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Redakcyjna zmiana warty 

Bo koniec to początek czegoś zupełnie innego. Trzecie klasa, matury, czas 

ciągłego biegu to tu, to tam… I czas mojego pożegnania z „Super-

Mechanikiem”, a trzeba przyznać, że było super :P Troszkę przez te lata 

napisałem, trochę po głowie dostałem, ale najważniejsze, że wielu rzeczy 

przez ten czas się nauczyłem. Życzę powodzenia mojej następczyni i aby 

gazetka była nadal taka, jaka jest. Bo jak nie my, to kto? Dziękuję jeszcze 

raz za wszystko i może w przyszłości pojawi się jakiś wywiadzik, kiedy już 

będę absolwentem tej szkoły, kto wie, kto wie…    

       Adrian Kluska 

Kiedy przekraczamy próg Mechanika, w oczy rzuca się napis: „Być narodo-

wi użytecznym”. Są to słowa wypowiedziane przez naszego patrona — Sta-

nisława Wawrzyńca Staszica. A co jeżeli by trochę zmienić ten cytat? 

„Być szkole użytecznym”. Dbać o jej dobre imię, promować, tworzyć 

wspólnotę, dążyć do rozwijania każdej rzeczy związanej z nią, czyli też 

gazetki szkolnej... Przejmując pieczę nad „SuperMechanikiem”, ślubuję 

dopilnować, aby nasza gazetka pełna była faktów z życia szkoły i zawierała 

szczyptę humoru. Liczę na to, że razem z Wami przyczynię się do utrzy-

mania poziomu gazetki szkolnej. Chwilo, trwaj, artykuły napływajcie, nowi 

redaktorzy przybywajcie! Witam wszystkich oficjalnie jako nowa redak-

torka naczelna „SuperMechanika”.     

      Redaktor naczelna  

       Martyna Flasza 
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Uwaga, Poeci! 

Nasza szkoła już po raz XVII organizuje  

KONKURS LITERACKI NA NAJPIĘKNIEJSZY 
WIERSZ O MIŁOŚCI „SNUĆ MIŁOŚĆ”... 

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest dostarczenie 
do sekretariatu szkoły maksymalnie pięciu wierszy 

w czterech egzemplarzach. Macie na to czas do 14 lutego. 
Pełen regulamin znajdziecie w szkolnej bibliotece.     
Wszelkich informacji udzielają również polonistki, panie 

Marta Presz i Aneta Owczarek 



11 listopada 1918 r. był przełomo-

wym dniem dla całej Europy. To 

właśnie wtedy dobiegła końca 

I wojna światowa, a Polska po 123 

latach niewoli odzyskała niepodle-

głość. Dla upamiętnienia tych wy-

darzeń i poległych walczących 

o wolność patriotów w całej Polsce 

odbywają się liczne uroczystości. 

W Mechaniku tradycyjnie 

w przeddzień rocznicy odzyskania 

niepodległości odbywa się akade-

mia. Tak było również w tym roku. 

Po przemowie wicedyrektora pana 

Pawła Pichita rozpoczął się kon-

cert, podczas którego mogliśmy 

usłyszeć zarówno tradycyjne pie-

śni patriotyczne, jak i te współcze-

sne, m.in. piosenkę z filmu 

„Miasto 44”. Utwory wybrane 

przez panie Anetę Owczarek 

i Martę Presz wykonali uczniowie 

naszej szkoły: Klaudia Szumacher, 

Katarzyna Truchta, Malwina Ma-

tyja, Natalia Maczugowska, Wio-

letta Bus i Bartosz Buczyński. 

Na zakończenie wicedyrektor po-

dziękował zebranym za obecność 

i dojrzałą postawę patriotyczną. 

 Emilia Olbrych, II lmt 
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Zachować ducha patriotyzmu 

Katarzyna Truchta z klasy 

III medialno - turystycznej zo-

stała wyróżniona w Wojewódz-

kim Konkursie Poezji i Pieśni 

Patriotycznej. 

Konkurs odbył się 16 listopada 

w Zespole Szkół Drzewnych 

i Ochrony Środowiska w Radom-

sku. W poezji śpiewanej naszą 

szkołę reprezentowały uczennice 

z klasy III medialno-turystycznej: 

Katarzyna Truchta i Klaudia Szu-

macher, zaś w recytacji - Angeli-

ka Iwanowicz z tej samej klasy, 

Aleksandra Firek (klasa II 

mundurowa), Jakub Maćko-

wiak (klasa geodezyjna) 

i Dominik Włodarczyk - 

uczeń klasy II samochodo-

wej. 

Wyróżniona została Kata-

rzyna Truchta, która zapre-

zentowała piosenkę 

"Tchnienie wolności”. Kasię 

do konkursu zgłosiła pani 

Aneta Owczarek. 

Klaudia Szumacher, III lmt 

Wyróżniona za „Tchnienie wolności” 



Grudzień - ostatni miesiąc ro-

ku, a zarazem jeden z najbar-

dziej wyczekiwanych miesięcy, 

szczególnie przez 

najmłodszych, ze względu na 

Mikołajki (chociaż spora część 

„młodych duchem, a starszych 

w papierach” też bardzo się cie-

szy na myśl o tym święcie). 

Każde dziecko 6 grudnia zosta-

je rozliczone przez Świętego 

Mikołaja, czy zasłużyło na pre-

zent, czy bardziej na rózgę. Pan 

w czerwonym stroju odwiedził 

również naszą szkołę 

(widocznie pomimo skarg na-

uczycieli, nasi uczniowie mu-

szą być wyjątkowo grzeczni) i po-

darował każdemu cukierasa. Słod-

ki upominek dostała również kadra 

nauczycielska. Nie obyło się także 

bez rózg, którymi straszyli nasi 

dyrektorzy w świątecznych sweter-

kach (nawiasem mówiąc, stroje te 

przypadły wszystkim bardzo do 

gustu, gdyż zdjęcie dyrektorów w 

nich, na szkolnym Facebook'u ma 

już ponad 500 „łapek w górę”!).  

Pomachajmy więc wszyscy Miko-

łajowi, podziękujmy za prezenty 

i życzmy mu wesołych świąt!  

Martyna Flasza, II lmt 
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Powiedz wierszyk, a dam ci prezencik 

9 listopada młodzież z Samorzą-

du Szkolnego i Szkolnego Klubu 

Wolontariusza razem z opieku-

nem – panią Agatą Pawłowską 

odwiedziła Dom Dziecka w Dą-

browie Rusiec-

kiej.  

Po ponad godzin-

nej jeździe na-

szym szkolnym 

busem dotarliśmy 

na miejsce. Wrę-

czyliśmy dzie-

ciom prezenty 

w postaci artyku-

łów szkolnych, 

które zbierane 

były przez Szkol-

ne Koło Wolonta-

riatu w ostatnich 

miesiącach.  

Po krótkiej poga-

wędce i kilku wspólnych zdjęciach 

wróciliśmy do szkoły.  

Uczniowie Mechanika wykazali 

się empatią i dobrym sercem, gdyż 

zbiórka poszła bardzo sprawnie, 

a największą nagrodą był uśmiech 

na twarzach dzieci. 

 

Daria Świtoń, II lmt 

Rozdajemy dzieciom uśmiech 



22 grudnia w czwartkowy ranek, 

podczas ostatniego spędzonego 

dnia w szkole przed przerwą 

świąteczną, wszyscy tradycyjnie 

zgromadziliśmy się w swoich kla-

sach, aby wraz z wychowawcami 

w naszym małym "rodzinnym" 

gronie podzielić się opłatkiem 

i wspólnie uczcić nadchodzące 

święta.  

Kilka dni wcześniej ustaliliśmy 

zakres obowiązków, aby każdy 

z nas włożył w przygotowanie spo-
tkania wigilijnego cząstkę siebie. 

Zadbaliśmy o świąteczny wystrój 

sal lekcyjnych - w klasach pojawi-

ły się stoły nakryte śnieżnobiałymi 

obrusami. Postaraliśmy się rów-

nież, aby na stole nie zabrakło tra-

dycyjnych potraw.  

Życzenia, wspólne kolędowanie 

oraz poczęstunek stworzyły świą-

teczną atmosferę.  

   

Weronika Błasiak, II lmt 
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Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy... 

Rok 2016 to wielkie święto 

dla naszego miasta Radomska. 

Obchodzi ono 750-lecie. 

W związku z tak dużą rocznicą 

przez cały rok organizowane by-

ły uroczystości jubileuszowe.  

25 listopada w sali bankietowej 

Patio miała miejsce konferencja 

naukowa „Radomsko-narodziny 

i rozwój miasta z perspektywy 750 

lat istnienia”.  

Przedstawionych zostało18 refera-

tów, które były podzielone na trzy 

części. Mogliśmy wysłuchać wia-

domości m.in. o Sądzie Pokoju 

Radomszczańskiego w XIX w., 

życiu gospodarczym Radomska na 

przełomie XIX/XX w., rozwoju i 

znaczeniu Ochotniczej Straży Po-

żarnej w Radomsku.  Wśród za-

proszonych na wykłady gości nie 

mogło zabraknąć przedstawicieli 

naszej szkoły. Klasa II medialno-

turystyczne wraz z panią Anetą 

Owczarek przyjrzała się Radom-

sku z XIX i XX w.  

Zostało jeszcze trochę czasu do 

końca roku, więc zaśpiewajmy 

razem dla Radomska nie sto, a ty-

siąc lat! 

Martyna Flasza, II lmt 

Jubileusz, o którym należy pamiętać 



7 grudnia miało miejsce podsu-

mowanie działań Polskiego Czer-

wonego Krzyża na V Gali PCK 

w Miejskim Domu Kultury.  

Nagrodzony został wysiłek włożo-

ny w chęć niesienia pomocy innym 

przez osoby wspierające działania 

PCK w Radomsku w roku 2016. 

W wydarzeniu tym nie mogło za-

braknąć naszej szkoły - w końcu 

mamy czym się pochwalić. Nasze 

Szkolne Koło PCK, równorzędnie 

z I LO, zajęło pierwsze miejscu 

w kategorii „Najaktywniejsze Koło 

SK PCK 2016”. Wyróżniającą się 

osobą pośród szkolnego koła jest 

uczennica klasy III lma Karina 

Dzieniarz, która za swoje zasługi 

zajęła pierwsze miejsce w katego-

rii Wolontariusz PCK 2016. 

„Jestem ogromnie dumna, że mło-

dzież angażuje się w działania ko-

ła, chętnie uczestniczy w akcjach, 

w zbiórkach.” Tak działania swo-

ich podopiecznych komentuje 

opiekunka Szkolnego Koła PCK 

pani Renata Koniarska.  

Uczniowie najwidoczniej biorą 

przykład ze swojej opiekunki, któ-

ra za zasługi w realizacji humani-

tarnych celów Polskiego Czerwo-

nego Krzyża otrzymała Odznakę 

Honorową PCK IV stopnia.  

Pomaganie jest rzeczą cudowną, 

rzeczą, która jest praktykowana 

przez naszą szkołę. Miejmy na-

dzieję, że w tej kwestii nic się nie 

zmieni.  

Martyna Flasza, II lmt 
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Jeden cel - pomoc 

Anioły z naszej szkoły 

5 grudnia po raz pierwszy odbył 

się Radomszczański Dzień Wo-

lontariatu. Uroczystość miała 

miejsce w Miejskim 

Domu Kultury.  

W czasie uroczystości 

odbyło się uroczyste 

wręczenie nagród 

dla najbardziej działa-

jących i wyróżniają-

cych się wolontariuszy. 

W wydarzeniu tym 

uczestniczyło również 

nasze Szkolne Koło 

PCK, reprezentowane 

przez Magdalenę Owczarek, Pau-

linę Kuliś, Kasię Nagodzińską, 

Dominikę Minecką, Weronikę Pi-

sarską oraz Sylwię Cichutę. 

Uczennica klasy III lma Joanna 

Śliwakowska otrzymała statuetkę 

anioła i dyplom uznania 

za pracę na rzecz orga-

nizacji PCK. Trzeba 

przyznać jedno - nasza 

szkoła naprawdę chęt-

nie i prężnie uczestni-

czy w działaniach 

na rzecz potrzebują-

cych, za co już niejed-

nokrotnie została na-

grodzona.  

Martyna Flasza, II lmt 



W naszej szkole są osoby, które 

dla każdego mogą być wzorem 

do naśladowania. Do tych osób 

należy między innymi nasza roz-

mówczyni — Kinga Rylik, 

uczennica ostatniej klasy medial-

no-turystycznej. 

 

Po raz pierwszy wystartowałaś 

w konkursie wiedzy o Stanisła-

wie Staszicu, kiedy byłaś w I kla-

sie liceum. Co zachęciło Cię 

do wzięcia udziału w tym kon-

kursie? 

Prawdę mówiąc, była to bardzo 

spontaniczna decyzja. Postanowi-

łam spróbować własnych sił 

i zmierzyć się z tym wyzwaniem, 

a co więcej podszlifować wiedzę 

o naszym patronie. 

W październiku 2015 roku zaję-

łaś drugie miejsce w 22. Edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Wie-

dzy o Stanisławie Staszicu. Co 

czułaś, kiedy wyczytano Twoje 

nazwisko? 

Byłam dumna, że coś takiego osią-

gnęłam, niesamowite przeżycie. 

Czułam się też zobligowana 

względem szkoły, wiedziałam, że 

muszę dać z siebie wszystko. Pa-

miętam jeszcze rozmowę z panią 

Owczarek odbytą tuż przed wyjaz-

dem do Piły. Usłyszałam wów-

czas: „Kinga, trzymamy kciuki. 

Liczymy na Ciebie”. To były dla 

mnie bardzo ważne i motywujące 

słowa, które towarzyszyły mi za-

równo podczas zmagań konkurso-

wych, jak i przy odbiorze dyplo-

mu. 

W kim czułaś oparcie podczas 

zmagań konkursowych? 

Zdecydowanie w pani Pichit, ona 

przygotowywała mnie do konkur-

su, dostarczając niezbędnych mate-

riałów. Była to osoba, która dzięki 

swojej pracy i zaangażowaniu 

przyczyniła się do mojego sukce-

su. 

Jako uczennica klasy III LO 

uzyskałaś tytuł laureata 23. Edy-

cji Ogólnopolskiego Konkursu 

Wiedzy o Stanisławie Staszicu. 

Jak wspominasz udział w tym 

wydarzeniu? 

Jest to niewątpliwie fantastyczne 

doświadczenie, pozostawiające 

niesamowite wspomnienia. Sam 

udział w takim wydarzeniu daje 

możliwość nawiązywania nowych 

znajomości, a przede wszystkim 

zacieśniania współpracy ze szkoła-

mi staszicowskimi. 

Uważasz, że każdy uczeń powi-

nien znać podstawowe fakty 

z życia patrona szkoły? 

Naturalnie, że tak. Uczęszczając 

do szkoły objętej patronatem Sta-

szica, należałoby zaznajomić się 

z podstawowymi informacjami 

dotyczącymi jego sylwetki, był to 

bowiem człowiek niezwykle 

wszechstronny i inteligentny. Oso-

bom bardziej ambitnym polecam 

głębsze zapoznanie się z biografią 

naszego patrona. 

Rok szkolny 2015/16 zakończyłaś 

z jedną z najwyższych średnich 

w całej szkole. Za swoje wyniki 

otrzymałaś stypendium. Sprawi-

ło to, że wzrosła Twoja motywa-

cja do nauki? 

Zdecydowanie tak, gdyż zmotywo-

wało mnie to do dalszych starań 

i utrzymania swojego ubiegłorocz-

nego wyniku. Jednakże nie ukry-

wam, iż zamierzam podnieść sobie 

poprzeczkę i maksymalnie wyko-

rzystać swoje umiejętności. 

Masz jakieś rady dla osób, które 

niechętnie sięgają po książki? 

Myślę, że takie osoby powinny 

znaleźć przedmioty, których nauka 

nie sprawia im większych trudno-

ści i to właśnie im się poświęcić. 

Przedmioty te mogą wpłynąć 

na ich ukierunkowania w dorosłym 

życiu. 

Wielkim krokiem zbliża się poże-

gnanie ze szkołą średnią. Masz 

już jakieś plany na przyszłość? 

Planuję iść na studia powiązane 

z historią, ale na chwilę obecną 

jeszcze nie mam wybranej kon-

kretnej uczelni. 

Dziękuję za rozmowę i życzę Ci 

realizacji planów. 

Rozmawiała - Martyna Flasza, II lmt 
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Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu; dopiero pilna praca 

go obrobi i wartość mu wielką nada 
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Boże Narodzenie to jedno z najważ-
niejszych świąt dla chrześcijan. To czas 

radości, wielkiego oczekiwania na na-
rodzenie się Pana, Zbawiciela, któ-
ry ocali i zbawi nas od grzechu. 

Pierwszym ważnym dniem Świąt Bo-
żego Narodzenia jest Wigilia, podczas 
której wspólnie z najbliższymi nam 

osobami celebrujemy wydarzenia zwią-
zane z przyjściem na świat Pana Jezu-
sa. Nieodłącznym elementem tego dnia 

jest modlitwa, dzielenie się opłatkiem, 
wspólna wieczerza, śpiewanie kolęd 

i rozpakowywanie prezentów, które 
przyniósł nam  „Święty Mikołaj”. 
A kiedy wszystkie niespodzianki zosta-

ną rozpakowane, w późnych godzinach 
wieczornych spotykamy się na  Mszy 
Pasterskiej, aby upamiętnić oczekiwa-

nie i modlitwę pasterzy zmierzających 
do Betlejem. 

   
W Polsce Święta Bożego Narodzenia 
są bardzo celebrowane. Jedną z najbar-

dziej znanych tradycji jest zostawienie 
wolnego miejsca przy stole. Miejsce to 
przeznaczone jest dla strudzonego wę-

drowca. Wolne miejsce przypomina 
również o naszych bliskich, którzy nie 
mogą spędzić z nami tego dnia. Gdy 

na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka, 
to znak, że można zasiadać już do wie-

czerzy. 
  
Nie wszędzie jednak tak samo obcho-

dzi się te święta. Co kraj to obyczaj. 
  
W Hiszpanii odpowiednikiem opłatka 

jest chałwa. Przed Bożym Narodze-
niem każda rodzina hiszpańska zaopa-

truje się w nową szopkę, a wieczerza 
wigilijna rozpoczyna się po pasterce. 
Następnie wszyscy wychodzą na ulice 

oświetlone tysiącami barwnych żaró-
wek, śpiewają kolędy, tańczą i bawią 
się do rana. Prezenty natomiast rozdaje 

się 6 stycznia w święto Trzech Króli. 
  

W Wielkiej Brytanii wigilijny posiłek 
zaczyna się w południe w ścisłym gro-
nie rodzinnym. Obiad, bo trudno tu 

mówić o wieczerzy, składa się z pie-
czonego indyka i płonącego puddingu. 
Wieczorem w Wigilię angielskie dzieci 

wywieszają swoje skarpety za drzwi, 
by nazajutrz rano odnaleźć je wypeł-
nione prezentami. Tu narodził się zwy-

czaj pocałunków pod jemiołą wiszącą 
u sufitu. Taki pocałunek przynosi 

szczęście i spełnienie życzeń. Anglia 
jest też ojczyzną pierwszych  kartek 
z życzeniami. 

  
We Francji świąteczną atmosferę wy-
czuwa się już na kilka tygodni 

przed Bożym Narodzeniem. Wszyst-
kich opanowuje gorączka zakupów. 
Właściciele sklepów prześcigają się 

w pomysłach dekorowania wystaw. 
Ulice miast przystrojone są kolorowy-

mi lampkami i gwiazdkami. Święta 
Bożego Narodzenia pełnią we Francji 
bardzo ważną rolę. Są to święta rodzin-

ne. Francuzi wręczają sobie ręcznie 
robione kartki świąteczne oraz kupują 
prezenty. W przeciwieństwie do Polski 

nie obchodzi się tu Wigilii.  Francuzi 
biorą udział we mszy, a 25 grudnia 

siadają do wspólnego obiadu. W ten 
dzień je się indyka nadziewanego kasz-
tanami i pije dużo szampana. We Fran-

cji dzieci wierzą, że to mały Jezus 
przynosi im prezenty, które w wigilijną 
noc wkłada do bucików ustawionych 

przy kominku. 
  
We Włoszech Święta Bożego Narodze-

nia mają tysiącletnią tradycję. Włosi 
wysyłają wiele kartek z życzeniami 

do rodziny i przyjaciół. 8 grudnia ubie-
ra się choinkę oraz budowane są żłobki 
w kościołach. 24 grudnia obchodzona 

jest Wigilia, podczas której jedzone są 
typowe włoskie ciasta - penettone 
i pandoro, a także nugat, migdały 

i orzechy laskowe. Włosi biorą udział 
w Pasterce. W czasie Bożego Narodze-

nia rozdają prezenty. Centralne ulice 
Rzymu zdobią wielkie choinki. 
 

We współczesnej Rosji bardziej uro-
czyście niż Boże Narodzenie świętowa-
na jest noc z 31 grudnia na 1 stycznia. 

To czas prezentów, które przynoszą 
Dziadek Mróz i jego wnuczka Śnieżyn-

ka. Boże Narodzenie jest obchodzone 
po świętach Nowego Roku, 7 stycznia. 
To święto bardzo radosne, wiele osób 

udaje się wtedy do cerkwi, wszyscy 
składają sobie życzenia. Rozpoczyna je 
uroczysta, rodzinna kolacja, czyli Wi-

gilia. Przygotowuje się postne danie 
z ziaren pszenicy, miodu i kaszy  zmie-
szanymi z migdałowym lub makowym 

mlekiem. Do kaszy dodaje się orzechy 
lub mak. Na rosyjskim stole wigilijnym 

obowiązkowo powinno znaleźć się 12 
dań, m.in. bliny, ryba i mięsa w galare-
cie, pieczyste i pierniki miodowe. Wie-

czerzę wigilijną poprzedza ścisły post, 
który przestrzegany jest aż do pojawie-
nia się pierwszej gwiazdki, symbolizu-

jącej gwiazdę Betlejemską. Do tradycji 
Świąt Bożego Narodzenia należy m.in. 
zapalanie świec w oknach i ognisk na 

ulicach, które mają rozgrzać w zimową, 
mroźną noc narodzone Dzieciątko. 

Dzieci z papierowymi gwiazdami 
i lampionami w rękach pukają do tych 
domów, w których zapalono świece, 

aby złożyć życzenia domownikom, 
zaśpiewać kolędy, a nawet odegrać całe 
przedstawienia. Gospodarze zapraszają 

ich do swojego stołu lub nagradzają 
świątecznymi smakołykami. 

  
W Meksyku już 15 grudnia wiesza się 
pod sufitem piniatę - gliniane naczynie 

wypełnione słodyczami. Pod nią gro-
madzą się dzieci. Jedno z nich rozbija 
piniatę kijem, co rozpoczyna wyścig 

w zbieraniu słodyczy. Głównym da-
niem wigilijnym jest wędzony dorsz 
z papryką i oliwą oraz małymi grzanka-

mi. Podaje się również pieczonego in-
dyka, owoce, słodycze. 

  
Święto Bożego Narodzenia w Stanach 

Zjednoczonych obchodzone jest tylko 

25 grudnia, tradycyjna amerykańska 
rodzina nie obchodzi Wigilii, a 26 
grudnia jest normalnym dniem pracy. 

Nie umniejsza to jednak roli, jaką Boże 
Narodzenie pełni w kulturze USA. 

Każda amerykańska rodzina pieczoło-
wicie i z dużym wyprzedzeniem przy-
gotowuje się do święta. Ulice i domy 

przystrajane są tysiącem migocących 
światełek i lampek. 
  

Wszystkim czytelnikom 

„SuperMechanika” życzę dużo zdro-

wia, sukcesów w nauce, jak i na polu 

zawodowym, abyście zawsze nieśli 

ze sobą pomoc innym, żeby w ten ma-

giczny czas zgasły Wasze spory, masy 

prezentów pod choinką i wszystkiego, 

czego zapragniecie. 

 

Magdalena Widelska, II lmt 

Boże Narodzenie - tradycje i obyczaje  



Wojciech Smarzowski urodził się 

18 stycznia 1963 roku w Korczynie. 

Studiował filmoznawstwo na Uni-

wersytecie Jagiellońskim. Początko-

wo zajmował się filmem dokumen-

talnym, reklamowym i teledyskami. 

Jego działalność reżyserska została 

szybko nagrodzona. Jest trzykrot-

nym laureatem Orła za najlepszą 

reżyserię (2004, 2009, 2011). 

W 2012 roku otrzymał Honorowego 

Solanina „za mocne i bezkompromi-

sowe kino. Za odwagę, konsekwen-

cję i determinację...”.  

W filmach tego reżysera można za-

uważyć, że butelka wódki jest re-

kwizytem obowiązkowym, który 

nakręca akcję. W filmie „Wesele” 

picie jest ukazane jako jeden z we-

selnych rytuałów. Alkohol przedsta-

wił jako katalizator demonów, które 

siedzą w głowie. Lecz głównym bo-

haterem filmu reżyser uczynił pie-

niądze. Smarzowski pokazuje Pol-

skę, która "zwariowała na punkcie 

pieniędzy", to nie tylko Polska pija-

na, ale także skorumpowana i pazer-

na. W filmie w komediowy sposób 

ukazuje naszą chciwość, zachłan-

ność. Mimo licznych gagów i żarto-

bliwych dialogów film daje widzowi 

wiele do przemyślenia.   

„Dom zły” to mistrzowska histo-

ryczno-filozoficzna układanka,. Na 

każdym kroku możemy znaleźć in-

trygę albo występek, demoralizację 

i upadek człowieka. Film opowiada 

historię dwutorowo, liczne retro-

spekcje oraz mnogość wątków po-

bocznych nie pozwalają widzowi ani 

na chwilę odpocząć. Przenosi nas 

w czasy PRL-u, przedstawia sposób 

radzenia sobie władzy z niewygod-

nymi świadkami. Dla tych, którzy 

nie interesują się historią, film ten 

jest po prostu świetnym krymina-

łem. Nazywany jest wręcz najlep-

szym polskim thrillerem.  

„Drogówka” to film o sterowaniu 

społeczeństwem przy pomocy stra-

chu oraz alkoholu. Wszyscy bohate-

rowie piją na potęgę. Reżyser uka-

zuje nam, że nikt nie jest dobry, żad-

nej z postaci nie można nazwać złą 

do szpiku kości, ale trudno też zna-

leźć bohatera cechującego się rycer-

skością. Film pozbawia złudzeń co 

do naszej rzeczywistości, nawet oso-

by powszechnie uważane za prawo-

rządne przedstawione są jako prze-

kupne, chciwe. W świecie przesta-

wionym przez Smarzowskiego rzą-

dzą  łapówki, seks i układy. 

„Róża”  to film poświęcony narodo-

wej traumie, wynikającej z histo-

rycznego gwałtu dokonanego przez 

duże państwa na małych narodach. 

Jest to gorzka lekcja historii. Sma-

rzowski stworzył film o miłości, jed-

nak umieścił ją w trudnych ramach 

czasowych. Wszechobecna prze-

moc, ból, cierpienie przeplecione są 

tutaj z czystą miłością i czułością. 

Film ten pokazuje z całą potworno-

ścią realia tamtejszych czasów, nie 

unika trudnych scen, przez co 

na długo zostaje w pamięci widza.  

„Wołyń” jest jednym z najbardziej 

okrutnych filmów Smarzowskiego. 

Film zaczyna się od… wesela, jed-

nak wraz z końcem zabawy kończy 

się sielanka, a rozpoczyna pokaz 

nienawiści. To portret przerażają-

cych czasów, gdy sąsiad mógł trzy-

mać w wiadrze odrąbaną głowę są-

siada i nic z tym nie można było 

zrobić. Była zbrodnia, lecz nie było 

kary, a obok kiełkowało pragnienie 

zemsty. Smarzowski odsłania ciem-

ną stronę ludzkiej duszy.  

Smarzowski nie tworzy łatwych fil-

mów. Jego ekranizacje na długo za-

padają w pamięć. Można stwierdzić, 

że tworzy ekranizacje o złych lu-

dziach, bez oporów ukazuje ich 

ciemne strony. Filmy te wymagają 

od odbiory wiele uwagi, skupienia 

i zaangażowania. Reżyser nie prze-

milcza niczego, ukazuje zło w czy-

stej postaci. Nie przepuścił żadnej 

okazji, żeby pokazać dramat czasów 

zarówno minionych, jak i obecnych. 

Kino Smarzowskiego nie jest łatwe 

i przyjemne, reżyser nie rozpieszcza 

widza, podając mu proste rozwiąza-

nia. W jego filmach nic nie jest ła-

twe i oczywiste. Nawet bohaterów 

trudno ocenić jako albo złych, albo 

dobrych. Ich zachowanie zależy 

od wielu czynników, które widz mu-

si dokładnie przemyśleć.  

  Dominika Raczyńska, II lmt 
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Reżyser dla wymagających 

12 grudnia w ramach projektu 

,,KinoSzkoła” klasy medialne 

naszego "Mechanika" zostały 

zaproszone na prezentację po-

święconą jednemu z najbardziej 

znanych reżyserów polskich - 

Wojciechowi Smarzowskiemu. 

Warsztaty filmowe poprowadził 

pan Marcin Skorek, który w barw-

ny sposób przedstawił sylwetkę 

artysty, a także pokrótce zaprezen-

tował wiele filmów z jego dorob-

ku. Uczestnicy mogli dowiedzieć 

się, jak wiele prawdy kryje 

w sobie ,,Wołyń”, jaki obraz pol-

skiej policji wyłania się 

z „Drogówki”, a także jak bardzo 

trzymający w napięciu jest ,,Dom 

zły ".    

 Martyna Kryczka, III lmt 

Smarzowski od A do Z 



Witajcie, na wstępie chciałabym 

życzyć każdemu z Was, aby ten 

nowy rok był pełen sukcesów 

i radości, aby spełniły się Wasze 

marzenia i oczywiście wszystkim 

maturzystom - zdania matury 

ze satysfakcjonującym wynikiem.  

Mamy już za sobą pierwszy se-

mestr i mam nadzieję, że wszyscy 

jakoś przez niego przebrnęliście 

i jesteście zadowoleni z rezulta-

tów.  

Przed nami ferie i czas na relaks, 

dlatego znów pojawiam się z pro-

pozycją książki. Tym razem jed-

nak będzie to tematyka wojenna. 

Niektórzy z was zapewne zrezy-

gnowali po tych słowach z dalsze-

go czytania, ale osoby, które się 

tym problemem interesują, 

na przykład ci, którzy zdają roz-

szerzoną historię na maturze, 

na pewno z ciekawością sięgną 

po tę książką. Perełka, którą nie-

dawno udało mi się odkryć, nosi 

tytuł „Moja Odyseja’’ autorstwa 

Adriana Carton de Wiarta. Jest to 

swego rodzaju wyznanie jednego 

z najodważniejszych żołnierzy 

na temat przeżyć wojennych. Tra-

gizm, z jakim się tutaj spotykamy, 

może nami wstrząsnąć i przyzna-

ję, że sama nie raz miałam gęsią 

skórkę, gdy czytałam tę książkę, 

ale mimo to uważam, że jest fan-

tastyczna. W końcu każdy z nas 

powinien pamiętać o tym, co dzia-

ło się w naszym kraju i z jakimi 

trudami musieli się spotkać nasi 

przodkowie. Bohater książki jest 

Brytyjczykiem, który był ranny 

kilkadziesiąt razy, stracił oko, rę-

kę, złamał kręgosłup, a palce dło-

ni obciął sobie sam. Rozbił dwa 

samoloty wojskowe, a nawet 

uciekł z włoskiej niewoli. W 1920 

roku przybył nad Wisłę, gdzie 

miał spędzić tylko trzy tygodnie, 

ale tak pokochał nasz kraj, że zo-

stał w nim o 20 lat dłużej. Miał tu 

u nas swoje małe miejsce, swego 

rodzaju samotnię, która znajdowa-

ła się na mokradłach i można było 

tam dotrzeć tylko łódką. Żył tak, 

aż zastał go wrzesień 1939 roku. 

Jego przeżycia mrożą krew w ży-

łach i czasami miałam wrażenie, 

że w rękach trzymam książkę 

o tematyce fantasy, a nie doku-

mentalną. Dla osób żyjących 

w obecnych czasach jest to często 

niewiarygodne, w jakich warun-

kach żyli ludzie w czasie wojny 

i jak bardzo traumatyczne były te 

przeżycia. W pewnym momencie 

nasz bohater jest na polu bitwy 

i rozmawia z jednym ze swoich 

przyjaciół, który ostrzega go, by 

się schował, ponieważ zaczyna się 

ostrzał, a jego nic nie chroni. Za-

nim główny bohater zdąży odpo-

wiedzieć swojemu przyjacielowi, 

ten już nie żyje, a on sam zostaje 

odrzucony siłą pocisku i dostrze-

ga, że jego dwa palce u dłoni wi-

szą bezwładnie. Postanawia po-

prosić lekarza o amputację, ten 

jednak odmawia, więc generał 

Adrian sam je sobie urywa, nie 

czując przy tym bólu, jak twier-

dzi. Generała Wiarta za swojego 

przyjaciela uznawali tacy ludzie, 

jak Winston Churchill, Charles de 

Gaulle oraz Józef Piłsudzki.  

Polecam wam tę książkę z całego 

serca. Przypominają mi się słowa, 

które widnieją na jednej ze ścian 

w Auschwitz: „Kto nie pamięta 

historii, skazany jest na jej po-

nowne przeżycie’’ – George San-

tayana, więc nie pozwólmy sobie 

na zapomnienie. Mam nadzieję, 

że chociaż część z was spędzi 

chwilę w swoim życiu z tą lub 

inną książką o takiej tematyce. 

Przecież warto jest czytać, 

a w tym przypadku można połą-

czyć przyjemne z pożytecznym.  

Chciałabym Wam życzyć również 

dużo relaksu i dobrej zabawy 

w ferie. Ładujcie akumulatory 

na następny semestr. Czeka nas 

w nim dużo rewelacji i mordercza 

walka o cudne świadectwa. Odpo-

czywajcie, moi mili, a ja obiecuję, 

że w następnym semestrze znów 

pojawię się z jakaś książką 

dla Was.    

Patrycja Gawińska, III lmb 
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Przeczytałam - polecam! 
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Bo to co nas podnieca, to się nazywa 

kasa, a kiedy w kasie forsa, to sukces 

pierwsza klasa. Bo to co nas podnie-

ca, to czasem też jest seks... - Tymi 

zabawnymi i - jakże szczerymi - sło-

wami pięknej, kultowej piosenki wi-

tam państwa w najnowszym odcinku 

mojego przebojowego programu 

"Dzień dobry, Polsko!". Przygotowa-

łem bezlik porywających i efektyw-

nych atrakcji, które na pewno umilą 

państwu dzisiejszy poranek. Nie obej-

dzie się bez spontanicznych emocji, 

dynamicznych zwrotów akcji, tanecz-

nego szału, gorących kobiet i... no 

właśnie, czeka także na państwa nie-

samowita niespodzianka, więc zo-

stańcie z nami! W oczekiwaniu 

na porządną dawkę rozrywki zapra-

szam na krótki koncert hiphopowej 

grupy "HWDP", która zajmuje się 

ostatnio aranżacją muzyki poważnej. 

Swoją drogą, świetnie połączenie! 

Pamiętajcie. Tylko my powiemy 

wam, co jest dziś na czasie.  

     Kalejdoskopowe światła reflekto-

rów rozbłysnęły po studiu jak fajer-

werki w sylwestra. Atidio (dekoduj!), 

prowadzący program, po wygłoszeniu 

prelekcji wbiegł między ludzi stoją-

cych na widowni i tańczył jak Fred 

Astaire. Czasami, chyba zupełnie 

przypadkowo, podskakiwał i uderzał 

podeszwą buta twarze znajdujących 

się najbliżej ludzi. W ogóle im to nie 

przeszkadzało, nie denerwowało ich - 

wręcz przeciwnie. Zaświecały się im 

oczy, jakby ktoś wcisnął im pod po-

wieki srebrne monety, wyprawiając 

ich w ostatnią drogę (ale czy można 

zabić martwych ludzi?). Szeroko 

otwierali usta, prezentując uzębienie 

człowieka chronicznie chorującego 

na szkorbut. Promiennie uśmiechnięci 

kołysali się w rytm muzyki. Szczęśli-

wi i zadowoleni. Ukontentowani, bo 

przyszli do telewizji, żeby zobaczyć 

sławną osobę. A to, że ta osoba bez-

karnie okładała kopniakami ich zbla-

zowane mordy, nie grało żadnej roli. 

Byli uczestnikami swojego rodzaju 

liturgii. Patrzyli na złotego cielca, 

na jego Rolexa, na garnitur Versace. 

Ich hipnotyczne spojrzenia utkwione 

w Atidio sprawiały wrażenie, jakby 

oglądali science-fiction albo jakby 

czytali Lema: "Myślę, że oni zrobili 

okropną rzecz. Oni zabili w człowie-

ku – człowieka. " Niestety, nikt nic 

nie rozumiał. Chciałem wyjść, uciec. 

Ruszyłem przez tłum, rozpychając się 

łokciami i rzucając anachroniczne 

"Przepraszam". Nigdzie nie było 

drzwi z napisem "EXIT".  

     - Wspólnie ruszamy pociągiem 

do gwiazd, bo już za chwilę pojawi 

się mój znakomity gość. Piękna, cza-

rująca, królowa królowych - tak, tak, 

wiecie, o kim mówię. A motorniczym 

będę ja, Atidio. Przypominam, że 

od początku programu możecie 

na bieżąco komentować naszą zaba-

wę na stronie internetowej: 

"www.niktniewkladatyluglupotdoglo

wycoja.pl". Bo jak wiecie: "Dzięki 

rozpowszechnieniu mediów można 

dziś czytać, pisać i publikować, nie 

przestając być analfabetą". Oczywi-

ście, mój show odnotuje wielkie po-

parcie i zbierze pochlebne komenta-

rze, bo negatywne uwagi będą auto-

matyczne usuwane. Nikt poza mną 

nie potrafi tak fałszować (może jesz-

cze Edyta Górniak i CBOS). O, już 

jest! Długo wyczekiwana, piękna jak 

zawsze, w koronkowej bieliźnie 

"Victoria Secret", F.D.C.D.D! 

F.D.C.D.D., wyglądasz olśniewająco! 

Opowiesz nam coś o sobie? 

    - Cogito ergo sum. 

    - Czy żartujesz sobie ze mnie 

i z telewidzów? Co się tak głupio 

uśmiechasz? Co oznaczają te słowa? 

    - Nie mam pojęcia. Usłyszałam je 

przypadkiem.  

    - Aha. Nieważnie. Pora na niespo-

dziankę! Przygotowałem coś napraw-

dę extra, coś nieziemskiego. Za mo-

ment wylosujemy spośród widowni 

znajdującej się w studiu jednego męż-

czyznę. I ten mężczyzna będzie mógł 

zażądać od F.D.C.D.D., czego tylko 

zechce... Doskonale wiecie, co mam 

na myśli. Musicie przyznać, że to 

bomba. Nasz program pokazuje, jak 

współcześnie powinni wyglądać sza-

nujący się i nowocześni ludzie. 

Wszystko co robimy, robimy dla was. 

Dostarczamy hedonistycznych uciech 

wyższej klasie niższej. Jesteśmy mo-

ralną busolą, wyznacznikiem tego, 

jakim trzeba być człowiekiem. Pstry-

kam palcami i zapada ciemność. 

Przygotujcie się na wielkie emocje...  

     Miliony ludzi przed telewizorami -  

zbyt skacowani po sobotniej imprezie 

lub zbyt leniwi, by zająć się czymś 

pożytecznym - oglądają ten program. 

W tym momencie oczy wyskakują im 

z orbit jak postaciom z kreskówek 

Disneya. Nie mają zamiaru poszerza-

nia swojej wiedzy o świecie, tę wie-

dzę dostają gotową, podaną na srebr-

nej tacy. Lansowanie określonego 

sposobu myślenia i modelu zachowań 

prowadzi do odebrania jednostce pra-

wa głosu, niezależności i intymności. 

Wydobywanie ze "znanych osobisto-

ści" cech, których pożądają ludzie, 

spłyca wiarygodność pojedynczego 

człowieka, odbiera mu oryginalność. 

Porzucenie kultury na rzecz kiczowa-

tych wytworów zawartych w me-

diach, staje się narzędziem dehumani-

zacji społeczeństwa. Ludzie w takim 

społeczeństwie przypinają księżyce 

krążące po elipsach swoich macierzy-

stych planet - Atidio i F.D.C.D.D. 

Trzeba się tak samo ubierać, tak samo 

zachowywać, słuchać takiej samej 

muzyki, żeby znaleźć się w peryhe-

lium. Mimo że jest to dla nich trudne, 

czasami wręcz drażniące, pragną 

zharmonizować swoje życie 

z "etosem" płynącym explicite z ta-

kich właśnie jak powyższy progra-

mów. Nie można robić inaczej, trzeba 

często działać wbrew sobie, bo 

w przeciwnym razie znajdziemy się 

w aphelium. Cały współczesny 

świat, nomen omen, Ziemia, porusza 

się wokół Słońca - Mediów. Świat 

zza ekranu, wirtualna przestrzeń nie 

są dodatkiem do kultury, ale jej fun-

damentalnym elementem. I nie da się 

już tego zmienić. Forma i jakość 

przekazu, które otrzymują odbiorcy, 

zostawiły tylko trzeci człon z senten-

cji Kartezjusza.  

     Rok 2016 rokiem Krzysztofa Kie-

ślowskiego. Z chęcią przypomniał-

bym sobie Trzy Kolory albo Przypa-

dek. Niestety. Tylko F.D.C.D.D.  

Mokry 

Dzień dobry, Polsko!  

http://www.niktniewkladatyluglupotdoglowycoja.pl%2C/
http://www.niktniewkladatyluglupotdoglowycoja.pl%2C/


The finale of the Multimedia 

Competition on English-speaking 

Countries took place on 5th De-

cember 2016 at Stanisław Staszic 

Upper-Secondary School Com-

plex No. 1 in Radomsko. The win-

ners from middle and secondary 

schools of Radomsko County pre-

sented their view on chosen 

aspects of English-speaking coun-

tries in the form of multimedia 

presentations, thereby introducing 

the knowledge of Great Britain, 

the United States, Australia or 

New Zealand to the assembled 

audience and tutors. This year’s 

most popular country was Austra-

lia, however the information about 

geography, history, culture and 

also flora and fauna of other En-

glish-speaking countries was pre-

sent, too. It is impossible not to 

mention the participants' innova-

tive approach to the topic, as three 

presentations were prepared in 

Prezi programme and some conta-

ined interesting videos. 

The competition was organised by 

an English teacher, Mrs Dagmara 

Wiankowska and the finale was 

held by Kamil Morawiec, with the 

additional support of Natalia 

Kaczmarczyk from class 4 TSG. It 

was conducted in the interesting 

form of audience-presenter inte-

raction. The winners proved that 

not only the form of the presenta-

tion, but also the way of presen-

ting it and high level of English 

skills matter. 

Winners – Middle School: 

1st prize: Julita Podolska, Włady-

sław Stanisław Reymont State 

Middle School in Kobiele Wielkie 

2nd prize: Katarzyna Sukiennik, 

State Middle School No. 4 in Ra-

domsko 

3rd prize: Jan Pawelec, Władysław 

Stanisław Reymont State Middle 

School in Kleszczów 

3rd prize: Tomasz Janich, Maria 

Konopnicka State Middle School 

in Lgota Wielka 

special award: Marta Gąciarek, 

Władysław Stanisław Reymont 

State Middle School in Kleszczów 

Winners – Secondary School: 

1st prize: Żaneta Zakrzewska, Se-

condary School No. 2 in Radom-

sko 

2nd prize: Aleksandra Bartosik, 

Secondary School No. 1 in Ra-

domsko 

3rd prize: Aleksandra Trachta, Se-

condary School 

No. 2 in Radom-

sko 

As befits the na-

me of the compe-

tition,the winners 

were awarded 

with power banks 

and books and 

they hope for 

another edition 

next year.  

text: Dagmara 

Wiankowska 
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Jak wynika z badań Link4 13% 

polskich kierowców przyznaje, że 

poślizg samochodu na śliskiej na-

wierzchni w zimie stanowi dla nich 

poważny problem. Jak sobie z tym 

poradzić? 

Najlepszą formą radzenia sobie z pro-

blemem jest prewencja. W naszym 

przypadku jest to jazda defensywna. 

Należy dostosować prędkość do wa-

runków panujących na drodze i zro-

bić wszystko, by do poślizgu nie do-

szło. Czasem łatwiej powiedzieć, niż 

zrobić. Jazda zimą jest zdecydowanie 

trudniejsza niż latem przez zmieniają-

ce się warunki. Nawierzchnia może 

być sucha, mokra, ośnieżona lub ob-

lodzona. Najgorszy jest tzw. czarny 

lód. Kiedy kierowca ma 

wrażenie, że jedzie 

po mokrej nawierzchni, 

w rzeczywistości jest ona 

pokryta cienką warstwą 

lodu. W takich warunkach 

konieczność nagłego ha-

mowania może skończyć 

się stłuczką, lub co gorsza 

wypadkiem. 

Aby zapoznać się ze sta-

nem nawierzchni podczas 

jazdy, można od czasu 

do czasu sprawdzać przy-

czepność w granicach 

naszego stylu jazdy 

i oczywiście rozsądku. Ruszanie 

spod świateł, czy hamowanie to do-

skonała okazja, by sprawdzić, jak 

zachowuje się nasze auto. Mocniejsze 

wciśnięcie pedału gazu podczas ru-

szania czy przyspieszania da nam 

pojęcie o przyczepności. Podobna 

sytuacja jest podczas hamowania. 

Jeśli za nami jest luźniej i nieco moc-

niejsze wciśnięcie hamulca nie spo-

woduje zagrożenia, możemy przyha-

mować nieco mocniej niż zazwyczaj. 

Znając przyczepność auta łatwiej bę-

dzie nam dostosować prędkość i od-

stęp od poprzedzającego samochodu 

na danym odcinku. 

Ciągłe badanie przyczepności nie jest 

aż tak bardzo wymagane. Może to się 

jednak przydać, gdy wjeżdżamy 

na drogę „innej kategorii odśnieża-

nia”. Jednocześnie najważniejsze jest, 

by te próby nie miały wpływu na in-

nych uczestników ruchu. Jeśli nie 

czujemy się pewnie wjeżdżając 

na „nową” nawierzchnię (np. z mo-

krej na ośnieżoną) i ze względu 

na ruch nie możemy sprawdzić przy-

czepności, zwolnijmy do prędkości 

którą uznamy za bezpieczną. Zimą 

na śliskich nawierzchniach kierowcy 

są bardziej wyrozumiali i jeśli uznają, 

że to dla nich za wolno najczęściej 

po prostu nas wyprzedzą. 

Poślizg to utrata przyczepności 

przez co najmniej dwa koła. W przy-

padku samochodów podstawowy po-

dział pod względem utraty przyczep-

ności to podsterowność i nadsterow-

ność. Wbrew obiegowym opiniom 

podział ten nie zależy ściśle od rodza-

ju napędu. Inżynierowie, manipulując 

położeniem środka ciężkości (rozkład 

mas pomiędzy osie) i kątem znosze-

nia kół, mogą każde auto uczynić 

nad- lub podsterownym (znaczenie 

ma też ciśnienie w oponach). Dziś 

większość samochodów, nawet tych 

tylnonapędowych, konstruuje się tak, 

by w większości przypadków (stała 

prędkość pokonywania łuku) były 

podsterowne. Dlaczego? Kierowca 

zaskoczony poślizgiem odruchowo 

puszcza pedał gazu. Samochód traci 

prędkość i po chwili odzyskuje przy-

czepność. Dobrze jest też nie zwięk-

szać kąta skrętu kół, gdyż to utrudnia 

odzyskanie stabilnego toru jazdy. 

Nadsterowność w samochodach 

z przednim napędem (z definicji pod-

sterownych) też się pojawia. Pierw-

szy przypadek to mocne obciążenie 

tylnej osi (ciężki bagaż w kufrze). 

Może wtedy dojść do zarzucenia ty-

łem, czyli nadsterowności nawet 

na suchej nawierzchni. Znany z ta-

kich tendencji był Fiat Siena. Drugi 

przypadek to konieczność ominięcia 

przeszkody i powrót na własny pas 

ruchu, czyli tzw. test łosia. Na bardzo 

śliskiej nawierzchni wystarczy mocne 

szarpnięcie kierownicą. Może to do-

prowadzić do silnej nadsterowności 

często kończącej się ustawieniem 

auta bokiem lub dalszym obrotem 

samochodu wokół własnej osi. Co 

wtedy robić? Powinni-

śmy błyskawicznie 

skontrować, czyli skrę-

cić koła - w tę stronę, 

w którą ucieka tył. By 

to dobrze zrobić, po-

trzebny jest refleks 

i umiar. Refleks - by nie 

spóźnić reakcji, umiar - 

by z nią nie przesadzić. 

Jeśli się spóźnimy, nie 

wygasimy w porę pośli-

zgu. Jeśli przeholujemy 

- wpadniemy w kolejny 

- jeszcze głębszy. Naj-

gorsze, co można wtedy 

zrobić, to gwałtownie hamować. Le-

piej wraz z kontrą dodawać gazu - 

w aucie tylnonapędowym z umiarem, 

w przednionapędowym bardziej zde-

cydowanie. 

W teorii wszystko wygląda łatwo 

i przyjemnie, ale praktyka jest o wiele 

trudniejsza. Wie o tym każdy, kto 

celowo wprowadził auto w poślizg. 

Jednak opanowanie samochodu 

w takich warunkach jest czasami bar-

dzo trudne. Najlepiej przeznaczyć 

kilkaset złotych na kurs w szkole do-

skonalenia jazdy. To mniej niż straci-

my, rozbijając własny samochód. Je-

śli jest to niemożliwe, powinniśmy 

chociaż poznać swoje auto. Najlepiej 

znaleźć kawałek pustego placu pokry-

tego śniegiem i na nim sprawdzić 

jego zachowanie.  DD 
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Jak wyjść z poślizgu, nie ulegając wypadkowi drogowemu? 



S P O R T  M E C H A N I K  S T R .  1 4  

Mówią, że liczba 13 to pech! Nie-

prawda! Właśnie tego dnia odbyły 

się zawody powiatowe w tenisa 

stołowego dziewcząt. Reprezenta-

cja Mechanika w składzie: Kinga 

Molka, Katarzyna Kowalczyk, 

Klaudia Szumacher zajęła drugie 

miejsce i tym samym zapewniła 

sobie awans do reprezentowania 

naszej szkoły w zawodach rejono-

wych w Zelowie.  

Sukcesem może pochwalić się 

również mę-

ska reprezen-

tacja w skła-

dzie: Mateusz 

Winkler, Se-

bastian Kacz-

marek, Domi-

nik Szczęsny, 

która nie mia-

ła drogi usła-

nej różami, 

ponieważ roz-

poczęła ona 

rywalizację 

w tzw. grupie 

śmierci, jed-

nak pokonała 

reprezentację 

Ekonomika 

i Elektryka. 

W półfinale 

nasi chłopcy 

zmierzyli się 

z sąsiednią 

szkołą- 

Drzewniakiem, który nie potrafił 

zatrzymać naszych. W finale po-

nownie trafiliśmy na drużynę Eko-

nomika i tym razem Mechanik 

pokazał swoją przewagę nad ry-

walami. Tym samym męska repre-

zentacja zapewniła sobie pierwsze 

miejsce oraz obronę tytułu mi-

strzowskiego. Gratulujemy! 

 

Patrzcja Depta, II lmt  

MECHANIK NA MEDAL! 

 

Nasza szkoła wzięła udział w Radomszczań-

skim Biegu Niepodległości, aby uczcić w ten 

sposób tak ważne  dla nas, Polaków, święto. 

W kategorii chłopcy: 

II miejsce zajął Jakub Ososiński  

IV miejsce- Bartłomiej Kempa 

VI miejsce- Andrzej Krawczyk 

W kategorii dziewcząt zaś w tym biegu repre-

zentowała nas Izabela Matuszczak, która zajęła 

V miejsce. Serdecznie gratulujemy! 

   Patrycja Depta, II lmt 

 

BIEG NIEPODLEGŁOŚCI! 



Dlaczego warto pomagać? 
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Ponieważ jesteśmy bardzo różni, dla-

tego też powody, dla których poma-

gamy innym, są różne. Niektórzy, 

pomagają, bo nie potrafią inaczej żyć, 

inni ponieważ chcą w ten sposób 

spłacić dług, podziękować za to, co 

otrzymali całkiem bezinteresownie od 

obcych ludzi. Pomagamy, bo chcemy 

myśleć o sobie dobrze. Mamy potrze-

bę poprawienia sobie nastroju, poczu-

cia się szlachetnym człowiekiem, czy 

dla uzyskania przekonania, że jeste-

śmy dla kogoś ważni, że możemy się 

na coś przydać. 

Czy wiedzieliście o tym, że pomaga-

jąc innym, zyskujemy realne korzyści 

i dla zdrowia? 

Pomagasz? Przedłużasz sobie życie 

Badania przeprowadzone w 2013 ro-

ku wskazują, że wolontariat może 

wydłużać życie. Według niektórych 

statystyk, angażując się w pomoc in-

nym, można zmniejszyć śmiertelność 

o 22%. Wystarczy w ciągu roku po-

świecić ok. 100 godzin dla drugiego 

człowieka i korzyść dla zdrowia jest 

zauważalna. Jedyne o czym 

warto wiedzieć, to fakt, że 

pomoc powinna być syste-

matyczna i rozłożona w 

czasie.  

Masz lepsze samopoczucie 

Warto pomagać, bo w ten 

sposób poprawiamy sobie 

samopoczucie. To dlatego, 

że szlachetne gesty mają 

wpływ na wydzielanie do-

paminy, ważnego neuro-

przekaźnika. Naukowcom 

udało się ustalić, że wystarczy pięć 

małych aktów dobroci (nawet drob-

nych: pomoc przy niesieniu zakupów, 

wniesienie wózka dziecięcego, prze-

puszczenie w kolejce) w ciągu tygo-

dnia powtarzanych przez sześć tygo-

dni, by zauważyć pozytywne zmiany 

w samopoczuciu. Poza tym osoby 

pomagające innym są mniej narażone 

na wystąpienie depresji i wypalenia 

zawodowego. 

Mniejsza samotność 

Pomaganie innym pozwala wyjść do 

ludzi, zwiększyć liczbę kontaktów, 

ułatwia znalezienie pokrewnej duszy. 

To bardzo cenna korzyść dla zdrowia. 

Na przykład wolontariat motywuje do 

pracy nad sobą, poszerza sieć kontak-

tów, pozytywnie nastraja oraz daje 

wsparcie do radzenia sobie z codzien-

nymi kłopotami. 

Niższe ciśnienie krwi i mniejszy ból 

Samotność podobnie jak i palenie 

papierosów przyczynia się do wyso-

kiego ciśnienia krwi, zwiększa ryzy-

ko wystąpienia ataków serca, udarów 

mózgu i otępień. Naukowcy wskazu-

ją, że pozytywny wpływ pomagania 

może mieć związek z redukcją stresu. 

Poza tym w przypadku chronicznego 

bólu można zmniejszyć pojawiający 

się dyskomfort, decydując się na po-

moc osobom, które cierpią z powodu 

tej samej lub podobnej choroby. Oso-

by wspierające psychicznie innych, 

poprawiły również swoje samopoczu-

cie. 

Wszystkie powyżej omówione korzy-

ści dla zdrowia  występują,  gdy po-

magamy w sposób raczej zaangażo-

wany i regularny. 

Pomoc innym nadaje życiu głębszy 

sens, sprawia, że można poczuć, po 

co się żyje. Nigdy też nie wiadomo, 

jak potoczy się nasze życie i czy sami 

nie będziemy w takiej sytuacji, że 

potrzebna nam będzie pomoc. Świet-

nym dowodem na to, że i my potrafi-

my pochylić się nad życiem i zdro-

wiem drugiego człowieka, są liczne 

akcje charytatywne organizowane 

w naszej szkole.  

Wierzę, że to co dajemy, wróci 

do nas prędzej czy później. Pomaga-

jąc bezinteresownie, sprawiamy, że 

nasz świat staje się bardziej ludzki, 

przyjazny, nie jest bezdusznym miej-

scem, w którym rządzi tylko pie-

niądz. Nawet najmniejsza pomoc jest 

cegiełką, która buduje lepszy świat.  

Zachęcam do pomocy słabszym 

i chorym. Można to zrobić już 15 

stycznia 2017 roku. 

 Pedagog Agnieszka Kułak 

Już po raz drugi w naszej szkole został zorganizowany Dzień Dawcy Szpiku. Akcja cieszyła się ogromnym 

zainteresowaniem wśród młodzieży. W tym roku 36 osób zdecydowało się zostać potencjalnymi dawcami 

szpiku. W ubiegłym roku liczba chętnych osób wynosiła 30.  

Projekt ma na celu  pokazanie, jaką moc ma pomaganie innym. Im większa liczba chętnych, aby zostać 

dawcą, tym większa szansa na uratowanie życia chorej osobie. Każdy w wieku 18-55 lat, o wadze powyżej 

50 kg, jeśli nie choruje na przewlekłe choroby, może zostać dawcą.   Paulina Dubielska, II lmt 

Pomagać każdy może 



Koziorożec — wkraczaj w nowy rok 

radośnie i z podniesionym czołem. 

Przed Tobą bardzo pomyślny okres. 

Zakochasz się, zanim nadejdzie wio-

sna.  

Wodnik — rok z „7” na końcu będzie  

dla Ciebie pomyślny. Ktoś bardzo 

Cię kocha i ta miłość pomo-

że pokonać wszystkie 

trudności, nawet jeśli cza-

sem niełatwo w to uwie-

rzyć. Będziesz szczęśliwy! 

Ryby — noc sylwestrową 

spędziłeś w szampańskim 

nastroju, ale trzeba wra-

cać do obowiązków. Ten 

rok zmusi Cię do podjęcia 

bardzo ważnej życiowej 

decyzji. Zaufaj intuicji. 

Wszystko będzie dobrze. 

Baran — nie zapominaj 

o tym, co w życiu najważ-

niejsze: o rodzinie, przyjaciołach, 

ukochanej osobie. W tym roku szy-

kują się duże zmiany w Twoim życiu 

zawodowym. Nie bój się podjąć ryzyka. 

Byk — to będzie rok życiowych 

zmian. Zbyt długo zwlekasz 

z decyzją. Rodzina dobrze Ci radzi. 

Weź sprawy w swoje ręce, 

a wszystko się ułoży. 

Bliźnięta — uśmiechaj się często, 

okazuj życzliwość innym, bo dobro 

zawsze wraca. Przekonasz się o tym 

szybciej, niż się spodziewasz. Nie 

bój się wyzwań. Zaryzykuj, to odpo-

wiedni moment na wprowadzenie 

zmian w życiu. 

Rak — nie martw się, nadchodzą 

dobre zmiany. Nie unikaj podejmo-

wania decyzji. Przemyśl wszystko 

dokładnie, doradź się przyjaciół, 

na nich zawsze możesz liczyć. 

Lew — zrób wszystko, aby spełnić 

noworoczne obietnice. Gwiazdy Ci 

sprzyjają, więc działaj. Uważnie się 

rozejrzyj, ktoś bardzo za Tobą tę-

skni. Nie odrzucaj tego uczucia. 

Panna — nie smuć się już dłużej, nie 

ma sensu wciąż rozpamiętywać nie-

powodzeń. Wyciągnij wnioski 

na przyszłość i nie podejmuj po-

chopnych decyzji. Przemyśl wszyst-

ko dokładnie. Przed Tobą dobry rok. 

Uda Ci się rozwiązać wszystkie pro-

blemy. 

Waga — miłość puka do 

Twego serca. Wpuść ją 

do środka. Nadchodzi 

wspaniały rok. Zakochasz 

się z wzajemnością, roz-

wiążesz szkolne problemy, 

a do tego przeżyjesz wa-

kacje swojego życia.  

Skorpion — ten rok będzie 

należał do Ciebie! Wresz-

cie wszystko ułoży się 

po Twojej myśli. Koniec 

ze zmartwieniami, możesz 

spać spokojnie. Uwierz 

w siebie! Zobaczysz, wiara czyni 

cuda. 

Strzelec — zastanawiasz się, co 

wam ten rok przyniesie? Szczę-

ście... i miłość. Jeszcze więcej miło-

ści… Uwierz w końcu w ten mały cud. 

Pamiętaj, będzie słońce! Powtarzaj 

to sobie codziennie. Z taką wiarą 

wszystko się uda.  

   „Wróżka” 

PseudoHOROSKOP 

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

ZASŁYSZANE - PRZECZYTANE 

„Ferdydurke” - wersja najnowsza ;) 

Ferdydurke zawsze wieczorami siadała na krześle i czytała książki. Była ona również urzędni-

kiem, zajmowała się spisem ludności. Sądzę, że to dzięki temu, że czytała dużo różnych ksią-

żek o tematyce związanej z biedą. 


