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Od redakcji
Kolejny numer naszej szkolnej gazetki już w waszych
rękach. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w niej coś dla
siebie. Cztery lata temu, rozpoczynając przygodę z gazetką
szkolną, nie wyobrażałam sobie momentu, kiedy nadejdzie
czas na ostatnie słowa. Lecz ten czas właśnie nadszedł i jak
co roku następuje „zmiana warty”. Wydaje sie, że dopiero
w klasie maturalnej uświadamiamy sobie, jak szybko płynie czas. Dopiero co rozpoczął sie rok szkolny, poznaliśmy
nowych uczniów, otrzymaliśmy wymarzone szafki... a za
nami juz I semestr i studniówki. Za niedługo kolejne pokolenie odwiedzi mury naszej szkoły w poszukiwaniu swojej
drogi. A później już tylko wiosenne odliczanie do wakacji
(w tym przypadku może sie wydawać, że jednak ten czas
płynie zdecydowanie za wolno). Póki co przed nami jeszcze
kilka miesięcy nauki, lecz dla naszych maturzystów są to
już ostanie chwile w tej szkole. Tak więc nie marnujmy
czasu i przejdźmy na kolejną stronę.
Katarzyna Michalska, 4c T

Jako przeżyć w Mechanie?
Słuchej teraz moja godka,
Zbiyrej rzić i lyź do środka,
Wszyscy Cie weznymy driny,
Pokożymy jak żyjymy,
Bo w Mechanie ni ma leko,
Choby we CS-ie eco,
Byli tacy, co sie starali,
Ty chcesz przeżyć? Czytej dali,
Pukeltasza, nowe szuły,
My zbiyromy sie na buły,
Ni mosz sznitow? Żodyn problym,
Za piynć zeta też se pojysz,
Bo Janeta nas piastuje,
I na bułach wychowuje,
Tukej wszyscy se przajymy,
I na szlugi sztyjc chodzymy,
Co jo byda forsztelować,
Mosz nic nie brać yno dować,
Ucz sie dobrze, nie wyrobiej,
Żodnymu też nic nie porwej,
Izba 14 omijej łukiym,
Bo tam sie dwiyrza zawiyrajom z hukiym,
Jak sie zawrzom z tobom driny
Szykuj se do galot pierziny.
Andrzej Skatuła, 3e T

W numerze:







Fizyka w „Mechaniku”
Z życia szkoły
Trochę o biznesie
Sport w szkole
Praktyka w Mainz
Zdjęcia pierwszoklasistów
i wiele więcej…

Boje w bibliotece
W ostatnim czasie w bibliotece „Mechanika” odbyła się dyskusja na
temat czytania książek. Przewodnim tematem zacnej debaty było pytanie,
czy warto czytać książki? Na polu bitwy usiedli obrońcy wszelakiego
słowa pisanego jak i przeciwnicy książek i lektur. Wybiła godzina 10:50
wojownicy usiedli na swoich pozycjach. Lewa flanka została opanowana
przez oddział przeciwników czytania obowiązkowego słowa pisanego
czyli lektur. Na prawej flance za okopami wyłaniali się żołnierze działonu
książkowego. Natomiast na środku pola bitewnego za krzakami, krzesłami
i stołami chowali się cywile nie będący po żadnej stronie konfliktu. Ale
jak wiemy przyszli tam tylko po to, aby uniknąć kartkówki z matematyki
lub gimnastyki na wf-ie. Zapadła cisza. Obie strony zasiadły na swoich
miejscach. Do sali bitewnej weszła pani bibliotekarka. Jako pierwsza zabrała głos i rozpoczęła rozmowę, jeszcze wtedy nie zdawała sobie sprawy,
jak potoczy sie spór. Po krótkim wstępie ponownie nastała cisza. Obie
strony konfliktu oczekiwały pierwszego kroku ze strony przeciwnej.
I nagle z lewej flanki wyłania się dowódca. Następuje odzew z drugiej
strony konfliktu. Działonowy i celowniczy suną pocisk w stronę pierwszej
formacji. W wielkim skrócie mówią o tym, iż czytanie książki to najlepiej
poświęcony czas, a książki wcale nie są nudne. Pierwsza formacja nie daje
za wygraną i naciera zmasowanym atakiem, który zostaje przerwany przez
cywili. Ci nie mają nic ciekawego do powiedzenia.
Mówia, że książki się fajnie czyta, jeżeli ma sie na nie ochotę. Ale cywile nikogo nie obchodzą na polu bitwy. Nie wprowadzają nic w dalszy bieg
wydarzeń, więc ich wypowiedzi zostały w tym materiale skrupulatnie
ominięte. Drużyna pierwsza po nieudanym natarciu wycofuje sie do okopów, natomiast w tym samym czasie pluton drużyny drugiej z książkami
w ręce naciera na linie wroga. Drużyna pierwsza odpowiada salwą słów
i ripost, po czym wyrusza naprzeciw wrogowi. W tłumie słów można
usłyszeć pojedyncze słowa takie jak: książki, ała, czasopisma, nuda, strata, czas, oraz czasem pełne zdania, jak na przykład: „Kiedy przerwa?”,
„Czytaj książki a nie gazety!”, „Przecież ty czytać nie umiesz!”, „Synki jo
ida do hanźla”, i wiele innych. Po ostrej wymianie zdań zawodnicy odchodzą na swoje miejsca, a niektórzy jadą na noszach. Wielki spór został
zakończony dosyć krótko, lecz spektakularnie. Obie strony wycieńczone
padają z sił, ale z ich ust usłyszeć można, iż było warto walczyć o swoje
zdanie.
Spotkanie zostało podsumowane słowami, których każdy się spodziewał. Książki są, aby je czytać, ale to, czy je przeczytasz, zależy tylko od
ciebie. Do przeczytania lektury przez ucznia nauczyciele mogliby w jakiś
sposób zachęcać uczniów. Lektury to najbardziej hejtowane utwory literackie. Uczniowie bali się ich jak ognia i nigdy ich nie czytali.
Sprawozdawca z pola walki.
Andrzej Skatuła, 3e T

Pokazy, pokazy …
04.04 - 29.04.16 - wyróżnieni uczniowie klas 3b
T i 3f T naszej szkoły na miesięcznej praktyce
w Braunschweigu;
13.05.16 - Festiwal Młodych Naukowców
w Rybniku - nasi uczniowie zdobywają 5 wyróżnień, które podkreślają wysoki poziom prac
w dążeniu do rozwijania własnych zainteresowań
i pasji;
20.05.16 - jubileusz X- lecia partnerstwa i współpracy między naszą szkołą i HBS z Brunszwiku.
W konkursie na najlepszą pracę uczniowską
pierwsze miejsce zdobywa Adam Matuszek 2c T
(„Mój tani rower elektryczny”), drugie - Aleksander Ostrowski 2a T („Bezprzewodowy głośnik
bluetooth”), a trzecie miejsce Sebastian Krupa 2a
T („Kolumnowy wskaźnik wysterowania LED”);
23.05 - 25.05.16 - uczniowie klas 1c T i 1b T na
partnerskiej wycieczce do Zakopanego z naszymi
sąsiadami z Opawy;
25.05.16 - Zawody o Puchar Starosty na strzelnicy IPA w Raciborzu. W klasyfikacji drużynowej
nasi uczniowie zajmują II i III miejsce, zaś
w indywidualnej I i III miejsce;
25.05.16 - konkurs wiedzy elektrycznej pt.
„Żarówa”. Pierwsze miejsce zajmuje uczeń ZSZ
w Wodzisławiu. Nasza szkoła nie zdobyła miejsca na podium;
26.05.16 - CKZiU realizuje program pt. „ARS,
czyli jak dbać o miłość”. Cel tego programu to
ograniczenie używania substancji psychoaktywnych;
27.05 - 29.05.16 - Pracownicy „Mechanika” na
zasłużonej wycieczce w Czechach;
30.05.16 - nasi „aktorzy” z grupy IRREALIS
kończą sezon szkolny premierą spektaklu
„Oddział Zamknięty”;
30.05.16. Wizyta uczniów na Politechnice Opolskiej. Zapoznanie się z zapleczem laboratoryjnym
i kadrą dydaktyczną uczelni;
30.05 - 03.06.16 - wymiana uczniowska klasy II d
T w szkole w Opawie;
01.06.16. Nasz artysta Michał Fibic
zostajeNaczelny
laureRedaktor
atem w kategorii „teatr jednego aktora”;
01.06.16. Święto sportu szkolnego;
01.06.16. Konkurs spawalniczy o „Złotą przyłbicę”. Pierwsze miejsce zdobył Tomasz Kubica ,
drugie Andrzej Mika , a trzecie miejsce Patryk
Piszczek. Wszyscy z nich to uczniowie klasy 3 c
Z;
03.06.16 - Daniel Lasak z klasy III b Z zwycięzcą
w Konkursie „Mechanik roku 2016”;
07.06.16 - konkurs matematyczny dla klas I i II
technikum - najlepszy wśród pierwszoklasistów
Kajetan Maciejski z 1b T, zaś wśród drugoklasistów - Marek Bauer z 2f T;
15.06.16 - turniej siatkówki plażowej w Opawie.
Zwycięzcy to: para Myśliwy/Jarosławski;
15.06.16 - pokaz z dziedziny fizyki dla młodzieży
z Zespołu Szkół z Pietrowic Wielkich;
22.06.16 - warsztaty z dziedziny programowania
mikrokontrolerów dla naszych uczniów;
23.06.16 - finał konkursu plastycznego „Trzeźwe
myślenie zawsze w cenie” - III miejsce dla Andreasa Posmyka ucznia klasy 1f T;
24.06.16 - zakończenie roku szkolnego;

Fizyka w „Mechaniku” pełni bardzo ważną funkcję nie tylko jako przedmiot
nauczania. Jak wszyscy wiemy, w szkole odbywają się Dni Otwarte, Dni
Nauki i Techniki, różnego rodzaju prezentacje również na Zamku Piastow-

skim, gdzie organizowane są takie imprezy jak „Noc z duchami”, a nawet
w czasie ferii lub wakacji pokazy dla uczestników półkolonii. Krótko mówiąc,
w szkole bardzo wiele dzieje się właśnie dzięki fizyce. Oczywiście przedmiot
to jedno, ale by to wszystko stworzyć, potrzebna jest także inicjatywa i chęć.
Tutaj na scenę wkracza pani Patrycja Kozak, która to posiada chęć i pasję
zarażającą kolejne roczniki uczniów chętnych do pomocy w organizacji,
a później samych prowadzących owe „pokazy”. Całość wygląda mniej więcej
tak, że to pani mówi, że coś się wydarzy. Następnie wybiera uczniów, którzy
mają jej pomóc przeprowadzić całą imprezę i ustalamy przebieg pokazów.
Ważnym jest także dopasowanie formuły do odbiorcy, by była zrozumiała. Na
pokaz należy ubrać się odpowiednio, przyjść na wyznaczoną godzinę, wysłuchać panikującej pani Kozak, po czym uspokoić ją słowami: „Będzie dobrze,
pani sobie usiądzie, my wszystko załatwimy”.
Większość eksponatów biorących udział w pokazach, to projekty uczniów,
którzy z pasją i zaangażowaniem opowiadają
o ich budowie i sposobie
działania. Trzeba jeszcze
zadać sobie tylko pytanie, po co to wszystko?
Odpowiedzi może być
kilka, tyle, ilu uczestników. Jedni chcą podciągnąć ocenę, inni chcą
pomóc z dobrej woli,
kolejni by się nie nudzić
i zwyczajnie coś zrobić.
Nie zmienia to jednak
faktu, że każdy,
kto
w tym uczestniczy, nauczy się czegoś nowego. Tak jak dla uczniów tak i dla
oglądających jest to nauka przez zabawę. O wiele łatwiej nam coś zapamiętać,
kiedy coś się rusza, świeci czy nawet płonie jak słynna Tuba Rubensa.
Uczestnicy wynoszą z pokazów cenną wiedzę, młodsi koledzy przełamują
opory przed nauką fizyki, przekonują się, że nie musi być ona nudna. Dzięki
udziałowi w naszych akcjach mogą zabłysnąć przed rówieśnikami czy rodziną. Uczniowie „Mechanika” na własnej skórze mogą doświadczyć małej
cząstki bycia nauczycielem. I poczuć dumę, gdy któryś z ich podopiecznych
odpowiada na pytania zadane przez panią Kozak za pomocą wiedzy zaczerpniętej właśnie od nich.
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Paweł Filip, 3c T

Nasi bohaterowie
Uczniowie naszej szkoły wykazali się w ostatnim czasie odwagą i znajomością
zasad pierwszej pomocy. Pomogli rannemu mężczyźnie, który upadł i doznał urazu
głowy. Wszystko miało miejsce na rynku w Raciborzu 22 listopada br.
Mowa o uczniach klasy trzeciej Jacku Janowskim, Dawidzie Marcinku (technik informatyk), Kamilu Muszaliku i Pawle Cyglerze
(technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej). Jak wynika z zeznań świadka zdarzenia,
prócz naszych bohaterów dookoła
nikt więcej nie zareagował.
Uczniowie zostali uhonorowani 25
listopada podczas uroczystej akademii w dniu Święta Szkoły.

Wizyta przedstawiciela WKU
Z inicjatywy pań pedagożek 16
grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży klas IV
technikum z przedstawicielem WKU
w Rybniku. Prowadzący zajęcia – kpt.
Tomasz Wilk – oficer Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rybniku w bardzo interesujący
sposób przedstawił sposób rekrutacji
oraz służbę w ochotniczych formach
służby wojskowej. Opowiadał, na
czym polega służba w Wojsku Obrony
Terytorialnej, jakie są warunki przyjmowania do pracy w służbach mundurowych.
Młodzież uzyskała szereg cennych wskazówek, usłyszała o wielu fascynujących
sytuacjach podczas służby, niebezpiecznych, ale również zabawnych. Dowodem
na duże zainteresowanie wykładem było podziękowanie zakończone owacjami na
stojąco.

Ho, ho, ho! …

Tym razem do „Mechanika” zawitał Mikołaj
młody, przystojny i z … małym brzuchem! ;-)
Spotkał się z wszystkimi uczniami, a dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi zostawił słodki upominek, wprowadzając ich tym samym w nastrój zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. Młodzież otrzymała słodycze, które
przekazał Mikołajowi anonimowy sponsor.

Uczniowie "Mechanika" dali
radość dzieciom
06 grudnia nasi uczniowie zmienili się
w Świętego Mikołaja i dali radość dzieciom z DSM „Maja” w Miedoni. Była
muzyka prezenty i sporo uśmiechu. Ja
mając moc Świętego Mikołaja podarowałabym wszystkim zdrowie, życzliwość i sporo radości...

Samorząd spieszy z życzeniami
Samorząd Uczniowski "Mechanika" wraz z opiekunem, jak co roku, nie zapominając o tradycji,
złożył wszystkim pracownikom, rodzicom
i uczniom "Mechanika" świąteczne życzenia. Z tej
okazji zostały przygotowane kartki świąteczne oraz
bukieciki z jemioły.
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01.09.16 - Inauguracja roku szkolnego 2016/2017;
04.09.16 - Michał Fibic laureatem Nagrody
Starosty ,jako lider grupy teatralno- kabaretowej IRREALIS;
29.09.16 - „Mechanik” najlepszy w sztafetowych biegach przełajowych. Awans na zawody wojewódzkie;
30.09.16 - nasi uczniowie najlepszymi lekkoatletami w rejonie. Ustanowiony nowy rekord
zdobytych punktów;
03.10.16 - Europejski Dzień Języków Obcych.
Z tej okazji odbyły się liczne konkursy i quizy;
14.10.16 - Dzień Edukacji Narodowej
w „Mechaniku”. Wyróżnienia dla pracowników naszej szkoły;
21.10.16 - Miedzyszkolne zawody w piłce
siatkowej. III miejsce zdobyła para Myśliwy/
Jarosławski;
25.10.16 - debata czytelnicza: „Czytać czy nie
czytać? To wielkie pytanie”;
02.11.16 - akcja oddania krwi w stacji krwiodawstwa;
03.11.16 - podsumowanie sezonu LA.
„Mechanik” zdobył III miejsce w finałach
wojewódzkich. Szkołę reprezentowali: Kamil
Nowak 4b T, Adrian Himel 2d T, Kacper
Przedziński 1e T, Michał Warzeszka 3a Z,
Dawid Kwiatkowski 2d Z, Krzysztof Turski
1e T oraz rezerwa: Łukasz Stecko 3d Z;
05.11 - 05.12.16 - uczniowie na praktyce
w Moguncji w ramach projektu ERAZMUS;
14.11 - 18.11.16 - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości;
15.11.16 - Festiwal Perspektyw - aktywny
udział naszych uczniów i nauczycieli;
16.11.16 - klasa 3f T zwiedza raciborski zakład karny;
23.11.16 - spotkanie z wolontariuszem z hospicjum;
25.11.16 - święto szkoły;
Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Łukasza Musioła;
25.11.16 - spektakl Irrealisu „Zaświaty”
z udziałem uczniów naszej szkoły;
28.11.16 - wizyta wykładowców Politechniki
Opolskiej;
25.11.16 - Śląskie Eurośpiewanie - sukces
Michała Fibica;
02.12.16 - Światowy Dzień Aids;
07.12.16 - konferencja edukacyjna pt. „Styl
życia a choroby nowotworowe” ;
16.12.16 - spotkanie młodzieży klas IV

technikum z przedstawicielem WKU
w Rybniku
21.12.16 - prelekcje związane z konkursem
„Młodzieżowy Lider Biznesu”;
04.01.17 - puchar dla krótkofalowców I miejsce dla naszego Klubu Nasłuchowców SP9
-31044;
Kamil Jureczka 3c T

Pierwszoklasiści
Rocznik 2016/ 2017
14 października 2016 r. oficjalnie przyjęto pierwszoklasistów do
grona uczniów „Mechanika”. Przedstawiciele poszczególnych klas
złożyli uroczyste ślubowanie. Po części oficjalnej zobaczyliśmy
świetny, jak zawsze, program artystyczny „Jak to leciało, czyli ostatni zajazd na Mechanik".
My, uczniowie klas pierwszych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu ślubujemy:
Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia!
Pogłębiać naszą wiedzę!
Zachowywać się wzorowo, by nie splamić dobrego imienia
własnego i szkoły!
Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom, pracownikom
administracji i obsługi oraz ludziom starszym!
Być dumnym z chlubnej przeszłości narodu polskiego!
Pomnażać dobra narodowe w imię miłości do człowieka!
Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości
i pokojowi!
Postępować tak, aby nie zawieść pokładanych w nas nadziei!

kl. 1a T - technik mechanik/technik urz. i syst. energ. odnaw.
wych. mgr Teresa Głogiewicz

Ślubujemy!

kl. 1b T - technik elektronik
wych. mgr Agnieszka Krupa

kl. 1c T - technik informatyk
wych. mgr Katarzyna Koczy

kl. 1f T - technik informatyk
wych. inż. Marcin Szczygielski

kl. 1d T - technik mechatronik
wych. mgr Andrzej Brzenczka
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kl. 1a Z - elektryk/lakiernik/blacharz/operator obrabiarek
wych. mgr inż. Ignacy Szubryt

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

kl. 1c Z - ślusarz
wych. mgr Marek Klobuczek

O biznesie w ,,Mechaniku”
BIZNESPLAN - zwycięzcy konkursu
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Starosta Raciborski ogłosił
konkurs „Zaprezentuj swój biznesplan”
dotyczący pomysłu na przedsięwzięcie o
charakterze biznesowym. Uczniowie musieli opisać swój pomysł, przedstawić
źródło finansowania swojej działalności,
ocenić rynek i konkurencję, przeprowadzić analizę SWOT oraz analizę finansową, jak również przewidzieć efekty ekonomiczne prowadzenia działalności.
17.11.16r. uczniowie klas czwartych,
Wojtek Skibiński oraz Daniel Krybus
zaprezentowali swoje pomysły na Zamku
Piastowskim w Raciborzu w finale konkursu. Obaj wykazali się pomysłowością i
niezwykłym zaangażowaniem. Obaj zajęli
ex aequo pierwsze miejsce. Ich praca została doceniona wspaniałymi nagrodami.

Młodzieżowy Lider Biznesu

21.12.2016 r. mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole dr. Andrzeja Wolskiego
- dziekana Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej z Żor, który w ramach przygotowania do konkursu „Młodzieżowy Lider Biznesu 2017” przeprowadził wykłady dla
klas: 2c T, 2f T, 1c T, 2a T. Zajęcia prowadzone były z zakresu przedsiębiorczości,
ekonomii, finansów i biznesu. Celem wykładów było rozwijanie wśród uczniów przedsiębiorczych postaw oraz zachęcenie do udziału w konkursie, w którym Patronat Honorowy objął prof. Jerzy Buzek.
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kl. 1d Z - ślusarz
wych. mgr inż. Szymon Kuźmiński

"Antyczny Sen"
Dnia 24.10.2016 razem z wszystkimi klasami
pierwszymi technikum podziwialiśmy spektakl
Grupy Teatralnej Cogito w RCK przy ulicy Chopina.
Przedstawienie zaczęło się w pokoju skromnie
inscenizowanym w biurze nauczyciela, który obudziwszy się z potwornym kacem musiał zastąpić
uczniom profesora i pomóc im w decyzji dotyczącej pracy na temat teatru antycznego. Niestety
zwaśnieni uczniowie nie mogli się zdecydować
pomiędzy Sofoklesem a Ajschylosem. Wkrótce po
wyjściu uczniów nauczyciel zaczął śnić i z Dionizego zamienił się w greckiego boga wina Dionizosa, a także musiał rozwiązać spór pomiędzy antycznym Sofoklesem a Ajschylosem. W tym momencie scenografia skromnego pokoju zmieniła się
w widok na wspaniałe siedlisko boga wina. Wielcy
tragicy nawzajem konkurowali o jego względy,
wymieniając się argumentami i zwyczajnie kłócąc.
Warto wspomnieć, że był to spektakl interaktywny i w tym momencie widownia pomagała na
przemian obydwu bohaterom. Kiedy Dionizos
miał dość ich sporu, po wyrzuceniu ich ze swojej
siedziby, znowu zasnął, by wrócić do postaci Dionizego, a pokój do swojej skromnej postaci. Kiedy
uczniowie znowu go odwiedzili, miał dość antycznych sporów i wyrzucił ich.
Spektakl był bardzo humorystyczny i miły do
oglądania. Bardzo dobrze się bawiliśmy i czekamy
na kolejne występy Grupy Teatralnej Cogito.
Mateusz Łubik, kl. Ic T

Mistrz Ju-Jitsu

Sport i nie tylko
Co w sporcie piszczy?
W tym roku nie tylko piszczy, ale roznosi się wielkim
echem sukces naszych lekkoatletów. Mocna ekipa naszych
szkolnych reprezentantów osiągnęła świetne wyniki, co
dało nam wygraną na szczeblu rejonowym. Było tak
w przypadku szkolnej ligi lekkoatletycznej jak i również
w biegach przełajowych. Smak zwycięstwa był podwójnie
słodki, ponieważ pokonaliśmy po raz pierwszy w tych zawodach Szkołę Mistrzostwa Sportowego. W rezultacie czego za Odrą aż zagrzmiało a my pojechaliśmy na finały wojewódzkie. Tam, pomimo, że bieżnia jest idealnie równa, to
nam było pod górkę. Na tym szczeblu w zawodach uczestniczą już tylko szkoły sportowe oraz tzw. sms-y. Zacięta
ekipa naszych chłopaków nie dała się zepchnąć na koniec
tabeli wyników. Zajmując 7 miejsce, zostawiliśmy w tyle 9
drużyn. Tak było w przypadku ligi, natomiast w biegach
przełajowych zajmujemy miejsce na pudle, plasując się na
trzeciej pozycji. Jak widać sms-y mogą nam tylko pozazdrościć takich reprezentantów.
Ten rok szkolny to również debiuty.
„Mechanik” wystawił po raz pierwszy w swojej historii
reprezentację dziewczyn w dwójkach siatkarskich. W turnieju tym brały udział również dwie dwójki reprezentacji
chłopców. W sumie trzy drużyny, najdalej udało się zajść
męskiej dwójce, która zagrała w półfinale.
Z początkiem jesieni rozegrano turniej tenisa stołowego.
Tutaj byliśmy przekonani, że trzecie miejsce na pudle jest
gwarantowane. Jednak zmiana sposobu przeprowadzania
rozgrywek sprawiła, że zwycięstwo było poza naszym zasięgiem. Znaleźliśmy się w grupie śmierci. Naszymi rywalami okazali się zawodnicy klubowi, którzy nie pozwolili
nam wyjść z grupy. To oni zajęli pierwsze miejsca
w turnieju. My natomiast musieliśmy się pogodzić z piątym
miejscem.
Bieżący rok szkolny niesie także pewne zmiany od strony
zaplecza, gdzie nastąpiła zmiana w kadrze wuefiarzy. Miało się wrażenie, że ten news przebił nawet sukcesy naszych
lekkoatletów. Zaakcentowano to bowiem na obu akademiach, które się dotąd odbyły, nie licząc inauguracji roku
szkolnego. Dlatego nie będę się już dalej na ten temat rozpisywać. A skoro o zapleczu mowa, to właśnie rozłożyliśmy nasz leciwy sprzęt gimnastyczny. Wrócił do nas po
gruntownym remoncie i lśni niczym nowy. Mamy nadzieję,
że pachnące świeżością i bijące blaskiem przyrządy, zachęcą uczniów do ćwiczeń. Bo gdy jesienna słota i przygnębienie nas dotyka, dobrym antidotum jest gimnastyka.

Miłe wiadomości dotarły do
Nas z Sochaczewa, gdzie
w grudniu 2016 r. odbyły się
Mistrzostwa Polski Seniorów
i Juniorów Ju–Jitsu Ne–Waza.
Świetną Formę zaprezentował
Patryk Ogonowski, uczeń
Naszej Szkoły (kl. 1b T), który w świetnym stylu wywalczył złoty medal w kategorii
junior 73 kg. Jak sam wspomina walki były ciężkie, ale
wszystkie udało się wygrać
przed czasem.

Noc spadających gwiazd
Perseidy to rój meteorów, które widoczne są na niebie raz
do roku na przełomie lipca i sierpnia. Są to drobiny pozostawione w przestrzeni przez kometę Swift-Tuttle. W tym roku
były wyjątkowo dobrze widoczne na naszym niebie, ponieważ Ziemia znalazła się w samym centrum ich chmury.
Członkowie koła astronomicznego „Syriusz” czekali cały rok,
aby znów obserwować to zjawisko. Nasze obserwacje prowadziliśmy w nocy z 12 na 13 sierpnia. Do obserwacji tego roju
w zupełności wystarczyły nam nasze oczy. Ułożeni na dachu
staraliśmy się odnaleźć gwiazdozbiory Kasjopei i Perseusza.
To stamtąd będą nadlatywać meteory. Przy dźwiękach gitary
Pawła lub rozgrywając RPG przygotowane przez Szymona,
czy konsumując kiełbaski z grilla i sałatkę (tu dziękujemy
szczególnie Dominice i Markowi), przyzwyczajaliśmy oczy
do otaczającej nas ciemności. Do obserwacji nie można przystąpić w ostatniej chwili ponieważ nasz wzrok w pełni zaadaptuje się dopiero po 45 minutach wpatrywania się w niebo
(tak twierdzą specjaliści). Pogoda dopisała i każdy mógł na
własne oczy zobaczyć meteory. Mieliśmy też okazję gościć
na dachu inne gwiazdy – pana dyrektora wraz z małżonką.
Z ich wizyty ucieszyli się szczególnie tegoroczni absolwenci,
którzy mogli się pochwalić kierunkami studiów, na jakie zostali przyjęci, np. skandynawistyka w Szczecinie.
Noc w miłym towarzystwie szybko mija, najwytrwalsi
uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie o wschodzie
słońca. I tak bogatsi o nowe doświadczenia zakończyliśmy
nasze obserwacje astronomiczne.
Paweł Filip, klasa 3cT

Tomasz Gajda

Wydarzenia wybrane ze strony www.mechanik.rac.pl
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mając możliwość poznania niemieckich norm, pracy w międzynarodowym zespole, doskonaląc umiejętności językowe,
zdobywając nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe.

Jak przeżyć praktykę w Mainz
Partnerem współpracującym z polską szkołą CKZiU nr 2
w Raciborzu w przygotowaniu i koordynowaniu praktyki
była Berufsbildende Schule 1 - Gewerbe Und Technik. Nasza
dziesięcioosobowa grupa odbywając praktykę w Niemczech,
w Mainz, miała możliwość z bliska poznać ich realia pracy,
system szkolenia zawodowego, życia codziennego i poznać
nieco ich region, kraj, historię i kulturę.

Oprócz zajęć zawodowych w programie pobytu w Mainz
były wydarzenia kulturalne, sportowe, wycieczki np. zwiedziliśmy stację nadawczą niemieckiej telewizji publicznej,
wielkiego koncernu ZDF i wzięliśmy udział w programie „na
żywo” Hallo Deutschland, zwiedziliśmy muzeum techniki
w Speyer, muzeum statków, byliśmy na meczu Bundesligi
Mainz 05- Freiburg, oraz mieliśmy bezpośredni kontakt
z rówieśnikami z BBS1.

W CKZiU od wielu lat realizowane są projekty wspierane
przez fundusze Unii Europejskiej w działaniach programu
ERASMUS +. Jest to program wspierający wymianę doświadczeń instytucji i osób z zakresu kształcenia zawodowego. Nasz pobyt w Mainz to nie tylko poznanie obcego kraju jego kultury, historii, zwyczajów, ale przede wszystkim nabycie umiejętności i doświadczenia zawodowego.

Zwiedziliśmy także miasto i najbliższą okolicę. Wolne
popołudnia i weekendy spędzaliśmy na odkrywaniu uroków
Mainz i robieniu zakupów. Dogodna lokalizacja pozwalała
nam na szybkie dotarcie do wszystkich miejsc. Korzystanie
z telewizji oraz internetu było jednym z bardziej lubianych
sposobów spędzania wolnego czasu.

Pojechaliśmy do Mainz 05.11.2016 r. i wysiadając
z samolotu w Frankfurcie byliśmy już nieco przygotowani na
to, czego w Mainz możemy się spodziewać. W Polsce w trakcie przygotowań do wyjazdu na praktykę zagraniczną spotkaliśmy się ze starszymi kolegami, którzy już w Mainz
byli w latach ubiegłych i nam co nieco
doradzili. Jak z doświadczenia wynikło
wskazówki kolegów okazały się przydatne i w Niemczech szybko odnaleźliśmy się w ich realiach i "w terenie".

Mamy nadzieję, że pobyt w Mainz przyczynił się do lepszego poznania ludzi i życia w Niemczech.

Moguncja przywitała nas słoneczną
pogodą i pierwszy dzień przeznaczony
był na „zapoznanie się z terenem”
i sprawdzeniem swoich umiejętności
orientacji, jak dotrzeć do domu, jak
dojechać do przyszłej firmy itd. W poniedziałek zwiedziliśmy szkołę BBS 1
(instytucję współpracującą), jej sale
laboratoryjne, warsztaty i przywitaliśmy się z dyrektorem, a w południe
pierwsza atrakcja: mieliśmy okazję
spotkać się w ratuszu z władzami
oświatowymi – kierownikiem referatu
oświaty urzędu miasta Mainz, który po serdecznym powitaniu podzielił się informacjami o regionie, o mieście, planach
rozwoju na przyszłość, co ciekawego w najbliższym czasie
można zobaczyć. Wyraził duże uznanie dla osób, które, angażując się w realizację takich projektów, przyczyniają się do
lepszego poznania sąsiadów i przełamywania barier
i stereotypów. Udzieliliśmy wywiadu lokalnej rozgłośni radiowej Antene Mainz i na zakończenie poczęstowano nas
regionalnym produktem – preclami i życzono miłego pobytu.

Na prezentację podsumowującą wizytę w Mainz przybyli
nauczyciele z Polski – Konrad Hajdasz, Dorota Cyron oraz
nasi opiekunowie z Niemiec Rolf Goettelmann i Urlike
Schweizer, a także Thomas Flick - wicedyrektor BBS1
z Moguncji. Dziękując za świetne przygotowanie praktyk,
zapewniali o chęci dalszej kontynuacji współpracy naszych
instytucji, rozwijania wzajemnych kontaktów i realizacji
wspólnych projektów edukacyjnych i nie tylko.
Prezentację zakończyły podziękowania, wręczenie nam
drobnych upominków i certyfikatów potwierdzających odbyte szkolenie zawodowe i nabyte umiejętności. Słychać było
głosy niemieckich opiekunów, że "Die vier Wochen waren
toll" - sympatyczne, bo świadczące o tym, że nasze umiejętności przypadły im do gustu" i wróciliśmy do domów z miłymi wspomnieniami i nowymi doświadczeniami.

Po spotkaniu z urzędnikiem przyszła kolej na zapoznanie
się z technicznymi możliwościami jednej z firm – firmą
Kummerling w Bodenheim. Poznaliśmy mechatroniczne linie
automatyczne oraz historię zakładu produkującego m.in. likiery i rum. Następnego dnia odwiedziliśmy zakłady Henkell
-Sektkellerei w Wiesbaden, poznając kulisy wytwarzania win
musujących Deutsches Sekt i historię powstania firmy i rodziny Henkell. Nowoczesne linie produkcyjne, pełna automatyzacja produkcji, zrobiły na nas duże wrażenie.

Przygotowanie i koordynowanie tych praktyk nie byłoby
możliwe bez życzliwego wsparcia zakładów i firm regionu,
a zwłaszcza życzliwości osób w nich zatrudnionych. Serdecznie dziękujemy za ich pomoc, wsparcie i współdziałanie.

Od środy przez kolejne 3 tygodnie ruszyliśmy „na serio do
boju” i codziennie chodziliśmy do pracy w różnych firmach –
np. ZDF, Dornhoffer, Illume, SENSITEC czy Ries Elektric,

Kamil Jureczka, 3c T
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Puchar dla krótkofalowców
Klub Krótkofalowców SP9PRO przy Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Górnictwa w Rybniku zorganizował
Konkurs – Dni aktywności krótkofalowców OT-31 PZK
i Rybnickiego Okręgu Przemysłowego ROP (dawniej ROW).
Konkurs odbywał się w dniach 05 i 06 listopada 2016 r.
i każdego dnia trwał 6 godzin. Każda stacja nadawcza biorąca
udział w konkursie nawiązywała łączności ze wszystkimi
uczestnikami, zarówno ze stacjami ROP oraz spoza ROP.
Nasłuchowcy musieli odebrać znaki i grupy kontrolne podawane przez obu korespondentów. Ten sam znak stacji nadawczej można było zapisać w wykazie nasłuchów tylko raz podczas każdej godziny konkursu. W konkursie tym Klub Nasłuchowców SP9-31044 działający w naszej szkole pod opieką
pana Franciszka Baraniuka (SQ9NFB), zdobył I miejsce.

„Nauka na wesoło i sportowo" dla dzieci w naszej szkole
W czasie ferii zimowych w naszej szkole odbyły się zajęcia
pn. "Nauka na wesoło i sportowo" dla dzieci uczestniczących
w akcji "Zima w mieście" organizowanej przez SM
"Nowoczesna" w Raciborzu. Dzieci miały możliwość zapoznać
się z ciekawymi doświadczeniami fizycznymi i elektrycznymi
oraz brały udział w ciekawych konkurencjach sportowych.
W przygotowaniu imprezy pomagali uczniowie „Mechanika”
oraz nauczyciele: p. Patrycja Kozak, p. Joanna Stankiewicz, p.
Konrad Hajdasz oraz p. Szymon
Kuźmiński. Uczestnicy wykazywali duże zainteresowanie i chętnie testowali wynalazki naszych
uczniów oraz żywiołowo rywalizowali w zmaganiach sportowych
na hali.

Święto "Mechanika"

Europejski Dzień Języków
w "Mechaniku"

Tradycyjnie pod koniec listopada obchodziliśmy
Święto Szkoły. Odbyły się liczne konkursy, upieczono mnóstwo wspaniałych tortów. Uwieńczeniem tego
wielkiego świętowania była uroczysta akademia, na
której przyznano tytuł Primus Inter Pares.

26 września obchodzony jest Europejski Dzień
Języków. Jego idea zrodziła się z inicjatywy Komisji Europejskiej podczas Europejskiego Roku Języków w 2001 roku.
Tegoroczne obchody tego święta nawiązywały do
kilkuletniej już tradycji organizowanych z tej okazji
sympatycznych szkolnych wydarzeń. Uczniowie
chętnie wzięli udział w licznych konkursach. Od
rana można było podziwiać wystawę plakatów
o tematyce „Tradycje i zwyczaje europejskie”,
spośród których wybrano te najciekawsze i najładniej wykonane.
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Co w ścianach wierci?
Od początku października 2017 roku wielu uczniów „Mechanika” stawiało pytania, skąd w szkole wszechobecny hałas wiertarek, tak że śpieszymy z wyjaśnieniami. Na rok szkolny 2017/2018 przez dyrekcję naszej szkoły została zaplanowana
modernizacja sieci, oznacza to doprowadzenie stałego łącza do wszystkich sal
w szkole, oraz zastąpienie obecnych przewodów całkiem nowymi.
Przedsięwzięcie to wynika z faktu, iż w szkole będzie wprowadzany dziennik elektroniczny. Działanie takowego zapewne znacie ze szkół gimnazjalnych, w których
stosowanie e-dziennika jest powszechne. Warto również dodać, że cały projekt jest
realizowany przez nauczycieli „Mechanika” - panią Annę Nowak-Malcherek i pana
Tomasza Urbana wraz z uczniami klas 3c T oraz 3f T, którzy pod okiem woźnych
umilali wam lekcje hałasem wiertarek w jesienne poranki i południa. Planowane
zakończenie projektu jest datowane na drugie półrocze roku 2017/2018, lecz wydaje
się, że całość wejdzie w życie z nowym rokiem szkolnym.
Jan Podgórski, 3c T
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