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Bo jak nie my to kto? 

Karolina Bujacz, Angelika Iwanowicz, Adrian 

Kluska i Martyna Kryczka z klasy II lmt po napi-

saniu eseju na temat dziennikarstwa dostali się 

do drugiego etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach, 

który odbył się 18 grudnia w Łodzi i polegał 

na napisaniu testu. I tutaj kolejny sukces, bo wszy-

scy zakwalifikowali się do etapu centralnego 

w Warszawie! Szczególne brawa należą się Adria-

nowi, który zajął III miejsce. Ostatni etap odbę-

dzie się w marcu w Instytucie Dziennikarstwa 

na Uniwersytecie Warszawskim. Przed naszymi 

dziennikarzami kolejne wyzwanie: mnóstwo na-

uki, bo przecież trzeba pokazać, co potrafi "ekipa 

z Mechanika".    (red.) 
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Witaj, Mechaniku! 

Szybko minęły nam cztery mie-

siące nauki. Nadszedł czas pod-

sumowań i refleksji na temat te-

go, co nam się udało w minionym 

roku. To również okazja do snu-

cia planów na przyszłość. 

Z każdym rokiem przychodzą ja-

kieś zmiany, ludzie podejmują 

nowe decyzje, spełniają swoje 

marzenia, zaczynają lepsze życie.  

W imieniu całej redakcji chciałbym życzyć Szanownej 

Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły 

oraz Uczniom wielu sukcesów, aby ten Nowy Rok 2016  

był czasem uśmiechu, dobroci, zadowolenia. Oby przy-

niósł same wspaniałości, by każdy z nas jeszcze lepiej 

poznawał siebie i czerpał z życia, jak najwięcej potrafi. 

       redaktor naczelny 
Adrian Kluska 
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Uwaga, Poeci! 

Nasza szkoła już po raz XVI organizuje 
KONKURS LITERACKI NA NAJPIĘKNIEJSZY 

WIERSZ O MIŁOŚCI. Warunkiem wzięcia 
udziału w konkursie jest dostarczenie do se-
kretariatu szkoły maksymalnie pięciu wierszy 
w czterech egzemplarzach. Macie na to czas 
do 14 lutego. Pełen regulamin znajdziecie 
w szkolnej bibliotece. Wszelkich informacji 
udzielają również polonistki, panie Marta 
Presz i Aneta Owczarek Kradzież intelektualna 



8 grudnia klasy I lmt i II lmt 

wyruszyły do serca woje-

wództwa śląskiego - Czę-

stochowy. Jako klasy 

dziennikarskie wraz z po-

lonistkami - panią Anetą 

Owczarek i panią Martą 

Presz miały możliwość 

wzięcia udziału w małej 

lekcji zawodu w siedzibie 

„Gazety Wyborczej”.   

Tym razem w roli nauczycie-

la wystąpiła pani redaktor 

Joanna Skiba, która 

z „Gazetą Wyborczą” związa-

na jest już ponad 20 lat. 

Dziennikarka pokazywała, 

jak wygląda gazeta, zanim 

stanie się... gazetą. Opowia-

dała o funkcjonowaniu re-

dakcji oraz tworzeniu dzien-

nika. Mówiła również, jak to 

jest być dziennikarzem, 

wskazując na plusy i minu-

sy tego zawodu. Wykład 

przypadł do gustu młodzie-

ży, o czym świadczyły liczne 

pytania, na które pani Skiba 

udzielała fachowych odpo-

wiedzi. Spotkanie minęło 

w miłej atmosferze i każdy 

czuł się jak prawdziwy 

,,zawodowiec”, tym bardziej 

że dziennikarka wysoko oce-

niła naszą gazetkę 

„SuperMechanik”. 

Po wizycie w redakcji wszy-

scy zrobili sobie pamiątkowe 

zdjęcia przy pomnikach Ha-

liny Poświatowskiej i Marka 

Perepeczki oraz w wielkiej 

bombce znajdującej się 

w Alejach NMP.  

Karolina Bujacz, Adrian Kluska, II lmt 
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„SuperMechanik” w „Gazecie Wyborczej” 



11 listopada 1918 r. był bardzo 

szczęśliwym dniem. Józef Piłsud-

ski przejął władzę nad wojskiem 

polskim, a waleczni Polacy po 123 

latach życia pod zaborami odzy-

skali niepodległość. Czym właści-

wie jest niepodległość? To nieza-

leżność państwa od formalnego 

wpływu innych jednostek politycz-

nych. W obecnych czasach, gdy 

żyjemy w wolnym kraju, 

trudno sobie inaczej wy-

tłumaczyć to pojęcie. 

Jednak gdy pomyślimy 

o czasach okupacji, kie-

dy Polacy nie mogli żyć 

w swoim własnym kraju 

i mówić w języku ojczy-

stym, to możemy śmiało 

stwierdzić, że mamy du-

żo szczęścia. Wielu pol-

skich bohaterów straciło życie, by-

śmy mogli żyć bez strachu o wła-

sne i byśmy mieli możliwość swo-

bodnego wyrażania swojego zda-

nia. Dlatego powinniśmy pamiętać 

o bohaterach, dzięki którym mówi-

my po polsku, mamy własny kraj 

i wolność słowa. Teraz nasza ko-

lej, by udowodnić, że w nas też tli 

się ta iskierka patrio-

tyzmu. Pielęgnujmy 

to co najcenniejsze, 

to co jednoczy 

wszystkich Polaków, 

dbajmy o to, by hi-

storia nigdy nie zo-

stała zapomniana.  

Z tego właśnie powo-

du w Mechaniku od-

była się uroczysta 

akademia. W progra-

mie wystąpili uczniowie kl. II lmb 

i II lmt, którzy pod kierunkiem pań 

Anety Owczarek i Mirosławy Cho-

róbskiej przygotowali montaż 

słowno-muzyczny pt. Polsko, ode-

zwij się, Polsko! Oprócz utworów 

towarzyszących nam od lat mło-

dzież zaprezen-

towała wiersze 

i piosenki, które 

obrazują współ-

czesne oblicze 

patriotyzmu.  
 

 

 

 

 

Emilia Olborska,I lmt 
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Świętujemy Niepodległość 

6 listopada w ZSDiOŚ 

w Radomsku odbył się wo-

jewódzki etap Ogólnopol-

skiego Konkursu Poezji 

i Pieśni Patriotycznej.  

Celem konkursu jest propa-

gowanie wśród młodzieży 

gimnazjalnej oraz ponad-

gimnazjalnej treści o tema-

tyce patriotycznej oraz do-

skonalenie umiejętności wo-

kalnych, a także recytator-

skich.  

Na konkursie nie mogło za-

braknąć uczniów naszej 

szkoły, którzy godnie repre-

zentowali Mechanik. W gro-

nie najlepszych znalazły się: 

Klaudia Szumacher (II miej-

sce) i Katarzyna Truchta 

(wyróżnienie), które brały 

udział w kategorii poezja 

śpiewana oraz Angelika Iwa-

nowicz (wyróżnienie w kate-

gorii recytacja). Dziewczyny 

są uczennicami klasy me-

dialno-turystycznej. Do kon-

kursu przygotowywały się 

pod okiem polonistki Anety 

Owczarek.    
    (red.) 

"Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród...", czyli patriotyczny Mechanik  

 

 

 



10 listopada uczniowie, którzy uzy-

skali najwyższą średnią w ubie-

głym roku Kamil Morawiec z klasy 

III tsg oraz Patrycja Rydz, uczenni-

ca klasy III lma, odebrali stypen-

dium Prezesa Rady Ministrów. 

Uroczystość wręcze-

nia dyplomów odbyła 

się w Auli Czerwonej 

Wydziału Prawa 

i Administracji Uni-

wersytetu Łódzkie-

go. 

Gratulacje i życzenia 

najlepszym uczniom 

składała pani woje-

woda Jolanta Cheł-

mińska i łódzki kura-

tor oświaty Jan Ka-

miński. Uroczystość 

poprzedzona była krótkim wystę-

pem artystycznym. 

Stypendia Prezesa Rady Mini-

strów są przyznawane od 1997 

roku. Mogą je dostać uczniowie 

szkół maturalnych, którzy otrzyma-

li promocję z wyróżnieniem, uzy-

skując przy tym najwyższą w da-

nej szkole średnią ocen lub są naj-

lepsi w jednej dziedzinie wiedzy, 

a w pozostałych uzyskują wyniki 

co najmniej dobre. Każda szkoła 

może wytypować tyl-

ko jednego kandyda-

ta. 

W tym roku stypen-

dia Prezesa Rady 

Ministrów otrzymało 

228 uczniów z woje-

wództwa łódzkiego.  

Jesteśmy dumni 

z naszych stypendy-

stów i życzymy po-

dobnych sukcesów 

również w tym roku. 

Agnieszka Kułak 
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Najlepsi z Najlepszych 

Z PRAWEM NA TY 

Dnia 10.12.2015r. w naszej szkole 

odbyły się warsztaty pt. „Prawo 

na szkolnym korytarzu i w życiu 

codziennym”. Zajęcia poprowadził 

prawnik, pan Tomasz Kubicki. 

Warsztaty miały na celu zapoznanie 

młodzieży z obowiązującym w Polsce 

wymiarem sprawiedliwości oraz po-

stępowaniem karnym. W spotkaniu 

wzięli udział uczniowie z klas liceal-

nych, technicznych i zawodowych, 

którzy z wielkim entuzjazmem pode-

szli do tej niecodziennej lekcji. 

Na wstępie przy pomocy krótkiego 

testu została sprawdzona ich wiedza 

w zakresie prawa. Następnie pan Ku-

bicki, posługując się przygotowanymi 

materiałami oraz prezentacją multi-

medialną, starał się zdefiniować za-

gadnienia, z którymi młodzież miała 

trudność, a także zapoznać z nowymi 

terminami, takimi jak: wiktymizacja, 

grooming czy bulling. Pomógł rów-

nież wskazać różnice między pojęcia-

mi, które wydawały się identyczne, 

a przede wszystkim kładł duży nacisk 

na rozważne i umiejętne korzystanie 

z Internetu i portali społecznościo-

wych. Punktem kulminacyjnym spo-

tkania była symulacja rozprawy sądo-

wej, której z niecierpliwością wycze-

kiwali uczestnicy, bowiem każdy 

miał szansę wcielić się w rolę oskar-

żonego, prokuratora oraz sędziego. 

Było to niezwykłe doświadczenie. 

Ze spotkania nikt nie wyszedł z pu-

stymi rękoma. Każdy z uczestników 

został zaopatrzony w książkę, która 

była uzupełnieniem informacji zdo-

bytych podczas warsztatów. 

Niewątpliwie taką lekcję można zali-

czyć do udanych, ponieważ przybli-

żyła zasady, na których opiera się 

nasze prawo oraz konsekwencje 

związane z ich łamaniem. 

 

Kinga Rylik, II lmt 

 



Projekt "Mundurowe Przed-

szkolaki" to pomysł, jaki realizu-

ją I i II klasy mundurowe naszej 

szkoły wraz ze swoimi wycho-

wawcami.  

 

Za nami pierwsze za-

jęcia, które odbyły się 

w Publicznym Przed-

szkolu nr 1. Ucznio-

wie kl. II lma zaznaja-

miali najmłodszych 

m.in. z numerami tele-

fonów alarmowych, 

podstawowymi zasa-

dami bezpieczeństwa 

na drodze, a także 

przypomnieli znacze-

nie znaków drogowych. Były też 

wskazówki dotyczące reakcji 

na nieznajomych. Przedszkolaki 

otrzymały tematyczne malowanki 

i specjalnie przygotowane zadania. 

Najmłodsi odpowiadali na pytania 

i zagadki dotyczące bezpieczeń-

stwa.  

Przypomnijmy, że klasy munduro-

we realizują szereg działań, które 

przybliżają licealistów do pracy 

w służbach mundurowych. Oprócz 

zajęć z propedeutyki wiedzy 

o służbach mundurowych, które 

prowadzą przedstawiciele policji, 

są też inne formy pracy. Ucznio-

wie współpracują z Mazowiecką 

Żandarmerią Wojskową, KPP 

w Radomsku, cyklicznie 

organizowane są biwaki  

klas mundurowych. 

Młodzież uczestniczy 

w manewrach i warszta-

tach samoobrony.  

Projekt "Mundurowe 

Przedszkolaki" przybliża 

uczniów do innej formy 

pracy policji, jaką jest 

szeroko rozumiana profi-

laktyka.  

 

Renata Koniarska 
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Mundurowe Przedszkolaki 

Nagrodzeni za dobre serce 
W konkursie na Najaktywniej-

sze Szkolne Koło PCK 2015 po-

wiatu radomszczańskiego nasza 

szkoła zajęła I miejsce (ex aequo 

z ZSE-E oraz II LO), a pani Re-

nata Koniarska otrzymała legi-

tymację zasłużonego opiekuna 

PCK. 

7 grudnia w Miejskim Domu Kul-

tury odbyła się Gali Wolontariatu 

Radomsko 2015. Uroczystość była 

okazją do podsumowania działań 

realizowanych przez radom-

szczański oddział PCK w minio-

nym roku oraz wręczenia wyróż-

nień, podziękowań i nagród 

dla szkół, wolontariuszy 

i "Przyjaciół PCK Radomsko". 

Gala Wolontariatu jest cykliczną 

imprezą organizowaną z okazji 

Międzynarodowego Dnia Wolon-

tariusza przez Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Radomsku. 

Z roku na rok wydarzenie to i wo-

lontariat cieszą się coraz więk-

szym zainteresowaniem osób 

w różnym wieku. Tegoroczną galę 

zaszczyciła swoją obecnością pani 

poseł Anna Milczanowska. 

Na uroczystości nie zabrakło rów-

nież przedstawicieli Szkolnego 

Koła PCK z Mechanika. Uczestni-

cy gali mogli obejrzeć film i pre-

zentację multimedialną promującą 

wolontariat, którą przygotowali 

uczniowie klasy II lma i IV ta. 

Oprócz statuetki, dyplomów oraz 

podziękowań Szkolne Koło PCK 

w Mechaniku otrzymało nagrody 

rzeczowe.             

Katarzyna Kowalczyk, II lma 



We wtorek 15 grudnia uczniowie 
klasy II lmb pod opieką pani Lidii 
Krawczyk udali się do Muzeum Re-
gionalnego w Radomsku, gdzie bra-
li udział w nietypowej lekcji 
pt. "Przystanek historia" zorganizo-
wanej przez Instytut Pamięci Naro-
dowej w Łodzi. 
  
Zadaniem uczniów było ułożenie 
na czas puzzli przedstawiających 
mapę Polski po czwartym rozbiorze, 
a następnie odszukanie na niej kilku 
ważnych miast związanych z tym 
wydarzeniem i krótkie omówienie 
ich historii. Każdy z uczestników 
konkursu został nagrodzony przez 
organizatorów drobnym upomin-

kiem. Dzięki tej nietypowej lekcji 
uczniowie mogli się przekonać, że 

historia też może być interesująca. 
Liczymy na więcej takich zajęć. 
   Daria Rokicka, II lmb 
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Nietypowa lekcja historii                                 

Jubileuszowy Dzień Patrona 

6 listopada 2015 r. w szkole ob-

chodzony był Dzień Patrona. Z tej 

okazji odbyła się uroczysta akade-

mia, w której uczniowie wysłuchali 

koncertu piosenki patriotycznej 

oraz wspomnień o naszym patro-

nie w 260. rocznicę jego urodzin. 

W trakcie uroczystości podsumo-

wany został Szkolny Konkurs Wie-

dzy o Stanisławie Staszicu. Laure-

atami tegorocznej edycji zostali: 

Tomasz Potocki  (I lma) - I miej-

sce, Paulina Kuliś  (I lmb) -  

II miejsce oraz Piotr Pełka (I lma) - 

III miejsce. Serdecznie gratuluje-

my! Zwycięzcy otrzymali pamiąt-

kowe dyplomy i nagrody rzeczo-

we. Uczniowie złożyli również 

kwiaty i zapalili znicz pod szkol-

nym pomnikiem patrona, a w bi-

bliotece przygotowana została 

wystawa szkolnych staszicona-

liów. 

Anna Pichit 

 

Mariusz Kurc z wizytą w Mechaniku 

4 grudnia naszą szkołę od-

wiedził już po raz kolejny, 

można by rzec, przyjaciel 

Mechanika, podróżnik Ma-

riusz Kurc.  

Spotkanie odbywało się 

w świetlicy szkolnej i doty-

czyło podróży w tajniki reli-

gioznawstwa, które pan Ma-

riusz obecnie studiuje. Całe 

spotkanie zakończyło 

się wspólną rozmową 

z uczniami klasy 

II lmt, podczas której 

młodzież dowiedziała 

się jeszcze więcej, niż 

podróżnik opowiadał 

w trakcie części ofi-

cjalnej.  

Adrian Kluska, II lmt 



16 grudnia w Miejskiej Biblio-

tece Publicznej w Radomsku 

odbył się powiatowy konkurs 

recytatorski poświęcony po-

ezji K.K. Baczyńskiego 

pod hasłem Bo przecież trze-

ba znów pokochać... 

Poezja K. K. Baczyńskiego jest 

niezwykle trudna do zrozumie-

nia i zinterpretowania, dlatego 

konkurs recytatorski i turniej po-

ezji śpiewanej organizowane 

przez II LO w Radomsku to nie 

lada wyzwanie, ale mimo to 

i tak cieszą się dużą popularno-

ścią.  

W tym roku naszą szkołę repre-

zentowały trzy uczennice z klas 

medialno-turystycznych. Kata-

rzyna Truchta (II lmt) wystąpiła 

w turnieju poezji śpiewanej, zaś 

Daria Świtoń (I lmt) i Angelika 

Iwanowicz (II lmt) w konkursie 

recytatorskim. Szczególne gra-

tulacje należą się Angelice, któ-

ra zdobyła wyróżnienie. Pre-

zentacja artystów była na wyso-

kim poziomie, a już samo 

uczestnictwo w konkursie to 

wielka satysfakcja dla uczniów. 
    (red.) 
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POROZMAWIAJMY O ETYCE 

Dnia 13 listopada 

w Miejskim Domu 

Kultury w Ra-

domsku odbyły się 

warsztaty dzienni-

karskie prowa-

dzone przez wy-

kładowcę Uniwer-

sytetu Łódzkiego 

dra Marcina 

Skorka.  

W zajęciach wzięły 

udział klasy me-

dialno-turystyczne 

naszej szkoły. 

Warsztaty poświę-

cone były przede 

wszystkim etyce 

i moralności w za-

wodzie dziennika-

rza. Wykładowca 

podczas spotkania 

cały czas utrzymy-

wał kontakt 

z uczestnikami, 

zachęcając ich 

do swoich przemy-

śleń i wygłaszania 

własnych opinii. 

Wszystko odbywa-

ło się w dość luźnej 

atmosferze. 

Uczniowie mogli 

dowiedzieć się 

m.in. o manipulacji 

stosowanej przez 

media i sposobie 

pokazywania przez 

nie świata. Wy-

świetlane prezenta-

cje multimedialne 

i ciekawy sposób 

prowadzenia zajęć 

sprawiły, że 

uczniowie byli bar-

dzo zainteresowani 

tym, co mówił pan 

Marcin Skorek. 

Wszyscy zgodnie 

stwierdzili, że chęt-

nie wezmą udział 

w kolejnych warsz-

tatach medialnych.  

 

Karolina Bujacz, II lmt  

23.11.2015r. w Miejskiej Bibliotece 

Publicznej w Radomsku odbyło się 

spotkanie z pisarzem Szczepanem 

Twardochem.  

Część publiczności stanowiła klasa 

II medialno-turystyczna, która słucha-

jąc przeprowadzanego wywiadu, mo-

gła dowiedzieć się wielu ciekawych 

faktów z życia i twórczości autora, 

a bardziej dociekliwi mogli na koniec 

zadawać własne pytania.  

Warto dodać, że spotkanie z pisarzem 

to nagroda dla klasy za aktywność 

w szkolnej bibliotece. 

Angelika Iwanowicz, II lmt 

Szczepan Twardoch o sobie 

i swojej twórczości 

Bo przecież trzeba znów pokochać... 



Miła niespodzianka spotkała 

uczniów Mechanika, którzy 

przed świętami 15 grudnia uczest-

niczyli w głosowaniu w ramach 

szkolnego budżetu obywatelskie-

go zorganizowanego przez Klub 

Młodego Samorządowca.  

Młodzież wybierała spośród listy 

propozycje, które chciałaby zreali-

zować. Najwięcej głosów uzyska-

ły ławki, które uczniowie chcieli-

by widzieć na korytarzach. Jak 

zagłosowali, tak 

też się stało.  

Warto dodać, że 

uczniowie mogli 

zapoznać się z ini-

cjatywą budżetu 

obywatelskiego 

podczas pogadanki 

zorganizowanej 

dla Klubu Młodego 

Samorządowca. 

Marta Wójcik, II lma 
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NO I MAMY ŁAWECZKI! 

W dniu 17 listopada  w Me-
chaniku obchodziliśmy 
Dzień Pamięci o Ofiarach 
Wypadków Drogowych.  

Młodzież z klas  munduro-
wych, technicznych  i zasadni-
czych mogła wysłuchać pre-
lekcji starszego asp. Wiesława 

Kuca nt.„Bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym”.  
Dane i statystyki policji poka-
zują, że liczba wypadków 
i ofiar śmiertelnych z roku 
na rok się zmniejsza, choć 
wciąż te informacje nie są za-
dowalające. Brawura, alkohol, 
dopalacze, jak i brak wyobraź-
ni i odpowiedzialności - to naj-
częściej podawane przyczyny  
wypadków drogowych. Miejmy 
nadzieję, że spotkanie przy-
czyni się do poważnej refleksji 
młodych kierowców na temat, 
który wciąż wymaga dyskusji 
i profilaktyki. 
 

Joanna Śliwakowska, II lma 

   

OSTROŻNOŚCI NIGDY ZA WIELE 

 
Żyj zdrowo! 

W szkolnym etapie Olimpiady Promocji Zdrowia 

uczniowie z klas mundurowej i medialno-turystycznej 

rozwiązywali test, którego tematyka dotyczyła m.in. 

aktywności fizycznej oraz zasad udzielania pierwszej 

pomocy.   

Do etapu rejonowego zakwalifikowali się: Angelika 

Iwanowicz (II lmt), Kinga Rylik (II lmt), Joanna Śliwa-

kowska (II lma), Paweł Bednarczyk (II lma) i Krzysztof 

Tarnowski (II lma). Gratulujemy!  

Julita Bremerska, II lma  

W dniu 23.11. odbyły się szkolne eliminacje XXIX Olimpia-

dy Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której organizato-

rem jest Politechnika Warszawska. W olimpiadzie wzięło 

udział siedmiu uczniów z klasy III tb.  

Podczas eliminacji szkolnych mieli szansę sprawdzić swo-

ją wiedzę i umiejętności. 

Do zawodów okręgowych zakwalifikowali się: Kamil 

Ostrowski, Wojciech Juziak i Kajetan Kuliński, którzy będą 

reprezentować naszą szkołę w Wieluniu.  

Joanna Kruk 

O budownictwie wiedzą wszystko! 
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Andrzejki, dawniej znane jako 

Jędrzejki bądź Jędrzejówki, to 

wieczór wróżb przypadający 

na noc z 29 na 30 listopada 

(wigilia świętego Andrzeja). 

To magiczne święto cieszące się 

w dzisiejszych czasach ogromną 

popularnością, niegdyś miało cha-

rakter wyłącznie matrymonialny 

i przeznaczone było tylko dla nie-

zamężnych dziewcząt. Początko-

wo andrzejkowe wróżby trakto-

wano bardzo poważnie, a odpra-

wianie ich odbywało się w od-

osobnieniu. W późniejszych cza-

sach przybrały one formę zbioro-

wą, organizowaną w grupie ró-

wieśniczej panien na wydaniu. 

Współcześnie andrzejki są trakto-

wane z przymrużeniem oka. Jest 

to okazja do dobrej zabawy, 

w której udział biorą zarówno 

chłopcy, jak 

i dziewczęta. 

Do najpopu-

larniejszych 

zabaw an-

drzejkowych 

zaliczamy: 

lanie wosku, 

przestawianie 

butów 

za próg, obie-

ranie jabłka, 

karteczki z życzeniami czy waha-

dełko. 

Andrzejkowa tradycja jest obecna 

również w naszej szkole.  

30 listopada samorząd uczniowski 

wraz z klasą II lma realizował 

projekt "Walking for English - Idę 

w stronę angielskiego". Młodzież 

przygotowała wróżby andrzejko-

we w języku angielskim, które 

poprzedził andrzejkowy nordic 

walking. 

To już drugi etap projektu mają-

cego na celu propagowanie ak-

tywności fizycznej połączonej 

z nauką języka angielskiego. Ini-

cjatorami pomysłu są nauczyciele 

wf i języka angielskiego wraz 

z samorządem.  

Magda Widelska, I lmt 

 Andrzejki dawniej i dziś 

Świąteczne śpiewanie 

W naszej szkole już od kilku lat organizowany jest 

bożonarodzeniowy fe-

stiwal ,,WeinachtsVoice 

Radomska” skierowany 

do uczniów gimnazjów 

i szkół ponadgimnazjal-

nych z terenu powiatu 

radomszczańskiego. 

Konkurs połączony jest 

z akcją ,,Kto spełni na-

sze sny? Mikołajem 

możesz być i Ty”, która 

ma na celu obdarowanie 

prezentami najbardziej 

potrzebujących.  

W tym roku poprzeczka 

była ustawiona napraw-

dę wysoko i uczniowie 

pokazali się z jak najlepszej strony, śpiewając zna-

komicie świąteczne piosenki. Jury miało problem, 

aby wybrać zwycięzców, gdyż każdy zaprezentował 

się w świetnym 

stylu. W kategorii 

piosenka w języ-

ku niemieckim 

zwyciężyła 

uczennica II LO -

Adrianna Moroń. 

W kategorii pio-

senka w języku 

angielskim bez-

konkurencyjna 

okazała się Maria 

Markiewicz z PG 

w Gidlach. Takie 

konkursy uczą 

przede wszystkim 

poprawności języ-

kowej, a także 

dają mnóstwo frajdy i możliwość wystąpienia 

przed większą publicznością.        Adrian Kluska, II lmt 
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W POGONI ZA ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM         

                                                     
 

Uczniowie klas o profilu geodezyj-
nym otrzymali paczkę mikołajkową 
zawierającą nowy sprzęt geodezyj-
ny o wartości 20 000 zł.  
Jak co roku, dzięki staraniom dyrek-
cji placówki, szkolna baza dydak-
tyczna mogła wzbogacić się o nowe 
instrumenty: 
- profesjonalny tachimetr elektro-
niczny wraz z nie-
zbędnym osprzę-
tem towarzyszą-
cym, na którym 
już w styczniu 
zdawać będą 
swoje egzaminy 
zawodowe adep-
ci kierunku geo-
dezyjnego, 
- niwelator tech-
niczny samopo-
ziomujący wraz 
z kompletem łat 
niwelacyjnych, 
- pionownik 
optyczny wraz 
z tarczą i pryzma-
tem, 

- oraz szereg mniejszego, jednak nie 
mniej niezbędnego, sprzętu: szki-
cowniki, tyczki, statywy, ruletki 
i taśmy. 
  
To już kolejna transza środków 
przeznaczona dla Technikum Geo-
dezyjnego w ZSP nr 1. Do tej pory 
wydano łącznie kwotę ok. 75 000 zł. 

Dzięki pozyskanemu wsparciu finan-
sowemu nauka w naszej szkole sta-
je się bardziej komfortowa, a nasi 
uczniowie mogą pracować na profe-
sjonalnym sprzęcie, powszechnie 
wykorzystywanym w praktyce geo-
dezyjnej, co zapewni im, w przyszło-
ści, lepszy start na rynku pracy.  

Damian Pawlikowski 

MIKOŁAJ ODWIEDZIŁ GEODETÓW! 

Kolejny etap projektu „Walking for En-

glish” – Idę w stronę angielskiego” 

za nami. Tym razem młodzież ćwiczyła 

słownictwo i nazewnictwo związane 

ze świętami i św. Mikołajem. Były też 

kolędy i życzenia świąteczne dla prze-

chodniów. Choć aura bardziej wiosenna 

niż bożonarodzeniowa, to nic nie stało 

na przeszkodzie, żeby św. Mikołaj wspól-

nie z pomocnikiem Reniferem rozdawał 

cukierki radomszczanom. 

Renata  Koniarska 
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Dnia 21 grudnia ucznio-

wie klasy I lma wraz 

z wychowawcą panią Al-

doną Skibą i pedagogiem 

szkolnym Agnieszką Ku-

łak wybrali się na wy-

cieczkę w ramach mikoła-

jek.  

Grupa udała się do Bełcha-

towa, gdzie znajduje się 

powiatowe lodowisko. 

Wszyscy bawili się dosko-

nale. Były wzloty i upadki,  

jednak nikt się nie podda-

wał, poza tym chroniły nas 

specjalne kaski. W jeździe 

na łyżwach królowa była tylko 

jedna - pani Aldona Skiba. Jeździ-

liśmy przez około dwie godziny. 

Potem, zmęczeni, marzyliśmy tyl-

ko o odpoczynku. Tak więc udali-

śmy się do pobliskiej galerii. Nie-

którzy jedli, inni preferowali za-

kupy. Niemniej jednak, wszyscy 

byli zadowoleni. W drodze po-

wrotnej czas umilały nam nowo 

odkryte talenty muzyczne, które 

miały bardzo dużo wigoru. Reszta 

była aż tak zmęczona, że nie wie-

działa, co się dzieje.  

To już druga nasza wycieczka. 

Mamy nadzieję, że do końca roku 

szkolnego będzie o wiele więcej 

takich podróży. 
Weronika Włuka, I lma 

 Mikołajkowe wycieczki 

3 grudnia na mikołajkową wy-

cieczkę wybrały się też uczenni-

ce I klasy medialno-turystycznej. 

Wraz z wychowawczynią panią 

Anną Bałut wzięły udział 

w ćwiczeniach terenowych z geo-

grafii miast i turyzmu. Uczennice 

wskazywały dowody na średnio-

wieczną genezę Piotrkowa Trybu-

nalskiego. Wspięły się nawet 

na stare mury miejskie. Podczas 

marszu poznały różne zabytki, 

m.in. Zespół Klasztorny Domini-

kanek, Stare Kamienice, Rynek 

Miejski z Ratuszem, Zamek Kró-

lewski i wiele innych.  Dodatko-

wą atrakcją był seans filmowy 

w piotrkowskiej galerii. Wyciecz-

ka wszystkim się podobała i wy-

warła na całej klasie pozytywne 

wrażenia. Był to udany prezent 

na mikołajki.  
 

Paulina Dubielska, Anna Wróblewska, I lmt 

Dnia 21 grudnia 

odbyły się jasełka 

szkolne z udziałem 

klas I lmt, II lmb 

i I lmb.  

Chór razem z wi-

dzami odśpiewał 

kolędy. Jasełka 

wprowadziły 

wszystkich w świąteczny 

nastrój i pokazały, jak 

ważne jest to, żeby Bóg 

rodził się również w nas. 

Następnego dnia zajęcia 

były skrócone, a na pią-

tej lekcji zaczęły się wigi-

lie klasowe.  

Daria Świtoń, I lmt 

HEJ KOLĘDA, KOLĘDA 



SuperMechnik: Bardzo się cieszymy, że 

znalazł Pan dla nas czas, żeby odpowie-

dzieć na kilka pytań. Na początek pro-

simy zdradzić nam, co przyczyniło się 

do wyboru przez Pana akurat tej szko-

ły, kiedy był Pan jeszcze uczniem?  

Cezary Bąbka: Chciałem iść do techni-

kum, wybrać szkołę i klasę związaną 

z mechaniką. W tamtych czasach nie mie-

liśmy dużego wyboru, jeśli chodzi o klasy 

o takim profilu, a liceum nie byłem 

za bardzo zainteresowany. 

Do jakiej klasy Pan uczęszczał ? 

Chodziłem do klasy o profilu rolni-

czym, a dokładniej technik mechaniza-

cji rolnictwa. To była klasa, która po-

wstała chwilę przed tym, jak przysze-

dłem tu do szkoły.  

Jak Pan wspomina lata spędzone 

w tej szkole jako uczeń?  

Myślę, że każdy absolwent wspomina 

te lata bardzo dobrze, chociaż z punktu 

widzenia ucznia wyglądało to trochę 

inaczej. 

Jak wspomina Pan klasę oraz na-

uczycieli ?  

Wtedy szkoła wyglądała zupełnie ina-

czej, na przykład pod względem wizu-

alnym. W szkole było tylko parę 

dziewczyn. Moja klasa była nieliczna, ale 

panowała w niej bardzo przyjemna atmos-

fera. Nauczyciele byli oczywiście wyma-

gający jak w tej chwili, ale nie mogę po-

wiedzieć, że byliśmy przez nich źle trak-

towani. 

Jakim był Pan uczniem?  

Trochę trudno mi na to odpowiedzieć, 

tutaj trzeba by było chyba zajrzeć do hi-

storii szkoły [śmiech], ale nie powiem, bo 

zdarzało mi się dostać nagrodę na koniec 

roku, więc nie było tak źle. 

Wiemy, że Pana syn chodzi tutaj 

do szkoły. Czy miał Pan jakiś wpływ 

na jego decyzję? 

Nie, z synem to jest zupełnie inna sytu-

acja, ponieważ on od kilku lat gra w piłkę 

nożną i wybrał tę szkołę, gdyż istnieje tu 

klasa sportowa i jest możliwość rozwija-

nia pasji. Dlatego nie zachęcałem go, ani 

nie zniechęcałem do tego pomysłu. Mnie 

rodzice nie wybierali szkoły i sądzę, że ja 

jako ojciec mogę być tylko ciałem dorad-

czym. No cóż, zobaczymy, jakie będą 

tego konsekwencje. 

Jak to jest patrzeć na tę szkołę z per-

spektywy lat? Czy dużo się tutaj zmie-

niło?  

W szkole dużo się zmieniło, już pomijając 

kwestie wizualne, takie jak to, że mamy 

teraz ładniejszy, ocieplony budynek. Te-

raz szkoła wygląda bardziej atrakcyjnie, 

trochę lepiej nam się pracuje, szczególnie 

w części warsztatowej. Kolejną rzeczą, 

która się zmieniła, jest to, że mamy teraz 

dużo więcej uczniów i więcej dziewcząt. 

Wcześniej była tylko szkoła zawodowa 

i technikum, teraz doszło jeszcze liceum. 

Zmieniło się też podejście uczniów i na-

uczycieli. 

Czy w latach szkolnych myślał Pan 

o swojej przyszłości jako o dyrektorze 

szkoły?  

Nie, tak naprawdę po zakończeniu szkoły 

poszedłem na politechnikę. Wtedy były 

takie czasy, że niektórzy ludzie szli 

na studia, żeby uciec przed wojskiem. 

Z drugiej strony nie byłem słabym 

uczniem, w związku z czym myślałem, że 

coś jednak wyjdzie z tych studiów, no 

i się udało. Ale nigdy nie myślałem, że 

będę nauczycielem. Gdzieś tak na trzecim 

roku razem z kolegą stwierdziliśmy, że 

pójdziemy jeszcze na pedagogikę, ale 

nawet wtedy nie myślałem o pracy 

w szkole. Kiedy skończyłem studia, oka-

zało się, że tu w szkole zwolniła się posa-

da nauczyciela, więc przyszedłem, złoży-

łem papiery i tak zostało. 

Jak Pan ocenia z perspektywy czasu, 

lepiej być dyrektorem, czy uczniem? 

[śmiech] Trochę trudno odpowiedzieć, 

ponieważ inaczej wygląda praca ucznia, 

a inaczej dyrektora. Jeśli chodzi 

o odpowiedzialność, myślę, że lepiej być 

uczniem, ponieważ wtedy odpowiada się 

tylko za siebie. Teraz muszę podejmować 

decyzje, które dotyczą pracowników, 

uczniów, a to jest kilkaset osób i błędne 

decyzje mogą nieść poważne konsekwen-

cje dla całej szkoły. Więc jeżeli miałbym 

wybierać, to czasy szkolne były jednak 

bardziej beztroskie.  

Jakie rady ma Pan dla naszych matu-

rzystów, bo wiadomo, że nikt lepiej nie 

udzieli rad niż osoba, która ma już ma-

turę za sobą.  

Jedyna rada, która by się nasuwała, to 

żeby podejść do egzaminu z odpowie-

dzialnością. Jeżeli ktoś chce zdać dobrze 

maturę, dostać się na studia, to trzeba się 

przyłożyć. Nie da się dobrze zdać matury 

z marszu. Jeżeli chce się dostać tam, 

gdzie sobie ktoś wymarzył, a nie gdzie 

będą wolne miejsca, trzeba włożyć dużo 

pracy. Nie jest to łatwy okres, ale jak naj-

bardziej do przejścia. Ja zdawałem inną 

maturę, pomińmy ile lat temu [śmiech] 

i możemy dyskutować, która byłą łatwiej-

sza, a która trudniejsza. Jedyne co mógł-

bym życzyć jako przedstawiciel rady pe-

dagogicznej, to zaangażowania, chęci 

i motywacji do pracy.  

Ile dziennie spędza Pan czasu w pracy?  

Jestem w pracy od rana do godzin popołu-

dniowych. Często są spotkania, rada pe-

dagogiczna, zebrania z rodzicami i teraz 

trudno jest mi powiedzieć, ile czasu spę-

dzam w szkole, na pewno przekraczam 

czterdzieści godzin tygodniowo.  

Czy ma Pan jakieś ulubione zajęcia 

poza pracą w szkole? Jakąś odskocznię, 

hobby?  

Cóż, niewiele czasu pozostaje na jakieś 

dodatkowe hobby. Kiedyś trochę grałem, 

a teraz zostało mi tylko oglądanie sportu. 

Jako takiego hobby, któremu oddałbym 

się w stu procentach, niestety nie mam, 

aczkolwiek są rzeczy, które mnie intere-

sują i lubię o nich poczytać. Ale w tej 

chwili większość życia wypełnia mi praca. 

Rozmawiały: Dominika Parchyniak                  

i Karolina Bujacz, II lmt 
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B(ą)bka na co dzień i od święta 
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Książka wzbogaca, poszerza za-

sób słownictwa, uwrażliwia, ale 

przede wszystkim rozwija wyobraź-

nię. Wszystkie te racjonalne walory 

są oczywiste, każdy potrafi je wy-

mienić, ale czy na pewno w to 

wierzy i lubi czytać? 

Chciałabym podzielić się moim 

osobistym spojrzeniem na ciekawą 

lekturę.  

Uwielbiam czytać książki. Jest to 

jak bezwiedne zanurzenie się w 

opisywanej historii. Na chwilę prze-

staję żyć własnym życiem, a od-

najduję się w świecie wyborów i  

wewnętrznych przeżyć bohate-

rów. Przygodzie opisanej w książce 

oddaję się bez reszty, robię wszyst-

ko, by jak najszybciej wrócić do 

przerwanego wątku, nawet kosz-

tem snu. Słowo pisane ma moc 

sprawczą kreowania plastycznego 

obrazu, a to pobudza moją wy-

obraźnię. W każdej chwili mogę 

wejść do tajemniczego świata po-

wieści. To jest jak obsesja, która 

niebezpiecznie wciąga i mam 

ochotę zostać tam jak najdłużej.  

Nie jest to jednak świat dostępny 

dla wszystkich. Wstęp do niego 

mają tylko ci,  którzy odpowiedzą 

na zaproszenie lektury i sięgną po 

nią. Książka jest najwierniejszym 

przyjacielem, nie osądza, nie kryty-

kuje, dzieli się swoją treścią, zdra-

dzając tajemnice, niezwykłą mą-

drość i tylko cierpliwie czeka, aż 

ktoś po nią sięgnie… 

Przed nami czas ferii, okres wypo-

czynku i błogiego lenistwa. Będzie 

wreszcie szansa na to, by odna-

leźć ciekawą lekturę. Pamiętajmy, 

że dobra książka może być fanta-

stycznym prezentem.  

A teraz odwołując się do słów Jó-

zefa Czechowicza: Kto czyta - żyje 

wielokrotnie, kto zaś z książkami 

obcować nie chce, na jeden ży-

wot jest skazany. 

Życzę wszystkim wielu przeżytych 

istnień w Nowym już 2016 Roku. 
Lidia Krawczyk 

 

PS Znamy już laureatów konkursu 

Książka mojego życia. Wśród nauczy-

cieli zwyciężyła pani Anna Pokora, 

a wśród uczniów- Weronika Pisarska 

z klasy I lmb. Gratuluję! 

Życie wielokrotne… 

Czy można polubić czytanie? 

Czytanie, czytanie, czytanie… 

Wiem, że wielu z was uważa to 

za marnowanie czasu lub też 

czynność zbędną. Przyznam się 

szczerze, że kiedyś też tak do tego 

podchodziłam, dopóki nie sięgnę-

łam po książkę, która (i tutaj liczę 

na łaskawość wszystkich poloni-

stów) nie jest lekturą. Wtedy moje 

podejście do książek zmieniło się 

i zrozumiałam, że to nie jest tak, 

że nie lubimy czytać. Zapewniam 

was, że każdy to polubi. Wystar-

czy tylko sięgnąć po książki o te-

matyce, która nas interesuje. Dla 

jednych będzie to horror, dla in-

nych dramat, kryminał, a jeszcze 

inni odnajdą się w powieściach 

romantycznych. Jeśli sięgniemy 

po książkę z własnej nieprzymu-

szonej woli i wybierzemy taką, 

która będzie w naszym stylu, to 

czas zacznie płynąć inaczej. Mam 

tutaj na myśli to, że pół książki 

przeczytacie za jednym razem, 

a może nawet i całą, i gdy ją tylko 

zamkniecie, zdacie sobie sprawę, 

że wcale nie minęło 15 minut, tyl-

ko 2 godziny. To niesamowite 

doznanie, gdy wczuwamy się 

w bohaterów książki, zaczynamy 

przeżywać wszystko tak jak oni.  

Przejdę jednak do rzeczy. Chcia-

łam wam dzisiaj zaproponować 

książkę o charakterze kryminal-

nym pt. „Złe psy. W imię zasad” 

autorstwa Patryka Vegi. Utwór 

ten to tak naprawdę spis wielogo-

dzinnych rozmów z warszawski-

mi policjantami, którzy opowiada-

ją o swoich przeżyciach na służ-

bie. Możemy się dowiedzieć, jak 

nieprzewidywalna bywa praca 

policjanta, że to nie jest wcinanie 

pączków, picie kawki, obijanie się 

i wypisywanie mandatów czy też 

czepianie się ludzi… a wiadomo, 

że nasze społeczeństwo właśnie 

tak postrzega pracę policji. Jeśli 

ktoś sięgnie po tę książkę, dowie 

się, jak miesiącami policjanci roz-

bijają różne mafie, jak radzą sobie 

w nietypowych sytuacjach 

ze swoimi emocjami, a nawet tego 

jak największego twardziela moż-

na złamać i nakłonić do mówienia 

tylko i wyłącznie za pomocą... 

miętówek.  

Jestem w klasie mundurowej 

i praca policjanta jest tym, czym 

chciałabym się kiedyś w życiu 

zajmować, więc tę książkę czytało 

mi się świetnie. Wszystkim fanom 

książek kryminalnych serdecznie 

ją polecam, ale oczywiście to nie 

jest jedyny dział, w jakim się za-

mykam, więc obiecuję, że niedłu-

go znów się odezwę i zaproponuję 

coś innego.  

Pamiętajcie, na świecie istnieją 

nie tylko lektury, które są nam 

z góry narzucane. Spróbujcie zna-

leźć coś dla siebie, a na pewno 

polubicie czytanie. Przeniesiecie 

się w inny świat, wczujecie 

w emocje bohatera. 

Wiem, o czym mówię, bo sama 

całkiem niedawno odkryłam, że 

może to być naprawdę przyjemne 

doświadczenie. 
Patrycja Gawińska, II lmb  



Nowadays people suffer a lot 

from different diseases and have 

bad eating habits. Physical 

activities seem to be a good way 

to start a better way of living. 

Additionally, TV programmes, 

leaflets about healthy food 

contain English names etc. 

Therefore, in our school there 

is a new project in which the 

English teachers, PE teachers 

and Mrs Koniarska with her 

“team” try to combine 

learning English with having 

phisical activities.  

The first stage Autumn nordic 

was in October. Together with 

the students from II zem and II 

lma we were walking and 

learning things about our body: 

parts of the body, organs and 

injuries. The next stage of the pro-

ject "Walking for English” – Idę 

w stronę angielskiego took place 

on 30th November. This time stu-

dents from uniformed classes par-

ticipated in that event. They went 

on Nordic walking and then had 

chance to foretell in English. This 

combination of physical activity 

and English language gives our 

students a lot of satisfaction. The 

next stage soon.  

    CW 
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On 03rd December 2015 in our school a 

Song Contest of Christmas called: 

"WeihnachtsvoiceRadomska"  was held 

organized by teachers of English and 

German.  

It was connected with a charity project.  The 

students from middles schools and secondary 

schools showed a great interest in singing foreign 

language songs. Congratulations to all 

participants.     

      CW 

Walking for English  

 
WeihnachtsVoiceRadomska 2015 



Obecnie na rynku praktycznie każdy 

producent samochodów ma w swojej 

ofercie samochód z napędem 

na cztery koła. Napęd taki stosowany 

jest z kilku powodów. Pierwotnie 

w napęd czterech kół wyposażane 

były wyłącznie samochody tereno-

we, w oczywisty sposób zwiększało 

to zdolności terenowe pojazdu. 

W latach osiemdziesiątych, głównie 

za sprawą Audi, napęd na cztery koła 

pojawił się w samochodach sporto-

wych w celu poprawienia ich trakcji 

w czasie przyspieszania oraz kiero-

walności w zakrętach. Obecnie na-

pęd wszystkich kół staje się 

coraz bardziej powszechny, 

głównie dzięki rosnącej po-

pularności samochodów typu 

SUV. 

Na początek należy wytłuma-

czyć, że nazwy stosowane 

przez producentów mogą być 

mylne i nie można powie-

dzieć jednoznacznie, co to 

jest Quattro, 4matic lub na-

pęd xdrive. Nie ma sensu 

również próbowanie rozgra-

niczać, co to jest 4x4, 4WD 

czy AWD. Są to tylko nazwy 

marketingowe. 

W samochodzie wyposażonym 

w klasyczny (stały, permanentny) 

napęd znajdują się trzy mechanizmy 

różnicowe. Napęd z silnika przeno-

szony jest poprzez skrzynię biegów 

na centralny mechanizm różnicowy, 

a następnie na mechanizmy różnico-

we przedniej i tylnej osi. Kształt ta-

kiego układu oczywiście zależy 

od  tego, gdzie i jak umiejscowiony 

jest silnik. Przykładowo we wszyst-

kich generacjach Audi A4 Quattro 

silnik umieszczony jest wzdłużnie 

z przodu, natomiast w Mitsubishi 

Lancerze jest umieszczony poprzecz-

nie. Tego typu układ napędowy musi 

być wyposażony w specjalny central-

ny mechanizm różnicowy. Może to 

być np. mechanizm różnicowy blo-

kowany, o powiększonym tarciu we-

wnętrznym lub typu Torsen. Niewąt-

pliwie tego typu układ napędowy 

można nazwać prawdziwym, stałym 

napędem na cztery koła. Zaletami 

jego są możliwość ciągłego napędza-

nia wszystkich kół, duża przewidy-

walność zadziałania, płynne działa-

nie i większa przyjemność z jazdy. 

Główną wadą natomiast są koszty 

wynikające z poziomu komplikacji 

układu napędowego oraz większa 

masa i zużycie paliwa. Przykładem 

zastosowania klasycznego napędu 

na cztery koła i silnika ustawianego 

wzdłużnie są np.: Audi A4, A6, A8 

w wersjach Quattro, BMW seria 3 

E46 xdrive, Mercedes-Benz W124 

4matic, Subaru Impreza, Jeep Grand 

Cherokee, Porsche Cayenne. 

W układ napędowy z silnikiem usta-

wionym poprzecznie oraz stałym 

napędem wyposażone są np. Mis-

tubishi Lancer Evo, Lancia Delta 

HF. 

Układ napędowy z dołączanym na-

pędem drugiej osi jest obecnie naj-

bardziej rozpowszechnionym typem 

napędu 4x4 w popularnych samocho-

dach osobowych oraz tańszych SUV-

ach. W tego typu układzie napędo-

wym występują dwa mechanizmy 

różnicowe, na przedniej i tylnej osi. 

Nie ma natomiast centralnego me-

chanizmu różnicowego. Przykładem 

tego typu układu napędowego może 

być VW Golf 4motion z systemem 

Haldex. Ruch obrotowy silnika 

za pomocą skrzyni biegów przeno-

szony jest bezpośrednio na mecha-

nizm różnicowy przedniej osi oraz 

wał napędowy wyprowadzający na-

pęd na tylną oś. Zanim jednak mo-

ment obrotowy zostanie przekazany 

na tylną oś (poprzez tylny mecha-

nizm różnicowy) natrafia na swojej 

drodze na sprzęgło typu Haldex. 

W sytuacji normalnej jazdy sprzęgło 

to pozostaje rozłączone, czyli 

w praktyce mamy przedni napęd. 

Dopiero w chwili pojawienia się wy-

raźnej różnicy prędkości pomiędzy 

przednią i tylną osią sprzęgło to się 

załącza i moment obrotowy silnika 

jest również dostarczony do tylnych 

kół. 

Przykład VW to układ całkowicie 

automatyczny, z punktu widzenia 

użytkownika prawie identyczne 

działanie oferuje układ ze sprzę-

głem wiskotycznym. W star-

szych samochodach, jak np. Fiat 

Panda pierwszej generacji, tylny 

napęd załączało się ręcznie. Jed-

nak idea układu napędowego jest 

taka sama. Zaletami tego typu 

dołączanego napędu drugiej osi 

są na pewno niższy koszt (tylko 

dwa mechanizmy różnicowe) 

oraz niezłe właściwości trakcyj-

ne w terenie. Te drugie wynikają 

właśnie z braku centralnego me-

chanizmu różnicowego, ponie-

waż jest to równoznaczne z jego 

100% blokadą. Wad jest również 

kilka. Na przykład skręcając na su-

chym, dobrze przyczepnym asfalcie 

napęd na cztery koła musi być wyłą-

czony, ponieważ koła przedniej 

i tylnej osi muszą kręcić się z różny-

mi prędkościami. Drugą wadą jest 

nieprzewidywalność takiego układu 

(w wersjach automatycznych), czyli 

chwila, kiedy dołączy się napęd dru-

giej osi. Przykładami układu napędo-

wego z dołączanym napędem drugiej 

osi i umieszczonym poprzecznie sil-

nikiem z przodu są: VW Golf 4mo-

tion, Audi A3 Quattro i TT Quattro, 

Skoda Octavia 4x4, Nissan Qashqai, 

Fiat Panda, Fiat Sedici, Opel Calibra 

i wiele innych. W układ z silnikiem 

umieszczonym wzdłużnie wyposażo-

ne są wszystkie nowe BMW (po serii 

3 nr E46) z napędem xdrive. 

DD 

S T R .  1 6  M O T O  M E C H A N I K  

Rodzaje napędów 4x4 (część I) 
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Siatkarki pokazały klasę! 

Siatkarki z ZSP nr 1 w Radomsku na inaugura-

cji Radomszczańskiej Ligi Piłki Siatkowej 

dziewcząt pokonały 2:0 drużynę II LO – wice-

mistrza  rozgrywek (25:20, 25:12). W II kolejce  

Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej rewelacyjnie  

wygrały z Drzewniakiem 2:0 (25:20, 25:11), 

a w III pokonały drużynę GKS Kamieńsk. 

Przypomnijmy, że uczennice grające w lidze 

reprezentują klasę medialno – turystyczną 

ze zwiększoną liczbą zajęć z piłki siatkowej, 

klasę mundurową i techniczną – technik geodeta. 
Robert Koniarski 

Uczniowie naszej szkoły uświetnili 

obchody 11 listopada, biorąc udział 

w biegu ulicznym. IV miejsce wywal-

czył niezawodny Jakub Żółciński. 

Klasy mundurowe pomagały w orga-

nizacji biegu, obstawiając całą jego 

trasę.  

Tomasz Walioszczyk 

Bieg Niepodległości 

W pierwszych dniach listopada w hali sportowej w Gomuni-

cach odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziew-

cząt i chłopców. Lepiej zaprezentowały się nasze dziewczęta, 

które w finale po rzutach karnych musiały uznać wyższość 

I LO. Drugie miejsce to jednak duży sukces. Chłopcy 

po dwóch przegranych meczach uplasowali się na czwartym 

miejscu.  

Tomasz Walioszczyk 

Zakończyły się już 

wszystkie rozgrywki pił-

karskie w naszym woje-

wództwie, a piłkarze mają 

świąteczną przerwę 

w treningach, która po-

trwa do połowy stycznia. 

Zespół seniorów, w któ-

rym występuje coraz wię-

cej wychowanków – 

uczniów naszej szkoły, 

po rundzie jesiennej upla-

sował się na 10 miejscu, 

czyli dokładnie w połowie 

tabeli IV ligi łódzkiej. 

W ostatnim meczu nasi 

piłkarze osiągnęli spory 

sukces, pokonując w me-

czu wyjazdowym znaną 

w całej Polsce drużynę 

Widzewa Łódź!!! Zespoły 

młodzieżowe RKS UKS 

Mechanik reprezentujące 

miasto w ligach woje-

wódzkich osiągnęły na-

stępujące wyniki. Drużyna 

juniorów starszych, wy-

stępująca w pierwszej 

lidze zajęła 6 miejsce 

w tabeli. Juniorzy młodsi 

rywalizujący w drugiej 

lidze uplasowali się na 3 

miejscu a pierwszoligowi 

trampkarze zakończyli 

jesienne rozgrywki na 8 

lokacie.  

Tomasz Walioszczyk 

W miesiącach jesienno – zi-

mowych w naszej szkole roz-

grywane są mistrzostwa 

w tenisie stołowym oraz siat-

kówce. Obydwa turnieje bu-

dzą spore zainteresowanie 

wśród uczniów. Zmagania 

tenisistów stołowych wchodzą 

już w decydującą fazę i nieba-

wem na sali gimnastycznej 

odbędzie się wielki finał.  Za-

praszamy do kibicowania. 

Turniej siatkówki dopiero się 

rozpoczął, a jego zakończenie 

przewidywane jest przed feriami.  

Tomasz Walioszczyk 

Piłka ręczna 

Zapraszamy do kibicowania 

PRZERWA ZIMOWA W RKS UKS MECHANIK 



Nie takie gry straszne, jak je malują? 
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Jeszcze do niedawna główną roz-

rywką dzieci i młodzieży były gry 

planszowe oraz zabawy z rówie-

śnikami na świeżym powietrzu. 

Dziś tę rozrywkę zastąpił kompu-

ter, który stał się powszechnym 

sposobem spędzania wolnego cza-

su oraz podstawową formą zaba-

wy, jakiej oddają się młodzi lu-

dzie. Częścią współczesnej kultury 

są różnego rodzaju gry kompute-

rowe. Rzeczywiste ich oddziały-

wanie na rozwój młodego czło-

wieka nie jest jeszcze do końca 

wyjaśnione, jednak pojawia się 

coraz więcej argumentów za tym, 

że  jeżeli mądrze i bezpiecznie się 

je dobiera, to gry komputerowe 

sprzyjają nauce. Do tej pory nie 

wymyślono lepszego wynalazku, 

który by łączył zabawę z nauką. 

Mówimy tu o grach edukacyjnych 

do nauki języków obcych, czyta-

nia, liczenia, matematyki. Są ide-

alnym medium do przekazywania 

treści z zakresu ekonomii, logiki, 

zarządzania. Niektóre gry poprzez 

zaangażowanie emocjonalne gra-

cza wzmacniają jego ciekawość 

poznawczą, wyzwalają we-

wnętrzną motywację do powtarza-

nia zadań. Gry można również 

wykorzystać do treningu pamięci 

i koncentracji uwagi, do rozwija-

nia myślenia logicznego i innowa-

cyjnego. 

Gry komputerowe rozwijają 

sprawności psychiczne, gdyż sty-

mulują mózg, pobudzając go 

do wytężonej pracy w zakresie 

szybkości reakcji i logicznego my-

ślenia. Nabyte w ten sposób umie-

jętności wykorzystywane są w sy-

tuacjach realnych. 

Gry komputerowe pomagają 

w terapii. Coraz częściej sięga się 

po różnego rodzaju gry w terapii 

dzieci z ADHD, autystycznych, 

zahamowanych oraz w terapii lo-

gopedycznej. Atrakcyjna forma 

graficzna pozwala uprzyjemnić 

treningi w terapii pedagogicznej. 

Gry komputerowe mogą też uza-

leżniać. Proces uzależnienia 

od gier komputerowych zaczyna 

się dosyć niewinnie. Na początku 

jest ciekawość i zafascynowanie, 

więc dziecko spędza dużo czasu 

przy grze często za pozwoleniem 

rodziców, którzy są przekonani, że 

ich pociecha rozwija swoje zainte-

resowania. Z czasem dziecko po-

święca coraz więcej czasu na gry 

komputerowe, a przy próbie ode-

rwania od komputera reaguje wy-

buchami płaczu i agresji. Rodzice 

tracą kontakt z dzieckiem, a młody 

człowiek traci kontakt z rzeczywi-

stością, ponieważ dla niego naj-

ważniejsza staje się gra i czas spę-

dzony w wirtualnym świecie. 

Dziecko często wchodzi w kon-

flikty z najbliższymi. Obserwuje 

się u niego drastyczne zmiany na-

stroju. Odstawienie od komputera 

powoduje objawy abstynenckie 

(złe samopoczucie, rozdrażnienie, 

bezsenność).  

Gry komputerowe wyzwalają 

agresję. Młody człowiek staje się 

przed ekranem komputera silny, 

odważny i bez skrupułów korzysta 

z broni, atakując i zabijając swo-

ich przeciwników. Temu wszyst-

kiemu towarzyszy głośna muzyka, 

wrzaski i krzyki tworzące atmos-

ferę grozy. Ta brutalność gier 

przenosi się na gracza i istnieje 

ryzyko, że niedojrzały emocjonal-

nie nastolatek może przyjąć to 

za normę. Wirtualne gry mogą in-

spirować młodzież do zachowań 

ryzykownych typu wymuszenia, 

napaści, bijatyki, kłótnie, do trak-

towania ludzi w kategoriach 

„sprzymierzeniec - wróg”. 

Gry komputerowe mogą zawie-

rać szkodliwe treści. Niektóre 

scenariusze gier zawierają wątki 

erotyczno-pornograficze, które 

bywają np. nagrodą za przejście 

jakiegoś etapu gry lub elementy 

satanistyczne mające na celu 

oswojenie dzieci z symboliką sata-

nistyczną traktowaną jako element 

pozytywny. 

Gry komputerowe mogą zabu-

rzać rozwój fizyczny. Wielogo-

dzinne korzystanie z gier kompu-

terowych powoduje utrwalenie 

siedzącego trybu życia i rezygna-

cję z innego sposobu spędzania 

czasu wolnego. Może to prowa-

dzić do powstania nadwagi, dole-

gliwości reumatycznych, podwyż-

szonego ciśnienia, drżenia rąk, 

zaniku niektórych mięśni, np. pasa 

biodrowego i kręgosłupa, wad po-

stawy i wad wzroku. Może dojść 

do ataków epileptycznych 

W Polsce od 2011r. wprowadzono 

system bezpiecznego oznaczania 

gier. Pojawiły się naklejki infor-

mujące, dla jakiego przedziału 

wiekowego jest produkt oraz 

z symbolami, jakie treści może 

zawierać dana gra. 

Pamiętaj :  

nie należy traktować gier kom-

puterowych jako zjawiska jed-

nostronnego;  

dobrze dobrane i prawidłowo 

użyte gry mogą mieć rozliczne 

walory (bawią, uczą, rozwijają 

potencjał poznawczy); 

źle i nadmiernie wykorzystywa-

ne powodują zaburzenia zdro-

wia psychicznego, fizycznego 

i relacji społecznych. 

 

  Opracowała - Agnieszka Kułak  

(na podstawie artykułu Małgorzaty Łoskot 

„Wpływ gier komputerowych na rozwój psy-

chiczny uczniów”) 
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Gdy mówimy o kradzieży, 

często przed oczami pojawia 

nam się ktoś, kto pod osło-

ną nocy, zamaskowany 

w kominiarce rabuje miesz-

kanie lub samochód. Kra-

dzież może być też dokona-

na w dzień, gdy ktoś zabiera 

nam portfel albo telefon. 

Złodziejstwo jest więc naj-

częściej utożsamiane z przy-

właszczaniem jakiejś rzeczy. 

Tymczasem o kradzieży 

można mówić także w kon-

tekście dóbr niematerial-

nych, np. tekstu, piosenki, 

filmu czy fotografii. 

W naszej edukacyjnej rze-

czywistości dość często spo-

tykanym pojęciem jest pla-

giat. Słowo to pochodzi 

od łacińskiego słowa pla-

gium i oznacza kradzież. 

Plagiatowanie odnosi się 

do skopiowania cudzego 

utworu (w całości lub w czę-

ści) i przypisania sobie au-

torstwa. Nie można więc 

skopiować artykułu z Wiki-

pedii i podpisać swoim na-

zwiskiem, oddając nauczy-

cielowi gotowe wypracowa-

nie. Nie oznacza to jednak, 

że z takich źródeł nie może-

my w ogóle korzystać. Nale-

ży w taki sposób opracować 

swój tekst, aby nie był on 

bezpośrednio przepisany. 

Sposobem na to jest np. 

używanie synonimów, kom-

pilowanie tekstu na podsta-

wie kilku różnych źródeł, 

czy też zmiana kolejności 

prezentowania elementów 

w nowej pracy. Najlepiej za-

stosować te wszystkie spo-

soby jednocześnie. 

W tym miejscu powinno się 

rozróżnić dwa pojęcia, które 

na pierwszy rzut oka są jed-

noznaczne – kopiowanie 

i rozpowszechnianie. Kopio-

wać możemy wszystko. 

W ramach tak zwanego wła-

snego użytku osobistego 

możemy więc wydrukować 

artykuł z Wikipedii i czytać 

go wśród znajomych. Oczy-

wiście nie możemy sobie 

przypisywać autorstwa. Za-

kazane jest natomiast roz-

powszechnianie, czyli udo-

stępnianie publiczne, np. 

poprzez umieszczenie w In-

ternecie czyjegoś artykułu 

z gazety, nawet jeśli podamy 

imię i nazwisko autora. Nie 

ma tutaj znaczenia, czy 

za takie udostępnianie zara-

biamy pieniądze, czy robimy 

to zupełnie za darmo – 

w obu przypadkach jest to 

zakazane. 

Warto wiedzieć, że ochroną 

objęte są wszystkie utwory 

(poza małymi wyjątkami), 

niezależnie od tego, czy ma-

my do czynienia z poważną 

pracą naukową, czy przy-

kładowym wypracowaniem 

maturalnym. Niech nas nie 

zmyli informacja o zastrze-

żeniu praw autorskich, np. 

wyrażenie „Wszelkie prawa 

zastrzeżone”. Nawet jeśli nie 

pojawia się ono na końcu 

tekstu, nie oznacza to, że 

możemy robić z nim, co 

chcemy. Dla uściślenia – 

prawną ochroną objęte są 

również słabej jakości zdję-

cia, grafomańskie teksty czy 

kiczowate wiersze. 

Kwestie, o których mowa 

w niniejszym artykule, są 

unormowane w ustawie 

o prawie autorskim i pra-

wach pokrewnych z 1994 

roku. Sankcją za nieprze-

strzeganie zawartych tam 

norm może być nawet po-

zbawienie wolności. 

I uwierzcie – z roku na rok 

świadomość okradanych au-

torów jest coraz większa. 

Warto więc wspomnianą 

ustawę znać – każdy może 

ją sobie wydrukować, wy-

wiesić w widocznym miej-

scu, bo akurat w tym przy-

padku kopiowanie i rozpo-

wszechnianie aktów praw-

nych nie ma ograniczeń. 

W związku z dynamicznym 

rozwojem technologii kom-

puterowych, pojawiają się 

możliwości, aby bezpłatnie 

korzystać z cudzych prac. 

Autorzy niektórych fotogra-

fii, programów komputero-

wych lub tekstów publikują 

swoje dzieła na tzw. wolnych 

licencjach 

(najpopularniejsze z nich to 

GNU i Creative Commons). 

Jeśli chcemy wykorzystać 

taki utwór, musimy spełnić 

warunki zawarte w licencji. 

Zwykle takim warunkiem 

jest podanie nazwiska pier-

wotnego twórcy, zaznacze-

nie, z jaką licencją mamy 

do czynienia, dodanie odno-

śnika do internetowego tek-

stu licencji. Warto zawsze 

dokładnie zapoznać się z li-

cencją utworu, z którego 

chcielibyśmy skorzystać. 

Paweł  Dudek 



Wodnik - I po co się tak za-

martwiasz? Jutro też jest 

dzień. Zobaczysz, wszystko 

się ułoży. Ale pamiętaj, że 

wiele zależy od Ciebie. Nie 

siedź z założonymi rękami. 

Działaj! 

Ryby - Podejmowanie decy-

zji nigdy nie jest 

łatwe, ale to nie 

znaczy, że masz się 

wahać bez końca! 

Kieruj się sercem, 

a wszystko dobrze 

się ułoży. 

Baran – Gwiazdy Ci 

sprzyjają. Wyko-

rzystaj swój czas. 

Marzenia się speł-

niają, tylko trzeba 

w to głęboko wie-

rzyć. 

Byk - Rozglądaj się 

uważnie. Masz przecież wo-

kół siebie tyle życzliwych 

ludzi. Nie ma sensu tak się 

użalać nad sobą. Zacznij się 

uśmiechać, a od razu poczu-

jesz się lepiej. 

Bliźnięta – To, czy jesteśmy 

szczęśliwi, w dużej mierze 

zależy od nas samych. A za-

tem korzystaj z życia, ciesz 

się tym, co posiadasz, speł-

niaj swoje marzenia! 

Koziorożec – Nowy Rok to 

dobry czas, aby coś zmienić 

w swoim życiu. Wyznacz so-

bie cel i konsekwentnie 

do niego podążaj. Drobne 

niepowodzenia zdarzają się 

każdemu, więc się nie zrażaj, 

tylko rób swoje!   

Rak – Zwolnij! Zatrzymaj się! 

Tracisz energię na zbędne 

sprawy. Pomyśl 

o najbliższych, a nie tylko 

o sobie. Rozejrzyj się! Wokół 

są osoby, które Cię potrze-

bują. 

Lew – Niedługo ferie. Wyko-

rzystaj je na odpoczynek. 

Czasem trzeba też pomyśleć 

o sobie. Zadbaj o zdrowie.  

Panna – Ale z Ciebie szczę-

ściarz! Tym razem się udało, 

ale lepiej więcej nie ryzykuj. 

Zbyt duża pewność siebie 

kiedyś Cię zgubi. Trochę 

skromności i pokory jeszcze 

nikomu nie zaszkodziło. 

Waga – Ktoś o Tobie ciepło 

myśli. Zapowiada 

się bardzo fajna 

znajomość. Może 

to będzie przy-

jaźń, a może coś 

więcej? Nie 

przegap tej szan-

sy. 

Skorpion – Czeka 

Cię ważne spo-

tkanie, które mo-

że wiele zmienić 

w Twoim życiu. 

Ale niepotrzebnie 

się tak denerwu-

jesz. Gwiazdy 

mówią, że wszystko dobrze 

się ułoży. Możesz spać spo-

kojnie. 

Strzelec  - Twoja cierpli-

wość zostanie nagrodzona 

i wreszcie zdarzy się to, 

o czym od dawna marzysz. 

A zatem porzuć smutki 

i ciesz się tym, co szykuje 

dla Ciebie los. 

    Wróżki Afrodyta i Domis 
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