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przeanalizujcie go pod
każdym względem i poradźcie się kogoś, kto się
na tym zna. Kiedy planujemy wyjazd, powinniśmy
się upewnić, czy organizator jest wiarygodny.
Dla swojego bezpieczeństwa przed wyjazdem powinniśmy skorzystać ze
Rozstajemy się na dwa
strony Ministerstwa
cudowne miesiące- waSpraw Zagranicznych,
kacje! W tym czasie bęgdzie zamieszczone są
dziemy zawierać nowe
aktualne ostrzeżenia dla
znajomości, pielęgnować
podróżujących.
stare, odpoczywać od
szkolnych obowiązków, Bądźcie ostrożni, ale nie
a niektórzy z nas zdobę- odmawiajcie sobie odrodą doświadczenie w
biny szaleństwa :)
kwestii wakacyjnej pra- Wszystkim nauczycielom,
cy. Pragniemy przeuczniom oraz pracownistrzec uczniów, by byli
kom szkoły życzymy nieczujni, jeśli chodzi o wy- zapomnianych wakacji w
korzystywanie młodocia- gronie niezwykłych ludzi.
nych. Zanim podpiszecie
jakikolwiek dokument,
Dominika Mazur,
który będzie Was do
redaktor naczelna
czegoś zobowiązywał,
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Uczniowie Mechanika najlepsi
Drużyna dziewcząt zajęła
I miejsce w XXXVII Zawodach
Sportowo- Obronnych ,,Sprawni
jak żołnierze-2014’’ organizowanych przez Kuratorium
Oświaty w Łodzi pod patronatem Wojewody Łódzkiego. Etap
wojewódzki zawodów odbył się
w piątek, 25.04.2014 w Kamieńsku, a Mechanik reprezen-

towały Iwona Starczyk kl. II LMB
( klasa mundurowa), Karolina Kubiak kl. I LMA
( klasa mundurowa)
i Magdalena Kowalska kl. I TSG
( technik geodeta).
Reprezentacja
chłopców znalazła się na
V miejscu w składzie Kamil Kukulski kl. I TA
(technik mechanik), Sebastian Dudek kl. I LMA
(klasa mundurowa)
i Maciej Bednarski
kl. II LDS (klasa

sportowa). Uczestnicy zawodów
zmagali się w takich konkurencjach, jak: test sprawnościowy,
rzut granatem, strzelanie, bieg na
orientację, podtrzymywanie życia – pierwsza pomoc przedmedyczna. W finale centralnym w
Zegrzu drużyna dziewcząt zajęła
8 miejsce. Gratulujemy !
Renata Koniarska

Magia Bluszcza
brzmiewał śmiech, ale
również zapadała pełna
napięcia cisza i nastawały momenty, w których wszyscy wstrzymywali oddechy.
Spektakl był niesamowity, czuło się więź
między aktorem a widzem.
Pokazywane autentyczne nagrania i zdjęcia nadały całemu
przedsięwzięciu niepowtarzalny klimat.
Jeśli chcecie przeżyć
Przemysław Bluszcz wystąpił,
losy Ryszarda Siwca i jego pro- coś niesamowitego, coś co was
nie po raz pierwszy, na deskach test, którym było podpalenie się poruszy i zostanie w waszej paradomszczańskiego Domu Kul- na stadionie warszawskim w
mięci na dłużej, to koniecznie
tury. Monolog "Samospalenie" roku 1968.
wybierzcie się na spektakl. Serodegrał 16 maja przed uczniami Przemysław Bluszcz wchodził
decznie polecam.
szkół średnich.
w dialogi z widownią, co spraDominika Mazur, II LDS
„Samospalenie” przedstawia
wiało, że na sali nie tylko roz-
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Biwak klas mundurowych
Biwak klas mundurowych
organizowany w stanicy harcerskiej w Białym Brzegu w
tym roku szkolnym odbył się
w dn. 29-31 maja . Co roku
uczniowie klas
pierwszych naszej szkoły
uczestniczą w
biwaku, którego
organizatorami
są III Liceum
Ogólnokształcące
w Radomsku we
współpracy z Komendą Powiatową Policji w Radomsku, Liceum
Ogólnokształcącym w Kamieńsku i Komendą Hufca
ZHP. Realizacja biwaku możliwa jest również dzięki
wsparciu, jakie corocznie oferuje Urząd Miasta i Starostwo
Powiatowe w Radomsku.
Podczas biwaku realizowany
był program zajęć profilaktycznych „Nie biorę,
bo stawiam na zdrowie”,
którego celem było propagowanie wśród uczniów
postaw wolnych od wszelkich nałogów. Ważnym
zadaniem biwaku było
prowadzenie zajęć specjalistycznych z propedeutyki wiedzy o służbach
mundurowych. Były
musztry, apele, gry i manewry. Wiele emocji budziła gra terenowa, która
odbyła się nocą i była doskonałym sprawdzianem

kondycji fizycznej i psychicznej uczestników. Blisko 80
uczniów miało możliwość
uczestniczyć w różnorodnych
zajęciach organizowanych

uczestniczyli w zajęciach integracyjnych i psychoedukacyjnych prowadzonych przez
psychologa i pedagoga. Dużym zainteresowaniem cieszył
się pokaz metod zabezpieczania śladów, który przygotował dla
uczniów sierżant Wojciech Kotynia.
Nadrzędnym celem biwaku była integracja
uczniów, zdyscyplinowanie, kształcenie
umiejętności pracy w
grupie i zdrowej rywalizacji, uczenie odpowiedzialności za siebie
przez policjantów i nauczycie- i innych. Mimo mało sprzyjali.
jącej aury założenia biwaku
Wśród zajęć, jakie zostały
zostały zrealizowane, a młozorganizowane dla młodzieży, dzież z zadowoleniem opuszbyły m.in. rozgrywki
czała Biały Brzeg bogatsza w
w piłkę siatkową, badmintona, doświadczenia i ciekawe
darta (gra w rzutki), paintball wspomnienia.
R. Koniarska
oraz wspinaczka. Uczniowie
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Matura 2014

W maju w całej Polsce odbył
się egzamin maturalny. Sprawdzian ten jest podsumowaniem
uzyskanej przez nas wiedzy, a
także ma za zadanie pomóc
nam zdecydować o przyszłej
karierze zawodowej.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele byli zaskoczeni tematami, które pojawiły się na po-

ziomie podstawowym z języka
polskiego. Uczniowie stanęli
przed trudnym wyborem:
„Potop” czy „Wesele”. Większość zdecydowała się na dramat Wyspiańskiego, o tym czy
była to słuszna decyzja, przekonamy się niedługo. Nasi absolwenci przejmują się matematyką, gdyż ten przedmiot od nie-

Dzień Zdrowego Żywienia
wieniowe
młodzieży są
złe. Dziś
w diecie dominują słodycze i napoje słodzące.
Stąd uczniowie ZSP nr 1
rozprowadzając zdrową
żywność, akcentują, jak
ważna dla
naszego droCo roku w marcu Samorząd Ucz- wia jest odpowiednia dieta bogata
niowski Mechanika organizuje
przede wszystkim w owoce i warDzień Zdrowego Żywienia. Choć zywa.
tak wiele mówi się o zdrowym
Samorząd Szkolny
odżywianiu, to wciąż nawyki ży-

pamiętnych czasów jest uznawany za "ten najgorszy".
Życzymy cierpliwości, w oczekiwaniu na wyniki i w tym
miejscu przytaczamy maksymę
maturzystów z dnia kiedy, pisali podstawę z języka polskiego:
"Dziś wesele, w sierpniu poprawiny" ;)
Dominika Mazur, II LDS

Pomagamy
spełnić marzenia
Każdy z nas ma marzenia, ale nie
zawsze możemy je spełnić. Trudniej na realizację marzeń tym ,
którym choroba zabiera najpiękniejsze lata życia. Dlatego społeczność Mechanika 22 maja zorganizowała zbiórkę funduszy
podczas akcji sprzedaży ciast.
Blisko 200 zł zasili konto fundacji Mam Marzenie, a my przyczynimy się do spełnienia marzenia
chorej Sandry, której pasją jest
muzyka, a marzeniem kino domowe.
Samorząd Szkolny dziękuje
wszystkim, którzy wspierają akcje charytatywne w naszej szkole,
pamiętając tym samym, że małe
działania zmieniają świat…
Samorząd Szkolny
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Żegnaj szkoło, witaj życie !
13 czerwca uczniowie trzecich
klas Zasadniczej Szkoły
Zawodowej nr 4 Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Radomsku odebrali
świadectwa ukończenia
szkoły. W tym roku
szkołę ukończyli
mechanicy pojazdów
samochodowych,
elektromechanicy
pojazdów samochodowych
i mechanicy – monterzy
maszyn i urządzeń. I choć
to koniec edukacji to przed
absolwentami jeszcze
egzamin zawodowy z
częścią teoretyczną i
praktyczną.
Podczas zakończenia roku
szkolnego nie brakowało
ciepłych słów. Dyrektor

ZSP nr 1 pani Ewa Grodzicka
pożegnała młodzież,
wręczając wyróżnionym
świadectwa i dyplomy. Były
życzenia dalszych sukcesów w

życiu zawodowym i
powodzenia na egzaminie
potwierdzającym kwalifikacje
zawodowe.
Samorząd Szkolny

Zmanipuluję Cię kochanie

Uczniowie klasy II dziennikarskiej mieli okazję wziąć udział
w spotkaniu z Robertem Tekielim.
Spotkanie to odbyło się 3 czerwca
w Miejskim Domu Kultury.
Robert Tekieli to dziennikarz, publicysta oraz autor

Pan Tekieli przyznał się nam, że
on sam czegoś takiego doświadczył i chce wszystkich przed tym
ustrzec. Mówił on o sektach, nałogach czy kontroli umysłu. Wszyscy zdali sobie sprawę, że nie należy bagatelizować tego problemu.
Spotkanie trwało jedynie godzinę i
niestety pan Tekieli nie zdążył poruszyć wszystkich tematów, choć
nie zabrakło wielu pytań.
Ze spotkania wynieśliśmy oczywiście ważną lekcję. Dla
uczniów klasy dziennikarskiej to
książki „Zmanipuluję Cię kocha- już drugie spotkanie dotyczące
nie”. Spotkanie dotyczyło zagro- manipulacji i za każdym razem
żeń, jakie czyhają na współczesne- dowiadujemy się czegoś nowego
go człowieka. Jak się dowiedzieli- oraz staramy się nie wpaść we
śmy, manipulacji mogą ulec nie
współczesną „pułapkę”.
tylko młodzież czy dzieci, ale i
Adrianna Michalska ,II LDS
dorośli i to całkiem nieświadomie.
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Młodzież Mechanika przyszłością

Mateusz Żak , bo o nim
m.in. mowa, to uczeń klasy
sportowej (piłka nożna) III
Liceum Ogólnokształcącego w Mechaniku. W wieku
16 lat gra w III lidze prezentując solidny poziom,
czym bez wątpienia może
zaimponować młodszym
kolegom. Pasja i zdolności
piłkarskie to nie koniec,
Mateusz to bardzo dobry
uczeń , który potrafi godzić
naukę z treningami piłkarskimi. Talent i pasja w jednym. Wyjątkowo zdolny.
Poza boiskiem bardzo
skromny, z piłką przy nodze - całkowite przeciwieństwo.
Michał Dryja, absolwent
klasy sportowej zadebiutował w drużynie seniorskiej mając zaledwie 17
lat. W chwili obecnej jest
podstawowym defensorem

chalski, Rafał Dawid, Rafał Radziejewski, Adam
Olejnik, Marek Brych,
Mariusz Kolba, Mateusz
Antczak.
Nasi absolwenci zasilali
szeregi innych klubów
sportowych m.in. Przemysław Rudak,
(Concordia Piotrków II
liga), Sebastian Balcerek
( KSZO – Ostrowiec II liga).
Oni wszyscy skorzystali z
fot. Adam Skupiński
drużyny
szansy, jaką daje klasa
Mechanika występującej w sportowa, która umożliwia
III lidze. Jego plany na
realizację pasji życiowych ,
przyszłość to studia na
a jednocześnie gwarantuje
Akademii Wychowania Fi- opanowanie wiedzy pozycznego.
trzebnej do kontynuowaGrający absolwenci klasy
nia nauki na wymarzosportowej w zespole Me- nych kierunkach studiów. I
chanika to m.in. kapitan ze- ty możesz skorzystać z taspołu Marcin Antczak, Da- kiej szansy.
mian Marcioch, PrzemyRobert Koniarski
sław Szewczyk, Marek Mi-

fot. Adam Skupiński
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Międzynarodowy tydzień

W dniach 1-7 czerwca odbyło
się ostatnie spotkanie
wielokulturowe w ramach
programu Comenius. Gościliśmy
ponad 40
osób z
Niemiec,
Turcji,
Włoch,
Cypru,
Grecji,
Bułgarii,
Łotwy,
Rumunii i
Szkocji.
Dzięki
mieszkaniu u
uczniów
młodzież miała szansę na
poznanie polskiej kultury i
obyczajów „od kuchni”. Program
był bardzo ciekawy i pełen
atrakcji. W poniedziałek po
prezentacjach na temat szacunku
zwiedzaliśmy Jasną Górę.
Wtorek spędziliśmy w
Wapiennikach, gdzie każdy mógł
spróbować swoich sił w
paintballu czy zapasach. W
kolejnym dniu udaliśmy się do

Krakowa, który wywarł na
Zdaniem Kyriany Christou
naszych gościach wielkie
wizyta w Polsce była szansą na
wrażenie. Czwartek minął nam na poznanie polskich tradycji. Cały
oglądaniu filmów na temat
wyjazd był dla niej
świetną zabawą, a
szczególnie dobrze
wspomina paintball.
Była bardzo
szczęśliwa, że
mieszkała przez ten
czas ze mną.
Podsumowując,
wymiana była bardzo
ciekawych
doświadczeniem
owocującym nowymi
znajomościami.
przemocy oraz zajęciach
Podszkoliliśmy język,
sportowych. W
nauczyliśmy się tolerancji, a
międzynarodowych drużynach
rywalizowaliśmy, uczyliśmy się przede wszystkim walczyliśmy z
współpracy, a przede wszystkim przemocą.
świetnie się bawiliśmy.
Justyna Gałwa, II LDS
Wieczorem odbyła się kolacja
pożegnalna, która na
długo pozostanie w
naszej pamięci ze
względu na wspaniałą
atmosferę.
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Bezpieczne wakacje
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1
w Radomsku przystąpił
do ogólnopolskiej akcji
"Bezpieczne wakacje". W
związku z tym kwestie
bezpiecznego wypoczynku
są bardziej akcentowane
przez nauczycieli.
Prowadzone są lekcje
wychowawcze nt.
"Bezpieczeństwo podczas
wypoczynku letniego", w
szkolnych gablotach
prezentowane są
informacje o
przestrzeganiu
podstawowych zasad
bezpieczeństwa w czasie
wypoczynku letniego,

organizowane są
spotkania z rodzicami
podejmujące tematykę
bezpieczeństwa,
uczniowie uzyskują
informacje o bezpiecznym
podróżowaniu,
korzystaniu z akwenów i
konsekwencjach braku
rozwagi na drodze.
W "Mechaniku"
działania mające na
uwadze bezpieczeństwo
uczniów prowadzone
były nie tylko przed
feriami i wakacjami, ale
przez cały rok szkolny.
Należał do nich m.in.
bezpieczny tydzień na

drogach: "Pirat uliczny =
skutek tragiczny". Akcja
miała szeroki zasięg.
Zorganizowane były
spotkania z prawnikiem,
lekarzem chirurgiem,
lekarzem
transplantologiem,
przedstawicielami Straży
Pożarnej, Mazowieckiego
Oddziału Żandarmerii
Wojskowej i
Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego.
Wszystkim uczniom
życzymy udanych i
bezpiecznych wakcji.
Pedagog szkolny,
Renata Koniarska

Aby Polska była Polską

W naszej szkole w roku szkolnym
2013/2014 został zrealizowany
międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny pod hasłem „Aby Polska była
Polską ”. Do realizacji projektu zaangażowani byli nauczyciele historii,
języka polskiego i WOK-u. Autorką
i koordynatorką przedsięwzięcia była
pani Anna Wojciechowska.
Celem projektu było:
- rozwijanie zainteresowań artystycznych, historycznych i literackich,

- uwrażliwienie
młodzieży na elementy patriotyzmu występujące
w naszej historii,
kulturze i życiu
codziennym,
- wzmocnienie
postaw patriotycznych wsród
młodzieży.
Projekt podzielony był na trzy cykle tematyczne:
- etap pierwszy został zrealizowany
w styczniu 2014r. pod nazwą „ Stan
wojenny w Polsce i mojej małej
ojczyźnie.”
- etap drugi został zrealizowany w
kwietniu 2014r. pod nazwą „ Patriotyzm w okresie zagrożenia wojennego. ”
- etap trzeci został zrealizowany w
czerwcu 2014r. pod nazwą „ Patriotyzm, Bóg, honor, ojczyzna dawniej i

dziś. Podsumowanie projektu. ”
Międzyprzedmiotowy projekt skierowany był do uczniów, którzy chcą
poszerzać swoją wiedzę z historii,
mają uzdolnienia muzyczne, artystyczne, wokalne oraz chcą doskonalić swoją umiejętność publicznego
zabierania głosu. Osoby zainteresowane projektem musiały przygotować na dany temat jedno z dowolnych zadań m.in. przygotowanie dowolnego utworu literackiego lub muzycznego, wykonanie prezentacji
multimedialnej, przygotowanie pracy
plastycznej, wykonanie wystawki
dzieł malarskich, zdjęć, dokumentów.
Efekty działań swoich kolegów i koleżanek zaprezentowały Aleksandra
Błasiak, Angelika Nowak oraz Barbara Wieliczka 17 czerwca podczas
podsumowania projektu.
Aleksandra Kisiołek, II lds
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POKOLENI E FACEBOOKA

Wystarczyło kilka miesięcy, żeby facebook stał się częścią życia
niejednego człowieka.
Można powiedzieć, że w większości ten problem dotyczy
głównie młodzieży, chociaż nie
do końca zgodzę się z tym
stwierdzeniem. Nastała dziwna
era, w której znajomych ogląda
się na zdjęciach przez mały
ekran naszego komputera, zamiast spotykać się z nimi i rozmawiać w realu.
Jeżeli dojdzie już do tego, że
grupa młodych ludzi umówi się
na przysłowiową kawę,
to temat rozmowy i tak schodzi
na to, kto i co napisał czy też dodał ostatnio na „fejsie”
Oczywiście znajdą się też przypadki osób, które konta na tym
portalu nie mają i nie chodzi tutaj
o ludzi w przedziale wiekowym
60-70 lat , ale o chociażby nastolatków, którzy fakt -są przypadkami „na wyginięciu”, ale jednak gdzieś istnieją. Gdyby tak
przyznali się do tego, to zapewne
zostaliby wyśmiani i nazwani,
delikatnie mówiąc, dziwakami.
No cóż, nie widzę w tym niczego
złego, widocznie nie wszystkich
ogarnął szał na facebooka i
wszystko co się z nim wiąże.
Ktoś może stwierdzić, że poma-

ga nam to
w wielu
sytuacjach , w
komunikacji z innymi czy
sprawach
szkolnych.
Dawniej
ludzie nie
mieli nawet Internetu a jakoś
musieli sobie radzić i większość
z nich ukończyła szkołę z dobrymi wynikami.
Zwiększająca się liczba ludzi w
serwisie spowodowała różnorodność zachowań. Zaczynając
od umieszczania różnych
„łańcuszków szczęścia” czy
„zniczy” na znak żałoby, które
do życia niewiele wnoszą, kończąc na komentarzach zawierających przekleństwa w co drugim
słowie czy tzw. „ hejty”. Bo
przecież łatwiej jest wklepać
kilka słów na klawiaturze, niż
szczerze porozmawiać z drugim
człowiekiem.
Jest to tak naprawdę odzwierciedlenie tego, jacy jesteśmy na co
dzień. Większość z nas nie zdaje
sobie sprawy, że w
tym serwisie nie
przestrzega się prywatności. Później
dziwimy się, że inni
widzą nasze nie do
końca przemyślane
działania czy komentarze albo zdjęcia, które nie powinny ujrzeć światła dziennego.
Faceebok tak naprawdę daje nam

wiele możliwości : kontakt z innymi, dostęp do różnych aplikacji, ale jest też niezłym pochłaniaczem czasu, którego już nigdy
nie odzyskamy.
Zadaję sobie pytanie „ tylko po
co to wszystko ?”, skoro coraz
bardziej odsuwamy się od znajomych i nie korzystamy z życia
tak jak powinniśmy, bo ciągle
jesteśmy wpatrzeni w ekran naszego komputera, który jest dla
nas całym światem i zapewnia
nam wszystkie rozrywki.
Czy naprawdę nie można bez
tego normalnie funkcjonować?
Wydaje mi się, że cel założenia
tego portalu był zupełnie inny.
Miał on nam pomagać
w komunikacji z innymi, np.
znajomymi, którzy znajdują się
poza granicami naszego kraju, a
nie odbierać nam realnych spotkań z tymi, którzy mieszkają
niedaleko nas.
Niestety działania te wymknęły
się trochę spod kontroli podobnie
jak ogólne korzystanie
z Internetu.
Aleksandra Bąkowicz, II LDS

MOIM
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Pijesz-jesteś zwycięzcą?
Internet ma wielką siłę, to wiem
już nie od dziś. Często jest dobrodziejstwem i pokazuje, że ludzie mogą się zjednoczyć w realizacji określonego celu. Dzięki
zaangażowaniu internatów udało
się schwytać przestępców lub
uszczęśliwić kartkami chorą na
raka dziewczynkę. Jednak z drugiej strony jest to miejsce idealne
dla zwykłych idiotów, którzy
mogą pokazać efekty swoich
działań i dzielić się kolejnymi
absurdalnymi pomysłami.

tego samego kolejne trzy osoby.
Mają one 24 godziny na wykonanie wyzwania i kolejne nominacje. Jeśli tego nie wykonają, muszą postawić znajomemu kratę
piwa. Zabawa cieszy się dużą
popularnością i ciągle zmieniają
się reguły. Dla niektórych jedno
piwo to za mało i podbijają stawkę. Wypijają szklankę lub pół
litra wódki w jak najkrótszym
czasie.

nie. Ich popisy może zobaczyć
potencjalny pracodawca, rodzice
czy nauczyciele. Na szczęście nie
wszyscy w tym uczestniczą. W
zabawny i ironiczny sposób komentują działania swoich kolegów i wykorzystują do promocji
akcji, jak np. oddawanie krwi.

Rozumiem ,że w dzisiejszych
czasach nie można w jednoNiedawno na Facebooku zaob- znaczny sposób udowodnić swoserwowałam nową modę na piw- jego męstwa i odwagi, ale czy
ne wyzwanie. Pokrótce wyjaśnię jedynym sposobem jest picie alzasady tej zabawy, która przyszłą koholu i publikacja w Internedo nas z Kanady. Nominowany cie?.
dodaje filmik, na którym duszUczestnicy tej zabawy chyba zakiem wypija piwo i nominuje do pominają, że w sieci nic nie gi-

Moda na piwne wyzwanie kiedyś
się skończy i strach pomyśleć, co
będzie następne. Może należy
dodać kategorię „Ofiary Internetu” do nagród Darwina, gdzie ich
dokonania zostaną „docenione” i
„zapamiętane”?.

Patrząc na tą sytuację zadaję sobie pytanie , czy młodzi ludzie
nie są asertywni, a może boją się
odrzucenia .

Justyna Gałwa, II LDS

Nie jednemu psu Burek
Bardzo lubię zwierzęta, a chociaż z
moimi własnymi wiodę pieskie
życie, to i tak nie zmienia to mojego podejścia do tego gryzącego
tematu. Otóż posiadając dwie bestie z piekła rodem i wrodzonym
ADHD, dobrze wiem, jak można
wykorzystać ich obecność w domu. Rozrzucone kapcie albo ubłocona podłoga nie stają się wtedy
żadnym problemem. Psy
są pomocne szczególnie wtedy,
kiedy ktoś z męskiego grona zabiera się za gotowanie, a
smak potrawy przywodzi na myśl
najgorsze rzeczy, jakie tylko miało
się w ustach. Zawsze możesz wtedy dyskretnie zrzucić kilka kawałków na podłogę, a chodzący odkurzacz wsunie to z wesołym merdaniem ogona i w dodatku poprosi o
jeszcze. Dlatego też nie rozumiem

ludzi, którzy pozbywają się swoich pupili albo wyrzucają je na
bruk. Jest to dla mnie bardzo przykra sprawa, ponieważ sama traktuję swoje psy jak członków rodziny (co prawda, trochę
ograniczonych ruchowo i małomównych), więc nie potrafię zrozumieć takiego postępowania. Na
jednym z forów pewna pani napisała, że dzieje się tak, ponieważ
coraz mniej osób stać na zwierzęta.
Kobieto, stać cię na męża i fryzjera
kilka razy w miesiącu, a na żółwia
już nie? Nie trzeba wychodzić z
nim na spacery, ani specjalnie tresować. Zjedzenie jednego liścia
sałaty może zająć mu kilka dni, a
zrzucenie tych kalorii miesiąc.
Co prawda, nie popilnuje on domu, przyjemny w dotyku też nie
będzie, ale zawsze to ktoś, komu

możesz powierzyć swoje najskrytsze tajemnice bez obawy, że komuś o nich powie. Poza tym, gdy
takowy żółw odkryje swoją buntowniczą, wędrowniczą naturę i
nagle zapragnie nam uciec, możemy spokojnie dać mu kilka dni
na przemierzenie całego pokoju
bez obawy, że nigdy więcej go nie
zobaczymy.
Sama nigdy w życiu
nie porzuciłabym swoich psów, bo
i tak w niedługim czasie wróciłyby
do mnie (co gorsza, przyprowadziłyby ze sobą inne psy, które byłoby mi szkoda
wyrzucić), dlatego jestem za tym,
by inni też tego nie robili. Zwierzęta ufają nam bezgranicznie, traktują jak swoich, a my powinniśmy
odpłacać im się tym samym.
Zuzanna Albrych, II LDS

ENGLISH SECTION

On Monday, 28th April there
was held another meeting to
raise awareness of young people of how important is the
knowledge of foreign languages. This time we hosted a
representative of the British
Council Examination Centre.
Mrs Katarzyna Machura
showed our students the presentation about the types of examinations with the international
certificates such as PET or
FCE.
It was our last session this year.
Next year we are planning to
organize some language workshops based on the cooperation
with ETS, British Council and
BEST WAY Language School.
CW
ENGLISH GRAMMAR CARTOONS
That is our new section which
should help you understand English grammar. To see more visit:
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noon we had a trip to
Częstochowa to see
The Black Madonna.
On Tuesday we had
sports activities and
a barbecue with delicious snacks and
music in Wapienniki. Everyone had a
chance to try paintball, zorbing ball and
sumo. On Wednesday, we visited Cracow and Thursday
was a day to watch movies against
Final Comenius meeting in Radomsko, Poland 1st June-6th June violence, a day of town trial of Ra2014 was a really special time for domsko and workshops/games for
students. It was also a big day beboth teachers and students of
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych cause of the final farewell party.
The project appeared to be a great
nr 1.
It was a great experience with a lot success. We could broaden our horiof fun and interesting information
zons about different places, cultures,
about our guests and their cultures. traditions and people. In just six
The first part of the programme
days time we had a lot of new
started on Monday morning when
friends but there were also a lot of
each country was showing Powertears when it was time to say goodPoint presentation on "we have rebye...
spect for each other and we have
Alina Dziegieć
respect for ourselves". In the after-

SAFE and HAPPY
HOLIDAYS!

https://www.facebook.com/
thezeroarticle

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.
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Krótka historia systemów bezpieczeństwa pojazdów samochodowych
Historia systemów chroniących pasażerów ma wiele lat i cały czas jest
rozwijana. Producenci prześcigają
się w wymyślaniu i wprowadzaniu
coraz to nowszych i ciekawszych produktów tego typu. W końcu najważniejsze jest przecież ludzkie życie!
Oto lista czołowych systemów bezpieczeństwa:
1959r. – pasy bezpieczeństwa,
Volvo wprowadza trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla
osób siedzących z przodu.
Sukcesywnie usprawniane do
dziś są podstawowym zabezpieczeniem w czasie podróży
autem;
1960r. – miękka deska rozdzielcza, Volvo zaczyna wyposażać auta w deski rozdzielcze z
elastycznymi elementami,
ograniczającymi urazy twarzy
i klatki piersiowej pasażerów
w razie zderzenia;
1966r. – ABS, premiera Jensena
FF. Wraz z nim debiutuje
układ ABS, zapobiegający
blokowaniu kół przy hamowaniu. System wzorowany jest
na rozwiązaniach stosowanych w lotnictwie, ma mechaniczne sterowanie;
1968r. – zagłówki z przodu, znowu pierwsze jest Volvo wprowadza zagłówki na
przednich fotelach, chroniące
głowę i szyję w razie uderzenia od tyłu pojazdu;
1969r. – pasy bezwładnościowe,
10 lat po wprowadzeniu pasów trzypunktowych, Volvo
zaczyna stosować pasy bezwładnościowe;
1971r. – kontrolka niezapiętych
pasów, Volvo zaczyna montaż
powszechnie stosowanej dziś
kontrolki we wszystkich modelach;
1973r. – wzmocnienia w
drzwiach, sposób na lepszą
ochronę w razie uderzeń bocznych - Volvo zaczyna montować rurowe wzmocnienia w
drzwiach;
1978r. – elektroniczny ABS, na
liście wyposażenia Mercedesa
klasy S pojawia się układ
ABS z elektronicznym sterowaniem. W takiej formie roz-

wijany jest do dziś;
1981r. – poduszka kierowcy i napinacze pasów, pierwsze eksperymenty z airbagami prowadzono już w latach 70-ych,
ale dopiero ich wprowadzenie
do Mercedesa klasy S
(jednocześnie z napinaczami
pasów bezpieczeństwa) rozpoczęło ich powszechne stosowanie;
1986r. – Procon-ten, w czasach,
gdy poduszki powietrzne były
jeszcze atrybutem najdroższych limuzyn, Audi wprowadziło mechaniczny system ,który w razie wypadku
za pomocą systemu linek odciągał kierownicę, ograniczając ryzyko uderzenia w nią;
1991r. – system ochrony przed
uderzeniami z boku, Volvo
wprowadziło system SIPS,
rozwinięcie wzmocnień montowanych od lat 70-ych. Solidne poprzeczki w drzwiach i
wzmocnienia w podłodze skutecznie rozpraszają energię
uderzenia, fotele zamontowane na szynach mogą przesuwać się do środka auta;
1994r. – boczne poduszki powietrzne, po raz pierwszy oferowane są jako wyposażenie
modelu Volvo 850, dopełniając ochronę zapewnianą przez
system SIPS;
1995r. – ESP, układ stabilizacji
toru jazdy to kolejny przykład
na zaawansowanie konstrukcyjne Mercedesów klasy S;
1996r. – poduszka kolanowa, dodatkowy airbag chroniący
kolana kierowcy pojawia się
po raz pierwszy w Kii Sportage. Do Europy trafia jednak
dopiero w 2003 r., wraz z premierą drugiej generacji Toyoty Avensis;
1996r. – asystent nagłego hamowania, badania wskazują, że
większość kierowców w nagłych sytuacjach naciska na
hamulec zbyt słabo. Asystent
nagłego hamowania debiutujący w Mercedesach S i SL
ograniczył ten problem;
1997r. – poduszki kurtynowe, airbagi chroniące głowy kierow-

ców w trakcie kolizji bocznych pojawiają się w modelach BMW z serii 5 i 7;
1997r. – aktywne zagłówki, Saab
wprowadza zagłówki, które w
razie najechania na tył pojazdu wysuwają się do góry i do
przodu, zapewniając lepsze
podparcie głowy;
2005r. – asystent pasa ruchu, w
Europie system debiutuje
dzięki firmie Citroen. Układ
stosowany jest w modelach
C4, C5 i C6, ostrzega kierowcę o mimowolnym zjechaniu z
wyznaczonego pasa ruchu;
2005r. – ochrona pieszych, poważne obrażenia pieszych są zwykle efektem uderzenia o twarde elementy silnika. Mechanizm unoszący maskę o kilka
cm po wykryciu kolizji z pieszym ogranicza to ryzyko.
System został wprowadzony
w Citroenie C6 i Jaguarze
XK;
2007r. – asystent martwego pola,
system ostrzegający kierowcę
przed ryzykiem zajechania
drogi innemu autu przy zmianie pasa ruchu debiutuje w
modelu Volvo S80;
2008r. – poduszka nadokienna i w
siedzeniu pasażera, Toyota iQ
jest wręcz obłożona poduszkami powietrznymi - w tym
modelu debiutowały poduszki
chroniące pasażerów tylnej
kanapy w razie uderzenia od
tyłu oraz pasażera z przodu
przed wysunięciem się pod
pasami;
2008r. – samoczynne hamowanie,
system z Volvo XC60 ostrzega przed najechaniem na stojące pojazdy, w razie potrzeby
sam rozpoczyna hamowanie;
2010r. – poduszka w pasach, airbag rozwijany z pasa bezpieczeństwa trafia do sportowego
modelu Lexus LFA;
2012r. – poduszka chroniąca pieszych, w Volvo V40 debiutuje
kolejna poduszka powietrzna,
tym razem chroniąca osoby na
zewnątrz auta - zabezpiecza
pieszych przed uderzeniem
głową w szybę.
DD
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PODSUMOWANIE WYSTĘPÓW DRUŻYN PIŁKARSKICH
UKS MECHANIK W SEZONIE 2013-2014

Kilka dni temu zakończył się sezon dla ostatniej z naszych drużyn. Przyszedł więc czas na podsumowanie. W klubie UKS Mechanik funkcjonuje aż 7 grup piłkarskich. Większość z nich godnie
reprezentowała nasze miasto:

że przez uczniów klasy I. Drużyna
zajęła drugie miejsce w lidze na
koniec rozgrywek i uzyskała prawo gry w barażach o awans do
wyższej ligi, w których pokonała
Ruch Chrzanowice.

Drużyna seniorów występowała
w III lidze łódzko – mazowieckiej.
Zespół w większości tworzyli
uczniowie oraz absolwenci klas
sportowych a także nauczyciele
naszej szkoły. Przygoda ta trwała
jednak tylko rok, ponieważ zajęliśmy przedostanie -19 miejsce, co
wiąże się ze spadkiem do czwartej
ligi. Runda wiosenna była dla naszej drużyny całkiem udana. Piłkarze wygrali kilka meczy i zaprezentowali dobrą grę, więc z optymizmem można patrzeć w przyszłość.

Drużyna juniorów młodszych,
której trenerem od początku jej
istnienia jest Tomasz Walioszczyk, reprezentowała nasz klub w
Lidze Wojewódzkiej. W zespole
grali uczniowie I klasy sportowej
naszego LO. Był to nasz pierwszy
sezon w tej klasie rozgrywkowej,
jednak udało się sprawić wiele
niespodzianek i wygrać mecze z
teoretycznie silniejszymi przeciwnikami. Ostatecznie zespół uplasował się na szóstym miejscu . W
przyszłym sezonie zawodnicy będą występować w lidze juniorów
starszych.

Drużyna juniorów starszych
prowadzona przez trenerów Pawła
Pichita i Tomasza Walioszczyka
odniosła duży sukces, uzyskując
awans do Ligi Wojewódzkiej Juniorów Starszych. Zespół tworzyli
uczniowie klas III i II sportowych
naszego liceum, wspomagani tak-

Drużyna rocznika 1998 została
zdecydowanym zwycięzcą okręgowej ligi „Deyna” i uzyskała
awans do Wojewódzkiej Ligi Juniorów Młodszych. Zawodnicy
prowadzeni przez trenera Dariusza
Frączyka w przyszłym roku szkolnym będą uczęszczać do I klasy

sportowej w naszej szkole.
Drużyna rocznika 1999 występowała w okręgowej lidze
„Michałowicz”. Był to słaby sezon zawodników trenera Marka
Kozaka. Zespół zakończył rozgrywki dopiero na 8 miejscu .
Drużyna rocznika 2001 prowadzona przez Marka Michalskiego
rozegrała bardzo dobry sezon w
okręgowej lidze „Górski”. Po zaciętych bojach z drużyną Bełchatowa nasz zespół zajął drugie
miejsce .
Drużyna rocznika 2002 to najmłodszy zespół w UKS Mechanik.
Piłkarze prowadzeni w minionym
sezonie przez trenerów Krzysztofa
Kowalskiego i Sylwestra Rorata
nie brali jeszcze udziału w rozgrywkach ligowych. Rywalizacja
na boisku prowadzona była w formie turniejów, w których nasi zawodnicy nie mieli sobie równych,
zwyciężając w większości meczów.
Tomasz Walioszczyk

SUPERMECHANIK
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RADZI

Jeszcze raz o szklance i samospełniającym się proroctwie
Refleksje nad treścią
indywidualnych rozmów z
uczniami, które miały miejsce w
ostatnich tygodniach roku
szkolnego („O mój Boże, nie
zaliczę!”), skłoniły mnie
ponownie do poruszenia kwestii
związku myślenia o sobie z
sukcesem w działaniu.
Przypomnę, ostatnio pisałam, że
(1) domeną ludzi odnoszących
sukcesy w jakiejkolwiek
dziedzinie jest umiejętność
dostrzegania własnych atutów
oraz pozytywnych stron sytuacji,
w której się znaleźli, oraz że (2)
jeżeli nie do końca wierzymy, iż
nasz wysiłek może w doprowadzić
do sukcesu, nie działamy w ogóle
lub podświadomie postępujemy w
sposób, który z góry spisany jest
na niepowodzenie – by
potwierdzić pielęgnowany w
głowie negatywny scenariusz.
Warto wspomnieć, że takie
spostrzeżenia prezentował w
swoich pracach już William
James, żyjący w XIX wieku
pionier naukowej psychologii.

odbierany jako dokuczliwy, co
wyznacz sobie cel (pojedynczy,
oczywiście tylko potwierdzi ich
nie kumuluj wielu spraw
wcześniejsze zdanie o nim. Takie
naraz), np. „Poprawię
pierwszy semestr z
wychowawcze perpetum mobile…
matematyki”,
Czy to znaczy, że winą za

swoje niepowodzenia w
późniejszych okresach życia
mamy obarczać rodziców i
opiekunów, którzy wdrukowali
nam negatywny sposób myślenia o
sobie? Nie do końca. Każdy
bowiem ma potencjał, by
modyfikować swój obraz siebie.
Drogą do tego, jest celowe
poszukiwanie w sobie
pozytywnych cech, zauważanie
własnych właściwych zachowań i
częste przypominanie sobie o
nich. Istnieje powiedzenie, że
Kłamstwo sto razy powtórzone
staje się prawdą, dlaczego zatem
wielokrotnie powtórzona w
myślach obiektywna pozytywna
informacja o nas samych nie
miałaby zacząć realizować się w
praktyce z korzyścią dla nas?
Skoro istnieje mechanizm
nazywany samospełniającym się
proroctwem w kontekście
Źródeł schematów
negatywnych zdarzeń w naszym
myślenia o sobie i swoim
życiu, na jakiej podstawie mamy
potencjale należy szukać w
sądzić, że nie ma on działać w
dzieciństwie. Dziecko buduje
kontekście zdarzeń pozytywnych?
przekonania o sobie na podstawie Jeśli nie ufacie naukowym
tzw. etykietek – tego, co mówią na dywagacjom W. Jamesa i jemu
jego temat i wyrażają
podobnych, przypomnijcie sobie
pozawerbalnie w bezpośrednim
historię sukcesów naszych
kontakcie rodzice i inne znaczące czołowych sportowców. Być może
dla niego osoby. Jeśli dziecko
pamiętacie, że na przykład
często dostaje informację, że jest sukcesy Małysza w ważnych
niegrzeczne albo że jest niezdolne, turniejach pojawiły się po tym, jak
podświadomie wchodzi w
rozpoczął współpracę z
przypisywaną mu rolę. Wytykając psychologiem sportu, który skupił
dziecku przejawy niegrzeczności się na pielęgnowaniu u pana
czy braku zdolności, a pomijając Adama pozytywnego myślenia –
zachowania świadczące o
słynne „Chcę oddać dwa równe
grzeczności i pracowitości,
skoki”…
rodzice mogą się spodziewać, że
Podążając tym tokiem myślenia,
czując się odrzucone i
by odnosić sukcesy, przyjmij
sfrustrowane, dziecko będzie
następująca strategię:
zachowywać się w sposób

uświadom sobie swoje mocne
strony w tej sytuacji,
często w ciągu dnia wyobrażaj
sobie siebie w momencie
odnoszenia sukcesu
(wizualizuj sobie siebie
realizującego cel),
często w myślach powtarzaj sobie
pozytywne stwierdzenia na
swój temat (np. „Zaliczę w
pierwszym terminie
sprawdzian z trygonometrii na
bardzo pozytywna ocenę”);
alternatywnie: zapisuj to
zdanie na kartce wielokrotnie
w ciągu dnia lub też odczytuj
je sobie wielokrotnie z kartki
noszonej przy sobie,
działaj na rzecz zrealizowania
postanowienia , tzn. np.
rozwiązuj zadania z
trygonometrii.
Innymi słowy, jak radził W.
James: „Działaj, jak gdybyś był
pewien siebie, a zyskasz tę
pewność, myśl i zachowuj się, jak
gdybyś był człowiekiem sukcesu –
a zostaniesz nim”.
Psycholog szkolny,
Michalina Gabryś
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PseudoHOROSKOP
Baran

do Twojego życia.

Nie martw się problemami. Czeka
Cię miła niespodzianka. Jest obok
Panna
Ciebie ktoś, kto pomoże Ci uporać
Jeśli masz prawo jazdy, nie przesasię z kłopotami. Wystarczy, że dobrze się rozejrzysz. Głowa do góry! dzaj z prędkością. Uważaj na siebie
i innych. Bądź ostrożny w nawiązyWszystko dobrze się ułoży.
waniu nowych znajomości. Niestety, nie każdy kto mianuje się Twoim przyjacielem, jest nim naprawByk
Bądź czujny! Czeka na Ciebie mi- dę.
łość od pierwszego wejrzenia.
Nie przegap sygnałów. Pamiętaj, że uczucie trzeba pielęgnować. Tylko wtedy będzie trwało wiecznie.

Strzelec
W tym miesiącu będziesz spędzać
czas tak jak najbardziej lubisz, na
rozrywkach, wycieczkach, spotkaniach w miłym gronie. Dużo czasu
poświęcisz na planowaniu wyjazdów wakacyjnych. Z łatwością będziesz nawiązywać nowe
kontakty. Pamiętaj, że czasem
potrzebujesz czasu na chwilę
odpoczynku i regeneracji.
Koziorożec
W Twoich sprawach nastąpi
ożywienie. Długo odkładałeś
ważne projekty, ponieważ
zabrakło Ci wiary siebie. Teraz jest czas, aby wystartować
ponownie, ale nie odwlekaj.
Bądź dobrej myśli, teraz uda
Ci się wszystko, z czym wystartujesz.
Przeznacz więcej czasu na
wypoczynek i sen. Nie bierz
zbyt dużo na swe barki.

Bliźnięta
Nie przejmuj się problemami
finansowymi. W wakacje na
pewno znajdziesz pracę, która
pomoże Ci wyjść z finansowego dołka. Uda Ci się też
wyjechać na letni wypoczynek. Szybko zapomnisz o kłopotach. We wrześniu wrócisz
do szkoły pełen werwy i optymizmu.
Rak
Wypełnij kupon Totolotka. Na pewno wygrasz! Już w lipcu wyjedziesz
w podróż swojego życia. Uważaj na
złodziei. Rób dużo zdjęć! Nie zapomnij kupić pamiątek Twoim bliskim. Nie zaniedbuj swojej sympatii. Pamiętaj, że łatwo stracić ukochaną osobę, jeśli nie pielęgnuje się
miłości.

dzie zacisnąć pasa, ale pamiętaj, co
teraz wypracujesz, w następnych
latach przyniesie obfity plon.

Waga
Zostaniesz doceniony za swoje zasługi. Odbije się to pozytywnie nie
tylko na Twoim ego.
Jest ktoś, kto potrzebuje Twojej pomocy, ale nie wie jak o nią poprosić. Zwróć się do tej osoby z propozycją pomocy. Ty pomożesz, a potem sam otrzymasz pomoc w bardzo ważnej dla Ciebie sprawie.
Czas wakacji będzie dla Ciebie korzystny. Zapomnisz o dawnych kłopotach i zmartwieniach.

Wodnik
Wszystko się ułoży po Twojej myśli. Wiele zależy od Ciebie. Nie
obiecuj sobie zbyt wiele, ale ciesz
się, jeżeli spotka Cię coś miłego. Dobry czas dla Ciebie i Twoich
najbliższych. Nadchodzi dobry
okres w życiu. Sprawy które należą
do przeszłości, należy zapomnieć.

Ryby
Nastąpi ożywienie towarzyskie,
nowe znajomości oraz wiele radoLew
ści. Jeżeli pragniesz szczęścia, dostrzegaj w innych tylko pozytywne
Wszyscy będą Ci zazdrościć, tyle
Skorpion
dobrego się wydarzy. Miłość, poW czerwcu nie grozi Ci nuda, bę- cechy. Nie szukaj wad. Oddal od
siebie to, co jest negatywne. Co
dróże wakacyjne i wgrana na lote- dziesz udzielać się towarzysko i
rii! Czy można chcieć więcej? Twój kulturalnie. Znajomości i przyjacie- dawniej Ci nie wychodziło, zrobisz
optymizm przyciągnie do Ciebie
le mogą okazać się pomocni w spra- teraz z łatwością. Oprzyj się na
życzliwych i szczerych ludzi. Jeśli wach zawodowych, mogą pojawić sprawdzonych przyjaciołach oraz na
nie masz w domu zwierzaka, kosię nowe propozycje i nowe możli- rodzinie.
niecznie przygarnij go ze schroniwości. Będą chwile, że trzeba bęWróżka Adel
ska. Zobaczysz, ile radości wniesie

