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CZY WIESZ, ŻE… 

*** Niewidomi również po-

siadają sny, ale tylko ci, 

którzy stracili wzrok po 

urodzeniu a nie urodzili się 

z tą wadą. W ich snach 

najbardziej wytężone są 

zmysły słuchu, węchu i za-

pachu.  

*** Jeżeli śnisz o czymś 

konkretnym, to często jest 

to symbol czegoś innego. 

Wtedy możemy sprawdzić 

w internetowych senni-

kach, co dany sen „chciał 

nam powiedzieć". Podczas 

snu nasza podświado-

mość jest pośrednikiem 

pomiędzy myślami świa-

domymi a ich wizualizacją.  

***W trakcie snu Twój or-

ganizm jest sparaliżowa-

ny!  

Możesz wierzyć lub nie, 

Twoje ciało podczas snu 

jest unieruchomione - 

głównym powodem tego 

stanu jest zapobieganie 

wykonywaniu czynności, 

które robisz we śnie, po-

nieważ Twój organizm 

mógłby doznać poważ-

nych obrażeń.  

Sen to jedyny stan umysłu, 

w którym nasz mózg może 

odpocząć. Rekord braku 

snu wynosi 264 godziny, 

czyli 11 dni i nocy. Jednak 

tak długi okres niespania 

niesie ze sobą sporo skut-

ków ubocznych a głównie 

HALUCYNACJE i ZABU-

RZENIA KONCENTRACJI. 

Amerykanin, który pobił ten 

rekord, po kilku dniach my-

ślał, że jest gwiazdą futbo-

lu.  

Dlatego pamiętaj, że sen 

jest bardzo ważny, szcze-

gólnie gdy chodzimy do 

szkoły czy pracujemy, wte-

dy najbardziej wytężamy 

nasze mózgi ;-)  

 

Dagmara Zawadzka 
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Mechanik pod skrzydłami AON 

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

    4 grudnia 2014 roku pa-

ni dyrektor Ewa Grodzic-

ka w imieniu naszej szko-

ły podpisała porozumie-

nie z Akademią Obrony 

Narodowej reprezentowa-

ną przez prorektora ds. 

studenckich AON w War-

szawie dr Anetę Nowa-

kowską-Krystman i dzie-

kana Wydziału Bezpie-

czeństwa Narodowego 

płk. prof. dra hab. inż. 

Macieja Marszałka.   
      Dzięki nawiązaniu 

umowy partnerskiej ucznio-

wie ZSP nr 1 będą mieli 

możliwość udziału w 

wykładach, semina-

riach, warsztatach, 

wycieczkach czy fo-

rach dyskusyjnych, a 

także korzystania z 

zasobów intelektual-

nych AON. Dostępna 

będzie również czy-

telnia, w której znaj-

dują się zbiory biblio-

teki uczelnianej.    

Pracownicy akademii będą 

brali udział w tworzeniu 

programu dla klas mundu-

rowych.  

Podczas spotkania dyrek-

torowi Ewie Grodzickiej 

towarzyszyli wicedyrektor 

ZSP nr 1 Paweł Pichit, a 

także mgr Tomasz Biesia-

da, nauczyciel historii i 

wiedzy o społeczeństwie 

oraz pełnomocnik do 

spraw kontaktów z AON. 

W uroczystości wzięła 

również udział Marzena 

Żakowska - pełnomocnik 

WBN do kontaktów z klasa-

mi mundurowymi. 

             Michalina Rogozińska  



Po wielu tygodniach ciężkiej 

pracy, tzn. remoncie, sprząta-

niu i kupnie nowych, potrzeb-

nych urządzeń, sala 211 zosta-

ła otwarta.  

9 grudnia 2014 roku odbyło się 

uroczyste otwarcie ekopracowni. 

Gośćmi specjalnymi byli: 

- Zastępca Prezesa Zarządu 

WFOŚiGW w Łodzi – Andrzej 

Czapla, 

- Wicestarosta - Robert Za-

krzewski,  

- Członek Zarządu Powiatu Ra-

domszczańskiego - Urszula Ro-

rat, 

- Naczelnik Wydziału Edu-

kacji - Grzegorz Szymczak. 

  W spotkaniu uczestniczyli 

również dyrektor szkoły 

Ewa Grodzicka, wicedyrek-

torzy, nauczyciele, którzy 

od początku byli odpowie-

dzialni za całe przedsię-

wzięcie (A. Bałut,             

E. Gajzler, E. Łyp,  R. Po-

teralska, A. Roksela) oraz 

uczniowie. Najważniej-

szym punktem programu 

było uroczyste 

przecięcie wstę-

gi, którego doko-

nali dyrektor ZSP nr 

1, wicestarosta oraz 

Zastępca Prezesa Za-

rządu WFOŚiGW.   

   Dzięki dofinansowa-

niu w ramach konkur-

su „Moja wymarzona 

ekopracownia” zorga-

nizowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wod-

nej w Łodzi, nasza szkoła mogła 

w stu procentach udoskonalić i 

zmodernizować salę 211. Eko-

pracownia została wyposażona 

w profesjonalne sprzęty.  

   Podczas uroczystości ucznio-

wie naszej szkoły przedstawiali 

krótkie prezentacje nowo utwo-

rzonych stanowisk, które umoż-

liwią łatwiejszy sposób opano-

wania treści zawartych w nowej 

podstawie programowej i wyja-
śniali, w jaki sposób można wy-

korzystać poszczególne urządze-

nia i pomoce dydaktyczne. Przy-

rządy zakupiono również pod 

kątem kształcenia uczniów jako 

technik urządzeń i systemów 

energetyki odnawialnej.  

Podsumowując, łączny koszt 
zadania to 43 028 zł, z czego 

wysokość dofinansowania wy-

niosła 39 300 zł. 
Michalina Rogozińska  
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Wielkie cięcie! 

Nasza szkoła 13 listopada 2014 

roku otrzymała Certyfikat Szkoły 

Promującej Zdrowie i jednocze-

śnie została przyłączona do Woje-

wódzkiej Sieci Szkół Promują-

cych Zdrowie.  

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia 

oraz uczniowie podejmowali wiele 

działań z zakresu promocji zdrowia. 

W tym celu organizowano wiele 

akcji m.in. Dni Zdrowego Żywie-

nia, krwiodawstwo, nordic walcing, 

przeprowadzano sesje prozdrowot-

ne, szkolenia pierwszej pomocy, 

spotkania ze specjalistami, m.in. z 

lekarzami, dietetykiem, kosmetolo-

giem, policjantami czy strażą miej-

ską. Wszystkie spotkania oraz orga-

nizowane akcje miały przede 

wszystkim na celu edukację proz-

drowotną oraz propagowanie zdro-

wego stylu życia.  Działania te 

przyczyniły się do uzyskania Certy-

fikatu  Szkół Promujących Zdro-

wie. Mechanik  nadal promuje  

ruch, aktywność fizyczną i prowa-

dzi działania prozdrowotne. 

  Klaudia Szumacher 

Szlachetne zdrowie 



Wychowawcą klasy I TEG 

(technik energii odnawialnej 

i geodezja) jest p. Mirosława 

Choróbska. Obydwa te kie-

runki są w naszej szkole no-

wością. Uczniowie grupy 

geodezyjnej mają podzielone 

zdania na temat łączenia tak 

różnych grup. Są plusy i 

minusy tej sytuacji, jak 

mówią.  

Geodezja nie jest łatwym 

zajęciem, ale warto wy-

trwać do końca. "Po tym 

kierunku mam większe 

szanse na dostanie się na 

studia"- mówi Weronika 

Karaś (I TEG) . 

Jesteśmy jedyną szkołą w 

Radomsku posiadającą w 

swojej ofercie geodezję. 

To atrakcyjność i działa na 

naszą korzyść. Jak twier-

dzi Dawid Werens (I TEG):  

„Zainwestowano w ten kie-

runek, niestety niewystarcza-

jąco. Myślę, że jest za mało 

sprzętu jak na taką 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 cie-

kawe- coś się dzieje i oczy-

wiście plusem jest to, że za-

jęcia praktyczne nie odby-

wają się w trudnych warun-

kach"- mówią Sylwia Gro-

szek (I TEG) i Weronika Ka-

raś (I TEG).  

Uczniowie narzekają na zbyt 

dużą ilość materiału, ale wie-

rzą, że w przyszłości ich wy-

siłek się opłaci. Duże wyma-

gania, owszem są, ale jak 

mówi Dawid Werens 

(ITEG), „pan Pawlikowski 

współpracuje z młodzieżą i 

zawsze służy pomocą”.  

 

Dominika Mazur  
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Nie taka geodezja straszna 
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15 września2014 roku           

III Liceum Ogólnokształ-

cące Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 1 w Ra-

domsku zorganizowało 

manewry polowe klas 

mundurowych.  

Uczniowie mieli do pokona-

nia dystans 15 km na trasie 

Radomsko-Strzałków-Sucha 

Wieś. Nauczyciele przygoto-

wali dla uczniów wiele zadań 

sprawnościowych oraz kon-

kurencji spor-

towo-

rekreacyj-

nych. Dużo 

emocji spra-

wiło przecią-

ganie liny, 

gdzie swoją 

siłę zademon-

strowały 

dziewczęta 

jak i chłopcy. 

Uczestnicy rywalizowali ze 

sobą m.in. w 

przekazywa-

niu meldun-

ków, konku-

rencjach siło-

wych oraz 

sprawnościo-

wych. W 

trakcie prze-

marszu przez 

las odbyły się 

ćwiczenia 

musztry. Celem manewrów 

było zdobycie umiejętności 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, współpracy w 

grupie, uczenie odpowie-

dzialności, dyscypliny, a 

przede wszystkim integracja 

młodzieży. Na koniec organi-

zatorzy przygotowali dla 

uczestników wyprawy nie-

spodziankę w postaci degu-

stacji zalewajki.  

Robert Koniarski  

Kadeci! Baczność! 

Koło Techniki Motoryzacyjnej 
Od października 2014 roku  

w naszej szkole działa Koło 

Techniki Motoryzacyjnej. 

Projekt ma na celu propa-

gowanie techniki motoryza-

cyjnej.  

Zajęcia są realizowane w róż-

nych formach m.in.: filmy 

edukacyjne, konkursy z za-

kresu motoryzacji, olimpiady 

motoryzacyjne, prezentacje 

szkolne, wyjścia do miejsc 

związanych z przemysłem 

motoryzacyjnym, spotkania z 

osobami związanymi z przemy-

słem motoryzacyjnym, wyciecz-

ki i wyjazdy. Ponadto raz w 

miesiącu  uczniowie klas o pro-

filu samochodowym przystępują 

do testu. W ostatnim miesiącu 

roku szkolnego w teście finało-

wym zmierzą się najlepsi 

uczniowie z testów cząstko-

wych. Zwycięzcy otrzymają 

cenne nagrody.   

    DD 
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Dziennikarze czy siatkarze 

W tym roku szkolnym w 
naszym Mechaniku pojawił się 
kolejny profil do wyboru dla 
gimnazjalistów – klasa 
medialno-turystyczna. 
Kierunek cieszył się dużym 
zainteresowaniem. 
Oprócz nauki dla każdego 
licealisty ważne jest też 
rozwijanie pasji i zainteresowań. 
Taką możliwość stwarza właśnie 
klasa medialno-turystyczna. 

Ci, którzy interesują się 
dziennikarstwem, mogą 
kształcić swe umiejętności 
poprzez redagowanie szkolnej 
gazetki "SuperMechanik". Dzięki 
nauce w tej klasie uczniowie 
mają również okazję poznać 
wiele znanych i ciekawych ludzi 
ze świata telewizji, a także 
współpracować z lokalnymi 
mediami. 
Klasa medialno-turystyczna 
pozwala także na rozwijanie 
zainteresowań  turystycznych. 
Młodzież prężnie działa w Kole 
Turystyki „Beskid”. W szkole 
organizowane są spotkania z 
podróżnikami czy himalaistami. 
Uczniowie tej klasy uczestniczą 
w rajdach i wycieczkach. 
Z kolei ci, których interesuje 
piłka siatkowa, mogą rozwijać 
swoją pasję, uczestnicząc w 

rozgrywkach i turniejach. 
Sprzyja temu zwiększona liczba 
godzin z wychowania fizycznego 
i wykwalifikowana kadra 
trenerska. 
Po ukończeniu klasy medialno-
turystycznej  absolwenci mogą 
wybrać się na różnorodne 
kierunki studiów, np. 
dziennikarstwo, wychowanie 
fizyczne, turystyka, geografia, 
polonistyka i inne. 

Michalina Rogozińska 

SUPERMECHANIK jest super ! 
11 kwietnia 2014 roku  

przedstawicielki  klasy 

dziennikarskiej udały się 

do Piotrkowa Trybunal-

skiego do placówki Uni-

wersytetu im. Jana Kocha-

nowskiego na panel dysku-

syjny dotyczący etyki i 

dziennikarstwa.  

Po wymienieniu opinii odbyło 

się rozstrzygnięcie konkursu 

na gazetkę szkolną. Oceniali 

nas profesjonaliści pracujący 

zarówno w gazecie, jak i radiu. 

Zdobyliśmy zaszczytne I wy-

różnienie. Przedstawicielka 

lokalnej gazety przyznała, iż 

„SUPERMECHANIK” od po-

czątku był jej faworytem. Zo-

staliśmy docenieni za podej-

mowane tematy, a także cieka-

we tytuły. Nagrodą był dyplom 

oraz książki o tematyce dzien-

nikarskiej. Było to dla nas miłe 

wyróżnienie , ponieważ zosta-

liśmy docenieni przez osoby z 

zewnątrz. Mamy nadzieję na 

dalsze sukcesy 

„SUPERMECHANIKA”. 

Dominika Mazur 



 Co roku uczniowie klas 

pierwszych mundurowych  

wyjeżdżają do Białego Brze-

gu na biwak, którego orga-

nizatorami są III Liceum 

Ogólnokształcące we współ-

pracy z Komendą Powiato-

wą Policji w Radomsku, Li-

ceum Ogólnokształcącym w 

Kamieńsku i Komendą Huf-

ca ZHP.  

 

Podczas biwaku realizowany 

jest program zajęć profilaktycz-

nych „Nie biorę, bo stawiam na 

zdrowie”, którego cel to propa-

gowanie wśród uczniów postaw 

wolnych od wszelkich nałogów. 

Ważnym zadaniem  jest prowa-

dzenie zajęć specjalistycznych z 

propedeutyki wiedzy o służbach 

mundurowych. Odbywają się 

musztry, apele, gry i manewry. 

Wiele emocji budzi gra tereno-

wa, która odbywa się nocą i jest 

doskonałym sprawdzianem kon-

dycji fizycznej i psychicznej 

uczestników. Uczniowie mają 

możliwość uczestniczyć w róż-

norodnych zajęciach organizo-

wanych przez policjantów i na-

uczycieli.  

Wśród zajęć, 

jakie zostały 

zorganizowane 

dla młodzieży, 

były m.in. roz-

grywki w piłkę 

siatkową, bad-

mintona, darta 

(gra w rzutki), 

paintball oraz 

wspinaczka. 

Uczniowie 

uczestniczą 

także w za-

jęciach inte-

gracyjnych i 

psychoedu-

kacyjnych 

prowadzo-

nych przez 

psychologa i 

pedagoga. 

Podczas 

ostatniego 

wyjazdu dużym zainteresowa-

niem cieszył się pokaz metod 

zabezpieczania śladów, który 

przygotował dla uczniów sier-

żant Wojciech Kotynia.  

Nadrzędnym celem biwaku jest 

integracja uczniów, zdyscypli-

nowanie, kształcenie umiejętno-

ści pracy w grupie i zdrowej ry-

walizacji, uczenie odpowie-

dzialności za siebie i innych. 

Młodzież opuszcza Biały Brzeg 

bogatsza w  doświadczenia i 

ciekawe wspomnienia.  

Renata Koniarska  
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Biwak klas mundurowych  
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Międzynarodowy tydzień 

W dniach 1-7 czerwca 2014 

roku 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 naszych 

gościach wielkie wrażenie. 

Czwartek minął nam na oglądaniu 

filmów na temat przemocy oraz 

zajęciach sportowych.  

W międzynarodowych drużynach 

rywalizowaliśmy, uczyliśmy się 

współpracy, a przede wszystkim 

świetnie się bawiliśmy. 

Wieczorem odbyła się kolacja 

pożegnalna, która 

na długo 

pozostanie w 

naszej pamięci ze 

względu na wspaniałą atmosferę. 

Zdaniem Kyriany Christou wizyta 

w Polsce była szansą na poznanie 

polskich tradycji. Cały 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. 

Podszkoliliśmy 

język, nauczyliśmy się tolerancji, 

a przede wszystkim walczyliśmy 

z przemocą. 

Justyna Gałwa 



S T R .  1 0  Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

Dzień wiosny z żandarmami 

W minionym roku 

młodzież „Mechanika” 

powitała wiosnę 

z… żandarmami. 

Zamiast iść na 

wagary, uczniowie 

odwiedzili 

warszawskich 

żołnierzy 

Mazowieckiego 

Oddziału 

Żandarmerii 

Wojskowej.  

W ramach 

współpracy pomiędzy 

ZSP1 „Mechanik” a 

MOŻW młodzież klas 

mundurowych 

uczestniczyła w Dniach 

Otwartych Koszar. 

Podczas pobytu w 

placówce można było 

obejrzeć wyposażenie 

indywidualne, sprzęt, 

pojazdy , skorzystać z 

symulatorów jazdy 3D, 

symulatorów zderzeń, 

alkogogli. Każdy mógł 

przymierzyć  

kamizelkę taktyczną, 

zobaczyć z bliska broń 

strzelców wyborowych, 

poznać tajniki pracy 

technika kryminalistyki i 

usiąść za kierownicą Land 

Rovera czy Opla Vivaro. 

Żołnierze odpowiadali na 

pytania dotyczące naboru 

do formacji, 

wykonywanych  

zadań w kraju i 

zagranicą.  

Najciekawsze były pokazy 

dynamiczne oraz tor 

przeszkód „Francuz”. 

Śmiałkowie, którzy 

pokonali „Francuza”, 

zyskali 

szacunek 

kolegów i 

żołnierzy.  

Po tak 

intensywnym i 

pełnym wrażeń 

dniu na 

uczniów czekał 

tradycyjny, 

wojskowy 

posiłek.  

          Magdalena Mokwa  
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W praktyce  
We wrześniu i październiku 2014 

roku uczniowie I i II 

klas kształcących się w zawodzie 

technik systemów i urządzeń 

energetyki odnawialnej brali 

udział w wycieczkach organizo-

wanych przez nauczycieli przed-

miotów zawodowych:  mgr inż. 

Annę Rokselę, mgr inż. Ewę 

Gajzler oraz mgr inż. Jarosława 

Chlastacza. 

Celem wyjazdów było przede 

wszystkim pokazanie uczniom na-

ukę w praktyce, a nie tylko przez 

studiowanie podręczników.  

Wychowankowie odwiedzili m.in. 

zakład "Polontex" w Częstocho-

wie ,gdzie mogli się dowiedzieć, 

jak zbudowane są kolektory sło-

neczne i jak montuje się je na da-

chach budynków. Byli też w szpi-

talu powiatowym w Radomsku, 

gdzie z kolei zaczerpnęli wiedzę o 

przetwarzaniu 

energii z kolek-

torów na ciepłą 

wodę użytkową. 

Kolejnym miej-

scem, w którym 

pojawiła się 

młodzież z Me-

chanika, była 

elektrownia w 

Bełchatowie. 

Tam uczniowie 

zostali oprowa-

dzeni po całym budynku, dowie-

dzieli się, jak działają poszczegól-

ne jego części i niektóre urządze-

nia. Trudno było otrzymać od 

uczniów jakiekolwiek informacje 

na temat elektrowni, ponieważ rze-

czą, która najbardziej przykuła ich 

uwagę ,był sposób poruszania się 

pracowników po placu budynku, a 

mianowicie, poruszali się na ro-

werkach.  

Jednak chyba każdy uczestnik jest 

zadowolony z tej formy nauki i 

będzie chciał pojechać na kolejne 

wycieczki tego typu, a w planach 

jest już wyjazd na farmę wiatrową 

i jeszcze wiele innych ciekawych 

miejsc, ale nie będziemy wszyst-

kiego zdradzać. 

                 Karolina Bujacz 

Strefa perspektyw 

 Technik mechanik to 

klasa patronacka, która została 

utworzona w tym roku szkol-

nym. Patronat nad nią objęła 

firma Indesit Company. Dzięki 

temu między ZSP nr 1 a firmą 

możliwa będzie szeroka współ-

praca. 

Już we wrześniu uczniowie uc-

zestniczyli w wycieczce do Inde-

situ, której celem było poznanie 

funkcjonowania i działalności 

rynkowej firmy -  producenta i 

dystrybutora sprzętu AGD. Uc-

zniowie bedą też mieli możliwość 

poznawania nowoczesnych tech-

nologii i bazy maszynowej. Ale to 

nie wszystko, nasi przyszli tech-

nicy własnie rozpoczęli naukę 

języka włoskiego. Grupa 13 uc-

zniów klasy patronackiej raz w 

tygodniu uczestniczy w lekcjach 

organizowanych na terenie firmy. 

Uczniowie mają zapewniony do-

jazd na miejsce i pod czujnym 

okiem pani Izabeli Szuber poznają 

tajniki języka włoskiego. 
 Magdalena Kustrzycka 



Pełni wrażeń i pozytywnych 

emocji uczniowie Mechanika 18 

października 2014 roku wrócili z 

tygodniowego pobytu w Grecji 

zorganizowanego w ramach pro-

gramu eTwinning – Europejska 

Współpraca Szkół.  

Placówką goszczącą była Szkoła 

Muzyczna w Komotini. 

Podczas wymiany uczestnicy re-

alizowali projekt “Following Er-

atosthenes’ footsteps” (z ang. 

„Podążanie śladami Eratostene-

sa”), którego głównym celem było 

obliczenie obwodu Ziemi według 

idei słynnego uczonego. Ucznio-

wie aktywnie uczestniczyli w sze-

regu interesujących działań wpisu-

jąc się w ideę programu. Ponadto 

przeprowadzili kilka doświadczeń 

chemicznych oraz własnoręcznie 

skonstruowali rakietę wodną, któ-

rą następnie wystrzelili w powie-

trze. Niewątpliwie ciekawym do-

świadczeniem były zajęcia w pla-

netarium, w trakcie których obser-

wowali wybrane konstelacje 

gwiazd oraz tworzyli własne mity. 

Oprócz zajęć z fizyki, chemii i 

astronomii uczestnicy wzięli 

udział w konkurencjach sprawno-

ściowych, a także w zabawie na 

orientację, która została przepro-

wadzona przez pracowników Śro-

dowiskowego Centrum Edukacyj-

nego w Maronii. Uczniowie poje-

chali również na jednodniową wy-

cieczkę do przepięknego miastecz-

ka Ksanti, gdzie spacerowali po 

starówce. 

Wszyscy byli zakwaterowani u 

rodzin goszczących, które z otwar-

tością i życzliwością zaopiekowa-

ły się gośćmi z zagranicy. Zarów-

no uczniowie, jak i nauczyciele 

bardzo miło wspominają ten wy-

jazd, który na długo pozostanie w 

ich sercach i pamięci. 

Wymiana polsko-grecka będzie 

miała swoją kontynuację, bowiem 

w marcu 2015 roku delegacja z 

Grecji przyjedzie do ZSP nr 1.  

Monika Zając 

Uczniowie Mechanika wrócili z Grecji 
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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 podwór-

ku porządek, on zawsze wska-

kuje mi na barki i oplata moją 

szyję jakby był szalem i … zasy-

pia. 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 za-

mieszkuje, więc 

zawsze przyjeżdża 

z powrotem. Cycek 

jest moim najlep-

szym przyjacielem 

.Jest ze schroniska 

.Nie za-

mieniłabym 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, po-

nieważ wiele przeżyły. Może na 

początku trzeba postarać się o 

ich zaufanie. 

Nigdy nie 

wiadomo 

przecież 

przez co prze-

szły, jakich 

rzeczy do-

świadczyły. 

Nie bądźcie 

obojętni na 

zwierzęta ze 

schroniska, ponieważ mają na-

dzieję ,że przyjdzie po nie ktoś i 

po prostu będzie je kochał.  

             Marcelina Wolamin   

Nie jednemu psu Burek 
Bardzo lubię 

zwierzęta, a 

chociaż z mo-

imi własnymi 

wiodę pieskie 

życie, to i tak 

nie zmienia to 

mojego podej-

ścia do tego gryzącego tematu. 

Otóż posiadając dwie bestie z pie-

kła rodem i wrodzonym ADHD, 

dobrze wiem, jak można wykorzy-

stać ich obecność w do-mu. Roz-

rzucone kapcie albo ubłocona pod-

łoga nie stają się wtedy żadnym 

problemem. Psy są pomocne 

szczególnie wtedy, kiedy ktoś z 

męskiego grona zabiera się za go-

towanie, a smak potrawy przywo-

dzi na myśl najgorsze rzeczy, jakie 

tylko miało się w ustach. Zawsze 

możesz wtedy dyskretnie zrzucić 

kilka kawałków na podłogę, a cho-

dzący odkurzacz wsunie to z we-

sołym merdaniem ogona i w do-

datku poprosi o jeszcze. Dlatego 

też nie rozumiem ludzi, którzy po-

zbywają się swoich pupili albo 

wyrzucają je na bruk. Jest to dla 

mnie bardzo przykra sprawa, po-

nieważ 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, ponie-

waż coraz mniej osób stać na 

zwierzęta. Kobieto, stać cię na 

męża i fryzjera kilka razy w mie-

siącu, a na żółwia już nie? Nie 

trzeba wychodzić z nim na space-

ry, ani specjalnie tresować. Zje-

dzenie 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 zaw-

sze to ktoś, komu możesz powie-

rzyć swoje najskrytsze tajemnice 

bez obawy, że komuś o nich po-

wie. Poza tym, gdy takowy żółw 

odkryje swoją buntowniczą, wę-

drowniczą naturę i nagle zapragnie 

nam uciec, możemy spokojnie dać 

mu kilka dni na przemierzenie ca-

łego 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 gor-

sza, przyprowadziłyby ze sobą 

inne psy, które byłoby mi szkoda 

wyrzucić), dlatego jestem za tym, 

by inni też tego nie robili. Zwie-

rzęta ufają nam bezgranicznie, 

traktują jak swoich, a my powinni-

śmy odpłacać im się tym samym.  

Zuzanna Albrych  



Wystarczyło kilka miesięcy, żeby 

facebook stał się częścią życia nie-

jednego człowieka. Można powie-

dzieć, 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 nasze-

go komputera, zamiast spotykać się 

z nimi i roz-mawiać w realu. Jeżeli 

dojdzie już do tego, że grupa mło-

dych ludzi umówi się na przysłowio-

wą kawę, to temat rozmowy i tak 

schodzi na to, kto i co napisał czy 

też dodał ostatnio na „fejsie”. Oczy-

wiście znajdą się też przypadki 

osób, które konta na tym portalu nie 

mają i nie chodzi tutaj o 

ludzi w przedziale wieko-

wym 60-70 lat , ale o cho-

ciażby nastolatków, którzy 

fakt -są przypadkami „na 

wyginięciu”, ale jednak 

gdzieś istnieją. Gdyby tak 

przyznali się do tego, to 

zapewne zostaliby wyśmiani i na-

zwani, delikatnie mówiąc, dziwaka-

mi. No cóż, nie widzę w tym nicze-

go złego, widocznie nie wszystkich 

ogarnął szał na facebooka i wszyst-

ko co się z nim wiąże. Ktoś może 

stwierdzić, że pomaga nam to w 

wielu sytuacjach , w komunikacji z 

innymi czy sprawach szkolnych. 

Dawniej ludzie nie mieli nawet Inter-

netu a jakoś musieli sobie radzić i 

większość z nich ukończyła szkołę 

z dobrymi wynikami. Zwiększająca 

się liczba ludzi w serwisie spowodo-

wała różnorodność zachowań. Za-

czynając od umieszczania różnych 

„łańcuszków szczęścia” czy „zniczy” 

na znak żałoby, które do życia nie-

wiele wnoszą, kończąc na komenta-

rzach zawierających przekleństwa 

w co drugim słowie czy tzw. „ hejty”. 

Bo przecież łatwiej jest wklepać kil-

ka słów na klawiaturze, niż szcze-

rze porozmawiać z drugim człowie-

kiem. Jest to tak naprawdę odzwier-

ciedlenie tego, jacy jesteśmy na co 

dzień. Większość z nas nie zdaje 

sobie sprawy, że w tym serwisie nie 

przestrzega się prywatności. Póź-

niej dziwimy się, że inni widzą na-

sze nie do końca przemyślane dzia-

łania czy komentarze albo zdjęcia, 

które nie powinny ujrzeć światła 

dziennego. Faceebok tak na-

prawdę daje nam wiele możliwości : 

kontakt z innymi, dostęp do różnych 

aplikacji, ale jest też niezłym po-

chłaniaczem czasu, którego już nig-

dy 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 za-

pewnia 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 po-

magać w komunikacji z innymi, np. 

znajomymi, którzy znajdują się poza 

granicami naszego kraju, a nie od-

bierać 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 

W obecnych czasach uczniowie coraz 

rzadziej czytają lektury. Inne zajęcia i 

obowiązek to pierwszy powód ich znie-

chęcenia.  

Literatura, a co za tym idzie, obo-

wiązkowe czytanie lektur od zawsze były 

podstawowym elementem w nauczaniu 

języka polskiego. Jednak w dzisiejszych 

czasach młodzież nie czuje zapału do 

sięgania po lektury i czytania ich, choć 

jest to bardzo ważne, gdyż również od 

tego zależą oceny i dobrze zdana matura. 

Książki bliżej pozwalają poznać dzieje 

omawianej epoki, rozwijają umiejęt-

ności pisania i mogą stanowić rozrywkę. 

Więc dlaczego coraz mniej czytamy? 

Dzieje się tak, gdyż dla uczniów jest to 

przymus. Są zobowiązani do przeczyta-

nia danej lektury, dlatego że jest ona 

obecna w omawianym programie. Poza 

tym od wielu lat w spisie lektur obowiąz-

kowych widnieją te same dzieła. Rzadko 

mają miejsce zmiany. Gdyby wprowa-

dzono więcej współczesnych tekstów, 

młodzież z większą chęcią czytałaby je. 

O zdanie w tej sprawie zapytałam Annę, 

jedną z uczennic klasy II LDS: „Świat 

współczesny stwarza inne możliwości 

spędzania wolnego czasu niż czytanie. 

Powstają portale społecznościowe, które 

dla młodych ludzi są  atrakcyjniejsze i 

bardziej wartościowe. Zrozumienie lek-

tur natomiast staje się coraz większym 

wyzwaniem. Zniechęcająco działa na 

uczniów fakt, iż czytanie lektur to obo-

wiązek”. Podobnie wypowiedziała się 

inna uczennica klasy II LDS: „ Moim 

zdaniem niechęć do czytania wynika z 

poczucia, iż mamy narzucone coś z góry, 

a my tego nie lubimy i buntujemy się w 

każdy możliwy sposób. Druga kwestia 

jest taka, iż lektury bywają po prostu 

nudne”. Kolejnym argumentem, dlacze-

go mało czytam - są ogólnodostępne 

„ściągi” i opracowania. Uczniowie za-

miast dogłębnie poznać treść utworu i 

wspomóc się pomocami dy-

daktycznymi, wybierają tę łatwiejszą 

drogę, czyli lekturę w pigułce. Gdyby 

młodzież miała większy wpływ na oma-

wiane dzieła, na pewno byłby to skok w 

współczesność, książki opisywałyby 

życie, które ją otacza, a frekwencja w 

bibliotece znacznie by wzrosła. 

Daria Bujacz 

Pokolenie Facebooka 
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Lektury - obowiązek 
czy rozrywka 
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Maluch nasz kochany 
Każdy z nas ma jakieś hobby: 

jedni lubią zbierać znaczki, 

drudzy uwielbiają czytać książ-

ki. Marcin Jaguścik, absolwent 

Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 1, ma całkiem nietuzin-

kowe zainteresowanie: pasjonu-

je się renowacją i kolekcjono-

waniem Fiatów 126p, potocznie 

nazywanych "maluchami". 

Nam opowiedział o swojej pasji. 

 

Skąd się wzięła Twoja fascyna-

cja "maluchami"? 

Motoryzacyjna pasja narodziła się 

dzięki rodzinnej tradycji. Ja i mój 

brat lubiliśmy obserwować, jak 

się naprawia samochody w firmie 

ojca. Można więc śmiało powie-

dzieć, że pasja naszego taty stała 

się naszą pasją.  

Na czym polega wyjąt-

kowość Fiata 126p? 
To właśnie takim pojazdem uczy-

liśmy się jeździć. Podróże tym 

samochodem były dla nas wielką 

frajdą. Kiedy wreszcie uzyskałem 

uprawnienia do kierowania pojaz-

dami w roku 2011, mogłem w 

pełni nacieszyć się z jazdy ma-

luszkiem.  

Czy można powiedzieć, 

że ratujesz je od zapo-

mnienia? 
W pewnym sensie można tak po-

wiedzieć, ponieważ tych samo-

chodów jest o wiele mniej niż wy-

produkowano – rzecz oczywista. 

Fiat 126p nie jest już produkowa-

ny od 14 lat, a tym samym tych 

dobrych egzemplarzy, które były 

garażowane, „dopieszczane” i 

przetrwały do dziś, jest znacznie 

mniej niż w    2000 roku. Wiele 

„maluchów” zostało 

„zezłomowanych” , a powody 

tych złomowań bywały z pewno-

ścią różne: jednym z nich była 

słaba „blacha” (w elegantach – 

rocznik 1994 – 2000), innym po-

wodem było przekonanie niektó-

rych właścicieli (zwłaszcza senio-

rów), którzy uważali, że ich 

„maluch” jest stary, ma zbyt małą 

wartość rynkową i nie nadaje się 

do sprzedaży.  

Dla wielu początkujących kierow-

ców „maluch” był ich pierwszym 

własnym samochodem. Po tym 

jak produkcja Fiata 126p została 

zakończona, troszkę zapominano 

o tym samochodzie, jednak po 

paru latach ludzie z sentymentu 

zaczęli kupować sobie wspomnia-

nego malucha jedną z ikon moto-

ryzacji z czasów PRL - u. Z roku 

na rok tych ludzi – pasjonatów 

przybywa, co można stwierdzić 

po np. zlotach Fiata 126p – w któ-

rych uczestniczy coraz więcej po-

siadaczy kultowego auta.  

Pasję dzielisz z bratem. Ktoś 

jeszcze pomaga Wam w reno-

wacji aut? 
W różnego rodzaju pracach prze-

prowadzanych w naszych malu-

chach pomagają nam pracownicy 

firmy UNICAR- firmy naszego 

taty, a także przyjaciele, o których 

warto wspomnieć. To oni poma-

gają nam w realizacji naszej pasji, 

a nagrody przyznawane nam na 

zlotach to także ich zasługa. 

Ile Fiatów 126p zawiera 

Wasza kolekcja? 
Obecnie jesteśmy posia-

daczami pięciu  Fiatów 

126p. We wszystkie z 

nich włożyliśmy ogrom 

pracy. Najwięcej wysiłku 

wymagała przeróbka Ca-

brio i malucha wersji 

Sport , natomiast najdłuż-

szego maluszka 

“limuzynę” kupiliśmy 

praktycznie po ukończe-

niu podstawowych prac 

związanych z jego budo-

wą. 

Wiążesz swoją przy-

szłość z motoryzacją? 

Jestem absolwentem Technikum 

Mechaniczno- Budowlanego w 

Radomsku, gdzie uzyskałem za-

wód technik pojazdów samocho-

dowych, z którym tak naprawdę 

wiążę swoją przyszłość. 

 

Marcin Jaguścik swoja postawą 

udowadnia, że warto realizować 

plany, rozwijać zainteresowania 

i spełniać marzenia. 
 
       Rozmawiała Daria Bujacz 
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We all know how important is the 
knowledge of a foreign language in 
everyday life. For this reason the 
department of the English lan-
guage has decided to invite to our 
school representatives of the most 
important examination centers. 
They offer different types of lan-
guage examinations with interna-
tional certification . The aim of 
those meetings  is to realize our 
youth the importance and useful-
ness of foreign languages in the 
environment : school, work , 
home . 
On 3rd April took place our first pres-
entation . ETS ( Educational Testing 
Service ) is the largest testing organi-

zation in the world. It is a leader in the 
creation of objective and reliable lan-
guage tests and tools to support the 
learning of foreign languages to gov-
ernments , ministries , government 
agencies and companies and corpo-
rations. The presentation was hosted 
by Mrs Aleksandra Makowska - ETS 
regional expert and also a lecturer in 
English philology department of the 
University of Lodz . At the end of the 
meeting she drew the prizes. Patricia 
Rydz I lma and Naomi Ryduchowska 
II lmb were given the opportunity to 
free accession to the TOEIC test and 
obtain the certificate of international 
English language . They will be able 
to do it at BEST WAY the only lan-

guage school in Radomsko which is 
an accredited partner of ETS.  
More information about the examina-
tions of ETS you will find on: 
www.etsglobal.org and 
www.bestway.com.pl 
The next meeting will be held in late 
April. This time we will present the 
representatives of the British Counci
    
    CW  

Everyone who wants to join us con-

tact: Mrs Wioletta Ciupińska – ZSP1 

English teacher.  

If you do it, I’m sure you will get better 

marks from English.  

That is the section which should help you 

understand English grammar. To see more 

visit: https://www.facebook.com/thezeroarticle 

 

On Monday, 28th April there was 

held another meeting to raise 

awareness of young people of how 

important is the knowledge of for-

eign languages.  This time we 

hosted a representative of the British 

Council Examination Centre. Mrs 

Katarzyna Machura showed our stu-

dents the presentation about the 

types of examinations with the inter-

national 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 

If you want to be a millionaire, 

read English books 

and be aware of 

what happens in 

the World. 

Seriously, we sug-

gest you built up 

your vocabulary 

and feel better dur-

ing 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 ap-

propriate 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 

ENGLISH CERTIFICATES  



Rynek samochodów elek-

trycznych ma szansę w tym i 

przyszłym roku zdobyć więk-

sze znaczenie, niż to miało 

miejsce w latach po-

przednich. To samo tyczy się 

pojazdów zasilanych innymi 

rodzajami paliw alterna-

tywnych.  

Zasilanie pojazdów samochodo-

wych tymi metodami to nie no-

wość, ale najbliższy 

czas pokaże, czy i 

jaki sukces odniosą 

modele proponowa-

ne przez czołowe 

marki samochodo-

we. W osiągnięciu 

sukcesu elektrona-

pędu znacznie mogą 

pomóc pojazdy wyposażone w 

system range extender oraz hy-

brydy ładowane z gniazdka do-

mowego, czyli typu plug-in.  

Koncern General Motors postawił 

na wspomniany range extender, 

który pozwala znacznie zwięk-

szyć zasięg pojazdu elektryczne-

go, napędzając prądnicę niewiel-

kim silnikiem spalinowym. Wię-

cej przykładów można znaleźć z 

techniką typu plug-in. Tutaj 

Volvo ma powody do dumy, po-

nieważ właśnie ta marka produ-

kuje już pierwszy na świecie po-

jazd hybrydowy tego typu, ale z 

silnikiem Diesla. Mowa tu o mo-

delu V60 Plug-in Hybrid. Podbój 

rynku pojazdów elektrycznych 

zapowiedział też Ford ze swoim 

modelem Fusion Plug-in oraz bli-

żej nieznaną limuzyną wyższej 

klasy. Również modele Mondeo 

oraz C-Max mają posiadać tego 

typu zasilanie. Renault także ofe-

ruje ciekawy wariant wypożycza-

nia naładowanej baterii do swoje-

go modelu Zoe. Marka Nissan 

zapowiada europejską premierę z 

modelem Leaf, w którym zasięg 

został powiększony ze 175 do 228 

km. Pozostałe przykłady tej tech-

niki to: Toyota Yaris Hybrid, Au-

di R8-E-tron, BMW i3. We 

wszystkich rozwiązaniach typu 

plug-in główny problem technicz-

ny leży po stronie sposobu maga-

zynowania energii elektrycznej,  

czyli akumulatorów i baterii. Naj-

bardziej sprawdzają się akumula-

tory litowo-jonowe, które oferują 

najlepszą gęstość zmagazynowa-

nia energii oraz poprawione tech-

nologicznie litowo-siarkowe i li-

towo-powietrzne. Rozpowszech-

nianie pojazdów hybrydowych 

spotyka się z jeszcze jednym pro-

blemem, tym razem administra-

cyjnym. Objawia się on brakiem 

dopłat do tego typu napędu w sa-

mochodzie lub brakiem preferen-

cyjnych cen za energię elektrycz-

ną 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 samocho-

dów za pomocą gazu ziemnego. 

Można już zamówić cztery mode-

le, a dodatkowo w tej technice ma 

się pojawić też Golf. Również 

Skoda oraz Seat wypuściły mode-

le Mii oraz Citigo. Natomiast Au-

di rozpoczyna produkcję wła-

snego paliwa, którym jest synte-

tyczny metan (SNG) produkowa-

ny przy użyciu źródeł odnawial-

nych, czyli za pomocą elektrowni 

wiatrowych.  

Jak widać na wyżej zamieszczo-

nych przykładach technika napę-

du pojazdów samochodowych 

idzie w dobrym kierunku. Należy 

jedynie mieć nadzieję, że kon-

struktorom nie staną na drodze 

poważne przepisy administracyj-

ne.  

DD 

Moto Data  

03.11.1900r. – pierwsza amery-

kańska wystawa samochodów 

(Nowy Jork);  

04.11.1939r. – zaprezentowano pro-

totyp klimatyzacji samochodowej 

(Chicago);  

05.11.1895r. – patent na automobil 

napędzany benzyną (George B. Sel-

den);  

06.11.1951r. – z taśmy montażowej 

zjechał pierwszy egzemplarz War-

szawy 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 innowa-

cyjne zawieszenie z drążkiem skręt-

nym (Ferdynand Porsche);  

19.11.1954r. – pierwszy automat do 

pobierania opłat za przejazd samo-

chodem (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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Napędy alternatywne 
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17 października 2014  w Ja-

sieniu odbył się Bieg na 

Orientację, w którym udział 

wzięły wszystkie szkoły ra-

domszczańskie. Najlepsza 

okazała się nasza szkoła, 

którą reprezentowali Karoli-

na Kubiak, Kuba Żółciński i 

Krystian Kałdoński.     (red.) 

Miło nam poinfor-

mować, że Mistrza-

mi Powiatu Ra-

domszczańskiego w 

tenisie stołowym zo-

stali uczniowie na-

szej szkoły. 

W kategorii  chłop-

ców to: Mateusz 
Winkler, Sebastian Kaczma-

rek oraz Patryk Pęczkowski.  

Ale mamy tez mistrzynie! Są 

to : Kinga Molka, Katarzyna 

Kowalczyk, Dominika Baka-

larz oraz Klaudia Szumacher.  

Gratulujemy!             ( red.) 

Najlepsi w Biegu na 

Orientację 

Za nami kolejne występy 

uczniów w zawodach sporto-

wych, niektóre z sukcesami, 

inne zakończone niepowodze-

niem, lecz zaangażowania i wo-

li walki nikomu nie brakowało. 

Drużyny chłopców i dziewcząt 

wzięły udział w zawodach piłki 

ręcznej, jednak zakończyliśmy 

swój udział w fazie grupowej 

turnieju. Braliśmy także udział 

w zawodach pływackich. Szta-

fety nie przyniosły nam sukce-

sów, natomiast w indywidual-

nych XXV Mistrzostwach Po-

wiatu Radomszczańskiego or-

ganizowanych przez WOPR 

sukcesy odniósł Bartosz Dłu-

bak z klasy III LDS  ( pierwsze 

miejsce w stylu klasycznym i 

trzecie miejsce w stylu dowol-

nym). Pływakami opiekowała 

się mgr Paulina 

Grotowska. W 

listopadzie roz-

poczęły się ligi 

siatkarskie 

chłopców i 

dziewcząt, w 

których trady-

cyjnie występu-

ją drużyny 

„Mechanika”. 

Trenerem chłop-

ców jest mgr Sebastian Bajon, a 

dziewcząt mgr Robert Koniar-

ski.  Zachęcamy do przycho-

dzenia na mecze i dopingowa-

nia naszych kolegów i koleżan-

ki. Nasi uczniowie biorą udział 

także w licznych treningach i 

turniejach strzeleckich, co miej-

my nadzieję przyniesie szkole 

kolejne tytuły. Nauczyciele wy-

chowania fizycznego serdecz-

nie zapraszają na sportowe za-

jęcia pozalekcyjne.  

  

         Tomasz Walioszczyk 

SPORTOWE WYSTĘPY NASZYCH UCZNIÓW   

Sukces w tenisie stołowym 
 



„Jak się cieszę, że Cię widzę!” - Każde kłamstwo ma jakiś powód 
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Kłamstwo to nasz chleb 

powszechni. Jesteśmy 

okłamywani codziennie i to 

wszyscy bez wyjątku. Choć 

generalnie gardzimy 

kłamstwem, skłamać zdarzyło 

się każdemu. Oszukiwanie 

zawsze jest niebezpieczne i to 

nie tylko dlatego, że prawda 

może wyjść na jaw, a my 

stracimy twarz, ale również 

dlatego, że podkopuje zaufanie, 

niszczy relacje i oddala ludzi od 

siebie. Kłamstwo wydaje się 

nam często wygodniejsze od 

prawdy. Jest sposobem na 

uniknięcie nieprzyjemnych 

sytuacji, choć często tylko 

chwilowym. Kłamiemy więc w 

czasie rozmów o pracę, na 

spotkaniach towarzyskich i 

randkach, podlizujemy się 

przełożonym. Ponad 60 % 

naszej rozmowy ma charakter 

kłamliwy. 80 %  naszych 

kłamstw to tak zwane „kłamstwa 

czyste”, czyli te, gdy zdajemy 

sobie sprawę, że mijamy się  z 

prawdą. Pozostałe 20 %  to 

przemilczenia, półprawdy i 

koloryzowanie, czyli 

upiększanie rzeczywistości. 

Dlatego jeśli zdarzy ci się 

skłamać, warto zadać sobie 

pytanie, dlaczego to zrobiłeś? 

Czy wynikało to    z chęci 

uniknięcia kary? Oszukiwałeś, 

by uniknąć przykrości np. 

negatywnej reakcji nauczyciela 

lub rodzica, a może bałeś się 

przyznać do błędu, do tego że 

zapomniałeś o czymś ważnym 

lub złamałeś słowo. A może 

powodem Twojej nieszczerości 

była chęć zdobycia nagrody i  

przekonanie, że aby osiągnąć 

sukces, trzeba dążyć do niego, 

nie oglądając się na innych. 

Liczy się nagroda, a nie sposób 

jej osiągnięcia. Dlatego też 

często oszukujemy, aby 

osiągnąć swój cel, np. zdać do 

następnej klasy. Częstym 

powodem naszego kłamstwa jest 

ochrona siebie. Wolimy widzieć 

siebie takimi, jakimi 

chcielibyśmy być, niż jesteśmy. 

Stosujemy w tym celu wiele 

mechanizmów obronnych. 

Przekonujemy siebie, że palimy 

mniej niż w rzeczywistości i że 

w każdej chwili możemy zerwać 

z nałogiem, albo że spóźniamy 

się  na lekcje nie przez własną 

opieszałość, tylko przez głupie 

korki. Ignorujemy niewygodne 

informacje, które naszym 

zdaniem do nas nie pasują, by 

ochronić swój subiektywny 

obraz siebie. Niekiedy mamy do 

czynienia z ludźmi, którzy 

naruszają nasze osobiste granice. 

Wtedy bardzo często uciekamy 

się do kłamstwa, by zachować 

swoją prywatność. A przecież 

zamiast kłamać, lepiej 

asertywnie odpowiedzieć, np. 

„To bardzo osobiste sprawy, 

zachowam je dla siebie”. 

Oszukujemy, ponieważ sądzimy 

że powiedzenie prawdy zepsuje 

nasze relacje, sprawi komuś 

przykrość. Kłamiemy, kiedy 

chcemy ochronić drugą osobę, 

kiedy wydaje nam się, że 

powiedzenie jej prawdy może 

być dla niej bolesne. „Jakie 

pyszne ciasto!” – chwalimy 

zakalec, by nie zranić uczuć 

gospodyni. Obdarowani niezbyt 

trafionym prezentem mówimy, 

że właśnie o czymś takim 

marzyliśmy. Komplementujemy 

koleżankę, że wygląda 

znakomicie w nowej bluzce, 

chociaż myślimy co innego. Tu 

pozostaje pytanie, czy 

powiedzenie drugiej osobie 

prawdy, nawet bolesnej, nie jest 

wyrządzeniem jej mniejszej 

krzywdy niż zabicie w niej 

zaufania do nas? Kłamiemy, aby 

nie doprowadzić do konfliktu, 

awantury. Powiedzenie 

dziewczynie, że spóźniłeś się, bo 

uciekł ci tramwaj, wywoła co 

najwyżej drobnego focha. 

Prawda o tym, że chciałeś 

dokończyć oglądać mecz w 

telewizji, może wywołać 

awanturę. 

 Powodów kłamstwa może być 

wiele, choć nie wszystkie sobie 

uświadamiamy. Warto je znać    

i wykorzystywać tę wiedzę do 

zrozumienia zachowania.  

Przeważnie kłamiemy ze 

strachu, różnica polega tylko na 

tym, czego się boimy. Jeśli 

poradzimy sobie ze strachem, 

potrzeba kłamstwa przestanie 

istnieć, choć założenie, że uda 

nam się przez całe życie być 

całkowicie szczerym w każdej 

sytuacji, jest raczej mało 

prawdopodobne do spełnienia. 

Do takiego ideału warto jednak 

dążyć, lecz zanim zaczniemy 

kogoś osądzać jako łgarza, 

policzmy, ile razy sami 

skłamaliśmy od początku dnia.  
 

psycholog szkolny 

Julitta Kulka 



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 rozpiera-

jącą je energię. Nudne lekcje 

zniechęcają Skorpiona i zachę-

cają do rozrabiania.To 

typowi "przywódcy 

klasowi". Ulubione 

przedmioty: języki obce, 

matematyka, fizyka. 

STRZELEC: zdolny, by-

stry, gadatliwy, umie dy-

skutować i przekonywać. 

Do szkoły chodzi z chę-

cią. Lubi konkursy i olim-

piady, często je wygrywa. 

Strzelce szybko się uczą, 

mają dobrą pamięć i dużo 

znajo-mych, lubią dysku-

tować na wszystkie te-

maty. Rywalizacja, 

konkursy, olimpiady, 

testy to dla nich nowe 

wyzwanie. Ulubione przedmi-

oty: geografia, wiedza o społec-

zeństwie, język polski. 

BARAN: pilny i obowiązkowy, 

szybko się uczy, spokojny, 

wzorowy uczeń, lubią go nauc-

zyciele. Barany mają bujną 

wyobraźnię. Chociaż nie prze-

padają za szkołą, to nie mają 

problemów w nauce. Starannie 

prowadzą zeszyty, zawsze są 

przygotowane do lekcji. Ulu-

bione przedmioty: biologia, 

chemia, plastyka. 

RAK: Pracowity, dokładny, 

bardzo odpowiedzialny i roz-

sądny, a do tego wyjątkowo 

zdolny - prawdziwy wzór, cho-

ciaż za szkołą nie przepada. Ra-

ki są zdolne, bystre, łatwo się 

uczą, szybko zapamiętują wia-

domości. To zwykle samotnicy, 

lubią czytać książki i pracować 

albo grać na komputerze. Do 

szkoły chodzą z poczucia obo-

wiązku i niezbyt za nią przepa-

dają. Ulubione przedmioty: 

podstawy przedsiębiorczości, 

wychowanie fizyczne, muzyka. 

LEW: oryginalny i pomys-

łowy, wszystkich w szkole zna, 

lubi dyskutować i popisywać 

się wiedzą, nauka to dla niego 

przyjemność. Lwy to istoty nie-

zwykle ruchliwe, energiczne, 

żywiołowe. Z chęcią chodzą do 

szkoły, lubią ruch i zmiany. Z 

łatwością uczą się przedmiotów 

humanistycznych, mają bujną 

wyobraźnię, czasem nawet sza-

lone pomysły. Ulubione przed-

mioty: język polski, historia. 

BLIŹNIĘTA: klasowy gaduła, 

każdego rozbawi, wyczyta każ-

dą ciekawostkę, wszędzie go 

pełno. Bliźnięta szybko się 

uczą, są ciekawskie, bystre i 

inteligentne. Interesują je 

bardzo różnorodne dziedziny 

nauki, lubią szperać w książ-

kach i nawet nauczycieli 

zaskakiwać wyczytanymi now-

inkami. 

Są gadatliwe, zadają zwykle 

mnóstwo pytań. 

Ulubione przedmioty: język 

niemiecki, fizyka.  

WODNIK: chodzi za nim nie-

szczęście, dla do-

bra cywilizacji 

powinien żyć na 

bezludnej wyspie 

i zaprzyjaźnić się 

z papugami. Bywa 

bezmyślny i bun-

towniczy. Sprawy 

szkolne komplet-

nie go nie intere-

sują. Panicznie 

boi się wody, my-

je się tylko pod-

czas deszczowej 

pogody.  

RYBY: do ryb 

osobnik o zdrowej 

psychice nie po-

winien się zbliżać. Często pła-

czą i trzeba mieć do nich aniel-

ską 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 die-

cie. Jej zwierzęta domowe pa-

dają z głodu od diety makrobio-

tycznej. Wszystkich próbuje 

przekonać do swoich racji. Czę-

sto strzela fochy i nie przyjmuje 

krytyki, choć sama uwielbia 

krytykować. Boi się chodzić na 

lekcje, bo zazwyczaj jest nie-

przygotowana !  
  Wróżki Greta i Doris  

PseudoHOROSKOP 
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