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   Wszystko ma swój 

początek i wszystko 

ma swój koniec – jak 

czytamy w „Biblii”. 

I właśnie koniec pew-

nego etapu w Waszym 

życiu zbliża się nie-

uchronnie. Dobiega 

bowiem kresu Wasz 

pobyt w „Mechaniku”, kolejny etap Waszego 

coraz doroślejszego życia. W takich sytuacjach 

Ci starzy mają skłonność do udzielania dobrych 

rad. Wy natomiast, z typowym dla swego wieku 

lekceważeniem i brakiem doświadczenia, stara-

cie się robić wszystko, by nas nie słuchać. I być 

może czasami macie rację. Bo niby dlaczego 

słuchać rad tych, którzy często sami powinni 

jeszcze być wychowywani, pouczani, prowa-

dzeni za rękę. I powiem szczerze, że kiedy ob-

serwuję świat, który Was otacza, to się Wam nie 

dziwię. Nieustanne kłótnie, oszczerstwa, zarzu-

canie sobie najgorszych zbrodni i przewinień, 

brak szans na kompromis. Tych złych cech 

można wymieniać jeszcze wiele. W taki świat 

wchodzicie. I właśnie dlatego, że dopiero 

w niego wchodzicie, pozwolę sobie na kilka 

słów na tę drogę, która przed Wami. 
Jeden z bohaterów mojej ulubionej lektury 

z dzieciństwa zwykł mawiać: „Gdybym był 

trochę mądrzejszy albo choć o parę tygodni 

starszy”. Można by ironicznie powiedzieć: i co 

z tego. A jednak warto się nad tymi słowami 

zastanowić. Bo wędrówka przez świat, a świat 

dorosłych w szczególności, to często wędrówka 

po omacku, z zamkniętymi oczami, niejako 

tylko na słuch. Tak właśnie poszukuje się klu-

cza do drzwi, za którymi powinno się pojawić 

zrozumienie. Ale tak nie jest. Za pierwszymi 

drzwiami są następne i następne. Klucz, 

o którym wspominam, jest w Was. To Wy mu-

sicie pamiętać o tym, czego nauczyliście się 

w domu rodzinnym i w szkole. Musicie pamię-

tać, że są granice, których nie warto przekra-

czać, że za wypowiadane słowa trzeba być od-

powiedzialnym i być gotowym na ich konse-

kwencje. Pamiętajcie, że świat to nie tylko Wy. 

To także inni – ci, których lubicie, ale i tacy, 

których z różnych powodów nie zaakceptujecie. 

Ale to nie jest powód, by ich odrzucać, nisz-

czyć, nie tolerować.  
Świat, w który dzisiaj wkraczacie, to nie jest 

świat z bajki: piękny, dobry i pociągający. Ale 

mimo wszystko warto się z nim zmierzyć. Pod-

jąć to wyzwanie, stawić mu czoła. Warto rozpo-

cząć tę przygodę. Będą wzloty i upadki, radości 

i smutki, zwycięstwa i porażki. Ale uwierzcie: 

warto w ten świat wejść.  

I bądźcie mądrzy. Mądrość polega na tym, by 

wymagać od siebie tak, by umiejętnie wykorzy-

stać chwile przyjemności i by wiedzieć, kiedy 

nie można się uchylić od obowiązku, powinno-

ści. By wiedzieć, kiedy należy się zatrzymać, bo 

każdy następny krok oznacza krzywdę drugiego 

człowieka. To będzie wędrówka przez labirynt. 

I dlatego  starajcie się nie poplątać swej nici 

Ariadny, dążcie do celów, jakie sobie postawili-

ście, chwytajcie dzień, ale nie zapominajcie 

o odpowiedzialności, nie dajcie się zwieść pozo-

rom współczesnego świata. Jak mawiał Stani-

sław Jerzy Lec „Na żadnym zegarze świata nie 

znajdziesz wskazówek do życia. Wszystko jest 

w rękach człowieka. Dlatego należy je myć 

często”. Starajcie się tak postępować, byście 

codziennie wieczorem mogli stanąć w łazience 

i z godnością spojrzeć sobie w twarz. 

I pamiętajcie: Głupota nie zwalnia od myślenia.  
 

Dyrektor Sławomir Janowski 

 

  W numerze: 
 

  Imprezy szkolne 

  Zdjęcia maturzystów 

  Wywiady 

  Fotoreportaż ze studniówek 

  Wiersze 

  Fotomontaże 

 

i wiele więcej… 

Kolejny rok szkolny dobiega końca. Dla 

niektórych oznacza to tylko promocję do 

następnej klasy, dla innych kończy się coś więcej. Mowa oczywiście o maturzystach i uczniach klas 

trzecich szkół zawodowych. I to właśnie do Was, przyszli absolwenci Zespołu Szkół Mechanicz-

nych, kierujemy, jak co roku, kwietniowy numer „Mechanika”. 
Z nadzieją, iż gazetka, którą trzymacie w ręku, zostanie zachowana jako jedna ze szkolnych 

pamiątek, zamieściliśmy w niej teksty i zdjęcia, które za parę lat przypomną Wam czas, który spę-

dziliście w „Mechaniku”. A jestem przekonany, że będzie co wspominać. Na początku znajdziecie 

obszerny fotoreportaż z uroczystości, bez których, według przesądu, nie ma możliwości, aby dobrze 

napisać maturę. Mowa oczywiście o studniówkach, które jak powszechnie wiadomo 

w „Mechaniku” są najlepsze. Ale to ocenicie sami, przeglądając zdjęcia na następnej stronie. 

Jednak „Mechanik” to nie tylko imprezy. Oprócz studniówek w numerze znajdziecie ciekawy 

wywiad z panią Katarzyną Koczy – wychowawczynią klasy 4c T. Tekst zdecydowanie godny pole-

cenia. 
Dział z humorem w numerze maturalnym został już tradycyjnie zastąpiony najlepszymi frag-

mentami ze zmagań czwartoklasistów z próbnym egzaminem maturalnym, wybranymi przez na-

uczycieli oraz redakcję „Mechanika”. Możecie zapoznać się także z tekstami naszych uczniów, 

którzy wykazują się coraz większą odwagą i talentem literackim. 

 Zapraszam do lektury... 
 Redaktor naczelny  

Czas studniówek ZSM 

20.01.12 - 4e i 4f T świętowały w re-
stauracji „Raciborska” w Raciborzu,  
21.01.12 - 4c i 4d T w restauracji „Bravo” 
w Tworkowie , 
28.01.12  - 4a i 4b T - również w „Bravo”. 

22-24.11 - próbne matury; 
28.11 - ŚWIĘTO SZKOŁY 
02.12 - program profilaktyczny "NOE"; 
07.12 - Mikołaj z "Mechanika"  
          w Domu Samotnej Matki "Maja" 

09.12 - wycieczka do Ostrawy 
13.12 - ESKULAPIADA 2011 - wygrana 
Karola Kostki; 

21.12 - rekolekcje w ZSM; 
15.01 - wyjazd na mecz siatkówki pomię-
dzy ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle a SKRĄ 
Bełchatów; 
17.01 - medale za Długoletnią Służbę dla 
pracowników ZSM;  
18.01 - spotkanie z przedstawicielami 
firmy CPP Prema; 
18.01 - Dzień Bez Tytoniu - Marsz Mło-
dzieży; 
03.02 - rozpoczęcie projektu "Mam zawód 
- mam pracę w regionie"; 

24.02 - medal dla Szkolnego Koła PCK; 
24.02 - szkolny konkurs ortograficzny; 
24.02 - dwudziesta rocznica współpracy 
między szkołą z Opawy Středni Škola 
Technická, a „Mechanikiem”; 
24.02 - konferencja medyczna 
          "Transplantacja - jestem na TAK"; 
01.03 -  wręczenie stypendiów Racibor-
skiej Izby Gospodarczej - A. Adamicki, 
A. Przypadło i S. Kustoś; 

02.03 - honorowe oddawanie krwi; 
10-11.03 - Siatkarski Turniej Zakładów 
Pracy i Służb Mundurowych Miasta Raci-
borza; 
14.03 - Konkurs Językowy „IT English”; 
26 - 27.03 -  Dni Otwarte ZSM; 
30.03.2012 - sukces uczniów klas 4a i 4 d 
w konkursie konstruktorskim w Czechach   
2.04.2012 II m. Jagody Sokół w Woje-
wódzkim Konkursie Pierwszej Pomocy. 
27.04.2012 - uroczyste pożegnanie klas 
czwartych. 

Zza dyrektorskiego biurka... 

Coś się kończy, coś się zaczyna... 
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  100 dni do matury… 
Studniówki w obiektywie   

fot. profesjonalne: A. Gogolewska, A. Złoczowski, S. Węgorowski 
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- Dlaczego wybrała Pani zawód nauczycielki?  
Odkąd pamiętam zawsze chciałam być nauczycielką, może dlatego, 

że pochodzę z rodziny o nauczycielskich korzeniach i nauczanie mam 

niejako we krwi :-), a może dlatego, że to po prostu ciekawy 

i inspirujący zawód.  
 

- Od ilu lat jest Pani nauczycielką? Odczuła Pani może różnice 

między młodzieżą dzisiejszą, a tą sprzed lat? 
Pracuję w szkole dopiero 11 lat. Młodzież się zmienia, ale zmienia się 

też otaczający nas świat, taka kolej rzeczy. No cóż, dzisiejsza mło-

dzież jest o wiele bardziej otwarta, spontaniczna, ma ogromne poczu-

cie humoru. Młodzi idą "przebojem przez życie", są pełni optymizmu 

i pasji. 
 

- Czy zawód nauczyciela jest  trudny? 
Zawód nauczyciela jest trudny i odpowiedzialny. Realizując swoje 

zawodowe powołanie, uczestniczymy w procesie kształcenia i wy-

chowania młodego człowieka, mając na uwadze jego dobro i indywi-

dualne potrzeby. Tyle z teorii… a praktyka? Niejednokrotnie osią-

gnięcie tych wszystkich celów graniczy z cudem, ale przecież cuda 

się zdarzają:-). Przy zaangażowaniu nauczyciela i dobrej woli 

uczniów wszystko jest możliwe! Zawód nauczyciela, choć trudny, 

daje mi wiele radości. 
 

- Jak, Pani zdaniem, powinien wyglądać stosunek nauczyciela do 

uczniów? 
To po prostu stosunek człowieka do człowieka, w którym najważniej-

szą rolę odgrywa wzajemny szacunek, życzliwość, wyrozumiałość 

i zaufanie. Istnieje niewidzialna granica, której, aby utrzymać dobre 

relacje, żadna ze stron nie powinna przekraczać. 
 

- Odczuwa Pani jakieś korzyści z bycia nauczycielem w naszej 

szkole? (nie chodzi o materialne) 
Same :-). Praca w "Mechaniku" daje mi wiele satysfakcji, motywuje 

do działania i rozwoju osobistego. Praca z młodzieżą sprawia, że 

czuję się potrzebna, dodaje mi wiary 

w sens podejmowanych działań i nadziei 

na to, że jeszcze wiele przede mną, a to, 

co za mną nie pozostanie bez pamięci:-). 
 

- Jakie są Pani zainteresowania,  co 

lubi Pani robić w wolnym czasie?  
 Interesuję się malarstwem. Podziwiam 

twórczość Johna Constable’a, angiel-

skiego malarza, uznawanego za najwy-

bitniejszego pejzażystę XIX wieku. Lu-

bię czytać książki biograficzne, pamięt-

niki, bliskie memu sercu są powieści 

Aldousa Huxleya. Słucham dobrej mu-

zyki począwszy od Offenbacha po Sade, Stinga, U2, Pearl Jam, Me-

tallicę, skończywszy na mocniejszych brzmieniach zespołu The Of-

fspring  :). Pasjonują mnie podróże, ale te z  różnych względów odby-

wam ostatnio tylko przysłowiowym palcem po mapie… 
 

- W tym roku, wypuszcza Pani spod swoich skrzydeł jedną z klas 

IV. Co Pani odczuwa? Za czym będzie Pani najbardziej tęskniła? 
Może to zabrzmi banalnie, ale na samą myśl odczuwam smutek... 

Będę tęsknić za wszystkimi bez wyjątku. Przeżyliśmy sporo, dobrego 

i złego, a nic tak nie jednoczy ludzi jak wspólne i solidarne pokony-

wanie trudności.  
 

 - Po 4 latach wychowawstwa klasy IVc T na pewno odkryła Pani 

wiele cennych tajemnic dotyczących wychowania uczniów :) Czy 

mogłaby nam Pani jakąś zdradzić? 
Cóż, łatwiej jest kształcić niż wychowywać... Wychowanie to trudna 

sprawa w dobie zmian w kulturze życia, mentalności, braku właści-

wych wzorców osobowych, kiedy tak naprawdę ważne jest to, co się 

ma, a nie jakim się jest człowiekiem. Zanim jednak zaczniemy wy-

chowywać innych, musimy najpierw popracować nad sobą. Znamien-

ne będą tu słowa ks. prof. Andrzeja Szostka:  "Pedagodzy będą sku-

tecznie wychowywać, jeśli będą szanować uczniów, dobrze 

i kompetentnie przygotowywać się do zajęć, nie będą się spóźniać, 

pracować nad kulturą swojego języka, promieniować miłością do 

ludzi i do ojczyzny, żyć w prawdzie, uczciwości i wzajemnym sza-

cunku".  W tej kwestii mam jeszcze wiele do zrobienia… 
 

- Czego chciałaby Pani życzyć swoim uczniom? 
Tego, na co mają wpływ - SZCZĘŚCIA, które wcale nie jest tak śle-

pe, jak się sądzi.  Jak pisała w swoich pamiętnikach Katarzyna II 

Wielka, szczęście jest "skutkiem właściwych i przemyślanych przed-

sięwzięć, a także wynikiem przymiotów osoby, jej charakteru i postę-

powania". Każdy zatem dzierży szczęście w swoich rękach i nic inne-

go nam nie pozostaje, jak tylko być  odważnym, aby je wykorzystać 

i być szczęśliwym :-).  

Wywiad przeprowadziła Jagoda Sokół, 2c T 

Karol Kostka 

 

Jagoda Sokół Aleksandra Mikusek 

Adam Adamicki 

Sebastian Komorek Tomasz Urbas Mariusz Olbrich 

Adam Przypadło 

Norbert Jenczmionka  

Marcin Lasak Kamil Derkacz 

Piotr Krupa Grzegorz Kollar Sebastian Kłosek 

Mateusz Musioł Mateusz Kirchniawy Artur Langosz 

Wywiad z panią Katarzyną Koczy 

Primus  Inter Pares 
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Klasa maturalna. Ostatni rok nauki w technikum. Wszyscy oczekują 
majowej matury i zakończenia szkoły. Mało kto z młodszych kolegów 
zdaje sobie jednak sprawę, że na 100 dni przed egzaminem dojrzałości 
czeka, nie do końca dojrzałych jeszcze ludzi, wyjątkowy wieczór. 
Nadążacie? Właśnie tak! Mam na myśli bal studniówkowy. Każdy 
chce, aby była to niezapomniana noc. Przecież trzeba się pokazać 
z jak najlepszej strony przed dyrekcją i nauczycielami. Może uda nam 
się chociaż trochę zmazać nie do końca dobre wrażenie, na które 
dzielnie pracowaliśmy przez prawie 4 lata. Musimy też  postarać się, 
aby dobrze wypaść w oczach naszych partnerek. Chociaż z tym więk-
szych problemów być nie powinno, bo przecież wszyscy wiedzą, że 
„Mechanik” słynie z najbardziej przystojnych, kulturalnych i szar-
manckich chłopaków.  

Udana studniówka? Oczywiście, jednak to nie takie proste, jak wy-
daje się na pierwszy rzut oka. Na tak podniosłą uroczystość, dla tak 
ważnych gości, trzeba wybrać odpowiednie miejsce. Już pod koniec 
pierwszego semestru w trzeciej klasie przyszli maturzyści muszą zare-
zerwować lokal i zamówić zespół muzyczny. W naszej szkole trady-
cyjnie dwie klasy organizują jedną studniówkę, co w sumie daje trzy 
fantastyczne karnawałowe imprezy.  

Klasa maturalna - wrzesień. Wszyscy mają pełne głowy pomysłów 
i propozycji, które jak zwykle wypadają z głowy tak szybko, jak do 
niej przyszły. Prawdziwe szaleństwo zaczyna się w grudniu. Na sa-
mym początku, jak nakazuje stary szlachecki obyczaj, klasowi posłań-
cy zaszczytnie wręczają oczekiwanym gościom zaproszenia. Następ-
nie wybieramy fotografa i kamerzystę, aby uwiecznić tę wspaniałą 
zabawę. Przydaje się to także osobom, które w niezbadanych okolicz-
nościach nabawią się studniówkowej amnezji. W dalszej kolejności 
musimy wybrać i zaprosić partnerkę na ów bal. Panowie, którzy mają 
dziewczyny, mogą być o to spokojni. Osoby, którym na razie udało 
się uniknąć strzały Amora, mają nie lada kłopot. Dziewczyny wręcz 
ustawiają się do nas w kolejki na casting, z którego zwycięsko wyj-
dzie najlepsza (pod względami znanymi tylko samemu zainteresowa-
nemu) spośród nich. Szczęśliwa wybranka na pewno będzie zadowo-
lona z udziału w tak wspaniałym balu, bo wiadomo, że „Mechanik” 
bawi się najlepiej. 

Jednym z najciekawszych elementów studniówki jest oczywiście 

skecz. Tradycyjnie staramy się rozbawić naszych nauczycieli. Czasem 
próbujemy nawiązać do zabawnych sytuacji, które pojawiły się na 
lekcji, a czasem wręcz przeciwnie, zabawiamy widzów ciekawym 
tańcem, czy dobrą muzyką. Efekty są oszałamiające i nasi widzowie  
wręcz pękają ze śmiechu. Żeby osiągnąć taki efekt, trzeba ułożyć 
scenariusz i  przeprowadzić setki prób, które dziwnym zbiegiem oko-
liczności zawsze odbywają się na najtrudniejszych lekcjach.  

Nie można zapomnieć także o polonezie, którym zaczynamy stud-
niówkę. Wszystko musi być wyćwiczone do perfekcji, aby pokazać 
się z najlepszej strony. Jest to możliwe dzięki wspaniałym nauczycie-
lom, którzy zgodzili się pomóc nam w tej trudnej sztuce. Nie odbyło 
się bez śmiechu. Szczególnie początki były trudne, kiedy uczyliśmy 
się co trzeci krok utykać na jedną nogę. Dostarczyło to wielu zabaw-
nych sytuacji, które śmieszyły nie tylko nas, ale też przypadkowych 
obserwatorów. Również niektóre próby poloneza odbywały się pod-
czas lekcji. Smuciło nas to trochę, bo oczywiście lubimy się uczyć na 
lekcjach… ale coś za coś.  

W końcu nadszedł ten oczekiwany wieczór. Po wizycie u fryzjera 
i kosmetyczki wszyscy stawili się punktualnie w lokalu, którego na-
zwy z powodów reklamowych redaktor naczelny gazetki nie pozwolił 
opublikować. Ubrani w najlepsze garnitury włoskich projektantów 
mody i ozdobieni własnoręcznie wiązanymi krawatami rozpoczęliśmy 
ostatnie próby. Ciekawym wydarzeniem były nieoficjalne wybory 
miss studniówki, której zdjęcie oraz dane kontaktowe opublikujemy 
w następnym numerze gazetki. Nasze partnerki największą wagę 
przywiązywały do swoich kreacji, aby pięknie prezentować się na tak 
znakomitej uroczystości. Pan dyrektor oficjalnie otworzył studniówkę. 
My zatańczyliśmy poloneza, podziękowaliśmy dyrekcji i wychowaw-
com, a następnie wszystkich zgromadzonych ogarnęła gorączka so-
botniej nocy i parkiet opanowany był do białego rana. Podziwialiśmy 
naszych nauczycieli, których nie znaliśmy od tej rozrywkowej strony. 
Byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni.  

Wszyscy byli zachwyceni wspaniałą organizacją i samą zabawą. 
Wspólnie z kolegami doszliśmy do wniosku, że drugiej tak udanej 
imprezy w tak świetnym gronie już nie przeżyjemy.  

Pomimo ciekawych przeżyć i niezapomnianej zabawy widzimy, że 
droga do studniówki wcale nie jest taka prosta, jak to się może wyda-
wać. Marnym pocieszeniem jest  fakt, że przed nami droga do matury, 
która jest jeszcze trudniejsza… 

Mateusz Musioł, 4b T 

Piotr Bugla, 4c T - I m. w Konkursie Matematycznym o Nagrodę 
Rektora PWSZ w Raciborzu; 

Mariusz Olbrich, 4c T - II m. w Konkursie Matematycznym o Na-
grodę Rektora PWSZ w Raciborzu. 

 Dawid Śliwa, 4b T - I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie 
„Żarówa”, 

Mateusz Musioł, Martin Płaczek, 4b T - II m. w Konkursie  
Wiedzy o Unii Europejskiej, 

Roman Duksa, Mateusz Konieczny, 4b T -  IV m. w Wojewódz-
kim Konkursie  Ślusarskim w Gliwicach, 

Krzysztof Żmuda z 4d T oraz Szymon Buczek, Daniel Gawełek, 
Mateusz Nadolski i Jacek Wyrostek z 4a T - II m. w Międzynaro-
dowym Konkursie Szkół Technicznych „Dzień konstruktora” 
w Czechach, 

Karol Franciszkiewicz, Artur Tabacharniuk, Janusz Kampka,  
4a T - udział w okręgowym etapie Olimpiady Wiedzy Technicznej; 

Paweł Maksym, Mateusz Nadolski, 4a T - udział w wojewódzkim 
etapie Konkursu Wiedzy Religijnej; 

Artur Tabacharniuk, 4a T - udział w Wojewódzkim Konkursie 
Pierwszej Pomocy. 

Artur Tabacharniuk, Dawid Smykowski, 4a T, Klaudia  

Miłowidow, 4d T - praca w redakcji gazetki szkolnej; 

Artur Tabacharniuk, 4a T - poczet sztandarowy; 

Thomas Panol, 4b T - I m. w Międzynarodowym Konkursie Tań-
ców Ludowych w Komsomolsku; 

Paweł Kińczyk, kl. 4a T - I m. w Turnieju Tańca Towarzyskiego 
w Nowym Sączu, srebrny medal na Ogólnopolskim Konkursie Tań-
ca Towarzyskiego w Krakowie i III m. na turnieju w Pyskowicach. 

Honorowi Krwiodawcy: 
 

Jarosław Główka, Karol Franciszkiewicz, Janusz Kampka,  
Mateusz Nadolski, Łukasz Piela, Dawid Smykowski - 4a T 
Sebastian Kłosek, Roman Duksa, Mateusz Konieczny, Jakub  
Równicki, Karol Bula, Dawid Michalski, Adam Kowalski, Filip 
Szumlański, Jarosław Stanowski - 4b T 
Piotr Bugla - 4c T 
Łukasz Cichocki, Marcin Czach, Krzysztof Czok, Mateusz  
Franczyk, Dawid Głowacz, Szymon Głowiński, Marek Karpisz, 
Mateusz Mika, Kamil Pilch, Mateusz Weirauch - 4e T 

Marcin Pawłowicz, 4c T - II m. w Międzyszkolnym Konkursie „IT 
English”; 

Sebastian Kłosek, 4b T - Certyfikat Goethe Institut z j. niemieckie-
go na poziomie C2, indeks NKJO w Jastrzębiu oraz indeks NKJO 
w Raciborzu na wydział filologii germańskiej, dwukrotny zdobywca 
tytułu Mistrza Szkoły z języka niemieckiego; 

Thomas Bizoń, 4e T - indeks NKJO w Jastrzębiu oraz indeks NKJO 
w Raciborzu na wydział filologii germańskiej,  laureat IV stopnia 
w Konkursie Oxford Plus; 
Grzegorz Mormul, 4c T - dwukrotny zdobywca tytułu Mistrza 
Szkoły z języka angielskiego; 

Martin Wyglenda, 3c Z - zdobywca tytułu Mistrza Szkoły z języka 
niemieckiego;  

Tomasz Palisa, 3d Z zdobywca tytułu Mistrza Szkoły z języka an-
gielskiego. 

Dali się poznać 

Osiągnięcia uczniów kończących szkołę opracowano na podstawie  
informacji przygotowanych przez wychowawców. 

Mateusz Franczyk, 4e T, Marek Prusicki, Robert Dominik, 4d T 
- III m. w półfinale woj. licealiady w piłce nożnej; 

Sebastian Kłosek, 4b T - I m. w Mistrzostwach Śląska w podnosze-
niu ciężarów (dwukrotnie); 

Martin Wyglenda, Tomasz Fitzon, 3c Z - II m. w półfinale woje-
wódzkim w piłce ręcznej. 

Szkolny Zespół Kabaretowy „Mechanik”: 
 

Karol Bula, Mateusz Konieczny, Mateusz Musioł, Thomas Panol, 
Martin Płaczek - 4b T 

 Trudna droga do studniówki 



  

 

Każdy z utęsknieniem wypatruje nadejścia 
cieplejszych dni. Szczególnie dotyczy to zmo-
toryzowanej części naszych uczniów, jeszcze 
dokładniej – tych, którzy na co dzień porusza-
ją się różnej maści jednośladami: motocykla-
mi, motorowerami, skuterami. Wszyscy znie-
cierpliwieni oczekują wiosny, by móc w koń-
cu zmienić nasze ukochane, jakże komfortowe 
i punktualne środki komunikacji publicznej, 
na swoje pucowane przez całą zimę dwukoło-
we cacka. I jak bumerang powróci temat coraz 
bardziej doskwierającego braku miejsca, by je 
bezpiecznie zaparkować, co jest o tyle trud-
niejsze u nas, że społeczeństwo jakoś sobie 
ubzdurało, że o ile auta w miarę ich nie intere-
sują, o tyle jednoślad pomacać musi prawie 
każdy. Ale ja nie o tym. Wracając do braku 
miejsca, ulubionym miejscem do parkowania 
tych oszczędnych maszyn do pożerania miej-

skich korków jest placyk przed szkołą, blisko, 
wygodnie, pod czujnym okiem kamer, nieste-
ty jest tam coraz ciaśniej. Przyczyną tego 
stanu rzeczy nie jest, jak by się mogło wyda-
wać, znaczący wzrost popularności skuterów, 
które przy naszych cenach paliw są jak najbar-
dziej wskazane, ale coś zupełnie innego. Jed-
nośladów wcale nam tak wiele nie przybyło. 
Otóż niektórzy z pośpiechu, czy też po prostu 
z niedbalstwa porzucają swoje pojazdy jak im 
się podoba, zabierając tym samym miejsce 
swoim kolegom. A wystarczy poświęcić mini-
malnie więcej czasu i ustawić szpeja w sposób 
nie tarasujący trzech miejsc. Pewnie nie roz-
wiąże to całkowicie problemu, ale na pewno 
go zmniejszy. Z drugiej strony, może zamiast 
walczyć o każdy skrawek miejsca, wyjść 
z inicjatywą wygospodarowania jakiegoś 
parkingu dla jednośladów? W większych mia-
stach Włoch czy Francji jest to naturalny wi-
dok i sprawdza się to świetnie, może czas, by 
nasz „Mechanik” zrobił krok w tę stronę? 

Wszak wiadomo, że nasza szkoła zawsze 
była krok przed innymi… Póki co życzę sobie 
i Wam więcej wyrozumiałości i życzliwości, 
a wszyscy się zmieścimy. 

 

Sebastian Migus, 3d T  

Nie tak daw-
no wieś koja-

rzona była z zacofaniem, ciężką pracą, a jej 
mieszkańcy mieli opinię ludzi niewykształ-
conych, nie umiejących korzystać z życia 
kulturalnego, jakie najczęściej daje duże 
miasto. Ludzie nie zwracali uwagi na to, że 
wieś charakteryzowała się spokojem, dużą 
ilością zieleni, czystym 
p o w i e t r z e m ,  c o 
w dzisiejszych czasach 
ma duże znaczenie dla 
zdrowia fizycznego, 
jak i psychicznego. 

 Od pewnego czasu 
dają się zaobserwować 
d z i w n e  z m i a n y 
w podejściu ludzi do 
tematu wsi. W mojej 
miejscowości zwraca 
się uwagę na pielęgnowanie wszelkiego 
rodzaju tradycji. Odkąd pamiętam, co roku 
w ostatnich dniach karnawału organizowane 
jest tzw. ,,wodzenie niedźwiedzia'', które 
łączy ze sobą mieszkańców uczestniczących 
w barwnym korowodzie. Wiosną na ulicy 
naszej wsi można spotkać kolorowo ubrane 
dziewczyny, które zwiastują nadejście wio-
sny. Lato to okres wielu festynów sporto-
wych, strażackich itp., zaś jesień to okres 
dożynek, czyli podziękowania za plony, 
które zostały zebrane właśnie na wsi. Późną 
jesienią nasi mieszkańcy również nie próż-
nują. Uroczystość Świętego Marcina już od 

dawna weszła do tradycji naszej małej wsi. 
Liczne występy i zabawy wyciągają z domu 
wszystkich mieszkańców - i co dziwne - nie 
tylko naszej miejscowości. Odwiedzają nas 
również mieszkańcy sąsiednich wsi, goście 
z Czech oraz ... ludzie z miast. Czyżby życie 
kulturalne na wsi bardziej im odpowiadało 
niż w mieście?  

    Kończy się okres karna-
wału, a wraz z nim związa-
ny jest coroczny bal przebie-
rańców. I tu organizatorzy 
tej imprezy od kilku lat mają 
problem. Jak w tak małej 
sali zmieścić wszystkich 
chętnych. Prawo do zabawy 
mają nie tylko nasi miesz-
kańcy (przyjezdnych jest 
zdecydowanie więcej). 

 Te wszystkie imprezy są 
związane z ogromnym zaangażowaniem 
i poświęceniem wielu mieszkańców. Czyż-
by wiejska kultura i zaangażowanie miesz-
kańców zmieniły mentalność ludzi z miast? 

 Coś w tym musi być. Od kilku lat można 
bowiem zaobserwować zmiany na naszym 
terenie. Na zakupionych działkach powstają 
domy, a ich właścicielami są właśnie ludzie 
z miast. Czyżby życie na wsi bardziej im 
odpowiadało niż życie w mieście? Ja jednak 
mam wielką satysfakcję z tego, że od zaw-
sze byłem mieszkańcem wsi, jestem nim 
i zamierzam nim być nadal. 

 

Marek Świerczek, 3b T  

 Wieś czy miasto? 

Groźnie wyglądający dyrektor, kadra na-
uczycieli pragnących wstawić od razu pałę przy 
najbliższej możliwej okazji – nie pomagają 
w nauce. 

 

Na szczęście są 
jeszcze One - ko-
biety pracujące, 
przy których Turbo-
DymoMan i Bóbr 
znający 1000 bitów 
to pestka. 

Dzień w dzień - 
chodzą i wypatrują, 
czy aby jakiś papie-
rek, guma czy puszka coli nie przeszkadzają 
w poruszaniu się uczniom w tych ciasnych 
korytarzach (cóż, niektórzy wolą wyrzucić 
śmieci za ławkę zamiast do kosza). 

Mimo że pomagają jak SuperWoman 
z komiksów - pozostają w cieniu - kurzu, brudu 
i mopów. Czy tak być powinno? Czy chcą po-
zostać nieujawnione jak prawdziwy superboha-
ter, czy powinniśmy zwracać na nie uwagę? 
Oczywiście że zasługują na nią - tak jak na 
szacunek - skoro od kilkunastu lat z gracją 
sprzątają progi szkoły po uczniach. 

Ich działka to nie tylko sprzątanie. Pociesza-
nie uczniów po zawalonej kartkówce, jedynce 
z odpowiedzi czy totalnie źle napisanym spraw-
dzianie przez panie sprzątające to codzienność. 

Za to gdy ktoś się nauczy i wyciągnie na 
wymarzoną… dwójkę – panie z chęcią świętują 
z nami  „zwycięstwo”. 

Takie są nasze ciche bohaterki! Uczniowie! 
Szacunek to podstawa! Może pora pomyśleć 
o podwyżce dla nich? 

Damian Stelmach, 3d T 

 
„Ja spadający liść” 

 

Hej! Czy ty wiesz że Cię kocham? 

Że jesteś najważniejszą osobą dla mnie? 

Na koniec świata za Tobą chcę iść, 

Jak ten opadający z drzewa liść... 
 

To on mi wskazał drogę, 

To on mi daje siły, 

To on frunie do Ciebie, 

By tylko mieć Cię dla siebie… 
 

Gdy tylko opadnie na ziemię, 

Skończą się jego nadzieje… 

 
Dawid Głowacz, 4e T         

 Sprzątanko 

 Gdzie by tu zaparkować... 

fot. P. Figura, 1c T 

fot. D. Kołek, 1f T 

rys.  T. Iskra, 3d T     

rys. Maria Turczyn, Tomasz Iskra, 3d T 
rys. T. Iskra, 3d T 
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W tym roku tak jak poprzednio przygotowaliśmy perełki 
językowe z próbnych prac maturalnych. I oto czego się 
dowiedzieliśmy na temat „Przedwiośnia”: 

 
„To opowieść o Polsce całej w szkle”, a bohater Cezary 

Baryka „był niemalże w stu procentach zrusyfikowany”, 
„został wychowany wśród komunistów w przekonaniu, że to 
ludzie dobrzy, można im ufać i na nich polegać”, „jego stopa 
życiowa znacznie się pogorszyła [...] (jadł z dnia na dzień 
coraz to nudniejsze posiłki)”. „Czuł się oszukany 
i zniesmaczony tym, co ujrzał”, „młody Baryka był jeszcze 
młodym chłopcem, nie rozumiał tak dobrze sensu wszystkie-
go”, „Cezary miał akcent, który zalatywał trochę na rosyjski, 
lecz mowę miał dobrą i gładką”. Niestety przez dłuższy czas 
syn był pozbawiony obecności ojca, ponieważ „pewnego dnia 
Seweryn został ciągnięty do wojska”. 

A kiedy już ojciec się odnalazł „opowieść ojca doprowadzała 
młodego Barykę do szaleństwa”. „Syn nie może uwierzyć, że 
w Polsce są ludzie, którzy robią takie rzeczy i na dodatek dla 
wszystkich - dla pracowników - dla ludu - nie tylko do boga-
czy”. 

Owe „takie rzeczy” to „domy, [które] w całości budowane są 
ze szkła, co decyduje o ich niskiej cenie oraz plusach”. 
„W tych domach nie ma brudu, pleśni, nic nie gnije, nie ma 
w nich myszy. Domy te są po prostu idealne". „Te domy są 
budowane jak dla inteligentów, tak i dla biednych chłopów, 
ponieważ są tanie i zrobione z dna morskiego piasku”. 

Wytłumaczenie opowieści ojca jest następujące: „Seweryn 
Baryka, gdy opowiadał synowi, był już na skraju śmierci, miał 
urojenia”. „Ostatecznie syn Seweryna udaje się z ojcem do 
Polski”. "Ojciec Cezarego, Seweryn marzeniami o Polsce swo-
ich marzeń, próbował zapomnieć trud swojego życia". 

Najpierw „ojciec i syn jechali naładowanym ludźmi pocią-
giem.”, jednak w drodze „ojciec Cezarego umiera i musi je-
chać dalej sam”. 

Na granicy „wreszcie jest, ludzie w pociągu cieszą się, bar-
dzo krzyczą granica”. „On przekracza granicę i wchodzi do 
Polski. Obserwuje okolicę i zastanawia się o ‘szklanych’ do-
mach”. 

Kiedy Cezary dojechał już do Polski „Był tak szczęśliwy 
i oddychał wreszcie całymi płucami, wyciągnął ręce do góry, 
po prostu był wniebowzięty. Gdy wszedł do Polski...”, 
„Baryka wyobraża sobie Polskę jako idealny kraj, w którym 
nie szerzą się choroby, na które można zapaść w gnijącym 
drewnianym domu lub oziębłym murowanym”. 

No niestety „Baryka chciał odetchnąć pełną piersią czystym 
powietrzem Polski, a musiał zachłysnąć się brudem”. 

Niektórzy autorzy prac lakonicznie skwitowali obraz Polski 
rzeczywistej: „Tylko bród, smród i ubóstwo”, a dokładniejsi 
pisali: „Rzeczywistość jest inna, brudna i pełna w błocie”.  Już 
w Polsce zauważył brzydkie ohydne domy i wyniszczone dzie-
ci bawiące się w błocie”, „... uliczki były pełne niezgruntowa-
nego bajora..." „Domy przegnite, walące się, zbudowane 
z najmniejszych materiałów z dachu wiatr zrywał papę do-
szczętnie podziurawione, lecz widział dzieci dobrze bawiące, 
więc tańczyły one w błocie nad wodą”. „ [...] , Cezary jest 
zszokowany obrazem polskiej niepodległej wsi i miasteczka”. 
Pomimo tego Cezary „z wielką siłą szedł do przodu”.  

I podsumowanie pracy: „Marzenia a rzeczywistość są to 
dwie odrębne znaczenia”. 

 
No cóż… Wyszła z tego niezła historia, prawda? Nie 

chcielibyśmy, aby nasz wybór potraktowano jako dziele-
nie włosa na czworo, ale skoro o tym mowa, to może 
kilka prób wytłumaczenia tego stałego związku frazeolo-
gicznego przez uczniów na  próbnej maturze: 

 

„dzielić włos na czworo = podzielić się na grupy”, 
„dzielenie włosu na cztery = włos jak wiadomo jest mały, 

i praktycznie nie da się go podzielić na cztery, ale ludzie zaw-
sze znajdą sposób, by tego dokonać”. 

 
I ostatnie zdanie, które dedykujemy tegorocznym matu-

rzystom pod rozwagę:  
„Aby coś zwalczyć, trzeba o to walczyć” 
 

Wybrały: Patrycja Sergiel, Maria Turczyn, Jolanta Wieczorek 
Opracowała: Helena Draga 

Szkolny słownik topograficzny w wydaniu klasy 4b T 
  

Gabinet dyrektora: Sąd Ostateczny, Pokój Wielkiego Brata, Strefa  
Zwierzeń, Pokój Tortur, Czyściec, Centrum Dowodzenia, Smocza  
Warownia, VIP Room; 

Szkoła: Belweder; 
Korytarz przy świetlicy: Piwnica, Katakumby; 
Sala fizyki: Sala Magii i Czarodziejstwa, Gayroom, Tajny Pokój Einsteina; 
Park: Kotłownia, Hasiok, Konfesjonał, Miejsce Przyjemności, Hodowla 

Raków, Miejsce Integracji Społecznej, Palarnia, Wędzarnia,  
Gazownia; 

Biblioteka: Kafejka Internetowa,  Oaza Spokoju; 
Sala gimnastyczna : Arena Wojowników, Szpital Polowy, Plac Zabaw, 

Małpi Gaj, Poligon, Sportownia, Hala Tortur; 
Siłownia: Kurort, Pakiernia; 
Przerwa: Cigaret Pauza; 
Dzwonek : Arbeit macht Frei, Sygnał Życia; 
Pokój nauczycielski: Loch, Gniazdo Wężów, Smocza Jama, Informator 

Parafialny, Dom Wampirów, Komisariat, Gniazdo, Bunkier; 
Pokój pani pedagog: Pokój Zwierzeń; 
Ostatnia ławka w klasie: Wesołe Miasteczko; 
Odpowiedź przy biurku:  Dolina Śmierci 
Ubikacja – Telekomunikacja Polska, Centrala Telefoniczna, Miejsce Ulgi, 

Pokój Interesów, Lista Poszukiwanych; 
Gablota przed pokojem nauczycielskim: Miejsce Szczęścia, Ściana  

Gniewu, Ściana Płaczu; 
Zrzucanie węgla: Pokuta, Koksowanie; 
Sala 33: Kabareton; 
Gabinet historii – Klasa Pytań i Odpowiedzi; 
Sala 10b: Skup TV i AGD, Tercet Egzotyczny; 
Świetlica: Kasyno, Kasyno Royal; 
Sklepik: Koryto, Oaza, Żarłodajnia, Punkt Ochrony Prowiantu, Grosik; 
Korytarz: Wybieg, Łącznik; 
Pracownia chemiczna: Laboratorium Dextera; 
Pracownia komputerowa: Sterownia NASA; 
Klasa biologii: Prosektorium. 

Maturzysta potrafi 

Frustracje Pana Sz.  
 

W pewnej szkole na Zamkowej, 
W sali jakże wyjątkowej, 
W której nie ma komputerów, 
Nie ma jeszcze tam routerów, 
Jest tam za to nauczyciel, 
Który… 
  

Nowych „kompów” wyczekując, 
Od miesięcy się frustrując, 
Pociesza się swym laptopem, 
By się zdenerwować potem 
Brakiem sprzętów naukowych 
Oraz tuszów kolorowych. 
  

Ale jedna rzecz go cieszy, 
Kiedy w Ikariamie „grzeszy”. 
Wojsko, statki i osady, 
Plądrowania, eskapady. 
Tym się w wolnym czasie trudzi, 
Nigdy mu się to nie nudzi. 
  

Cieszy go też kompilacja. 
Tak przechodzi mu frustracja. 
Pascal, C++, czy Java, 
On nam mówi: „to zabawa”. 
Cała klasa się wpatruje, 
kiedy program kompiluje. 
  

Gdy do komputera siada, 
Rozpoczyna się parada, 
Zmienne, funkcje i warunki, 
Nie formułki, nie regułki. 
W tajniki programowania 
Wprowadza nas bez wahania. 

Tymoteusz Bobrowski, 3c T 

rys. Rozalia Modlich, 1c T 
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Fotomontaże  
wykonali uczniowie z 4c T:   

M. Bugla (wszystkie powyżej)   
oraz  P. Goniowski, M. Olbrich, 

D. Kurzywilk. 

kl. 3c Td D - technik mechanik / technik elektryk  

- wych. mgr Maciej Rycerz 

kl. 3a ZSZ - elektryk / elektromechanik 

- wych. mgr Jan Unger 

kl. 3b ZSZ - mechanik pojazdów samochodowych 

- wych. mgr inż. Janusz Matyja 

kl. 3c ZSZ - ślusarz / spawacz 

- wych. mgr Damian Sergiel 

kl. 3d ZSZ - ślusarz / spawacz / operator CNC 

- wych. mgr Anna Olender 

Absolwenci Technikum dla Dorosłych (obok)  

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej (poniżej) 
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