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Nowy kapitan na pokładzie
Od nowego roku
szkolnego zaszły zmiany w
dyrekcji naszej szkoły.

2 września, podczas
uroczystości rozpoczęcia roku
szkolnego 2013/2014, uczniowie pożegnali wieloletniego
dyrektora Zdzisława Dróżdża,
który po długim czasie pracy w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 odszedł na zasłużoną emeryturę. Były życzenia,
kwiaty i słowa podziękowania
za trud włożony w naukę i wy-

chowanie młodzieży. Miejsce
pana Dróżdża zajęła dotychczasowa wicedyrektor, nauczyciel

historii Ewa Grodzicka, którą
powitano słowami uznania i radości. Funkcję wicedyrektora
objął Cezary Bąbka. Drugim
wicedyrektorem pozostał pan
Paweł Pichit. Kadrze dyrektorskiej Mechanika życzymy pomyślności i sukcesów w dalszej
pracy zawodowej!
Daria Bujacz, II LDS
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CZY WIESZ, ŻE...

SUPERMECHANIK
reaktywacja !

*** Niewidomi również posia- Sen to jedyny stan umysłu,
dają sny, ale tylko ci, którzy
w którym nasz mózg może
stracili wzrok po urodzeniu a odpocząć. Rekord braku snu
nie urodzili się z tą
wadą. W ich snach
najbardziej wytężone
są zmysły słuchu, węchu i zapachu.

Redakcja
"SUPERMECHANIKA"
pragnie poinformować, iż
wznowiliśmy nakład. Ruszamy
w nowym składzie, ze zmienioną szatą graficzną i formatem
czasopisma.
Serdecznie zachęcamy do pisania własnych opowiadań, recenzji czy innych form tekstowych
do publikacji. Mile widziane są
także prace graficzne. Czekamy
na zabawne powiedzonka nauczycieli, dialogi z lekcji, karykatury i co tam jeszcze chcecie.
"SUPERMECHANIK" jest
głosem naszej szkoły, dlatego
piszcie o wszystkim, co Was
nurtuje. Serdecznie zachęcam
do zakupu i życzę miłej lektury.

*** Jeżeli śnisz o
czymś konkretnym, to
często jest to symbol
czegoś innego. Wtedy
możemy sprawdzić w
internetowych sennikach, co dany sen
„chciał nam powiedzieć". Podczas snu nasza
podświadomość jest pośrednikiem pomiędzy myślami
świadomymi a ich wizualizacją.
*** W trakcie snu Twój organizm jest sparaliżowany !
Możesz wierzyć lub nie,
Twoje ciało podczas snu jest
unieruchomione - głównym
powodem tego stanu jest zapobieganie wykonywaniu
czynności, które robisz we
śnie, ponieważ Twój organizm mógłby doznać poważnych obrażeń.

wynosi 264 godziny, czyli 11
dni i nocy. Jednak tak długi
okres niespania niesie ze
sobą sporo skutków ubocznych a głównie HALUCYNACJE i ZABURZENIA KONCENTRACJI. Amerykanin,
który pobił ten rekord, po kilku dniach myślał, że jest
gwiazdą futbolu.
Dlatego pamiętaj, że sen jest
bardzo ważny, szczególnie
gdy chodzimy do szkoły czy
pracujemy, wtedy najbardziej
wytężamy nasze mózgi ;-)
Dagmara Zawadzka, III LDP
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Młoda krew
W tym roku naukę w naszej
szkole rozpoczęło ponad 250 nowych uczniów. Był to największych nabór spośród radomszczańskich szkół. Co sprawia, że
„Mechanik” cieszy się tak dużą
popularnością? Odpowiedź na to
pytanie znajdziemy w wypowiedziach młodzieży. Zdaniem
ucznia klasy I LMA sale lekcyjne
i kompleks sportowy są dobrze
wyposażone. Ponadto czuje się
on w szkole bardzo dobrze. Żałuje tylko, że nie ma w niej stołówki. Uczennice klasy I TSG uważają, że w szkole panuje wspaniała atmosfera. Cieszą się z
utworzenia nowego profilu, gdyż
interesują się geodezją.
Oferta edukacyjna na obecny rok
szkolny była bardzo ciekawa. Z
nowych kierunków uczniowie

mieli do wyboru: technik geodeta
oraz technik urządzeń i systemów
energii odnawialnej. W grupie
geodezyjnej uczy się 13 uczniów
w tym 8 dziewcząt, a w grupie o
profilu energii odnawialnej 15.
Niestety w zasadniczej szkole zawodowej nie utworzono kierunków monter sieci, instalacji i
urządzeń sanitarnych oraz operator obrabiarek skrawających. Mimo zapotrzebowania na rynku
pracy na powyższe zawody nie
było wystarczającej liczby chętnych, aby utworzyć klasy. W tym
roku szkolnym nie utworzono
profilu dziennikarskiego, chętne
osoby mogły wybrać
„mundurówkę”. Natomiast duży
nabór zanotowano w klasie sportowej- 24 chłopców.
Justyna Gałwa, II LDS

NORDIC WALKING
2 października w ramach Roku
Ruchu z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 i
Uczniowskiego Klubu Sportowego Mechanik Radomsko odbył się NORDIC WALKING, w
którym udział wzięło ponad 50
uczniów, dyrekcja, pedagodzy
oraz pracownicy szkoły. Uczestnicy mieli możliwość poznać
technikę tej dziedziny sportu
dzięki instruktażowi, jaki przeprowadził zaproszony przez
uczniów pan Tadeusz Kiełbik instruktor nordic walking, wieloletni nauczyciel wychowania
fizycznego. Trasa marszu liczyła
10 km i urozmaicona była licznymi ćwiczeniami. Celem akcji

było propagowanie zdrowego
stylu życia oraz popularyzacja
tej formy rekreacji. W najbliższym czasie planowany jest ko-

Dzwonkowa rewolucja
Obecny rok szkolny
przyniósł ZSP im. Stanisława Staszica w
Radomsku wielkie
zmiany.
Jedną z nich jest rozkład dzwonków.
,,Szkolne dzwonki zmieniliśmy na prośbę uczniów. Konieczne było przesunięcie lekcji
o 15 minut ,aby uczniowie mogli
zdążyć na autobusy, bez zwalniania sie z lekcji. Teraz zajęcia zaczynają się o tej samej godzinie
jak w innych szkołach. Głównym
założeniem było uszczęśliwić
naszych uczniów. Wcześniejsze
wychodzenie do domu odgrywa
tutaj również bardzo ważną rolę''- mówi wicedyrektor Paweł Pichit
Uczniowie wykazują pozytywny stosunek do tych zmian.
Renata Knychalska, II LDS

lejny marsz, na który młodzież
MECHANIKA zaprasza mieszkańców Radomska i okolic.
K. Jędrzejczyk, I LMA
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Mamy już nowy samorząd!
20 września w naszej
szkole odbyły się wybory do
samorządu szkolnego na rok
2013/2014.
Każdy z uczniów mógł zgłosić
swoją kandydaturę.
Wybory nadzorowała komisja,
w której skład weszli : pani dyrektor Ewa Grodzicka, nauczyciele - Anna Pichit, Bożena Załóg, Mirosława Choróbska,
Agata Pawłowska, Edyta Łyp,
opiekun samorządu szkolnego
Renata Koniarska, przewodnicząca samorządu szkolnego Karolina Łysik oraz członek samorządu szkolnego Maria Mękwińska.
Tak oto powstał nasz nowy samorząd szkolny, a w jego skład
wchodzą :
Przewodniczący samorządu
szkolnego - Jakub Grzesiak
( I LS )
Wiceprzewodnicząca - Anna
Pawłowska ( I LMA )
Wiceprzewodnicząca - Anna Powroźnik ( I LMB )
Sekretarz - Piotr Bąbka ( I LS )

Skarbnik - Kamil
Cudak ( II LDS )
Członkami
samorządu szkolnego są :
Koordynator do
spraw plastycznych - Anita Olszewska ( I LMB)
Koordynator do
spraw mediów Angelika Banaszczyk ( I LMB )
Koordynatorzy do
spraw promocji Klaudia Parowicz
( I LMB) ,
Krzysztof Jędrzejczyk ( I LMA )
Koordynator do
spraw sportu Piotr Ruliński
( I LS ).

Aleksandra Kisiołek, II LDS.

Jak zrozumieć media?
Uczniowie
radomszczańskich szkół
mieli okazję
uczestniczyć w warsztatach dziennikarskich „Zrozumieć Media”, przeprowadzonych przez pracowników
„Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej” w Toruniu oraz
dziennikarzy na co dzień pracujących w „Naszym Dzienniku”, „TV
Trwam” oraz „Radiu Maryja”. Odbyły się one 19 września w Miejskim Domu Kultury.
Uczestnicy warsztatów
bliżej zapoznali się z problematyką
manipulacji w mediach. Dokładnie
poznali funkcjonowanie radia, tele-

wizji oraz prasy. Przekazana wiedza przybliżyła uczniom prawa
rządzące światem mediów. Młodzież mogła spróbować swoich sił
jako operatorzy kamery, dziennikarze a odważni przeprowadzili sondę przed kamerą. Nowe doświadczenia okazały się być świetną zabawą. Dzięki uczestnictwu w
warsztatach dowiedzieli się, jakie
cechy powinien mieć prawdziwy
dziennikarz, jak zainteresować
odbiorcę i jak poprzez dźwięk czy
obraz manipulować ludźmi. A to
nie wszystkie korzyści, jakie wyniosą uczestnicy warsztatów.
Warsztaty były prowadzone w ciekawy sposób, nie nudziłam się. Po-

kazywana była teoria oraz praktyka,
dowiedziałam się, jak łatwo można zrobić montaż i podrobić czyjąś
wypowiedź- komentuje jedna z
uczennic.
W warsztatach uczestniczyli również uczniowie klasy II
LDS, wśród których szczególnie
wyróżnił się Kamil Cudak. Nasz
kolega chętnie wyszedł na scenę
oraz zaprezentował napisany przez
siebie artykuł.
Z warsztatów wyniosłem wiele ciekawych uwag dotyczących m.in. definicji dziennikarstwa i praktycznej
nauki zawodu - jak sam mówi.
Ada Michalska, II LDS

STR. 5
Z

ŻYCIA SZKOŁY

POGŁÓWKUJ Z

Mecz na słodko
Dziewczyny z klasy II LDS
miały genialny pomysł na Dzień
Chłopaka!
Swoim
kolegom
podarowały
ogromny tort
w
kształcie boiska, na
którym
znajdowały się bramki, piłkarzyki i oczywiście biało-czarna piłka. Po pysznym poczęstunku
odbył się konkurs. Chłopcy w

SUPERMECHANKIEM

grupach mieli za zadanie zaśpiewać wybrany utwór a dziewczyny zagłosować na najlepszych.
Wygrana
drużyna
dostała
wspaniałe
wiwaty.
Oczywiście
wszyscy
otrzymali
skromne
upominki.
Cała klasa
II LDS wspomina ten dzień jako
bardzo udany.
Karolina Kowalska, II LDS

Wakacyjne remonty
W naszej szkole podczas wakacji
zostały przeprowadzone nieliczne
remonty. Po rozmowie z panią
dyrektor Ewą Grodzicką dowiedzieliśmy się, jakie poprawki zostały wprowadzone w czasie
przerwy wakacyjnej. W te wakacje w naszej
szkole zostały
pomalowane
dwie sale językowe (sala 103
oraz 102). Odnowiliśmy także
gabinet pielęgniarski oraz
pokój nauczycieli wychowania
fizycznego. Został również odświeżony korytarz na parterzemówi pani dyrektor. Jedną z najważniejszych rzeczy jest wymiana
instalacji elektrycznej, pochodzącej z lat 60-tych-kontynuuje. Poza tym, w najbliższym czasie zostanie rozbudowany system moni-

toringu szkolnego. Na ten cel
szkoła otrzymała od PZU dotację
w wysokości 2.200zł.
Ponadto w Mechaniku został
wprowadzony system logowania
do sieci bezprzewodowej. Jednocześnie od obecnego roku szkolnego mamy do czynienia z dziennikiem elektronicznym Librus.
Koszt wykonywanych inwestycji
łącznie wyniósł
27.000zł, z czego
7.000zł liczyła wymiana instalacji
elektronicznej, natomiast e-dziennik i
Wi-Fi kosztowały 6.000zł
(4.000zł z budżetu szkoły i
2.000zł ze środków Rady Rodziców).
Anna Dąbek, II LDS

Przez kierunek wyznaczony przez
prostą k na płaszczyźnie rozumiemy zbiór wszystkich prostych równoległych do prostej k. Czym jest
część wspólna kierunku wyznaczonego przez prostą k oraz okręgu o środku w punkcie A i promieniu r ? (patrz rysunek)

Na osobę, która jako pierwsza
przyśle prawidłowe rozwiązanie
na adres redakcji, czeka niespodzianka :-)

Superwiewiórka
w Mechaniku
Uczennice Szkolnego Koła
PCK i Samorządu Uczniowskiego po raz trzeci realizują
program Superwiewiórka Przyjaciółka Oli i Kuby. Wolontariuszki w każdy piątek prowadzą zajęcia z przedszkolakami
w Publicznym Przedszkolu nr
10 w Radomsku. Celem programu jest wdrażanie wśród najmłodszych podstawowych zasad bezpieczeństwa , higieny,
zdrowego stylu życia i wszelkich zachowań prospołecznych.
Dla uczennic III LO to nowe
doświadczenie pełne wyzwań i
pracy. Realizacja programu zakończy się w grudniu uroczystym podsumowaniem zajęć.
Dominika Dyktyńska, I LMB
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Autostopem przez świat!
Niewielka ilość pieniędzy, mały plecak, kamera i autostop - tak
właśnie po całym świecie podróżuje Mariusz
Kurc.
Znany podróżnik odwiedził
24 września 2013 roku Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Staszica w Radomsku. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu, podczas którego byli świadkami licznych
podróży i przeżyć, jakie dotąd
spotkały Mariusza Kurca. Prezentował on filmy, zdjęcia z
różnych krajów, a nawet kontynentów oraz niebezpieczne sytuacje, w jakich znajdował się
podczas samotnego podróżowania. Opowiadał on także o swoich problemach rodzinnych i

zmaganiach z alkoholizmem
matki. Przedstawił materiał poświęcony jego rodzinie, który
wyemitowany był w programie
"Uwaga". Zdradził, że na kolejną podróż chce zabrać mamę.
Wszyscy przywitali go miło i
życzliwie.

dzinnych. W podróż zabiera ze
sobą tylko "kilka złotych", kamerę i mały bagaż. Pragnie w
ten sposób pokazać, że człowiek może osiągnąć to, o czym
marzy i do czego uparcie dąży.
Michalina Rogozińska, II LDS

Mariusz
Kurc to
człowiek,
który swe
podróże
traktuje
jako sposób na
oderwanie się od
ciężkich
problemów ro-

Dziennik elektroniczny w Mechaniku!
Co to jest librus?
Librus, elektroniczny dziennik,
umożliwia dostęp do informacji o postępach i
obecności dziecka w szkole
przez całą dobę.
Coraz więcej szkół w Polsce korzysta
z librusa. Rezygnują z papierowego
dziennika na rzecz e-dziennika. Czy to
rozwiązanie jest dobre? Zobaczcie, co
sądzą o tym nauczyciele naszej szkoły.
mgr Aldona Skiba
,, Uważam, że dla rodziców jest to
świetna możliwość monitorowania
postępów w nauce i frekwencji. Informacja dociera bardzo szybko, dzięki
czemu rodzic może w odpowiednim

czasie zareagować i wesprzeć swoje
dziecko w procesie dydaktycznym"
mgr Edyta Łyp
,, Myślę, że to jest dobra forma sprawdzania ocen i frekwencji przez rodziców"
mgr Anna Pokora
,, Jestem za, jednak pochłania to dużo
czasu"
mgr Anna Pichit
,, E-dziennik pochłania dużo czasu,
jest niedopracowany i mało czytelny,
ale mimo wszystko jestem na tak''
mgr Hubert Dróżdż
,, Pomysł dobry, jednak jestem za
tym, aby był jeden dziennik"
mgr Rober Koniarski
,, Jestem za, chociaż pochłania dużo
czasu. Minusem jest to, że dzięki takiemu dziennikowi rodzic może być
rzadkim gościem w szkole"

mgr Krzysztof Klekowski
,, Okres przejściowy z dwoma dziennikami powinien być jak najkrótszy"
mgr Anna Bałut
,, Jest to fajna forma dziennika, jednak
wymaga naszej systematyczności ,,
jak na razie pochłania dużo czasu"
Czy zainteresowanie wśród rodziców jest duże?
E-dziennik pochłania dużo czasu i
wymaga systematyczności, jednak
zainteresowanie nim wśród rodziców
jest niewielkie. Ogólnie w naszej
szkole z librusa korzysta 212 rodziców na 736. Największe zainteresowanie wśród rodziców jest w klasie
2LDS (18 na 36), a najmniejsze w
4TA, w której nikt nie zdecydował się
na zakup dostępu do e-dziennika.
Karolina Bęben
Marta Szwed, II LDS
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Padłeś? Powstań. Mundurówka!
27 września odbyły się u nas
nietypowe zajęcia- manewry
polowe! Wzięły w nich udział
wyłącznie klasy mundurowe:
3LMA, 3LMB oraz 2LMB.
Na początku grupa uczniów,
pod nadzorem nauczyciela wf-u
p. Koniarskiego oraz st. asp.
Tomasza Nowickiego, udała się
na miejscowy orlik, w pobliżu
PSP nr 6, gdzie odbyły się zawody.
Pierwszą konkurencją było
czołganie się z przekazywaniem
meldunku, drugą przeciąganie
liny, a ostatnią strzelanie z łuku.
Oto tabela przedstawiająca wyniki zawodów:

Podczas czołgania chęć zwycięstwa była tak wielka, że jednej z dziewcząt pourywały się
guziki od munduru. Stratę tę
klasa okupiła drugim miejscem.
Następnie grupa udała się w

stronę Strzałkowa, gdzie, ku
zadowoleniu
uczestników,
wszyscy byli
obserwowani z
okien domów.
Ogólne rozbawienie wzbudzały machające
babcie, kiedy to
mundurówki
maszerowały w
szyku zwanym
"czwórkami".
Kolejnym punktem programu
był marsz w stronę Suchej Wsi,
gdzie odbyła się musztra. Na
hasło: "Lotnik, kryj
się", młodzież musiała się rozbiec i ukryć
w lesie. Tam także
uczestników złapał
deszcz. Jako że nikt
nie lubi moknąć,
wszyscy (ok. 80
osób) wsiedli do małego autobusu w celu powrotu do szkoły.
Mundurówki wysiadły w okolicy starej telekomunikacji, a dalej udały się w szyku "dwójki"
do szkoły, gdzie czekała już na

nich gorąca zalewajka z kurkami.
Po posiłku uczestnicy zostali
zwolnieni do domów. Byli mokrzy, zmęczeni, ale przede
wszystkim dumni z siebie i
szczęśliwi z przeżytej przygody.
Zuzanna Albrych,
Dominika Mazur, II LDS

Facebookowe
Pogotowie Językowe
Od tego roku szkolnego ruszyło
w naszej szkole Facebookowe
Pogotowie Językowe. Jeśli
masz chwilowe trudności z opanowaniem materiału z języka angielskiego lub niemieckiego to zapraszamy na konsultacje.
j. angielski - mgr Aldona Skiba
j. niemiecki - mgr Magdalena
Mokwa
www.facebook.pl/
pogotowiejezykoweradomsko
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Nietuzinkowy Dzień Nauczyciela
Dzień Edukacji Narodowej to
nie tylko święto nauczycieli ,ale
również uczniów.
W naszej szkole dnia 11 października odbyła się uroczysta
akademia ,która rozpoczęła się
wprowadzeniem sztandaru.
Po przemówieniu naszej nowej
pani dyrektor -Ewy Grodzickiej
nastąpiło wręczenie nagród następującym nauczycielom: Aldona Skiba, Anna Pokora, Ewa
Cwienczek, Renata Koniarska,
Cezary Bąbka, Paweł Pichit,
Elżbieta Wojtal, Beata Jabłońska, Krzysztof Kowalski, Mieczysław Jędrzejczyk, Jan Maziarz, Anna Roksela, Wioletta
Zając oraz wszystkim pracownikom administracji. Warto dodać,
że w tym roku uhonorowano

również Nagrodą
Łódzkiego Kuratora Oświaty dotychczasowego
dyrektora Z.
Dróżdża, Brązowym Medalem za
długoletnią służbę
p. M. Choróbską,
p. E. Łyp i
p. C. Bąbkę. Ponadto nagrodę starosty otrzymały
p. M. Choróbska i p. B. Raźniak.
Ciekawych wrażeń dostarczył
nam występ artystyczny w wykonaniu uczniów pod kierunkiem pani Anny Wojciechowskiej i Renaty Koniarskiej.

Niewątpliwie najwięcej radości
sprawił nam tego dnia pan dyrektor Paweł Pichit, ogłaszając,
iż jesteśmy zwolnieni z dalszych
zajęć.
Anna Golińska, II LDS

Wdech — wydech
W ramach dotacji Urzędu Miasta Radomska uczniowie Me-

Lewandowska. Wśród uczniów
nie zabrakło aktywnych działa-

Młodzież uczyła się m.in. jak
postępować z poszkodowanym
nieprzytomnym, jak reagować
w sytuacjach oparzeń, złamań ,
krwotoków, a także w przypadku ewakuacji poszkodowanego z miejsca wypadku.
Ważnym elementem szkolenia
było uczenie się postępowania
w sytuacji resuscytacji krążeniowo-oddechowej w przypadku niemowlęcia, dziecka 5 –
letniego i osoby dorosłej.
Młodzież Mechanika aktywnie
uczestniczyła w zajęciach i
chętnie zadawała pytania .
Szkolne Koło PCK

chanika uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie przeprowadziła
instruktorka pani Małgorzata

czy Szkolnego Koła PCK.
5 – godzinny instruktaż zawierał część teoretyczną i praktyczną .
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Minął już rok odkąd radomszczański „Mechanik” realizuje
projekt “Art, Sport and Literature against Violence at school” (z
ang. „Sztuka, sport i literatura
przeciwko przemocy w szkole”)
w ramach programu Comenius
„Wielostronny Partnerski Projekt Szkół”. Dzięki niemu kilkunastu uczniów wraz z opiekunami miało szansę wyjazdu do krajów partnerskich.
W listopadzie 2012 roku
młodzież z ZSP nr 1 brała udział w spotkaniu
międzynarodowym w
Saldusie na Łotwie.
Uczestnicy wymiany
przedstawiali prezentacje
dotyczące tradycji i
świąt, a także sztuki
przeciwko przemocy
oraz kraju, szkoły i systemu edukacyjnego. Podopieczni uczestniczyli w
warsztatach ceramicznych oraz obserwowali
lekcje w szkole artystycznej. Zwiedzili również Kuldygę - miasto wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i
Przyrodniczego UNESCO oraz
Rygę - stolicy Łotwy. W lutym
2013 roku uczniowie „Mechanika”
polecieli do Komotini w Grecji.
Tematem przewodnim tego wyjazdu była muzyka, stroje ludowe oraz
gry i zabawy podwórkowe. Tym
razem uczniowie musieli wykonać
utwór pod hasłem "stop przemocy".
Oprócz tego, wszyscy mieli szansę
zwiedzić muzea folklorystyczne i
archeologiczne, starożytny teatr w
Filippi, port w północnej Macedonii - Kawalę oraz urokliwe miasteczko - Ksanti. Kolejne spotkanie
odbyło się w czerwcu 2013 roku w
Großen-Buseck w Niemczech.
Podczas wizyty młodzież prezento-
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Z plecakiem po Europie, czyli uczniowie
"Mechanika" z misją...
wała własne scenariusze teatralne
dotyczące tematyki zwalczania
przemocy, a także prezentacje nt.
wspierania i promowania pożądanych zachowań i postaw wśród
młodzieży. Poza tym, uczestnicy
podziwiali Hessenpark - muzeum
na wolnym powietrzu, Frankfurt
nad Menem, gdzie gościli w domu
Goethego oraz Marburg - miasto
rodzinne braci Grimm.
Uczniowie zakwaterowani są w
domach prywatnych rodzin. Podczas spotkań posługują się językiem angielskim, dlatego tak ważne

jest, by znali go w stopniu komunikatywnym. Wyjazdy w ramach
programu Comenius to duża szansa
dla uczniów, a także niezapomniane przeżycie. – „Udział w tej wymianie to dla mnie fantastyczne
doświadczenie. Podczas wyjazdu
mogłam poznać nowych ludzi, nową kulturę, tradycje” – mówi Katarzyna Dymus – uczestniczka spotkania w Niemczech.
„Podszkoliłam swój angielski, poznałam nowych przyjaciół, mam
niezapomniane wspomnienia” –
dodaje.
Programy poszczególnych spotkań
są bardzo atrakcyjne i szczegółowo
zaplanowane. Uczniowie nie tylko
nabywają nowych umiejętności, ale
także dokładają swoją cegiełkę do
walki z przemocą.

– Wszyscy jesteśmy tacy sami, bez
względu na pochodzenie czy wyznawane wartości. Uprzedzenia
zostają daleko w tyle. Liczy się to,
co możemy zrobić dla drugiego
człowieka – mówi koordynator
programu Monika Zając.
- Sądzę, że to jest główny cel tego
projektu – zaszczepienie w młodym pokoleniu zasady, że nie siłą,
a dobrym uczynkiem można zyskać
o wiele więcej – zapewnia. - Spotkania wielokulturowe są dobrą
okazją do sprawdzenia samego siebie, uczą otwartości i szacunku dla
innych”.
Radomszczański
„Mechanik” realizuje program wraz z placówkami z
innych państw partnerskich, a mianowicie z Bułgarii, Cypru, Grecji, Łotwy, Niemiec, Rumunii,
Szkocji, Turcji i Włoch.
Przed dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami
kolejny pracowity okres,
bowiem w bieżącym roku
szkolnym zaplanowane są
dwa wyjazdy zagraniczne:
w listopadzie do Kilmarnock w Szkocji oraz w
lutym do Neapolu we Włoszech.
Zakończenie projektu odbędzie się
w czerwcu 2014 roku w Polsce.
Wówczas ZSP nr 1 przyjmie gości
z zagranicy. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej przez Narodową Agencję
programu "Uczenie się przez całe
życie".
Monika Zając
Przedruk „Dziennik Łódzki”
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Interwencja i samoobrona
Uczniowie klas mundurowych
mają już za sobą warsztaty
technik interwencyjnych i sa-

moobrony. Organizatorzy R. Koniarski i T. Nowicki- zapoznali uczniów z definicją
obrony koniecznej, jak i jej
przekroczeniem. Instruktorzy

przedstawili informację o przepisach prawnych związanych z
użyciem środka przymusu bezpośredniego podczas interwencji.
Zademonstrowali
różnego rodzaju
obrony interwencyjne. Podczas prezentacji sprzętu
sztuk walki i samoobrony uczniowie
zapoznali się także
ze sposobem prawidłowego prowadzenia treningu.
Warsztaty były
przeprowadzone przez pana
Sławomira Witkowskiego z Radomszczańskiego Klubu Aikido.
R. Koniarski i T. Nowicki

Pomagamy dzieciom
Uczniowie „Mechanika” prowadzą szereg działań charytatywnych. We wrześniu uczennice III LO kwestowały na ulicach Radomska, zbierając fundusze na przybory szkolne dla
najbardziej potrzebujących
dzieci.

Kwesta zorganizowana była w
ramach akcji „Wyprawka dla
Żaka” realizowanej w szkolnych kołach PCK.
Barbara Wieliczka
Aleksandra Błasiak, II LMA

Akcja znicz
Uczennice Szkolnego Koła
PCK w Mechaniku wspierają
działania charytatywne Polskiego Czerwonego
Krzyża. Wolontariuszki aktywnie
zaangażowały się w
sprzedaż zniczy na
terenie szkoły.
Kwota blisko 400
zł. , jaką udało się
zebrać, zostanie
przekazana na paczki bożonarodzeniowe dla najbardziej potrzebujących, podopiecznych
PCK.
Klaudia Tkacz
Dominika Dyktyńska, I LMB

Uczciliśmy
Papieża
W świetlicy szkolnej
dnia 31 października
miała miejsce okolicznościowa akademia z okazji XIII
Dnia Papieskiego, odbywającego się pod hasłem: „Jan Paweł
II – Papież dialogu”. Na prezentacji obecnych było kilka
klas z naszej szkoły. Tenże apel
został przygotowany pod czujnym okiem katechetów z Mechanika. Część artystyczną wykonali uczniowie klasy II Lds,
natomiast słowo podsumowujące skierował ks. Tomasz
Krawczyk. Uczniowie
z zainteresowaniem uczestniczyli w tym wydarzeniu i z zaciekawieniem oglądali część
artystyczną.
Kamil Cudak, II LDS
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Wakacje w telewizji !
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Krew oddana!

teriał i go zmontować . Dzięki
uprzejmości i cierpliwości ekipy
miałam możliwość nie tylko wcielić się w rolę dziennikarza , ale
również operatora kamery – co nie
jest prostą sprawą . Telewizja porusza różne tematy , dlatego chcąc
pracować w redakcji, trzeba posiadać rozległą wiedzę . Należy być
oczytanym i doskonale orientować
Gdy w sierpniu temperatura sięga- się w wydarzeniach dziejących się
Pierwsze pobieranie krwi w
ła 38 °C , miałam możliwość od- zarówno w kraju, jak i na świecie. naszej szkole już za nami!
być dwutygodniowe praktyki w
Podczas krótkich praktyk w telewi- 25 września br. 20 uczniów
telewizji NTL. Interesuję się mezji moją uwagę przyciągnęła praca Mechanika wzięło udział w akdiami, dlatego zależało mi ,aby
cji honorowego krwiodawstwa.
dziennikarza sportowego . Postanabyć praktykę i poznać – wcale
nowiłam przeprowadzić rozmowę Wśród oddających krew nie zaniełatwą pracę dziennikarzy. Już
brakło również tych, którzy po
z zawodnikami UKS Mechanik,
raz pierwszy postanowili wesw pierwszy dzień praca paliła mi
którzy przygotowywali się do rozprzeć tak ważną akcję.
Szkolne Koło PCK odniosło
wiele sukcesów. Zajęło I miejsce w rejonie w kategorii
„Najlepsza promocja krwiodawstwa” a także na terenie Radomska za największą ilość
oddanej krwi.
Aby zostać honorowym dawcą
krwi trzeba mieć ukończone 18
lat i być w pełni zdrowym a także wypełnić deklarację. Dziewczęta mogą oddać krew raz na
2 miesiące, natomiast chłopcy
raz na 3 miesiące.
Zachęcamy do przyłączenia się
do akcji pozostałych pełnoletsię w rękach , gdy dostałam mikrogrywek w III lidze łódzko – mazo- nich uczniów, którzy jeszcze
fon i rzucona na głęboką wodę
nie włączyli się w tak ważną
wieckiej .Mecz inauguracyjny ,
przeprowadziłam sondę uliczną .
ideę.
który odbył się 10 sierpnia, był
Zadanie to wydaje się proste , jednietypowy , ponieważ bez raKamil Cudak, II LDS
nak znalezienie rozmówcy jest czędomszczańskiej publiczności .
stym problemem.
Mnie udało się wejść na trybuny
W każdy dzień jeden z reporterów wraz z ekipą NTL . Niestety
pełni dyżur i dzwoni do urzędu
wszystko co dobre szybko się końmiasta , starostwa , oddziałów po- czy . Będę mile wspominać czas
licji , straży pożarnej oraz straży
spędzony w redakcji , bo to nie
miejskiej z sześciu powiatów .
tylko ciężka praca , ale i super
Zdobyte informacje przekazuje
przygoda .
redaktorowi wydania , który przydziela tematy . Do emisji programu
Maria Mękwińska, III LDP
trzeba zgromadzić potrzebne informacje , następnie opracować maDla wielu uczniów
dwumiesięczna przerwa w nauce oznacza szaleństwo, odpoczynek za granicą, w górach, nad
morzem. Jednak coraz więcej
młodzieży podejmuje się wakacyjnej pracy.
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Zwycięzcom gratulujemy!
25 września br. rozstrzygnięty został
konkurs na najpiękniejsze wspomnienia z przygotowań i pobytu na
praktykach zagranicznych w Niemczech w miejscowości Leipzig w
okresie 26.05.2013-09.06.2013 w
ramach projektu „Staże i praktyki
zagraniczne dla osób kształcących
się i szkolących zawodowo” realizowanego przez Fundację Rozwoju
Systemu Edukacji w Warszawie
współfinansowanego przez Unię
Europejską.
W konkursie zwyciężyli: Daria Pabich (IV TB ) -I miejsce, Jakub
Oberski ( IV TB) - II miejsce, Damian Jasiak (IV TA) - III miejsce.
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
dyplomy oraz nagrody .

W ramach projektu uczniowie
obecnej klasy IV TB o profilu budowlanym zdobywali wiedzę teoretyczną i praktyczną w firmie Haushalten e.V podczas wkonywania
prac budowlanych indywidualnie i
w zespołach roboczych. Murowanie,
tynkowanie, tapetowanie, renowacja
stolarki budowlanej to tylko niektóre z wykonywanych czynności.
Uczniowie pracowali przy odrestaurowaniu zabytkowych kamienic w
Leipzig. Uczestnicy praktyk nauczyli się planować przebieg prac bu-

dowlanych oraz oceniać ich jakość.
Uczniowie z klasy IV ts odbywali
praktyki zawodowe w warsztatach
samochodowych w Leipzig. Tam
zapoznali się z obsługą urządzeń
stanowiących podstawowe wyposażenie zakładu obsługowonaprawczego, diagnozowali działanie urządzeń mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych, wykonywali czynności związane z naprawą i obsługą pojazdów samochodowych : wymiana kół, płynów eksploatacyjnych, hamulców, amortyzatorów, montaż skrzyni biegów i
inne. Wykonywali prace regeneracyjne podzespołów samochodowych
oraz połączenia elektryczne i elektroniczne na podstawie schematów
ideowych.
Uczniowie z
klasy IV ta o
profilu mechanicznym spędzili 2 tygodnie w firmie
WWHWerkzeugProduktionund Handel
GmbH, gdzie
mogli zapoznać się z zadaniami działów: projektowania, obróbki, montażu i
kontroli jakości. Wykonywali prace
z zakresu eksploatacji maszyn i
urządzeń. Do ich zadań należały:
cięcie, wiercenie, frezowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. Praktyki zagraniczne
umożliwiły uczniom zdobycie nowych umiejętności i kompetencji,
które będą mogli wykorzystać w
swojej przyszłej karierze zawodowej.
Aleksandra Bąkowicz, II LDS

Wir sagen, ihr hört
schreibt
W dniu 25 października w naszej
szkole odbyło się Dyktando z Języka Niemieckiego dla II klas liceum
i II, III klas technikum. Organizatorami dyktanda były Magdalena
Mokwa i Agata Zając-Banaszek.
Oto wyniki:
Liceum
I miejsce - Paulina Ślęzak, II LMB
II miejsce – Kamil Studniarek,
II LDS, Patrycja Kil, II LMB
III miejsce – Norbert Ociepa,
II LDS
Technikum
I miejsce - Grzegorz Ławiński,
III TB
II miejsce – Karol Pluciński III TB
III miejsce – Leszek Gonera
III TB, Adrian Woźniak, III TB
Gratulujemy !!!
Ponadto informujemy, że przy sali
111 znajduje się tablica języka niemieckiego, na której znajdziecie
cotygodniowe konkursy. Kto
Pierwszy Ten Lepszy.
Zapraszamy do udziału w konkursach. Cenne Nagrody:)
A. Zając - Banaszek

W tym roku szkolnym nawiązaliśmy współpracę z Wyższą Szkołą
Lingwistyczną z siedzibą w Częstochowie.
Dzięki tej współpracy nasza młodzież ma możliwość uczestniczenia
w warsztatach organizowawanych
przez wykładowców WSL oraz korzystania z ich wiedzy i doświadczenia zawodowego.
M. Mokwa

STR. 13

WYWIAD

Lubię ten kontakt z młodymi ludźmi

Jest zwykły dzień. Pani Ewa
Grodzicka, mimo iż zapracowana i zabiegana znalazła
chwilę, aby odpowiedzieć na
nasze pytania.
Spotykamy się w jej gabinecie. Siada przed nami osoba
energiczna i oczywiście
uśmiechnięta.
Czy jest pani zadowolona z funkcji
dyrektora?
Trudno mi na tę chwilę odpowiedzieć.
Cieszyłam się tylko w momencie,
kiedy wygrałam konkurs, a potem już
wiedziałam, jakie ciężkie zadanie
przede mną, dlatego że przez 11 lat
pełniłam funkcję wicedyrektora. Doskonale wiedziałam, z jakimi problemami będę miała styczność, tak że
cieszyłam się tylko przez chwilę, a
potem myślałam, czy sobie poradzę,
bo nie nadchodzą lata łatwe dla szkół.
Czy dostrzega Pani jakieś różnice
między funkcją wicedyrektora a
dyrektora szkoły?
Tak, te różnice są. Funkcja dyrektora
jest funkcją bardzo odpowiedzialną,
dlatego że to już nie tylko sprawy
związane z dydaktyką, z wychowaniem, z organizacją, pracą szkoły na
bieżąco, ustalaniem planu dyżurów,
zastępstw, pewnych zadań, projektów,
ale wchodzą w grę sprawy kadrowe.
Jestem przełożoną wszystkich pracowników w szkole. Jest to dużo
większa odpowiedzialność.

lekcji. Pamiętam, że wprowadził mnie
na zajęcia do tej klasy pan dyrektor
Dróżdż, który mnie przyjmował do
pracy. Stres był ogromny. Pamiętam,
jaka to była klasa, pamiętam twarze
tych chłopaków i pamiętam nawet
moment, jak szliśmy z panem dyrektorem korytarzem.
Czy wtedy zaczynając pracę w naszej szkole, myślała Pani o przyjęciu
funkcji dyrektora?
Nie, absolutnie. Nawet mi to nie przeszło przez myśl.
Jaka jest Pani wizja szkoły? Nastąpią jakieś zmiany?
Jeżeli chodzi o liceum, to mamy dwa
sprawdzone kierunki . To są klasy
mundurowe i klasa sportowa. Natomiast priorytetem dla całej naszej dyrekcji jest szkoła techniczna i zawodowa. Przede wszystkim musimy dbać o
to, aby doposażyć bazę pod te kierunki, które już są i pod te nowe. No i nie
możemy zapomnieć o tych profilach,
które od lat są związane ze szkołą:
technik pojazdów samochodowych i
technik mechanik, bo tutaj trzeba tę
bazę doposażyć, rozwijać i unowocześniać. Nie możemy stać w miejscu.
Boli mnie fakt, że w tym roku szkolnym nie wyszedł nam nabór do klasy
dziennikarskiej.
No właśnie, a` propos klasy dziennikarskiej. Dlaczego tej klasy już nie
ma?
Trudno mi jest powiedzieć, dlaczego
nie było zainteresowania. Może dlatego, że są klasy humanistyczne w I i w
II liceum.
Była pewna grupa osób chętnych i
część z nich zgłosiła się do klasy mundurowej albo do sportowej. A więc ci
uczniowie zostali w naszej szkole.

Jak wspomina Pani pierwszy dzień
pracy w Mechaniku?

Co uważa Pani za swój największy
sukces?

Zaczęłam pracę w marcu 1993 roku.
Przyszłam na zastępstwo za panią
Annę Pichit. Weszłam tutaj jako nauczyciel historii i wosu. Bardzo dobrze pamiętam pierwszą lekcję, dlatego że weszłam do klasy V technicznej.
To była ostatnia wtedy programowo
klasa, w związku z tym dla mnie
uczniowie byli tak jakby studentami
pierwszego roku, bo gdyby ci chłopcy
chodzili do liceum, to byliby już na
studiach. Bardzo bałam się pierwszej

W karierze nauczycielskiej? No nie
wiem, trudno powiedzieć, nie lubię się
chwalić. Bardzo mnie cieszyło, kiedy
uczniowie odnosili sukcesy na olimpiadach i konkursach lub kiedy deklarowali przystąpienie do matury z wosu
czy historii i zdawali ten egzamin z
dobrymi wynikami. Cieszyłam się z
sukcesów uczniów.
Co daje Pani większą satysfakcję,
nauczanie historii czy funkcja dyrektora?

Bardzo żałuję, że mam tak mały kontakt z młodzieżą, ponieważ uczę tylko
trzy klasy w tym roku. Mam po jednej
godzinie zajęć w dwóch klasach technicznych i jedną w klasie trzeciej licealnej. I to są zajęcia historii. Nie mam
wosu, a wos bardzo lubiłam, dlatego
że zaczynałam pracę jako nauczyciel
tego przedmiotu. Zajęć z młodzieżą
bardzo mi brakuje, dlatego czasem
staram się wychodzić na przerwę,
rozmawiać, obserwować, bo ja lubię
ten kontakt z młodymi ludźmi. To jest
miłe, kiedy uczniowie się kłaniają, są
uśmiechnięci, mogą przyjść się wyżalić, lub pochwalić się sukcesami.
Jaki jest według Pani ideał ucznia?
Nie chcę powiedzieć, że to tylko taki,
który ma same piątki. Wzorowy uczeń
to też ten, który stara się i osiąga dobre wyniki na miarę swoich możliwości. Wiadomo, te możliwości są różne.
Idealny uczeń to ten, który jest dobrze ułożony, grzeczny, umie właściwie rozmawiać z nauczycielami i pracownikami szkoły. Ale dla mnie każdy uczeń jest ważny.
Jakie cechy ceni Pani w nauczycielach?
Cenię ich fachowość, bo wszyscy są
naprawdę dobrze przygotowani pod
każdym względem do zawodu nauczyciela. To, że są otwarci na wasze
problemy. Cenię u nich jeszcze pracowitość, pomysłowość i kreatywność.
To duża zaleta naszych nauczycieli.
Jest dużo pracy, jak wspominała
Pani wcześniej. Czy znajduje Pani
czas wolny? Jak go Pani spędza?
Muszę mieć chwilę i dla mnie takim
oderwaniem od pracy jest sport. Jestem osobą dosyć energiczną. To jest
dla mnie taki moment odstresowania
się.
W związku z tym, że rozmawiamy o
wolnej chwili, co lubi Pani czytać?
Lubię czytać książki historyczne, biograficzne, jak i sensacyjne.
Jaka jest Pani dewiza życiowa, motto?
Nie mam motta. Staram się żyć chwilą
i robić wszystko tak, jak mogę najlepiej. I dla mnie to jest najważniejsze!
D. Bujacz, M. Rogozińska, II LDS
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CZŁOWIEK Z NADZIEI
skiego.
Kolejne
zwycięstwa
utwierdzały go
w przekonaniu, że
ma rację
polegając na swojej nieskażonej
książkową wiedzą intuicji. Rozpalał i
gasił wulkaniczne wybuchy okresu
pierwszej Solidarności, rzadko licząc
się ze zdaniem innych - jak na prawdziwego wodza przystało. Już wtedy
przysporzyło mu to nieprzyjaciół i w
kilka lat później, w wolnej Polsce,
zaowocowało „wojną na górze”, która miała oczyścić politykę, a faktycznie ją pogrążyła, marginalizując Wałęsę jako polityka. W 1995 znany w
całym świecie lider wolnościowego
ruchu przegrał w wyborach prezydenckich z wychowankiem skompromitowanej partii komunistycznej.
Dlaczego? Bo taka była wola narodu.
Kapryśna i zmienna, o czym przekonał się niejeden bohater.

Media nie zrobiły mu najlepszego
wizerunku w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Naród zna go głównie z
gniewliwych oświadczeń telewizyjnych, wypowiadanych dziwnym językiem, trochę śmiesznym, trochę irytującym, zawsze w opozycji do oficjalnych poglądów i stanowisk Stawał
okoniem bez względu na pochodzenie
polityczne adwersarza, z biegiem lat
atakował nawet częściej swoich niż
komunę, którą obalił. A obalił oczywiście w pojedynkę, jak w starym
dobrym westernie. Nauczył się wierzyć, że jego skok przez płot stoczni,
zmienił losy Europy, a może i świata.
Przecież przemawiał w amerykańskim Kongresie i odbierał owacje
przywódców największego mocarstwa kierując do nich dłoń w geście
Tej goryczy nie ma na szczęście w
zwycięstwa.
filmie Andrzeja Wajdy. Po „ CzłoJakby zapomniał i on, i stoczniowcy wieku z marmuru” i „ Człowieku z
gdańscy, że już miesiąc przed nimi, w żelaza”, fikcyjnych herosach walki z
lipcu 1980 strajkowały zakłady Lubli- reżimem, zobaczyliśmy „Człowieka z
na, a w 1976 przez Radom i Ursus
nadziei”. Trudno o lepszy tytuł, przeprzetoczyła się potężna fala protewrotny i trafny zarazem. Nadzieja
stów. Zanim ktokolwiek usłyszał o
okazała się być twardsza od skały i
Wałęsie, powstał słynny Komitet
żelaza, bo pochodziła od milionów.
Obrony Robotników i wyrosła opozy- Dlaczego te miliony zaufały jednemu
cja, o której mówiło radio Wolna Eu- człowiekowi i właśnie temu? Film
ropa zakłócane przez komunistyczne pokazuje to bezbłędnie. Uczciwość
nie tylko w słowach i spojrzeniu, ale
władze PRL.
Znał dobrze liderów opozycyjnych - przede wszystkim w codziennym żyKuronia, Michnika, Mazowieckiego, ciu, w ciasnym mieszkanku z liczną
rodziną, której nie okłamywał, odwaszanował za mądrość i odwagę. Ale
czy ufał? Nie wierzył chyba w niczyj ga, ale w najlepszym gatunku, nie
tania i lekkomyślna, pewność siebie
rozum tak bardzo jak we własny,
elektryka i absolwenta szkoły zasad- wynikła nie z pychy, lecz z gniewu i
niczej. Chociaż obce mu były rozpra- prawdy. Film to wszystko pokazał i
…gratulacje dla mistrza – od dawna
wy filozoficzne, potrafił szybciej
dojść do tych samych wniosków, któ- młodzież zgromadzona licznie na
re po długich dysputach osiągały naj- widowni nie błyskała telefonami, a
tęższe głowy w kraju. I to jego wolał cisza była wręcz zastanawiająca. Czemu nie mamy takiej na lekcjach?
słuchać lud i jego nieporadną polszczyznę rozumiał lepiej niż piękne,
okrągłe zdania Geremka i Modzelew-

Leonard Woroniecki

KINOWY SMAKOŁYK
Być na filmie Andrzeja Wajdy pt.:
"Wałęsa człowiek z nadziei", to jak
ugryźć wielki kęs tortu i smakować
go przez 2 godziny.
Robert Więckiewicz z niesamowitym
autentyzmem odegrał Lecha Wałęsędziałacza związkowego. Osobiście,
na początku miałam przed oczami
bohatera, którego aktor odgrywał w
filmie pt.: "Ile waży koń trojański?".
Jednak z czasem Więckiewicz, dzięki
swojemu kunsztowi artystycznemu,
stał się dla mnie nie aktorem odgrywającym określoną postać, ale samym Wałęsą.
Mimika oraz charakterystyczny sposób mówienia zostały wiarygodnie
odzwierciedlone. Film prowadzi nas
przez życie Wałęsy, poczynając od
nic nieznaczącego stoczniowca, a
kończąc na człowieku wielbionym
przez tłumy. Nie jest to przedstawienie suchej biografii, na której mypolska młodzież- ziewamy. Film jest
pełen dynamiki i humoru. Zabawne
teksty i sytuacje sprawiły, iż sala rozbrzmiewała śmiechem.
Dzieło ukazuje nam także brutalne
działania i metody władzy. Wajda w
swoim filmie nie owija w bawełnę,
ukazuje prawdę taką, jaka ona jest,
bez ubierania jej w ozdobniki.
Mówiąc o tym dziele, nie możemy
pominąć wyśmienitego doboru muzyki. Pierwszy i ostatni utwór "Kocham Wolność" Chłopców z Placu Broni, tworzą piękną klamrę kompozycyjną. Kiedy rozbrzmiała piosenka: "Wolność - kocham i rozumiem",
która była puszczona już na końcowych napisach, nikt nie wstał. Wszyscy na sali siedzieli jeszcze przez
chwilę w skupieniu.
Osobiście film mnie zachwycił. Autentyzm aktorów, interesujący i wciągający scenariusz (Janusz Głowacki),
świetna muzyka- to wszystko sprawiło, iż jeszcze długo będę go wspominać.
Jedyne co mogę zrobić, to zachęcić
innych, by i oni posmakowali tego
tortu.

Dominika Mazur, II LDS
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KĄCIK LITERACKI

Kroniki Pradawnego

Przemiana. Jedyne co z niej zapamiętasz to ból. Ból i strach.
Wszechogarniający lęk, że to koniec twojego bytu, że teraz będzie
już tylko pustka. Będzie cię on
paraliżował tak bardzo, że w pewnej chwili zechcesz się poddać.
Pomyślisz, że nie musisz tak cierpieć, nie zasłużyłeś na to. Ale wtedy obudzi się w tobie wola walki.
Spróbujesz podźwignąć zmaltretowane, skrwawione członki. Twój
pot będzie się mieszał z krwią,
którą broczysz. Mięśnie będą jęczały i płonęły ogniem pod wpływem wysiłku, który włożysz w to,
by utrzymać się na nogach, zamiast paść w brudny piach. Twoje
plecy zaczną się wyginać. Usłyszysz pusty trzask, kiedy zaczną
pękać twoje kości. Skóra porozrywa się jak od strzału batem. Głowa
zacznie ci tak pulsować, jakby
miała rozpaść się na milion kawałków.
Będziesz czuł ból ciała.
Ale będzie to niczym w porównaniu z tym, kiedy zacznie pękać
twoja dusza.
Usłyszysz pradawne głosy. Szepty
tych, którzy przeszli to wszystko
przed tobą. Nie myśl, że będą
chcieli ci pomóc. Spróbują wprowadzić cię na drogę obłędu i szaleństwa. Poczujesz, jak twoja dusza krzyczy, błagając o uwolnienie. I nie wiadomo skąd, nadejdzie
myśl, iż jeśli wypuścisz swoją psyche, skażesz ją na cierpienie i
wieczną tułaczkę po mefistofelicznych łąkach. Zaleje cię wrażenie,
iż umierasz w katuszach, bez możliwości narodzenia się na nowo.
Zaczniesz walczyć o życie, które

TWÓRCZOŚĆ

próbują ci wydrzeć, heroiczny wysiłek, jaki podejmiesz, tylko
wzmoże twoje męki. I wtedy spłynie na ciebie olśnienie. Zrozumiesz, że nie ma sensu walczyć,
postanowisz się temu poddać, bo
nie da się przeciwstawić swojej
naturze. Zacznie się dziać coś
dziwnego. Poczujesz jak magia,
która jeszcze przed chwilą próbowała pozbawić cię życia, zaczynie
w tobie pulsować i przepływać
przez ciebie falami.
I tak w twoim dziewiętnastoletnim
ciele narodzi się mandragor. Od tej
pory będziesz nie tylko mężczyzną. Zyskasz zdolność przemiany
w potężną, prastarą istotę.
W smoka.
Me imię brzmi Samael. Jestem
potomkiem rasy, która miała przetrwać wieki. Teraz jestem ostatnim
z rodu Pradawnych. Jedyna czysta,
niczym niezmącona krew. Pozostałem jako ostatni z Rodziny Królewskiej. Ale nie myśl, iż jestem
jedynym mandragorem na tej planecie. Jest nas więcej. Ale ile? Tego nie wiem. W Dniu Zagłady zostaliśmy rozproszeni po wszystkich zakątkach świata. Moim zadaniem, jako potomka królewskiego,
jest odnalezienie wszystkich, zjednoczenie nas i poprowadzenie do
walki. Nadszedł czas, byśmy skończyli z ukrywaniem się w ciemnych dziurach, wyłapywani i mordowani po kolei jak zwierzęta.
Musimy zacząć odbudowę, gdyż
teraz jedyne co robimy, to poddajemy się rutynowej, monotonnej
likwidacji. Zastraszeni, zaszczuci,
przerażeni konsekwencjami jeśli
okażemy opór. Już zbyt długo
Czyści, głoszący wzniosłe hasła,
tępią naszą rasę.
Nie miałem wyboru, jestem, kim
jestem. Jestem Samael i zamierzam poprowadzić swój lud do
walki.

FUTURYSTYCZNA
XXI wiek
Wyinspirowała się Młoda Polska
KASA KASA KASA ...
Intermatopania i surfowanie
DISCO-MANIA DISCOMANIA ...
Bibki, zipki, leniuwanie
DŻAMPRA DŻAMPRA ...
Takie życie, takie łestkołs
MONOTONIA MONOTONIA ...
Dorota Ozga
***
CYWILIZACJA czas, czas, czas,
czas ...
umyka przez palce, pomimo rozwoju
jednak zastój
PRAGNIENIA ...
niespełnione zsyłają nas na stossss
Płonie stos, płonie stos
SENS ...
umyka ...
zbieranie doświadczenia jest sposobem
na świadomość, która staje się przekleństwem
CYWILIZACJA, ah CYWILIZACJA
Karolina Polewiak
***
realistyczny świat pomieszał się z
fantastycznym
FACEBOOK
nie ma listów, są telefony
SMSY, SMSY, SMSY
dziewczyny się odchudzają, na żywe kościotrupy się robią
DIETY
dzieci rodzą dzieci
PATOLOGIA
Magdalena Śliwowska

c.d.n.
D. Mazur, II LDS

ENGLISH SECTION

Welcome to our NEW ENGLISH SECTION. We would
like to take you to the world of
English language and culture.
Above all, we want to share different news, ideas, funny jokes
and famous British recipes with
you. We hope you find pleasure
in reading that part of the
newspaper.
Everyone who wants to join us
contact: Mrs Wioletta Ciupińska
– ZSP1 English teacher.
If you do it, I’m sure you will get
better marks from English.

Christmas in London? Why
not!
If you happen to be in London at
Christmas, remember to visit
these webpages before:
http://www.timeout.com/london/
christmas/
http://www.visitlondon.com/thing
s-to-do/whats-on/specialevents/christmas-2013
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If you want to be a millionaire,
read English books and be
aware of what happens in the
World.

Seriously, we
suggest you
built up your
vocabulary
and feel bet-

ter during matura exams. In our
school in Room 103 there is a
Penguin Reader’s Library which
you can easily join in. The only
thing is to borrow some English books appropriate to your
level and tell it
to your English
teacher. The result after reading
is 5 or even 6 from English.
Don’t hesitate come and read…
CW

COMENIUS to be continued…
From
2
until
8
November
Dawid
Błach III
LMB,
Karolina
Polewiak
III LDP, Agnieszka Trepkowska II
LMB and Kamil Kukulski II TA
represented our school in the next
part of the European project "Art,
Sport and Literature against Violence
at School". This time together with
Mrs Monika Zając and Mr Leonard
Woroniecki they went to Scotland.
More information about their visit
and the previous visits in Latvia,
Greece, Germany you will find on
our website www.radomsko.edu.pl or
other resources dedicated to this
topic.
YOU MAY BE NEXT: Don’t forget
Napoli (Italy) is waiting for you 1621.02.2014 CW

TEST YOUSELF – BE FIRST
and THE BEST
Name the parts of the face in English. Give the solution to Mrs
Ciupińska until 4th December
2013. The first 5 people will get 5
and a surprise.
Keep fingers crossed CW

STR. 17

MOTO MECHANIK

Napędy alternatywne
Rynek samochodów elektrycznych ma szansę w tym i
przyszłym
roku
zdobyć
większe znaczenie, niż to
miało miejsce w latach poprzednich. To samo tyczy się
pojazdów zasilanych innymi rodzajami paliw alternatywnych.
Zasilanie pojazdów samochodo-

pożyczania naładowanej baterii do
swojego modelu Zoe. Marka Nissan zapowiada europejską premierę z modelem Leaf, w którym zasięg został powiększony ze 175 do
228 km. Pozostałe przykłady tej
techniki to: Toyota Yaris Hybrid,
Audi R8-E-tron, BMW i3. We
wszystkich rozwiązaniach typu
plug-in główny problem techniczny leży po stronie sposobu magazynowania energii elektrycznej,

czyli za pomocą elektrowni wiatrowych.
Jak widać na wyżej zamieszczonych przykładach technika napędu
pojazdów samochodowych idzie w
dobrym kierunku. Należy jedynie
mieć nadzieję, że konstruktorom
nie staną na drodze poważne przepisy administracyjne.
DD

Moto Data
03.11.1900r. – pierwsza amerykańska wystawa samochodów
(Nowy Jork);
04.11.1939r. – zaprezentowano
prototyp klimatyzacji samochodowej (Chicago);
Foto. Audi A3 Sportback TCNG.

wych tymi metodami to nie nowość, ale najbliższy czas pokaże,
czy i jaki sukces odniosą modele
proponowane przez czołowe marki
samochodowe. W osiągnięciu sukcesu elektronapędu znacznie mogą
pomóc pojazdy wyposażone w
system range extender oraz hybrydy ładowane z gniazdka domowego, czyli typu plug-in.
Koncern General Motors postawił
na wspomniany range extender,
który pozwala znacznie zwiększyć
zasięg pojazdu elektrycznego, napędzając prądnicę niewielkim silnikiem spalinowym. Więcej przykładów można znaleźć z techniką
typu plug-in. Tutaj Volvo ma powody do dumy, ponieważ właśnie
ta marka produkuje już pierwszy
na świecie pojazd hybrydowy tego
typu, ale z silnikiem Diesla. Mowa
tu o modelu V60 Plug-in Hybrid.
Podbój rynku pojazdów elektrycznych zapowiedział też Ford ze
swoim modelem Fusion Plug-in
oraz bliżej nieznaną limuzyną
wyższej klasy. Również modele
Mondeo oraz C-Max mają posiadać tego typu zasilanie. Renault
także oferuje ciekawy wariant wy-

czyli akumulatorów i baterii. Najbardziej sprawdzają się akumulatory litowo-jonowe, które oferują
najlepszą gęstość zmagazynowania
energii oraz poprawione technologicznie litowo-siarkowe i litowopowietrzne. Rozpowszechnianie
pojazdów hybrydowych spotyka
się z jeszcze jednym problemem,
tym razem administracyjnym. Objawia się on brakiem dopłat do
tego typu napędu w samochodzie
lub brakiem preferencyjnych cen
za energię elektryczną podczas
ładowania. Jedyny plus ze strony
administracji to swobodny wjazd
do stref „zielonych” w miastach
oraz brak opłat parkingowych.
Konstruktorzy z Volkswagena
skorzystali z tendencji polegającej
na wspieraniu napędu samochodów za pomocą gazu ziemnego .Można już zamówić cztery
modele, a dodatkowo w tej technice ma się pojawić też Golf. Również Skoda oraz Seat wypuściły
modele Mii oraz Citigo. Natomiast
Audi rozpoczyna produkcję własnego paliwa, którym jest syntetyczny metan (SNG) produkowany
przy użyciu źródeł odnawialnych,

05.11.1895r. – patent na automobil napędzany benzyną (George B.
Selden);
06.11.1951r. – z taśmy montażowej zjechał pierwszy egzemplarz
Warszawy M20 (Żerań);
07.11.1957r. – pierwszy Trabant
opuścił zakłady Horch w Zwickau
(Niemcy);
12.11.1946r. – pierwszy bank typu
drive-in dla kierowców (Chicago);
16.11.1937r. – patent na innowacyjne zawieszenie z drążkiem
skrętnym (Ferdynand Porsche);
19.11.1954r. – pierwszy automat
do pobierania opłat za przejazd
samochodem (New Jersey);
22.11.1927r. – patent na skuter
śnieżny (Carl Elias);
25.11.1884r. – urodził się Karl
Benz (Karlsruhe, Niemcy);
27.11.1870r. – urodził się Joseph
Sanford Mack (firma Mack);
28.11.1967r. – ruszyła produkcja
polskiego Fiata 125p (Żerań).
DD
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SPORT MECHANIK

SPORT SZKOLNY W ROKU

HISTORYCZNY SEZON
UKS MECHANIK RADOMSKO

Obecny sezon 2013/2014 jest historycznym w dziejach UKS Mechanik
Radomsko!
Pierwsza drużyna klubu, zespół seniorów występuje w III lidze.
Jest to najważniejsze i największe
osiągnięcie sportowe klubu od momentu jego powstania.
Należy zaznaczyć, że już za rok obchodzone będą w klubie i w szkole
uroczystości związane z 10-leciem
UKS Mechanik.
Drużynę do rozgrywek III ligi wpro-

SZKOLNYM 2013/2014

klasy sportowej. Trenerem
jest Tomasz Walioszczyk.
Zespół występuje w lidze
wojewódzkiej juniorów.
Grupa Deyna – uczniowie III
klas radomszczańskich gimnazjów. Trenerem jest Dariusz Frączyk.
Grupa Michałowicz - uczniowie
II klas radomszczańskich
gimnazjów. Trenerem jest
Marek Kozak.
Grupa Górski „A” – uczniowie I
klas radomszczańskich
gimnazjów. Trenerem jest
Marek Michalski.
Grupa Górski „B” – uczniowie
radomszczańskich szkół
podstawowych. Trenerem
jest Krzysztof Kowalski.

Nauczyciele wychowania fizycznego prowadzą zajęcia z
wielu dyscyplin i każdy może
znaleźć coś ciekawego dla siebie.
Już trwają:
Piłka siatkowa – dziewcząt i
chłopców.
Koszykówka – dziewcząt i
chłopców.
Piłka ręczna – dziewcząt i chłopców.
Kulturystyka.

Wszystkie zespoły występują w rozgrywkach lig okręgowych.

Od stycznia rozpoczną się zajęcia:

Już 20 stycznia zapraszamy na
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej
„RADOMSKO 2014”.

Piłka nożna – dziewcząt i chłopców.

Organizatorem turnieju
jest UKS
Mechanik
Radomsko.
W turnieju
wystąpią
uczniowie
naszej szkoły z grup
juniorskich
oraz zawodnicy pozostałych grup
klubu.

wadził trener Rafał Ozga, a obecnie
zespół jest prowadzony przez trenerów Dariusza Frączyka i Przemysława Olejnika.

Na zaproszenie UKS przyjedzie do
Radomska wielu zawodników z kilkunastu klubów.

Poniżej przedstawiamy kolejne zespoły w UKS Mechanik Radomsko
występujące w sezonie 2013/2014:

Turniej będzie trwał 7 dni i wystąpi
w nim ponad 650 zawodników z
całego kraju!

Juniorzy starsi – uczniowie III i
II klasy sportowej. Trenerem jest v-ce dyrektor szkoły, Paweł Pichit. Zespół
występuje w lidze okręgowej.
Juniorzy młodsi – uczniowie I

Zapraszamy wszystkich uczniów
do uczęszczania na pozalekcyjne
zajęcia sportowe w ramach SKS.

W następnym wydaniu gazety podamy wyniki osiągnięte przez drużyny
UKS Mechanik oraz przedstawimy
więcej informacji o turnieju
„RADOMSKO 2014”.
K. Kowalski

Korfball – dyscyplina koedukacyjna, w której w jednym zespole grają chłopcy i dziewczęta.
O terminy i miejsce zajęć pytajcie nauczycieli WF .
K. Kowalski

Od połowy listopada ruszają klasowe mistrzostwa
szkoły w koszykówkę.
Wszystkie klasy chcące uczestniczyć w rozgrywkach proszone
są o zapisywanie się u nauczycieli WF.
Mistrzostwa klasowe będą prowadzone zarówno dla dziewcząt, jak i dla chłopców. Już od
stycznia ruszają mistrzostwa
klas w piłkę siatkową.
K. Kowalski

SUPERMECHANIK
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SPORT TO ZDROWIE
Uprawianie sportów oraz podejmowanie różnego rodzaju aktywności fizycznej, to idealny sposób
na spędzanie wolnego czasu. Regularne
„zażywanie ruchu” wpływa nie
tylko na poprawę
naszego zdrowia
i kondycji, ale też
pozytywnie oddziałuje na nastrój. Niestety,
mimo tych korzyści wiele osób
preferuje raczej
bierny tryb życia i
twierdzi, że sport
nie jest dla nich.
Warto wiedzieć, że aktywność
fizyczną możemy podzielić na
dwa typy:
- mało intensywna aktywność fizyczna, do której zalicza się spacerowanie, pływanie kajakiem, a

Dyrektor ZSP nr 1 w Radomsku
Ewa Grodzicka apeluje do
wszystkich uczniów, aby nie
niszczyć mienia szkoły, szczególnie toalet szkolnych. Pani dyrektor pragnie przypomnieć, iż fundusze na remonty ubikacji są w
dużej mierze pobierane ze środków Rady Rodziców. Jednocześnie zapewnia, że gdy nie będzie
więcej takich incydentów, to pieniądze zamiast na konserwację
łazienek będą przeznaczone na
zakup sprzętów wykorzystywanych przez uczniów, np. stołu
pingpongowego.

także prace domowe, jak na przykład wynoszenie śmieci;

naszego samopoczucia.

Jeżeli ktoś uważa, że bieganie za
- intensywna aktywność fizyczna, piłką to strata czasu, polecam tato z kolei bieganie, pływanie czy niec. Jest to forma jak najbardziej
uprawianie rozrywkowa, ale także fizyczna.
Poprawia kondycję w podobny
aerobiku.
sposób jak bieganie, czy inny roDlaczego
warto upra- dzaj sportu, a przy okazji zapewwiać sport? nia świetną zabawę.
Dzięki regu- Tak więc pamiętajmy, że "nasze
zdrowie, w naszych rękach" i zalarnemu
uprawianiu miast spędzania wolnego czasu
przed komputerem czy telewizosportów
czerpiemy rem wsiądźmy chociażby na rowiele korzy- wer, zaproponujmy koleżance
ści. Najważ- przejażdżkę po parku na rolkach
albo grę w piłkę na boisku z koleniejszą
gami. Zapewnimy sobie w ten
z nich jest
sposób świetną zabawę z rówiezmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania na jakąś choro- śnikami, a jednocześnie poprawę
bę. Uprawianie sportów utrzymuje kondycji i nastroju.
prawidłową wagę ciała. Kolejna
bardzo istotna i zauważalna dla
nas zmiana wynikająca
z uprawiania sportów to poprawa

W związku coraz częstszymi przypadkami palenia papierosów w toaletach planowane jest zamontowanie czujników dymu i gdy zdarzenia będą się powtarzać, wobec
uczniów palących papierosy w ubikacji dyrekcja wyciągnie surowe
konsekwencje.
W naszej szkole istnieje możliwość
zostawiania po lekcjach podręczników szkolnych w: bibliotece, świetlicy oraz w zapleczach niektórych
klasopracowni.
Dzięki temu odciążymy nasze kręgosłupy.

Dorota Ozga, III LDP

W dniach 5 - 6 grudnia 2013 roku odbędzie się powiatowy Konkurs piosenki bożonarodzeniowej WeihnachtsVoice Radomska pod patronatem Wyższej
Szkoły Lingwistycznej. Konkurs
odbędzie się w dwóch etapach,
5.12.2013-szkoły ponadgimnazjalne
6.12.2013 - szkoły gimnazjalne
Konkurs połączony jest z akcją
charytatywną "Kto spełni nasze
sny?-Mikołajem możesz być i
Ty”.
ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA
UDZIAŁU W AKCJI.
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Co o Tobie mówi znak zodiaku ?
SKORPION: to osoby bystre,
ciekawskie i bardzo ambitne.
Nie za bardzo chcą siedzieć
spokojnie w szkolnej ławce.
Najbardziej lubią w szkole
przerwy. Wtedy mogą się wyszaleć i wyładować rozpierającą
je energię. Nudne lekcje zniechęcają Skorpiona i zachęcają
do rozrabiania. To typowi
"przywódcy klasowi". Ulubione
przedmioty: języki obce, matematyka, fizyka.
STRZELEC: zdolny, bystry,
gadatliwy, umie dyskutować i
przekonywać. Do szkoły
chodzi z chęcią. Lubi konkursy i olimpiady, często
je wygrywa. Strzelce
szybko się uczą, mają dobrą pamięć i dużo znajomych, lubią dyskutować
na wszystkie tematy. Rywalizacja, konkursy, olimpiady, testy to dla nich
nowe wyzwanie. Ulubione
przedmioty: geografia,
wiedza o społeczeństwie,
język polski.
BARAN: pilny i obowiązkowy, szybko się uczy,
spokojny, wzorowy
uczeń, lubią go nauczyciele.
Barany mają bujną wyobraźnię.
Chociaż nie przepadają za szkołą, to nie mają problemów w
nauce. Starannie prowadzą zeszyty, zawsze są przygotowane
do lekcji. Ulubione przedmioty:
biologia, chemia, plastyka.
RAK: Pracowity, dokładny,
bardzo odpowiedzialny i rozsądny, a do tego wyjątkowo
zdolny - prawdziwy wzór, chociaż za szkołą nie przepada. Raki są zdolne, bystre, łatwo się
uczą, szybko zapamiętują wiadomości. To zwykle samotnicy,
lubią czytać książki i pracować

albo grać na komputerze. Do
szkoły chodzą z poczucia obowiązku i niezbyt za nią przepadają. Ulubione przedmioty:
podstawy przedsiębiorczości,
wychowanie fizyczne, muzyka.
LEW: oryginalny i pomysłowy,
wszystkich w szkole zna, lubi
dyskutować i popisywać się
wiedzą, nauka to dla niego
przyjemność. Lwy to istoty niezwykle ruchliwe, energiczne,
żywiołowe. Z chęcią chodzą do
szkoły, lubią ruch i zmiany. Z
łatwością uczą się przedmiotów

humanistycznych, mają bujną
wyobraźnię, czasem nawet szalone pomysły. Ulubione przedmioty: język polski, historia.
BLIŹNIĘTA: klasowy gaduła,
każdego rozbawi, wyczyta każdą ciekawostkę, wszędzie go
pełno. Bliźnięta szybko się
uczą, są ciekawskie, bystre i
inteligentne. Interesują je bardzo różnorodne dziedziny nauki, lubią szperać w książkach i
nawet nauczycieli zaskakiwać
wyczytanymi nowinkami.
Są gadatliwe, zadają zwykle
mnóstwo pytań.

Ulubione przedmioty: język
niemiecki, fizyka.
WODNIK: chodzi za nim nieszczęście, dla dobra cywilizacji
powinien żyć na bezludnej wyspie i zaprzyjaźnić się z papugami. Bywa bezmyślny i buntowniczy. Sprawy szkolne kompletnie go nie interesują. Panicznie boi się wody, myje się
tylko podczas deszczowej pogody
RYBY: do ryb osobnik o zdrowej psychice nie powinien się
zbliżać. Często płaczą i trzeba
mieć do nich anielską cierpliwość. Ryba wierzy w swoje
nadzwyczajne szczęście, że
ktoś obdaruje ją milionem dolarów. W szkole zasypia na
lekcjach i lunatykuje. Ryby są
chorowite i często opuszczają
zajęcia lekcyjne.
PANNA: jest na wiecznej
diecie. Jej zwierzęta domowe
padają z głodu od diety makrobiotycznej. Wszystkich
próbuje przekonać do swoich
racji. Często strzela fochy i nie
przyjmuje krytyki, choć sama
uwielbia krytykować. Boi się
chodzić na lekcje, bo zazwyczaj
jest nieprzygotowana !
Wróżki Greta i Doris

