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Zza dyrektorskiego biurka
Bieżący rok szkolny upływa pod znakiem jubileuszu 70-lecia naszego
„Mechanika”. To już 70 lat istnienia na
mapie Raciborza tej szkoły, współtworzenia miasta i gmin powiatu raciborskiego, wielu firm i przedsiębiorstw.
Główne jubileuszowe obchody odbyły
się 30 września 2017 r. i numer gazetki,
który trzymacie w rękach, stanowi sentymentalny powrót do tamtego dnia.
Znajdziecie w nim relacje ze spotkań tych, którzy
„Mechanik” przez te wszystkie lata tworzyli. Mottem naszego jubileuszowego świętowania były słowa Antoine’a de
Saint – Exupery’ego: Dla nas, wychowanych w kulcie szacunku dla człowieka, wielką wartość mają zwykłe spotkania,
które czasem przemieniają się w cudowne święta. I taki właśnie był ten dzień: zwykłym spotkaniem przemieniającym
się w cudowne święto. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację jubileuszowych obchodów oraz
ich uczestnikom za stworzenie wspaniałej atmosfery.
Dobrze się składa, że numer ten adresowany jest jednocześnie do tych z Was, którzy wybrali „Mechanik” w tym roku

szkolnym. Teraz także i Wy tworzycie tę szkołę, stajecie się
ludźmi „Mechanika”. Życzę Wam, by to był dobry wybór,
byście znaleźli tu przyjaciół, mistrzów, przewodników po
tym, co przed Wami. Byście po latach wracali do
„Mechanika” tak, jak uczestnicy jubileuszowego spotkania.
I to by było na tyle....
Dyrektor Sławomir Janowski

Od redakcji

Mija pierwszy semestr, zaczyna się drugi. Aby wieloletniej
tradycji stała się zadość oddajemy do rąk czytelnika kolejny
numer gazetki szkolnej. Jest to wyjątkowe wydanie, ponieważ poświęcone jest głównie obchodom 70-lecia ,,Mechanika”.
„Mechanik” to gazetka tworzona przez uczniów, kierowana do uczniów. W zeszłym roku odeszła większość kadry, dlatego wydanie jest tworzone przez nowych
redaktorów, którzy dzielą się tu swoimi pasjami i zainteresowaniami.
Zapraszamy do lektury.
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Redaktor Naczelny

70 LAT
„MECHANIKA”

Jubileusz „Mechanika” oczami uczniów

Msza w kościele

Spotkania w szkole

30 września 2017 r. nasza szkoła świętowała 70
-lecie istnienia. Obchody
jubileuszu rozpoczęły się
uroczystą mszą świętą
w kościele pw. Jana
Chrzciciela w Raciborzu.
Uczestników powitał
ksiądz proboszcz Jerzy
Hetmańczyk. Mszę odprawili absolwenci „Mechanika”: ks.
Jerzy Witeczek, ks. Marian Obruśnik, ks. Marek Pardon, ks,
Ariel Szymiczek, ks. Krzysztof Wycisk oraz ks. Jacek Olewicz, uczący aktualnie religii. Do służby przy ołtarzu powołani zostali uczniowie naszej szkoły: Michał Błachut, Michał
Gabor, Dawid Koper oraz Piotr Afa, Robert Filip.
Uroczystość miała piękną oprawę. Od ambony padały słowa wdzięczności Bogu i ludziom za dar tej szkoły w sercu
Raciborza.
Kamil Muszalik, kl. 4f T

W dniu jubileuszu nasza szkoła
otwarta była dla absolwentów i sympatyków „Mechanika”.
Pracownicy szkoły gorąco witali
przybywających gości. Przygotowano
dla nich okolicznościowe upominki.
Z okazji 70-tej rocznicy powstania
szkoły wydano także publikację, prezentującą historię szkoły ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich dziesięciu lat.
Klasy były otwarte i dostępne dla
wszystkich zwiedzających. Odbyły się też spotkania absolwentów z byłymi wychowawcami, którym towarzyszyło wiele
wspomnień. Przygotowano dużo atrakcji, m.in. wystawę starych
zdjęć, pamiątkowych kronik, prezentację wynalazków uczniowskich. Szkolna grupa krótkofalowców zademonstrowała działanie stacji radiotelegraficznej, która umożliwia kontakt na dużą
odległość za pomocą fal radiowych. Na pierwszym piętrze czynna była kawiarenka z ciastem i kawą.
Miła atmosfera zapewniła wszystkim dzień pełen wrażeń. Goście opuszczali szkołę z uśmiechem na twarzy.
Andrzej Mika i Sebastian Scholz, kl. 4a T
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Uroczysta akademia w RCK
Jubileusz naszego „Mechanika” był długo zapowiadaną
i długo wyczekiwaną uroczystością. Mimo tego, że był to
dzień wolny od zajęć dydaktycznych, wielu uczniów zdecydowało się na udział w obchodach oraz pomoc w przygotowaniu całej uroczystości. Uczniowie, którzy zostali
wcześniej wyznaczeni do wykonywania różnych zadań
otrzymali instrukcje i przystąpili do ich realizacji. Każde
z zadań było wykonywane na 100%. Do jednych należało
wprowadzanie „Vipów” (czyli najznamienitszych gości)
na salę RCK, do innych rozdanie upominków naszym
gościom, czy też przygotowanie sceny.
Galę rozpoczęto od wprowadzenia sztandarów szkoły
oraz odśpiewania hymnu państwowego, po czym dyrektor
Sławomir Janowski przywitał wszystkich przybyłych
gości. Panowała zaduma, która wprowadzała wszystkich
do przeżycia całej uroczystości pełnią serca. Wystąpienie
Pana dyrektora było podniosłe i bardzo poruszające.
Wszyscy mówcy podkreślali, jak ważne miejsce w ich
życiu zajmuje „Mechanik”.
Po oficjalnej części odbył się okolicznościowy spektakl.
Na scenie pojawili się aktorzy - uczniowie naszej szkoły.
Nie zabrakło wspomnień o zmarłych w ostatnim dziesięcioleciu pracownikach. Samo przedstawienie było humorystyczne i bardzo spodobało się naszym gościom. Po
oficjalnych obchodach w RCK-u wszyscy udali się do
murów naszej znakomitej szkoły.
Beniamin Staniek, kl. 3f T

Za kulisami
Jak wyglądała praca nad częścią artystyczną od „kuchni”?
W przedstawieniu wystąpili: Daniela Dziedzic, Paweł Filip,
Grzegorz Dreszer, Szymon Kubiczek, Kamil Czop, Robert Marcol, Aron Bulenda. Autorkami scenariusza były – Pani Dorota
Cyron i Pani Patrycja Sergiel. A teraz konkretnie, co i jak. Najpierw wybrano aktorów. Tekstu było sporo, a każdy chciał wypaść
jak najlepiej, nikt nie miał zamiaru czytać z kartki. To w tym
miejscu wyszła kreatywność aktorów, sami mogliśmy wykazać
się znajomością naszych nauczycieli, ich nawyków, zabawnych
sytuacji, które im się przytrafiły lub zasłyszanych opowieści.
Wszystko to złożyło się na liczne modyfikacje, cięcia i dopiski
do scenariusza. Chcieliśmy, by tekst był naturalny, głównie z uwagi na możliwość ewentualnej improwizacji. Po wielu godzinach
prób w szkole przyszła pora na przystosowanie się do sceny
w Raciborskim Domu Kultury. Podczas prób zrodziło się kolejne
tysiąc pomysłów. Nadszedł dzień jubileuszu. Ludzie schowani za
wielką kurtyną czekali na swoją kolej zagrania przed pełną salą
znamienitych osobistości dawnego i aktualnego grona pedagogicznego oraz absolwentów. Wydawać by się mogło, że pojawi się
stres, nerwy i inne towarzyszące temu uczucia. Jednak było zupełnie inaczej,. Po tylu godzinach prób byliśmy pewni swoich ról.
Staraliśmy sobie skrócić czas oczekiwania na swoje kwestie na
różne sposoby. Niektórzy nawet zasnęli w garderobie i pozostali
w letargu do momentu podniesienia kurtyny. Cały ten luz, towarzyszący oczekiwaniu, pozwolił nam swobodnie odegrać swoje
role i zrobić taaakie wrażenie na odbiorcach.
Miłe było uczucie zadowolenia ze stworzenia tego, miejmy
nadzieję, pamiętnego spektaklu.
Paweł Filip, kl. 4c T
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4.09.2017 - inauguracja roku szkolnego 2017/2018;
4.09.2017 - Daniela Dziedzic, Dawid
Bogdziewicz, Patryk Ogonowski oraz
Andreas Posmyk otrzymali nagrodę
Starosty Raciborskiego;
12 -14.09.2017 - ENERGETAB 2017;
16.09.2017 - przyjazd gości z Brunszwiku;
16.09.2017 - kwalifikacja Patryka
Ogonowskiego do kadry Polski w Ju
Jitsu;
21.09.2017 - 2. miejsce Szymona Kubali w konkursie poświęconym twórczości Kinga;
22.09.2017 - drużyna chłopców
„Mechanika” wzięła udział w turnieju
piłki siatkowej w Opawie;
26.09.2017 - Dzień Języków Obcych
w „Mechaniku”;
30.09.2017 - Jubileusz ,,Mechanika”;
13.10.2017 - obchody DEN;
18.10.2017 - lekcje z policjantami na
temat odpowiedzialności;
16-20.19.2017 - Ogólnopolski Tydzień
Kariery;
23.10.2017 - Nagroda Kuratora Oświaty dla najbardziej usportowionych
szkół - ,,Mechanik” na 4. miejscu
w województwie;
5.11.2017 - wyjazd uczniów na praktyki zawodowe w Moguncji;
10.11.2017 - spotkanie edukacyjne klas
3c B i 3a T z przedstawicielami raciborskiego Hospicjum im. św. Józefa;
13.11.2017 - obchody Święta Niepodległości;
13.11.2017 - Statuetka „Małego Pows t a ń c a ” dl a kró t ko fa l owc ó w
„Mechanika”;
18.11.2017 - I m. - Dominik Święty,
III m. - Paweł Cygler, wyróżnienie Marcin Stanek w konkursie
„Zaprezentuj swój biznesplan”;
1.12.2017 - zakończenie akcji „Buty
dla Papuasów”;
24.11.2017 - zwycięstwo „Mechanika”
w IV Makroregionalnym Turnieju
Halowym Piłki Nożnej;
27.11.2017 - sukces Kevina Pieczarka
w konkursie klimatycznym;
28.11.2017 - Święto Szkoły;
28.11.2017 - Bartłomiej Błaszczyk
z 2e T i Sebastian Durlak z 2c T wygrali konkurs wiedzy o Raciborzu;
30.11.2017 - Festiwal Perspektyw;
4.12.2017 - „Mechanik” w finale
„Olimpiady wiedzy i wartości w sporcie” w Opolu;
7.12.2017 - stypendium Prezesa Rady
Ministrów dla Danieli Dziedzic z 3a T.

W nowym roku szkolnym ruszył projekt, realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia
zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU
nr 2 „Mechanik”.
Odbywają się już pierwsze szkolenia uczniów, m.in.
kurs „CISCO Network Academy IT Essentials” oraz
kurs „Doradztwo zawodowe i edukacyjne podnoszące
kompetencje uczniów pożądane na rynku pracy”.
W czasie ferii zapisani uczniowie będą uczestniczyć
w kursie „CISCO - CCNA Routing and Switsching”.
Innym programem, w którym
uczestniczy nasza szkoła jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Przewiduje on rozwijanie
zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
Nasza szkolna biblioteka otrzymała dzięki temu dotację na zakup nowości wydawniczych. Po przeprowadzeniu ankiet pośród całej społeczności szkolnej i zebraniu propozycji zgłaszanych bezpośrednio w bibliotece, zakupiono setki książek.
Czekają na was ciekawe pozycje książkowe o różnorodnej tematyce. Zapraszamy do biblioteki!

Festiwal Perspektyw 2017
„Festiwal Perspektyw” z założenia ma
ułatwić gimnazjalistom wybór zawodu,
pokazując w jednym miejscu ofertę
kształcenia raciborskich szkół branżowych I stopnia i techników. „Mechanik”
promował takie dziedziny techniczne jak:
mechatronika, elektryka, elektronika,
informatyka, mechanika z obróbką skrawaniem, energetyka odnawialna, ślusarstwo i spawalnictwo oraz mechanika
pojazdów samochodowych. Nasze stanowiska wystawowe przyciągały uwagę
wszystkich odwiedzających poprzez
bardzo ciekawą ekspozycję urządzeń,
demonstrujących specyfikę pracy związaną z konkretną branżą zawodową.

Mikołaj w DSM „Maja”
Dominika Kollek, Dominik Kaczmarczyk i Marek Pielczyk sprawili, że dzieci z DSM „Maja” miały okazję spotkać
Mikołaja. Wspólne kolędowanie
(o oprawę muzyczną zadbał Marek),
prezenty i sporo radości umiliło wszystkim ten magiczny wieczór.
„Dobroć dawana innym zawsze do nas
powraca…”

Opracował Andreas Posmyk, kl. 3f T
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Dzień Języków Obcych
26 września obchodziliśmy
w naszej szkole Dzień Języków
Obcych, który na stałe wpisał się
do kalendarza imprez szkolnych.
Tego dnia uczniowie mieli sposobność popisania się swoją wiedzą na temat realiów, kultury
i historii krajów anglo- i niemieckojęzycznych, rozwiązując quizy
przygotowane przez panie: Weronikę Wilkos-Hiltawską oraz Helenę Krettek, a także zmierzyć się
z ortografią podczas dyktand.
Jak zwykle było coś słodkiego…

Święto Szkoły
28 listopada br. obchodziliśmy Święto Szkoły.
Z tej okazji wręczane są statuetki dla prymusów
szkolnych oraz nagrody w organizowanych przez
szkołę konkursach. Najwyższą średnią (5,36) uzyskała
Daniela Dziedzic z klasy 3a T. Gratulujemy!
Samorząd Szkolny jak zwykle przygotował wiele
niespodzianek i atrakcji, a nowością był internetowy
konkurs multimedialny.
Uczniowie klas drugich technikum wystąpili
w humorystycznym spektaklu „Romeo i Julia”.

Pierwszoklasiści
Rocznik 2017/ 2018
13 października 2017 r. oficjalnie przyjęto pierwszoklasistów do grona uczniów „Mechanika”. Przedstawiciele poszczególnych klas złożyli uroczyste ślubowanie.
My, uczniowie klas pierwszych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 „Mechanik” 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!

Ślubujemy!

kl. 1b B - mechanik pojazdów samochodowych
wych. dr Piotr Sput

kl. 1a B - elektryk/elektromechanik/blacharz/operator/masz. rolnicze
wych. mgr Tomasz Gaida
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kl. 1c B - ślusarz, wych. mgr Tomasz Oszek

kl. 1d B - ślusarz, wych. mgr Damian Raida

kl. 1a T - technik mechanik/ technik urz. i syst. energii odnawialnej
wych. mgr Andrzej Kapuśniak

kl. 1b T - technik elektronik/technik mechatronik,
wych. mgr Patrycja Kozak

kl. 1c T - technik informatyk, wych. mgr Andrzej Kowalski

kl. 1d T - technik mechatronik, wych. mgr Piotr Machelski

kl. 1e T - technik elektryk, wych. mgr Piotr Swoboda

kl. 1f T - technik informatyk, wych. mgr Maciej Rycerz
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Pasje uczniowskie
Warsztaty dziennikarskie
27.09 na terenie Klubu Młodzieżowego STREFA odbyły się
warsztaty z młodzieżą, w których miałem przyjemność brać udział.
Razem ze mną byli uczniowie innych raciborskich szkół. Warsztaty prowadziła Pani Małgorzata Piekarska - znana dziennikarka
i redaktorka czasopisma „Cogito”. Same warsztaty nauczyły nas
wiele o tajnikach fachu dziennikarza. Wykłady przeplatane były
pytaniami, kłębiącymi się w naszych głowach, a było ich sporo.
W trakcie przerw zostaliśmy poczęstowani przekąskami. Nauczyłem się na tych warsztatach naprawdę wiele i jestem zadowolony,
że mogłem w nich uczestniczyć. Myślę, ze nabyte umiejętności
będę mógł wykorzystać w pracy redakcji gazetki szkolnej
„Mechanik”.

Fotografia
Interesuję się elektroniką, a przede wszystkim astronomią
i fotografią. Najbardziej fascynujące dla mnie jest fotografowanie
różnych ciekawych zjawisk przyrodniczych i obiektów takich jak
Słońce, Księżyc i planety. Jedno z moich zdjęć, przedstawiające
przelot samolotu na tle tarczy Księżyca, zostało zamieszczone
w gazecie astronomicznej "Urania - Postępy Astronomii".

Paweł Iwanicki kl. 1b T

Kolarstwo
W klasie 1b B spotkało się kilku pasjonatów rowerowych. Jedni
bardziej doświadczeni, inni mniej. Z naszej klasy jeździ: Bartek
Gołka, Paweł Kalemba, Szymon Janda, Arek Mrowiec. Bartek
najczęściej jeździ w górach w dyscyplinie DH/FR Downhill, czyli
kolarstwo grawitacyjne, polegające na zjeździe na czas na przygotowanych specjalnie trasach w górach. Trasy te są bardzo trudne

Tekst i zdjęcia: Natalia Nienartowicz, kl. 1b T

Cosplay
Cosplay jest to tworzenie kostiumów z gier, filmów, anime oraz
seriali, a następnie wcielanie się
w daną postać na imprezach masowych - konwentach fanów. Do
tej pory byłem już na Wonderconie 4.0, Opolconie 2017 oraz
Yukiconie VI. Na tym ostatnim
zdobyłem wyróżnienie za największą ilość wykonanych pokazów (scenek).

i szybkie, mnóstwo band, hop, dropów, rock gardenów, itd. Bartek
był we wrześniu na górze Żar (drugi największy bike park
w Polsce), w przyszłym roku planuje start w zawodach downhillowych. Paweł jeździ głównie w dyscyplinie „stunt”, ale czasem też
wpadnie do nas polatać na
lokalnych trasach bardziej
freeridowo, dla zabawy.
Szymon jeździ we freeridzie,
ale tylko na lokalnych trasach dla przyjemności. Arek
jest początkujący, dopiero
wprowadzamy go w temat
downhillowy. Jak na początek świetnie mu idzie. Tak w
skrócie prezentuje się nasza
klasowa grupa riderów.

Piotr Hołownia, kl. 1b T

Aikido
AIKIDO to japońska sztuka walki, która została stworzona
przez Morihei Ueshibę na przełomie XIX i XX wieku. Uczy ona
samoobrony przez rzuty, dźwignię, szermierkę bokenem
(drewnianą repliką katany), tanto (drewnianą repliką noża) oraz
drewnianym kijem jo.
Aikido składa się
z szerokiego zakresu
technik, opierających
się na zasadzie ruchu
i energii, by zmienić
kierunek lub zneutralizować atak oraz
kontrolować atakującego.
Piotr Aksman, kl. 1f
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Nasza radosna twórczość
Lekcja
Uczeń siedzi w ławce, trochę przygnębiony
coś tam pisze, patrzy i słucha, lecz
nie wiedząc czemu, nie rozumie nic.
Jakby myśli chciały uciec gdzieś daleko,
za każdym razem w nieskończoność.
Mimo wszystko już się nie da.
Przeszłość zlana tak straszliwie, jednolicie
ogarnęła umysł.
Nie patrząc na wszystko, widzisz tylko
błękit nieba, wyłaniający się zza okna,
drzewa, których liście spokojnie falują na wietrze.
To takie piękne i niewinne,
to co pierwotne, powoli zanika.
Rozgwieżdżone niebo,
które niegdyś dawało nadzieję,
teraz nic nie znaczy.
Tysiące pytań i brak odpowiedzi.
Pytania, nawet te najprostsze
mogą nieść za sobą tysiące rozmyślań,
w których nasz czas polegnie.
Bez powodu szukamy sensu w codzienności.
Bez powodu zaglądamy w głąb przeszłości,
tracąc czas, nadzieję, uczucia.
Zapracowani, zmęczeni, znudzeni,
z silną wolą, która każe nam dalej trwać.
Lecz to nie wystarcza.
Przez to stoimy w miejscu,
nie potrafiąc oderwać się choć na chwilę, zapomnieć.
W niektórych dziedzinach
życia braknie, żeby zrobić wszystko.
Najważniejsze to mieć cel.
Marzenia są tylko wymysłami umysłu,
zaś cel...
Cel jest jak marzenie, które czasem się spełnia.
Natalia Nienartowicz, kl. 1b T

Komiks: Kacper Tomczak, kl. 1b T

Rys. Karol Dastig, kl. 3f T
Scenki z lekcji narysowała Natalia Nienartowicz, kl. 1b T

***
Życiem mym jest ocean, a ludzie okrętami.
Zatonęli dawno ci w sobie zadumani.
Toną także splamieni ofiar ,krwią mordercy.
a w tłumie ludzi pełną piersią oddychający.
Nie widać tego co ukryte w ich środku.
Lecz tylko dwoje tej prawdy się dowie.
Okręty tonące litrami wody zalanej.
Ich miejsce już dawno w równinie abisalnej.
Nad oceanem ciemne chmury, sztormy i wiry.
Nie mogą odetchnąć ani chwili, szarpani.
Własnymi kończynami na strzępy porozrywani,
A ja w nurcie rwącym prądom dać się nie chcę,
On czeka na chwilę, gdy puścić okręt mój zechcę.
Blisko portu mój statek, a pod nim kotwica.
To ona ratuje mój ostatni kawałek życia.
A oni w sztormach toną wciąż w bezdechu.
Zignorowali go, i wypłynęli na ocean grzechu.
Andrzej Skatuła, kl. 4e T
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