WRZESIEŃ — PAŹDZIERNIK 2014

K
I
N
A
H
C
E
M
SUPER

Gazeta Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr1
im. Stanisława Staszica w Radomsku

Rok szkolny 2014/2015
Numer 1 (6)

Dzień Belfra w Mechaniku
dzież naszej szkoły pod kierunkiem pani Anety Owczarek. Uczniowie recytowali
wiersze i śpiewali piosenki,
aby podkreślić, jak ważna
jest rola nauczyciela w
kształtowaniu osobowości i
charakteru młodego człowieka. Motywem przewodnim montażu były słowa piosenki zespołu „Dżem” -

W przeddzień Święta Edukacji Narodowej, 13 października 2014 roku, w sali
gimnastycznej odbyła się
akademia poświęcona pracownikom oświaty z okazji
ich święta. Pani dyrektor
Ewa Grodzicka wręczyła kilku nauczycielom Nagrody
Dyrektora Szkoły w podziękowaniu za ich pracę oraz
dotychczasowe zaangażowa-

nie. Życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.
Po oficjalnej
części uroczystości nastąpił program artystyczny przygotowany
przez mło-

W tym cały sens istnienia,
żeby umieć żyć.

Karolina Bęben,
Kamil Cudak, III LDS
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Prace plastyczne należy
dostarczyć Pani Agacie Pawłowskiej, pozostałe zaś Waszym
polonistkom do 30 listopada
2014.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody oraz publikacja

zielić się swoimi talentami,

pracy na łamach

zarówno plastycznymi, jak i

“SUPERMECHANIKA”.

literackimi, zachęcamy,
abyście przysyłali swoje
prace do naszej redakcji.

Samorząd Szkolny organizuje
akcję „ Wkręcamy się w dobro” .Celem przedsięwzięcia

Mamy nadzieję, że

jest zbiórka żywności dla naj-

"SUPERMECHANIK" spo-

bardziej potrzebujących

doba się Wam tak samo jak
w ubiegłym roku!

s. 20

PseudoHoroskop

redaktor naczelna
Daria Bujacz

uczniów naszej szkoły. Produkty
można przynosić do końca listopada . Szczegółowe informacje u
wychowawcy świetlicy .
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Nowa władza
3 października
przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014-2015. Decyzją głosujących w
najbliższym roku
szkolnym
„zarządzać nami”
będą:
– Anna Pawłowska
(II LMA) - przewodnicząca
– Aleksandra Frączyk (II LMB), Anna
Powroźnik (II LMA)
- wiceprzewodniczące

– Dominik Jędrzejczyk
(I LMA) - skarbnik
Członkowie Samorządu Szkolnego:
Koordynatorzy ds. promocji –
Klaudia Barańska (II LMB)
Weronika Kowalska (II LMB)
Dominika Kuliś (II LMB)
Koordynatorzy ds. sportu –
Krystian Kałdoński (I LMT)
Rafał Podczaski (I TS)
Patryk Stępień (I TS)
Koordynatorzy ds. mediów Klaudia Parowicz (II LMB)
Anna Grot (II LMB)
Dominika Dyktyńska
(II LMB).
(red.)

Dziennikarze czy siatkarze ?
Od nowego roku szkolnego w
naszym Mechaniku pojawił się
kolejny profil
do wyboru dla
pierwszoklasistów: klasa medialnoturystyczna.
Jest to nowość dla naszych
uczniów. Do tej pory istniała tylko klasa o profilu dziennikarskim. Szkolnym dziennikarzom
sprawiło ogromną przykrość to,
że przez rok nie mieli godnych
zastępców. 1LD, niestety, w ubiegłym roku szkolnym nie zaistniała. Wówczas postanowiono, że
trzeba stworzyć coś zupełnie nowego- dziennikarstwo ze zwięk-

szoną liczbą godzin wychowania
fizycznego, a przede wszystkim
siatkówki. I tak właśnie powstała
klasa medialno- turystyczna.
Uczniowie mają wiele możliwości w nowej klasie. Mogą kształcić umiejętności dziennikarskie,
redagując szkolną gazetkę
"SUPERMECHANIK", a także
poznać wiele znanych i ciekawych osób ze świata telewizji,
filmu, radia oraz nabrać większego doświadczenia z zakresu piłki
siatkowej. Mają na to wielkie
szanse, ponieważ szkoła posiada
dobrze wykwalifikowaną kadrę
trenerską, jak również nauczycieli prowadzących warsztaty dziennikarskie.
Po pierwszej klasie uczniowie

mają do wybory dwa przedmioty
realizowane w zakresie rozszerzonym spośród następujących :
język polski, wos, geografia, biologia. Po ukończeniu nauki w
klasie medialno-turystycznej absolwenci mogą
wybrać się na
różnorodne
kierunki studiów , np. wychowanie fizyczne, dziennikarstwo, turystyka, geografia,
pedagogika, polonistyka i inne. A
zatem, drodzy pierwszoklasiści,
dziennikarz czy sportowiec ? A
może dziennikarz sportowy ? ;)
Michalina Rogozińska, III LDS
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Dobry start w przyszłość!
Na kształcenie młodzieży
ważny wpływ ma nie tylko program nauczania, sposób, w jaki
ludzie poznają świat ,ale również
otaczające nas miejsca. Pani Ewa
Grodzicka dba o to, aby uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku mogli poszerzać swoją wiedzę w czystych i
higienicznych warunkach.
„Każdego roku szkolnego oceniam
stan klas lekcyjnych. Po analizie
stwierdzam, które pomieszczenia
należy odnowić''- mówi pani dyrektor. W tym roku,, zaszczyt ten
spotkał’’ sale: 204, 304 i 211. Ta
ostatnia została odnowiona dzięki
dofinansowaniu przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi. Nasza szkoła wzięła udział w projekcie ,,Moja wymarzona ekopracownia''. Jego twórcami były panie:Anna Bałut, Edyta Łyp, Renata
Poteralska i Anna Roksela. Do sali

211 zostaną dokupione sprzęty dydaktyczne(plansze, atlasy, przewodniki, DVD, mapy),sprzęty
elektroniczne(mikroskopy, przystawki interaktywne , kamery) oraz
wyposażenie pracowni (tablica,
krzesła, rolety, biurko i oprawy do
komputera). Część z tych rzeczy
została już zrobiona. Całkowity
koszt odnowienia sali szacuje się
na ponad 43000zł.
W szkole nie tylko zatrudniane są specjalistyczne firmy wykończeniowe. Pomocy w utrzymaniu budynku na dobrym poziomie
udzielają również nasi uczniowie.
Klasa IV Tb na bieżąco wykonuje
dużo prac na terenie ,, Mechanika''częściowo w ramach praktyk, ale
przede wszystkim z własnej inicjatywy. Chłopcy wykończyli plac
wzdłuż chodnika prowadzącego do
szkoły, odświeżyli kolor przy wejściu do budynku.
Pani Grodzicka twierdzi, że

Znów się zaczęło
W poniedziałkowy poranek, 1 września 2014 roku, na sali gimnastycznej miało miejsce uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.
Na początku
głos zabrała pani dyrektor Ewa
Grodzicka. Życzyła
wszystkim,
szczególnie
pierwszoklasistom, aby ten rok był obfity
w przeżycia i dobre wyniki w nauce.
Następnie dyrektor koncernu Indesit
Company wręczył upominki
uczniom, którzy po raz pierwszy

przystąpią do odbywania zajęć praktycznych w radomszczańskim Indesicie. Wszystkim uczniom życzył
również wielu sukcesów w nauce, a
tym, którzy
będą odbywać praktyki,
zadowolenia
ze współpracy.
Po części
oficjalnej
nastąpił program artystyczny.
Przed nami
kolejne 10
miesięcy wytężonej pracy i nauki, abyśmy w
lipcu mogli cieszyć się w pełni czasem wakacji i odpoczynku.
Kamil Cudak, III LDS

w tym roku jej największą inwestycją w szkołę było zrobienie parkingu oraz ogrodzenie całej posesji.
Wierzy, że dzięki temu poczucie
bezpieczeństwa wśród młodzieży
znacznie wzrosło.
Na pytanie, czy uczniowie doceniają zmiany, jakie poczyniła, pani
dyrektor odpowiada stanowczo ,,Tak''.
,,Jestem mile zaskoczona naszą
młodzieżą. Nie ma dewastacji na
terenie szkoły. Uczniowie potrafią
uszanować czyjąś pracę . Doceniają wysiłek i zaangażowanie swoich
kolegów.’’
My-uczniowie cieszymy się z
postępów poczynionych w szkole,z
tego, że pani dyrektor zaspokaja
nasze wciąż rosnące wymagania,
tym samym umożliwia nam lepszy
start w przyszłość. Dziękujemy!
Renata Knychalska,
III LDS

Do uzależnienia
jeden krok
W piątek 17 października w szkolnej świetlicy odbyło się spotkanie z
panem Markiem Kotlickim, terapeutą uzaleznienień, który prowadzi fundację wzajemnej pomocy
"Alternatywa".
Młodzież miała możliwość dowiedzieć się, jakie konsekwencje niesie
za sobą uzależnienie od używek: alkoholu i przede wszystkim narkotyków. Całe spotkanie opierało się na
oglądaniu filmu. Przedstawiał on
historię kilku osób z Wrocławia, które przegrały z nałogiem brania środków odurzających. Marek Kotlicki
chętnie odpowiadał na pytania zadawane przez uczniów, jak również
tłumaczył, do czego prowadzi zachowanie osób ukazanych w filmie. "To
spotkanie powinno być dla was w
pewien sposób przestorgą"- dodał na
zakończenie.
Daria Bujacz, III LDS
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Nie taka geodezja straszna
liczbę osób".
Geodezję ogólną grupa ma z p.
Damianem Pawlikowskim. Uczy
on młodzież nie tylko teorii, ale i
praktyki.
"Wolimy zajęcia w terenie, są bardziej interesujące i ciekawe- coś
się dzieje i oczywiście plusem jest
to, że zajęcia praktyczne nie odbywają się w trudnych warunkach"mówią Sylwia Groszek (ITEG) i
Weronika Karaś (ITEG).

Wychowawcą klasy ITEG (technik
energii odnawialnej i geodezja)
jest p. Mirosława Choróbska. Obydwa te kierunki są w naszej szkole
nowością. Uczniowie grupy geodezyjnej mają podzielone zdania
na temat łączenia tak różnych
grup. Są plusy i minusy tej sytuacji, jak mówią.

(ITEG):
„Zainwestowano w ten kierunek,
niestety niewystarczająco. Myślę,
że jest za mało sprzętu jak na taką

Uczniowie narzekają na zbyt dużą
ilość materiału, ale wierzą, że w
przyszłości ich wysiłek się opłaci.
Duże wymagania, owszem są, ale
jak mówi Dawid Werens (ITEG),
„pan Pawlikowski współpracuje z
młodzieżą i zawsze służy pomocą”.
Dominka Mazur, III LDS

Geodezja nie jest łatwym zajęciem, ale warto wytrwać do końca. "Po tym kierunku mam większe szanse na dostanie się na studia"- mówi Weronika Karaś
(ITEG)
Jesteśmy jedyną szkołą w Radomsku posiadającą w swojej
ofercie geodezję. To atrakcyjność i działa na naszą korzyść.
Jak twierdzi Dawid Werens

W promocji najlepsi
Szkolne koło
PCK po raz drugi
okazało się najlepsze w promowaniu honorowego krwiodawstwa. Tym razem na

szczeblu rejonowym radomszczański
PCK przyznał naszej szkole I miejsce.
Promocja i z tym związane działania
wymagają pomysłowości i zaangażowania, co bez wątpienia wykazały w
tym roku szkolnym uczennice klasy II

LMB. Turniej promowaliśmy m.in. 8
maja podczas obchodów PCK w Parku Solidarności. W ilości oddanej krwi
uzyskaliśmy miejsce drugie.
Renata Koniarska

Z ŻYCIA SZKOŁY

STR. 6

Pierwsze koty za płoty
Płoty, siatki a może mury ?
1 września o godz. 9.00 zabrzmiał
pierwszy dzwonek otwierający
nowy rok szkolny 2014/2015. W
sumie nic nowego: ta sama szkoła,
to samo grono pedagogiczne, jest
tylko jedna różnica- jedni
przychodzą, drudzy odchodzą. I
tak właśnie w mury szkoły
przywędrowali młodzi, wypoczęci
pierwszoklasiści. Strach i
zgrzytanie zębów ? Być może …

Jeszcze niedawno wielu uczniów
witało się z gimnazjum, a tu
Radomsko, nowa szkoła i
otoczenie. Ciekawe co nasze
pierwszaki myślą o tzw.
„Mechaniku”. Trzeba odpalić
fejsa i popytać. Tak więc
zrobiłem. Oto rezultaty:
- Jest spoko, klasy są dobrze
oznakowane, choć szkoła
wydawała się ogromna- mówi
jedna z uczennic.

- Co mi się podoba ? To
oczywiste, że dziewczyny!
Można dostać skrętu szyi – dodaje
Boski Żigolo z technikum.
- Co tu dużo mówić: fajna szkoła,
świetna kadra, w porządku ludzie
– w bardzo szybkim tempie
odpowiada uczennica liceum.
Nic dodać, nic ująć. Według
naszych uczniów, ,,Mechanik”
jest po prostu the best.
Adrian Kluska, I LMT

Klub Młodego Samorządowca
W piątek 19 września uczniowie KMS uczestniczyli w spotkaniu w Miejskiej Bibliotece
Publicznej dotyczącym inicjatywy budżetu obywatelskiego. Cel spotkania to przede
wszystkim ukazanie zalet tego
typu przedsięwzięcia, a przekonywali o tym radni miasta Łódź ,
gdzie pomysł jest już realizowany. Budżet obywatelski to nic innego jak możliwość mieszkańców
Radomska decydowania o tym,
jak rozdysponować 1 % budżetu na potrzeby społeczności miejskiej. Radni z Łodzi z Urszulą
Niziołek - Janiak na czele przedstawili, jak pomysł był realizowany w ich mieście, natomiast obecni na spotkaniu zadawali szereg
pytań dotyczących m.in. organizacji, aspektów prawnych czy
kwestii finansowych inicjatywy.
Nasi uczniowie pytali m.in. jakie pomysły na projekty najczęściej pojawiają się wśród łodzian i czy wśród zgłaszających dominuje młodzież czy
też bardziej doświadczona społeczność miasta. Okazuje się ,

że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie . Wszystko
zależy od dzielnicy. Jeśli w danym rejonie brakuje placów za-

jącej na zakupie kosza na śmieci,
czy też pianina dla jednej z podległych miastu instytucji. Dla
uczniów ZSP nr 1 było to cieka-

baw, to mieszkańcy dążą do tego
typu projektu. Jeśli natomiast istnieje problem dotyczący braku
przedszkoli, mieszkańcy mogą
napisać taki plan. Łódzcy radni
podkreślili, że projekty wcale nie
muszą być wygórowane. Podali
m.in. przykład inicjatywy polega-

we doświadczenie , a sama idea
budżetu partycypacyjnego interesująca chociażby ze względu na
to, że możliwość decydowania o
budżecie mogą mieć już 16 latkowie.
Anna Pichit, Renata Koniarska
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Podążając śladami…
W dniach 26-27 września
uczniowie naszej szkoły wzięli
udział w I edycji Rajdu
„Manewr” organizowanego
przez XL Szczep "Czerwone
Berety" i XV "Błękitny"
Szczep. Celem rajdu było
przybliżenie działalności
Konspiracyjnego Wojska
Polskiego oraz samego
założyciela tej organizacji, gen.
bryg. Stanisława Sojczyńskiego,
ps. „Warszyc”.
8-osobowe patrole miały do
wykonania różne zadania.
Uczestnicy rajdu malowali hasła
antykomunistyczne, w starym
szpitalu szukali archiwalnej
skrzynki, a w innym punkcie –
drukarni – szyfrowali treść
wiadomości o przerzucie broni.
Uczestnicy w trakcie
wykonywania zadań bardzo
dobrze się bawili. Wczesnym
wieczorem wszyscy pojechali do
rodzinnej wsi „Warszyca”, w
której musieli zdobyć informacje
o Sojczyńskim. Drugiego dnia
pokonywali pieszą trasę z
Rzejowic do Smotryszowa
(12km). Oczywiście w trakcie jej
trwania wykonywali kolejne
zadania m.in. przemyt broni czy
też szukanie min na polu. Rajd
zakończony został uroczystym
podsumowaniem, w trakcie
którego organizatorzy
podziękowali za udział i ogłosili
wyniki wykonanych zadań. Grupa
przedstawicieli z naszej szkoły
zajęła II miejsce, przegrywając z
Drużyną Harcerską „Nastia”. W
tej dwudniowej lekcji
organizatorzy w
niekonwencjonalny sposób
przybliżyli młodym ludziom
historię oraz postać Stanisława
Sojczyńskiego.
Natalia Ślusarska, I LMT
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Nowi Bear Gryll'sowie, czyli obóz survivalowy
zapalniczek (
od razu informujemy, że nikomu nic się nie stało). Uczestnikom obozu najbardziej
spodobało się chodzenie po
lesie w nocy, jednak
z soboty na niedzielę naszych
survivalowców zaskoczył
deszcz. Wraz z namiotami i
całym dobytkiem zostali przemoczeni do suchej nitki. Na
takich obozach można zdobyć
wiele pożytecznych umiejętności choć nie jest to łatwe.
Wymaga dużej pracy, cierpliwości i chęci. Jednocześnie
Od 19 do 21 września trwał
prawdziwy raj dla poszukiwaczy przygód w naszej
szkole. W tych dniach bowiem uczniowie klas mundurowych i technicznych
uczestniczyli w obozie survivalowym.
Niespodzianki towarzyszyły
obozowiczom od samego początku. Ku zdziwieniu wszystkich już po wejściu do auto-

busu uczestnikom zawiązano oczy.
Był to szok
dla stałych
bywalców,
jak i nowicjuszy obozów
survivalowych. Po dotarciu na
miejsce obozowiczów
czekało wiele atrakcji.
Najpierwwyścig po
namioty.
Uczniowie
uczyli się
rozpalać
ognisko bez
używania
zapałek czy

obozy bardzo łączą ludzi,
"Stajemy się jedną survivalovą rodziną" -mówi uczestnik
obozu, Bartosz Sewerynek z
II LMA. Uczniom bardzo podobało się tak bliskie spotkanie z naturą, czego
potwierdzeniem może być
fakt, iż już dziś deklarują
udział w przyszłorocznym
obozie.
Karolina Bujacz,
Martyna Kryczka, I LMT
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Kadeci! Baczność!
konkurencji sportowo
-rekreacyjnych. Dużo
emocji sprawiło
przeciąganie liny,
gdzie swoją siłę
zademonstrowały
dziewczęta jak i
chłopcy.
Uczestnicy
rywalizowali ze
sobą m.in. w
15 września III Liceum
przekazywaniu meldunków,
Ogólnokształcące
konkurencjach siłowych oraz
Zespołu Szkół
sprawnościowych. W trakcie
Ponadgimnazjalnych nr 1 przemarszu
przez las
w Radomsku
odbyły się
zorganizowało manewry
polowe klas mundurowych. ćwiczenia
musztry.
Uczniowie mieli do pokonania
Celem
dystans 15 km na trasie
manewrów
Radomsko-Strzałków-Sucha
było
Wieś.
zdobycie
Nauczyciele przygotowali dla
umiejętności
uczniów wiele zadań
radzenia
sprawnościowych oraz

sobie w trudnych sytuacjach,
współpracy w grupie, uczenie
odpowiedzialności,
dyscypliny, a przede
wszystkim integracja
młodzieży.
Na koniec organizatorzy
przygotowali dla uczestników
wyprawy niespodziankę w
postaci degustacji zalewajki.
Robert Koniarski

Mechanik pamięta
27 września obchodziliśmy
75 rocznicę Powstania Państwa Polskiego. Mechanik
brał czynny udział w obchodach tego święta.
Wiele klas w ostatnich dniach
września wybrało się do pobliskiego kina na film ,,Miasto
44”.
Ponadto klasa I LMT udała się
wraz z nauczycielem historii,
mgr Anną Pichit, na wykład
mgr. Sebastiana Liwocha, historyka z Akademii Jana Długosza z Częstochowy. Spotka-

nie odbyło się w Muzeum Re- historii, w której my jako młogionalnym w Radomsku, a je- dzi obywatele mieliśmy okazję
go temat ,, U źródeł narodzin wziąć udział.
Polskiego Państwa PodziemAdrian Kluska, I LMT
nego” nawiązywał do wrześniowych
uroczystości.
Każdy młody człowiek
powinien
znać przeszłość swojego kraju. Taki wykład to
cenna lekcja
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Fajka pokoju?
Nadszedł czas zakończyć
odwieczną wojnę, która toczyła
się między uczniami a gronem
pedagogicznym. Czas zwalczyć
wszechobecny nałóg, który
prowadzi młodzież chmarami pod
wiadukt. Koniec ze wszystkim - z
wychodzeniami poza teren szkoły
podczas lekcji lub przerw na
„dymka” czy też po szybkie i
tanie śniadanie do Lidla. Było
fajnie, ale czas ponieść
konsekwencje nadużywania
dobroci dyrekcji. Od teraz mamy
być grzeczni i posłuszni. Ale, czy
aby na pewno tak będzie?
Podejmując decyzję o
zamknięciu szkoły, trzeba mieć
na uwadze wiele rzeczy. Po
pierwsze, jest w niej wielu
uczniów, którzy są uzależnieni od
tytoniu i choćby chcieli, nie mogą
odpuścić sobie palenia na te kilka
godzin, tylko dlatego że ktoś
postawił im taki warunek.
Czasem każdy ma taki nerwowy i
ciężki dzień, że potrzebuje chwili

relaksu. Zdecydowanie lepsze jest
palenie na zewnątrz aniżeli
„smrodzenie” toalet, z których
korzystają wszyscy. To jak
walczyć z wiatrakami – i tak źle, i
tak niedobrze. Po drugie,
większość uczniów woli przejść
się do Lidla i kupić sobie
niezwykle tanie śniadanie, aniżeli
udać się do sklepiku i wydać dwa
razy tyle jedynie na pożywną
bułkę. Nie wszystkich stać na
takie codzienne wydatki. Po
trzecie, młodzi ludzie mają to do
siebie, że uwielbiają robić innym
na złość. Dlatego też zaraz po
apelu cała masa uczniów ruszyła
w „zakazane miejsce”, by
pokazać w ten sposób swoje
niezadowolenie i obojętne
podejście do sprawy.
Natomiast my, młodzież,
musimy pamiętać, że są granice,
których nie można przekraczać.
Źle to wygląda, kiedy niemalże
większa część szkoły wystaje na
przerwach pod wiaduktem i

pozwala sobie na bezczelne
palenie, podczas gdy obok
przechodzą pracownicy szkoły, a
także mieszkańcy naszego miasta.
I robienie dyrekcji na złość
niczego tutaj nie zmieni, wręcz
przeciwnie, może tylko pogorszyć
sprawę. Wycieczki do Lidla też
można ograniczyć do minimum,
wystarczy zrobić zakupy przed
lekcjami lub po nich.
Czy w tym całym zamieszaniu
nie możemy dojść do
kompromisu, który
usatysfakcjonowałby nas
wszystkich? Czy dyrekcja nie
mogłaby wyznaczyć palaczom
takiego miejsca, w którym będą
mogli swobodnie palić, ale nie
narażać szkoły na złą opinię?
Dzięki temu moglibyśmy pozbyć
się wreszcie dymu z toalet i
tłumów spod wiaduktu. Czy nie
możemy znaleźć sposobu, który
polepszy atmosferę, a nie ją
pogorszy?
X.Y.Z.

W poszukiwaniu młodych talentów
12 września w Zespole Szkół
Drzewnych i Ochrony Środowiska
odbył się Przegląd Zespołów
Młodzieżowych. Wzięli w
nim udział uczniowe naszej
szkoły: Dominik Kałuża z
zespołu „The Introduction”
oraz Damian Dębski, Sławomir Konik, Konrad Przerada
i Kamil Stojanowski z
„Puchacza”. Hip-hopowy
występ chłopaków z „The
Introduction” wywarł na
jury największe wrażenie i
został nagrodzony możliwością nagrania utwóru w profesjonalnym studiu Radia Łódź. Natomiast zespół „Puchacz” ma szansę
na zaprezentowanie się w klubie

„Bogart” w Gomunicach.
The Introduction i zapisując sie na
Według Dominika poziom konkursu "Przegląd", nie mieliśmy na celu
wygrania go, ale zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu. Jednak jury przyznało nam główną nagrodę i
była to dla nas duża niespodzianka”. Nagranie w studiu
zwycięzcy wspominają bardzo
dobrze, gdyż zdobyli cenne
doświadczenie, pracując na
profesjonalnym sprzęcie. Nagrali dwa utwory i instrumenty
do kawałków, które wkrótce
będzie można usłyszeć.
Cieszymy się z sukcesów chłobył wysoki, a oprócz nich wystąpiły paków i życzymy powodzenia w
dwa doświadczone zespoły i wokali- dalszej karierze.
sta. „Od niedawna działamy, jako
Justyna Gałwa, III LDS
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Pomagamy Zuzi
21 września 2014 roku odbył
się IV Piknik Zdrowia i
Rekreacji pod tytułem „Nordic
Walking - biegniemy, jedziemy,
idziemy dla Zuzi”.
Organizatorem imprezy było
Starostwo Powiatowe w
Radomsku.W spotkaniu
uczestniczyło trzydziestu
uczniów,
dyrekcja i
nauczyciele
naszej
szkoły.
Głównym
celem akcji
była
aktywność
fizyczna,
ale także

Świętymi bądźcie

pomoc chorej na raka
dziewczynce. Każda pomoc w
słusznym celu zawsze się opłaca.
Zyskujemy na zdrowiu, a i nasze
samopoczucie po takiej akcji
staje się o wiele lepsze.
Dominika Parchyniak, 15 października w naszej szkole
Agata Dziadkiewicz, I LMT odbyła się akademia z okazji XIV
Dnia Papieskiego. W
przedstawieniu pod okiem mgr A.
Olejnik i mgr. L. Bałdysa udział
wzięli uczniowie klas ILMB, I
LMT, III LDS. Młodzież
przybliżyła życiorys św. Jana
Pawła II. Oczywiście w oprawie
nie mogło zabraknąć „Barki”, którą
papież tak sobie upodobał. Każdy
przeżył to wydarzenie na swój
sposób, na pewno dla nas Polaków - Jan Paweł II jest
postacią ważną i bliską.

Klaudia Szumacher, I LMT

Pierwsze sportowe emocje już za nami!
Nasi uczniowie osiągają
wysokie wyniki sportowe.
Pierwsze turnieje mamy już za
sobą, a trzeba przyznać, że
ruszyliśmy naprawdę bardzo
dobrze.
19 września w II Liceum
Ogólnokształcącym odbył się
Festyn Zdrowia i Aktywności
Fizycznej. Celem imprezy było

propagowanie
aktywności
fizycznej wśród
młodych ludzi. Z tej
okazji odbył się
turniej piłki nożnej
oraz piłki siatkowej.
Uczniowie bardzo
dobrze się
przygotowali .
Trener Rafał
Ozga wyprowadził
naszych uczniów na
I miejsce w piłce nożnej.
Z kolei panowie Sebastian
Bajon oraz Robert
Koniarski dawali
wskazówki uczniom
grającym w piłkę

siatkową, którzy zajęli II miejsce.
Wszyscy byli zadowoleni z gry,
W szczególności uczniowie,
którzy wywalczyli miejsca na
podium oraz dyplomy i sprzęt
szkolny.
Klaudia Szumacher, I LMT
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Raz, dwa, trzy – Różewicza
wiersz tworzysz Ty!

Raz kozie piernik

Miejski Dom Kultury z okazji
Różewicz Open Festiwal zorganizował świetną zabawę pt.
„Gra uliczna”. Gra odbyła się 8
października. Jej autorem był
Piotr Grobliński z Łódzkiego
Domu Kultury.
Uczestnicy dostali karty, a na nich
wskazówki, jak dojść do miejsca,
w którym znajduje się fragment
wiersza jednego z braci Różewiczów. Gracze mieli odnaleźć
osiem części a następnie ułożyć je
w całość. Zabawa zaczęła się w
momencie, kiedy wszystkie miejsca zostały odkryte. Wiersz można
było układać na dziesiątki sposobów. Co ciekawe, wszystkie wersje miały sens i brzmiały logicznie. Warto dodać, że był to wiersz
nieznany i niepublikowany w internecie. Ludzie biorący udział w
grze byli zachwyceni taką formą
zabawy. Z czterdziestu jeden
uczestników prawidłową wersję
wiersza odgadły tylko cztery osoby, w tym uczennica naszego Mechanika- Aleksandra Kisiołek z
klasy III lds.
(red)

łowskiej mogła
nie tylko posłuchać o słynnych
toruńskich piernikach, ale także
upiec i poczuć
ich zapach. Mąka
sypała się i sypała, a efektem zainteresowań kulinarnych były
piękne, pachnące
pierniczki. Wiedza o kulturze
wydawała się interesująca. Naszym koleżankom
i kolegom upiekło się w tym
dniu aż dwa razy.
Kto w czasie świąt nie poczuł Ostatnia bowiem była fizyka ,
smaku tej pyszności, ten praw- na szczęście pani profesor tego
dziwy piernik . Klasa I LMT dnia nie pytała :-)
Adrian Kluska, I LMT
dzięki pani mgr Agacie Paw-

Koło Techniki Motoryzacyjnej
Zajęcia będą realizowane w
różnych formach m.in.: filmy
edukacyjne, konkursy z zakresu motoryzacji, olimpiady
motoryzacyjne, prezentacje
szkolne; wyjścia do miejsc
związanych z przemysłem
motoryzacyjnym; spotkania z
osobami związanymi z przeOd października br. rusza w mysłem motoryzacyjnym; wynaszej szkole Koło Techniki cieczki i wyjazdy. Ponadto raz
Motoryzacyjnej. Projekt ma w miesiącu dla uczniów klas o
na celu propagowanie tech- profilu samochodowym przeprowadzany będzie test. W
niki motoryzacyjnej.

ostatnim miesiącu roku szkolnego w teście finałowym
zmierzą się najlepsi uczniowie
z testów cząstkowych (dla
zwycięzców przewidywane
nagrody). Terminy testów będą wywieszane w gablotach
szkolnych. Projekt jest przewidziany dla uczniów naszej
szkoły. W celu dalszych informacji proszę się kontaktować
z p. Danielem Dzieniarzem.
DD

WYWIAD
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Mam misję do spełnienia
Z ojcem Andrzejem Zbroją, radomszczańskim franciszkaninem
spotykamy się w szkolnej świetlicy. Siada przed nami osoba
uśmiechnięta i niezwykle interesująco opowiadająca o swoim życiu. Ojciec Andrzej jest bowiem
misjonarzem w Paragwaju. W
Ameryce Południowej przebywa
już 17 lal. O tym, jak mu się wiedzie i czym są dla niego misje,
opowiada w naszym wywiadzie.
Czym jest dla Ojca wiara?
Wiara jest czymś najważniejszym w moim życiu. Jest niezbędna do normalnego funkcjonowania.
Co sprawiło, że Ojciec zaczął
myśleć o misjach?
Tak naprawdę moi przełożeni
zadecydowali o tym, że wyjechałem na misję, najpierw do
Boliwii, potem do Paragwaju.
Mimo wszystko wiem, że to
Jezus wybrał dla mnie taką
drogę.
Czy były jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o
pierwszą podróż zagraniczną?
Nie ukrywam, że były. Najbardziej martwiłem się o komunikację z mieszkańcami.
Nie znałem ich języka, stąd
moje obawy. Ale nie przestawałem wierzyć, że wszystko
się uda i że Jezus czuwa nade mną.
Wspomniał Ojciec o językach.
Jak było z ich nauką?
Nie było łatwo, ale nauczyłem się i
to dzięki miejscowej kobiecie, która trochę znała angielski. Ja również co nieco umiałem powiedzieć
w tym języku, więc mogliśmy się
dogadać. Muszę wspomnieć, że
duży w tym udział miało obcowanie z mieszkańcami.
Czy da się w jakiś sposób porównać misje do podróżowania?
Uważam, że nie. Misja ma zupełnie

inny cel.
Dlaczego akurat Ameryka Południowa?
Jak już wspomniałem, moi przełożeni podjęli taką decyzję. Oni wybrali państwo, najpierw Boliwię,
potem Paragwaj, po czym poinformowali mnie o wyjeździe, więc
osobiście nie miałem na to wpływu.
Czy czuje się Ojciec samotny z
dala od rodziny i kraju?
Samotny? Może nie do końca. Lu-

dzie mieszkający w miejscu, gdzie
przebywam, są przyjaźni więc nie
odczuwam tego, aczkolwiek tęsknię
za rodziną, choć w tych czasach
technologia jest tak rozwinięta, że
regularnie rozmawiamy telefonicznie lub przez internet. Czytam też
informacje, więc jestem na bieżąco
z tym, co dzieje się w Polsce.
Jak jest najpiękniejsza czy też
najbardziej zapadająca w pamięć
sytuacja z misji?
Raczej nie mam takiego wspomnienia. Wszystkie chwile tam spędzo-

ne uważam za coś pięknego i wyjątkowego.
Jaki stosunek do Ojca mają tamtejsi ludzie?
Są bardzo gościnni. Nigdy nie odczułem, że uważają mnie za obcego. Stwarzają ciepłą atmosferę,
czuję się swobodnie wśród nich.
Opowiada im Ojciec o Polsce i
Polakach?
Tak. Bardzo często rozmawiamy o
tym. Opowiadam o naszym kraju,
kulturze.
Czy dobrze wspomina Ojciec
czas nauki w Mechaniku?
Oczywiście, że tak! Często o
tym myślę, z uśmiechem wspominam te chwile. Śledzę też
stronę internetową waszej
szkoły.
Co daje Ojcu szczęście?
Poczucie, że jestem blisko Boga dzięki modlitwie, to że spełniam się jako misjonarz. Czuję
radość, kiedy widzę szczęście
tamtych ludzi.
Czy misje są ucieczką?
Przyznam szczerze, nie myślałem nigdy o misjach w ten sposób. Dla mnie są celem życiowym, który wskazał mi Jezus
Chrystus.
Jaka jest Ojca dewiza życiowa ?
Moja dewiza: nigdy nie przestawać wierzyć.
Ojciec Andrzej Zbroja na spotkaniu
z młodzieżą Mechanika opowiedział wiele ciekawych historii,
wspomniał lata nauki w naszej
szkole, pokazał skarby przywiezione ze stron, w których obecnie
przebywa, podzielił się zwyczajami
tam panującymi, a co najważniejsze, udowodnił, że jeśli czegoś bardzo chcemy, da się to osiągnąć.
Wystarczy tylko wiara i chęć.
Rozmawiała Daria Bujacz. III lDS
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Cycek blisko serca!
Mam CYCKA. Mój CYCEK jest rudy, włochaty
i mruczy, kiedy nie dostaje jedzenia. Wtedy jest
w stanie siedzieć na lodówce przez długi czas,
dopóki nie otrzyma swojego ulubionego tuńczyka. Jest on nietypowym
kotem, który nie odstępuje mnie na krok. Kiedy
robię na podwórku porządek, on zawsze wskakuje mi na barki i oplata
moją szyję jakby był szalem i … zasypia .Lubi ,
kiedy głaszcze się go po
brzuchu a najbardziej,
kiedy jest najedzony.
Wtedy mrrruczy, jakby
się zaciął .Uwielbia się wygrzewać na słońcu, lecz kiedy mu to
nie wystarcza, często wskakuje
do cudzych aut, chowa się na
tylnych siedzeniach i po prostu
odjeżdża. Na szczęście ma obrożę z namiarami, gdzie zamieszkuje, więc zawsze przyjeżdża z powrotem. Cycek jest

Nieudane powstanie….
nieudany film

moim najlepszym przyjacielem .Jest ze schroniska .Nie zamieniłabym go na innego kota,
nawet gdyby miał pazury ze
złota .Wbrew powszechnej opinii zwierzęta ze schroniska
wcale nie są gorsze .Wręcz
przeciwnie !
Wydaje mi się, że obdarowują
człowieka większą miłością, ponieważ wiele
przeżyły. Może na początku trzeba postarać
się o ich zaufanie. Nigdy nie wiadomo przecież przez co przeszły,
jakich rzeczy doświadczyły. Nie bądźcie obojętni na zwierzęta ze
schroniska, ponieważ
mają nadzieję ,że przyjdzie po nie ktoś i po
prostu będzie je kochał.
Wolamin Marcelina,
III LDS

Film w reżyserii Jana Komasy
pt: "Miasto44" był rozgłaszany
wszędzie: afisze i plakaty na ulicach, zwiastuny w telewizji. Niestety, według mnie, okazał się
niewypałem. Im bardziej akcja
się "rozwijała", im bliżej do końca filmu- tym nudniej. Początek
zapowiadał się świetnie: konspiracja, wciągnięcie w organizację
Polski podziemnej, wybory Stefana. Brutalność i gwałtowność
scen nadawała im smaczku i
przykuwała uwagę widza. Zaczęło się sypać po kiepskiej scenie (nie)romantycznej, kiedy to
Stefan wraz z Biedronką całują
się. Wszystko jest puszczone w
zwolnionym tempie, a wokół latają pociski, pozostawiające za
sobą złote smugi. No cóż, brakowało tylko tego, by jeden z
naboi zatoczył nad nimi serce.
Po tym epizodzie drastyczne
sceny nie były już widziane
przeze mnie jako kunszt, ale jako marna próba odciągnięcia
uwagi widza od kiepskich scen
miłosnych. Absurdalnych momentów było wiele, np. jedyną
rzeczą, jaka przykuła moją uwagę w scenie erotycznej, jest...
wywalający się w zwolnionym
tempie na drugim planie kwietnik. Aparycja Stefana jest kolejnym minusem. Nie wygląda on
na polskiego chłopaka; ma w
sobie coś z urody niemieckiej,
co nieustannie podczas filmu
powodowało zgrzyt. Wiele osób
film poruszył, wywołał strumienie łez, pobudził do przemyśleń.
Jeśli chodzi o mnie, to nie spełnił oczekiwań, co więcej po
obejrzeniu czuję niesmak i żałuję, że się na niego wybrałam.
Dominika Mazur, III LDS
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To Greece by plane...
The students from ZSP No. 1 in
Radomsko have already flown to
Komotini in Greece (11 th October). They realize the project
"Following in the footsteps of
Eratosthenes" with the eTwinning
- European Cooperation Schools.
The main objective of the project
is to conduct an experiment involving the measurement of the
circumference of the Earth by the
idea of the famous Greek scholar.

The project combines the knowledge in computer science, mathematics, physics and astronomy
and English.
Ania Grot, Ola Frączyk, Piotr Mularczyk, Przemek Mazik, Mateusz
Włodarczyk, Kamil Morawiec,
Ernest Wieczorek, Kacper Niedźwiecki and Seweryn Motyka expressed their willingness to participate in this research project
and with the help of teachers

made their first measurements and
calculations. They will share their
research results with the Greek
students during their stay in
Greece. In addition to the strict
design work, participants will visit
places associated with the history
and culture of Greece. They will
visit Maronii and Ksani. Our students will stay with host families.
ADZ,MZ,CW

ENGLISH GRAMMR CARTOONS
That is our new section which should
help you understand English grammar. To see more visit:
https://www.facebook.com/thezeroarticle

information They interact, cooperate and
and comexchange information and scimunication ence materials.
technoloADZ, MZ, CW
gies (ICT) in
European
Everyone who wants to join us contact:
eTwinning is an educational
schools. Students and teach- Mrs Wioletta Ciupińska – ZSP1 English
teacher.
program of the European Un- ers use the Internet in coIf you do it, I’m sure you will get better
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Poduszki powietrzne pojazdów samochodowych. Część 1.
Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak ważne zadanie spełniają
poduszki powietrzne w samochodzie. We współpracy z pasami bezpieczeństwa ratują nam zdrowie, a
niekiedy nawet cenne życie. Poniżej przedstawiam najczęstsze rozwiązania tych systemów bezpieczeństwa biernego w pojazdach
samochodowych. Dzisiaj część
pierwsza.
Firmy związane z rynkiem motoryzacyjnym oferują pełen zakres zaawansowanych systemów poduszek powietrznych, które mogą być zintegrowane z innymi systemami bezpieczeństwa, a w szczególności z pasami, i
mają na celu zwiększać bezpieczeństwo pasażerów
podczas kolizji pojazdu. Czujniki wyzwalają poduszki
powietrzne i dopasowują siłę ich napełniania w zależności od powagi
wypadku i gabarytów pasażera. Systemy poduszek powietrznych chronią
pasażerów przed uderzeniami czołowymi i bocznymi, i obejmują poduszki
kierowcy, pasażera, poduszki chroniące kolana, poduszki chroniące od uderzeń bocznych i poduszki kurtynowe.
Wiele spośród współczesnych systemów posiada znacznie zmniejszone
rozmiary, zapewniając tym samym
większą wszechstronność instalacji i
zmniejszenie zużycia paliwa.
Systemy adaptacyjne wykorzystują
różnego rodzaju dane z czujników zamontowanych w samochodzie, w celu
dobrania odpowiednich parametrów
dla systemów bezpieczeństwa. Dzięki
temu rozwiązaniu reakcja i efektywność systemów bezpieczeństwa może
zostać dokładnie dopasowana w zależności od rodzaju kolizji i pozycji kierowcy lub pasażera w momencie kolizji. Czujniki samochodowe tego typu
uwzględniają takie czynniki, jak powaga kolizji, klasyfikacja pasażerów/
kierowcy według ich gabarytów i wagi
oraz pozycja siedzeń. Systemy adaptacyjne bazują na różnych modułach
dostępnych w danym modelu samo-

chodu i ich możliwościach: aktywna i/
lub pasywna wentylacja poduszek powietrznych, poduszki powietrzne o
różnej pojemności, możliwość doboru
czasu otwierania poduszki, ustalona
lub zmienna siła ograniczników napięcia pasów, kolumna kierownicza z
konfigurowalnym obciążeniem,
zmienna siła napinaczy pasów, jedno- i
dwustopniowe zespoły napełniające
poduszek oraz jednakowe lub asymetryczne poduszki kierowcy.
Firmy opracowują cały szereg zestawów bocznych poduszek skonfigurowanych tak, aby zapewnić maksymalną ochronę pasażerów w momencie
bocznego uderzenia.
PODUSZKA JEDNOKOMOROWA
CHRONIĄCA KLATKĘ PIERSIOWĄ I BIODRA
To rozwiązanie
wykorzystuje
pirotechniczny
zespół napełniający poduszkę
powietrzną z powlekanym materiałem i torby
pojemności od 13
do 16 litrów. Poduszka tego typu
jest montowana
w szkielecie siedzenia i ma ona za zadanie całkowitą
ochronę tułowia pasażera, czyli klatki
piersiowej, jamy brzusznej i bioder
pasażera.
PODUSZKA DWUKOMOROWA
CHRONIĄCA KLATKĘ PIERSIOWĄ I BIODRA
Podobna jest kształtem do poduszki
jednokomorowej, jednak ten model
wykorzystuje inny zespół napełniający, montowany w szkielecie lub oparciu siedzenia. Obie komory zostały
skonfigurowane tak, aby niezależnie
reagować na potrzebę ochrony poszczególnych obszarów klatki piersiowej i bioder pasażera. Komory oddzielone są membraną, dzięki czemu każda
z komór może zostać wypełniona gazem o innym ciśnieniu.
MODUŁ CENTRALNY Z BOCZNĄ
PODUSZKĄ CHRONIĄCĄ GŁOWĘ
Ten model poduszki wykorzystuje
zespół napełniający. Efektywność tego
typu zespołów wykorzystujących do
napełniania poduszek ciepły gaz może
być kontrolowana, a dystrybucja gazu

pomiędzy przednią i tylną komorą w
poduszkach kurtynowych może być
łatwo regulowana. System wykorzystujący te poduszki jest konfigurowalny i może zostać dostosowany w zależności od zapotrzebowania lub zaleceń określonych przez światowe normy dla systemów bezpieczeństwa.
Modułowa budowa takiego systemu
pozwala na dobranie poduszek w zależności od zastosowania: niepowlekane, powlekane silikonem lub całkowicie uszczelnione. Na ten system składa
się zespół napełniający, wysoka efektywność działania oraz niewielki ciężar i rozmiary modułu.
DD

MOTO DATA
01.09.1989r. – w USA zaczęto montować we wszystkich samochodach poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy;
03.09.1875r. – przychodzi na świat
Ferdinand Porsche;
06.09.1900r. – pobito pierwszy rekord
jazdy autem z silnikiem elektrycznym;
10.09.1897r. – Amerykanin George
Smith zostaje pierwszym człowiekiem
aresztowanym za jazdę po pijanemu;
13.09.1899r. – w Nowym Jorku odnotowana została pierwsza ofiara śmiertelna wypadku samochodowego;
22.09.1893r. – Charles i Frank Dureya
wybudowali pierwszy samochód świata;
24.09.1908r. – z taśmy produkcyjnej
zjechał pierwszy egzemplarz Forda
model T;
10.10.1804r. – umiera Nicolas-Joseph
Cugnot, konstruktor pierwszego pojazdu z napędem parowym;
23.10.1970r. – pierwszy czterokołowy
pojazd o napędzie rakietowym osiąga
prędkość 631,3 km/h, bijąc dotychczasowy rekord;
25.10.1864r. – urodził się John Francis
Dodge, założyciel wytwórni samochodowej Dodge Company;
28.10.1978r. – Don Sherman ustanawia
rekord prędkości pojazdów napędzanych silnikiem Wankla, v=294,25 km/
h.

DD
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Nowy rok, nowe wyzwania

Wraz z nowym rokiem szkolnym
nadszedł również czas na kolejne
wyzwania
sportowe
naszych
uczniów. Najwcześniej, bo już w
sierpniu przygotowania do sezonu
rozpoczęli piłkarze UKS Mechanik.
Drużyna seniorów, w skład której
wchodzą nauczyciele, absolwenci
oraz obecni uczniowie naszej szkoły w tym sezonie występuje w IV
lidze łódzkiej i radzi sobie całkiem
dobrze. Po 13 kolejkach nasz zespół zajmuje wysokie 4 miejsce w
tabeli.
Zawodnicy klas drugiej i trzeciej
sportowej tworzący drużynę juniorów starszych (A1) wraz z młodszymi kolegami na przełomie lipca
i sierpnia przebywali na 10- dniowym obozie sportowym w Darłowie. Obóz był bardzo udany. Dopisała pogoda, obyło się bez większych kontuzji a wyniki sparingów
i zaangażowanie na treningach były
bardzo pozytywne. Zawodników i
trenerów przez cały pobyt nie
opuszczały dobre humory. Treningi

odbywały się przede wszystkim na
sztucznej nawierzchni, ale także na
plaży, gdzie przeprowadzono trening i mecz beach – soccera z byłym trenerem reprezentacji Polski
w tej dyscyplinie. Po powrocie z
obozu drużyny juniorów rozegrały
jeszcze po kilka sparingów a na
początku września przyszedł czas
na rozgrywki ligowe. W bieżącym
sezonie UKS Mechanik może się
pochwalić aż trzema drużynami w
lidze wojewódzkiej. W pierwszej
lidze występują juniorzy starsi A1
( trener Tomasz Walioszczyk) oraz
juniorzy młodsi B1 ( trener Dariusz
Frączyk), natomiast w drugiej lidze
trampkarze C2, których trenerem
jest Marek Michalski. Oprócz tego
mamy jeszcze zespoły młodzików
oraz juniorów B2 w lidze okręgowej. Miejmy nadzieję, że wszystkie
nasze zespoły będą odnosiły jak
najwięcej sukcesów a zwycięstwo z
Widzewem Łódź czy remis z liderem tabeli GKS Bełchatów osiągnięte przez zespół juniorów B1
pozwalają z optymizmem patrzeć w
przyszłość.

Od początku września dużo dzieje
się również w pozostałych dyscyplinach sportowych. Nasi uczniowie z sukcesami brali udział w indywidualnych oraz sztafetowych
biegach przełajowych ( drugie
miejsce w powiecie i piąte w rejonie), a także zajęli wysokie drugie
miejsce w lidze lekkoatletycznej w
powiecie radomszczańskim. Dzięki
temu mieliśmy okazję do rywalizacji na szczeblu rejonowym – zawody odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim, lecz nie udało nam się odnieść sukcesu jako drużyna. Intensywnie przygotowujemy się do następnych startów, oczywiście z nastawieniem na sukcesy. Najbliższe
zawody to sztafety pływackie oraz
piłka ręczna.
Nauczyciele wychowania fizycznego serdecznie zapraszają na zajęcia
pozalekcyjne – harmonogram na
tablicy przy pokoju WF. Każdy
uczeń może znaleźć coś dla siebie !
Tomasz Walioszczyk
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TAK CIĘ LUBIĄ , JAK CIĘ WIDZĄ
Czy zastanawiałeś się kiedyś,
dlaczego jednego człowieka
wszyscy lubią, cieszy się on
dużym poważaniem a innego
większość nie znosi?
Przeważnie każdy z nas chce
być lubiany i szanowany a tylko
nielicznym nie przeszkadza
fakt, że są nielubiani.
Rodzi się więc pytanie, czy
można na ten proces jakoś
wpłynąć?
Jednym ze sposobów jest
autoprezentacja, czyli wywieranie
wpływu na to,
jak postrzegają
nas ludzie z
naszego
otoczenia.
Spróbujmy się
zastanowić, jaką
rolę w
budowaniu
naszego
wizerunku pełni
komunikacja
niewerbalna.
Każdy człowiek
jest inny i w
specyficzny dla
siebie sposób uśmiecha się,
chodzi, gestykuluje itd. Każdy z
nas kanałem niewerbalnym może
wysyłać do otoczenia dwa
rodzaje komunikatów:
nagradzający lub karzący naszego
partnera. Oczywistym jest, że
jeśli chcemy być akceptowani i
atrakcyjni społecznie,
powinniśmy wysyłać przede
wszystkim sygnały nagradzające.
Poprzez uśmiech wysyłany do
konkretnej osoby informujemy,
że to właśnie ona cieszy się
naszym uznaniem, że ze
spotkania z nią jesteśmy
zadowoleni. Nasz uśmiech jest
dla niej nagrodą. A kto z nas nie
lubi otrzymywać nagród?
Uśmiech jest naturalnym

sposobem wyrażania uczuć.
Pojawia się na twarzy, gdy coś
lub kogoś akceptujemy (osobę,
poglądy itp.). Możemy też
uśmiechać się w wybranych
momentach i wpłynąć na to, że
ludzie będą nas postrzegali jako
miłych. Z kolei jeśli chcemy
komuś pokazać niezadowolenie,
a więc ukarać go, możemy
demonstracyjnie nie uśmiechnąć
się do niego.
Duże znaczenie w
kształtowaniu wizerunku

potakiwanie głową. Możemy
nauczyć się to kontrolować i
wyrażać aprobatę w wybranych
momentach. Aby wyrazić
dezaprobatę, wystarczy nie
potakiwać głową.
Kolejnym istotnym elementem
autoprezentacji, który ułatwia
nam pokazanie siebie jako osoby
życzliwej i sympatycznej, jest
kontakt wzrokowy. Poprzez
kontakt wzrokowy wyrażamy
swoją akceptację. Gdy
przebywamy w grupie ludzi,
których darzymy
różnym stopniem
akceptacji, więcej
razy spoglądamy na
osoby, które lubimy w
porównaniu z
osobami, które nie
wzbudzają naszej
sympatii. Natomiast
unikanie kontaktu
wzrokowego
powszechnie
odbierane jest jako
oznaka nieszczerości
partnera lub
ukrywania czegoś.
społecznego ma również postawa
Przedstawione
ciała. Otwarta, a wiec
zachowania niewerbalne mające
nieskrzyżowane ręce i nogi,
wpływ na nasz odbiór przez
wyprostowana sylwetka - jest
otoczenie są ze sobą powiązane.
sygnałem dla otoczenia, że nie
Oznacza to, że nie można
budujemy wokół siebie muru i
jednocześnie prezentować
nastawieni jesteśmy na
sprzecznych ze sobą zachowań
przyjmowanie odmiennych
np. potakiwać głową i unikać
argumentów i propozycji, które kontaktu wzrokowego. Jeśli taka
możemy zaakceptować. Takie
sprzeczność występuje, odbiorca
zachowanie jest nagrodą dla
przeważnie traktuje to jako wyraz
naszego rozmówcy i tym samym fałszu, a wtedy cały wysiłek
skłania go do częstych
włożony w autoprezentację idzie
kontaktów z nami
i
na marne.
zachowania się z taką samą
Podsumowując niniejszy
otwartością.
artykuł ,„tak Cię lubią, jak Cię
Zachowanie bardzo często
widzą, a widzą Cię tak jak Ty
niedoceniane a odgrywające
sam się autoprezentujesz”.
znaczną rolę w postrzeganiu
Julitta Kulka
naszego wizerunku to
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Jak radzić sobie w przypadku prześladowania
w szkole i nie tylko
Z agresją i przemocą mamy
kontakt na co dzień , więc i szkoła
nie jest wolna od takich zachowań.
Mam nadzieję ,że pomogę
uświadomić, jakie zachowania
należy uważać za przemoc oraz jak
sobie z nimi radzić i gdzie szukać
pomocy.
Przemoc to nie tylko uderzanie,
szczypanie, bicie czy popychanie.
Pamiętaj ,że jesteś ofiarą przemocy
gdy:
- jesteś przezywany
-ktoś opowiada nieprawdziwe
historie na Twój temat
- jesteś ośmieszany przez swoich
kolegów i koleżanki
- ktoś niszczy lub zabiera Twoje
rzeczy
- ktoś kradnie Twoje pieniądze
- w internecie opublikowane są
nieprawdziwe informacje o Tobie
-dostajesz obraźliwe SMS-y lub
telefony.
Przemocą wobec Ciebie będzie
również to, jeśli ktoś złośliwie
będzie komentował:
- twój wygląd, wagę kolor
włosów, sposób ubierania
- to ,że dobrze się uczysz
- to ,że uczysz się gorzej
- to ,że nie masz pieniędzy
- to, że masz inną religię
- to, że nosisz okulary lub aparat
słuchowy
- to ,że masz wadę wymowy lub
dysleksję.
Pamiętaj ,ze niezależnie od tego
czego dotyczy prześladowanie i
dokuczanie, to nie Twoja wina.
Nikt nie ma prawa stosować
przemocy wobec innych osób !
Co możesz zrobić?
Jeśli jesteś prześladowany,
koniecznie musisz o tym komuś
powiedzieć. Może to być
przyjaciel , rodzic, rodzeństwo,
ktoś, do kogo masz zaufanie .Jeśli
zamiast mówić o problemie,
wolisz o tym napisać – przygotuj

list i opisz w nim, jak się czujesz. oczy , stój
Masz prawo do tego aby czuć się prosto, unikaj
gestów i min,
bezpiecznie!
Wiedz o tym ,że w szkole zawsze które
mogłyby ich
jest Twój wychowawca lub inny
sprowokować
nauczyciel, który powinien
wiedzieć ,że dzieje się coś
złego ,żeby móc zareagować.
Spróbuj znaleźć taki moment,
kiedy będzie można powiedzieć
mu o tym tak, aby nikt się nie
zorientował. Możesz np. zostać po
lekcji, prosząc o wyjaśnienie
jakiegoś tematu. Jeśli masz
zaufanie do innego nauczyciela
czy pracownika szkoły (pedagog ,
psycholog czy pielęgniarka),
porozmawiaj z wybraną przez
Ciebie osobą. Możesz również
zadzwonić pod telefon zaufania
czy na bezpłatną infolinię dla ofiar
przemocy.

- Mów jasno i
wprost ,że nie
życzysz
sobie, by ktoś
się tak zachowywał wobec ciebie
np. „ Nie lubię gdy to robisz”,
„Chcę żebyś przestał”

Pamiętaj ,że prześladowanie
samo się nie skończy!

Pamiętaj, przemoc karmi się
milczeniem!

Jak radzić sobie z
prześladowaniem?

Działaj , walcz, pomagaj innym,
którzy mają mniej siły od Ciebie.
Najgorzej jest zostawać
obojętnym !

- Próbuj opierać się, gdy
namawiają Cię do czegoś, czego
nie chcesz zrobić. Stosuj w tym
celu technikę „ zdartej płyty”,
powtarzając przez cały czas jedno
zdanie np. „Nie , nie zrobię tego”
- W trudnej sytuacji zawsze proś o
pomoc i wsparcie.

Sprawcy przemocy najczęściej
działają bez świadków i dlatego
potrafią przez dłuższy czas unikać Telefony, które warto znać:
konsekwencji
Niebieska linia 0 800-120-002
(tel. bezpłatny), 0 801-120-002
- Podczas przerw staraj się
przebywać w bezpiecznych
Schronisko dla ofiar przemocy:
miejscach, gdzie jest wiele osób.
(044) 683-20-03
Sprawcy nie lubią świadków
Powiatowe Centrum Pomocy
- Jeśli pobiją Cię w szkole,
natychmiast powiedz o tym
nauczycielowi. Powiedz też
rodzicom

Rodzinie: (044) 683-44-22
Powiatowa Komenda
(044) 685-28-41

Policji:

Zły dotyk: (043) 827-41-19
- Nie staraj się oddawać
Dziecięcy
telefon
zaufania
oprawcom, gdyż możesz zostać
Rzecznika
Praw
Dziecka
800 12
pobity lub wpaść w kłopoty. Bicie
12 12
to napaść
- Nie obawiaj się prosić o pomoc Helpline.org.pl
postronne osoby.
Fundacja Mederi (22) 815 76 03
- W kontakcie ze sprawcami
przemocy staraj się zachowywać
pewnie i spokojnie, patrz im w

Opracowała Agnieszka Kułak
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Baran- jak przystało na
prawdziwego barana, na lekcjach nie będziesz wywyższał się inteligencją. Dobre
oceny będziesz mieć tylko
dlatego, że umiesz wykorzystać swój niesamowity urok
osobisty. Bo w końcu kto
oprze się barankowi ;) Pewien Lew chętnie by
Cię schrupał, uważaj na
jego podstępne zaloty.

Lew- odpuść sobie chociaż
raz wagary. Spanie na lekcjach też Ci nie pomoże, a za
ładny wygląd dobrych ocen
mieć nie będziesz. Nie bądź
taki pewny siebie.
Pamiętaj, w szkole zawsze
miej grzebień, żeby zadbać o
swoja grzywę.

Skorpion – nikomu nie dajesz się poznać. Jesteś tajemniczy i zamknięty w swojej
skorupie. Na lekcjach prawie
niewidoczny, ale nie bój się
nauczyciele zawsze Cię widzą i są gotowi, by wziąć Cię
do odpowiedzi.
Strzelec - czeka
cię dobry rok! Nauczyciele w końcu
Cię docenią. Zyskasz wielu nowych przyjaciół. I
kto wie... Może
ustrzelisz nową miłość.

Byk- staniesz się postrachem szkoły, na korytarzu każdy będzie cię
omijał szerokim łukiem,
nikt nie odważy się z
Tobą zadrzeć. Unikaj
czerwonego koloru,
szczególnie w okresie
jesiennym. Pewna Waga
bardzo chętnie wyjdzie
z Tobą na długi spacer.
Bliźnięta- nie zmieniaj ciągle
zdania, bo już sam się gubisz.
Zacznij uważać na lekcjach,
nie licz na to, że nauczycie
uwierzą, że jesteś zaginionym bliźniakiem. Na Twojej
drodze stanie Byk, lepiej
zejdź mu z drogi, bo może to
się źle skończyć.

Panna- wdzięk i urok nie
zdziałają cudów w nauce.
Lusterko zastąp książką a
może uda ci się dostać kilka
dobrych ocen. Gwiazdy wróżą Ci miłość, niestety bez
wzajemności. Pewien Rak
ma na Ciebie oko.

Rak- jak przystało na skorupiaka, będziesz twardy i nieugięty... Taka postawa może
mieć swoje plusy. W końcu
pewien Koziorożec nie będzie od Ciebie wyciągał pieniędzy na kanapki.

Waga -w szkole będziesz
mieć wahania nastroju. Może
to się przełożyć na Twoje
wyniki w nauce, więc miej
się na baczności. Jednak
wielka miłość puka do Twoich drzwi :)

Koziorożec- nie
bądź taki kapryśny.
Tylko byś narzekał. Nikt nie lubi
takich osób, no
chyba że pewien
Baran, ale nie, on lubi tylko
siebie.
Wodnik- tylko byś spiskował i użalał się nad sobą.
Wszystkich próbujesz brać
na litość, nawet nauczycieli,
niestety, oni nie dadzą się nabrać i nie unikniesz jedynek.
Ryby- jak już raz na lekcjach
zanurzysz się w marzeniach,
to przez cały czas będziesz
nieobecny. Nauczyciele, niestety, to zauważą i wykorzystają Twoją nieuwagę.
Wróżki Karen i Sabrina

