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Panie i Panowie, chłopcy 

i dziewczęta ;)  

Nie za oficjalnie?  

Już coraz bliżej waka-

cje, czas wymarzonego 

relaksu, zmian, ale rów-

nież przemyśleń.  

24 czerwca na ponad 

2 miesiące pożegnamy 

mury naszej szkoły. 

Niech ten okres obfituje 

przede wszystkim w naj-

lepsze wspomnienia, nie-

zapomniane wyjazdy, 

spotkania w gronie naj-

bliższych przyjaciół i rodziny. Każdemu należy się ta chwila 

odpoczynku, bo przez 10 miesięcy zmagań z nauką zarówno 

uczniowie, jak i kadra nauczycielska narażeni byli na stres. 

Wszyscy musieliśmy pokonywać trudności, jakie stanęły 

nam na drodze, podejmować decyzje, które niejednokrot-

nie mogły odmienić nasze życie. Teraz możemy bezkarnie 

poleniuchować:) 

 

Serdecznie dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom 

za zaangażowanie w tworzenie gazetki „SuperMechanik”. 

Liczę na dalszą współpracę. 

Do zobaczenia we wrześniu ;D   

 

      Redaktor naczelny 

      Adrian Kluska 
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Cóż to był za dzień, oby więcej 

takich. A o czym mowa? Oczywi-

ście o naszych Dniach Otwartych.  

W tym roku mechanikowe ,,open 

the door” odbyły się 25 maja. Po-

goda dopisywała, to i frekwencja 

na wysokim poziomie. Gimnazjali-

stów w tym dniu było ponad 200!  

Bogata oferta dydaktyczna, zaba-

wy i konkursy to tylko cząstka tego, 

co zaprezentowała nasza szkoła.  

Dzięki współpracy z Elcarem mło-

dzież mogła spróbować swoich sił 

za kółkiem, a także zdobyć dzie-

sięcioprocentową zniżkę na kurs 

prawa jazdy.  

Żandarmeria Wojskowa zaprezen-

towała symulatory zderzeń i da-

chowania. Były także alkogoogle, 

troleje, przejażdżka motocyklem... 

nic dodać, nic ująć.  

Gimnazjaliści poznali profile 

kształcenia w naszej szkole. I tak 

oto strzałem w dziesiątkę okazała 

się geodezyjna fotobudka. Efektem 

są zdjęcia umieszczone na naszym 

szkolnym Facebooku.   

Każda klasa w sposób barwny 

i ciekawy starała się zaprezento-

wać swój profil poprzez przeróżne 

zajęcia praktyczne oraz quizy. Do-

datkowo gimnazjaliści otrzymywa-

li pieczątki, które prowadziły 

do wyjątkowej nagrody przygoto-

wanej przez naszą szkołę.  

W tym dniu śmiechu nie było koń-

ca, wszystko było dopięte na ostat-

ni guzik, a młodzież wraz z na-

uczycielami grała po prostu 

w jednej drużynie. Było także szla-

chetnie. Przejechanie choć minuty 

na rowerku wspomogło Rafała 

z ZSEE.   

Kolejną dobrą stroną było założe-

nie szkolnego Instagrama: 

https://www.instagram.com/mecha

nik.radomsko/  

Dzień obfitował w liczne atrakcje, 

nikt na pewno się nie nudził.  

Mamy nadzieję, że młodzież gim-

nazjów równie licznie powróci 

do nas we wrześniu. Serdecznie 

zapraszamy! 

Adrian Kluska, II lmt 
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Mechanik zaprasza! 
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ZŁOTÓWKOWE KILOMETRY DOBRA 

W niedzielę 5 czerwca w Parku 

Solidarności odbył się finał akcji 

Kilometry Dobra, w której 

uczestniczyły wszystkie szkoły 

powiatu radomszczańskiego, 

w tym również Mechanik.  

Impreza trwała od godziny 12.00 

aż do 20.00. W tygodniu poprze-

dzającym finał akcji na terenie 

szkoły udało się zebrać 370 zł. 

Pozyskane pieniądze zasilą Stowa-

rzyszenie Koniczynka i zostaną 

przeznaczone na zakup sprzętu 

rehabilitacyjnego dla osób niepeł-

nosprawnych.  

W układanie i mierzenie złotówek 

zaangażowały się uczennice I kla-

sy medialno-turystycznej: Daria 

Świtoń, Dominika Raczyńska, 

Emilia Olbrych i Patrycja Depta. 

Pomagały one również w zbiera-

niu dodatkowych pieniędzy pod-

czas finału. Równo o godzinie 

18.00 zostały ogłoszone wyniki 

zebranych złotówek w powiecie 

radomszczańskim i wyniosły one 

17 621,73zł, czyli aż pół kilometra.  

Organizatorzy zadbali nie tylko 

o dobrą muzykę, ale także o miłą 

atmosferę i ciekawą rozrywkę. 

Gwoździem programu podczas 

wielkiego finału była możliwość 

zrobienia zdjęcia z … Chuckiem 

Norrisem oraz Syvestrem Stallone. 

Nikt nie mógł się nudzić, ponie-

waż moc atrakcji nie pozwalała 

na to. Każdy miał coś dla siebie 

m. in. strzelanie z łuku oraz ćwi-

czenia z Fitness Clubem Pana-

ceum. Uczestnikom finału towa-

rzyszyła jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Stobiecku Miej-

skim.  

W szkole koordynatorkami tej ak-

cji były panie Edyta Łyp oraz Li-

dia Krawczyk. Serdecznie dzięku-

jemy wszystkim, którzy włączyli 

się w pomaganie innym za pomo-

cą oddanych na ten cel złotówek 

oraz zapraszamy do kolejnych 

edycji Kilometrów Dobra. 

                                                                                 

Patrycja Depta, Emilia Olbrych, I lmt 



W dniach 8-10 czerwca odbył się 

wyjazd klas pierwszych mundu-

rowych do Białego Brzegu.  

Uczniowie po przyjeździe na miej-

sce zostali zakwaterowani oraz po-

dzieleni na drużyny, które podczas 

obozu rywalizowały między sobą. 

Podczas pierwszego dnia młodzież 

miała za zadanie odnaleźć 5 punk-

tów, przy których sprawdzała swo-

ją wiedzę na temat pomocy przed-

medycznej. W nocy z 9 na 10 

czerwca odbył się bieg na orienta-

cję. Uczniowie zostali podzieleni 

na dwa zespoły, które udały się 

w głąb lasu, by sprawdzić swoje 

umiejętności posługiwania się ma-

pą. W czasie tego zadania mło-

dzież uczyła się pracy w grupie 

oraz ćwiczyła swoją spostrzegaw-

czość, by odnaleźć właściwą drogę 

wskazywaną przez świetliki 

umieszczone na drzewach. W tej 

konkurencji najlepszym dowódcą 

drużyn okazała się Kaja Maluch-

nik, która wykazała się znakomitą 

orientacją w terenie. Uczniowie 

doskonalili również umiejętności 

z zakresu musztry pod czujnym 

okiem pana Tomasza Nowickiego. 

Podczas biwaku nie obyło się bez 

wielu ciekawych atrakcji, które 

zapewnili opiekunowie z naszej 

szkoły. Odbył się kurs wspinaczki, 

gra w paintball oraz tor przeszkód. 

W trakcie tych wyzwań młodzież 

sprawdzała swoją sprawność fi-

zyczną. W ostatnim dniu pobytu 

odwiedzili nas funkcjonariusze 

policji z Radomska. Policjanci pre-

zentowali nam m.in. techniki sa-

moobrony i zasady ruchu drogo-

wego. Na koniec biwaku zostały 

podsumowane zmagania uczniów. 

Najlepszą drużyną okazała się gru-

pa, którą dowodził Jakub Lota. Pa-

ni dyrektor naszej szkoły wraz 

z komendantem policji wręczyła 

najlepszym uczniom nagrody. Bi-

wak dla wszystkich był niezapo-

mnianą przygodą i wróciliśmy 

do domu z uśmiechem na twarzy.  

                      

Karolina Botór, Klaudia Skoczyńska, I lma 
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W Białym Brzegu 



Projekt na staże zagraniczne 

dla uczniów Zespołu Szkół Po-

nadgimnazjalnych nr 1 zaak-

ceptowany! 

Dyrekcja i uczniowie Technikum 

Mechaniczno-Budowlanego 

w Radomsku mają powód do za-

dowolenia. W wyniku pozytyw-

nej oceny projektu pod nazwą 

„Radomszczański absolwent 

z zagranicznym doświadcze-

niem” szkoła otrzymała wsparcie 

finansowe Komisji Europejskiej 

w kwocie 60 079 euro  na reali-

zację staży zagranicznych 

w Niemczech. Projekt mobilności 

edukacyjnej Fundacji Rozwoju 

Systemu Edukacji - Narodowej Agen-

cji Programu Erasmus+ w ramach 

Akcji 1. w sektorze Kształcenie 

i Szkolenie Zawodowe ułatwi 

uczniom szkoły nabycie wiedzy 

i umiejętności przydatnych w rozwoju 

osobistym i przyszłym zdobyciu za-

trudnienia, również za granicą. Reali-

zacja projektu rozpocznie się w listo-

padzie 2016 roku i zakończy się 

w październiku 2017 roku. 25 

uczniów Technikum Mechaniczno-

Budowlanego wyjedzie na czterotygo-

dniowe staże w niemieckich przedsię-

biorstwach. 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 budowla-

nym udział w projekcie umożliwił 

nabycie wiedzy teoretycznej i prak-

tycznej przy odrestaurowywaniu za-

bytkowych kamienic w niemieckiej 

miejscowości Leipzig, w szczególno-

ści, jak właściwie planować przebieg 

prac budowlanych oraz oceniać ich 

jakość.  

Dla uczniów z klasy o profilu tech-

nik pojazdów samochodowych pro-

jekt dał szansę na zapoznanie się z 

obsługą urządzeń stanowiących pod-

stawowe wyposażenie zakładu obsłu-

gowo-naprawczego, diagnozowanie 

działania urządzeń mechanicznych, 

elektrycznych i elektronicznych w 

pojazdach samochodowych, wykony-

wanie czynności związanych z napra-

wą i obsługą pojazdów samochodo-

wych, wykonywanie prac regenera-

cyjnych podzespołów samochodo-

wych oraz połączeń elektrycznych i 

elektronicznych na podstawie schema-

tów ideowych.  

Uczniowie z klasy o profilu technik 

mechanik koncentrowali się na pro-

jektowaniu, obróbce, montażu oraz 

kontroli jakości wykonując prace z 

zakresu eksploatacji maszyn i urzą-

dzeń. Realizację programu meryto-

rycznego stażu, zdobyte umiejętności 

oraz kompetencje zawodowe potwier-

dziły uzyskane certyfikaty. Niewątpli-

wie istotny jest aspekt społeczny i 

językowy staży zagranicznych. Pracu-

jąc z praktykantami z innych krajów 

(Niemcy, Hiszpania, Portugalia), 

uczniowie doskonalą swoje umiejęt-

ności posługiwania się językiem ob-

cym oraz kompetencje międzykultu-

rowe. Wyjazd na staże zagraniczne 

jest również okazją do poznania kul-

tury oraz zabytków kraju partnerskie-

go, ponieważ uczestnicy projektu ko-

rzystają z bogatej oferty wycieczek. 

Uczestnictwo w projektach unijnych 

wpływa pozytywnie na rozwój osobi-

sty oraz zwiększa możliwości zatrud-

nienia na europejskim rynku pracy. 

Wierzymy, że i tym razem współpraca 

międzynarodowa wpłynie pozytywnie 

na efekty kształcenia osiągane 

przez kolejnych uczestników projektu, 

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 mło-

dzieży, to jedno z wielu istotnych 

działań podejmowanych przez szkołę 

dla zapewnienia naszym absolwentom 

lepszego startu w dorosłe życie - wy-

jaśnia nauczycielka języków obcych 

ZSP 1 w Radomsku mgr Aldona Ski-

ba (koordynatorka projektu). 

    Aldona Skiba 
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Zagraniczne staże dla uczniów technikum 



W dniu 16 maja odbyła się wy-

cieczka uczniów klasy II geode-

zyjnej do „Kopalni Węgla Bru-

natnego Bełchatów” w Rogowcu. 

Uczniom towarzyszyli nauczycie-

le: panowie Damian Pawlikowski 

i Paweł Dudek. 

Pierwszym punktem wycieczki 

było zapoznanie się z historią naj-

większej kopalni odkrywkowej  

w Polsce. Młodzież uczestniczyła 

w projekcji filmu prezentującego 

proces wydobycia bełchatowskie-

go węgla oraz prelekcji na temat 

nowoczesnych systemów pomiaro-

wych, które są wykorzystywane 

przez pracowników Działu Mierni-

czego. Są to m.in. bezzałogowe, 

zdalnie sterowane latające samolo-

ty – drony, które służą do wykony-

wania cyfrowych zdjęć lotniczych 

całego wyrobiska. Dane z takich 

nalotów są później wykorzystywa-

ne w fotogrametrii lotniczej do 

tworzenia m. in. NMT, ortofoto-

mapy oraz standardowych pomia-

rów geodezyjnych na stereogra-

mach. Uczniowie dowiedzieli się 

wielu ciekawych  rzeczy dotyczą-

cych powstania samej kopalni, ilo-

ści jej zasobów, planów perspekty-

wicznych oraz głównych cech 

funkcjonowania tego olbrzymiego 

przedsiębiorstwa. Omówione zo-

stały także zagadnienia związane 

z rekultywacją terenu. Następnie 

młodzież udała się do punktu wi-

dokowego kopalni, z którego moż-

na było podziwiać ogromne wyro-

bisko węgla brunatnego. Ponieważ 

głównym celem wycieczek jest 

poznanie zagadnień geodezji gór-

niczej, dlatego też opiekunom uda-

ło się zorganizować wjazd pracow-

niczym przewozem osób na dół 

odkrywki, na teren właściwej pra-

cy górników w bezpośrednim są-

siedztwie specjalistycznego sprzę-

tu wydobywczego. 

Dzięki staraniom nauczyciela 

przedmiotów geodezyjnych już 

w tym roku szkolnym czworo 

uczniów klasy III tsg odbywa obo-

wiązkowe, dwutygodniowe prakty-

ki zawodowe w Dziale Mierni-

czym „Kopalni Węgla Brunatnego 

Bełchatów” w Rogowcu. 

 

Damian Pawlikowski 
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Wyprawa Geodetów 



Dnia 7 czerwca uczniowie klasy 

II lmt wraz z paniami Mariolą 

Świderską i Anną Bałut wzięli 

udział w zajęciach geografii 

na świeżym powietrzu, które 

w tym roku odbywały się 

w Przedborzu.  

Uczniowie byli m.in. w rezerwacie 

przyrody i na górze "Fajna rybka", 

na którą wejście okazało się nie 

lada wyzwaniem, lecz widok 

na szczycie był zdecydowanie wart 

wylanego potu. Wszystko odbywa-

ło się pod okiem przewodników, 

którzy opowiadali ciekawostki 

na temat flory i fauny występującej 

w pobliskich lasach. Pod koniec 

wycieczki przyszedł czas na odpo-

czynek na łonie natury. Każdy 

mógł położyć się na polanie, ob-

serwując bezchmurne niebo i pięk-

ne krajobrazy dookoła. Później 

wszyscy skierowali się w stronę 

autobusu, żegnając się z pięknymi 

przedborskimi lasami. Wycieczka 

była męcząca, w końcu 4 godziny 

chodzenia po lasach robi swoje… 

    

 Karolina Bujacz, II lmt 
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Geografia na świeżym powietrzu 

Konkurs wiedzy turystyczno-ekologicznej 

17 maja odbyła się druga edycja kon-

kursu wiedzy turystyczno-ekologicznej. 

Konkurs został zorganizowany 

przez panie Annę Bałut oraz Mariolę 

Świderską.  

40 uczniów zmierzyło się z 60 pytaniami 

wykraczającymi poza program nauczania. 

Wyniki zostały ogłoszone 3 czerwca. 

Najlepsza okazała się uczennica klasy 

I lmt - Agnieszka Krupska, drugie miej-

sce zajął Michał Binka z klasy II tge, 

a trzecie zdobyła uczennica klasy II lmb - 

Natalia Tomczyk. Zostały również rozda-

ne wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymali 

nagrody książkowe i pieniężne. Dziękuje-

my wszystkim za udział i zapraszamy 

do zabawy za rok!   Martyna Flasza, I lmt 
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Zdaję sobie sprawę z tego, że więk-

szość z was od jakiegoś czasu myśli 

już tylko o wakacjach i odpoczynku 

od nauki. Jednakże tym, którzy lubią 

spędzać czas z książką w objęciach, 

chciałabym zaproponować kilka tytu-

łów na zbliżające się już wielkimi 

krokami letnie dni. Nie wszystkie 

z tych książek już zdążyłam przeczy-

tać, ale podzielę się z wami tym, co 

sama przygotowałam dla siebie na 

wakacje.   

Pierwszą pozycją, którą wezmę 

do ręki, będzie PS kocham Cię Cece-

lii Ahern. Wiem, że miłośniczki ro-

mansów już dawno ją przerobiły 

bądź obejrzały film. Ja jednak nie 

miałam jeszcze okazji jej poznać, bo 

zawsze najpierw sięgnę po kryminał, 

ale na wakacje już ją zakupiłam.  

Następna będzie oczywiście książka 

kryminalna - Negocjator Bena Lope-

za. Utwór przestawia prawdzie histo-

rie, które przeżywają policyjni nego-

cjatorzy. Mówi o tym, jak ważną rolę 

odgrywają słowa, bo przecież to wła-

śnie one są narzędziem pracy nego-

cjatorów.  

Gdy już uporam się z tą książką, bę-

dzie na mnie czekać Podpis Morder-

cy Krystyny Kuhn, powieść opowia-

dająca o tajemniczych dwóch zabój-

stwach. Pierwsza ofiara została za-

chłostana na śmierć, druga natomiast 

zmarła z głodu zamknięta w klatce 

we własnym mieszkaniu.   

Osobom lubiącym kryminały pole-

cam również takie książki, jak: Psy. 

Po ciemnej stronie mocy Patryka Ve-

gi (o pierwszej części już wiecie, ta -

podobnie jak poprzednia- składa się 

z rozmów z policjantami i opowiada 

o ich pracy) oraz Masa o bossach 

polskiej mafii - wywiad Artura Gór-

skiego z Jarosławem Sokołowskim. 

To również książka oparta na fak-

tach. 

Miłośnikom powieści romantycz-

nych polecam książkę Wróć, jeśli 

pamiętasz Gayle Forman o dziew-

czynie, która jest w liceum, wiedzie 

idealne życie, ma cudowną rodzinę, 

świetnego chłopaka i bardzo umiejęt-

nie gra na wiolonczeli. Nagle w wy-

padku samochodowym giną jej ro-

dzice i brat, a z chłopakiem się roz-

staje.  

Kolejne godne polecenia książka to 

Najdłuższa podróż i Pamiętnik Ni-

cholasa Sparksa. Tematem obydwu 

są miłosne perypetie.  

Ponownie chciałabym zachęcić tych, 

którzy jeszcze nie zostali miłośnika-

mi książek, aby w końcu sięgnęli po 

jakąś powieść i odkryli cudowną pa-

sję czytania. Ja swoją przygodę 

z książkami zaczęłam w II klasie 

gimnazjum, gdy moja najlepsza przy-

jaciółka poleciła mi Naznaczoną P.C. 

Cast oraz Kristiny Cast. Jest to książ-

ka o wampirach. Oczywiście broni-

łam się rękami i nogami przed tym, 

bo czytanie wydawało mi się być 

nudne i niepożyteczne, jednak gdy 

już usiadłam sam na sam z książką, 

która została mi polecona, spędziłam 

z nią wieczność (no tak naprawdę 

tylko pół dnia) i od tamtej pory nie 

rozstaję się już z literaturą.  Napraw-

dę polecam wam, żebyście tylko 

spróbowali, wiadomo nic na siłę, ale 

spróbować warto.  

Gorąco polecam wyżej wymienione 

książki, chciałabym wam również 

życzyć ciepłych i wymarzonych wa-

kacji.        

Pozdrawiam    

 Patrycja Gawińska, II lmb   

Wakacyjny romans z książką 

Już za chwilę 

wakacje, czas 

błogiego leni-

stwa i spotkań 

z dobrą książką. 

Polecam spo-

tkania autor-

skie. Nic tak nie 

pobudza zainte-

resowań i wy-

obraźni jak ży-

wy kontakt z twórcą, jego utworami 

i poglądami. 

12 maja miałam przyjemność uczest-

niczyć w spotkaniu autorskim z Igna-

cym Karpowiczem, tłumaczem, ibe-

rystą i afrykanistą Prozaik ma 

na koncie Paszport Polityki, kilka 

nominacji do Nagrody Nike i miano 

jednego z najlepszych pisarzy młode-

go pokolenia. Autor pisze o zwy-

kłych ludziach, ale przedstawia nie-

które ich cechy w krzywym zwiercia-

dle groteski.  

Gorące lato sprzyja zainteresowaniu 

Bliskim Wschodem, tamtejszą kultu-

rą, sposobem życia ludzi. Z zacieka-

wieniem sięgnęłam po książkę Byłam 

służącą z arabskich pałacach. Liczy-

łam na lekką, zwiewną lekturę, którą 

będzie można zabrać na plażę, nasy-

cić się korzennymi zapachami Orien-

tu… Tymczasem książka ta poraziła 

mnie ciężarem gatunkowym, prawdą 

o wyzysku człowieka i problemie 

współczesnego niewolnictwa.  

Autorka Laili Shukri jest prawdziwą 

znawczynią Wschodu, żoną  arab-

skiego szejka, niczego jej nie braku-

je, opływa we wszelkie luksusy i ja-

ko Europejka potrafi z dystansem 

i wrażliwością spojrzeć na głęboko 

skrywane tajemnice arabskiej men-

talności.  

Ze względów bezpieczeństwa, ukry-

wa się pod pseudonimem. Historia 

przez nią przedstawiona jest relacją 

dziewczynki. Ukazuje, jak wielką 

cenę trzeba zapłacić za namiastkę 

normalnego życia. 

  Lidia Krawczyk 

Przepis na rozczytane wakacje 
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Poszukiwany groźny przestępca!  
     Delikwent posługuje się pseu-

donim "Mokry". Uczeń trzeciej 

klasy technikum. Niewysoki 

blondyn, niebieskie oczy, bez 

znaków szczególnych. Z preme-

dytacją i z pełną świadomością, 

wykorzystując naiwność swoich 

wychowawców, dopuścił się za-

mieszczenia na łamach szkolnej 

gazetki wstrętnego i karygodnego 

pamfletu o wyraźnie seksualnym 

podtekście. Jego podłe działanie, 

mające na celu stworzenie pato-

logicznej atmosfery w naszej 

szkole, spotka wkrótce bez-

względna kara. Jego tekst jest 

klasycznym przykładem mło-

dzieńczego buntu, z którego wul-

garność i perwersja autora uczy-

niły apoteozę życia. Wszyscy - 

nauczyciele, uczniowie, rodzice - 

jesteśmy zmuszeni jak najszyb-

ciej wyciągnąć wnioski i podjąć 

zdecydowane kroki, aby takie 

sytuacje nie miały więcej miej-

sca. Wobec tego proszę dokładnie 

zanalizować niżej zamieszczony 

paszkwil, stworzony przez tego, 

pożal się Boże, "dziennikarza": 

     Panie i panowie. Chcąc do-

trzymać słowa złożonego w po-

przednim artykule, wracam 

do tematu milfetek. Z uwagi 

na skomplikowany charakter 

dziedziny, którą będę omawiał, 

zmuszony jestem zastosować 

pewne uproszczenia, aby przeka-

zać wam - kompletnym laikom - 

najważniejsze zagadnienia milfo-

lepsji w pigułce. To bardzo trud-

ne zadanie. Zaczniemy od po-

czątku. Jak rozpoczyna się ten 

magiczny okres? Otóż, między 

trzydziestym a czterdziestym ro-

kiem życia, kobieta sensu largo 

dojrzewa. Z najbardziej potwor-

nego stworzenia, jakim jest mło-

da dziewczyna, przepoczwarza 

się w milfetkę. Nie zawsze odby-

wa się to w określonych ramach 

czasowych. Granica milfięcej ini-

cjacji niejednokrotnie zostaje za-

tarta przez wiele psychicznych 

i organicznych czynników. Nie 

można dokładnie stwierdzić, kie-

dy następuje przekroczenie Rubi-

konu prawdziwej dojrzałości. Ale 

kiedy już to się stanie, uważny 

obserwator z somnambuliczną 

pewnością stwierdzi, że dana ko-

bieta została milfetką. Na pod-

stawie jakich kryteriów? - spyta-

cie. Śpieszę z wyjaśnieniem. 

Z powodów wcale nie tak oczywi-

stych, jak mogłoby się wydawać, 

aparycja nie gra pierwszoplano-

wej roli. Zauważyłem, że milfetki 

wykazują tendencję do zbyt ob-

scenicznego obnoszenia się 

ze swoim oczywistym wdziękiem. 

Nie mam im tego za złe. Milfetki-

filisterki przeczytały pewnie 

w "Nowoczesnej Pani Domu": 

"...odważ się pokazać swoją ko-

biecość...". Dlaczego one mają 

tak iluzoryczne przekonanie 

o swojej estetyce? U milfetek nie 

chodzi o ubiór czy makijaż. Moim 

zdaniem najlepszym ich atutem 

jest po prostu uśmiech. Prawdzi-

wy, promienny uśmiech, który 

mówi sam za siebie: "dziś rano 

uprawiałam świetny seks z mę-

żem". Zapamiętajcie. Milfetka 

bardzo często będzie się uśmie-

chać (nie śmiać, to zupełnie co 

innego). Ad rem. Pryncypialna 

część tego wywodu: spróbuję 

wam przedstawić potencjalny 

prototyp milfetki. Dajmy na to: 

szatynka, włosy do ramion, może 

ciut dłuższe, wyraźnie zarysowa-

na szczęka i kości policzkowe, 

oczy... Nie, nie, nie. To w ogóle 

nie tak. Tutaj nie chodzi o wy-

gląd, jak już pisałem. Musicie 

jakoś skraść trochę milfięcego 

czaru. Inaczej, nawet drobiazgo-

wy opis milfetki, w niczym wam 

nie pomoże. No niech będzie taka 

historia. Zamknijcie oczy. Na we-

wnętrznej stronie powiek, oczami 

wyobraźni, zobaczycie poniższą 

scenę. 

     Mokry Zahipnotyzowany, 

czterdzieści pięć minut bezkarnie 

patrzy się na nomen omen Ciało 

Pedagogiczne. Uważna milfetka 

poprosiła mnie, żebym został 

na przerwie. Zamknęła drzwi. 

Usiadłem w pierwszej ławce, ona 

z założonymi rękami stanęła 

za biurkiem, na nim podręcznik 

otwarty na sześćdziesiątej dzie-

wiątej stronie. Patrząc prosto 

na moje usta, spokojnie i rzeczo-

wo, delikatnym kontraltem, ja-

kim zdołała z siebie wydobyć, 

powiedziała: 

- Zauważyłam, że podczas lekcji, 

ostentacyjnie patrzysz się na mo-

je piersi... 

- Dobrze, że nie zauważyła, że 

patrzę się też na jej nogi - pomy-

ślałem. 

- ...oraz na moje nogi - dodała. 

     O, drogi czytelniku, wierz mi, 

(nie) chciałbyś być na moim 

miejscu. Pokryłem się rumień-

cem, puls rozsadzał mi bębenki 

w uszach, nogi miałem jak z wa-

ty, a... Sztucznie odegrałem 

scenkę zaskoczenia a później po-

kory, subtelnie spuszczając gło-

wę w dół. Wyprostowałem się, 

wziąłem głęboki oddech i Mokry 

Pokerzysta odpowiedział: 

- Moje zachowanie było skanda-

liczne. To wyjątkowo nietaktowne 

faux pas. Nie wiem, jak mam pa-

nią przepraszać. 

Milfetka uśmiechnęła się, nie 

odrywając wzroku od mojej twa-

rzy. Od biedy zaczęła coś ględzić, 

że jak taki grzeczny i inteligentny 

chłopak jak ja mógł postąpić tak 

nienależycie. Nie była zła. Położy-

ła łokieć na blacie, pięścią pod-

parła policzek, stwarzając między 

nami emocjonalną więź. Przed 

belferskim, idiomatycznym 

"… i żeby mi się to więcej nie po-

wtórzyło", nazwała mnie nean-

dertalczykiem i orangutanem 

(może się przejęzyczyła, a może 

powiedziała "oralgutanem"?). 

         Mokry 
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Mechaniczne papugi  
 Moja zuchwałość tamtego 

dnia, będąca impulsem do na-

pisania tego tekstu, o dziwo, 

nie spotkała się z żadnym wy-

razem potępienia. Szedłem 

głównym holem i zobaczyłem 

grupę  kilku uczniów. Jeden 

z nich opowiadał coś reszcie, 

przerywając od czasu do czasu 

swoją wypowiedź wybuchem 

spazmatycznej pantomimy. Od-

biorcy stojący w somnambulicz-

nym stuporze, z wytrzeszczo-

nymi oczami, słuchali anegdoty 

herszta. Zaintrygowało mnie, 

co takiego jest tematem tej dy-

namicznej rozmowy. Mokry 

Długie Uszy przystanął 

przy parapecie obok nich 

pod pretekstem poszukiwania 

czegoś w plecaku. Po pominię-

ciu starannie wyartykułowa-

nych bluzgów brzmiało to 

mniej więcej tak: 

- Coś tam, coś tam, Lewiatan. 

Coś tam, coś tam, Lewiatan. 

Coś tam, coś tam, Lewiatan. 

     Myślałem, że dyskutują 

o filmie Zwiagincewa, a chodzi-

ło po prostu o sklep (nie jest to 

żadna kryptoreklama). Główny 

orator gadał, że nowy mają ja-

kiś otworzyć, i że tanio ma być, 

i znów, że nowy mają jakiś 

otworzyć, i że tanio ma być. Tę 

słowną sekwencję szkolny Ko-

helet w ciągu długiej przerwy 

powtórzył niezliczoną ilość ra-

zy przy pełnej aprobacie słu-

chaczy. Mokry Hitchock zmru-

żył oczy w reżyserskim gryma-

sie, ułożył palce w ramkę. Wy-

pisz, wymaluj Zygmunt z zapa-

łem mówiący Józiowi, że do-

brze jest czasem przywalić służ-

bie. Konwersacyjna gęba. Ko-

munikacja przez ustne kalki. 

Tautologia. Lanie wody. 

Akwen wodny. Rozmawianie 

o niczym. Rozmawianie o roz-

mawianiu. O czterech literach 

Maryni (kimkolwiek ona jest). 

 Mówię wam: zamurowało 

mnie. Z miejsca, tak jak tam sta-

łem, chciałem wsadzić im kne-

ble do ust, ścisnąć głowy 

w imadło, wyciągnąć języki 

i związać na supeł. Nie jestem 

purystą językowym, ale jak 

można tak paplać, tak kaleczyć 

polszczyznę? Nie chodzi mi 

o gramatykę, tylko o sens tego, 

co się mówi. Ludzie nie miesz-

kają w kraju, ludzie mieszkają 

w języku, więc szanujmy go. 

     Jedenaste przykazanie: jak 

nie masz nic mądrego do po-

wiedzenia, to siedź cicho, słu-

chaj. Ale wy nie - "Words, 

words, words". Egzystencjalne 

rozterki Hamleta, nawet 

na szczudłach, nie dorastają 

do pięt waszemu ślinotokowi. 

Potrzebowaliście półtora roku, 

żeby nauczyć się mówić, ale 

przez całe życie nie nauczycie 

się milczeć. Automatyczne,  

bezmyślne mówienie jest 

dla was jak narkotyk, jak strzał 

adrenaliny - podnieca was. 

Przyśpiesza tętno, rozszerza 

źrenice, przesuwa wskazówkę 

dopaminy na czerwone pole. 

Dostajecie werbalnej erekcji, 

będąc intelektualnymi impoten-

tami. 

     Rozumiem. Wszyscy dosta-

liśmy w spadku tę inklinację. 

Dzisiejsze z zapałem wypowia-

dane pustosłowie jest reliktem 

sarmackiego gadulstwa. Trzeba 

w porę umieć ugryźć się w ję-

zyk. Brać przykład z Ireneusza 

Krosnego. Spytacie: a co ty 

masz do powiedzenia? No wła-

śnie, nic. Jeśli nikt mnie nie py-

ta, to milknę, bo jestem głupi 

i prymitywny, ale nie wstydzę 

się do tego przyznać. Inna spra-

wa, że brak inteligencji Mokry 

sprytnie maskuje, zręcznie żon-

glując (chciałem napisać 

"żąglując") stereotypami oraz 

kodami kultury, tak wszech-

obecnymi we współczesnym 

społeczeństwie. Jeszcze jedno. 

Zauważyłem, że jesteście takimi 

samymi ateistami jak ja. Wy nie 

potrzebujecie Boga, wy sami 

nim jesteście. Te banały, tru-

izmy wystrzeliwujące z ust 

z prędkością karabinu maszy-

nowego, są najlepszym świa-

dectwem waszej świeckości. 

Ze swojego mówienia uczynili-

ście ołtarz, hostię egocentrycz-

nej religii. Każda bzdura - którą 

wypowiadacie - stworzona 

na wasz obraz.   

 Mam pomysł: załóżcie 

szkolne towarzystwo dyskusyj-

ne. Każdy uczeń, jeśli tylko bę-

dzie chciał, przyjdzie do klubu 

wymiany myśli i wygada się 

do woli. Nazwa: "Mechaniczne 

papugi". Tematem inauguracyj-

nego spotkania niech będzie 

hasło: "Mocny w gębie -  mizan-

tropia i kabotynizm w tekstach 

Niżej Podpisanego". Pomogę 

wam cytatem z klasyki - "Hell is 

empty and all the devils are here". 

 

   Mokry 



June is the time to sum up 

school events – especially 

those connected with langu-

age competitions. In March 

our school held two nation-

wide English contests: FOX 

and ENGLISH ACE, which 

were already introduced 

and discussed in the 

previous issue of our ne-

wspaper. We were waiting 

impatiently for their re-

sults and here they are: 

The National English 

Language Competition 

FOX: 

*in the category of sixteen-

year-olds Karina Stankie-

wicz, class I LMA, got the 

best score in our school – 

70 points out of 150 

*in the category of sevente-

en-year-olds Monika Kotlic-

ka, class II LMA, got the 

best score in our school  – 

75 points out of 150 

Marta Wójcik, class II LMA 

and Karolina Zasada, class 

II TEG are slightly behind 

them with, respectively, 

74,50 and 67,50 points. 

The ENGLISH ACE compe-

tition: 

*the best score in our scho-

ol was achieved by Bartosz 

Pabich, class II TEG, who 

received 143 out of 224 po-

ints. It is worth mentioning 

that this is the fourth score 

in our district. 

*Bartosz’s classmates, Mar-

ta Wolska and Weronika 

Karaś also did their best. 

They achieved 137 and 124 

points respectively, what 

makes the second and third 

best score in our school. 

However, it is not the end 

of language competitions. A 

little bit smaller, but not the 

least important was the 

English contest for voca-

tional classes, prepared by 

Mrs. Dagmara Wiankow-

ska. It was a test in which 

students had to answer 

questions connected with 

different aspects of motori-

zation. The three best stu-

dents from class III ZEM: 

Krystian Czołnowski, Kry-

stian Gągorowski and Se-

mir Majchrzak got the hi-

ghest possible mark in 

English as a prize. 

I would like to congratulate 

our students on their suc-

cess and I am looking for-

ward to the next English 

language competitions to 

hold. 

mgr Dagmara Wiankowska 
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Nie trzeba być mistrzem kierownicy, by 

radzić sobie w trudnych warunkach. 
Wystarczy starannie się przygotować, 
przewidywać i prowadzić samochód 
płynnie, bez gwałtownych ruchów. Dziś 

dalsza część cennych porad, które przy-
dadzą się wam nie tylko podczas odpo-
czynku zimowego, ale również letniego. 
Zwykły pośpiech, zwłaszcza zimą, może 
mieć przykre konsekwencje. Nim wrzu-

cimy jedynkę, poświęćmy minutę 
na przygotowanie do jazdy. Często za-
pominany o banalnych sprawach. 
Na wstępie warto zrzucić krępujące ru-

chy ubrania i czapkę. Następnie trzeba 
zadbać o dobrą widoczność. Nawiew 
powietrza powinien być skierowany 
na szybę, a wewnętrzny obieg wyłączo-

ny. Jeśli szyby wciąż parują, to winę 

za to ponosi zanieczyszczony filtr kabi-
nowy. Zwykle wychodzi to właśnie je-
sienią, kiedy powietrze jest mocno za-
wilgocone. W wielu samochodach moż-

na go wymienić samemu. Po tych kilku 
czynnościach odkryjemy, że jazda jest 
dużo przyjemniejsza, a warunki na dro-
dze całkiem znośne. 
Pierwszy po długiej przerwie opad desz-

czu lub śniegu przekłada się na liczbę 
stłuczek. Czasem widać je co skrzyżo-
wanie. Przyzwyczajeni do dobrej przy-
czepności jesteśmy zaskoczeni skłonno-

ścią auta do poślizgu lub wydłużoną 
drogą hamowania. Niewiele można 
na to poradzić, jesienią i zimą, kiedy 
drogi są śliskie, trzeba po prostu jeździć 

inaczej - wolniej, ale przede wszystkim 

płynniej. Powinniśmy unikać gwałtow-
nego hamowania, ostrego przyspiesza-
nia czy nagłych skrętów kierownicą. 
Umiar uchroni nas przed poślizgiem, 
szczególnie podczas pokonywania za-

krętów. Bardzo pomaga też obserwacja 
tego, co dzieje daleko przed autem, 
przewidywanie i myślenie także za in-
nych. Zamiast udowadniać, kto ma 

pierwszeństwo, lepiej pomóc tym, któ-
rzy radzą sobie gorzej. 
Najwięcej pułapek na drodze czyha wte-
dy, gdy temperatura spada do zera. War-
to kontrolować termometr w aucie i już 

przy +3 stopniach mieć się na baczności 
(w nowszych autach o niebezpieczeń-

stwie przygruntowych przymrozków 
ostrzega brzęczyk i komunikat na ekra-

nie pokładowego komputera). Gołoledź 
najszybciej pojawia się na mostach, wia-
duktach, miejscach zacienionych i sąsia-
dujących ze jeziorami, rzekami czy 

zbiornikami wodnymi. Mamy podejrze-

nia, że asfalt pokrył się lodem? Warto 
wykonać próbne hamowanie. Należy 
delikatnie zdjąć nogę z gazu, poczekać, 
aż samochód wytraci prędkość, i jeśli 

warunki na to pozwalają (nikt nie jedzie 
za nami, ani nie zbliża się z przeciwka), 
nacisnąć mocno pedał hamulca, aż 
do uaktywnienia się układu ABS. To 
najłatwiejszy sposób na ocenę przyczep-

ności. Jeśli jezdnia pokryta jest śnie-
giem, lepiej nie zostawiać hamowania 
na ostatnią chwilę. Kierowcy, którzy 
jechali nią wcześniej, potrafią wyślizgać 

drogę przed zakrętami lub skrzyżowa-
niami. Pojawia się bardzo śliski, tzw. 
czarny lód, którego zwykle nie widać. 
W takich sytuacjach nieco pomagają 

zimowe opony. Są miękkie i lepiej przy-

legają do podłoża niż letnie. Jednak zi-
mówki niszczą się znaczniej szybciej 
niż opony letnie. Dlatego częściej trzeba 
kontrolować ich stan i pamiętać, że po-

niżej 3,5 mm grubości bieżnika ich wła-
ściwości ulegają istotnemu pogorszeniu. 
Współczesnymi autami dużo łatwiej 
i bezpieczniej jeździ się w trudnych wa-
runkach. Do systemów czuwających 

nad torem jazdy nie trzeba się przyzwy-
czajać. Wyjątkiem jest ABS. Podczas 
awaryjnego hamowania mocno wciska-
my pedał hamulca, nie zwracając uwagi 

na nieprzyjemne kopanie w stopę. Ha-
mowanie pulsacyjne może pomóc jedy-
nie w autach bez ABS-u. Wciąż wielu 
kierowców zdaje się zapominać, 

że ESP nie zastępuje zdrowego rozsąd-

ku. Może jedynie pomóc tym, którzy 
popełnili błąd, pokonując zakręt (źle 
ocenili jego krzywiznę i gwałtownie 
skręcili kierownicą lub raptownie odjęli 
gaz) albo zostali zaskoczeni (np. prze-

szkodą na drodze). Zimą bardzo ułatwia 
życie napęd na cztery koła i to nie tylko 
podczas jazdy po bezdrożach. Dzięki 
niemu możemy skuteczniej przyspieszać 

i bezpieczniej przejeżdżać zakręty, 
szczególnie jeśli ma wsparcie ze strony 
ESP. 
Jednak pewność prowadzenia, jaką daje 
samochód 4x4, może być zgubna. Choć 

na śliskiej nawierzchni takie auto dużo 
łatwiej przyspiesza, hamuje nie lepiej 

od tych z napędem na jedną oś. A nawet 
gorzej, bo z reguły jest cięższe. Trzeba 

pamiętać, że po rozpędzeniu coraz bar-
dziej modne, wielkie auta terenowe ma-
ją ogromną energię kinetyczną, która 
wyraźnie wydłuża drogę hamownia, 

szczególnie na śliskich nawierzchniach. 

Niekiedy warto rozważyć, czy nie za-
trzymać się w najbliższym hotelu i nie 
przeczekać nawałnicy. Czasem lepiej, 
taniej i przede wszystkim bezpieczniej 

wybrać taką opcję. Ale jeśli już musimy 
jechać, warto się przygotować. Najważ-
niejsze, by zatankować wóz do pełna 
i nie dopuszczać, by wskazówka poka-
zująca poziom paliwa spadła poniżej 1/3 

pojemności baku. 
Jeśli utkniemy w korku, co jest wielce 
prawdopodobne, potrzebujemy przecież 
ogrzewać wnętrze. Dobrze też zabrać 

z domu termos i batony lub kanapki. 
Poczucie bezpieczeństwa daje nam gęsta 
sieć stacji benzynowych, ale kiedy 
utkniemy w korku na całą noc, a na ze-

wnątrz, np. pada śnieg i doskwiera 

mróz, problemem może okazać się kil-
kukilometrowy spacer do stacji paliw. 
W kryzysowych sytuacjach, szczególnie 
w górach bardzo przydają się łańcuchy. 

Gdy opad śniegu jest szczególnie inten-
sywny, szyby łatwiej zaparowują. Po-
wodem mogą być zatkane otwory wen-
tylacyjne zlokalizowane zwykle na ze-
wnątrz między maską a szybą. Ale może 

być jeszcze gorzej. 
Gdy wóz zatrzyma się w kopnym śnie-
gu, nie należy panicznie dodawać gazu. 
Najlepiej wysiąść i odgarnąć śnieg 

przed kołami. Czasem wystarczy nie-
wielki rozpęd, by auto uwolniło się 
z zaspy. W śniegu trzeba ruszać delikat-
nie z kierownicą ustawioną na wprost. 

Skuteczne bywa też rozbujanie auta. Nie 

warto przesadzać z gazem, bo kiedy 
koła zabuksują, rozgrzeją się, stopią 
śnieg, który utworzy lód. 
Do niebezpiecznej sytuacji może dojść 
podczas forsowania wzniesienia. Może 

się zdarzyć, że staniemy na pochyłości 
i nie będziemy mogli ruszyć z miejsca 
lub, co gorsza, zaczniemy się staczać 
w tył z powodu, np. błotnistego terenu. 

Kiedy nie wystarczy naciśnięcie pedału 
hamulca, należy ratować się ręcznym, 
który zablokuje tylne, bardziej dociążo-
ne koła. Jeśli to nie pomaga i samochód 
zaczyna się rozpędzać, trzeba zjechać 

z drogi. Uszkodzenia samochodu będą 
tym mniejsze, im wcześniej się zatrzy-

mamy. 
Najlepiej jednak starać się nie dopuścić 

do podbramkowych sytuacji i unikać 
zagrożenia. To dużo łatwiejsze, niż rato-
wanie się opresji. 
    D D  
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Kierowanie autem w trudnych warunkach 
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Stało się tradycją, że przed wakacja-

mi podajemy kilka rad, które mogą 

wpłynąć na poprawę Waszego bez-

pieczeństwa. Rozluźnieni letnią at-

mosferą, beztroscy, czasem stajemy 

się nieostrożni i zapominamy o zasa-

dach prawidłowego poruszania się 

po drogach. Abyśmy szczęśliwi, wy-

poczęci, zadowoleni i cali wrócili 

do szkoły w nowym roku, warto pa-

miętać o kilku zasadach i znać parę 

ważnych numerów telefonów.  

W podróży: 

 należy słuchać poleceń obsługi po-

ciągu, lotniska, personelu samolotu; 

 przyda się telefon komórkowy 

z zapisanymi numerami alarmowy-

mi: 112 – centrum powiadamiania 

ratunkowego, 997 – Policja, 998 – 

Straż Pożarna, 999 – Pogotowie ra-

tunkowe, 985 − nr alarmowy w gó-

rach; 

 w książce adresowej telefonu trze-

ba zapisać skrót ICE;  

 bądź czujny, zwłaszcza gdy panuje 

tłok w środkach komunikacji pu-

blicznej – łatwo paść ofiarą złodziei 

kieszonkowych; 

 pieniądze podziel na części i scho-

waj w kilku kieszeniach, jeśli pad-

niesz ofiarą złodzieja, stracisz tylko 

część sumy; 

 bądź ostrożny, zawierając nowe 

znajomości, odmawiaj, jeśli niezna-

joma osoba chce Cię czymś poczę-

stować, nie masz przecież pewności, 

co to jest;  

 w trakcie postojów unikaj oddala-

nia się od autokaru czy pociągu, 

gdyż w nieznanym miejscu łatwo 

zabłądzić;  

 bagaż zostawiony bez opieki to 

okazja dla złodzieja! Torby i plecaki, 

staraj się nosić z przodu lub pod ra-

mieniem, zamknięciem do siebie, 

dzięki temu zawsze będziesz miał je 

pod kontrolą i nie pozwolisz się 

okraść;  

wsiadając i wysiadając z zatłoczo-

nego pociągu, bądź szczególnie 

ostrożny, łatwo się potknąć i wpaść 

pod koła, o ile to możliwe wysiadaj 

na tę stronę pociągu, gdzie nie ma 

torów. 

Jeśli zauważysz, że kierowca łamie 

przepisy ruchu drogowego, nie wa-

haj się zwrócić mu uwagę.  

Nad morzem:  

 należy zawsze słuchać poleceń in-

struktora i ratownika; 

 naukę pływania można prowadzić 

tylko w wyznaczonych, dokładnie 

zbadanych miejscach; 

 na głęboką wodę, poza strzeżony 

akwen, wypływać wolno wyłącznie 

posiadaczom karty pływackiej dru-

giego stopnia, tzw. żółtego czepka; 

 nie wolno skakać do wody w miej-

scach do tego nieprzystosowanych − 

łatwo jest uderzyć głową w podwod-

ną przeszkodę, ale wyleczyć złama-

ny kręgosłup bardzo trudno;  

 wchodząc do wody, najpierw nale-

ży ochłodzić ciało − ochroni to orga-

nizm przed szokiem termicznym; 

 przebywając na plaży, należy chro-

nić ciało kremem z odpowiednim 

filtrem; 

 nakrycie głowy uchroni cię 

przed udarem słonecznym, a zapas 

wody i napojów przed odwodnie-

niem;  

 na plaży może przydać się telefon 

komórkowy z zapisanym numerem 

alarmowym Wodnego Ochotniczego 

Pogotowia Ratunkowego 601100100 

 kołysanie fal na łodzi, czy wodnym 

rowerze to dopiero jest zabawa! Za-

pamiętaj jednak – pod żadnym pozo-

rem nie wolno zdejmować kapoka. 

Ratuje życie w razie niespodziewa-

nej wywrotki. 

Należy pamiętać, że symbolami sto-

sowanymi w celach informacyjnych 

są flagi: czerwona - zakaz kąpieli; 

biała - kąpiel dozwolona 

 W górach: 

 wychodząc w góry, w miejscu po-

bytu zawsze należy zostawić wiado-

mość o trasie wycieczki i planowanej 

godzinie powrotu; 

 w plecaku powinien znaleźć się 

telefon komórkowy z naładowaną 

do pełna baterią i zapisanymi nume-

rami Górskiego Ochotniczego Pogo-

towia Ratunkowego – 601 100 300  

 należy zaplanować dokładnie trasę 

i sprawdzić lokalizację szałasów, 

koleb i leśniczówek – stanowią 

schronienie w przypadku nagłej 

zmiany pogody; 

 podstawą ekwipunku zdobywcy 

gór jest wygodne obuwie; przydadzą 

się też czapka, rękawiczki, szalik, 

zapasowe skarpety i płaszcz przeciw-

deszczowy; 

 należy włożyć do plecaka pod-

ręczną apteczkę, latarkę i zapałki;  

 należy zabrać nakrycie głowy, 

w górach łatwo o udar nawet w po-

chmurne dni; 

 wędrówka po halach i graniach 

wymaga siły, dlatego kilka kanapek 

i cukierków oraz butelka z napojem 

w plecaku to doskonały pomysł; 

 na wyprawę w góry należy wycho-

dzić wczesnym rankiem; 

 należy dopasować rodzaj szlaku 

turystycznego do własnych możliwo-

ści oraz warunków atmosferycznych. 

Warto korzystać z dobrodziejstw, 

jakie dają nam góry, morze, jeziora, 

lasy, jednak zawsze należy zachować 

umiar i zdrowy rozsadek  oraz szacu-

nek dla natury, która potrafi zachwy-

cić, ale jest też groźna i nieprzewidy-

walna.  

więcej informacji na:  

www.bezpiecznewakacje.pl   

Życzę udanego wypoczynku 

i do zobaczenia we wrześniu 

         Agnieszka Kułak                                   

Bezpieczne wakacje 
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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 

podejmowały zawodniczki I LO. 

Nasze siatkarki nie zostawiły złu-

dzeń swoim rywalkom i wygrały 

w pięknym stylu 2-1 (21-25, 25-

18, 15-7). Nadzieję na wygraną I 

LO miało tylko po pierwszym se-

cie, ale nasze zawodniczki szybko 

podniosły się i 

pewnie wygrały 

kolejne partie. 

Zwycięski skład 

Mechanika: 

Klaudia Szuma-

cher, Natalia Ślu-

sarska, Anna Go-

rzędowska, Do-

minika Raczyń-

ska, Natalia Kle-

kowska, Izabela Popiołek, Kata-

rzyna Kowalczyk, Daria Świtoń 
oraz Karolina Zasada.  

  Rober Koniarski 

 Mamy brąz! 

3 czerwca nasze uczennice: Anna 

Gorzędowska, Klaudia Szumacher 

oraz Natalia Ślusarska wzięły 

udział w półfinałach wojewódz-

kich rejonu bełchatowskiego 

w siatkówce plażowej dziewcząt 

rozgrywanych w Bełchatowie.  

Po dwóch zwycięstwach w grupie 

z I LO Radomsko (21: 17) oraz II 

LO Piotrków Tryb. (21: 14) awan-

sowały do półfinału, w którym 

przegrały z gospodyniami zawo-

dów z I LO Bełchatów (17: 21). 

Jednakże w walce o III miejsce nie 

zawiodły i pokonały zespół 

z Piotrkowa Tryb. (21: 17).  

 Wiktoria Janik, II lmb 

Nasze Gwiazdy na podium 

SPRAWNE JAK ŻOŁNIERZE 

19 maja odbyły się XXXIX Wojewódzkie Zawody Sportowo-

Obronne ,,Sprawni, jak żołnierze – 2016’’ na bazie Strzelnicy 

Ligi Obrony Kraju oraz Powiatowej Hali Sportowej w Radom-

sku. 

Drużyna dziewcząt w składzie: Anna Grot (III lmb), Karolina 

Kubiak (III lma) i Kaja Maluchnik(I lma) zajęła zaszczytne 

III miejsce.  

25 maja w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi dziewczęta odebra-

ły puchar i nagrody od Łódzkiego Kuratora Oświaty – Grzego-

rza Wierzchowskiego i Wojewody Łódzkiego- Zbigniewa Rau. 

      Wioletta Zając 

W dniu 3 czerwca w Kamieńsku odbyły się zawody strzeleckie 

o Puchar Starosty Radomszczańskiego.  

Spośród uczniów naszej szkoły najlepszy okazał się Dawid We-

rens z II klasy geodezyjnej, który zajął II miejsce w powiecie w 

klasyfikacji indywidualnej. Życzymy dalszych sukcesów. 

     Wiktoria Janik, II lmb 

Dawid Werens - Sokole Oko  



Baran – zapowiada się dobry czas 

dla Ciebie. Najbliższy okres przy-

niesie nieoczekiwane zmiany 

na lepsze. Otworzysz się na świat, 

dzięki czemu przeżyjesz niesamo-

wite przygody, które będziesz 

wspominał do końca życia. 

 

Byk – szczęście zacznie Ci sprzy-

jać, jeśli tylko choć trochę ruszysz 

się z miejsca. Dlatego nie mar-

nuj ani chwili i bierz się do ro-

boty, bo na pewno tego nie po-

żałujesz, a co więcej, możesz 

zyskać obiecujące efekty! 

 

Bliźnięta – nadchodzi pora od-

poczynku. W końcu po dłuż-

szym okresie odetchniesz z ulgą 

i dojdziesz do wniosków, że do-

tychczasowy styl życia wcale Ci 

nie sprzyjał. Teraz jest Twój 

czas i nikt nie może Ci go za-

brać. 

 

Rak – zamiast się nad sobą użalać, 

pomyśl o tym, żeby coś w sobie 

zmienić. Dzięki temu polubisz sie-

bie, a Twoi znajomi dostrzegą trud, 

jaki wkładasz w poprawę i zaczną 

Ci pomagać. 

 

Lew – nareszcie poczujesz duży 

dopływ gotówki, co pomoże Ci 

spłacić długi, które spędzały Ci sen 

z powiek. Jednak nie wydawaj 

wszystkich pieniędzy zbyt pochop-

nie, ponieważ mogą się one jeszcze 

przydać w niedalekiej przyszłości. 

 

Panna – poznasz kogoś, z kim bę-

dziesz spędzać bardzo dużo czasu. 

Może wyniknie z tego coś dobrego, 

więc nie wahaj się, jeśli ktoś zapro-

ponuje Ci spotkanie. Jesteś kowa-

lem własnego losu! 

 

Waga – najwyższy czas podjąć de-

cyzje, które będą miały ogromny 

wpływ na przyszłość. Jeżeli nie po-

dejmiesz zadania zbyt szybko, 

a dłużej się zastanowisz, to na pew-

no wszystko pójdzie po dobrej my-

śli. Jednak nie czekaj do ostatniej 

chwili! 

 

Skorpion – nastąpi pozytywny ob-

rót spraw. Narodzi się nadzieja 

na lepsze jutro, dlatego zacznij cie-

szyć się obecną chwilą i nie myśl 

o przeszłości, a wtedy wszystko się 

ułoży. Nic nie będzie w stanie wy-

prowadzić Cię z równowagi. 

 

Strzelec – przed Twoim bystrym 

okiem nie ukryje się żaden sekret, 

być może nawet będziesz musiał 

wesprzeć kogoś bliskiego dobrą ra-

dą. Utrzymuj pozytywne kontakty 

z otoczeniem. 

 

Koziorożec – wyznaczysz so-

bie nowy cel, do którego bę-

dziesz nieustannie dążyć. Bę-

dzie wymagało to od Ciebie 

dużej dawki odwagi, ale dasz 

z siebie wszystko i osiągniesz 

pozytywny rezultat. 

 

Wodnik – sympatyczna aura 

nie będzie Cię opuszczać, dla-

tego poczujesz się doceniony 

i spełniony. Bądź otwarty 

na nowych ludzi, a oni na pew-

no będą chcieli utrzymywać z Tobą 

kontakt, bo Twój optymistyczny 

charakter bardzo im się spodoba. 

 

Ryby – zakończysz skomplikowany 

etap swojego życia i od teraz bę-

dziesz sprawnie omijać kłopoty. 

Zrealizujesz swoje plany, odpocz-

niesz i w końcu znajdziesz czas 

na spotkania z własną rodziną i zna-

jomymi, których ostatnio zaniedby-

wałeś. 

   „Wróżka” 
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ZASŁYSZANE - PRZECZYTANE 

Chłopi - wersja najnowsza;)  

Hanka była w stanie zrobić wszystko, by Antek był z nią, więc pewnego dnia Antek urządził 

zawody w zbieraniu jagód, na których wstawiła się Jagna i Hanka. Szło im dosyć dobrze, ale 

widząc, że Jagnie szło lepiej, Hanka zabiła ją w lesie. 


