Gazetka szkolna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4

czyli Nigdy nie rób tego, czego później będziesz Ŝałował!

14 października - Dzień Edukacji Narodowej
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty
Ŝyczymy duŜo szczęścia i radości z wykonywanej pracy,
sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów.
Rok 2009/2010 nr 1
Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest
w większości krajów na wrzesień - październik
świecie w róŜnych termiW tym numerze:
nach (np. w Argentynie DEN
1
11 września, w Brazylii Otrzęsiny
2-4
15 października, w ChiSprzątanie świata
5
nach 10 września) zwiąMiędzynarodowy Dzień
zanych, podobnie jak w Mediacji
6-7
Polsce, z lokalnymi wy- Pierwsze wraŜenia
pierwszych klas
8
darzeniami.
9-10
O wspomnienia na Tonsil
temat swoich nauczycieli
poprosiłyśmy absolwenta
naszej szkoły, pana Stanisława Hasa.
- W którym roku zakończył pan edukację
w naszej szkole?
S.H.: W 1961 roku.

Dzień Edukacji Narodowej to święto
wszystkich pracowników oświaty obchodzone w dniu 14 października. Na mocy
artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznica
utworzenia Komisji Edukacji Narodowej
(14 października) została uznana za oficjalne święto wszystkich pracowników
oświaty
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- Jak wspomina pan czas spędzony w szkole?
S.H.: Szkołę wspominam bardzo dobrze.
Miła atmosfera, Ŝyczliwi nauczyciele,
przesympatyczni ludzie w klasie - o takich
rzeczach pamięta się całe Ŝycie.
- Minęło juŜ tyle czasu. Czy utrzymuje pan
wciąŜ kontakt ze swoją klasą?
S.H.: Tak, oczywiście, nadal utrzymujemy
kontakt, niestety, nie ze wszystkimi, ale
staram się spotykać z dawnymi znajomymi
z MECHANIKA.
- Czy jeśli mógłby pan cofnąć czas, wróciłby pan do czasów szkolnych?
S.H.: Chętnie wróciłbym do szkoły, poniewaŜ za tamtych czasów było inne Ŝycie.
- Których nauczycieli wspomina pan najlepiej?
S.H.: Hm… Byłego dyrektora pana NoŜewskiego, który uczył rysunku technicznego i maszynoznawstwa oraz pana GwiŜdŜa od WF-u. Byli to nauczyciele wymagający i rygorystyczni, a dyscyplina w klasie
- obowiązkowa.
- Patrząc na sposób nauczania dawniej
i dziś, co się zmieniło?
S.H.: Za rozmowy na lekcjach ponosiliśmy
surowe kary, ale nikomu to nie przeszka-

dzało. Bicie po dłoniach linijką i ciąganie
za uszy, to tylko jedne z wielu kar. Oczywiście, kiedy linijka się połamała, trzeba
było przynieść nową. Teraz wspominam to
z uśmiechem na twarzy.
- Gdy nadszedł czas matury, jakie przedmioty pan zdawał?
S.H.: Język polski i matematykę.
- Jakich rad udzieliłby pan przyszłym maturzystom?
S.H.: NajwaŜniejsze jest to, Ŝeby się nie
denerwować. Wiem, Ŝe łatwo tak mówić,
ale nadmierny stres jest naprawdę zbędny.
Watro uczyć się teŜ systematycznie, a nie
dzień lub dwa przed maturą.
- Dziękujemy bardzo za wywiad.
Mamy nadzieję, Ŝe dzięki wypowiedzi absolwenta naszej szkoły wielu
uczniów zda sobie sprawę z tego, Ŝe warto
się uczyć i podąŜać w Ŝyciu za swoimi pasjami i zainteresowaniami. Wybór szkoły
jest trudny, ale potem nauka w dobrze wybranej szkole moŜe okazać się przyjemnością, a nie przykrym obowiązkiem.
Kasia S. i Magda H.

3 września 2009 roku z pewnością
wpisze się na stałe do pamięci wielu
uczniów Mechanika. Mowa tutaj oczywiście o klasach pierwszych, które przeszły
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„chrzest bojowy” na uczniów naszej
szkoły. Miało to miejsce na sali gimnastycznej. Cała „heca” rozpoczęła się
o 1030. Wtedy to zaczęły schodzić się kla2

sy nieświadome tego, co przygotowali
dla nich starsi koledzy. Na szczęście
otrzymali miłą niespodziankę. Po tym,
jak pan dyrektor, ująwszy bardzo zgrabnie słowo wstępne, usiadł wygodnie,
przejęliśmy stery my, klasy starsze. Po-

go pokolenia Mechanika”, jestem pozytywnie zaskoczony zaangaŜowaniem się
uczestników. Potrafili bawić się, a co najfajniejsze, pokazali, Ŝe mimo ładnych
strojów i makijaŜy odnaleźli w sobie to,
co jest najwaŜniejsze - dzieciństwo.
P.A.: Ambitne przedsięwzięcie. Niewielu
dorosłych tak interesuje się młodzieŜą.
Czy uwaŜa pan, Ŝe nowi uczniowie
,,przewyŜszyli" pod tym względem swoich starszych kolegów?
P.G.: Jestem tego pewien.
P.A.: A czy teraz, kiedy w szkole pojawiło się tak wiele przedstawicielek płci
pięknej, myśli pan, Ŝe wpłynie to pozytywnie na Ŝycie szkolne?
P.G.: Dotąd chłopcy w naszej szkole
czuli się zbyt pewnie. Teraz role się
zmieniają i wierzę, Ŝe kobiety pokaŜą,
czym jest kultura i klasa. MoŜe to złagodzić pewne zachowania, ale czy je osta-

niewaŜ mechanicy nie są takimi bezdusznymi ludźmi, na jakich wydaje się kreować ich zawód, potrafili obejść się
z Wami, „kotami”, w uczciwy i delikatny
sposób. Wreszcie nastąpił moment, na
który czekali wszyscy organizatorzy:
wybór „ochotników” do zabawy. Muszę
przyznać, Ŝe tegoroczne kociaki były
bardzo odwaŜne. Pamiętam kandydatów
z czasów, gdy ja ubiegałem się o członkowstwo w tej szkole i następne roczniki.
Wówczas pierwszaki bały się selekcji,
jak politycy boją się otwarcia swoich teczek. O opinie na temat postawy pierwszaków postanowiłem zapytać cieszącego
się dobrą opinią, zarówno wśród
uczniów, jak i pracowników szkoły, nauczyciela przysposobienia obronnego –
pana Piotra Grzebieniaka.

tecznie wyeliminuje, tego nie wiem. Tu
muszą chcieć obydwie strony. WaŜne
jest, by okazać sobie wzajemnie szacunek
i zrozumienie. W szkole spotykają się
róŜne klasy społeczne i to moŜe potęgować problem. Wierzę jednak, Ŝe nowe
pokolenie wniesie duŜo pozytywnych
zmian.
P.A.: Oby tak było. Większość uczniów
czuje tremę w nowym środowisku. Co
moŜe im pan doradzić jako nauczyciel,
by czuli się w nowej szkole pewniej ?

Piotr Abramik: Jak ocenia pan podejście
klas pierwszych do tego, co przygotowali
dla nich starsi koledzy? Jako fotograf widział pan zapewne więcej niŜ niejeden
z uczestników.
Piotr Grzebieniak: Rolą fotografa jest
pokazanie tego, czego inni nie mogą dostrzec. Jeśli chodzi o zachowanie „nowePPA
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popracować, by zaskoczyć czymś przyszłych uczniów. W końcu potrzeba matką
wynalazku. Osobiście uwaŜam, Ŝe
z pierwszaków były naprawdę sympatyczne kociaki. Szczególnie, o ile mnie
pamięć nie myli, klasa pani Wioletty
Knetki, nauczycielki wychowania fizycznego, pokazała pazury, miaucząc po prostu wspaniale. Tak trzymać ! Jako niemy
świadek tego całego widowiska uwaŜam,
Ŝe rozpoczęcie wypadło pozytywnie. Nie
moŜemy, oczywiście, zapomnieć o pokazie mody, który sprawił, Ŝe nowi uczniowie zdobyli istotne informacje.

P.G.: Być sobą (uśmiechać się). A tak
szczerze, to naturalne i bardzo zdrowe.
Natomiast jak zaradzić tremie? Ja zawsze
powtarzam, Ŝe czas wszystko naprawi,
a jeśli nie, to polecam yerbe mate. Mi
pomaga.
P.A.: Yerbe matę? A co to jest? :
P.G.: To jest zielona herbatka.
P.A.: Jasne. Dziękuję za poświęcony
czas. Myślę, Ŝe czytelnicy będą zadowoleni.
P.G.: Ja teŜ. Po prostu niech się „wkręca
w nasze tryby” i będziemy zadowoleni.
Nie myślcie, Ŝe to koniec opinii?
Parada nie jest jednostronna. Zapytaliśmy takŜe uczennicę klasy pierwszej o jej
zdanie na temat otrzęsin.
P.A.: Jakie są twoje wraŜenia po udziale
w otrzęsinach klas pierwszych ?
Marzena Rosiak: Myślę, Ŝe brakowało
tam powagi. Zabawa to nie wszystko.
P.A.: Co w takim razie myślisz o przygotowanych konkurencjach ?
R.M.: UwaŜam, Ŝe trwały one za krótko,
pomijając grę, w której układaliśmy drogę skojarzeń od mechanika do kota oraz
Ŝe brało w nich udział za mało osób. Słyszałam teŜ od starszego kolegi, Ŝe w ciągu ostatnich lat były one takie same.
P.A.: Rozumiem. Postaramy się bardziej
w przyszłym roku. A jak czułaś się tam,
na sali?
R.M.: Swobodnie i dobrze.
P.A.: Na co zwróciłaś uwagę w pierwszych dniach nauki w naszej szkole?
R.M.: Na nauczycieli. Cieszę się, Ŝe potrafią zachować dyscyplinę na lekcji. Podoba mi się teŜ sam budynek.
P.A.: To dobrze. Miło było porozmawiać. Dziękuję za poświęcony czas.
R.M.: Ja równieŜ.

Przedstawiamy równieŜ listę wychowawców klas pierwszych. Są to:
p. Beata Majewska – klasa I aT,
p. Agata Muraszko – klasa I bT,
p. Radosław Wiśniewski – klasa I cT,
p. Małgorzata Środa – klasa I IT,
p. Iwona Chwedczuk–Lesiak – klasa IuT,
p. Wioletta Knetki – klasa I vT,
p. Marcin Ślufarski – klasa I eZ,
p. Dorota Konkol – klasa I fZ,
p. Tomasz Szumiło – klasa I sZ.
A na koniec chcę podzielić się z Wami
moją złotą myślą:
Patrz uwaŜnie na to, co cię otacza, zanim
zamknie ci to drogę wyjścia.
Abramik

Najwyraźniej będziemy musieli troszkę
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Sprzątanie świata – nazwa międzynarodowej kampanii odbywającej się
na całym świecie w trzeci weekend września. Jej celem, waŜniejszym niŜ usunięcie
śmieci zalegających na ulicach, chodnikach i w kaŜdym innym miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania, jest
uświadomienie społeczeństwa o konieczności dbania o środowisko. Pamiętajmy,
Ŝe to ono zadecyduje o tym, czy
w przyszłości problem zanieczyszczeń
będzie malał.
18-go września moŜna było zobaczyć uczniów „sprzątających świat” na
ulicach Słupska. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 równieŜ zaangaŜował się
w tę akcję. Sprzątaliśmy ulice Kotarbińskiego, Niedziałkowskiego, Plac śydowski, boisko szkolne i okoliczne podwórka.
Uczniowie, zbierając śmieci, segregowali
je do specjalnie wyznaczonych do tego
worków o kolorach: czarnym, zielonym,

gorzaty Środy
Hedeszyńskiej .

i

Doroty

Piegat-

Jedna z uczennic powiedziała:
„Śmieci jest bardzo duŜo, ale przecieŜ dlatego podjęto się tej akcji”. Zapytana o to,
czy widzi sens w tym, co robi, odpowiedziała, iŜ wielu ludziom mogłoby się wydawać, Ŝe to, co robimy, to tak niewiele.
Jest w tym duŜo prawdy, ale pamiętajmy,
Ŝe kaŜda nawet najmniejsza inicjatywa ma
sens! Z całą pewnością wszyscy zgodzimy
się z tymi słowami.
Nasuwa się pytanie: Jak kaŜdy z nas
moŜe dbać o środowisko?
Oto kilka przykładów:
- segregowanie, odzyskiwanie surowców
wtórnych, ponowne przetwarzanie,
- bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się juŜ wykorzystać,
- wielokrotne wykorzystanie, np. rzeczy
niepotrzebne przekazywać innym (np.
PCK, antykwariaty…),
Ŝółtym, niebieskim oraz czerwonym. Ak- - mniej kupować, kupować rozwaŜnie,
cja odbywała się pod nadzorem pań: Mał- w opakowaniach ekologicznych lub bez
opakowań, kupować rzeczy trwałe, wieloPPA
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razowego uŜytku, oznakowane symbolami, które świadczą o ich dobrym wpływie
na środowisko,
- zbiórka zuŜytych baterii,
- oszczędność wody, energii elektrycznej
itp.
Często w Internecie spotykamy się
z sentencją, która moŜe wyjaśnić sens akcji „Sprzątania świata”.
"Wielki sztorm pozostawił na plaŜy tysiące
rozgwiazd. Brzegiem oceanu powoli szedł
starzec. Delikatnie brał kaŜdą rozgwiazdę
do ręki i odnosił ją do wody.
Z naprzeciwka
nadszedł
młodzieniec
i zdumiony rzekł: - Po co to robisz, starcze?! PrzecieŜ tych rozgwiazd jest tu dzie-

siątki tysięcy! I tak wszystkich nie uratujesz! Twoje staranie zupełnie nie ma sensu!! Starzec w milczeniu podniósł kolejną
rozgwiazdę i wkładając ją do wody rzekł:
- Dla niej ma ...''
Choć ta sentencja sama w sobie daje nam
duŜo do myślenia, moŜna spróbować
porównać starania starca do naszego
zaangaŜowania w akcję, a odnoszenie
rozgwiazd do wody do kaŜdego aktu
oczyszczania naszej planety i choć
rozgwiazd jest bardzo duŜo, to kaŜda
inicjatywa ma sens. W ten sposób
spełniamy dług wobec środowiska.
Razem
zdziałamy więcej!
Dorota S.

Po raz
drugi w Polsce, a na świecie po raz czwarty dnia 15 października obchodzony był
Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Święto słuŜy przede wszystkim pogłębianiu społecznej świadomości dotyczącej pokojowych metod rozwiązywania
konfliktów. To, czy konflikty będą miały
destrukcyjny wpływ na nasze Ŝycie, czy
teŜ spowodują, Ŝe będziemy inaczej podchodzić do róŜnych problemów, zaleŜy od
naszej wiedzy i doświadczeń w tym zakresie. Dlatego stosowanie i nauczanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów
prowadzi nie tylko do rozwiązywania
konkretnych problemów, ale takŜe uczy
zrozumienia interesów drugiej strony, szerokiego patrzenia na problemy, poprawiania swoich umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz zmiany poPPA
AR
RA
AD
DA
A rok 2009/2010, numer 1

dejścia do rozwiązywania konfliktów
w przyszłości.
Mediacja – to dobrowolny i poufny proces, w którym fachowo przygotowana,
niezaleŜna i bezstronna osoba, za zgodą
stron, pomaga im poradzić sobie z konfliktem.
Mediacja pozwala jej uczestnikom określić kwestie sporne, zmniejszyć bariery
komunikacyjne, opracować propozycje
rozwiązań i, jeśli jest taka wola stron, zawrzeć wzajemnie satysfakcjonujące porozumienie.
Mediator:
- dba o dobrowolność uczestnictwa w mediacji i zawierania porozumienia,
- jest neutralny wobec przedmiotu sporu,
- jest bezstronny wobec uczestników mediacji,
6

rosłego mediatora. Tej mediacji mogą zostać poddane wszystkie spory szkolne.
Mediacje szkolne pomagają zarówno uczniom, rodzicom, jak i nauczycielom
w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych
w sposób korzystny dla wszystkich.
W naszej szkole od kilku lat mediacjami zajmuje się pani pedagog GraŜyna
Brochocka – członek Polskiego Centrum
Mediacji.
W ramach działań programowych Polskiego Centrum Mediacji udało się przeszkolić kilku uczniów naszej szkoły pod
kątem mediacji rówieśniczych. Z powodzeniem takie mediacje prowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego –
Anita Sawecka.

- dba o poufność mediacji,
- rzetelnie informuje strony o istocie
i przebiegu mediacji,
- dba o wysoki poziom swoich kwalifikacji,
- zapewnia stronom odpowiednie miejsce
do prowadzenia mediacji.
W szkole mediacja i sama koncepcja rozwiązywania sporów bez przemocy
stosowana jest na kilku płaszczyznach.
Pierwszą z nich jest nauka - wplecenie
w program nauczania, na róŜnych jego
poziomach, elementów wiedzy o konflikcie i sposobie jego rozwiązywania, promowanie idei mediacji poprzez pokazywanie, na czym ona polega.
Mediacja gości w szkole takŜe jako
jeden z instrumentów wychowawczych
i jako sposób rozwiązywania pojawiających się konfliktów między róŜnymi społecznościami, zarówno pomiędzy samymi
uczniami, jak i uczniami a nauczycielami,
rodzicami albo wreszcie w gronie samej
kadry pedagogicznej czy pomiędzy nią
a dyrekcją szkoły. Mediacja prowadzona
w szkole moŜe przybrać dwie formy: klasyczną albo teŜ moŜe być prowadzona jako mediacja rówieśnicza.
Mediacja
rówieśnicza
polega
głównie na tym, Ŝe mediatorem jest jeden
z uczniów. Oczywiście, powinien on być
do tego odpowiednio przygotowany, tzn.
przejść specjalne szkolenie, przygotowujące go do pełnienia tej funkcji. Kandydat
na mediatora powinien takŜe posiadać odpowiednie cechy, takie jak: umiejętność
słuchania i jasnego komunikowania myśli,
zdolność łagodzenia sporów (nie powinna
to być osoba, która sama często staje się
źródłem konfliktów) i wreszcie najwaŜniejsze – powinien cieszyć się autorytetem
wśród kolegów.
W szkole moŜe zagościć takŜe mediacja klasyczna – prowadzona przez doPPA
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Zainteresowanych tematyką mediacji prosimy, by zgłaszali się do p. GraŜyny Brochockiej, p. Tomasza Szumiło lub p. Małgorzaty Środy.
• W listopadzie planowane są kolejne
kursy mediatorów.
• W bibliotece dostępny jest najnowszy
numer „Kuriera Mediacyjnego” – zachęcamy do przeczytania.
• Polecamy równieŜ stronę:
www.mediator.org.pl
Człowiek musi znaleźć taki sposób rozwiązywania konfliktów,
który odrzuca wszelką zemstę, odwet
i agresje.
Martin Luter King
Małgorzata Środa
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PIERWSZE WRAśENIA PIERWSZYCH
KLAS
Zapytałyśmy kilku uczniów klas
pierwszych o to, co myślą na temat pierwszego miesiąca nauki, co sądzą o przedmiotach zawodowych, jak im się podobają
praktyki oraz co myślą o nauczycielach.
Oto kilka wypowiedzi:
UwaŜam, Ŝe ta szkoła jest zadbana, wyposaŜona w dobry sprzęt multimedialny.
Pracownicy szkoły są bardzo pomocni,
sympatyczni. Atmosfera w klasie jest bardzo fajna. Przedmioty zawodowe podobają mi się, są bardzo ciekawie prowadzone.
Nie mogę doczekać się praktyk, Ŝeby wykorzystać zdobytą wiedzę.
Kinga z I l T
Ogólnie szkoła bardzo nam się podoba,
znajomi w klasie są świetni. Mamy jedynie zastrzeŜenia do praktyk: na stylizacji
przez długi okres pisałyśmy na kolanie, bo
nie było mebli i trochę monotonne staje
się ciągłe suszenie włosów. Co do nauczycieli, to są bardzo mili i sympatyczni, ale
nie da się ukryć, Ŝe pani profesor Hedeszyńska jest jedną z najbardziej wymagających.
Ola, Klaudia, Ruda,
Gosia, Sysunia z I u T
W szkole jest trochę ciasno, ale poza tym
nie mam większych zastrzeŜeń.
Michał z I l T
Bardzo miło wspominam pierwszy miesiąc szkoły. Poznałem fajnych ludzi. Cieszę się, Ŝe mogę pogłębiać wiedzę z dziedzin, które mnie interesują. Podoba mi się
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teŜ moŜliwość chodzenia na strzelnicę moŜe skorzystam
Robert z I c T
Jak wspominam pierwszy miesiąc nauki?
Bardzo fajnie, mam świetną klasę, przyjaźnie nastawionych nauczycieli. Lubię
PO - pan Grzebieniak bardzo interesująco
prowadzi lekcje. MoŜna się wiele dowiedzieć. W CKP mają fajne komputery
i spręŜarki. Lubię przychodzić do tej szkoły.
Maja z I c T
„Wary” są trochę nudne - to co na nich
robimy, umiałem w wieku 10 lat. No, ale
nie zaszkodzi sobie powtórzyć. Nauczyciele są bardzo przyjaźnie nastawieni do
uczniów. Ciekawie zajęcia prowadzi profesor Grzebieniak, a najbardziej wymagająca jest chyba profesor Majewska.
Przedmioty, nie tylko zawodowe, są interesujące. Najbardziej lubię EiEWPS oraz
PO. Do tych mniej lubianych zaliczyłbym
PKMasz. Poza tym szkoła jest fajna. Trochę ciasna, ale wynagradzają to świetni
ludzie. Nie ukrywam, Ŝe przydałoby się
więcej koleŜanek.
Tomek z I a T
Podoba mi się ta szkoła, choć jest ciasna,
to panuje tu świetna atmosfera. KoleŜanki
i koledzy ze starszych klas są pomocni,
pracownicy szkoły zawsze uśmiechnięci,
a to tylko zachęca do przychodzenia do
szkoły. Myślę, Ŝe spędzę tu ciekawe cztery lata swojego Ŝycia.
Gosia z I l T
8

Podsumowując, szkoła jest przyja- Albert Einstein powiedział:
zna i zadbana, a pracownicy są weseli
Nauka w szkołach powinna być
i uśmiechnięci. Z przyjemnością chodzimy
prowadzona w taki sposób,
do szkoły, w której moŜemy rozwijać
aby uczniowie uwaŜali ją za cenny dar,
swoje zainteresowania i pasje. Jesteśmy
a nie za cięŜki obowiązek.
pewne, Ŝe kaŜdy z nas zapamięta te cztery Myślimy, Ŝe kaŜdy z nas zgodzi się, Ŝe
lata jako pełne niespodzianek, zabawy, ale nauka w ZSP nr 4 to cenny dar.
teŜ nauki, która doprowadzi nas do celu,
Alicja M. i Kinga W.
jakim jest egzamin zawodowy i matura.

Tonsil
Witam serdecznie.
Chciałbym opowiedzieć Wam coś
ciekawego o najpopularniejszej firmie, która
swoją sławę zawdzięcza stworzeniu najlepszych zestawów głośnikowych w latach 70tych i 80-tych. Ich produkty podbiły rynek
zagraniczny. Konkretnie chodzi o firmę Tonsil. Tak więc na rozgrzewkę przytoczę kilka
najistotniejszych informacji na temat tej firmy. Następnie opiszę Wam jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych zestawów
głośnikowych Tonsila - Altus 110.
Początki Tonsila sięgają roku 1945,
kiedy to zatrudniający około 30 osób zakład,
noszący wtedy nazwę Państwowa Fabryka
Głośników, rozpoczął produkcję głośników
radiowęzłowych i wyposaŜenia systemów
nagłaśniających. W latach późniejszych nazwę zmieniono na Zakłady Wytwórcze Głośników Tonsil. Do produkcji weszły - oprócz
głośników - mikrofony, słuchawki, kolumny
głośnikowe. Fabryka produkowała w latach
60. XX wieku jeden z pierwszych polskich
magnetofonów szpulowych "Wilga".
8 października 1990 r. Tonsil przekształcił się z przedsiębiorstwa państwowego
w spółkę akcyjną, a od kwietnia 1991 r. Tonsil S.A., jako jedna z pierwszych pięciu pol-
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skich spółek, znalazła się na Giełdzie Papierów Wartościowych.
Około 56% produktów fabryka eksportowała. Za granicę Tonsil S.A. sprzedawał wyroby zarówno pod swoją marką, jak
równieŜ pod markami renomowanych światowych producentów. WaŜnym dla Tonsila
był rynek niemiecki.
Po przejęciu przez Pioneer, Tonsil
S.A. nie ugruntował swej pozycji. 7 kwietnia
2004 r. po decyzji sądu, Tonsil ogłosił upadłość.
Po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej
spółki akcyjnej Tonsil, produkcję głośników
przejął Tonsil Urządzenia Elektroakustyczne
(wkrótce zmieniono nazwę na Pro Tonsil).
Zakład produkcyjny mieścił się we Wrześni.
W dniu 19 maja 2009 r. nadzwyczajne walne
zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie
rozwiązania spółki Pro Tonsil i otwarcia jej
likwidacji. Choć spółka miała juŜ wcześniej
problemy finansowe, bezpośrednią przyczyną tej decyzji było odzyskanie terenu fabryki
przez Romana Mycielskiego, będącego spadkobiercą przedwojennych właścicieli pochodzenia arystokratycznego, a takŜe zamknięcie
przez Państwową Inspekcję Pracy linii, która
produkowała obudowy do głośników.
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ALTUS 110

wyposaŜona w 2 przełączniki trójpozycyjne
do kontroli barwy głośnika średniotonowego
oraz wysokotonowego.
Kto interesuje się tym tematem, wie
na pewno, czym jest słynny Altus.
Sam jestem posiadaczem zarówno
tych kolumn, jak i zestawu Altus 140. Dają
niezłego łupnia. Swoje Altusy 110, moŜna
powiedzieć, Ŝe nabyłem za darmo (zapłaciłem za nie 50zł!!!). Zawsze słyszałem o Altusach i zawsze mnie fascynowały. Obserwując opinie na forach na temat tych kolumn,
widziałem skrajne informacje. Postanowiłem
tchnąć w swój zestaw trochę Ŝycia i sprawdzić na własnej skórze, co to znaczy słuchać
Altusów. Kolumny były w opłakanym stanie.
Obdrapana okleina, pozbijane rogi, „meksyk” z elektroniką, brak słynnych aluminiowych pierścieni. Nie wspomnę juŜ o głośnikach, w których praktycznie nie było zawieszeń. Jednak nie ugiąłem się i zacząłem pracę
nad tymi kolumnami. Oczywiście, w trakcie
prac pojawiły się inne, bardziej „dziwne” od
poprzednich problemy. Z czasem kolumny
powoli zaczęły wyglądać jak oryginalne.
Wypatrywałem okazji, by dostać potrzebne
elementy (np. pierścienie, tunele bassreflex).
Zafascynowany dźwiękiem i produktem
Tonsila, zacząłem wgłębiać się w temat.
Wtedy właśnie trafiła mi się kolejna szansa
kupna polepszonej wersji tych kolumn,
a mianowicie zestawu Altus 140!!! Ale o tym
moŜe napiszę w kolejnym numerze Waszej
ukochanej gazetki szkolnej. Kupiłem je dokładnie rok temu, a do tej pory modernizuję
swoje ukochane Altusy 110.
Wszystkich zainteresowanych tym
tematem proszę o kontakt pod adresem email: damin99@op.pl. Chętnie wymienię się
doświadczeniami, które zdąŜyłem nabyć
podczas regeneracji swojego zestawu. Kosztowało mnie to trochę wysiłku i potu, ale było warto.
Fresh

Kolumny głośnikowe ZgB 70-8-61,
czyli "najpopularniejsze z popularnych" Altus 110, to chyba najdłuŜej produkowane
przez ZWG Tonsil zestawy głośnikowe. Ich
produkcja trwała od około 1984 r. aŜ do połowy lat 90. Przez jednych znienawidzone,
przez innych uwielbiane i będące obiektem
kultu. Zna je chyba kaŜdy. Eksportowane do
krajów zachodnich jako Geton, Dynamic
Speaker, HGS Electronics i pod mnóstwem
innych marek. Przeznaczone przede wszystkim do muzyki dyskotekowej, były praktycznie wszędzie. Ich główną cechą są "kopiący", wysoko zestrojony bas i "piskliwe"
górne częstotliwości. Zastosowano w nich
bardzo prostą zwrotnicę, którą umieszczono
na zewnątrz komory głośnika średniotonowego. Kolumny w latach 80. były obiektem
poŜądania większości ówczesnych melomanów, wielu z nich nieraz nocowało w namiotach przed sklepem firmowym ZWG Tonsil.
Nadal zwracają uwagę srebrno-czarne diamentowane pierścienie ozdobne, które „kontynuują karierę” w modelach Altus 300 oraz
Altus 200. ZgB 70-8-61 były produkowane w
wielu wersjach okleiny, od bardzo jasnej po
czarną.
Przeznaczone są do odtwarzania dźwięków
przy współpracy ze sprzętem monofonicznym lub stereofonicznym o mocy do 70
W i impedancji 8 ?; konstrukcja trójdroŜna,
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