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Na wstępie wielki ukłon 

w stronę redaktorów, 

którzy już opuścili mury 

naszej szkoły. Dzięki 

Wam my, medialno- tu-

rystyczni, nauczyliśmy 

się wiele, aby nasza ga-

zetka  brylowała. 

Co tu dużo gadać ? Wa-

kacje, wakacje wakacje 

… ostatnie poprawki, 

cudne słońce na niebie… 

Wszyscy oczekują 26 

czerwca, kiedy to za-

brzmi  ostatni dzwonek… Ostatnie tygodnie zmagań, 

ciężkiej harówki, ale było warto. 

Już teraz z tego miejsca cała Redakcja ,, SUPERME-

CHANIKA” życzy wszystkim nauczycielom, uczniom, 

pracownikom naszej szkoły błogiego i spokojnego odpo-

czynku, aby ten wakacyjny czas był okresem wyluzowa-

nia, nabierania sił i energii na wrzesień, który jeszcze 

daleko. ,, Wakacje, znów będą wakacje, na pewno mam 

rację , wakacje będą znów” . 

Teraz to już tylko ostatnie dopinki planowanej wczaso-

manii, bo przecież ,, Holidays is beautiful”. Te miesiące 

to czas oddechu. Najlepszych imprez w świetnych gro-

nach, nowych znajomości i mocy boskich wspomnień.  

 

       redaktor naczelny 
Adrian Kluska 
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Z ekologią za pan brat!  

Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

Ania Grot z Klubu Młodego 

Samorządowca zajęła I miej-

sce w konkursie organizowa-

nym w Publicznym Gimna-

zjum nr 3 na najlepsze hasło 

wyborcze w ramach realizo-

wanego przez gimnazjum 

projektu „Wiem, dlaczego wy-

bieram”. Uczenni-

ca III LO w Me-

chaniku otrzymała 

kupon na kwotę 

360 zł (Solpark) 

oraz pamiątkowy 

dyplom. Gratuluje-

my!   ( red.) 

17 kwietnia odbył się w naszej 

szkole finał III edycji Powiato-

wego Konkursu Wiedzy Przy-

rodniczej "Środowisko, Przyro-

da, Człowiek" organizowanego 

dla uczniów klas III gimnazjum 

z naszego powiatu. Konkurs ma 

na celu propagowanie wiedzy 

przyrodniczej, rozwijanie świa-

domości ekologicznej i podstaw 

prozdrowotnych uczniów, moty-

wowanie ich do poszerzania wie-

dzy z tej dziedziny, którą mogą 

wykorzystać także podczas egza-

minu gimnazjalnego. Pierwszy 

etap konkursu odbył się w szko-

łach, natomiast nasza placówka 

miała zaszczyt gościć wszyst-

kich finalistów i wyłonić 

"najlepszych z najlepszych". Po 

napisanym teście uczniowie mo-

gli posilić się pysznymi ciastami 

oraz serkami ufundowanymi 

przez OSM Radomsko. Aby nie 

nudzić się podczas oczekiwania 

na wyniki, czas dla konkursowi-

czów został do-

kładnie zaplano-

wany. Mogli zwie-

dzić naszą szkołę, 

obejrzeć pokaz fit-

ness, musztrę wy-

konaną przez klasę 

mundurową, zaję-

cia z geodezji oraz 

energetyki odna-

wialnej. Gościli-

śmy także panią 

Magdalenę Jurek z 

działu Ochrony Środowiska 

Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej w Radomsku, która 

przedstawiła prezentację na te-

mat odnawialnych źródeł ener-

gii. Na koniec zostały ogłoszone 

wyniki i wręczone nagrody, 

ufundowane przez PGK w Ra-

domsku, ES BANK Bank Spół-

dzielczy oraz Starostwo Powia-

towe w Radomsku. Uczniowie z 

uśmiechem na twarzy opuszczali 

teren naszej szkoły, a organiza-

torom towarzyszyła satysfakcja z 

udanego konkursu. 

 
Angelika Iwanowicz, I LMT 

Wiem, dlaczego wybieram 



W dniu 15 kwietnia 2015 ro-
ku w świetlicy szkolnej zo-
stał podsumowany między-
przedmiotowy projekt edu-
kacyjny pod hasłem ”Aby 
Polska była Polską”. Głów-
nym celem tego przedsię-
wzięcia było uwrażliwienie 
młodzieży na sprawy naro-
dowe poprzez różne formy 
działań edukacyjnych .  
W ramach projektu ucznio-
wie pod okiem nauczycieli 
przygotowywali prezentacje 
multimedialne związane z 
tym tematem ,brali udział 
zajęciach przygotowujących do 
konkursów, recytowali poezję 
patriotyczną, pisali prace lite-
rackie .Jako podsumowanie 
wszystkich działań uczniowie 
przygotowali lekcję prawdzi-
wego patriotyzmu na temat: 
„Patriotyzm w oczach młodzie-
ży” ,podczas której  społecz-
ność naszej szkoły zobaczyła 

efekty ich pracy. W czasie lek-
cji można było usłyszeć kon-
cert piosenek i pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu 
uczniów 
klas:3lmb,3lds,1lmt,1zs, po 
którym uczennice klasy 3lma 
zaprezentowały wiersz 
T .Różewicza „Moja Ojczy-
zna” ,film pokazujący współ-

czesny patriotyzm oraz pre-
zentacje multimedialne doty-
czące różnych etapów historii 
naszego kraju .W realizację 
projektu, którego autorką jest 
mgr Anna Wojciechowska,  
w szczególny sposób zaanga-
żowały się nauczycielki języka 
polskiego i  WOK-u . 
    AW 
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W mojej Ojczyźnie 

Beautiful story 
  28 kwietnia 2015 r. odbył się konkurs 
na najpiękniejsze opowiadanie w języ-
ku angielskim. Uczestnicy mieli do wy-
boru dwa tematy - pierwszy to:  „My 
favourite Holiday Memory”, a drugi: „A 
Story on Tolerance”. Jury oceniło prace 
pod względem walorów literackich, po-
prawności gramatycznej, kompozycji 
oraz bogactwa językowego. Na podium 
znaleźli się uczniowie klas drugich: 
pierwsze miejsce zajął uczeń klasy      
II TSG - Kamil Morawiec, drugie miej-
sce zajęła Beata Nowak z klasy II LMA 
i z tej samej klasy uczennica Dominika 
Bakalarz zajęła III miejsce. Jury przy-
znało też wyróżnienie, które powędro-
wało do Piotra Mularczyka z klasy        
II TME. 

Klaudia Szumacher, I LMT 



Szkolny Klub Tu-

rystyczny „BESKID” 

zorganizował dwudniową 

wycieczkę w dniach 8-9 

czerwca w polskie góry. 

Pod szkołą po godzinie   

6 zaczęli się gromadzić 

uczniowie i już o 6.30 

wyruszyli do Żabnicy. 

Podróż autokarem była 

dosyć długa. Następnie 

ponad cztery godziny po-

dążaliśmy do położonego  

1290 m n.p.m. schroniska 

na Hali Lipowskiej. Wej-

ście szlakiem było wy-

czerpujące, jednak warto 

było się pomęczyć, aby podzi-

wiać malownicze górskie wi-

doki. Wieczorem uczestnicy 

wycieczki 

wyszli na 

krótki spacer, 

a po powrocie 

rozpalili ogni-

sko. Drugiego 

dnia z rana 

tuż po śniada-

niu zaczęło 

się sprzątanie 

pokoi i pako-

wanie do wyj-

ścia. Niestety, słaba 

kondycja wyciecz-

kowiczów nie po-

zwoliła na 

pokonanie 

szlaku na 

Pilsko, 

dlatego 

tuż po  

10.00. 

wyruszyli 

szlakiem w dół.  Po 

dotarciu do autoka-

ru uczniowie poje-

chali do Węgierskiej Górki, 

gdzie mieli trochę  wolnego 

czasu. Około godziny 17.00.  

autobus wyruszył w stronę 

Radomska. Oczywiście, w 

drodze powrotnej nie mogło 

zabraknąć pewnej atrakcji, 

którą był McDonald’s. Przed 

godziną 21.00. autobus był w 

Radomsku. Wycieczka była 

udana, pogoda idealna i na 

pewno te dni zostaną w pa-

mięci uczestników na długo.      

 
Natalia Ślusarska, I LMT 

S T R .  5  Z  Ż Y C I A  S Z K O Ł Y  

Na sam szczyt 



 Dnia 20.04.2015 roku w Me-
chaniku odbyło się spotkanie 
młodzieży  z klas LO, TMB, 

ZSZ z przedstawicielami 
Klubu Abstynenckiego 
„Można Inaczej”,  na któ-
rym to pani prezes Joan-
na Żurek w ciekawy spo-
sób przedstawiła uczniom  
model rodziny z proble-
mem alkoholowym. Nato-
miast pani Maria Balter 
przedstawiła historię 
swojej rodziny i okolicz-
ności , w jakich  trafiła do 
klubu  dla współuzależ-
nionych .Młodzież została 
poinformowana, gdzie 

może szukać pomocy i jak się 
zachować w sytuacji, kiedy 
ktoś z członków rodziny ma 

problem z alkoholem. 
 Na koniec uczniowie biorący 
udział w spotkaniu zostali 
wyposażeni w ulotki i broszu-
ry Państwowej Agencji Roz-
wiązywania Problemów Al-
koholowych oraz numery te-
lefonów do lokalnych insty-
tucji zajmujących się pomocą 
rodzinom z problemami alko-
holowymi. 
  Spotkanie to był początkiem 
całego cyklu działań i spo-
tkań profilaktycznych  w ra-
mach Szkolnych Dni z Profi-
laktyką. 

Agnieszka Kułak 
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        Można Inaczej 

                                                     „Zryw Wolnych Serc” 

Akcja ,,Profilaktyka i 
Ty” została zainspiro-
wana przez Komendę 
Policji przy udziale urzę-
dów miast,  stowarzy-
szeń oraz pedagogów. 
Mechanik czynnie przy-
łączył się do ogólnopol-
skiej akcji ,, Zryw wol-
nych serc”, która była 
ściśle związany z PaT. 
1 czerwca uczniowie 
naszej szkoły ( klasy 
2LMA i 2TSG) pod czuj-
nym okiem pani Agaty Pawłow-
skiej wykonali plakaty, na któ-
rych widniały napisy ,, Lepiej 
zapobiegać niż leczyć” ,, Narko-
tyki= samotność”. 
Z tym wspaniałym happenin-
giem wyruszyli do sąsiedniego 
Drzewniaka, gdzie odbyła się 

projekcja  filmu o tematyce pro-
filaktycznej. Następne została 
odczytana odezwa do społe-
czeństwa .        
 W wydarzeniu udział wzięły 
także ważne osobistości z Ra-
domska: starosta, komendant 
policji, młodzież z różnych szkól 

oraz przedstawiciele PaT-u z 
terenu radomczańskiego. 
Jednym z ważniejszych punk-
tów tego dnia był symboliczny 
gest uderzania pięścią w klatkę 
piersiową- symulacja bicia serca 
przez 60 sek. 

Adrian Kluska, I LMT 
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30 kwietnia w ZSP nr1 

odbył się Szkolny 

Dzień Profilaktyki. Z 

tej okazji dla uczniów 

przygotowano liczne 

atrakcje i ciekawe wy-

kłady. Przyjechał do 

nas m.in.. pan Sławo-

mir Witkowski z ra-

domszczańskiego klu-

bu AIKIDO. 

Klasy naszej szkoły 

miały możliwość spo-

tkać się z psycholo-

giem mgr Michaliną 

Gabryś. Można było 

obejrzeć też spektakl o 

realizowaniu własnych 

pasji i tolerancji i wziąć 

udział w zawodach spor-

towych.  

Jedną z największych 

atrakcji był przyjazd żoł-

nierzy z Mazowieckiego 

Oddziału Żandarmerii 

Wojskowej, którzy poka-

zali projekt edukacyj-

ny  "Pirat uliczny - sku-

tek tragiczny". 

Wszyscy chętni mogli 

skorzystać z wielu cieka-

wych symulatorów przy-

gotowanych przez żołnie-

rzy. Wychowankowie na-

szej szkoły mogli zrobić 

slalom, mając na oczach 

alkogogle, a to nie nale-

żało do prostych zadań, 

o czym większość się 

przekonała. 

Można było odbyć krótką 

podróż symulatorem 

zderzeń, który chyba wy-

woływał największy 

strach wśród uczniów. 

Na jednym z urządzeń 

można było spróbować 

przejechać się autem, 

patrząc na obraz oczami 

osoby pod wpływem al-

koholu.  

Ostatnią atrakcją była 

prelekcja dotycząca 

narkotyków i dopala-

czy. 

Jedno jest pewne, 

uczniowie dzięki tym 

spotkaniom nie tylko 

mogli się czegoś na-

uczyć, ale jednocześnie 

bardzo dobrze bawić. 
 

Karolina Bujacz, I LMT 

Baaardzo udany dzień! 



12 maja w piękny słoneczny 
poniedziałek klasa I LMT 
wraz z opiekunami:  Anna Po-
korą, Beatą Jabłońską i  Ma-
riolą Świderską wybrała się 
na wycieczkę pociągiem do 
planetarium w Częstochowie.  
Humory dopisywały, słońce 
świeciło, więc nie było żad-
nych przeciwwskazań, aby 
nawet we wczesnych godzi-
nach porannych dotrzeć na 
dworzec PKP i jechać do Czę-
stochowy. Nie brakowało 
zdjęć ,,selfie”, kawałów i 
śmiechu. Po krótkiej podróży  
uczniowie odnaleźli kopułę 
planetarium i każdy udał się 
do środka. Na projekcji były 

przedstawione filmy o świe-
tle, które wydobywa się z ha-
logenów i zagraża poniekąd 
gwiazdom i  niebu, a także o 
kolorach, które nas otaczają. 
Zgaszone światło dawało lep-
szy efekt, a projektor w 
kształcie półokręgu wydawał 
się być niebem. Opiekunowie 
wraz z uczniami z wielkim 
zainteresowaniem oglądali 
projekcje, jednak nie wszyst-
kim przypadły do gustu.  Po 
skończonym seansie wszyscy 
zebrali się w stronę wyjścia, 
niektórzy musieli zjechać 
windą, wydawałoby się, że z 
przemęczenia.  Za dobre za-
chowanie, uczniowie mieli 

okazję „zahaczyć” o Galerię 
Jurajską, gdzie mogli zjeść, a 
także zrobić małe zakupy. Po 
udanym dniu wróciliśmy 
szczęśliwie do Radomska. 
Niektórzy zdążyli na swoje 
ostatnie autobusy, a niektó-
rzy musieli oczekiwać na ko-
lejne. Takich dni jak ten  nie 
da się opisać słowami.  Klasa 
medialno- turystyczna bar-
dzo chwaliła sobie ten wy-
pad. Po skończonym dniu sły-
chać było pozytywne komen-
tarze zarówno z ust nauczy-
cieli, jak i samych uczniów. 
 

Adrian Kluska, I LMT 
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Częstochowa da się lubić 

29 kwietnia w murach na-

szej szkoły miało miejsce 

niezwykłe zdarzenie.  

Pod wodzą pana Pawła 

Dudka i uczniów z kla-

sy III TB odbyły się 

,,wybory prezydenc-

kie” .Każdy miał prawo 

zagłosować, nawet gdy 

nie miał skończonych 

18 lat. „Prawdziwe” 

karty i urna oddawały 

atmosferę wyborów, a i 

zainteresowanie było du-

że. W bieżącym roku fre-

kwencja wyborów wynosi-

ła ponad 50 % .Prawdziwi 

głosujący powinni  pamię-

tać, że ich głos może 

zmienić  wszystko, a losy 

naszego kraju leżą tylko 

w rękach obywateli, bo  

,, Ich głos- ich zdanie”, 

którego nikt nie może 

zmienić, podważyć, czy 

też skrytykować. 
Adrian Kluska, I LMT 

 

,, Wybieramy, Polskę zmieniamy” 



Poznawanie tajników zawodów 
technicznych nie musi być nud-

ne i polegać jedynie na pogłę-
bianiu wiedzy teoretycznej z 
podręczników szkolnych. Do-

skonale przekonuje się o tym 
młodzież naszej szkoły kształ-
cąca się w zawodzie technik 

geodeta.  
Nauczyciele przedmiotów zawo-
dowych: budowlaniec mgr inż. 

Anna Roksela oraz geodeta 
mgr inż. Damian Pawlikowski 

zorganizowali w klasie II TG 
ćwiczenia terenowe poza ob-
szarem ZSP nr 1 mające na ce-

lu wyznaczenie rzędnych wyso-
kościowych działki z zabudową 
jednorodzinną.   

„Pomysł narodził się po rozmo-
wie z młodymi inwestorami, 
którzy podczas wiosennych roz-

topów i nasilonych opadów 
deszczu nie mogą bez kaloszy 
przejść przez swoje podwórko 

przypominające małe jeziorko” 
– mówi Anna Roksela. Główną 
przyczyną tej sytuacji jest gli-

niane, nieprzepuszczalne pod-
łoże. Aby mieć pewność, czy 
dany teren jest równy, czy wy-

stępuje jakiś spadek, należy 
wskazać właścicielom, gdzie 
znajduje się najniższy/

najwyższy punkt  i jak powinni 

zaplanować ewentual-
ne odprowadzenie wo-

dy. 
„Jednym z przedmio-
tów geodezyjnych są 

ćwiczenia terenowe, w 
trakcie których ucznio-
wie uczą się obsługi i 

zastosowania wysokiej 
jakości sprzętu geode-
zyjnego. Pomiar na ob-

szarze prywatnej pose-
sji to codzienność za-

wodu geodety, im 
szybciej młodzież się o 
tym przekona, tym le-

piej” – twierdzi Damian 
Pawlikowski. 
Właściciele nierucho-

mości pozytywnie zare-
agowali na propozycję 
„wtargnięcia”                       

10-osobowej grupy na ich 
działkę i dwugodzinne zamie-
szanie – mówią nauczyciele. 

„Cieszę się z efektów– powie-
dział nam właściciel posesji pan 
Tomasz - mam teraz wiedzę                      

na temat ukształtowania moje-
go terenu, zorientowałem się, 
w jaki sposób zaplanować jego 

utwardzenie (kostkę brukową) 
oraz zieleń, która pomoże  
w walce z nadmiarem wody”. 

Korzyść jest obustronna, ponie-
waż jeszcze ucząca 
się młodzież świet-

nie poradziła sobie 
w realnych warun-

kach pracy geode-
ty.  
Zajęcia przebiegały 

w miłej atmosfe-
rze, dostaliśmy 
szczegółowe wy-

tyczne, w każdej 
chwili mogliśmy 
liczyć na pomoc ze 

strony nauczycieli. Pomiary by-
ły na bieżąco dokumentowane     

w postaci szkicu sytuacyjno – 
wysokościowego. „To fajnie 
móc tak poćwiczyć poza szkołą, 

prawie jak byśmy byli w praw-
dziwej pracy. I mieliśmy dużo 
szczęścia ….. w ostatniej chwili 

uciekliśmy przed gwałtowną 
ulewą” – mówią praktykanci. 
„Mamy nadzieję, że taka forma 

zajęć na długo pozostanie w 
pamięci uczniów. Niedługo ru-
szamy z kolejnymi rzeczywisty-

mi pomiarami na terenie szkoły 
– geodeci wytyczą,                 
a budowlańcy wykonają funda-

menty pod urządzenia sporto-
we. Taka współpraca geodezyj-

no – budowlana to codzienność 
dla inżynierów, a my chcemy 
wykształcić absolwentów goto-

wych podjąć pracę a nie takich, 
którzy dopiero się jej uczą” – 
mówią Anna Roksela  i Damian 

Pawlikowski.  
 

AD 
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Teoria w praktyce 



W dniach 10-12 czerwca odbył 
się coroczny biwak klas mun-
durowych organizowany przez 
nasze liceum we współpracy z 
Komendą Powiatową Policji w 
Radomsku i Komendą Hufca 
ZHP, w którym wraz z opieku-
nami uczestniczyli uczniowie 
klas I LMA oraz I LMB. Reali-
zacja biwaku możliwa była 
również dzięki wsparciu, jakie 
corocznie oferuje Urząd Mia-
sta i Starostwo Powiatowe w 
Radomsku. Nad dyscypliną i 
porządkiem mundurowych 
czuwali nasi aspiranci: pan Ce-
zary Krawczyk i pan Tomasz 
Nowicki, o ranną zaprawę fi-
zyczną dbał pan dyrektor Pa-
weł Pichit, natomiast wypeł-
nieniem czasu wolnego 
uczniów zajmowały się panie 
Renata Koniarska, Paulina 
Grotowska i Wioletta Ciupiń-

ska. Uczniowie po dotarciu do 
stanicy harcerskiej w Białym 
Brzegu i krótkim odpoczynku 
zostali uroczyście powitani 
przez Komendanta Policji w 
Przedborzu ,podinspektora 

Mariusza Pawłowskiego. Po 
krótkim apelu mundurowi zo-
stali podzieleni na sześć rywa-
lizujących ze sobą drużyn, w 
których wspólnie walczyli o 
punkty.  Podczas biwaku mun-
durowi byli poddawani róż-
nym próbom oraz wykonywali 

przydzielane 
im zadania. 
Jednym z  
nich było  
przeprowa-
dzenie 
pierwszej 
pomocy 
przedme-
dycznej.  

Sprawdzona została również 
wiedza uczniów z modułu poli-
cyjnego czy edukacji dla bez-
pieczeństwa. Nie obyło się 
również bez nocnych gier tere-
nowych z mapą po lesie. 
Oprócz tego uczniowie uczyli 
się profesjonalnego przepro-
wadzania musztry pod czuj-
nym okiem panów aspirantów 
zarówno w języku polskim, an-
gielskim czy niemieckim, reali-
zując tym samym projekt 
„Mundurowi językowcy”. Swo-
ją wyobraźnią i pomysłowością 
mogli się także wykazać pod-
czas konkursu fotograficznego.  
Natomiast drugiego dnia po-
bytu uczniowie korzystali z 
przygotowanych atrakcji, ta-

kich jak: ściana wspi-
naczkowa, tor przeszkód 
oraz paintball. Każda z 
grup uczestniczyła także 
w module policyjnym 
przeprowadzonym przez 
przedstawicieli policji. 
Jednym z najciekaw-
szych przeżyć był profe-
sjonalny kurs obezwład-

niania  przestępcy, w którego 
rolę wcielali się nasi ucznio-
wie. Wiele emocji budziła pre-
lekcja i pokaz metod zabezpie-
czania śladów. Wieczorami by-
ły organizowane ogniska, pod-
czas których wszyscy razem 
odpoczywali po całym dniu 
wrażeń, wspólnie się integru-
jąc. Obóz zakończył się ape-
lem, na którym odbyło się wrę-
czenie nagród najlepszej dru-
żynie. Każdy z uczestników  
bardzo miło wspomina te kilka 
dni i cieszy się, że mógł je 
przeżyć w przyjaznej atmosfe-
rze. 
 
Karolina Zdzierak i Daria Rokicka, I LMB 
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Mundurowi w Białym Brzegu 



Który z fanów piłki nożnej 
nie chciałby pojechać na 
swój wymarzony mecz, zdobyć 
długo wyczekiwany autograf, 
a nawet zdjęcie z piłka-
rzem? 

W 2012r.na potrzeby Euro 
wybudowano Stadion Narodowy 
w stolicy naszego kraju i 
właśnie tam 14 maja bieżą-
cego roku wybrali się 
uczniowie klas II LS i II 

LMA. 

Dzień obfitował w liczne 
atrakcje, a pani Anna Pi-
chit wiedziała, jak zorga-
nizować wycieczkę , żeby 
wszyscy uczniowie byli za-
dowoleni.  

Najpierw uczestnicy udali 
się na grób patrona naszej 
szkoły- Stanisława Staszi-
ca, później zwiedzali Sta-
rówkę oraz Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Następnie 
udali się na Stadion Na-
rodowy, co szczególnie 
ucieszyło chłopaków z 
klasy sportowej. Mogli 
oni ,,od kuchni” zoba-
czyć, jak przygotowują 
się piłkarze reprezenta-
cji do meczu, jak wyglą-
dają ich szatnie, gdzie 
się relaksują, jak    
wygląda sala konferen-
cyjna oraz studio tele-
wizyjne piłkarskiej re-
prezentacji Polski.  

Być może już niebawem nasi 
uczniowie spełnią swoje ma-
rzenia i zagrają w repre-
zentacji narodowej.  

Warto dodać, że tego dnia 
na stadionie odbywały się 
Targi Książki. 

Wszyscy uczestnicy zgodnie 
twierdzą, że wyjazd był 
bardzo udany i na długo po-
zostanie w ich pamięci. 

 Karolina Bujacz, I LMT 
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Nowa reprezentacja?   

Mechanik gra- cztery dwa! 

Dnia 29 maja 2015 roku na Sta-
dionie Miejskim przy 
ul.Brzeźnickiej w Radomsku od-
był się mecz: pracownicy firmy 

"Indesit" kontra nauczyciele ZSP 
nr 1 w Radomsku. Spotkanie za-
kończyło się wynikiem 4:2 dla 
nauczycieli "Mechanika". To już 

drugi mecz pomiędzy tymi ze-
społami.   ZSP nr 1 współpracuje 
z firmą Indesit w zakresie przy-
gotowania uczniów w zawodzie 
technik mechanik. Od dwóch lat 
kierunek ten jest objęty patrona-
tem Indesitu. Wspólny mecz to 
okazja do integracji i dobrej za-
bawy, a tej na trybunach nie bra-
kowało. Zarówno kibice Mecha-
nika, jak i Indesitu aktywnie do-
pingowali swoich zawodników. 
Dobrej atmosferze towarzyszyła 
słoneczna aura.  

Oskar Błachowicz, ILMT 



     W dniu 17 kwietnia w 
II liceum Ogólnokształ-

cącym im. K.K.  Baczyń-

skiego w Radomsku odbyło 

się uroczyste wręczenie 

nagród w konkursie z ję-

zyka  niemieckiego pod 

nazwą ,, Ich und meine 

Welt”. Konkurs polegał 

na wykonaniu prezentacji 

multimedialnej na temat 

otaczającego nas świata,  

hobby, szkół, grona 

przyjaciół. Dwie absol-

wentki Mechanika: Micha-

lina Rogozińska i Karo-

lina Kowalska zdobyły 

wyróżnienia, a Adrian 

Kluska z klasy I LMT 

drugie miejsce.  Gratu-

lujemy zdobytych nagród 

i życzymy dalszych suk-

cesów w  konkursach.                 

( red.) 

 11 maja uczniowie klasy  I LMB 

odbyli spotkanie w Powiatowej 

Policji w Radomsku. „Środki przy-

musu bezpośredniego i broń pal-

na stosowana w policji” to temat, 

który był tego dnia poruszany. 

Podczas tego spotkania ucznio-

wie mieli okazję zobaczyć z bliska 

prawdziwą broń,  a nawet mogli 

ten sprzęt dotknąć. Również zo-

stali oprowadzeni po komendzie, 

dzięki czemu mogli zobaczyć jak 

wygląda praca w policji.   

 Natalia Ślusarska, I LMT 
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Ich und meine Welt   

JAK NA KRAKOWSKIM RYNKU 

  Kiedy na terenie Mechani-
ka przechadzała się i pro-
wadziła swoje zajęcia żan-
darmeria, w świetlicy 
szkolnej miało miejsce nie-
zwykłe spotkanie. Projek-
tor rozstawiony, laptop, 
farbki i przedziwny strój. 
Co dokładnie miało to zna-
czyć ? Uczniowie mieli oka-
zję wysłuchać wykładu mi-
ma, który przybył do Ra-
domska wprost z przecu-
downego miasta- Krakowa. 
Zaproszony gość opowiadał 
nam w bardzo ciekawy 
sposób o swoim życiu.  Ze 
zwykłego człowieka, bez 
marzeń, czasami też i pie-
niędzy, przemienił się ni-
czym łabędź w barwną po-
stać ze stuprocentową 
charyzmą i otwartością na 

świat. W czasie wykładu 
motywacyjnego przemie-
niał się w swoje alter ego – 
mima, który podążał po 

świecie w poszukiwaniu 
ciekawych ludzi i wrażeń. 
 Kolejno spełniał swoje 
marzenia, zaczął wspinać 
się po górach, wyjeżdżać za 
granicę. Robił to, co kocha.  
Brawa po zakończonym 
wykładzie mogły oznaczać 
tylko jedno- zachwyt za-
proszonym gościem i po-
parcie słów przez niego 
mówionych.  
Na pewno uczniowie Me-
chanika wynieśli z tego 
wykładu wiele dobrego i 
zaczną zmieniać swoje ży-
cie, spełniać marzenia i re-
alizować plany, bo przecież 
każdy jest panem swojego 
losu i tylko od nas zależy, 
jak będzie wyglądało nasze 
życie. 

Dominika Parchyniak, ILMT 

Zajęcia w Komendzie 
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Dnia 24 maja ucznio-

wie Mechanika wraz 

z opiekunami wybrali 

się do Miejskiego Do-

mu Kultury w Radom-

sku na projekcję filmu 

pod tytułem ,, Ja 

też”. Film przypadł do 

gustu młodym wi-

dzom, zarówno z Me-

chanika, jak i innych 

szkół. Każdy oglądał 

go z wielką uwagą. 

Bohaterem  był mło-

dy mężczyzna z ze-

społem Downa.   

Losy człowieka, który bory-

kał się ze swoją ,,innością”, 

a jednak kochał, śmiał się i 

miał pełne uznanie wśród 

znajomych ze swojej pracy, 

wzruszyły widzów. Projekcja 

na pewno nauczyła mło-

dych pokory i tego, że tak 

naprawdę wszyscy jesteśmy 

tacy sami. Recenzje wśród 

młodzieży są jak najbardziej 

pozytywne, dlatego też 

uczniowie chcą częściej 

chodzić do MDK na tego  

typu filmy. 
Adrian Kluska I LMT 

„Z szacunkiem, ale odważnie” 

Czy to już koniec roku? 

Wielkimi krokami zbliżają się 

wakacje!  

Do zakończenia roku zostało nie-

wiele! 

Czas, na który czekają z nie-

cierpliwością  uczniowie, jak i 

nauczyciele. 

Wolne od szkoły, od nauki, od 

wczesnego wstawania,  wyjazdy, 

obozy, kolonie, morze, słońce, 

plaża - o tym teraz marzymy i 

mówimy. 

Jednak czy tylko o tym? 

Data 22 czerwca! Wiecie, o 

czym mówię? 

No pewnie, że wystawianie ocen! 

Przecież jeszcze tylko tydzień i 

zakończenie roku, każdy o tym 

wie! 

Dzień wystawiania ocen to grani-

ca, od kiedy szkoła jak co roku 

na pewno będzie świecić pustka-

mi. 

Czy zawsze musi być tak samo? 

Wcale nie! No przecież zamiast 

nudnych powtórzeń i kolejnych 

tematów z lekcji, można się po-

bawić, spróbować się lepiej po-

znać i zrobić doświadczenia, na 

które na zajęciach brakowało 

czasu oraz sprawdzić, czy 

uczniowie poradzą sobie w pro-

wadzeniu lekcji.  

Przykład:  

Na lekcjach historii można 

wyjść i zobaczyć wiele miejsc 

związanych z historią naszego 

miasta.  Pobawić się w teletur-

niej wiedzy historycznej na 

wzór „1 z 10”. 

Na języku polskim możemy za-

mienić się w aktorów i kabare-

ciarzy. Kto wie, może ktoś od-

kryje talent. Zabawa w kalambu-

ry, gdzie hasłami będą tytuły 

lektur z pewnością przyniesie 

wiele radości. 

Na językach obcych możemy 

porozmawiać na temat nas sa-

mych, choćby o tym ,czym się 

interesujemy. Każdy z nas może 

przynieść do szkoły np. przed-

mioty, które kolekcjonuje, po-

chwalić się nimi i opowiedzieć o 

nich (oczywiście w języku ob-

cym). 

Na geografii możemy pobiegać z 

kompasem i mapą. Możemy po-

grać w „państwa, miasta i ...”. 

Na lekcjach z przedmiotów  ści-

słych można pobawić się w che-

mików, fizyków i matematyków, 

robiąc doświadczenia i rozwią-

zując zagadki matematyczne. 

Na lekcję wychowawczą możemy 

zaprosić znaną osobę, np. posła 

bądź radnego i porozmawiać na 

temat samorządu terytorialne-

go.  
 

Patrycja Marczak, I LMT 

 

Okiem Patrycji 



“Uniformed Linguists” Biały 

Brzeg 2015 

Congratulations to all cadets 

who reported their own teams 

ready for the photo competition 

in Biały Brzeg on 11 th June 

2015.    CW 

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

Everyone who wants to join us contact: Mrs Wioletta Ciupińska – 

ZSP1 English teacher.  

If you do it, I’m sure you will get better marks from English.  
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Lśniący lakier jest ozdobą każdego sa-
mochodu. Utrzymanie go w znakomitej 
kondycji przez dłuższy czas jest, niestety, 
bardzo trudne. Z czasem w wyniku mycia 
szczotkami i zmiennych warunków at-
mosferycznych na samochodzie pojawia-
ją się zarysowania, które coraz trudniej 
usunąć. 
U większości producentów samochodów 
standardem jest w tej chwili powłoka 
lakiernicza składająca się z trzech warstw. 
Na blachę nakłada się bezpośrednio war-
stwę podkładu, która następnie jest ma-
lowana tzw. „bazą" na odpowiedni kolor. 
Po jej wyschnięciu nadwozie jest jeszcze 
pokrywane warstwą lakieru bezbarwne-
go, który pełni podwójną funkcję: nadaje 
karoserii połysk i dodatkowo zabezpiecza 
ją przed uszkodzeniami. To ta ostatnia 
warstwa zużywa się najszybciej i po kilku 
latach zazwyczaj widać na niej pod świa-
tło liczne rysy i hologramy. 

By utrzymać lakier w dobrej kondycji na-
leży odpowiednio o niego dbać. Fachow-
cy zalecają, aby niezależnie od pory roku 
myć samochód przynajmniej dwa razy w 
miesiącu. To bardzo istotne, ponieważ 
brud zawierający zanieczyszczenia z ulic 
jest szkodliwy dla lakieru i szybko matowi 
bezbarwną, wierzchnią powłokę. Wro-
giem połysku są także ptasie odchody, 
sól, piasek i smoła, które trzeba usuwać z 
samochodu niezwłocznie. Czasami wy-
starczy kilkadziesiąt minut, aby ptasie 
odchody trwale uszkodziły lakier. Fa-
chowcy odradzają mycie samochodu na 
myjniach automatycznych. Powód? 
Szczotki są tu zazwyczaj twarde i pełne 
zanieczyszczeń, które podczas wirowania 
usuwają brud, ale przy okazji przyczyniają 
się do powstawania mikrozarysowań. Nie 

najlepszym rozwiązaniem są także popu-
larne myjnie bezdotykowe. Uporczywego, 
zaschniętego na lakierze brudu po prostu 
nie da się usunąć, jedynie spryskując go 
szamponem i wodą. Najlepszy wybór to 
mycie szczotkami z naturalnego włosia i 

specjalnymi gąbkami z mikrofibry. Trzo-
nek szczotki najlepiej zabezpieczyć gumo-
wą okleiną, aby podczas manewrowania 
nie uszkodzić lakieru. Mycie auta należy 
zacząć od dokładnego spłukania karoserii 
czystą wodą. Następnie w letniej wodzie 
rozrabiamy odpowiednią ilość szamponu. 
Nadwozie myjemy, zaczynając od dachu, 
który zazwyczaj jest najczystszy. Następ-
nie kierujemy się w dół, zostawiając na 
koniec progi, koła i dolne części zderza-
ków oraz drzwi. Podstawą jest regularne 
płukanie szczotki w czystej wodzie i wy-

miana wody w wiaderku, jeśli ta jest już 
mocno zabrudzona. Po zakończeniu my-
cia auto trzeba dokładnie spłukać czystą 
wodą. Pozostałości w postaci kropli i za-
cieków najbezpieczniej ściągnąć z karose-
rii przy pomocy gumowej łapki. Do sucha 
karoserię wycieramy naturalną, skórzaną 
irchą, która nie zostawia smug. Ceny 
szczotek z naturalnego, końskiego włosia 
zaczynają się od ok. 60 zł. Za naturalną 
irchę o wymiarach 40x40 cm trzeba za-
płacić 40 zł. Wykonuje się ją np. ze skóry 
saren. Ciekawą alternatywą są szmatki z 
mikrofibry. Włochate, do wycierania la-
kieru do sucha kosztują ok. 10-15 zł za 
sztukę. Gładkie, służące do polerowania - 
ok. 10 zł za sztukę. 

Stan lakieru można ocenić po dokładnym 
myciu i wytarciu auta. To dopiero wtedy 
możemy zdecydować, w jaki sposób dalej 
się o niego zatroszczyć. Jeśli nadwozie 
jest w dobrym stanie, zaleca się wosko-
wanie, najlepiej twardym woskiem, który 
tworzy na karoserii niewidzialną powłokę 
zapobiegającą powstawaniu rys. Najwięk-
szą wadą takich preparatów jest czaso-
chłonne nakładanie. Aby nie pozostawić 
smug i właściwie go rozprowadzić, samo-
chód musi być czysty i zupełnie suchy, a 
w garażu powinno być ciepło. Rozwiąza-
nie kompromisowe to mleczko z wo-
skiem, które znacznie łatwiej rozprowa-
dzić na nadwoziu. Ale i ono po wyschnię-
ciu wymaga polerowania, które jest zaję-
ciem wymagającym sporo czasu i wysiłku. 
W starszym aucie, gdzie na karoserii wi-
dać mikrozarysowania, można użyć pasty 
lekkościernej. Taki preparat pomaga za-
maskować niedoskonałości poprzez usu-
nięcie minimalnej, zniszczonej warstwy 
lakieru. Dobrej klasy pasty kosztują ok. 30

-40 zł za opakowanie. Najczęściej na umy-
tą karoserię nakłada się warstwę takiego 
preparatu, która po wyschnięciu tworzy 
warstwę wymagającą wypolerowania, np. 
przy pomocy flanelowej pieluchy. Po pa-
stowaniu także można użyć wosku. Roz-

wiązanie kompromisowe to mleczko z 
woskiem o właściwościach nabłyszczają-
cych i konserwujących, które łatwiej nało-
żyć. Kiedy pastowanie nie pomaga zama-
skować niedoskonałości, można zastano-
wić się nad mechanicznym polerowaniem 
nadwozia u lakiernika. W zależności od 
wielkości auta usługa kosztuje 300-700 zł. 
Polega na mechanicznym usunięciu znisz-
czonej warstwy lakieru przy pomocy 
drobnego papieru ściernego. Specjalne 
krążki zakłada się na maszynę polerską. 
Zabieg należy wykonywać bardzo ostroż-

nie, aby nie zetrzeć zbyt grubej warstwy 
lakieru. Najczęściej takie usterki powstają 
na obrzeżach elementów, które jest naj-
trudniej wypolerować. Poza tym, facho-
wiec wie ,jak mocno i długo polerować 
dany element, aby zetrzeć z niego jak 
najcieńszą warstwę lakieru. Dzięki temu 
zabieg można po pewnym czasie powtó-
rzyć. Wady mechanicznego polerowania 
lakieru to przede wszystkim odsłonięcie 
głębokich obić i rys, które nie rzucają się 
tak mocno w oczy na matowej po-
wierzchni. Najczęściej widać je po 
„polerce" na masce i przednim zderzaku, 
które są najbardziej narażone na obicie 
drobnymi kamyczkami,. 

Jak przekonują lakiernicy, regularna ko-
smetyka i konserwacja lakieru to rozwią-
zanie znacznie lepsze od naprawy nadwo-
zia. Powód? Mimo coraz lepszych urzą-
dzeń odpowiadających za dobór lakieru, 
ciągle bardzo trudno jest odtworzyć bar-
wę tak, aby po lakierowaniu nie było śla-
dów. Tym bardziej że coraz częściej pro-
ducenci samochodów używają fabrycznie 
skomplikowanych lakierów, składających 
się nawet z 6-8 rozmaitych warstw. W ten 
sposób uzyskuje się np. metaliczny kolor 
Rosso 8C Tristato oferowany przez Alfę 
Romeo. Trzy warstwy kładzione na pod-
kład stosuje także dla niektórych kolorów 
w swojej gamie Infiniti. Dzięki temu lakier 
wygląda inaczej zależnie od tego, pod 
jakim kątem na niego patrzymy. W przy-
padku codziennej pielęgnacji samochodu 
taki sposób lakierowania nie jest żadnym 
kłopotem. Ale kiedy auto trzeba napra-
wić, zaczynają się schody. Dobry efekt 
wymaga doświadczenia i umiejętności ze 
strony lakiernika. 

D D  

03.05.1978r. – rozpoczęła się produkcja 
samochodu marki Polonez w warszawskiej 
FSO; 

04.05.1920r. – Harry Miller opatentował 
konstrukcję pojazdu wyścigowego; 

09.05.1950r. – powstaje hiszpańska marka 
Seat; 

06.06.1976r. – w FSM zmontowano pierw-
szego Fiata 126p; 

10.06.1947r. – powstaje pierwszy samo-
chód marki Saab; 

29.06.1991r. – zakończenie produkcji Fiata 
125p. 

D D  
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Jak przywrócić blask karoserii samochodu? 

MOTO DATA 
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Kolejne sukcesy odnieśli 

uczniowie i uczennice naszej 

szkoły. Z zawodach rejonowych 

w piłce nożnej dziewcząt i 

chłopców, które odbyły się 17 

kwietnia w Pajęcznie, zdobyli-

śmy pierwsze oraz drugie miej-

sce. Dziewczęta dzięki wygra-

nej miały możliwość rywalizo-

wania w mistrzostwach Woje-

wództwa Łódzkiego, gdzie tak 

jak rok 

temu wy-

walczyły 2 

miejsce. 

Chłopcom 

do awansu 

na zawody 

wojewódz-

kie zabra-

kło zaled-

wie jedne-

go punktu. 

Gratuluje-

my na-

szym 

uczennicom oraz uczniom, któ-

rzy godnie reprezentowali 

szkołę. 

W dniach 19 i 20 maja  odbyły 

się międzyszkolne zawody w 

siatkówce plażowej dziewcząt i 

chłopców. Reprezentacja chłop-

ców w składzie Kamil Anielski 

i Jarosław Centkowski zajęła 3 

miejsce, natomiast dziewczęta: 

Karolina Olczyk i Klaudia Szu-

macher uplasowały się na 6 

pozycji. 

W całorocznej rywalizacji mię-

dzyszkolnej nasi uczniowie za-

równo wśród dziewcząt, jak i 

wśród chłopców zajęli wysokie 

drugie miejsce w powiecie ra-

domszczańskim. Rywalizację 

dziewcząt wygrało II LO, a 

chłopców „Elektryk”. 

Minione miesiące to okres ry-

walizacji międzyklasowej w pił-

ce siatkowej i piłce nożnej.  Kil-

kanaście klas zapisało się do 

turnieju siatkarskiego a także 

piłkarskiego. W zmaganiach 

siatkarzy najlepsza okazała się 

klasa IV TS.  Zdecydowanym 

faworytem zawodów piłki noż-

nej była klasa II LS i to wła-

śnie piłkarze z klasy sportowej 

okazali się najlepsi, w finale 

pokonując chłopców z II TME 

wynikiem 4-1. 

 
Tomasz Walioszczyk 

Nasi górą! 

Piłkarskie emocje 
Dobiegają końca rozgrywki pił-

karskie sezonu 2014/2015. 

Nasz klub może się pochwalić 

niemałym sukcesem. Drużyna 

juniorów młodszych B1 prowa-

dzona przez trenera Dariusza 

Frączyka została mistrzem 

pierwszej ligi wojewódzkiej !!! To 

sukces, jakiego w historii UKS 

Mechanik jeszcze nie było. W 

skład drużyny wchodzą między 

innymi uczniowie klas pierw-

szych naszej szkoły: bramkarz: 

Artur Patek, obrońcy: Mateusz 

Jarosiński, Sebastian Smolarek, 

Jakub Żółciński oraz pomocnicy: 

Krystian Kałdoński, Artur Nowic-

ki i Krystian Piasecki. Gratulacje 

dla całej drużyny ! 

Zespół seniorów UKS Mechanik 
zakończy rozgrywki w połowie 

tabeli IV ligi i w następnym se-
zonie ponownie wystąpi w tej 
samej klasie rozgrywkowej. W 
minionym sezonie w drużynie 
seniorów zadebiutowało kilku 
wychowanków naszego klubu – 
uczniów II klasy sportowej. Są to 
Mateusz Żak, Szymon Dula, 
Piotr Bąbka, Piotr Szymczak, 
Piotr Grabarczyk oraz Kamil 
Oleśkiewicz. 
Juniorzy starsi występujący w 
pierwszej lidze wojewódzkiej nie 
mogą zaliczyć minione-
go sezonu do udanych. 
Drużyna nie zdołała w 
rundzie wiosennej wy-
grać żadnego meczu i 
uplasowała się na 
ostatnim – szóstym 
miejscu w tabeli. Roz-
grywki wygrała drużyna 
UKS SMS Łódź przed 
Widzewem oraz Cera-

miką Opoczno. 
Drużyny juniorów młodszych B2 
oraz Młodzików występujące w 
ligach okręgowych wywalczyły 4 
miejsca w końcowej tabeli. 
Kolejny sukces naszego klu-
bu  to  awans trampkarzy C1 
( rocznik 2001) do pierwszej ligi 
wojewódzkiej Trampkarzy. Dru-
żyna prowadzona przez trenera 
Marka Michalskiego zdobyła wi-
cemistrzostwo drugiej ligi.  

Tomasz Walioszczyk 



Cały świat to szkoła 
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Najczęściej tego co 

najważniejsze uczymy 

się poza szkołą od ludzi 

dla nas ważnych, 

rodziców, dziadków, 

przyjaciół a także od 

tych, z którymi 

spędzamy wakacyjny 

czas. 

Jak myślisz, czy wakacje 

to odpowiedni czas na 

naukę? 

Przypomnijcie sobie, 

jakie umiejętności  i 

wiedza są dla was w 

życiu najważniejsze oraz         

w jakich okolicznościach i 

kiedy ją nabyliście. 

Nie mam tu na myśli 

czytania podręczników 

szkolnych ( to robiłeś 

przez ostatnie kilka 

miesięcy), lecz 

rozwijanie tzw. 

kompetencji 

życiowych. 

Wakacje to 

najlepszy moment, 

żeby uczyć się z 

pasją, ciekawością, 

zaangażowaniem- 

czyli skutecznie. To 

czas większego 

spokoju, nie ma 

stopni, presji oceny. 

Niczego nie musisz 

zakuwać. 

Najważniejsze 

życiowe umiejętności, 

tj. kreatywność,  

współpraca, ciekawość 

świata człowiek 

rozwija w czasie 

wolnym od zajęć 

szkolnych. 

 Wakacje to moment 

kiedy  jako młody 

człowiek podejmujesz 

wiele nowych wyzwań, 

np. decydujesz się zrobić 

kurs prawa jazdy, podjąć 

pierwszą pracę, wyjechać 

za granicę czy 

rozpocząć naukę 

gry w tenisa. 

Dzięki temu 

rozwijasz u 

siebie m.in. 

wytrwałość, 

samodyscyplinę, 

ciekawość. Najważniejsze 

jest jednak to, aby robić 

wszystko z rozsądkiem      

i przewidywać skutki 

podjętych działań . 

A czego nauczysz się w 

te wakacje?  

Zachęcam do tego, aby 

w sposób pożyteczny i 

przyjemny wykorzystać 

ten letni czas  nie tylko 

na odpoczynek, ale także 

na poszerzenie swojej 

wiedzy i zainteresowań. 

 

psycholog szkolny 

Julitta Kulka 



 

 Bezpieczne wakacje 
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 Czas biegnie bardzo 
szybko.  Za chwilę będziemy mieć 
upragnione i zasłużone  wakacje, 
jednak abyśmy szczęśliwi, 
wypoczęci, zadowoleni  i cali 
wrócili do szkoły, warto pamiętać 
o kilku zasadach i znać parę 
ważnych numerów telefonów. 

W podróży 
Należy słuchać poleceń obsługi 
pociągu, lotniska, personelu 
samolotu. 
 W każdej podróży przyda się 
telefon komórkowy z zapisanymi 
numerami alarmowymi: 112 – 
centrum powiadamiania 
ratunkowego, 997 – Policja, 998 – 
Straż Pożarna, 999 – Pogotowie 
ratunkowe, 985 − nr alarmowy 
w górach 
 W książce adresowej telefonu 
trzeba zapisać skrót ICE. 
 Podróżując środkami 
komunikacji publicznej, bądź 
czujny, zwłaszcza  gdy panuje 
tłok – łatwo paść ofiarą złodziei 
kieszonkowych. 
 Pieniądze podziel na części i 
schowaj w kilku kieszeniach. 
Nawet jeśli padniesz ofiarą 
złodzieja, stracisz tylko część 
sumy 
 Bądź ostrożny, zawierając nowe 
znajomości. Odmawiaj, jeśli 
nieznajoma osoba chce cię czymś 
poczęstować. Nie masz przecież 
pewności, co to jest. 
 W nieznanym miejscu łatwo 
zabłądzić i nie zdążyć na odjazd. 

Dlatego w trakcie postojów 
unikaj oddalania się od 
autokaru, czy pociągu 
 Bagaż zostawiony bez 
opieki to okazja dla 
złodzieja! Torby i plecaki 
staraj się nosić z przodu lub 
pod ramieniem, 
zamknięciem do siebie. 
Dzięki temu zawsze 
będziesz miał je pod 
kontrolą i nie pozwolisz się 

okraść. 
 Wsiadając i wysiadając z 
zatłoczonego pociągu, bądź 
szczególnie ostrożny. Łatwo się 
potknąć i wpaść pod koła. O ile to 
możliwe wysiadaj na tę stronę 
pociągu, gdzie nie ma torów. 

  Nad morzem 
 Kąp się tylko w miejscach 
dozwolonych − pod czujnym 
okiem ratownika morskiego. 
 Nie skacz do wody w miejscach 
do tego nieprzystosowanych − 
łatwo jest uderzyć głową w 
podwodną przeszkodę, ale 
wyleczyć złamany kręgosłup 
bardzo trudno. 
 Wchodząc do wody, najpierw 
ochłodź ciało − ochronisz 
organizm przed szokiem 
termicznym. 
 Przebywając na plaży chroń 
ciało kremem z odpowiednim 
filtrem − uchronisz się od 
poparzeń. 
 Nakrycie głowy uchroni cię 
przed udarem słonecznym, a 
zapas wody i napojów przed 
odwodnieniem. 
 Na plaży może przydać się 
telefon komórkowy z zapisanym 
numerem alarmowym Wodnego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego 601 100 100 – 
uważaj, żeby go nie zgubić lub nie 
zostać okradzionym. 
 Kołysanie fal na łodzi czy 
wodnym rowerze to dopiero jest 
zabawa! Zapamiętaj jednak – pod 

żadnym pozorem nie wolno 
zdejmować kapoka. Ratuje życie 
w razie nieprzewidzianej 
wywrotki. 

 W górach 
 Wychodząc w góry, w miejscu 
pobytu zawsze zostawiamy 
wiadomość o trasie wycieczki i 
planowanej godzinie powrotu. 
 W plecaku powinien znaleźć się 
telefon komórkowy z 
naładowaną do pełna baterią i 
zapisanymi numerami Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego – 601 100 300 oraz 
numerem alarmowym 985. 
 Zaplanuj dokładnie trasę i 
sprawdź lokalizację szałasów, 
schronów, koleb i leśniczówek – 
stanowią schronienie w 
przypadku nagłej zmiany pogody. 
 Podstawą ekwipunku zdobywcy 
gór jest wygodne obuwie. 
Przydadzą się też czapka, 
rękawiczki, szalik, zapasowe 
skarpety i płaszcz 
przeciwdeszczowy. 
 Włóż do plecaka podręczną 
apteczkę, latarkę i zapałki. 
 Zabierz nakrycie głowy. W 
górach łatwo o udar nawet w 
pochmurne dni. 
 Wędrówka po halach i graniach 
wymaga siły, dlatego kilka 
kanapek i cukierków oraz 
butelka z napojem w plecaku to 
doskonały pomysł. 
 Na wyprawę w góry wychodź 
wczesnym rankiem. Pogoda 
psuje się zazwyczaj wczesnym 
popołudniem. 
 Wszystko jest dla ludzi i trzeba 
korzystać z dobrodziejstw, jakie 
dają  nam  góry, morze, 
jeziora ,lasy , jednak zawsze 
należy zachować umiar i zdrowy 
rozsadek . 
        Życzę udanych wakacji i do 
zobaczenia w nowym roku !  

  pedagog szkolny 
  Agnieszka Kułak 



 

PASERSTWO 
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Ustawodawca wyróżnia 

wykroczenie paserstwa 

umyślnego i nieumyślnego. 

Paserstwo jest typem czynu 

zabronionego, który jest 

popełniany bardzo często. 

Wskazuje się niekiedy nawet, 

iż gdyby nie było paserów,to 

nie byłoby też złodziei (bo 

nie mieliby dla kogo kraść). 

W związku z powyższym 

ustawodawca przyjął 

karalność tego czynu i to 

zarówno w formie 

wykroczenia, jak i 

przestępstwa. Przesłanką 

mającą wpływ na 

przedstawione rozróżnienie 

jest wartość przedmiotu 

paserstwa, która wynosi 250 

zł ( wyjątkiem jest paserstwo 

kradzionego drewna – 

granicą wartości jest tu 75 zł) 

Rodzaje paserstwa 

Zgodnie z tym, co zostało 

wyżej przedstawione, 

ustawodawca rozróżnił 

wykroczenie paserstwa 

umyślnego (art. 122 § 1 

Kodeksu wykroczeń) oraz 

nieumyślnego (art. 122 § 2 

Kodeksu 

wykroczeń) .Paserstwo 

umyślne zagrożone jest karą 

aresztu, ograniczenia 

wolności albo grzywny, zaś 

paserstwo nieumyślne 

podlega karze grzywny do 1 

500 złotych albo karze 

nagany. 

Dla porównania 

przestępstwo paserstwa 

umyślnego jest zagrożone 

karą od 3 miesięcy 

pozbawienia wolności do 

lat 5 (art. 291 § 1 Kodeksu 

karnego), zaś przestępstwo 

paserstwa nieumyślnego jest 

zagrożone karą grzywny, 

ograniczenia wolności lub 

pozbawienia wolności do 

roku (art. 292 § 1 Kodeksu 

karnego). 

Charakterystyka paserstwa 

umyślnego 

Wykroczenie paserstwa 

umyślnego popełnia osoba, 

która nabywa mienie, 

wiedząc o tym, że pochodzi 

ono z kradzieży bądź z 

przywłaszczenia, lub w celu 

osiągnięcia korzyści 

majątkowej mienie to 

przyjmuje albo pomaga w jej 

ukryciu albo zbyciu.  

 

  

  

UDZIAŁ W BÓJCE 

LUB POBICIU 

Art. 158 

§ 1. Kto bierze 

udział w bójce lub 

pobiciu, w którym 

naraża się 

człowieka na 

bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty 

życia albo nastąpienie skutku 

określonego w art. 156 § 1 

lub w art. 157 § 1, podlega 

karze pozbawienia wolności 

do lat 3. 

§ 2. Jeżeli następstwem bójki 

lub pobicia jest ciężki 

uszczerbek na zdrowiu 

człowieka, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli następstwem bójki 

lub pobicia jest śmierć 

człowieka, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności 

od roku do lat 10. 

 

  pedagog szkolny 

  Agnieszka Kułak 

http://prawnik.pl/kodeksy/kodeks-wykroczen.htm
http://prawnik.pl/kodeksy/kodeks-wykroczen.htm
http://prawnik.pl/kodeksy/kodeks-wykroczen.htm
http://prawnik.pl/kodeksy/kodeks-karny.htm
http://prawnik.pl/kodeksy/kodeks-karny.htm
http://prawnik.pl/kodeksy/kodeks-karny.htm
http://prawnik.pl/kodeksy/kodeks-karny.htm


        Wodnik - to dobry 

moment na randki i spo-

tkania towarzyskie . Po-

staw na pogłębienie 

wiedzy i rozwój zainte-

resowań . 

Ryby –Twoje  

życie rodzinne 

będzie się 

układa-

ło .Zaskocz 

krewnych 

czymś miłym, 

na pewno się 

ucieszą. 

 Baran – bę-

dziesz tęsknić 

za większą 

dawką roz-

rywki . Poczujesz się 

zauważona przez wielu 

atrakcyjnych przedsta-

wicieli płci przeciwnej . 

Byk -  czeka Cię poważ-

na rozmowa z przyjacie-

lem . Uda Ci się uporać z 

problemami osobistymi, 

z którymi borykasz się 

od tygodni . 

Bliźnięta –słoneczna po-

goda wróży Ci dni pełne 

szczęścia . Dlatego bę-

dziesz w coraz lepszym 

nastroju. 

Koziorożec – Słońce i 

Wenus napełnią Cię 

optymizmem i humo-

rem . Spotkania z przy-

jaciółmi przyniosą Ci 

wiele prawdziwej rado-

ści . 

Rak – działaj energicz-

nie ! Poradzisz sobie na-

wet w najbardziej kłopo-

tliwych sytuacjach . 

Lew – nadchodzące dwa 

tygodnie zapowiadają się 

wspaniale ! Posłuchaj 

swojej intuicji, a dobrze 

na tym wyjdziesz . 

Panna – nie martw się 

niczym na zapas. Naucz 

się wyrozumiałości wo-

bec siebie- ła-

twiej Ci będzie 

pokonać kłopo-

ty. 

Waga – Twoja 

sytuacja osobi-

sta zacznie się 

poprawiać . W 

uczuciach to Ty 

będziesz grała 

pierwsze 

skrzypce . 

Skorpion – nie-

długo zdecydu-

jesz się na bardziej ak-

tywny tryb życia . Masz 

szansę spotkania kogoś 

nietuzinkowego . 

Strzelec  - nie bój się 

wyzwań- postaw 

wszystko na jedną kar-

tę . Trudna rozmowa z 

przyjacielem zakończy 

się pomyślnie. 

 

    Wróżki Afrodyta i Domis 
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