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Gazeta Zespołu Szkół Mechanicznych styczeń  

2010 
Zza dyrektorskiego biurka... 

 Trzymacie w rękach 

najnowszy numer 

"Mechanika". I świet-

nie, że się ukazał. Po-

chwały należą się 

członkom redakcji. To 

dzięki ich zaangażowa-

niu i pasji mógł się ten 

numer ukazać.  I - jak 

to już się powoli staje 

tradycją - znalazło się 

w nim wiele dobrych 

tekstów. 
Zachęcam Was gorąco także do uczestniczenia w 

zajęciach i kursach realizowanych w szkole w ra-

mach projektu "Inwestycja w przyszłość" finansowa-

nego ze środków funduszy europejskich. Dają one 

możliwość uzyskania dodatkowych umiejętności 

i kwalifikacji. Nic tylko korzystać. Tym bardziej, że 

dzięki środkom europejskim nie musicie za te zaję-

cia płacić. 
Nie mogę też zapomnieć o tegorocznych maturzy-

stach, przed którymi jeden z najwspanialszych okre-

sów w maturalnej gorączce. Zaczyna się wszak czas 

studniówek. Życzę im zatem wspaniałej zabawy 

i choć na chwilę zapomnienia o spędzającej sen 

z  powiek maturze. 
Witam wśród "Mechanikowej" społeczności 

uczniów klas pierwszych, których zdjęcia ozdabiają 

aktualny numer szkolnej gazetki. Mam nadzieję, że 

mimo wielu trudności, drobnych i większych niepo-

wodzeń, nie żałują podjętej kilka miesięcy temu 

decyzji. Liczę też, że aktywnie włączą się w życie 

NASZEJ SZKOŁY. Cieszę się, że część z nich już 

to czyni, np. poprzez pracę w samorządzie szkol-

nym. 
Tak więc życzę wspaniałej lektury,  wielu dyskusji 

i sporów wywołanych przez teksty autorów tego 

numeru. Redakcji wytrwałości. Nowemu Samorzą-

dowi wielu pomysłów i wytrwałości w ich realizacji 

(nie zapominajcie o dobrych argumentach). 

I to by było na tyle… 

 

Dyrektor szkoły Sławomir Janowski 

 Już styczeń. Koniec semestru, który i tak 

o wiele za szybko przeleciał. Nikt jeszcze nie 

dokonał cudu zatrzymania czasu (co nie prze-

czy faktowi, iż wielu osobom udało się nad nim 

zapanować). Przejąć kontrolę nad tym, co nie-

ubłagane to tak, jakby przejąć kontrolę nad ży-

ciem. Niesłychanie trudne. Rada? Jeśli już cze-

goś się chwytamy, za coś się bierzemy, coś 

twórzymy to w taki sposób, by móc się pod tym 

podpisać. Bylejakość może nadal jest w cenie, 

ale coraz częściej cenimy artyzm, zwracamy się 

ku sztuce, piętnu-

j ąc  cha mst wo 

i  bezczelność. 

W tym jest nasz 

cel, a jeżeli jeszcze 

tego nie osiągnęli-

śmy... to z czasem 

po pro  stu nadej-

dzie sam. Jednak 

o wiele prościej 

byłoby wyciągnąć 

rękę.  A tym, któ-

rzy nie wiedzą, od 

czego zacząć pro-

ponuję szkolenie 

z bezpiecznego noszenia kapci organizowane 

przez władze angielskiego hrabstwa Warwicks-

hire, bo „zapobieganie wypadkom, do jakich 

często dochodzi w domu z powodu niestabilne-

go obuwia, jest tańsze niż leczenie ich skut-

ków” ;-). 

 Nie bójmy się ryzykować szczególnie 

teraz, gdy przywitaliśmy Nowy Rok. To dobra 

okazja do zmarnowania paru minut, by usiąść 

na chwileczkę i pomyśleć. Zrobić coś nie tyle 

dla kogoś, ile dla siebie. Nie mam na myśli nic 

bardziej wyszukanego niż próba odpowiedzi na 

pytanie moskiewskiego matematyka (autora 

książki pod takim samym tytułem): i co dalej? 

Jeśli nie stać nas na odważne przedsięwzięcia, 

proponuję drobiazgi – uśmiech, życzliwy gest, 

bycie wyrozumiałym i choć trochę cierpliw-

szym. 

 Z początkiem nowego roku kalendarzo-

wego zachodzą zmiany „dowódcze” w ekipie re

(d)akcji. Na mnie czeka matura i egzamin za-

wodowy, a na Was przygoda z dziennikarzami 

oraz „dalsze miętoszenie i rozdrabnianie For-

my”. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, co robimy 

w każdy wtorek na długiej przerwie w sali 51, 

tych zapraszam do zapoznania się. My robimy 

to, co lubimy i lubimy to, co robimy. A Wy? 

Redaktor naczelny 

W numerze: 
   

 Z życia szkoły 

 Wywiady 

 Felietony 

 Nowe projekty 

 Nasza twórczość 

 Koła zainteresowań 

 Witamy pierwsza-

ków 

 Szkolne imprezy 

 

 i wiele więcej… 

Nowe możliwości, nowe plany, nowe 

zmiany…  Nowy Rok 

1 IX - uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego 2009/2010. 
 

4 IX - wizyta misjonarza ze 

Zgromadzenia Ojców Werbi-

stów - O. Józefa Krettka 

z Papui Nowej Gwinei. 
 

19 - 21 IX — sprzątamy 

świat, XVI edycja 

„Pomagajmy Ziemi - co-

dziennie”. 
 

22 IX - koncert Piotra "Lupi" 

Lubertowicza oraz Tomka 

Dzienia "Broń się, nie trać 

wiary". 
 

22 IX - przyznanie stypen-

dium naukowego dla Adama 

Arendarskiego, ucznia klasy 

II b ZSZ (najwyższa średnia 

ocen w poprzednim seme-

strze). 
 

25 IX - Europejski Dzień 

Języków - konkursy na pla-

katy oraz przysłowia angiel-

skie i niemieckie, dyktanda, 

poczęstunek wypiekami 

typowymi dla Niemiec 

i Wielkiej Brytanii. 
 

29 IX - w CKU wystawa 

niemieckiej firmy Wilesco 

(działanie wielu miniaturo-

wych maszyn parowych). 
 

30 IX - w „Strzesze” odbył 

się spektakl, będący próbą 

przybliżenia „Wesela” 

S. Wyspiańskiego dla klas 

maturalnych. 
 

30 IX - chrzest i ślubowanie 

pierwszoklasistów (więcej 

str.4) 
 

30 IX - rajd rowerowy zorga-

nizowany przez SKT - zwie-

dzanie Muzeum Fortyfikacji 

w Darkowicach i Muzeum 

Górnictwa Landek 

w Ostrawie. 
 

05 - 06 X gościli w szkole 

nauczyciele z Mainz, Urlike 

Schweizer i Rolf Goettel-

man, którzy przyjechali, aby 

nawiązać stałą współpracę 

między szkołami - ZSM 

i  BBS I.  

Z życia szkoły 



 

  

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji wyło-

nione zostaną: 

- kursy ECDL - 3 grupy po 12 uczestników. 

Jedna z nich będzie miała zajęcia w tym roku 

szkolnym, a dwie w przyszłym, 
- kursy MCP – 5 grup po 12 osób (dwie 

w tym roku i 3 w przyszłym), 

- kursy spawalnicze: 2 grupy po 15 osób, 

- kursy CNC - 1 grupa 10 osób, 
- kursy SEP – w sumie 120 osób (60 w tym 

roku, 60 w przyszłym. 
Chętni do udziału w tych szkoleniach powinni 

wypełnić ankiety zamieszczone m.in. na stronie  
www.inwestycjawprzyszlosc.powiatraciborski

.pl. Ankiety można też otrzymać 

u nauczycieli: spawanie i CNC - Mirosława 

Uliczki, SEP - Piotra Nachlika, komputerowe 

- Aldony Krajewskiej. Ankiety należy składać 

w sekretariacie szkoły lub u wymienionych 

nauczycieli. Zachęcamy do udziału w szkole-

niach. Jest to z pewnością pożyteczny sposób 

na spędzenie wolnego czasu. 

Na temat projektu: „Inwestycja w przyszłość. 

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności 

uczniów szkół zawodowych Powiatu Racibor-

skiego szansą sukcesu na rynku pracy”. 
 

Pytanie: Jaki jest cel realizowanego m.in. u nas 

w szkole projektu "Inwestycja w przyszłość"? 

Odpowiedź: Pomysł projektu zrodził się w naszej 

szkole prawie dwa lata temu. Głównym założe-

niem jego pomysłodawców było umożliwienie 

uczniom zdobycia dodatkowych kwalifikacji. 

Myśleliśmy wtedy m.in. o kursach spawalni-

czych, tzw. SEPowskich, informatycznych oraz 

prawa jazdy. Tych ostatnich nie udało nam się 

zrealizować. Ponieważ do realizacji projektu 

potrzebne były fundusze, zwróciliśmy się z na-

szym pomysłem do Starosty Raciborskiego. Wte-

dy postanowiono poszerzyć adresatów projektu 

o pozostałe szkoły zawodowe z terenu Powiatu 

Raciborskiego. 
 

P: Jakie konkretnie kursy realizowane są 

w  ramach tego projektu? 

O: Projekt zakłada realizację kilku kursów i zajęć 

pozalekcyjnych. Do naszych uczniów adresowane 

są: zajęcia pozalekcyjne z języka obcego zawodo-

wego (angielskiego i niemieckiego), informatycz-

ne (w tym szczególnie godne polecenia certyfiko-

wane kursy Microsoftu), spawalnicze, SEPow-

skie, operatora obrabiarek sterowanych nume-

rycznie. 

P: Czy te kursy są potrzebne? Co dają ich 

uczestnikom? 

O: Mam nadzieję, że uczniowie "Mechanika" 

zgodzą się ze mną, że są potrzebne. Ponieważ 

kończą się certyfikatem, dają dodatkowe umiejęt-

ności i kwalifikacje, które pozwolą lepiej poru-

szać się po rynkiu pracy. Kursy, które proponuje-

my w projekcie, są zgodne z kierunkami kształce-

nia w naszej szkole. 
 

P: Jak te kursy przebiegają i kto je prowadzi? 

O: Kursy możemy podzielić na dwie kategorie: 

wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze realizują 

nauczyciele naszej szkoły jako zajęcia pozalek-

cyjne. Te drugie prowadzone będą przez ze-

wnętrzne firmy i będą się odbywały także jako 

zajęcia pozalekcyjne. Natomiast certyfikowane 

kursy informatyczne będą realizowane przez fir-

mę Combidata. Część z nich będzie realizowana 

metodą e-learningu 

 

P: Czy uczestnik tych kursów osiąga zdolności 

potrzebne na rynku pracy? 

O: Jak już wspomniałem, taki właśnie był cel 

tych kursów: wyposażyć naszych uczniów 

w dodatkowe kwalifikacje, tak by mogli łatwiej 

znaleźć pracę po skończeniu szkoły. 
 

P: Czy są jakieś problemy związane z realiza-

cją wymienionych kursów? 

O: Muszę powiedzieć, że niestety są. Przede 

wszystkim ze znalezieniem wolnego czasu, 

w którym możemy te kursy realizować. Macie 

tyle godzin w szkole, że znalezienie czasu jest 

bardzo utrudnione. Wielu z Was przecież dojeż-

dża do Raciborza i to też jest pewien problem. 

Wszak nie zawsze możecie zostać na dodatko-

wych zajęciach. Poza tym myślałem, że będzie 

trochę większe zainteresowanie kursami. Ale to 

na pewno się zmieni. Projekt potrwa do czerwca 

2011 roku. 
 

P: Ile osób z naszej szkoły bierze w nich 

udział? 

O: W projekcie biorą udział uczniowie 4 racibor-

skich szkół. Oprócz naszej jeszcze Zespołu Szkół 

Budowlanych i Rzemiosł Różnych, Zespołu 

Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkół Zawodo-

wych. Jednak to z "Mechanika" będzie najwięcej 

uczestników. W całym projekcie powinno wziąć 

udział ponad 100 uczniów naszej szkoły. 
 

P: Z których klas uczniowie wykazują naj-

większe zainteresowanie? 

O: Kursy, które organizujemy są związane 

z konkretnymi zawodami, więc tak naprawdę 

z każdej klasy technikum i szkoły zawodowej 

mogą być uczestnicy. Na tę chwilę najwięcej 

chętnych jest z klas informatycznych, ale to głów-

nie dlatego, że te zajęcia już się zaczęły. Kursy 

specjalistyczne ruszają od stycznia, a rekrutację 

na nie właśnie zaczynamy. 
 

P: Czy można zrezygnować z kursu w trakcie 

jego trwania? 

O: Warunkiem powodzenia jest, by w całym 

projekcie wzięło udział co najmniej 90% zgłoszo-

nych uczestników. Zatem możliwość rezygnacji 

istnieje. Pytanie tylko, czy warto tracić szansę 

na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. 

 

wyw. przeprowadziła Jolanta Wieczorek kl. Id T    

Wywiad z  dyrektorem ZSM - panem Sławomirem Janowskim 

Informacje dotyczące kursów unijnych 

Z życia szkoły 

8 - 10 X - II Raciborskie Dni 

Nauki i Techniki; partnerska 

szkoła z Brauschweig pokazała 

dwa stanowiska mechatroniczne 

- podajnika i modułu sortowania,  

przywieziony sprzęt prezentowa-

ny był też w holu naszej szkoły. 

 

14 X  - Dzień Edukacji Narodo-

wej - święto wszystkich nauczy-

cieli, pracowników oświaty, 

pedagogów szkolnych oraz bi-

bliotekarzy (więcej str.5). 

 
21 X - w sali „Strzechy” inaugu-

racja  projektu „Inwestycja 

w przyszłość. Dodatkowe kwali-

fikacje i umiejętności uczniów 

szkół zawodowych Powiatu 

Raciborskiego szansą sukcesu 

na rynku pracy” (więcej str. 2).  

 

21 X - w szkole piszemy dyktan-

do (więcej str. 4). 

 
21 X - mistrzostwa Zespołu 

Szkół Mechanicznych w Racibo-

rzu w strzelaniu z karabinka 

pneumatycznego (więcej str. 4). 

 
21 X - w Zespole Szkół Budow-

lanych i Rzemiosł Różnych mi-

strzostwa Raciborza w piłce 

siatkowej szkół ponadgimnazjal-

nych dwójek chłopców,  Bartosz 

Pacholski i Patryk Witkowski 

mistrzami Raciborza w dwój-

kach siatkarskich, wicemistrzami 

Mateusz Małecki (trzeci rok 

z rzędu na podium tych zawo-

dów)  i  Michał Dmitruk. 

 
6 XI - szkolny etap "TESTU 

MATEMATYKA PLUS" orga-

nizowanego przez OXFORD 

EDUCATIONAL, wyłonił 15-tu 

najlepszych, wezmą udział w 12- 

tej edycji Konkursu "OXFORD". 

 
4 XII  - wyjazd na mecz siat-

kówki do Kędzierzyna – Koźla 

pomiędzy miejscową ZAKSĄ 

a ubiegłorocznym wicemistrzem 

Polski ASSECO Resovią Rze-

szów. 

 
4 XII  - wyjazd na mecz hokeja 

do Ostrawy, poprzedzony zwie-

dzaniem Muzeum Tatry w Ko-

przywnicy.  

 
19 XI 2009 -  możliwość przeba-

dania się SMOKOLYZER'em, 

urządzeniem służącym do anali-

zy wartości tlenku węgla 

w wydychanym powietrzu.  
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Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2009/2010: 
 

Przewodniczący: Łukasz Kwaśniewski - kl. IId T,  

Z-ca przewodniczącego: Tymoteusz Bobrowski - kl. Ic T 

Skarbnik: Gabriela Biskup - kl. IIc T   

Sekretarz: Maria Turczyn - kl. Id T 
 

 

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:  
Miriam Staniaszek - kl. IIIh LO 

Kamila Bajorska - kl. IIIh LO 

Magdalena Poprawa - kl. IIIh LO 

Kamil Kostka - kl. IIId T 

Filip Wyka - kl. IId T 

Paweł Procek - kl. IId T 

Adrian Domin - kl. IId T 

Monika Furman - kl. Ic T 

Sebastian Migus - kl. Id T 

Michael Buchcik - kl. If T 

Marcin Podgórski - kl. If T 

Edyta Sochiera - kl. IIIh LO 
 

Sekcja informatyczna:  
Adam Sopel - kl. IIc T 

Arkadiusz Świerczek - kl. IIc T 

Michał Zielińsk - kl. IIc T 

Jacek Fabian - kl. IId T 
 

Radiowęzeł  
Denis Krzykała - kl. Ia T 

David Marcol - kl. IIIb T 

Krótkofalarstwo - jest to hobby polegają-

ce na nawiązywaniu łączności radio-

wych z radioamatorami na całym świe-

cie. To również budowa radiowych urzą-

dzeń nadawczo - odbiorczych i anten. 

Wielu radioamatorom pasja ta umożli-

wia doskonalenie znanych języków ob-

cych i poznanie nowych. W ramach za-

jęć uczestnicy przygotowują się do egza-

minu państwowego, który zdaje się 

w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. 

Uprawnia on do prowadzenia łączności 

na częstotliwościach dla krótkofalow-

ców. Po tym egzaminie krótkofalowiec 

otrzymuje swój własny, indywidualny 

znak, który określa osobę (z jakiego kra-

ju(SQ-Polska) i okręgu(9) pochodzi). 

Dzięki niemu może ona prowadzić roz-

mowy przez radiostację z wszystkimi 

krótkofalowcami na świecie. W taki spo-

sób krótkofalowiec pogłębia swoją wie-

dzę z przedmiotów technicznych oraz 

rozwija umiejętność porozumiewania się 

w różnych językach. 
Zajęc ia  kó łka  odb ywają  s ię  

w poniedziałki o godzinie 14.05, opieku-

nem jest pan Franciszek Baraniuk, 

na zajęciach można przygotować się 

do egzaminu państwowego, a także po-

z n a ć  p o d s t a w y  e l e k t r o n i k i 

i elektrotechniki.  Już trzech z uczniów 

„Mechanika” przystąpiło do egzaminów 

i są pełnoprawnymi krótkofalowcami. 

Może i Ty dołączysz do ich grona? 

Marysia 

Kółko krótkofalarskie  Z życia szkoły 

Samorząd Uczniowski to wyjątkowa grupa ludzi. 

O jego istocie decyduje wiele czynników. Najważniej-

sze jednak są wspólne cele i plany. Tegoroczny skład 

zmienił się całkowicie. Nowy opiekun – pani Patrycja 

Sergiel zorganizowała wybory i zaprosiła do współ-

pracy kilkunastu uczniów. Szczególnie zależało jej 

na bliższym poznaniu pierwszoklasistów.  
Patrycja Sergiel: Przed nimi cztery lata życia 

w Mechaniku, więc warto właśnie z tą grupą snuć 

największe plany. Najstarsi i najmłodsi od razu zna-

leźli wspólny język. Po zapoznaniu się z harmono-

gramem pracy, młodzież ruszyła z jego realizacją. 

W nowym składzie po raz pierwszy sprawdziliśmy 

się organizując chrzest pierwszaków. Już wówczas 

można było dostrzec, że tworzymy zgrany zespół, 

świetnie się dogadujemy i co najważniejsze – rzetel-

nie wykonujemy powierzone nam zadania. Praca 

w samorządzie szkolnym uczy odpowiedzialności 

i dyscypliny. Kto nie wykazuje się dobrymi wynika-

mi w nauce lub nie przestrzega regulaminu, nie może 

z nami współpracować. Członkowie samorządu mu-

sza być wzorem dla swoich kolegów. Muszą wręcz 

dążyć do doskonałości! Dlatego często spotykamy 

się poza lekcjami. Współpracujemy z Młodzieżową 

Rada Miasta. Wyciągamy dłoń do wszystkich, którzy 

potrzebują naszej pomocy. Praca w charakterze wo-

lontariuszy daje nam wiele satysfakcji, sprawia, 

że jesteśmy w stanie pokonywać wszelkie przeciw-

ności losu. Nie zapominamy również o imprezach 

kulturalnych. Zawsze staramy się wnieść jakiś wkład 

w ich organizację. Przecież to przede wszystkim 

od nas zależy, jak postrzegany będzie Mechanik. 

Właśnie ta idea przyświeca naszej działalności… 

Nowy skład Samorządu Uczniowskiego  

– nowe idee  
25 XI - uroczysta akademia 

z okazji święta naszej szko-

ły, w części oficjalnej na-

grodzono najlepszych na-

szych uczniów, 

w artystycznej dane nam 

było podziwiać piękno Pięk-

nych w programie „Babę 

zesłał Bóg, czyli ostatni 

babski comber 

w Mechaniku” (więcej str.5) 

 

3 XII - w hali ZSO w Rud-

niku w IX Turnieju Mikołaj-

kowym Piłki Siatkowej 

Szkół Ponadgimnazjalnych 

zajęliśmy 3 miejsce,  kapi-

tan drużyny Rafał Stanienda 

był najlepszym atakującym 

turnieju. 

  
4 XII -  w świątecznej 

zbiórce żywności  młodzież 

pełniła dyżury w  Billi oraz 

Biedronkach, przy ulicach 

Opawskiej i Reymonta.  

 
4 XII -  kolejna premiera 

spektaklu wyreżyserowane-

go przez naszego nauczycie-

la polonistę, pana Andrzeja 

Biskupa: "Pasztet półsłodki 

- faszerowany humorem".  

 
8 XII - stypendia  ministe-

rialne dla najlepszych - 

Martyny Draczyń-

skiej z klasy IIIh LO 

oraz Łukasza Stani z IVa T. 

Poczet sztandarowy:  
Tomasz Leksza - kl. IIIa T 

Andrzej Latoch - kl. IIIa T 

Tomasz Gwóźdź - kl. IIIa T 
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Mamy „miszcza” Z życia szkoły 

Miej-

sce 

Imię i nazwisko Klasa Punkty 

1 Szymon Brzeziński II d T 84 

2 Mateusz Kirchniawy II d T 65 

3 Krzysztof Czok II e T 54 

4 Łukasz Cichocki II e T 53 

5 Grzegorz Mormul II c T 51 

6 Tomasz  Gorus II c T 48 

7 Stanisław Cyfka II d Z 42 

8 Mateusz Mika II e T 39 

9 Mateusz Musioł II b T 37 

10 Michał Bugla III c T 35 

Zawody strzeleckie 

Zwycięzca  zawodów 

Szymon    Brzeziński z II d T 

Chrzest klas pierwszych 

       Wewnątrzszkolny konkurs ortograficzny od zawsze 

był i nadal będzie zagadką aż do ostatniej kropki. Tekstu 

popularnego dyktanda nikt ze śmiałków wcześniej nie 

zna, nie wiadomo co ewentualnie można by powtórzyć, 

czego się spodziewać. Najlepiej z tyloma niewiadomymi 

poradził sobie uczeń klasy IIId T Ryszard Slawik. 

Na „ortograficznym podium” stanęli również: Kamila 

Bajorska (IIIh LO) oraz Łukasz Stania (IVa T).   

     Dziękujemy naszym polonistkom paniom: Patrycji 

Sergiel i Dorocie Cyron za organizację konkursu i krze-

wienie kultury języka na trudnej „mechanikowej” niwie. 

A wy sprawdźcie, jak sami poradzilibyście sobie 

z „rozhultajonym, krwiożerczym potworem na obrzeżach 

pustyni Sahary”. Tekst dyktanda znajdziecie na stronie 

internetowej naszej szkoły, dobrej zabawy!         

Amicus 

20 października 2009 o godz. 

10:30 odbyły się na strzelnicy 

przy RAFAKO mistrzostwa 

Zespołu Szkół Mechanicznych 

w Raciborzu w strzelaniu z ka-

rabinka pneumatycznego. Wzię-

ło w nich udział 34 uczestników 

z technikum i zawodówki. Za-

wody odbywały się w pozycji 

stojącej,  z odległości 10 me-

trów. Każdy z uczestników od-

dał 13 strzałów, do punktacji 

zaliczano 10 najlepszych. 

Zwycięzców nagrodzono dyplo-

mami i pucharami. Opiekunami 

uczniów byli nauczyciele przy-

sposobienia obronnego pa-

ni Sławomira Szuman i pan 

Władysław Kubiak.  

Dawid Smykowski IIa T 

8 XII - wyróżnienia dla na-

szych nauczycieli: mgr Piotra 

Machelskiego i mgr Zbigniewa 

Oszka - Srebrny, mgr 

inż. Marka Chroboka -

  Brązowy, a dla pani Urszuli 

Stuchły - Złoty Medal za Dłu-

goletnią służbę. 

 

5 - 8 XII - wyjazd naszych 

uczniów: Mateusza Musioła 

(IIb T), Martina Płaczka (IIb T) 

i Kamila Lasaka (IIId T) 

do Brukseli. Była to.nagroda 

za zajęcie najwyższych miejsc 

w szkolnym etapie pierwszej 

edycji konkursu "E- Parlament 

Europejski bez tajemnic".  

 

11 XII  - spotkanie uczniów 

klas pierwszych technikum 

z terapeutami uzależnień: 

„Picie alkoholu to gra”  

 

17 XII - „Astronomia w szko-

le”- prezentacja pana Jacka 

Uniwersała, szefa firmy 

"Uniwersał" największego 

i najstarszego w Polsce produ-

centa sprzętu optycznego.  

 

22 XII wigilie klasowe i spo-

tkanie opłatkowe emerytów 

i pracowników naszej szkoły. 

Amicus (z www) 

Dnia 30 września 2009 roku 

odbył się chrzest pierwszoklasi-

stów, którzy musieli rywalizo-

wać ze sobą w paru konkuren-

cjach.  Zawodników wybierano 

w systemie wylosowanych 

wcześniej numerków. 

Uczniowie klas pierwszych 

mieli pierwszy raz okazję w tej 

szkole uczestniczyć w takiej 

imprezie rozrywkowej, a  klasy 

starsze mogły pokazać na wstę-

pie „kto tu rządzi”. 
Od zawodów odciągały wzrok 

chłopców uczennice ostatniej 

klasy liceum, które przyszły 

pooglądać już ostatni raz w tym 

składzie zmagania uczniów klas 

pierwszych. 
Punkty przyznawało 3-osobowe 

jury,  w którego skład wchodził 

Kot w butach, kot Filemon 

i Kotka na rozgrzanym blasza-

nym dachu. Wszystkie konku-

rencje obracały się wokół kotów 

m.in. rozplątanie włóczki i zwi-

nięcie jej w kłębek, bieg 

ze szklanką mleka, przelewanie 

mleka z jednej miseczki do dru-

giej. 

 Konkurencje wygrała klasa IdT, 

każdy z uczniów tej klasy dostał 

po jogurcie, a cała klasa dzięki 

temu miała dzień bez pytania. 

Święto pierwszaków przygoto-

wał nowy Samorząd Szkolny 

pod opieką  pani Patrycji Ser-

giel. 
Zabawa była świetna, każdy 

pierwszak obecny tego dnia 

zapamięta tę imprezę do ukoń-

czenia szkoły (nie tylko przez 

dziewczyny) i mamy nadzieję, 

że będzie więcej takich okazji 

do wolnych lekcji . 

 

Jolanta Wieczorek kl. Id T    
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Święto szkoły 

        Dość nietypowo w tym 

roku, bo w środę 25 listopada 

odbyła się uroczysta akademia 

z okazji święta naszej szkoły.  

Uroczystość na sali gimna-

stycznej została poprzedzona 

przygotowaną  przez Samorząd 

Uczniowski audycją na temat 

historii ZSM i jej patrona  Arki 

Bożka, a także konkursem wie-

dzy na te same tematy. Uroczy-

stą akademię otworzył dyr. 

S ł a w o m i r  J a n o w s k i . 

Na uroczystości zostali nagro-

dzeni pamiątkowymi statuetka-

mi uczniowie z najlepszymi 

wynikami w nauce, szczególnie 

wyróżniono ucznia klasy IVaT, 

Łukasza Stanię (naszego nieoce-

nionego redaktora naczelnego), 

który otrzymał tytuł „Primus 

inter pares”  za trzykrotnie naj-

lepszą średnią ocen w szkole. 

Tym samym wrócono do tradycji 

galerii przodowników w nauce.  

       Uroczystość odbyła się 

w obecności zaproszonych rodzi-

ców nagrodzonych uczniów, 

przewodniczącego Rady Rodzi-

ców, nauczycieli naszej szkoły 

i przedstawicieli uczniów. 

      Część artystyczną zdomi-

nowały uczennice klasy IIIhLO, 

a ponieważ był to już ich ostatni 

występ, jak również ostatni wys-

tęp klasy licealnej w ogóle (od 

dwóch już lat nie jest prowad-

zony nabór do tego typu klas), 

program kabaretowy nosił tytuł 

„Babę zesłał Bóg”.Był on 

wędrówką  przez epoki w postaci 

przeglądu mody, który już 

zdobył uznanie zacnej widowni. 

Kobiety występowały tu w ró-

żnych rolach, jednak zawsze 

dowodziły, że swoim sprytem, 

sex appealem , wygrają palmę 

pierwszeństwa z gatunkiem męs-

kim. Dziewczętom towarzyszyli 

uczniowie z klasy IIb T, 

s p ra wd z en i   w  b o j a c h 

po ubiegłorocznym przed-

stawieniu. Aż się łezka w oku 

kręci na myśl, że już nie będzie 

takiej plejady mocnych damskich 

typów.  

        Całość przygotowała pani 

Helena Draga, wychowawczyni 

klasy IIIh, a dopełnieniem święta 

stały się słodycze przygotowane 

przez samorząd dla uczniów-

widzów akademii. 

                            hel  

Dnia 14.10.2009r. (w środę) 

z okazji rocznicy powstania Komi-

sji Edukacji Narodowej (14 paź-

dziernika 1773 roku) na szkolnej 

sali gimnastycznej odbył się uro-

czysty apel. 

Na początku dyrektor Sławomir 

Janowski wygłosił przemówienie, 

a następnie wręczył nauczycielom 

i pracownikom szkoły swoje na-

grody. Wyróżnieni zostali: 

- mgr inż. Marek Chrobok 

- mgr inż. Piotr Nachlik 

- mgr inż. Damian Raida 

- mgr inż. Marcin Doczumiński 

- mgr Helena Draga 

- mgr Bernard Grzesiczek 

- mgr Konrad Hajdasz 

- mgr inż. Piotr Kalus 

- mgr inż. Aldona Krajewska 

- mgr Anna Olender 

- mgr Małgorzata Różalska 

- mgr Piotr Swoboda 

- mgr inż. Grzegorz Szarata 

- mgr Elżbieta Wyrzykowska 

- mgr inż. Tomasz Urban 

- Małgorzata Blacha 

- Joachim Krybus 

- Ryszard Żurek 

- Irena Błahut 

- Elżbieta Nowakowska 

- Danuta Libowski 

Jednocześnie dowiedzieliśmy się, 

że sympatyczny nauczyciel pan 

Mirosław Uliczka został uhonoro-

wany Nagrodą Starosty Racibor-

skiego. 

Po wręczeniu nagród przez dyrek-

tora, przyszła kolej na kolorowe 

kwiaty z papieru darowane pra-

cownikom naszej szkoły, a wcze-

śniej własnoręcznie zrobione przez 

zaangażowane siły uczniów.  

Część artystyczną zapełniły scenki 

przygotowane przez panie  Teresę 

Kowalską i Martynę Brzezińską.  

Pokazywały życie szkoły z per-

spektywy niesfornego ucznia. Gra-

jącym dokuczała lekko trema, ale 

po wyjściu na scenę przechodziła 

i wracając z uśmiechem na twarzy 

mówili „ta pani w czerwonym 

najbardziej się śmieje”. Co ozna-

czało, że pani w czerwonym roz-

luźniła na swój sposób atmosferę 

na sali.   Można podsumować, że 

gdyby na kartkówkach nauczyciele 

tak samo działali na uczniów 

to średnia klasy szybko by wzrosła.  

Do końca występów obyło się bez 

większych pomyłek. 

Miłego nastroju nie zepsuła nawet 

chłodna i deszczowa pogoda 

za oknem. 

Jolanta Wieczorek kl. Id T    

Dzień Edukacji  

Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej 

Nagrodzeni : 

Simona Baka (kl. IIIh LO) 

Martyna Draczyńska (kl. III h LO) 

Adam Arendarski (IIb Z) 

Kamil Derkacz ( kl. IIc T) 

Szymon Fidewicz (kl. IIIe T) 

Mateusz Kirchniawy (kl. IId T) 

Sebastian Knapik (kl. IIIb T) 

Marcin Korycki (kl. IIId Z) 

Paweł Kozak (kl. IVf T) 

Krzysztof Krentosz (kl. IIIb Z) 

Kamil Lasak (kl. IIId T) 

Mateusz Musioł (kl. IIb T) 

Mariusz Olbrich (kl. IIc T) 

Adam Paluch (kl. IIIb Z) 

Mateusz Sokół (kl. IIId T) 

Łukasz Stania (kl. IVa T) 

Święto szkoły 
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Zastanawiałeś się kiedyś, jak możesz pomóc naszej planecie?  
Zastanawiałeś się kiedyś, jak możesz pomóc naszej plane-

cie? To nie jest wcale skomplikowane ani kosztowne. Czy 

wiesz, że ładowarka podłączona do kontaktu, nawet bez 

podłączonego telefonu, cały czas pobiera energię? 

Ilu z was zostawia na okrągło monitor lub telewizor w sta-

nie czuwania? Mówi się: „e tam, ile taka dioda zużyje ener-

gii”. Wystarczy pomyśleć, po co byłaby ta funkcja,  jeżeli 

chodziłoby tylko 

o świecenie dio-

dy? Monitor 

i  t e l e w i z o r 

w stanie czuwa-

nia cały czas 

pobierają energię 

i są de facto włą-

czone. Ktoś mo-

że powiedzieć: 

„stać mnie na to, 

więc nie muszę 

oszczędzać”, ale 

tu nie chodzi już o prywatną kieszeń. Wzrost stężenia CO2 

w atmosferze prowadzi nieuchronnie do katastrofy. Na 

przeciętnego jednego mieszkańca naszej planety potrzeba 

około 4000 tys. drzew, aby neutralizować wytwarzany 

przez niego CO2. Nie muszę już chyba mówić, że nie ma 

tylu drzew na świecie, zwłaszcza gdy praktycznie nic się 

nie robi przeciwko wycinaniu lasów tropikalnych. 

zdjęcia  i tekst Monika Furman  

www.mechanik.rac.pl 
Świat zmienia się w bardzo 

szybkim tempie. Postęp nie 

jest nam obcy. Tym razem 

nasi nauczyciele postanowili 

zmienić coś w skrypcie stro-

ny. Fakt faktem ciężko na-

zwać to „czymś’, bo sama 

szata graficzna przeszła wiel-

ką metamorfozę. 
  Prace zaczęły się w czerwcu 

zeszłego roku szkolnego. 

Wtedy to, a nawet w czasie  

wakacji stare dane były prze-

noszone na nową stronę. Mo-

tywy? Banalne: odświeżyć, 

ulepszyć, poprawić. Jak już 

było wspomniane, technolo-

gia poszła w górę, dlatego też 

zmieniono system na nowszy, 

dzięki czemu strona jest lepiej 

zabezpieczona przed wirusa-

mi. 
CMS „joomla” przystosował 

pan Jacek Pierzga, który zaj-

muje się teraz administracją 

strony, natomiast nad moder-

nizacją pracuje pani Aldona 

Krajewska, Anna Nowak 

i  Joanna Majewska. Mimo że 

obecna strona jest łatwiejsza 

w zarządzaniu, wymaga jesz-

cze trochę dopracowania, 

zwłaszcza jeśli chodzi o stare 

newsy i galerię zdjęć.  

Trzeba przyznać, że graficz-

nie strona wygląda znacznie 

ciekawiej.  

   Od siebie dodam, że cho-

ciaż ciężko przyzwyczajać się 

do zmian to dla obecnej 

przejrzystości, jaka zapano-

wała – było warto. Twórcy, 

których praca z całą pewno-

ścią nie poszła na marne, 

ujawnili, iż cały czas będą 

dokładać przeróżne elementy 

do swego dzieła. Czym wię-

cej możliwości tym więcej 

pracy – takowe wnioski moż-

na wyciągnąć. Wielu jednak 

przyzna, że przy ostatecznym 

efekcie zapomina się o po-

święconym na to czasie. 

Na koniec pragnę zachęcić 

wszystkich do odwiedzania 

naszej szkolnej witryny – 

polecam! 

 Tiqan 

W Berlinie 
10 października tego roku 

uczniowie wraz z nauczyciela-

mi ZSM byli na wycieczce 

w Berlinie, zorganizowanej 

przez pana Marka Cieślika. 

Wyjazd miał miejse o północy, 

a o 7.00 rano byliśmy już 

na miejscu, skąd udaliśmy się 

do ogrodów pałacu Charlotten-

burg. Później pojechaliśmy 

pod Bramę Brandenburską 

i Nikolaiviertel. Następną czę-

ścią programu było zobaczenie 

Weltuhrzeit, czyli zegara po-

kazującego godzinę w każdym 

miejscu na świecie. Kolejnym 

z ciekawych zabytków było 

muzeum Pergamonu. Po zwie-

dzeniu sal udaliśmy się pod 

amerykański punkt kontroli 

Charlie i fragment Muru Ber-

lińskiego. Jednym z ostatnich 

punktów było zwiedzenie Bun-

destagu, z którego udaliśmy 

się do wieży telewizyjnej. Nie-

stety nadszedł czas powrotu do 

domu. Wycieczkę można zali-

czyć do udanych. Cieszę się, 

że zobaczyłem tak ciekawe 

i uznane miejsca naszego są-

siedniego kraju. Bardzo mile 

mnie to zaskoczyło, nie pomy-

ślałbym, że zobaczę tak wiele 

pięknych zabytków. Wszyst-

kim uczestnikom bardzo się 

podobało. A ja osobiście nie 

żałuję tak spędzonego weeken-

du. 

wyw. z K. Gawlikiem Ib T przeprowadzili D.B & A.P   
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Głuchy trzask 
 
Anioły odwróćcie się! 

Niech powróci do mnie trwoga 

Oddaliłam się od Boga 

Mój wieczny sen rozpoczął się … 

 

Opuściły mnie siły 

Co me serce łączyły 

Uczucia się skryły 

Anioły odwróciły 

 

Dłonie trzymają różaniec 

Złoty pierścień zdobi palec 

To już koniec 

Nie ma dokąd uciec 

 

Wieko trumny zatrzaśnięte 

Widzę tylko twarze święte 

Światło mnie tam przywołuje 

Gdzieś przyjemne ciepło czuję 

 

Śmierć już do mnie zapukała 

Ostatnią pieśń mi zaśpiewała 

Leżę w trumnie zimna 

Czemu ja? Nie inna?                             

Nasza twórczość 
Gdym wybierał szkołę tę, tom usłyszał, co już wiem, 

iż „Mechanik” dobry jest, po nim pójdziesz tam, gdzie chcesz. 

Ojciec, wujek też tu byli i się w życiu nie zgubili. 

Ale pilnuj się, bo wiesz – czasem idziesz jak na… rzeź. 

Chrzest bojowy - „kota” miałem i cieniutko zamiauczałem. 

Choć w gimnazjum dobry byłem, na „czerwono” je kończyłem, 

to tu nagle – nie do wiary! – czyżbym nagle spadł ze skały, 

„czy to mi rozumu brak?” – często pytam siebie tak. 

Tu trójeczka, tu dwójeczka… Boże! Nawet jedyneczka. 

Ale rzekłem – „nie dam się”, do roboty wziąłem się. 

Horacego przerobiłem i na chemii coś spaliłem, 

matmę wkuwam też co tchu i angielski „Yes I do”. 

Szczęściem kumpli fajnych mam, 

więc z tym radę sobie dam. 

„Ciało pedagogiczne” wymagające jest i każdy czegoś od nas chce. 

Nie ma czasu na wygłupy, bo codziennie są pokuty. 

Tu sprawdzianik, tu pytanko albo trudne też zadanko. 

Z wychowaniem nie jest źle, pan dyrektor czai się. 

Nie zadzwonisz, nie podskoczysz, bo gabinet wnet zobaczysz. 

My pierwszaki to rozumiemy i wszystko akceptujemy, 

szkołę wybraliśmy sami – chcemy być informatykami. 

                                                                                       T. 

* * *  

„Refleksje pierwszoklasisty” 

O „Mechaniku” po śląsku 

Szkoła, do kiere chodza, je w Raciborzu, kole rzeki Odry. 

Przed nią je park ze starymi stromami, a za nią zomek i koscioł.  

Chałupa ta je fest wielko i pomalowano je na zielono.  

Driny je mocka wielkich izbów, w kierych se uczymy.  

W szkole łebki uczą sie takich fachów, jak elektrykier, mechaniker  

i szwajser, a kiery mo wiynkszo łeb do nauki, może se uczyć 

na technika. Je też sam liceum, do kierego chodzą same szwarne 

dziołchy. 

Nauczyciele moc od nas wymagają i kożom nom se durch uczyć, 

ale nom se nikedy nie chce i se idymy połazić na miasto.  

W szkole je też dość wielko sala gimnastyczno, i wielki szpilplatz 

kaj gromy w bala i gonimy se.  

Kiedy dostaniemy głod, idziymy se do kiosku kupić jako żymła, 

szneka  i coś do picio, a jak przepadnie nom jako lekcja i ni momy 

co robić, to idymy se do biblioteki poczytać jako gazeta abo siednyć 

se na komputer. 

Choć żech ni ma żodyn orzeł w nauce, bardzo lubia chodzić do te 

szkoły, mom tam moc kamratów i je fest przijemno atmosfera.  

Myśla, że kiedy opuszcza ta szkoła byda jom fest wspominoł, bo 

przeca Mechanik to je najlepszo szkoła na Ślonsku. 

Sebastian Solich  kl. IIaZ 

fot. Monika Furman 

rys. Klaudia Miłowidow IId T 

 Jolanta Wieczorek Id T 
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Udała się rzecz niezwykła. 

Mamy nowych redaktorów, 

którzy zapowiadają się nie-

zwykle obiecująco, ponieważ 

koleżanki i koledzy dopiero 

co wstąpili w mury naszej 

szkoły. Jedyne, co pozostało, 

to zastanowić się, skąd taki 

niewątpliwy sukces: czy na-

szego reklamowania się, czy 

też do „Mechanika” przycho-

dzi coraz to ambitniejsza 

młodzież. Czy ZSM zaczyna 

przeżywać rozkwit, staje się 

szkołą nie tylko z definicji? 

Oby… 


