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Nasi wybrańcy
Każda grupa czy społeczność potrzebuje swoich
przywódców, którzy poprowadzą ją do celu oraz
będą reprezentowali w
różnych sytuacjach. Tak
też i nasi uczniowie, jak co
roku, postanowili wybrać
swoich przedstawicieli,
którymi zostali:
Joanna Śliwakowska
(II lma) - przewodnicząca,
Klaudia Siewier (I tgb) wiceprzewodnicząca,
Grzegorz Zawadzki (I ts) wiceprzewodniczący,
Agata Kułak (II lma)skarbnik, Piotr Rydz (I ts)sekretarz.
Nowym przedstawicielom
Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny
2015/16, życzymy pomyślnej pracy i wszystkiego
dobrego !
Agnieszka Krupska, I lmt
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Witam Was w
nowym roku
szkolnym.
Znów się zaczęło... normalnie szał, szał,
szał… Ale u
nas chyba nie
jest najgorzej,
co? Są sprawdziany, kartkówki, ale też
pozytywne
aspekty edukacji: wycieczki,
konkursy czy
akademie. Najważniejsze to
się nie denerwować i z optymizmem spoglądać w przyszłość, a
wtedy wszystko da się pokonać. Nawet najtrudniejsze zadanie z matematyki... Bo jak nie Mechanik, to
kto?  My ruszamy prężnie z gazetką, dotrzymując
słowa danego pani Bożenie Załóg.
„Dziennikarzom” pracującym nad powstawianiem
naszego wspólnego dzieła, a także gronu pedagogicznemu, uczniom i wszystkim pracownikom życzymy, aby ten rok był udany. Niech każdy rankiem
przychodzi do szkoły z uśmiechem i poczuciem, że
„tak dobrze wstać skoro świt”:)
redaktor naczelny
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Wielki sukces Kingi Rylik
W dniach 1-2 października w
Pile odbyło się XVIII Ogólnopolskie Sympozjum
Szkół Staszicowskich oraz finał 22
edycji Ogólnopolskiego Konkursu
Wiedzy o Stanisławie Staszicu.
W zmaganiach
konkursowych
uczestniczyło 12
szkół reprezentowanych przez 16
uczestników.
Przedstawicielka
naszej szkoły,
uczennica klasy II
LMT Kinga Rylik
zajęła 2 miejsce.
Serdecznie gratulujemy!
Inauguracja miała miejsce w
auli Auditorium Maximum
PWSZ w Pile. Organizatorami

wydarzenia był Zespół Szkół
nie pozwalał się nudzić. MłoStanisława Staszica w Pile oraz dzież miała okazję zwiedzić Muzeum Stanisława
Staszica, Muzeum
Okręgowe w Pile
oraz Muzeum Trofeów Myśliwskich
w Śmiłowie. Gospodarze zadbali
również o integracyjny charakter
spotkania. Odbyło
się wspólne ognisko, a wieczór zakończył się seansem filmowym.
Uwieńczeniem
uroczystości było
ogłoszenie wyników konkursu,
Ogólnopolskie Towarzystwo
wręczenie nagród oraz dyploSzkół Staszicowskich. Patronat mów dla uczestników projektu.
nad imprezą objął starosta pilNatalia Tomczyk, II lmb
ski. Bogaty program sympozjum

Biblioteka, dobre miejsce dla człowieka :-)
Witajcie, wróciłam po przerwie i
jestem bardzo ciekawa Waszych
wyborów czytelniczych i trochę
Was samych…
Wystartowaliśmy już z kiermaszem podręczników używanych,
odbył się konkurs czytelniczofilmowy Zirrael na podstawie Sagi o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego.
Poziom konkursu był bardzo wyrównany. Uczestnicy zyskali
maksymalną liczbę punktów
i o przyznaniu kolejności miejsc
zadecydowały pojedyncze punkty z pytań dodatkowych. Uczestnicy byli prawdziwymi pasjonatami świata wykreowanego przez
twórcę. To była wielka przyjemność przysłuchiwać się ich dyskusjom. W wolnym czasie rozmawiali tylko o książce, przygodach
tam zawartych i bohaterach: Michałowi Machurze, Wiktorii Janik,
Kamilowi Kokoszczykowi z klasy

II lmb oraz Mateuszowi Węgrzyńskiemu z klasy II ts bardzo gratuluję zapału i ogromnego zaangażowania. Odniosłam wrażenie, że
pytania była za łatwe, następnym

razem wyżej podniosę poprzeczkę i już nie mogę się doczekać
kolejnej edycji konkursu.
W tej chwili trwa jeszcze akcja
Książka mojego życia. Propozycję tytułu, autora i własne nazwisko należy zapisać na kartce i
pozostawić w specjalnie do tego

przygotowanym pudełku, znajdującym się w bibliotece. Do zabawy zaprosiłam również nauczycieli. Ciekawa jestem rankingu,
który powstanie i tego, która grupa bardziej się zaangażuje.
Ale to jeszcze nie wszystko…dla
tych, którzy przespali te akcje
mam jeszcze kilka innych np. na
najpiękniejszą recenzję, na hasło reklamowe, na plakat promujący bibliotekę. Propozycje te,
mam nadzieję, wykażą Wasze
różnorodne zdolności językowe,
literackie czy plastyczne. Proponuję śledzić poczynania biblioteki, bo warto!
A może to Wy macie jakiś pomysł
na konkurs? Przynieście ideę, a
wspólnie nadamy jej kształt. Zazdroszczę Wam otwartego umysłu i kreatywności!
Lidia Krawczyk
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"Zło dobrem zwyciężaj"
"Zło dobrem zwyciężaj" to hasło przewodnie XXI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Popiełuszki, który
odbył się 17 października w Miejskim Domu
Kultury w Radomsku.
Po uroczystym przywitaniu
przybyłych na to wydarzenie odśpiewano hymn państwowy oraz tradycyjnie
udano się pod tablicę poświęconą pamięci ks. Jerzego
znajdującą się na murach parafii
św. Lamberta. Złożono tam

kwiaty oraz zapalono znicze. Po waż ich zadaniem była ocena
powrocie do MDK-u rozpoczął
ponad 30 uczestników, a poziom wykonania utworów był
niezwykle wysoki.

się już konkurs. Dla jurorów było
to ogromne wyzwanie, ponie-

Przygotowane przez panią Anetę Owczarek dwie uczennice
naszej szkoły: Klaudia Szumacher oraz Angelika Iwanowicz
(obie z klasy II lmt) zdobyły wyróżnienia: Klaudia w turnieju poezji śpiewanej, Angelika natomiast w turnieju recytatorskim.
Dziewczynom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

(red.)

Jan Paweł II – Papież Rodziny
28 października 2015 roku
w naszej szkole miało miejsce uroczyste spotkanie poświęcone osobie papieża
Polaka - Jana Pawła II, w
związku z XV Dniem Papieskim. Odbyło się
ono pod
hasłem
„Jan Paweł II - Papież Rodziny". Jego inicjatorami byli
mgr Anna
Olejnik
oraz mgr
Leopold
Bałdys. Pod ich kierunkiem
młodzież z drugich klas licealnych przedstawiła zebranym bogaty program artystyczny odnoszący się do
sylwetki papieża. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
z klas II lmt ,II lma oraz II

lmb, którzy z zainteresowaniem i skupieniem wysłuchali zaprezentowanego
przez kolegów przesłania.
O godzinie 11.00 w świetlicy szkolnej zebrała się mło-

pani Anna Olejnik przygotowała prezentację multimedialną, która w dobitny sposób ukazała wyjątkowość
oraz niepowtarzalność rodziny. Ponadto uroczystość
uświetniła
obecność
szkolnego
chórku, który przy
akompaniamencie pana Bałdysa
śpiewał pieśni znane
Polakom, a
przede
wszystkim
bliskie sercu
dzież, aby wysłuchać apelu papieża Jana Pawła II.
i tym samym uczcić XV
Spotkanie miało na celu
Dzień Papieski. Głównym
skłonienie odbiorców do
tematem tegorocznych ob- głębszych refleksji wypływachodów była rola rodziny - jących z nauczania Wielkie"podstawowej komórki życia go Polaka.
społecznego". Chcąc ukaKinga Rylik, II lmt
zać jej niezwykły wymiar,
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NA ZŁOTYM SZLAKU

W dniu 8.10.2015 roku
uczniowie klas I i II lmt wraz
z opiekunami mgr Mariolą
Świderską i mgr Anną Bałut wybrali się na jednodniową wycieczkę krajoznawczą
po Jurze KrakowskoCzęstochowskiej.
Docelowym punktem wyjazdu
był Złoty Potok. Celem wyprawy było zapoznanie uczniów z
bogactwem naturalnym oraz
zabytkami tego terenu. Wycieczka odbyła się w ramach
lekcji rozszerzonej geografii.
O godzinie 8:00 w świetnych
nastrojach wyruszyliśmy w
drogę. Oczywiście w autokarze nie zabrakło dobrej atmosfery, humory dopisywały wszystkim. Wspólnie
śpiewaliśmy znane piosenki disco polo, śmiejąc się
przy tym w niebogłosy.
Po dotarciu na miejsce zostaliśmy serdecznie powitani przez pana Stefana
Zatońskiego- emerytowanego nauczyciela, obecnego przewodnika wycieczek
po Złotym Potoku, który w
bardzo ciekawy i niebanalny sposób przedstawił
nam krótki rys historyczny

duże wrażenie.
Oczywiście nie mogliśmy
przepuścić okazji, więc obie
klasy zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie na tle pałacu.
Kolejnym punktem naszej
wycieczki była Brama Twardowskiego, jeden z charakterystycznych obiektów Złotego
Potoku, którego nazwa jest
ściśle związana z legendą o
Panu Twardowskim. Wreszcie
nadszedł najbardziej wyczekiwany przez nas moment, a
mianowicie przemarsz do
tego regionu.
„Pstrągarni”, gdzie mogliśmy
W pierwszej kolejności odwie- spokojnie usiąść, zregenerodziliśmy Dworek Zygmunta
wać siły, napić się ciepłej herKrasińskiego. Przewodnik
baty i oczywiście skosztować
oprowadził nas po budynku,
pysznej ryby. Podróż powrotnie skąpiąc żadnych informa- na przebiegła sprawnie i szybcji, a w szczególności tych do- ko, bowiem o godzinie 15:00
tyczących biografii wybitnego byliśmy już pod budynkiem
Polaka. Wspomniał, że Kraszkolnym.
siński zauroczony malowniNiewątpliwie wycieczkę możczym krajobrazem tego obna zaliczyć do udanych, poszaru na cześć swoich dzieci nieważ pozwoliła nam odenadał źródłom ich imiona. Na- rwać się od monotonnego żystępnie udaliśmy się do Pała- cia i poznać bogactwo kulturocu Raczyńskich, który ze
we i przyrodnicze Jury Krawzględu na swą monumental- kowsko - Częstochowskiej.
ność i lokalizację nad urokliwym jeziorem wywarł na nas
Kinga Rylik, II lmt
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Zamek w Chęcinach zdobyty!
w zawodach geodezyjnych
zakończonych wspólnym
ogniskiem. Grupę adeptów
geodezji podzielono losowo
na 6 zespołów, które rywalizowały ze sobą w 6 konkurencjach o charakterze geodezyjnym: skojarzenia tematyczne, slalom z łatą pomiędzy tyczkami, rzut tyczką,
szukanie różnic na mapach,
spacer z łatą geodezyjną
oraz szacowanie odległości
„na oko”. Na pamiątkę I Rajdu Geodety organizatorzy
przygotowali dla wszystkich
uczestników symboliczne dyplomy, a dla członków zwycego z przełomu XIV i XV
W bieżącym roku
cięskiej, 5-osobowej drużyny
wieku
zamku
królewskiego
w
szkolnym po raz pierwszy
– koszulki z logo rajdu i szkoChęcinach
oraz
centrum
sa„Mechanik” zorganizował
ły „Mechanik”. Laureatami
Rajd Geodety dla uczniów mej miejscowości - Chęciny. zostali: uczniowie klasy II teg:
technikum o profilu geode- Przyszli geodeci poznali wiele Michał Binka, Monika Krawczyk, Natalia Nowak, Matezyjnym. Ideą wyjazdu była ciekawostek i faktów historycznych
związanych
z
tym
usz Więckowski oraz Izabela
przede wszystkim integraWychowaniec z
cja młodzieży z
klasy III tsg.
różnych klas w
Fakt, że młoluźniejszej, podzież skompozaszkolnej atnowała zabawny
mosferze oraz
„hymn rajdu”
poznanie
oraz z ciekaw„geodezji na
skim uśmiechem
wesoło”.
pytała o termin
W dniach 5-7
następnej wypaździernika rucieczki, świadiny zamku w
czy, że pomysł
Chęcinach zozawodowej intestały oblężone
gracji przypadł
przez trzydziestodo gustu, a orosobową grupę
ganizatorzy Rajadeptów geodedu Geodety już
zji. Młodzież w ciągu trzech
regionem,
np.
legendę
o
Biapowinni
myśleć
o następnym
dni zwiedziła atrakcyjne miejłej Damie, wędrowali przez
wyjeździe.
sca terenu Gór Świętokrzykilkunastokilometrowe
trasy
skich, m. in. Jaskinię Piekło,
Damian Pawlikowski
Jaskinię Raj, ruiny pochodzą- turystyczne oraz wzięli udział
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Mundurowi na manewrach
29 września uczniowie drugich i trzecich klas mundurowych uczestniczyli w manewrach polowych
zorganizowanych
przez nasze liceum.

wickiego wyruszyli w trasę Ra- durowi mogli odpocząć, zjeść
domsko-Wymysłówek, gdzie
kiełbaski i napić się ciepłej herklasy zaprezentowały swoją
baty. Tym miłym akcentem klasy mundurowe zakończyły manewry i nadszedł czas na powrót do
szkoły. Po dotarciu na
miejsce nastąpiły końcoMundurowi mieli do
we meldunki, a po nich
pokonania dystans
krótkie przemówienie pa15 kilometrów. Mana dyrektora Pichita oraz
newry zaczęły się
podziękowanie złożone
od sprawdzenia
na ręce aspiranta Nowickondycji uczniów,
kiego za służbę w naszej
którzy zmagali się
szkole. I tak w dobrych
m.in. w czołganiu,
nastrojach i z masą
bieganiu, przeciągawspomnień udaliśmy się
niu liny, czy rzucie w
do domów. Wszyscy lidal. Następnie
czymy na więcej takich wyuczniowie pod czujnym okiem umiejętność wykonywania
musztry
i
meldunku.
Punktem
praw i nie możemy się już dopani podkomisarz Anety Komorowskiej oraz pana aspiran- kulminacyjnym całej wędrówki czekać kolejnych manewrów.
był grill, podczas którego munDaria Rokicka, II lmb
ta sztabowego Tomasza No-

DZIEŃ CHŁOPAKA TO NIEZŁA DRAKA

Jak co roku w naszej szkole
świętujemy Dzień Chłopaka.

Największe wrażenie zrobiła
uroczystość zorganizowana

przez klasę I lma. Chłopcy
dostali od dziewczyn koszulki
z napisem "Keep calm and
love I LMA" oraz troszkę
słodkości. Później zostały
zorganizowane zabawy
sportowe, między innymi:
rzuty karne, rzuty osobiste,
bieg slalomem, za które
można było zdobyć punkty i
stanąć na podium. Pierwsze
miejsce zajął Patryk Kusiak,
zaraz za nim był Patryk
Ryszka, na trzecim miejscu
uplasował się Jakub Lota. Po
udanym dniu wszyscy wrócili
do domu z uśmiechem na
twarzy.
Paulina Dubielska, I lmt
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Więc wspominaj chwile mile, przecież było ich aż tyle...

Czasami nawet słowa zespołu
disco polo w 100% opisują
przeżyty czas. I tak oto 22 października po tygodniowym pobycie w Grecji skończyły się
wspaniałe chwile i trzeba było
wrócić do rzeczywistości. Ale
w sumie jak to się w ogóle zaczęło ?
Fajną paczką z bardzo dobrym
humorem, pełnymi bagażami i
naładowanymi telefonami wyruszyliśmy o 2.30 z Radomska
na lotnisko Warszawa Modlin.
Nikomu nie przeszkadzała taka pora, od samego początku
dużo śmiechu, radości, fajnych
opowieści przewijało się w drodze na lotnisko. Później odprawa i długo wyczekiwany lot.
,,Samoloty loty loty ciągłe w
głowie mam”. I tak oto wylądowaliśmy w Grecji, a później kolejna podróż już do głównego
punktu – pięknego miasta, położonego w północnej części
bałkańskiego kraju – Komotini.
Na miejscu czekały na nas rodziny goszczące. Mały prezent, coś słodkiego, chwilowy
oddech i można było oficjalnie

ekipie polsko-greckiej. Poznanie tradycyjnych dań było pewnym eksperymentem dla nas,
ale wszystkim to i owo przypadło do gustu. Wycieczka rowerowa nad piękne morze była
strzałem w dziesiątkę. Cudowna pogoda, bez deszczu, bez
wiatru, na termometrach 25
stopni i chce się żyć.
Nawet matematyka w Grecji
(i to po grecku) była całkiem
przyjemna i o dziwo zrozumiała. Każdy podszkolił swój język angielski, a także poznał
podstawowe zwroty w języku
greckim, które z czasem bardzo się przydawały. Fenomepowiedzieć ,,Welcome to Gre- nalna atmosfera, że aż się nie
ece”.
chciało wracać. Miłe rodziny,
Codzienne atrakcje każdemu które starały się jak najlepiej
przypadły do gustu. Trochę
ugościć swoich polskich przyzajęć sportowych, ruchu niko- jaciół, uatrakcyjniały czas, aby
mu jeszcze nie zaszkodziło.
każdy czuł się, jakby był u sieNiektórzy pierwszy raz płynęli bie. Poznaliśmy trochę Grecji,
kajakiem, a jeśli już kiedyś to
ale minął tydzień i już w czwarrobili, to na pewno nie pod
tek 22.10 trzeba było się pakować. Niesamowite
upominki, ciepłe
słowa, a nawet i
smutek, bo czas
już pożegnać greckich przyjaciół, na
szczęście nie na
długo, gdyż kolejna
edycja projektu odbędzie się już w
marcu w naszej
szkole.
Na koniec ogromprąd. A ile przy tym było śmie- ne podziękowania dla pani Mochu… Wspinaczki po skałach i niki Zając i pani Aliny Dziegieć
kolejne porcje dobrego humo- za ogromne zaangażowanie w
ru, pierwsze dni, a już wszyscy ten projekt, dopięcie wszystbyli bardzo zadomowieni i
kiego na ostatni guzik i zagootwarci.
spodarowanie czasu wraz z
Nie zabrakło też dobrych kaw grecką ekipą w najlepszy spow kawiarenkach, spotkań w
sób.
Adrian Kluska, II lmt
(trzeba podkreślić najlepszej)
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Energiczni w czołówce
11.06.2015 roku w świetlicy
szkolnej, w ramach III etapu
konkursu „Postaw na słońce” organizowanego przez
Fundację BOŚ,
odbyła się konferencja poświęcona
mikroinstalacjom
fotowoltaicznym.
Celem spotkania
było upowszechnienie idei wykorzystania OŹE
przez osoby prywatne, spółdzielnie lub wspólnoty
mieszkaniowe,
czyli przez PROSUMENTÓW.
Uczestnicy –
przedstawiciele
radomszczańskiej
administracji publicznej, lokalni przedsiębiorcy z branży instalacyjno
– budowlanej oraz nauczyciele i uczniowie radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych (w tym ZSP nr 1)

mieli okazję zapoznać się z
zasadami wykorzystania
energii słońca do produkcji
energii elektrycznej oraz for-

mami dofinansowania tego
typu przedsięwzięć. Konferencja prowadzona była
przez uczniów – członków
szkolnej grupy konkursowej
ENERGICZNI, którzy przy-

gotowali obszerną prezentację multimedialną oraz pokaz z zakresu OŹE z wykorzystaniem zestawów doświadczalnych stanowiących część wyposażenia
ekopracowni. Przekazywane przez uczniów informacje uzupełniał ekspert ds. technicznych w
zakresie fotowoltaiki pan
Jakub Kaźmierczak.
We wrześniu komisja
konkursowa ogłosiła wyniki. Nasza drużyna
ukończyła zmagania na
18 miejscu. Jest to powód do radości, bowiem
w konkursie brało udział
ok. 90 szkół z całej Polski. Konkurencja zatem
była duża, nagrody tylko
trzy, ale dla ENERGICZNYCH najcenniejsze były
wiedza i doświadczenie, jakie zdobyli w ramach udziału w projekcie.

Dzień Edukacji Narodowej w Mechaniku
W dniu 13.10.2015 roku odbyła
się uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Jak
co roku tego dnia pani dyrektor
Ewa Grodzicka wręczyła nauczycielom Nagrody Dyrektora
Szkoły za poświęcenie i zaangażowanie w codzienną pracę.
Tuż po części oficjalnej zaczęła
się część artystyczna przygoto-

wana przez panie Martę Presz i Mariolę Świderską. Dziewczyny z
klasy II lmt zaśpiewały
piosenki oraz w imieniu
wszystkich uczniów złożyły życzenia naszym
nauczycielom.
Magdalena Kustrzycka, II lmt

Anna Roksela
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Na tropie dilerów batoników czekoladowych
Ostatnio, w drodze do
szkoły, słuchałyśmy audycji radia
RMF FM. Jedno stwierdzenie
utkwiło nam w głowię na dłużej,
a mianowicie, że w dzisiejszych
czasach 15-latka może kupić w
aptece tabletkę „dzień po”, a nie
może kupić coli w sklepiku
szkolnym. Odnosi się to oczywiście do rozporządzenia zakazującego sprzedaży "śmieciowego"
jedzenia w sklepikach szkolnych.
Jaki to ma cel? Czy to zadziała?
Otóż padło stwierdzenie, że dzieci i młodzież zaczną się wtedy
zdrowo odżywiać. Czy aby na
pewno?
Postanowiłyśmy zapytać
się naszej pani ze sklepiku, co o
tym wszystkim sądzi. Powiedziała nam: „Uważam, iż działania te
są niemądre. Do zdrowego jedze-

nia mogłabym przekonać małe
dzieci, ale w naszej szkole mamy
młodzież praktycznie dorosłą,
więc i tak nie jestem w stanie nic
zdziałać. Za rogiem mamy Lidl,
tak też uczniowie w każdej chwili
mogą sięgnąć po słodycze, colę,
chipsy itp. Gdy przyjdą mrozy, w
sklepiku przydałaby się ciepła
kawa i herbata dla rozgrzania, a
podczas egzaminów, gdy potrzebna jest energia – kawałek
czekolady na wzmocnienie. Na
razie czekamy, może po wyborach coś się zmieni…” Jej oraz
nasze rozważania potwierdzają
też uczniowie.
Mamy już w sklepikach
sałatki, bułki domowej roboty,
wafle pełnoziarniste, ale również… dilerów batoników czekoladowych na korytarzach w szko-

le podstawowej oraz szybkie
"wypady" do sklepów w szkołach
średnich - co oczywiście, nie należy do bezpiecznych czynności,
a przecież bezpieczeństwo
uczniów powinno być brane pod
uwagę tak samo jak ich zdrowe
odżywianie. Zawsze powinno się
rozważać wszystkie możliwe
skutki, a nie ślepo dążyć do jednego, który wydaje się być pożytecznym, a w rzeczywistości ciągnie za sobą wiele innych problemów. Uważamy, że zarówno
sklepiki, jak i szkoły powinny
strajkować i czynić wszystko, by
zaniechać tych działań. Mówimy
NIE likwidacji większości produktów ze sklepików szkolnych!
Martyna Flasza,
Agnieszka Krupska kl. I lmt

''Najtrudniejszy pierwszy krok''
Nowy rok szkolny dla większości pierwszaków jest wielką niewiadomą. Stres, strach,
a może ciekawość?
Nastał już wrzesień, a wraz z nim
szykują się zmiany w naszym
życiu. Czas na nowe miejsce,
kolegów i koleżanki, nauczycieli,
zasady. Nowa szkoła to ogromny
krok do przodu. Już zostawiasz
za sobą zabawki przeszłości i
wkraczasz w niemal dorosłe życie, w którym reguły są już trochę
inne. Boisz się? To nic dziwnego.
W szkole ponadgimnazjalnej może być naprawdę fajnie! Nawiązujesz nowe przyjaźnie, które
trwać mogą do końca życia.
Uczysz się tylu nowych rzeczy.
Poznajesz siebie lepiej i upewniasz się w tym, co chcesz robić
w przyszłości.
W Zespole Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 1 w Radomsku naukę
zaczęło 205 osób. Każda przeżywa to inaczej. Zobaczmy, jak wypowiadali się na ten temat
uczniowie pierwszych klas.
''Po pierwszym tygodniu stres
minął i zaczęło mi się podobać.
Jest na pewno lepiej niż w gimnazjum. Szkoła spełniła moje
oczekiwania, jednak myślałem,
że będzie więcej zajęć praktycznych.'' - Mateusz Jadowski z I ts.
''Wybrałem tę szkołę, ponieważ
chodzi tu więcej dziewczyn powyżej średniej krajowej. Przy
nich serce wyskakuje mi z osierdzia. Nauczyciele są w porządku
w stosunku do uczniów.'' - Damian Gryglewski z I ts.
''Szkoła przerażała mnie tylko na
początku, gdy nie mogłam znaleźć odpowiedniej sali. Byłam załamana, że wakacje tak szybko

się skończyły, ale również ciekawa swojej nowej klasy oraz
przedmiotów zawodowych.'' - Anna Gorzędowska z I tgb.
''Wybrałem tę szkołę, ponieważ
miała najciekawsze profile i najlepszą ofertę dla uczniów kończących gimnazjum. Towarzyszyła mi radość, że wreszcie wyrwałem się z gimnazjum i poszedłem dalej. Szkoła mnie nie przerażała, ponieważ mam w niej dużo znajomych i słyszałem o niej
same dobre rzeczy.'' - Miłosz Nowakowski z I tgb.
Jak widać, nie taki diabeł straszny jak go malują☺
Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów, wytrwałości
oraz spełnienia zamierzeń
i planów.
Daria Świtoń
Dominika Raczyńska, I lmt
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Systemy wspomagające pracę kierowcy
Zawodowi kierowcy pokonują tysiące kilometrów miesięcznie.
W transporcie długodystansowym
wypadek to poważne straty, dlatego tak duży nacisk kładzie się
na zminimalizowanie ryzyka kolizji.
Producenci nieustannie wdrażają
nowe rozwiązania mające poprawić
bezpieczeństwo pojazdów ciężarowych i wspomagać pracę kierowcy.
Oferowana jest gama rozwiązań podstawowych i opcjonalnych. Systemy
pełnią trzy zasadnicze funkcje:
zwiększają bezpieczeństwo
na drodze, usprawniają pracę kierowcy oraz ograniczają koszty przedsiębiorstwa.
Asystent hamowania awaryjnego
(EBA)
Automatyczne
wspomaganie hamowania awaryjnego pozwala
na uniknięcie wypadku lub minimalizację uszkodzeń
poprzez znaczące
wytracenie prędkości pojazdu. Jest
to rozszerzenie systemu aktywnego
tempomatu, który wykorzystuje radar do utrzymywania stałej odległości od następnego pojazdu. Kiedy
pojazd z przodu gwałtownie zahamuje i wystąpi ryzyko zderzenia, kierowca powiadamiany jest sygnałem
dźwiękowym. W nowych modelach
Volvo FH dodatkowo na przedniej
szybie wyświetlany jest symbol
ostrzegawczy. Jeśli kierowca
nie reaguje na ostrzeżenia systemu,
asystent hamowania awaryjnego
EBA (Emergency Brake Assist)
inicjuje je automatycznie.
Hamulec stabilizacyjny
System, który wdrożyło Volvo
w modelach FH, początkowo był
instalowany w zestawach
z przyczepą, następnie został zaadaptowany do ciągników siodłowych
z naczepą. System ma zapobiec złożeniu się zestawu drogowego
podczas zjazdu ze wzniesienia
na mokrej nawierzchni. Funkcja zostaje aktywowana automatycznie

przy prędkościach do 50 km/h, kiedy
kąt między częściami zestawu drogowego jest zbyt duży i rozpoznane
zostaje łamanie zestawu. Komputer
uruchamia hamulce naczepy (lub
przyczepy), a pulsacyjne hamowanie
pozwala na wyprostowanie zestawu.
Asystent utrzymywania pojazdu
na zadanym pasie jazdy
Częstą przyczyną wypadków jest
zjechanie pojazdu z zajmowanego
pasa ruchu. W nowoczesnych truckach zainstalowany jest system LKS
(Lane Keeping Support), który nieustannie monitoruje drogę przed pojazdem. Umożliwia to kamera zamontowana za przednią szybą, reje-

strująca obraz poziomych oznaczeń
na jezdni. Układ działa przy prędkościach wyższych niż 60 km/h. Jeśli
kierowca zjedzie z pasa, po którym się porusza, uruchamia się alarm
dźwiękowy.
Asystent wspomagania koncentracji
Nowatorskim zagadnieniem
są systemy służące do pomiaru czasu
reakcji kierowcy. Układ działa
w połączeniu z asystentem utrzymywania pojazdu na zadanym pasie
jazdy. Na podstawie danych
o sposobie obsługi kierownicy, nacisku na pedał gazu i hamulca komputer określa zdolność kierowcy
do prowadzenia pojazdu. W nowych
modelach FH firmy Volvo poziom
koncentracji kierowcy wyświetlany
jest w formie wykresu kolumnowego. Jeśli kierowca jest wypoczęty
i skoncentrowany, wykres pokazuje
pięć kolumn. W miarę zwiększenia
czasu reakcji kierowcy liczba kolumn zmniejsza się. Jeśli zachowanie

kierowcy odbiega od normy, system ostrzega go sygnałem dźwiękowym i komunikatem
na wyświetlaczu pojazdu. Mercedes
w swoim rozwiązaniu również wykorzystuje sygnał dźwiękowy,
a na centralnym wyświetlaczu pokazuje informację o konieczności zrobienia przerwy.
Tempomat wykorzystujący GPS
Coraz popularniejszym rozwiązaniem jest aktywny tempomat, który
jako pierwsza zastosowała w 2012
roku Scania. Dzięki integracji
z systemem GPS i dokładnym mapom terenu komputer jest w stanie
analizować ukształtowanie terenu
przed pojazdem. Tempomat odpowiednio
koryguje prędkość
przed rozpoczęciem
podjazdu lub zjazdu
ze wzniesienia, zmieniając przełożenie
skrzyni biegów
na najbardziej optymalne. Producenci deklarują, że zastosowanie
systemu pozwoli
na zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 3%.
Alternatywną wersję rozwiązania
przedstawia Volvo w modelu FH.
System I-See nie korzysta z map
geodezyjnych, ale z danych przesyłanych przez pojazdy, które wcześniej
pokonały daną trasę. System wyróżnia się tym, że bazuje wyłącznie
na rzeczywistych danych topograficznych terenu, a informacje aktualizowane są w czasie rzeczywistym.
Wskaźnik obciążenia osi
Dzięki czujnikom nacisku
w zawieszeniu pojazdu
do komputera przekazywane
są informacje o nacisku
na poszczególne osie. Dane wyświetlane są na wyświetlaczu w kabinie,
co pozwala na monitorowanie wagi
pojazdu i zapobiega jej przekraczaniu. Możliwe jest również sczytywanie informacji o nacisku na osie naczepy, jeśli jest wyposażona
w odpowiednie czujniki i interfejs
komunikacyjny.
DD
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Dreamed Greece

Ten students from our school
took part in a school exchange Recreational Physical Activites in Natural Enviroment within the eTwinning project. We set off on
15th October 2015 and spent
a lovely week in Greece. At
first we weren’t sure and decisive if we should go as we
were worried about our language skills, but finally we
decided to have a go. At the
beginning it was a little bit
hard to understand our Greek
friends, but after a lapse of
time we were more confident.
And now we are pleased, because we had really great
time there.

We participated in many sport
activities in our stay there.
We had great time by the
Nestos river. We had lessons
of archery, rappelling and
kayaking. You can imagine
how excited we were about
canoeing in such a beautiful
scenery. After activities on
the river our clothes was totally wet but we weren't worried at all. We had fun and it
was the most important thing.
The weather was perfect very sunny and warm. On
Saturday we visited PE University and the students presented many sport disciplines. We saw a lesson of
taekwondo, wrestling, tradi-

tional Greek
dance, we even
had a chance to
dance one of traditional Greek
dances. Another
day we went to
Maronia and we
were cycling by
the sea. It was extremely enjoyable.
We took thousands of photos.
Every day after
activities, we went
to the cafeteria or
billiard with our
new friends and
drank coffee and
ate delicious pancakes with nutella and bananas. They tasted delicious!
We got to know traditional
Greek meals and candies.
Teachers probably and hopefully don’t know about it but at
night we went clubbing. It
was great! Greek families
gave us a lot of awesome
presents. We were sad when
we had to come back to Poland...
We will never forget our
Greek friends. People in
Greece were very friendly
and hospitable. And the most
important : we have made
progress in English!
Beata Nowak,
Patrycja Rydz, III lma
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Guests from Canada in our school

Joan, Neil and Phil are Canadian missionaries, who came to our town to
teach English. They conducted a few
interesting lessons in our school, too.
What do they say about their experience,
visit to Poland and Polish students?
Let’s find out.
Where do you come from?
Neil: I currently live in the city of Winnipeg in the very centre of Canada but I
grew up in Ontario by Niagara Falls,
which is a famous tourist attraction.
Winnipeg is a really multicultural city
and every week we have something
called folklorama – an event with over
twenty pavilions from various countries
in the world, which present their culture.
A lot of people come to participate in it.
Winnipeg is also a hockey city.
Phil: I actually live in a fast developing
city - Oshawa, 40-50 km east of Toronto, famous for Toronto maple leaves,
hockey and the baseball team, Toronto
Blue Jays. But I was born and grew up
in England, I graduated from engineering school, got married and emigrated to
Canada.
Joan: I also live in Winnipeg, but I have
previously lived in Toronto.
What do you do?
Neil: I’m retired but I work as a volunteer in the centre where women who are
recovering from addictions can go for
help. I go there to keep the building
looking good.
Phil: I was an engineer in the nuclear
business for thirty years, I used to build
the largest nuclear plants in Canada. I
also did some consulting work but now
I’m retired.
Five years ago I concentrated on doing
mission trips in Europe, like the one we
are on now. My wife and I usually do

four to five mission trips a year.
Joan: I’m a retired nurse but a casual
position is being held for me, so I can
come back to work again if I’m needed
and when I want to. I also volunteer a
lot.
Is this your first visit to Poland?
Neil: This is my third visit to Poland. I
was here two years ago, working with
Phil. Last summer I came back with my
two daughters, sons-in-law and six
grandchildren. It was quite an experience, a highlight of my life to be here
with my family, teaching English in a
private school. I was also a full time
missionary in Austria for eighteen years.
I’m also a preacher - I preach in
churches in Winnipeg and area.
How do you like Poland?
Joan: The people are very friendly, loving and open to us. We’ve also seen a
lot of things, we’ve toured Warsaw and
Cracow. During our trip we saw the salt
mine and salt cave as well as medieval
castles on the Trail of the Eagles’ Nests.
Phil: When we think about Poland ,
what comes to our minds as the most
important attraction is the heart of the
people. We love Polish people.
Are there any differences between the
curricula in Canada and in Poland?
Neil: Teaching English in Poland is
done through actions, examples and
play. The students discover the language
rules themselves, only guided by the
teacher, which facilitates learning.
Joan: The subjects in Polish and Canadian schools are similar. The official
language of Canada is French, so we
study it at school. The students also
learn German and Spanish. Our marking system is also the same – teachers
grade from one to six.
What is your opinion about Polish
students and their language abilities?
Neil: Polish students are very attentive
and they respect people of authority.
They respond and smile very quickly in
order to make some contact.
Phil: They tend to be a little shy in an
open group and sometimes we have to

work on that but once they break
through that, they are really responsive.
Have the students made any progress
in the English class conducted by
you?
Joan: Definitely. We’ve split the
groups according to the level of English.
We have a beginners’ class and the students are learning basic vocabulary,
family words, numbers, colours, they
describe the weather. In the more advanced class we’ve talked about justice
and injustice, modes of travel and the
students already know a lot of those
words, but it is speaking and pronunciation that we are trying to practise the
most.
Phil: There are a lot of really young
children in the beginners’ class, mostly
six-year olds, who are coming with their
grandparents. And those young learners
learn really fast! It is really a challenge
for their grandparents, who never
learned any English, to keep up with
them.
How can you describe Polish students
in comparison to students from other
countries?
Phil: I think the students in the East and
West of Europe are distinctive. In the
East they are more respectful and attentive, they think we bring something of a
real value to them, namely the English
language. Generally speaking, people in
the East strive for authenticity and the
truth, they don’t rely so much on materialism. In the West some of the students
are spoiled, they are focused on material
things more often, forgetting about what
is the most important in life.
Neil: I’ve been to two southern European countries and the respect level is a
real difference. Sometimes the students
were not attentive enough, they talked to
each other and it was very discouraging.
The lack of commitment was visible.
Here, in Radomsko, we have a good
response and the students appreciate our
preparations for the lessons.
Interviewer: Dagmara Wiankowska,
the English teacher
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Dobry start Mechanika
prezentowali się chłopcy,
którzy zajęli drugie miejsce
i wywalczyli awans na mistrzostwa rejonu. Dziewczęta musiały zadowolić się
trzecią lokatą wśród szkół
ponadgimnazjalnych.
W mistrzostwach rejonu,
które odbyły się na stadionie miejskim w Piotrkowie
Trybunalskim, po dzielnej
walce nasza reprezentacja
zajęła 5 miejsce. Warto dodać, że rywalizację w
pchnięciu kulą zdecydowanie wygrał Kamil Sadurski z
klasy IV ta, a drużynowo
Za nami bardzo intensywny
wynik punktowy z zawodów
okres w rywalizacji międzyszkol- powiatowych został poprawionej. We wrześniu sportowe
ny.
zmagania jako pierwsi rozpo- Kolejne sukcesy uczniowie
częli lekkoatleci. Na zawo„Mechanika” osiągnęli w biedach powiatowych lepiej za- gach przełajowych. W bie-

gach indywidualnych Maciej
Machura zakwalifikował się
do etapu wojewódzkiego,
gdzie zajął miejsce w środku
stawki. Dużo emocji przyniosły biegi sztafetowe. Reprezentacja naszej szkoły składająca się z dziesięciu chłopców nie dała szans konkurencji i wywalczyła mistrzostwo
powiatu. W półfinałach wojewódzkich w Zelowie na ostatniej zmianie nasi uczniowie
byli na pierwszym miejscu,
jednak ostatecznie musieli
zadowolić się trzecią lokatą,
tracąc szansę na występ w
finale.
Aktualnie w naszej szkole
rozgrywany jest turniej tenisa
stołowego. Zapraszamy do
dopingowania.
Tomasz Walioszczyk

KONIEC PIŁKARSKIEJ JESIENI…
Od bieżącego sezonu do nazwy klubu piłkarskiego działającego przy naszej szkole dołączono człon RKS
(Radomszczański
Kolektyw Sportowy). Jest to ukłon
zarządu klubu w
stronę najwierniejszych fanów, którzy pragnęli dzięki
nowej nazwie nawiązać do tradycji.
W obecnych rozgrywkach wystartowało 5 drużyn młodzieżowych oraz zespół seniorów. Zakończyła się rywalizacja w lidze okręgowej
juniorów starszych. Nasi pił-

karze zajęli wysokie 3 miej- Mateusza Walaszczyka wysce z minimalną stratą punk- walczyli drugie miejsce w
swojej lidze i
awansowali do
grupy
„mistrzowskiej”.
Trwają jeszcze
rozgrywki seniorów, pierwszej ligi
wojewódzkiej juniorów starszych,
drugiej ligi wojewódzkiej juniorów
młodszych oraz
pierwszej ligi wojewódzkiej trampkarzy. O wynikach
tową do lidera. Udaną rundę tych drużyn poinformujemy w
zanotowała najmłodsza gru- kolejnym wydaniu gazetki.
pa trampkarzy. Zawodnicy
Tomasz Walioszczyk
prowadzeni przez trenera
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Kiedy telefon staje się pułapką?
Fonoholizm, czyli nadmierne
uzależnienie od telefonu
komórkowego.
Do tej pory uzależnienia
kojarzyły się nam z substancjami
psychoaktywnymi, dzisiaj mówi się
też o tzw. uzależnieniach
behawioralnych, czyli
uzależnieniach od popędów i
czynności, wśród nich
wymienia się m. in.
uzależnienie od gier
hazardowych,
komputerowych, Internetu,
zakupów, jedzenia, pracy,
opalania, ćwiczeń fizycznych,
a także telefonów
komórkowych.
Nowoczesne
smartfony trafiają w ręce coraz
młodszych uczennic i uczniów,
niestety dla części z nich może to
mieć poważne konsekwencje, gdyż
bardzo trudno wychwycić moment,
w którym zgoła normalna czynność
zacznie narastać do rangi problemu
pochłaniającego człowieka.
Nie jest uzależniony ktoś, kto
dużo czasu poświęca na
przeglądanie Internetu w telefonie
komórkowym, ale nie ponosi z tego
powodu negatywnych konsekwencji,
np. nie oddala się od bliskich, potrafi
w każdej sytuacji przerwać tę
czynność bez odczuwania
negatywnych emocji.
Objawy, które powinny nas
zaniepokoić:
- silne zaabsorbowanie telefonem
komórkowym, np. częste zerkanie na
niego, obsesyjne myślenie o jego
użyciu;
- rosnąca potrzeba coraz dłuższego
korzystania z telefonu lub posiadania

go w każdej chwili (np. na blacie
ławki);
- przeznaczanie coraz większej ilości
czasu i pieniędzy na używanie
telefonu;
- noszenie przy sobie zapasowych
baterii na wypadek rozładowania się
telefonu;

- ograniczenie lub utrata
zainteresowań;
- nieudane próby kontroli
korzystania z telefonu (zdarza się
tak, że młody człowiek zaczyna
dostrzegać problem, ale nie potrafi
temu przeciwdziałać);
- przeżywanie frustracji, gniewu,
przygnębienia w wyniku
ograniczenia np. przez rodziców
korzystania z telefonu;
- ukrywanie faktu korzystania z
telefonu przed bliskimi;
- kłamstwa związane z próbami
zdobycia pieniędzy na doładowania;
zmiany nastroju – kiedy nastolatek
korzysta z telefonu, ożywia się, jest
podekscytowany, radosny;
- telefon staje się bardzo częstym
tematem rozmów nastolatka;
- na przerwach nastolatek nie spędza
czasu z koleżankami i kolegami,
tylko korzysta z telefonu;
- występują objawy somatyczne:
trudności z koncentracją uwagi,

nerwowość, bóle głowy, zaburzenia
snu;
- występują objawy odstawienia w
odpowiedzi na ograniczenie lub
uniemożliwienie korzystania z
telefonu (kłopoty żołądkowe,
duszności, pocenie się, bezsenność,
pobudzenie lub apatia, drażliwość,
kłótliwość).
Jak pomóc?
Pojawienie się jednego z
tych symptomów nie oznacza
jeszcze uzależnienia, jednak warto
się zastanowić, czy nie ma tych
oznak więcej.
W przypadku osób
zagrożonych tym uzależnieniem
trzeba doprowadzić do spotkania
nastolatka ze specjalistą i jeśli to
jest uzasadnione, należy podjąć
regularną terapię. Terapia taka jest
dosyć trudna i długotrwała.
Ponieważ uzależnienia behawioralne
dotyczą czynności wpisanych w
nasze życie, to terapia nie polega na
całkowitym ograniczeniu tych
czynności, ale ma na celu
wypracowanie zdrowych nawyków i
nauczenie danej osoby ich
kontrolowania. Wymaga od pacjenta
oraz jego otoczenia dużej
konsekwencji.
Opracowała Agnieszka Kułak na podstawie
artykułu Małgorzaty Goetz
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Baran – Pora zastanowić
się nad przyszłością.
Niebawem będziesz musiał
podjąć trudną decyzję.
Rozważ wszystkie możliwości i pamiętaj, że
masz wokół siebie przyjaciół, którzy służą dobrą radą.

którą z utęsknieniem
czekasz?

Wodnik – W najmniej
oczekiwanym momencie
spotkasz miłość swojego
życia. A zatem bądź
uważny, nie przegap znaków i sygnałów. Może
właśnie dziś jest ten
Bliźnięta – To jest twój wyjątkowy dzień?
czas! Niedługo
spotka Cię coś
miłego. Los się
do Ciebie
uśmiechnie. Wykorzystaj to i
ciesz się każdym
dniem.
Lew – Kieruj się
intuicją, na pewno Cię nie zawiedzie. Nie bój
się podejmować
ryzykownych decyzji. Czasem warto
postawić wszystko
na jedną kartę.
Waga – Nie lekceważ bliskich, oni Cię teraz potrzebują. Sam wiesz najlepiej, że prawdziwych
przyjaciół poznaje się w
biedzie. Wspieraj ich i
dodawaj im otuchy.

Byk – Uważaj na swój
cięty język, może Cię
wpędzić w kłopoty. Pamiętaj, że mowa jest
srebrem, a milczenie
złotem.

Bądź cierpliwy i głowa
do góry!
Panna – Spełnij swoje
marzenie. Jeśli tego nie
zrobisz, będziesz żałować. W życiu trzeba
przecież sprawiać sobie
przyjemności.
Koziorożec – Otrzymasz
propozycję
ciekawej podróży. Nawet
się nie zastanawiaj,
czy się w nią
wybrać. Po
prostu pakuj
walizkę i ruszaj przed
siebie.
Ryby – Czas
na zmiany.
Musisz wziąć
sprawy w swoje ręce. Bądź
odważny i
śmiało krocz do przodu.
Gwiazdy sprzyjają osobom
przebojowym.

Skorpion – Jakieś niezwykłe doświadczenie
zmieni Twój sposób widzenia świata. Pamiętaj,
Rak – Jeśli masz jakieś
że wszystko, co nas w
plany, zaczekaj z ich
Strzelec – Niebawem na
życiu spotyka, ma jakiś
realizacją, bo to nie
Twojej drodze pojawi się
sens. Najważniejsze to
Twój czas. Ale nie załaktoś nowy i niezwykle
umieć wyciągać wnioski.
muj się. Nawet po najintrygujący. Być może to
większym deszczu, zawsze
Wróżki Afrodyta i Domis
właśnie ta osoba, na
kiedyś wyjrzy słońce.

