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ŚLUBUJEMY!
Ślubowanie to publiczna
deklaracja przestrzegania
praw, dotrzymywania
obietnic, złożona wobec
Boga czy też określonego
organu. Takie przyrzeczenie składa wójt, prezydent, sędzia, a także
uczniowie
klas pierwszych.
W tym roku
szkolnym uroczystość odbyła się 3 lutego.
Na początku
akademii
przedstawiciele wszystkich
klas pierwszych - licealnych, technicznych i zawodowych -

podeszli do sztandaru
i złożyli uroczyste ślubowanie. Obiecali oni m.in.
rzetelną pracę na rzecz
szkoły, godne jej reprezentowanie, wytrwałość
w nauce i szanowanie siebie wzajemnie.

Następnie odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez klasy
pierwsze pod nadzorem
pań Anny Bałut i Beaty
Jabłońskiej. Uczniowie
klas starszych podarowali
pierwszoklasistom prezent w postaci
piosenek.
Wszystkim
uczniom klas
pierwszych życzymy pomyślności,
sukcesów
i wytrwałości
w dotrzymywaniu złożonych przyrzeczeń!
Agnieszka Krupska,
Martyna Flasza, I lmt
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Teraz można oficjalnie powiedzieć: Witajcie w drugim semestrze! Ferie skończyły się bardzo
szybko i trzeba wracać do codziennych obowiązków. Cóż poradzić? Nie ma w życiu lekko, jednak wiadomo, że kto jak to, ale
Mechanik da radę. Za niedługo
święta, więc trzeba starać się
o dobre stopnie, a później znów
wolne i… Alleluja. Najważniejsze
to, żeby się nigdy nie poddawać,
nie oczekiwać, tylko dawać
z siebie jak najwięcej, działać
i realizować swoje postanowienia.
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redaktor naczelny
Adrian Kluska
PS Cała redakcja „SuperMechanika” chciałaby życzyć naszej kochanej Pani Bożenie Załóg i jej malutkiej córeczce Alicji dużo zdrowia, szczęścia i wspaniałych chwil spędzonych w gronie rodzinnym.
Nie możemy się doczekać Pani powrotu...

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
na uroczyste podsumowanie

Mistrzowie Mechanika obro- s. 12
nili tytuł
W zdrowym ciele zdrowy
duch

s.12

Nie wszystko złoto, co się…
lajkuje

s.15

XVI KONKURSU LITERACKIEGO
NA NAJPIĘKNIEJSZY WIERSZ O MIŁOŚCI
„SNUĆ MIŁOŚĆ...”

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
laureatom odbędzie się 21 marca o godzinie 10.45
w świetlicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Radomsku
Organizatorzy
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MINĘŁA STUDNIÓWKA Z WIELKIM HUKIEM!!!

Na ten bal czeka chyba każdy maturzysta. Około 100
dni przed maturą zapomina
się o stresie, który towarzyszy uczniom podczas egzaminu dojrzałości, a głowę
wypełniają myśli o studniówkowych strojach i fryzurach. Wszyscy czekają
na tę pełną magii i szaleństwa noc. Tak też było z tegorocznymi klasami maturalnymi, które swój bal miały 29 stycznia w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym
w Stobiecku Szlacheckim.
Dokładnie o godzinie 20:00
dyrekcja Mechanika powitała uczniów klas maturalnych

wraz z osobami towarzyszącymi, nauczycieli, rodziców
i wszystkich zgromadzonych gości. Maturzyści oraz
ich rodzice podziękowali nauczycielom i wychowawcom
za trud włożony w przygotowanie do najważniejszego
egzaminu w życiu, a także
za cierpliwość i dobre rady.
Następnie padły trzy dobrze
wszystkim znane słowa:
„Poloneza czas zacząć!” Ćwiczony pod czujnym okiem
pani Pauliny Grotowskiej
taniec wypadł znakomicie,
co potwierdziły gromkie
brawa. Po uroczystym
otwarciu nadszedł w końcu

czas na zabawę do białego
rana. Nie zabrakło kilku
atrakcji, takich jak fotobudka, gdzie można było
eksperymentować z dodatkami do ubioru, zatańczenie
„belgijki” oraz karaoke, podczas którego każda klasa
wraz z wychowawcą zaśpiewała wybrane przez siebie
piosenki.
Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele bawili się wspaniale, a wspomnienia z pewnością zostaną na długo
w pamięci wszystkich obecnych.
Angelika Iwanowicz, II lmt
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Z wizytą w przedszkolu
czeństwa na drodze. Przyszli mundurowi pomagali przedszkolakom oceniać warunki atmosferyczne mające wpływ na bezpieczne
poruszanie się na drodze oraz uświadamiali,
że odpowiednie zachowanie, właściwy strój
oraz elementy odblaskowe zwiększają nasze bezpieczeństwo. Efekt zajęć to… policjant namalowany przez zdolną grupę maluchów.
Aldona Skiba
Kolejny etap projektu "Mundurowe
Przedszkolaki" już za nami. Tym razem
zajęcia przeprowadziła klasa I lma.
Uczniowie klasy mundurowej odwiedzili
Publiczne Przedszkole nr 1 w Radomsku i prowadzili zajęcia z grupą pięciolatków. Było przedstawienie, piosenki oraz
rymowanki o tematyce dotyczącej bezpie-

Uratuj komuś życie - zostań dawcą szpiku
cydować się będzie na ten wspaDnia 22.01.2016 r. po raz pierw- zrobić również drogą internetoszy w naszej szkole został zorga- wą), tym większe stają się szanse niały gest.
nizowany Dzień Dawcy Szpiku. na uratowanie życia osobie choruAgnieszka Kułak
jącej na biaAkcja cieszyła się dużym zainterełaczkę.
sowaniem młodzieży i nauczycieli. W ciągu jej trwania 30 osób
Myślę, że
zdecydowało się zostać potencjal- Dzień Dawnymi dawcami.
cy Szpiku
wejdzie na
Pamiętajmy, że dawcą może zostałe do kastać każdy w wieku 18-55 lat, kto
lendarza wyważy więcej niż 50 kg i nie chorudarzeń
je na choroby przewlekłe. Im więszkolnych
cej osób zgłosi się do Centralnej
i coraz więBazy Dawców Szpiku (można to
cej osób de-

Z

STR. 5

ŻYCIA SZKOŁY

Język niemiecki w muzyce i poezji
Dnia 10 lutego 2016r.
W Miejskim Domu Kultury
odbyła się XIII Edycja Festiwalu Poezji i Współczesnej Piosenki Niemieckiej,
którego organizatorem
była jak co roku nasza
szkoła.
Koordynatorkami projektu
są germanistki– panie Marzenna Wieciech oraz Monika Rakowska.
W tegorocznym konkursie wzięło
udział 30 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu
radomszczańskiego. Naszą szkołę
reprezentowały dwie uczennice kla-

sy medialno-turystycznej: Angelika
Iwanowicz oraz Klaudia Szumacher.
Obie dziewczyny zajęły drugie miejsca: Angelika recytowała wiersz
"Erlenkönig", natomiast Klaudia

śpiewała piosenkę "Nur noch kurz
die welt retten".
Klaudia Szumacher, II lmt

Rywalizacja znawców historii
29 lutego 2016 roku w ZSP nr 1 im. Stanisława
Staszica w Opocznie odbył się II etap – regionalny III edycji konkursu „Żołnierze Wyklęci obudźcie Polskę” pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz pod honorowym patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Marszałka
Sejmu RP Marka Kuchcińskiego. Organizatorami
konkursu są m.in. Poseł na Sejm RP Robert Telus, Senator RP Rafał Ambrozik oraz Europoseł
Janusz Wojciechowski. Naszą szkołę reprezentowali Tomasz Potocki i Piotr Pełka z klasy
I mundurowej.
W konkursowych zmaganiach w Opocznie uczestniczyło ponad dziewięćdziesięciu uczniów. Poziom
konkursu był wysoki, a konkurencja bardzo duża.
Nie udało się naszym reprezentantom zakwalifikować do etapu trzeciego – finałowego w Łodzi, ale
pomimo tego, jak powiedział poseł Robert Telus,
wszyscy uczestnicy są zwycięzcami. Serdecznie
gratulujemy!
Anna Pichit
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Czerwone serduszka pomocy
W dniu 8 stycznia w naszej
szkole odbyła się akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, której inicjatorami
był Samorząd Szkolny i Klub
Młodego Samorządowca.
Młodzież entuzjastycznie
przyłączyła się do pomocy
i chętnie wrzucała monety
do puszek, za co otrzymywała
piękne czerwone serduszka.
Jak dobrze wiemy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
gra co roku, a pozyskane w cza- ne są na leczenie potrzebująsie akcji pieniądze przeznaczo- cych. Mechanik w tym roku ze-

brał 327, 29 zł. Dziękuejmy
ofiarodawcom!
Aleksandra Treścińska, II lmt

WYRÓŻNIONA ZA SPOJRZENIE
22 stycznia 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym podczas uroczystości ku czci
patrona szkoły wręczono nagrody laureatom powiatowego konkursu recytatorskiego Bo przecież trzeba znów pokochać…
Przypomnijmy, że konkurs odbył się 16 grudnia 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Radomsku. Uczestnicy prezentowali utwory
Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Rywalizowali w dwóch kategoriach: poezja śpiewana
i recytacja. Wśród nagrodzonych znalazła się
uczennica klasy medialno-turystcznej, Angelika Iwanowicz, która recytowała utwór Spojrzenie. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(red.)

Matematyczne zmagania
15 stycznia w naszej szkole odbyły
się eliminacje do VII finału matematycznego konkursu PoKoMat, w której mogli wziąć udział wszyscy
uczniowie chętni sprawdzić swoje
matematyczne umiejętności.
Zwyciężczynią została uczennica kla-

sy II lmb - Natalia Tomczyk, która 26
stycznia pod opieką pani Beaty Raźniak i pana Huberta Dróżdża udała się
do I LO w Radomsku na finał siódmej edycji PoKoMatu. Z relacji Natalii wiem, że konkurs nie należał
do łatwych, jednak był ciekawym

doświadczeniem. Pomimo tego, że
nasza uczennica nie zajęła miejsca
na podium, nie zniechęciła się do matematycznych zmagań, a swoich sił
spróbuje za rok w kolejnej edycji
konkursu.
Daria Rokicka kl. II lmb
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Nie daj się zmanipulować!
W dniu 20 stycznia 2016 r.
uczniowie klas medialnoturystycznych mieli możliwość
uczestniczyć w warsztatach medialnych organizowanych
przez Miejski Dom Kultury.
Hasłem przewodnim spotkania
była „Manipulacja w programach
informacyjnych”. Zajęcia w ciekawy i intrygujący sposób przeprowadziła pani Sandra Staletowicz. Głównym celem spotkania
było oczywiście doskonalenie
umiejętności dziennikarskich.
W trakcie warsztatów młodzież
nauczyła się diagnozować poszczególne techniki manipulacji,
a co więcej zapoznała się
z metodami, przy pomocy których
sama może wpływać

na otoczenie. Podczas spotkania
nie zabrakło ćwiczeń, które były
formą sprawdzenia zdobytej wiedzy. Uczniowie chętnie wzięli
w nich udział i zadawali pytania
prowadzącej zajęcia.

Niewątpliwie tę lekcję należy zaliczyć do udanych, bowiem pozwoliła oderwać się od standardowych zajęć i wdrożyć w dziennikarski świat.
Kinga Rylik, II lmt

Polak, Węgier dwa bratanki…
Troje uczniów naszej szkoły,
Aleksandra Firek, Daria Świtoń i Dominik Włodarczyk,
zostało wyróżnionych w XII
Wojewódzkim Konkursie Poezji Węgierskiej.
Konkurs został zorganizowany 11 lutego2016 r.
w Miejskim Domu Kultury
z inicjatywy członków Towarzystwa Przyjaźni PolskoWęgierskiej. Jego celem jest
popularyzacja twórczości
węgierskich poetów. W recytatorskich zmaganiach wzięło udział ponad dwudziestu
uczestników, nie tylko młodzież, ale także dorośli.
Przygotowani przez panią
Annę Wojciechowską

uczniowie naszej
szkoły po bardzo
dobrych wystąpieniach zyskali
wyróżnienia.
Warto podkreślić,
że Aleksandra
i Dominik to konkursowi debiutanci, dlatego należą
im się szczególne
brawa.
Organizacja konkursu była na bardzo dobrym poziomie, laureatom
gratuluję i życzę
kolejnych sukcesów!
Lidia Krawczyk
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Geodezja na wesoło

W naszej szkole coraz prężniej
rozwija się kierunek geodezyjny.
Uczniowie poznają tajniki nauki
o pomiarach zarówno w teorii,
jak i w praktyce. Jednakże zajęcia to nie tylko poważne i żmudne obliczenia. Geodeci z klasy
trzeciej udowadniają, że geodezji

można się też uczyć na wesoło.
Uczniowie wpadli na pomysł odtworzenia słynnych obrazów w
nieco zmienionej formie. "Na
warsztat" trafiły dzieła, takie jak
"Rozstrzelanie powstańców madryckich" Francisca Goi,
"Doświadczenie z pompą próż-

niową" Josepha Wrighta oraz
"Przysięga Horacjuszy"
Jacques'a-Louis Davida.
Młodzi geodeci podczas robienia
zdjęć bawili się świetnie, a efekty
ich pracy możecie zobaczyć powyżej.
Kamil Morawiec, III tsg

Broń się!
Nasza szkoła w czasie ferii zimowych zorganizowała zajęcia
z technik interwencyjnych i samoobrony.
Młodzież klas mundurowych Mechanika pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej ćwiczyła m.in. techniki
obrony policyjnej,
ataki po skosie,
dźwignie nadgarstkowe oraz policyjne
dźwignie transportowe.

Jak podkreślają organizatorzy
czasu, jak i podniesienia umiejętwarsztatów, jest to doskonała for- ności z zakresu modułu policyjnema aktywnego spędzenia wolnego go.
Przypomnijmy, iż
nauka w klasach
mundurowych to
nie tylko zajęcia
dydaktyczne, ale
przede wszystkim
praktyka, która jest
niezbędna w dalszej pracy służb
mundurowych.
Robert Koniarski
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Rodzaje napędów 4x4. Część 2.
dział momentu obrotowego pomiędzy osie sterowany jest elektronicznie, w z góry zaprogramowany
sposób. Tego typu napęd posiada wiele zalet ponieważ napęd obu osi jest zupełnie niezależny od siebie. Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań.
Napędzanie wszystkich kół w samochodach staje się
DD
coraz bardziej powszechne. Od kilku lat widoczna
jest zmiana priorytetów przy projektowaniu
tego typu układów napędowych. Wysoka mobilność samochodów z napędem na cztery koła schodzi na drugi plan na rzecz aktywnych
układów napędowych, których głównym celem jest wspomaganie kontroli nad samochodem w trakcie skręcania z dużą prędkością
oraz dynamicznego przyspieszania. Obecnie
wiodącymi pod tym względem są producenci
japońscy, jako liderów można wymienić Mitsubishi Lancer Evolution X, Nissana GT-R
oraz najnowszej generacji Hondę Legend. Zastosowany w niej układ napędowy o nazwie
Foto. Mitsubishi, rozkład momentu obrotowego na koła.
SH-AWD to bardzo śmiała konstrukcja, zrywająca z wieloma przyjętymi zasadami.
Do głównych, rewolucyjnych cech należy
przekładnia przyspieszająca tylną oś. Pozwala
ona napędzać tylne koła z niewiele wyższą
prędkością niż przednie, uzyskując bardzo dobrą trakcję w czasie przyspieszania. Drugą
wyjątkową cechą jest brak tylnego mechanizmu różnicowego, który zastąpiony jest poprzez dwa niezależne sprzęgła na obu tylnych
półosiach. Elektroniczny system sterowania
tymi sprzęgłami pozwala na ich uślizg w trakcie skręcania oraz pozwala kontrolować staFoto. Toyota (Lexus), budowa układu napędowego.
bilność samochodu w wielu sytuacjach,
w skrajnym przypadku rozłączając jedno
sprzęgło, czyli napędzanie tylko jednego koła
tylnej osi. Układ napędowy tego typu w połączeniu z wieloma czujnikami oraz nowoczesną elektroniką sterującą daje niesamowitą
możliwość w poprawie zachowania samochodu na drodze poprzez prawie całkowite wykorzystanie przyczepności jezdni.
Kolejnym przykładem napędu na cztery koła,
na który warto zwrócić uwagę i wyjaśnić pewne rzeczy, są samochody hybrydowe z napędem na 4x4. Przykładem jest Lexus RX400h.
Samochody te mechanicznie są bardzo prostymi konstrukcjami, ponieważ z silnikiem spalinowych połączona jest tylko jedna oś, druga
Foto. Jeep, budowa układu napędowego.
napędzana jest silnikiem elektrycznym. RozDzisiaj kontynuujemy rozwiązania konstrukcyjne
układu napędowego w pojazdach samochodowych, temat rozpoczęty w poprzednim numerze
naszej gazetki.
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Warto być sobą
nych artykułów. To, że wybrałam profil
dziennikarski, bardziej otworzyło mnie
na ludzi, pozwoliło na to, że poznałam swoje
słabe i mocne strony i dzięki temu coraz łatwiej przychodzi mi nawiązywanie kontaktów
z ludźmi.
Skoro mówimy o pracy, to proszę opowiedzieć, co obecnie należy do Pani obowiązków?

Karolina Matuszczyk jest absolwentką
klasy dziennikarskiej, a obecnie kierownikiem biura firmy GI Group. Zgodziła się
opowiedzieć nam o swojej pracy, wspomnieniach związanych z nauką w naszej
szkole oraz o marzeniach.

Nasza firma jest prywatną agencją pośrednictwa pracy. Jej celem jest rozpoznawanie potrzeb pracodawców i kandydatów poszukujących zatrudnienia. Udzielamy także wsparcia
absolwentom, którzy kończą szkołę, pomagamy w wyborze pracy i w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, prowadzimy działalność w ramach wolontariatu, np. w domach
dziecka w Polsce wspieramy osoby, które
wkraczają w dorosłość, aby w sposób łatwy
i przyjemny odnalazły dobrą posadę. Nasza
działalność co prawda jest prywatna, ale nie
pobieramy od kandydatów żadnych pieniędzy
w zamian za pomoc.

wiu. Ciągle się rozwijamy i jeśli absolwenci
wybiorą studia poza naszym województwem,
to również mogą się zgłosić do innych placówek na terenie naszego kraju.
A czy jest Pani jedyną absolwentką ZSP nr 1,
która pracuje w GI Group?
Jeśli dobrze mi wiadomo, to tak.
Powróćmy jeszcze na chwilę do czasów
szkolnej ławki. Co pani najbardziej pamięta z tego okresu?
Najmilej wspominam nauczycieli, którzy
przekazywali mnóstwo wiedzy, oczywiście
też ich zaangażowanie w niesienie pomocy
i przygotowania do egzaminów maturalnych.
Miło się wspomina tamte czasy i chętnie
do nich wraca. Kadra jest na naprawdę wysokim poziomie.
A jakie dostrzega Pani zmiany w sobie,
odkąd pracuje Pani w GI Group?

Na początku zaczynałam jako referent
do spraw rekrutacji, później miałam stanowisko specjalisty i od 2012 roku jestem kierowJak wyglądają warsztaty z uczniami
nikiem biura. Myślę, że ścieżka kariery zależy
w szkołach?
przede wszystkim od predyspozycji osoby,
Opowiadam trochę o naszej firmie, przedsta- jeżeli ktoś wytrwale dąży do celu, to wszystko
Jak Pani wspomina Mechanik, a jak go
jest możliwe. Na początku spotykałam się
wiam informacje, które pomogą pozbyć się
Pani widzi obecnie?
z wieloma przeciwnościami w życiu, ale te
błędów w pisaniu chociażby dokumentów
wyzwania, z którymi spotykam się na co
aplikacyjnych. Są również prace w grupach,
Myślę, że dużo rzeczy się zmieniło. Szkoła
filmy edukacyjne, a uczniowie mogą swobod- dzień, pomagają w rozwijaniu siebie i z perze względu na ofertę edukacyjną lepiej przyspektywy lat myślę, że pozwoliło mi to
nie pytać, jeżeli coś jest niejasne i chcą zdogotowuje absolwentów do wejścia na rynek
na udoskonalenie siebie w zakresie komunikabyć
więcej
informacji.
pracy. Profile kształcenia odpowiadają aktualcji z klientem, mam większą pewność siebie
nym wymaganiom rynku bardziej, niż to było GI Group współpracuje z Indesit Polska,
i kreatywność. Z czasem człowiek rozwija
kiedyś. Chociaż tak jak widać po moim przy- firmą, która objęła patronatem jeden
kładzie, ukończenie szkoły o profilu europej- z kierunków w naszej szkole. Jak wygląda swoje umiejętności interpersonalne, łatwiej
jest nawiązać kontakt, szybciej przychodzą
sko-medialnym dało mi dobre przygotowanie taka współpraca?
rozwiązania przeróżnych spraw, problemów.
do zawodu, który wykonuję. Z perspektywy
Nasza współpraca została zainicjowana
Człowiek jest bardziej otwarty i szybciej reczasu oceniam swój wybór bardzo pozytyww
styczniu
2009
roku
i
od
tego
momentu
maraguje na różne sytuacje i myślę, że ma więknie. Według mnie, jeśli szkoła nadal będzie
ka GI Group działa na rynku radomszczańszą odporność na stres.
się rozwijać się w tym kierunku, czyli nie
skim. Aktywnie współpracujemy z klientem
tylko zadba o ofertę edukacyjną, ale również
Jak wiemy, każdy ma marzenia, a jakie
będzie reagować na potrzeby rynku pracy, to w zakresie poszukiwania pracowników
marzenia zawodowe miała Pani w okresie
(zwykle fizycznych). Pracownik jest związany
myślę, że naprawdę będzie mieć wysoką policeum?
z agencją umową o pracę, natomiast firma
zycję wśród radomszczańskich szkół.
Na początku myślałam że zostanę pedagow ramach tej współpracy podpisuje umowę
A czym się różniła klasa medialna z Pani
biznesową, z której mamy obopólne korzyści. giem, ale wydarzenia z mojego życia pokazaczasów od tej obecnej?
ły, że ten zawód nie jest mi pisany. Nie wyZ jakimi jeszcze firmami współpracuje GI
obrażałam sobie, że za parę lat będę w tym
Moja klasa nazywała się europejsko-medialna Group?
miejscu, w którym jestem. Po liceum ukońi miała rozszerzoną historię, język angielski
Firma współpracuje także z BORA POLAND,
czyłam technikum rachunkowości, później
i polski. Obecnie w szkole funkcjonuje klasa
zrobiłam licencjat z zarządzania.
medialno-turystyczna z rozszerzoną geografią ISOPAK POLAND, Manuli MANUFAKTURING,
BALL
PACKAGING
EUROPE,
PADAV
i językiem polskim. Myślę, że to ciekawe
Na zakończenie chciałbym dowiedzieć się,
POLSKA. Mam nadzieję, że w niedalekiej
połączenie turystyki z dziennikarstwem, bo
jakie jest Pani motto życiowe, czym się Pani
jak wiemy te dziedziny wzajemnie się uzupeł- przyszłości powstaną nowe firmy, które dadzą kieruje i co może Pani poradzić uczniom?
absolwentom Mechanika możliwość zaistnieniają.
nia na rynku pracy.
Bądź sobą, przede wszystkim. Nie lubię osób,
Dzisiaj jest Pani przedstawicielką dobrze
które udają kogoś, kim nie są, osób dwulicoMówi
Pani
o
firmach
prosperujących
prosperującej firmy GI Group. Jakie umiewych i też myślę, że trzeba żyć chwilą, trzeba
jętności nabyte w naszej szkole okazały się na terenie Radomska, a czy GI GROUP
realizować swoje cele, spełniać marzenia.
działa również w całej Polsce?
przydatne w Pani pracy?
Warto być indywidualistą i wyróżniać się
Naturalnie,
mamy
odziały
m.in.
w
Częstochona rynku pracy.
Myślę, że ważne było przygotowanie
pod względem wypowiedzi i pisania przeróż- wie, Piotrkowie Trybunalskim, Łodzi, Gliwicach, Katowicach, Bielsku, Lubinie, WrocłaRozmawiał Adrian Kluska, II lmt
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Co się czyta w Mechaniku?
A może jesteście ciekawi, jakie książki
wybierali wasi rówieśnicy i „ciało pedagogiczne” w konkursie na Książkę
mojego życia?
Oto ranking najgorętszych tytułów.
Może staną się dla Was inspiracją,
do czego warto sięgnąć i co przeczytać:
Nauczyciele wskazali następujące
tytuły:
Patrick Sűskind Pachnidło ; Tomasz
Tomczyk (Jason Hunt Horn;
J.R.Rowling Insygnia śmierci; Tolkien
Władca pierścieni; Tomasz Kempis
Naśladowanie Chrystusa ; Larson
Sting Millenium; Wiesław Kielar Anus
Mundi; Jan Twardowski Elementarz;
Paulo Coelho Pielgrzym; Roma Ligocka Dziewczynka w czerwonym płaszczyku; Joanna Chmielewska Wszyscy
jesteśmy podejrzani; Halina Poświatowska Wiersze; Zafon Cień wiatru;
Janusz Leon Wiśniewski Samotność
w Sieci; Artur Andrus Każdy kij ma swój
Czubaszek; Antoine de Saint - Exupéry
Mały Książę; Waris Dirie Kwiat pustyni;
Dan Brown Kod Leonarda da Vinci;
Witold Gombrowicz Ferdydurke; Hen-

ryk Sienkiewicz Quo vadis; Paulo Cohelo Alchemik; Mika Waltari Egipcjanin Sinue; Lucy Maud Montgomery
Ania z Zielonego Wzgórza; Umberto
Eco Imię róży; Follet Ken Filary ziemi;
Pismo Święte; KarenBrixen Pożegnanie
z Afryką; Maria Dąbrowska Noce
i dnie; John Irving Świat według Garpa; Waldemar Łysiak Malarstwo białego człowieka
W grupie uczniów wybór padł na następujące książki:
John Green Gwiazd naszych wina(3);
Jandy Nelson Niebo jest wszędzie;
Agnieszka Lingas- Łuniewska W zapomnieniu; Sophie Hannah Inicjały
zbrodni; Paulo Coelho Weronika postanawia umrzeć; Jane Austin Duma
i uprzedzenie; Tolkien Hobbit; Kubuś
Puchatek; Zafon Cień wiatru; Waris
Dirie Kwiat pustyni; Bułhakow Mistrz
i Małgorzata; Christie F. My dzieci
z Dworca ZOO; Aleksander Kamiński
Zośka i Parasol; Aleksander Kamiński
Kamienie na szaniec; Bolesław Prus
Lalka; Rushton Rosie Wyszła z domu;
Charlotte Link Ciernista róża; Sparks
Anioł stróż; Stephen King Zielona mila;

Katarzyna Grochola Trochę większy
poniedziałek; Carnegie Dale Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi ;
Sapkowski Czas pogardy; Antoine de
Saint - Exupéry Mały Książe(5);
J.R.Rowling Harry Potter; Adam Mickiewicz Pan Tadeusz; Ferenc Molnar
Chłopcy z Placu Broni; Beata Andrzejczuk Pamiętnik nastolatki ;Colleen
Hoover Maybe Somday ; Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara; Bolesław
Prus Lalka; William Szekspir Romeo
i Julia; Jackson Dolina strachu; Jakub
Ćwiek Kłamca; Krzysztof Korsak Jestem kibolem; Gayle Forman Zostań,
jeśli kochasz; Barbara Rosiek Pamiętnik narkomanki; Suzanne Collins Igrzyska śmierci; L. Jackson Dolina strachu;
Stephen King Pod Kopulą; E L James
50 twarzy Greya (2); Lauren Kate Upadli ; Henryk Sienkiewicz W pustyni
i w puszczy; Jeremy Clarkson Świat
według Clarksona; Hofmann Coranne Biała Masajka
I szybki konkurs dla uważnych. które
z tytułów pojawiły się w obu grupach? Nagroda do odbioru w szkolnej bibliotece :)
Lidia Krawczyk

ŻYCIE PUSTYNNEGO KWIATU
Odzywam sie znów z propozycją
kolejnej książki, tak jak obiecywałam. Mam nadzieję, że niektórzy z was już przekonali się
do czytania i wierzę w to, że cała
reszta odkryje w sobie tę pasję.

taczką u swej wrednej ciotki, ale
później poznaje przyjaciółkę, która pomaga jej rozpocząć życie na
nowo. Dziś nasza bohaterka jest
modelką, pisarką, aktorką
oraz ambasadorką ONZ i - co cieKolejną książką z mojego zbioru, kawe - mieszka w Polsce.
jaką chciałabym wam polecić,
Książka jest bardzo wzruszająca.
jest Kwiat Pustyni. Jest to niesa- Opowiada o niezwykłej sile przymowita opowieść o przygodach
jaźni i determinacji, która drzemałej afrykańskiej dziewczynki, mie w każdym z nas. Mimo iż
którą obrzezano i pozostawiono utwór jest dość smutny, może
na kilka dni na środku pustyni.
stanowić inspirację do działania
Następnie Waris ucieka z domu, i zmian w życiu. Najbardziej poby uniknąć ślubu, który próbuje rusza w nim to, że opowiada
zaaranżować jej ojciec. Waris
prawdziwą historię prawdziwej
przeraża wizja dorosłego życia,
osoby. Przez to niesamowicie
dlatego w nocy podejmuje węwciąga i będzie na pewno świetdrówkę przez pustynię. Po wielu nie sie sprawdzać w chłodne wieperypetiach dociera aż do Londy- czory, których ostatnio u nas sponu. Tam na początku jest sprzą- ro. Część z was może kojarzyć

tytuł Kwiat Pustyni z racji tego,
że powstał film na podstawie
książki. Być może popełniam
błąd, informując o tym, bo zamiast sięgnąć po książkę, pewnie
będziecie woleli obejrzeć ekranizację. Jednak od razu pragnę wytłumaczyć, że film nie oddaje
emocji, które zapewnia nam
książka. Omija wiele szczegółów
i jest po prostu słaby.
Polecam gorąco tę książkę i mam
nadzieję, że spodoba wam się tak
samo jak podoba się mnie. Następnym razem obiecuję coś bardziej humorystycznego i wesołego, ale póki co zostawiam was
z Kwiatem Pustyni, życząc mile
spędzonych chwil.
Patrycja Gawińska, II lmb
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Mistrzowie z Mechanika obronili tytuł!
11 stycznia odbyły się zawody powiatowe w tenisa
stołowego dziewcząt. Uczennice ZSP nr 1 Mechanik
zajęły I miejsce i tym samym będą reprezentowały
powiat w zawodach rejonowych. W drodze po mistrzostwo pokonały I LO i II LO. Zwycięski zespół
reprezentowały: Kinga Molka (II lmb), Katarzyna
Kowalczyk (II lma) oraz Klaudia Szumacher
(II lmt). Dzień później w tych samych zawodach rywalizowali chłopcy szkół ponadgimnazjalnych.
I tym razem nasza drużyna okazała się najlepsza.
Tytuł mistrzowski obronili uczniowie ZSP nr 1 Mechanik grający w składzie Mateusz Winkler (III tme)
i Sebastian Kaczmarek (II tmb) i to oni będą reprezentowali powiat w zawodach rejonowych.
Robert Koniarski

W zdrowym ciele zdrowy duch
Radomsko z roku na rok coraz bardziej się zmienia. Ostatnią inwestycją na dużą skalę była budowa
nowoczesnego szpitala, powstały
również nowe fabryki czy chociażby place zabaw dające radość tym
najmłodszym mieszkańcom. Jednak czegoś w tym mieście brakowało, a mianowicie hali sportowej
z prawdziwego zdarzenia, która
dałaby możliwość szkolenia sportowców w wielu dyscyplinach.
To właśnie dzięki uprawianiu sportu w człowieku wyzwalają się endorfiny, czyli takie przyjazne i łatwo dostępne „narkotyki”. Pobudzają nas i dodają chęci do życia.
Poprzez sport kształtujemy również charakter i rozbudzamy ducha
walki, który pomaga nam przetrwać w trudnych chwilach. Budowa Powiatowej Hali Sportowej
w Radomsku rozpoczęła się 19
maja 2014 r.
30 stycznia 2016 r. oficjalnie oddano ją do użytku młodzieży trzech
radomszczańskich szkół ponadgimnazjalnych: Elektryka, Ekonomika oraz II LO, bo właśnie
w głównej mierze z myślą o nich
powstała. W hali znajduje się pięć

nowoczesnych sal. Będą one wykorzystywane m.in. do ćwiczenia
sportów walki czy gry w squasha.
Znajduje się w niej również jedna
duża sala mieszcząca pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki i halowej piłki nożnej. W niedługim czasie ma
również powstać ścianka wspinaczkowa. Konkurs na kierownika
obiektu wygrał Dawid Nowak i to
on będzie nim zarządzał.
Na otwarciu hali naszą szkołę reprezentowała grupa młodzieży
wraz z panią dyrektor Ewą Grodzicką. Zamiast tradycyjnego przecięcia wstęgi odbyło się… odcięcie
piłek. Jedną z nich otrzymała również nasza szkoła. Obiekt niestety
ma mniejsze znaczenie dla Mechanika z powodu odległości, w jakiej
się znajduje. Uczniowie naszej
szkoły mają oczywiście możliwość
darmowego korzystania ze wszystkich sal znajdujących się w budynku w czasie lekcji wraz z nauczycielami wychowania fizycznego.
Także podczas ferii zimowych
młodzież ZSP nr 1 mogła uczestniczyć w zajęciach z samoobrony
oraz fitnessu na trampolinach.

Swoje zdanie na temat nowej hali
wyraziła pani dyrektor Ewa Grodzicka: „Hala jest bardzo ładna i
czysta. Posiada sale z kompletnym
i nowoczesnym sprzętem, co może
sprzyjać uprawianiu różnego rodzaju sportów. Nie ukrywam, że
zazdroszczę szkołom, które mogą
z niej korzystać w pełnym wymiarze.”
My również podzielamy zdanie
pani dyrektor i głośno apelujemy
do nauczycieli wychowania fizycznego o umożliwienie nam częstego
korzystania z hali.
Emilia Olbrych, I lmt
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Zimowe rywalizacje sportowe
W dniach 15-18 lutego 2016 RKS
Mechanik Radomsko zorganizował VII edycję turnieju halowej
piłki nożnej RADOMSKO 2016.
Turniej uświetnił obchody 750lecia Miasta Radomska. Rywalizacja przebiegała w czterech kategoriach wiekowych. W poniedziałek
rywalizowali zawodnicy z rocznika 2002 i młodsi. Zespoły podzielone były na dwie grupy po 4 drużyny. Następnie rozgrywano półfinały i mecze o poszczególne miejsca. Najlepsi okazali się piłkarze
Mazovii Tomaszów
Mazowiecki, którzy
w finale pokonali
zespół Orła Łódź.
Trzecie miejsce wywalczyli gospodarze, czyli RKS Mechanik.
We wtorek odbył się
turniej chłopców
z rocznika 2002.
Turniej odbywał się
tym samym systemem rozgrywek co

dzień wcześniej. Zwyciężyła
Omega Kleszczów przed Świtem
Kamieńsk i MULKS Łask. Czwarte miejsce zdobył RKS Mechanik.
W środę grali zawodnicy z roczników 1999 i 2000. 6 drużyn rywalizowało systemem każdy z każdym. Bezkonkurencyjni okazali
się piłkarze RKS Mechanik, zdobywając dwa pierwsze miejsca.
Trzecie miejsce zajęła ekipa LKS
Mierzyn.
W ostatnim dniu turnieju walczyli
zawodnicy z roczników 1997

i 1998. Juniorzy RKS Mechanik
znów okazali się najlepsi, zwyciężając w finale po rzutach karnych
Polonię Piotrków Trybunalski.
Trzecie miejsce wywalczył drugi
zespół RKS, wygrywając 1-0
z MULKS Łask.
Dla trzech najlepszych drużyn w
każdej kategorii wiekowej klub
ufundował Puchary, a każdy zespół otrzymał dodatkowo dyplomy
i kalendarze.
Tomasz Walioszczyk

Sport szkolny w telegraficzny skrócie
W czasie ferii RKS Mechanik prowadził tre-

W lutym odbyły się zawody szkół ponad-

ningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Ra- gimnazjalnych w koszykówce dziewcząt
domska i okolic. Zajęcia odbywały się w sali i chłopców. Obie reprezentacje naszej szkoły
gimnastycznej oraz na boisku Orlik i wzięło

zajęły III miejsce.

w nich udział łącznie około 100 osób.
Tomasz Walioszczyk
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MULTIMEDIA COMPETION ON ENGLISH- SPEAKING COUNTRIES

In November in our school phy, history or wildlife of English-

Middle School no. 5 in Radomsko

there was the final of the Multime- speaking countries. The audience The winners – secondary school:
dia Competition on English-

gathered in our common room

1st prize: Zuzanna Migocka – Se-

speaking Countries, organised by was delighted and impressed by

condary School no. 2 in Radom-

the English teachers. This time

the knowledge their schoolmates

sko

middle school and secondary

had.

2nd prize: Aleksandra Trachta –
Secondary School
no. 2 in Radomsko
3rd prize: Bartłomiej
Dettlaff –
ElectricalElectronic School
Complex in Radomsko
honourable mention: Kamil Morawiec – Uppersecondary School
Complex in Ra-

school students from Radomsko

The winners of the compe- domsko

district were invited to take part.

tition proved that not only the form

During the final, they presented

of the presentation, but also the

ding to the name of the competi-

their views on chosen aspects of

way of preparing it and the level

tion, multimedia prizes, books and

such English-speaking countries

of English they use are on a high

diplomas, and, as they said, they

as the USA, Australia or New Ze-

level.

were waiting for the next edition

aland, in the form of multimedia

The winners – middle school:

the following year.

presentations. The material was

1st prize: Lidia Ciach – Middle

mainly subordinated to one topic:

School no. 5 in Radomsko

cuisine or music, but also geogra- 2nd prize: Natalia Kwiecińska –

The winners got, accor-

Dagmara Wiankowska
*district-powiat
*honourable mention-wyróżnienie
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Stalking – jak sobie z nim radzić?
W tym numerze postanowiłam wrócić
do tematu stalkingu, ponieważ jest to
problem dosyć często do mnie zgłaszany.

mo nagabywanie, natrętne kontaktowanie się, czy też wykorzystywanie
twojego wizerunku bez twojej zgody
w celu szkodzenia tobie. Jeżeli z konJeśli ktoś cię nachodzi, wysyła wciąż taktem wiążą się groźby, wymiar kary
sms-y, maile, grozi, próbuje się z tobą może zostać powiększony, ponieważ
groźby karalne są ścigane z innego
skontaktować, wystaje pod twoimi
paragrafu.
drzwiami, zostawia wiadomości, to
właśnie stałeś się ofiarą stalkingu.
Jak sobie radzić, jeśli staliśmy się
Słowo to pochodzi z języka angielofiarą stalkera lub stalkerki?
skiego i znaczy skradanie się, podPrzede wszystkim należy wyraźnie
chody. Początkowo było używane
oświadczyć sprawcy, że nie życzysz
jedynie w kontekście VIP-ów oraz
sobie jego działań: żądasz zaniechagwiazd z pierwszych stron gazet. Nienia wysyłania sms-ów, prezentów,
stety, wiele innych osób także dowystawania pod oknem, nachodzenia
świadcza nękania przez byłych partcię. Musisz to udokumentować, np.
nerów czy znajomych, z którymi nie
zachowując treść e-maila, w którym
chcemy mieć kontaktu, a nawet się
wzywasz do zaprzestania nękania.
ich obawiamy.
Gromadzić dane na temat niechciaStalking jest czynem karalnym zanych działań stalkera. Zachowuj jego
grożonym karą pozbawienia wolności
listy, e-maile czy sms-y. Nagrywaj
do 3 lat, a jeśli stalker doprowadzi
rozmowy. Jeśli niszczy twoje mienie,
swoją ofiarę do stanu załamania,
dokumentuj te działania (np. fotograw którym spróbujecie targnąć się
ficznie) i gromadź rachunki, by można swoje życie, ta kara wzrasta do 10
na było prawidłowo ocenić wielkość
lat. Czyn ten ścigany jest przez polistrat. Udokumentuj działania podjęte
cję i prokuraturę. Karalne jest już sa-

przez ciebie dla uniknięcia stalkingu.
 Zmień numer telefonu i zastrzeż
go. Możesz również zablokować komórkę na dany numer.
 Pousuwaj swoje zdjęcia i dane
z wszelkich portali społecznościowych (typu Facebook, nasza klasa,
couchsurfing).
Spróbuj pomimo wszystko normalnie żyć. Otaczaj się dużą liczbą
przyjaciół i znajomych po to, by nie
być narażonym na bezpośredni kontakt sam na sam z prześladowcą. Nie
uciekaj, bo wtedy dasz tylko dodatkową motywację osobie, która cię prześladuje. Staraj się sprawiać wrażenie,
że ją całkowicie ignorujesz.
Powiedz o wszystkim najbliższym,
lub osobom, do których masz zaufanie, wspólnie na pewno dacie sobie
radę.
 Jeśli stalker nie zaprzestaje swoich
działań podejmij decyzję, żeby zgłosić sprawę na policji.
Opracowała Agnieszka Kułak

NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ... LAJKUJE
Coraz większe znaczenie mają
w naszym życiu portale społecznościowe. Dla wielu młodych ludzi
Facebook czy Twitter na stałe zintegrował się z ich rytmem dnia. Odruchowo sprawdzają powiadomienia
na Facebooku a sieć traktowana jest
przez nich jako obszar do autoprezentacji i możliwości „podzielenia
się sobą”. Należy pamiętać, że
na portalach społecznościowych
znajdują się wyselekcjonowane informacje dotyczące przeważnie sukcesów, zalet i osiągnięć innych osób.
U wielu użytkowników zrodziło się
kompulsywne poczucie, że jeśli ominą jakieś informacje dotyczące tego,
co dzieje się w życiu ich znajomych,
będzie to miało negatywne konsekwencje dla ich pozycji towarzy-

skiej. Tego typu mechanizm to prosta droga do uzależnienia od portali
społecznościowych. Konsekwencje
przyjęcia wykreowanej na portalu
rzeczywistości jako autentycznej
mogą prowadzić do wahań samooceny. Dokonywanie pozytywnych
zmian na portalu społecznościowym
poprawia poczucie własnej wartości
i sprawia, że myślimy o sobie lepiej.
Jednakże może to uruchomić pogoń
za otrzymaniem pozytywnych opinii
od innych. Działa to na zasadzie czuję się gorzej, oglądając sukcesy
swoich znajomych, więc sam dokonuję wyreżyserowanej autoprezentacji swojego wizerunku, aby poczuć
się lepiej. Widząc to moi koledzy
robią to samo. Porównując z nimi
swoje zdjęcie lub wpis ponownie nie

czuję się dobrze i tak wpadamy
w błędne koło.
Z portali społecznościowych korzystają osoby w różnym przedziale
wiekowym, jednak powody, dla których to robią, są inne. Według badań
młodzi ludzie najczęściej korzystają
z Facebooka, aby sprawdzić, czy to
co robią, jak się zachowują, jest właściwe i spotka się z aprobatą rówieśników. Temu służą lajki, serduszka
czy komentarze. Im więcej pojawia
się pozytywnych opinii, tym mocniej
w danej osobie utwierdza się przekonanie, że jest ok. W momencie kiedy
lajków zabraknie lub jest ich niewiele, może dojść do obniżenia samooceny, która w okresie dojrzewania
i wczesnej dorosłości jest chwiejna.
Julitta Kulka
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