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Zza dyrektorskiego biurka...
No i ponownie
witamy się na
stronach szkolnej
gazetki. Trzymacie w rękach numer wyjątkowy,
bo
skierowany
głównie do naszych tegorocznych maturzystów.
Mądrzy ludzie wiele lat przed nami doszli do wniosku, że „jest początek i jest koniec”. I ta odwieczna prawda przypomina
się także teraz - w dzień pożegnania ze
szkołą tegorocznych absolwentów. Co
prawda jeszcze przez prawie cały maj
(a uczniowie technikum także i w czerwcu)
będą nas - niewątpliwie z ogromną wręcz
radością i z własnej nieprzymuszonej woli –
odwiedzać, ale tego dnia wręczę im świadectwa, niektórym także nagrody, i tym
samym zaczną nosić zaszczytny tytuł: Absolwenta Zespołu Szkół Mechanicznych w
Raciborzu. Oczywiście życzymy im wszyscy powodzenia na egzaminach – maturalnym i zawodowym. Życzę im także, by
zawsze potrafili określać swoje cele i je sku-

tecznie realizować. Aby zawsze wiedzieli,
co jest najważniejsze, by zawsze pamiętali
o puencie pewnej historii: nieważne, jak
bardzo Wasze życie jest wypełnione, zawsze
jest jeszcze miejsce na drobne przyjemności, ale – broń Boże - nie zaczynajcie od
nich! Nie odwracajcie kolejności.
W tym numerze jest wiele godnych polecenia tekstów. Pokazują one i Wasze zainteresowania, i życie naszej szkoły, i problemy, z którymi się próbujecie mierzyć.
Szczególnie polecam wywiad z Panem Mirosławem Uliczką ze zdaniem, które może
się stać także Waszym życiowym mottem:
"żyj tak, abyś jutro w lustrze mógł spojrzeć
sobie prosto w otwarte oczy".
Tak więc życzę wspaniałej lektury,
wielu dyskusji, może nawet sporów, wywołanych przez teksty autorów tego numeru.
Maturzystom sukcesów w walce ze stresem
oraz umiejętności podejmowania mądrych
decyzji. Tym bardziej, że - jak głosi jedna
z moich ulubionych "Myśli nieuczesanych”
Stanisława Jerzego Leca: nawet głupota nie
zwalnia od myślenia.
I to by było na tyle...

Porządki, zmiany, niespodzianki, i co jeszcze nas czeka?
Nadchodzi dla Was czas zmian i wyborów, kolejnych zmagań z własnym losem,
który odwiecznie płata nam figle, nie znając
umiaru dla niektórych spraw. Układamy je
po swojemu,
d o p a so wu j ąc
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jaką uczelnię się wybierzecie? Jaką pracę
będziecie chcieli podjąć? To wszystko nie
zależy tylko od Was. Każdy może prześcignąć drugiego o jedno miejsce, które będzie
decydowało o tym, co dalej. Ale jedno jest
ważne, w takich chwilach nie wolno się
załamywać, jeśli się poddacie w jednym
momencie może runąć wszystko, co przez
cały czas budowaliście. Musicie dotrwać do
końca, wierząc we własne możliwości.
Wszyscy się uczą do egzaminów, także Łukasz Stania który odszedł na „emeryturę”,
przekazując redakcyjne obowiązki nowej
ekipie. Jednak ważne jest, aby się nie zniechęcać i walczyć do końca.
Jedyne, co mi pozostało, jako redaktorowi naczelnemu, to życzyć udanej matury
i osiągnięcia dobrych wyników.
Jolanta Wieczorek

Z życia szkoły
STUDNIÓWKI - tradycja ZSM
i znakomita zabawa:
07.01 - klasy IVb T i IVd T
restauracja "Brawo" w Tworkowie
15.01 - klasy IVc T i IVf T
restauracja "Perła" w Krzanowicach
23.01 - klasy IIIh LO i IVa T restauracja "Park Leśny" w Rogowie
21.01 - wyjście klas maturalnych
na spektakl pt. „Zdążyć przed Panem Bogiem”
09.02 - zbiórka SK PCK "Dzieci
Śląska Dzieciom Haiti"
09.02 - wizyta w integracyjnym
przedszkolu na Ostrogu z przedstawieniem "Królewna Śnieżka'"
08-13.03 - wymiana międzyszkolna z uczniami z Niemiec i Węgier
12.03 - Szkolna Akademia Filmowa, film "Rewers" oraz warsztaty
medialne
12.03 - stypendia dla uczniów
szkoły zawodowej
18.03 - trzecie klasy na spektaklu
w Teatrze Ziemi Rybnickiej
"Zbrodnia i kara"
19.03 - finałowy etap konkursu
o indeks Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Jastrzębiu-Zdroju
23.03 - wyjazd klas maturalnych
do Oświęcimia
25.03 - finał XVII edycji Powiatowego Konkursu - Mistrz Ortografii, Łukasz Stania IVa T zajął 3
miejsce
30.03 - III edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowego „IT
English"
07.04 - pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy
10.04 - czas żałoby, w związku
z katastrofą prezydenckiego samolotu szkoła otrzymała kondolencje
od zaprzyjaźnionych szkół
13.04 - Targi edukacyjne i Dni
Otwarte „Mechanika”
30.04 - uroczyste zakończenie
zajęć klas maturalnych

Minął już czas studniówek...

Styczeń był dla każdego maturzysty
czasem wyjątkowym i ważnym. W tym
miesiącu miały miejsce studniówki.
Uczniowie klas maturalnych byli na swoim
pierwszym tak poważnym balu w życiu.
Redakcja szkolnej gazetki „Mechanik” postanowiła przeprowadzić ankiety wśród maturzystów bawiących się na
studniówkach. Ankietowanym (po 5
z każdej klasy maturalnej) zadaliśmy kilka
pytań:
1. Czy studniówka jest potrzebna?
2. Kto uczył poloneza i jak się czułaś/
czułeś tańcząc?
3. Co było największą atrakcją balu?
4. Jak przygotowywaliście program artystyczny?
5. Czy młodzież potrafi bawić się z nauczycielami?
Studniówkowicze odpowiadali różnie,
czasem bardzo ciekawie. Jak na czwarte
klasy technikum i trzecią liceum przystało,
młodzież poważnie podeszła do badań
ankietowych. Świadczą o tym przemyślane
wypowiedzi, iż studniówka jest potrzebna,
ponieważ jest okazją, żeby pobawić się
z wszystkimi znajomymi, z klasą oraz gronem pedagogicznym. Jest to jedyna impreza klasowa, na której wszyscy doskonale
się bawią. Jest to także tradycja, którą należy podtrzymywać. To impreza, którą przeżywamy raz w życiu, gdzie uczniowie
bawią się razem z nauczycielami na jednym parkiecie oraz starają się „złapać”
dobry kontakt z nimi. Dla wielu ów bal to
świetna zabawa, która podsumowuje 3 lub
4 lata szkoły średniej. Młodzież docenia
możliwość niecodziennego spędzenia wieczoru w dobrym towarzystwie. W tym to
momencie maturzyści pragną zapomnieć o
stresie przed maturą. Dziewczyny próbują
sobie żartować, iż mogłyby być trzy okazje
do poloneza, co nie jest rzeczą niemożliwą.
S. i M. zdały sobie sprawę z tego, jak mało
czasu pozostało do matury. Nie wszyscy
jednak mają pozytywne opinie, czy studniówka jest konieczna. Dla jednego
z informatyków studniówka jest niekoniecznie potrzebna, bo, jak twierdzi, to
zwykłe tańce w otoczeniu klasy
i nauczycieli.
Tegorocznych uczestników studniówek poloneza uczyły panie Joanna Stankiewicz, Helena Draga oraz Anna Doniec.
Osoby tańczące czuły się dobrze lub bardzo dobrze. Jeden z ankietowanych stwier-

dził, że początkowo niektóre osoby miały
problemy (z wyczuciem rytmu - przypis
autora), ale z czasem było coraz lepiej.
Przed ostatecznym zatańczeniem czuło się
lekki strach, ale jak wspominają humanistki, „pokazowe” wykonanie poloneza przeszło najśmielsze oczekiwania. Mimo że na
próbach tańczył chłopak z chłopakiem, to
wg mechatroników ostatecznie nie było tak
źle. Jedni czuli stres i tremę spowodowane
powagą i podniosłością sytuacji oraz jej
niecodziennością (podobno każdy był skupiony, żeby się nie pomylić - co wg samego dyrektora dało efekt doskonały), inni
z kolei byli bardzo wyluzowani, wręcz
czuli się świetnie. K. podczas tańca czuł się
pewnie i swobodnie, gdyż był do niego
dobrze przygotowany. Jedna z licealistek,
mimo iż jej układ był niesamowity i skomplikowany zarazem, nie wstydziła się go
zatańczyć. Niestety nie każdemu dane było
zatańczyć poloneza na swojej studniówce,
ponieważ podobno „na parkiecie nie było
miejsca” (a może nie chcieli?).
Zdaniem ankietowanych największymi
atrakcjami balu studniówkowego były:
polonez, programy artystyczne (skecze)
i wspólna zabawa. Dla niektórych największą atrakcją był cały bal, po prostu wszystko było wyjątkowe. Ankietowani dostrzegli także piękne kreacje pań. Niektórzy
twierdzą, że za atrakcję można uznać to, iż
młodzież bawiła się do samego końca,
a parkiet zawsze był pełen bawiących się
osób. Niezapomniane były również wzruszające podziękowania wychowawcom.
W niektórych klasach uczniowie przygotowywali program artystyczny długo,
dopracowywali szczegóły, solidnie przyłożyli się do tego zadania, wysłuchiwali
uwag nauczycieli, starali się poprawić
wszystko według ich wskazówek - chcieli
przykuć uwagę, starali się nie zanudzić
publiczności i zapewnić dobrą rozrywkę.
W innych klasach (większość) maturzyści
przygotowywali go spontanicznie i szybko,
całą klasą, w grupach lub w tajemnym
gronie – jak to ujęli uczniowie IVb T. Najwięcej osób wymyślało swoje programy
artystyczne i podawało wizje reżyserskie
na ostatnią chwilę. Wielu uczniów dobrze
bawiło się przy tym, spotykając się na
próbach. Reszta uczniów pozostawia to
pytanie bez komentarza. Z wszystkich
przygotowań uczniowie są zadowoleni
i cieszą się z efektów współpracy między
sobą.
Odpowiedzi na ostatnie pytanie padały
różne. Nauczyciele na większości tegorocznych studniówek tańczyli i bawili się
z uczniami. Tylko w jednej klasie stwierdzono, że młodzież bawiła się w swoim
gronie, a nauczyciele we własnym. Pozostałe klasy utrzymują, że z „ciałami pedagogicznymi” można bardzo dobrze się
bawić. Zabawę dopełniał fakt, że na tak
wielką imprezę czekało się odpowiednio
trzy lub cztery lata. Studniówka poprawia
relacje między uczniami i nauczycielami,
można na chwilę zapomnieć o podziale,
zachowując przy tym jakiś dystans:
„w końcu nauczyciel to taki sam człowiek
jak uczeń”. Nauczyciele i uczniowie nie
czuli wobec siebie skrępowania. Po kilku
latach spędzonych w tej szkole nareszcie
uczniowie mogli poznać lepiej grono pedagogiczne. W końcu „kontakt z nauczycielami jest bardzo ciekawy”. Według
opinii uczniów wszyscy bawili się razem
dobrze, czemu sprzyjało poczucie humoru
i dobra muzyka.
Amicus & Jola

Tak się bawi... „Mechanik”

Wywiad z panem
Mirosławem Uliczką
Został Pan nagrodzony statuetką Złotej Rybki
w ramach tygodniowych łowów na akwenie
Morza Śródziemnego w kategorii „super młodzi
wędkarze śląscy”?
Dzięki, dzięki… - jako były (niestety) członek
Polskiego Związku Wędkarskiego bardzo byłbym
zadowolony z takiej nagrody i to w dodatku pozyskanej w tak pięknym rejonie świata.
Wakacje zbliżają się szybkimi krokami, więc… może to prorocza wizja. Będę żył nadzieją, że coś
atrakcyjnego w obszarze wakacyjnym na ten hipotetyczny wędkarski hak w końcu się nadzieje.
Tak na serio – bo o tym rozmawialiśmy – otrzymałem w 2009 roku Nagrodę Starosty za ... (tu nie
chcę wymieniać szczegółowo jej uzasadnienia)
moją codzienność w tym budynku.
W „Mechaniku” mówią o Panu jako o najlepszym nauczycielu w szkole. Na dodatek tytuł
„Nauczyciela – Mistrza” także wiele mówi. Jakie
wskazówki, rady pragnie Pan przekazać swoim
koleżankom, kolegom po fachu?
Serio? Tak mówią? Nie biorę udziału w tych rozmowach, ale jeżeli taka jest opinia – miłe to mojemu sercu.
Nigdy nie byłem „Nauczycielem – Mistrzem” –
o ile dobrze pamiętam, kiedyś tam, w czasach
odległych, razem z Panem dyr. M. Chrobokiem
kandydowaliśmy do tej prestiżowej nagrody, ale
jakoś nie wyszło (nie mogliśmy wtedy dojść do
porozumienia, kto jest ważniejszy i silniejszy i tak
jest do dnia dzisiejszego… cha, cha).
Mówiąc już poważnie, spotykam wiele wyrazów
sympatii, zarówno od „aktywnych członków społeczności „Mechanika””, jak też absolwentów.
Pragnę z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że
zawsze w mojej pracy ceniłem sobie wyjątkowe
relacje z młodzieżą.
Ocena moich działań dokonywana przez tych najbardziej wymagających i krytycznych abserwatorów, niezależnych od całej nadbudowy administracyjnej, jest moim zdaniem najbardziej obiektywnym i motywującym czynnikiem do dalszej pracy.
Nie tak dawno pan dyr. Nachlik wskazał mi na
zapis widniejący na pewnym forum internetowym
(tu już całkowita anonimowość) – no cóż, miłe
słowa zawsze dają pozytywnego „kopa” do dalszych działań.
Mam jednak wrażenie, że od momentu objęcia
funkcji kierownika szkolenia praktycznego nie
mam już tyle czas dla moich uczniów jak poprzednio. No cóż, taka rzeczywistość. Wiem ze spotkań
i rozmów, że bolączka ta dotyczy także innych
administrujących, w związku z czym jest chyba już
wkomponowana w funkcjonowanie placówki
oświatowej na stałe (myślę, że moi koledzy dyrektorzy te odczucia potwierdzą).
Daleki jestem od udzielania wskazówek i rad ostatnio czyniłem to wobec pana Damiana Raidy,
ale był wtedy moim stażystą. Teraz niech się szykuje pan Cieszyński (chyba już się boi (tu
uśmiech)), który pod moim okiem będzie odbywać
praktykę pedagogiczną – i na tym koniec.
Powód jest jeden. To, co się sprawdza w jednym
przypadku, wcale nie musi oznaczać sukcesu
w innym.
Nie ma gotowej recepty. Inni są ludzie, inne charaktery, inne okoliczności, inne nastroje – często
trzeba improwizować, modyfikować, dostosowywać swoje działania do konkretnych wymagań.
Jedno jest pewne, właściwe musza być kontakty
interpersonalne – przy zachowaniu jednak wagi ról,
jakie w danym momencie życia przyszło nam
pełnić (nauczyciel – uczeń).
Jak można zdefiniować pojęcie nauczyciela
z powołania? Czy takowi istnieją?
Nigdy nie podjąłbym się próby zdefiniowania tego

pojęcia, ponieważ jego istotą są
elementy niematerialne – odczucia.
Wszyscy jednak wiemy, że są
lekarze z powołania, księża
i nauczyciele – głównie przez
ten pryzmat oceniamy zawody
„ważne społecznie”.
Skąd to wiemy? Wiemy, bo
czujemy i coś pozytywnego
odbieramy z kontaktów z takimi ludźmi z powołania – coś
ciepłego, prócz profesjonalizmu
ich działań.
A druga strona? Myślę, że taka
osoba też czuje, że to co robi,
nie jest odbębnieniem czynności podpartym wszechobecną
bylejakością. W tym jest sens –
człowiek człowiekowi jest człowiekiem niezależnie, jaka rolę w życiu przyszło mu pełnić.
O kurczę… ale zatrułem morałów.
Mówiąc krótko – myślę, że są ludzie, na których
warto się wzorować, ludzie mocni moralnie, którzy
to, co robią, wykonują profesjonalnie, rzeczowo
i z pasją, nie gubiąc przy tym podmiotu rozważań –
czyli człowieka. W gronie tych osób z całą pewnością są też nauczyciele.
Grzegorz Lorek – biolog, który został wybrany
nauczycielem roku 2002 zapytany: jaki powinien być nauczyciel XXI wieku, odpowiada tak:
„Nauczyciel to ktoś, kto motywuje uczniów, ma
dyscyplinę w klasie zdobywaną nie strachem ale
swoim autorytetem. Nauczyciel to człowiek, który
sporo powinien. A jeszcze więcej powinien chcieć.
Powinien czytać to, co o nim piszą w szkolnych
toaletach. […] Powinien otwarcie mówić o konieczności wędrówki w świat marzeń, powinien
zawsze Życie pisać wielką literą, powinien mieć
odwagę wejść na stół w czasie lekcji, powinien
wiedzieć o swoich ciemnych stronach i mimo to
nadal siebie lubić, powinien unikać kar
i uogólnień, powinien wierzyć w swoich uczniów
bardziej niż oni wierzą w siebie, powinien starać
się uczyć od swoich uczniów bardziej niż oni od
niego, powinien być na swój sposób wariatem i to
niebezpiecznym, bo zaraźliwym. Wariatem cierpiącym na: intelektualną niezależność, niezgodę na
przemijanie, wiarę w lepszy świat, poczucie misji,
chęć poskakania po kałużach.
Oprócz tego powinien znać imiona wszystkich
swoich uczniów, poprawiać ich prace na czas,
czasem być w szkole przed świtem, a jeśli jest nauczycielem biologii, to powinien też znać budowę
komórki roślinnej, schemat przepływu powietrza
przez płuca ptaka, wiedzieć, kto sklonował pierwszego ssaka z komórki somatycznej i gdzie bobry
zimują.”
Czy można taką definicję zaakceptować? Co
więc „nauczyciel ma robić” w szkole?
Ale tego dużo (co było na początku – Łukasz przypomnij, pamięć już nie ta?).
Wiele tych myśli Pana Grzegorza Lorka i to rozważanych wielopłaszczyznowo.
Co do głównych ogólnych kierunków – w pełni się
zgadzam, choć… . jestem inżynierem i lubię, jak
„2x2=4”, to jest magia wiedzy ścisłej (kto będzie
pisał maturę z „maty” w 2010 r. wie, o czym mówię) – wiedzy, w której zasadniczo nie ma miejsca
na intelektualną duchową interpretację.
Nie oznacza to jednak, że nie jestem podatny na
głębokie treści, że coś czytając, słuchając lub oglądając nie odczuwam dreszczyku na skórze.
Podziwiam Pana Lorka. Wiem jednak, że doba ma
24h (to szara rzeczywistość), że na wiele rzeczy
w dorosłym, odpowiedzialnym życiu po prostu –
brak czasu.
Dobrze, że każde ze stwierdzeń Nauczyciela Roku
rozpoczynają się od słowa „powinien”, co daje
nadzieję na przyszłość (zwłaszcza jeśli ktoś wierzy
w reinkarnację). Nie da się często sprostać wszyst-
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kim wymaganiom. Rozległa, ugruntowana wiedza
i zainteresowania pozwalają jednak być pomocnym
innym w sytuacjach różnych, często zgoła nieprzewidzialnych.
Rola rodzica to płaszczyzna najbardziej wymagających i konkretnych działań, w której ta wiedza jest
wykorzystywana,
Powyższe zdania są odpowiedzią dla wielu zagubionych niedowiarków z naszej szkoły, którzy
pytają „a po co mi to, kiedy i tak…” (najczęściej
pada: „wyjadę do Holandii, Anglii…”). Nigdy nie
wiesz, jak i kiedy coś może być naprawdę pomocne
i pożądane.
Czy nauczyciel powinien być przyjacielem
uczniów? Czy można pominąć granicę biurka
z jednoczesnym zachowanie szacunku ze strony
wychowanków?
Znów pojawia się słowo „powinien”. Nie widzę
żadnej sprzeczności z tym, czy nauczyciel może
być przyjacielem uczniów. Z całą pewnością – tak.
Problemem może być pojmowanie tej przyjaźni.
Partnerskie relacje, likwidacja granicy biurko –
stolik uczniowski? Stwierdzam, iż przy zachowaniu
odpowiedzialności każdej ze stron – odpowiedzialności, w której wszyscy znają swoje miejsce
i nigdy nie przekraczają granic nakreślonych przez
ramy wspólnych działań – jest możliwa partnerska
współpraca w szkole. Zdarza się jednak, że nie
zawsze to się sprawdza i to tylko dlatego, że ludzie
są różni. Mam wiele przykładów ze swojej pracy
w ZSM, że partnerstwo może być fundamentem
współpracy (np. absolwenci z 1997r. - obróbka
skrawaniem, czy z 2008r. - technik mechanik), ale
są też takie, no powiedzmy, z którymi trzeba było
trochę inaczej.
Motto kariery zawodowej?
Nie mam motta kariery zawodowej. Zwrot ten źle
mi się kojarzy. We współczesnym zagonionym
świecie ma dla mnie często wydźwięk raczej negatywny. „Wyścig szczurów”, brak zasad współpracy
pomiędzy ludźmi, zbyt wysoki koszt związany
z osiągnięciem określonej pozycji (zainteresowanym polecam film dokumentalny „Śmierć
przez karoshi”) to elementy, które mnie drażnią
i niepokoją.
A może motto życia – życia, którego elementem
składowym jest praca zawodowa? Myślę, że tak
lepiej.
Moja ukochana nieżyjąca już babcia, prosta kobieta, Ślązaczka, bez elitarnych szkół, posiadała jedną
ważną cechę (wielu nam jej dzisiaj brakuje), posiadała mądrość życiową. Dewizą tej mądrości i wizji
świata może być stwierdzenie: „żyj tak, abyś jutro
w lustrze patrząc na swoją twarz mógł spojrzeć
sobie prosto w otwarte oczy”.
Nie muszę przypominać, jakie to ma znaczenie dla
nas mężczyzn, którzy stają codziennie rano (no
prawie codziennie) z maszynką do golenia, przed
lustrem… .
Łukaszowi dziękuję za wytrwałość w podążaniu do
celu, za to, że wreszcie mnie dopadł i nie odpuścił.
Dziękuje za rozmowę - Łukasz Stania kl. IVa T

Byliśmy w Oświęcimiu
23 marca odbyła się wycieczka do
byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Po krótkim wprowadzeniu przez przewodnika przekroczyliśmy bramę, na której widniał napis „Arbeit
macht frei”, czyli „praca czyni wolnym”.
Każdy jednak, kto przekroczył kiedyś tę
bramę, wiedział, że w obozie nie czeka go
wolność, tylko cierpienie i śmierć.
Zaczynało się od tego, że cała rodzina
dowiadywała się, że zostaje przesiedlona.
To był pierwszy etap, na którym Niemcy
zarabiali. Rodziny zabierały wszystko, co
dla nich było najcenniejsze. Jechały długo
bez przerwy w bydlęcych wagonach. Słabsi i starsi nie przeżywali tej podróży.
Dzieci umierały z zimna i z wycieńczenia.
Ludzie załatwiali potrzeby gdziekolwiek
się dało, jedli cokolwiek wpadło im
w ręce. Traktowano ich gorzej niż zwierzęta. Ci, którym udało się przeżyć podróż,
przechodzili przez selekcję esesmanów.
25% ludzi trafiało do obozu, a reszta jak
im mówiono, miała iść się „kąpać”.
„Kąpielą” nazywano śmierć przez zagazowanie cyklonem B, środkiem chemicznym
służącym w tamtych czasach do dezynfekcji.
Przewodnik kolejno oprowadzał nas
po terenie obozu. Widzieliśmy stosy okularów, butów, protez, stosy waliz, na których były napisane imiona i nazwiska
więźniów, głównie żydowskich. Wydawałoby się, że każdy z tych przedmiotów
miał swoją własną duszę i historię. Patrząc
na nie, wyobrażałem sobie ludzi, którzy
mogli być ich właścicielami.
Największe wrażenie wywarły na
mnie włosy kobiet, przeznaczone dla przemysłu w Niemczech. Nic się nie mogło
zmarnować. Wśród włosów zauważyłem
mały warkoczyk ze wstążką. Wzruszyłem
się, kiedy pomyślałem, że ta dziewczynka
mogłaby być w wieku mojej siostry.
Później poprowadzono nas między
10 a 11 blok, gdzie znajduje się „ściana

straceń”. Tam rozstrzelano kilkanaście
tysięcy ofiar. Tam też wymierzano karę
chłosty i karę słupka, która polegała na
wieszaniu ludzi za wykręcone do tyłu ręce.
Z obu stron na oknach znajdowały się
deski. Nie chciano, by ktokolwiek widział
egzekucje. Deski są tam do dziś. Szkoda,
że nie potrafią mówić… Zatrzymaliśmy
się, zapaliliśmy znicz, złożyliśmy kwiaty
i w chwili ciszy oddaliśmy cześć osobom
tam zmarłym, tak jak niegdyś zrobił to Jan
Paweł II.
Przeszliśmy do krematorium. Można
sobie wyobrazić krzyki umierających tam
ludzi. Krzyk dzieci, które nie zdążyły zakosztować życia. W ciągu doby w krematorium spalano około 350 zwłok. Prochy
Niemcy rozrzucali w różnych miejscach.
Użyźniano nimi pola, wrzucano je do rzek,
bagien.
Po Oświęcimiu zwiedzaliśmy Brzezinkę - oddalony o 3 km kolejny obóz.
Teraz jest on zarośnięty trawą. Kiedyś był
to teren podmokły. Miał 175 ha
i znajdowało się tu ponad 300 baraków, w
których mieszkało jednorazowo 100 000
osób. Plagą był brak wody, katastrofalne
warunki higieniczne oraz olbrzymia ilość
szczurów. Są tam również ruiny czterech
krematoriów (w każdym po 10 pieców),
dwóch komór gazowych oraz doły i stosy
spaleniskowe.
Na koniec podeszliśmy pod pomnik.
Są tam tablice pamiątkowe w wielu językach świata.
Gdy wracaliśmy, wszyscy byliśmy
jacyś dziwnie cisi i zamyśleni. Każdy widział sceny z obozu, z życia jeńców, egzekucje i okrucieństwo. Niemcy potrafili
wykorzystać człowieka chyba
w maksymalny sposób. Ograbiali go ze
wszystkich dóbr materialnych, pozbawiali
życia i nawet po śmierci używali jako nawozu. Najokrutniejsze było traktowania
ludzi - ciągłe kłamstwa, poniżanie, bicie,
karanie, zabijanie, terror.
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To miejsce na długo utkwi w mojej pamięci i pozwoli mi zastanowić się nad wartością, jaką jest życie.
Tekst i grafika poniżej:
Mateusz Bytomski, kl. IVc T

Pielgrzymka do Częstochowy
Dnia 26 marca, tuż po Świętach Wielkanocnych, odbyła się pielgrzymka maturzystów do Częstochowy. Wcześnie rano spod
„Mechanika” wyjechaliśmy dwoma autokarami na tę tradycyjną już, aczkolwiek niezwykłą pielgrzymkę. Mimo wczesnej pory

Recenzja
Moje spotkania ze sztuką wysoką
w „Mechaniku”
W ciągu czterech lat w „Mechaniku”
miałem wielokrotnie okazje uczestniczyć
w spektaklach teatralnych i oglądać ambitne
filmy w ramach Szkolnej Akademii Filmowej. W tym roku szkolnym oglądaliśmy
spektakl „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanny
Krall. Z filmów najbardziej utkwiły mi w
pamięci „Katyń” i „Karol – człowiek, który
został papieżem”. Ciekawy był również
„Generał Nil”. W pierwszych dniach marca
tego roku, w ramach SZAF-y, zorganizowano wyjście na kolejny dobry film. Był to
„Rewers” w reż. Borysa Lankosza. Moja

dnia, nastroje dopisywały chyba wszystkim.
Tuż po wyruszeniu zmówiliśmy wspólnie
różaniec o dobrą i bezpieczną podróż. Atmosfera w autokarach była bardzo wesoła.
Towarzyszyli nam opiekunowie czyli: katecheta Paweł Jasny, katechetka Martyna Brzezińska,
pani
Edyta Wiesner,
pan Piotr Sput
oraz pan Piotr
Kalus. Po dotarciu na miejsce
mieliśmy chwilkę dla siebie i o
godzinie 11.00
za cz ęła
się
msza
św.
w
Bazylice
Jasnogórskiej.
Na Jasną Górą
w ten dzień
przybyło około
3 tys. maturzystów głównie
z województwa

recenzja, mam nadzieję, przybliży Wam
treść i problematykę tego filmu.
Pierwsza godzina filmu to mistrzowska komedia, być może najlepsza jaka została w Polsce nakręcona w ostatniej dekadzie.
Sabina, jej matka, babka oraz amant Bronisław to pełnokrwiste, zdecydowanie nakreślone postaci z cudownymi kwestiami dialogowymi. Scena kolacji z panem Józefem
(genialny Adam Woronowicz!) powinna
przejść do kanonu polskiej komedii. Lankosz bawi się tu formą, parodiując wszystko
od melodramatów w stylu "Casablanki"
przez legendarną postać 'bruneta wieczorową porą' po portret kobiet sprzed ery rewolucji seksualnej. Ma w tym całkowite wsparcie
obsady. Agata Buzek idealnie wyczuła postać Sabiny i jednym przygryzieniem warg,
jedną pozą w gabinecie dyrektora potrafi

opolskiego i śląskiego.
Na samym początku księża witali szkoły
zgromadzone w Bazylice w tym oczywiście
„Mechanik”. Eucharystii przewodniczył
biskup pomocniczy diecezji opolskiej Jan
Kopiec. Wygłosił piękne i poruszające kazanie trafiające głównie do nas młodych. Mówił m.in. O tym, że gdziekolwiek za kilka
miesięcy nas postawi Opatrzność Boska,
będziemy budować przyszłość Ojczyzny
naszej i Kościoła.
Każdy z nas modlił się jak tylko potrafił
oczywiście za pomyślność na maturze, dostanie się na wymarzone studnia a także
w sprawie własnych bardziej prywatnych
intencji. Po mszy odbyła się jeszcze konferencja w auli Jana Pawła II.
Następnie mieliśmy tak zwany czas
wolny, w którym mogliśmy nieco pozwiedzać miasto oraz coś zjeść. Przed wyruszeniem w drogę zaopatrzyliśmy się jeszcze
w drobne pamiątki i o godz.14.00 wyjechaliśmy z Częstochowy z powrotem do Raciborza. Wyjazd ten był okazją do wyciszenia się
oraz dodania sobie otuchy i optymizmu
przed tak ważnym egzaminem, który czeka
nas już w maju.

Aleksandra Harz III h
przekazać nam wszystko, co powinniśmy
wiedzieć o bohaterce. Krystyna Janda i Anna Polony chyba doskonale bawiły się na
planie, nasycając swoje bohaterki humorem,
energią i wrażliwością. Marcin Dorociński
zdaje się zaś być naturalnym i jedynym kandydatem do roli Bronisława. Po obejrzeniu
filmu trudno sobie wyobrazić, że mógłby go
zagrać ktoś inny.
W mojej skromnej opinii to dobry
film. Traktuje o sytuacji w komunistycznej
Polsce w latach 60. O strachu. Bo nie wiadomo komu można zaufać a komu nie. Też
o bohaterach. I tchórzach.
Reasumując:
„Mechanik” nauczył
mnie odróżnić dobrą sztukę od sztuki komercyjnej…

Marcin Chorzelewski IVc T

Co chciałbym robić w przyszłości,
czyli marzenia tegorocznych maturzystów
Chciałbym:
* grać w piłkę nożną w Realu Madryt – Rafał;
* wykładać na uniwersytecie… kafelki
– Mateusz;
* zostać wójtem gminy – Martin;
* zostać ministrem edukacji – Mateusz;
* zostać snajperem w Call of Duty – Marcin;
* zostać ochroniarzem w klubie Magic
– Bartosz;
* prowadzić Coffee Shop – Mateusz;
* zostać prezesem PZPN – Adam;
* zostać produktem IKEI – Szafa;

* zostać longerem w KFC – Mati;
* sędzia sportowy – Oliwer;
* programista, informatyk – Krzysiek;
* administrator D2jsp.org – Marcin;
* być nauczycielem polskiego i wstawiać jedynki, tak jak my je teraz dostajemy – Piotr;
* lekarz, inżynier – Adrian;
* król Hiszpanii – Rafał;
* ginekolog – Łukasz;
* policjant – Michał

uczniowie IVf T i IVc T
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Grafika
Mateusz Bytomski, kl. IVc T

Jak żyć?
Absolwentom "Mechanika" 2010
do sztambucha*
W sytuacjach pożegnania Ci starsi (nie starzy broń
Boże!) mają skłonność do udzielania dobrych rad. Wy natomiast z typowym dla swego wieku lekceważeniem i brakiem
doświadczenia staracie się robić wszystko, by nas nie słuchać.
Jednak – uwierzcie – nie chodzi o to, by wpływać na wasze
decyzje. To, co chcę Wam przekazać, ma być raczej czymś
w rodzaju duchowej rady życzliwego Wam człowieka, któremu zależy byście nie poplątali tej nici Ariadny, którą sami
trzymacie w dłoniach. Jakże łatwo jest bowiem zejść z raz
obranej drogi. „Nic nieznaczące słowo, chwila słabości, moment zapomnienia, mogą obrócić wniwecz starania wielu lat”.
Szczególnie ważne jest utrzymanie swej nici Ariadny
w dzisiejszych czasach, kiedy to o wiele trudniej jest rozpoznać zło. Dziś niestety potrzeba przenikliwości spojrzenia,
aby w paplaninie o współczuciu, humanizmie, tolerancji dostrzec i zdemaskować zło. Ani my, ani Wy, nie należymy do
szybkich zwycięzców. Tak naprawdę oczekuje się od nas
wytrwałości i dłuższego oddechu. Dlatego warto – co podkreślał Jan Paweł II – przyjąć zaproszenie do refleksji nad odniesieniem pomiędzy więcej być a więcej mieć. „Nigdy samo
więcej mieć nie może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może
przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje
sumienie, swoją godność”. Musicie zatem od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali. Na tym właśnie
polega mądrość – wymagać od siebie tak, by umiejętnie wykorzystać chwile przyjemności i by wiedzieć, kiedy nie można się uchylić od obowiązku, powinności.

Tego Wam życzę: starajcie się nie poplątać swej nici Ariadny, dążcie
do celów, jakie sobie postawiliście, chwytajcie dzień, ale nie zapominajcie
o odpowiedzialności, nie dajcie się zwieść pozorom współczesnego świata.
Jak mawiał Stanisław Jerzy Lec „Na żadnym zegarze świata nie znajdziesz
wskazówek do życia. Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy je
myć często”.
Dyrektor dr Sławomir Janowski
* sztambuch - niewielki, poręczny pamiętnik złożony z białych, związanych kartek

DESIDERATA
Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu – pamiętaj jaki pokój
może być w ciszy. Tak dalece jak to możliwe, nie wyrzekając się siebie,
bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi.
Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówią inni,
nawet głupcy i ignoranci, oni też moją swą opowieść.
Jeśli porównujesz się z innymi możesz stać się próżny
i zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie.
Ciesz się zarówno swoimi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj
z sercem swą prace, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą
wartością w zmiennych kolejach losu.
Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem
pełen jest oszustów. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty,
wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest
heroizmu.
Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć: nie bądź cyniczny
wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań
jest ona wieczna jak trawa.
Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając się
przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu
mogła być tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni.
Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej
niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki być powinien.
Tak więc bądź w pokoju z Bogiem, cokolwiek myślisz o jego istnieniu i czymkolwiek się zajmujesz i jakiekolwiek są twe pragnienia.
W zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą.
Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle
jeszcze ten świat jest piękny.
Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.
Tekst znaleziony w starym kościele
w BALTIMORE datowany w roku 1692

Ciekawostka:

Rys. Monika Furman, kl. Ic T

Wg wikipedii utwór powstał w 1927. W 1933 Max Ehrmann złożył go jako życzenia na Boże Narodzenie. W 1948 wdowa po Ehrmannie opublikowała go w tomiku The
of poems, skąd dwa lata później, trafił do cotygodniowej gazetki parafialnej, publikowanej przez pastora episkopalnego Starego Kościoła pod wezwaniem Św. Pawła
w Baltimore (Old St. Paul Church).
Dopiero tą drogą Dezyderata dostała się do kultury masowej. Pogłoska na temat anonimowego autora i błędna data powstania utworu – 1692 – pochodzą stąd, że pierwsza
strona owej gazetki, na której znajdował się tekst "dezyderaty", miała stopkę z informacją: "Stary kościół św. Pawła" i datą 1692 (w rzeczywistości to data powstania parafii
i budowy pierwszego, nieistniejącego już kościoła). Wskutek częstego kopiowania
jedynie tej strony, informacja zaczęła być błędnie odczytywana.
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Żegnamy Was...
Tradycyjnie już na pamiątkę zamieszczamy zdjęcia klas kończących naukę w Zespole Szkół Mechanicznych. Wykonali je: pani
Joanna Majewska i pan Piotr Swoboda.
Z łezką w oku żegnamy ostatnią klasę humanistyczną. Od nowego roku nie będzie już w naszym zespole liceum ogólnokształcącego. Jak widać na zdjęciu opuszcza nas ozdoba naszej szkoły.

Klasa 3a ZSZ (elektryk) - wych. mgr Ewa Wycik

Klasa 3h LO - (humanista) - wych. mgr Helena Draga

Śmieszne cytaty maturzystów
z tegorocznej matury próbnej z języka polskiego

•
•

„… Ściany są wybite lustrami.”
„… ponieważ jeśli spotkałoby cię rozczarowanie, to przynajmniej przyjemne.”
• „Kordian to osoba dostrzegająca świat w kolorach czarnych.”
• „Gdy wracał do Polski wraz z ojcem on opowiadał mu, jaka
piękna jest Polska, lecz ojciec podczas podróży zmarł.”
• „Cezary widząc w pokoju kochających się przyjacieli, widział jedną wielką rodzinę.”
• „Czytając powyższe dzieła dowiadujemy się, iż bohaterowie ci dostali rozczarowania romantycznego.”
• „Kordian to słysząc opowiedział jej o swoim koniu…”
• „Ojciec poszedł na wojnę i został z matką.”
• „… autorzy tekstu nacechowali ich cechami kochanków…”
• „Kordian zaślepiony miłością chciał odprawić za ostatnie
pieniądze za podkowy, 4 imprezy, na które zaprosił swą ukochaną.”
• „… była podobna, lecz nie całkiem.”
• „Wysoki pojazd zaprzężony czterema kołami.”
• „Był sam w tak naprawdę ojczyźnie, której on za wiele nie
pamiętał.”
Wyszukali: Dawid Smykowski, Artur Tabacharniuk
kl. IIa T

Klasa 3b ZSZ (mechanik poj. sam.) - wych. mgr Grażyna Lubkiewicz

Klasa 3c ZSZ (ślusarz - spawacz) - wych. mgr Marek Klobuczek

Klasa 3d ZSZ (ślusarz - spawacz) - wych. mgr inż. Szymon Kuźmiński

rys. Maciej Rybicki
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Klasa 4a T (mechanik) - wych. mgr Piotr Sput

Klasa 4b T (elektronik) - wych. mgr Edyta Wiesner

Klasa 4c T (informatyk) - wych. mgr Anna Nowak

Klasa 4d T (mechatronik) - wych. mgr Alicja Cieślik

Klasa 4e T (elektryk) - wych. mgr inż. Marcin Doczumiński
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Gazeta ta jest owocem ciężkiej
(bardziej lub mniej) pracy redaktorów.
Aby doprowadzić wydanie do aktualnej
formy, wymagany jest wkład
i poświęcenie wszystkich jej twórców.
Spotkania redaktorów gazetki zwykle
odbywają się raz w tygodniu. Choć
z pewnych względów mogą się odbywać
częściej. Praca na spotkaniu rozpoczyna
się od znalezienia wygodnego miejsca do
siedzenia w sali 50 lub 51. Następnie
Jola - redaktor naczelna, robiąc sobie
herbatę, przesłuchuje pozostałych członków zespołu redakcyjnego na temat tego,
czy wykonali zadane im prace. Kolejnym
punktem spotkania są motywujące słowa
polonistek: pani Teresy lub pani Heleny opiekunek gazetki. Zwyczajem opiekuna
jest również dosadne informowanie
o czasie pozostałym do wydania kolejnego numeru. Czas długiej przerwy, przeznaczony na spotkanie, szybko upływa,
więc poszczególnym redaktorom zostają
przydzielone zadania na kolejny tydzień.
Członkowie redakcji są zwykle bardzo
chętni do pisania artykułów, czy przepro-
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wadzania wywiadów. Czasami jednak
zdarza się tak, że potrzebują „dobrej
zachęty”. Po przydziale zadań zwykle
kończy się długa przerwa. Uczniowie
oczywiście są „chętni do pomocy”
w czasie lekcji, lecz nauczyciele skutecznie studzą ich „zapał”. Jednak praca
w redagowaniu gazetki nie kończy się na
cotygodniowych
spotkaniach.
Artykuły zwykle
są pisane w domu
i wysyłane na
dobrze
znany
wszystkim adres e
-mail, z którego
przychodzą czasami wiadomości,
zawierające delikatne
przypom n i e n i e
o terminie przesłania artykułu.
Złożeniem
całości zajmuje
się Michał, jest

świetny w „te klocki”. Na koniec korzystamy ze wsparcia technicznego pani
Aldony. W gronie redaktorów panuje
przyjazna atmosfera. Zespół wzajemnie
się uzupełnia, aby każdy kolejny numer
był lepszy od poprzedniego.
Tymoteusz Bobrowski
kl. I c T

