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Widziane zza dyrektorskiego biurka...
Gazetka, którą trzymacie w rękach, ukazuje
się tuż po Święcie
Szkoły. To znakomita
okazja, by zadać pytania o znaczenie tradycji, o rolę autorytetów,
o to, co decyduje, że
ktoś zostaje w naszej pamięci, a ktoś inny nie,
o to, dlaczego tak często zaczynamy kogoś
cenić dopiero z dystansu czasu. Jest bowiem
w przeszłości, tradycji coś, co intryguje, co
pociąga. Być może wynika to z faktu, że nasz
związek z przeszłością jest związkiem z ludźmi, którzy kiedyś żyli, a teraz wracają we
wspomnieniach i wyobrażeniach. To wymaga
wysiłku, by twarze i działania ludzi dawno
żyjących przywołać. I wymaga też, by tych
dawnych ludzi po prostu szanować. Nie jest
istotne, czy będzie to Arka Bożek czy Adam
Mickiewicz, Józef Piłsudski czy Jan Paweł II.
I nie o stawianie pomników chodzi. Ważne,
by korzystać z ich myśli, doświadczenia, błędów. Wszak ciągle poruszamy się wśród tych
samych pytań co pokolenia minione. Trzeba
jedynie słuchać i chcieć skorzystać z tego, co
nam tradycja podsuwa. Ważne, by te pytania

stawiać. Choćby te dotyczące tego, czego
możemy się dzisiaj uczyć od Naszego Patrona.
Co dzisiaj mogłoby stanowić wartość dla
nas - tych którzy tu i teraz tworzą historię
"Mechanika"? Myślę, że np. wyznawane przez
Bożka przekonanie o konieczności nauki i roli
wykształcenia w życiu młodych ludzi. Łączył
je z kształtowaniem postaw społecznych
i narodowych. Postaw, w których istotne miejsce zajmowała odwaga bycia sobą, obrony
własnych przekonań i poglądów nawet wbrew
panującym tendencjom, modom, wbrew krzykliwej rzeczywistości.
Warto też pamiętać o tych, którzy jeszcze
niedawno byli wśród nas. To dlatego w tym
numerze gazetki wspominamy Zbigniewa
Oszka – nauczyciela z pasją, gotowego do
poświęceń. Nie umiał skończyć pracy, zamknąć za sobą drzwi szkoły czy klubowej
szatni i zająć się czymś innym. Zawsze był do
dyspozycji swoich wychowanków. Praca zawłaszczała całe jego życie. Tylko tak bowiem
mógł rzetelnie wykonywać swoją pracę trenera i nauczyciela. Tylko tak mógł zrealizować
swoje ambicje i wykorzystać swoje predyspozycje. I nawet, jak coś się nie układało, podą-

Pół roku nauki za nami,
a każde kolejne wydanie
gazety skłania uczniów do
refleksji: „jakże szybko czas ucieka nam między palcami”. Przed Wami kolejne już, trochę jubileuszowe wydanie naszej szkolnej gazety
„Mechanik”. Zapewne niewielu wie, że w tym roku przypada 50 rocznica przeniesienia szkoły do budynku przy zamku, jest to zawsze
jakaś okazja do powrotów pamięcią w przeszłość.
W tym numerze pragniemy również powitać nowych uczniów
w naszych skromnych progach. Prezentujemy Was na zdjęciach, dumnie i z uśmiechem czekających, aż pani Joanna Majewska naciśnie
spust aparatu, a lampa błyśnie w oczy :). Widząc Was, wspominam
siebie jako pierwszoklasistkę. Na początku towarzyszył mi strach
i trema, ale jak później się okazało, uczucia te były tylko chwilowe.
Jako czwartoklasistka mogę życzyć Wam szczęśliwych i udanych dni
spędzonych w „Mechaniku” jak i powodzenia na nowej drodze życia,
wytrwałości w nauce
oraz w dążeniu do osiąW numerze:
gania wyznaczonych
celów, bo właśnie to
 Wspomnienia o p. Z. Oszku
prowadzi do sukcesów.
 Wywiad z p. G. Młynarczyk
Dotychczas swoich pu Imprezy szkolne
blikacji w gazetce docze Relacje z wycieczek
kało się wiele Waszych
 Wiersze
artykułów, relacji
z wycieczek, wywiadów
 Zdjęcia pierwszoklasistów
oraz felietonów i w tym
i wiele więcej…
numerze nie może tego
zabraknąć.

żał wciąż w górę, wciąż do przodu. I tak właśnie powinniśmy robić: dążyć do góry, do
przodu, nie ulegać przeciwnościom losu.
Cieszy bardzo fakt, że są wśród nas ludzie,
którym się chce poświęcić swój czas, by tworzyć tę gazetkę, by podzielić się z Wami swoimi pasjami i poglądami, by przybliżyć życie
szkoły.
Witam wśród "Mechanikowej" społeczności uczniów klas pierwszych, których zdjęcia
ozdabiają ten numer. Mam nadzieję, że mimo
wielu trudności, drobnych i większych niepowodzeń, nie żałują podjętej kilka miesięcy
temu decyzji. Liczę też, że aktywnie włączą
się w życie NASZEJ SZKOŁY.
Cieszę się także, że powstało wreszcie
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
„Mechanika”. Najważniejsze informacje można znaleźć na stronie internetowej szkoły.
Tam też wkrótce pojawi się deklaracja członkowska. Mam nadzieję, że nasi absolwenci,
a także wypróbowani przez lata przyjaciele
szkoły, zgłoszą swój akces do Stowarzyszenia. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszam.
Życzę przyjemnej lektury.
I to by było na tyle...
Dyrektor Sławomir Janowski

Od redakcji

We wrześniu rozpoczął się mój ostatni rok współpracy z Wami. Lata
redagowania uważam za spełnione, pełne radości i satysfakcji z pisania oraz szczęścia z Waszego zainteresowania każdym wydaniem
numeru. W II semestrze, pałeczkę szefa przekażę jednemu z Was,
wykazującemu zainteresowanie pracą redaktorską oraz czerpiącemu
radość z pisania. Ciężko będzie się rozstać z czytelnikami i redakcją.
Matura za pasem i to pewnie ona pozwoli mi nie myśleć o tym.
Zapraszam Was do zapoznania się z zawartością kolejnego numeru.
Redaktor naczelna

„Zielona szkoła”
„Co to jest akt erekcyjny?” - na
twarzach uczniów na tak zadane
pytanie najczęściej pojawia się szeroki uśmiech. Ach ta męska wyobraźnia! A nie ma tu nic do śmiechu, wszechwiedząca Wikipedia
mówi tak: „Akt erekcyjny – dokument rozpoczynający w uroczysty
sposób budowę, inicjatywę przedsięwzięcia, założenia np. fundacji. Wymienia się w nim inicjatorów, fundatorów, budowniczych danego przedsięwzięcia. Często uroczyście podpisywany i wmurowywany w fundament rozpoczętej budowy. Uroczystość bywa łączona (czasem utożsamiana) z wmurowaniem kamienia
węgielnego”.
18 listopada 1961 wmurowano
taki akt w budynek naszej szkoły.
Niestety, jak dotąd nie udało nam
się ustalić dokładnego miejsca. Dlatego zapraszamy do poszukiwań, no
może nie tak od razu do kucia szkoły
w drobny mak, raczej popytajcie

swoich dziadków, którzy do tej
szkoły chodzili w tamtych czasach.
Uroczyste jej otwarcie nastąpiło
1 września 1963 roku. Rachunek jest
prosty, budynek naszej szkoły liczy
więc równo 50 lat. Tak o tym wydarzeniu mówi wydana w 2007 r. monografia „60 lat raciborskiego Mechanika”:
„3 września 1963 roku uroczyście
otwarto nowy budynek szkoły przy
ul. Zamkowej 1. Technikum Mechaniczne otrzymało imię patrona Arki
Bożka, znanego działacza ziemi
raciborskiej.
Nowy gmach prezentował się jak
na ówczesne czasy okazale. Z chwilą
otwarcia szkoła, jako pierwsza
w woj. opolskim i jedna z nielicznych
w kraju, przeszła na gabinetowy
system nauczania.
Naukę rozpoczęło 1100 uczniów
w 35 oddziałach klasowych, w 15
nowoczesnych gabinetach przedmiotowych, m.in. gabinecie automatyki
przemysłowej (od 1964 roku).
W budynku szkoły znajdowała się
również biblioteka, gabinet lekarski
i dentystyczny.”
I choć szkoła osiągnęła abrahamowy wiek, jednak po zielonych murach tego nie widać. Życzymy, żeby
zawsze była taka młoda i świeża, jak
uczęszczający do niej uczniowie.
100 lat!!!
Żeby przybliżyć te lata, przedstawiamy wywiad z panią Genowefą
Młynarczyk, nauczycielką, która
rozpoczęła pracę w chwili, kiedy
nasza szkoła posadowiła się przy
ulicy Zamkowej.

Wywiad z panią Genowefą Młynarczyk
„Mechanik” Jak długo pracowała pani
w naszej szkole?
Genowefa Młynarczyk Pracę rozpoczęłam 15
sierpnia1963 roku i pracowałam do 92 roku, wtedy przeszłam na rentę i po roku pracy na pół etatu
w szkole rafakowskiej otrzymałam emeryturę.
Jestem emerytką Technikum Mechanicznego z 30
letnim stażem.
„M” Kto razem z panią podjął wtedy, 50 lat
temu, pracę w szkole?
G.M. Razem ze mną rozpoczynali pracę pani
Danuta Schreiber, ucząca matematyki, pani Halina Grzebieluch, ucząca fizyki , matematyk
Edward Szot i Zygmunt Młynarczyk, mój mąż
zatrudniony jako etatowy nauczyciel przedmiotów
zawodowych, ja podjęłam pracę jako rusycystka,
na miejsce pani, która przeniosła się do Głubczyc.
„M” A jakie były początki państwa pobytu
w Raciborzu, wszyscy pochodziliście spoza naszego miasta?
G.M. Na początku mieszkaliśmy w pokojach
służbowych w internacie przy ul. Lwowskiej, bez
łazienek, w pokojach dwuosobowych, ja z mężem, pani Schreiber z panią Grzebieluch, a pan
Szot zamieszkał w wynajętym dla niego prywatnym pokoju, aż do chwili kiedy dyrektor Leopold
Czerniejewski nie wystarał się o mieszkania dla
nas. My dostaliśmy pierwsi mieszkanie z uwagi
na sytuację powiększającej się rodziny, za nami
również i pozostali przenieśli się z internatu do
własnych mieszkań.
„M” Jak wyglądały pierwsze dni pracy w naszej
szkole? A jak przebiegały przenosiny do nowego
budynku?
G.M. Pierwsza konferencja odbywała się jeszcze w sierpniu w starej szkole na Wileńskiej, dyrektor przedstawił plan przenosin do nowej szkoły. Przenosiny odbywały się systemem gospodarczym, uczestniczyli w nich nauczyciele i uczniowie, pakowano głównie książki z biblioteki, ale
i pomoce z gabinetów chemii i fizyki, ładowano je
na nyski, żuki. Osobno przenoszono kancelarię
i archiwum. Były to dwa tygodnie solidnej pracy,
bardzo ciężkiej i brudnej, trzeba było samemu
doczyścić szkołę po budowie. Własnym sumptem
organizowano doposażenie pracowni, często
pomagali rodzice.
Wszyscy nauczyciele
zaangażowali się
w rozruch tej szkoły.
Świadomość, że rozpoczynamy pracę w nowym pięknym budynku „szkole tysiąclatce”
inspirowała nas do jak
najlepszej pracy, wyzwalała pomysły, jak
najlepiej urządzić gabinety, pracownie.
„M” Jak wspomina
pani pierwszy dzień w nowej szkole?
G.M. Atmosfera tego dnia była bardzo uroczysta, grała orkiestra dęta z ZEW-u, tego dnia szkole
nadano imię Arki Bożka, Komitet Rodzicielski
ufundował piękny sztandar w czerwono-zielonych
barwach szkoły, rodzice przekazali go dyrektorowi, a ten wręczył uczniom z pocztu sztandarowego. Chłopcy ubrani galowo, w białych rękawiczkach, na głowach czapki, w których wyglądali jak
studenci. Wszystko to wyglądało tak podniośle,
a ja wtedy pomyślałam, jak sobie dam radę z tymi
o 2 lata ode mnie młodszymi dorosłymi mężczyznami? Paradoksalnie ta specyfika szkoły męskiej
okazała się jej atutem, panowała dyscyplina, nikt
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się nie obrażał. Chłopcy nosili dumnie tarcze
z numerem 61, wtedy to była nobilitacja i zaszczyt, to byli uczniowie z porządnej szkoły, nazywanej po kilku latach działania Politechniką
nad Odrą. Dla nauczycieli również była zaszczytem praca tutaj.
„M” Czym ten nowy budynek odróżniał się od
tego typu placówek oświatowych w tamtym czasie?
G.M. „Mechanik” był szkołą, która jako pierwsza wprowadziła system gabinetowy, w odróżnieniu do systemu klasowego. Nauczyciele przedmiotów zawodowych jeździli po Polsce, podglądając, jak to zostało gdzie indziej zorganizowane,
ściągali pomoce z różnych zakładów, nie od razu
wszystkie sale były gabinetami, na początku było
ich chyba z 16, pozostałe to były sale ogólne. Na
owe czasy był to nowy, piękny budynek, zbudowany w ramach akcji „Tysiąc szkół na tysiąclecie
Państwa Polskiego”. Razem zbudowana została
sala gimnastyczna, nie było jeszcze wtedy warsztatów, uczniowie odbywali praktykę na terenie
Cukrowni.
„M” Jaki był dawniej rozkład gabinetów i pracowni?
G.M. Ja na początku nie miałam gabinetu,
dostałam na krótko salę 51 po pani Lipowej, potem otrzymałam własny gabinet, który organizowałam od podstaw. Sale 51 i 15 zajmowały polonistki panie Czerniejewska i Wrzesińska, biblioteka była na parterze, po lewej stronie od wejścia
(dziś gabinet religii), dalej był gabinet automatyki,
bardzo duży, potem przedzielony na dwie sale,
naprzeciwko w kuchni gotowano mleko dla młodzieży. Na parterze od początku, tak jak i dziś,
były dwa gabinety elektryczne. Tam, gdzie dziś
jest biblioteka były gabinety lekarski i stomatologiczny. Mieliśmy stomatologa i higienistkę na
ciągłym etacie, lekarz dochodzący pracował
w wyznaczonych godzinach. Młodzież nie zawsze
zasadnie korzystała z pomocy medycznej, również
w czasie godzin lekcyjnych. Stomatolog leczył
uczniów i nauczycieli. Szkoła nie miała wtedy
boiska, zajęcia odbywały się na małym stadionie
przed dzisiejszym OSiReM. Były to zajęcia
z lekkoatletyki lub gier zespołowych. Stadion
miejski był wtedy
w budowie i nasi
uczniowie pod opieką
nauczycieli pomagali
przy tej pracy.
„M” Czy do naszej
szkoły chodziły dawniej dziewczyny?
G.M. Na początku to
raczej nie, pierwsze
zjawiły się w klasie
automatyki, a w zawodówce w klasie
elektrycznej, po pewnym czasie dziewczęta weszły też w skład
klasy technikum budowa maszyn, pamiętam że
w klasie pani Czerniejewskiej było ich aż 12.
Dziewczyny też pojawiły się w klasie przyzakładowej Domgosu, uczyły się w zawodzie tokarz.
Osobiście mile wspominam dziewczęta
z technikum, bo były to dobre humanistki, miałam
wśród nich dwie uczestniczki olimpiad języka
rosyjskiego Bożenę Marcinkiewicz i Grażynę
Cubała.
„M” Jak wyglądała wtedy nauka?
G.M. Uczono przez sześć dni w tygodniu.
Oprócz zajęć w szkole technikum i zawodowej
(Ciąg dalszy na stronie 4)

Wspomnienia o panu Zbigniewie Oszku
Jesień charakteryzuje się tym,
że gdy nadejdzie to odnosi się
wrażenie spowolnienia. Nawet
bezlitosny zegar, odmierzający
czas, potrafi cofnąć się w tył.
I mimo, iż mówi się, że nasze
życie nabiera coraz większego
tempa, to jesienią zwalniamy.
Spowolnienie nie zawsze jednak
musi być postrzegane negatywnie,
oraz jako coś, do czego nie powinniśmy dopuścić. Wręcz przeciwnie – uważam, że jest nam
czasami potrzebne. Zwłaszcza
wtedy, kiedy chcemy się zatrzymać i powspominać przeżyte
chwile. Do takich chwil, do których lubię
wracać, należą te z udziałem Zbyszka.
Szczególnie nasze wspólnie organizowane wyjazdy. Nie mogę powiedzieć, że
znaliśmy się kupę lat. Jednak podczas tej
niedługiej znajomości odbyliśmy sporo
wspólnych wypraw. Wyjazdy mają to do
siebie, że możemy na nich poznać nie
tylko kulturę, obyczaje czy tereny, będące naszym celem. Podczas podróży poznajemy również osoby nam towarzyszące i to w znacznie szerszym zakresie niż
pozwala nam na to codzienne obcowania
ze sobą. Dlatego już po pierwszej odbytej podróży ze Zbyszkiem w Tatry, przekonałem się do jego osoby, wokół której
panowała bardzo dobra atmosfera. Jego
poczucie humoru oraz optymizm udzielały się każdemu. Pozwolę sobie opisać
jedną zabawną sytuację troszeczkę wkraczającą w intymny świat mojego kolegi opisując co działo się w jego łóżku. Miało to miejsce podczas wyjazdu w Tatry
Słowackie. Naszym celem nie były tylko
piesze wędrówki, ale również spływ
kajakowy Dunajcem. Ja, jako mający już
doświadczenie z kajakarstwem, zadbałem o usprzętowienie naszej ekipy
w niezbędny ekwipunek wodniacki,
który zabraliśmy ze sobą. Wśród tego
ekwipunku znajdował się jednoosobowy
kajak górski, pożyczony od mojego znajomego.
Na miejsce zakwaterowania dotarliśmy wieczorem. Była to miejscowość
Nova Lesna u podnóża Tatr Wysokich.
W wiosce tej, jak i całej okolicy, nie
brakowało osad Romów, którzy swoim
zachowaniem oraz sposobem bycia
wzbudzili w nas pewne zaniepokojenie.
Szczególne obawy miałem ja. A to dlatego, ponieważ byłem zmuszony zostawić
samochód z pożyczonym kajakiem na

dachu przed kwaterą, w której mieliśmy
spać. Towarzystwo Romów sprawiło, że
pojawiły się we mnie obawy o kajak,
który rankiem mógł się stać ich własnością. Dodać też muszę, że kajak ten był
dosyć kosztowny. Wielokrotnie swoją
wartością przekraczał moje miesięczne
wynagrodzenie wraz z dodatkiem motywacyjnym i wszystkimi innymi. No i do
tego nie był mój. Wpadłem więc na pomysł, aby wnieść kajak do środka pensjonatu. Jednak niezbyt przestronne wnętrza naszej kwatery nie pozwalały na
realizację tego planu. Z małym wyjątkiem. Zbyszek miał pokój dwuosobowy,
w którym miał spać sam. Wolne łóżko
w jego pokoju okazało się idealnym
miejscem dla trzymetrowego kajaka. Na
początku lokator tego pokoju odebrał ten
pomysł jako jeden z żartów, których na
tym wyjeździe nie brakowało. Po chwili
jednak się zorientował, że mówię całkiem serio. Zgodził się. Mało tego, pomógł mi wtarabanić ten kajak do pokoju,
przez wąskie korytarze, niejednokrotnie
obijając tu i ówdzie ściany. Całej tej
operacji bacznie przyglądała się gospodyni. Jej mina nie wyrażała wtedy zadowolenia z gości, jacy się jej trafili. Po
tych wszystkich ceregielach Zbyszek
spędził noc w bardzo bliskim kontakcie
z kajakiem.
Znam wielu kajakarzy, którzy żyją
tym sportem i potrafią nawet mówić do
kajaka. Jednak ani jeden z nich nie spał
ze swoim sprzętem w łóżku. Zbyszek
potrafił, to zrobić. A to dlatego, bym ja
spał spokojnie. Oczywiście przez kolejne
dni sytuacja ta wywoływała lawinę śmiechu. Zwłaszcza kiedy co niektórzy uruchomili swoją wyobraźnię, opisując jak
to mogła wyglądać ta wyjątkowa noc
z kajakiem.
Zbyszek nie był nigdy
obojętny, jeśli ktoś
potrzebował pomocy
nawet w bardzo nietypowej sprawie.
Tomasz Gajda,
nauczyciel w-f

Zdjęcia z opisanej
wyprawy pochodzą ze
zbiorów pana Gajdy.
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Zawsze wierzył, że wyjdziemy na ludzi
Zabierając się do napisania tego krótkiego
wspomnienia o Zbigniewie Oszku, zaczęliśmy się
zastanawiać, kim On właściwie był dla nas.
W naszym najtrudniejszym okresie życia miał dla
nas niemożliwie dużo cierpliwości i zawsze wierzył, że wyjdziemy na ludzi.
A przeszedł z nami niejedno…

Nie wiadomo, jak potoczyłyby się losy wielu
z nas, gdyby nie „plecy”, jakie mieliśmy w panu
Oszku. Dla niego nie było sytuacji bez wyjścia.
Nawet najtwardsze nauczycielki wymiękały, kiedy
chodziło o mecz. Największy sukces piłki nożnej
w historii „Mechanika” zawdzięczamy naszemu
trenerowi. Trzykrotne z rzędu mistrzostwo szkół
ponadgimnazjalnych w województwie śląskim
zdobyliśmy za jego czasów. Kolejnym sukcesem
był awans naszej drużyny szkolnej do najwyższej
klasy rozgrywkowej Śląskiej Ligi Juniorów, nie
zdarzyło się to żadnemu trenerowi w podokręgu
raciborskim. W tym złotym czasie wygraliśmy
z takimi drużynami jak Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, GKS Katowice, Gwarek Zabrze. Po takich
sukcesach sportowych często sukcesy w nauce były
marne. Dzięki trenerowi i atmosferze, jaka wokół
niego panowała, nasze „słabości” były niejednokrotnie nam wybaczane.
A co się działo poza szkołą? Swój wolny czas
trener Oszek poświęcał na organizowanie obozów
sportowych i wyjazdów na mecze Bundesligi.
O niektórych zwyczajach panujących podczas wycieczek z trenerem, jak np. chrzty, przysięgliśmy
nie opowiadać… wszystkie zapamiętamy. Również
sytuację taka jak ta, kiedy przechytrzyliśmy pana
Zbigniewa. Podczas treningu w czasie dziesięciokilometrowego biegu zaangażowaliśmy kumpla,
który woził nas na odcinkach… trener nie mógł
tego skontrolować. Był pod mocnym wrażeniem
naszych niesamowitych wyników. Do Raciborza
wracał w wyśmienitym humorze, zadowolony
z efektów swojej pracy, a my cieszyliśmy się razem z nim.
Zdarzało się, że któregoś z nas nie było stać na
buty piłkarskie, a zbliżał się mecz. Trener z własnych środków kupował buty, żeby drużyna była
zawsze razem. Za to zaangażowanie i wiarę w nas,
odwdzięczaliśmy się na boisku.
Z perspektywy czasu wiemy, że Zbigniew
Oszek był nie tylko naszym wybitnym trenerem
i wychowawcą, ale przede wszystkim przyjacielem,
na którego mogliśmy liczyć. Zawsze powtarzał
nam, że uczymy się i trenujemy nie dla niego, tylko
dla siebie. Wielu z nas do dzisiaj gra w piłkę i zawsze będzie mieć w pamięci trenera Oszka.
Absolwent Artur Potaczek
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14 października to jeden z najważniejszych dni w kalendarzu roku szkolnego.
Najpierw kilka faktów z poprzedniego
roku szk. nie ujętych w poprzednim numerze:
8.05.2013 - Dawid Forysz I m. i Michael
Starok II m. (kl. IIIb T) w V Konkursie
Gwary Śląskiej;
09.05.2013 - promocja dr. inż. Piotra Kalusa na Politechnice Opolskiej
15.05.2013 - Michał Gawroński kl. IIb T,
Szymon Rudek kl. IIId T, Kamil Pietraszko kl. Ia T - II miejsce w zawodach strzeleckich „O SREBRNE MUSZKIETY";
13-17.05.2013 - gościliśmy grupę uczniów
ze SST z Opawy;
22.05.2013 - Wojciech Smoleń, Mateusz Waks, Stefan Krajczy - wyróżnieni
w Szkolnym Konkursie Matematycznym
dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej;
24.05.2013 - międzyszkolny konkurs
wiedzy elektryczno -elektronicznej
„ŻARÓWA 2013”;
29.05.2013 - zakończenie praktyki
uczniów z Mainz w ramach projektu Leonardo Da Vinci;
31.05 - 02.06. 2013 - pracownicy i emeryci
ZSM na wycieczce w Łęczycy, Toruniu
i Ciechocinku;
05. 06. 2013 - Daniel Dróżdż i Marek Pielczyk - II miejsce w finale VI Konkursu
Informatycznego w Rybniku;
05.06.2013 - Mateusz Procek (IIIb Z) zwycięzcą konkursu „Mechanik Roku”;
07.06.2013 - Szkolny Dzień Sportu;
28.06.2013 - zakończenie roku szkolnego;
17.07.2013 - ostatnie pożegnanie Zbigniewa Oszka, wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego w „Mechaniku”;
24-30.08.2013 - nasi nauczyciele w Mainz
- projekt Vetpro;
2013/2014
02. 09. 2013 - rozpoczęcie roku szkolnego;
7.09. – 14.09. 2013 - nasi uczniowie na
wycieczce w Anglii;
20.09.2013 - klasa IIc T prowadzi zajęcia
w ramach projektu „Eduscience”;
21.09.2013 - Festiwal Nauki na Zamku
Piastowskim;
20. 09.2013 - Karol Kostka, Przemysław
Bulanda, Andreas Musioł - V m. w konkursie Politechniki Śląskiej w Gliwicach
„Czy byłbyś dobrym inżynierem?”;
17-19.09.2013 - nasi uczniowie na targach
ENERGATAB 2013;
26.09.2013 - szkolne obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych;
01.10.2013 - klasy pierwsze technikum na
spektaklu „Król Edyp” w RCK;
06.10.2013 - pan Jan Kalabiński odbiera
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia
Polski za działania na rzecz oświaty i promocję nauki;

W naszej szkole uczniowie pod opieką pań
Anny Doniec i Alicji Cieślik oraz pana Sebastiana Kretka przygotowali specjalnie z tej
okazji akademię. Akademia rozpoczęła się
uroczystą mową dyrektora naszej szkoły Sławomira Janowskiego, która uzmysłowiła nam,
jak ważna rolę w nauczaniu nas stanowi nauczyciel. Pan dyrektor powiedział: "Szkoła bez
nauczycieli nie będzie szkołą", trudno się
z tym stwierdzeniem nie zgodzić, ponieważ to
właśnie dzięki nauczycielom możemy się rozwijać, kto, jak nie oni, wychowuje nas. Na
zakończenie swej mowy pan dyrektor powiedział coś, co myślę że utkwiło nam wszystkim
w pamięci, a mianowicie: "Uczeń, którego
spotykamy w klasie, jest nauczycielem, bo
przypomina o tym, że nie jesteśmy doskonali”.
Zaraz po uroczystej mowie odbyło się pasowanie uczniów klas pierwszych. Był to bardzo
ważny moment, gdyż właśnie od tej chwili
mogli się oficjalnie nazywać uczniami Zespołu
Szkół Mechanicznych.
Uroczystość zwieńczyła część artystyczna,
przygotowana w humorystyczny sposób. Akcja
wydarzenia toczyła się na konferencji prasowej
przyszłej minister edukacji Krystyny Szumiłąki. Konferencja ta obejmowała zarówno prezentację najnowszego dzieła pani minister,
czyli atlasu typów nauczycielskich, ale także
propozycję wprowadzenia nowych przedmiotów do szkół, jednym z nich był język arabski.
Minister Szumiłąka próbowała nakłonić do
jego wprowadzenia poprzez zaprezentowanie
go w tradycyjnej arabskiej piosence. Jednakże
nie poprzestała na tym. Pani minister zaprezentowała nam przykłady zadań maturalnych,
które uświadamiły, jak bardzo zmieniały się
wymagania maturalne wobec uczniów na prze-

(Ciąg dalszy wywiadu z panią Genowefą Młynarczyk)

Dzień Nauczyciela
strzeni lat. Fragmentem, który z pewnością
wywołał największy entuzjazm wśród widowni, był następujący przykład takiego zadania
z matematyki:
Rok 1950 - „Drwal sprzedał drewno za 100
zł, wycięcie drzewa na to drewno kosztowało
go 4/5 tej kwoty. Ile zarobił drwal?”
Rok 1980 - „Drwal sprzedał drewno za 100
zł wycięcie drzewa na to drewno kosztowało go
4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Ile zarobił drwal?”
Rok 2000 - „Drwal sprzedał drewno za 100
zł wycięcie drzewa na to drewno kosztowało go
4/5 tej kwoty, czyli 80 zł. Drwal zarobił 20zł.
Zakreśl liczbę 20.”
Rok 2014 - „Drwal sprzedał drewno za 100
zł. Pokoloruj drwala!"
Uśmiech na twarzach naszych opiekunów,
wywołany tym fragmentem przedstawienia
sprawił, że poczuliśmy się bardzo docenieni, za
co serdecznie dziękujemy i mamy nadzieję, że
w przyszłym roku święto to spotka się z podobną reakcją wśród nauczycieli i uczniów.
Kamil Pietraszko IIa T

pochwały. Rodzice nie mogą czuć się zawstydzeni za własne dziecko, należy postępować
z taktem i delikatnością, nie zniechęcać rodziców. Ważne jest także, aby mieć czas dla
ucznia. Kiedy uczyłam, popularne były wieczorki taneczne organizowane w szkole, przychodziły na nie zaproszone dziewczyny z
„Ekonomika” i nieistniejącego już „Medyka”,
potem zapraszano naszych chłopaków, zawsze
towarzyszyli im wychowawcy, często organizowaliśmy wycieczki. Był to nasz czas wolny.
I jeszcze jedna rada: nie wolno bać się dyrektora, a dyrektor Czerniejewski budził respekt.
Jeżeli ma się problemy osobiste lub zawodowe,
a ma się dobrego dyrektora, to ten pomoże.
„M” Czy do tej pory łączą panią jakieś kontakty z „Mechanikiem”?
G.M. Zauważyłam, że dyrektor z szacunkiem odnosi się do nas emerytów, nie jest to
tylko moja opinia i dlatego, kiedy jestem zapraszana na uroczystości takie jak spotkania
opłatkowe czy Dzień Nauczyciela, chętnie tu
przychodzę, jeżdżę również na wspólne wycieczki aktualnych i byłych pracowników
szkoły. Miło mi też spotykać moich dawnych
uczniów, którzy są aktualnie nauczycielami
a nawet dyrektorami szkoły (dyrektor Marek
Chrobok i kierownik Mirosław Uliczka), jest
ich tylu, że nie sposób wszystkich wyliczyć.

odbywała się nauka w technikum dla pracujących. Uczyli się tam starsi, nawet 50-letni
uczniowie, ojcowie rodzin, ludzie poważni.
Pracowali na eksponowanych stanowiskach,
dlatego koniecznie wymagano od nich matury.
Bardzo dobrze się z nimi pracowało, dokładnie
wiedzieli, czego chcą. Pamiętam pana, który
nigdy nie uczył się wcześniej rosyjskiego
i pisał polskimi literami rosyjskie słowa, było
to dla niego bardzo trudne, ale dał radę. W tych
czasach nikt z nauczycieli nie pytał o przydział
czynności czy plan lekcji, czy kto chciał uczyć
w danej klasie, zostawało to w gestii dyrektora. Nie było też żadnych ulg dla nauczycieli
posiadających małe dzieci, wszyscy pracowali,
bo trzeba to było zrobić dobrze. Ale efektem
tego była dobra opinia o szkole.
„M” Wspominamy dzisiaj pierwsze lata pani
pracy. Jakiej rady, z perspektywy bogatego
stażu, udzieliłaby Pani młodym nauczycielom?
G.M. Przede wszystkim trzeba czuć zawód
nauczyciela, chcieć być nauczycielem. Sama
pochodzę ze wsi, tam ten zawód miał zawsze
autorytet. Trzeba mieć pasję, trzeba chcieć to
robić. Połowa sukcesu to wzajemna dyscyplina, trzeba wymagać najpierw od siebie. Potrzeba też umiejętnie chwalić uczniów. Zawsze
kiedy prowadziłam wywiadówki, starałam się
chwalić, najpierw za oceny, potem za frekwen„M” Dziękuję za rozmowę i życzymy dużo
cję, czy wyróżnianie się w jakimś przedmiocie. zdrowia.
U każdego można znaleźć jakieś powody do
Paweł Draga, IIa T
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Święto Szkoły
Gdybym mówił językiem ucznia,
A rozumu bym nie miał,
Stałbym się nieukiem.
Gdybym też miał dar wkuwania
I znał wszystkie regułki z polskiego,
I posiadał wszelką wiedzę
I dobrą pamięć, iżbym wszystko
Spamiętał, a rozumu bym nie miał,
Byłbym niczym
Rafał Lasak IeT

Primus Inter Pares
Hat-trick Karola Kostki
W czerwcu dowiedziałem się, że po raz
kolejny udało mi się uzyskać najwyższą średnią ocen w szkole. Byłem bardzo zadowolony
z tego faktu. Przypuszczałem, iż tak jak
w latach poprzednich, stypendium zostanie
wręczone na uroczystej gali na przełomie
października i listopada, w jednym ze śląskich miast.
Bardzo dużym zaskoczeniem była dla
mnie informacja od pana dyrektora Janowskiego, który w połowie października powiedział, że po odbiór stypendium pojadę aż do
Warszawy, jako jeden z przedstawicieli województwa śląskiego. Na konferencji, której
częścią było wręczenie stypendiów, miał się
podobno pojawić sam premier. Nie kryłem
radości z możliwości uczestnictwa w tym
wydarzeniu.
21. października, nad ranem pojechałem
do Katowic, gdzie stypendyści z poszczególnych miast mieli się zebrać, by następnie samochodem, wraz z śląską kuratorką oświaty
udać się do stolicy. Droga do Warszawy chociaż daleka, minęła szybko, dzięki dobremu
towarzystwu koleżanek (stypendystek) ;).
Po przybyciu na miejsce zostaliśmy poczęstowani przekąskami. Następnie oficjalnie
rozpoczęto konferencję. Składała się ona
z wystąpień wielu naukowców z rożnych
dziedzin, zarówno ścisłych jak i humanistycznych. Po wysłuchaniu ciekawych wykładów,
m.in. O "Kosmicznych Katastrofach", rozpoczęto wręczanie stypendiów. Niestety, w uroczystości tej nie wzięli udziału ani premier

Fotografia ze strony www.men.gov.pl
Donald Tusk, ani minister edukacji Krystyna
Szumilas. Zapewne natłok obowiązków nie
pozwolił im na uświetnienie konferencji swoją obecnością. Dyplomy wręczał więc Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej. Każde województwo,
reprezentowane przez 4-5 uczniów odbierało
nagrodę osobno, ustawiając się każdorazowo
do pamiątkowego zdjęcia. Po odebraniu wyróżnień, wszyscy udaliśmy się na obiad. Później wygłoszono jeszcze kolejne wykłady, np.
"Detekcja promieniowania alfa, beta, gamma
oraz X za pomocą kamery telefonu komórkowego.". Gdy impreza dobiegła końca, udaliśmy się w drogę powrotną do Katowic, a
stamtąd już sam wróciłem do domu.
Wyjazd dostarczył mi wielu pozytywnych
wrażeń. Miło było zobaczyć stolicę i przebywać wśród tak zdolnych, pełnych ambitnych
planów ludzi. Stwierdzam jednak, że wszędzie dobrze, ale w domu, w „Mechaniku”,
wśród "swoich", najlepiej :).
Karol Kostka, IVd T
5

14.10.2013 - Dzień Edukacji Narodowej
oraz ślubowanie klas pierwszych;
21.10.2013 - Karol Kostka w Warszawie
odbiera Stypendium Prezesa Rady Ministrów;
24.10.2013 - wycieczka dydaktyczna do
Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach;
25.10.2013 - I m. w ogólnopolskim konkursie "Nowatorska elektryka" w Łodzi
dla Tomasza Fiutka i Pawła Pławeckiego;
28.10.2013 - wycieczka dydaktyczna
uczniów klas IVc, IVb i IVdT do elektrowni Porąbka – Żar;
29.10.2013 - spotkanie uczniów kl. 3d Z
z młodzieżą ze Szkoły Specjalnej oraz
dziećmi z SP1;
29.10.2013 - grupa dzieci z Przedszkola nr
11 odwiedziły pracownie fizyki i przedmiotów elektrycznych „Mechanika”;
29.10.2013 - Konrad Błaszczyk IId, Wojciech Leksza IId, Rafał Kostka II c – najlepszymi matematykami klas drugich;
04.11.2013 - rozpoczęcie praktyki zagranicznej grupy z IIIa i IIIb T w Mainz projekt Leonardo da Vinci;
08.11.2013 - wyróżnienie dla Marka
Utrackiego z IIIc T w projekcie „Start UP
na pograniczu”;
8.11.2013 - zakończenie praktyk uczniów
z Brunszwiku;
12.11.2012 - uroczysta akademia na 65lecie odzyskania niepodległości;
18.11.2013 - wycieczka dydaktyczna
uczniów klas IVc, IVb i IVd do Ostrawy;
21.11.2013 - nagrodzono w Katowicach
panów: Piotra Kalusa (srebrnym) i Andrzeja Biskupa (złotym) Medalami za Długoletnią Służbę;
21.11.2013 - przedstawiciele Straży Miejskiej oraz Sanepidu na zajęciach klas zawodowych w ramach Światowego Dnia
Rzucania Palenia;
25.11.2013 - wyróżnienie dla Przemka
Figury z IIIc T za prezentację „Kardynał
Artur Hlond – prymas Polski i wielki patriota”;
29.11.2013 - uroczysta akademia z okazji
Święta Szkoły z otwarciem galerii Primus
Inter Pares;
02.12.2013 - klasy IV b, c, d na spektaklu
„Tango” w „Strzesze”;
4.12.2013 - oficjalne otwarcie ufundowanej przez RAFAKO S.A. pracowni komputerowej;
4.12.2013 - koncert profilaktyczny
„Pukając do nieba bram” Wojciecha Kubiaka;
4-5.12.2013 - Mikołaj w Domu Złotej
Jesieni.
5.12.2013 - I miejsce w Turnieju Mikołajkowym w Piłce Siatkowej.

"O polsko - angielskiej przyjaźni..."

Szkolne wycieczki
Nasze podróże, małe i duże
Czas pobytu w szkole to nie tylko obowiązki, obowiązki
i obowiązki. Każdy zdrowo myślący uczeń zechce wykorzystać
okazję, aby w sposób legalny ominąć zajęcia. Taki czas bywa
dany szczególnie na wycieczkach. Warto wykorzystać go na
obejrzenie świata, tego bliżej, a w miarę możliwości, również
tego odległego. I uwierzcie, wszędzie można bawić się doskonale, niezależnie od pokonanych kilometrów. Wspomnienia
z kilku dni wycieczek klasowych, szkolnych zapadają znacznie
głębiej w pamięć niż długi, monotonny rok szkolny. To dla
niektórych moment, kiedy jeszcze nie przytłoczeni dorosłym
życiem, możemy odkrywać świat, poznać siłę przyjaźni, docenić i ocenić kumpli w nowych, nieoczekiwanych sytuacjach.
Zachęcamy do podróżowania.

Brenna 2013
W dniach 25-27 września klasa IIa wybrała się na wycieczkę
górską do Brennej. Wypoczynek wykorzystaliśmy w pełni,
gdyż musieliśmy czekać na niego aż rok. Poza panią Teresą
Paskudą, bohaterami, którzy zgodzili się z nami pojechać, byli
panowie Bernard Grzesiczek i Paweł Jasny.
Już pierwszego dnia zdobyliśmy szczyt zwany Klimczokiem. Wycieczka po górach dała się wszystkim we znaki, jako
że nawet pani Paskuda szukała ochotnika, co by to jej łydki
wymasował. Po powrocie do ośrodka zjedliśmy obiad i ruszyliśmy na podbój rekreacyjnych atrakcji ośrodka: jedni pobiegli
na salę, inni na siłownię. Wieczór zakończył się relaksującym
pobytem w saunie.
Drugiego dnia byliśmy w muzeum Marii Kossak Szatkowskiej w Górkach Wielkich koło Cieszyna. W drodze powrotnej
zahaczyliśmy o basen i kręgielnię. Później zjedliśmy obiad
i udaliśmy się na salę gimnastyczną. Wieczorem urządziliśmy
małe ognisko z kiełbaskami, zadbaliśmy o odpowiednią atmosferę, śpiewając i grając na gitarze. Jak do tego doszło? Po długim czasie oczekiwania, co silniejszym udało się mnie dosłownie „przywlec” na ognisko, po czym uraczyłem słuchaczy takimi hitami jak „Ballada o cyckach” czy „Dżdżownica”. Oj, działo się.
Trzeciego dnia podreptaliśmy jeszcze po górach, przy okazji
zdobywając kolejny szczyt -Równicę. Na szczęście mogliśmy
pojeździć na torze saneczkowym, który znajdował się w pobliżu. Przy okazji paru próbowało szczęścia w grach na automatach, no ale jak to uczniowie „Mechanika” wiedzą- maszyny
nie oszukasz, bo głupiego
nie ma co oszukiwać. Z tym
pesymistycznym wnioskiem
wróciliśmy do Raciborza.
Wycieczka wielu osobom
się podobała, więc z chęcią
pojechalibyśmy na jeszcze
jedną.

Dnia 7 IX, gdy zawitaliśmy do Worthing – nadmorskiego miasteczka na
południu Anglii, wszyscy byliśmy niezwykle podekscytowani. Z jednej
strony byliśmy ciekawi , co zobaczymy w Wielkiej Brytanii, a z drugiej
zaś, wszyscy zachodzili w głowę, jakie będą rodziny, u których zamieszkamy na cały tydzień. Wyspy przywitały nas najpierw słońcem, a potem typową dla nich pogodą, więc wieczorem każdy z utęsknieniem wypatrywał
przyjazdu swoich anglojęzycznych opiekunów. Gdy wyczytano moje nazwisko, złapałem plecak i pobiegłem w stronę kierownika wycieczki.
Śmiejąc się z mojego nieprzeciętnego wzrostu, przywitało mnie niezwykle
sympatyczne, starsze małżeństwo. Od razu nawiązaliśmy bardzo przyjacielskie relacje i udaliśmy się do samochodu. Już w drodze do domu, moi
opiekunowie zaczęli wypytywać mnie o szczegóły dotyczące podróży –
czy płynąłem promem, jak podobała mi
się Anglia zza szyby autobusu
i najważniejsze – czy jestem głodny!
W momencie, w którym przekroczyłem próg domu, Julie (moja gospodyni)
zapytała, czy nie mam ochoty na coś do
picia. Jako, że zawsze chciałem spróbować słynnej angielskiej herbaty,
przytaknąłem bez zastanowienia. Po
wypiciu jej, powiedziałem swojej opiekunce, że dodawanie do niej śmietanki
nie jest w Polsce popularne. Jakie było moje zdziwienie, gdy Julie zaczęła
mnie wypytywać, co w takim razie pijemy, jeśli nie właśnie herbatę z mlekiem. Okazało się, że nasz normalny napój, w Anglii nazywany mianem
„czarnej herbaty” jest pijany bardzo rzadko. Sama kolacja natomiast, okazała się bardzo smaczna, jednak dla nas, Polaków niezwykle zaskakująca.
Kiełbasa zapiekana w puddingu z Yorkshire, puree ziemniaczane zaserwowane razem z fasolą w sosie pomidorowym.
Kolejne dni upływały mi na zwiedzaniu południa Wielkiej Brytanii
wzdłuż i wszerz, a wieczory na niezwykle długich, ale i przyjacielskich
rozmowach wypełnionych tematami gospodarki, polityki, narodowej służby zdrowia czy funduszy emerytalnych. Razem z moimi gospodarzami
doszliśmy do wniosku, że przedstawiciele naszych rządów za dużo ze sobą
rozmawiali, ponieważ nasze plany gospodarcze są niezwykle podobne.
Dyskutując z innymi uczestnikami wycieczki, doszedłem do wniosku, że
miałem ogromne szczęście, ponieważ inni opiekunowie nie okazali się aż
tacy mili, serdeczni i przyjacielscy, jak moi gospodarze.
W przedostatni dzień, zapytali mnie nawet o to, co chciałbym jutrzejszego dnia zjeść na kolację! Co dzień, gdy witałem się ze znajomymi
i nauczycielami na miejscu zbiórki, opowiadałem, o czym rozmawiałem
z „moimi Anglikami”, co dzisiaj zjadłem na śniadanie i ile herbat
z mlekiem tym razem wypiłem.
Dzień wyjazdu nastał zdecydowanie za szybko. Zarówno ja jak i moi
opiekunowie ubolewaliśmy, że musimy się już rozstać. Cały czas było nam
mało naszego wzajemnego towarzystwa. Jednak by nie zapomnieć o przygodzie, jaką przeżyłem w Anglii, i żeby pozostać w dalszym kontakcie,
nawiązaliśmy korespondencję przez Facebook’a. Cały czas regularnie wysyłamy do siebie wiadomości oraz wymieniamy się opowieściami
o tradycjach i nawykach z różnych stron Europy. Mam nadzieję, że każdy
uczestnik wycieczki ma tak dobre wspomnienia z tej przygody jak ja!
Wyjazd do Anglii zorganizowały panie: Teresa Kowalska i Dorota Cyron.
Mateusz Tymoszewski kl. IId T

Paweł Draga IIa T
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„Byle do weekendu... byle do świąt... byle do ferii...
byle do wakacji... byle NIE do szkoły?!”

Pierwszoklasiści ZSM

Podejście uczniów „Mechanika” do szkoły jest różne: wielu traktuje ją „na luzie”, niektórzy jako najważniejszą rzecz w swojej piramidzie wartości, a jeszcze inni „pływają” ze swoimi poglądami między tymi dwoma grupkami. Można więc zastanowić się nad słusznością ich poglądów.
Według mnie, szkołę powinno traktować się jako miejsce przyjazne dla ucznia, gdzie wszyscy mają być traktowani równo, oceny
sprawiedliwe, a kaloryfery zimą ciepłe :). Nie powinno się szkoły
„olewać”, ani przesadnie stawiać jej na pierwszym miejscu naszego
życia, gdyż można „dostać do głowy”. Nawet nad ocenami można
się zastanowić: szkoła przecież powinna uczyć, a nie oceniać. Nie
sądzisz? Drażni mnie również powiedzenie: „..zróbmy może sprawdzian, mało ocen mamy.” Przeważnie tak właśnie większość nauczycieli zaczyna lekcje na początku nowego miesiąca. Może nie
tylko mi zdarza się już w poniedziałek (środę, czy nawet w czwartek) myśleć: „byle do piątku.. byle do weekendu”.
Zaległości staram się zawsze systematycznie nadrabiać i wynosić
jak najwięcej z lekcji (..i nie, nie pytaj, nie chodzi o śrubki z krzeseł
czy ławek.. :) ), a mimo to, czas wolny w tygodniu mam w ograniczonych ilościach.
Swój czas powinno
się organizować tak,
żeby nie zabrakło go
dla siebie, zainteresowań, znajomych,
czy „drugich połówek”. Chociaż czasem jest to ciężkie
do pogodzenia: bardzo dobre oceny
i bujne życie towarzyskie, jednocześnie
- do osiągnięcia.
Katarzyna Michalska, kl. Ic T
Potrzeba tylko trochę
chęci, ambicji i wytrwałości. Trzeba jednocześnie uważać, bo granica między wspomnianymi skrajnościami jest bardzo mała. Pamiętaj, żeby nie przedkładać nadmiernie znajomych nad nauką, ani też odwrotnie. Bez
nauki i znajomych nie osiągniesz sukcesu w przyszłości.
Lekcje może czasem i są nudne, matematyka niezrozumiała,
a fakt: co poeta miał na myśli- niepojęty, ale pamiętaj, że to tu poznałeś znajomych, to tu nauczyłeś się podstawowych wartości
w życiu.
Szkoła nie jest wcale taka zła, musisz tylko zastanowić się nad
twoim nastawieniem do niej.
Chcesz należeć do jednej z tych skrajnych grup: poświęcającej się
w całości szkole lub rozrywce, znajomym i nietraktowaniu szkoły
poważnie, czy może spróbować swoich sił i spróbować „stanąć nogą
w każdej z nich”? Wybór należy do ciebie..
Jagoda Sokół IVc T

kl. 1a Z elektryk - wych. mgr Teresa Głogiewicz

kl. 1b Z mechanik pojazdów samochodowych
wych. mgr inż. Andrzej Miketa

kl. 1c Z ślusarz - wych. mgr Marek Klobuczek
Szkoło! Twoje mury nas uśmiecham witają,
Choć codziennie dreszczem przeszywają.
Na lekcjach wiedzę nam przekazujesz
I na właściwą drogę kierujesz.
Ale Ty nie wiesz, jak my cierpimy
Gdy sprawdziany i kartkówki pisać musimy.
Jedynki w dzienniku połączone szeregowo stoją,
Lecz elektrycy się ich wcale nie boją.
Na brak mięśni nikt tu nie narzeka
Do zrzucania węgiel już w kolejce czeka.
Dopomóż nam Boże, byśmy ten rok przetrwali
I mogli stąd wyjść zadowoleni i cali
By mieć zawód i świadectwo w ręku
I po nocach spać bez lęku.
Robert Gurk Ie T

kl. 1d Z ślusarz - wych. mgr inż. Szymon Kuźmiński
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kl. 1a T - technik mechanik
wych. mgr Piotr Swoboda

kl. 1b T - technik elektronik / mechatronik
wych. mgr Alicja Cieślik

kl. 1c T - technik informatyk
wych. mgr Elżbieta Gargulińska

kl. 1e T - technik elektryk
wych. mgr Renata Jezusek

Dzień pierwszego września przyniósł nowe zadania,
Nowa szkoła, inne wymagania,
Nauczyciele przygotowani już psychicznie,
Nowi uczniowie będą bali się panicznie,
Pałeczki już czekają w dzienniku
Za trzymanie ściągi w piórniku.
Słuchaj nauczyciela, programu nauczania,
Jeśli nie chcesz, by ze sprawdzianu była nowa bania.
Znów niezapowiedziana kartkóweczka,
Jeśli się nauczysz, będzie piąteczka.
Gabriel Konieczny IeT
kl. 1f T - technik informatyk
wych. inż. Bernard Grzesiczek
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Zachęcamy wszystkich uczniów do pomocy w tworzeniu gazetki.
Ciekawe wypowiedzi, rysunki, wiersze
lub zdjęcia można przynosić do polonistek (sala 50 lub 51).

