
 

  

Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr  2  w Raciborzu kwiecień 

2019 

Studniówki 

6.02.2019 - trzeci raz z rzędu „Mechanik” 
Mistrzem Raciborza w piłce siatkowej; 

26.02.2019 - Konkurs Wiedzy o Prawie 
Wyborczym; 

6.03.2019 - ogłoszenie wyników konkursu 
na mistrza szkoły z języka angielskiego 
i niemieckiego; 

8.03.2019 - Dzień Kobiet w „Mechaniku”; 

8.03.2019 - zwycięstwo w rozgrywkach 
piłki koszykowej na Arenie Rafako - awans 
do półfinału wojewódzkiego; 

11.03.2019 - wyjazd  naszych uczniów na 
praktykę do Brunszwiku; 

14.03.2019 - Turniej Szachowy; 

14.03.2019 - Konkurs matematyczny dla 
uczniów klas branżowych; 

15.03.2019 - zajęcia edukacyjne z fizyki 
i elektrotechniki dla dzieci z klas I i II 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Raciborzu; 

22.03.2019 - XII edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Językowego „IT English Con-
test” dla szkół średnich; 

12 - 21.03.2019 - Matematyczne Dni 
„Mechanika” 2019; 

26 - 28.03.2019 - Dni Otwarte Szkoły; 

29.03.2019 -  wizyta dyrekcji naszej szkoły 
w szkole  w Opawie; 

26.03.2019 - „ZLATY PILNIK” – konkurs 
ślusarski w Opavie; 

28.03.2019 - zwycięstwo „Mechanika” 
w finale wojewódzkim w piłce siatkowej; 

1.04.2019 -  Opole by Night - 3 medale; 

4.04.2019 - sukces w piłce siatkowej; 

8.04.2019 -  początek strajku nauczycieli. 

18 marca w Centrum Kształcenia Zawodowego 

i Ustawicznego nr 2 "Mechanik" w Raciborzu doko-

nano oficjalnego otwarcia nowych pracowni zawo-

dowych.  

Tym numerem szkol-
nej gazetki żegnamy 
naszych tegorocznych 
maturzystów. I to 
właśnie im chcę po-
święcić tych kilka 
słów tradycyjnego 
felietonu. 

Kiedy przychodziliście do „Mechanika” 
przed kilkoma laty nikt z nas nie wiedział, jak 
ten czas będzie upływał. Czy będzie pełen 
sukcesów, czy raczej dominować będą mniej-
sze lub większe porażki. Przez ten okres po-
znawaliśmy siebie nawzajem, uczyliście się 
chodzenia w garniturach, niektórzy wykazywa-
li się ogromnymi chęciami do dodatkowych 
prac. Dzisiaj macie już to wszystko za sobą. 
Ale to nie znaczy, że droga, która przed Wami, 
jest jasna i prosta. Niestety, raczej na horyzon-
cie pojawiają się nowe wyzwania, nowe prze-
szkody i nowe wątpliwości. Mam jednak na-
dzieję, że lata spędzone w murach 
„Mechanika” pozwolą Wam na znalezienie 
właściwych odpowiedzi, podjęcie mądrych 
decyzji, dokonanie dobrych wyborów. Warto 
pamiętać, że – cytując Jana Pawła II – „przed 
Wami wysoki próg – ja sam nie wiem, jak go 
przeskoczycie… – w tym ważnym momencie 
przejścia na wyższe studia czy też na dalszą 
drogę życia”. 

Chciałbym też, byście cenili sobie wolność. 

Wolność, która jest 
wyzwaniem, umie-
jętnością myślenia. 

Byście byli ludźmi wolnymi, jak definiował go 
Josif Brodski:  Człowiek wolny różni się od 
człowieka zniewolonego właśnie tym, że 
w wypadku katastrofy, niepowodzenia, klęski 
nigdy nie obwinia okoliczności, kogoś innego, 
władzy – on obwinia samego siebie. Człowiek 
zniewolony 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... 

 

 

Bardzo się cieszę, że 
mogą państwo czytać 
nasz nowy numer ga-

zetki szkolnej. Zespół ją tworzący jest zupeł-
nie inny niż ostatni, ponieważ poprzedni re-
daktor naczelny, Andreas Posmyk i redaktor 
Karol Dastig właśnie kończą czwartą klasę, 
a Pani Teresa Paskuda również opuszcza 
"Mechanik", udając się na emeryturę. Doszło 
również kilka nowych twarzy chętnych i goto-
wych współtworzyć naszą gazetkę. Spowodo-
wało to, że można poczuć powiew świeżości 

wydobywający się z naszych artykułów, zde-
cydowanie zmieniliśmy formę na bardziej 
przystępną, dodając więcej zdjęć, moim zda-
niem taka fotonarracja zdecydowanie bardziej 
odpowiada obecnym czasom.  

Uważam, jako nowy redaktor naczelny, że 
warto kontynuować tradycję, jaką jest szkolna 
gazetka, ponieważ jest ona kolejnym elemen-
tem nadającym naszej szkole miano wyjątko-
wej. Ten numer, jak wszystkie poprzednie, 
wydawany w drugiej połowie roku szkolnego, 
skierowany jest zwłaszcza do maturzystów, 
którzy opuszczają naszą szkołę. Każdy rocznik 
wiele wnosi do naszej szkoły - nie tylko wię-
cej siwych włosów na głowach nauczycieli, 
lecz wiele serca i pomysłów, które możemy 
zobaczyć na zdjęciach samodzielnie  wykona-
nych projektów, jak i w tekstach o pasjach 
naszych czwartoklasistów. Mam nadzieję 
(zwracam się do maturzystów), że ten numer 
będzie Wam zawsze przypominał, że część 
swojego życia spędziliście tu, w murach na-
szej szkoły. Dziękuję i zachęcam do lektury. 

Paweł Iwańczyk - redaktor naczelny 

W numerze: 
 

 Wydarzenia z życia szkoły 

 Wywiady z wychowawcami:  
   Panią Joanną Stankiewicz i Panem  
   Andrzejem Surmą 

 Fotoreportaż studniówkowy 

 Nasze pasje 

 Zdjęcia absolwentów 

 Recenzja filmu 

i wiele więcej… 

Z życia szkoły 

25 stycznia -  4b, 4c, 4f  w „Anielskim 
Młynie”,   

9 lutego - 4a, 4d  - w „Bravo”.  

Od redakcji 

Zza dyrektorskiego biurka... 

Dyrektor szkoły - Sławomir Janowski 
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Przez trzy dni „Mechanik” żył podwójnym 
życiem. Podczas gdy część uczniów szła 
zwyczajnie na lekcje, inni w strojach galo-
wych wyczekiwali gości. Tłum gimnazjali-
stów i ósmoklasistów wlewał się do budynku 
A. Tu dzielono ich na grupy i oprowadzano 
po najciekawszych miejscach naszej szkoły. 
W tym roku tryumfy święcił budynek B, 
gdzie oddano do użytku wiele nowych pra-
cowni zawodowych. 

Ja prezentowałam wraz z kolegami swoją 
pracę w nowo wyremontowanej pracowni 
elektroniki w budynku głównym. Kolejne 
grupy przypatrywały się ze zdziwieniem 
naszym pracom, odważniejsi zadawali pyta-
nia. Pamiętam, jak sama byłam tu gościem 
i nie mogłam wyjść z podziwu, że ludzie 
niewiele ode mnie starsi potrafią skonstru-
ować coś takiego! Ponieważ prace prezentu-
ją ich twórcy, potrafią po ludzku i w ciekawy 
sposób opowiedzieć o każdej śrubce swojego 
dzieła. To pewnie dlatego młodsi koledzy 
tak chętnie nas słuchali. My tymczasem, jak 
zawsze podczas takich imprez, rywalizowali-
śmy ze sobą w zachęceniu ich do wybrania 
kierunku, na którym sami jesteśmy. Kto 
lepszy: mechatronik czy elektronik, oto jest 
pytanie ? Lecz ty młody rekrucie sam musisz 

sobie odpowiedzieć na nie. 

W czasie Dni Otwartych czujemy się tro-
chę jak nauczyciele, którzy powtarzają kilka-
krotnie te same informacje dla kolejnych 
grup i którzy patrzą na zdziwione miny ludzi 
zadających pytania o oczywiste dla nas oczy-
wistości. Korzystając z okazji, żeby nie za-
nudzić się na śmierć lub nie stać się robotem 
powtarzającym bez zaangażowania te same 
kwestie, ubarwiamy rzeczywistość różnymi 
historyjkami. 

Mamy w szkole przekrój silnika odrzuto-
wego z samolotu, ale dla oprowadzanej gru-
py kolega wymyślił o nim taką historię: 
„A tu widzicie silnik odrzutowy z promu 
kosmicznego misji APOLLO 12, po jej za-
kończeniu wodowaniem na Pacyfiku prom 
został wyłowiony, a nasza szkoła odkupiła 
go od NASA za niebagatelną kwotę.” 

Chociaż przez trzy dni stałam na stanowi-
sku w pracowni elektronicznej, co rusz tra-
fiały do mnie takie i inne ciekawostki.  

Myślę, że zarówno odwiedzająca naszą 
szkołę młodzież, jak i my dobrze się bawili-
śmy. Mam nadzieję, że właśnie dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu nas samych już 
we wrześniu spotkamy się z nimi na koryta-
rzu naszej szkoły. 

Natalia Nienartowicz, 2b T 

Do zobaczenia w „Mechaniku”! 

25 - 27 marca Dni Otwarte 

Szymon Gaczyński, 4d T  - pojazd buggy 

Grzegorz Dreszer, 4b T - elektryczna  

deskorolka 
Krzysztof Kowaczek, 4b T - latarka dużej mocy 

Dawid Sbeczka i Tobias Gajdeczka, 4b T - wieża LED 

Patryk Marcalik, 4d T - rower treningowy 

ładujący urządzenia typu smartfon 

Paweł Kocur, 4b T -  wytrawiarka 

Norbert Rymut, 4b T - elektroniczny baner  



 

Matematyczne Dni 
„Mechanika” – to im-
preza, która już na stałe 

zagościła w murach naszej szkoły. Marzec to dobry czas na święto-
wanie z matematyką, to wiosenne spojrzenie  na świat, w którym 
można dostrzec liczby, bryły, zauważyć proporcje, wsłuchać się 
w matematyczną harmonię w muzyce. 

W tym roku również zaproponowaliśmy naszym uczniom bogatą 
ofertę różnych form  oraz  konkursów. 12 marca przyłączyliśmy się 
do Polskiego Dnia Matematyki uczestnicząc w konkursie 
„Matematyka dzika, czyli jak połączyć dziką przyrodę z matematy-
ką”. 14 marca świętowaliśmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi. 
Odbyło się wiele konkursów, po raz pierwszy układanie kostki Rubi-
ka na czas. Wzorem lat minio-
nych odbył się szkolny turniej 
Sudoku, szkolny turniej sza-
chowy, a dla uczniowie szkół 
branżowych konkurs matema-
tyczny. Każdy z uczniów mógł 
wyrazić swoje przemyślenia 
i spostrzeżenia o otaczającej 
nas matematyce w formie pla-
katu. 21 marca odbył się, znany 
dobrze uczniom, Międzynaro-
dowy Konkurs Kangur Mate-
matyczny. Interesująca forma, 
bardzo ciekawe, ale i trudne 

zadania stanowiące 
duże wyzwanie dla 
uczestników. 

C e l e b r o w a n i e 
Mate ma t yczn ych 
Dni „Mechanika”, 
poprzez konkursowe 
zmagania czy pre-
zentację umiejętno-
ści, ma na celu bu-
dzenie i rozwi-janie 
ma t e m a t yc z n y c h 
z a i n t e r e s o w a ń 
uczniów. Dzięki różnym formom aktywizujemy uczniów, populary-
zujemy ideę rywalizacji. Konkursy kształcą spostrzegawczość, umie-
jętność wykorzystania wiadomości do rozwiązywania zadań prak-
tycznych oraz inspirują do poznawania problemów nie objętych pro-
gramem szkolnym.  

We wszelkich rozgrywkach, potyczkach chodzi przede wszystkim 
o baczną obserwację świata, intuicyjną, ciekawą przygodę z liczbami, 
prawami i relacjami. 

Cieszy również fakt, że Senat RP ustanowił rok 2019 Rokiem 
Matematyki. Jego ideą jest „uhonorowanie polskich matematyków 
i ich osiągnięć, a także docenienie znaczenia tej dziedziny nauki 
w rozwoju społeczeństw”. 

Małgorzata Różalska 
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Studniówki w obiektywie   

Rok 2019 Rokiem Matematyki 
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- Jest Pan absolwentem naszej szkoły. Jak się 
Pan czuje pracując tam, gdzie kiedyś zdoby-
wał swoją wiedzę? 

Odpowiadając na to pytanie, muszę uświado-
mić tym niewielu, którzy nie wiedzą, że 
w „Mechaniku” pracuje obecnie wielu absol-
wentów. Z mojej perspektywy praca tutaj to 
zaszczyt i nie mógłbym sobie wymarzyć lep-
szego miejsca pracy. 

- Jak to się stało, że został Pan nauczycielem akurat w naszej szkole? 
Czy podczas nauki tutaj myślał Pan, że będzie to Pana miejsce pracy? 

Nigdy jako uczeń „Mechanika” nie myślałem, że w przyszłości będę tu 
pracował. Dokładnie 20 lat temu ówczesna pani dyrektor Krystyna Sto-
czek zaproponowała mi pracę, a ja nie zastanawiałem się długo 
i w efekcie pracuję do dnia dzisiejszego. 

- Podobno uczył Pan kiedyś zajęć wychowania fizycznego. Czy chciałby 
Pan uczyć znów wf-u? 

Wychowania fizycznego uczyłem w poprzednim miejscu pracy, dlatego 
niejako z rozpędu na początku mojej pracy w „Mechaniku” uczyłem 
również wf-u. Gdyby była taka potrzeba, to na pewno wspomógłbym 
moich kolegów i koleżankę uczących tego przedmiotu. Chociaż informa-
tyka jest moją największą pasją, wolny czas często poświęcam na sport, 
zimą - wybieram narty, w roku szkolnym siatkówkę, a latem góry. Uwa-
żam, że człowiek musi się ruszać, no i jest to też okazja do spędzenia 
czasu z rodziną. 

- Czy w szkole pracuje Pan tylko w celach zarobkowych? Jak Pan sobie 
radzi z rutyną w codziennej pracy nauczyciela? 

Gdyby praca nauczyciela wiązała się 
tylko z zarobkami, wielu by nie zostało 
w tym zawodzie. Uważam, że bardzo 
trudno pracować w danym zawodzie, 
jeżeli nie ma się związanych z nim 
zainteresowań. 

Rutyna to moim zdaniem zjawisko 
negatywne w pracy nauczyciela. My-
ślę, że moje doświadczenie pedago-
giczne pomaga mi nie poddawać się 
rutynie. 

- Czy bycie wychowawcą jest trudne?  

Wychowawstwo to szczególne zobowiązanie w szkole, bo oprócz wyko-
nywania swoich zadań nauczycielskich, należy jeszcze poświęcić mnó-
stwo czasu na obowiązki wychowawcze. Dlatego też bycie wychowawcą 
to trudne i pochłaniające dużo energii (nie zawsze pozytywnej) zajęcie, 
ale sprawiające także dużo satysfakcji. 

- Jak według Pana na przestrzeni lat zmieniła się nasza szkoła? Czy 
pozostał ten sam sposób nauczania, czy też jest bardziej łagodny? 

Zmiany to naturalny proces, a w naszej szkole zmianie uległo prawie 
wszystko i nie waham się przyznać, że na lepsze. „Mechanik” jako budy-
nek prezentuje się okazale, a młodzież, która do nas przychodzi, wie 
czego chce i bardzo dobrze się z nią pracuje. Sposób nauczania przez 
lata ulegał transformacjom, ale zaangażowanie nauczycieli, dyscyplina 
oraz sposób podejścia do ucznia jest niezmiennie na wysokim poziomie. 

- Czy mógłby pan podać trzy słowa, które określą naszą szkołę? 

Mógłbym podać wiele słów określających naszą szkołę, ale jeżeli mam 
wybrać tylko trzy, będą to: 

- nowoczesność – świetnie wyposażone pracownie, kontakt z nowymi 
technologiami; 

- profesjonalizm – kadra nauczycielska, instruktorska oraz kierownicza 
na najwyższym poziomie; 

- miła atmosfera – na lekcjach, korytarzach oraz poza szkołą można od-
czuć na każdym kroku atmosferę przyjaźni, koleżeństwa oraz spokoju 
i wyrozumiałości. 

 … Pana Andrzeja Surmy 

 … Pani Joanny Stankiewicz Kilka pytań do... 
- Podobno nie pochodzi Pani z Raciborza? 

Jestem „niskopienną góralką” 
z Przedgórza Sudeckiego. Do szkoły 
średniej chodziłam w Kłodzku. 
W Raciborzu pojawiłam się z wizytą 
w styczniu pewnego roku, stanęłam 
na rynku, rozejrzałam się i powie-
działam: „jak tu pięknie, tu mogła-
bym mieszkać”, i od października już 
tu byłam. 

- Czy zawsze chciała być Pani na-
uczycielem wychowania fizyczne-
go? 

Prawdę mówiąc - nie. Pochodzę 
z rodziny nauczycielskiej. Wszyscy 
zawsze pytali, czy będę nauczycie-
lem, zarzekałam się jak żaba błota 
(podobnie jak moja siostra), i co? 
Obie jesteśmy. Ja zdawałam na Aka-
demię Medyczną do Poznania, za-
brakło 3 punktów, w Raciborzu mia-
łam być rok, a zostałam na całe 
życie – to chyba przeznaczenie, siła wyższa albo powołanie, 
zwłaszcza że naprawdę lubię to, co robię. 

- Czy ma Pani ulubioną dyscyplinę sportową? 

Zawsze uwielbiałam gimnastykę, od najmłodszych lat robiłam 
szpagaty, mostki ze stania, rozciągałam się. Zresztą moi uczniowie 
mogą potwierdzić, że gimnastyka to to, co lubię i nad czym wyjąt-
kowo się znęcam. Poza tym uważam, że najważniejsze jest być 
sprawnym ogólnie i czerpać radość z ruchu, obojętnie w jakiej 
formie. 

- A skąd te polonezy? 

Kiedy przyszłam do pracy do „Mechanika”, byłam zauroczona 
polonezami tworzonymi przez panią Helenę Dragę. I znowu po-
myślałam, że „też bym tak chciała”. A zgodnie z maksymą: uważaj, 
czego sobie życzysz, bo ci się spełni, tak właśnie się stało. Naj-
pierw moja klasa dziewczyn była tą pierwszą, za rok były to dwie 
klasy, a bywało i sześć – ale to już szaleństwo. Co roku jest to 
fantastyczny czas, uwielbiam wymyślać, kombinować, zmieniać  
(choć na koniec jestem mega zmęczona). Ogromną satysfakcję 
sprawia mi oglądanie głównego tańca na studniówce, kiedy wszy-
scy są tacy piękni i dumni. I to wspaniałe uczucie – udało się! Zaw-
sze jestem bardzo dumna z młodzieży.   

- Jak to jest być wychowawcą klasy maturalnej? 

Maturalnej? Fantastycznie, znamy się, wszystko mamy już prze-
pracowane, wiemy o sobie dużo i znamy się dobrze. Trzy lata 
walki o nich, o ich oceny i frekwencję. Teraz młodzi ludzie biorą 
sprawy w swoje ręce, zdają sobie sprawę, że to już koniec, że 
ważą się ich losy, to już nie są dzieci, którymi niedawno jeszcze 
byli. No cóż, moja klasa to wyjątkowy zespół. Zawsze miałam 
szczęście do klas. Pierwsze były 
dziewczyny – humanistki, byłam 
wtedy młodym nauczycielem 
i tak naprawdę zdobywałam 
dopiero doświadczenie. Potem 
byli rolnicy – wspaniali, po dziś 
dzień wspominam ich bardzo 
miło. No i teraz informatyko – 
mechanicy, może nie orły – 
sokoły w nauce, ale wspaniali 
i wartościowi ludzie. Poproście 
któregokolwiek o pomoc, 
a bądźcie pewni, że zrobi 
wszystko, co się da, by wam 
pomóc. Jestem z nich bardzo 
dumna. 
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Wywiad przeprowadził: Paweł Iwańczyk, 2b T Wywiad przeprowadził: Dawid Siedlaczek, 3c T 



 

Praca na rzecz szkoły 

Wiceprzewodniczący samorządu szkolnego 2016/2017: Aron Bulenda 

4a T;  

Praca w Samorządzie Szkolnym: Kamil Biela, Michał Gołąbek, Bartosz 

Borowik, Łukasz Bauerek  4a T; 

Poczet sztandarowy: Szymon Pluta, Michał Bortel, Marcin Zubrzycki  

4c T; Tomasz Myśliwy, Patryk Hasse 4d T;  

Wykonywanie zdjęć na uroczystościach szkolnych: Adam Figiel  4c T; 

Praca w radiowęźle: Krzysztof Kowaczek, Grzegorz Dreszer 4b T; 

Praca w gazetce szkolnej: Andreas Posmyk, Karol Dastig 4f T. 

       

  Krzysztof Kowaczek Daniela Dziedzic Kamil Ujec Michał Mróz Kamil Czop 

       

Natalia Nienartowicz Szymon Błaszczyk Paweł Majer Bartłomiej Błaszczyk Jakub Danowski Marcelin Kierek Mateusz Stoś 

       

Sebastian Durlak Mateusz Libera Kacper Dyjach Aron Bulenda Patryk Hasse Beniamin Staniek Samuel Jakubczyk 

       

Mateusz Cuber Dominik Halamoda Kamil Jaszowski Daniel Łątkowski Adam Bończyk Tomasz Burban Karol Sopel 

       

Bartosz Borowik Mateusz Drobny Mateusz Hamerlik Mateusz Kawik Dawid Sbeczka Patryk Ogonowski Szymon Pluta 

PRIMUS 

INTER 

PARES 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów  

Daniela Dziedzic 4a T, 2017; 

Krzysztof Kowaczek 4b T,  2018. 

Nagroda Starosty Raciborskiego 

Daniela Dziedzic 4a T - 2017;  

Dawid Bogdziewicz 4a T - 2016, 2017, 2018;  

Andreas Posmyk 4f T - 2017. 
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Tradycyjnie - poprosiliśmy wychowawców i nauczycieli 
o podanie sukcesów i  obszarów aktywności swoich 
uczniów.  Mamy nadzieję, że w poniższym zestawieniu 
nikogo nie pominęliśmy.             



 

Sukcesy w różnych dziedzinach 

Daniela Dziedzic 4a T - finalistka XIV edycji Śląskiego Kon-
kursu Matematycznego; 

Daniela Dziedzic 4a T - I miejsce w Szkolnym Konkursie Hi-
storycznym „Żołnierze wyklęci”; 

Daniela Dziedzic, Bartosz Borowik, Dawid Bogdziewicz 4a T 
- 1 m. w Szkolnym Konkursie Matematycznym „Matematyka 
od kuchni”; 

Grzegorz Dreszer, Krzysztof Kowaczek 4b T - „Konkurs na 
Najlepszy Biznesplan” 2018; 

Andreas Posmyk 4f T - 3 m. w konkursie plastycznym na ba-
ner profilaktyczny; 2 m. w ogólnopolskim konkursie organizo-
wanym przez Główny Inspektorat Sanitarny i Polskie Towa-
rzystwo Higieniczne.  

Wielokrotny udział w pokazach fizycznych, Raciborskich 
Dniach Nauki i Techniki, Dniach Otwartych, Nocach  
Spadających Gwiazd, Zamkowej Nocy z Duchami:  

4a T: Dawid Bogdziewicz,  Aron Bulenda, Daniela Dziedzic, 
Szymon Kubiczek, Radosław Kuligowski; 

4b T: Grzegorz Dreszer, Paweł Kocur, Krzysztof Kowaczek, 
Daniel Klima, Kajetan Maciejski, Norbert Rymut, Tobias Gaj-
deczka,  Dawid Sbeczka; 

4d T: Szymon Gaczyński, Maciej Kaniowski, Szymon Gatnar, 
Patryk Hasse, Kamil Wróblewski, Grzegorz Wójcik, Patryk 
Marcalik, Adrian Himel; 

4f T:  Mateusz Tomala, Beniamin Staniek. 

Osiągnięcia techniczne 

Patryk Marcalik, Szymon Gaczyński 4dT,  Beniamin Staniek, 
Mateusz Tomala 4f T - 1 miejsce w konkursie „Mechaniczny 
By Night” w Opolu, 2018; 

Krzysztof Kowaczek, Gregorz   Dreszer - 4b T wyróżnienie na 
„Festiwalu Młodych Naukowców” w Rybniku - 2016; 

Kajetan Maciejski, 4b T - 3 m. na „Festiwalu Młodych Na-
ukowców” w Rybniku - 2017; 

Tobias Gajdeczka, Dawid Sbeczka 4b T - 1 m. w Konkursie 
Prac Uczniowskich 2017; 3 m. - 2018; 

Krzysztof Kowaczek 4b T - honorowy tytuł „Taon” w konkur-
sie fizycznym „Lwiątko - 2019”. 

Reprezentowanie szkoły w rozgrywkach sportowych 

Lekka atletyka: Patryk Kaczyński 4a T, Dominik Gołofit 4f 

T, Kacper Korczok 4f T, Michał Książek 4f T, Adrian Himel 

4d T, Daniel Klima 4b T; 

Koszykówka: Roman Jędrzejczak 3d B; 

Badminton: Paweł Musioł 4d T; 

Siatkówka: Daniel Nadskakulski 3d B, Patryk Polak 3b B, 

Michał Bluj 3b B, Tomasz Myśliwy 4d T; 

Tenis stołowy: Szymon Pluta 4c T; 

Piłka nożna: Szymon Kubala 4d T, Mateusz Sowa 4d T,  

Michał Grzesik 3c B, Kamil Biły 3a B, Damian Słupina 3d B; 

Piłka ręczna: Aron Bulenda 4a T, Kamil  Biela IVa T; 

Pływanie: Sebastian Weczerek 4f T, Bartosz Borowik 4a T, 

Maciej Majewski 4b T; 

Adrian Himel 4d T - 4 miejsce w 5 edycji Olimpiady Wiedzy 

i wartości w Sporcie.  

Sukcesy językowe 

Krzysztof Kowaczek  4b T - udział w II etapie Ogólnopolskiej 
Olimpiady Języka Niemieckiego 2018/19;  

Kevin Pieczarek 4cT - indeks PWSZ w Raciborzu w konkur-
sie z języka angielskiego 2017/2018; finalista konkursu 
„Klimatyczny Armagedon” 2017/2018; 

Na podium konkursu School Master of English: Karol Dastig 
4f T, Kevin Pieczarek 4c T, Tomasz Chorzelewski 3d B, Szy-
mon Christof 3d B, Roman Jędrzejczak 3d B, Daniel Krakow-
czyk 3a B; 

Na podium konkursu o tytuł mistrza szkoły z języka niemiec-
kiego: Marcel Krupa 3d B, Erik Woźniak 4f T, Patryk Ka-
czyński 4a T  oraz dwukrotnie Artur Machowski  4d T i Pa-
tryk Kaczyński 4a T. 

Honorowi krwiodawcy 

3d B: Daniel Nadskakulski, Patryk Bączkiewicz, Dawid Pa-
luch, Andrzej Palica, Marcel Krupa;  

4a T: Aron Bulenda, Michał Gołąbek;  

4b T: Daniel Klima, Marcel Barucha, Grzegorz Dreszer, Denis 
Janosz, Daniel Matyka, Dominik Kiszka, Jakub Klicki;  

4c T: Dawid Jośko, Tomasz Szczepański, Paweł Musioł, Mar-
cin Zubrzycki, Adam Figiel, Mateusz Konopka;  

4d T: Adam Kasza, Błażej Łazarski, Szymon Gatnar, Adam 
Bigas, Artur Machowski, Daniel Waniczek, Patryk Hasse, 
Dariusz Fergisz, Adrian Himel.  

Osiągnięcia sportowe 
- 3 krotne 2 m. w rejonie w szkolnej lidze LA  2015 /17/19, 

     I miejsce  w rejonie i 6 m. w finale wojewódzkim 2016; 

- 3 krotne 2 m. w rejonie w sztafetowych  biegach przełajo-

wych  2015 /17/19, 

      I miejsce w rejonie  i 3 m. w finale wojewódzkim 2016; 

- 2 krotne 1m. w rejonie w piłce koszykowej 2015/16/17/19, 

       II miejsce w półfinale wojewódzkim 2018/2019, 

       IV miejsce w finale wojewódzkim streetballu 2018; 

- 3 krotne 1 m. w Turnieju  Mikołajkowym (piłka siatkowa) 

2015/16/18, 

- 4 krotne 1 m. w rejonie w piłce siatkowej  2016/17/18/19, 

        II miejsce w półfinale wojewódzkim 2018, 

        I miejsce w półfinale wojewódzkim 2019; 

- 3 krotne 2 m. w rejonie w piłce ręcznej 2015/16/18, 

- 2 krotnie 1 m. drużynowo w Mistrzostwach Powiatu, 

        Raciborskiego w badmintonie 2017, 2018, 

        3 i 6 miejsce w finale wojewódzkim; 

- 1 miejsce w rejonie w tenisie stołowym 2018,   

        16 miejsce w finale wojewódzkim; 

- 2 m. w 2015/16,  1 m. 2016/17 w rejonie w piłce nożnej, 

        2 miejsce w półfinale wojewódzkim. 
 

W roku szkolnym 2016/17 i 2017/18 nasza szkoła została skla-

syfikowana na IV miejscu w Województwie Śląskim  

w klasyfikacji generalnej rywalizacji sportowej szkół  

ponadgimnazjalnych Szkolnego Związku Sportowego. 

Działalność charytatywna na rzecz  

społeczności raciborskiej: 

4f T - występy w domu pomocy społecznej, przedszkolu inte-
gracyjnym nr 10, SP 10, Caritas: Sabina Murawska, Katarzyna 
Szarmach, Mirela Kieś, Sebastian Weczerek, Dawid Pawlas, 
Michał Książek, Kacper Korczok, Beniamin Staniek, Lars 
Kostka, Andrzej Płaczek; 

4b T - największa kwota zebranych pieniędzy w Akcji 
„Świąteczna Paczka”; 

4f T - zaangażowanie w akcję „Szlachetna paczka”: Bartło-
miej Sęga, Kacper Suliga, Tomasz Sitnik, Beniamin Staniek, 
Dominik Gołofit, Erik Woźniak, Mateusz Tomala, Tomasz 
Perenc; 

Tomasz Szczepański i Bartłomiej Majkowski 4f T - wsparcie 
dla Stowarzyszenia "Otwarte serca dzieciom" oraz Domu 
Dziecka w Samborowicach; 

Mateusz Pieła 3a B - całoroczna praca na rzecz Raciborskiego 
Hospicjum św. Łazarza.  
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Średnia 5.86. Kogo sobie wyobrażasz? Wątłej postury chłopak, 

w okularach, nie mający życia nerd, który się tylko uczy. Tymczasem 

pojawia się polski chłop, któremu nie dałby rady nawet sam Bruce Lee 

(jak to powiedział premier M. Morawiecki), a w głowie siedzi mu 

tylko elektronika. Tak, to 

ja, uczeń uwięziony 

w placówce, która nazy-

wa się „szkoła”. Mój 

wyrok to 4 lata na kierun-

ku technik elektronik. 

Jednak nie wszystko 

w ciągu tych lat było 

w szarych barwach malo-

wane. W „Mechaniku” 

jest przecież sporo wyda-

rzeń, które dodają koloru 

codzienności. Dni otwar-

te, konkursy, olimpiady, 

projekty i pokazy dla 

najmłodszych, to wszyst-

ko powoduje, że masz 

2 razy więcej pracy niż 

w liceum, ale chce się 

żyć.  

 

W pierwszej klasie jako jeden z nielicznych, dzięki projektowi 

mocnej latarki, zachęcałem gimnazjalistów na dniach otwartych do 

przyjścia do naszej szkoły. Dwa razy z rzędu byłem na kursie StartUp, 

gdzie opracowaliśmy z drużyną pomysł na biznesplan, zdobywając 

nim drugie miejsce w konkursie podczas PitchDay. Po drodze były  

liczne olimpiady: matematyczne, językowe i zawodowe, gdzie dosta-

wałem się do kolejnych etapów. Trzecia klasa to czas praktyk zawodo-

wych i dzięki programowi Erasmus+ przez miesiąc możliwość zdoby-

cia doświadczenia w Niemczech. Dzięki wypracowanej średniej uzy-

skałem Stypendium Prezesa Rady Ministrów.  

Wszystkie te osiągnięcia pozwalają mi stwierdzić, że dobrze wyko-

rzystałem czas spędzony w ”Mechaniku”, ale to nie do nich będę wra-

cał, wspominając szkołę. Najchętniej  będę opowiadać dzieciom o tym, 

jak kiedyś  jeden z nauczycieli zatrzasnął się w swojej klasie na amen 

i woźny „fleksą” wycinał zawiasy, żeby go uwolnić (chodzi tu o pana 

MG). Oczywiście nie zapomnę napomknąć o Dyrektorze, który potra-

fił być w Starostwie, w swoim gabinecie i w budynku B jednocześnie.  

Kończąc już, bo matura mnie goni, chciałbym przywołać  wszyst-

kich wspaniałych uczniów „Mechana”, którzy mają tyle pasji w sobie, 

że każdego daliby radę nią zarazić. Wszystkie te wspomnienia i prze-

życia sprawiają, że nie żałuję wyboru szkoły i gdybym miał znowu 

wybierać, nie wahałbym się ani chwili.  

Krzysztof Kowaczek, 4b T     

Wtorek, 1 września 2015 roku. Ponad setka młodych ludzi grzała 
się na dużej sali gimnastycznej. Nie wiadomo jednak do końca, czy 
spływający po ich ciele pot był wynikiem wysokiej tego dnia tempera-
tury, czy stresu przed tym, co przyniesie pierwszy rok w nowej szkole. 
Pełni przygód uczniowie z niecierpliwością czekali, aż będą mogli 
rozejść się do klas, gdzie poznają kolegów, z którymi mają spędzić 
najbliższe cztery lata. 

Niespodzianki zaczęły się od razu. Wraz z zakończeniem apelu 
rozpoczynającego rok szkolny, dyrektor poprosił wszystkie dziewczy-
ny, dla których ten dzień był pierwszym na jego ziemi, o pozostanie 
dłużej, podczas gdy reszta już kierowała się na spotkanie 
z wychowawcą. Rozmowa z dyrektorem nie była straszna. W końcu 
żadna z ośmiu nowych uczennic nie zamierzała ubierać się i zachowy-
wać nieprzyzwoicie. A nawet jeśli, dyrektor szybko wybił im to 
z głowy. 

Spotkanie z przeszło dwudziestoma nowymi kolegami było pełne 
stresu. Nowe znajomości jednak szybko przerodziły się w przyjaźnie, 
a początkowe milczenie - w przepychanki słowne, tak iż zaledwie po 
kilku tygodniach ciężko było uwierzyć w tak krótką znajomość. 

Koledzy z klasy okazywali sobie ogromne wsparcie. Nie tylko 
wtedy, gdy z którymś zerwała dziewczyna, albo kiedy inny zakochał 
się nieszczęśliwie i bez wzajemności. Okazało się bowiem, że techni-
kum nie jest takie łatwe i przyjemne, jak opowiadano na dniach otwar-
tych. Kartkówka za kartkówką, sprawdzian za sprawdzianem, ocena 
za oceną, poprawa za poprawą. A najdłuższe kolejki ustawiały się do 
sali 54, gdzie co drugi uczeń starał się wyjść z zagrożenia, by spokoj-
nie ukończyć pierwszą klasę. 

Na lekcjach chemii wcale nie było nudniej. Niektórzy uczniowie 
wpadli na jakże genialne pomysły na doświadczenia. Tak też jeden 
z tych śmiałków przeprowadził badanie dotyczące szybkości spalania 
się włosów na rękach. 

Byli też tacy, którzy w ciągu pół roku stwierdzili, że to jednak nie 
dla nich i wylądowali na bruku, a właściwie przenieśli się na brukarza. 
Ci jednak, którzy dotrwali do końca, mieli nadzieję, że teraz będzie już 
tylko lepiej. Tylko trochę się przeliczyli. 

Wraz z początkiem drugiej klasy część przedmiotów odeszła, 
przyszły inne. Nowi nauczyciele, nowe wymagania, więcej pracowni 
i zajęć praktycznych. To w tym roku wyszło na jaw, kto trafił z wybo-
rem kierunku, a kto minął się z powołaniem. Rozpoczął się też czas na 
pierwsze "osiemnastki" i wkraczanie w dorosłość, pierwsze egzaminy 
na prawo jazdy i wycieczkę klasową. Kto by pomyślał, że w ciągu 
zaledwie trzech dni można tak wiele się dowiedzieć o drugiej osobie? 
Zaraz było wiadomo, kto ma słabą kondycję, kto nie zaśnie bez uko-
chanego misia, a kto całą noc spędza przytulony do miski. Niektórzy 
dzielili się swoimi zdolnościami przywódczymi, a inni talentem mu-
zycznym. Szkoda tylko, że instrument pozostawał niewidoczny, ni-
czym nowe szaty cesarza. 

Rok upłynął szybko. I choć miał swoje lepsze i gorsze chwile, 
najsmutniej została odebrana wieść o zmianie wychowawcy. Przywią-
zanie do pani Proby było tak silne, że cała klasa do dziś za nią tęskni. 

Trzeci rok minął pod znakiem egzaminów zawodowych i mie-
sięcznych praktyk. Tym pierwszym towarzyszył nadmiar stresu 
i zniecierpliwienia w oczekiwaniu na wyniki. Nie można jednak za-
przeczyć, że przygotowania były bardzo dobre i efektywne, co od-
zwierciedliło się w niemal stuprocentowej zdawalności. 

Gdy nadszedł kwiecień, 
klasa była już podzielona na 
dwie główne grupy - prakty-
ki w Niemczech i Eko-
Oknach - oraz kilka mniej-
szych. 

W ciągu miesiąca wszy-
scy zdobyli wiele wspania-
łych umiejętności, nowych 
przyjaciół i wspomnień, 
które zostaną z nimi do koń-
ca. 

A po powrocie w maju byliśmy już najstarsi w szkole. 

Ostatnia klasa, maturalna, to już całkiem co innego. Wszyscy znają 
się bardzo dobrze, znają swoje mocne i słabe strony. Wiadomo, kto ma 
najlepsze teksty, a kto największy dystans do siebie. Z kim pożarto-
wać, a kogo poprosić o pomoc. Znane też są plany na przyszłość 
i w ciemno można obstawiać, czyje są realne, a czyje nie do końca. 

Pierwsze cztery miesiące minęły na intensywnych przygotowa-
niach do egzaminu, lecz i tak wiadomo było, że jeśli ktoś nic nie robił 
wcześniej, w jeden semestr się nie nauczy. Nic więc dziwnego, że 
egzamin większość zaskoczył. Nim jednak jeszcze się rozpoczął, mnó-
stwo potu wylało się podczas próbnych matur, które skończyły się 
zadziwiająco słabymi wynikami. Z tego też powodu sprawdzian gonił 
sprawdzian, a kolejni nauczyciele nie mieli miejsca, by wpisać  
w e-dzienniku pracę klasową ze swojego przedmiotu. Zbiegło się to 
z nauką poloneza do studniówki, która miała rozpocząć ferie zimowe. 
Choreografia, choć piękna, była niebywale skomplikowana. Nie było 
próby, by ktoś się nie pomylił. Powoli więc wszyscy tracili rezon 
i nadzieję, coraz częściej zastanawiając się, czy nie lepiej byłoby 
zmienić układ na prostszy. Na szczęście, gdy nadszedł 9 lutego, utęsk-
niony dzień balu, nikt nie popełnił błędu i polonez wyszedł naprawdę 
pięknie.  

Po dwóch tygodniach wolnego wrócił czas na naukę. Najwięcej 
było jej z historii, przedmiotu, z którego nikt nie ma zamiaru pisać 
matury. Kolejne arkusze maturalne z matematyki wskazują na znaczną 
poprawę. „Języki” przebiegały głównie pod kątem egzaminów ust-
nych. Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. I choć wszyscy go 
wyczekują, każdy chciałby odsunąć towarzyszącą mu maturę. 

Cztery lata mijają szybciej, niż można by się spodziewać. 

Daniela Dziedzic,  4a T     

Poprosiliśmy dwójkę naszych najlepszych uczniów w szkole 

o podsumowanie czterech lat w „Mechaniku”. 



 

Mirela Kieś, kl. 4f T          

Karol Dastig, 4f T   

Cześć! Zajmuję się produk-
cją muzyki klubowej i tanecz-
nej. Robię to od ponad 8 lat, 
a od około 3 lat działam pod 
pseudonimem SAMURAH. 
Produkcja nagrań to dość trud-
ne i czasochłonne zajęcie, wy-
magające znajomości muzyki, 
elektroniki, a nawet fizyki. 
Stworzenie 4 minutowego 
utworu zajmuje średnio 15-30 godzin. Składa się na to aranżacja, 
miks i mastering. Nie wyobrażam jednak sobie życia bez tworze-
nia nowych brzmień. 

Dzięki muzyce w ciągu kilku lat poznałem wielu ludzi 
z całego świata (innych producentów, DJ-ów, właścicieli wy-
twórni, wokalistów). 

Z wieloma z nich nawiązałem współpracę, np. przy tworze-
niu czy nagrywaniu wokali do utworów. 

Muzyka nauczyła mnie też cierpliwości, wytrwałości i że nie 
warto się poddawać, gdy coś nie idzie tak, jak byśmy chcieli. 
Mam skromną nadzieję, że w przyszłości będzie to coś więcej 
niż tylko hobby. 

Mnie i moje utwory można znaleźć na Facebook'u, Spotify, 
SoundCloud i YouTube. 

Fanpage: facebook.com/samurahmusic 

Coś z niczego 

Nazywam się Mirela. Mam kilka 
zainteresowań, jednak najwięcej swo-
jego wolnego czasu poświęcam na 
wykonywanie prac manualnych. 

Staram się to robić starannie 
i dokładnie. Jest to zajęcie praco-
chłonne, jednak dostarcza mi wiele 
radości i satysfakcji. 

Tworzę ręcznie wykonywane ozdoby oraz prezenty okazjonalne.  

W wolnych chwilach lubię robić to z moją babcią. Inspiruję się 
wieloma fanpage'ami na Facebooku oraz blogami. Nie mam okre-
ślonych ani ulubionych technik, po prostu próbuję wszystkiego. 
Jeśli w poradniku jest coś, czego aktualnie w domu nie mam, my-
ślę, czym mogłabym to zastąpić. Korzystam z rzeczy, z którymi 
spotykamy się na co dzień lub z przedmiotów, których nie używa-
my lub nie mamy pojęcia, jak je wykorzystać. Taka praca sprawia 
mi wiele radości, satysfakcjonuje, sprawia, że chce się znowu pró-
bować czegoś nowego. Mimo wielu poprawek, zdenerwowania, 
zniecierpliwienia, pozytywna opinia najbliższych jest wynagrodze-
niem za trud i pracę. Poświęcam na to tyle czasu i serca, ile tylko 
potrafię. 

Uważam, że warto mieć zainteresowania i poszerzać swoje hory-
zonty.  
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Jestem technikiem mechanikiem, który uwielbia motoryzację, 

w szczególności starsze motocykle - a posiadam ich aż 6 sztuk. 

Remonty tych maszyn wymagają wysokich nakładów finanso-

wych i są czasochłonne. Pomimo tego, staram się je restaurować, 

lecz nie jest to moje jedyne hobby.  

Kiedy mam wolną chwilę, projektuję różnego rodzaju przed-

mioty, przede wszystkim meble, które później wykonuję. Traktu-

ję to jako hobby, kupuję materiały i działam. Głównie pracuję na 

bazie drewna, także metal nie jest mi obcy. Ostatnim moim pro-

jektem był fotel na książki, który wykonałem dla mojej dziew-

czyny. Kilkadziesiąt godzin pracy, trochę pieniędzy i już mamy 

wyjątkowy prezent. 

Marek Labud, 4f T 

Nasze pasje 
Jak wiadomo, rozwijanie pasji 

pomaga przeżyć lata żmudnej 

nauki. Opuszczający szkołę 

starsi koledzy podzielili się 

swoimi zainteresowaniami po-

zaszkolnymi.  
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Tekst i zdjęcia: Andreas Posmyk, 4f T 

Dusza artysty 

Moim największym zainteresowaniem zawsze były  fotografia 
i grafika komputerowa. Od najmłodszych lat biegałem z apara-
tem i robiłem zdjęcia wszystkiego, co się rusza. Zdjęcia zawsze 
opowiadają jakąś historię, mają ukryte znaczenie. Lecz wykona-
nie samego zdjęcia to dopiero połowa sukcesu. Bardzo duże 
znaczenie ma obróbka komputerowa. Za pomocą programu Ado-
be lightroom zmieniam kolorystykę zdjęcia, dopasowuję barwy 
oraz ustawiam jasność. Na samym końcu przechodzę do Photos-

hopa, gdzie doda-
ję blur oraz kory-
guję wady. Sam 
ten proces jest 
bardzo przyjemny, 
a porównanie 
zdjęcia przed i po 
korekcji daje dużo 
satysfakcji. 

Moim drugim 
hobby jest grafika 
k o m p u t e r o w a . 
Bardzo lubię moż-
liwości, jakie gra-
fika oferuje. Początkowo tylko przerabiałem zdjęcia lub tworzy-
łem grafiki dla znajomych. Następnie tworzyłem plakaty promo-
cyjne, jeden z moich plakatów nawet zdobył II miejsce w ogólno-
polskim konkursie. Teraz tworzę grafiki komercyjne,  takie jak 
banery czy loga firm. Jest to bardzo wciągające zainteresowanie, 
ale też w pewnym sensie moje źródło dochodu. Po maturze za-
mierzam wyszkolić się w grafice wektorowej,  używając progra-
mu Adobe Illustrator, ponieważ możliwości, jakie ten kierunek 
oferuje, są ogromne. 

Carpe diem 

Od czego by tu zacząć? Może od tego, że mam wiele bardzo 
różnorodnych zainteresowań - jak człowiek renesansu. Cały czas 
chcę się rozwijać, by ciągle iść do przodu.  

Jednym z moich licz-
nych zainteresowań 
są zapasy. Mam na 
tym koncie wiele 
sukcesów, medali 
i tytułów. Trenuję już 
od 6 lat. Zapasy to 
część mojego życia, 
bez nich nie wyobra-
żam sobie siebie. 
Jednym z moich tre-
nerów, a zarazem 
mentorem, jest sam 

Ryszard Wolny. Zapasy ukształtowały mój charakter i moje ciało. 
Jestem wysportowany, poznałem, co to prawdziwy trening, zapasy 
to sport dla twardych zawodników. Być może będę robił w przy-
szłości uprawnienia trenera  od zapasów. 

Największą pasją jest dla mnie ratownictwo, chyba nie ma nic 
bardziej odpowiedzialnego jak odpowiadać za życie drugiego czło-
wieka. Jestem ratownikiem wodnym WOPR działającym już pra-
wie 2 lata. To jest to, co mnie jara od środka, mówiąc tak kolo-
kwialnie. Z pewnością to, że umiem dobrze pływać, przyczyniło 
się do tego, iż zostałem ratownikiem. Chciałbym w przyszłości 

zrobić kurs, który będzie uprawniał 
mnie do nauczania pływania młode-
go pokolenia i tych, którzy będą 
chcieli się nauczyć tej potrzebnej 
w życiu sztuki. 

Kolejnym moim zainteresowaniem 
są tańce. Prawie od 2,5 roku ćwiczę, 
trenuję taniec towarzyski, poznaję 
świat taneczny. To jest to, co mnie 
bardzo odpręża i nie tylko. 

Jeszcze jedno moje zainteresowanie 
to szachy, 
p o n i e w a ż 
szachy to 
gra strate-
giczna i tak-

tyczna, a ja bardzo lubię takie gry, gdzie 
trzeba trochę pogłówkować,  przewidywać 
ruchy,  a także dlatego, że gra w szachy 
ćwiczy cierpliwość. Moim głównym wzo-
rem jest Garri Kasparow. 

Usłyszałem kiedyś w rapowanym tek-
ście: „Robię to, co pragnę, skupiam się nad 
swoim celem, nad swoją koncepcją.” I to 
pasuje do mnie. Moje własne motto życio-
we to:  „Można być każdym, wystarczy 
tego bardzo pragnąć”. 

 Sebastian Weczerek, 4f T 
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kl. 3a B - elektryk / klasa wielozawodowa  

wych. mgr inż. Ignacy Szubryt   

kl. 3b B - mechanik pojazdów samochodowych  

wych. mgr inż. Andrzej Miketa 

kl. 3c B - ślusarz,  

wych. mgr Marek Klobuczek  

kl. 3d B - ślusarz,  

wych. mgr inż. Szymon Kuźmiński  

Cierpienia młodego Piotera 

 

Wpadłem w sidła miłości straszliwej 

Ogromnie potrzebnej, a tak kłopotliwej. 

 

Na ręki jest ona mej wyciągnięcie. 

Już ją łapię, już chwytam, i nagle 

dłoń swą cofam, patrzę na nią 

z wielkim żalem, smutkiem, bólem. 

 

Ciała woń, tak cudowna, nienazwana, 

tak mi miła, pożądana, 

Tak mnie dusi, tak zniewala! Ja cię łaknę, 

ja cię pragnę! 

 

I choć wiem, że ty mnie, ma miłości 

byś zniszczyła, wyrzuciła. 

To ja tylko twoje pragnę, 

poczuć ciało w swych ramionach 

Twym zapachem chcę się dusić, 

i swych uczuć nie krępować. 

Piotr Hołownia, 2b T 

Czego uczy film Green Book? 

Film pt."Green Book" jest skierowany przede wszystkim do mło-

dzieży, ukazuje on, w jaki sposób ludzie traktują innych, np. tych, 

którzy mają odmienny kolor skóry. Cały film opiera się na tym, że 

znany pianista był wyśmiewany i szykanowany przez białych ludzi, 

dlatego że był ,,czarny”. Uczniowie, którzy byli w kinie, reagowali 

w bardzo różny sposób, w zależności od sytuacji.  

Wiele scen powodowało gromki śmiech na sali, ponieważ sam czar-

ny bohater pokazał, że ma bardzo duży dystans do siebie, że śmieje 

się z własnego koloru skóry - nie poddał się nawet po tym, jak został 

pobity w barze. 

Jego kierowca, który był białym człowiekiem, na początku bardzo 

szydził z afroamerykanów, lecz po tym jak doktor (mam na myśli 

tutaj sławnego pianistę) zatrudnił go do swojej trasy koncertowej, 

biały zmienił swoje poglądy diametralnie. 

Zaczął pomagać doktorkowi w bardzo trudnych sprawach oraz 

dostrzegł jego problemy wynikające z samotności. Te przemiany 

działały w obie strony. Bowiem biały bohater też miał okazję wiele 

się nauczyć. Film ten uczy tego, aby nie skreślać człowieka na star-

cie za jego pochodzenie, kolor skóry oraz by zainteresować się pro-

blemami, których dana osoba doświadcza. Na film warto wybrać się 

z większą ilością osób, aby obserwować ich reakcję na dane sceny. 

Film godny uwagi, polecam, aby go obejrzeć. 
Grzegorz Klon, 1b T 

Absolwenci  CKZiU nr 2 „Mechanik” Trochę kultury 

Łukasz Muras, 2b T Natalia Nienartowicz, 2b T 



 

kl. 4f T - technik informatyk / mechanik 

wych. mgr  Joanna Stankiewicz 

kl. 4d T - technik mechatronik  

wych. mgr inż. Sebastian Kretek 

kl. 4c T - technik informatyk 

wych. mgr Andrzej Surma 

kl. 4bT  - technik elektronik / technik elektryk  

wych. mgr Bernard Grzesiczek 

kl. 4a T  - technik mechatronik / tech. urz. i systemów odnawialnych  

wych. mgr Patrycja Sergiel 
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kl. 3a LO  

wych. mgr  Edyta Wiesner 
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