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Wydanie specjalne 

Zapraszamy do Mechanika! 

Technikum Mechaniczno-Budowlane: 
- technik mechanik (klasa patronacka Indesit Company!) 

- technik pojazdów samochodowych 

- technik budownictwa 

- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 

- technik geodeta  

III Liceum Ogólnokształcące: 
- klasa medialno-turystyczna  

- klasa mundurowa (policyjna) 

- klasa mundurowa (pożarnicza) 

- klasa rehabilitacyjno-sportowa 

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4: 
- mechanik pojazdów samochodowych 

- elektromechanik pojazdów samochodowych 

- mechanik – monter maszyn i urządzeń 

- monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych 

- operator obrabiarek skrawających  

Więcej informacji na stronie: http://www.radomsko.edu.pl/ 
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Nowy rok szkolny dla większości pierwszaków jest wielką nie-

wiadomą. Stres, strach, a może ciekawość?  

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym nastąpiły zmiany w naszym ży-

ciu. Czas na nowe miejsce, kolegów i koleżanki, nauczycieli, zasa-

dy. Nowa szkoła to ogromny krok do przodu. Już zostawiasz 

za sobą zabawki przeszłości i wkraczasz w niemal dorosłe życie, 

w którym reguły są już trochę inne. Boisz się? To nic dziwnego. 

Jednak w szkole ponadgimnazjalnej może być naprawdę fajnie! 

Nawiązujesz nowe przyjaźnie, które trwać mogą do końca życia. 

Uczysz się tylu nowych rzeczy. Poznajesz siebie lepiej i upewniasz 

się w tym, co chcesz robić w przyszłości. 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Radomsku w roku 

szkolnym 2015/2016 naukę zaczęło 205 osób. Każda przeżywa to 

inaczej. Zobaczmy, jak wypowiadali się na ten temat uczniowie 

pierwszych klas.  

''Po pierwszym tygodniu stres minął i zaczęło mi się podobać. Jest 

na pewno lepiej niż w gimnazjum. Szkoła spełniła moje oczekiwa-

nia'' - Mateusz Jadowski z I ts. ''Wybrałem tę szkołę, ponieważ 

chodzi tu więcej dziewczyn powyżej średniej krajowej. Przy nich 

serce wyskakuje mi z osierdzia. Nauczyciele są w porządku 

w stosunku do uczniów.'' - Damian Gryglewski z I ts.  

''Szkoła przerażała mnie tylko na początku, gdy nie mogłam zna-

leźć odpowiedniej sali. Byłam załamana, że wakacje tak szybko się 

skończyły, ale również ciekawa swojej nowej klasy oraz przedmio-

tów zawodowych.'' - Anna Gorzędowska z I tgb. ''Wybrałem tę 

szkołę, ponieważ miała najciekawsze profile i najlepszą ofertę 

dla uczniów kończących gimnazjum. Towarzyszyła mi radość, że 

wreszcie wyrwałem się z gimnazjum i poszedłem dalej. Szkoła 

mnie nie przerażała, ponieważ mam w niej dużo znajomych i sły-

szałem o niej same dobre rzeczy.'' - Miłosz Nowakowski z I tgb.  

Jak widać, nie taki diabeł straszny jak go malują☺  

Życzymy wszystkim uczniom samych sukcesów, wytrwałości oraz 

spełnienia  zamierzeń i planów.   

Daria Świtoń  i Dominika Raczyńska 

Najtrudniejszy pierwszy krok 
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„SuperMechanik” w „Gazecie Wyborczej” 
8 grudnia klasy medialno-

turystyczne wyruszyły 
do serca województwa ślą-

skiego - Częstochowy. Ja-
ko klasy dziennikarskie 

wraz z polonistkami: Ane-
tą Owczarek i Martą Presz 
miały możliwość wzięcia 

udziału w małej lekcji za-
wodu w siedzibie „Gazety 

Wyborczej”.   

Tym razem w roli nauczy-
ciela wystąpiła pani redak-
tor Joanna Skiba, która 

z „Gazetą Wyborczą” zwią-
zana jest już ponad 20 lat. 

Dziennikarka pokazywała, 

jak wygląda gazeta, zanim 

stanie się... gazetą. Opo-
wiadała o funkcjonowaniu 

redakcji oraz tworzeniu 
dziennika. Mówiła również, 

jak to jest być dziennika-
rzem, wskazując na plusy 
i minusy tego zawodu. Wy-

kład przypadł do gustu 
młodzieży, o czym świad-

czyły liczne pytania, 
na które pani Skiba udzie-

lała fachowych odpowiedzi. 

Spotkanie minęło w miłej 
atmosferze i każdy czuł się 
jak prawdziwy 

„zawodowiec”, tym bardziej 
że dziennikarka wysoko 

oceniła naszą gazetkę 
„SuperMechanik”. 

Po wizycie w redakcji wszy-
scy zrobili sobie pamiątko-
we zdjęcia przy pomnikach 

Haliny Poświatowskiej 
i Marka Perepeczki oraz 

w wielkiej bombce znajdu-
jącej się w Alejach NMP.  

Karolina Bujacz, Adrian Kluska 



S T R .  4  K L A S A  M E D I A L N O - T U R Y S T Y C Z N A  

SuperMechanik jest super!!! 
11 kwietnia cztery przedstawi-

cielki z klasy II medialnej udały 

się do Piotrkowa Trybunalskiego 

do placówki Uniwersytetu im. 

Jana Kochanowskiego na panel 

dyskusyjny dotyczący etyki 

i dziennikarstwa. Po wymienie-

niu opinii odbyło się rozstrzy-

gnięcie konkursu na gazetkę 

szkolną. Oceniali nas profesjona-

liści pracujący zarówno w gaze-

cie, jak i radiu. Zdobyliśmy za-

szczytne I wyróżnienie. Przedsta-

wicielka lokalnej gazety przyzna-

ła, iż „SuperMechanik” od po-

czątku był jej faworytem. Zostali-

śmy docenieni za podejmowane 

tematy, a także ciekawe tytuły. 

Nagrodą był dyplom oraz książki 

o tematyce dziennikarskiej. Było 

to dla nas miłe wy-różnienie, po-

nieważ zostaliśmy docenieni 

przez osoby z zewnątrz. Mamy 

nadzieję na dalsze sukcesy 

„SuperMechanika”. 

  Daria Bujacz 

Karolina Bujacz, Angelika Iwa-

nowicz, Adrian Kluska i Martyna 

Kryczka z klasy II mediano-

turystycznej po napisaniu 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 wszyscy zakwalifiko-

wali się do etapu centralnego 

w Warszawie! Szczególne brawa 

należą się Adrianowi, 

który zajął III miej-

sce. Ostatni etap od-

będzie się w marcu 

w Instytucie Dzienni-

karstwa na Uniwersy-

tecie Warszawskim. 

Przed naszymi dzien-

nikarzami kolejne 

wyzwanie: mnóstwo 

nauki, bo przecież 

trzeba pokazać, co 

potrafi "ekipa z Me-

chanika".          

 

Angelika Iwanowicz 

Bo jak nie my, to kto? 



S T R .  5  

LMT w TVP 
Dnia 11 kwietnia obydwie klasy 

medialno-turystycznych wy-

brały się na wycieczkę do Ło-

dzi.  

Na początku uczestnicy udali się 

do telewizji  - TVP Łódź. Prze-

wodnik zaprowadził wszystkich 

do małego studia, w którym co-

dziennie kręcone są wiadomości. 

Uczniowie mieli okazję zobaczyć 

wiele kamer, specjalne oświetle-

nie, zegary czy stopery, które 

mówią o napięciu, jakie towarzy-

szy pracy dziennikarza. Dużą 

atrakcją było "czerwone krzesło", 

na którym każdy miał możliwość 

usiąść i poczuć się jak dzienni-

karz. Następnie uczniowie udali 

się do pokoju reżysera, gdzie po-

znali szczegóły pracy ludzi przed-

stawiających codzienne wiadomo-

ści. Zobaczyli to wszystko, czego 

nie widać po drugiej stronie ekra-

nu podczas transmisji. Zaprezento-

wane zostały różne urządzenia 

i wiele telewizorów. Uczestnicy 

wycieczki poznali też slang dzien-

nikarski oraz dowiedzieli się, jak 

wielu ludzi potrzebnych jest 

do nagrania kilkuminutowego pro-

gramu. Później przeszli do drugie-

go studia, które różniło się od po-

przedniego. Tam prowadzone są 

programy kulinarne czy też spo-

tkania z gośćmi.  

Następnym punktem programu 

było zwiedzanie Pałacu Izraela 

Poznańskiego - łódzkiego fabry-

kanta. Był on jednym z tych, któ-

rzy przyczynili się do silnego roz-

woju Łodzi jako miasta przemy-

słowego. Dzisiejsza Manufaktura 

to dawna fabryka Poznańskiego. 

Wycieczka była bardzo udana i 

na pewno każdy będzie ją jak naj-

lepiej wspominał, ponieważ do-

starczyła wielu ekscytujących 

wrażeń. Pozwoliła nie tylko po-

szerzyć wiedzę z zakresu dzienni-

karstwa, ale również stworzyła 

możliwość spędzenia czasu 

w przyjaznym gronie i dobrej at-

mosferze, co z kolei sprzyja inte-

gracji międzyklasowej. 

   Kaja Kusek 

K L A S A  M E D I A L N O - T U R Y S T Y C Z N A  

Zło dobrem zwyciężaj 

"Zło dobrem zwyciężaj" to hasło przewodnie XXI Ogólno-

polskiego Konkursu Recytatorskiego im. ks. Jerzego Po-

piełuszki, który odbył się 17 października w Miejskim Do-

mu Kultury w Radomsku.  

Dla jurorów było to ogromne wyzwanie, ponieważ ich zada-

niem była ocena ponad 30 uczestników, a poziom wykonania 

utworów był niezwykle wysoki. 

Przygotowane przez panią Anetę Owczarek dwie uczennice 

klasy medialno-turystycznej: Klaudia Szumacher (której 

akompaniował Bartosz Buczyński) oraz Angelika Iwanowicz 

zdobyły wyróżnienia: Klaudia w turnieju poezji śpiewanej, 

Angelika natomiast w turnieju recytatorskim. Gratulujemy 

i życzymy dalszych sukcesów.   (red.) 
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Szkolny Klub Turystycz-

ny „BESKID” w dniach 

8-9 czerwca zorganizo-

wał wycieczkę w polskie 

góry.  

Pod szkołą po godz. 6.00 

zaczęli się gromadzić 

uczniowie i już pół godzi-

ny później wyruszyli 

do Żabnicy. Podróż auto-

karem była dość długa. 

Następnie ponad cztery 

godziny podążaliśmy 

do położonego 1290 m n.p.m. 

schroniska na Hali Lipow-

skiej. Wejście szlakiem 

było wyczerpujące, jed-

nak warto było się pomę-

czyć, aby podziwiać ma-

lownicze gór-

skie widoki. 

Wieczorem 

uczestnicy 

wycieczki wy-

szli na krótki 

spacer, a po 

powrocie roz-

palili ognisko. 

Drugiego 

dnia z rana 

tuż po śnia-

daniu zaczęło 

się sprzątanie pokoi i pakowanie do wyjścia. 

Niestety, słaba kondycja wycieczkowiczów nie 

pozwoliła na pokonanie szlaku 

na Pilsko, dlatego tuż po 10.00 wy-

ruszyli szlakiem w dół. Po dotarciu 

do autokaru uczniowie pojechali 

do Węgierskiej Górki, gdzie mieli 

trochę  wolnego czasu. Około go-

dziny 17.00. autobus wyruszył 

w stronę Radomska. Oczywiście, 

w drodze powrotnej nie mogło za-

braknąć pewnej atrakcji, którą był 

McDonald’s. Przed godziną 21.00 

autobus był w Radomsku. Wyciecz-

ka była udana, pogoda idealna 

i na pewno te dni zostaną w pamięci uczestni-

ków na długo.      Natalia Ślusarska 
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Na sam szczyt 
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W dniach 10-12 czerwca odbył 
się coroczny biwak klas mun-
durowych organizowany 
przez nasze liceum we współ-
pracy z Komendą Powiatową 
Policji w Radomsku i Komen-
dą Hufca ZHP, w którym wraz 
z opiekunami uczestniczyli 
uczniowie klas I lma oraz I lmb. 
Realizacja biwaku możliwa by-
ła również dzięki wsparciu, ja-
kie corocznie oferuje Urząd 
Miasta i Starostwo Powiatowe 
w Radomsku. Nad dyscypliną 
i porządkiem mundurowych 
czuwali nasi aspiranci: pan Ce-
zary Krawczyk i pan Tomasz 
Nowicki, o ranną zaprawę fi-
zyczną dbał pan dyrektor Pa-
weł Pichit, natomiast wypeł-
nieniem czasu wolnego 
uczniów zajmowały się panie 
Renata Koniarska, Paulina 

Grotowska i Wioletta Ciupiń-
ska.  
Uczniowie po dotarciu do sta-
nicy harcerskiej w Białym 
Brzegu i krótkim odpoczynku 
zostali uroczyście powitani 

przez Komendanta Policji 
w Przedborzu, podinspektora 
Mariusza Pawłowskiego. 
Po krótkim apelu mundurowi 
zostali podzieleni na sześć ry-
walizujących ze sobą drużyn, 
w których wspólnie walczyli 
o punkty.  Podczas biwaku 

mundurowi 
byli podda-
wani róż-
nym pró-
bom oraz 
wykonywali 
przydzielane 
im zadania. 
Jednym 
z  nich było  
przeprowa-
dzenie 

pierwszej pomocy przedme-
dycznej.  
Sprawdzona została również 
wiedza uczniów z modułu poli-
cyjnego czy edukacji dla bez-
pieczeństwa. Nie obyło się bez 
nocnych gier terenowych z ma-
pą po lesie. Oprócz tego 
uczniowie uczyli się profesjo-
nalnego przeprowadzania 
musztry pod czujnym okiem 
panów aspirantów zarówno 
w języku polskim, angielskim 
czy niemieckim, realizując tym 
samym projekt „Mundurowi 
Językowcy”. Swoją wyobraźnią 
i pomysłowością mogli się tak-
że wykazać podczas konkursu 
fotograficznego.  
Natomiast drugiego dnia po-

bytu uczniowie korzy-
stali z przygotowanych 
atrakcji, takich jak: ścia-
na wspinaczkowa, tor 
przeszkód oraz paint-
ball. Każda z grup 
uczestniczyła także 
w module policyjnym 
przeprowadzonym 
przez przedstawicieli 

policji. Jednym z najciekaw-
szych przeżyć był profesjonal-
ny kurs obezwładniania  prze-
stępcy, w którego rolę wcielali 
się nasi uczniowie. Wiele emo-
cji budziła prelekcja i pokaz 
metod zabezpieczania śladów. 
Wieczorami były organizowa-
ne ogniska, podczas których 
wszyscy razem odpoczywali 
po całym dniu wrażeń, wspól-
nie się integrując. Obóz zakoń-
czył się apelem, na którym od-
było się wręczenie nagród naj-
lepszej drużynie. Każdy 
z uczestników  bardzo miło 
wspomina te kilka dni i cieszy 
się, że mógł je przeżyć w przy-
jaznej atmosferze. 

Karolina Zdzierak i Daria Rokicka 
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Mundurowi w Białym Brzegu 
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Mundurowi na manewrach 
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29 września uczniowie dru-

gich i trzecich klas munduro-

wych uczestniczyli w manew-

rach polowych zor-

ganizowanych 

przez nasze li-

ceum.  

Mundurowi mieli 

do pokonania dy-

stans 15 km. Ma-

newry zaczęły się 

od sprawdzenia kon-

dycji uczniów, którzy 

zmagali się m.in. 

w czołganiu, biega-

niu, przeciąganiu 

liny, czy rzucie 

w dal. Następnie 

uczniowie pod czujnym okiem 

pani podkomisarz Anety Komo-

rowskiej oraz pana aspiranta 

sztabowego Tomasza Nowic-

kiego wyruszyli w trasę Ra-

domsko-Wymysłówek, gdzie 

klasy zaprezentowały swoją 

umiejętność wykonywania 

musztry i meldunku. Punktem 

kulminacyjnym całej wędrówki 

był grill, podczas którego mun-

durowi mogli odpocząć, zjeść 

kiełbaski i napić się ciepłej her-

baty.  

Tym miłym akcentem kla-

sy mundurowe zakończyły 

manewry i nadszedł czas 

na powrót do szkoły. 

Po dotarciu na miejsce 

nastąpiły końcowe mel-

dunki, a po nich krótkie 

przemówienie pana dy-

rektora Pichita oraz po-

dziękowanie złożone 

na ręce aspiranta Nowic-

kiego za służbę w naszej 

szkole. I tak w dobrych 

nastrojach i z masą wspo-

mnień udaliśmy się do do-

mów. Wszyscy liczymy na wię-

cej takich wypraw i nie możemy 

się już doczekać kolejnych ma-

newrów.             Daria Rokicka 

Projekt "Mundurowe Przed-

szkolaki" to pomysł, jaki reali-

zują I i II klasy mundurowe na-

szej szkoły wraz ze swoimi wy-

chowawcami.  

Za nami pierwsze zaję-

cia, które odbyły się w 

Publicznym Przedszko-

lu nr 1. Uczniowie kl. 

II lma zaznajamiali 

najmłodszych m.in. 

z numerami telefonów 

alarmowych, podsta-

wowymi zasadami bez-

pieczeństwa na drodze, 

a także przypomnieli 

znaczenie znaków drogowych. 

Były też wskazówki dotyczące 

reakcji na nieznajomych. Przed-

szkolaki otrzymały tematyczne 

malowanki i specjalnie przygoto-

wane zadania. Najmłodsi odpo-

wiadali na pytania i zagadki doty-

czące bezpieczeństwa.  

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, cyklicz-

nie organizowane są 

biwaki  klas mundu-

rowych. Młodzież 

uczestniczy 

w manewrach i 

warsztatach samo-

obrony.  

Projekt 

"Mundurowe Przed-

szkolaki" przybliża 

uczniów do innej 

formy pracy policji, jaką jest sze-

roko rozumiana profilaktyka.  

 

Renata Koniarska 

 

Mundurowe Przedszkolaki 
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Mundurowi pod skrzydłami AON 
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4 grudnia 2014 r. pani dy-

rektor Ewa Grodzicka 

w imieniu naszej szkoły 

podpisała porozumienie 

z Akademią Obrony Naro-

dowej reprezentowaną 

przez prorektora ds. stu-

denckich AON w Warsza-

wie dr Anetę Nowakow-

ską-Krystman i dziekana 

Wydziału Bezpieczeństwa 

Narodowego płk. prof. dra 

hab. inż. Macieja Marszałka.   

 

Dzięki nawiązaniu umowy 

partnerskiej uczniowie ZSP nr 1 

będą mieli możliwość udziału 

w wykładach, seminariach, 

warsztatach, wycieczkach 

czy forach dyskusyjnych, 

a także korzystania z za-

sobów intelektualnych 

AON. Dostępna będzie 

również czytelnia, w której 

znajdują się zbiory bibliote-

ki uczelnianej. Pracownicy 

akademii będą brali udział 

w tworzeniu programu dla 

klas mundurowych.  

Podczas spotkania dyrek-

torowi Ewie Grodzickiej 

towarzyszyli wicedyrektor 

ZSP nr 1 Paweł Pichit, a tak-

że mgr Tomasz Biesiada, 

nauczyciel historii i wiedzy 

o społeczeństwie oraz peł-

nomocnik do spraw kontak-

tów z AON. W uroczystości 

wzięła również udział Ma-

rzena Żakowska - pełno-

mocnik WBN do kontaktów 

z klasami mundurowymi. 

 

       Michalina Rogozińska 
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Dzień wiosny z żandarmami 
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Młodzież „Mechanika” 

powitała wiosnę z żan-

darmami. Zamiast iść 

na wagary uczniowie od-

wiedzili warszawskich 

żołnierzy Mazowieckiego 

Oddziału Żandarmerii 

Wojskowej.  

W ramach współpracy po-

między ZSP1 „Mechanik” 

a MOŻW młodzież klasy 

III lma i III lmb uczestni-

czyła w Dniach Otwartych Ko-

szar. Podczas pobytu w placów-

ce można było obejrzeć wyposa-

żenie indywidualne, sprzęt, po-

jazdy, skorzystać z symulatorów 

jazdy 3D, symulatorów zderzeń, 

alkogogli. Każdy mógł przymie-

rzyć kamizelkę taktyczną, zoba-

czyć z bliska broń strzelców wy-

borowych, poznać tajniki pracy 

technika kryminalistyki i usiąść 

za kierownicą Land Rovera czy 

Opla Vivaro. Żołnierze odpo-

wiadali na pytania dotyczące 

naboru do 

formacji, 

wykonywa-

nych  

zadań 

w kraju 

i za granicą.  

Najciekaw-

sze były 

pokazy dy-

namiczne 

oraz tor 

przeszkód 

„Francuz”. Śmiałkowie, 

którzy pokonali 

„Francuza”, zyskali sza-

cunek kolegów 

i żołnierzy.  

Po tak intensywnym i peł-

nym wrażeń dniu 

na uczniów czekał trady-

cyjny, wojskowy posiłek.  

 

Magdalena Mokwa  
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Nowa reprezentacja?   
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Który z fanów piłki nożnej nie 
chciałby pojechać na swój wy-
marzony mecz, zdobyć długo wy-
czekiwany autograf, a nawet 
zdjęcie z piłkarzem? 

W 2012r.na potrzeby Euro wybu-
dowano Stadion Narodowy w sto-
licy naszego kraju i właśnie 
tam 14 maja wybrali się 
uczniowie klas II sportowej 

i mundurowej. 

Dzień obfitował w liczne 
atrakcje, a pani Anna Pichit 
wiedziała, jak zorganizować 
wycieczkę, żeby wszyscy 
uczniowie byli zadowoleni.  

Najpierw uczestnicy udali się 
na grób patrona naszej szkoły- 
Stanisława Staszica, później 
zwiedzali Starówkę oraz Muzeum 

Powstania Warszawskiego. 
Następnie udali się 
na Stadion Narodowy, co 
szczególnie ucieszyło 
chłopaków z klasy sporto-
wej. Mogli oni ,,od kuch-
ni” zobaczyć, jak przygo-
towują się piłkarze re-
prezentacji do meczu, jak 
wyglądają ich szatnie, 
gdzie się relaksują, jak    
wygląda sala konferencyj-
na oraz studio telewizyj-
ne piłkarskiej reprezen-
tacji Polski.  

Być może już niebawem na-
si uczniowie spełnią swo-
je marzenia i zagrają 

w reprezentacji narodowej.  

Warto dodać, że tego dnia 
na stadionie odbywały się Tar-
gi Książki. 

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

 Karolina Bujacz 

Po męczących, ale pełnych wrażeń 

Dniach Otwartych w Mechaniku mło-

dzież ze szkoły wybrała się wraz 

z opiekunami: 

panem Seba-

stianem Bajo-

nem oraz pa-

nią Renatą 

Koniarską 

na trening 

Skry Bełcha-

tów do Hali 

,,Energia”.  

Była to moż-

liwość zoba-

czenia przy-

gotowania 

naszych siat-

karzy do me-

czu, a także 

zrobienia z nimi pamiątkowego zdję-

cia i zdobycia autografów.  

Przed dotarciem na miejsce, ucznio-

wie wybrali się do McDonalda, aby 

zregenerować się przed śpiewem 

i oklaskami, 

których nie 

brakowało 

w środku bu-

dynku.  

Wszyscy 

uczestnicy wy-

jazdu byli bar-

dzo zadowole-

ni z tego dnia 

i na pewno 

długo go nie 

zapomną.  

 

Dominika  

Parchyniak 

 

Spotkać mistrzów 
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Dzień Zdrowia w Mechaniku 
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8 marca w ramach Dnia Zdrowia samorząd 

szkolny zorganizował spotkanie z dietetykiem pa-

nią Karoliną Gontkowską.  

Prelekcja na temat "Być fit" skupiła  uwagę wszyst-

kich uczniów. Młodzież uzyskała mnóstwo informa-

cji na temat diety i zdrowego żywienia. Nie bez zna-

czenia pozostało stwierdzenie, że ważny jest też 

ruch, o czym przekonywały uczennice klasy mundu-

rowej w czasie zajęć fitness pod czujnym okiem pani 

Pauliny Grotowskiej.  

Warto podkreślić, że zajęcia o charakterze prozdro-

wotnym pojawią się na stałe w grafiku Mechanika, 

bowiem już od września w szkole będzie funkcjono-

wała klasa rehabilitacyjno - sportowa.      (red.) 

Nasza szkoła otrzymała Certyfikat Szkoły Pro-

mującej Zdrowie i jednocześnie została przyłą-

czona do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących 

Zdrowie.  

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia oraz uczniowie 

podejmowali wiele działań z zakresu promocji zdro-

wia. W tym celu organizowano liczne akcje m.in. 

Dni Zdrowego Żywienia, krwiodawstwo, nordic 

walking, przeprowadzano sesje prozdrowotne, szko-

lenia pierwszej pomocy, spotkania ze specjalistami: 

lekarzami, dietetykiem, kosmetologiem, policjanta-

mi czy strażą miejską. Wszystkie spotkania oraz or-

ganizowane akcje miały przede wszystkim na celu 

edukację prozdrowotną oraz propagowanie zdrowe-

go stylu życia. Działania te przyczyniły się do uzy-

skania Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie. Me-

chanik  nadal promuje ruch, aktywność fizyczną 

i prowadzi działania prozdrowotne. Uczniowie na-

szej szkoły w ramach zajęć wychowania fizycznego 

mają m.in. możliwość uczestniczyć pod okiem wy-

kwalifikowanej kadry w zajęciach ze wspinaczki. 

    Klaudia Szumacher 

Szlachetne zdrowie 
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Nasze mistrzynie znów na podium 
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9 kwietnia w Zelowie odbyły 

się zawody rejonowe dziew-

cząt i chłopców w tenisie sto-

łowym. Mechanik reprezento-

wał w nich powiat radomsz-

czański. Dziewczęta grające 

w składzie Kinga Molka, Ka-

tarzyna Kowalczyk oraz Klau-

dia Szumacher zajęły III miej-

sce.  

Przypomnijmy, że zarówno 

dziewczęta, jak i chłopcy z Me-

chanika to tegoroczni mistrzo-

wie powiatu.  

GRATULUJEMY! 

  Robert Koniarski 

 

Dziewczyny lubią brąz! 

5 maja siatkarska drużyna 

z naszej szkoły zdobyła brązowy 

medal w zawodach Amatorskiej 

Ligi Piłki Siatkowej Kobiet. 

W czwartkowym meczu o trzecie 

miejsce dziewczyny 

z Mechanika podejmo-

wały zawodniczki 

I LO. Nasze siatkarki 

nie zostawiły złudzeń 

swoim rywalkom 

i wygrały w pięknym 

stylu 2-1 (21-25, 25-

18, 15-7). Nadzieję 

na wygraną I LO mia-

ło tylko po pierwszym 

secie, ale nasze za-

wodniczki szybko 

podniosły się i pewnie wygrały 

kolejne partie. 

Zwycięski skład Mechanika: 

Klaudia Szumacher, Natalia Ślu-

sarska, Anna Gorzędowska, Do-

minika Raczyńska, Natalia Kle-

kowska, Izabela Popiołek, Kata-

rzyna Kowalczyk, Daria Świtoń 

oraz Karolina Zasada. 

Gratulujemy!  (red.) 
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Zagraniczne staże dla uczniów technikum 

Projekt na staże zagranicz-

ne dla uczniów Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 1 zaakceptowany! 

  

Dyrekcja i uczniowie Tech-

nikum Mechaniczno-

Budowlanego w Radomsku 

mają powód do zadowole-

nia. W wyniku pozytywnej 

oceny projektu pod na-

zwą „Radomszczański ab-

solwent z zagranicznym 

doświadczeniem” szkoła 

otrzymała wsparcie finanso-

we Komisji Europejskiej 

w kwocie 60 079 euro  

na realizację staży zagranicznych w 

Niemczech. Projekt mobilności edu-

kacyjnej Fundacji Rozwoju Systemu 

Edukacji - Narodowej Agencji Pro-

gramu Erasmus+ w ramach Akcji 1. 

w sektorze Kształcenie i Szkolenie 

Zawodowe ułatwi uczniom szkoły 

nabycie wiedzy 

i umiejętności przydatnych w rozwo-

ju osobistym i przyszłym zdobyciu 

zatrudnienia, również za granicą. Re-

alizacja projektu rozpocznie się 

w listopadzie 2016 roku i zakończy 

się w październiku 2017 roku. 25 

uczniów Technikum Mechaniczno-

Budowlanego wyjedzie na czteroty-

godniowe staże w niemieckich przed-

siębiorstwach. Należy wspomnieć, że 

młodzież Mechanika uczestniczyła 

w projekcie mobilności w 2013 roku, 

co przyczyniło się w dużym stopniu 

do podniesienia ich atrakcyjności 

na rynku pracy poprzez rozwój kom-

petencji personalnych, językowych 

i zawodowych. Uczniom z klasy 

o profilu budowlanym udział w pro-

jekcie umożliwił nabycie wiedzy teo-

retycznej i praktycznej przy odrestau-

rowywaniu zabytkowych kamienic 

w niemieckiej miejscowości Leipzig, 

w szczególności, jak właściwie pla-

nować przebieg prac budowlanych 

oraz oceniać ich jakość. Dla uczniów 

z klasy o profilu technik pojazdów 

samochodowych projekt dał szansę 

na zapoznanie się z obsługą urządzeń 

stanowiących podstawowe wyposaże-

nie zakładu obsługowo-naprawczego, 

diagnozowanie działania urządzeń 

mechanicznych, elektrycznych i elek-

tronicznych w pojazdach samochodo-

wych, wykonywanie czynności zwią-

zanych z naprawą i obsługą pojazdów 

samochodowych, wykonywanie prac 

regeneracyjnych podzespołów samo-

chodowych oraz połączeń elektrycz-

nych i elektronicznych na podstawie 

schematów ideowych. Uczniowie 

z klasy o profilu technik mechanik 

koncentrowali się na projektowaniu, 

obróbce, montażu oraz kontroli jako-

ści wykonując prace z zakresu eks-

ploatacji maszyn i urządzeń. Realiza-

cję programu merytorycznego stażu, 

zdobyte umiejętności oraz kompeten-

cje zawodowe potwierdziły uzyskane 

certyfikaty. Niewątpliwie istotny jest 

aspekt społeczny i językowy staży 

zagranicznych. Pracując z praktykan-

tami z innych krajów (Niemcy, Hisz-

pania, Portugalia), uczniowie dosko-

nalą swoje umiejętności posługiwania 

się językiem obcym oraz kompeten-

cje międzykulturowe. Wyjazd na sta-

że zagraniczne jest również okazją 

do poznania kultury oraz zabytków 

kraju partnerskiego, ponieważ uczest-

nicy projektu korzystają z bogatej 

oferty wycieczek. Uczestnictwo 

w projektach unijnych wpływa pozy-

tywnie na rozwój osobisty 

oraz zwiększa możliwości zatrudnie-

nia na europejskim rynku pracy. Wie-

rzymy, że i tym razem współpraca 

międzynarodowa wpłynie pozytywnie 

na efekty kształcenia osiągane 

przez kolejnych uczestników projek-

tu, w tym również na funkcjonowanie 

placówki w środowisku lokalnym. 

- Zwiększanie atrakcyjności kształce-

nia i szkolenia zawodowego oraz wy-

korzystanie wsparcia finansowego 

UE w celu wspierania zatrudnienia 

młodzieży, to jedno z wielu istotnych 

działań podejmowanych przez szkołę 

dla zapewnienia naszym absolwen-

tom lepszego startu w dorosłe życie - 

wyjaśnia nauczycielka języków ob-

cych ZSP 1 w Radomsku mgr Aldona 

Skiba (koordynatorka projektu). 

     (red.) 
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Zgłębiamy tajniki zawodu 
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Poznawanie tajników zawodów 

technicznych nie musi być nud-

ne i polegać jedynie na pogłę-

bianiu wiedzy teoretycznej 

 podręczników szkolnych. Do-

skonale przekonuje się o tym 

młodzież naszej szkoły kształcą-

ca się w zawodzie technik geo-

deta.  

Nauczyciele przedmiotów zawo-

dowych: budowlaniec mgr inż. 

Anna Roksela oraz geodeta mgr 

inż. Damian Pawlikowski zorga-

nizowali w klasie II geodezyjnej 

ćwiczenia terenowe poza obsza-

rem ZSP nr 1 mające na celu wy-

znaczenie rzędnych wysokościo-

wych działki z zabudową jednoro-

dzinną.   

„Pomysł narodził się po rozmo-

wie z młodymi inwestorami, któ-

rzy podczas wiosennych rozto-

pów i nasilonych opadów deszczu 

nie mogą bez kaloszy przejść 

przez swoje podwórko przypomi-

nające małe jeziorko” – mówi An-

na Roksela. Główną przyczyną tej 

sytuacji jest gliniane, nieprze-

puszczalne podłoże. Aby mieć 

pewność, czy dany teren jest rów-

ny, czy występuje jakiś spadek, 

należy wskazać właścicielom, 

gdzie znajduje się najniżs-

zy/najwyższy punkt i jak 

powinni zaplanować 

ewentualne odprowadze-

nie wody. 

„Jednym z przedmiotów 

geodezyjnych są ćwicze-

nia terenowe, w trakcie 

których uczniowie uczą 

się obsługi i zastosowa-

nia wysokiej jakości 

sprzętu geodezyjnego. 

Pomiar na obszarze pry-

watnej posesji to co-

dzienność zawodu geo-

dety, im szybciej mło-

dzież się o tym przekona, 

tym lepiej” – twierdzi 

Damian Pawlikowski. 

Właściciele nieruchomo-

ści pozytywnie zareagowali 

na propozycję „wtargnięcia” dzie-

sięcioosobowej grupy na ich 

działkę i dwugodzinne zamiesza-

nie – mówią nauczyciele. 

„Cieszę się z efektów– powiedział 

nam właściciel posesji pan To-

masz - mam teraz wiedzę                      

na temat ukształtowania mojego 

terenu, zorientowałem się, w jaki 

sposób zaplanować jego utwar-

dzenie (kostkę brukową) oraz zie-

leń, która pomoże w walce z nad-

miarem wody”.  

Korzyść jest obu-

stronna, ponieważ 

jeszcze ucząca się 

młodzież świetnie 

poradziła sobie w 

realnych warun-

kach pracy geode-

ty.  

Zajęcia przebiega-

ły w miłej atmos-

ferze, dostaliśmy 

szczegółowe wy-

tyczne, w każdej chwili mogliśmy 

liczyć na pomoc ze strony na-

uczycieli. Pomiary były na bieżą-

co dokumentowane w postaci 

szkicu sytuacyjno – wysokościo-

wego. „To fajnie móc tak poćwi-

czyć poza szkołą, prawie jak by-

śmy byli w prawdziwej pracy. 

I mieliśmy dużo szczęścia ….. 

w ostatniej chwili uciekliśmy 

przed gwałtowną ulewą” – mówią 

praktykanci. 

„Mamy nadzieję, że taka forma 

zajęć na długo pozostanie w pa-

mięci uczniów. Niedługo rusza-

my z kolejnymi rzeczywistymi 

pomiarami na terenie szkoły – 

geodeci wytyczą, a budowlańcy 

wykonają fundamenty pod urzą-

dzenia sportowe. Taka współpra-

ca geodezyjno – budowlana to 

codzienność dla inżynierów, a my 

chcemy wykształcić absolwentów 

gotowych podjąć pracę, 

a nie takich, którzy dopiero się jej 

uczą” – mówią Anna Roksela  

i Damian Pawlikowski.  (red.) 
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W bieżącym roku szkolnym 

po raz pierwszy „Mechanik” 

zorganizował Rajd Geodety 

dla uczniów technikum 

o profilu geodezyjnym. Ideą 

wyjazdu była przede wszyst-

kim integracja młodzieży 

z różnych klas w luźniejszej, 

pozaszkolnej atmosferze  

oraz poznanie „geodezji 

na wesoło”.  

W dniach 5-7 października ru-

iny zamku w Chęcinach zosta-

ły oblężone przez trzydziesto-

osobową grupę adeptów geo-

dezji. Młodzież w ciągu trzech 

dni zwiedziła atrakcyjne miej-

sca terenu Gór Świętokrzy-

skich, m.in. Jaskinię Piekło, 

Jaskinię Raj, ruiny pochodzą-

cego z przełomu XIV i XV wie-

ku zamku królewskiego 

w Chęcinach oraz centrum sa-

mej miejscowości - Chęciny. 

Przyszli geodeci poznali wiele 

ciekawostek i faktów histo-

rycznych związanych z tym 

regionem, np. legendę o Białej 

Damie, wędrowali przez kilku-

nastokilometrowe trasy tury-

styczne oraz wzięli udział 

w zawodach geodezyjnych 

zakończonych wspólnym ogni-

skiem. Grupę adeptów geode-

zji podzielono losowo na 6 ze-

społów, które rywalizowały 

ze sobą w 6 konkurencjach 

o charakterze geodezyjnym: 

skojarzenia tematyczne, sla-

lom z łatą pomiędzy tyczkami, 

rzut tyczką, szukanie różnic 

na mapach, spacer z łatą geo-

dezyjną oraz szacowanie od-

ległości „na oko”. Na pamiątkę 

I Rajdu Geodety organizatorzy 

przygotowali dla wszystkich 

uczestników symboliczne dy-

plomy, a dla członków zwycię-

skiej 5-osobowej drużyny – 

koszulki z logo rajdu i szkoły 

„Mechanik”.  Laureatami zo-

stali: uczniowie klasy II teg: 

Michał Binka, Monika Kraw-

czyk, Natalia Nowak, Mateusz 

Więckowski oraz Izabela Wy-

chowaniec z klasy III tsg.  

Fakt, że młodzież skompono-

wała zabawny „hymn rajdu” 

oraz z ciekawskim uśmiechem 

pytała o termin następnej wy-

cieczki, świadczy, że pomysł 

zawodowej integracji przypadł 

do gustu, a organizatorzy Raj-

du Geodety już powinni my-

śleć o następnym wyjeździe.

   
Damian Pawlikowski 

Zamek w Chęcinach zdobyty! 
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Uczniowie klas o profilu geodezyj-

nym otrzymali paczkę mikołajkową 

zawierającą nowy sprzęt geodezyj-

ny o wartości 20 000 zł.  

Jak co roku, dzięki staraniom dyrekcji 

placówki, szkolna baza dydaktyczna 

mogła wzbogacić się o nowe instru-

menty: 

- profesjonalny tachimetr elektronicz-

ny wraz z niezbędnym osprzętem to-

warzyszącym, na którym już w stycz-

niu zdawać będą swoje egzaminy za-

wodowe adepci kierunku geodezyjne-

go, 

- pionownik optyczny wraz z tarczą 

i pryzmatem, 

- niwelator techniczny samopoziomu-

jący wraz z kompletem łat niwelacyj-

nych, 

- oraz szereg mniejszego, jednak nie 

mniej niezbędnego, sprzętu: szkicow-

niki, tyczki, statywy, ruletki i taśmy. 

To już kolejna transza środków prze-

znaczona dla Technikum Geodezyjne-

go ZSP nr 1. Do tej pory wydano 

łącznie kwotę ok. 75 000 zł. Dzięki 

pozyskanemu wsparciu finansowemu 

nauka w naszej szkole staje się bar-

dziej komfortowa, a nasi uczniowie 

mogą pracować na profesjonalnym 

sprzęcie, powszechnie wykorzystywa-

nym w praktyce geodezyjnej, co za-

pewni im, w przyszłości, lepszy start 

na rynku pracy.  

 

Damian Pawlikowski 

Prezenty dla geodetów 

W dniu 4 marca młodzież klasy 

III geodezyjnej zorganizowała 

obchody świętowanego w całej 

Europie Dnia Geodety. 

Młodzi adepci geodezji 

przy każdej okazji poka-

zują mocne zaangażo-

wanie i najwyższy po-

ziom w tym, co robią – 

podobnie było przy or-

ganizacji pierwszego, 

oficjalnego Dnia Geode-

ty w naszej szkole. 

Uczniowie przygotowali 

profesjonalne stanowiska geode-

zyjne: pomiarowe i obliczeniowe, 

dzięki którym zarówno uczniowie 

innych klas, jak i nauczyciele mo-

gli na chwilę wcielić się w rolę 

geodety. 

Przeprowadzono dla wszystkich 

chętnych ankietę pod hasłem „Co 

ty wiesz o geodezji?”. Jej popular-

ność przerosła oczekiwania orga-

nizatorów, bo wypełniono ok. 90 

arkuszy (10 pytań), a niestety po-

dium ma tylko trzy miejsca, które 

zajęli młodsi uczniowie I i II klas 

geodezyjnych. Na laureatów cze-

kały piękne, ręcznie zdo-

bione tematyką geodezyj-

ną kubki. 

Zorganizowano również 

słodki, przepyszny i 

„geodezyjny” poczęstunek 

w postaci: tortu, boskich 

babeczek i chrupiących 

ciasteczek.  

Ten dzień pokazał, że 

szkoła nie musi być nudna, przed-

miot „oklepany”, a nauczyciele 

„sztywni”.    

          Damian Pawlikowski 

ŚWIĘTO GEODETÓW 
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 Energiczni w czołówce  
11.06.2015 roku w świetlicy 

szkolnej, w ramach III etapu kon-

kursu „Postaw na słońce” organi-

zowanego przez Fundację BOŚ, 

odbyła się konferencja poświęco-

na mikroinstalacjom fotowolta-

icznym. Celem spotkania było 

upowszechnienie idei wykorzy-

stania OŹE przez osoby prywat-

ne, spółdzielnie lub wspólnoty 

mieszkaniowe, czyli przez PRO-

SUMENTÓW. Uczestnicy- 

przedstawiciele radomszczańskiej 

administracji publicznej, lokalni 

przedsiębiorcy z branży instala-

cyjno – budowlanej oraz nauczy-

ciele i uczniowie radomszczań-

skich szkół ponadgimnazjalnych 

(w tym ZSP nr 1)- mieli okazję 

zapoznać się z zasadami wyko-

rzystania energii słońca 

do produkcji energii elektrycznej 

oraz formami dofinansowania 

tego typu przedsięwzięć. Konfe-

rencja prowadzona była 

przez uczniów – członków szkol-

nej grupy konkursowej ENER-

GICZNI, którzy przygotowali 

obszerną prezentację multime-

dialną oraz pokaz z zakresu od-

nawialnych  energii z wykorzy-

staniem zestawów doświadczal-

nych stanowiących część wypo-

sażenia ekopracowni.  

Przekazywane przez uczniów 

informacje uzupełniał ekspert ds. 

technicznych w zakresie foto-

woltaiki pan Jakub Kaźmier-

czak.  

We wrześniu komisja konkurso-

wa ogłosiła wyniki. Nasza dru-

żyna ukończyła zmagania na 18 

miejscu. Jest to powód do rado-

ści, bowiem w konkursie brało 

udział ok. 90 szkół z całej Polski. 

Konkurencja zatem była duża, 

nagrody tylko trzy, ale dla  

ENERGICZNYCH najcenniejsze  

były wiedza i doświadczenie, ja-

kie zdobyli w ramach udziału 

w projekcie.    Anna Roksela  

We wrześniu i październiku 

uczniowie I i II klas kształcących 

się w zawodzie technik systemów 

i urządzeń energetyki odnawial-

nej brali udział w wycieczkach or-

ganizowanych przez nauczycieli 

przedmiotów zawodowych: Annę 

Rokselę, Ewę Gajzler oraz Jarosła-

wa Chlastacza. 

Celem wyjazdów było przede 

wszystkim pokazanie uczniom naukę 

w praktyce, a nie tylko przez studio-

wanie podręczników.  Wychowanko-

wie odwiedzili m.in. zakład 

"Polontex" w Częstochowie, gdzie 

mogli się dowiedzieć, jak zbudowa-

ne są kolektory słoneczne i jak mon-

tuje się je na dachach budynków. 

Byli też w szpitalu powiato-

wym w Radomsku, gdzie z 

kolei zaczerpnęli wiedzę 

o przetwarzaniu energii 

z kolektorów na ciepłą wo-

dę użytkową. 

Kolejnym miejscem, w któ-

rym pojawiła się młodzież z 

Mechanika, była elektrow-

nia w Bełchatowie. Tam 

uczniowie zostali oprowadzeni 

po całym budynku, dowiedzieli się, 

jak działają poszczególne jego części 

i niektóre urządzenia. Trudno było 

otrzymać od uczniów jakiekolwiek 

informacje na temat elektrowni, po-

nieważ rzeczą, która najbardziej 

przykuła ich uwagę, był sposób po-

ruszania się pracowników po placu 

budynku, a mianowicie... na rower-

kach.  

Każdy uczeń jest zadowolony z tej 

formy nauki i będzie chciał pojechać 

na kolejne wycieczki tego typu, a w 

planach jest już wyjazd na farmę 

wiatrową i jeszcze wiele innych cie-

kawych miejsc, ale nie będziemy 

wszystkiego zdradzać. 

                   Karolina Bujacz 

W praktyce 
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Mamy ekopracownię! 

Po wielu tygodniach ciężkiej 

pracy tzn. remoncie, sprzątaniu 

i kupnie nowych, potrzebnych 

urządzeń, sala 211 została 

otwarta.  

9 grudnia 2015 roku odbyło się 

uroczyste otwarcie ekopracowni. 

Gośćmi specjalnymi byli: 

- Zastępca Prezesa Zarządu 

WFOŚiGW w Łodzi – Andrzej 

Czapla, 

- Wicestarosta - Robert Zakrzew-

ski,  

- Członek Za-

rządu Powiatu 

Radomszczań-

skiego - Ur-

szula Rorat, 

- Naczelnik 

Wydziału Edu-

kacji - Grze-

gorz Szym-

czak. 

  W spotkaniu 

uczestniczyli 

również dyrek-

tor szkoły Ewa Grodzicka, wice-

dyrektorzy, nauczyciele, którzy 

od początku byli odpowiedzialni 

za całe przedsięwzięcie (A. Bałut, 

E. Gajzler, E. Łyp,  R. Poteralska, 

A. Roksela) oraz uczniowie. Naj-

ważniejszym punktem programu 

było uroczyste przecięcie wstęgi, 

którego dokonali dyrektor ZSP nr 

1, wicestarosta oraz Zastępca Pre-

zesa Zarządu WFOŚiGW.   

Dzięki dofinansowaniu w ramach 

konkursu „Moja wymarzona eko-

pracownia” zorganizowanego 

przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi, 

nasza szkoła mogła w stu procen-

tach udoskonalić 

i zmodernizować salę 211. Eko-

pracownia została wyposażona w 

profesjonalne sprzęty.  

Podczas uroczystości uczniowie 

naszej szkoły przedstawiali krót-

kie prezentacje nowo utworzo-

nych stanowisk, które umożliwią 

łatwiejszy sposób opanowania 

treści zawartych w nowej podsta-

wie programowej i wyjaśniali, w 

jaki sposób można wykorzystać 

poszczególne urządzenia i pomo-

ce dydaktyczne. Przyrządy zaku-

piono również pod kątem kształ-

cenia uczniów jako technik urzą-

dzeń i systemów energetyki odna-

wialnej.  

Podsumowując, łączny koszt za-

dania to 43 028 zł, z czego wyso-

kość dofinansowania wyniosła 39 

300 zł. 

Michalina Rogozińska 

Uczniowie klasy II te (technik systemów i urzą-

dzeń energetyki odnawialnej) w ramach zajęć 

pracowni montażu i eksploatacji, wykonują ste-

laż pod kolektor słoneczny.  

 

Podczas zajęć uczniowie zdobywają niezbędną 

wiedzę praktyczną oraz doświadczenie do uzyska-

nia kwalifikacji zawodowych.  

    Jarosław Chlastacz 

Energetycy w pracy 
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Z motoryzacją za pan brat 

20 kwietnia w Wojewódzkim 

Ośrodku Ruchu Drogowego 

w Piotrkowie Trybunalskim 

odbyły się eliminacje rejono-

we Ogólnopolskiego Mło-

dzieżowego Turnieju Motory-

zacyjnego. Naszą szkołę re-

prezentowali Artur Borek 

i Daniel Skupiński (obaj 

z IV ts) oraz Mateusz Gan-

dziarowski (III tsg).  

Uczniowie najpierw napisali 

test wiedzy o ruchu drogowym, 

a następnie przeszli do części 

praktycznej. "Zaczęliśmy 

od jazdy motorowerem: slalom 

pomiędzy pachoł-

kami i przejazd 

po wzniesieniu. 

Potem mieliśmy 

jazdę autem. Na-

stępnie pierwsza 

pomoc 

na manekinie, 

mieliśmy spraw-

dzić, co się stało, 

udzielić pomocy 

przedmedycznej 

i wezwać pogoto-

wie" - mówi Artur. 

Wszystkie zada-

nia były wykony-

wane na czas, 

a drużyna z na-

szej szkoły spisała się najlepiej, 

co dało jej pierwsze miejsce. 

20 maja chłopaki reprezento-

wać będą nasz rejon na etapie 

wojewódzkim. Już teraz gratu-

lujemy i trzymamy kciuki!  

     
  Angelika Iwanowicz 

Jak co roku uczniowie naszej 

szkoły wzięli udział w półfi-

nale XVII Olimpiady Techniki 

Samochodowej. Odbyła się 

ona tradycyjnie na Wydziale 

Samochodów i Maszyn Ro-

boczych Politechniki War-

szawskiej.  

Nasi uczniowie znaleźli się 

na liście wśród 525 innych 

z całej Polski. W trakcie olim-

piady jest oceniana wiedza 

z zakresu: podstaw konstrukcji 

maszyn, budowy pojazdów sa-

mochodowych, diagnozowania 

i naprawy zespołów oraz ukła-

dów pojazdów samochodo-

wych, umiejętności posługiwa-

nia się narzędziami i przyrzą-

dami, w tym pomiarowymi, bez-

pieczeństwa i higieny 

pracy oraz ochrony 

środowiska. Podczas 

zwiedzania wydziału 

uczelni można było 

również obejrzeć wy-

stawę starych motocy-

kli. Naszą szkołę re-

prezentowali w tym 

roku uczniowie klasy 

II ts: Wiktor Jakubowski, Patryk 

Mokrzyński oraz Damian Party-

ka. Opiekunem merytorycznym 

uczniów był mgr inż. Daniel 

Dzieniarz.    DD 

Motoryzacyjni olimpijczycy 
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Maluch nasz kochany 
Każdy z nas ma jakieś hobby: 

jedni lubią zbierać znaczki, dru-

dzy uwielbiają czytać książki. 

Marcin Jaguścik, absolwent Ze-

społu Szkół Ponadgimnazjal-

nych nr 1, ma całkiem nietuzin-

kowe zainteresowanie: pasjonu-

je się renowacją i kolekcjonowa-

niem Fiatów 126p, potocznie na-

zywanych "maluchami". Nam 

opowiedział o swojej pasji. 

 

Skąd się wzięła Twoja fascyna-

cja "maluchami"? 

Motoryzacyjna pasja narodziła się 

dzięki rodzinnej tradycji. Ja i mój 

brat lubiliśmy obserwować, jak się 

naprawia samochody w firmie oj-

ca. Można więc śmiało powie-

dzieć, że pasja naszego taty stała 

się naszą pasją.  

Na czym polega wyjątkowość 

Fiata 126p? 

To właśnie takim pojazdem uczy-

liśmy się jeździć. Podróże tym sa-

mochodem były dla nas wielką 

frajdą. Kiedy wreszcie uzyskałem 

uprawnienia do kierowania pojaz-

dami w roku 2011, mogłem w peł-

ni nacieszyć się z jazdy malusz-

kiem.  

Czy można powiedzieć, że ratu-

jesz je od zapomnienia? 

W pewnym sensie można tak po-

wiedzieć, ponieważ tych samocho-

dów jest o wiele mniej niż wypro-

dukowano – rzecz oczywista. Fiat 

126p nie jest już produkowany 

od 14 lat, a tym samym tych do-

brych egzemplarzy, które były ga-

rażowane, „dopieszczane” i prze-

trwały do dziś, jest znacznie mniej 

niż w 2000 roku. Wiele „malu-

chów” zostało „zezłomowanych”, 

a powody tych złomowań bywały 

z pewnością różne: jednym z nich 

była słaba „blacha” (w elegantach 

– rocznik 1994 – 2000), innym 

powodem było przekonanie nie-

których właścicieli (zwłaszcza se-

niorów), którzy uważali, że ich 

„maluch” jest stary, ma zbyt małą 

wartość rynkową i nie nadaje się 

do sprzedaży.  

Dla wielu początkujących kierow-

ców „maluch” był ich pierwszym 

własnym samochodem. Po tym jak 

produkcja Fiata 126p została za-

kończona, troszkę zapominano 

o tym samochodzie, jednak po pa-

ru latach ludzie z sentymentu za-

częli kupować sobie wspomniane-

go malucha jedną z ikon motory-

zacji z czasów PRL-u. Z roku 

na rok tych ludzi – pasjonatów 

przybywa, co można stwierdzić 

po np. zlotach Fiata 126p – w któ-

rych uczestniczy coraz więcej po-

siadaczy kultowego auta. 

Pasję dzielisz z bratem. Ktoś 

jeszcze pomaga Wam w renowa-

cji aut? 

W różnego rodzaju pracach prze-

prowadzanych w naszych malu-

chach pomagają nam pracownicy 

firmy UNICAR- firmy naszego 

taty, a także przyjaciele, o których 

warto wspomnieć. To oni pomaga-

ją nam w realizacji naszej pasji, 

a nagrody przyznawane nam 

na zlotach to także ich zasługa. 

Ile Fiatów 126p zawiera Wasza 

kolekcja? 

Obecnie jesteśmy posiadaczami 

pięciu  Fiatów 126p. We wszyst-

kie z nich włożyliśmy ogrom pra-

cy. Najwięcej wysiłku wymagała 

przeróbka Cabrio i malucha wersji 

Sport , natomiast najdłuższego 

maluszka “limuzynę” kupiliśmy 

praktycznie po ukończeniu pod-

stawowych prac związanych z je-

go budową. 

Wiążesz swoją przyszłość z mo-

toryzacją? 

Jestem absolwentem Technikum 

Mechaniczno- Budowlanego 

w Radomsku, gdzie uzyskałem 

zawód technik pojazdów samo-

chodowych, z którym tak napraw-

dę wiążę swoją przyszłość. 

Marcin Jaguścik swoja postawą 

udowadnia, że warto realizować 

plany, rozwijać zainteresowania 

i spełniać marzenia. 

Rozmawiała Daria Bujacz 
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W strefie perspektyw 
Rok współpracy firmy Indesit 

z naszą szkołą za nami. Kolejnym 

elementem jest profesjonalny kurs 

języka włoskiego. Wszyscy 

uczniowie klasy patronackiej 

uczęszczają na zajęcia prowadzo-

ne raz w tygodniu. Zajęcia rozpo-

częły się w styczniu i odbywają 

się na terenie firmy Indesit. 

- Stawiamy na tych młodych ludzi, 

dajemy im szansę doskonalenia 

zawodowego, a teraz nauki języka 

włoskiego, jesteśmy pewni, że ta-

kie umiejętności pomogą im w do-

rosłym życiu. Równocześnie cie-

szymy się, że nasza współpraca ze 

szkołą kwitnie. Szybko znaleźliśmy 

wspólny język, dlatego też łatwo 

nam koordynować i elastycznie 

prowadzić naszą kooperację – po-

wiedział Giuseppe Cozzolino, Dy-

rektor Personalny Indesit Compa-

ny Polska. 

Firma Indesit Company, 

od grudnia 2014 roku wchodzą-

ca w skład Grupy Whirlpool, 

jest jednym z czołowych euro-

pejskich producentów i dystry-

butorów dużego sprzętu AGD 

(czyli: pralek, suszarek, zmywa-

rek, lodówek, zamrażarek, ku-

chenek, piekarników, płyt i oka-

pów). Firma posiada 8 stref pro-

dukcyjnych (we Włoszech, Pol-

sce, Wielkiej Brytanii, Rosji i 

Turcji) i zatrudnia 16 tysięcy 

osób. Indesit jest obecny w Ra-

domsku od 2007 roku. W strefie 

przemysłowej, produkującej pralki 

i zmywarki zatrudnia około 1400 

osób. 

W naszej szkole w 27 oddziałach 

kształci się obecnie 762 uczniów. 

Szkoła nieustannie wprowadza 

nowe kierunki: technik geodeta, 

technik urządzeń i systemów ener-

getyki odnawialnej oraz klasy 

sportowe , mundurowe i medialno 

– turystyczne. 

– Od stycznia nasi uczniowie bio-

rą udział w zajęciach z języka wło-

skiego. Lekcje odbywają się w każ-

dy poniedziałek. Uczniowie są 

bardzo zadowoleni i chętnie się 

uczą. Udział w kursie bierze łącz-

nie 13 osób. Jest to świetny sposób 

na rozszerzenie współpracy oraz 

zwiększenie kwalifikacji młodzie-

ży – wyjaśnia  Ewa Grodzicka, 

dyrektor ZSP nr 1. 

Zdanie dyrektor  „Mechanika” po-

twierdzają również uczniowie. 

Przyznali, że nauka języka obcego 

od podstaw nie jest zadaniem ła-

twym, lecz poniesiony trud może 

w przyszłości zaowocować znale-

zieniem dobrej pracy. 

- Nasza nauczycielka bardzo fajnie 

tłumaczy. Na początku uczymy się 

odmian rzeczowników, czasowni-

ków, wszelkich podstaw związa-

nych z językiem. Myślę, że idzie 

nam całkiem nieźle. Początki są 

zawsze trudne, ale po jakimś cza-

sie można już coś zrozumieć – za-

uważa uczeń Mateusz Koźlik. 

Zadowolenie z rozwoju współpra-

cy wyraża także Starosta Powiatu 

Radomszczańskiego Andrzej Plu-

tecki, którego zdaniem zwiększa-

nie powiązań między szkołą a fir-

mą stwarza możliwości rozwoju 

dla uczniów „Mechanika” oraz 

pozwala im lepiej dostosować 

swoje umiejętności do zapotrzebo-

wania rynku pracy.           (RK) 
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Sukces murowany! 
23 kwietnia roku odbyła się uro-

czystość wręczenia nagród i dy-

plomów laureatom IX Ogólno-

polskiego Konkursu o Dyplom 

i Nagrodę Prezesa SIMP dla ab-

solwentów szkół średnich tech-

nicznych „Technik Absolwent 

Roku 2015”, na którym uczeń 

naszej szkoły Karol Pluciński 

zajął drugie miejsce w specjal-

ności technik budownictwa. 

Celem 

konkursu 

była pro-

mocja naj-

lepszych 

uczniów 

w szkole 

i regionie. 

Podczas 

typowania 

wyróżnio-

nych, lau-

reatów i zwycięzców konkursu, 

pod uwagę brane są wyniki na-

uczania w szkole, wyniki egzami-

nów zewnętrznych maturalnych, 

egzaminów potwierdzających 

kwalifikacje zawodowe oraz różne 

formy konkursów, olimpiad, tur-

niejów zarówno regionalnych, jak 

i ogólnopolskich o tematyce ogól-

nokształcącej oraz zawodowej, 

w których uczestnik konkursu brał 

udział. 

Karol odebrał nagrody osobiście 

w Piotrkowie Trybunalskim z rąk 

przewodniczącego komisji kon-

kursowej mgr inż. S.  Królikow-

skiego i prezesa SIMP mgr inż. 

E. Midery. Towarzyszyła mu pani 

dyrektor Ewa Grodzicka oraz wy-

chowawczyni Joanna Kruk.  

Karol kontynuuje naukę zgodnie 

ze swoimi zainteresowaniami 

na uczelni wyższej – Politechnice 

Częstochowskiej. Życzymy Karo-

lowi w przyszłości równie spekta-

kularnych sukcesów. 

  Joanna Kruk 

Uczniowie IV klasy technikum 

budowlanego zakończyli prakty-

ki zawodowe. 

Młodzież wykonała wiele prac 

remontowych na terenie szkoły, 

m.in. uzupełnianie ubytków w ele-

wacji budynków, naprawa tynków 

i powłok malarskich na ścianach 

wewnętrznych, układanie kostki 

brukowej i palisad. 

Oprócz praktyki zawodowej nasi 

budowlańcy uczestniczą w zaję-

ciach, podczas których realizowa-

ne są treści programowe obejmu-

jące zagadnienia obowiązujące 

na egzaminie zawodowym 

(np. roboty tynkarskie, mu-

rarskie, także rozbiórkowe).  

Uczniowie brali udział 

w szkoleniach organizowa-

nych przez przedstawicieli 

firm budowlanych Xella 

i Sipur.  

Młodzież może także dosko-

nalić swoje umiejętności za-

wodowe w takich firmach, 

jak PROBUD czy Wiktor. 

             (red.) 

MURY PNĄ SIĘ DO GÓRY 
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Zawody z przyszłością 
Wybierając Zasadniczą Szkołę 

Zawodową nr 4, decydujesz się 

na trzyletni cykl nauki w wybra-

nym kierunku: 

- mechanik pojazdów samochodo-

wych, 

- elektromechanik pojazdów sa-

mochodowych, 

- mechanik – monter maszyn 

i urządzeń, 

- monter sieci, instalacji i urządzeń 

sanitarnych, 

- operator obrabiarek skrawają-

cych. 

Jeżeli wybierzesz któryś z wyżej 

wymienionych kierunków, to twój 

tydzień szkolny będzie składał się 

z trzech dni nauki teorii oraz 

dwóch dni nauki praktyki. Szkoła 

ma specjalnie przygotowane po-

mieszczenia do odbywania zajęć 

praktycznych. Podczas trzyletniej 

nauki zdobędziesz kwalifikacje 

zawodowe związane z twoim pro-

filem oraz możliwość dalszego 

kształcenia w dwuletnim liceum 

i poprzez kursy kwalifikacyjne. 

Co uczniowie myślą o naszej 

szkolę zawodowej? „Najbardziej 

podobają mi się zajęcia praktycz-

ne, na których zawsze robimy coś 

ciekawego oraz rozwijamy swoje 

umiejętności. Po ukończeniu edu-

kacji będę starał się zrobić kurs 

tokarza, ponieważ szkoła udowod-

niła mi, że jest to bardzo ciekawe 

zajęcie”- mówi uczeń klasy I zem. 

Jeżeli zainteresowała cię nasza 

oferta, to przyłóż się do nauki ję-

zyka polskiego, języka obcego 

(języka angielskiego lub języka 

niemieckiego), matematyki i fizy-

ki, ponieważ są to przedmioty 

uwzględniane w rekrutacji. Mamy 

nadzieję, że spotkamy się 

we wrześniu! 

 

Martyna Flasza, Agnieszka Krupska 

W naszej szkole organizowane 

są regularnie różne formy 

sprawdzenia wiedzy teoretycz-

nej i praktycznej uczniów. 

W ostatnim „sprawdzianie” 

wzięli udział uczniowie z trzeciej 

klasy samochodowej.  

Mieli oni za zadanie wymienić 

koło w samochodzie w jak naj-

krótszym czasie. Próba dotyczyła 

również m.in. wzrokowego spraw-

dzenia parametrów zakładanego 

koła (stanu ogólnego opony, ci-

śnienia w oponie, stanu ogólnego 

felgi), podniesienia i opuszczenia 

pojazdu, dokręcenia koła z odpo-

wiednim momentem, przy użyciu 

klucza dynamometrycznego.  

Tego typu czynności na pewno 

przydadzą się w codziennym użyt-

kowaniu pojazdu samochodowe-

go. Kolejne próby już wkrótce. (DD) 

 Sprawdzamy wiedzę i umiejętności 
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Zdobywamy nowe kwalifikacje 
25 lutego 42 uczniów klas tech-

nicznych i zawodowych uczest-

niczyło w wycieczce do firmy 

ULAMEX w Tomaszowie Mazo-

wieckim . 

Uczniowie wzięli 

udział w zaję-

ciach Akademii 

Spawalnic-

twa prowa-

dzonych 

przez wy-

kładowców 

Politechniki 

Często-

chowskiej i 

pracowni-

ków firmy 

ULAMEX. 

Po części teoretycznej mło-

dzież uczestniczyła 

w pokazach spawania, 

a część praktyczna zakoń-

czona została łamaniem 

próbek wykonywanych 

przez uczniów. Wszyscy otrzy-

mali certyfikaty, a także zapro-

szenie do udziału w olimpiadzie 

spawalniczej.  

  Renata Koniarska  

18 marca 2015 roku uczniowie 

klas technicznych i zawodowych 

brali udział w corocznym wy-

jeździe na Targi Kielce.  

Najlepsi uczniowie z klas 1 ts i I ta 

w nagrodę za dobre wyniki w na-

uce nie ponosili kosztów wyciecz-

ki. Mieli oni okazję zwiedzić Sa-

lon Obróbki Metali, Obrabiarek 

i Narzędzi STOM-TOOL, Obróbki 

Blach STOM-BLECH, Laserów 

Przemysłowych i Technologii La-

serowych STOM-LASER, Wirtu-

alizacji Procesów WITROPRO-

CESY oraz Spawalnictwa. Można 

tam było zapoznać się z ofertami 

545 firm reprezentujących znane 

marki. Uczniowie z zaciekawie-

niem oglądali stoiska, na których 

prezentowane były obrabiarki ste-

rowane numerycznie, maszyny 

i automaty do gięcia blach i rur, 

jak i urządzenia spawalnicze. 

W ramach pokazu cięcia plazmo-

wego wykonany został napis 

„MECHANIK RADOMSKO”. 

W tym dniu odbyły się również 

Dni Druku 3D, które cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. To wy-

darzenie reprezentowało ok. 50 

firm eksponujących ponad 100 

drukarek 3D.        Natalia Ślusarska 

STOM 2015 
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Studia w grodzie Kraka 
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Justyna Gałwa, uczennica 

klasy III medialnej,  zdoby-

ła indeks na studia na Uni-

wersytecie Jagiellońskim. 

Justyna wzięła udział w XIX 

Konkursie Wiedzy o Uni-

wersytecie Jagiellońskim. 

Organizowa-

ny jest on 

od 1996 roku. 

Główną na-

grodą w tym 

konkursie są 

indeksy naj-

starszej pol-

skiej uczelni. 

Jego celem 

jest przybli-

żenie mło-

dzieży histo-

rii krakow-

skiej Alma 

Mater oraz 

dziejów 

oświaty polskiej i europej-

skiej, a także roli, jaką speł-

nia polska nauka w rozwoju 

nauki europejskiej . 

Intencją organizatorów jest 

również stworzenie uczniom 

z małych miejscowości oraz 

spoza granic Polski możli-

wości poznania oferty stu-

diów na Uniwersytecie Ja-

giellońskim, a także zrówna-

nie szans na zdobycie indek-

su tym, którzy ze względu 

na miejsce zamieszkania ma-

ją utrudniony start na studia 

wyższe w Krakowie. Dzięki 

współpracy z Instytutem Hi-

storii UJ, a zwłaszcza z Kate-

drą Historii Oświaty i Kultu-

ry, poziom merytoryczny te-

goż przedsięwzięcia jest bar-

dzo wysoki. Młodzież biorą-

ca udział w finale zaskakuje 

jurorów imponującą, szcze-

gółową znajomością dziejów 

dawnych i najnowszych uni-

wersytetów.  

Eliminacje XIX Konkursu 

Wiedzy o Uniwersytecie Ja-

giellońskim miały miejsce 

7 marca i odbywały się 

w trzech miastach: Gdańsk, 

Kraków, Warszawa.  

Justyna wybrała trzecią 

opcję.  

Do wzięcia udziału w tym 

wydarzeniu zachęciła ją pani 

Aneta Owczarek.  

Finał konkursu trwał dwa 

dni i odbył się w Krakowie. 

Justyna dzięki solidnym 

przygotowaniom zdobyła 

indeks 

na studia eu-

razjatyckie 

prowadzone 

przez Wy-

dział Studiów 

Międzynaro-

dowych i Po-

litycznych. 

„Jestem zado-

wolona 

ze zdobycia 

indeksu 

na UJ. Nie 

spodziewa-

łam się przej-

ścia do II eta-

pu ze względu na obszerną 

listę zagadnień oraz duże za-

interesowanie konkursem. 

Zdobycie miejsca na stu-

diach zwalnia ze stresu 

związanego z rekrutacją.”- 

wspomina w rozmowie 

ze mną. 

Życzymy więc Justynie sa-

mych sukcesów, gratuluje-

my i trzymamy kciuki za jej 

dalszą edukację! 

  Daria Bujacz 
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Wielki sukces Kingi Rylik 
W dniach 1-2 paź-

dziernika w Pile odby-

ło się XVIII Ogólno-

polskie Sympozjum 

Szkół Staszicowskich 

oraz finał 22 edycji 

Ogólnopolskiego Kon-

kursu Wiedzy o Stani-

sławie Staszicu. W 

zmaganiach konkurso-

wych uczestniczyło 12 

szkół reprezentowa-

nych przez 16 uczest-

ników. Przedstawiciel-

ka naszej szkoły, 

uczennica klasy me-

dialno-turystycznej 

Kinga Rylik zajęła 

II miejsce. Serdecznie gratuluje-

my!  

Inauguracja miała miejsce w auli 

Auditorium Maximum PWSZ w 

Pile. Organizatorami wydarzenia 

był Zespół Szkół Stanisława Staszi-

ca w Pile oraz Ogólnopolskie To-

warzystwo Szkół Staszicowskich. 

Patronat nad imprezą objął starosta 

pilski. Bogaty program sympozjum 

nie pozwalał się 

nudzić. Młodzież 

miała okazję 

zwiedzić Muzeum 

Stanisława Staszi-

ca, Muzeum 

Okręgowe w Pile 

oraz Muzeum 

Trofeów Myśliw-

skich w Śmiło-

wie. Gospodarze 

zadbali również o 

integracyjny cha-

rakter spotkania. 

Odbyło się wspól-

ne ognisko, a wie-

czór zakończył się 

seansem filmo-

wym. Uwieńczeniem uroczystości 

było ogłoszenie wyników konkursu, 

wręczenie nagród oraz dyplomów 

dla uczestników projektu.        

  Natalia Tomczyk 

Piotr Mularczyk (III tme) zajął 

I miejsce, a Kamil Morawiec 

(III tsg) - II w XX Przeglądzie 

Twórczości Artystycznej Uczniów 

Szkół Zawodowych. 

18 kwietnia w Łodzi odbył się wo-

jewódzki finał XX Przeglądu Arty-

stycznego Uczniów Szkół Zawodo-

wych. Patronat nad konkursem 

sprawowali: Wojewoda Łódzki - 

Zbigniew Rau, Marszałek Woje-

wództwa Łódzkiego - Witold Stę-

pień, Prezydent Miasta Łodzi - Han-

na Zdanowska, Łódzki Kurator 

Oświaty - Grzegorz Wierzchowski 

oraz Łódzkie Stowarzyszenie Po-

mocy Szkole. Gościem honorowym 

uroczystej gali był aktor Bronisław 

Wrocławski. Głównymi celami kon-

kursu są popularyzacja działań arty-

stycznych młodzieży oraz promo-

wanie jej aktywności twórczej. 

W zmaganiach konkursowych wzię-

ło udział 196 uczniów z 42 szkół 

technicznych i zawodowych woje-

wództwa łódzkiego. Uczniowie ry-

walizowali w trzech kategoriach: 

fotograficznej, literackiej i plastycz-

nej. Spośród 73 prac literackich na-

desłanych na konkurs najwyżej oce-

nione zostały utwory Piotra Mular-

czyka i Kamila Morawca.  

            

   (red.) 

Najlepsi w województwie! 
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Więc wspominaj chwile mile, przecież było ich aż tyle...  

Czasami nawet słowa zespołu disco polo w 100% 

opisują przeżyty czas. I tak oto 22 października 

po tygodniowym pobycie w Grecji skończyły się 

wspaniałe chwile i trzeba było wrócić 

do rzeczywistości. Ale w sumie jak to się 

w ogóle zaczęło? 

Fajną paczką z bardzo dobrym humorem, 

pełnymi bagażami i naładowanymi tele-

fonami wyruszyliśmy o 2.30 z Radomska 

na lotnisko Warszawa Modlin. Nikomu 

nie przeszkadzała taka pora, od samego 

początku dużo śmiechu, radości, fajnych 

opowieści przewijało się w drodze na lot-

nisko. Później odprawa i długo wyczeki-

wany lot. I tak oto dotarliśmy do Grecji, 

a później do głównego punktu – pięknego 

miasta, położonego w północnej części 

bałkańskiego kraju – Komotini. Na miejscu czekały 

na nas rodziny goszczące. Mały prezent, coś słodkie-

go, chwilowy oddech i można było oficjalnie powie-

dzieć ,,Welcome to Greece”. 

Codzienne atrakcje każdemu przypadły do gustu. 

Trochę zajęć sportowych nikomu jeszcze nie zaszko-

dziło. Niektórzy pierwszy raz płynęli kajakiem, a je-

śli już kiedyś to robili, to na pewno nie pod prąd. 

A ile przy tym było śmiechu…  Wspinaczki po ska-

łach i kolejne porcje dobrego humoru, pierwsze dni, 

a już wszyscy byli bardzo zadomowieni i otwarci. 

Nie zabrakło też dobrych kaw w kawiarenkach, spo-

tkań w (trzeba podkreślić najlepszej) ekipie polsko-

greckiej. Poznanie tradycyjnych dań było pewnym 

eksperymentem dla nas, ale wszystkim to i owo przy-

padło do gustu. Wycieczka rowerowa nad piękne 

morze była strzałem w dziesiątkę. Cudowna pogoda, 

bez deszczu, bez wiatru, na termometrach 25 stopni 

i chce się żyć. 

Nawet matematyka w Grecji (i to po grecku) była 

całkiem przyjemna i o dziwo zrozumiała. Każdy pod-

szkolił swój język angielski oraz poznał podstawowe 

zwroty w języku greckim, które z czasem bardzo się 

przydawały. Fenomenalna atmosfera, że aż się nie 

chciało wracać. Miłe rodziny, które starały się jak 

najlepiej ugościć swoich polskich przyjaciół, uatrak-

cyjniały czas, aby każdy czuł się, jakby był u siebie. 

Poznaliśmy trochę Grecji, ale minął tydzień i już 

w czwartek 22.10 trzeba było się pakować. Niesa-

mowite upominki, ciepłe słowa, a nawet i smutek, 

bo czas już pożegnać greckich przyjaciół, na szczę-

ście nie na długo, gdyż kolejna edycja projektu od-

będzie się już w marcu w naszej szkole. 

             

    Adrian Kluska 
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Ale to już było... 
Ale to już było i nie wróci więcej…”, 

jak mówi piosenka Maryli Rodowicz. 

Niestety, nadszedł czas rozstania 

po trzech latach nauki i prawie dwóch 

latach pracy nad gazetką 

„SuperMechanik”. Dziennikarze 

z klasy III, chcąc nie chcąc, muszą się 

pożegnać. Przed nami matury, świa-

dectwa dojrzałości i trudne wybory 

dotyczące przyszłych studiów. Mimo 

to będziemy chętnie wracać myślami 

do chwil spędzonych nad redagowa-

niem szkolnego czasopisma. Czasami 

bywało ciężko... szczególnie wtedy, 

gdy nie mieliśmy ciekawych pomy-

słów, dlatego panie Aneta Owczarek 

i Bożena Załóg zawsze nas wspierały, 

wyciągały pomocną dłoń i dbały, aby 

wszystko było perfekcyjne. Zdarzało 

się, że zwlekaliśmy z wysłaniem arty-

kułów, więc mobilizowały nas do 

działania. Często nasze teksty wyma-

gały poprawek, korekty, ale kochani, 

nikt nie jest doskonały! Jednak efekt 

zawsze nas zadowalał i byliśmy z sie-

bie dumni. Kiedy pani rzuciła hasło: 

„Trzeba zszyć kartki.”, od razu łapali-

śmy za zszywacze, a przecież trzeba 

było uważać na to, aby wszystko wy-

szło równo. Dobra szata graficzna i 

estetyczne wykonanie to podstawa. 

Lubiliśmy także chodzić od klasy do 

klasy i zachęcać do kupna 

„SuperMechanika”. Tutaj sprzeczali-

śmy się o to, kto powie: „Czy ktoś 

chciałby kupić gazetkę?”, dlatego że 

jesteśmy „tacy nieśmiali”. Nie może-

my nie wspomnieć o wyjeździe 

do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie 

w Filii Uniwersytetu Jana Kochanow-

skiego odbył się konkurs szkolnych 

czasopism. Zdobyliśmy wyróżnienie. 

Pamiętamy, co przyznała jedna z juro-

rek: „Macie bardzo intrygujące tytuły. 

Nie zdradzają, co zawiera artykuł i to 

jest ciekawe.” Wspomniała o tym 

podczas swojej przemowy. To dało 

nam niesamowitego powera. „Tematy 

leżą na ulicy” Chyba można powie-

dzieć, że to było nasze motto. Kiedyś 

odwiedziliśmy redakcję „Dziennika 

Łódzkiego” i te słowa padły z ust re-

daktor naczelnej. Wiele razy panie 

powtarzały to nam, kiedy mieliśmy 

blokadę twórczą. Opisywaliśmy więc 

to, co dzieje się w naszej szkolnej 

społeczności, wszystkie wydarzenia, 

akademie, konkursy, osiągnięcia 

uczniów oraz to, co nas intrygowało. 

Odchodzimy z Mechanika, ale zosta-

jecie Wy, dziennikarze i członkowie 

redakcji. Życzymy Wam więc sukce-

sów i dziękujemy za wspólną pracę!  

 redaktor naczelna 2014/2015

   Daria Bujacz 

Dostałam się! - słowa te słyszała chyba 

cała moja ulica. Mechanik – szkoła, 

do której zawsze chciałam należeć, 

w sumie nieważne do jakiej klasy, po 

prostu musiałam tam być! Udało się, 

z dniem 3.09.2012r. wkroczyłam w jej 

mury. Dziesiątki znanych mi twarzy, 

wiedziałam, że będzie dobrze. Pierwsze 

spotkania z nauczycielami i to uczucie: 

polubi mnie czy nie? Wszyscy uczniowie 

przed głównym wejściem do szkoły na-

wiązywali nowe znajomości.  

Pewnie wszyscy chcieliby przeczytać 

mnóstwo śmiesznych rzeczy, które nam 

się przytrafiły. Oczywiście jak w każdej 

klasie, nie da się tego uniknąć. Razem 

miewaliśmy wzloty i upadki, ale daliśmy 

radę i kończymy tę szkołę. Słowa, które 

nasuwają się na myśl: jak ten czas szybko 

minął... Tegoroczny drugi semestr koń-

czy się tak szybko, że nauczyciele nie 

nadążają nas poprawiać. Ale przecież 

nasza klasa jest bardzo sumienna i praco-

wita... Chciałabym napisać bardzo dużo, 

ale nie da się cytować słów, wymienić 

tych wszystkich sytuacji, które wydarzyły 

się w przeciągu tych lat. Wiem, że będę 

tęsknić za tymi ludźmi, z którymi spędzi-

łam tyle czasu, nauczycielami i ich cier-

pliwością, za panią dyrektor, która 

na przerwie, wpadając na mnie zadaje 

pytanie: „Wszystko dobrze?” Odchodzi, 

po czym odwraca się i pyta: „Byłaś 

na matematyce?” Za najlepszą wycho-

wawczynią, jaką można było sobie wy-

obrazić - panią Aldoną Skibą, która 

w każdej sytuacji stawała za nami mu-

rem, miała ogromną cierpliwość i zada-

wała tyle z języka angielskiego, że poło-

wa klasy przychodziła niewyspana 

do szkoły, ale teraz nikt nie ma tego 

za złe, wręcz przeciwnie. Za panią Anetą 

Owczarek, która dzielnie znosiła z nami 

dziesięć godzin tygodniowo, sprawdzała 

nasze tysiące wypracowań, kartkówek, 

sprawdzianów, a na pytanie: czy można 

poprawić? Odpowiadała: ,,Poprawić? 

Nigdy w życiu!” - po czym, oczywiście, 

wyznaczała termin poprawy … a później 

jeszcze jeden i jeszcze jeden…. Rozwinę-

ła nasze umiejętności dziennikarskie 

i wraz z panią Bożeną Załóg sprawiła, że 

gazetka szkolna stała się popularna nie 

tylko w Mechaniku. Za magiczną Eweli-

ną, która zawsze potrafiła zakręcić każde-

go nauczyciela tak, że sam nie wiedział, 

co przed chwilą mówił albo chciał powie-

dzieć. Za Bogdanem czyt. Kamilem, któ-

ry zbierał zamówienia od całej klasy 

i ryzykując swoje życie, szedł robić zaku-

py w Lidlu. Za Marcelą, wiecznie spóź-

nioną, bo przecież ,, szła z buta”, a 

na pytanie, czemu nie mogła wstać wcze-

śniej, odpowiadała: ,, ty słuchaj, ty nie 

ucz dzieci ojca robić''. Za Adą i Karoliną, 

które były strażniczkami toalety dam-

skiej, a gdy poczuły zapach dymu papie-

rosowego, biegły po służby specjalne, 

żeby zwalczać zło wśród młodszych.  

Nie do wiary jak szybko minął ten czas. 

Wchodzimy w dorosłe życie, za trzy ty-

godnie matura, później studia, praca, ro-

dzina... Niech mnie ktoś uszczypnie! 

Wiem jedno, ten czas spędzony w Me-

chaniku to najlepsze lata mojego życia. 

Będę tęsknić za tą szkołą, za znajomymi, 

nauczycielami. Będę wracać wspomnie-

niami do tych lat, czytając numery gaze-

tek, które wspólnie tworzyliśmy, ogląda-

jąc nasze wspólne zdjęcia klasowe, stud-

niówkowe i szkolne. To wszystko 

na długo zostanie w mojej pamięci, 

a szkołę na pewno będę polecać młod-

szym rocznikom. Nie pozostaje mi nic 

innego niż życzyć wszystkim kończącym 

tę szkołę zdania matury i powodzenia 

w tym dorosłym już życiu.  

 

  Aleksandra Kisiołek 

Wczoraj mali, dziś dorosły świat 



Byk - Jesteś osobą dość poważną. 

Bardzo trudno nawiązać z Tobą 

rozmowę, ponieważ zamykasz się 

w sobie. Spowodowane jest to to-

warzystwem, w którym się obra-

casz. Lecz bądź dobrej myśli, bo 

nadejdzie taki dzień, gdy sam bę-

dziesz chciał nawiązać kon-

takt z ludźmi. Dobrą terapią 

będzie wkroczenie w mury 

naszej szkoły. 

  

Bliźnięta - Twoją "piętą 

Achillesa" od rozpoczęcia 

nauki w gimnazjum jest geo-

grafia. Mimo że wkładasz 

ogromny wysiłek i poświę-

casz swój cenny czas na na-

ukę, owoce Twojej pracy są 

marne. Dobrym lekarstwem 

na poprawę Twojej sytuacji 

będzie najlepsza szkoła po-

nadgimnazjalna 

w Radomsku - Mechanik. Jeśli tu 

przyjdziesz, Twój koszmar się 

skończy. Profesorowie doprowa-

dzą do tego, że z pewnością poko-

chasz każdy przedmiot, a nauka 

sprawi Ci ogromną satysfakcję. 

  

Baran - Pomimo iż radzisz sobie 

z codziennymi problemami, to 

w niedługim czasie będziesz miał 

rzucone kłody pod nogi. Całe 

Twoje życie zawodowe kręci się 

wokół nauki. Pamiętaj zawsze po-

dejmuj racjonalne decyzje i wy-

bierz Mechanik!!! 

  

Panna - Szukasz miłości, tej jed-

nej, jedynej na całe życie? Ma-

rzysz o szczerej przyjaźni? 

Przyjdź do Mechanika. Tutaj znaj-

dziesz wszystko, co jest Ci po-

trzebne do szczęścia – mądrość, 

miłość i przyjaźń.   

 

Skorpion-Poszukujesz bratniej du-

szy, bo przyjaciel właśnie się 

od Ciebie odwrócił. Pamiętaj, nig-

dy nie szukaj nic na siłę. Osoba, 

której wyczekujesz, ma sama po-

jawić się w Twoim życiu. Zapew-

niam Cię, jeśli przyjdziesz do Me-

chanika, na pewno zgłosi się 

do Ciebie wiele osób, oferując 

bezcenną, prawdziwą przyjaźń. 

  

Waga - Postaw w końcu na swo-

im. Nie dawaj sobą manipulować 

ludziom, którzy tylko udają życz-

liwych. Skup się na nauce, bo 

od tego zależy Twoje przyszłe ży-

cie. Daj z siebie wszystko na ko-

niec roku szkolnego i przynoś 

do Mechanika wraz z papierami 

świadectwo z czerwonym pa-

skiem. 

  

Ryby - Posiadasz duszę sportow-

ca. Zajęcia wychowania fizyczne-

go Ci nie wystarczają. Poszuku-

jesz wrażeń, ale sam tak naprawdę 

nie wiesz, w jakiej dziedzinie. 

Szkoła Twojej przyszłości - Me-

chanik pozwoli Ci się wykazać 

w sporcie. Znajdziesz tutaj różne-

go rodzaju dyscypliny, a nauczy-

ciele od wf-u na pewno pomogą 

Ci osiągnąć sportowy 

sukces. 

  

Wodnik - Wszyscy uwa-

żają cię za oryginał. Ty 

jednak ze swoją odmien-

nością czujesz się dobrze 

i nie masz zamiaru zmie-

niać siebie. Tak trzy-

maj!! W naszej szkole 

pełno osób niezależnych, 

otwartych i przedsiębior-

czych. Mechanik czeka 

na Ciebie. 

  

Koziorożec - Interesujesz 

się motoryzacją, chcesz założyć 

własną firmę, ale nie wiesz, jak się 

do tego zabrać. Przyjdź do Techni-

kum Pojazdów Samochodowych 

w Mechaniku. Tu nauczysz się 

wszystkiego. Wolisz zajęcia prak-

tyczne od wkuwania teorii? Wy-

bierz zawodówkę, ale tylko w Zespo-

le Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. 

 

Strzelec - Świetnie radzisz sobie 

z językiem polskim. Uwielbiasz 

czytać książki i pisać wypracowa-

nia. W Mechaniku znajdziesz to, 

czego szukasz... Profil medialno-

turystyczny. To właśnie tutaj roz-

winiesz swoje pasje. Lubisz pisać? 

Redakcja „SuperMechanika” cze-

ka na Ciebie. Ludzie kreatywni są 

w niej mile widziani.  

   „Wróżka” 

PseudoHOROSKOP 
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