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     Z przy-

jemnością 

chcę wam 

przedstawić pierwszy numer gazetki 

szkolnej ,,Mechanik” w tym roku szkol-

nym. W numerze zobaczycie: zdjęcia 

pierwszoklasistów, relację z EXPO, frag-

menty scenariuszy z akademii szkolnych, 

grafiki i rysunki uczniów. Ten numer jest 

dla mnie również wyjątkowy, ponieważ 

będzie on moim ostatnim. Kończę klasę 

maturalną i przekazuję pałeczkę nowemu 

redaktorowi naczelnemu - Pawłowi Iwań-

czykowi. 4-letnia praca w gazetce była 

dla mnie szczególnym okresem, dlatego 

też nowemu redaktorowi naczelnemu 

życzę jak najwięcej  sukcesów i mam 

nadzieję, że gazetka stanie się jeszcze 

lepsza. Chciałbym również podziękować 

całej ekipie, z którą pracowałem przez 4 

lata, oraz naszym opiekunkom - paniom: 

Teresie Paskudzie, pani Aldonie Krajew-

skiej i pani Helenie Dradze, które przez te 

ostatnie lata tworzyły razem z redakcją 

kolejne numery.  

 Andreas 

  W numerze m.in.: 
 

· Wydarzenia z życia szkoły 

· Relacje z akademii szkolnych 

· O Festiwalu Perspektyw 

· Nieco kultury... 

· Pamiątkowe zdjęcia pierwszo-

klasistów 

· Nowe pracownie  

i wiele więcej… 

Od redakcji 

Witajcie, na początku mojej „kadencji” redaktora naczelnego „Mechanika”, chciał-

bym podziękować, że zdecydowano powierzyć mi tak ważne stanowisko. Liczę, że 

przez następne lata zdołam dorównać biegłości w posługiwaniu się słowem, jak 

i profesjonalizmowi moich poprzedników. Nie każda szkoła może się poszczycić po-

siadaniem własnej gazetki, nasza zaś posiada jej długą tradycję wywodzącą się od 

starego „Wścibusia”. W dzisiejszych czasach komputeryzacja znacznie uprościła do-

stęp do informacji oraz ich uwieczniania, przez co pojawiają się opinie o bezużytecz-

ności gazet, mimo to dla nas gazeta szkolna jest swego rodzaju symbolem. Na koniec 

już dodam coś od Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, którego miałem okazję poprosić 

o słowo dla uczniów naszej szkoły: „Uczcie się, bo warto”. Dziękuję i życzę miłej 

lektury.  
Paweł 

  Kolejny raz zapra-

szam Was do lektu-

ry naszej szkolnej 

gazetki. Cieszy 

bardzo fakt, że są 

wśród nas ludzie, 

którym się chce poświęcić swój czas, by 

tworzyć tę gazetkę, by podzielić się 

z Wami swoimi pasjami i poglądami, by 

przybliżyć życie szkoły. Jednocześnie 

dziękuję serdecznie dotychczasowemu 

redaktorowi naczelnemu – Andreasowi 

Posmykowi – za pracę w redakcji gazet-

ki. Życzę też wytrwałości i wielu znako-

mitych pomysłów przejmującemu stery 

naczelnego Pawłowi Iwańczykowi. 

Wszystkich zachęcam do lektury 

„Mechanika”. Znajdziecie w najnowszym 

numerze wiele ciekawych tekstów, infor-

macji o działalności Waszych koleżanek 

i kolegów – a mamy się czym chwalić. 

Dowiecie się też, jak zmienia się nasza 

szkoła. 

Cieszę się, że kolejny raz tak wiele 

osób wybrało naszą szkołę, jako tę, 

w której będą się uczyć.   Mam nadzieję, 

że mimo wielu trudności, drobnych 

i większych niepowodzeń, nie żałujecie 

podjętej kilka miesięcy temu decyzji. 

Liczę też, że aktywnie włączycie się 

w życie NASZEJ SZKOŁY. 

Maturzystom, dla których to nie tylko 

czas nauki, ale i – a może nawet przede 

wszystkim – czas studniówkowego balu, 

życzę wspaniałej zabawy i nabrania sił do 

dalszej, wytężonej pracy. 

Tak więc życzę wspaniałej lektury, 

wielu dyskusji, być może też sporów, 

wywołanych przez teksty autorów tego 

numeru. Redakcji wytrwałości (opie-

kunom także). Samorządowi kolejnych 

świetnych pomysłów i wytrwałości w ich 

realizacji. Dziękuję również wszystkim, 

którzy zaangażowali się w organizację 

tegorocznego Święta Szkoły oraz za tak 

liczny udział w związanych z tym dniem 

konkursach. Szczególne słowa podzięko-

wania kieruje do osób, które tak wspania-

le zaangażowały się w różne akcje chary-

tatywne, przede wszystkim przy Szla-

chetnej Paczce. Kolejny raz pokazaliście, 

że jesteście wspaniali i otwarci na potrze-

by innych osób. 

I to by było na tyle...  
 

Dyrektor szkoły Sławomir Janowski 

Zza dyrektorskiego biurka 

Krzysztof  Kowaczek stypendystą  

Prezesa Rady Ministrów 

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 

udział w akcjach: „Szlachetna paczka”, 

„Wyślij kredki do Afryki” oraz zakupili 

kartki świąteczne.  

Ofiarowana pomoc jest dowodem  

serdeczności, współczucia oraz ludzkiej 

solidarności.  



 

03.9.2018 - Powiatowa Inauguracja 
Roku Szkolnego; nagrody Starosty 
Raciborskiego dla P. Ogonowskiego, 
D. Bogdziewicza, J. Fiołki,  
A. Ostrowskiego; 

11-12.9.2018 - ENERGETAB 2018; 

26.9.2018 - Dzień Języków Obcych ; 

27-29.9.2018 - delegacja 
„Mechanika” na Ukrainie; 

1-3.10.2018 - wyjazd na Małą Fatrę; 

5.10.2018 - Konkurs „IT English”; 

8.10.2018 - „Mechanik” na Woje-
wódzkiej Inauguracji Sportowego 
Roku Szkolnego;  

12.10.2018 - obchody DEN; 

17-18.10.2018 - Festiwal Perspektyw; 

15-21.10.2018 - Ogólnopolski Ty-
dzień Kariery; 

22.10.2018 - wygrana w Finale Rejo-
nowym Tenisa Stołowego Chłopców;  

25.10.2018 - XVI Mistrzostwa Raci-
borza Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Piłce Siatkowej Chłopców Parami; 

26.10.2018 - pożegnanie uczniów  
w Brunszwiku; 

26.10.2018 - 2 i 3 miejsce 
„Mechanika” w Rejonowym Finale 
Sztafetowych Biegów Przełajowych; 

02.11.2018 - start akcji Czytaj.pl; 

09.11.2018 - „Mechanik” świętuje 
100-lecie Odzyskania Niepodległości; 

05.11.2018 - wyjazd uczniów na prak-
tyki zawodowe do Moguncji; 

14.11.2018 - Patryk  Ogonowski 
z 3bT nadal w medalowej formie; 

15.11.2018 - odznaczenia dla naszych 
nauczycieli: Marka Chroboka, Ignace-
go Szubryta i Piotra Sputa; 

16.11.2018 - „Szkolna Tolkienada”;  

19.11.2018 - „Mechanik” gości Wy-
dział Mechaniczny Pol. Opolskiej; 

24.11.2018 - udział VII w Ogólnopol-
skim Turnieju Maszyn Wiatrowych; 

26.11.2018 - pan Ignacy Szubryt Na-
uczycielem  na Medal! 

30.11.2018 - Święto Szkoły; 

6.12.2018 - Mikołaj w „Mechaniku”; 

12.12.2018 - Krzysztof Kowaczek 
odbiera stypendium Prezesa Rady 
Ministrów; 

13.12.2018 - uczniowie  z wizytą na 
Politechnice Opolskiej; 

11.12.2018 - „Mechanik” debiutuje 
w akcji „Szlachetna paczka”; 

19.12.2018 - udział w projekcie 
„Szkoła Młodych przedsiębiorców”; 

18.12.2018 - Adrian Himel zdobywa 
4m. w Olimpiadzie Wiedzy i Wartości 
w Sporcie.  
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Z wizytą w Straży Granicznej 

19 października 2018 r. uczniowie klasy 4f T 

udali się na spotkanie do Oddziału Straży Granicz-

nej w Raciborzu. W Sali Tradycji  mogli zobaczyć 

stroje, emblematy i odznaki noszone przez funk-

cjonariuszy w minionych latach. Na strzelnicy 

mogli poznać sprzęt i wyposażenie Straży Gra-

nicznej oraz spróbować swoich umiejętności 

w strzelaniu. 

12 i 13 grudnia młodzież odwiedziła podopiecznych 
Domu Pomocy Społecznej oraz Zespołu Szkół Spe-
cjalnych z przedstawieniem „Kolędnicy”.  

Szkolna Tolkienada 

Z okazji 45. rocznicy śmierci mistrza literatury 

fantasy biblioteka szkolna zorganizowała serię 

konkursów: konkurs wiedzy o autorze i jego twór-

czości,  konkurs na recenzję dowolnej książki 

J.R.R. Tolkiena oraz konkurs na prezentację mul-

timedialną poświęconą J.R.R. Tolkienowi. Mi-

strzem okazał się Mateusz Waniczek z klasy 2eT.  

Sukcesy sportowe „Mechanika” 

  2 m. w lekkoatletyce; 

  IV miejsce w wojewódzkim współzawod-
nictwie sportowym szkół o puchar  
Śląskiego Kuratora Oświaty; 

  tytuł Mistrza Raciborza Szkół Ponadgim-
nazjalnych w piłce nożnej;   

  1 i 2 m. w XVI Mistrzostwach Raciborza 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce  
Siatkowej Chłopców Parami;  

  wygrana w Finale Rejonowym Tenisa  
Stołowego Chłopców;  

  2 i 3 m. w Finale Rejonowym Sztafeto-
wych Biegów Przełajowych;  

  Patryk Ogonowski z medalami na   
Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach 
Europy w brazylijskim Ju-Jitsu;  

 zwycięstwo w 18 Turnieju Mikołajkowym 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce  
Siatkowej;  

 nasi badmintoniści na szóstym miejscu 
w województwie. 

Zebrał Andreas Posmyk, 4f T 

Uczniowie na miesięcznej praktyce w Moguncji 

Sukces „Mechanika” w „Szkole młodych przedsię-
biorców” - 1 i 2  miejsce oraz wyróżnienie. 

9 listopada odbyła się uroczysta akademia 
z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę.  

https://mechanik.rac.pl/aktualnosci-2018-2019/pozegnanie-uczniow-brunszwiku/
https://mechanik.rac.pl/aktualnosci-2018-2019/pozegnanie-uczniow-brunszwiku/
https://mechanik.rac.pl/aktualnosci-2018-2019/mechanik-swietuje-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci/
https://mechanik.rac.pl/aktualnosci-2018-2019/mechanik-swietuje-100-lecie-odzyskania-niepodleglosci/
https://mechanik.rac.pl/aktualnosci-2018-2019/badmintonisci-szostym-miejscu-wojewodztwie/
https://mechanik.rac.pl/aktualnosci-2018-2019/badmintonisci-szostym-miejscu-wojewodztwie/


 

Tekst: Małgorzata Różalska  

Wykonanie: Sebastian Weczerek, 

4f T 
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3 września odbyła się Powiatowa Inaugu-

racja Roku Szkolnego 2018/2019. 

Na uroczystość przybyły największe szy-

chy związane z oświatą w Raciborzu. Po 

części oficjalnej miała okazję  zaprezentować  

swoje zdolności nasza młodzież z klasy 2f, 

2b i 4f. Oto fragment scenariusza, uczeń kla-

sy maturalnej wymienia zalety „Mechanika”: 

  „Słuchejcie, szczególnie pierwszoklasiści, 
czas tu  leci jak porombany, ale to przeto, że 
sam było i je piyknie, że sam pora gryfnych 
dziołszek depto, że kożdy szfarnie łobleczony 
łazi, że nie ma  wiylkiego przimusu nauki.  
Sam moj opa i brat, co pochodzom ze Syryni 
łazili. 

  Som tu dwie budy: A i B i razym tych klas 
je kole siedymdziesiont. Pora z tych cimrów 
to są pracownie i musza wom prziznać, że są 
one fest  szykowne. Przi  kożdym falbanku 
w poniydziałek stoi  woda z zymf ogorkow, co 
by se szuler mogł wypić, jak go po dyskotece 
w chyrdolu suszy. Rechtory to rozumieją, bo 
pamiyntaja, jak oni tyż do budy łazili. Kożde 
piyntro  je ganc gynał takie same. Co roku 
szulery wybierają  samorzond szkolny, kiery 
funduje nowe lacze, żeby szulery mieli 
w czym deptać i żeby im nie ciongło po szła-
pach i przeto wszyscy sam przają dyrektoro-
wi.  

 Miyndzy lekcjami, kiere mają cztyrdzisci 
piyńć minut, są  przerwy dziesiyńciominuto-
we. Wtedy sie wyciongo z taszy to, co muter 
zrobiła na drugi sniodanie: sznitki, klapszny-
ty, krupnioki, żymloki, a do popicia mlyko, tyj 
abo kawa.  

   Za dobre ocyny w Mechanie dostowo  się 
jakieś maszkiety.  Za wygrane w zawodach 
dostowo  sie zista, szczewiki na lotaczka 
i pora butelek apfelszole. Zaś jak ktoś rżnie 
głupa to dostowo w łeb, a jak ktoś sie rym-
pluje to potym musi na połsagi dookoła bo-
iska lotać. 

  Szulery sam tyż mają swoje prawa: Mogą  
sie wadzić z rechtorami, chocioż to je  ryzy-
kowne, bo  rechtory  mogą  piznyć szulerowi 
jak fiko. 

A na zgoda  w cimrze rechtorów wszyscy 
piją  tyj  abo kawa. Jo nie chca do żodnej 
inszej szkoły!!! Jyno Mechanik!” 

     

Opracowanie tekstu Kacper Nowak, kl. 2f T,  

prezentacja Kacper Korczok, kl. 4f  T  

Oto początek udanego spektaklu z okazji Dnia Edukacji Narodowej:  

W tle muzyki głos z zaświatów: 

Zaprawdę powiadam wam, w tym roku za organizację DEN odpowiadają elektrycy.  

Przygotujcie się porządnie bez żadnej wtopy i bez obciachu. Głową wisicie za to, co 

zrobicie. 

Rozmowa K - Konrad i M - Marcin. Przestraszeni rozglądają się dookoła. 

K - Ty, słyszałeś? 

M - Słyszałem, ale o co chodzi? 

K - To chyba jakaś podpucha. 

M - No nie wiem, nie wiem. Głos z niebios wyraźnie wskazał na nas. 

K - Kolego, co my teraz zrobimy? Przecież jesteśmy zawaleni robotą: kawa, ciastko, 

papiery, projekty, pracownie, że o uczniach już nie wspomnę i te kartkówki - weźmie 

kartkówki i kładąc na bok, powie - cóż, same jedynki, szybko poszło. 

M - Może na wszelki wypa-

dek coś może przygotujemy. 

Wiedz, że nie mamy wyjścia. 

K - W takim razie, co propo-

nujesz? 
 

Panowie elektrycy wraz 

z ekipą uczniów wykazali się 

wielkim talentem artystycz-

nym. 

Mechanik wielobranżowy 

górą! 

Zaduszki w „Mechaniku”  - taki był tytuł przedstawienia na akademii z okazji 

Święta Szkoły. Zgodnie z nim w szkole zagościły duchy „Mechanika”: duch Arki 

Bożka i duch ucznia, który przeszedł cały „szlak bojowy” od trudnych początków 

pierwszoklasisty aż do studniówki, matury i chlubnego zakończenia pobytu 

w szkole. Nad jego poczynaniami czuwały anioły i diabły, a dobrych rad udzielały 

duchy uczniów, które pomagały przetrwać trudny okres pobytu w szko-

le. W przedstawieniu wzięła udział klasa 1a T i uczniowie klas zaprzyjaźnionych.  

Gdy wchodzę na scenę, 
widzę was, widzę siebie. 
Mój lęk moje przeznaczenie 
to jest to, to jest to. 
To moje przeznaczenie…   
      

Ja Arkadiusz, Arka Bożek 
w Markowicach urodzony. 
Pochodzenie –   
chłopskie dziecię 
trzy języki znam, czy wiecie? 
 

Gdy Krzyżaków przeczytałem, 
pomnik króla też ujrzałem, 
coś się we mnie wnet zrodziło, 
moją drogę wytyczyło. 
Wojnę wysłużyłem, 

Francja, Włochy też się biłem. 
Ranny byłem czterokrotnie, 
na pagonach wyższe stopnie. 
Powrót do Markowic, 
i na roli, i w alkowie. 
 

Ostro wziąłem się do pracy. 
Wszystko cacy! Ej! 
Jam wysadził most na Odrze, 
gdy dowódcą pułku byłem, 
z bojówkami niemieckimi 
w Raciborzu też walczyłem. 
 

Z polskim ruchem narodowym 
już na lata się związałem, 
radnym gminy w Markowicach 
w dziewiętnastym tam zostałem. 

Dwudziesty drugi rok, 
a działalność jeszcze wzrosła, 
i we władzach ZPN-u 
urząd wójta mi przyniosła. 
 

Bliski Śląsk kochany, 
a nie śpią moi wrogowie. 
Bronić go chcę własną pięścią, 
uchodzę, ratując głowę. 
 

Po chorobie ciężkiej wielce, 
bić przestało moje serce. 
W pięćdziesiątym czwartym 
roku zapanował nagle spokój. 

Z akademii szkolnych 

„Bożek rap” 
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Moja przygoda z „Mechanikiem”  

Za górą, za rzeką, dawno temu, bo 
w 2016 r. pewna księżniczka została zapro-
szona do udziału... nie, nie w balu, 
a w nocy naukowo - wybuchowej, organi-
zowanej dla gimnazjalistów przez Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Raciborzu. 

Był to rodzaj gry terenowej, w czasie 
której, błądząc po zakamarkach biblioteki, 
rozwiązywaliśmy zagadki fizyczne, przy-
gotowane dla nas przez uczniów 
"Mechanika". Wiele z tych zagadek to były 
własne prace chłopaków z „Mechanika”. 
W rozmowie z nimi przekonałam się, że 
potrafią opowiedzieć o każdej śrubce swo-
jego projektu. Zachwycona takim podej-
ściem do nauki w ogóle nie spałam tej no-
cy, tylko myślałam już, na jakim kierunku 
będę się uczyć w „Mechaniku” od wrze-
śnia. 

 Dotychczas moje zainteresowania 
naukowe skupiały się na astronomii 
i chciałam wybrać taki kierunek, który 
pomógłby mi rozwijać moją pasję. Mecha-
tronika czy elektronika? - to trudne pytanie. 
Na szczęście świeżo poznani koledzy 
z „Mechanika” szybko rozwiali moje wąt-
pliwości. W sierpniu brałam udział w ko-
lejnych pokazach, organizowanych przez 
„Mechanik” - prezentując swój własny 
projekt - ramię hydrauliczne. Odliczałam 
wtedy dni do września, kiedy to wstąpię 
oficjalnie w szeregi uczniów TEJ szkoły. 
Wrzesień! Kierunek elektronika -
wychowawczyni: pani Patrycja Kozak, 33 
chłopaków i ja przewodnicząca klasy.  

Dni Nauki i Techniki, Szkolny Kon-
kurs Prac Uczniowskich, Festiwal Per-
spektyw na hali RAFAKO, Festiwal 
Młodych Naukowców w Rybniku i Dni 
Otwarte Szkoły - to tylko większe impre-
zy, w czasie których reprezentowałam moją 
wymarzoną szkołę - prezentując własne 
prace.  

Naprawdę czuję, że się tu rozwijam 
i zawsze tak jak przy wyborze kierunku 
klasy, mogę liczyć na pomoc starszych 
kolegów i koleżanek (do Mechanika chodzi 
"aż" 16 dziewczyn). 

Niewątpliwie dużym atutem tej szkoły 
jest właśnie możliwość realizacji swoich 

zainteresowań i pasji. 
Grupa takich pasjo-
natów spotyka się 
każdego dnia na za-
pleczu w sali 42, 
gdzie przy wspólnej 
kawie dzielimy się 
pomysłami na nowe 
projekty i wiedzą 
zdobytą podczas 
budowy poprzednich. 
To miejsce, gdzie 
możemy odreagować 
szkolne stresy oraz 
nawiązać nowe kon-
takty i spotkać pozy-
tywnie zakręcone 
osoby takie jak ja ;). 

Biorę udział w różnych konkursach 
i projektach. Start UP to warsztaty przed-
siębiorczości, w czasie których dowiedzia-
łam się jak napisać biznesplan i założyć 
własną firmę oraz na co zwrócić uwagę 
podczas jej promocji. Było to nowe cieka-
we doświadczenie, które z pewnością po-
może mi się odnaleźć na rynku pracy, gdyż 
w przyszłości marzy mi się założenie wła-
snej działalności gospodarczej. 

Z kolei ADAMED SmartUP to kon-
kurs, dzięki któremu trafiłam na obóz na-
ukowy na Politechnice Warszawskiej. 
Przez 2 tygodnie mogliśmy poznać pracę 
naukowca od podszewki. Były wykłady, 
projekty, badania, warsztaty. Poznałam 
wiele fajnych osób z pasją do nauki. Zwie-
dzaliśmy jedyny działający w Polsce reak-
tor jądrowy „Maria”. Na mnie osobiście 
największe wrażenie wywarły badania 
w tunelu aerodynamicznym. Mieliśmy 
także zajęcia kulinarne, wyjścia na basen, 
bardzo dobre i zdrowe posiłki. W pierw-
szym tygodniu na wykładach omawialiśmy 
robotykę mobilną i przemysłową oraz róż-
nego typu sensory. Zajęcia nie opierały się 
tylko na samej teorii, lecz mieliśmy możli-
wość zobaczyć na własne oczy zasadę dzia-
łania niektórych urządzeń, ponad to miałam 
okazję zaprogramować jeden z mani-
pulatorów, by wykonał określoną czyn-
ność. Drugi tydzień był jeszcze ciekawszy, 
omawialiśmy zasady aerodynamiki, by 
zrozumieć, dlaczego właściwie możliwe są 

loty samolotem oraz w przestrzeń ko-
smiczną. Odwiedziliśmy także Studenckie 
Koło Astronautyczne, które działa 
przy Wydziale Mechanicznym Energetyki 
i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.  

Obóz zakończył się wspólną imprezą 
integracyjną, podczas której miało miejsce 
spektakularne zjawisko, a mianowicie za-
ćmienie Księżyca. Mogłam sprzedać trochę 
swojej wiedzy z astronomii. Te dwa tygo-
dnie zleciały bardzo szybko, był to niezwy-
kły czas pełen wrażeń, mogłam poczuć się 
jak prawdziwy naukowiec, środowisko, 
w którym byłam, ludzie pełni pasji – to był 
najlepszy obóz na świecie, najlepsze waka-
cje życia. 

Na początku tego roku szkolnego zo-
stałam wydelegowana na Ukrainę. Wraz 
z Mateuszem Liberą i Alanem Żółtańskim 
reprezentowałam szkołę na wystawie ro-
botów LEGO i przyglądałam się zawodom 
LEGO sumo i LEGO futbolu. 

Odbyłam wtedy lot samolotem z Kato-
wic to Kijowa. Cieszyłam się na ten wy-
jazd, gdyż po tym całym obozie nauko-
wym, aerodynamice, marzył mi się już 
tylko lot samolotem.  

Jeszcze całkiem niedawno, podczas 
Festiwalu Perspektyw, zachęcałam osoby 
kończące gimnazjum i szkołę podstawową 
do wyboru kierunku technik elektronik. 
Choć przede mną jeszcze kolejne 3 lata 
nauki w „Mechaniku” już teraz wiem, że to 
był najlepszy wybór, dlatego mogłam 
z pełnym przekonaniem polecić MOJĄ 
szkołę innym. Jestem przykładem tego, że 
mając pasję, zapał do nauki, dając coś od 
siebie, można naprawdę wiele zyskać. Za-
pamiętajcie więc pewien wzór, wzór na 
życiowy sukces: E = mc2, a tak naprawdę: 
E - Efekty  = m - motywacja razy  c - cięż-
ka praca do kwadratu.  

Nadal pełnię rolę przewodniczącej 
klasy, a czasem tak jak teraz, piszę coś do 
szkolnej gazetki. Bywa, że, jak każda 
dziewczyna strzelam focha, przez co kole-
dzy z ekipy pokazowej i klasy nadali mi 
ksywę „księżniczka”, ale to nic, bo jak 
trzeba, potrafimy się dogadać i wspólnie 
działać na rzecz naszej, a teraz drodzy 
pierwszoroczniacy i WASZEJ szkoły.  

Mam nadzieję, że za kilka lat będziecie 
przekonani, że „Mechanik” to był świetny 
wybór i z łezką w oku będziecie wspomi-
nać spędzone w szkole lata. Ja wiem, że 
w moim przypadku na pewno tak będzie. 

 
Natalia Nienartowicz, kl. 2bT 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Politechnika_Warszawska
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Dowiemy się we 
wrześniu, ale zdecy-
dowanie tegoroczny 
Festiwal Perspektyw 
przyciągnął uwagę 
gimnazjalistów. Dzię-
ki świetnej organiza-
cji, genialnym projek-
tom, oraz wsparciu 

nauczycieli mogliśmy oglądać niesamowity pokaz współpracy 
i rozwiązywania problemów. Sala przepełniała się zainteresowany-
mi, pełnymi zapału ludźmi, chcącymi dowiedzieć się jak najwięcej 
od naszych reprezentantów. 

Sam Festiwal był ważny nie tylko dla naszych wybitnych 
uczniów, lecz również dla Dyrektora, który nie odstępował nas ani 
o krok, nadzorując szkolne stanowiska z wielką uwagą. W tym 
roku ilość zgłoszonych przez naszych uczniów projektów zdecydo-
wanie przekroczyłaby pojemność hali Rafako, toteż musiała zostać 
dokonana ich selekcja. Nauczyciele wybrali ich zdaniem najcie-
kawsze projekty, mające  największą szansę na zainteresowanie 
uczniów wszystkich raciborskich gimnazjów. A mieli z czego wy-
bierać. 

Na tegorocznych pokazach oglądaliśmy między innymi proste 
roboty, model statku kosmicznego z samopoziomowaniem, gitary 
elektryczne, oraz rower z prądnicą ładującą telefony. Pierwszego 

dnia gościliśmy również wielu specjalnych gości, takich jak Pani 
Wiceminister Edukacji Narodowej, obecny prezydent miasta Raci-
borza Dariusz Polowy, Wicemarszałek Śląska. Wszyscy z zacieka-
wieniem przyglądali się reprezentacji naszej szkoły, która oczywi-
ście na Festiwalu Perspektyw nie była sama. Pod jednym dachem 
byli z nami: uczniowie Ekonomika, Gastronomika, Budowlanki, 
oraz Szkoły Artystycznej. Miałem okazję rozmawiać z przedstawi-
cielami innych szkół. Tłumaczyli,  kto odnajdzie się na ich kierun-
ku i co ich szkoła ma do zaoferowania. 

A jakie niespodziewane problemy spotkały organizatorów? 
Jednym z nich było zbyt duże zainteresowanie stanowiskiem Paw-
ła Mejera. Prezentował on kolekcję swoich sprzętów muzycznych 
z minionych lat, takich jak gramofony. Muzyka lecąca 

z  głośników stanowiska skutecznie zagłuszała komunikaty wyda-
wane przez prowadzących, lecz odwiedzający mimo to chcieli 
zobaczyć, jaką moc miały sprzęty z czasów młodości ich rodzi-
ców.  

Wartym zaznaczenia faktem jest to, jak prezentowali się nasi 
uczniowie. Każdy miał założony garnitur z przypiętym znaczkiem 
z logo „Mechanika”. Dawaliśmy dowód naszego profesjonalizmu 
oraz wysokiego poziomu, który zawsze był wyznacznikiem szkoły. 

Po samych pokazach Dyrektor podzielił się z nami opiniami 
rodziców, których dzieci nas na pokazach odwiedziły. Podzięko-
wał nam za to, że gimnazjaliści byli tak zachwyceni, że osoby,  
które wahały się między liceum a technikum, przekonały się, jakie 
korzyści dla rozwoju osobistego daje „Mechanik”. Również Dy-
rektora czekała miła niespodzianka, uczniowie przygotowali spe-
cjalne lustro weneckie, zbudowane przed mocną lampą, która po 
włączeniu ukazywała zamiast odbicia oglądającego przerobione 
zdjęcie Dyrektora. On sam wyszedł z propozycją, aby ten obraz 
ukazywał się przed wejściem do szkoły, lecz projekt ten nie został 
na razie wykonany, mimo to czekamy z niecierpliwością. Po kilku 
niedługich rozmowach z naszymi reprezentantami zauważyłem, że 
są tu z dwóch powodów: chcą pokazać innym swoje dokonania 
oraz pomóc w rozwoju szkoły. 

Chciałbym zachęcić nas, uczniów tej, jakże potrzebnej szkoły, 
abyśmy potrafili poświęcić cenny czas, którego nikt z nas nie ma 
wiele, na zrobienie swojego projektu. Pomagajmy budować szkołę, 
cegiełka po cegiełce, dokładając swój własny element do całości, 
którą jest „Mechanik”. 

 Paweł Iwańczyk, kl. 2bT 

Czy odniesie sukces? 

Rys. Karol Dastig, 4f T 
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kl. 1a B  - wych. Artur Opszański 

kl. 1b B - wych. Jan Unger  

kl. 1c B  - wych. Damian Sergiel 

12 października 2018 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! 

Pierwszoklasiści 

Rocznik 2018/ 2019 

Błahostka 

Matmę wszędzie widzimy, 

nieważne, co robimy. 

Stara dobra fizyka podkłada wnyki, 

drużyny sportowe omawiają  rewanżyki. 

Chemia jest cudna, gegra nudna. 

Historyczne fakty znamy, 

więc ich nie powtarzamy. 

Z angielskim świetna przygoda, 

przy niemieckim lekka przesada. 

Na WOS-ie wyśmienicie się czuję, 

czasu na nim nie marnuję. 

Z polskiego ocena fajna, 

za to na wf-ie skaczę jak sarna. 

Piotr Aksman, 2f T 
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kl. 1e T - wych. Teresa Kowalska 

kl. 1d T - wych. Małgorzata Jończyk kl. 1c T - wych. Alicja Cieślik 

kl. 1b T - wych. Helena Krettek kl. 1a T - wych. Helena Draga 

kl. 1f T - wych. Joanna Majewska 

W klasach pierwszych odbyły się zajęcia i wyjazdy integracyjne, m.in. klasa 1a T 

była na wycieczce we Wrocławiu, natomiast klasa1f T zwiedziła interaktywną 

wystawę pt. „Autostrada dźwięku” na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. 



 

Nowe, bardzo dobrze wypo-

sażone pracownie stwarzają 

świetne warunki do nauki 

i rozwijania swoich zdolno-

ści.  Można na bieżąco 

w  praktyce wykorzystywać 

swoją wiedzę.   

Baza pomocy dydaktycz-

nych jest ciągle uzupełniana 

i modernizowana. 

Dobrze wyposażone pracownie = ciekawe lekcje 

Drukowanie przestrzenne 3D 

Pracownia odnawialnych źródeł energii 

Pracownia obróbki skrawaniem 

Pracownia CAD/CAM 

Pracownia programowania obrabiarek CNC 

Pracownia elektryczna 

Pracownia automatyki, urządzeń 

dozorowych i alarmowych 

Nie każdy wie, że w ostatnim czasie nasza szkoła wzbogaciła 

się w kolejne 10 pracowni, które powstały w ramach projektu 

pn.: „Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów 

w Powiecie Raciborskim". Powstały pracownie: mechatronicz-

na, odnawialnych źródeł energii, pomiarów elektrycznych, ma-

szyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, techniczna - mechani-

ki i podstaw konstrukcji maszyn, obróbki skrawaniem, CAD/ 

CAM, automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych 

oraz dwie pracownie informatyczne. Zapewni to naszym 

uczniom nie tylko możliwość zdobywania wiedzy teoretycznej, 

ale również rozwijania praktycznych umiejętności w wybra-

nych zawodach. 

Drugi projekt to „Podniesienie jakości i atrakcyjności kształ-

cenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 2 

„Mechanik”. W ramach tego projektu  uczniowie  uczestniczą 

w certyfikowanych kursach zawodowych oraz odbywają dodat-

kowe staże i praktyki w firmach, wizyty studyjne i warsztaty 

pozaszkolne u pracodawców, sesje laboratoryjne na uczel-

niach wyższych.  

Od przyszłego roku szkolnego będziemy mieć równolegle 

dwa technika - 4-letnie dla ostatnich absolwentów gimnazjów 

oraz 5-letnie dla absolwentów szkoły podstawowej. 
Pracownie komputerowe 
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Wystawy, eksperymenty, wykłady, prezentacje, konkursy 

Staże zagraniczne, wycieczki dydaktyczne, rozwijanie zainteresowań 

 Szkoła umożliwia udział  w praktykach zagranicznych, 

wycieczkach edukacyjnych, które rozwijają indywidualne 

zainteresowania uczniów - techniczne, sportowe, podróżni-

cze i inne.  

 Od wielu lat współpracujemy z partnerami z Czech 

i Niemiec, a ostatnio także z Francją i Ukrainą.   

Imprezy popularnonaukowe połączone 

z prezentacją osiągnięć naukowych uczniów 

„Mechanika” to: 

Dni Nauki i Techniki 

Festiwal Perspektyw 

Dni Otwarte „Mechanika” 

Pokazy edukacyjne dla dzieci  

Pokaz prac uczniowskich 

Konkurs „Żarówa”  

Konkurs „IT English” 

Przygotowywane przez uczniów pokazy 

z wykorzystaniem osiągnięć informatyki, 

elektroniki, mechatroniki i branży mecha-

nicznej przekonują, że nauka wcale nie musi 

być nudna. Pozwalają także na pogłębienie 

wiedzy oraz promocję nauki i techniki.  

    Jeśli macie ciekawe hobby, zapraszamy 

do dzielenia się nim z innymi. Wystarczy 

porozmawiać z nauczycielem przedmiotów 

zawodowych lub wychowawcą.  

Na stażu w Mainz w ramach programu Erasmus+ 

Prezentacja mapy hipsometrycznej 

Ramię hydrauliczne  

Nasi uczniowie w Opawie 

Na stażu w Braunschweigu  

Zawody robotów LEGO  

w Horishni Plavni   

Kula plazmowa 

Na targach ENERGETAB 

Programowalne roboty LEGO MINDSTORMS EV3 Education  Maszyna elektrostatyczna 

Tuba Rubensa 
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Piekło naturalizmu  

20.11.2018, w ramach programu Szkolnej Akademii Filmowej, uda-
liśmy  się do ,,Strzechy’’ na  film pt. „Syn Szawła” w reżyserii László 
Nemesa, który wywarł na nas ogromne wrażenie. Film przedstawia hi-
storię członka jednostki Sonderkommando z Auschwitz, który chce za 
wszelką cenę, na przekór obozowej rzeczywistości, godnie pochować 
chłopca, w którym widzi swego syna. Film charakteryzuje się ciemną 
kolorystyką, wąskimi kadrami oraz długimi ujęciami kamery zza pleców 
bohatera. Dzięki tym zabiegom można wczuć się w postać więźnia obo-
zu śmierci, które przypominało piekło. Film posiada wiele odrażających 
scen.  

Ciekawą rzeczą, którą można zauważyć w filmie, jest kompletne 
odczłowieczenie więźniów. Ludzie byli pozbawieni empatii, posiadali 
odwrócony system moralności, krzywda i cierpienie człowieka była dla 
nich codziennością, więc reagowali na to obojętnie. Dla więźnia najważ-
niejszą wartością było przeżycie, dlatego wielu dziwiło zachowanie 
tytułowego bohatera Szawła, który mimo zdemoralizowanej rzeczywi-
stości obozowej, próbuje zachować resztki godności i poszanowania dla 
życia. W filmie interesujące było symboliczne zakończenie, które moż-
na interpretować na wiele sposobów. Z całego serca mogę polecić film 
„Syn Szawła”. Moim zdaniem jest on jednym z lepszych dramatów wo-
jennych.  

Andreas Posmyk, 4f T  

Zaskoczenie  

13 listopada nadszedł czas wyczekiwanego wyjazdu do teatru. Sie-
dząc w autokarze zastanawiałem się, czy kolejny już spektakl 
„Dziadów” Adama Mickiewicza zdoła mnie czymś zaskoczyć. Nasz 
cel, czyli Teatr Ziemi Rybnickiej, znajdował się o godzinę drogi od 
naszego poczciwego „Mechanika”. Klasa wykazywała niesłychane za-
interesowanie, prawdopodobnie podzielając moją obawę: czy spektakl 
zdoła nas czymś zaskoczyć? Przyznam się, że po wejściu aktorów na 
scenę nie potrafiłem się zdecydować: czy reżyser tak głęboko zaingero-
wał w tekst, czy jestem na innym spektaklu. Po minucie okazało się, że 
pierwsza opcja była tą prawdziwą. Ingerencja reżysera w tekst źródłowy 
dotyczyła głównie spraw związanych z postaciami, widać że jest to 
interpretacja współczesna, nawiązująca do ducha obecnych czasów.  

Dlaczego warto iść na sztukę akurat Teatru ze Słupska? Ponieważ jest 
całkowicie inna niż poprzednie mi znane. Wprowadza ogrom elemen-
tów w nowej odsłonie, czemu zdecydowanie pomaga uniwersalność 
i plastyczność znanego autora, a tę sztukę mogę nazwać najlepszą inter-
pretacją „Dziadów”, jaką widziałem, zwłaszcza jeżeli chodzi o grę ak-
torską, która stała na najwyższym poziomie. 

Paweł Iwańczyk, kl. 2b T 

Od dziecka interesowała mnie sztuka. Wykonywanie kar-

tek świątecznych dla rodziny sprawiało mi ogromną przy-

jemność. Od paru lat interesuję się rysunkiem realistycznym. 

Używam ołówków, kredek, węgla, pasteli, a także maluję 

farbami olejnymi. Nad swoimi rysunkami potrafię siedzieć 

nawet 12 godzin dziennie, zapominając o całym świecie. 

Wiem, że bez ćwiczeń stałbym w miejscu. Moje dzisiejsze 

rysunki nie różniłyby się od tych starszych, zamieszczonych 

w tej gazetce. Sądzę, że każdy, kto chce rysować i systema-

tycznie ćwiczy, potrafi dojść do perfekcji.  

Łukasz Muras, kl. 2b T 

Nieco kultury... Nasze pasje 
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