jesienią próby ze-
społu" Puchacz" odbywały 
się na działce u jednego z 
artystów -Sławomira Konika. 
Teraz, dzięki życzliwości pa-
ni dyrektor Ewy Grodzic-
kiej ,która w zimowe wieczo-
ry udostępnia chłopakom 
szkołę, mogą oni kontynu-

ować próby.  

Dzięki wierze jaką  pani dy-
rektor pokłada w swoich 
uczniach, mogą oni rozwijać 

swoje pasje i umiejętności. 

Miejmy nadzieję, że powiodą 
się wszystkie plany związa-
ne z zespołem "Puchacz". 
Życzymy dalszych sukcesów 

i rozwoju kariery!    

 

Renata Knychalska,  II LDS 

 

 



It's the amazing way I feel with you 
That keeps every day feeling new. 
 
O my dear Valentine 
What is life? 
Life is love 
What is love? 
Love is kissing 
What is kissing? 
Come here and I will show you  

ADZ 

LOVE POEMS  

Here are some examples of love 

poems you can easily use to 

send a Valentine’s Card to your 

girlfriend or boyfriend. Good 

luck. 

Roses are red, violets are blue, 
grass is green and I love you. 
 
 
I'm sending you hugs 
and kisses too  
so that you know I LOVE 
YOU 
 
When you told me" I love 
you" 
 I didn't know what to do.  
 
It's the way you look at 
me 
It's the way that you kiss 
my cheek 

HAPPY               

VALENTINE’S DAY  

February 14th is known as 

Valentine's Day. It is mainly 

celebrated by young people 

who give symbolic gifts to peo-

ple they love. They also send 

special greeting cards with po-

ems or declarations of love. It 

is also commonplace to give 

the beloved flowers or candy 

on that day. The young claim it 

adds colour to their everyday 

life so they enjoy it very much. 

ADZ  

E N G L I S H  S E C T I O N  

Everyone who wants to join us contact: Mrs Wioletta 

Ciupińska – ZSP1 English teacher.  
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ITALY is waiting for 

them… 

Next week Mrs Alina Dziegieć and Mrs 

Monika Zając are going to Italy. They 

are flying with the students: Piotr Mu-

larczyk z kl. I TME, Ewelina Kowalczyk 

i Justyna Gałwa z kl. II LDS and Wio-

letta Ojrzyńska z kl. III LMA    

CW 

 

TEST YOURSELF 

– BE FIRST and 

THE BEST 

What occurs twice in a lifetime, but once 

in a year. Twice in a week but never in a 

day? 

The results bring to Mrs Ciupińska. 

That is our section dedicated 
funny jokes, pictures or quotes 

in English. If you think you 
have a terrible day and you are 
in a bad mood remind yourself 

about these things .        
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Zbiór Poezji Niemieckiej 

Już po raz 11 nasza szkoła jest 

organizatorem powiatowego Fe-

stiwalu Poezji i Współczesnej 

Piosenki Niemieckiej. W tym 

roku odbywać się on będzie pod 

honorowym patronatem Wyższej 

Szkoły Lingwistycznej w Czę-

stochowie oraz  telewizji NTL 

Radomsko.   

 Festiwal odbywa się w czterech  

kategoriach: 

- najpiękniejsza recytacja wybra-

nego utworu w oryginale, 

- najpiękniejsza interpretacja po-

etycka – poetyckie tłumaczenie 

na język polski,  

- wykonanie utworu muzyczne-

go z własnym podkładem,  

- wykonanie ilustracji do dowol-

nego wiersza(technika dowolna). 

Po raz pierwszy do naszego 

przedsięwzięcia zaprosiliśmy 

również młodzież szkół gimna-

zjalnych całego powiatu.  

Finał przewidziany jest na 21 

lutego (piątek) na godz. 10:00 w 

sali kameralnej MDK w Radom-

sku. 

Wszystkim uczestnikom dzięku-

jemy za wzięcie udziału a opie-

kunom za trud  przygotowania.  

 

 Organizatorzy 

 mgr Marzena Wieciech 

 mgr Monika Rakowska 

  

Das Mἄdchen aus der 

Fremde 
In einem Thal bei armen Hirten  

Erschien mit jedem jungen Jahr, 

 Sobald die ersten Lerchen schwirrten,  

Ein Mἄdchen, schὃn und wunderbar. 

 

Sie war nicht in dem Thal geboren,  

Man wuβte nicht, woher sie  kam;  

Und schnell war ihre Spur verloren, 

 Sobald das Mἄdchen Abschied nahm. 

 

Beseligend war ihre Nahe,  

Und alle Herzen wurden weit;  

Doch eine Würde, eine Hὃhe 

 Entfernte die Vertraulichkeit. 

 

Się brachte Blumen mit und Früchte, 

 Gereift auf einer andern Flur,  

In einem andern Sonnenlichte,  

In einer glücklichern Natur. 

 

Und teilte Jedem eine Gabe, 

 Dem Früchte, Jenem Blumen aus; 

 Der Jüngling und der Greis am Stabe,  

Ein jeder ging beschenkt nach Haus. 

 

Willkommen waren alle Gἄste;  

Doch nahte sich ein liebend Paar, 

 Dem reichte sie der Gaben beste, 

 Der Blumen allerschὃnste dar. 

Friedrich Schiller 

Borchert - Abendlied 

Warum, ach sag, warum 

geht nun die Sonne fort? 

Schlaf ein, mein Kind, und trἄume 

sacht, 

das kommt wohl von der dunklen 

Nacht, 

da geht die Sonne fort. 

Warum, ach sag, warum 

wird unsere Stadt so still? 

Schlaf ein, mein Kind, und trἄume 

sacht, 

das kommt wohl von der dunklen 

Nacht, 

weil sie  dann schlafen will. 

 

Warum, ach sag, warum 

brennt die Laterne so? 

Schlaf ein, mein Kind, und trἄume 

sacht, 

das kommt wohl von der dunklen 

Nacht, 

da brennt sie lichterloh! 

 

Warum, ach sag, warum 

gehn manche Hand in Hand? 

Schlaf ein, mein Kind, und trἄume 

sacht, 

das kommt wohl von der dunklen 

Nacht, 

da geht man  Hand in Hand. 

 

Warum, ach sag, warum 

ist unser Herz so klein? 

Schlaf ein, mein Kind, und trἄume 

sacht, 

das kommt wohl von der dunklen 

Nacht, 

da sind wir ganz allein. 

 

                       Roman Herberth 

Mondnacht 

Es war, als hἄtt der Himmel 

 Die Erde still geküsst, 

 Dass sie im Blütenschimmer  

Von ihm nun traumen musst. 

 Die Luft ging durch die Felder,  

Die Ähren wogten sacht, 

 Es rauschten leis' die Wἄlder,  

So sternklar war die Nacht. 

Und meine Seele spannte  

Weit ihre Flügel aus, 

Flog durch die stillen Lande, 

 Als flὃge sie  nach Haus. 

                                       Eichendorff 

Festiwal Poezji i Współczesnej 

Piosenki Niemieckiej 



Odcinek 3 

-Wyczuwam Twą potęgę, ale my jesteśmy 

w przewadze liczebnej. Jeśli jesteś w po-

trzebie, pomożemy Ci, ale jeśli przycho-

dzisz w złych lub niegodnych zamiarach, 

odejdź póki czas i zapomnij o tym miejscu, 

a darujemy ci życie. 

Nie było odwrotu, wiedziałem, że to jest ta 

chwila, kiedy muszę wyzbyć się wszelkich 

wątpliwości i przystąpić do działania. Po-

czułem, jak przepływa przeze mnie moja 

Magia, uniosłem dumnie głowę i rzekłem w 

prastarym języku: 

-Jam jest Samael, ostatni z żyjących Pra-

dawnych, władający Energią żywiołów, 

Pan tego co ludzkie i tego co niezrozumia-

łe, Król Śmierci i Życia. Jam jest Zbawcą 

naszej rasy. 

Wtedy do mych uszu dobiegł dźwięk, któ-

rego się najmniej spodziewałem. Był to.. 

śmiech. Głośny, tubalny, rozbrzmiewający 

echem w uszach śmiech, który nagle został 

przerwany słowami:  

-Udowodnij! 

I nagle złoty opar wybuchnął, osadzając się 

pyłem na moim ubraniu. Rozproszyło mnie 

to tak bardzo, że dopiero po chwili ujrzałem 

cztery, złowieszcze mandragory szybujące 

w mym kierunku. Były niesamowite. 

Pierwszy raz zobaczyłem kogoś ze swej 

rasy. Ogromne, rozłożyste skrzydła i smu-

kłe, łuskowate sylwetki, emanowały cu-

downym pięknem. Każdy z nich miał inny 

odcień czerwieni bądź pomarańczu, ale 

była jedna niezwykła rzecz, która je łączy-

ła. Były to oczy. Czarne niczym smoła, w 

której ktoś zatopił szmaragd. Stałem tam 

jak zahipnotyzowany, kiedy nagle dotarło 

do mnie, że przecież jestem celem ich ata-

ku. Fakt ten dotarł do mojej świadomości 

mniej więcej w momencie, kiedy pierwsza 

kula Energii o mało nie rozerwała mnie na 

kawałki. I wtedy pomyślałem, iż nie pój-

dzie mi tak łatwo, jak zakładałem na po-

czątku. 

  

Niemal chórem Conor, Malcolm i Aaron 

powiedzieli: 

  

-Co robimy? 

-Musimy go przetestować. Jest w nim jakaś 

potęga, ale nie możemy ryzykować. Ataku-

jemy. Są dwie opcje: jeśli kłamie, szybko 

go obezwładnimy i dowiemy się, o co tak 

naprawdę chodzi. Potem zadecydujemy o 

jego losie. Nie możemy mu ufać, może być 

od Czystych. 

-A jeśli nie kłamie i naprawdę jest należy 

do Pradawnych?- powiedział Malcolm, 

niespokojnie zamiatając ogonem. 

Atrydos, tylko się uśmiechnął i rzekł do 

kompanów: 

-No, raczej nie pozabija swoich poddanych, 

nie? Na co jeszcze czekamy?! Brać go! 

Cztery śmiercionośne mandragory ruszyły 

na wroga, by odkryć, czy może on stać się 

ich przyjacielem. 

Czułem, że muszę z nimi zawalczyć, by 

nabrali do mnie szacunku i zaufania. Nie 

zamierzałem ich krzywdzić, jedynym na 

czym mi zależało, było unieszkodliwienie 

ich. W jednej chwili przyjąłem swą smoczą 

postać. Już samo to zbiło ich z tropu. Je-

stem złoty, mienię się blaskiem tysięcy 

diamentów. Jedyne co mnie z nimi łączy to 

oczy. Postanowiłem działać szybko, więc w 

jednej chwili uwolniłem swą królewską 

Moc, nakazując im poddaństwo. Chciałem, 

by poczuli, iż muszą się przede mną uko-

rzyć. Czułem ich opór, ale instynkt prze-

trwania podpowiadał im, że muszą stać się 

ulegli. Powoli każdy z nich lądował na zie-

mi i, choć nie bez oporów, skłaniał łeb w 

moim kierunku. To było niesamowite, mia-

łem odczucie podobne do tego podczas 

przemiany, przepływania przeze mnie Ener-

gii i Mocy. Chłonąłem je z zachwytem, 

czułem się pijany swoją potęgą. 

-Wstańcie i przybieżcie człowiecze formy! 

Zrobili, jak im kazałem. Ja postąpiłem tak 

samo. Po kolei ukazało się naprzeciw mnie 

kilku mężczyzn. Ich ludzkie oblicza, były 

dalekie od wspaniałości, które wcześniej 

ujrzałem. Moi pobratymcy byli niebez-

piecznie wychudzeni, z podkrążonymi 

oczami i w łachmanach zamiast przepysz-

nych szat, które powinni nosić. Właśnie to 

uczynili Czyści z mojego ludu. 

-Przedstawcie się, proszę.  

Na przód wystąpił potężny mężczyzna o 

mądrym spojrzeniu. Ujrzałem w nim cechy 

przywódcy i zrozumiałem, że niezwykły 

opar pochodził właśnie od niego.  

-Atrydos.  

Za nim wystąpiło trzech następnych.   

-Conor. 

-Malcolm. 

-Aaron. 

Ten pierwszy miał jastrzębie rysy i bystre 

spojrzenie, natomiast dwaj następni byli 

bliźniakami i jak podejrzewałem, byli do-

piero niedawno po przemianie. Ich Energia 

nie została jeszcze przez nich ujarzmiona. 

To właśnie Malcolm posłał kulę, która mia-

ła mnie pokonać. Zrobił to zbyt szybko i 

nieuważnie, wyczułem w nim niecierpli-

wość, chęć sprawdzenia się.  

Podobali mi się. Wszyscy czterej, tak jak tu 

stali. Emanowali siłą, chęcią przetrwania, a 

w ich ciałach biły odważne i dzielne serca. 

-Jestem Samael i będę zaszczycony, jeśli 

zechcecie walczyć u mego boku. 

Wszystkie oczy rozbłysły na to, co powie-

działem. Wpierw podejrzliwością i niedo-

wierzaniem, ale już po chwili, zaświtała w 

nich radość i determinacja. Dałem im to, 

czego od tak dawna oczekiwali. 

   

Nadzieję. 

 

 Dominika Mazur, II LDS  

  

Kroniki Pradawnego   
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nia się w amoniak, który w wyniku 

reakcji chemicznej redukuje tlenki 

azotu do pary wodnej i cząsteczko-

wego azotu. Konstruktorzy z firmy 

Bosch musieli jednak przezwyciężyć 

kilka technicznych trudności, takich 

jak na przykład właściwy dobór ilości 

wtryskiwanego płynu AdBlue w za-

leżności od obciążenia silnika, a tak-

że równomierne rozpylenie płynu w 

spalinach. Także same właściwości 

płynu AdBlue stawiają bardzo wyso-

kie wymagania jakościowe urządze-

niu tłoczącemu i dozującemu, pozo-

stałym komponentom systemu, a tak-

że materiałom, z których są wykona-

ne. Ich spełnienie jest konieczne ze 

względu na agresywność chemiczną 

płynu wywołującą korozję oraz reak-

cje na nieodpowiednie temperatury - 

krystalizację lub hydrolizę, czyli roz-

pad na dwutlenek węgla i amoniak. 

Działanie Denoxtronic opiera się na 

zastosowaniu kilku podzespołów w 

układzie wydechowym silnika: kata-

lizatora utleniającego, filtra cząstek 

stałych, katalizatora SCR, katalizato-

ra utleniającego nieprzereagowanego 

amoniaku (Foto.).  

Dzięki systemowi Departronic firma 

Bosch oferuje również systemy dozu-

jące olej napędowy do regeneracji 

filtra cząstek stałych. Departronic 

wtryskuje dokładnie odmierzoną 

dawkę paliwa do układu wydechowe-

go. Paliwo utlenia się w katalizatorze, 

wyzwalając ciepło. Filtr cząstek sta-

łych wykorzystuje to dodatkowe cie-

pło do spalenia zgromadzonych czą-

stek stałych. Wytrzymały, bezobsłu-

Firma Bosch wprowadziła system 
Denoxtronic, który pozwala zre-
dukować tlenki azotu (NOx), a 
także ograniczyć emisję cząste-
czek stałych. Natomiast system 
Departronic, również firmy Bosch, 
służy do regeneracji filtra cząstek 
stałych. Jest to związane z wcho-
dzącą w życie od przyszłego roku 
normą emisji spalin Euro 6. Pro-
dukt Boscha umożliwi uzyskanie 
odpowiednich homologacji wielu 
pojazdom, a zwłaszcza ciężaro-
wym. 

Obowiązująca norma Euro 5 dla sa-

mochodów użytkowych zakłada emi-

sję tlenków azotu (NOx) na poziomie 

2,0 g/kWh, a wchodząca już w 2014 

r. norma Euro 6 ma zredukować tę 

wartość do 0,4 g/kWh. System wtór-

nego oczyszczania spalin Denoxtro-

nic umożliwia obniżenie emisji tlen-

ków azotu nawet o 95%. Silnik pra-

cujący z tym systemem wytwarza 

wysokie temperatury spalania, przez 

co obniża się emisja cząstek stałych i 

zużycie paliwa, ale bardzo rośnie 

ilość emitowanych tlenków azotu. 

Tlenki azotu, które wygeneruje sil-

nik, redukuje katalizator SCR (układ 

selektywnej redukcji katalitycznej), 

wykorzystujący do tego celu amo-

niak. Dzięki temu silnik staje się czy-

sty i ekologiczny. Poprzednio stoso-

wane systemy, oparte na układzie 

recyrkulacji spalin, obniżały tempera-

tury spalania, co dawało spadek emi-

sji tlenków azotu, ale też niepożąda-

ny wzrost emisji cząstek stałych. 

Działanie układu SCR jest proste - 

mocznik, ulegając hydrolizie, zamie-

gowy system Departronic steruje 

dodawaniem paliwa elastycznie i 

niezależnie od układu wtrysku paliwa 

do silnika. 

Firma Bosch pracuje również nad 

hybrydyzacją napędów w samocho-

dach użytkowych. Silniki elektrycz-

ne, energoelektronika i sterowniki 

silnika tej firmy są stosowane seryj-

nie w samochodach hybrydowych. W 

czasie jazdy następuje odzyskiwanie 

energii elektrycznej i przekazywanie 

jej do akumulatora wysokonapięcio-

wego. Energia ta wykorzystywana 

jest później do napędu silnika elek-

trycznego podczas ruszania lub poko-

nywania wzniesień. Silniki elektrycz-

ny wspomaga w ten sposób pracę 

jednostki spalinowej. Innym pomy-

słem firmy jest koncepcja przekształ-

cania ciepła odzyskiwanego w ukła-

dzie wydechowym w energię elek-

tryczną lub mechaniczną, z uwzględ-

nieniem około 5-procentowej 

oszczędności paliwa. Energię tę moż-

na odzyskać w procesie parowania za 

pośrednictwem nowatorskiego syste-

mu WHR (Waste Heat Recovery 

System). 

DD  

04.02.1913r. – patent na pierwszą de-

montowalną felgę podtrzymującą opo-

nę (Louis Henry Perlman, Nowy Jork); 

05.02.1878r. – urodził się Andre Gu-

stave Citroen; 

07.02.1938r. – umiera założyciel opo-

niarskiej firmy Firestone Tire and Rub-

ber Co. (Harvey S. Firestone); 

17.02.1911r. – skonstruowany został 

pierwszy rozrusznik oparty na opaten-

towanym pomyśle inżynierów General 

Motors; 

18.02.1898r. – we włoskim mieście 

Modena urodził się Enzo Anselmo 

Ferrari; 

20.02.1993r. – zmarł Ferrucio Lambor-

ghini; 

23.02.1893r. – Rudolf Diesel otrzymał 

niemiecki patent na skonstruowany 

przez niego pierwszy silnik wysoko-

prężny; 

25.02.1919r. – w Oregonie ustanowio-

no pierwszy w USA podatek na ben-

zynę. 
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Pojazdy ciężarowe przyszłości 

Moto Data 
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Uczniowie Mechanika 
na stoku narciarskim 

na Górze Kamieńsk 

Kończy się już zima, ale ucznio-

wie naszej szkoły nie dają za 

wygraną i jeszcze pod koniec 

sezonu zimowego wybrali się na 

Górę Kamieńsk, by poszusować 

na nartach i snowboardzie. 

W piątek, 7 lutego, 

grupa 16 osób wraz z 

opiekunami panem  

Sebastianem Bajonem i 

Krzyszto-

fem Ko-

walskim 

doskonaliła 

swoje 

umiejętno-

ści narciarskie przez całe 

przedpołudnie. Obyło się bez 

kontuzji, ale za to było kilka 

wywrotek i przede wszystkim 

dużo zabawy. 

K. Kowalski 

 

 Wszystkie grupy piłkar-

skie UKS Mechanik są w trak-

cie przygotowań do rundy re-

wanżowej sezo-

nu piłkarskiego 

2013/2014. 

W styczniu na-

stąpiły zmiany 

na stanowiskach 

trenerskich w 

dwóch druży-

nach UKS. Tre-

nerem zespołu 

seniorów, wystę-

pującego w III 

 

Przygotowania           

do sezonu piłkarskiego 

 

Lidze Centralnej, został Krzysz-

tof Kowalski, natomiast  w naj-

młodszej drużynie UKS, złożo-

nej z chłopców radomszczań-

skich szkół podstawowych 

(rocznik 2002) trenerem został 

Sylwester Rorat. 

Już 15 marca 2014 zapraszamy 

na Stadion Miejski, gdzie zagra-

ją seniorzy w III lidze w swoim 

pierwszym meczu przed ra-

domszczańską publicznością. 

   K. Kowalski 



Problemy, trudności, wątpliwości  - 
różne  dylematy,  któż ich nie ma? Do-
tyczą wszystkich. Kobiety są  bardziej 
wylewne i komunikatywne, panowie 
zaś nieco oszczędni  w okazywaniu 
wszelkich emocji i zamknięci w sobie, 
ale jedni i drudzy podkreślają nieoce-
nioną  rolę rozmowy w naszym życiu. 
Taka rozmowa dowartościowuje, odsu-
wa lęki i obawy, pozwala obiektywnie 
spojrzeć na problemy i przypomina , że 
jest ktoś, kto nas naprawdę zrozumie. 
Tym kimś może być każdy - przyjaciel, 
przyjaciółka, nauczyciel, rodzic czy 
zupełnie ktoś obcy!                                                                                                        
 Badania pokazują  , że ludzie, 
którzy mają przyjaciół, żyją dłużej i są 
zdrowsi od tych, którzy takich bliskich 
wokół siebie nie mają.  
Rzadziej cierpią na  bezsenność, nadci-

śnienie i depresję, rzadziej umierają na 
zawał.                                                                                                       
Nie jest łatwo się przed kimś otworzyć. 
Jednak szczere mówienie o marzeniach 
i potrzebach,  problemach i trudno-
ściach, troskach i kłopotach jest bardzo 
ważne dla psychiki, gdyż nie dochodzi 
do kumulowania się negatywnych 
emocji. Wbrew opinii niektórych męż-
czyzn, rozmowa z przyjaciółką nie jest 
stratą czasu. Pogaduszki z kimś bliskim 
sercu mogą sprawić, że pomoc tera-
peuty okaże się  zbędna.  Zatem niedo-
ceniane babskie gadanie często jest 
właśnie taką darmową psychoterapią.                                                  
Dlatego rozmawiajmy! 

                                                                                                                         
Pedagog szkolny                                                                                                                         

Renata Koniarska 

Rozmowa najlepszą terapią 
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Jedną z najbardziej niepokojących 
tendencji we współczesnym społe-

czeństwie jest nasza skłonność do 
„okradania” organizmu ze snu na 

rzecz innych aktywności. Popular-
nym, bo od kilku dekad podsyca-

nym w przekazie medialnym prze-
konaniem jest to, iż problem niedo-

sypiania i jego negatywnych konse-
kwencji dotyczy przede wszystkim 

zestresowanych pracowników 
krwiożerczych korporacji oraz rodzi-

ców niemowląt. Tymczasem prze-
ciętnie wrażliwy obserwator łatwo 

zauważy, że szeregi „zombie z defi-
cytu snu” zasilają w dużej mierze 
uczniowie szkół średnich i studenci. 

Co więcej, bynajmniej nie ci, którzy 
nie dosypiają z powodu zaabsorbo-

wania nauką, lecz z reguły ci, którzy 
odkładają sen zajęci czasochłon-

nym zgłębianiem możliwości Inter-
netu w celach „nienaukowych”… 

Towarzyszące opuchniętym oczom 
i ziewaniu spowolnienie psychoru-

chowe, zmienność nastroju i podat-
ność na irytację to najbardziej czy-

telne dla nas objawy niedoboru snu. 
Znaczna część z nas wie również, 

że przewlekłe jego deficyty prowa-
dzą do narastających problemów z 

koncentracją i pamięcią. Istotnie, w 
trakcie zdrowego snu następuje 

proces konsolidacji (czyli utrwale-
nia) pamięci. Mózg porządkuje 

zgromadzone w ciągu dnia informa-

czają dowodów, iż w tej sytuacji w 
ciągu dnia stara się on chronić ist-

niejące zasoby energii zwalniając 
metabolizm. W tym celu między 

innymi skłania organizm do wydzie-
lania większej ilości greliny – hor-

monu stymulującego odczuwanie 
głodu, redukuje natomiast w ustroju 

ilość leptyny– hormonu sygnalizują-
cego, że jesteśmy najedzeni. W 

rezultacie coraz trudniej nam oce-
nić, kiedy należy przerwać jedzenie. 

Okazuje się, że ograniczanie liczby 
godzin snu w ciągu doby nie tylko 

pozostawia więcej czasu na tzw. 
podjadanie, ale również niejako 
zmusza organizm do niego na po-

ziomie fizjologicznym. 

Jeśli z niepokojem zauważasz, że 
stajesz się rozdrażnionym „muffin 
top2 zombie” z pogłębiającymi się 

trudnościami w przyswajaniu wie-
dzy, twórczym myśleniu i wykony-

waniu kilku czynności jednocześnie, 
zastanów się: być może problemy 

te są następstwem banalnego nie-
doboru snu. 

  Psycholog szkolny 
  Michalina Gabryś 
 
 
1 fikcyjna nieumarła istota popularna 

szczególnie w horrorach 

2 ciało "wylewające się" wokół pasa 

znad zbyt obcisłych spodni 

cje, wiedzę i umiejętności. Używając 
komputerowej nomenklatury: ważne 

wkłada do folderów, nieistotne usu-
wa. 

Prawdopodobnie niewielu z nas 
orientuje się jednak, iż głównym ce-

lem snu jest zajście pewnych kluczo-
wych przemian energetycznych i 

immunologicznych 
(odpornościowych). Tylko w trakcie 

nocnego odpoczynku możliwe jest 
odtwarzanie ATP –  organicznego 

związku chemicznego, będącego 
nośnikiem energii chemicznej nie-

zbędnej do wszelkich czynności ko-
mórek ciała. W trakcie snu również 

najaktywniejszy jest układ immuno-
logiczny: odnawiają się limfocyty T, 

organizm szybciej i łatwiej zwalcza 
infekcje i wszelkie inne procesy cho-
robowe (dlatego pacjentów po cięż-

kich wypadkach nierzadko wprowa-
dza się w stan śpiączki farmakolo-

gicznej). Jeżeli nie śpimy wystarcza-
jąco długo, dochodzi do zakłócenia 

tych procesów. Kiedy ograniczamy 
liczbę godzin snu, organizm ma 

mniej czasu i możliwości uwolnienia 
ATP. Niedobór snu zaburza więc 

mechanizm dystrybucji energii biolo-
gicznej. Mózg, choć stanowi zaled-

wie około 2% masy ciała, zużywa aż 
20% energii, jakąś dysponuje orga-

nizm. Nie może pozwolić sobie na 
przerwy w jej dostawie. Prowadzone 

w ostatnim czasie badania dostar-

Uczennice klasy I LMB, Dominika 

Dyktyńska oraz Angelika Olejnik, 

utworzyły stronę naszej szkoły 

"Mechanik Aktualności" na portalu 
społecznościowym facebook.com. 

Strona została założona w celu pro-

mowania szkoły oraz informowania 

uczniów o akcjach prowadzonych 

przez szkolne koło PCK i samorząd 

uczniowski. 

 
Nauczyciele języka niemieckiego z oka-

zji Walentynek ogłaszają konkurs na 

najpiękniejsze opowiadanie oraz wiersz o 
miłości po niemiecku. Pracę proszę skła-

dać do swoich nauczycieli do 15 marca. 
Ogłoszenie zwycięzców w następnym 

numerze "SUPERMECHANIKA". Lau-
reaci otrzymają atrakcyjne nagrody i 

ocenę celującą z niemieckiego. 

Drażliwe zombie1
 z oponką 

http://facebook.com


BARAN- w tym miesiącu je-
steś ociężały umysłowo, z tru-
dem jest ci się nauczyć naj-
prostszej rzeczy. Z powodu 
swojej tępoty dezorganizujesz 
nauczycielom czas pracy w 
szkole. W Walentynki lepiej 
nie pokazuj się nikomu na 
oczy bo zepsujesz wszystkim 

nastrój. 

 

BYK- myślisz, że je-
steś pępkiem świata i 
wszyscy cię uwielbiają 
sami z siebie? Zacznij 
wychodzić do ludzi, bo 
z takim podejściem 
ominie cię najlepsza 
okazja na świetną za-
bawę a zapowiada 
się, że najbliższa śro-
da mogłaby być 

szczęśliwą ! 

 

BLIŹNIĘTA- czy ty 
kiedykolwiek osią-
gniesz dojrzałość inte-
lektualną?! Jedyne co 
potrafisz, to wypełnić 
kupon w Toto-lotka i marudzić 
jak dziecko, aż przykre, że w 
szkole masz więcej szczęścia 
niż rozumu. 17 lutego - uwa-

żaj na siebie ! 

 

RAK- mówią, że rakom nie 
można wierzyć nigdy w ni-
czym. Tak jest i tym razem- a 
ty się dziwisz, że nie masz 
przyjaciół. Matematyczka już 
została przez ciebie wyprowa-
dzona z równowagi, twoje dni 

w szkole są policzone ! 

 

LEW- lubisz być w centrum 
zainteresowania i się popisy-

wać, lecz kumpel z klasy oka-
zuje się być lepszym kabare-
ciarzem od ciebie. Zgłoś się 
do odpowiedzi na fizyce i po-
każ prawdziwe przedstawie-

nie ! 

 

PANNA- luty ci nie sprzyja, w 
tym miesiącu rozleniwiłaś się 
maksymalnie. Chodzisz z gło-
wą w chmurach a tutaj na do-

le czeka cię niemiła niespo-
dzianka z j.angielskim. 
14  lutego - dla ciebie dzień 
miłość do nauki a nie do chło-

paków !!! 

 

WAGA- ferie już minęły a ty 
jak przystało na wagę  dźwi-
gasz zbędne kilogramy. 23 
lutego - może nareszcie weź-

miesz się w garść? 

 

SKORPION- jesteś osobą 
bardzo stanowczą, wzbu-
dzasz w gronie swoich znajo-
mych respekt. Ale uważaj, bo 

nauczyciele nie lubią pyska-
tych uczniów. Dobra rada- 

ugryź się czasami w jęzor. 

 

STRZELEC - luty to dobry 
czas dla ciebie, wykazujesz 
dużo energii i pomysłowości, 
jednak za co się nie weź-
miesz, to zepsujesz. Nie szu-
kaj na siłę prawdziwej miłości, 
bo sam widzisz, że na razie to 

ty wszystkich odstra-

szasz. 

 

KOZIOROŻEC- tkwi w 
tobie siła, postawiłeś 
sobie cel, to dąż do nie-
go i nie patrz na innych, 
jednak nie zaniedbuj 
swojego życia prywat-
nego, szkoła to nie 
wszystko ! 20 lutego- 

czas dobrych zmian. 

 

WODNIK- należysz do 
osób uczciwych, spo-
kojnych, ale jesteś 
ostatnio strasznym 
sknerą ! Lubisz upra-

wiać sport? Uważaj na siebie 
na wf - ie, gwiazdy ci nie 

sprzyjają ! 

 

RYBY- jesteś zbyt sentymen-
talny, nudzisz swoich znajo-
mych. Otrząśnij się, jeśli nie 
chcesz spędzić reszty życia w 
samotności na wspominaniu 
tego, że nie masz co wspomi-
nać, bo nic w życiu nie zrobi-

łeś ze sobą !  

Wróżki Greta i Doris 

PseudoHOROSKOP 
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