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Od redakcji

Widziane zza dyrektorskiego biurka...

Zmiana warty
Wszystko płynie powiedział odkrywczo
jeden z filozofów, stojąc po kolana w wodzie. Mam nadzieję, że my wody lać nie
będziemy. Jak co roku żegnamy silną grupę absolwencką, za którą drepczą młodzi.
W tym roku szczególnie dotknęło to naszą
gazetkę. Zespół redakcyjny, pracujący
dzielnie od czterech lat, po półroczu opuścił nasze grono, tłumacząc się naiwnie, że
muszą przygotowywać się do matury.
Prawda, trzeba było zrobić makijaż, postarać się o osobę towarzyszącą na studniówkę i załatwić jeszcze tysiąc innych najważniejszych spraw, aby w końcu stanąć
ze świadectwem końcowym i bijącym
sercem przed drzwiami sal maturalnych,
a potem to już tylko … wolność i Swoboda
(jak śpiewała na studniówce klasa 4a T).
Na tej drodze życzymy Wam wszystkim
wiele dobrego, a w naszej wdzięcznej pamięci szczególnie pozostaną: nasz naczelny Tymek Bobrowski i jego nieodłączny
jak Sancho Pansa druh Michał Sebastian nasz techniczny, składający gazetkę. Nie
zapomnimy też naszych dam – Joli Wieczorek i Marysi Turczyn, redaktorek gazetki, a także pozostającego w cieniu tajemniczego Don Pedra - Tomka Iskry,
który swoim dowcipem rysowniczym
wielokrotnie wychwytywał zabawne chwile życia uczniów „Mechanika”. Ich talent
widoczny jest jeszcze i w tym numerze
naszej gazetki. Cieszymy się, że są tacy
ludzie, którym chce się chcieć.
Dziękujemy i życzymy powodzenia
(bardzo młody)
zespół redakcyjny
gazetki szkolnej „Mechanik”

W numerze:







Imprezy szkolne
Zdjęcia maturzystów
Wywiad z p. E. Gargulińską
Fotoreportaż ze studniówek
Wiersze
Fotomontaże
i wiele więcej…

Koniec szkoły to
koniec
pewnego
etapu w życiu każdego z Was. Co
prawda nie pierwszego i nie ostatniego, ale ten jest
inny niż te wcześniejsze. W takim momencie
warto się na chwilę zatrzymać i posłuchać rad
starszych od siebie. Warto to zrobić, mimo że
nasz świat dla Was jest często obcy, mimo że
Wy żyjecie szybciej, inaczej, w świecie Internetu poruszacie się zapewne wielokrotnie
sprawniej niż w realnym. Warto się zatrzymać
i posłuchać, ponieważ wchodzicie dzisiaj
w świat, który niejednokrotnie Was zaskoczy,
w którym wielokrotnie staniecie bezradni
przed problemami, które dorosłość z sobą
niesie.
Koniec szkoły to jednocześnie początek
czegoś nowego, nieznanego, pełnego niespodzianek (tych dobrych i tych złych niewątpliwie). Dzisiaj wychodzicie ze szkoły, by ruszyć
w dalszą podróż już bez tych, którzy do tej
pory w jakimś sensie prowadzili Was przez
dotychczasowe życie. Teraz wypuszczamy
Was – my w szkole, ale i Wasi rodzice –
przede wszystkim po to, byście dalej uczyli
się już wyłącznie sami.
Bardzo często dzisiaj pojawia się przekonanie, że młodych ludzi nikt nie wychowuje,
nie kształtuje, nie troszczy się o ich kłopoty
i problemy. Mam nadzieję, że po tych kilku
latach spędzonych w „Mechaniku” będziecie
mogli zdecydowanie powiedzieć, że to nieprawda, że w Waszej szkole było inaczej. Na
pewno nie wszystko Wam się podobało, na
pewno wiele razy złorzeczyliście na nas nie
tylko po cichu i pod nosem. Ale tak to już
bywa, że wiele rzeczy doceniać zaczynamy po
latach.
Przez te wszystkie lata w wielu rozmowach próbowaliśmy przekazać Wam nasze
doświadczenia, rady, które - naszym zdaniem
oczywiście – powinniście przyjąć i jeszcze
nam podziękować. Wy jednak czasami zapewne słuchaliście nas jak „wyłączonego radia”
i mówiliście sobie pod nosem: a niech sobie
pogadają. Mimo to wierzę, że coś z tych naszych sugestii w wielu z Was pozostanie. Ale
mimo wszystko pozwolę sobie jeszcze raz na
kilka rad na to Wasze zmaganie się z dorosłością.

Przede wszystkim myślcie. Nie dajcie
sobie wmówić, że otaczający Was świat jest
pełen stereotypów. One ograniczają i nie pozwalają się rozwijać. Starajcie się też być wolnymi. Nie oznacza to jednak, że możecie robić, co Wam przyjdzie do głowy. Być wolnym
bowiem to np. nie uczestniczyć w tak powszechnym dziś wyścigu, nie zatrzymywać się
na pozorach, na powierzchni tego, co wokół
Was. Nie przejdziecie przez życie, żując gumę
i trzymając ręce w kieszeni. Poza tym, jak
w jednym z wywiadów stwierdził Józef Życiński, nie da się całe życie chodzić w krótkich
spodenkach i patrzeć na świat oczami nastolatka. Czas płynie, spodenki się kurczą w praniu.
Musicie umieć zaakceptować świat taki, jaki
jest. Tym bardziej, że „na pewno nie wszystko,
co warto, to się opłaca, ale jeszcze pewniej nie
wszystko, co się opłaca, to jest w życiu coś
warte” (Władysław Bartoszewski).
Starajcie się też mieć marzenia. Ustalcie
sobie cele i zacznijcie je realizować pomimo
licznych przeszkód i ograniczeń. To, co robicie, róbcie z pasją, bądźcie w to zaangażowani.
Postępujcie tak, byście zawsze mogli powiedzieć, że jesteście z siebie zadowoleni, że szanujecie sami siebie. Pamiętajcie, że żyjecie
wśród innych ludzi i dlatego warto wspierać
innych i korzystać z ich wsparcia. Do niczego
bowiem tak naprawdę nie dochodzimy sami.
I bądźcie mądrzy. Mądrość polega na
tym, by wymagać od siebie tak, by umiejętnie
wykorzystać chwile przyjemności i by wiedzieć, kiedy nie można się uchylić od obowiązku, powinności. By wiedzieć, kiedy należy się zatrzymać, bo każdy następny krok
oznacza krzywdę drugiego człowieka. To będzie wędrówka przez labirynt. Dlatego też
stawiajcie sobie co jakiś czas pytanie: co zostawiamy po sobie, czego bez nas by nie było.
To może sprawić, że nie będziecie jak bohaterowie obrazu Petera Bruegla Starszego Przypowieść o ślepcach. Przedstawia on ludzi
w głupiej wędrówce. Ślepcy na obrazie są
nieporadni – nie mogą czytać, nie posiedli
wiedzy książkowej, nie widzą świata, potykają
się, ciągle szukają właściwej drogi, ale jej nie
znajdują.
Wierzcie w siebie, miejcie do siebie samych zaufanie. To pozwoli Wam osiągnąć to,
o czym marzycie, pozwoli Wam zrealizować
swoje cele.
Dyrektor Sławomir Janowski

65-lecie ZSM
3.09.12 - rozpoczęcie roku szkolnego
2012/2013;
10.09.12 - II nabór do projektu "Mam
zawód - mam pracę w regionie";
26.09.12 - program profilaktyki narkomanii Arion; obchody Europejskiego
Dnia Języków w ZSM;
27.09.12 - wycieczka do Krakowa klas
4b, 4d i 4e;
4.10.12 - wizyta gości z Niemiec
w ZSM; ZSM zwycięzcą X Mistrzostw Raciborza w Piłce Siatkowej;
12.10.12 - ślubowanie uczniów klas
pierwszych; uroczystość 65-lecia
Zespołu Szkół Mechanicznych;
17.10.12 - koncert profilaktyczny Piotra „Lupi” Lubertowicza;
19.10.12 - SKT na meczu Japonia –
Brazylia we Wrocławiu;
25.10.12 - I m. dla Jagody Sokół 3c T
i wyróżnienie dla Igora Konopnickiego
2a T w powiatowym konkursie językowym;
25-26.10.12 - V Raciborskie Dni Nauki i Techniki;
31.10.12 - Jagoda Sokół wygrywa etap
szkolny Eskulapiady;
6.11.12 - stypendia Raciborskiej Izby
Gospodarczej dla Jana Wiligera, Sławomira Kustosia i Dominika Olendra
3d Z;
9.11.12 - montaż kopuły obserwatorium astronomicznego;
14.11.12 - akademia z okazji rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Polskę, udział szkoły w miejskich obchodach;
15.11.12 - powrót stażystów z praktyk
LdV z Brunszwiku;
20 - 22.11.12 - próbne matury;
26.11.12 - obchody Święta Szkoły;
29.11.12 - pracownicy ZSM nagrodzeni Medalami za Długoletnią Służbę;
5 - 14.12 - zbiórka żywności;
14.12.12 - stypendium Prezesa Rady
Ministrów dla Karola Kostki;
19.12.12 - wizyta uczniów
"Mechanika" w kopalni "Wujek";
10.01.13 - Karol Kostka, Mateusz
Piela, Grzegorz Zebrała zakwalifikowali się do II etapu konkursu mechanicznego;
Studniówki ZSM

14 października 2012 r. obchodziliśmy jubileusz 65-lecia
Zespołu Szkół Mechanicznych. Obchody odbyły się na

Raciborskim Zamku.
„Jaka szkoła byłaby piękna, gdyby ich nie było. Jak pięknie by się pracowało (…)” Ale
to oczywiście nieprawda! Mogliśmy obejrzeć przedstawienie przygotowane z okazji jubileuszu 65-lecia istnienia Zespołu Szkół Mechanicznych. Intensywne próby trwały dwa
tygodnie. Scenariusz… hmm, napisało życie. W „Mechaniku” ciągle coś się dzieje i nie
brakuje tematów na dobry projekt artystyczny.
Młodzież naszej szkoły dała popis gry aktorskiej, wcielając się w role nauczycieli oraz
pracowników administracji i obsługi.” (cytat ze szkolnej strony internetowej)

V Raciborskie Dni Nauki i Techniki
25 i 26 października 2012 nasza szkoła przyłączyła się do
organizacji V Raciborskich Dni Nauki i Techniki.

11.01.13 - klasy 4b i 4e w restauracji
"Bravo" w Tworkowie;
18.01.13 - klasy 4c i 4f w hotelu
"Amadeus" w Wodzisławiu Śląskim;
26.01.13 - klasy 4a, 4d oraz klasa 3c
technikum dla dorosłych w restauracji
„Bravo” w Tworkowie;
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Święto szkoły
26 listopada obchodziliśmy uroczyście Święto Szkoły - rocznicę
śmierci naszego patrona Arki
Bożka. Dotychczasowy przewodniczący Samorządu Uczniowskiego - Mateusz Sekuła przekazał
funkcję swojemu młodszemu
koledze Pawłowi Matuszkowi.
Na uroczystości zostali nagrodzeni uczniowie za wybitne osiągnięcia w nauce. Zaszczytny tytuł
„Primus inter pares” po raz drugi
obronił Karol Kostka z klasy
3d T.
22 marca 2013r. klasa 4f odwiedziła Muzeum Martyrologii Auschwitz - Birkenau.
A oto relacja jednego z uczestników:

Wyjazd do Oświęcimia

samych błędów i nie powtórzy się koszmar wojW pierwszej kolejności zwiedziliśmy teren
ny. Choć moje pokolenie nie odczuło wojny,
byłego obozu Auschwitz (blok 4, 6 i 11). Usłygłodu i strachu to myślę, że to, co zobaczyliśmy
szeliśmy historię słynnego napisu nad bramą
zrodziło refleksję nad wartością ludzkiego życia.
główną. „Arbeit Macht Frei” - co oznacza
„Praca czyni wolnym” – a w tym przypadku
Rafał Kurek kl. 4f
oznaczało „praca zabija”. Zobaczyliśmy, w jakich warunkach żyli ludzie zmuszani do pracy
ponad swoje siły. Na jednej pryczy o szerokości
ok. 90 cm musiały spać 3 osoby. Kary, które
spotykały skazańców, były nieludzkie i pozostawiały w psychice niezatarte ślady.
Zanim zdążyliśmy się otrząsnąć po tym, co
zobaczyliśmy w pierwszym obozie, doznaliśmy
szoku wobec zła, które zgotowali naziści na
terenie obozu Auschwitz II-Birkenau. Na obszarze 140 ha Niemcy stworzyli idealną maszynę do
zabijania ludzi za pomocą katorżniczej pracy lub
w komorze gazowej.
Mam nadzieję, że dzięki takim wyjazdom
i edukacji historycznej nigdy nie popełnimy tych

Pasowanie na honorowych
krwiodawców

10 kwietnia 2013 r. na Zamku
Piastowskim pasowano uczniów
Zespołu Szkół Mechanicznych
na honorowych krwiodawców.
Najaktywniejsi
Honorowi Krwiodawcy
Szkolnego Koła PCK
z klas kończących szkołę:
Tomasz Karczewski 4a T
Roman Mroncz 4a T
Bartosz Staszak 4a T
Mateusz Zajdel 4a T
Adam Kraśnicki 4a T
Damian Wieder 4a T
Jakub Pędzik 4a T
Bartosz Hałacz 4a T

Witold Szuścik 4a T
Paweł Płaczek 4a T
Daniel Lazar 4f T
Rafał Kurek 4f T
Bartosz Pietrzak 3a Z
Janusz Lazar 3b Z
Mateusz Sobocik 3b Z
Dawid Stein 3b Z
Marcin Pawlikowski 3b Z
Marcin Kura 3b Z
Eugeniusz Szweda 3b Z
Seweryn Wardęga 3b Z
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5.02.13 - Paweł Draga zwycięzcą
w Konkursie Ortograficznym o tytuł
Mistrza Szkoły;
18.02 - 22.02.13 - nasi nauczyciele
z wizytą w Moguncji (projekt VETPRO);
21.02.13 - pokazy i ćwiczenia pod
hasłem „Dotknij fizyki”, przygotowane w projekcie EduScience;
27. 02. 13 - rekolekcje wielkopostne;
1.03.13 - wyróżnienie dla Tomasza
Iskry 4d w I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Hiszpańskojęzycznej;
4.03.13 - drugie miejsce ZSM w Finale
Miejskim Szkół Ponadgimnazjalnych
w piłce siatkowej;
6.03.13 - ZSM w finale ogólnopolskiego Konkursu „NOWATORSKA
ELEKTRYKA”;
10.03.13 - udział nauczycieli w III w
Turnieju Siatkarskim Zakładów Pracy
i Służb Mundurowych;
6.03 i 13.03.13 - próbne egzaminy
zawodowe;
14.03.13 - odebranie w Łodzi Certyfikatu Akademii Chint, nawiązanie oficjalnej współpracy z firmą Chint;
17.03.13 - II miejsce dla dyr. Marka
Chroboka w Powiatowym Konkursie
Ortograficznym;
21-22.03.13 - Karol Kostka, Mateusz
Piela i Grzegorz Zebrała na VI Ogólnopolskim Młodzieżowym Konkursie
Mechanicznym w Płocku (Karol Kostka w najlepszej szóstce);
22.03.13 - wycieczka edukacyjna maturzystów do byłego Nazistowskiego
Obozu Koncentracyjnego Auschwitz –
Birkenau;
26.03.13 - szósta edycja Międzyszkolnego Konkursu Językowego „IT English”. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie klasy 4c T;
25-26.03.13 - odbywały się XII Raciborskie Targi Edukacyjne w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
w Raciborzu;
25-27.03.13 - Dni Otwarte
„Mechanika” - pokazy dla gimnazjalistów;
23.03.13 - Dawid Łyko 2b Z reprezentuje ZSM w półfinale XIV Olimpiady
Techniki Samochodowej na Politechnice
Warszawskiej;
3.04.13 - maturzyści na pielgrzymce
w Częstochowie;
4.04.13 - w ZSM „IT English 2013”
dla gimnazjalistów;
10.04.13 - uroczyste pasowanie na
krwiodawców;
26.04.13 - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów.
Przygotowali:
Marta Jezusek i Kamil Pietraszko

Osiągnięcia matematyczne i fizyczne

PRIMUS INTER PARES

Karol Kostka

Jagoda Sokół

Aleksandra Mikusek

Bartosz Wilk

Marcin Lasak

Tomasz Urbas

Artur Langosz

Sebsatian Komorek

Sebastian Grabowski 4c – I miejsce w XX Kaliskim
Konkursie Informatycznym; wyróżnienie w konkursie
informatycznym „Interaktywny Produkt IT”,
Michał Rozmarynowski 4b – I m. w konkursie matematycznym organizowanym przez PWSZ, wyróżnienie w Olimpiadzie Wiedzy Matematycznej –
Oxford Plus,
Dawid Lasak, Przemysław Popek 4d – I miejsce
w konkursie z fizyki „No physics, no fun”,
Kamil Węglarski, Tymoteusz Bobrowski 4c – II
miejsce w szkolnym konkursie „No physics, no fun”
Mateusz Sutowicz 4c – I m. w szkole w konkursie
fizycznym „Lwiątko” (kl. I) ,
Maria Turczyn 4d – I miejsce w szkole i IV
w powiecie (drugi rok) w konkursie matematycznym
Piotr Golli 4c – II miejsce w szkole w 18. edycji
Olimpiady Wiedzy Matematyka – Oxford Plus,
Mateusz Sutowicz, Rafał Zawieja 4c – zwycięzcy
w szkolnym konkursie matematycznym (kl. I-II).

Osiągnięcia językowe

Sławomir Kustoś

Mateusz Janus

Maria Turczyn

Dawid Cieślik

Przemysław Bulanda

Piotr Zuber

Jan Wiliger

Mateusz Sekuła

Dominik Olender

Dennis Hollain 4a – mistrz szkoły z j. niemieckiego
w kl. 4, laureat konkursu zorganizowanego przez
PWSZ w Raciborzu (wydział filologii germańskiej),
Michał Sebastian 4c – I miejsce w międzyszkolnym
konkursie „IT English Contest”,
Tymoteusz Bobrowski 4c – mistrz szkoły z języka
angielskiego w klasie pierwszej,
Andreas Musioł
Piotr Kądzioła 4c – mistrz szkoły z języka angielskiego w klasie drugiej,
Mateusz Sutowicz 4c – mistrz szkoły z języka angielskiego w klasie czwartej,
Sebastian Komorek 4d – II miejsce w szkolnym j.
niemieckiego; finalista w Międzynarodowym Konkursie z Języka Niemieckiego w Bielsku-Białej,
Martin Groeger 4c – udział w II etapie Olimpiady
Tymoteusz Bobrowski z Języka Angielskiego WSEH w Bielsku-Białej,
Adrian Sieradzki 4d – III miejsce w konkursie
z języka angielskiego (kl. III),
Szymon Wyrobczyk 4d – I miejsce (drugi rok) i II
miejsce (trzeci rok) w konkursie z j. angielskiego,
Krzysztof Gawlik, Adrian Labud 4b – zdobycie
indeksu w Konkursie o Indeks Filologii Germańskiej
do PWSZ w Raciborzu.
Dawid Bartodziej

Dali się poznać
Praca w Samorządzie Szkolnym
Mateusz Sekuła 4f – przewodniczący w latach 2009 - 2012,
Sebastian Komorek Dawid Lasak 4d, Tymoteusz Bobrowski, Kamil Węglarski,
Beniamin Fojcik, Dawid Luleczka, Patryk Dorobisz 4c – poczet sztandarowy,
Michał Sebastian i Tymoteusz Bobrowski 4c - praca w samorządzie i Młodzieżowej Radzie Miasta,
Maria Turczyn, Jolanta Wieczorek 4d - praca w samorządzie i wolontariacie,
Sławomir Kustoś, Dominik Olender 3d Z – działalność wolontaryjna.

Praca na rzecz naszej gazetki:
Redaktor naczelny Tymoteusz Bobrowski 4c,
redaktor techniczny Michał Sebastian 4 c,
redaktorzy Jolanta Wieczorek, Maria Turczyn, Tomasz Iskra 4d.
Opieka nad szkolnym systemem informatycznym:
Dawid Luleczka, Kamil Węglarski, Tymoteusz Bobrowski, Beniamin Fojcik 4c.
4

Osiągnięcia sportowe
Arkadiusz Gucik 4a – Mistrz Polski Juniorów
w Zapasach w Stylu Klasycznym – rok 2011 i 2012,
Piotr Klemens, Przemysław Trochonowicz, Witold
Buczyński 4f, Michał Dmitruk, Patryk Dorobisz 4c
– reprezentanci szkoły w piłce koszykowej,
Michał Dmitruk 4c, Michał Buchcik 4f – reprezentanci szkoły w piłce siatkowej,
Sebastian Migus 4d, Adrian Kamczyk, Michał
Bachorski 4f – udział w półfinale wojewódzkiej licealiady młodzieży w piłce ręcznej,
Dawid Rzodeczko 4b, Marcin Zając 4a, Adrian
Kamczyk, Michał Bachorski 4f – udział w półfinale
wojewódzkiej liceliady młodzieży w piłce nożnej,
Witold Buczyński 4f, Witold Szuścik 4a – reprezentanci szkoły w tenisie stołowym,
Sebastian Komorek, Rafał Bugla, Sebastian
Migus 4d, Tomasz Górnicki 4b, Przemysław
Trochonowicz 4f, Roman Mroncz 4a – reprezentanci szkoły w lekkoatletyce.

Wywiad z panią Elżbietą Gargulińską
- Dlaczego zdecydowała się Pani na zawód nauczyciela języka
angielskiego?
W pierwszych kilku latach mojej kariery zawodowej podjęłam się
różnych zajęć związanych z językiem angielskim. Uczyłam w Studium
Nauczycielskim (dzisiejszy PWSZ), prowadziłam kurs języka angielskiego dla pracowników Rafako, zajmowałam się współpracą z zagranicą w jednym z zakładów przemysłowych, byłam
tłumaczem podczas uruchamiania linii do
produkcji czekolady w Mieszku, robiłam
tłumaczenia techniczne oraz miałam kilka
godzin angielskiego w „Mechaniku”.
W końcu trzeba było podjąć decyzję,
gdzie chcę zostać na dłużej. Wybrałam
pracę nauczyciela języka angielskiego, bo
spodziewałam się, że da mi to dużo satysfakcji i nie pomyliłam się.
- Jak długo pracuje Pani
w „Mechaniku”? Czy praca z młodzieżą
się zmieniła?

A chodzenie po górach to nie tylko dbanie o formę i zdrowie fizyczne,
ale przede wszystkim odpoczynek psychiczny. To tam człowiek poznaje nie tylko innych, ale też siebie. Góry dają nam możliwość przeżycia prawdziwej przygody, poznania nowych, niezwykłych miejsc,
zobaczenia niepowtarzalnego piękna. Góry bywają też ucieczką,
ucieczką do normalności i wolności. Realizowanie celów, a następnie
wyznaczanie nowych jest tożsame w górach jak i w codziennym życiu.
Cele te są coraz ambitniejsze, a satysfakcja z ich realizacji daje poczucie niesamowitej radości i zadowolenia.
W moim przypadku chodzenie po górach miało charakter ewoluujący. Początkowo były to Góry Świętokrzyskie i Beskidy, potem Bieszczady, Sudety i Tatry.
Mając „na koncie” wiele zdobytych
szczytów, postanowiłam skompletować
jeszcze kilka do kolekcji Korony Gór
Polski, czyli
najwyższych wzniesień
w 28 pasmach górskich. Wyznaczenie
i realizacja tego celu sprawiła mi wiele
satysfakcji, pozwoliła wybrać się w tereny mało znane, bo któż słyszał o Skalniku
w Rudawach Janowickich, a także uzmysłowiła, jak piękne i nieodkryte są jeszcze miejsca w naszym kraju.
Niedawno połknęłam bakcyla w postaci chodzenia po via ferratach,
czyli szlakach zabezpieczonych żelazną liną. Są one bardzo popularne
w Alpach. To zupełnie nowe doświadczenie, które daje wiele możliwości poznania kolejnych pięknych gór.

W „Mechaniku” pracuję od 20 lat. W tym czasie sporo zmieniło się
jeśli chodzi o język angielski. Od 8 lat uczniowie technikum muszą
zdawać język obcy na maturze. Ponadto w dzisiejszych czasach angielski towarzyszy uczniom już od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
- Czy swoje zainteresowania przelała Pani na swoich podopieczPoza tym, większość uczniów ma świadomość, że po angielsku można
porozumieć się prawie na całym świecie. Wszystkie te czynniki spo- nych?
wodowały, że angielskiego uczy się łatwiej niż 20 lat temu.
Celem wszystkich wycieczek turystyczno-krajoznawczych były
- W tym roku opuszcza szkołę klasa, której była Pani wycho- góry. Zdaje się, że uczniowie z mojej klasy nie mieli innego wyjścia.
Ale skoro pojechaliśmy aż cztery razy w góry, to znaczy że nie było
wawczynią. Jak ich Pani będzie wspominać?
tak źle.
Bardzo dobrze. To zespół sympatycz- Słyszeliśmy, że lubi Pani czytać książnych, kulturalnych, inteligentnych i dowki. Po jaki gatunek najczęściej Pani
cipnych młodych ludzi.
sięga i jaką książkę Pani ostatnio czytaSpędziliśmy ze sobą sporo czasu poza
ła?
murami szkoły: począwszy od udziału
w Szkolnej Akademii Filmowej, poprzez
Nie ma określonego gatunku, po który
jednodniowe dydaktyczne wycieczki do
sięgam. Książką, która w ostatnim czasie
Opola, Katowic i Wrocławia, 4 wycieczki
zrobiła na mnie ogromne wrażenie i którą
turystyczno-krajoznawcze aż po wspólną
poleciłabym do przeczytania jest „Stroma
zabawę na balu studniówkowym.
ściana”. Nie jest to książka o najnowszej
wyprawie w Himalaje, lecz są to przejmu- Wiemy, że największą fascynacją
jące wspomnienia Eugenii Ginzburg
życiową są dla Pani góry. Jak rozwijały
z wieloletniej tułaczki po więzieniach
się i zmieniały te zainteresowania?
i obozach pracy. Autorka, gorliwa komuMiłość do gór zaszczepili we mnie ronistka, stała się ofiarą czystek, jakie przedzice. To z nimi przeżywałam pierwsze
prowadzały władze w ZSSR w 1937 roku.
fascynacje pięknymi, górskimi widokami.
W sfingowanym procesie skazana została
W czasie studiów moje zainteresowanie
za działalność kontrrewolucyjną.
górami w pełni się rozwinęło. Obozy,
Pomimo ogromu cierpienia zawartego
rajdy, a także wyprawy niezorganizowane
w tej książce, przywraca ona wiarę
w gronie przyjaciół, dały poczucie odew człowieka.
rwania od codziennych problemów.
Gdzież lepiej można spędzić aktywnie
Wywiad przeprowadził:
czas, jeśli nie wśród pięknej przyrody,
Paweł Draga 1a T
z dala od cywilizacji, obcując z naturą?

Osiągnięcia techniczne

Osiągnięcia artystyczne

Dawid Bartodziej, Mariusz Król, Tomasz Biskup 4b – udział
w zawodach okręgowych XXXIX Olimpiady Wiedzy Technicznej
Bielsko-Biała 2012,
Adam Stacha, Michał Rozmarynowski, Adrian Labud, Michał
Całujek 4b - udział w zawodach okręgowych „EUROELEKTRA
2012”- Katowice,
Grzegorz Zebrała 4d – udział w II etapie VI-go Ogólnopolskiego
Konkursu Mechanicznego w Płocku,
Piotr Zuber 4e – I miejsce w konkursie „Żarówa 2012” oraz udział
w olimpiadzie „Euroelektra”.

Monika Furman 4c – pierwsze miejsce w szkolnym konkursie
plastycznym pod hasłem "Mechanik za trzydzieści lat",
Tomasz Iskra 4d – wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie
Piosenki Hiszpańskojęzycznej 2013,
Marian Bieniek 4b i Dawid Luleczka 4c oraz cała klasa 4f –
udział w przygotowaniu przedstawienia "W przeddzień Euro
2012..."
Jolanta Wieczorek i Maria Turczyn 4d, Adam Pietryga 4b
i Witold Buczyński 4f – udział w występach z okazji uroczystości
szkolnych.
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Jeszcze parę lat
temu wcale nie
radośnie,
ale
jakoś się wstawało do szkoły. Buda na miejscu, po odwiedzeniu wszystkich mniejszych lub większych
punktów zakupu batonów „Grześ”, jakoś się
człowiek dowlókł, choć pod górkę - wcale
nie w przenośni. Górka owa w godzinach
przedlekcyjnych urastała do rozmiarów Czomolungmy. Radość ogarniała nas, gdy zimą
w tychże samych godzinach przedlekcyjnych, któryś gamoń nie zdążył górki posypać. Zasapani i bez udawanej desperacji wparowywaliśmy na matmę, dumni z naszego
wyczynu, bo oto właśnie osiągnęliśmy połowę lekcji. To były czasy.
Już myślałem, że oprócz górki nic bardziej
ekscytującego w dalszych czasach mojej
świetlanej edukacji mnie nie spotka. A tu
masz... „Mechanik”. Jakże byłem dumny,
gdy moja osoba przekroczyła progi klasy
informatycznej. Ha, się człowiek poczuł -

Pod górkę

prawie dorosły, chociaż zaniepokojony snującymi się dryblasami z klas czwartych. Pan
dyrektor prawie natychmiast ostrzegł apelowo dryblasów („ludzi”), przed zbyt zapalczywymi i natrętnymi próbami zakłócania ścieżki edukacyjnej (i finansowej) nowo przyjętym, co natchnęło mnie optymizmem i spokojem. Szkoła stała się moją szkołą. Ale
wracając do mojej górki. Górka przeobraziła
się w autobus. W wielką górę ciasnego,
zwartego, rozklekotanego, świszczącego,
zatłoczonego i na całe moje nieszczęście
rzadko się spóźniającego autobusu komunikacji. Komunikacja polegała głównie na
byciu face to face z szybą albo w wersji optymistycznej z drzwiami. Traciłem cały optymizm, czując się jak sardynka w sosie spreparowanym z kilkudziesięciu pozostałych
sardynkopodobnych entuzjastów edukacji.
Cóż skończyły się „Grześki”, przeszedłem na
cebulanki.
Nic to, wytrzymałem. Trzeci rok trwania.
Genialnie. W sumie to nie wiem, dlaczego.

I miejsce w konkursie szkolnym - rys. Monika Furman - kl. 4c T

(Nie)mądra szkoła
Wizja szkoły pokazana w „Ferdydurke”
Witolda Gombrowicza, wbrew pozorom, nie
różni się tak bardzo od rzeczywistości współczesnej szkoły.
Na czym polegają podobieństwa? Najważniejszy jest oczywiście program nauczania, masa materiału, jaki musi zostać przez
uczniów opanowany do matury. To nic, że
o niektórych ważnych rzeczach jedynie się
wspomina zamiast dokładnie omówić, lub że
brak jest czasu na przeprowadzanie doświadczeń na lekcjach chemii – uczeń musi uwierzyć nauczycielowi na słowo, że coś wygląda
tak, a nie inaczej – ponieważ trzeba nadążyć
z programem.

III m.- Filip Gołąb i Damian Hadamiec 2b Z

Telefon w szkole poszedł w odstawkę. Nie
wiem o co chodzi, rozumiem, że nie podczas
lekcji, ale że nie na przerwach? Do tej pory
zastanawiam się, czy to tak dalece posunięta
troska pana dyrektora o zminimalizowanie
skutków ubocznych komórek, czy po prostu
nikomu nie chce grzebać się w statucie szkoły. Pan dyrektor, jak zdążyłem się wyedukować, budzi trwogę i respekt. I nie wiem, czy
facet w temacie komórek może być reformowalny. Ja w każdym razie sam ginąć w imię
komórki nie będę.
A w ogóle to strasznie leciwa ta nasza
buda. Stuknęło jej 65! Zastanawiam się, jak
wcześniej takie gamonie jak ja, dojeżdżały
do szkoły. „Kuniem”? W każdym razie węgla nie zrzucałem, prawo jazdy zrobiłem,
dorosłem. Czas zmienić orientacje komunikacyjne i zaprzyjaźnić się z własnym kółkiem. Kolejna górka, a ile ich jeszcze?
A szkole, poczciwej staruszce, życzę
wszystkiego najlepszego, niech trwa!
Bartłomiej Paletta 3cT

III miejsce - rys. Wojciech Hejczyk i Maciej Szabliński - kl. 1b T

Kolejnym istotnym elementem jest schematyczne myślenie wpajane uczniom, co
przynajmniej po części podyktowane jest
wymaganiami maturalnymi. Słowacki wielkim poetą był i basta. Przy pisaniu wypracowania unikać należy własnej inwencji, no bo
przecież można rozminąć się z kluczem
punktowania odpowiedzi.
Nuda na lekcji i wkuwanie zbędnych
informacji to także codzienność w obu szkołach, co wiąże się z poprzednimi punktami.
Nauczyciel ma za zadanie przekazać informacje, a następnie sprawdzić czy uczeń potrafi je przytoczyć (najczęściej ze ściąg).
W głowach wiele wiedzy nie zostaje, a przeciętny uczeń w czasie lekcji umysł ma zaprzątnięty wieloma zagadnieniami, bardzo
rzadko mającymi coś wspólnego z tematem
zajęć. Podobnie rzecz ma się z lekturami
szkolnymi – pomimo wszelkich starań nauczycieli i zachęt w postaci trudnych sprawdzianów, coraz mniej uczniów czyta lektury
obowiązkowe. Często wyższą ocenę można
otrzymać pisząc pracę na podstawie dobrego
streszczenia znalezionego w Internecie, niż
męcząc się podczas przedzierania się przez
„klasykę” literatury, która dla młodego pokolenia jest po prostu niestrawna.
Jednak nie wszystko jest tak tragiczne jak
u Gombrowicza. Panuje dyscyplina i wzajemny szacunek uczniów i nauczycieli oraz –
całe szczęście, nauczycielom zezwala się na
samodzielne myślenie. Niektórzy z nich cza6

sem z tego prawa korzystają i to jest prawdopodobnie jedyna rzecz, która powstrzymuje
uczniów przed ustawicznym wagarowaniem.
Być może oprócz widma prac społecznych
i nadzoru kuratora.
Michał Sebastian 4cT

II miejsce - rys. Rafał Banasiak - kl. 2f T

100 dni do matury…
Studniówki w obiektywie
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W styczniu, jak co roku - ”studniówki”. Z imprez
tych pochodzą zdjęcia i fragmenty scenariuszy programów artystycznych, które tradycyjnie przygotowali tegoroczni maturzyści, a trzeba przyznać, że
wszystkim klasom występy udały się wyśmienicie.

Scenka 2 (4f)
Buchcik: A pamiętasz zakład z nauczycielem?
Amor: To był ten pierwszy i ostatni zakład.
Kamas: Bo kto normalny zakłada się z nauczycielem, że wszyscy
przejdą do następnej klasy, to jest z góry przegrane.
Amor: Wszyscy mądrzy byli, ale tylko na przerwach. Na lekcji to
cicho, bo jak nie pyta, to po co się odzywać niepotrzebnie.
Kamas: Z polskim było to samo, nie uczyć się a potem: może jej
coś powiem, jakieś głupoty wkręcę, bajer puszczę, uśmiechnę
się i będzie dopek a może nawet trójkę pani wpisze.
Amor: A potem i tak same banie z odpowiedzi i z kartkówek, bo
pani nie przekonywał nasz urok.

Scenka 1 (4f)
Buchcik: Dobra, dobra, skończcie już. Ja tam też
jednego nauczyciela lubiłem.
Kamas: Kogo?
Buchcik: No tyn taki ważny on też tam był, taki
choćby prorok.
Amor: Prorok, co ty godosz?
Buchcik: No, on nam zawsze dobra nowina
niósł.
W klasie nauczycielka (Dżordż), bracia, Macheta, wchodzi pan Chrobok (Drużka)
Drużka: 4f ??
Klasa: Tak.
Drużka: Dzisiaj pani Sergiel nie ma, to przełożę wam niemiecki z 9
na 5, wf z 6 na 7, na 6 weźmie was pan Urban, z angielskiego pójdziecie do domu, to sobie to kiedy indziej odrobicie. Jutro przyjdziecie za to na pierwszą, bo będziecie mieli z panem Szczygielskim, ale za to po 6 pójdziecie do domu. To tylko tyle wam chciałem powiedzieć. Kto nie zrozumiał, to tablica prawdy wisi obok
pokoju, tam sobie poczytajcie
Klasa: Huraaa…, trochę skomplikowane, ale zawsze fajnie, że mamy
zastępstwa.
Macheta: Jo go lubia, on zawsze dobre wiadomości przynosi.
Amor: Wiem który, to był wicedyrektor.

Scenka 3 (4f)
Amor: Pamiętacie wycieczka klasowo?
Kamas: No pewnie, do Zakopanego. Przewidziane chodzenie po górach
i jaskiniach, a jeden z drugim inteligent w trampach się wybrali.
Amor: A potem to suszarką zamiast włosy suszyć to buty suszyli.
Buchcik: Dobra dobra, koniec tego śmiania się.
Amor: A jo wiem czemu, bo tyś tyż w tych trampach był!!
Buchcik: A skąd mogłem wiedzieć, że w maju śnieg spadnie, a drugie
buty zimowe już dawno schowane były. Ale za to suszarka ze sobą
wziąłem, a potem wszyscy chcieli pożyczyć.
Kamas: Z tym akurat pomyślałeś, ale mogłeś ich kasować za wypożyczenie.
Buchcik: Jo był szczęśliwy, że nie jyno jo w tych trampach był, ale że
inni idioci też byli.

8

„Jest rok 2009. 1 września w Zespole Szkół Mechanicznych w Raciborzu działalność
rozpoczęła tajna komórka. Jej celem było wyszkolenie nadtechników, informatyków
idealnych, których przeznaczeniem miało być przejęcie kontroli nad Internetem. Inicjatorami przedsięwzięcia byli doktor Sławomir Janowski oraz magister Elżbieta Gargulińska, którzy jednocześnie wzięli na siebie zadanie przekazania adeptom wiedzy
z zakresu języka polskiego i angielskiego.” Tak oto relację ze swojej bytności w szkole
rozpoczęli informatycy z 4c. Udało nam się zdobyć niektóre tajne zdjęcia z tej akcji.
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Maturzysta potrafi
„Z biedy możemy zrobić różne głupoty”
Tegoroczny temat matury próbnej z języka polskiego okazał się
polem do popisu dla naszych tęgich piór uczniowskich. Zapewne to
„kobieta upadła” z tematu wzbudziła takie emocje wśród męskiego
grona „Mechanika”. Przeważająca ilość abiturientów wybrała bowiem temat: Kobiety upadłe. Analizując i interpretując podane
fragmenty „Lalki” B. Prusa i „Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego, scharakteryzuj bohaterki oraz przedstaw stosunek innych
ludzi do nich.
Prace zaczynały się obiecująco od stwierdzeń:
W podanych fragmentach są owe kobiety upadłe. Upadłość obu
kobiet jest niezaprzeczalna. Obie te kobiety są w jakiś sposób upadłe.
Kobiety upadłe w utworze „Lalka” są widoczne, Sonia jest osobą
biedną, która upadła na samo dno. Co ciekawe: Bohaterka jako kobieta upadła miała do siebie wielki szacunek.
Kim są owe kobiety? Kobiety upadłe to głównie takie osoby płci
pięknej, które zajmują się dawaniem mężczyznom uciech cielesnych
i czerpaniem z tego pieniędzy.
Niewątpliwe jest to zgorszenie
się tejże kobiety.
Jeżeli chodzi o wygląd to jeden
z autorów twierdzi: Bohaterka
ma osiemnaście lat, jest chuda,
niska oraz jest blondynką, czyli
posiada idealne warunki do
tego, aby być prostytutką. Inny
z kolei: Trzeba przyznać, że
była atrakcyjną i młodą kobietą, co budziło żądze u innych napalonych zboczeńców.
Autorów intrygowało też, na co kobiety upadłe wydają ciężko
zapracowane pieniądze: Sonia dorabiała samą sobą i starała się tym
zarobkiem wspierać swoją matkę.
Dziewczyna była wykorzystywana przez Marmieładowa, od której
nabył jej ostatnie 30 kopiejek. [Ojciec] wie, że ona go nie opuści,
pomimo jego zwierzęcego zachowania. Wykorzystuje Sonię jako
„zarabiarkę” na jego alkoholowe wyskoki, a ona: daje mu swoje
ostatnie pieniądze na klina.

Nasza przyszłość
Zapytaliśmy naszych abiturientów o plany na przyszłość. Jedni
odpowiadali śmiertelnie poważnie, inni z dystansem i poczuciem humoru. Do czytelników
należy zakwalifikowanie wypowiedzi i uznanie, która klasa
zrobiła to dowcipniej i szybciej
odnajdzie się w naszej obecnej
rzeczywistości.

(kl. 4a T) chciałbym zostać
mechanikiem, uczyć języka niemieckiego w szkole, wyjechać za
granicę,
marzę o wyjeździe

z waszego „pięknego” kraju, zostać kierowcą międzynarodowym,
jo bych chcioł robić na grubie,
zostać TOKORZEM, zostać
wiecznym studentem, zostać trenerem, po skończeniu szkoły idę
na studia, zostać chemikiem, mechanikiem
samochodowym,
otworzyć serwis BMW, zostanę
farmerem i będę jeździć johndeerem, chciałbym trzeć chrzan,
zostać aochraniarzem,
zostać
strażakiem, przyszłość na polu w
traktorze, zostać cyganem, bo za
cyganem panny z dywanem, wyprowadzać manekiny na spacer,
przemycać agrest z Holandii do
Tajlandii, a ja wcale nie chcę być
śmieszny i pisać zabawnych wypowiedzi
(IVcT) do zobaczenia na kasach
w Auchan, produkcja niskobudżetowych filmów przyrodniczych,
zostanę testerem Zeptera, chcę
zabierać telefony, mogę być dresem…

Pewnie dlatego zdaniem jednego z autorów utwór nosi tytuł:
„Zbrodnia i kasa”.
Bohaterkę spotykamy w trudnej dla niej sytuacji, ponieważ ojciec
zmarł na jej ramionach, a ona była bardzo zrozpaczona i porzucona
z tego powodu. Marmieładow opuszczał pomału świat żywych.
I zapewne dlatego bohaterka podczas jego umierania wybacza mu
krzywdy.
A jak to się stało? Sonia podbiegła do skonającego ojca. Na łożu
śmierci rzuciła się z krzykiem na ojca i objęła go w bezruchu. Nic
dziwnego, że w pokoju ojca Sonia była przybita, ostatecznie: Sonia
była kobietą z dobrą duszą w splugawionym ciele.
Natomiast prostytutka z „Lalki” początkowo ukazała swoją wysoką samoocenę, odrzucając pracę w szwalni. Później zostaje namawiana do pracy, ponieważ Wokulski stwierdza, że chleb i jedzenie nie
przyjdą same. Wokulski powiedział, że da list dziewczynie, który
pomoże jej zostać u sióstr prowadzących dom dla zdegradowanych
społecznie dziewczynek. Ostatecznie kobieta jest zachwycona, że
pomógł jej ktoś nieznajomy, że dał pomocną dłoń i zmienił jej oblicze. Główny bohater załatwił jej wszystkie formalności związane
z pracą i pobytem w zakonie żeńskim.
A jak oceniają je inni? Autorzy zauważają ogrom problemu, jakim
jest sprzedawanie się na ulicy. Prostytutka jest to osoba źle postrzegana przez ludzi poprzez wybranie takiego zawodu. Dziewczyna jest
obrazem rozpuszczonego dziecka. Świat, w jakim żyją, zniża je bardzo nisko w hierarchii. Takie dziewczyny były wyrzutkami społecznymi. Ostatecznie: stosunek innych do dziewczyn tej klasy był chłodny.
No cóż: Z biedy możemy zrobić różne głupoty.
Zgrabne opowiadanie z wypocin maturzystów ułożyła jak zwykle
pani Helena Draga (tekst kursywą to cytaty z prac maturalnych).
Wyboru dokonali również pani Patrycja Sergiel i uczniowie kl. 1b T.
spawaczem konstrukcji drewnianych w Rumunii, będę konstruował konstrukcje...
(4e T) praca w Austrii jako elektryk, praca jako ochroniarz, studia, praca w Holandii, praca przy
„ziołach”, operator pilota „od
telewizora”, chcę zostać ambasadorem na Jamajce, nauczyciel
historii w „Mechaniku”, zasilanie
banku spermy, jarać blanty, chcę
zostać kolejarzem i jeździć na
gapę, chcę robić karierę w Castoramie, studia w Chorzowie –
(IVdT) operator miszmaszyny, b e z p i e c z e ń prawo jazdy na kara, wynalezie- stwo narodonie kombajnu do bananów, będę we...
pracować w Holandii i prościć
banany, będę szefem, zaprawdę
Pewnie niepowiadam wam, skończę studia które z tych
w Opolu i zostanę księdzem, będę marzeń się
klaskał u Rubika, zostanę kaska- spełnią...
derem i będę robił w Holiwoodzie, będę grał w grę, będę strażnikiem Teksasu, zostanę prezyOdpowiedzi zebrał nasz redaktor
dentem RP i zbuduję autostrady,
Marek Pielczyk z kl. 1a T.
będę malował amelinium, zostanę
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Absolwenci
Zespołu Szkół Mechanicznych

kl. 3a Z elektryk / elektromechanik
wych. mgr inż. Franciszek Baraniuk

kl. 3c TD - technik mechanik / elektryk
wych. mgr Andrzej Kapuśniak

kl. 3b Z mechanik pojazdów samochodowych
wych. mgr inż. Andrzej Miketa

Wszystkie rysunki w numerze wykonał Tomasz Iskra z kl. 4d T

Matematyko!
Matmo! Podstawo moja! Ty jesteś jak zdrowie;
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię oblał. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po Tobie.

kl. 3c Z ślusarz / spawacz
wych. mgr Marek Klobuczek

Pierwiastku, co w kwadratowym nawiasie stoisz
I w potęgi świecisz bramie! Ty, co działań
Kolejność ukazujesz przed twym wiernym ludem!
Jak implikację zrozumiałam cudem
(Gdy od płaczących arkuszy pod Twoją opiekę
Ofiarowana, wielką podniosłam potęgę
I zaraz mogłam spieszno do twych liczbowych zbiorów
Iść za zdaną maturę podziękować Bogu),
Tak nas powrócisz cudem na algebry łono.
Tymczasem przenoś moję duszę utęsknioną
Do tych układów równań, do tych nierówności liniowych
Szeroko nad ciągami geometrycznymi rozciągnionych;
Do tych pól malowanych wzorem rozmaitem,
Przekształcanych ułamków prostych kolorytem;
Gdzie rachunek prawdopodobieństwa, uczeń jak śnieg biały,
Gdzie statystyki pojęciem puste głowy stały,
A wszystko podsumowane jakby testem, wiedzą
Maturą, na niej z rzadka w stresie ludzie siedzą.

kl. 3d Z ślusarz / spawacz
wych. mgr inż. Szymon Kuźmiński

Jolanta Wieczorek 4d T
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kl. 4a T - technik mechanik - wych. mgr Piotr Swoboda

kl. 4b T - technik elektronik - wych. mgr Marek Gieroń

kl. 4c T - technik informatyk - wych. mgr Elżbieta Gargulińska

kl. 4d T - technik mechatronik - wych. mgr Renata Jezusek

kl. 4e T - technik elektryk - wych. mgr Piotr Machelski

kl. 4f T - technik teleinformatyk - wych. inż. Marcin Szczygielski

Wejdźcie na naszą stronę

Redaktor techniczny: Daniel Komorek
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