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G a z e t k a  s z k o l -

na ,,SUPERMECHANIK'' serdecz-

nie dziękuje za duże zainteresowa-

nie pierwszym nakładem. Jesteśmy 

zachwyceni, iż nasze prace cieszą 

się taką uwagą wśród szkolnej spo-

łeczności. 

Pierwszy numer, tak szybko został 

rozprzedany, iż konieczny był do-

druk :) 

Żywimy szczerą nadzieję, że nie 

była to jednorazowa sytuacja, ale 

wsparcie czytelników będzie rosło z 

każdym kolejnym wydaniem.      

A tymczasem z okazji zbliżających 

się Świąt Bożego Narodzenia  skła-

damy serdeczne życzenia dyrekcji, 

nauczycielom, uczniom oraz wszyst-

kim pracownikom szkoły. Niech na 

każdym kroku towarzyszy Wam 

jedność i radość ze wspólnie przeży-

wanych chwil. 

Dominika Mazur,  

redaktor naczelna 
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Święta Bożego Narodze-

nia spędzamy w gronie 

rodziny i przyjaciół. De-

lektujemy się chwilami 

pełnymi miłości i radości, 

ale w tym czasie nie za-

pominamy o potrzebują-

cych.                                                                                                     

Grono pedagogiczne, pra-

cownicy administracji 

oraz uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w 

akcji charytatywnej: „Kto 

spełni nasze sny? - Miko-

łajem możesz być i Ty”. 

Celem akcji było zebranie 

produktów spożywczych 

na paczki świąteczne dla 

najbardziej potrzebują-

cych uczniów szkół gim-

nazjalnych i ponadgimna-

zjalnych powiatu ra-

domszczańskiego.  

Akcja zakończyła się 5 grudnia 

podczas konkursu 

„WeihnachtsVoiceRadomsko”. 

Paczki zostały przekazane 

przedstawicielom szkół uczest-

niczących w gali koncertu. 

Dzięki hojności darczyńców 

powstało 20 „prezentów”. 

Również szkolne koło PCK  

zorganizowało akcję „Podziel 

się posiłkiem”, której celem 

było zebranie artykułów spo-

żywczych dla najbardziej po-

trzebujących uczniów naszej 

szkoły. Akcja trwała od paź-

dziernika i utworzono 11 pa-

czek. 

Justyna Gałwa, II LDS 

Mikołajem możesz być i Ty 
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    Mechanik czuje bluesa 

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

Papierowe okno na świat 

Dnia 12 grudnia 2013 uczniowie 

klasy II LDS (grupa D), wybrali 

się do redakcji 

„Dziennika Łódzkie-

go” i RadomskoNa-

szeMiasto.pl. Całą 

klasą mogliśmy do-

wiedzieć się, na 

czym polega praca 

prawdziwego dzien-

nikarza, a w tajniki 

tego bardzo ciekawe-

go zawodu wtajemni-

czyła nas pani redak-

tor naczelna Wioletta 

Bąk - Kempa. Mieliśmy przy-

jemność dowiedzieć się, jak wy-

gląda redakcja, w jaki sposób 

powstaje gazeta, a także jak 

funkcjonuje oficjalna strona in-

ternetowa naszego miasta. Praca 

dziennikarza wcale nie jest taka 

prosta, jak w większości można 

to sobie wyobrażać. Wiąże się z 

nieograniczonym czasem pracy i 

wymaga pełnej 

dyspozycyjności. 

Jak wiemy, prasa 

jest jednym z naj-

starszych form 

przekazywania so-

bie istotnych infor-

macji. Bez niej nie 

wiedzielibyśmy o 

najważniejszych 

informacjach w 

kraju, powiecie czy 

świecie. 

 Ewelina Kowalczyk, II LDS 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 18 listopada na terenie 

naszej szkoły odbył się pokaz 

muzyki jazzowej i bluesa. 

Organizatorzy wy-

stępu profesjonalnie 

opisali instrumenty 

muzyczne: puzon, 

trąbkę oraz sakso-

fon używane do 

tychże brzmień. 

Przedstawili histo-

rię amerykańskiej 

muzyki powstałej 

przez połączenie 

afrykańsko-

europejskich warian-

tów muzycznych i 

ewolucję tych gatun-

ków na przestrzeni 

lat. Zaprezentowali 

kilka utworów jazzo-

wych takich sław-

nych postaci, jak 

Louis Armstrong oraz Benny Hill. Było to bardzo cieka-

we wydarzenie kulturalne i 

edukacyjne, nie tylko dla 

uczniów (którzy mogli na 

scenie zaprezentować swoje 

umiejętności, za co dostali 

nagrody), ale również i na-

uczycieli .   

 Adrian Szczęsny, II LDS 



       Dnia 23 października 2013 

r. odbyła się jednodniowa wy-

cieczka do Warszawy.  

Pojechali na nią uczniowie na-

szej szkoły z klas III TB i III 

LDP oraz trzech opiekunów.  

Celem podróży było wejście i 

obejrzenie Parlamentu Rzeczpo-

spolitej Polskiej, a więc najwyż-

szych organów władzy ustawo-

dawczej w naszym kraju. 

Na początku wizyty w stolicy 

zasiedliśmy na balkonie widoko-

wym, aby zobaczyć obrady Sej-

mu. W dalszej części oprowa-

dzono nas po Sejmie, zapoznali-

śmy się z całym obiektem, zro-

biliśmy pamiątkowe zdjęcia. 

      Około godziny 12 zakończy-

liśmy zwiedzanie i udaliśmy się 

do warszawskich Łazienek.  

Po drodze zobaczyliśmy Belwe-

der – obecnie mieszkanie Prezy-

denta RP pana Bronisława Ko-

morowskiego. 

Następnie udaliśmy się w stronę 

Starego Miasta, gdzie mieliśmy 

czas wolny na zwiedzanie i zje-

dzenie obiadu.  

Jestem pewna, że nikt nie wyj-

dzie stąd rozczarowany ani znu-

dzony. 

          Podsumowując, stwier-

dzam, że była to udana wy-

cieczka i chciałabym, żeby od-

bywało się takich więcej. 

W czasie jej trwania dowiedzie-

liśmy się wiele ciekawych       

rzeczy o polskim parlamencie     

i jego pracy. Zobaczyliśmy też 

dużo zabytkowych miejsc                

naszej pięknej stolicy –  

Warszawy. 

 Dorota Ozga, III LDP 

Dzień 6-go grudnia to dzień 

pełen wrażeń, radości i pre-

zentów pod poduszką oraz 

święto Mikołaja. Dzień ten 

obchodzony jest na całym 

świecie. W naszym Mechani-

ku uczniowie również nie za-

pomnieli o podtrzymaniu tra-

dycji. 

          Mikołajki w ZSP nr 1 były 

w tym roku pełne wrażeń. Na po-

czątek Nordic Walking z Mikoła-

jem na czele (szerzej na ten temat 

przeczytacie na stronie 6) . 

Uczniowie naszej szkoły maszero-

        wali po mieście w mikołajkowych 

czapkach. Oczywiście nie zabrakło 

wśród nich naszych nauczycieli. 

Prowadził ich Święty Mikołaj, alar-

mując wszystkich radomszczan 

dzwonkiem. Towarzyszyły mu dwie 

śnieżynki, które po całej szkole roz-

dawały cukierki. Święty Mikołaj 

odwiedził również wychowawcę 

klasy 2 LDS - p. Aldonę Skibę, któ-

ra otrzymała od niego rózgę ;). Nie-

którzy uczniowie Mechanika ulegli 

mikołajkowemu nastrojowi i w tym 

dniu paradowali po szkolnych kory-

tarzach w czerwonych czapecz-

kach . 

Michalina Rogozińska, II LDS 
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Po drodze mijaliśmy budynki 

ambasad i siedzibę ministerstwa 

gospodarki oraz najnowsze 

atrakcje turystyczne Warszawy.  

      Kolejnym celem naszej wy-

cieczki była wizyta w Muzeum 

Powstania Warszawskiego.  

To miejsce najbardziej spodo-

bało się uczniom. Historie opo-

wiadane przez przewodnika by-

ły bardzo interesujące, a zara-

zem wstrząsające. 

Widzieliśmy między innymi: 

samoloty wojskowe z drugiej 

wojny światowej, broń, ogląda-

liśmy ciekawy film. 

Dużych wrażeń dostarczyło 

nam przejście kanałem pod-

ziemnym, którym uciekali 

polscy żołnierze przed nie-

mieckimi napastnikami. 

Prawie wszyscy wychodzili 

z pamiątkowymi kartami z 

powstańczego kalendarza. 

Osobiście szczerze polecam 

to miejsce, zachęcam 

wszystkich do odwiedzenia 

go. 

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

Mikołajkowe szaleństwo 

Mechanik w stolicy 



dymem. Młodzież urządza 

również wycieczki za szkol-

ne garaże. Nie zważając na 

nic, maszeruje podczas 

przerwy, by 

"dotlenić" swo-

je mózgi przed 

kolejną lekcją. 

Nauczyciele 

dużo rozważa-

li, co z tym fan-

tem zrobić, 

jednak nic nie 

działa na na-

szych uczniów. 

 Droga 

młodzieży ! 

Apel do was ! 

 Odgłos dzwonka  i 

po chwili grupka uczniów 

spieszy za szkolne garaże, 

by sie trochę "dotlenić" ;).  

Ale to nie wszystko. Oka-

zuje sie , że toaleta nie słu-

ży tylko do załatwiania po-

trzeb fizjologicznych, ale 

także jako... palarnia. 

    W ZSP nr 1 uczniowie 

mimo znaków zakazu i upo-

mnień nauczycieli ciągle pa-

lą papierosy. Szkolne koryta-

rze wiecznie są zadymione i 

wszędzie unosi się zapach 

papierosów. Nawet ucznio-

wie, którzy nie palą, kiedy 

wejdą do łazienki choć na 

chwilę, od razu cali cuchną 

Oszczędźcie nauczycielom 

kłopotu i nie palcie w szkole !    

Palenie szkodzi zdrowiu!  

Michalina Rogozińska, II LDS 
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Ciemno wszędzie, siwo wszędzie ! 

Komendy Powiatowej Policji 
w Radomsku.                                                           
 Według badań Świato-
wej Organizacji Zdrowia wy-
padki drogowe są epidemią. 
Rocznie na świecie ginie 
1,3miliona osób, co daje 3000 
osób dziennie. Wypadki dro-
gowe zajmują 9 pozycję na 

liście 
przyczyn 
nagłych 
zgonów. 
Szacuje 
się, iż w 
2020 roku 
przesuną 
się na 3 
pozycję 
tej listy. 
Także w 
Polsce jest 
to ogrom-
ny pro-
blem 5,5 

 15 listopada w naszej 
szkole obchodziliśmy Świato-
wy Dzień Pamięci Ofiar Wy-
padków Drogowych. Prelekcję 
dla uczniów technikum i za-
sadniczej szkoły zawodowej 
na temat „Bezpieczeństwo w 
ruchu drogowym” przedsta-
wił  mł. asp. Wiesław Kuc z 

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

                      Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych  

z tego 20% pozostaje inwali-
dami do końca życia.                                       
Na 100 wypadków drogowych 
ginie średnio 12 osób.  W tych 
statystykach nie brakuje osób 
młodych, których zbytnia bra-
wura i pewność siebie prowa-
dzą do tragicznych skutków. 
Wystarczy sekunda i gaśnie 
życie.                                                                                                    
Organizacja tego typu spotkań 
to przede wszystkim uświada-
mianie młodzieży, jak ważna 
jest  na drodze rozwaga i doj-
rzałość . O tym m.in. mówił 
zaproszony na spotkanie                                                             
w Mechaniku gość. Uczniowie 
chętnie zadawali pytania, 
zwłaszcza Ci, którzy już nieba-
wem odbiorą prawo jazdy.                                                            
 

Pedagog szkolny,  

Renata Koniarska                                            



 Samorząd Szkolny Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 

w Radomsku 21 listopada uczest-

niczył  w spotkaniu ze starostą 

powiatu Radomszczańskiego Pa-

nem Robertem Zakrzewskim. No-

wo wybrany samorząd Mechanika 

miał  możliwość dowiedzieć się 

wielu interesujących rzeczy doty-

czących pracy starosty, jego obo-

wiązków, ale i planowanych inwe-

stycji w powiecie  na najbliższy 

czas. Nie brakowało pytań doty-

czących młodzieży m.in. co zro-

bić, aby młodzi ludzie  wracali do 

Radomska i czy w naszym mieście 

jest możliwość  uczenia się samo-

rządności. Uczniowie wspomnieli 

też o realizowanym przez nich 

projekcie Nordic  Walking „Na 

nogach po zdrowie”. Mówiono o 

pomysłach i planach, które być 

może zaowocują przyszłą  współ-

pracą. W rozmowie Pan starosta 

podkreślał wagę głosu młodzieży 

w pamięci uczniów Mechanika. 

Kto wie, być może to właśnie ktoś 

z nich w przyszłości będzie  miał 

wpływ na ważne decyzje naszego 

miasta. 

Renata Koniarska 

6 grudnia w ramach projek-

tu ,,Na nogach po zdrowie" 

w ZSP nr 1 odbył się mikołaj-

kowy Nordic Walking. Udział 

w marszu pod kierownictwem 

Świętego Mikołaja wzięło 

udział kilkadziesiąt uczniów i 

nauczycieli. Każdy z uczestni-

ków był ubrany w czapki miko-

łajki. Trasa liczyła ponad 10 km 

i poprzedzona była prelekcją 

zaproszonego gościa pana Ta-

deusza Kiełbika na temat zdro-

wego stylu życia. Mechanik już 

dzisiaj zaprasza na Noworoczny 

Nordic Walking oraz wspólne 

ognisko  30 grudnia :-) ! 

Robert Koniarski 
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w pracach Starostwa Powiatowego 

w Radomsku.                                                                                                             

 Nie bez znaczenia dla 

uczniów Mechanika był fakt zasia-

dania na miejscach radnych powia-

tu radomszczańskiego. To do-

świadczenie na pewno pozostanie  

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

Mikołajkowy Nordic Walking 

Spotkanie na szczycie 



„Nie było tremy. To ciekawe i in-

teresujące doświadczenie. Jestem 

zadowolony z miejsca, które zają-

łem, aczkolwiek nie spodziewałem 

się tego”- mówi Krzysztof Wójcik, 

któremu udało się 

zdobyć drugie miej-

sce.  

O zdanie zapytałam 

też Annę Golińską : 

„Udział w tym kon-

kursie przysporzył mi 

ogromnych emocji. 

Zajęcie miejsca nie 

było dla mnie celem. 

Nagrodą było zdobyte 

doświadczenie.”  

Gratulacje należą się także Domi-

nice Rak za zajęcie III miejsca w 

kategorii poezja śpiewana, oraz 

nauczycielom, którzy przygotowy-

wali uczniów do tego konkursu: 

pani Anecie Owczarek, Annie 

Wojciechowskiej i Bożenie Załóg. 

Wszyscy uczestnicy zostali zapro-

szeni na poczęstunek, a czas umilił 

im występ chóru. 

Daria Bujacz, II LDS 

 Sześcioro uczniów z naszej 

szkoły wzięło udział w konkur-

sie recytatorskim i poezji śpie-

wanej w Miejskim Domu Kultu-

ry. 

8 listopada w Miejskim Domu 

Kultury odbył się Ogólnopolski 

Konkurs Poezji i Pieśni Patrio-

tycznej. ZSP nr 1 reprezentowali 

uczniowie : Krzysztof Wójcik (III 

LMB), Dominika Rak (III LDP), 

Anna Golińska (II LDS), Aleksan-

dra Błasiak (II LMA), Damian 

Jasiak (IV TA) i Dawid Kapuściń-

ski (I TMA). 
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Wiewiórka w 

przedszkolu 

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

Brąz dla Mechanika 

 Uczniowie Mechanika 
w dniu 12.12.13 reprezento-
wali Powiat Radomszczański 
w mistrzostwach rejonu w te-
nisie stołowym, które rozegra-
ne były w Zelowie. Klemens 
Mokrzyński, Mateusz Winkler, 
Adrian Szewczyk oraz Da-
mian Kuliś zdobyli brązowy 
medal.    (na zdj. K. Mokrzyń-

ski i M. Winkler) . 

 

Robert Koniarski 

Patriotyzm nam nieobcy 

Trwa realizacja projektu Szkolnego 

Koła PCK Superwiewiór-

ka Przyjaciółka Oli i Kuby. Uczen-

nice klasy I LMB w ramach wolon-

tariatu prowadzą zajęcia  w Pu-

blicznym Przedszkolu nr 10 w  Ra-

domsku. Tematyka podkreślająca 

sprawy bezpieczeństwa i zdrowe-

go stylu życia bardzo  podoba 

się przedszkolakom , którzy z nie-

cierpliwością oczekują na-

szych  wolontariuszek. Dziewczęta 

podkreślają , że praca w przed-

szkolu wymaga wielu predyspozy-

cji  i nie należy do łatwych zadań, 

ale z przyjemnością prowadzą za-

jęcia. Kto wie może to właśnie z 

tym zawodem będą wiązały swoją 

przyszłość? 

Angelika Olejnik 

Dominika Dyktyńska, I LMB  



Boże Narodzenie kojarzy nam się 

z radosnym oczekiwaniem, ku-

chenną krzątaniną ,świątecznymi 

porządkami i prezentami. 

     Wszystko zaczyna się od pierw-

szej piosenki w radio. Mówisz z 

przekąsem ,że zaczynają już w po-

łowie listopada, ale w duszy cie-

szysz się i myślisz: ,,Niedługo świ-

ęta''. 

      Z uśmiechem na ustach patrzysz 

na choinki w witrynach sklepo-

wych, nucisz pod nosem świąteczne 

melodie i gorączkowo rozglądasz 

sie za upominkami dla rodziny i 

przyjaciół. 

       Święta to zapachy, kolory, po-

czucie wspólnoty, a także czas kie-

dy uczniowie i nauczyciele zaczy-

nają mówić ludzkim głosem :-) 

       A z czym Boże Narodzenie 

kojarzy sie chłopakom z 2 LDS? 

Niektórzy chłopcy wykazali się 

"dużą" wiedzą na temat tego święta, 

inni zaś podeszli do sprawy bardzo 

humorystycznie. :) 

Kamil Studniarek - W Wigilię 

jadę z rodzicami do dziadków i ra-

zem z nimi spędzam Święta. 

Najbardziej lubię spędzony czas z 

rodziną, wigilijne potrawy 

(karp :) ), Pasterkę oraz super pre-

zenty. 

Pod choinką chciałbym ujrzeć han-

tle na rozpiętki, skrętki i podpięt-

ki :). 

Paweł Dawid - Chodzę na Pasterkę 

co najmniej raz w roku (śmiech). 

Adrian Tomczyk - Mój wymarzo-

ny prezent na Święta? 

Niech sypną groszem pod choin-

ką :)  
    

K. Jędrzejczyk i D. Mazur, II LDS 

Oj, dadaże, oj babaże niechaj przy-

szłość się ukaże. Czary-mary, wo-

sku lanie, co ma się stać niech się 

stanie. Hokus-pokus, czary- mary, 

aby wróżba się spełniła złóżmy da-

ry. Wszyscy są, witam Was! Zaczy-

najmy, już czas. Jestem ja, jesteś 

Ty,Raz, dwa i trzy… 

Co to są andrzejki?  
Andrzejki to wieczór wróżb odpra-

wianych w nocy z 29 na 30 listopada 

w wigilię świętego Andrzeja. An-
drzejki były ostatnią okazją do zaba-

wy przed rozpoczynającym się okre-

sem adwentu, w którym powstrzymy-

wano się tradycyjnie od zabaw, po-
dobnie jak w okresie Wielkiego Po-

stu. 

Andrzejki w naszej szkole... 
29 listopada w naszej szkole jak co 

roku obchodziliśmy Andrzejki - dzień 

wróżb i zabaw. Uczennice z klasy I 

LMB wczuły się w andrzejkowy kli-
mat i przygotowały stoiska z wróżba-

mi w świetlicy. Pomysł ten okazał się 

strzałem w dziesiątkę ! ;-). Każdy 
uczeń mógł sobie powróżyć kilka 

razy. Czuć było zapach wosku. Pod-

czas zabawy śmiechu było co niemia-
ra.  

  

WRÓŻBY ANDRZEJKOWE 

LANIE WOSKU i odgadywanie 
kształtów jego cieni to najpopular-

niejsza wróżba andrzejkowa. Bę-

dziesz potrzebował: zwykłych świe-
czek, papierowego 

(tekturowego), samodzielnie 

wykonanego klucza, miski z 
wodą, dobrego humoru. 

Wosk należy roztopić w rondel-

ku na małym ogniu. Uwaga, 

rondelek pewnie do niczego 
innego nie będzie się już nada-

wał! 

Ciepły wosk ostrożnie przez 
dziurkę od klucza lejemy do 

wody. Gdy wosk na wodzie za-

stygnie, podnosimy go do światła i 
oglądamy powstały na ścianie cień. Z 

jego kształtu wróżymy naszą przy-

szłość. 

  

ANDRZEJKOWE SERCE.  

Aby wykonać, tę wróżbę należy wy-

ciąć serce z papieru i napisać na nim 

imiona chłopców i dziewczy-

nek. Następnie trzeba serce od-

wrócić zapisaną stroną do dołu 

i przekłuć je igłą. Imię na które 

natrafimy należy do naszego 

przyszłego ukochanego/

ukochanej. 

Będziesz potrzebować: kolorowy 

papier (lub biały papier i farby), no-

życzki, długopis, szpilka. 

  

ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z 

RUREK. 

 Do miski z wodą delikatnie wrzu-

cajcie rurki. Właściciele 

"magicznych" rurek, które się połą-

czą - na zawsze zostaną przyjaciół-

mi. Ale pamiętaj, że to tylko an-

drzejkowa zabawa! 

Będziesz potrzebować: patyczków, 

liczmanów, pomalowanych wcze-

śniej zapałek, słomek lub po prostu 

podpisanych markerem rurek do na-

pojów, miski z wodą. 

  

ANDRZEJKOWA WRÓŻBA Z 

JABŁKIEM. 

 Potrzebujesz jedynie skórki od ja-

błek i bezpiecznej obieraczki. Obie-

ramy jabłuszka. Ciskamy za siebie 

ostrużyny z jabłek, a z ich zakrętów 

próbujemy zgadnąć literę początko-

wą imienia przyszłego narzeczo-

nego/przyszłej narzeczonej. 

 Karolina Bęben, II LDS 

Idą Święta... Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze! 

S T R .  8  Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  



 
       Wiele polskich szkół 26, 27 i 28 

listopada przystąpiło do próbnej 

matury. Uczniowie z ZSP nr 1 im. 

Stanisława Staszica w Radomsku 

również wzięli udział w tym projek-

cie. 

        Tegoroczni maturzyści określają 

poziom egzaminu jako trudny. Naj-
więcej kłopotów przysporzyło im 

zrozumienie tekstu czytanego, które-

go tematem była ,,wielozadaniowość 
urządzeń technicznych''. Jednym z 

zadań określanych przez uczniów 

jako skomplikowane było wyjaśnie-

nie terminów, ,symultaniczny'' oraz  
„kondensować''. Tematy wypracowa-

nia z języka polskiego obejmowały 

lektury,, Pan Tadeusz'' - Adama Mic-
kiewicza oraz ,,Lalka'' - Bolesława 

Prusa. 

        Oprócz tekstu z języka polskiego 
tegoroczni maturzyści krytycznie 

ocenili próbną maturę z matematyki. 

         Pomimo sceptycznego nasta-

wienia uczniów do próbnej matury, 
większość z nich twierdzi, że zdałoby 

maturę na zadawalającym pozio-

mie .                                                     
   Anna Golińska i Renata Knychalska, II LDS 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

               Z każdym świętem wią-

że się jakieś wydarzenie histo-

ryczne, które zapoczątkowało 

uroczyste obchodzenie danego 

dnia. 

              Narodowe Święto Nie-

podległości obchodzone co roku 

11 listopada jest upamiętnieniem 

odzyskania po 123 latach niewoli 

niepodległości narodu. Obchodze-

nie tego święta jest również zło-

żeniem osobistego hołdu dla Pola-

ków, którzy poświęcili się dla 

kraju. 

              Również w ZSP nr 1     

im. Stanisława Staszica w Ra-

domsku Dzień Niepodległości nie 

mógł zostać pominięty. W piątek 

8.11.2013r. na sali gimnastycznej 

odbyło się przedstawienie przypo-

minające o tym ważnym dla nas -

Polaków - dniu. 

              Uroczystość rozpoczęto 

wprowadzeniem sztandaru oraz 

odśpiewaniem hymnu państwo-

wego. Następnie glos zabrała pani 

dyrektor Ewa Grodzicka, która 

przypomniała nam wydarzenia 

mające wpływ na odzyskanie 

przez Polaków niepodległości. 

Szczególną uwagę zwróciła na 

przywódców R. Dmowskiego i J. 

Piłsudskiego, którzy poprowadzili 

nasz kraj do zwycięstwa. 

              Po przemowie pani dy-

rektor oraz wyprowadzeniu sztan-

daru odbyła się część artystyczna 

przygotowana przez uczniów kla-

sy II LDS oraz III LDP, III LMB, 

II LMB, III LDP pod kierunkiem 

pań Anety Owczarek i Aldony 

Skiby. 

            Codzienne próby śpiewu 

i recytacji przyniosły oczekiwa-

ny rezultat. Wzruszenie ze stro-

ny kadry pracowniczej oraz 

śmiech i aplauz dający sie sły-

szeć od pozostałej publiczności, 

dowodzą zaangażowania arty-

stów. Cały spektakl trwał ok. 30 

minut. Piosenki były poprzedzone 

patriotycznymi wierszami, odda-

jącymi klimat tego ważnego i uro-

czystego dnia. 

          Kulminacyjnym momentem 

owego przedstawienia było wstą-

pienie na scenę wszystkich akto-

rów oraz odśpiewania piosenki 

„Kocham Wolność”. 

         Wypowiedziany z przekona-

niem tekst piosenki trafił do serc 

publiczności, czego rezultatem 

były gromkie brawa. 

         Tamtejszy dzień wzbudził 

we mnie silny patriotyzm. Prze-

konanie, że ktoś poświęcił swoje 

życie, abyśmy mogli żyć w wol-

nym, niezależnym kraju zasługuje 

na rozgłos. Cieszę się, ze takie 

święta są po dziś dzień obchodzo-

ne. 

                                                        

                   Renata Knychalska, II LDS 

 

Matura tuż, tuż! Niepodległość narodu 
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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 .                                                                                                      

Congratulations TO 

THE WINNERS ! 

The winners of our school 

competition about the 

knowledge of Great Brit-

ain are: 

THE BASIS 

I place – Daria Bujacz 

II place – Justyna Gałwa 

III place – Angelika Olejnik 

THE EXPANSION 

I place – Kamil Morawiec 

II place – Arkadiusz 

Stachera 

Congratulations to Konrad 

Przerada, Anna Pow-

roźnik and Dominika Rak 

who took the second 

place  in our school Christ-

mas song contest 

„Weihnachtsvoiceradom

ska”.  Apart from different 

gadgets, they also won the 

course of English at 

BEST WAY language 

school in Radomsko. 

   CW 

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

CHRISTMAS PUD-

DING Recipe  

I n g r e d i e n t s  
450g white breadcrumbs 
350g golden caster sugar 
225g vegetarian suet 
100g self-raising flour 
50g almonds, roughly 

chopped 
225g currants 
225g sultanas 
225g raisins 
175g mixed peel 
1 tsp each mixed spice, 

ground ginger and grated 
nutmeg 

2 tsp bicarbonate of soda 
 
Recipe from Good Food 

magazine, January 2011  

2 eggs 
2 tbsp treacle 
zest and juice 1 lemon 
zest and juice 1  

M e t h o d  
Place all the ingredients, ex-
cept the eggs, treacle and 
lemon and orange juice, into 
your largest bowl with 1 tsp 
salt, then mix. Add the re-
maining ingredients along with 
700ml water, then mix to a 
consistency that  
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drops off your spoon. Cover and 
leave in a cool place overnight. 
The mixture will become firm. 
The next day, add enough water 
to bring the mix back to a drop-
ping consistency, then spoon into 
greased pudding basins – we 
used a 2 litre and a 1 litre. Cover 
with pleated greaseproof paper 
and foil, and secure with string. 
Lower the puddings into a sauce-
pan with upturned saucers or 
scrunched-up bits of foil in the 
bottom (so the puds don’t touch 
the bottom), then fill with boiling 
water from the kettle until it 
comes halfway up the sides of the 
bowl. Simmer the smaller pudding 
for 2-2½ hrs and the larger one 
for 3-3½ hrs. Cool, wrap well in 
foil and chill for up to 3 days. 
 
  Good luck CW 

http://www.bbcgoodfood.com/search/recipes/date/1293840000


ne oraz językowe przed jury i pu-
blicznością. Nagrody przyznawane 

były w  trzech kategoriach: szkoły 

gimnazjalne, szkoły ponadgimna-

zjalne oraz nagroda publiczności, 
która zastała ufundowana przez Am-

basadę Austrii w Warszawie. Zwy-

cięzcy otrzymali cenne nagrody. 
Laureatem 2 miejsca w kategorii 

język niemiecki został Konrad Prze-

rada z klasy II LMB, który zaprezen-
tował własną interpretację przepięk-

nego utworu muzycznego „Wer an 

Weihnachten glaubt” (w oryginale 

wykonywanego przez niemiecką 
piosenkarką Michelle).  

I miejsca były nagrodzone kartami 

przedpłaconymi w wysokości 200 zł. 
Następnie do naszej szkoły przybył 

Święty Mikołaj i obdarował wszyst-

kich uczestników konkursu bonami 

towarowymi, które można realizo-
wać  w radomszczańskich sklepach, 

kwiaciarniach i cukierniach.  

   
Kamil Cudak, II LDS 

"WeihnachtsVoiceRadomska" 

rozstrzygnięty 

     5 grudnia w ZSP nr1 w Radom-
sku odbył się konkurs piosenki bożo-

narodzeniowej w języku angielskim 

i języku niemieckim. Honorowy pa-
tronat nad konkursem objął Rektor 

Wyższej Szkoły Lingwistycznej, z 

siedzibą w Częstochowie oraz Staro-
sta Powiatu Radomszczańskiego. 

Głównym sponsorem tego wokalnego 

wydarzenia był Esbank Bank Spół-

dzielczy w Radomsku. W rywaliza-
cji brali uczniowie z 20 szkół gimna-

zjalnych i ponadgimnazjalnych z 

Radomska i okolic. Uczestnicy po-
kazywali swoje umiejętności wokal-

5 grudnia została podpisana 

współpraca pomiędzy Zespo-

łem Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 1 w Radomsku a Wyż-

szą Szkołą Lingwistyczną z 

siedzibą w Częstochowie, któ-

rą reprezentował Dziekan Wy-

działy Społeczno - Humani-

stycznego Dr Mateusz Dąsal. 

Dzięki temu partnerstwu  na-

sza młodzież będzie miała 

możliwość udziału w warszta-

tach metodycznych, prowadzo-

nych przez wykładowców 

Wyższej Szkoły Lingwistycz-

nej. 

Przypieczętowaniem tej współ-

pracy był pyszny tort. 

 

Weihnachtswitz – Żart świą-

teczny: 

Ein Vater resümiert:  "Ich weiß 

jetzt, warum Weihnachten in 

meiner Kindheit so schön war.  

Ich musste die Geschenke 

nicht bezahlen!" 

Pewien ojciec zastanawia się: 

„Teraz wiem, dlaczego Święta 

Bożego Narodzenia w moim 

dzieciństwie były takie piękne. 

Nie musiałem płacić za pre-

zenty!”       

W A S  N E U E S  I N  D E U T S C H  

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZE 

OPOWIADANIE O TEMATYCE 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA W 

JĘZYKU NIEMIECKIM ZACZYNA-

JĄCE SIĘ OD SŁÓW: 

 „Entschuldige Dich, mein lie-

ber Weihnachtsmann! Ich 

war nicht immer schön brav, 

aber… .“  

Weihnachtsgeschichte – Schreibwettbe-

werb!!! 

Liebe Schüler! 

Schreiben Sie bitte eine Weihnachtsge-

schichte und nehmen Sie am Schreibwett-

bewerb teil! Wir suchen nach Weih-

nachtsgeschichten, die mit den Worten 

beginnen: „Entschuldige Dich, mein lie-

ber Weihnachtsmann! Ich war nicht im-

mer schön brav, aber… .“  

Machen Sie bitte Ihr Schreiben so 

lange oder so kurz wie Sie möch-

ten. 

Die fünf besten Weihnachtsge-

schichten werden mit einem Son-

derpreis und einer Sechs in 

Deutsch ausgezeichnet. Einsende-

schluss ist der 10. Januar 2014. 

Bitte senden Sie Ihre Geschichte per 

E-Mail: pogotowiejezyko-

we.zsp1@gmail.com 

Viel Spaβ!! 
 

Poszukujemy najbardziej oryginalnych 

pomysłów na prezenty choinkowe z krót-

kim uzasadnieniem w języku niemieckim. 

Wśród osób, które prześlą swoje pomysły 

do dnia 22.12.2013 na adres mailowy:  po-

gotowiejezykowe.zsp1@gmail.com, zostaną 

rozlosowane upominki.    

Wir wünschen allen Glück und Harmonie!  
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Odcinek 2 

 

 -Atrydosie! Ktoś zbliża się do 

groty. 

-Wiem. Już od jakiegoś czasu 

wyczuwam jego Magię. Jest 

najsilniejszym z nas, jakiego do 

tej pory spotkałem. 

-Mamy go usunąć? 

Wodza ogarnęły wątpliwości. 

Musiał dbać o swoich pod-

opiecznych, ale dawno temu 

złożył sobie przysięgę, iż wspo-

może każdego ze swojej rasy. 

Mimo iż doskonale pamiętał o 

swoim przyrzeczeniu, to strach 

przed zdradą czaił się w każdej 

cząstce jego duszy. To nie 

dzięki metodom Czystych byli 

wyłapywani, ale właśnie dzięki 

konfidentom, którzy chcieli ra-

tować swoją skórę. Nic z tego 

nie wychodziło, gdyż na koniec 

i tak zostawali zabici, a przed 

tym jeszcze brutalnie torturo-

wani, by wyciągnąć z nich 

wszystkie informacje. 

  

Ostatnie ataki Czystych sprawi-

ły, że wyginęły całe grupy. Atry-

dos nie mógł dopuścić do tego, 

by i jego przyjaciół to spotkało. 

Czuł się za nich odpowiedzial-

ny; był ich obrońcą. Jako posia-

dający najsilniejszą magię, sta-

nowił dla nich także maleńką 

gwarancją bezpieczeństwa. 

Było ich czterech. On, Aaron, 

Malcolm, i Conor, który z nie-

cierpliwością czekał na dalsze 

instrukcje. Atrydos otrząsnął 

się z ponurych myśli i szybko 

wydał polecenia. 

-Poślę mu Mgłę, niech wszyscy 

się przeobrażą i czekają w go-

towości na mój znak. Słyszysz? 

Nie wychylać się i czekać na 

moje rozkazy! 

Conor z szacunkiem skłonił 

głowę i pognał do swych współ-

towarzyszy, by przekazać im 

instrukcje. 

Wódz westchnął i zaczął zbie-

rać w sobie Energię. Przekaza-

nie Mgły nie jest łatwą sprawą, 

kiedy to robisz, musisz oddać 

cząstkę siebie, coś, co będzie 

w stanie przekazać informację, 

na której ci zależy. 

Wyczułem ich już kilka tygodni 

temu. Moja zdolność odnajdy-

wania pobratymców była więk-

sza, gdyż wrodzone umiejętno-

ści, które posiadałem były 

znacznie potężniejsze. Długo 

zastanawiałem się, w jaki spo-

sób się z nimi spoufalić, nie 

chciałem ich spłoszyć. Rozwa-

żałem najróżniejsze opcje, aż 

na końcu uznałem, że muszę 

się po prostu odsłonić. Wyjść 

im naprzeciw w swojej ludzkiej 

postaci, pozornie bezbronny. W 

razie ataku nie mieliby ze mną 

szans. Być może byłem świeżo 

po przemianie, ale płynęła we 

mnie wiedza i mądrość poko-

leń. 

Tak więc raźnym krokiem sze-

dłem w stronę ich schronienia. 

Trzeba przyznać, że całkiem 

sprytnie zakamuflowanego, 

gdybym nie wyczuwał dokład-

nie czterech Energii, nawet 

bym nie zwrócił uwagi na nie-

wielką skarpę, pod którą, jak 

wiedziałam, było wejście. 

 

Wychwyciłem poruszenie, po-

znałem, kiedy przekształcili 

swoje formy. Było coś jeszcze, 

jakaś Magia Tworzenia. Nie 

wiedziałem co to, ale mój in-

stynkt podpowiadał mi, iż nie 

zagraża to memu bezpieczeń-

stwu. Nagle coś zaczęło się 

przede mną materializować, 

coś na kształt złocistego oparu, 

który zaczął przyjmować roz-

mytą postać. Po chwili ukazał 

się naprzeciw mnie mężczy-

zna, ale ilekroć próbowałem 

przyjrzeć się jego rysom, te za-

czynały się kłębić i kotłować. 

Postanowiłem coś zrobić. 

  

-Czym jesteś? 

   c.d.n.  

 

 Dominika Mazur, II LDS 

Kroniki Pradawnego   
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dzielczej lub syntezator mowy). 

Niezależnie od opisanego wyżej syste-
mu ostrzegawczego, a czasem w po-
wiązaniu z nim, opracowywane są 
nowe konstrukcje opon, umożliwiające 
kontynuację jazdy po całkowitej utracie 
ciśnienia. Najbardziej znanym przykła-
dem tego rodzaju jest system PAX 
opracowany przez firmę Michelin. Wy-
posażony on jest w niestandardową 
felgę, niestandardową oponę, pier-
ścień wspierający (materiał stalowy lub 
tworzywo sztuczne) i czujnik ciśnienia. 
System umożliwia przejechanie do 
200 km z prędkością do 80 km/h. Z 
kolei system Run Flat firmy Pirelli wy-
posażony jest w standardową felgę, 
niestandardową oponę i czujnik ciśnie-
nia. Taka konstrukcja pozwala na 
przejechanie 150 km z prędkością do 
80 km/h. Firma Continental wprowa-
dziła system CSR ze standardową 
felgą, standardową oponą, pierście-
niem metalowym i czujnikiem ciśnie-
nia. Koło jest cięższe o około 5 kg, a 
sam system może być stosowany do 
opon o profilu nie niższym niż 60. 
Również firma Dunlop nie pozostaje w 
tyle i także proponuje system swojego 
pomysłu (Foto.). Jest nim DSST ze 
standardową felgą, niestandardową 
oponą (wzmocnione boki) i czujnikiem 

ciśnienia. 
Wadą 
tego roz-
wiązania 
jest 
mniejszy 
komfort 
jazdy z 
uwagi na 
silniejsze 
przeno-
szenie 
wstrzą-

sów wywoływanych przez nierówności 
nawierzchni. Zarówno Continental jak i 
Dunlop zapewniają takie same para-
metry: 200 km i 80 km/h. I na koniec 
firma Goodyear ze swoim EMT, która 
zdecydowała się na wzmocnienie czo-
ła, jak i boków opony, stosując w tych 
miejscach warstwy z włókna poliarami-
dowego (kevlar). Podobne rozwiązanie 
zastosowano w systemie ZP firmy 
Michelin. 

Wszystkie wyżej wymienione systemy 
zapobiegają skutkom krytycznej sytu-
acji wynikającej z nagłego odpowie-
trzenia opony, zwłaszcza przy dużych 
prędkościach. Z reguły można też do-
jechać do najbliższego warsztatu bez 
zmiany koła, co likwiduje również pro-
blem z dodatkowym kołem zapaso-
wym w bagażniku. 

DD 

Przez ostatnie lata znacznemu 
rozwojowi zostały poddane 
koła jezdne pojazdów samo-
chodowych.  Mam tutaj na my-
śli systemy bieżącej kontroli 
ciśnienia w ogumieniu oraz 
systemy chroniące przed skut-
kami awarii ogumienia samo-
chodowego. Mają one na celu 
bezpieczeństwo podróżujących 
oraz przedłużenie okresu trwa-
łości tych elementów. 
 

Zarówno stan bieżnika, jak i ciśnienie 
powinny być przez kierowcę regularnie 
kontrolowane. Opony nadmiernie zu-
żyte należy niezwłocznie wymienić, a 
nieprawidłowe ciśnienie – skorygować. 
Zbyt wysokie, jak i zbyt niskie ciśnienie 
w oponie powoduje jej szybsze zuży-
wanie się oraz wpływa niekorzystnie 
na elementy zawieszenia samochodo-
wego. 

I tutaj konstruktorzy i projektanci sa-
mochodowi wychodzą ze swymi pomy-
słami naprzeciw tym problemom. Ta-
kim rozwiązaniem jest system SSPP, 
należący do systemów bieżącej kon-
troli 
ci-

śnienia w ogumieniu podczas ruchu 
pojazdu. W rozwiązaniach tych każde 
koło jest wyposażone w czujnik zespo-
lony z zaworem służącym do pompo-
wania powietrza lub przytwierdzony do 
obręczy we wnętrzu opony bezdętko-
wej. Miniaturowy nadajnik radiowy 
połączony z czujnikiem i zasilany wła-
sną baterią przekazuje wyniki pomiaru 
kodowanymi falami radiowymi (w celu 
identyfikacji koła) do modułu elektro-
nicznego. Zaprogramowany algorytm 
obliczeniowy pozwala odróżnić niepra-
widłowe ciśnienie od zwykłej zmiany 
ciśnienia na skutek pracy ogumienia 
(nagrzanie, ochłodzenie) pod wpły-
wem czynników klimatycznych, rodza-
ju nawierzchni itp. Sprawdza również 
relacje między ciśnieniem w oponach 
a prędkością jazdy i w razie wystąpie-
nia nieprawidłowości – informuje o tym 
kierowcę (wyświetlacz na desce roz-

 
01.12.1913r. – pierwsza mechanicz-
na linia montażowa (Ford Motor 
Co.); 

02.12.1902r. – patent na pierwszy 
pracujący silnik V8 (Leon Marie Jo-
seph Clement Levavasseur); 

06.12.1974r. – koncerny Citroen i 
Peugeot łączą się. 

10.12.1854r. – patent za pierwsze 
opony pneumatyczne (brytyjski wy-
nalazca Thompson); 

11.12.1894r. – otwarto pierwsze 
pokazy samochodowe (Paryż); 

13.12.1922r. – patent na dach typu 
kabriolet (William Kissel i Friedrich 
Werner); 

14.12.1931r. – Bentley zostaje prze-
jęty przez Rolls-Royce’a; 

16.12.1883r. – patent na prototyp 
czterosuwowego silnika benzyno-
wego (Daimler); 

17.12.1979r. – przekroczenie pręd-
kości dźwięku pojazdem Budweiser 
Rocket (kierowca Stan Barrett); 

18.12.1898r. – pierwszy oficjalny 
rekord prędkości na lądzie: 39,2 mil 
na godzinę (hrabia Gaston de Chas-
seloup-Laubat); 

20.12.1868r. – urodził się Harvey S. 
Firestone, twórca firmy produkującej 
opony; 

21.12.1937r. – otwarto pierwszy 
podwodny tunel samochodowy pod 
rzeką Hudson; 

22.12.1965r. – podpisanie umowy 
licencyjnej na produkcję Fiata 125 w 
Polsce; 

25.12.1878r. – urodził się Louis Jo-
seph Chevrolet, twórca marki 
Chevrolet; 

27.12.1848r. – urodził się Giovanni 
Battista Pirelli, twórca firmy produ-
kującej opony; 

29.12.1800r. – urodził się Charles 
Goodyear, twórca firmy produkują-
cej opony; 

31.12.1953r. – prezentacja pierw-
szego przedprototypowego samo-
chodu marki Syrena.       
     

DD 
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Układy jezdne zwiększające bezpieczeństwo podróżowania 

Moto Data 



V edycja Turnieju Piłki Nożnej 

organizowanego przez  

Uczniowski Klub Sportowy 

„Mechanik” Radomsko 

Zmiana na stanowisku 

prezesa Uczniowskiego 

Klubu Sportowego 

„MECHANIK”  

Radomsko. 

Od sezonu 2013/2014 

funkcję prezesa klubu UKS 

„Mechanik” Radomsko 

pełni Paweł Pichit. 

Pan wicedyrektor szkoły, 

trener juniorów starszych 

klubu – uczniów II i III 

klasy sportowej Naszej 

szkoły. Na stanowisku pre-

zesa klubu zastąpił Zdzisła-

wa Dróżdża. 

 K. Kowalski 

 

 

Turniej będzie trwał pięć dni (od 

poniedziałku 20 stycznia do piątku 

24 stycznia) w Hali Sportowej 

przy ul. Św. J. Królowej w Ra-

domsku.  

Każdego dnia turniej zaczyna się 

od godz. 9.00, a finały zaplanowa-

ne są  na godz. 13.30 (we wtorek 

dwa finały: pierwszy o 13.30, dru-

gi o 17.00). 

W czasie całego turnieju wystąpi 

ponad 400 zawodników z 20 – 30 

klubów piłkarskich.  

Każdego dnia w turnieju wystąpi 

inna kategoria wiekowa: 

poniedziałek, 20 stycznia, rocz-

nik 2002 – 8 zespołów 

wtorek, 21 stycznia, rocznik 

2001 – 8 zespołów (do południa), 

rocznik 2003 – 6 zespołów (po 

południu) 

środa, 22 stycznia, rocznik 1999 

– 8 zespołów 

czwartek, 23 stycznia, rocznik 

1998 – 8 zespołów 

piątek, 24 stycznia, rocznik 1997 

– 8 zespołów  

   K. Kowalski 
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Michał Dryja – odkry-

cie sezonu 2013/2014 

Michał Dryja „Mundek” jest 

uczniem III klasy sportowej Na-

szej szkoły. 

Od sierpnia występuje w drużynie 

seniorów, III ligowym zespole 

piłki nożnej UKS Mechanik Ra-

domsko. 

Od kilkunastu spotkań gra regu-

larnie jako lewy obrońca i zbiera 

pochlebne oceny za swoje wystę-

py na boisku. 

Według trenerów, obserwatorów 

i kibiców klubu, Michał zasłużył 

na miano „odkrycie sezonu”.  

Mianem tym określa się spor-

towców, którzy niespodziewanie 

wykonują duży 

skok jakościowy 

w karierze sporto-

wej i zachwycają 

kibiców swymi 

występami. 

Życzymy Mund-

kowi równie uda-

nej rundy wiosen-

nej, wypromowa-

nia swojej osoby 

oraz promowania 

szkoły i klubu 

oraz życzymy 

sukcesów w na-

uce i zdania matury. 

Miejmy nadzieję, że w rundzie 

wiosennej jeszcze któryś z 

uczniów sportówki zaliczy regu-

larne występy na III ligowych 

boiskach piłkarskich. 

  K. Kowalski 



W naszej kulturze płacz interpre-
tuje się jako oznakę słabości i nie-
poradności, ewentualnie jako pró-
bę manipulacji. Toleruje się go u 
niemowląt, ale już kilkuletnie pła-
czące dzieci strofuje się i zawsty-
dza nazywając „mazgajami” czy 
„beksami”. Łzy u dorosłych (a w 
szczególności mężczyzn) dopusz-
cza się natomiast już w zasadzie 
tylko w tak kryzysowych sytu-
acjach jak śmierć bliskiej osoby. 
Choć zwykle współczujemy pła-
czącemu człowiekowi i jesteśmy 
gotowi udzielić jej wsparcia, to w 
większości przypadków zdobywa-
my się jedynie na nieporadne ko-

mentarze, które świadczą o pod-
świadomej chęci powstrzymania 
tej krepującej nas sytuacji 
(„Wszystko będzie dobrze” lub 

„Nie przesadzaj”). 

Mając dobrze wdrukowany nega-
tywny społeczny przekaz dotyczą-
cy tej emocjonalnej reakcji, sami 
często ukrywamy swoje łzy lub, co 
gorsza, powstrzymujemy się cał-
kowicie od płaczu. W wielu nieza-
leżnych badaniach dowiedziono, 
iż konsekwencje tego drugiego są 
destrukcyjne dla fizycznego i psy-
chicznego zdrowia człowieka, po-
nieważ niewyrażone emocje do-
słownie „zatruwają” organizm 
zmagającego się z nimi człowieka. 
Ze łzami pozbywamy się znacz-
nych ilości substancji nazywanych 
„hormonami stresu”, wydzielanych 
w trakcie emocjonalnej zawieru-
chy, a przez to redukujemy swój 
psychofizyczny dyskomfort. Płacz 
ma działanie kojące i uspokajają-
ce również dla tego, że zmniejsza 
napięcie mięśniowe i normuje od-
dech. Powstrzymując się od pła-

czu silnie napinamy mięśnie i upo-
śledzamy oddech. Udowodniono, 
że jeśli ten stan jest często powta-
rzany lub przewlekły, znacząco 
osłabia układ odpornościowy, a 
przez to czyni organizm podatnym 
na infekcje a także poważne cho-
roby autoimmunologiczne. Co 
więcej, długi i gwałtowny szloch 
męczy układ nerwowy, w którym 
to stanie mózg naturalnie nie sku-
pia się na obciążających, nega-
tywnych myślach, czyli ogranicza 
ich destrukcyjny wpływ na psychi-

kę. 

W istocie więc, płacz ma ogromny 
potencjał terapeutyczny. Świadczy 
nie o słabości, lecz o sile: świado-
mości własnych uczuć i potrzeb, 
odwadze, zgodzie na przyjęcie 
ewentualnej pomocy. Innymi sło-
wy u dorosłego człowieka jest do-
wodem emocjonalnej dojrzałości. 
Nie wstydź się płaczu – nie tylko 

śmiech to zdrowie… 

Psycholog szkolny,  

Michalina Gabryś 

Silny bądź: płacz zdrów 

S T R .  1 5  S U P E R M E C H A N I K  R A D Z I  

Zespół Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 1 w Radomsku 

zaprasza uczniów piszących 

wiersze o miłości do wzięcia 

udziału w konkursie literac-

kim "Snuć Miłość..."  

być umieszczone na zaklejonej 

kopercie, w której znajdować 

się mają dane autora (imię, na-

zwisko, adres, numer telefonu 

oraz nazwa szkoły). Prace  

można wysyłać do 14 lutego. 

Samorząd Uczniowski, organi-

zuje akcję Góra Grosza. Fundu-

sze ze zbiórki monet przezna-

czone będą na pomoc dzieciom 

z rodzinnych domów dziecka. 

Wszystkim , którzy przyłączyli 

się do akcji - serdecznie dzięku-

jemy. Monety zbieramy do koń-

ca grudnia. 

Konkurs organizowa-

ny od 2001 roku adre-

sowany jest do 

uczniów  gimnazjów 

oraz szkół ponadgim-

nazjalnych powiatu 

radomszczańskiego. 

Żeby wziąć udział w 

konkursie trzeba na 

adres ZSP 1 (ul. 

Brzeźnicka 20) wysłać maksy-

malnie pięć wierszy w czterech 

egzemplarzach maszynopisu . 

Każdy utwór należy opatrzyć 

godłem, to samo godło powinno 



BYK: Czeka Cię czas wielkiej 

laby ! Olej wszystko, przecież 

Twój fart sprzyja Ci w każdej 

dziedzinie życia, dzięki niemu za-

liczysz ten semestr bez problemu ! 

Szczęśliwy dzień to 23 grudnia, 

spotka Cię miła niespodzianka. 

Wystrzegaj się kumpli z ławki, 

zazdroszczą Ci powodzenia u płci 

przeciwnej. 

 

PANNA: Zaliczenie semestru to 

dla Ciebie błahostka, dy-

rekcja ustanowi dzień 

wolny dzięki Tobie ! Ale 

nie obrastaj w piórkach, 

tylko kontynuuj tę passę i 

pamiętaj by w nadmiernej 

ambicji nie nadszarpnąć 

sobie zdrowia. Szczęśli-

wy dzień dla Ciebie to 20 

grudnia, zrobisz psikusa 

komuś w klasie. 

 

WAGA: Koniec seme-

stru to istny koszmar. 

Święta z książkami a syl-

wester z babcią przed te-

lewizorem. Ale, ale.. ktoś 

w szkole ma Cię na oku, 

być może Sylwestrowy 

nie fart odbijesz sobie na stud-

niówce ! Szczęśliwy dzień 25 

grudnia - nie odmawiaj nowym 

znajomościom ! 

 

KOZIOROŻEC: Semestr meta-

morfozy ! Zmiana partnera lub 

uwolnienie się od obecnej sympa-

tii sprawi, że będziesz bardziej 

rozchwytywany wśród płci prze-

ciwnej. 19 grudnia - Pani od pol-

skiego czyha na Twe potknięcie, 

lepiej zrób sobie wolne od szkoły :

-) 

WODNIK: Ty jak zwykle na nu-

dę nie narzekasz ! Potrafisz wyjść 

z zagrożeń tak szybko jak w nie 

wpaść, lecz uważaj mogą spotkać 

Cię małe problemy z poprawie-

niem NIEMIECKIEGO. 31 grud-

nia nie przyniesie Ci pecha, znaj-

dziesz drogocenną rzecz. 

 

RYBY: Pod koniec semestru zro-

bisz się bardziej przytomna rybo. 

Zaczniesz pamiętać o sprawdzia-

nach oraz o tym, by nie czekać do 

ostatniej chwili na poprawę tej 

tragedii z maty. Nie należysz do 

zbyt bystrych osób, dlatego zasko-

czysz nauczycieli swą nienaganną 

wiedzą. Nie wiesz, co czeka Cię w 

Sylwestra? 30 grudnia wszystko 

się wyjaśni... 

 

SKORPION: Po wywiadówce 

Twoi rodzice wracają z pracy za-

dowoleni i nie popadają w czarną, 

rodzicielską rozpacz. Jednak tro-

chę nauki się opłaca. Szczęśliwy 

dzień dla Ciebie to 27 grudnia, 

czekają Cię miłe odwiedziny. 

  

STRZELEC: Twoje talenty arty-

styczne rozkwitną, pokonasz tre-

mę występując przed innymi. 

Uważaj tylko, aby nie zadzierać za 

bardzo nosa, bo przyjaciele stracą 

do ciebie cierpliwość. Szczęśli-

wym dniem dla Ciebie będzie 31 

grudnia, sprawdź skrzynkę na li-

sty. 

  

BARAN: Drugie półrocze będzie 

dla Ciebie lepsze. Głowa do góry, 

bądź sobą, nie ulegaj zgubnym 

wpływom! Twój szczęśli-

wy dzień to 26 grudnia, 

przekonasz się, że zawiera-

nie nowych znajomości się 

popłaca. 

  

RAK: Saturn surowo pa-

trzy na twoje szkolne grze-

szki. Poradzisz sobie z na-

uką wyśmienicie, pod wa-

runkiem, że nie będziesz 

wagarował, a systematycz-

na nauka nie zacznie się 

dzień przed klasówką. 

Uważaj na siebie 10 grud-

nia. 

  

LEW: Nawet, jeśli na 

dźwięk słowa - „matematyka” do-

stajesz dreszczy, to po 19 grudnia 

wszelkie ścisłe przedmioty staną 

się dla ciebie niezwykle fascynują-

ce. Twój szczęśliwy dzień to 20 

grudnia, czeka Cie miła niespo-

dzianka. 

  

BLIŹNIĘTA: Połkniesz bakcyla i 

odnajdziesz nową pasję życiową. 

Rozwiniesz talenty i uzdolnienia, 

a twoje szare komórki nie zawiodą 

cię na trudnych egzaminach i te-

stach. 22 grudnia spotkasz swą 

druga połówkę. 

 
Wróżki Greta i Doris 

PseudoHOROSKOP 
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