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Przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć
w ciszy. O ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi.
Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie i wysłuchaj innych, nawet tępych
i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść.
Unikaj głośnych i napastliwych, są udręką ducha. Porównując się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, zawsze bowiem znajdziesz gorszych i lepszych
od siebie. Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak i plany, będą dla ciebie źródłem radości. Wykonuj swą pracę z sercem, jakkolwiek byłaby skromna; ją jedynie posiadasz
w zmiennych kolejach losu.
Bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Niech ci to jednak nie zasłoni prawdziwej cnoty. Wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie jest pełne heroizmu.
Bądź sobą, zwłaszcza nie udawaj uczucia, ani też nie podchodź cynicznie do miłości, albowiem wobec oschłości i rozczarowań ona jest wieczna jak trawa(…).
Bądź pogodny. Dąż do szczęścia.
„ Desiderata”
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Ale to już było i nie wróci więcej…”, jak mówi
piosenka Maryli Rodowicz. Niestety, nadszedł czas rozW tym numerze m.in.:
stania po trzech latach nauki i prawie dwóch latach pracy nad gazetką „SUPERMECHANIK”. Dziennikarze z
klasy III LD, chcąc nie chcąc, muszą się pożegnać, ale to
nie znaczy, że to koniec również dla Was. Mamy nadzieStudia w grodzie Kraka s. 3
ję, że będziecie pisali, tworzyli i dbali o nasze wspólne
dzieło. Przed nami matury, świadectwa dojrzałości i
Sukces Michała
s. 4
trudne wybory dotyczące przyszłych studiów. Mimo to
będziemy chętnie wracać myślami do chwil spędzonych
nad redagowaniem szkolnego czasopisma.
Robert Więckiewicz
s. 5 CZASEM BYWAŁO CIĘŻKO
na scenie!
Szczególnie wtedy, gdy nie mieliśmy ciekawych pomysłów, dlatego panie Aneta
Owczarek i Bożena Załóg zawsze nas wspierały, wyciągały pomocną dłoń i dbały ,
STOM 2015
s. 6 aby wszystko było perfekcyjne. Zdarzało się, że zwlekaliśmy z wysłaniem artykułów,
więc mobilizowały nas do działania. Często nasze teksty wymagały poprawek, korekty, ale kochani, nikt nie jest doskonały! Jednak efekt zawsze nas zadowalał i byliśmy
Nie dam się zgasić!
s. 6 z siebie dumni.
MAŁO NAS, MAŁO NAS DO…
Zszywania gazetki. Właściwie nie można powiedzieć, że mało, ponieważ zawsze każs. 9 dy chciał to robić. Kiedy pani rzuciła hasło: „Trzeba zszyć kartki.”, od razu łapaliHajer w Mechaniku
śmy za zszywacze, a przecież trzeba było uważać na to, aby wszystko wyszło równo.
Dobra szata graficzna i estetyczne wykonanie to podstawa. Lubiliśmy także chodzić
Ale nas zaćmiło
s. 9 od klasy do klasy i zachęcać do kupna „SUPERMECHANIKA”. Tutaj sprzeczaliśmy
się o to, kto powie: „Czy ktoś chciałby kupić gazetkę?”, dlatego że jesteśmy „tacy
nieśmiali”.
W pajęczynie miłości
s.14 A W PIOTRKOWIE BYŁO TAK
Nie możemy nie wspomnieć o wyjeździe do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie w Filii
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego odbył się konkurs szkolnych czasopism. ZdobyMiasto marzeń
s. 17 liśmy wyróżnienie. Pamiętamy, co przyznała jedna z jurorek: „Macie bardzo ciekawe
tytuły. Nie zdradzają, co zawiera artykuł i to jest ciekawe.” Wspomniała o tym podczas swojej przemowy. To dało nam niesamowitego powera.
Po co światła
TEMATY LEŻĄ NA ZIEMI
w samochodzie?
s. 23 Chyba można powiedzieć, że to było nasze motto. Kiedyś odwiedziliśmy redakcję
„Dziennika Łódzkiego” i te słowa padły z ust redaktor naczelnej. Wiele razy panie
powtarzały to nam ,kiedy mieliśmy blokadę twórczą. Opisywaliśmy więc to, co dzieje
Spotkać mistrzów...
się w naszej szkolnej społeczności, wszystkie wydarzenia, akademie, konkursy, osiąs. 24 gnięcia uczniów oraz to, co nas intrygowało.
ALE ZANIM PÓJDĘ…
Ortoreksja- co to takiego
A właściwie zanim pójdziemy, wydamy jeszcze jeden numer gazetki. Oczywiście to
s.26 nie oznacza, że „SUPERMECHANIK” nie będzie się rozwijał i redakcja nie będzie
działać. Odchodzimy z Mechanika, ale zostajecie Wy, dziennikarze i członkowie redakcji. Życzymy Wam więc sukcesów i dziękujemy za wspólną pracę!
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STUDIA W GRODZIE KRAKA
Justyna Gałwa, uczennica klasy III LDS,
zdobyła indeks na studia na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Justyna wzięła udział
w XIX Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Organizowany jest on od 1996
roku. Główną nagrodą
w tym konkursie są indeksy najstarszej polskiej uczelni. Jego celem
jest przybliżenie młodzieży historii krakowskiej Alma Mater oraz historii oświaty polskiej i
europejskiej a także roli,
jaką spełnia polska nauka
w rozwoju nauki europejskiej. Intencją organizatorów jest również stworzenie uczniom z małych
miejscowości oraz spoza
granic Polski możliwości
poznania oferty studiów
na UJ oraz zrównanie
szans na zdobycie indeksu tym, którzy ze względu na miejsce zamieszkania mają utrudniony start
na studia wyższe w Krakowie. Dzięki współpracy
z Instytutem Historii UJ, a
zwłaszcza z Katedrą Historii Oświaty i Kultury,
poziom merytoryczny te-

goż przedsięwzięcia jest
bardzo wysoki. Młodzież
biorąca udział w finale zaskakuje jurorów imponującą, szczegółową znajomością dziejów dawnych
i najnowszych uniwersytetów. Eliminacje XIX
Konkursu Wiedzy o UJ
miały miejsce 7 marca i
odbywały się w trzech
miastach: Gdańsk, Kraków, Warszawa.
Justyna wybrała trzecią
opcję. Do wzięcia udziału
w tym wydarzeniu zachęciła ją pani Aneta Owczarek. Finał konkursu trwał
dwa dni i odbył się w
Krakowie. Justyna dzięki
solidnym przygotowaniom zdobyła indeks na

studia eurazjatyckie prowadzone przez Wydział
Studiów Międzynarodowych i Politycznych.
„Jestem zadowolona ze
zdobycia indeksu na UJ.
Nie spodziewałam się
przejścia do II etapu ze
względu na obszerną listę
zagadnień oraz duże zainteresowanie konkursem. Zdobycie miejsca na
studiach zwalnia ze stresu
związanego z rekrutacją.”- wspomina w rozmowie ze mną.
Życzymy więc Justynie
samych sukcesów, gratulujemy i trzymamy kciuki
za jej dalszą edukację!
Daria Bujacz, III LDS
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Zdobywamy nowe kwalifikacje
25 lutego 42 uczniów klas technicznych i zawodowych uczestniczyło w wycieczce do firmy
ULAMEX w Tomaszowie Mazowieckim . Uczniowie wzięli
udział w zajęciach Akademii
Spawalnictwa prowadzonych

przez wykładowców Politechniki
Częstochowskiej i pracowników
firmy ULAMEX. Po części teoretycznej młodzież uczestniczyła w pokazach spawania, a
część praktyczna zakończona
została łamaniem próbek wyko-

nywanych przez uczniów.
Wszyscy otrzymali certyfikaty, a
także zaproszenie do udziału w
olimpiadzie spawalniczej.
Renata Koniarska

Sukces Michała
14 stycznia odbyły się eliminacje międzyszkolne Olimpiady
Tematycznej „Losy żołnierza i
dzieje oręża polskiego w latach 9721514 Od Cedyni do
Orszy”. W olimpiadzie uczestniczyli
uczniowie z całego
woj. łódzkiego. Technikum Mechaniczno
– Budowlane reprezentował Michał Binka uczeń kl. I TEG technikum geodezji. Miło nam
donieść, że Michał zakwalifikował się do zawodów okręgowych II stopnia w Łodzi i uzy-

skał największą ilość punktów
wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Radomsku.

storii w ZSP nr 1 .
Ten skromny uczeń od dziecka
interesował się historią. W domu rodzinnym rozmów
o historii nie brakowało , a pradziadek Michała był żołnierzem
marszałka Piłsudskiego i walczył w legionach polskich. Michał
czyta wiele artykułów i
książek historycznych,
a szczególnie interesuje się II wojną światoW całym woj. łódzkim nasz re- wą. Sukcesu serdecznie gratuprezentant był 10. Michała do lujemy!
olimpiady przygotowywała pani
Anna Pichit- nauczycielka hiAnna Pichit
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Robert Więckiewicz na scenie !
,, Mam

swoje tajniki zawodowe. Nie uczę się roli na pamięć. W postaci interesują
mnie emocje i psychologia,
motywy działania. Próbuję
oswoić się
z graną
przeze
mnie postacią. Polubić ją,
odnaleźć ją
w sobie'' mówi Robert Więckiewiczgość Gali
Finałowej
XI Dni Kina w Radomsku.
20 marca 2015r. odbył się konkurs wiedzy ,, Życie i twórczość Roberta
Więckiewicza'' organizowany
przez uczniów I LO im. Feliksa Fabianiego w Radomsku
we współpracy z Miejskim
Domem Kultury.
Konkurs cieszy się coraz większą popularnością.
252 osoby uczestniczące w
tym wydarzeniu, to rekord.
Od 9-12 marca chętni mogli
zaznajomić się z filmami z
udziałem Roberta Więckiewicza, które były wyświetlane w
MDK-u: ,,Wymyk''; ,,Wszystko
będzie dobrze'' ; ,,Lech Wałęsa. Człowiek z nadziei''; ,,W
ciemności'' oraz ,,Ile waży koń
trojański? ''.
Pierwszy etap konkursu
,, Życie i twórczość Roberta
Więckiewicza'' składał się z
testu, sekwencji filmowych
oraz rekwizytów. Drugi etap
przebiegał analogicznie, ale
pytania były trudniejsze.
30 3- osobowych drużyn z
największą liczbą punktów
dostało się do finału, wśród

nich aż 5 z naszej szkoły.
,,Były pytania banalne,
oczywiste, ale zdarzały się też
takie, które nawet nie przemknęły mi na myśl, gdy się
przygotowywałam'' - mówi
uczestniczka konkursu Dominika Mazur.
Gala Finałowa XI Dni
Kina poświęconych twórczości Roberta Więckiewicza pozwoliła na spotkanie uczestników konkursu oraz ich
opiekunów z aktorem.
,,Więckiewicz jako aktor zawsze mi się podobał. Potrafi
niesamowicie wcielić się w
rolę. Raz go uwielbiam, innym razem mnie irytuje. Byłam ciekawa, jak to będzie
poznać taką osobę w rzeczywistości - nie zawiodłam się.
Jest tak samo intrygujący,
jak postacie, w które się wciela'' -mówi Dominika Mazur.
,, Jest interesujący i komiczny zarazem. Zaimponował mi
swoim poczuciem humoru.
Cieszę się, że mogłam zobaczyć go
na żywo.
Dostać
autograf
i zrobić
wspólne
zdjęcie ''
- dodaje
Michalina Rogozińska
Każdy z
obecnych
na widowni
mógł zadać aktorowi pytanie.
Dzięki temu poznaliśmy m.in.
historię sweterka , w którym
Więckiewicz grał Lecha Wałęsę. Nasz gość w zabawny sposób opowiadał o problemach
związanych z noszeniem

ubrania na planie filmu ,,
Lech Wałęsa. Człowiek z
nadziei'' . Mężczyzna źle
wspomina gryzący materiał.
Porównał go do waty szklanej
bądź plecionki z tkanin
sztucznych.
Nie można pominąć
najważniejszej kwestii- ogłoszenia laureatów konkursu.
Wśród nich uczennice z
„Mechanika" : Dominika Mazur, Daria Bujacz oraz Justyna Gałwa, zajęły zaszczytne 3
miejsce. ,, Nie spodziewałam
się nawet wyróżnienia, tak
więc 3 miejsce jest dla mnie
dużym i miłym zaskoczeniem'' - stwierdza Dominika Mazur.
Na pytanie ,, Czy konkurs z okazji Dni Kina powinien być kontynuowany? '' ,
jedna z uczennic odpowiada :
,, Z pewnością jest to ciekawe
doświadczenie, dzięki któremu możemy zbliżyć się do
kultury. Wyniosę z tego miłe
wspomnienia oraz większe

zainteresowanie filmem ''
Uwieńczeniem Gali Finałowej XI Dni Kina był koncert kwartetu smyczkowego z
Łodzi.
Renata Knychalska, III LDS
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STOM 2015
18 marca 2015 roku
uczniowie klas 1 TS, 1
TA, 2 TME, 2 ZEM brali
udział w corocznym wyjeździe na Targi Kielce.
Najlepsi uczniowie z klas 1
TS i TA w nagrodę za dobre
wyniki w nauce nie ponosili
kosztów wycieczki . Mieli oni
okazję zwiedzić Salon Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL, Obróbki
Blach STOM-BLECH, Laserów
Przemysłowych i Technologii
Laserowych STOM-LASER,
Wirtualizacji Procesów WITRO-PROCESY oraz Spawalnictwa. Można tam było zapoznać się z ofertami 545
firm reprezentujących znane
marki. Uczniowie z zaciekawieniem oglądali stoiska, na
których prezentowane były
obrabiarki sterowane numerycznie, maszyny i automaty

do gięcia blach i rur, jak
i urządzenia spawalnicze. W
ramach pokazu cięcia plazmowego wykonany został
napis „MECHANIK RADOMSKO”. W tym dniu odbyły się
również

Dni Druku 3D, które cieszyły
się dużym zainteresowaniem. To wydarzenie reprezentowało ok. 50 firm eksponujących ponad 100 drukarek 3D.
Natalia Ślusarska, I LMT

Nie dam się zgasić!
już
sporą
liczbą
nagród
oraz
dyplomów
zdobytych w
różnych
dziedziKamil Morawiec z klasy II nach wiedzy. Kolejnym
TSG może pochwalić się
jego sukcesem, było zaję-

cie I miejsca w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się
w piątek, 13 marca w Komendzie Państwowej
Straży Pożarnej w Radomsku. Mamy nadzieję,
że równie dobrze zaprezentuje się w kolejnym
etapie. Gratulujemy i
życzymy powodzenia !
Klaudia Szumacher, I LMT
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Tydzień polsko-grecki
Trwający tydzień
polsko-grecki zakończył
się w niedzielę 29 marca.
Podczas wymiany Grecy
mieli szansę zapoznać się
z naszą szkołą, miastem i
krajem. Spotkanie zostało

nia, podzielili się swoimi
spostrzeżeniami i wnioskami. Nasi goście uczestniczyli w wielu zajęciach
m.in. z języka polskiego,
wychowania fizycznego,
musztry, energii odnawialnej oraz
geodezji. Sami również
przygotowali
ciekawe lekcje
języka greckiego dla naszej młodzieży. Oprócz zajęć dydaktycznych,
zorganizowane w ramach wszyscy uczestnicy wzięli
projektu “Following Era- udział w wycieczkach. Na
sthenes’ footpoczątek zwiedzili Częstosteps” (eTwinning – Euro- chowę, a dokładniej plapejska Współpraca Szkół). netarium i Jasną Górę.
W trakcie wizyty
Następnie udali się do
uczniowie i nauczyciele
Księżego Młyna oraz Maobu szkół
przedstawili prezentacje
multimedialne
podsumowujące
dotychczasowe
poczyna-

nufaktury w Łodzi. Na koniec zobaczyli Zamek Królewski na Wawelu oraz
Starówkę w Krakowie.
Grecy mieszkali u rodzin
goszczących, dzięki czemu poznali polskie zwyczaje „od kuchni” oraz doświadczyli tradycyjnej gościnności i życzliwości.
Projekt okazał się
dużym sukcesem, a nawiązane przyjaźnie z pewnością będą kontynuowane. Zarówno strona polska, jak i grecka są zadowolone z wzajemnej
współpracy, która znajdzie
swoje odzwierciedlenie w
kolejnych akcjach.
Monika Zając
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Uczniowie Mechanika wyróżnieni w konkursie „Technik Absolwent Roku 2014”
Absolwenci ZSP nr 1 wyróżnieni w finale ogólnopolskiego
konkursu.
14 marca 2015 roku odbyła się
uroczystość wręczenia nagród i
dyplomów laureatom VIII edycji
Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla
absolwenta szkół średnich technicznych „Technik Absolwent Roku 2014”, na którym wyróżnieni
zostali uczniowie ZSP nr 1 w Radomsku.
Już po raz kolejny uczniowie popularnego Mechanika znaleźli się
w finale. Należą do nich: Mateusz
Falana – technik mechanik, Rafał
Mesjasz – technik pojazdów samochodowych oraz Daria Pabich
– technik budownictwa. Celem
konkursu była promocja najlepszych uczniów w szkole i regionie.
Do udziału w konkursie zaproszono

szkoły średnie powiatu radomszczańskiego, tomaszowskiego, bełchatowskiego,
piotrkowskiego i
opoczyńskiego, z
których zgłoszono
absolwentów.
Trzech reprezentantów Mechanika,
spośród dziesięciu finalistów, zostało wyróżnionych. Wszystkim
uczestnikom oraz laureatom gratulujemy osiągniętych wyników.
Jak co roku absolwenci Mechanika pokazali na co ich stać. Laureaci odebrali nagrody osobiście w
Piotrkowie Trybunalskim z rąk
przewodniczącego komisji konkursowej mgr inż. S.Królikowskiego i
prezesa OP SIMP mgr inż. E. Midery. Towarzyszyli im nauczyciele

wychowawcy mgr M. Choróbska i
mgr inż. W. Abram dumni ze swoich uczniów. Młodzi technicy kontynuują naukę zgodnie ze swoimi
zainteresowaniami na uczelniach
wyższych – Politechnika Częstochowska oraz Politechnika Śląska.
Życzymy laureatom w przyszłości
równie spektakularnych sukcesów.
Mirosława Choróbska
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Hajer w Mechaniku

Mieczysław ,,Hajer” przybył
do Mechanika na specjalne

zaproszenie pani Marioli
Świderskiej 16 marca. Pan
Bieniek (bo tak naprawdę
brzmi jego nazwisko, Hajer
to tylko pseudonim, po Śląsku- górnik) to podróżnik z
wielką pasją i charyzmą ,
którą zdobył po swojej długiej i ciężkiej rehabilitacji po
wypadku w kopalni. Po wygranej z chorobą zaczął
swoją przygodę z podróżowaniem od początkowych
wypraw w góry, aż po dotarcie do wielu zakątków
naszego globu. Nasz gość
otarł się o śmierć, ale nie

poddał się, bo wiedział, że
chcieć to móc. Spełnił swoje
marzenie spotkania z Dalajlamą. Nie bał się spróbować
przeróżnych dań. Zawsze
wracał do domu, do kochającej żony z uśmiechem i nowymi opowieściami. Słowa
przelał na kartki papieru, napisał wiele relacji ze swoich
podróży, aby jeszcze bardziej
zachęcić wiele osób do wyruszenie w wyprawy swojego
życia. Takie spotkania poszerzają wiedzę uczniów na temat świata i są cennym doświadczeniem.
Adrian Kluska, I LMT

Ale nas zaćmiło
na danym obszarze. W Polsce zaćmienie było widoczne jako częściowe.
Zasłonięciu uległo od 63%
tarczy słonecznej w regionach południowowschodnich do 75% na pół20 marca, w poniedziałek,
nastąpiło częściowe zaćmienie słońca, które wywołało zdumienie i zachwyt wśród uczniów naszej szkoły.
Uczniowie spoglądali w
niebo na przerwach jak i
na lekcjach. To była niezwykła sytuacja , ponieważ takie zjawisko ma
miejsce średnio co 370lat

nocnym zachodzie kraju.
Na przeważającym obszarze
Polski niebo było bezchmurne i panowały bardzo
dobre warunki do obserwacji.
Oskar Błachowicz, ILMT
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Środa Dniem Jabłka
Od lutego każda środa w naszej szkole jest Dniem Jabłka . Młodzież może częstować się jabłkami , które wystawione są na szkolnym holu.
Udomowione jabłonie dające
wartościowe i smaczne owoce rozprzestrzeniły się z Azji
Środkowej przez Azję Mniejszą na resztę Europy. Odtąd
jabłko w Europie było symbolem zdrowia, życia, urodzaju, płodności, miłości, jesiennych żniw w Europie, ale
też wiosny, dostatku, długowieczności i nieśmiertelności.
Dzięki biblijnemu mitowi o

Adamie i Ewie, którzy ważyli
się zakosztować „zakazanego
owocu”, jabłko dzisiaj traktowane jest także jako afrodyzjak.
10 powodów, dla których
warto jeść jabłka:
1. Skutecznie walczą z cholesterolem
2. Są eliksirem
młodości
3. Uwielbia je nasze serce
4. Pomagają
schudnąć
5. Wspierają układ
odpornościowy

6. Poprawiają urodę
7. Nie wywołują alergii
8. Odżywiają mózg
9. Dbają o nasze zęby
10. Wybornie smakują
Klaudia Szumacher, I LMT

Inicjatywa młodzieży - nasze miasto, nasz powiat
Inicjatywa Budżetu Obywatelskiego uczniom Klubu Młodego
Samorządowca nie jest obca. W
ubiegłym roku , kiedy pomysł
był inicjowany, młodzież uczestniczyła w spotkaniu , podczas
którego mogła poznać zasady funkcjonowania bu
dżetu w Łodzi. Stąd pomysł Klubu, żeby przeprowadzić
wśród uczniów ZSP nr 1 w Radomsku ankietę z zapytaniem, na co w pierwszej kolejności należy przeznaczyć fundusze, mając na uwadze , że koncepcja budżetu obywatelskiego
jest w trakcie realizacji. Uczniowie odpowiadali m.in.
jakich miejsc rozrywki brakuje w

naszym mieście, co należy zmienić, co unowocześnić , a co nowego wprowadzić. Pomysłów i
inicjatyw nie brakowało .
Według uczniów, w Radomsku
zdecydowanie brakuje miejsc
rozrywki m.in. pubów czy restauracji. Znaczną część funduszy
należy przeznaczyć na poprawę
jakości dróg i chodników. Młodzież dobrze oceniła pracę takich
instytucji, jak Miejski Dom Kultury, Muzeum, MOSIR czy Biblioteka Miejska. 95% uznało ,
że funkcjonowanie tych placówek jest bardzo dobre. Ankietowani uznali, że więcej estetyki wymagają kamienice , rzeka
Radomka i Park Świętojański. Na

pytanie, jakich miejsc dotyczących sportu i rekreacji brakuje
w naszym mieście, uczniowie
jednogłośnie uznali ,że nowoczesnego
basenu i boiska ze sztuczną nawierzchnią dostępnych dla
wszystkich. Na pytanie, czy są w
naszym mieście potrzebne filie
wyższych uczelni 78% ankietowanych odpowiedziało , że filie
nie są potrzebne , a jeśli już to
kierunki techniczne i filologiczne
(22%). Młodzież proponowała
także inwestycje , które zatrzymają młode pokolenie
w Radomsku.
Krzysztof Niedźwiecki, II TME
Mateusz Włodarczyk, II TME
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Mechanik zaprasza
25 marca w naszej szkole
odbywały się ,,Dni Otwarte”. Od samego rana zjawiali się w naszej szkole
uczniowie gimnazjów, a
także goście z innych
szkół, których mogliśmy
godnie przywitać w naszych skromnych progach.
Zainteresowanych nie brakowało. Wielu uczniów deklarowało chęć przybycia
do Mechanika po zakończeniu nauki w swoich
gimnazjach. Co jakiś czas
przybywały wycieczki z
ska i nie tylko: Szczepociwielu miejscowości poło- ce, Przedbórz, Sulmierzyżonych niedaleko Radom- ce, Strzelce Wielkie itp.
Nasza bardzo dobra
oferta zachęciła w ten
sposób gimnazjalistów
do kontynuowania nauki w Mechaniku.
Ten ciekawy,
choć męczący dzień
upłynął w
bardzo miłej
i przyjaznej
atmosferze.
Nie brakowało śmiechów, szcze-

gólnie przy oglądaniu filmiku promującego wykonanego przez uczniów I
LMT. Dla gości i gospodarzy był przygotowany
słodki poczęstunek, który
jeszcze bardziej umilił czas
spędzony w szkole.

Martyna Kryczka, I LMT

***
Szkolne Koło PCK ogłasza zbiórkę
monet o nominałach 1,2 ,5 groszy
w ramach akcji "Gorączka złota" .
Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na letni wypoczynek dla
najbardziej potrzebujących
uczniów.
***
Zachęcamy wszystkich uczniów do
zbiórki plastikowych nakrętek. Nakrętki można zostawiać u wychowawców świetlicy szkolnej.
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Motor Show 2015

10 kwietnia br. dla
uczniów naszej szkoły
odbył się wyjazd na Motor Show 2015, organizowany na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jak co roku
nie brakowało ciekawych
prezentacji, premier i
nowinek dotyczących
przemysłu motoryzacyjnego.

Pokazy obejmowały zarówno stoiska w pawilonach,
jak i tereny otwarte. Można
było zobaczyć ich nietypowe konfiguracje, a fanów
jednośladów z pewnością
zainteresował wyjątkowy
pokaz ewolucji „Globe of
Death” w wykonaniu czeskich motocyklistów.
Oprócz tego na Motor
Show odbyły się także IV
Mistrzostwa Polski Mechani-

ków, 21. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej, a także nowość - Hall
of Fame, czyli prezentacja samochodów po różnych modyfikacjach autorstwa maniaków motoryzacji. Nasi uczniowie byli bardzo zainteresowani wszystkimi wystawami i pokaza-

mi, co skutecznie utrwalali na zdjęciach.
DD

Koło Techniki Motoryzacyjnej
W marcu br. odbył się w naszej
szkole trzeci etap testu motory-

ski (2TSGs, 7701pkt), Marcin
Jarosław Nowak (2TSGs,

netowym konkursie przeprowadzanym corocznie w ramach Mi-

zacyjnego. Udział wzięło 15-stu
uczniów, którzy musieli odpowiedzieć na 20 pytań. Oprócz
prawidłowych odpowiedzi liczył
się jak zawsze najkrótszy czas, w
którym uczestnicy odpowiadali.

7548pkt), Łukasz Ociepa (4TS,
7168pkt) oraz Paweł Cieciura
(4TS, 6918pkt). Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie
testu byli: mgr inż. Daniel Dzieniarz oraz mgr inż. Krzysztof Kle-

strzostw Mechaników, w kategorii
Młody Mechanik. Konkurs dotyczył wiedzy związanej z historią,
serwisem i budową pojazdów
samochodowych. Opiekunami
byli: mgr inż. Sylwia Wołos, mgr

W trzecim etapie testu najlepiej
wypadli: Oskar Kręt (2TSGs,
7816pkt), Mateusz Gandziarow-

kowski. Kolejny etap już wkrótce. inż. Grażyna Makowska oraz mgr
Również w marcu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w inter-

inż. Daniel Dzieniarz.
DD
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Lekcja w muzeum

Olimpiada Techniki Samochodowej

Jak co roku, także i w tym
uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w półfinale XVI Olimpiady Techniki Samochodowej.
Odbyła się ona na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Nasi
uczniowie znaleźli się na liście wśród 510-u innych z całej
Polski. Test, który musieli
rozwiązać, obejmował zagadnie-

nia zarówno z techniki samochodowej, jak i techniki ogólnej i
materiałoznawstwa. Reprezentanci naszej szkoły to: Kręt Oskar
(2TSGs), Mazik Paweł (2TSGs)
oraz Cieciura Paweł (4TS),
(Foto). Opiekunem merytorycznym
uczniów był mgr inż. Daniel
Dzieniarz.
DD

5 marca pani Pichit wraz z
uczniami klasy I LMT wybrała
się do Muzeum Regionalnego
w Radomsku na wykład poświęcony 75 rocznicy zbrodni
katyńskiej. Na miejscu uczniów
przywitali kustosze tego miejsca oraz specjalny gość, zaproszony przez Muzeum pan
dr Paweł Kowalski- kierownik
Referatu Pamięci Historycznej
łódzkiego IPN-u. Gość Muzeum Regionalnego w bardzo
ciekawy sposób opowiedział o
tragedii dokonanej na polskiej
inteligencji, a także żołnierzach
walczącym w tym czasie na
ziemiach ZSRR. Uczniowie
również z ogromnym zainteresowaniem słuchali i odpowiadali na różne pytania .
Taka niecodzienna lekcja historii jest odskocznią od codziennej rzeczywistości.
Adrian Kluska, I LMT

Dzień Zdrowia
14 kwietnia w naszej szkole mierne jedzenie produkpowinny się znaleźć w megościliśmy panią kosmeto- tów, po które młodzież się- nu każdego z nas.
log Ewę Młynek.
ga najczęściej i jakie rzeczy Uczniom bardzo podobało
Spotkanie zostało zorganisię spotkanie, ponieważ
zowane w ramach Dnia
dzięki ciekawej prezentaZdrowia i miało na celu
cji i dokładnym wyjaśniepokazanie młodzieży, jak
niom naszego gościa moszkodliwy wpływ na naszą
gli dowiedzieć się, w jaki
cerę i zdrowie
sposób zdrowo się odżymają niektóre produkty.
wiać i jak najlepiej o siebie
Uczniowie mogli również
dbać.
dowiedzieć się jakich prePoza tym w szkole w tym
paratów na polepszenie
dniu można było kupić
wyglądu cery można użyowoce, takie jak jabłka,
wać, a jakich należy unipomarańcze, banany i
kać.
winogrona.
Karolina Bujacz, I LMT
Pani kosmetolog pokazała, jak niezdrowe jest nad-
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W pajęczynie miłości
Już po raz XV w naszej
szkole odbył się Konkurs
Literacki "Snuć Miłość..."
Wzięli w nim udział
uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Jury w składzie: Mirosława Łęska, Karolina
Gurazda, Aneta Owczarek i
Marta Presz postanowiło
przyznać nagrody oraz wyróżnienia. Najlepszym poetą wśród
gimnazjalistów
okazał
się Kamil
Wośko z
PG nr 6 w
Radomsku.
W kategorii szkół
ponadgim-

nazjalnych zwyciężyła
Aleksandra Miler z I LO
w Radomsku.
W gronie laureatów znalazły się również
uczennice naszej szkoły. II miejsce zdobyła
Michalina Rogozińska za
utwór "Wehikuł czasu",
wyróżnienie natomiast
Zuzanna Albrych za
wiersz "Do M.". Obie laureatki to uczennice klasy
III LDS.
W drugiej części uroczystego podsumowania konkursu młodzież zaprezentowała
program artystyczny. Nagrodzone wiersze zostały
pięknie wyrecytowane przez
nasze koleżanki. Mogliśmy
również wysłuchać najpiękniejszych piosenek o miło-

ści.
Cała uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem.
Serdecznie zapraszamy do
wzięcia udziału w konkursie już za rok. Piszcie,
notujcie i dajcie się złapać w pajęczynę młodych
poetów.
Anna Golińska, III LDS

Młodzież w walce z nałogami
24 marca uczniowie klasy
I LMB pod opieką pani
mgr Pokory udali się do
Miejskiego Domu Kultury
na rozstrzygnięcie XI
edycji powiatowego konkursu "Alkohol - chemiczna pułapka", organizowanego przez II Liceum
Ogólnokształcące, w którym od kilku lat bierze
udział nasza szkoła. Jak
dowiedzieliśmy się od
pani mgr Ryszki, celem
konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień i promowanie zdrowego trybu życia. W konkursie wzięło udział 5
uczennic naszej szkoły.
Wśród prezentowanych
prac mogliśmy zobaczyć
plakaty, ulotki, rzeźby
oraz inne ciekawe formy

plastyczne, wykonane
przez uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych naszego powiatu. Jedną z laureatek
konkursu została uczennica klasy I LMB Wiktoria Janik, która zdobyła
wyróżnienie w kategorii
plakat. Dodatkową atrakcją spotkania była emisja filmu pt. "Serce,
serduszko" w reżyserii
Jana Jakuba Kolskiego.
Opowiadał on historię
dziewczynki o imieniu
Maszeńka, która przez
nałóg ojca, jakim był
alkohol, wychowuje się w
sierocińcu. Jednak nawet
to nie staje jej na
przeszkodzie w spełnianiu marzeń, do których
dąży dzięki swojej sile

i determinacji. Odgrywa
ona ważna rolę w walce
ojca z nałogiem, ponieważ dzięki swojej dojrzałości pomaga mu zerwać z alkoholem. Film
ten idealnie nawiązuje
do tematyki konkursu
oraz jest świetnym przykładem tego, że uzależnienia niszczą nie tylko
nasze życie, ale i naszych bliskich.
Daria Rokicka,I LMB
Natalia Tomczyk I LMB
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Warto iść na wybory
10 maja odbędą się wybory
prezydenckie. Będziemy mieli

Pod koniec kwietnia w naszej
szkole odbędzie się symulacja

jeszcze wiele.

możliwość oddania głosu na
jednego z jedenastu kandyda-

wyborów prezydenckich. Specjalnie powołana komisja wy-

zydenta RP, wszyscy powinniśmy poświęcić swój czas w

Zdając sobie sprawę z roli Pre-

tów. W ostatnich wyborach
borcza złożona z uczniów klasy dniu 10 maja, aby wybrać kanfrekwencja wyniosła nieco po- III TB przygotuje karty do gło- dydata, który najbardziej nam
nad 50%. Oznacza to, że śred- sowania z nazwiskami kandy- odpowiada. W akcjach profrenio zaledwie co drugi pełnolet- datów. Głosować będzie mógł
kwencyjnych organizowanych
ni Polak zdecydował się pójść
każdy. W symulacji tej chodzi
przez naszych uczniów zachędo lokalu wyborczego i oddać
głównie o to, aby uczniowie
camy do głosowania, ale nie
swój głos. Reszta wolała zostać zapoznali się z procedurami
wskazujemy żadnego z kandyw domu. Te dane nie są więc
zbyt optymistyczne. Czy tak

wyborczymi, aby wiedzieli co
datów.
robić, gdy znajdą się w prawdziwym lokalu wyborczym. Dla
samo będzie w tym roku?
Próbujemy zmienić tę sytuację zdecydowanej większości z
nich będzie to bowiem pierww naszym mieście oraz wśród
uczniów naszej szkoły. Klasa III sze w życiu głosowanie.
TB bierze udział w ogólnopol- Rola Prezydenta RP jest
skim programie "Młodzi głosu- ogromna. Warto wiedzieć, że
ją", którego ideą jest organizo- współprowadzi on politykę zawanie akcji profrekwencyjgraniczną, jest zwierzchnikiem
nych. Uczniowie zachęcali już
sił zbrojnych i posiada prawo
do wyborów mieszkańców mia- weta. Prezydent może także
sta, rozdając im specjalne ulot- proponować projekty ustaw,
ki informacyjne. Mają także za posiada prawo łaski, przyznaje
sobą lekcję, podczas której dowiedzieli się, jaką rolę oraz
uprawnienia posiada Prezydent
RP, a w związku z tym dlaczego zbliżające się wybory są tak
ważne.

Paweł Dudek

odznaczenia państwowe, powołuje Radę Ministrów. W gestii Prezydenta RP leży mianowanie sędziów oraz nadawanie
tytułu naukowego profesora.
Uprawnień Prezydenta jest

Spacerem po świecie
Dnia 27 marca, w Zespole Szkół
Elekryczno-Elektronicznych w Radomsku odbył się konkurs o nazwie
"Interaktywny spacer po krajach

Zjednoczonych, Niemiec, Austrii i
Szwajcarii. Nagrodami w tym konkursie były między innymi: tablety, słuchawki oraz książki do

szkoły nie wygrał głównej nagrody, jednak jedna uczennica
"Mechanika" Angelika Iwanowicz
zdobyła wyróżnienie w konkursie o

niemieckojęzycznych i anglojęzycznych". Zadaniem uczestników było
pokazanie swojej wiedzy na temat
geografii, polityki, kultury i
tradycji Wysp Brytyjskich, Stanów

nauki języków obcych, a główną
wygraną był wyjazd do Berlina i
uczestnictwo w międzynarodowym
projekcie "3 kraje, 3 kuchnie".
Niestety, żaden uczestnik z naszej

krajach niemieckojęzycznych. Zespół redakcyjny "SUPERMECHANIKA"
życzy wyróżnionej dalszych sukcesów.
Adrian Szczęsny, III LDS
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,, Wczoraj mali, dziś dorosły świat ’’
Dostałam się! - słowa te słyszała chyba cała
moja ulica. Mechanik – szkoła, do której
zawsze chciałam należeć, w sumie nieważne
do jakiej klasy, na jakim profilu, po prostu
musiałam tam być! Udało się, z dniem
3.09.2012r. wkroczyłam w jej mury. Dziesiątki znanych mi twarzy, znajomych - wiedziałam, że będzie dobrze. Pierwsze spotkania z
nauczycielami i to uczucie: polubi mnie czy
nie? Wszyscy uczniowie na dworze, przed
głównym wejściem do szkoły nawiązywali
nowe znajomości. Pierwsza klasa w dziejach
Mechanika nazwana LDS, niektórzy mówili
na nas LSD, nie wiem czym to było spowodowane;)
Pewnie wszyscy chcieliby przeczytać mnóstwo śmiesznych rzeczy, które nam
się przytrafiły. Oczywiście jak w każdej klasie,
nie da się tego uniknąć. Razem miewaliśmy
wzloty i upadki (nie, wcale nie mam na myśli
matematyki ), ale daliśmy radę i kończymy tę
szkołę. Słowa, które nasuwają się na myśl:
jak ten czas szybko minął... Tegoroczny drugi
semestr kończy się tak szybko, że nauczyciele nie nadążają nas poprawiać. Ale przecież
nasza klasa jest bardzo sumienna i pracowita. Chciałabym napisać bardzo dużo, ale nie
da się cytować słów, wymienić tych wszyst-

kich sytuacji, które wydarzyły się w przeciągu
wszystkich lat. Wiem, że będę tęsknić za tymi
ludźmi, z którymi spędziłam tyle czasu, nauczycielami i ich cierpliwością, za panią dyrektor, która na przerwie wpadając na mnie
zadaje pytanie: „Wszystko dobrze?” Odchodzi, po czym odwraca się i pyta: „Byłaś na
matematyce?” Za najlepszą wychowawczynią, jaką można było sobie wyobrazić - panią
Aldoną Skibą , która w każdej sytuacji stawała za nami murem, miała ogromną cierpliwość do ,,wstawiania ptaszków w librusie '' i
zadawała tyle z języka angielskiego, że połowa klasy przychodziła niewyspana do szkoły,
ale teraz nikt nie ma tego za złe, wręcz przeciwnie. Za panią Anetą Owczarek, która
dzielnie znosiła z nami dziesięć godzin tygodniowo, sprawdzała nasze tysiące wypracowań, kartkówek, sprawdzianów a na pytanie:
czy można poprawić? Odpowiadała:
,,Poprawić? Nigdy w życiu!” - po czym, oczywiście, wyznaczała termin poprawy … a później jeszcze jeden i jeszcze jeden…. Rozwinęła nasze umiejętności dziennikarskie i wraz z
panią Bożeną Załóg sprawiła, że gazetka
szkolna stała się popularna nie tylko w Mechaniku. Za magiczną Eweliną, która zawsze
potrafiła zakręcić każdego nauczyciela tak, że
sam nie wiedział co przed chwilą mówił albo

chciał powiedzieć. Za Bogdanem czyt. Kamilem, który zbierał zamówienia od całej klasy i
ryzykując swoje życie, szedł robić zakupy w
Lidlu. Za Marcelą, wiecznie spóźnioną, bo
przecież ,, szła z buta',' a na pytanie, czemu
nie mogła wstać wcześniej, odpowiadała: ,,
ty słuchaj, ty nie ucz dzieci ojca robić''. Za
Adą i Karoliną, które były strażniczkami toalety damskiej, a gdy poczuły zapach dymu
papierosowego, biegły po służby specjalne,
żeby zwalczać zło wśród młodszych.
Nie do wiary jak szybko minął ten
czas. Wchodzimy w dorosłe życie, za trzy
tygodnie matura, później studia, praca, rodzina... Niech mnie ktoś uszczypnie! Wiem
jedno, ten czas spędzony w Mechaniku to
najlepsze lata mojego życia. Będę tęsknić za
tą szkołą, za znajomymi, nauczycielami. Będę
wracać wspomnieniami do tych lat, czytając
numery gazetek, które wspólnie tworzyliśmy, oglądając nasze wspólne zdjęcia klasowe, studniówkowe i szkolne. To wszystko na
długo zostanie w mojej pamięci, a szkołę na
pewno będę polecać młodszym rocznikom.
Nie pozostaje mi nic innego niż życzyć
wszystkim kończącym tę szkołę zdania matury i powodzenia w tym dorosłym już życiu.
Aleksandra Kisiołek, III LDS

"Pod Mocnym Aniołem" / "AlkohoLove"
Film reżyserii Wojciecha Smarzowskiego
powstał na
podstawie
książki „Pod
Mocnym
Aniołem” autorstwa Jerzego Pilcha.
Już na wstępie poznajemy głównego
bohatera, który ma dużą skłonność
do alkoholu. W zasadzie nie potrafi
go sobie odmawiać, chociaż na początku uważa, że wszystko ma pod
kontrolą. Jest inteligentny i oczytany, przez co trudno nam uwierzyć,
że popadł w taki nałóg. Jerzy, bo
tak nazywa się ów mężczyzna, po
jednej z libacji alkoholowych – kiedy to leżał ledwie przytomny pod
bankomatem – poznaje miłość swojego życia. Kobieta ta wykazuje za-

interesowanie jego osobą, wzywa
pomoc, ale gdy dostrzega w jakim
on jest stanie, natychmiast odchodzi. Główny bohater trafia na odwyk, gdzie okazuje się, że nie jest
to jego pierwszy raz. W dodatku
witają go tam znajome twarze kolejnych osób z problemem alkoholowym. Jerzy nie wykazuje chęci
zmian. Jako pisarz starannie dobiera słowa i beznamiętnie wyraża się o
swojej chorobie.
Dramat bardzo szczegółowo
przedstawia nam osoby, które borykają się z uzależnieniem. Widzimy,
że wszystko zaczyna się u nich niewinnie: jeden łyk na dzień, jeden
kieliszek na tydzień. Z czasem
przestaje im to wystarczać, łaknienie staje się nie do zniesienia. Z
powodu braku alkoholu zaczynają
popadać w histerię, bo przygniata
ich natłok problemów. Mają na to
różne wytłumaczenia, nigdy nie mó-

wią, że zaczęli pić z własnej woli.
Zawsze byli do tego zmuszeni przez
jakieś okoliczności. Są niczym dzieci pozostawione same sobie, nie potrafią być odpowiedzialni i stanowczy. Odwyk jest dla nich tylko chwilowym miejscem na odpoczynek, po
wyjściu najczęściej wracają do swoich nawyków. Często balansują na
granicy życia i śmierci.
Dzięki temu filmowi oraz książce możemy zobaczyć świat oczami
osoby uzależnionej, kiedy to więzy
krwi i godność przestają się liczyć
na rzecz kolejnej dawki alkoholu.
Pojawiają się tam szokujące wyznania oraz obrazy, które niejednokrotnie budzą obrzydzenie. Okazuje
się bowiem, że nałogu nie da się kontrolować, to on przejmuje władzę
nad nami i naszym życiem. A kiedy
tak się dzieje, wszystko przestaje
mieć jakiekolwiek znaczenie.

Zuzanna Albrych, III LDS
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ZDANIEM

Miasto marzeń
dyną i niepowtarzalną
gwiazdę wieczoru. I wreszcie
dało się usłyszeć tygrysie ,,ROAR”. Co więcej Katy
wyłoniła się z trójkąta i z
całych sił wykrzyknęła ,,Cracow”. Niesamowity
wstęp, nikt nie mógł oprzeć
się emocjom. Efekty 3D, gry
świateł to wszystko robiło
wrażenie. Z ust Katy wybrzmiały słowa ,, Kocham
Cię” i ,,Dziękuję”. Dwie
Był to pierwszy tak duży

show ,, The Prismatic World

dziewczynki spełniły swoje

koncert , jaki oglądałem.

Tour”.

marzenia, weszły na sce-

Kraków 24 lutego późne po-

Gdy ,,zegar” wybił godzinę

nę ,,pryzmatu”. Katy za-

południe. Zniecierpliwiony

18, zniecierpliwiony czeka-

chwycała głosem i wyglądem,

czekałem na balkonie swojego łem, aż do godziny 18.45,

a fani pomysłami. Jeden

hotelu na taksówkę, która po

chłopak z widowni zaprosił

kiedy trafiłem do środka.

5 minutach przybyła. Wraz z Udało mi się wbiec, nie słu-

ją na 18, inny był przebrany

tatą wsiadłem i pojechałem

chając nikogo, zająłem naj-

za kawałek pizzy. Po weso-

do miejsca ,,spełnienia ma-

lepsze miejsca, ludzie się

łych i popowych piosenkach

rzeń”. Tauron Arena Kraków

schodzili, zgasły światła. Za- przyszła pora na smutne

nowoczesny budynek na wy-

częło się ! Młoda wschodząca ballady. I tutaj chyba cała

soką skalę udoskonalony, aby wokalistka Charli XCX wy-

arena zaskoczyła wokalistkę

można było organizować w

najbardziej. Kolorowe ser-

szła na scenę, aby rozgrzać

nim wiele imprez masowych: publiczność przed głównym

duszka, moc świateł i dało

sportowych czy też kultural-

się usłyszeć drżenie w głosie

wydarzeniem. Stałem w 5

nych. I właśnie tego dnia, dla rzędzie od wybiegu. Widzia-

Katy Perry. Cały koncert był

jednych może zwykła impre- łem ją doskonale. Śpiewałem

niesamowity. Katy miała

za, dla drugich spełnienie

(fałszowałem) jak tylko mo-

bardzo dobry kontakt z fa-

marzeń. Długa kolejka, cha-

głem, akcja z chmurkami

nami. Przy ostatniej piosence

os, śpiew i śmiech. Tylko tyle

przypadła do gustu wokalist- twarze posmutniały, a Katy

można było usłyszeć. Aż ty-

ce, z jej ust dało się usły-

le... Spokojnie stanąłem na

szeć ,, Jesteście niesamowici”. Dzień najlepszy w życiu,

końcu i czekałem od godz.

I znowu zapaliły się świa-

15, aż wpuszczą nas do środ- tła ,chwilowy czas na odpi-

zniknęła gdzieś pod sceną.
którego nie da się opisać nawet w relacji. Uwielbiać kogoś

ka. A tak właściwie jaka była sanie na sms-y siostrze, która od 2008 roku, a zobaczyć
przyczyna tego grupowego

tak się niecierpliwiła. Wiele

dopiero po 7 latach to praw-

zbiorowiska.? Tego dnia do

polskich celebrytów: Marga-

dziwy cud, jedyny w swoim

dawnej stolicy Polski przy-

ret, Dawid Kwiatkowski,

rodzaju.

była Katy Perry ze swoim

Jessica Mercedes stali czy też
siedzieli , czekając na tą je-

Adrian Kluska, I LMT
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Mechanik’’ wśród szkół staszicowskich

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Radomsku nosi imię Stanisława Staszica od 1997 r. Każdego roku obchodzony jest Dzień
Patrona. Odbywa się uroczysta
akademia i Konkurs Wiedzy o Patronie. W szkole istnieje Klub Staszicowski, którego opiekunem jest
nauczycielka historii – pani Anna
Pichit. Radomszczański ,,Mechanik” należy również
do Towarzystwa Szkół Staszicowskich i Ogólnopolskiego Klubu
szkół Staszicowskich. Aktywnie
włącza się w realizowane działania TSS i OKSS. Tradycją stał się
udział w corocznym Sympozjum
Szkół Staszicowskich i Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy O Stanisławie Staszicu i Jego Epoce, w
którym uczniowie naszej szkoły
odnoszą od wielu lat liczne sukcesy. W tym roku szkolnym Sympozjum odbędzie się na początku
października 2015 r. w Pile, miejscu urodzin Patrona i uczniowie z
ZSP nr 1 również będą w nim
uczestniczyć.
Idea zorganizowania się
szkół mających za patrona Stanisława Staszica powstała w 1986 r.
z inicjatywy nauczycieli szkół zawodowych oraz dzięki wsparciu
Instytutu Kształcenia Zawodowe-

go, kierowanego przez
profesorów Tadeusza Nowackiego i Stanisław Kaczora.
W 1987 r. w Zespole Szkół Zawodowych
w Stąporkowie odbył się
zjazd przedstawicieli placówek noszących imię
Stanisława Staszica.
Uczestnicy zdecydowali
się powołać Klub Szkół
Staszicowskich jako ogólnopolskie stowarzyszenie
społeczno – pedagogiczne.
Jego prezesem został dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Stąporkowie
– mgr Bronisław Bury. Zarząd
Klubu zdecydował o przyjęciu
nazwy: Towarzystwo Przyjaciół
Szkół Staszicowskich. Rejestracja
Towarzystwa została dokonana w
lutym 1990 r. Na spotkaniu Rady
Dyrektorów TPSS 24 października 2012 r. w Radomsku podjęto
decyzję o zmianie nazwy na Towarzystwo Szkół Staszicowskich. W jego strukturach zasiadają także reprezentanci naszej szkoły: pani Anna Pichit i pan wicedyrektor Paweł Pichit.
TSS i OKSS ma na celu
rozpowszechnianie dorobku życia
S. Staszica, ze wskazaniem na
trwałość i ponadczasowość myśli,
popularyzowanie jego poglądów
oraz wymianę doświadczeń. Aktualnie stowarzyszenie liczy kilkadziesiąt szkół, już nie tylko zawodowych, ale również ogólnokształcących. Uczestnictwem interesują się też szkoły podstawowe i
instytucje niezwiązane bezpośrednio z oświatą. Stowarzyszenie pozwala na nawiązanie i podtrzymywanie osobistych kontaktów między uczestnikami, zarówno wśród
młodzieży, jak i nauczycieli. Warto przytoczyć trafną opinię pana
prezesa Bronisława Burego:
,,Stowarzyszenie stało się wielką

rodziną staszicowską”.
Uchwałą XXVII Sympozjum TSS, odbytego w dniach 5 –
6 czerwca 2014 r. w Gąbinie lata
2015 – 2016, z racji ,,okrągłych”
rocznic urodzin i śmierci Stanisława Staszica, ogłoszone zostały
LATAMI PATRONA w szkołach klubowych Towarzystwa
Szkół Staszicowskich. Z tej okazji
został opracowany Program obchodów lat Patrona w ZSP nr 1
im. Stanisława Staszica w Radomsku na lata 2015 – 2016. Celem programu jest popularyzowanie postaci patrona wśród
uczniów, kształtowanie postaw
patriotycznych oraz pielęgnowanie tradycji szkolnych. Przewidziano w nim szereg działań i
przedsięwzięć związanych z postacią Patrona. Są to min. konkurs
wiedzy o Stanisławie Staszicu,
akademia, opracowanie plakatu
informującego o obchodach lat
Patrona w naszej szkole, wystawa
dzieł S. Staszica w bibliotece
szkolnej, przygotowanie dodatku
staszicowskiego
do ,,SUPERMECHANIKA”, złożenie kwiatów na grobie Staszica
podczas wycieczki na Bielanach
w Warszawie, sesja popularno –
naukowa pt. ,,Być narodowi użytecznym”, realizacja projektu ,,Edukacja staszicowska w klasach pierwszych i oczywiście
udział w XXVIII Ogólnopolskim
Sympozjum Szkół Staszicowskich
w Pile w październiku 2015 r. i w
finale Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Stanisławie Staszicu i
Jego Epoce. Mechanik w Pile reprezentować będzie uczennica kl I
LMT Kinga Rylik, laureatka
szkolnego konkursu o patronie.
Harmonogram obchodów lat patrona można znaleźć na stronie
internetowej naszej szkoły.
Anna Pichit
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Stanisław Staszic (1755 – 1826)
Dzieciństwo i młodość
Jesienią 1755 r., kiedy urodził się Stanisław Staszic, jego
rodzice nie byli już ludźmi młodymi. Matka – Katarzyna przekroczyła czterdziesty rok życia i może
dlatego ten najmłodszy, czwarty z
kolei syn, wydawał się jej dzieckiem słabym i wątłym, zawsze
niepokoił i budził obawy. Drżała o
niego nieustannie, troszczyła się
bardziej niż o starsze dzieci.

Dom Staszica w Pile, obecnie muzeum

Jako niewiasta religijna znała tylko jeden sposób ukojenia nurtujących ją obaw. Ofiarowała syna
opiece boskiej i przeznaczając go
do stanu duchownego uczyniła
śluby, że całe życie będzie chodził
w sukni duchownej. Wspominając
matkę Staszic pisał, że religijność
jej była pełna przesądów. Za przesąd uznawał wówczas i wspomniane śluby. Jednakże wiele lat
później. Tymczasem dzieciństwo
spędzał przebrany w duchowną
sukienkę. Wpływ matki nie ograniczał się do kwestii stroju. Była
to również sprawa poglądów i
przekonań wpajanych od najmłodszych lat. Matka panowała nad
nim ze swoją pełną przesądów religijnością. To dla niej, mając piętnaście lat, przełożył poemat O religii Ludwika Racine’a. Jak wyznawał Staszic w przedmowie,

tłumaczenia podjął się w celu
przekonania ludzi, że rozum prowadzi nieomylnie do religii. Jakże
daleko odszedł później od tego
wszystkiego, czym tak mocno żył
w dzieciństwie.
Duchowny
Po skończeniu szkół średnich wstąpił do seminarium duchownego w Poznaniu. Obrał stan
duchowny, ponieważ istniały w
nim stosunkowo duże, aczkolwiek
również
ograniczone,
możliwości
kariery dla
mieszczańskiego syna
Na przełomie 1778 i
1779 roku
został więc
wyświęcony
na księdza.
Od czasu
wyjazdu za
granicę i zapoznania się
z badaniami przyrodniczymi możemy zaobserwować u Staszica
ustawiczną rewolucję poglądów
dotyczących Boga. Z czasem odrzucił on wszelkie dogmatyczne
dowody przemawiające za istnieniem Stwórcy, a coraz częściej
szukał dowodów wyłącznie rozumowych. Gdy przetłumaczył Epoki natury Buffona stał się już zupełnym racjonalistą. Miejsce Boga
osobowego, Boga Stworzyciela i
Opiekuna zajął Bóg – abstrakcja,
symbol. W tym matematyczno –
przyrodniczym pojmowaniu ,,najwyższego jestestwa” Bóg
zlewa się z naturą. Miejsce tradycyjnych przykazań Bożych i miejsce religii objawionej zajęły w
rozważaniach Staszica prawa naturalne.
I chociaż do śmierci nie
rozstał się z suknią duchowną, to
jednak nigdy nie był kapłanem,

pełniącym przypisane mu z tego
tytułu obowiązki.
Nauczyciel w domu Zamoyskich
W 1971 r. po powrocie z
podróży zagranicznych, w poszukiwaniu miejsca dla siebie Staszic
trafił do domu byłego kanclerza
Andrzeja Zamoyskiego, gdzie pełnił funkcję nauczyciela. Odtąd na
wiele lat związał się z tym domem.
Zajęcia Staszica nie należały do zbyt uciążliwych. Lekcji
udzielał początkowo starszym
dzieciom Zamoyskich, Annie i
Aleksandrowi, a dopiero później
do grona wychowanków dołączył
Stanisław. Staszic nie miał talentów pedagogicznych. Ucząc mówił wprawdzie dużo i o wielu
sprawach, ale nie trzymał się przy
tym żadnych reguł. No i ta forma
odnoszenia się do uczniów! Nauka
nie mogła obyć się bez bicia. Stanisław Zamoyski tak wspomina
nauczyciela w swoim pamiętniku:
Był ordynarny i gwałtowny, a także niezwykle porywczy. Niekiedy
matka broniła dzieci przed wybuchami wychowawcy. Ale on i dla
niej potrafił być przykry. Prawił
impertynencje, obrażał się. Dochodziło do tego, że pani Zamoyska
przepraszała go w takich wypadkach. Dzieci Zamoyskich były
trzymane krótko, w czym dzielnie
dopomagał Staszic. Żadne z nich
nie potrafiło jednak zdobyć się na
śmiały krok, który pozwoliłby im
wyrwać się spod kurateli surowego nauczyciela.
Pozostawały im tylko skargi: Nigdy nie słyszałem nic innego,
jak tylko grubiaństwa z ust tego
drogiego wychowawcy, który
wszedł do naszego domu na swoje
szczęście, a na nieszczęście nas
wszystkich. Moja matka musiała
znosić jego kaprysy tak samo jak i
my – pisał w swoim pamiętniku
Stanisław Zamoyski.
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Geolog i przyrodnik
Staszic był także przyrodnikiem i geologiem. Było to jego
prawdziwe i gorące zamiłowanie
rozbudzane powoli w ciągu studiów i innych obowiązków.
Ukończył studia w Paryżu - College de France, gdzie poznał
wielu wybitnych naukowców:
Georgesa de Buffona, Loisa Jeana Marie d’ Aubertona i J. E.
Guettarda. Studia dały mu dobre
przygotowanie teoretyczne w
zakresie nauk geologicznych.
Staszic przedstawił budowę geologiczną dużej części
ziem polskich, a także opis złóż
surowców kopalnych. Wyniki
tych wieloletnich obserwacji i
badań zawarł w wielkim dziele
O ziemiorództwie Karpatów i
innych gór i równin Polski.,
które uznane zostało za przełomowe dzieło dla polskiej geologii. Staszic wydał także atlas
(cztery mapy geologiczne i sześć
tabel ze spisami kopalń, kuźnic i
bań solnych, złóż siarki, węgla,
ropy, opracowany profil geologiczny od Tatr do Bałtyku, mapa
geologiczna ogromnego obszaru
Europy Środkowej).
Staszic zwiedził Tatry w
latach 1803 – 1805. Zdobył m.in.
Kołowy Szczyt, jako pierwszy z
Polaków wszedł na Sławkowski
Szczyt, Krywań i Łomnicę,
uchodzącą wówczas za najwyższy szczyt w tym paśmie Gorskim. Staszic zastał Tatry legendarne, baśniowe, pełne dziwów i
duchów - zostawił naukowe,
otwarte dla badaczy i turystów.
Działalność turystyczna Staszica
w Tatrach stała się kamieniem
węgielnym polskiego taternictwa.
Polityk i działacz społeczny
W marcu 1787 r. na rynku księgarskim warszawy pojawiło się nowe dzieło zatytułowane Uwagi nad życiem Jana Za-

moyskiego. Wydane przez Staszica anonimowo stało się sensacją. Poruszane w nim zagadnienia obejmowały wszelkie aktualne problemy. Poszczególne rozdziały ożywiał ten sam duch, pisane były z naukową pasją. Znalazło się tam miejsce i na krytykę liberum veto, i na opis sytuacji miast, i na sprawy organizacji wojska, i na sposób powiększenia podatków. W sumie tworzyło to wszechstronny program
reformy państwa.
Obrady Sejmu Wielkiego
skłoniły Staszica do ponownego
zabrania głosu w sprawie publicznej. W styczniu 1790 r. ukazały się Przestrogi dla Polski.
Były pracą znacznie bardziej
zwartą i jednolitą niż Uwagi.
Przynosiły też pewne modyfikacje programu. O wiele wyraźniej
wystąpiła sprawa chłopska, a
szlachecki monopol na posiadanie ziemi został uznany za główne zło. Staszic upomniał się również o prawa dla miast, chciał
wolności dla całego stanu mieszczańskiego. Program zawarty w
tych dziełach stał się punktem
odniesienia dla przyszłej Konstytucji 3 Maja, a myśl przewodnią
obu dzieł można zawrzeć w jednym zdaniu: Nikomu nie wolno
uganiać się za swoim osobistym
szczęściem o ile ono jest sprzeczne ze szczęściem społeczeństwa.
Towarzystwo Przyjaciół Nauk
Po rozbiorach w kraju
panowała moda na francuszczyznę. A były też domy, w których
starano się o utrzymanie dawnych obyczajów. Do takich należał dom Stanisława Sołtyka. To
tutaj spotykali się wybitni polscy
uczeni, literaci, poeci, politycy,
socjolodzy i ekonomiści. Tutaj
również powstała myśl, aby zebrania towarzyskie ująć w oficjalne ramy organizacyjne. Z tej
myśli narodziło się Towarzy-
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stwo Przyjaciół Nauk. Jego
podstawowym zadaniem było,
jak to określiła ustawa, przykładać się do rozszerzenia nauk i
umiejętności w polskim języku.
Staszic od pierwszych
chwil wziął czynny udział w pracach Towarzystwa, które potraktował bardzo poważnie. Kiedy
organizacja borykała się z problemami finansowymi postanowił ufundować jej gmach. Dzięki
temu wkupił się w określone środowisko i zdobył pozycję, co
wcześniej z uwagi na jego pochodzenie było niemożliwe.
Jego wielokrotne rozprawy wygłaszane na forum Towarzystwa zawsze wzbudzały entuzjazm. Równie często zabierał
głos w sprawach organizacyjnych, za co w końcu obwołano
go prezesem.
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie
Założenie Towarzystwa
Rolniczego Hrubieszowskiego to
najdonioślejszy czyn wielkiego
obywatela i patrioty. Drogą
oszczędności i wyrzeczeń uskładał pieniądze na kupno majątku.
Sam, jako mieszczanin, nie miał
prawa do nabycia ziemi. Uczynili to za niego Sapiehowie i dopiero w 1811 roku majątek oficjalnie trafił do rąk Staszica.
Staszic postanowił założyć gminę opartą na wzajemnej
pomocy. W 1816 r. zniósł pańszczyznę, obdarowując ziemią
włościan. Wszedł z nimi w porozumienie zawierając kontrakt
Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego. Według ustawy
Towarzystwo miało obowiązek
m.in. utrzymywania szkół, przyznawania stypendiów, opieki nad
sierotami, kalekami i ubogimi.
Oraz świadczenia innych jeszcze
usług mających na celu wspólne
dobro.
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Twórca przemysłu
U szczytu kariery, w momencie tworzenia władz Królestwa Polskiego Staszic został
ministrem w Dyrekcji Przemysłu
i Kunsztów. Początki jego działalności gospodarczej były kontrowersyjne. Wydał surowy zakaz wywozu rud za granicę i zadbał, aby w całości były przerabiane w kraju. Uporządkował
administrację górniczą. Następnie utworzono i obsadzono fachowcami okręgi górnicze.
Kształceniem kadry miała
zająć się Akademia Górnicza.
Staszic założył organizację górniczą z przywilejami np. zwolnienie od podatków i służby wojskowej, chłopów od pańszczyzny oraz wprowadził zasiłki w
razie choroby, zabezpieczenie
materialne na starość. Niezmiernie ważne było przywrócenie
prawa do swobodnych poszukiwań surowców na terenach prywatnych oraz zobowiązania do
eksploatacji złóż. Nastąpił gwałtowny rozkwit tej gałęzi przemysłu. W 1817r. Staszic organizuje
Korpus Górniczy oraz współtworzy Szkołę Budownictwa i Miernictwa. Wszystko to miało przewyższyć rozmachem powstały w
1818r. plan utworzenia ciągłego
zakładu fabryk na rzece Kamiennej. Projekt zakładał stopniową
budowę wzdłuż Kamiennej kombinatu, w skład którego wchodziły huty, wytwórnie półfabrykatów i gotowych wyrobów. Realizacja tego zadania miała być rozłożona na 30 lat i stanowiła nie
lada obciążenie dla skarbu państwa. Roboty szły opieszale i nie
w pełni zgodnie z planem. Bilans
ośmioletniej działalności prezentował Staszic w pracach „O stanie górnictwa rządowego” i
„Stan górnictwa”. Liczba kopalń
rud miedzi i żelaza wzrosła w

tym czasie trzykrotnie. Dwukrotnie wzrosła liczba kopalń węgla
kamiennego przy jednoczesnym
dwudziestokrotnym wzroście
wydobycia. Staszic starał się
również o rozwój produkcji materiałów budowlanych, powstawanie cegieł, wapienników, tartaków, kamieniołomów. Postanowił też założyć zakład wyrobów fajansowych w iłży. Rozbudowano kopalnię rud miedzi w
Miedziance. W 1818r. objął
przewodnictwo w Radzie Ogólnej Budownictwa, Miernictwa,
Dróg i Spławów, a w 1823r. przy
jego udziale zostaje utworzona
Szkoła Inżynierii Cywilnej Dróg
i Mostów. W 1824r. powstały w
Ciechocinku warzelnie soli i
ogromne tężnie – zaczątek znanego obecnie uzdrowiska. Staszicowi zawdzięcza swój rozwój
przemysł Zagłębia Dąbrowego.
Wybudowano tam duże huty
cynku – w Dąbrowie Górniczej i
Olkuszu, zaczęto też wydobywać
rudę cynku w Sławkowie. Staszic sprzyjał również rozwojowi
tkactwa i zapoczątkował
powstanie ośrodków
włókienniczych w Łodzi.
Zasługi Stanisława Staszica dla krajowego przemysłu są nieocenione – wynikały z
głębokiego patriotyzmu
i zasady, że „człowiek
winien być narodowi
użyteczny”.
Podsumowanie
Ród ludzki stanowiący podsumowanie
przemyśleń całego życia
Staszica (które zakończyło się 20 stycznia
1826 roku), leżał schowany w zakamarkach
gmachu Towarzystwa
Przyjaciół Nauk. Cho-

dziły słuchy, że wiadomość o
nim dotarła do władz, że treść
poematu wzbudziła wściekłość
księcia Konstantego, który własnoręcznie palił na kominku egzemplarz Dzieł. Wszystko to
sprzyjało narastaniu legendy wokół zmarłego ministra stanu.
Potomni różnie zapatrywali się na Staszica. Jedni widzieli w nim wielkiego filantropa
i dobroczyńcę ludzi, inni niestrudzonego działacza, pracującego
dla pomyślności kraju, jeszcze
inni– przede wszystkim autora
bojowej publicystki z okresu
Sejmu Wielkiego. My cenimy
go za walkę o zrównanie
wszystkich wobec prawa i za
antyszlacheckie wystąpienia.
Staszic na zawsze pozostanie w
naszej pamięci jako „ojciec demokracji polskiej”. Jest to to
postać wyjątkowa i niepowtarzalna, godna najwyższego szacunku i stanowiąca zwór dla
wielu pokoleń Polaków.
Anna Pichit

Grób Staszica na Bielanach w Warszawie
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I’m keeping my fingers
crossed for U- MATURA
STUDENTS.
CW

STUDENTS ABOUT

people and make life-

SCHOOL EXCHANGES long friends.”
Here are some of the
sentences taken from the
essays of our students (II
lma) concerning the
opinion about school
exchanges.
“I can improve my English skills.”
“I can meet some new

That is the section which should
help you understand English grammar. To see more visit:
https://www.facebook.com/thezeroarticle

languages in a quicker
way.”

“I can do sightseeing

“I can travel to other

around cities.”

countries and try tradi-

“I can take part in

tional dishes.”

many activities and

“I can have wonderful

have fun.”

memories.”

“I can learn a lot about

“I can visit a lot of in-

other cultures and his-

teresting places such as

tory.”

museums, castles etc.”

“I can learn foreign

ADZ, CW
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Po co światła w samochodzie?
Światła to podstawowy element wyposażenia każdego samochodu. Niestety
wielu kierowców nie do końca wie, jak z
nich korzystać, jak naprawiać oraz jak
dbać....
Reflektory i pozostałe światła samochodu szybko się brudzą, a jak wiemy
mniejszy zasięg świateł ma negatywny
wpływ na nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy, by często je czyścić albo ręcznie wilgotną i miękką szmatką (nie na sucho, gdyż możemy porysować szkło
reflektora i pogorszyć jego właściwości
optyczne), albo wysokociśnieniowym
spryskiwaczem, jeżeli nasz pojazd jest w
niego wyposażony. Szczególnie w starszych pojazdach warto poświęcić trochę
czasu na wyczyszczenie od środka kloszy lamp. Po kilku latach użytkowania,
nawet gdy osłony żarówek są prawidłowo zamontowane, we wnętrzu lamp
znajdują się pył i wilgoć, tworząc powłokę zmniejszającą emisję światła.
Czyszczenie lamp od środka nie jest
łatwe, gdyż przede wszystkim wymaga
ich wymontowania. Poza tym nie wolno
odbłyśników lamp czyścić mechanicznie. Można natomiast wypłukać je solidnie wodą z detergentem, np. do mycia
naczyń, na koniec przeprowadzając
ostatnie płukanie wodą z dobrym płynem do mycia szyb nie pozostawiającym
plam. Ostatnim etapem jest suszenie. W
ten sposób można uzyskać niezłe rezultaty, alternatywą jest tylko wymiana
reflektorów na nowe, co nie zawsze jest
możliwe. Najczęściej spotykaną awarią
reflektorów jest przepalenie się żarówki.
Przy uszkodzeniu jednej żarówki należy
zazwyczaj (jeżeli uszkodzenie nastąpiło
"ze starości") wymieniać parę - zapewni
to jednakową siłę światła reflektorów.
Żarówki halogenowe z wiekiem zmniejszają intensywność światła i choć czynią
to powoli, znacznie wolniej niż dawne
żarówki "wolframowe", jest to zjawisko
widoczne gołym okiem. Od tej przypadłości, choć w znacznie mniejszym stopniu, nie są wolne nawet lampy ksenonowe. Wymieniając żarówki, należy pamiętać, aby ich baniek nie dotykać palcami. Tłuszcz i brud z palców może spowodować pogorszenie parametrów
świetlnych lub nawet doprowadzić do
pęknięcia bańki po jej nagrzaniu. Jeżeli
jednak chwycimy ręką za bańkę, należy
ją bardzo starannie wytrzeć, najlepiej
używając czystej szmatki i rozpuszczalnika spirytusowego. Pamiętajmy też o
tym, że reflektory zużywają się także od
zewnątrz. Dotyczy to szczególnie współ-

czesnych reflektorów, z szybami z plastiku, który jest twardy... ale bardziej
podatny na porysowanie niż tradycyjne
szkło. Podczas normalnej eksploatacji
reflektory narażone są na uszkodzenie
kamieniami, piaskiem i żrącymi środkami chemicznymi, którymi posypywane
są drogi. Po pewnym czasie powierzchnia szkła matowieje, powstają rysy i
ubytki. Takie szkło rozprasza wiązkę
światła z reflektora, a więc zmniejsza
jego zasięg, tak jakby reflektor był zabrudzony. Trudno określić z góry trwałość szkieł reflektorów, zależy to od warunków eksploatacji, a nawet od sposobu
i częstotliwości mycia auta. W każdym
razie po znacznym przebiegu trzeba im
się dokładnie przyjrzeć. Bardzo istotnym
czynnikiem wpływającym na widoczność jest prawidłowe ustawienie świateł.
Regulację powinniśmy przeprowadzać
zawsze po ich demontażu lub wymianie
- związanych na przykład z jakąś naprawą blacharską. Po wszelkich pracach
wiążących się z wymianą elementów
przedniego bądź tylnego zawieszenia
również kontrolujemy ustawienie reflektorów. Niejednokrotnie już sama wymiana żarówek (nie zawsze uda się włożyć
nową żarówkę idealnie w miejsce starej)
powoduje złe oświetlanie drogi bądź
oślepianie innych uczestników ruchu.
Ważne jest, by regulacji świateł dokonywać po uprzednim sprawdzeniu i prawidłowym ustawieniu ciśnienia w ogumieniu oraz przy obciążeniu auta zbliżonym
do tego, z jakim jeździmy najczęściej.
Istotnym elementem w większości
współczesnych samochodów jest regulator ustawienia wysokości świateł przednich znajdujący się zwykle na tablicy
rozdzielczej. Kiedy obciążymy samochód, zobowiązani jesteśmy do skorygowania ustawienia reflektorów. Zalecane
ustawienia, w zależności od obciążenia,
podają instrukcje obsługi samochodów,
natomiast pozycja "0" oznacza pojazd
obciążony tylko kierowcą. Pojazdy wyposażone w reflektory ksenonowe posiadają system samopoziomujący. Tam
wszystkim zajmuje się za nas automatyka.
Porady praktyczne:
* Pamiętajmy o utrzymaniu w czystości
reflektorów, tylnych świateł i szyb.
* Po każdej wymianie bądź naprawie
elementów zawieszenia oraz wymianie
żarówek (najlepiej jednocześnie w obu
reflektorach) trzeba koniecznie skontrolować ustawienie świateł. Regulacja

świateł jest teoretycznie możliwa w warunkach amatorskich, czyli "na ścianę".
Po ustawieniu samochodu w odległości
5 m od ściany regulujemy światła mijania tak, by granica światła i cienia znajdowała się o kilka cm (właściwe wartości zależą od wysokości mocowania reflektorów) poniżej rzeczywistej płaszczyzny tych reflektorów. Światło musi
oczywiście padać dokładnie w ich osi.
W rzeczywistości amatorska regulacja
jest nieprecyzyjna, bo można popełnić
wiele błędów pomiarowych i z poziomowaniem auta. Wykaże ona jednak (na
podstawie kształtu plamy światła na
ścianie), czy żarówka została prawidłowo zamontowana. Naprawdę skuteczną
regulację, szczególnie w nowoczesnych
samochodach, wykona diagnosta wyposażony w odpowiedni przyrząd.
* Kupujmy jedynie standardowe żarówki
znanych producentów zgodne ze specyfikacją podaną w instrukcji obsługi pojazdu.
* Nie stosujmy żarówek o podwyższonej
mocy, ani ksenonowych w reflektorach
do tego nie przewidzianych!
* Stosujmy w miarę możliwości oryginalne reflektory, a jeśli decydujemy się
na inne, powinny koniecznie mieć znak
homologacji europejskiej.
DD

MOTO DATA
04.03.1887r. – Daimler przeprowadza
pierwszą jazdę próbną swojego
„benzynowego powozu motorowego”;
07.03.1916r. – powstaje firma będąca
protoplastą marki BMW;
15.03.1952r. – powołane zostały do życia
Jelczańskie Zakłady Samochodowe
Jelcz;
20.03.1957r. – ruszyła produkcja modelu
Syrena 100 w Fabryce Samochodów
Osobowych;
24.03.1898r. – sprzedano pierwszy na
świecie automobil;
30.03.1973r. – ostatni dzień produkcji
popularnej Warszawy;
03.04.1885r. – Gottliebowi Daimlerowi
przyznano niemiecki patent na jego jednocylindrowy silnik chłodzony wodą;
16.04.1953r. – z taśmy produkcyjnej Zakładów Mechanicznych „Ursus” zjechał
pierwszy ciągnik Ursus C45;
22.04.2002r. – zakończenie produkcji
Poloneza.
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Spotkać mistrzów...

Po męczących, ale pełnych wrażeń Dniach
Otwartych w Mechaniku
młodzież ze szkoły
(głownie z klasy I LMT)
wybrała się na trening
Skry Bełchatów do Hali ,,Energia” wraz z opiekunami: panem Sebastianem Bajonem oraz panią

Renatą Koniarską. Była to
możliwość zobaczenia
przygotowania naszych
siatkarzy do meczu, a także zrobienia z nimi pamiątkowego zdjęcia i zdobycia autografów.
Przed dotarciem na miejsce, uczniowie wybrali się
do McDonalda, aby zrege-

nerować się przed śpiewem i oklaskami, których
nie brakowało w środku
budynku. Wszyscy uczestnicy wyjazdu byli bardzo
zadowoleni z tego dnia i
na pewno długo go nie zapomną.
Dominika Parchyniak, I LMT

Nasze siatkarki wywalczyły eliminacje
W dniu 13.03.25
odbył się turniej
eliminacyjny mistrzostw powiatu
radomszczańskiego w piłce siatkowej dziewcząt.
Nasze dziewczyny
wygrały elimina-

cje, pokonując drużyny Elektryka i
Drzewniaka i będą reprezentować
naszą szkołę w turnieju finałowym,
który odbędzie się 23 marca. Nasze dziewczyny przygotowywał i
poprowadził pan Robert Koniarski.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!
Koniarski Robert
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UKS MECHANIK

Wszystkie drużyny
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Mechanik” rozpoczęły już rywalizację w rundzie wiosennej. Najwcześniej na murawę wybiegli
seniorzy, którzy zdążyli rozegrać już 5 kolejek. Wiodło
nam się różnie – bilans drużyny to 1 zwycięstwo, 2 remisy oraz 2 porażki. Po 22
serii spotkań nasz zespół zajmuje 9 miejsce w tabeli IV
ligi łódzkiej.
W drugi weekend kwietnia
swoje pierwsze mecze roze-

grały także wszystkie grupy
młodzieżowe naszego klubu.
Co ciekawe żaden z naszych
zespołów nie przegrał swojego meczu !!!
Juniorzy starsi A1 zdobyli
pierwsze punkty w tym sezonie w Radomsku, dzięki remisowi 1-1 z Ceramiką
Opoczno. Gola dla naszego
zespołu zdobył Piotr Grabarczyk, uczeń klasy II LS.
Dużym sukcesem jest na
pewno zwycięstwo juniorów
młodszych B1 z wyżej notowanym zespołem ŁKS Łódź.

Nasi piłkarze wygrali 1-0
zdobywając zwycięską
bramkę w końcówce spotkania. Gola strzelił Krystian
Piasecki, uczeń pierwszej
klasy naszego liceum.
Zwycięstwo odnieśli także
juniorzy B2 gromiąc Astorię
Szczerców aż 5-1.
Trampkarze C2 zwyciężyli
Borutę Zgierz 1-1 natomiast
Młodzicy zremisowali z
Concordią Piotrków Trybunalski 0-0.
Tomasz Walioszczyk

Mechanik najlepszy w powiecie
Za nami kolejne zmagania naszych uczniów w rywalizacji
międzyszkolnej. Reprezentacje
„Mechanika” chłopców i dziewcząt startowały najpierw w
zawodach piłki siatkowej a następnie w piłki nożnej.
Zawody siatkarskie dostarczyły
wiele emocji. Zarówno męska
jak i żeńska reprezentacja naszej szkoły zakwalifikowała się
do fazy finałowej.
Znacznie lepiej naszej młodzieży udały się zawody w piłce

nożnej, które odbyły się na boisku Orlik. Obydwie reprezentacje „Mechanika” po zaciętych
bojach okazały się najlepszymi
w powiecie !!!
Skład chłopców: Mateusz Antczak, Michał Nowak, Szymon
Dula, Krystian Szewczyk, Dominik Kałuża, Piotr Szymczak,
Przemysław Nowak, Jakub Żółciński, Mateusz Żak, Piotr Grabarczyk, Kamil Oleśkiewicz, Adrian Ociepa, Sebastian Kurek,
trener: Tomasz Walioszczyk

Skład dziewcząt: Marika Popiołek, Kasia Basińska, Iwona
Starczyk, Karolina Kubiak,
Aleksandra Frączyk, Natalia
Kaczmarczyk, Wiktoria Janik,
Anna Siewior, Magdalena Kowalska, Marta Patryarcha,
Amanda Kotlarek ,trener: Rafał
Ozga
Nagrodą za 1 miejsce jest możliwość rywalizacji w mistrzostwach rejonu.
Tomasz Walioszczyk

SUPERMECHANIK
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Ortoreksja -co to takiego?
Mimo że większość dzieci i
młodzieży ma tendencje do
niezdrowego odżywiania się,
to są również tacy, którzy
prozdrowotnym nawykom
poświęcają większość
swojego czasu i energii,
co może być tragiczne w
skutkach.
Zaburzenie to, o którym
chcę napisać, zaczyna się
niewinnie i na
początku my
dorośli je
popieramy, bo
ma na celu
dbałość o
higieniczny
zdrowy tryb
życia. Jednak te
zdrowe nawyki
mogą prowadzić
do
przekroczenia
granic zdrowego
rozsądku i
przerodzić się w obsesję.
Wtedy mówimy o
niebezpiecznym zaburzeniu
zwanym ortoreksją.
Ortoreksja ( orthorexia
nervosa z gr. ortho –
prawidłowy, właściwy orexisapetyt , pożądanie) jest
pojęciem wprowadzonym w
1997 roku przez
amerykańskiego lekarza
Stevena Brathama i
definiowanym jako
patologiczna fiksacja na
punkcie spożywania
właściwej i zdrowej
żywności.
W Polsce to zaburzenie
jest dostrzegane od
niedawna. Najczęściej
występuje ono
w okresie
adolescencji( dorastania). W

życiu młodych osób
występuje wiele zmian
związanych
z wiekiem
młodzieńczym i
wkraczaniem w dorosłość.
Stawiane przed młodzieżą
oczekiwania i wymagania
mogą stać się nadmiernym
obciążeniem, które
doprowadza do różnych
zaburzeń.

spożywania,
- woli głodować niż jeść
„ niezdrową” żywność,
- obsesyjnie zwraca uwagę
na skład produktów oraz na
techniki i sprzęt użyty do ich
przygotowania,
- spożywanie posiłków
traktuje jako rytuał,
- ma poczucie winy w
momencie złamania
narzuconych
zasad,
wyznacza
sobie karę,
- izoluje się od
społeczeństwa
lubi przebywać
w towarzystwie
osób
podzielających
jego ideologię,
- z czasem
zwęża swój
jadłospis
twierdząc ,że
Charakterystyka osoby każdy produkt może być
cierpiącej na ortoreksję:
„niezdrowy”,
- boi się chorób
- w końcowym stadium może
cierpieć na anoreksję lub
cywilizacyjnych,
innego typu zaburzenia
- chce poprawić swój stan
odżywiania.
zdrowia lub zmniejszyć
Jak pomóc osobie z tym
masę ciała,
zaburzeniem?
- często angażuje się w
akcje i kampanie
Osobę cierpiącą na tego
prozdrowotne i
typu zaburzenie należy
proekologiczne,
otoczyć wsparciem i
-wykazuje się dużą
skierować do odpowiedniej
aktywnością fizyczną,
specjalistycznej placówki .
- dąży do zachowania
Jako formę leczenia stosuje
idealnie szczupłej sylwetki,
się terapię behawioralno- wiele czasu poświęca na
poznawczą i farmakoterapię.
odpowiednie przygotowanie Najważniejsze w tej chorobie
żywności,
jest to, aby w miarę szybko
- ogromną wagę przywiązuje ją dostrzec i podjąć
do jakości posiłków nie
odpowiednie działania.
pedagog szkolny
zważając na przyjemność
Agnieszka Kułak
wynikającą z ich
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POPLECZNICTWO
To przestępstwo przeciwko
wymiarowi sprawiedliwości. Polega
na utrudnianiu lub udaremnianiu
postępowania karnego przez
udzielenie pomocy sprawcy
przestępstwa, w tym również
przestępstwa skarbowego, w
uniknięciu odpowiedzialności
karnej. Kodeks karny wymienia
przykłady takiej pomocy –
ukrywanie sprawcy, zacieranie
śladów przestępstwa, odbywanie
kary za skazanego. Sposobów
zostania poplecznikiem może być
jednak więcej. Jest nim także
osoba, która obciąża siebie
zarzutem, wiedząc, że przestępstwo
popełnił kto inny.
Poplecznictwem jest również
kierowanie śledztwa na fałszywy
trop przez udzielanie anonimowych
informacji o zdarzeniu. Jest nim
także ułatwianie sprawcy ucieczki z
miejsca przestępstwa.
Poplecznictwem przez zaniechanie,
popełnionym przez funkcjonariusza
organu ścigania, byłoby
pozostawienie spraw swojemu
biegowi mimo informacji o
popełnieniu przestępstwa
(prokurator nie wszczyna śledztwa,
mimo że wie, że przestępstwo
zostało popełnione i kto się go
prawdopodobnie dopuścił). Opisane
w kodeksie jako poplecznictwo
utrudnianie lub udaremnianie
postępowania karnego dotyczy
wszystkich jego faz, czyli
postępowania przygotowawczego,
sądowego i wykonawczego.
Dotyczy ono także udaremniania
wszczęcia postępowania karnego.
Można więc powiedzieć, że
odpowiada za poplecznictwo ten,
kto utrudnia ujawnienie
przestępstwa, przeszkadza w
ustaleniu lub ujęciu sprawcy,
udowodnieniu mu winy, skazaniu
czy wykonaniu orzeczonej kary.
Nie ma jednak mowy o
poplecznictwie, gdy ktoś, kto
popełnił przestępstwo, ukrywa
współsprawcę albo gdy zaciera
ślady własnego przestępstwa. Nie
jest też poplecznictwem udzielenie
sprawcy przestępstwa pomocy w

uniknięciu odpowiedzialności w
sposób zgodny z prawem. Tym
samym nie jest poplecznictwem
nakłanianie pokrzywdzonego, by
nie składał zawiadomienia o
przestępstwie lub wniosku o
ściganie, dopóki ogranicza się to do
perswazji i np. propozycji
przeprosin czy odszkodowania.
Gdyby taka sama pomoc sprawcy
przestępstwa wiązała się z groźbą,
podstępem lub przemocą, nie
byłaby legalna.

później okazał się niewinny.
Nie podlega karze

Kodeks karny stanowi również, że
nie podlega karze sprawca, który
ukrywa osobę najbliższą, czyli:
małżonka, konkubenta, wstępnych
(rodziców, dziadków), zstępnych
Zamiar bezpośredni albo
(dzieci, wnuki), rodzeństwo,
ewentualny
powinowatych w tej samej linii lub
Poplecznictwo nie może być
stopniu (teściów, zięciów), dzieci
nieumyślne. Można więc popełnić
przysposobione lub ich małżonków.
takie przestępstwo w zamiarze
Wyjątek ten nie dotyczy innych
bezpośrednim albo ewentualnym.
form poplecznictwa, np. zacierania
Poplecznikiem jest wobec tego ten, śladów, tyle że sąd może
kto ukrywa uciekającego przed
zastosować nadzwyczajne
policją zbiega z więzienia, wiedząc złagodzenie kary albo nawet
o tym. W ten bowiem sposób ów
odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli
poplecznik z premedytacją utrudnia poplecznik pomógł komuś z
postępowanie karne. Popełnia
najbliższych inaczej niż ukrywając
przestępstwo jednak i ten, kto
go, albo jeśli działał w obawie
ukrywa uciekającego człowieka, nie przed odpowiedzialnością karną
wiedząc wprawdzie dokładnie, co
grożącą jemu samemu lub jego
zrobił ani przed kim chce się ukryć, najbliższym.
lecz podejrzewając, że ma do
PRZYKŁAD
czynienia ze zbiegiem, o którym się 1. Matka dzwoni na policję i mówi,
mówi od kilku dni w całej okolicy.
że pobiła ze skutkiem śmiertelnym
Taki poplecznik godzi się na to, że dziecko sąsiadów, choć wie, że
utrudnia postępowanie karne
zrobił to jej syn.
wobec przestępcy. Inaczej sprawy 2. Iksiński dzwoni z małej
się mają, gdy ukrywający zbiega
miejscowości na policję i mówi, że
sądzi, że daje schronienie
ktoś podłożył bombę w
podróżnemu, nie ma bowiem
miejscowym domu towarowym,
pojęcia, że ktoś uciekł z więzienia i wszyscy trzej funkcjonariusze jadą,
że jest ścigany przez policję. Co
by to sprawdzić, tymczasem na
więcej, nie popełnia przestępstwa
drugim końcu miasteczka
poplecznictwa osoba, która daje
Igrekowski okrada bank
schronienie komuś, kto
spółdzielczy.
spowodował wypadek
3. Iksiński krzyczy „łapać złodzieja”
samochodowy i zabił człowieka, ale i pokazuje kierunek, którym
wierzy zapewnieniom tego
rzekomo zbiegł złodziej, tymczasem
kierowcy, że to nie on, że jest
Igrekowski, który okradł sklep,
niewinny i że policja ściga go
zaczyna biec w przeciwną stronę
niesłusznie. Dzieje się tak dlatego,
Podstawa prawna
że przepis o poplecznictwie
* Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r.
zabrania udzielania pomocy
– Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz.
rzeczywistemu sprawcy
553 z późn. zm.).
przestępstwa, a nie każdemu, kto
ucieka. Nie ponosi też
pedagog szkolny
odpowiedzialności ten, kto ukrył
Agnieszka Kułak
podejrzanego o przestępstwo, który
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MECHANIK

PseudoHOROSKOP
BARAN – zapowiadają się STRZELEC – lubisz po-

PANNA- większość trud-

miłe dni przy pięknej sło- stawić na swoim i nie słu- nych spraw jest już za
necznej pogodzie . Ale że z chać innych .Tym razem

Tobą . Teraz możesz usta-

aurą nigdy nic nie wiado- warto posłuchać, co mó-

lić sobie nowy plan dzia-

mo, skup się na swoim

wią inni . Wyjdzie Ci to na łania i zacząć konse-

klimatycznym domu .

dobre .

kwentnie go realizować .

BYK – każdego

KOZIOROŻEC

dnia postaraj się

–zagraj w tot-

umacniać swoją

ka, to nic trud-

przyjaźń .

nego skreślić 6

Chociażby krótki

liczb , a ile mo-

spacer umocni

że być z tego

Waszą więź .

radości . Cho-

BLIŹNIĘTA – Cały

ciaż powodów
do zadowolenia

czas siedzisz w domu . Spróbuj cze-

Ci nie brakuje .

goś nowego ,jedź

WODNIK – cią-

nad wodę , idź do

gle za czymś

kina lub udaj się na im-

RAK – dotychczasowe

prezę. Dobrze Ci to zrobi . przeżycia jeszcze nie
usprawiedliwiają spoczęcia
WAGA – choć się bronisz,
na laurach. Jest jeszcze
przed miłością nie uciektyle przed Tobą. Nie ociąniesz . Postaw krok do
gaj się !
przodu . Odwagi !
LEW-w tym miesiącu bęSKORPION – tak trudno
dziesz bardziej wrażliwy
Ci usiedzieć w miejscu . To
niż zwykle. Czasami będzie
skutek nadchodzącej wioCi się wydawało , że masz
sny . Przystopuj dla dobra
nerwy na wierzchu.
swoich bliskich

biegniesz i biegniesz i wydaje Ci się, że nie możesz
tego dogonić . Zatrzymaj
się !
RYBY – niespodziewanie
okaże się , że masz bardzo
dużo nauki . To dobrze ,
bo zajmiesz myśli czymś
konkretnym , zamiast
błądzić w rozterkach.
Wróżki Afrodyta i Domis

