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  W numerze m.in.: 
 

 Wydarzenia z życia szkoły 

 O sporcie szkolnym 

 Wywiad z Panem Andrzejem    

Biskupem 

 Fotoreportaż studniówkowy 

 Nasze pasje 

 Zdjęcia absolwentów 

i wiele więcej… 

20.12.2017 - nowe książki w bibliotece 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa; 

24.01.2018 - Paweł Iwańczyk laureatem 
projektu profilaktycznego; 

30.01.2018 - uczniowie z Francji na prakty-
ce w Raciborzu; 

29.02.2018 - zajęcia sportowe i pokazy 
fizyczne dla dzieci; 

12.02.2018 - nasi uczniowie na nartach 
w Beskidach; 

14.02.2018 - walentynkowy quiz w biblio-
tece; 

22.02.2018 - nasza redakcja w „Nowinach 
Raciborskich”; 

15.02.2018 - 1 m. „Mechanika” w miej-
skich rozgrywkach badmintona; 

1.03.2018 - szkolne konkursy językowe; 

4.03.2018 - „IRREALIS” znów na scenie; 

7.032018 - „IT English Contest” - kolejna 
edycja konkursu dla szkół ponadgimnazjal-
nych; 

8.03.2018 - Dzień Kobiet w „Mechaniku”; 

9.03.2018 - I m. w finale rejonowym 
w koszykówce; 

12.03.2018 - „Mechanik” mistrzem Racibo-
rza w Piłce Siatkowej Szkół Ponadgimna-
zjalnych ; 

21.03.2018 - udział „Mechanika” 
w „Licealiadzie Pływackiej” w Rybniku; 

16.03.2018 - Matematyczne Dni 
„Mechanika”;  

21.03.2018 - Dni Otwarte; 

27.03.2018 - sukcesy naszych siatkarzy 
w Żorach; 

5.04.2018 - I m. Aleksandra Ostrowskiego 
w konkursie Politechniki Śląskiej  
„Elektronika by żyło się łatwiej”; 

7.04.2018 - złoty medal dla Patryka Ogo-
nowskiego o III Puchar Polski No-Gi;  

9.04.2018 - wyjazd  praktykantów do Nie-
miec i Francji;  

11.04.2018 - VII edycja szkolnego konkur-
su prac uczniowskich;  

14.04.2018 - Jan Fiołka zdobywa wyróżnie-
nie  na etapie rejonowym OKR; 

15.04.2018 - obchody Światowego Dnia 
Trzeźwości; 

27.04.2018 - uroczyste pożegnanie matu-
rzystów. 

To wydanie gazetki powstało 

z myślą o Was, maturzyści. 

Przed Wami trudne podsumo-

wanie wiedzy, którą zdobywaliście przez cztery lata. 

Kształciliście się, osiągaliście sukcesy oraz oddawa-

liście się pasjom. Oby to przekuło się na zdaną ma-

turę. 

Może po latach chętnie obejrzycie galerię wybit-

nych uczniów „Mechanika” i przypomnicie sobie 

kolegów ze swojego rocznika. Życzę Wam wszyst-

kiego dobrego w następnym etapie Waszego życia.
  

Redaktor naczelny  

Od redakcji 

Zza dyrektorskiego biurka... 

Wszystko, co ma 
swój początek, ma 
też swój koniec. 
Niedawno zaczynali-
ś c i e  n a u k ę 
w „Mechaniku” peł-
n i  o b aw,  a l e 
i ciekawości. Dzisiaj 

w pewnym sensie znowu jesteście pełni 
obaw i ciekawości zarazem. Tyle że nie są 
to uczucia związane z „Mechanikiem”, bo 
szkołę znacie już bardzo dobrze. Nieznane 
jednak znowu przed Wami. I tak to już bę-
dzie się pojawiać co jakiś czas. Jak tylko 
„oswoicie” to, co nowe, pojawią się kolejne 
wątpliwości, niepewność i ciekawość świa-
ta. Zawsze tak naprawdę będziecie 
w sytuacji wędrowca. I nie dajcie sobie tego 
odebrać, gdyż wędruje się zawsze do źródeł, 
do tego, co wartościowe, co ważne. 

I nie zapominajcie o marzeniach. Bez 
nich trudno by było przetrwać. Nawet jeśli 
wydaje się, że to utopia. Bo jak żyć bez wi-
zji dobrego świata, bez nadziei, że dobry 
świat jest możliwy. Jedną ze współczesnych 

utopii jest wizja  elektronicznej wioski: 
„Oplećmy cały świat siecią komputerową, 
a wszyscy będą równi, bogaci i szczęśliwi”. 
Nie będą, bo komputer jest tylko narzędziem 
komunikacji. Trzeba jeszcze umieć z tego 
narzędzia korzystać i  trzeba mieć coś do 
przekazania innym. I mam nadzieję, że to 
coś  znaleźl iście  podczas  nauki 
w „Mechaniku”.  

Chciałbym też, byście cenili sobie wol-
ność. Wolność, która jest wyzwaniem, 
umiejętnością myślenia. Byście byli ludźmi 
wolnymi, jak definiował to Josif Brodski:  
Człowiek wolny różni się od człowieka znie-
wolonego właśnie tym, że w wypadku kata-
strofy, niepowodzenia, klęski nigdy nie ob-
winia okoliczności, kogoś innego, władzy – 
on obwinia samego siebie. Człowiek zniewo-
lony zawsze uważa, że ktoś jest winien temu, 
co się stało.  

Starajcie się o tym pamiętać. To znacznie 
lepsza postawa niż nieustanne narzekania na 
wszystko i wszystkich. 

I to by było na tyle...  
 

Dyrektor szkoły Sławomir Janowski 

 

CKZiU Nr 2 „Mechanik” w Raci-
borzu kontynuuje projekt pn. 
„Podniesienie jakości i atrakcyj-
ności kształcenia zawodowego 

w CKZiU Nr 2 „Mechanik”. Przeprowadzono zajęcia z doradztwa zawodowego, 10 uczestni-
ków ukończyło certyfikowany „Kurs CISCO Network Academy IT Essentials”, 10 uczniów 
i 1 nauczyciel ukończyli kurs „CISCO-CCNA Routing and Switching". Wszyscy uczestnicy 
otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje.  

22 uczniów wzięło udział w pierwszym etapie staży i praktyk zawodowych. Odbyły się one 
w następujących firmach: PGNIG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A. Oddział 
"Racibórz", Koltech Sp z o.o. w Raciborzu, OSTROG.NET J.Wałęga & M. Musioł Sp.J. 
w Raciborzu, Concept Automatic w Raciborzu, EMA-Brzezie Sp. z o.o. w Raciborzu oraz Sile-
sia Press w Czernicy. Staże i praktyki będą kontynuowane w trakcie wakacji.  

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 
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Redakcja „Mechanika” w „Nowinach” 

22 marca odwiedziliśmy siedzibę „Nowin Racibor-
skich”. Redaktor naczelny portalu – pan Paweł Okulow-
ski (absolwent „Mechanika”) oprowadził nas i opowie-
dział o kulisach tworzenia gazety i portalu. Zapoznali-
śmy się z redakcją oraz dostaliśmy wskazówki, dotyczą-
ce funkcjonowania prasy. Najważniejszy jest zgrany 
zespół dziennikarzy, który musi mieć z sobą dobry kon-
takt, mimo iż każdy z osobna pracuje w swoim dziale. 
Grafik układa materiały w całość, pamiętając o spójnej 
kompozycji.  

Poznaliśmy również historię Nowin Raciborskich,  
jak zmieniały się one na przestrzeni lat. Interesujące 
również było to, w jaki sposób redakcja jest na bieżąco 
z wydarzeniami lokalnymi oraz na jakiej zasadzie dzia-
łają prawa autorskie. Dzięki temu spotkaniu zespół 
szkolnych redaktorów jest gotowy do tworzenia kolejnej 
gazetki  w nowym wydaniu. 

Andreas Posmyk, 3f T 

Z życia szkoły  
(pełne informacje znajdziecie na stronie www.mechanik.rac.pl.) 

I miejsce w konkursie „Elektronika by żyło się łatwiej” 

5 kwietnia w Gliwicach odbył się finał 
konkursu „Elektronika by żyło się łatwiej”. 
Mimo ostrej rywalizacji Aleksander 
Ostrowski z klasy 4a T zajął I miejsce. 
Jego „Miernik zużycia LPG” oparty o 32-
bitowy mikrokontroler STM32 pokonał 
wiele innych efektownych prac młodych 
konstruktorów. 
Nagrodą za I miejsce jest roczne stypen-
dium dla Aleksandra oraz 6 sterowników 
LOGO firmy Siemens dla szkoły. Konkurs 
został zorganizowany przez Instytut Elek-

troniki Wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki 
Śląskiej, miesięcznik Elektronika Praktyczna oraz firmy: Siemens i KA-
MAMI. Gratulujemy! 

Mechaniczny by Night! 

26 marca w popołudniowych godzinach wraz 
z kolegami z „MECHANIKA” wybraliśmy się na pod-
bój Politechniki Opolskiej. W 4-osobowych drużynach 
przechodziliśmy pomiędzy salami dydaktycznymi i la-
boratoriami Wydziału Mechanicznego wykonując zada-
nia czy rozwiązując zagadki związane z różnymi nauka-
mi technicznymi. 

Musieliśmy m.in. wykonać model skrzydła, konstruk-
cję wg określonych wymagań, wykazać się umiejętno-
ścią badania wody, sterowania dronem, a nawet analizą 
pomiarów zużycia paliwa. Ostatnia konkuren-
cja  wymagała sporo sprawności. Naszym zadaniem 
było przeniesienie jak największej ilości wody ze zbior-
nika do pojemnika za pomocą Śruby Archimedesa. Na-
szą szkołę reprezentowały dwie zwycięskie drużyny 
w składzie: 

Miejsce I – „MECHANICY  RACIBÓRZ”: Patryk 
Marcalik 3d T, Szymon Gaczyński 3d T, Beniamin Sta-
niek 3f T, Mateusz Tomala 3f T, (op.  Szymon Kuźmiń-
ski) 

Miejsce III – „SJ-TEAM”: Natalia Nienartowicz  1b 
T, Kacper Sobek  2b T, Grzegorz Dreszer  3b T, Witold 
Głogowski  4e T (op.  Patrycja Kozak). 

 Wydarzeniu towarzyszył nastrój rywalizacji i zaba-
wy. Wieczór zakończył się około godziny 22 prezenta-
cją punktów z kolejnych zadań i wręczeniem nagród. 

Kacper Sobek, 2b T Szkolny Konkurs Prac Uczniowskich 

11 kwietnia w naszej Szkole odbył się Konkurs Prac Uczniowskich. 
Uczniowie zaprezentowali 18 wykonanych przez siebie prac: od rege-
neracji starych motorowerów poprzez urządzenia elektroniczne, pro-
gramy informatyczne a także pojazd terenowy. Wszystkie prace pre-
zentowały wysoki poziom techniczny. 

       Tradycyjnie w marcu szkoła 
otwarta jest dla gimnazjalistów, 
których staramy się w ten sposób 

zachęcić do kontynuowania nauki w CKZiU. Zaangażowanych jest wiele 
osób, ponieważ chcemy jak najlepiej przyjąć naszych gości. Gimnazjali-
ści uczestniczą w ciekawych pokazach i doświadczeniach. 

„Mechanik” z pewnością jest świetną ofertą dla młodzieży zaintereso-
wanej zagadnieniami technicznymi. 

Dni Otwarte „Mechanika” 



 

Co w sporcie szkolnym piszczy... 

Ten rok szkolny rozpoczęliśmy wyjątkowo. Mechanik zo-
stał zaproszony na Wojewódzką Inaugurację Sportowego Ro-
ku Szkolnego, która odbyła się w Dąbrowie Górniczej. Nasza 
szkoła zajęła czwarte miejsce w podsumowaniu Wojewódz-
kiego Współzawodnictwa Sportowego o Puchar Śląskiego 
Kuratora Oświaty. Okazały puchar, który otrzymaliśmy za to 
osiągnięcie, to przede wszystkim dowód wysokiego poziomu 
aktywności fizycznej naszych podopiecznych. Wszechstron-
ność uczniów „Mechanika” pozwala na udział we wszystkich 
organizowanych zawodach i zajmowania czołowych lokat. 

W bieżącym roku szkolnym nasi sportowcy dostarczyli 
nam sporo emocji a przede wszystkim radości z osiągniętych 
sukcesów. Siatkarze, wygrywając kolejno organizowane tur-
nieje w mieście, regionie a nawet w Czechach, mogą się po-
chwalić drugim miejscem w półfinale wojewódzkim. Rozpę-
dzeni koszykarze okazali się nie do zatrzymania przez druży-
ny innych szkół w naszym rejonie. Dotarli już do półfinału 
wojewódzkiego. Tam zajęli drugie miejsce. W piłce ręcznej 
zmorą jest ekipa z „Budowlanki”, która jest przed nami i zaj-
muje pierwsze miejsce. Nie udało się naszym reprezentantom 
wrzucić przeciwnikowi odpowiedniej ilości goli. Budowlańcy 
wykorzystali swoją profesję i stanęli przed swoją bramką mu-
rem. Nie przejmując się tym i trzymając się słów piosenki 
Kaczmarskiego planujemy zwycięsko wyjść z kolejnej po-
tyczki z tą drużyną. Z niecierpliwością wpatrujemy się 
w boiska piłkarskie. Pod dachem w Halowym Turniej Piłki 
Nożnej byliśmy najlepsi. Czekamy zatem aż trawa się zaziele-
ni i o tytuł mistrza regionu powalczy nasza reprezentacja pił-
karzy. 

W sportach indywidualnych wypadamy również całkiem 
nieźle. Od naszych lekkoatletów okazali się lepsi tylko 
uczniowie z tzw. SMS-u, gdzie mają klasy sportowe o profilu 

lekkoatletycznym. Podobna była sytuacja w przypadku zawo-
dów pływackich. Natomiast w tenisie stołowym jest progres. 
W tym roku do zwycięstwa zabrakło nam już tylko trzech 
lokat. W badmintonie byliśmy the best i czekamy na udział 
naszych uczniów w wojewódzkiej fazie finałowej. 

To, że z dumą możemy pisać o tym wszystkim, jest niewąt-
pliwie zasługą naszych uczniów, którzy dobrze  przygotowa-
ni, godnie reprezentują naszą szkołę na wszystkich tych zawo-
dach. Spora część tych reprezentantów to uczniowie klas koń-
czących karierę  w „Mechaniku”, ponieważ już niedługo dołą-
czą do grona naszych absolwentów. Chcemy zatem w tym 
miejscu podziękować tym osobom, które swoim zaangażowa-
niem i wysiłkiem wpisali się w sportową historię 
„Mechanika”. Do podziękowań dołączamy również życzenia, 
by w następnym etapie swojego życia potrafili znaleźć czas na 
aktywność fizyczną i odnosili kolejne sukcesy, stawiając 
przed sobą określone cele.    

   Tomasz Gajda 

Nasi uczniowie na praktykach w  Brunszwiku i Nantes 

Od 9.04.2018 r. dziesięciu mechatroników rozpoczęło prakty-

kę zawodową w niemieckim Brunszwiku, a dwaj informatycy 

pojechali do Nantes we Francji. Uczniowie mają okazję zdo-

być nowe doświadczenia zawodowe - i nie tylko, dzięki reali-

zowanemu projektowi ERASMUS+ pt: „Technik w unijnej 

firmie-szansa na start zawodowy”. 

W czasie miesięcznego stażu zagranicznego w Niemczech 

(zawodowej praktyki miesięcznej) nasi uczniowie nauczą się 

m.in programowania sterowników Siemens S7  oraz zdobędą 

doświadczenia w montażu układów elektroniki precyzyjnej. 

Zabawa z edukacją w tle… 

Pierwszy poniedziałek ferii zimowych, godzina 9:00. Co o tej 
porze mogą robić uczniowie Mechanika? 

Wreszcie odespać? Oddawać się zimowemu szaleństwu na 
śniegu? A może zwyczajnie grać w gry komputerowe? Pewnie 
mogą. 

Jednak spora część nie potrafi rozstać się ze szkołą i nie mam 
tu na myśli tych, którzy zdają właśnie egzaminy zawodowe. 

Pod okiem pani Joanny Stankiewicz, pani Patrycji Kozak 
oraz pana Szymona Kuźmińskiego odbyły się zajęcia sportowe 
i pokazy fizyczne dla dzieci. 

Kolejny raz wraz z kolegami pokazaliśmy, że nauka przez 
zabawę jest wciągająca i przyjemna.  

Kacper Sobek, 2b T 
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Praca na rzecz szkoły 

Patryk Buchcik 4a T - skarbnik szkoły 2014/2015, zastępca prze-

wodniczącego szkoły 2015/2016, przewodniczący szkoły 2016-

2018; 

Szymon Kubala 4a T – zaangażowanie w Narodowy Program Roz-

woju Czytelnictwa; 

Dni Otwarte  -  Patryk Buchcik, Sebastian Krupa - 4a T, Piotr Afa, 

Mateusz Bauerek, Grzegorz Cieślik, Robert Filip, Michał Gór-

ny, Michał Mrugała, Patryk Palenga, Adrian Reś, Gottfrid Szy-

miczek - 4d T,  Witold Głogowski, Robert Sczyrba, Dawid Leks, 

Rafał Kolar,  Marcin Przybyła, Marcel Sobocik - 4e T; 
Festiwal Perspektyw - Patryk Buchcik, Daniel Guga, Sebastian 

Krupa - 4a T,  Szymon Kubala, Michał Mrugała, Patryk Palenga, 

Adrian Reś - 4d T; Dominik Chory, Rafał Kolar - 4e T;  Witold 

Głogowski, Rafał Kolar, Marcin Przybyła, Dawid Leks - 4e T;  

Modernizacja sieci szkolnej - Marek Bauer, Damian Czogała, 

Mateusz Klimsza, Michał Król, Krzysztof Paniczek - 4f T; 

Administrowanie szkolną siecią komputerową - Damian Czoga-

ła, Mateusz Klimsza, Krzysztof Paniczek, wsparcie techniczne - 

Jacek Janowski, Mateusz Krasowiak, Michał Król - 4f T; 
Akademie szkolne - Krzysztof Paniczek (Irrealis) i Adrian Tomań-

ski; Paweł Filip 4cT, Jacek Janowski, Wiktor Utracki, Patryk Krut-

ki, Sebastian Fogt, Dawid Marcinek,  Kamil Muszalik, Paweł Cy-

gler, Michał Błachut - 4f T- jubileusz 70-lecia; 

Praca w gazetce szkolnej: Ewa Zielonka, Paweł Filip, Jan Pod-

górski, Kamil Jureczka - 4c T, Andrzej Skatuła - 4eT; 
Administracja witryną SKT - Dariusz Chrubasik, Amadeusz 

Dróżdż - 4c T. 

Sukcesy w innych dziedzinach 

Andrzej Mika 4a T,  Piotr Afa, Patryk Palenga 4d T - indeks PWSZ 
w Raciborzu z języka niemieckiego; 

Andrzej Mika 4a T - udział w II etapie Olimpiady z Języka Niemiec-
kiego, 

Piotr Afa 4d T - czterokrotny zdobywca tytułu mistrza szkoły w j. nie-
mieckim; 

Kacper Kaleta 4c T -  I m. w konkursie „School Master of English”; 

Ewa Zielonka, Kacper Kaleta - 4c T, Marek Plinta - 4f T - najczę-
ściej na podium konkursu o tytuł mistrza szkoły z j. angielskiego; 

Dominik Święty 4a T - I m. w konkursie ,,Zaprezentuj swój bizne-
splan", 2017; 

Szymon Kubala 4d T - najaktywniejszy czytelnik, zaangażowany się w 
realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w szkole, 2 m. 
w konkursie MiPBP w Raciborzu nt. twórczości Stephena Kinga; 

Łukasz Gałeczka 4d T - najaktywniejszy czytelnik; 

Irrealis: Robert Filip, Szymon Kubala, Sławomir Pawełkiewicz; 

Adam Matuszek 4c T - udział w Beats For Love – międzynarodowym 
technofestiwalu w Ostrawie; 

Witold Głogowski 4e T - 8 miejsce na ogólnopolskim konkursie histo-
rycznym „Konflikty zbrojne po II wojnie światowej” w Katowicach; 

Paweł Cygler 4f T - wielokrotny laureat Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej (II m. 2016 w woj., finalista etapu krajowego 
OTWP. 3 m. w konkursie „Zaprezentuj swój biznesplan”; 

Udział w debacie oksfordzkiej na Zamku Piastowskim: Marek Bauer, 
Jacek Janowski, Michał Król, Wiktor Utracki oraz Mateusz Klimsza i 
Krzysztof Paniczek - 4f T. 

       

  Daniela Dziedzic Marek Bauer Michał Mrugała Piotr Afa Szymon Pluta 

       

Patryk Palenga Kamil Czop Krzysztof  Paniczek Krzysztof  Kowaczek Tobiasz Wiesiołek Wiesław Sobolewski Rafał Kolar 

       

Krzysztof Kocjan Mateusz Stoś Sebastian Durlak Michał Mróz Patryk Ogonowski Tomasz Burban Dominik Błaszczok 

       

Dawid Wilczek Beniamin Staniek Dominik Halamoda Paweł Majer Rafał Miczek Kamil Jureczka Jakub Danowski 

PRIMUS 

INTER 

PARES 
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- Ile lat pracuje pan w szkole? 

Nie jest to na pewno rekord „Mechanika”, 
ale 32- letni staż pracy nauczycielskiej to 
całkiem przyzwoity wynik. 

- Czy pamięta Pan jakichś konkretnych 

uczniów z tych lat? 

Używając stylistyki wojskowej uzbierałby 
się niezły pułk i wszystkich pamiętam z tzw. 
nazwiska. Ponieważ jednak mógłbym kogoś 
pominąć, nie będę wymieniał nikogo. Poza 
tym wszyscy moi uczniowie to niezłe 
„giganty” i „oryginały”. Przeciętnych prze-
cież bym nie zapamiętał. 

- Czy lubi Pan swoją pracę? 

Gdybym nie lubił to minione 32 lata stano-
wiłyby niezłą Golgotę, a „krzyż edukacyjny” 
już dawno by mnie powalił. Tymczasem 
mam się dobrze i trochę się martwię, że na 

horyzoncie i to coraz wyraźniej jaśnieje mi 
emeryturka. 

- Czy ma Pan swoich ulubieńców? 

Oczywiście! Są nimi wszyscy uczniowie, 
z którymi mam zajęcia. Znalazłoby się też 
kilkudziesięciu, których nie uczę. 

- Czy ma Pan dobre stosunki z uczniami? 

„Jak najlepsze, wręcz doskonałe”. Tak odpo-
wiadają pewnie wszyscy nauczyciele, a jaka 
jest prawda? Otóż rzecz jest względna ni-
czym teoria Einsteina i zależy od czasu 
i przestrzeni. 

- Kiedy myśli Pan o „Mechaniku” to … 

Widzę niewygasłą sztafetę młodych, przed-
siębiorczych, utalentowanych wychowan-
ków szkoły, świetnie radzących sobie 
w dorosłym życiu; widzę cienie moich 
wspaniałych koleżanek i kolegów - po dru-
giej stronie istnienia.  Widzę siebie, który 
chce wierzyć, że nikogo nie skrzywdził 
i  niczego nie musi się wstydzić. Widzę 
szkołę, która JEST i BĘDZIE ! 

- Czym jest dla Pana grupa IRREALIS? 

To cudownie utalentowane i ukochane, cho-
ciaż „krnąbrne dziecko”. Jego wychowanie 
daje mi wiele radości, a sukcesy smakują jak 
olimpijskie złoto. Jestem dumny z tego ze-
społu teatralnego, napisałem dla niego 46 
sztuk i ciągle jeszcze mi mało. Przy okazji 
mały apel: 
Zapraszam do nas wszystkich , którzy chcą 
bawić się w sztukę aktorską i podkreślam, że 
jesteśmy jedyni w powiecie. A tak w ogóle 
MECHANIK GÓRĄ, również w humani-
stycznej wrażliwości. 

- Jakie ma Pan plany na dalsze etapy ży-

cia? 

Jak się ma trochę latek, to z planami trzeba 
ostrożnie, żeby nie rozbawić NAJWYŻSZE-
GO. 
 Okręt pracy zawodowej z wolna dobija do 
portu, ale przecież płynie wciąż mój IRRE-
ALIS, wciąż jeszcze mi się najzwyczajniej 
chce chłonąć życie i być blisko młodych 
i z młodymi. 

Wywiad z panem  

Andrzejem Biskupem 

Działalność charytatywna na rzecz  
społeczności raciborskiej: 

Ewa Zielonka, Dariusz Chrubasik - 4c T, Piotr Afa, Grzegorz 

Basior, Mateusz Bauerek, Przemysław Burek, Mateusz Krasicki, 

Szymon Kubala, Michał Mrugała, Patryk Palenga, Sławomir 

Pawełkiewicz, Gottfrid Szymiczek, Tobiasz Wiesiołek - 4d T, 

Paweł Cygler, Michał Gabor, Michał Błachut, Adrian Tomański, 

Dawid Koper, Szymon Trzeciakowski, Michał Król, Marek Bau-

er, Wiktor Utracki, Jacek Janowski, Dariusz Granieczny , Nils 

Przybyła, Sebastian Fogt, Marek Świrzewski - 4f T. 
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Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych 

4a T: Patryk Buchcik -  LA, piłka nożna, piłka siatkowa, 

4c T: Paweł Słysz - LA, badminton, Kamil Jureczka -  piłka siatkowa, 
Dawid Wilczek -  LA, 

4d T: Michał Janoch - piłka  ręczna, Grzegorz Basior, Michał Mrugała 
-  pływanie, 

4e T: Rafał Kolar, Seweryn Franiczek, Dominik Chory- piłka  ręczna, 
Marcin Przybyła - LA, Witold Głogowski. - zawody  strzeleckie, Mar-
cin Przybyła - pchnięcie kulą, 

4f T: Dawid Koper, -  LA, Patryk Krutki -  LA, piłka nożna, Michał 
Gabor, Marek Swirzewski - piłka nożna. 

Wielokrotny udział w pokazach fizycznych podczas Raciborskich 
Dni Nauki i Techniki, Dni   Otwartych, Nocy Spadających Gwiazd, 
Zamkowej Nocy z Duchami,  pokazy fizyczne dla najmłodszych 

uczestników projektu „EduScience”:  

Beniamin Parczewski, Aleksander Ostrowski, Patryk Buchcik, Seba-
stian Krupa - 4a T, Paweł Filip, Ewa Zielonka, Dawid Wilczek - 4c T,  
Witold Głogowski, Rafał Kolar - 4e T, Piotr Afa, Michał Mrugała, 
Patryk Palenga, Adrian Reś, Grzegorz Cieślik, Robert Filip, Szymon 
Kubala, Gottfrid Szymiczek - 4d T, Jacek Janowski, Filip Raciborski - 
4f T. 

Honorowi krwiodawcy 

4c T: Kacper Kaleta, Kamil Marks, Paweł Filip, Ewa Zielonka;  

4d T: Przemysław Burek, Wojciech Jędrusiak, Szymon Kubala, To-
masz Neuman, Piotr Afa,  Grzegorz Cieślik; 

4e T: Witold Głogowski. 

Osiągnięcia techniczne 

Aleksander Ostrowski,  4a T - wyróżnienie w ogólnopol-
skim konkursie „Elektryzująca Pasja” we Wrocławiu, udział 
w II  etapie Olimpiady Wiedzy Technicznej, 3 m. na IV Fe-
stiwalu Młodych Naukowców,  I miejsce w ogólnopolskim 
konkursie "Elektronika by żyło się łatwiej", organizowanym 
przez Politechnikę Śląską w Gliwicach;  

Sebastian Krupa 4a T - wyróżnienie w Festiwalu Młodych 
Naukowców w ZST Rybnik; 

Adam Matuszek 4c T - II miejsce w Festiwalu Młodych 
Naukowców w ZST Rybnik, I miejsce w szkolnym konkursie 
prac uczniowskich; 

Kamil Gołąbek 4e T - III miejsce w Festiwalu Młodych 
Naukowców w ZST Rybnik;  

Marek Bauer 4f T - wyróżnienie w ogólnopolskim konkur-
sie programowania w Piotrkowie Trybunalskim; 

Michał Król 4f T - wyróżnienie w konkursie programistycz-
nym z nagrodą w postaci stażu w firmie Euvic; 

Dariusz Chrubasik, Mariusz Kauczor 4c T - III m. w ryb-
nickim konkursie pn. „Uzależnienia” na tytuł najlepszego 
webmastera. 

Praca i zaangażowanie w lokalnych OSP 

Piotr Afa, Grzegorz Cieślik, Robert Filip, Tobiasz Wiesiołek, 4d T,  
Paweł Cygler, Jacek Janowski, Dawid Marcinek, Kamil Muszalik - 4f T 

(nagrodzeni za sprawne udzielenie kobiecie pierwszej pomocy). 

Wywiad przeprowadził: Piotr Aksman, 1f T 
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Rysowa-
nia zaw-

sze uczyłam się sama, lecz wiele zawdzię-
czam nauczycielowi plastyki w gimna-
zjum. Mimo że nie nauczył mnie żadnych 
nowych technik rysowniczych, to dzięki 
niemu uwierzyłam w swoje umiejętności 

i postanowiłam je ciągle 
doskonalić.  

 
Największą przyjem-
ność sprawia mi ryso-
wanie postaci z japońskich se-
riali animowanych i gier mmor-
pg. Moim marzeniem, do które-
go ziszczenia będę dążyć po 
maturze jest zostanie koncept-
artystą. 
 

Ewa Zielonka, 4c T         

 Pamiątkowe zdjęcia absolwentów 
Nasze pasje 
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kl. 3a Z - elektryk/ ślusarz, wych. mgr Franciszek Baraniuk  

kl. 3b Z - mechanik pojazdów samochodowych/blacharz  

wych. mgr Jan Unger 

kl. 3c Z - ślusarz, wych. mgr Damian Sergiel  

kl. 3d Z - ślusarz, wych. mgr Anna Olender  

Rys. Kacper Tomczak, 1b T 

W sierpniu 2015 roku powstał pomysł, aby do mojego trójkołowego 

roweru dodać silnik elektryczny. Jako że profesjonalna elektryfikacja 

roweru, jak i akumulatory są drogie, postanowiłem sam wykombino-

wać napęd do roweru. Zakupiłem silnik elektryczny 250 W, 24V 

z przekładnią, ponieważ miejsce na tylnej osi było zbyt ograniczone 

na zastosowanie wielkiego koła zębatego dla uzyskania odpowiednie-

go przełożenia. Wał silnika wychodzi już z przekładni, która posiada 

przełożenie prawie 1:10, co daje według danych producenta 7 nm 

momentu obrotowego, pozwala to na bezproblemowy uciąg i mnie, 

i pojazdu. Jest oczywiste, że im wyższe przełożenie, tym mniejsza 

prędkość maksymalna,  rower osiąga 17 km/h. Za zasilanie odpowia-

dają dwa akumulatory żelowe AGM o pojemności 20 Ah połączone 

szeregowo (24 V), co przy średnim obciążeniu silnika, który wtedy 

pobiera ok. 10 A powoduje, że taki akumulator wystarcza teoretycznie 

na 2 godziny jazdy, czyli rower posiada zasięg około 34 km. Za stero-

wanie silnika odpowiedzialny jest mały, prosty gotowy układ  AVT kit 

735, którego sercem jest układ scalony 1394 i tranzystor mosfet 

o dużej wytrzymałości prądowej około 300 A. Za pomocą potencjo-

metru możliwa jest kontrola prądu przepuszczanego przez MOSFET 

i w ten sposób możemy 

zwiększać bądź zmniej-

szać prędkość obrotową 

silnika. Kluczową sprawą 

w całym projekcie było 

umożliwienie jazdy peda-

łujac bez silnika lub razem 

z silnikiem, aby go odcią-

żyć. Zastosowany został 

drugi wolnobieg z bmx 

i wolnobiegi z silnika, 

które są od siebie zależne, 

dzięki temu włączony 

silnik nie obraca pedałami.  

Pracy było dużo, całość 

udało mi się sfinalizować 

w lutym 2016 roku.  
 

Adam Matuszek, 4c T 



 

Maturzysto, maturzysto! 
Nie trać nadziei na przyszłość! 

Zdasz ten ważny egzamin 
i wnet ułoży się wszystko! 

 
Maturzysto, maturzysto! 

Nie trać w trudnych chwilach 
głowy! 

Aby na maturze ustnej 
nie zabrakło Ci mowy... 

Maturzysto, maturzysto! 
Bramy życia już otwarte, 
wykorzystasz możliwości 
i odwrócisz swoją kartę. 

 
Maturzysto, maturzysto! 

I choć pójdziesz w świat wesoło, 
chociaż znikniesz gdzieś  

bez słowa, 
jeszcze zatęsknisz za szkołą! 

Zespół redakcyjny:  
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Redaktorzy:  

Dawid Skrobek, Kacper Tomczak, Karol Dastig, Natalia Nie-

nartowicz, Paweł Iwańczyk, Piotr Hołownia, Piotr Aksman 

Redaktor techniczny: Andreas Posmyk  

Zdjęcia: Piotr Swoboda, archiwum szkolne,  

Sebastian Węgorowski - studniówka, 

Dziennik Zachodni  - zdjęcia grupowe klas technikum 

Opiekunowie: Teresa Paskuda  

Aldona Krajewska 

 

kl. 4f T technik informatyk 

wych. mgr  Anna Nowak-Malcherek 

kl. 4e T technik elektryk  

wych. mgr inż. Marcin Doczumiński 

kl. 4d T - technik mechatronik  

wych. mgr Andrzej Biskup 

kl. 4c T  - technik informatyk  

wych. mgr Dorota Cyron 
kl. 4a T  - technik mechanik/technik elektronik  

wych. mgr inż. Malgorzata Jończyk 
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Karol Dastig, 3f T 


