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Ostatni raz z moją klasą...

29 kwietnia mury szkolne opuścili koledzy i koleżanki z klas
maturalnych. Najlepsi uczniowie zostali docenieni świadectwami z wyróżnieniem, nagrodami za osiągnięcia naukowe i sportowe
oraz za działania na rzecz naszej placówki. Po części oficjalnej nastąpiła
część artystyczna, w której wystąpili uczniowie klas II lmt i II lmb, a także członkowie szkolnego kabaretu "Konik Polny". Tego dnia nikomu
nie brakowało dobrego humoru i uśmiechu na twarzy. Nie obyło się też
bez podziękowań i chwil pełnych wzruszeń.
Wszystkim absolwentom życzymy szczęścia i pomyślności w życiu.
Angelika Iwanowicz, II lmt
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Historia pewnej miłości
Lolita

Marzec i kwiecień
okazały się bardzo
owocnymi miesiącami
dla naszej szkoły. Posypały się nagrody
w licznych konkursach: literackich, recytatorskich, językowych, motoryzacyjnych i innych. Do tego
odbyło się wiele
wspaniałych wyjazdów

oraz spotkań.
s. 10 Znów udowodniliśmy, że jesteśmy THE BEST (nie tylko
na Brzeźnickiej;))
s. 11 A jeśli chodzi o bieżące wydarzenia, to...
,,Już za dzień matura, za godzinę".
s. 14 Dla klas maturalnych to czas przygotowań do egzaminu
dojrzałości, można powiedzieć, ostatniego, wręcz kuls. 17 minacyjnego punktu pobytu w naszej szkole.
Tegorocznym maturzystom w imieniu całej redakcji życzę, aby osiągnęli jak najlepsze wyniki. Wszyscy dacie
s. 18

radę, bo Mechanik wyszkolił zwycięzców!
Powodzenia:-)

s.19

Dzięki Bogu jestem ateistą

s. 20
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Najlepsi w województwie!
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 wojewódzki finał XX Przeglądu Artystycznego Uczniów Szkół Zawodowych. Patronat nad konkursem sprawowali: Wojewoda Łódzki - Zbigniew Rau, Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold
Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska, Łódzki Kurator Oświaty - Grzegorz Wierzchowski oraz Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole. Gościem
honorowym uroczystej gali był
aktor Bronisław Wrocławski.
Głównymi celami konkursu są po-

pularyzacja działań artystycznych
młodzieży oraz promowanie jej
aktywności twórczej. W zmaganiach konkursowych wzięło udział
196 uczniów z 42 szkół technicznych i zawodowych województwa
łódzkiego. Uczniowie rywalizo-

wali w trzech kategoriach: fotograficznej, literackiej i plastycznej. Spośród 73 prac literackich
nadesłanych na konkurs najwyżej
ocenione zostały utwory Piotra
Mularczyka i Kamila Morawca.
(red.)

Błękitne wyróżnienia
Kamil Mokrzyński z klasy III tme
zdobył dwa wyróżnienia
w XIV Powiatowym Konkursie
Literackim „Błękit”, którego podsumowanie odbyło się 7 kwietnia
w II LO w Radomsku.
Spośród prawie 30 utworów nadesłanych na konkurs jury wybrało
najlepsze, a wśród nich znalazły się
dwie prace napisane przez Kamila,
który jako jedyny spośród wszystkich uczestników został nagrodzony
w dwóch kategoriach (opowiadanie
i wybrana forma publicystyczna).
Warto dodać, że jurorami konkursu
byli m.in. Agata Król - dziennikarka
TVP INFO, Andrzej Andrysiak pisarz i dziennikarz, a także aktor - Kamilowi gratulujemy wyróżnień
i życzymy dalszych sukcesów!
Przemysław Bluszcz.

Angelika Iwanowicz, II lmt
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Spotkanie z Pierwszym Sekretarzem
3 marca uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w spotkaniu
z Michałem Rusinkiem, pisarzem, literaturoznawcą, tłumaczem, osobistym sekretarzem
i prezesem Fundacji Wisławy
Szymborskiej. Spotkanie zorganizowane zostało przez Miejską
Bibliotekę Publiczną w Radomsku.
Michał Rusinek jest autorem
książki pt."Nic zwyczajnego",
przedstawiającej wiele wspomnień
i anegdot dotyczących polskiej
noblistki.
Pan Rusinek opowiadał nam interesujące historie z jego życia zawodowego u boku Wisławy
Szymborskiej, którą nazywał WS.
Dowiedzieliśmy się także, że poetka oprócz literackich umiejętności
posiadała zdolności manualne tj.
tworzenie grafik, kolaży, a nawet
ilustracji do książek.
Wisława Szymborska ceniła sobie

prywatność, nie przepadała za wywiadami, udzielała ich tylko z konieczności.
Dzięki opowieściom Michała Rusinka mogliśmy bliżej poznać życie znakomitej artystki cechującej

się przede wszystkim ogromnym
dystansem do samej siebie, otwartością i skromnością. Mimo otrzymanej Nagrody Nobla poetka nie
uważała się za kogoś nadzwyczajnego.
Daria Rokicka, II lmb

Kolejny sukces Angeliki
roczna impreza, przyciągająca coraz większą uwagę radomszczańskiej młodzieży. Uczestnicy mogli
Dnia 12 marca w Miejskim Domu sprawdzić się w takich kategoKultury odbyły się eliminacje po- riach, jak: turniej recytatorski, turniej poezji śpiewanej, wywiedziowiatowe konkursu. OKR to cone ze słowa oraz turniej teatru jednego
aktora.
Angelika Iwanowicz została nagrodzona w 61. Ogólnopolskim
Konkursie Recytatorskim.

W tak prestiżowym
konkursie nie mogło
zabraknąć reprezentantki naszej szkoły Angeliki Iwanowicz
z klasy II medialnoturystycznej. Swym
występem zachwyciła nie tylko publicz-

ność, ale również jury. Oczarowała wszystkich recytacją utworu
"Bajka o kotach" Józefa Barana
oraz fragmentu "Lali" autorstwa
Jacka Dehnela. Dzięki swojej
ciężkiej pracy włożonej w naukę
tekstów i ich interpretację zdobyła
trzecie miejsce i zakwalifikowała
się do eliminacji rejonowych
w Piotrkowie Trybunalskim.
Uczennica do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem pani
Anety Owczarek. Czujemy się zaszczyceni, mając taką doskonałą
recytatorkę, jaką jest Angelika.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów w tej dziedzinie.
Izabella Nems, II lmt
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O mediach wiedzą (prawie) wszystko...
Dnia 18 marca w Warszawie
w Instytucie Dziennikarstwa
na Uniwersytecie Warszawskim
odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Mediach. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie II klasy
medialno-turystycznej: Karolina
Bujacz, Angelika Iwanowicz,
Martyna Kryczka i Adrian Kluska.
147 uczestników zebrało się w auli
wydziału, aby w tym dniu rozwiązać test sprawdzający wiadomości
z zakresu wiedzy medialnej. Okazał się on wielkim wyzwaniem
dla uczestników. Najlepiej spośród
uczniów całego okręgu łódzkiego
wypadła Martyna Kryczka. Gdyby
była w klasie maturalnej, otrzymałaby indeks na jedną z wielu uczelni w Polsce. Regulamin bowiem
zakładał, że indeksy mogą dostać
tylko maturzyści. Pozostali uczestnicy walczyli o nagrody rzeczowe
i tytuł laureata.
Atmosfera na UW jak i poza nim
była bardzo przyjemna. Nie obyło

się bez atrakcji, które organizował
uniwersytet. Uczniowie mieli możliwość odwiedzić Narodowy Instytut Audiowizualny (NinA). Mogli
też uczestniczyć w spotkaniu
ze znanymi dziennikarzami: Anną
Morawską i Krzysztofem Ziemcem, którzy opowiedzieli o blaskach i cieniach w pracy reportera.

Kolejnego dnia odbyła się druga
część olimpiady. Wzięli w niej
udział najlepsi z najlepszych, czyli
12 finalistów.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.
Karolina Bujacz, II lmt

Der Triumph von Artur
W zmaganiach na szczeblu powiatowym wzięli udział uczniowie
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Uczestnicy musieli
wykazać się wiedzą z zakresu historii, geografii, kultury oraz polityki krajów niemieckojęzycznych.
Konkurs odbył się w formie multimedialnej, dzięki czemu był mniej
Nasz reprezentant Artur Deryngier stresujący oraz dostarczał dodatkoz klasy II mundurowej przygotowa- wej rozrywki. Na koniec odbyło
ny przez panią Marzennę Wieciech się uroczyste wręczenie nagród
zajął III miejsce. Pragniemy złożyć dla zwycięzców.
mu najserdeczniejsze gratulacje
Natalia Tomczyk, II lmb
oraz życzyć dalszych sukcesów.
W dniu 4 marca w ZSE-E w Radomsku odbyła się III edycja
konkursu pod hasłem
"Interaktywny spacer po krajach niemieckojęzycznych". Patronat nad konkursem objęli Starosta Powiatu Radomszczańskiego oraz Starosta Powiatu Offenbach.
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Z motoryzacją za pan brat
Artur Borek, Daniel Skupiński i Mateusz Gandziarowski najlepsi w rejonie
Uczniowie najpierw
napisali test wiedzy
o ruchu drogowym,
a następnie przeszli
do części praktycznej. "Zaczęliśmy
od jazdy motorowerem: slalom pomiędzy pachołkami
i przejazd
po wzniesieniu. Potem mieliśmy jazdę
autem. Następnie
pierwsza pomoc
na manekinie, mieliśmy sprawdzić, co
się stało, udzielić
pomocy przedmedycznej i wezwać pogotowie" 20 kwietnia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
mówi Artur. Wszystkie zadania były wykonywane
Drogowego w Piotrkowie Trybunalskim odbyły
na czas, a drużyna z naszej szkoły spisała się najlesię eliminacje rejonowe Ogólnopolskiego Młopiej, co dało jej pierwsze miejsce. 20 maja chłopaki
dzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Naszą
szkołę reprezentowali Artur Borek i Daniel Sku- reprezentować będą nasz rejon na etapie wojewódzpiński (obaj z IV ts) oraz Mateusz Gandziarowski kim. Już teraz gratulujemy i trzymamy kciuki!
Angelika Iwanowicz, II lmt
(III tsg).

MOTORYZACYJNI OLIMPIJCZYCY
Jak co roku uczniowie naszej
szkoły wzięli udział w półfinale
XVII Olimpiady Techniki Samochodowej. Odbyła się ona
tradycyjnie na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechniki Warszawskiej.
Nasi uczniowie znaleźli się
na liście wśród 525 innych z całej
Polski. W trakcie olimpiady jest
oceniana wiedza z zakresu: podstaw konstrukcji maszyn, budowy
pojazdów samochodowych, diagnozowania i naprawy zespołów
oraz układów pojazdów samocho-

dowych, umiejętności posługiwa- tyka. Opiekunem merytorycznym
nia się narzędziami i przyrządami, uczniów był mgr inż. Daniel Dziew tym pomiarowymi, bezpieczeń- niarz.
stwa i higieny pracy oraz ochrony
DD
środowiska. Podczas
zwiedzania wydziału
uczelni można było
również obejrzeć wystawę starych motocykli. Naszą szkołę reprezentowali w tym
roku uczniowie klasy
II ts: Wiktor Jakubowski, Patryk Mokrzyński oraz Damian Par-
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Ochrona środowiska z EKOTECH
30 marca uczniowie klas technicznych i licealnych pojechali
do Kielc na Międzynarodowe
Targi Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH.
Międzynarodowe Targi Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami EKOTECH to bogata oferta
produktów i usług wspierających
efektywne gospodarowanie odpadami. Poprzez uczestnictwo w kieleckich targach EKOTECH
uczniowie mogli poznać wiele metod dbania o nasze środowisko,
a także nowe technologie ochrony
środowiska. Uczestnicy mogli zobaczyć wiele promocyjnych stoisk,
na których znajdowały się najnowsze urządzenia służące do ochrony
środowiska i gospodarowania od-

padami. Każde ze stanowisk oferowało zwiedzającym drobne upominki, a także fachową pomoc
w razie wszelkich pytań dotyczących produktów danej firmy.
Targi te były bardzo ciekawym
doświadczeniem, bo dzięki nim

uczniowie mogli dowiedzieć się
wielu interesujących rzeczy i zobaczyć dużo zaskakujących swoją
budową urządzeń pomagających
w ochronie naszego środowiska.
Daria Rokicka, II lmb

Eksperci od ekologii
W dniu 1 kwietnia w świetlicy
szkolnej odbyła się IV Edycja
Powiatowego Konkursu Wiedzy
Przyrodniczej Środowisko, Przyroda, Człowiek. Organizatorami
tego przedsięwzięcia były panie
Anna Bałut, Edyta Łyp oraz Beata Jabłońska.

W konkursie uczestniczyli przedstawiciele szkół gimnazjalnych
z Radomska i okolic. Na początku
pani Anna Bałut gorąco przywitała zebranych oraz przybliżyła program spotkania. Następnie gimnazjaliści zostali poproszeni o przejście do sali 202, gdzie zmagali się
z arkuszem pytań na temat wiedzy

przyrodniczej. Po 45-minutowym
stresie wrócili do świetlicy, gdzie
czekał na nich poczęstunek w postaci sałatek oraz owoców. Później
gimnazjaliści zostali oprowadzeni
po naszej szkole. Uczestniczyli
m.in. w pokazie fitness oraz musztry w wykonaniu uczniów klas
mundurowych. Potem wszyscy
obejrzeli przygotowaną przez panią Magdalenę Jurek prezentację
na temat ekologicznego rolnictwa
i wysłuchali wykładu dotyczącego
zdrowego stylu życia, który wygłosiła pani Małgorzata Masiarek.
Na zakończenie pani Bałut podsumowała konkurs, a pani dyrektor
Ewa Grodzicka wręczyła nagrody
laureatom. I miejsce zdobyła Anna
Pietras z Publicznego Gimnazjum
w Gidlach.
Angelika Zielińska, II lmt
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W RYTMIE ZORBY
W dniach 19-25 marca nasza
szkoła miała przyjemność po raz
kolejny gościć w ramach wymiany międzyszkolnej Greków z zaprzyjaźnionej placówki w Komotini .
W tym roku głównym hasłem wymiany był sport i związane z nim
zdrowe nawyki oraz rekreacja.
Pierwszego dnia uczniowie w formie prezentacji podsumowali spotkanie w Komotini, a także ukazali
greckie sporty narodowe. Następnie młodzież udała się na nordic
walking, a później do hali powiatowej, gdzie uczniowie wraz z opie-

Rynku.
Niedziela i czwartek były dniami
z rodzinami goszczącymi. Każdy
postarał się, aby jego grecki gość
poznał trochę polskiej kultury, dań,
a przede wszystkim tradycji i serdeczności. Nie obyło się bez prezentów, przyjacielskich spotkań
czy zakupów w galeriach handlowych. Bariera językowa została
pokonana, a przyjaźnie, które się
rozpoczęły, na pewno będą kontynuowane.

kunami uczestniczyli w zajęciach
Fit and Jump. Następnego dnia
grecko-polska drużyna wybrała się
na zajęcia do pobliskiego Panaceum, gdzie mogła wypróbować
swoich sił w ćwiczeniach crossfit
czy sztukach walki. Po intensywnych zajęciach przyszedł czas
na relaks w SOLPARKU w Kleszczowie. Środa była dniem zwiedzania i tak oto w programie wymiany było jedno z najpiękniejszych miast w Polsce - Wrocław.
Uczniowie zwiedzili Halę Stulecia,
poznali historię Ostrowa Tumskiego, a także mieli możliwość
przejść się ulicami malowniczego

Adrian Kluska, II lmt
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Snuć Miłość...
powiatów: radomszczańskiego,
piotrkowskiego, bełchatowskiego
i pajęczańskiego.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Dominika Kowalska (I LO w RadomW tym roku w konkursie wzięło
sku), zaś wśród gimnazjalistów
udział 84 uczniów z 7 szkół ponad- najlepsze okazały się: Sara Lewangimnazjalnych i 15 gimnazjalnych dowska (PG nr 6 w Radomsku)
W poniedziałek 21 marca zostały
ogłoszone wyniki XVI Powiatowego Konkursu Literackiego
„Snuć Miłość”, którego organizatorem jest nasza szkoła.

i Katarzyna Mielczarek
(PG w Gorzkowicach).
Podczas uroczystego finału młodzież naszej szkoły zaprezentowała montaż słowno-muzyczny składający się z wierszy nagrodzonych
w konkursie oraz znanych piosenek o tematyce miłosnej.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy sukcesu.
Emilia Olbrych, Patrycja Depta, I lmt

Nagrody w konkursie ufundowali:

Panaceum Fitness Club,
EsBank Bank Spółdzielczy,
Rada Rodziców ZSP nr 1,
Wydawnictwo Operon,
Fundacja Inicjatyw Kulturalnych,
Miejski Dom Kultury.
Organizatorzy składają serdeczne
podziękowania sponsorom.

Współczesny patriotyzm
Dnia 7 kwietnia
w świetlicy szkolnej
odbyło się podsumowanie projektu
"Aby Polska była
Polską" realizowanego na języku polskim, wiedzy o kulturze, warsztatach
dziennikarskich oraz
informatyce.
Miał on na celu przybliżenie uczniom naszej szkoły wiedzy
z zakresu historii Polski. Koordynatorką tego przedsięwzięcia jest
pani Anna Wojciechowska.
Uroczyste podsumowanie wzbogacił występ Klaudii Szumacher,
która wykonała nowoczesną

sposób zapoznali
młodzież z tłem historycznym ziem
polskich oraz pojęciem patriotyzmu.
Najbardziej wyczekiwanym momentem
spotkania był pokaz
białej broni, którą
niegdyś posługiwali
się żołnierze polscy.
Oczywiście znalazło
się wielu chętnych
zainteresowanych
dotknięciem wspa„Rotę" oraz Mateusza Chrzanow- niałych eksponatów. Było to nieskiego recytującego wiersz Jona- zwykłe doświadczenie, dzięki któsza Kofty "W moim domu". Nie
remu nasi uczniowie mogli zagłęzabrakło również gości, którzy
bić tajniki historii narodu polskiezaszczycili nas swoją obecnością go.
Kinga Rylik, II lmt
i w niecodzienny i intrygujący
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LMT w TVP
Dnia 11 kwietnia obydwie klasy
medialno-turystycznych wybrały się na wycieczkę do Łodzi.
Na początku uczestnicy udali się
do telewizji - TVP Łódź. Przewodnik zaprowadził wszystkich
do małego studia, w którym codziennie kręcone są wiadomości.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć
wiele kamer, specjalne oświetlenie, zegary czy stopery, które mówią o napięciu, jakie towarzyszy
pracy dziennikarza. Dużą atrakcją
było "czerwone krzesło", na którym każdy miał możliwość usiąść i
poczuć się jak dziennikarz. Następnie uczniowie udali się do pokoju reżysera, gdzie poznali szczegóły pracy ludzi przedstawiających
codzienne wiadomości. Zobaczyli
to wszystko, czego nie widać
po drugiej stronie ekranu podczas

transmisji. Zaprezentowane zostały
różne urządzenia i wiele telewizorów. Uczestnicy wycieczki poznali
też slang dziennikarski oraz dowiedzieli się, jak wielu ludzi potrzebnych jest do nagrania kilkuminutowego programu. Później przeszli
do drugiego studia, które różniło

się od poprzedniego. Tam prowadzone są programy kulinarne czy
też spotkania z gośćmi.
Następnym punktem programu
było zwiedzanie Pałacu Izraela Poznańskiego - łódzkiego fabrykanta.
Był on jednym z tych, którzy przyczynili się do silnego rozwoju Łodzi jako miasta przemysłowego.
Dzisiejsza Manufaktura to dawna
fabryka Poznańskiego.
Wycieczka była bardzo udana i na
pewno każdy będzie ją jak najlepiej wspominał, ponieważ dostarczyła wielu ekscytujących wrażeń.
Pozwoliła nie tylko poszerzyć wiedzę z zakresu dziennikarstwa, ale
również stworzyła możliwość spędzenia czasu w przyjaznym gronie
i dobrej atmosferze, co z kolei
sprzyja integracji międzyklasowej.
Kaja Kusek, II lmb

Rozmowy o toposach
We wtorek 15 marca uczniowie
klas medialno-turystycznych
udali się do MDK-u na warsztaty dziennikarskie przeprowadzone przez pana dra Marcina
Skorka.

Tematem zajęć były "Tradycyjne
toposy literackie we współczesnej
kulturze popularnej (FILM, KOMIKS, TELEDYSKI, INTERNET)". Uczniowie stworzyli definicję słowa "KULTURA". Dowie-

dzieli się również, co to jest topos
literacki. Poznali przykład toposu
podróżującego w czasie, czyli arkadię. Pod koniec oglądali fragment filmu pt. "Między piekłem
a niebem".
Patrycja Depta, I lmt
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ŚWIĘTO GEODETÓW
profesjonalne stanowiska geodezyjne: pomiarowe
i obliczeniowe,
dzięki którym zaZostał on ustanowiony przez Eu- równo uczniowie
ropejską Organizację Geodetów
innych klas, jak i
(CLGE) w 500. rocznicę urodzin nauczyciele mogli
jednego z najwybitniejszych kar- na chwilę wcielić
tografów Gerarda Merkatosię w rolę geodera (5 marca 2012 r.) jako „Dzień ty.
kały piękne, ręcznie zdobione teEuropejskiego Geodety i Geoin- Przeprowadzono dla wszystkich matyką geodezyjną kubki.
formacji”.
chętnych ankietę pod hasłem „Co Zorganizowano również słodki,
przepyszny i „geodezyjny” poczęstunek w postaci: pysznego tortu,
boskich babeczek i chrupiących
ciasteczek.
Młodzież klasy III tg wybrała się
również z życzeniami i słodkim
poczęstunkiem do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego,
gdzie zarówno geodeta powiatowy, jak i pracownicy Ewidencji
Gruntów oraz Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej
byli pozytywnie zaskoczeni kreatywnością i profesjonalizmem
Młodzi adepci geodezji przy każ- ty wiesz o geodezji?”. Jej popular- młodych adeptów geodezji.
dej okazji pokazują mocne zaan- ność przerosła oczekiwania orga- Ten dzień pokazał, że szkoła nie
gażowanie i najwyższy poziom
nizatorów, bo wypełniono ok. 90 musi być nudna, przedmiot
w tym, co robią – podobnie było arkuszy (10 pytań), a niestety po- „oklepany”, a nauczyciele
przy organizacji pierwszego, ofi- dium ma tylko trzy miejsca, które „sztywni”.
cjalnego Dnia Geodety w naszej zajęli młodsi uczniowie I i II klas
Damian Pawlikowski
szkole. Uczniowie przygotowali geodezyjnych. Na laureatów czeW dniu 4 marca młodzież klasy
III geodezyjnej zorganizowała
obchody świętowanego w całej
Europie Dnia Geodety.

Numizmatyczny sukces Kamila Morawca
25 kwietnia w Warszawie został
rozstrzygnięty I Ogólnopolski
Konkurs Numizmatyczny
„Mennica przyszłości – pieniądz
przyszłości”. Kamil Morawiec
z III klasy technikum geodezyj-

nego osiągnął ogromny sukces, Kolejny raz przekonujemy się, że
bo wśród uczniów szkół ponad- również w klasach technicznych
gimnazjalnych zajął III miejsce. można z powodzeniem rozwijać
swoje zainteresowania humaniDo konkursu naszego reprezentanstyczne. Gratulujemy!
ta przygotował pan Tomasz Biesiada.
(red.)
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Tydzień z profilaktyką

W pierwszym dniu tygodnia młodzież uczestniczyła w filmach

cję na temat najnowszych danych
statystycznych dotyczących rodzajów raka i umieralności na tę chorobę. Również tego dnia podkom.
Aneta Komorowska przygotowała
dla klas mundurowych zajęcia
„Zagrożenia dopalaczami w powiecie radomszczańskim”. Trzeci
dzień upłynął w tematyce m.in.
cyberprzemocy. Ciekawe zajęcia
w tym zakresie przygotowali
dla uczniów klas technicznych

niu z czynieniem szeroko rozumianego dobra. Uczniowie gościli pana Marcina Kwartę. Przybliżył on
założenia akcji „Kilometry dobra”,
w którą angażowana jest społeczność naszego miasta i powiatu.
Warto nadmienić, że uczniowie
klas geodezyjnych i mundurowych
uczestniczyli w powyższej inicjatywie m.in. biegając i wspierając
fundację „Koniczynka”. Wiele
emocji w tym dniu wzbudziło spo-

profilaktycznych w Kinie za Rogiem, których głównym przesłaniem było zapobieganie postawom
alkoholowym. Tego samego dnia
uczniowie klasy mundurowej przygotowali plakat profilaktyczny,
natomiast samorząd szkolny prowadził kampanię informacyjną –
„Nie daj się wypalić”. Drugi dzień
rozpoczął się realizacją projektu
„RAKOOBRONA”. Młodzież mogła obejrzeć poruszający, współczesny film dotyczący profilaktyki
raka, a także zapoznać się z materiałami projektu i usłyszeć prelek-

i licealnych specjaliści z Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
w Radomsku. Na podsumowanie
dnia przedstawiciele Państwowej
Straży Pożarnej zaprezentowali
pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej z uwzględnieniem przypadków zatrucia dopalaczami. Nie
bez znaczenia zostało tutaj stwierdzenie podopiecznych Mechanika,
że z tak profesjonalnie przygotowanymi strażakami możemy czuć
się naprawdę bezpieczni. Czwarty
dzień to nawiązanie do propagowania zdrowego stylu życia i postaw prozdrowotnych w połącze-

tkanie z dietetykiem panią Karoliną Gontkowską, która po krótkiej
pogadance na temat zdrowego odżywiania zaprosiła młodzież
do specjalistycznego pomiaru
tkanki tłuszczowej i poziomu nawodnienia organizmu. Piąty dzień
zakończono akcją samorządu
szkolnego i Klubu Młodego Samorządowca „Pakt przeciwko dopalaczom” i podsumowaniem Tygodnia z Profilaktyką. Pomysłodawcami przedsięwzięcia są pedagodzy - Agnieszka Kułak i Renata
Koniarska.

W naszej szkole w dniach 11-15
kwietnia odbył się Tydzień z Profilaktyką. Propagowanie postaw
prozdrowotnych to ważne zadanie szkoły, stąd w różny sposób,
placówki próbują uświadamiać
uczniom negatywne konsekwencje płynące z zachowań ryzykownych.
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Szlachetne zdrowie
bowiem już od września w szkole
8 marca w ramach Dnia Zdrowia samorząd szkolny zorganizo- będzie funkcjonowała klasa rehawał spotkanie z dietetykiem panią Karoliną Gontkowską.

bilitacyjno - sportowa.
(red.)

Prelekcja na temat "Być fit" skupiła uwagę wszystkich uczniów.
Młodzież uzyskała mnóstwo informacji na temat diety i zdrowego
żywienia. Nie bez znaczenia pozostało stwierdzenie, że ważny jest
też ruch, o czym przekonywały uczennice klasy mundurowej
w czasie zajęć fitness pod czujnym
okiem pani Pauliny Grotowskiej.
Warto podkreślić, że zajęcia o charakterze prozdrowotnym pojawią
się na stałe w grafiku Mechanika,

„Młoda Krew Ratuje Życie”
Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do Turnieju ”Młoda
Krew Ratuje Życie”. Młodzież
szkolnego koła realizuje szereg
działań, które mają na celu promowanie honorowego krwiodawstwa i uświadamianie społeczności szkolnej i lokalnej, jak
ważne jest oddawanie krwi, która każdego dnia ratuje życie.
W Mechaniku zostało zorganizowanych 5 spotkań, w czasie których blisko 119 uczniów oddało
krew. Uczniowie przygotowują
prezentacje o krwiodawstwie,
uczestniczą w konkursach propagujących oddawanie krwi i uzyskują wiedzę na ten temat podczas lekcji z wychowania do życia w rodzinie. Doskonałym
sprawdzianem wiadomości z zakresu krwiodawstwa jest także
Olimpiada Promocji Zdrowego
Stylu Życia PCK czy Konkurs

Wiedzy o AIDS, w którym co roku biorą udział nasi uczniowie.
Możemy pochwalić się również
sukcesami w tej dziedzinie.
Szkolne Koło PCK uzyskało bowiem wyróżnienie w organizowa-

nym w Pabianicach Ogólnopolskim Konkursie na film promujący honorowe krwiodawstwo. Autorami filmu są uczniowie klasy
IV ta Kamil Sadurski i Rafał Bartoszewski.
Renata Koniarska
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Sukces murowany!
23 kwietnia roku odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom IX Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów szkół średnich technicznych „Technik Absolwent Roku
2015”, na którym uczeń naszej
szkoły Karol Pluciński zajął drugie miejsce w specjalności technik
budownictwa.
Celem konkursu była promocja
najlepszych uczniów w szkole
i regionie.
Podczas
typowania
wyróżnionych, laureatów i
zwycięzców konkursu, pod
uwagę brane są wyniki nauczania w szkole, wyniki egzaminów
zewnętrznych maturalnych, egzaminów potwierdzających kwalifi-

kacje zawodowe oraz różne formy
konkursów, olimpiad, turniejów
zarówno regionalnych, jak
i ogólnopolskich o tematyce ogólnokształcącej oraz zawodowej,
w których uczestnik konkursu brał
udział.
Karol odebrał nagrody osobiście
w Piotrkowie Trybunalskim z rąk
przewodniczącego komisji konkursowej mgr inż. S. Królikowskiego

i prezesa SIMP mgr inż. E. Midery. Towarzyszyła mu pani dyrektor
Ewa Grodzicka oraz wychowawczyni Joanna Kruk.
Karol kontynuuje naukę zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami
na uczelni wyższej – Politechnice
Częstochowskiej. Życzymy Karolowi w przyszłości równie spektakularnych sukcesów.
Joanna Kruk

Szkolenie techniczne firmy GG Profits
12 kwietnia uczniowie klas
II i III technikum pojazdów samochodowych oraz III zasadniczej szkoły zawodowej wzięli
udział w szkoleniu zorganizowanym przez firmę GG Profits,
producenta przewodów i cewek
zapłonowych SENTECH. Produkty tej firmy są znane i szeroko stosowane na całym świecie

w pojazdach wielu marek samo- uczestnikom. Z pewnością pomogą one naszej młodzieży w zdobychodowych.
ciu zatrudnienia na rynku pracy,
W trakcie szkolenia uczniowie
zgodnego z ich kwalifikacjami.
pozyskali teoretyczną i praktyczną
Organizator zadbał także o zaplewiedzę na temat samochodowych
cze edukacyjne i pozostawił mateukładów zapłonowych, a dokładriały dydaktyczne dla naszych
niej ich elementów i diagnostyki.
uczniów.
28 kwietnia odbyło się uroczyste
Daniel Dzieniarz
wręczenie certyfikatów wszystkim
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O czym należy pamiętać, wybierając się na wakacje samochodem?
Pełnia sezonu urlopowego to
dla większości z nas czas wakacyjnych wyjazdów. Wbrew pozorom
podróżowanie samochodem nie
jest łatwe. Aby pokonywanie
znacznych dystansów pojazdem
„wypełnionym po brzegi” pasażerami i ich bagażami w temperaturze przekraczającej niekiedy 30
stopni było komfortowe i bezpieczne, warto pamiętać o kilku
podstawowych kwestiach. Podpowiadamy, na co należy zwrócić
uwagę przed podróżą oraz już
w trakcie dalszych wojaży.
Za decyzją, by na wakacje wyjechać
autem, stać może cały szereg różnych powodów. Samochodem przewieziemy bez wątpienia zdecydowanie więcej bagaży niż np. samolotem. Co więcej, sami decydujemy
o trasie przejazdu, co w przeciwieństwie do zorganizowanych wycieczek autokarowych pozwala nam
na dużo bardziej indywidualne
zwiedzanie. Niezależenie jednak
od przyczyn, dla których wybraliśmy właśnie samochód, by wygodnie dojechać nim na długo wyczekiwany urlop, należy pamiętać o kilku
podstawowych rzeczach związanych z obsługą pojazdu w sezonie
letnim.
Pierwszą, absolutnie kluczową kwestią, o którą musimy zadbać jeszcze
przed wyjazdem, jest prawidłowy
stan techniczny pojazdu. Szczególną uwagę zwracajmy zwłaszcza
na elementy wpływające na nasze
bezpieczeństwo. Zanim więc wybierzemy się na wakacje, powinniśmy
skontrolować stan układu hamulcowego, kierowniczego i zawieszenia.
Tego typu podstawowe badania
można przeprowadzić np. na ścieżce diagnostycznej. Warto to zrobić
zwłaszcza w sytuacji, gdy od realizacji badań technicznych minęło już
trochę czasu. Przy tej okazji uzupełnijmy też wszystkie płyny eksplo-

atacyjne. Nie możemy także zapominać o prawidłowej widoczności –
nocą, na nieco dłuższych trasach,
właściwie funkcjonujące spryskiwacze czy wycieraczki mogą okazać
się wręcz niezbędne.
Istotnym elementem, o którym
większość kierowców zapomina,
jest prawidłowa ilość powietrza
w oponach. Każdy pojazd ma ściśle
określone 3-4 wartości ciśnienia
w ogumieniu. Przy kilku pasażerach
i ich bagażach poziom ten powinien
być zdecydowanie wyższy, niż
na co dzień. A jeśli przed wyjazdem
zapomnimy o dopompowaniu kół,
narażamy się na nadmierne nagrzewanie się opon, co znacząco skraca
ich żywotność. Niestety, rzadko
kontrolujemy także stan kół zapasowych. Co więcej, niektóre pojazdy
nie są w nie nawet wyposażone!
Zamiast nich producenci proponują
tzw. zestawy naprawcze opon, dedykowane jednak wyłącznie do niewielkich uszkodzeń. Wybierając się
w dłuższą trasę, warto więc pomyśleć o nieco bardziej tradycyjnym
rozwiązaniu. Z usunięciem ewentualnych usterek na drodze pomóc
może nasze ubezpieczenie.
Przed urlopem powinniśmy zatem
sprawdzić, co obejmuje wykupiony
przez nas pakiet i na co możemy
liczyć w kraju, do którego się wybieramy.
Pokonywanie dłuższych dystansów
latem z pewnością ułatwi nam
sprawnie działający układ klimatyzacji. Upały, pełne słońce i brak
cyrkulacji powietrza wpływają bowiem nie tylko na komfort podróżujących, ale i ich bezpieczeństwo,
wydłużając chociażby czas reakcji
kierowcy. Do naszej listy zadań
przed urlopem należy zatem dodać
przegląd „klimy”, uzupełnienie
środka chłodzącego i usunięcie
ewentualnych usterek. Pamiętajmy
też, by z klimatyzacji korzystać

„z głową”. Nigdy nie schładzajmy
pojazdu do skrajnych wartości,
gdyż przy wysiadaniu możemy się
narazić na szok termiczny. Lepiej
wybrać temperaturę nieco niższą niż
ta panująca na zewnątrz, np. 22-24
stopnie.
Co do samej jazdy, to przyjmuje się,
że w ciągu 12 godzin jesteśmy
w stanie pokonać około 900 kilometrów. Dobrze jest tak planować
swoją trasę, by co 120 minut móc
pozwolić sobie na kwadrans odpoczynku – kilka rozluźniających
skłonów i skrętów czy np. krótki
spacer po pobliskim parkingu.
Na koniec warto wspomnieć o elementach, które powinniśmy zabrać
ze sobą. Dobrze, jeśli będziemy pamiętać o zestawie podstawowych
żarówek samochodowych, które
w przypadku awarii mogą się okazać nieocenione, zwłaszcza w nocy
na słabo oświetlonej trasie.
Jeszcze w domu sprawdźmy także
systemy transportu pojazdu. Zamontowany hak czy linka holownicza w bagażniku z całą pewnością
ułatwią nam uporanie się z ewentualnym problemem. Wielu kłopotów
na urlopie dostarczyć nam może
również utrata kluczyków. By zabezpieczyć się przed ich zgubieniem czy kradzieżą, należy wziąć
ze sobą duplikat, który będziemy
trzymać w innym miejscu, najlepiej
zawsze przy sobie: w kieszeni lub
w damskiej torebce.
DD
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Motor Show
W dniu 1 kwietnia już po raz ko- na było także obejrzeć pokazy
lejny uczniowie naszej szkoły od- zręcznościowe na motocyklach
byli wyjazd na Motor Show 2016 i samochodach. Podczas tej edycji
organizowany na terenie
Międzynarodowych Targów
Poznańskich.
To największa impreza motoryzacyjna w tej części Europy. Co roku tysiące zwiedzających podziwia stoiska pełne
najpiękniejszych, najciekawszych i najnowszych modeli
samochodów, motocykli oraz
camperów. Nie brakowało
ciekawych prezentacji, premier i nowinek dotyczących
przemysłu motoryzacyjnego,
jak również pojazdów zabytkowych i ciężarowych. Moż-

targów miały miejsce finały
V Ogólnopolskich Mistrzostw Mechaników 2016 w kategoriach:
Młody Mechanik, Młody Lakiernik oraz Najlepszy Mechanik. Odbywało się to
wszystko zarówno na stoiskach w pawilonach, jak
i terenach otwartych. Uczniowie i opiekunowie wycieczki
(panowie Daniel Dzieniarz,
Jarosław Chlastacz i Paweł
Dudek) byli, jak zawsze, bardzo zainteresowani wszystkimi wystawami i pokazami, co
skutecznie utrwalali na zdjęciach.
Daniel Dzieniarz

Klub Młodego Samorządowca w Powiatowym Urzędzie Pracy
8 kwietnia KMS uczestniczył
w spotkaniu, jakie zorganizowane zostało w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Radomsku.
Doradca zawodowy pani Edyta
Tazbir przygotowała dla uczniów
klubu prelekcję dotyczącą wielu
zagadnień, jakimi zajmuje się
urząd. Młodzież poznała ustawę
o Promocji Zatrudnienia i Instytucjach Rynku Pracy. Uczniowie

dowiedzieli się wielu informacji
na temat staży, bonów, ofert pracy oraz stypendiów na kontynuowanie nauki. Okazuje się, że
wśród zawodów, jakie są poszukiwane na rynku, są m.in. mechanik
maszyn i urządzeń oraz operator,
czyli zawody, w których kształci
nasza szkoła.
KMS poznał też 10 rad, jak nie
zostać bezrobotnym absolwen-

tem. Wiele uwagi poświęcono
Pokoleniu Z. To właśnie w ten
sposób określa się współczesnych
młodych ludzi, którzy poszukują
pracy. Pokolenie Z nastawione
jest na równowagę między pracą
a życiem osobistym. Brakuje mu
cierpliwości w dążeniu do celu,
a efekty pracy i sukces chce osiągnąć bardzo szybko.
Spotkanie podsumowane zostało
ważnym stwierdzeniem, które
było początkiem dyskusji i wielu
analiz. Na pytanie młodzieży, co
trzeba posiadać, żeby znaleźć pracę, odpowiedź doradcy była jednoznaczna. Oprócz lojalności,
uczciwości czy umiejętności pracy w grupie najważniejsza jest
chęć do działania, której niejednokrotnie wielu osobom brakuje.
(red.)
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Strażacy z III ZS
Rafał Szymczak, Damian Gorzędowski i Tomasz Przerada z klasy III zs mają ciekawe hobby,
o którym zechcieli nam opowiedzieć. Chłopaki od kilku lat pełnią służbę w Ochotniczej Straży
Pożarnej.
Należycie do jednej jednostki
OSP?

Rafał: Rzeczywiście, pierwsze
skojarzenie to gaszenie pożaru,
ale pełnimy też inne służby.
Bierzemy udział w pomocy poszkodowanym w wypadkach,
powodziach i innych klęskach
żywiołowych, a także zabezpieczamy różne imprezy sportoworekreacyjne np. Dni Radomska.

Rafał: Nie, ja jestem z OSP Stobiecko Miejskie, a Damian i Tomek należą do OSP Gidle.

Pamiętacie pierwszą akcję,
w jakiej uczestniczyliście? Jakie emocje jej towarzyszyły?

Rafał: Pamiętam, moją pierwCzy będąc małymi chłopcami,
marzyliście o zostaniu strażaka- szą akcją było gaszenie pożaru
lasu w Szczepocicach.
mi?
Tomek: Ja podobnie jak Rafał
Rafał, Damian, Tomek: Odkąd
tylko pamiętamy, zawsze chcieli- podczas pierwszej akcji gasiłem
śmy zostać strażakami i bardzo się las.
cieszymy, że nasze marzenia mogły się spełnić.
Od ilu lat jesteście związani
z OSP?
Rafał: W straży jestem już od 4,5
roku.
Strażak kojarzy się przede
wszystkim z gaszeniem pożaru.
W jakich innych akcjach biorą
udział strażacy?

Damian: Pierwszym pożarem,
przy jakim uczestniczyłem, było
gaszenie łąk.

na strach, jest tylko adrenalina,
która napędza nas do działania.
Jakie było największe wyzwanie
którego musieliście się podjąć
podczas Waszej pracy strażaka?

Na czym tak naprawdę polega ta Rafał: Moim największym wyzwaniem, którego musiałem się
praca i co w niej jest ważne?
podjąć, było wejście do płonącego
Rafał, Damian, Tomek: Nasza
domu.
praca polega przede wszystkim
na pomaganiu. Ważne jest w niej
nasze bezpieczeństwo, ale przede
wszystkim osób, które ratujemy.
Co przychodzi Wam na myśl,
gdy słyszycie dźwięk syreny?
Jakie są Wasze pierwsze odruchy?
Rafał: Chcę wtedy jak najszybciej dostać się do remizy,
a w drodze do niej zastanawiam
się, co będziemy robić na akcji,
jakie wyzwanie nas dzisiaj czeka.
Jak radzicie sobie ze strachem, kiedy uczestniczycie
w niebezpiecznych akcjach?
Rafał, Damian, Tomek: Podczas takich akcji nie ma czasu

Czego nauczyliście się, będąc
strażakami?
Rafał, Damian, Tomek: Nauczyliśmy sie przede wszystkim współpracy i odpowiedzialności za siebie i innych, za nasze czyny czy
zachowania.
Jakie jest Wasze największe marzenie związane z tą pasją?
Naszym największym marzeniem
jest dostanie się do Państwowej
Straży Pożarnej, co wymaga sporo
wysiłku, ale wierzymy, że z czasem nam się uda.
Rozmawiały:
Daria Rokicka, Karolina Zdzierak, II lmb
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Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
W dniu 23 kwietnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Książki. Z tej okazji w naszej
szkole w piątek i poniedziałek
(22 i 25 kwietnia) odbywały się
błyskawiczne konkursy, gry słowne, a także krzyżówki i rebusy.
Uwalnialiśmy książki, przyłączając
się do ogólnopolskiej akcji bookcrossing.pl. Każdy zainteresowany
może zabrać interesującą lekturę,
znajdującą się w kolorowej skrzyneczce, ale jest jeden warunek, po

przeczytaniu należy ją przekazać
dalej.
Jedna z uczennic, Karolina z klasy
III mundurowej nastawiona
na dobrą zabawę wzięła udział
we wszystkich możliwych konkursach. Tegoroczna maturzystka już
niestety kończy szkołę, ale mam
nadzieję, że ludzi z tak pozytywną
energią nie zabraknie.
Moda na czytanie na tym się nie
kończy, zapraszam wszystkich
po dobrą książkę! Dziękuję

za świetną zabawę wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji!
Książki bez wątpienia posiadają
wielką siłę, wpływają na nasze myślenie, inteligencję, wyobraźnię,
wzbogacają zasób słów i przeżycia
estetyczne. Dobra książka jest też
zawsze świetną okazją do rozmów,
kształtuje nasz światopogląd. Utożsamiając się z bohaterem, staramy
się lepiej zrozumieć świat. Czytanie odpręża i pozwala przyjemnie
spędzić czas.
LK

"Historia pewnej miłości"
"Historia pewnej miłości" Jackson
Joshilyn to książka dla wszystkich
miłośniczek powieści romantycznych. Jest to historia o nietypowej
miłości, która swój początek ma
podczas napadu na sklep. Kobieta
o imieniu Shandi zakochuje się
w Williamie, który staje na linii
strzału, by ochronić jej jedyne
dziecko. Na początku nie znają
nawet swoich imion, a już dogadują się bez słów, dzięki czemu udaje im się wydostać z tej niekomfortowej sytuacji. Mężczyzna, który zakochał się tylko raz w życiu,
miał żonę i dziecko. Oboje stracił
w wypadku samochodowym.
Thor, bo tak nazywa go w myślach nasza bohaterka, jest ideałem mężczyzny, który ma problemy z emocjami. Książka jest pisana na tyle ciekawie, że poznajemy
od razu uczucia obu stron. To pozwala nam się dowiedzieć, że
Shandi, a raczej jej głos, przypomina mu głos jego żony i na początku tylko to przyciąga go

do niej.
Chyba każda z nas uwielbia marzyć o doskonałej miłości. Każdej
z Was życzę takiej, bo jest to naprawdę coś cudownego. Jeśli lubicie czytać tego typu książki, to
polecam właśnie tę opowieść, która bardzo wciąga i pozwala nam
poczuć emocje naszych bohaterów. Książka nie jest typowo bajkową historyjką. Już od początku
przeplatana jest momentami grozy. Przyznaję, że były chwile,
w których miałam ciarki na rękach, ponieważ tak jak już wspomniałam, podczas czytania można
się "przenieść w inny wymiar", to
znaczy odciąć się na chwilę
od świata realnego, od wszystkich
problemów i żyć życiem bohaterów.
W związku ze zbliżającym się
weekendem majowym bardzo gorąco chciałabym jeszcze raz polecić tę książkę i mam nadzieję, że
Wam również się spodoba. Dotychczas nie zdarzyło mi się jesz-

cze spotkać z taką opowieścią. Nie
chcę zdradzić zbyt wielu szczegółów, bo wtedy nie będziecie nawet
chcieli sięgnąć po nią, ale mogłabym o niej mówić godzinami.
Shandi twierdzi, że jej synek jest
darem od Boga i że nigdy wcześniej nie uprawiała seksu, więc
jego narodziny były cudem. Z czasem dowiadujemy się jednak, że
dziewczyna została zgwałcona
na jednej z imprez, mimo to nie
dopuszcza do siebie tej myśli, ponieważ ma cudownego i bardzo
mądrego synka. Boi się jednak
momentu, w którym jej synek zapyta, gdzie jego tata. Trzylatek
jest bardzo mądrym dzieckiem, co
tylko utwierdza ją w przekonaniu,
że usłyszy to pytanie niebawem.
Pomaga jej bardzo jedyny i najlepszy przyjaciel, na którego może
liczyć w każdej sytuacji. Nie będę
zdradzać, co było dalej i jak się
zakończyła ta historia. Sami się
przekonajcie, życzę miłego czytania.
Patrycja Gawińska, II lmb
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LOLITA
Miejsce akcji: męska toaleta
na pierwszym piętrze. Czas: długa
przerwa w kwietniu. Bohaterowie:
Mokry Prześmiewca, kilku przypadkowych palaczy. Rekwizyty:
długopis, zapalniczka, kieszonkowy egzemplarz „Lolity”. O tej
książce i związanych z nią refleksjach opowiem wam dzięki uprzejmości jednej z milfetek. Wszystko
zaczęło się mniej więcej tak.
We wściekłości spowodowanej
brakiem zrozumienia dla mojej
ateistycznej orientacji, idąc śladem
starotestamentowej uczty Baltazara (pozdrowienia dla oczytanych
katolików), nabazgrałem na ścianie trzy niecenzuralne słowa, ale
nie to jest najważniejsze. Podczas
tego aktu wandalizmu mimowolnie byłem świadkiem rozmowy
nieznanych mi uczniów. Z żarliwym entuzjazmem opowiadali oni
o jednej z ich rówieśniczek, której
wdzięk i piękno rzucały na kolana
chłopięcą część naszej szkoły.
Z chirurgiczną dokładnością portretowali kolejne elementy jej ciała, używając niewyszukanych, ale
bardzo wymownych słów, których
nie będę cytował. I nie byłoby
w tym nic złego, gdyby nie fakt,
że jej urodę postawili sobie
za wzorzec, co dla mnie jest niedopuszczalne. Zaraz zobaczycie
dlaczego.
Tutaj wkracza „Lolita”. Tytułowa
postać to młoda dziewczyna,
mieszkająca wraz z matką w pewnym amerykańskim miasteczku.
W ich domu zamieszkuje Humbert
Humbert, który chce spokojne poświęcić się pracy nad książką. Dostrzega w Lolicie prawdziwą nimfetkę. Humbert ma obsesję
na punkcie nastoletnich dziewczynek, które tak właśnie nazywa.
Jako lokator jej matki zachwyca

się pięknem dziewczyny. Przypomina mu ona bowiem jego młodzieńczą miłość – Annabel. Postanawia ożenić się z matką Lolity,
aby być bliżej niej. Podczas gdy
Lolita jest na letnim obozie, jej
matka ginie w nieszczęśliwym
wypadku, a Humbert pozostaje
jedynym opiekunem sieroty. Jedzie po nią na obóz i ukrywa
śmierć matki. Dochodzi do zbliżenie Humberta z Lolitą. Od tamtej
pory stają się kochankami podróżującymi wspólnie przez Stany
Zjednoczone. Nie wiem, ile zrozumiecie z tego streszczenia. Ja gdybym nie czytał książki, nic bym
nie zrozumiał. Odsyłam do lektury, którą naprawdę warto przeczytać.

pokrewną duszę, ale nigdy jej stosunek do milfetek nie jest tak bezkrytyczny jak mój. Ludzie ci zauważają, owszem, oczywiste zalety i urodę, choć zdecydowanie
przedkładają to nad defekty dojrzałego ciała. Słyszę wtedy, że to
nie to samo, że second hand (sic!).
Te żałosne kołtuny wolą nimfetki
niż milfetki. Młode dziewczyny
niż dojrzałe kobiety. Jakie dziewczyny? Te, które brudnymi palcami z resztkami łoju za paznokciami nakładają najtańszy fluid
na spocone twarze. Te, których
rachityczne, koślawe ciała, ruszające się jak szlauch ogrodowy
cuchną mieszaniną smażeniny,
potu i testera perfum z supermarketu. Te, których seksualny horyzont nie sięga dalej niż infantylny
Zauważyłem podobieństwo mię- meszek, pokrywający matowe
dzy poglądami Humberta
twarze kolegów. Żal mi moich rói „koneserów” piękna ze szkolnej wieśników, którzy tracą głowę
toalety. Uznają oni tylko jedno
(i nie tylko) dla tych śmiesznych
kryterium urody – wiek. Nieważna dziewuszek.
skóra, oczy, włosy, usta, figura ważne, żeby dziewczyna była
O, widzę, jak teraz na mnie pamłoda. Zupełnie nie dostrzegają
trzycie. Jak uśmiechacie się
innych, dojrzałych kobiet w tym
do kartki, jak mlaskacie, jak
estetycznym galimatiasie. Ja, Mo- marszczycie czoło w grymasie
kry Mokry, stawiam antytezę
nieprzyzwoitego zdziwienia. Mado stanowiska Humberta Humber- cie mnie za perwersyjnego prowota. Dojrzałym kobietom nadaję
katora. Nic bardziej mylnego. Poumowną nazwę (na złość Nabotraktujcie moją niemoralną i niekovowi) – milfetek. Czy mogę
normalną admirację jak chorobę –
kłócić się i nie zgadzać z jednym schizofrenię albo somnambulizm.
z największych stylistów języka
Niniejszy tekst jest quasi- lekarangielskiego w historii? Pewnie,
stwem, elementem terapii, której
że mogę. Muszę tylko uargumen- moi czytelnicy są, chcąc nie
tować moje zdanie. Jednak taka
chcąc, uczestnikami.
argumentacja przekroczyłaby
Czy Vladimir Nabokov to Humprzewidziane ramy tego szkicu,
bert Humbert? Jasne, że nie. Czy
ale będzie o tym kiedy indziej.
wasz narrator i autor tego tekstu,
Lepiej współczujcie biednemu
to jedna osoba? „Życie jest zbyt
Mokremu.
poważne, żeby brać je na serio”.
Jestem samotny w swoim przekonaniu. Czasami jedynie spotykam
Mokry
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Dzięki Bogu jestem ateistą
Środa popielcowa. W szkole rozbrzmiewa dzwonek zaczynający
długą przerwę. Wyszedłem z klasy
i od razu coś mnie uderzyło. Przyczyną do napisania felietonu był
zapach, który wtedy poczułem.
Woń dymu papierosowego i pasty
do podłogi zmieszała się z zapachem… sera. Wszystkie kanapki
moich kolegów i koleżanek przepełnione na przemian białym i żółtym serem. Pobożne mamusie zrobiły swoim pociechom postne,
drugie śniadania, a młodzi katolicy z zapałem przystępowali
do konsumpcji. Jakie było ich
zdziwienie, kiedy zapytałem: po
co to robicie? Czy naprawdę waszego niewidzialnego Stwórcę obchodzi to, co wrzucacie do gardła?
Jak jednodniowe powstrzymanie
się od zjedzenia mięsa wpływa
na waszą wiarę? Odpowiedzi nie

uzyskałem. Okrzyknięto mnie
za to heretykiem i bezbożnikiem.
I tu mógłbym skończyć, ale nie
dam wam tej satysfakcji. Nie jestem pierwszym lepszym kołtunem, który po wylaniu kubłów
pomyj postawi kropkę. W odpowiedzi na moje zarzuty niebiańskie zastępy katolików zgodnym
chórem powiedzą:
- Post jest szansą na zbliżenie się
z Bogiem.
- Fizyczna asceza prowadzi
do duchowego oczyszczenia (sic!).
- Kultywowanie tradycji to fundament cywilizacji i humanizmu
(czy coś w tym stylu).
O, elokwentni chrześcijanie! Chociaż raz nadstawcie drugi policzek
i przyznajcie, że to nieprawda. Pomóżcie komuś w potrzebie, wyślijcie esemesa "POMAGAM",
przepuście kogoś w kolejce

do kasy w sklepie, bo mu się spieszy, zróbcie cokolwiek, żeby świat
wokół was był odrobinę lepszy.
Zbliżanie się do Boga przez absurdalne, irracjonalne nakazy i zakazy, których i tak nie rozumiecie,
trzeba uznać za relikt.
Jestem niewierzący. Nie chciałem
was atakować. Chciałem tym tekstem potrząsnąć wami, żebyście
się obudzili. Zamiast tego zobaczyłem srebrniki, wypadające
wam z kieszeni. Czy jestem antyklerykałem? - spytacie. Tak, jestem. Jestem takim samym antyklerykałem jak ksiądz Tischner.
On też piętnował w kościele to, co
było złe. Zabrałem głos w tej sprawie i napisałem o tym, co sami
widzicie. Napisałem to z perspektywy niewierzącego. Dzięki Bogu
jestem ateistą. Amen.
Mokry

Zamknięci w świecie wirtualnym
Poniedziałek rano. Jadę autobusem
do szkoły. Dzień jak co dzień.
Tłum, brak miejsca do siedzenia,
ledwo mogę złapać oddech. Sięgam
do kieszeni po telefon i chcę włączyć sobie moją ulubioną muzykę,
nagle dramat - telefon rozładowany.
Targają mną na zmianę emocje panika, bo przecież jak ja zniosę
podróż i cały dzień w szkole
bez Facebooka i ulubionej muzyki,
a z drugiej strony złość na samą
siebie, bo jak mogłam zapomnieć
podładować telefon - to taka oczywista czynność jak mycie zębów.
Po pogodzeniu się z sytuacją zniechęcona rozglądam się po autobusie
i przyglądam się współpasażerom.
Wokół siebie nie wiedzę człowieka,
który nie miałby oczu wbitych
w smartfon, tablet i tym podobny
sprzęt. Zaciekawiło mnie to zjawi-

sko, ponieważ wyglądało to tak,
jakby cały autobus był obecny tylko
ciałem. Po chwili zaczęłam klasyfikować ludzi na grupy np.: wirtuozów muzyki - cechą charakterystyczną były słuchawki - oczywiście im większe tym lepsze lub nałogowych „ klikaczy ”- można by
zrobić zawody w ilość kliknięć
w ekran na minutę. Najbardziej zaciekawiającym faktem jest to, że
ten wirtualny świat wciąga na tyle
każdego z pasażerów, że gdy autobus zatrzymał się na kolejnym
przystanku i wsiada starsza pani lub
kobieta z wózkiem - nikt, ale to absolutnie nikt nie podniósł wzroku
znad zimnego ekranu i nie zwrócił
na kobiety uwagi, nie mówiąc już
o ustąpieniu im miejsc lub o pomocy przy wniesieniu ciężkiego wózka.

Podróż autobusem trwała zaledwie
15 minut, jednak szok, którego doznałam, pozostał ze mną do końca
dnia. I pomyśleć, że zaobserwować
mogłam to tylko dlatego, że nie
podłączyłam telefonu do ładowarki
i smartfon tego dnia nie mógł mnie
pochłonąć bez reszty jak innych
pasażerów. Wnioski?
Drodzy koledzy i koleżanki, otóż
może w to nie uwierzycie, ale
ISTANIEJE ŻYCIE POZA EKRANAMI SMARTFONÓW!
Co ważne, ten świat realny jest
o wiele ciekawszy i można czerpać
z niego dużo więcej doznań niż
z płaskiego i zimnego ekranu.
Dlatego apeluję do was, abyście
czasem zostawili swój telefon
w domu i odpoczęli od tego wirtualnego otoczenia i zaczęli być tu
i teraz.
Natalia Dawid, II lmt
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Hikikomori - co to takiego?
Tak jak dla mnie pewnie i dla wielu z was, termin ten jest nowym
zagadnieniem. Postanowiłam zgłębić temat i chociaż dotyczy on
w większości kultury dalekowschodniej, to także u nas możemy coraz częściej spotkać się
z tym zjawiskiem.
Hikikomori z jap. „wycofanie społeczne” - (składa się z dwóch słów
hiku - co znaczy wycofać się, rezygnować i komoru – być w zamku i chronić się) - czyli sytuacja,
w której dana osoba prawie cały
czas, bez przerwy przebywa w domu, nie kontaktując się ze społeczeństwem, a trwa to przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy. Zdarza się,
że niektórzy dotknięci tym stanem
cierpią z powodu zaburzeń i chorób psychicznych, lecz są one
z reguły powodowane długotrwałym życiem poza obszarem społecznych interakcji oraz prowadzeniem specyficznego stylu życia.
Zamknięcie się w pokoju jest for…

mą ucieczki od oczekiwań innych
ludzi i odizolowaniem od społeczeństwa.
Charakterystyka cierpiącego
na hikikomori:
nie potrafi rozwiązywać najprostszych problemów
stopniowo wycofuje się z życia
społecznego
zamyka się we własnym domu,
pokoju czy innym pomieszczeniu
przestaje chodzić do szkoły
i wywiązywać się z innych obowiązków
utrzymuje bardzo sporadyczne
kontakty z rodziną
prowadzi nocny tryb życia i tylko
wieczorami wychodzi z zamknięcia, co pozwala ograniczyć kontakty z domownikami
może cierpieć na zaburzenia depresyjne lub schizofreniczne,
jedyna rozrywką stają się gry
komputerowe, a jedynym oknem
na świat jest Internet
kontakty społeczne nawiązuje

tylko przez Internet, rozmawia
na czatach, komunikatorach i portalach,
popada w konsekwencji w uzależnienie od Internetu.
Narastające zjawisko obsesji sukcesu oraz braku tolerancji dla porażek staje się przyczyną wielu
frustracji społeczeństwa i prowadzi do różnych zaburzeń w tym
do hikikomori.
Stosuje się różnorodne formy
i metody terapii w zależności
od źródła problemu. Leczenie polega głównie na psychoterapii
zmierzającej do poprawy stosunków społecznych, odbudowania
poczucia własnej wartości.
W Polsce ten problem po raz
pierwszy został zauważony
w 2001 roku. Naszym zadaniem
jest dostarczenie informacji na temat tego nowego zjawiska, obserwowanie i w miarę wczesne nakłonienie rodziny i samego chorego do podjęcia terapii.
Opracowała Agnieszka Kułak

I Z PRZYMRUŻENIEM OKA

Nieważne jak, ważne by skutecznie
Jak wiemy, w Polsce istnieje
„obowiązek szkolny” - każdy młody obywatel musi uczyć się do 18
roku życia. Na pewno znamy osobę, która ma z tym problem - słabe
oceny, zarywane noce, „spiny” z
nauczycielami. Bo, drodzy czytelnicy, nie każdy z nas musi być kujonem!
Dlatego dawno, dawno temu pewien sprytny uczeń, aby nie zawalić
testu, wymyślił coś, co raz na zawsze odmieniło życie wychowanków
polskiego systemu szkolnego. Napisał on na karteczce wszystkie ważne i potrzebne informacje, schował
do rękawa i... proszę. Już nie musimy się martwić, że jest test, „a ja
znowu nic nie umiem ...” Ilu ludzi,
tyle sposobów na ściąganie. Każdy

ma swój ulubiony. Jeden woli tradycyjnie - chować do piórnika lub
do kieszeni. Jednak inni wolą bardziej skomplikowane sposoby, bo
nie czarujmy się, nikt nie chce
na starcie usłyszeć: „Pała, brak
możliwości poprawy, siadaj!”.
Dlatego Szczepan woli „na zboczeńca”- kładzie kartkę między nogami. W razie zagrożenia może
szybko zmienić pozycję i nie dać
się złapać. Natomiast Ania preferuje „odręcznie” - po prostu pisze najważniejsze informacje na ręce.
Podczas przygotowywania ściągi,
musimy wziąć pod uwagę: wielkość
sali, kto będzie naszym sąsiadem
oraz z kim mamy lekcję i jakie
zwyczaje ma nauczyciel.
Ale czy ściąganie jest dobre? Uwa-

żam, że to świetne rozwiązanie, bo
ilość materiału, jaki zaoferował
nam MEN, to skaranie boskie dzisiejszych uczniów. No bo po co
siedzieć po nocach i zakuwać
do testu z religii czy WOK-u?
Podsumowując, jeżeli masz problemy w szkole, warto pokusić się
o ściągę. Ale pamiętaj, aby najpierw sprawdzić, czy się da z niej
skorzystać. Gdy nauczyciel ma w
zwyczaju popijanie herbatki, przeglądanie neta, czy zajmowanie się
czymś innym niż test, to spokojnie,
możesz ściągać. Ale jeśli jest zainteresowany naszym zachowaniem
i z natury dość podejrzliwy, odpuść,
bo w końcu, po co się ma ten drugi
termin?
Martyna Kryczka, II lmt

ENGLISH SECTION
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ENGLISH LANGUAGE COMPETITIONS IN OUR SCHOOL – SUMMARY
The second semester of the
school year 2015/2016 passes under the slogan of language competitions. In March two nationwide
English contests were held: the
16th edition of the National English Language Competition
FOX, under the auspices of the
Institute of English Studies of
the Jagiellonian University in
Cracow and the 16th edition of
the competition ENGLISH
ACE, whose organiser is the
educational company of Talent
Hunters – JERSZ. “The contest
is organised within the framework
of the educational programme
‘We Catch Talents,’ which is a
form of support for schools in terms of discovering and developing
a natural aptitude of children and
teenagers for learning. The initiative promotes students’ talents and
achievements and helps them shape important personal competence. The programme is under the
patronage of Wrocław University
of Technology,” we can read on
the organiser’s website. The idea
of both competitions is to motivate participants to develop linguistic competence and to take on
intellectual challenges, to discover
new talents in the field of the English language; they also allow the
contestants to compare their
knowledge on a national scale.
Students taking part in them had

to demonstrate the adequate comprehension of grammar, vocabulary, cultural studies, and in the case
of the contest FOX, also the
knowledge of the content of a
chosen Reader – a simplified version of the novel “Grapes of Wrath” and “Wuthering Heights” for a
given age group, then answer multiple choice questions. The students were prepared by Mrs. Dagmara Wiankowska, the English
teacher, to partake in both events.
There were 15 students of our
school who attended the competition FOX and ENGLISH ACE.
The main prize is participation in
a language camp, the organisers
also provide the contestants with
material rewards. The results of
both competitions will be announced in May 2016.
Moreover, on 31 March
the Upper-Secondary School
Complex in Przedbórz was a host
of the 7th edition of the English
Language Competition in our district. The contest was divided
into two categories: the lexicalgrammatical competition and the
artistic one entitled “The Unites
States of America in my eyes.”
The aim of this language struggle
is, among others, developing interest in language and realia of the
English-speaking countries among
students of secondary schools in
our district. 3 students of our

school took part in the lexicalgrammatical competition, in
which they had to answer multiple
choice questions and do tasks,
such as gap tests, partial translations or paraphrasing sentences.
The distinction was won by Bartosz Kwiatkowski from class II
TMB. For his view on the USA,
Konrad Kubicz from class I TS
took the third place in the artistic competition. The award ceremony for the students and
expressing thanks for the teachers
will be held in our school on 29
April 2016. We are looking forward to the next editions of the
future language competitions. We
also congratulate our students on
their success.
Polish version of the text:
mgr Dagmara Wiankowska
English translation: Dawid Werens, class II teg, Karolina Zasada, class II teg
Glossary:
*under the auspices of somebody/something – with the help and
support of a particular organization
or person
*aptitude – natural ability or skill,
especially in learning
*comprehension – the ability to understand something
*partake – to take part
*distinction – a special mark given
to a student whose work is excellent

STR. 23

SPORT MECHANIK

Nasze mistrzynie znów na podium
9 kwietnia w Zelowie odbyły się
zawody rejonowe dziewcząt
i chłopców w tenisie stołowym.
,,Mechanik" reprezentował
w nich powiat radomszczański.
Dziewczęta grające w składzie
Kinga Molka, Katarzyna Kowalczyk oraz Klaudia Szumacher zajęły III miejsce.
Przypomnijmy, że zarówno
dziewczęta, jak i chłopcy z Mechanika to tegoroczni mistrzowie
powiatu.
GRATULUJEMY!
Robert Koniarski

"Dziewczyny lubią brąz..."
13 kwietnia sportowe zmagania
w zawodach powiatowych w piłkę nożną podjęły nasze dziewczyny. Ostatecznie zajęły
III miejsce na podium.
Pierwszy mecz w fazie grupowej
przegrały z I LO (0:1), natomiast

drugi wygrały z Ekonomikiem
(1:0). W grze o III miejsce zmierzyły się z Elektrykiem i ostatecznie pokonały rywalki 4:0.

lia Kaczmarczyk, Marika Popiołek, Katarzyna Basińska, Karolina
Botór, Paulina Adamowicz, Natalia Klekowska, Kaja Kusek, Anna
Kowalska, Amanda Kotlarek
W barwach Mechanika zagrały:
Karolina Kubiak, Aleksandra Frą- i Wiktoria Janik. Drużynę prowaczyk, Magdalena Kowalska, Nata- dzi trener Rafał Ozga.
Wiktoria Janik, II lmb

Nigdy się nie poddają!
z większą pewnością
siebie pokonały Atomówki (2:0). Ostatni
mecz kwietnia, niestety, przegrany (1:2),
zamknął drzwi
Wielkim sukcesem była wygrana w walce o I miejsce
z liderem rozgrywek, tym bardziej rozgrywek.
że nasze dziewczyny jako jedyne W maju drużyna zaspośród wszystkich drużyn dały
walczy jeszcze
mu radę (2:0).
o III miejsce. TrzyPo pewnej wygranej z tak trudnym mamy kciuki!
Marzec i kwiecień były dobrym
czasem dla naszych siatkarek:
łatwe zwycięstwo z Drzewniakiem (2:0), następnie z Kamieńskiem (2:1), PG 3 (2:0) oraz
z I LO (2:0).

przeciwnikiem zawodniczki

Klaudia Szumacher, II lmt

WESOŁY
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PseudoHOROSKOP
Baran – w najbliższym czasie pojawi się okazja przeżycia wspaniałej przygody. Nie zastanawiaj się
zbyt długo, bo będziesz mógł co
najwyżej obejść się smakiem.
Działaj spontanicznie. Przede
wszystkim nie myśl o przeszłości,
przyszłość jest ważniejsza.

Lew – nie licz na znajomości. Jeżeli masz coś zrobić, zrób to sam
i sam zbieraj owoce swoich działań. Na pewno Ci się opłaci.
Na początku spróbuj szczęścia
w Lotto, bo gwiazdy sprzyjają
Twojemu szczęściu.

Skorpion – jeżeli tylko zaufasz
swojej intuicji, masz szansę zrealizować świetny plan, który już
wkrótce przyniesie spodziewane
zyski. Trzymaj rękę na pulsie,
a nie przegapisz życiowej szansy.
Strzelec – będziesz w świetnej
formie psychofizycznej. Wykorzystaj ten moment
i pozałatwiaj wszelkie zaległe sprawy.
Zobaczysz, że tym
razem pójdzie Ci jak
z płatka, jednak
bądź rozważny, aby
wszystko się udało.

Byk – ktoś, o kim
już dawno zapomniałeś, zjawi się
niespodziewanie
w Twoim życiu
i zachęci Cię
do zdecydowanego
działania. Efekty
powinny być obiecujące nie tylko
dla Ciebie, ale
i dla innych z Twojego otoczenia.

Koziorożec –
uskrzydlony miłością będziesz mógł
góry przenosić.
Pierwszy raz
Bliźnięta – jeśli
masz jakieś
od dłuższego czasu
oszczędności, w najpoczujesz się nabliższych tygoprawdę świetnie.
dniach nie wydawaj
Nic nie będzie
ich zbyt pochopnie.
w stanie wyprowaNiewykluczone, że już wkrótce
dzić
Cię
z
równowagi.
Doceń to
Panna – przed Tobą nowe możlibędziesz miał szansę korzystnie je wości i szanse. Nareszcie złapiesz i wykorzystaj, jak najlepiej potrazainwestować. Nie bądź rozrzut- wiatr w żagle i osiągniesz zasłużo- fisz.
ny, a z pewnością wyjdzie Ci to
ny sukces. Będzie Ci można tylko
na dobre.
pozazdrościć tego, że w końcu
Wodnik – ostatnie miesiące były
osiągniesz upragniony cel i zasłu- dla Ciebie bardzo męczące, więc
zrób coś dla siebie i wyjedź gdzieś
Rak – ten miesiąc będzie dla Cie- żysz na urlop.
bie ważnym okresem w życiu, podalej, aby odpocząć i poczuć ulgę.
nieważ poznasz kogoś, z kim bę- Waga – postaraj się spojrzeć
Nie czekaj dłużej!
dziesz chciał nawiązać bliski kon- na świat z innej perspektywy,
takt. Bądź otwarty na nowe znajo- a dostrzeżesz zaskakujące rozwiąRyby – to będzie dla Ciebie barmości, a jednocześnie uważaj
zanie problemu, który od jakiegoś dzo udany miesiąc. Przyniesie nana fałszywych przyjaciół. W dzi- czasu nie daje Ci spać. Patrz
gły zwrot wydarzeń, a co za tym
siejszym świecie łatwo dać się
na wszystko wnikliwie, aby nicze- idzie zupełnie nieoczekiwane relaoszukać. Zatem ostrożności nigdy go nie przeoczyć. Pomysł
cje z kimś, kogo ostatnio poznałeś.
za wiele.
na wyjście z kłopotu sam Ci się
nasunie.
„Wróżka”

