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Musicie zatem od siebie wymagać, nawet gdyby
inni od Was nie wymagali. Na tym właśnie polega mądrość – wymagać od siebie tak, by umiejętnie wykorzystać chwile przyjemności i by wiedzieć, kiedy nie
można się uchylić od obowiązku, powinności. Co prawda zawsze
można postępować, jak bohater pewnej zasłyszanej przeze mnie
opowieści, który na wszelki wypadek, by nic go nie zaskoczyło,
wsiadając do autobusu, miał przy sobie trzy bilety jednorazowe
i bilet miesięczny. Ta historia pokazuje, że z jednej strony nie
można życia przejechać niejako na gapę, że musicie być przygotowani na różne scenariusze. I to jest m.in. rola szkoły: pokazać te
różne scenariusze i w pewnym sensie Was na nie przygotować.
Ale z drugiej strony nie da się przewidzieć wszystkiego. Niedawno usłyszałem od jednego z naszych absolwentów wspomnienie
jego pierwszego dnia w „Mechaniku”. Przede wszystkim zapamiętał słowa ówczesnego dyrektora Leopolda Czerniejewskiego,
który powiedział wtedy: My nauczyciele wiemy, że 50% tego,
czego Was uczymy, nigdy się Wam nie przyda. Nie wiemy jednak,
które to 50%. Warto o tych słowach pamiętać. Może się bowiem
okazać, że to, co z pozoru nieistotne, pozwoli Wam na podjęcie
właściwej decyzji, na uniknięcie błędów i porażek, na osiągnięcie
celu. Dlatego tak ważne są marzenia, nawet jeśli są pozornie
dziwne i szalone.
Tego Wam życzę: starajcie się nie poplątać swej nici Ariadny, dążcie do celów, jakie sobie postawiliście, chwytajcie dzień,
ale nie zapominajcie o odpowiedzialności, nie dajcie się zwieść
pozorom współczesnego świata. Jak mawiał Stanisław Jerzy Lec
„Na żadnym zegarze świata nie znajdziesz wskazówek do życia.
Wszystko jest w rękach człowieka (...)”.

Widziane zza dyrektorskiego biurka...
Numer gazetki, który trzymacie w rękach
adresowany jest przede wszystkim do
tegorocznych absolwentów „Mechanika”.
Dla nich to swoiste pożegnanie ze szkołą,
w której spędzili ostatnie kilka lat. W takich sytuacjach ci starsi mają skłonność
do udzielania dobrych rad. Wy natomiast z typowym dla swego
wieku lekceważeniem i brakiem doświadczenia staracie się robić
wszystko, by ich nie słuchać. Jednak – uwierzcie – nie chodzi
o to, by wpływać na Wasze decyzje. To, co chcę przekazać ma
być raczej czymś w rodzaju duchowej rady życzliwego Wam
człowieka, któremu zależy byście nie poplątali tej trzymanej w
swoich rękach nici Ariadny. Jakże łatwo jest bowiem zejść z raz
obranej drogi. „Nic nieznaczące słowo, chwila słabości, moment
zapomnienia, mogą obrócić wniwecz starania wielu lat”. Szczególnie ważne jest utrzymanie swej nici Ariadny w dzisiejszych
czasach, kiedy o wiele trudniej jest rozpoznać to, co może przeszkodzić w realizacji swoich planów, marzeń, celów. Dziś potrzeba niezwykłej przenikliwości spojrzenia, aby w paplaninie
o współczuciu, humanizmie, tolerancji dostrzec i zdemaskować
wszelkie przeciwności. Tak naprawdę nikt z nas nie należy do
szybkich zwycięzców. W rzeczywistości oczekuje się od nas wytrwałości i dłuższego oddechu. Dlatego warto – co podkreśla Jan
Paweł II – przyjąć zaproszenie do refleksji nad odniesieniem pomiędzy więcej być a więcej mieć. „Nigdy samo więcej mieć nie
może zwyciężyć. Bo wtedy człowiek może przegrać rzecz najcenniejszą: swoje człowieczeństwo, swoje sumienie, swoją godność”.

Od redakcji

Czas leci nieubłaganie. Jest to swego rodzaju frazes i żadne odkrycie. Ale patrząc z perspektywy czasu szkoły średniej – trochę przeraża. Kolejny etap życia naszych maturzystów, który trwał intensywnie przez 4 lata,
powoli dobiega końca. No właśnie, jakim
cudem tak szybko to przeleciało? Daliście
się poznać z dobrej strony i zapisaliście się
w życiu szkoły. Nie zabrakło Was w Primusach, szkolnych wydarzeniach, pochwałach
nauczycieli, słowem – odcisnęliście zębate
piętno w naszym ZSM-ie. To się liczy. Razem z Wami odchodzi nasza była redaktor
naczelna - Jagoda Sokół. Chcemy podziękować jej za trud, jaki włożyła w organizację,
pisanie tekstów i nadzór nad gazetką szkolną. Będzie nam jej brakować. I nie tylko jej.
Tak to już jest, że odchodzą ludzie, przy-

dr Sławomir Janowski – dyrektor szkoły

chodzą następni. A każdemu towarzyszy wyjątkowość, którą pozostawia i zapisuje
w jakiś sposób. Być może kiedyś wrócicie do
tego numeru i powiecie – dobrze było.
Redaktor Naczelny
W numerze:









Imprezy szkolne
Zdjęcia absolwentów
Wywiad z p. Dorotą Cyron
Felietony
Recenzje
Fotoreportaż ze studniówek
Prace plastyczne
Wiersze
i wiele więcej…

Naukowe ferie z „Mechanikiem”
04 - 05. 12.13. Mikołajki w Domu Złotej Jesieni oraz Caritasie - występ
uczniów z klas 3c, 2b, 3d Z i 3f T;

Uczniowie wraz z panią Patrycją Kozak
i panem Janem Kalabińskim kolejny już raz
podczas ferii zimowych przygotowali dla
dzieci ciekawe doświadczenia z fizyki, chemii
i elektrotechniki.

12. 12.13. Kolejna edycja konkursu
„Szkolny Mistrz Ortografii” - zwycięzcy: Marek Pielczyk - kl. 2a T, Konrad
Błaszczyk - 2d T, Jakub Tul - 4c T;
17. 12.13. Wyjście uczniów
„Mechanika” do Raciborskiego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa;

Projekt VETPRO wyróżniony

17. 12.13. Konkurs Młodzieżowy Lider
Biznesu. Zwycięzcą I etapu - Adam
Zientek - 2bT;
09. 01. 14. Klasa 3f T w raciborskiej
Strzesze na „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego;
08. 01.14. II Etap 2-giej edycji konkursu
EDUSICENCE pt "Mój wymarzony
Spitsbergen", do III etapu zakwalifikowali się: Mariusz Lindner i Piotr Riemel
- 2c T;

Praktyki w Niemczech

Kolejna grupa wróciła z Braunshweigu.
Jest to z pewnością cenne doświadczenie dla
naszych uczniów, którzy stykają się z nowo-

czesnymi rozwiązaniami technicznymi
i poznają kulturę przyjmującego kraju.

Projekt Leonardo Da Vinci - VETPRO okazał
się przykładem dobrej praktyki. Doceniono ciekawe wykorzystanie rezultatów projektu oraz szczególną prekursorską koncepcję działania.
Nauczyciele języków obcych, uczący w naszej
szkole brali m.in. udział w zajęciach szkolnych
w Mainz.
Koordynatorem projektów Leonardo da Vinci w ZSM jest pan Konrad Hajdasz.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Studniówki ZSM
10. 01.14. Studniówka klas 4a i 4b
w Bravo w Tworkowie;
17. 01.14. Studniówka klas 4c i 4d
w Avanti w Bluszczowie;
16.01.14. - uczniowie ZSM w Domu
Samotnej Matki w Miedoni;

Nasi młodzi aktorzy w Rybniku. Pierwszy
kontakt ze sceną - i to w języku angielskim!

20.01.14. Naukowe ferie
z „Mechanikiem” - uczniowie klas I - III
ZSP nr 2 odwiedzają „Mechanik”

IT English 2014
W siódmej już edycji konkursu „IT English” dla szkół ponadgimnazjalnych wzięło
udział 31 uczniów z 8
szkół z bliższej i dalszej okolicy. Uczestnicy wykazali się
wysokim poziomem umiejętności językowych i sporą wiedzą
z informatyki. Komisja wyłoniła czwórkę laureatów i przyznała nagrody. Z naszej szkoły IV
miejsce zdobyła Jagoda Sokół.

31. 01.14. Stypendium dla Jagody Sokół
i Marcina Lasaka w ramach projektu
systemowego "Nauka drogą do sukcesu
na Śląsku";
27-31.01.14. Pobyt w Opawie 10. nauczycieli przedmiotów zawodowych na
stażu w ramach programu Leonardo da
Vinci VETPRO;
04.02.14. Wręczenie dyrektorowi Sławomirowi Janowskiemu Aktu Mianowania na Członka Rady Programowej
Wydziału Elektrycznego Politechniki
Śląskiej w Gliwicach;
07.02.14. Mateusz Janus - 4c T
oraz Andreas Wyrba - 3b T zdobyli
indeksy Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Raciborzu w konkursie
z języka niemieckiego;
07.02.14. Grupa ok. 50. uczniów z klas
4a T, 4b T oraz 4d T w siedzibie firmy
EKO OKNA w Kornicy;
08.02.14. Pan Jan Kalabiński - emerytowany nauczyciel ZSM - wygrał, organizowany przez portal www.nowiny.pl,
plebiscyt "Mój nauczyciel”;

Śląskie spotkania
23 lutego 2014 r. 10-osobowa grupa
wyjechała do Königswinter, by poznać
historię Śląska i zwiedzić kilka niemieckich miast. Byliśmy w muzeum znajdującym się na terenie obiektu, zwiedziliśmy bibliotekę i rynek w Bonn.
Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu na
temat powstania Śląska i jego dalszego
losu, a następnie udaliśmy się do Köln,
by zobaczyć tamtejszą katedrę, Kölner
Dom.
Ciekawym przeżyciem było udzielenie
wywiadu niemieckiej telewizji.
Adam Kordula 2c T
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Dni Otwarte

Panel dyskusyjny

Tradycyjnie wiosną do Zespołu Szkół Mechanicznych
zapraszamy gimnazjalistów z okolic Raciborza. 24 i 25
marca odwiedziło nas ponad 450 uczniów. Samorząd
Szkolny oraz uczniowie z opiekunami zaprezentowali gimnazjalistom bogatą ofertę edukacyjną szkoły.
Na szczęście znów zaczyna się doceniać znaczenie kształcenia technicznego. Mamy nadzieję, że zachęciliśmy gimnazjalistów do wybrania „Mechanika”.

25 marca 2014r. w naszej szkole
odbył się pierwszy w Powiecie
Raciborskim panel dyskusyjny
poświęcony współpracy pracodawców i szkoły technicznej pt.:
„Współpraca Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu
z pracodawcami - szanse i zagrożenia”. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Raciborzu, firm współpracujących z „Mechanikiem”, Cechu
Rzemiosł Różnych, Powiatowego
Urzędu Pracy oraz Raciborskiej
Izby Gospodarczej. Wśród przedsiębiorców znaleźli się przedstawiciele następujących firm: Rafako,
Ensol,Sunex, Eko-Okna, Staltech,
Elektro-Ster.

14.02.14. Święto Zakochanych
w „Mechaniku” – poczta walentynkowa;
14.02.14 Klasa 2a, 2b i 3c technikum w
Teatrze Ziemi Rybnickiej na spektaklu
pod tytułem „Lalka”;
21.02.14. Zespół Edukacyjny raciborskiego Hospicjum im. Św. Józefa;
w klasie 2a T z programem „Odważnie
spojrzeć w oczy umieraniu”;
23.02.14. 10-osobowa grupa uczniów
w Königswinter - poznawanie historii
Śląska z niemieckiej perspektywy;
02.03.14. Miesięczna praktyka zawodowa w Brunszwiku (Dolna Saksonia)
grupy 10 uczniów klas 3c i 3d technikum;

Współpraca z Akademią CHINT
O tym, że uczniowie „Mechanika” są najlepsi, wszyscy
doskonale wiemy. Potwierdzeniem jest sukces na olimpiadzie organizowanej przez Akademię Chint. Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Ignacego Szubryta zdobyli I miejsce na organizowanym przez nią ogólnopolskim konkursie
„Nowatorska Elektryka”. Reprezentacja szkoły w składzie
Paweł Pławecki i Tomasz Fiutek IVb T zyskała największe
uznanie w oczach jury, złożonego z członków Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Uroczystość wręczenia nagród
odbyła się 25 października 2013 r. w Łodzi.
W ramach rozpoczętej w ten sposób współpracy firma
przekazała szkole aparaturę elektryczną – kompletne wyposażenie 6 stanowisk w nowoczesne aparaty służące do łączenia obwodów elektrycznych niskiego napięcia. Przekazania
dokonał osobiście prezes Akademii CHINT.
Kamil Pietraszko, kl. 2a T

12.02.14. Klasa 4b T na koncercie piosenki poetyckiej „W samo południe”
w RCK-u;

Projekt
„Mam zawód –
mam pracę w regionie”
Ciągle trwają szkolenia i kursy,
realizowane w ramach projektu,
którego celem jest zwiększenie
atrakcyjności, jakości oraz prestiżu
szkół oraz placówek kształcenia
zawodowego w województwie
śląskim. Okres realizacji: 1.04.2011
- 31.08.2014 r.
W ramach projektu uczniowie
skorzystać mogą z warsztatów
w zakresie doradztwa grupowego,
indywidualnych konsultacji, kursów zawodowych i staży, wizyt
studyjnych, zajęć wyrównawczych
i rozwijających.
Wszystkie formy wsparcia koordynuje w naszej szkole Pan Mirosław Uliczka.
Uczniowie mogą także korzystać
z platformy e-lerningowej
https://ematura.eduportal.pl
Szkolenia kończy trzeci, ostatni
nabór.

Mamy nowe komputery!
Wreszcie pojawiła się długo
wyczekiwana pracownia komputerowa. Zakup współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach projektu systemowego p.n. „Mam zawód mam pracę w regionie”.
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13.03.14. Siódma edycja „IT English”
dla szkół ponadgimnazjalnych - IV
miejsce Jagody Sokół – kl. 4c T;
18.03.14. 2d ZSZ i 1a T - na wycieczce
do muzem w kopalni „Wujek”;
21.03.14. Spotkanie z biznesmenem
Rafalem Brzoską;
21.03.14. Prezes Akademii Chint
w „Mechaniku”;
24-25.03.14. Dni Otwarte w ZSM oraz
Targi Edukacyjne w MOSie;
25.03.14. Panel dyskusyjny , poświęcony współpracy ZSM z pracodawcami;
26.03.14. Festiwal Teatrów w Języku
angielskim - występ grupy z 1f T;
28.03.14. Nowa pracownia komputerowa w pracowni 47a;
28.03.14. Doceniono realizację projektu
VETPRO w naszej szkole;
25.04.14. Zakończenie roku klas maturalnych.
Przygotowała Marta Jezusek, kl.IIb T

PRIMUS INTER PARES

DALI SIĘ POZNAĆ
Osiągnięcia sportowe

Karol Kostka

Jagoda Sokół

Aleksandra Mikusek

Rafał Kostka

Bartosz Wilk

Mateusz Janus

Marcin Lasak

Szymon Zjawin

Mateusz Urbas

Konrad Błaszczyk Przemysław Bulenda

Mateusz Janus 4c - podnoszenie ciężarów:
II miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, VIII miejsce na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, VIII miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 20, wielokrotny Mistrz Śląska;
Marcin Depta 3b Z - reprezentant szkoły w piłce Siatkowej;
Szymon Rudek 4d - III miejsce w zawodach strzeleckich
„O Srebrne Muszkiety” (2011), II miejsce w Turnieju Strzeleckim o puchar Dyrektora CKU (2011), II i IV miejsce
w zespołowych zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” (2013, 2012);
Radosław Łazarski, Karol Chałupiński, Sławomir Kosiński 4d, Paweł Pławecki, Tomasz Fiutek 4b, Marcin
Depta 3b Z - reprezentanci szkoły w piłce siatkowej, Liga
miejska: II miejsce (2012, 2013, 2014), III miejsce (2011),
miejsca na podium w Turniejach Mikołajkowych;
Nowak Dominik 4b - reprezentant szkoły w piłce nożnej;
Mateusz Strzeduła, Karol Przybyła, Denis Migus 4b reprezentanci szkoły w ćwierćfinale wojewódzkiej Licealiady w piłce ręcznej;
Denis Migus, Fabian Chrubasik 4b - II miejsce
w rejonowej lidze LA;
Mariusz Korcupiński 4b - reprezentant szkoły w piłce
koszykowej;
Łukasz Niestrój 4b - Nagroda Prezydenta Miasta za osiągnięcia sportowe.

Mateusz Piela

Osiągnięcia techniczne

Dawid Cieślik

Sebastian Datko

Paweł Matuszek

Stefan Krajczy

Szymon Kubala 3b Z - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie BHP;
Bernard Bieniasz 4a - uczestnik Olimpiady Wiedzy Technicznej na szczeblu okręgowym;
Karol Kostka 4d - IV miejsce w VI Ogólnopolskim Konkursie Mechanicznym w Płocku, I miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy elektryczno-elektronicznej
„Żarówa 2013”, V miejsce drużynowo w konkursie „Czy
byłbyś dobrym inżynierem?” w Gliwicach;
Marcin Lasak, Tomasz Urbas 4c wyróżnienie w finale V
Konkursu Informatycznego w Rybniku, certyfikaty MCSA.

Inne osiągnięcia

Andreas Musioł

Patryk Jambor

Daniel Komorek

Marcel Mrowiec

Jan Wiliger

Tomasz Błaszczok

Tomasz Urbas

Jagoda Sokół 4c - w powiatowym konkursie ESKULAPIADA: I m-ce (2010); II m-ce (2011); I m-ce (2013), III m.
w VI Konkursie Matematycznym o Nagrodę rektora PWSZ
w Raciborzu, I miejsce w 3 kolejnych edycjach konkursu
organizowanego przez Raciborski „Ekonomik” na anglojęzyczną multimedialną prezentację (2011, 2012 2013), praca
na rzecz naszej gazetki,
Patryk Szafarczyk, Karol Kostka, Karol Chałupiński 4d
– poczet sztandarowy;
Patryk Szafarczyk 4d - oprawa imprez szkolnych, wieloletnia praca podczas Dni Otwartych;

Osiągnięcia językowe
Osiągnięcia artystyczne
Jakub Tul 4c - wyróżnienie w wojewódzkim finale 57 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, II m. w Konkursie Poezji Mickiewicza i Eichendorffa,
I m. na festiwalu piosenki na Ukrainie w kategorii soliści, udział w akademiach
szkolnych;
Dawid Forysz 4b I m. w Konkursie Gwary Śląskiej w Raciborzu - 2012, 2013;
Michael Starok 4b - laureat Konkursu Gwary Śląskiej (2013);
Patryk Górski 4c - XII miejsce Mistrzostw Polski Dj-ów.
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Tomasz Stanik 4d - „Językowy” Mistrz Szkoły z j. niemieckiego klas III i IV (2014)
Mateusz Janus 4c - „Językowy” Mistrz Szkoły z j. angielskiego (2014)
Szymon Kubala 3b Z – „Językowy” Mistrz Szkoły z j.
angielskiego (2014)
Karol Kostka 4d - dwukrotnie I miejsce w dyktandzie z j.
niemieckiego na poziomie rozszerzonym, I miejsce w drużynowym Konkursie Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, I miejsce w dyktandzie z języka angielskiego.

Refleksje tegorocznego maturzysty
Zbliża się okres, w którym zaczynają kwitnąć kasztany. To
może oznaczać tylko jedno – wielki stres dla nas, czwartoklasistów – matura! Już niedługo, bo 5 maja w całej Polsce maturzyści przystąpią do jednego z najważniejszych egzaminów
w swoim życiu. A 25 kwietnia pożegnamy się z murami szkoły.
Aby nie znudzić czytelników, zamieszczam parę faktów z życia
maturzysty:
Mój stres maturalny ? Terminy.. Terminy i jeszcze raz terminy.. Kalendarz „krzyczy” milionem powiadomień, stos książek na biurku, gorąca kawa i coś słodkiego na poprawienie
humoru. Gdyby maturze nie towarzyszyło uczucie stresu, byłoby to raczej nienormalne: Czekając na rozpoczęcie matur próbnych, przed salą, już wtedy mogłam odczuć namiastkę majowych matur.. okropieństwo. Gdyby nie fakt, że trzymałam czarny długopis w jednej ręce, a dowód w drugiej, już dawno zjadłabym ręce ze stresu, aż po same łokcie.
Czego najbardziej obawiam się na egzaminie ?
Wszystkiego.
Chociaż głównie
matury ustnej
z języka polskiego. Mam wrażenie, że nogi zaczną „tańczyć”
nerwowo w rytm
tykającego zegara, a kartka z
planem prezentacji po prostu roztopi mi się w rękach. Ale będzie dobrze, w końcu nie tylko mnie
to czeka w maju. Obawiam się również wierszy na pisemnej z
polskiego i rachunku prawdopodobieństwa na otwartych z matematyki.. oraz wiele innych rzeczy.. ale jest jeszcze miesiąc.
Nie wiem, czy „aż” ,czy „tylko”.
Jakie mam plany po maturze? Ale najpierw muszę ją zdać.
Później, jeżeli dostanę się na wymarzoną uczelnię, to będę kontynuować naukę w swojej dziedzinie. Może Wrocław.. może
Gliwice. Wszystko pokaże czas, albo rekrutacja :) bądź grubość
portfela. W dzisiejszych czasach raczej te dwa fakty mają największy wpływ na wybór uczelni. Renoma politechniki również
swoje robi..

Czego będzie mi brakowało po skończeniu szkoły? Na pewno klasy, większość porozjeżdża się po innych miastach, żeby
być bliżej uczelni i kontakt może się urwać. Będzie mi brakowało naszych „akcji”, których po latach na pewno nie zapomnę,
z tęsknotą żołądek będzie wracał do przysmaku szkolnego: bułki z kotletem.. No i oczywiście brak nauczycieli, to również będzie doskwierało. Znajome twarze powoli zaczną rozmywać się
w pamięci.
Dlaczego złośliwość rzeczy martwych ? Ostatni termin oddania wstępnej bibliografii. Jak (chyba) każdy maturzysta zostawiam rzeczy na ostatnią chwilę. Czwartek wieczór, godzina
23:00 Jagoda chce wydrukować bibliografię z ostatnimi poprawkami, a tu... błąd kasety drukującej, drukarka skrzeczy
i wywala sygnałami błędów, że całe osiedle by mogła zbudzić.
Ona rzeczywiście potrafi wybrać idealny moment na pójście na
L4. No, ale sytuacje uratowały Panie bibliotekarki. Całe szczęście wszystko ostatecznie dobrze się skończyło.
W kwietniu opuszczam nie tylko mury szkoły, ale również
miejsce na galerii Primus Inter Pares. Dzięki własnej ambicji
i szczęściu, udało mi się tak „wisieć” na niej przez całe 4 lata
mojej edukacji.
Udzielałam się w szkole: konkursy, szkolenia, zajęcia dodatkowe. Trochę czasu spędziłam, będąc skarbnikiem w Samorządzie Szkolnym, czy
przewodniczącą lub jego zastępcą w samorządzie klasowym, bądź redaktorką naczelną naszej szkolnej gazety. Swoje zainteresowanie obróbką wideo pokazałam w roku
2012, kiedy to na Dniach Techniki mogłam
zaprezentować moje filmy stworzone przy
użyciu klocków lego. Moje imię jest również znane w „Ekonomiku” i PWSZ. Dyplomy wypychają mi połowę segregatora
Patryk Borski, 1c
na dokumenty, a miejsca z roku na rok ubywa. Więc ostatecznie mogę spokojnie powiedzieć, że mam co
wspominać po tych 4 latach w ZSM.
Na razie jeszcze nie mam tej świadomości, że pozostał tylko
miesiąc, kiedy oficjalnie mogę mówić, ze jestem uczennicą
„Mechanika”. Później stanę się już absolwentką, studentką...
I kto wie, kim jeszcze... może astronautką według dziecięcych
marzeń :).
A więc na koniec - miejmy nadzieję, że nie tylko ja będę tęskniła za Mechanikiem, ale i również „On” za mną.
Jagoda Sokół 4c T
cych przedmiotów
pozornie nie związanych z moim zawodem. Często zadawaliśmy sobie w klasie
pytanie: "Na co mi to?
Przecież i tak tego
nigdy w życiu nie będę
potrzebował...". Jest
jednak inaczej. Uświadomiłem sobie, że łącząc wiedzę z wielu
przedmiotów, patrzymy na rozpatrywany problem szerzej, synergicznie wykorzystując swoją wiedzę.
Ażeby tą właśnie wiedzę zdobyć, wystarczy się tylko odrobinę postarać. Można być wtedy pewnym, że ktoś te nasze trudy
dostrzeże, że da nam możliwość się wykazać. Stąd droga do
sukcesu jest już prosta, co nie znaczy jednak, że jest łatwa.

Jak to jest być najlepszym?
Odpowiada Karol Kostka - uczeń IVcT (co roku
pierwszy na tablicy PRIMUS INTER PARES)
Zacznę może od tego, że nie lubię takich pytań. Przez cztery
lata robiłem po prostu to, co do mnie należało. To, co zdołałem
osiągnąć jest w zasięgu ręki każdego ucznia "Mechanika". Wystarczy tylko uwierzyć w siebie i uczyć się, nie zrażając się
niepowodzeniami.
Gdy rozpocząłem naukę w ZSM, nie miałem pojęcia o prądzie elektrycznym, mechanice, hydraulice, sterownikach PLC
itp... Wszystko, czego się nauczyłem, zawdzięczam nauczycielom, którzy wymagali, mimo że nam, uczniom, nie zawsze się
chciało, często brakowało czasu, motywacji do nauki. Dobrzy
nauczyciele, których tu spotkałem rozbudzali we mnie ciekawość do poznawania nowych, nieznanych mi dotąd zjawisk,
praw, urządzeń. Zdobywając jakąś cząstkę wiedzy, rozwijałem
moje zdolności. Nie mogę tu nie wymienić nauczycieli uczą5

autostopem. Niezbyt bezpiecznie, wiem, ale co
przeżyłam, to moje. Wtedy
też na własnej skórze przekonałam się jaką moc ma
umiejętność
komunikacji.
Bez kasy można jeździć, bez
języka obcego ani rusz!
Teraz jeśli wybieram się
w drogę, to w bardziej tradycyjny sposób.

Wywiad z panią Dorotą Cyron
Dlaczego zdecydowała się Pani na posadę nauczyciela języka
angielskiego?
Cóż, zaczęło się od zamiłownia do angielskiego. Od zawsze podobała mi się melodia tego języka, słuchanie go nawet kiedy jeszcze nie
rozumiałam ani słowa. Nie znaczy to niestety, że chętnie uczyłam się
go w szkole. Cztery lata liceum upłynęły mi na wszystkim, tylko nie
na nauce (sic!) i dopiero roczny pobyt w Holandii zmusił mnie do
wzięcia sie za siebie. Potem były studia. A po nich zderzenie z polskim rynkiem pracy. Bolesne. Szkoła w tym czasie oferowała dobrą,
stabilną pracę. Ale poza względami praktycznymi wtedy, dekadę
temu wydawało mi się również, że będę potrafiła zarazić uczniów
entuzjazmem do nauki. Że zdołam przekonać młodych, że warto się
uczyć. No, wiem. Szczyt naiwności.

Czy przelała Pani swoje zainteresowania na uczniów?
Właśnie z miłości do podróży zrodził się pomysł zorganizowania
szkolnej wycieczki do Anglii. Chciałabym pokazać uczniom, że warto
tam jechać nie tylko po to, żeby zarobić funty. I że naprawdę warto
uczyć się angielskiego, bo potrzebny jest wszędzie. I jaka to cudowna satysfakcja porozmawiać z Londyńczykami na przykład o
stereotypach na temat Polaków, a nie tylko wydukać w pubie "łan bir,
plis" :-).

Jak długo pracuje Pani w Mechaniku? Czy praca z młodzieżą
zmieniła się przez ten czas?
Uczę w naszej zielonej szkole od 10 lat. Sama praca nie uległa
jakiejś drastycznej zmianie, wciąż najczęściej polega na nieustannym
przekonywaniu uczniów do nauki :-).
Za to na pewno zmieniłam się ja. Złagodniałam...

Jaką książkę Pani ostatnio przeczytała?
Zazwyczaj czytam kilka książek naraz
(hm, czy to stąd moje roztargnienie...?),
gdy jedna jest zbyt gęsta do przełknięcia,
rozcieńczam ją czymś lżejszym.
I tak skończyłam właśnie Pilcha Pod
Mocnym Aniołem (nadrabiam zaległości), a z nowszych tytułów Mo Yana
Obfite piersi, pełne biodra. Nie, to nie ta
lżejsza :-). Ów zachęcający skądinąd
tytuł kryje tak naprawdę szokującą
rzeczywistość. Polecam wszystkim bibliofilom.

Jakie jest Pani hobby?
Numer jeden to oczywiście czytanie. Tak, zdaję sobie sprawę, że to
klasyczna odpowiedź z ust belfra. Ale w książkach jest naprawdę
wszystko, czego człowiekowi trzeba do szczęścia. Wystarczy jedynie
zdobyć się na wysiłek skupienia uwagi na dłuższą chwilę i otwiera
się przed nami nowy świat. A w kolejnej książce następny, jeszcze
ciekawszy. I jeszcze jeden, następny, i następny. I tak w nieskończoność. Cudne, prawda?... He, he. Już widzę to przewracanie oczyma w
odpowiedzi.
To może bliższe waszym sercom będzie moja kolejna fascynacja,
czyli podróże. Do nich nikogo nie trzeba przekonywać. Inna sprawa,
że to zdecydowanie droższa przyjemność niż książki. Dlatego
w czasach, gdy jeszcze nie pracowałam pierwsze wojaże odbywałam

Wywiad przeprowadził:
Paweł Draga 2a T

i puszczom se na całki kapynder jako fajno piosnka, co by o tim mrozie i sprawdzianach na chwilam zapomnieć. Po drodze dycki zbierom
kamrata ze klasy, pytom se go, cza„Synki” z Mechanika „nie boją se godać”. Dwa lata pod rząd Dawid
mu mo taki wieli rukzak, a on mi
Forysz z kl. 4b T wygrywał Konkurs Gwary Śląskiej, organizowany
pado, że mo yno ksionżki i hefty.
przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Raciborzu pod
Jak wlązujam do szuly to dycki mipatronatem Starosty Powiatu Raciborskiego i Prezydenta Miasta Racijom mojygo Rychtora. Trza go fajnie
bórz. W ubiegłym roku dołączył do niego Michael Starok z tej samej
przywitać, bo jak co narobisz to
klasy. Chłopcy przygotowali autorskie teksty. Oto opowiadanie Dazaroski idziesz wyngiel ciepać, jakoś
wida Forysza:
mi se to nie uśmiycho. Na pierszi
lekcji był polski, ta naszo Pani dycki
mi godo: „Dawid mów po polsku”, a
jo se pytom: kaj my som? We Polsce, abo na Ślonsku, to je nasz hajmat, tak godali nasi ołpowie, praołpowie, my tak godomy i naszy bajtly tyż tak bydom godać. Zaroski zadzwoniył dzwonek, wylazujam na
przerwa, chcam se pouczyć, a tukej muzyka ze głośników leci, ty
głośniki nie poradzom przeca tak głośno. Na drugi lekcji miołech
mata, dało se wytrzimać, ale na biologi chop se yno czepio i godo, że
ze naszy klasy nic nie bydzie i takich osłow eszcze nie widzioł. A ta
naszo Pani ze chemii… O jaaa! Ta lubi kreply, a taki swojski lejJedyn dziyń z życia ucznia Mechanika we Raciborzu berwoszt abo prezwoszt, aże mlasko, jak se z nią o tim godo. Na lekcjach ze zawodowygo momy fajnie, mom takiygo nauczyciela, co jak
Na budziku usz poł siódme, cza by stanyć, a pierońsko se nie chce.
Ale jak mus to mus. Idam do kuchynki obejrzeć, wiela bydzie mrozy, feszter wyglondo, yno flinta mu dać, a jak co powie to bebechy od
śmiychu bolom. Ale jak by tak wejrzeć ze boku na ta szula to szpetno
bo nie wiam, jako mom se oblyc. No ja, łońskiego roku tak zima nie
nie je. Ostatnio nią pomalowali na zielono, to mi se podobo, jak klapbyło. Muszam wzionć onterchołzy, ontercjenty, galołty ze szyloma,
szakiet, a sztucerki tyż mogom se przidać. Muter we tyn czas szykuje niesz komora to ani fleka nie widać.
Po lekcjach zbierom se dudom, we aucie zaś zima. Na obiod dzisiej
mi mlyko ze chawerflokami na gorko. Pyto se, z czim mo narychtobydzie wyndzonka ze kapustom, puźniejszi puszczam se jakiś film, a
wać chlyb. Niech bydzie ze masłym i oplerki ku tymu, bo fet mi usz
muter zaro zawoło, że mom tyn fernzyj ściszyć, bo ryczi. No to pobokiym wylazuje, a ku tymu wezna se jeszcze krepla od ołmy.
uczam se jeszcze, posłuchom jaky muzyki i spać, bo jutro juzaś cza
Wylazuja ze ti moi chałupy, idam do auta puścić je, co by se pieron
zagrzoł. Jak usz tak w nim siedzam to nie umiam wytrzimać ze zimna wczas stanyć.

Po ślonsku, czyli po naszymu
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100 dni do matury…
Studniówki w obiektywie

7

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.

Ponieważ studniówka to dobry czas na podsumowanie, proponujemy państwu historię pewnej klasy. Wszystko zaczęło się 4 lata temu,
kiedy po raz pierwszy zaśpiewaliśmy na akademii hymn szkoły:
Dyrektor już się zbliża,
Do klasy puka drzwi,
Pobiegnę go przywitać
Z radości serce drży.
Niestety, pierwszym, który wszedł do klasy i to bez pukania, był
wychowawca. Od razu, jakby się tłumacząc, wyrecytował;
Włosy na głowie potargał wiatr,
Wywiał z czupryny ostatni ślad,
Bez włosów czasem jest łatwiej żyć,
Bo dawnych loków nie wróci nic…
Na to jeden z nas zapytał z pewnym zaniepokojeniem:
Co mi panie dasz w ten niepewny czas ?
Jakie słowa ukołyszą moją duszę, moją przyszłość na te kilka lat?
W odpowiedzi usłyszał natychmiast:
Niewiele ci mogę dać,
Nie mogę ci wiele dać,
Bo sam niewiele mam.
Nie mogę dać wiele ci,
Przykro mi…
Ośmieleni tak ciekawą rozmową, postanowiliśmy dowiedzieć się
o największej tajemnicy Mechanika, czyli, ile to koleżanek znajdziemy w tej szkole. W gimnazjum, wiadomo:
Baśka miała fajny biust
Ania styl, a Zośka, coś, co lubię…
cd. na następnej stronie
Do klasy 4d przyjechała ciotka z Ameryki, która przywiozła cały
koszyk prezentów, dedykując je na swojską nutę w przyśpiewkach:
Sławku, daję Ci telefonów parę, sprzedosz na Allegro, nie są takie
stare. Marcin , daję Ci omomierz klasyczny, żebyś se mógł zmierzyć
opór elektryczny. Tu ci Konrad daję śrubki i druciki, wzbogacaj więc
wiedzę tym z mechatroniki. Hej Pawle kochany, za te twoje nerwy, dom
ci miech melisy, byś się śmioł bez przerwy. Ciebie Marcin daję procesorów kilka, budowa robota zajmie yno chwilka. Marek, daję Ci organizer
wielki, bo kiedyś braknie tej twojej tabelki. Mireczku kochany, znając
twoją dbałość, dowom ci tyn mostek, oblicz wytrzimałość. Tu Mosz
Grzesiu słownik, nie zaprzeczej tymu, że algebra boole’a ni ma po naszymu. A między uczniami tako plotka krąży,że pani Helenie coś na głowie ciąży. Coś na głowie ciąży, sama w to nie wierzy, że ta od niej klasa
całkiem z pola leży. Odwiedziłam dzisiaj moje stare mury, a wam już
zostało 100 dni do matury. Uczcie się więc uczcie, wy moi uczniowie, a
myślę, że ściągi macie już gotowe.
4d T
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Kultura w ZSM

Na co chodzimy do kina?

W naszej szkole organizuje się wyjścia do
kina na filmy z wartościami. W ubiegłym
Subiektywnie z miejsca 3, w rzędzie 3
semestrze byliśmy na nagrodzonym „Chce się
żyć”, niedawno na filmie „Jack Strong”.
Teatr wśród uczniów Mechanika ma się dobrze. Poloniści
Reżyserem tego drugiego, zarazem jego
przez cały okres edukacji zapraszają nas na ciekawe adaptacje
scenarzystą jest Władysław Pasikowski, znalektur szkolnych.
ny z reżyserii filmu „Psy” oraz filmów:
W walentynkowy piątek, kiedy to czerwone koperty krążyły
Dominik Czerwiński, 1c T
„Katyń” czy „Pokłosie” , do których pisał
żwawym tempem, a zakochani kroczyli drogami usnutymi płatscenariusz. Główną rolę płk. Kuklińskiego
kami róż, klasa 2a, 2b i 3c technikum gościły w Teatrze Ziemi
gra Marcin Dorociński. W postać jego żony - Hanny - wcieliła się Maja OstaRybnickiej na spektaklu pod tytułem „Lalka”. Sztuka była wyszewska, natomiast oficera CIA - Davida Fordena zagrał amerykański aktor
konana przez aktorów Sceny Polskiej Teatru w Cieszynie.
W słabym świetle reflektora ukazała nam się sylwetka Rzeckie- Patrick Wilson.
„Jack Strong” to film sensacyjny, thriller szpiegowski, opowiadający
go, a chwilę później płomień świecy oświetlił jego fizjognomię.
Takim motywem rozpoczął się spektakl. Akcja przenosiła się od o kulisach współpracy z CIA pułkownika Ryszarda Kuklińskiego - człowieka, który będąc w samym środku systemu, samotnie podejmuje batalię przesklepu Wokulskiego, przez salon Łęckich, ulice Warszawy, do
ciw Sowietom. Akcja filmu zaczyna się w 1971r., w momencie gdy KuklińZasławia i Paryża.
Data 14 lutego dobrze zbiegła nam się z wątkiem przedstawio- ski pisze list z prośbą o spotkanie do sztabu USA. Czyni to w czasie, kiedy
nym w „Lalce”. Dla prawdziwej miłości nie ma ceny w rublach, Związek Sowiecki jest u szczytu swojej potęgi politycznej i militarnej,
a Stany Zjednoczone ponoszą klęskę w Wietnamie. Przez 9 lat przekaże okoa jeżeli jest – to w złotówkach ( żart oczywiście). Jest to tylko
puste złudzenie. Zapatrzeni ślepo możemy minąć niepostrzeżenie ło 35 tys. dokumentów, w tym 24 tys. w języku rosyjskim.
Przez cały film towarzyszył mi motyw niepewności i chęć poznania prawprawdziwe uczucie, a pod wpływem emocjonalnego rozdarcia
dy. Mimo że znałam zakończenie, miałam nadzieję na pomyślne potoczenie
rzucić się bez namysłu pod koła pociągu.
Podobało mi się bardzo światło. To, w którym aktor był idealnie się losów bohatera. Nie brakuje tu scen pościgów, czy wątków bliskich ujawnieniu szpiega. Moją szczególną uwagę zwróciła scenografia i muzyka, które
widoczny na czarnym tle, jak i to, które tworzyło tajemniczość,
bardzo rzetelnie oddały klimat czasów PRL-u. Jednak największe emocje i
budowało napięcie.
Stroje były z epoki, generalnie odpowiednie do granej postaci, zarazem kontrowersje wywołuje sama postawa płk. Kuklińskiego. Z jednej
jedyne obiekcje budziła we mnie Izabela Łęcka – aktorka powin- strony jest uważany za zdrajcę, a z drugiej za bohatera narodowego, który w
znacznej mierze przyczynił się do upadku komunizmu. Obie strony posiadają
na być bardziej wyrazista, a jej strój nieco bardziej wykwintny.
własne argumenty, których zaciekle bronią.
Gra aktorów nie budziła zastrzeżeń, zachowali standard dobrej
Moje stanowisko jest w tym momencie neutralne. Jako sztuka filmowa
sztuki.
Przedstawienie niewątpliwie stanowiło dobrą powtórkę po prze- „Jack Strong” to naprawdę świetny , dostarczający emocji film, zaś co do
roli historycznej, jaką odegrał bohater, uważam, że nie możemy przewidzieć
czytaniu lektury.
Trochę brakowało mi, by być kontent absolutnie, wszak było git. losów Polski w razie innego biegu wydarzeń, więc przyjmuję historię taką
jaka jest i nie zastanawiam się, co by było gdyby....
Marek Pielczyk, 2a T
Kasia Michalska, 1c T
cd. z poprzedniej strony

Obawiając się najgorszego, zawołaliśmy chóralnie:
Gdzie te dziewczyny, prawdziwe takie
No gdzie?
Niestety, wychowawca zbył nas krótkim stwierdzeniem:
Dziś prawdziwych dziewczyn już nie ma
A potem skierował na pierwszą lekcję matematyki. Na pytanie,
jak często rozwiązywać zadania maturalne, pan Maciej nakazał
stanowczo:
Cztery razy po dwa razy osiem razy raz po raz
O północy ze dwa razy i nad ranem jeszcze raz.
W tej sytuacji wypadało natychmiast przejść do sali gimnastycznej, gdzie fitness duet-Tomasz i Joanna- odśpiewali na widok naszych wysportowanych ciał słynny wers pieśni narodowej:
Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało
Po tym zapewnieniu aż chciało się iść na historię, ale tam zespół
dwóch Piotrów nucił smutną piosenkę:
Deszcze niespokojne… ( Czterej pancerni i pies).
Wyszliśmy na paluszkach, aby nie przeszkadzać szkolnym bardom, niestety, na korytarzu zagarnęły nas dwie miłe germanistki,
wołając stanowczo:
DU , du hast
Du hast nich
Wybraliśmy jednak angielski, niestety pani Dorota już po pięciu
minutach stanowczo i po polsku zwróciła się do jednego z nas:
Jesteś niegrzeczny,
Mówię ci
Zawsze nim byłeś,,
Skończ już wreszcie z tym!
Nie jesteś anglistą
Mówię ci,
Nie jesteś aniołem
I tak minęły nam pierwsze szkolne miesiące, aż wreszcie któregoś
jesiennego dnia zastępca dyrektora oderwał się od układania planu, wezwał szefa klasy i powiedział krótko:

Hej, czy ty wiesz, jak silna jest ma władza
Dyskretny śmiech do szału doprowadza,
Pewnośc mam, że
z lekcji nie uciekniesz,
Himmel, Lipczyk, Pelc
nie daruje wam!
Co prawda jeden
z winowajców tłumaczył się nieporadnie:
… Au sza la lala,
mam dwie lewe ręce,
Au szala la la,
nie mam ochoty,
Au szala la la,
wziąć się do roboty…
Jednak usłyszał stanowczą odpowiedź:
Mój jest ten kawałek podłogi,
Nie mówcie mi więc, co mam robić.
Na szczęście miłujący pokój, szanowny pan kierownik Mirosław,
pocieszył winowajcę ciepłymi słowami:
Nie daj się,
Ludzie niech swoje myślą,
Z diabłem do piekła wyślą,
Nie daj się,
Warto być zawsze tylko sobą.
Zachęceni taką aprobatą władz szkoły - w cztery lata później - tuż
przed maturą rozpowszechniliśmy osobisty hymn klasy 4 a:
Będzie, będzie zabawa,
Będzie się działo.
I znowu nocy będzie mało,
Będzie głośno,
Będzie radośnie,
Znów przetańczymy razem całą noc.

I tak dalej... Widać klasie 4a T weny nie brakowało.
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Nasza przyszłość
Jak powszechnie wiadomo, „Mechanik” nie tylko
kształci, ale także poszerza horyzonty. Doskonale
tego dowodzą ambitne plany tegorocznych absolwentów. Wielu z nich chce kontynuować edukację, a
swoją przyszłość wiąże także z pracą w lokalnych
zakładach pracy np. Rafako. Jak się okazuje, to nie
wszystko.
Wśród naszych absolwentów znalazło się kilka osób
chcących czegoś innego. Niektóre plany mogą poprawić nastrój niejednemu z nas. Postaram się przytoczyć te najoryginalniejsze i najbardziej zabawne:
„Pilot myśliwca”. „Spadam za granicę”. „Założę
ławeczkę pod sklepem i będę pił z kolegami, jak
w Ranczo”. „Czarny prezydent”. „Zmywak w Mc
Donaldzie- Londyn”. „Mroczny rycerz, by nieść
pomoc uciśnionym”. „Kupię czołg”. „Zbuduję
dziecko, spłodzę dom i zasadzę drzewo”. „ Technik dostępu linowego, więc swoją pracę wiążę
z pracami na wysokościach”. „Chcę dostarczać
kartofle na Laysy”. „Juror w tańcu z gwiazdami”. „Po szkole chciałbym wytrzeźwieć”. „Chcę
zostać bohaterem w swoim domu!”. „Chcę być
misjonarzem w Afryce”. „Nic nie chcę”. „Chcę
umyć Merive!” „Chcę poznać Natalie Starr”.
„Moim marzeniem jest zostać papieżem i nieść
dobro światu”. „Pragnę sfinansować Turkom
powrót w rodzinne strony”. „Dajcie mi przeciwnika!!” „Po szkole chciałbym dostać się do Szkoły Jednostki Prewencji Policji w Katowicach,
później iść na studia policyjne, żeby zdobyć wyższy stopień, później przejść do biura śledczego
lub oddziału antyterrorystycznego”.
Mamy nadzieję, że każdy zrealizuje swoje marzenia.
Spadam za granicę? Nie, mam lepszy pomysł!

Odpowiedzi zebrał:
Kamil Pietraszko z kl. 2a T
„W głębi duszy miał myśli”
czyli próbne matury naszych
szkolnych geniuszy pióra

Wpadki maturalne
Temat tegorocznych próbnych
matur trafił w gusta naszych
uczniów - przyszłych studentów,
ponieważ większość wybrała temat na podstawie „Lalki”:
„Nadzwyczajni lokatorowie. […]
scharakteryzuj studentów i ich
relacje ze społeczeństwem.”
Przyjrzę się bohaterom i ich
charakteryzacji. Student rozmawiając z nim kilka razy stał do
nich tyłem. Pewnie dlatego: Można wnioskować, że tym gestem
okazywał brak szacunku, twierdząc, że ci Panowie nie są osobami ważnymi, gdzie należy mówić
do nich wprost. Z ironią młodzieniec wyśmiał ich.
A tak oceniano zachowanie studentów: Student był odrobinę
chamski i arogancki. Studenci

Swoimi rysunkami podzielili się: Tomasz
Fiutek z klasy 4b T (powyżej i na stronie
obok) oraz Mateusz Wąchała z kl. 2a T
(kolekcja radzieckich samochodów).

mimo rozwiązłego trybu życia są
dość solidni w swoich przekonaniach. Studenci w tym fragmencie
mają cechy osób bardzo kombinujących. Młody członek dał ręce do
kieszeni , z czego kolejny raz wynika brak zachowania wobec innych.
Skąd takie radykalne osądy na
zarzut, że studenci chodzą niekompletnie odziani: Zawsze ktoś
z jego bohaterów miał coś ubrane, co zasłaniało jego nagość. Po
prośbie z strony subiekta ubierania się, stwierdza, iż oskarżyciel
zwariował. Było to lekko obleśne
z ich strony.
Jak oceniono postawę narratora
wobec studentów: Postawa narratora jest mi zrozumiała czyli jego
podenerwowość. Narrator w tym
fragmencie wciela się w rolę.
Bolesław Prus przedstawił
w „Lalce” jako marionetki poruszane zrządzeniem losu. Pan rządca robił miny i mrugał do Rzeckiego, aby oznajmić swą pogardę.

W podsumowaniu padły
jakże odkrywcze spostrzeżenia:
Końcowo stwierdzam, iż podstawa
młodych ludzi w powieści Bolesława Prusa była bardzo wulgarna
i niepoprawna . Do społeczeństwa
odnoszą się w sposób dla nich nic
nieznaczący. Są zawiedzeni tym,
na co ich życie wystawia. Studenci
nie starają się współpracować
z resztą społeczeństwa. Żyli w
duchu koncepcji, że będą mieć
pracę oraz dobre zarobki, a nie
mają nic. Pokolenie to utraciło
chęć starania się i walki o życie
poprzez wielką przepaść pomiędzy
warstwami społecznymi.
O „Panu Tadeuszu” (dwie postawy wobec przyrody) powstało
mniej prac. Zgodnie z tematem
szczególnie skupiono się na omówieniu stosunku Tadeusza do
opinii i postaw pozostałych rozmówców, którzy: uważali, że
Włochy jest to kraj malarzy, a u
nas nie ma nic, że dziecko oddane
na mamki w Soplicowie umrze
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pewnie. Tadeusz nie mógł słuchać
tych wszystkich wychwalanek.
Postawa Hrabiego i Telimeny była
dla Tadeusza niesmaczna , dlatego
Tadeusz podał kontrargumenty do
pięknych pejzaży Italii. Sądził tak,
ponieważ był prostakiem, lecz był
także patriotą i wybrania się tym,
iż to dusza jest jego natchnieniem.
Autor uzmysławia nas, że nie bez
powodu opisuje przyrodę w „Panu
Tadeuszu”, bo czuje do Polski
wielką tęsknotę. W podsumowaniu
autor pracy stwierdza, ceniąc indywidualizm w ocenianiu przyrody: Osoba może na to patrzeć jako
artysta czy zwykły człowiek, lecz
dla każdego to powinno być tylko
jego własne zdanie i przekonanie
na dany temat.
I tym optymistycznym akcentem
zakończmy analizę błyskotliwych
myśli naszych maturzystów.
Wybrała i opracowała pani
Helena Draga

Absolwenci
Zespołu Szkół Mechanicznych

kl. 3a Z - elektryk / elektromechnik
wych. mgr Tomasz Gajda

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

Długa droga
już czas by ruszyć w długą drogę bez powrotu
nie chcesz tego ale nie unikniesz kłopotów
jeśli się poddasz zostanie trumna lub złudzenie
możesz nie wierzyć ale tak się dzieje
kiedy zbliżasz się do celu w oczy wiatr wieje
ludzie którzy pomagali taplają cię w brudzie
a wszystko po to byś nie uciekł

kl. 3b Z - mechanik pojazdów samochodowych
wych. mgr Patrycja Sergiel / mgr Joanna Stankiewicz

po tym co przeżyjesz szybko nie zaufasz
choć upadniesz nisko nie pocałujesz buta
nie znajdziesz drogowskazów ani podpowiedzi
co ważne po prostu w tobie siedzi
wiem jest to trudna droga lecz do pokonania
a recepta na nią - znak zapytania

Dwa słowa o miłości
tak bardzo Cię kocham i nie potrafię tego zmienić
wciąż walczę o Twe względy w nadziei że to docenisz
bo jesteś dla mnie wszystkim jesteś całym mym światem
widzę tylko Ciebie i nikogo poza tym

kl. 3c Z - ślusarz
wych. mgr Tomasz Oszek

tak zostanie już na zawsze
nawet gdyby to był koniec będę modlić się o szansę
wszystko po to by usłyszeć tylko jedno zdanie
kocham Cię i na wieki już tak zostanie
więc po prostu spróbuj w to uwierzyć
że jesteś mym powietrzem i muszę Cię mieć by żyć
każda chwila spędzona gdzieś tam bez Ciebie
jest męką człowieka który skamle jak zwierzę
wszystko ma sens tylko, gdy jesteś obok
za życia biorą mnie do nieba mały to krok
wiem to na pewno że nie mogę żyć bez Ciebie
to co czuję wciąż żyje nie tylko w sercu ale i na papierze
kl. 3d Z - ślusarz
wych. mgr inż. Damian Raida

Autor wierszy: Rafał Magdewicz, kl. 4d T
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kl. 4a T - technik mechanik - wych. mgr Andrzej Biskup

kl. 4b T - technik elektronik - wych. mgr Dorota Cyron

kl. 4c T - technik informatyk
wych. mgr inż. Aldona Krajewska / mgr inż. Grzegorz Szarata
My, elektrycy, wiemy, jak wkurzyć Szubiego,
Wiemy, jak zbudować prądnicę bez niego.
To są te magiczne drzwi,
To jest aa.. świetny CHINT
My elektronicy oburzymy każdego.
Wiemy, jak zaprogramować układ do wszystkiego.
To jest aa.. doktor K.,
AVR-y na pamięć zna.

A pan Rycerz potrafi wszystko,
on pisze wzory z wielu świata stron.
Na polskim lalki, tanga i dziady,
szukaj u nas idealnych ściąg.
Nasza klasa nie jest normalna.
Ten kto uczy, dobrze o tym wie.
Nasza piosenka to żadna fikcja.
Jak nie wierzysz, do Mechana przyjdź!

Mamy to, czego nie ma nikt inny:
Doczuma, Hajdiego i Joniego,
Oscyloskop, multimetr, rezystor.
Najlepsze u nas, cokolwiek byś chciał.
My na swojskich schematach chowani,
boimy się dużego prądu.
Gorszych elektroników nie znajdziesz.
Ten, kto uczył i zwątpił, ten wie.

kl. 4d T - technik mechatronik - wych. mgr Helena Draga

Karolina Tomas, 1c T

Patryk Borski, 1c T

My, klasa IV, wiemy, jak wkurzyć każdego.
Wiemy, jak zrobić burdę zupełnie z niczego.
To są teee zdolności,
wredni aaż do szpiku kości.
Mimo wszystko jesteśmy jednak zgrani.
Uważamy także, że również udani.
To jest nasza studniówka,
do matury wejściówka!
Fragment programu studniówkowego klasy 4b T
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