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Zza dyrektorskiego biurka
Kolejny raz zapraszam Was do lektury
„Mechanika”. Znajdziecie w najnowszym numerze wiele
ciekawych tekstów,
informacji o działalności Waszych koleżanek i kolegów –
a mamy się czym chwalić. Niezmiennie cieszy mnie 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. A, jak pokazuje to numer, który trzymacie w rękach, są one często niezwykłe i zapewne dla wielu z Was będą zaskoczeniem.
Witam wśród "Mechanikowej" społeczności wyjątkowo liczne w tym roku grono uczniów klas pierwszych, których zdjęcia
ozdabiają ten numer. Mam nadzieję, że mimo wielu trudności, drobnych i większych
niepowodzeń, nie żałują podjętej kilka miesięcy temu decyzji. Liczę też, że aktywnie
włączą się w życie NASZEJ SZKOŁY. Polecam także zapoznanie się z wrażeniami
z pracy w „Mechaniku” nauczycieli wychowawców, którzy we wrześniu 2019 r. dołączyli do „Mechanikowej” rodziny.
Tak więc życzę wspaniałej lektury,
wielu dyskusji, być może też sporów, wywo-

Z życia szkoły

łanych przez teksty autorów tego numeru.
Redakcji wytrwałości (opiekunom także).
Samorządowi kolejnych świetnych pomysłów i sukcesów 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 podziękowania kieruję do
osób, które tak wspaniale zaangażowały się
w różne akcje charytatywne. Kolejny raz
pokazaliście, że jesteście wspaniali i otwarci
na potrzeby innych osób.
I to by było na tyle…
Dyrektor szkoły - Sławomir Janowski

Z końcem 2019 roku odeszła na
emeryturę kierownik gospodarczy pani Małgorzata Blacha. Pracowała
w naszej szkole ponad 27 lat.
Dziękujemy za cierpliwość
i wyrozumiałość!

Pani Teresa Paskuda otrzymała Medal
Komisji Edukacji Narodowej

Cieszę się, że mogłem uczestniczyć w tworzeniu kolejnego
numeru naszej szkolnej gazety. W tym roku zaszło wiele zmian.
Opuściła nas, odchodząc na emeryturę, nasza dotychczasowa
opiekunka, pani Teresa Paskuda. Gratulujemy Jej otrzymania Medalu Komisji Edukacji Narodowej.
Od tego roku rolę opiekuna gazetki pełni dodatkowo pani Linda Dedek.
Grono redaktorów znacznie się powiększyło. Dobrze, że w naszej technicznej szkole wciąż
udaje się zebrać grupę ludzi, chcących przelewać swoje myśli na papier. Dzięki nim podtrzymana jest tradycja cyklicznego wydawania gazety szkolnej. Widać w „Mechaniku” nie brakuje
pierwiastka humanistycznego.
Ponadto do redakcji dołączył też zespół, który prezentować będzie rzeczywistość szkolną
w postaci filmów. W końcu dziennikarstwo to nie tylko słowo pisane!
Podczas wspólnej pracy nawiązaliśmy nowe znajomości, spędzaliśmy wspólnie czas na wielu
dyskusjach, dzięki którym mogliśmy się lepiej poznać i zintegrować z nowymi członkami naszego zespołu.
Gorąco zapraszam do lektury.
Redaktor naczelny

Od redakcji

W tym roku Stypendium Prezesa
Rady Ministrów otrzymał
Kamil Ujec. Gratulujemy!
W numerze m.in.:
· Wydarzenia z życia szkoły
· Relacje z akademii szkolnych
· O Festiwalu Perspektyw
· Nasze pasje…
· Felietony
· Zdjęcia pierwszoklasistów
i wiele więcej…

Z życia szkoły
02.09.19 - uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego;
04.09.19 - Patryk Ogonowski i Łukasz
Miensopust nagrodzeni przez Starostę;
19.09.19 - Europejski Dzień Języków;
30.09.19 - wyjazd uczniów na
„ENERGETAB”;
01.10.19 - "Mechanik" na FERREXPO
ROBOT FEST;
01.10.19 - 2. m. „Mechanika” w finale
woj. Szkolnej Ligi LA;
07.10.19 - wyjazd uczniów z klasy 3a T
i 3d T na targi „TOOLEX”;
10.10.19 - sukcesy naszych uczniów na
rejonowych zawodach sztafetowych
biegów przełajowych;
11.10.19 - udział szkoły w projekcie
z języka angielskiego;
14.10.19 - uroczysta akademia z okazji
Dnia Edukacji Narodowej;
18.10.19 - udział uczniów w Festiwalu
Perspektyw;
21.10.19 - warsztaty o walce z cyberprzestępczością;
01.10.19 - podwójne zwycięstwo na 18.
Mistrzostwach Raciborza w Piłce Siatkowej;
28.10.19 - 2. miejsce "Mechanika"
w rywalizacji sportowej szkół w woj.
śląskim w kategorii chłopców;
28.10.19 - spotkanie promujące zawód
policjanta;
29-31.10.19 - uczniowie klas 3 uczestniczą w szkoleniu pt. "Rozwój kompetencji cyfrowych z Media 3.0";
04.11.19 - wystartowała piąta już edycja
akcji CZYTAJ PL;
07.11.19 - uczniowie raciborskiego
„Mechanika” wspierają potrzebujących;
07.11.19 - przedstawiciele „Mechanika”
na zawodach pływackich;
8.11.19 - prelekcja pani Krystyny Wójcik z hospicjum dla klas 3c B i 3c T;
14.11.19 - wyjazd uczniów klas trzecich
na praktykę do Moguncji;
15.11.19 - spotkanie ze sportowcem
Samuelem Kołkiem;
26.11.19 - Święto Praw Dziecka
w „Mechaniku”;
26.11.19 - Dawid Pater zdobywa 1. m.
w konkursie „Zaprezentuj swój biznesplan”;
29.11.19 - obchody Święta Szkoły 2019;
02.12.19 - nasi uczniowie w projekcie
„Przeciw mowie nienawiści”;
06.12.19 - „Mikołajki matematyczne”
w „Mechaniku”;
10.12.19 - warsztaty językowe dla
uczniów klas pierwszych w Katowicach;
12.12.19 - spotkanie z szefem Wydziału
Rekrutacji WKU w Rybniku;
19.12.19 - wigilia dziennikarzy
„Mechanika”;
20.12.19 - spotkania wigilijne klas
i wigilia pracowników naszej szkoły.

Myśl perspektywicznie
Podczas tegorocznego Festiwalu Perspektyw, który organizowany jest od kilku
lat, by pomóc młodzieży w dokonywaniu
dobrych i satysfakcjonujących wyborów,
związanych z jej przyszłością edukacyjną
i zawodową, można było zauważyć, że
nasza szkoła przyciąga zdolnych ludzi.
Było to widoczne dzięki naszym uczniom,
którzy zdecydowanie wyróżniali się na
festiwalu i zwracali uwagę uczniów szkół
podstawowych.

stanowisk, zadawali pytania, rozmawiali
z nami. Byli oni zaciekawieni tym, co pokazywaliśmy i chcieli dowiedzieć się jak
najwięcej o tym, czym zajmujemy się na
zajęciach. Z wielką radością mogliśmy się
dzielić z nimi swoimi doświadczeniami,
zwłaszcza że część z nas kilka lat temu
została zachęcona do podjęcia nauki
w „Mechaniku”, właśnie podczas Festiwalu Perspektyw.
Całą imprezę możemy podsumować
jako kolejny, świetny program, który znowu pokazał, że nasza szkoła reprezentuje
najwyższy poziom.
Paweł Iwańczyk, 3b T

Reprezentanci „Mechanika” budzili
zainteresowanie ciekawymi projektami, jak
również wzorcowym strojem.
Sam byłem jedną z osób, starających się
przekazać innym, jak wiele korzyści niesie
za sobą wybór naszej szkoły. Chciałem
zachęcić młodzież do podejmowania trafnych decyzji, do spełniania swoich pasji
i marzeń. Było to wspaniałe doświadczenie, móc zobaczyć, z jakim zainteresowaniem odwiedzający podchodzili do naszych

Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, tzw. Dzień Nauczyciela. Program
artystyczny, przygotowany pod przewodnictwem pani Laury Burek i pani Ewy Kaczorowskiej,
cieszył się wielkim powodzeniem wśród zebranej społeczności szkolnej. Przygotowano Kino Mechanik, a w nim film pt. „Drapieżniki i ich ofiary”

Zofia Stachera i Paulina Węgrzyn, 1i T
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Święto Szkoły

Działamy charytatywnie

Święto Szkoły, które odbyło się w piątek, 29 listopada br., było wyjątkowe.
Rozpoczęło się atrakcjami zorganizowanymi przez Samorząd Szkolny pod
opieką pani Patrycji Sergiel. W tym dniu odbył się konkurs ortograficzny oraz
omnibus „Mechanika”.
Część oficjalna nie odbiegała
znacznie od utartego wzorca, którym
szczyci się nasza szkoła. Tegoroczny
program artystyczny, przygotowany
przez panie Martynę Swobodę oraz
Lindę Dedek, zatytułowano „Ze szkołą przez wieki”. Przedstawienie,
w którym wystąpili uczniowie klasy
1b T oraz klas zaprzyjaźnionych, było
przesycone aluzjami do sztuki, literatury oraz popkultury.

Nasi wolontariusze mieli wiele okazji do działania w okresie przedświątecznym. Zaangażowali
się m.in. w:
- sprzątanie magazynów w akcji dla Banku
Żywności w Raciborzu,

- rozprowadzanie świątecznych kartek dobroczynnych,
- przedświąteczną zbiórkę artykułów spożywczych, słodyczy oraz chemii gospodarczej dla potrzebujących uczniów naszej szkoły,
- zbiórkę przyborów szkolnych i szczoteczek do
zębów dla dzieci w ramach akcji „Młodzi dla
Kamerunu”,
- zbiórkę na rzecz bezdomnych psów „Paka dla
psiaka”,
- akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku
we współpracy z Fundacją DKMS.

Przenieśliśmy się do różnych
epok, by bliżej przyjrzeć się historii
edukacji. Wyruszyliśmy w podróż,
która zaczęła się w czasach prehistorycznych, trwała przez formatywny
dla nauki okres starożytności i burzliwą nowoczesność, aż do cywilizacji
jutra. Wyprawa ta miała na celu odkrycie niezmiennych prawd, dotyczących zdobywania wiedzy.
Odbiór był zdecydowanie pozytywny, oklaski ciągnęły się długo,
a po przedstawieniu aktorzy otrzymali
wiele pochwał od widzów. Osobiście
jestem bardzo zadowolony, że mogłem uczestniczyć w tym przedsięwzięciu i nie mogę doczekać się możliwości wzięcia udziału w kolejnym
projekcie.

Zofia Stachera, 1i T

W świecie cosplayu
W dniach 15 – 17 listopada w Zespole Szkół
Elektrycznych w Opolu odbył się Opolcon 2019
- organizowany już po raz siódmy, cieszący się
sporym zainteresowaniem, konwent fantastyczny. Pośród wielu atrakcji przygotowanych dla
ok. 2000 uczestników zorganizowano również
konkurs Cosplay. W jego ramach oceniano kostium oraz występ sceniczny uczestnika.
Udało mi się zdobyć główną nagrodę konkursu. Wcieliłem się w postać Shena Krwawego
Księżyca z gry League of Legends.
Przygotowanie zwycięskiego stroju zajęło mi
około czterech miesięcy. Zaprezentowałem też
podczas występu genezę przedstawianej przez
siebie postaci.
Jako zwycięzca byłem również gościem programu O!polskie o poranku w TVP Opole.

Paweł Iwańczyk, 3b T

Piotr Hołownia, 3b T

„Mechanik” zajął drugie miejsce
w rywalizacji sportowej szkół
w województwie śląskim.

6 grudnia odbyły się Matematyczne
Mikołajki pod hasłem „Co płatek śnie-

gu ma wspólnego z matematyką?”
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14 października 2019 r. oficjalnie przyjęto uroczyście
uczniów klas pierwszych do grona uczniów
„Mechanika”.

Pierwszoklasiści
Rocznik 2019/ 2020

Przedstawiciele poszczególnych klas złożyli uroczyste
ślubowanie.

W bieżącym roku szkolnym przyjęto wyjątkowo dużą liczbę
uczniów. Otwarto dla nich następujące klasy:

Technikum nr 4 (po gimnazjum - 154 uczniów)
1a T - technik mechanik
1b T - technik elektronik
1c T - technik informatyk
1d T - technik mechatronik
1e T - technik elektryk

Technikum nr 4 (po szkole podstawowej -154 uczniów)
1g T - technik mechanik/ technik urz. i systemów energii odnawialnej
1h T - technik elektronik/ technik informatyk
1i T - technik informatyk
1j T - technik mechatronik
1k T - technik elektryk

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 (po gimnazjum - 83)

My, uczniowie klas pierwszych
Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
nr 2 „Mechanik” w Raciborzu,

1a B - elektryk/blacharz/elektromechanik/operator CNC /maszyny
rolnicze/
1b B - mechanik pojazdów samochodowych/ślusarz
1c B - ślusarz

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4 (po szkole podst. - 87)

ślubujemy:

1e B - elektryk/elektromechanik/blacharz/operator CNC/
maszyny rolnicze/lakiernik
1f B - mechanik pojazdów samochodowych
1g B - ślusarz

Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia!
Pogłębiać naszą wiedzę!
Zachowywać się wzorowo, by nie splamić dobrego

Jak co roku do „Mechanika” dołączyli nowi uczniowie. Niedawno jeszcze rekruci, obecnie dumni pierwszoklasiści.
Z powodu reformy edukacyjnej „żółtodziobów” jest dwa razy
więcej niż zwykle. A może jednak fakt ten mówi o większej
różnorodności i ciekawych osobowościach wśród uczniów?
Przez ponad trzy miesiące roku szkolnego 2019/2020 zdążyli
nabyć trochę doświadczenia, dlatego postanowiliśmy zapytać
kilku śmiałków o ich nową, szkolną rzeczywistość i nie tylko…

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!

- Co zaciekawiło Cię w „Mechaniku?
Szczerze mówiąc, zaciekawił mnie budynek B. Ma pełno różnych, nieznanych pracowni, takich jak np. kuźnia. Długość
i ilość korytarzy sprawia, że można się tam łatwo zgubić :D

Uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie,
sprawiedliwości i pokojowi!

- Jakie sytuacje spotkały Cię już w szkole?
Myślę, że najwięcej jest tych śmiesznych momentów, które
dzieją się na lekcjach. Kiedy ktoś powie coś niezbyt mądrego
lub sam nauczyciel rzuci jakiś żart, można świetnie rozluźnić
atmosferę w klasie.

Postępować tak, aby nie zawieść
pokładanych w nas nadziei!
Ślubujemy!

- Kim planujesz zostać po ukończeniu naszej szkoły?
Planuję dostać się do Centralnej Szkoły Państwowej Straży
Pożarnej w Częstochowie. Później chciałbym pracować
w jednostce PSP w Raciborzu. Najpierw muszę zdać maturę.
Jeśli się nie uda, zawsze będę już miał tytuł technika mechanika, co z pewnością mi się przyda.
- Czujesz się dobrze w środowisku szkolnym?
Zdecydowanie tak! Dość szybko odnalazłem się w nowym
otoczeniu. Duża ilość nauki i totalnie nowy materiał mi
za bardzo nie przeszkadzają, bo od dawna chciałem chodzić do
„Mechanika”.
Zebrał Łukasz Buba, 1h T
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kl. 1a T - wych. mgr Laura Burek

kl. 1b T - wych. mgr Martyna Swoboda

kl. 1c T - wych. mgr Edyta Wiesner

kl. 1d T - wych. mgr Weronika Wilkos-Hiltawska

kl. 1e T - wych. mgr inż. Marcin Doczumiński

kl. 1g T - wych. mgr inż. Elżbieta Świętanowska

kl. 1h T - wych. mgr Patrycja Sergiel

kl. 1i T - wych. mgr Ewa Kaczorowska
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kl. 1j T - wych. mgr inż. Sebastian Kretek

kl. 1k T - wych. mgr Bernard Grzesiczek

kl. 1b B - wych. mgr inż. Andrzej Miketa

kl. 1a B - wych. mgr Arkadiusz Galdia

kl. 1c B - wych. mgr Anna Olender

kl. 1e B - wych. mgr Janusz Sobczak

kl. 1f B - wych. mgr Janusz Matyja

kl. 1g B - wych. mgr Marek Klobuczek
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Nie tylko nowi uczniowie!

Nieco kultury...

O podzielenie się wrażeniami z pobytu w szkole poprosiliśmy także nowicjuszy spośród wychowawców.

Listopadowe polowanie na książki

Mgr Martyna Swoboda (język niemiecki)

Według raportu Biblioteki Narodowej w minionym roku
przynajmniej jedną książkę przeczytało jedynie 37% badanych Polaków. Jak czytają uczniowie „Mechanika”? Przypominamy, że rankingi czytelnicze śledzić można w bibliotece.
By zainteresować książką młode pokolenie, już w minionym roku przystąpiliśmy do największej akcji czytelniczej
w Polsce, odbywającej się pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, CZYTAJ PL. Przez cały listopad mogliśmy bezpłatnie pobierać audiobooki i e-booki.
W tym roku pomysłodawcy akcji zaproponowali dwanaście
pozycji do wyboru - sześć powieści i sześć książek nonfiction. Wystarczyło pobrać darmową aplikację, zeskanować
kod QR i cieszyć się audiobookami bądź e-bookami. Wszystkie szczegóły, wraz z tytułami książek, znajdowały się na
charakterystycznych plakatach, wiszących na szkolnych korytarzach.
CZYTAJ PL towarzyszyła kolejna akcja – „Upoluj swoją
książkę”, której pomysłodawcą był Instytut Książki. Jej ambasadorami zostało 1400 uczniów, którzy zostali wyposażeni
w specjalne koszulki z napisem „Jestem pod wpływem czytania”, oni również udostępniali treść książek za pomocą
umieszczonego na koszulkach kodu QR. Zostałem ambasadorem tej akcji na terenie naszej szkoły. Działaliśmy już drugi rok, licząc na to, iż wpatrzona w ekrany swych smartfonów
społeczność „Mechanika” spróbuje odnaleźć w nich wspaniały dar książki.
Piotr Hołownia, 3b T

W „Mechaniku” od samego początku
poczułam się dobrze. Grono pedagogiczne i pozostali pracownicy szkoły
przyjęli mnie bardzo serdecznie i może
właśnie to pomogło mi się tutaj szybko
zaaklimatyzować. Jeżeli chodzi o uczniów, to uważam, że młodzież jest
wszędzie taka sama, czyli różnorodna,
jedni są bardzo ambitni, a inni po prostu są...
Mgr Ewa Kaczorowska (język angielski)
Praca w „Mechaniku” to czysta przyjemność. Zostałam przyjęta bardzo
życzliwie, zarówno przez grono pedagogiczne jak i uczniów. Współpraca
z gronem pedagogicznym przebiega
w serdecznej i wyjątkowo pozytywnej
atmosferze. Zawsze mogę liczyć na
wsparcie, pomoc i dobrą radę. Uczniowie dodają swoją fantastyczną energię
i humor, są chętni do współpracy, co
sprawia, że codzienne wyzwania i obowiązki stają się ciekawsze.
Mgr Laura Burek (język angielski)
Chyba nie można mnie nazwać nową
twarzą „Mechanika”, gdyż pracowałam
już w tej szkole w latach 2008-2012.
I muszę przyznać, że po tylu latach nic
się nie zmieniło – szkoła nadal świetnie
funkcjonuje. Dyscyplina zawsze była
mocną stroną „Mechanika”. To sprawia, że w tej szkole bardzo dobrze mi
się pracuje.

Mgr Arkadiusz Galdia (wychowanie fizyczne)
Bieżący rok szkolny jest dla mnie wyjątkowy, ponieważ w poprzednich
latach łączyłem pracę w Gimnazjum
nr 1 w Raciborzu oraz
w „Mechaniku”, co nie zawsze było
prostym zadaniem.
Dziś mogę się już całkowicie poświęcić uczniom tej szkoły, a zwłaszcza
mojej klasie 1a B, której jestem wychowawcą. Współpraca z moją klasa układa się naprawdę
bardzo dobrze, chłopcy wywiązują się z wszelkich zadań im
powierzonych, a swym (pozytywnym) poczuciem humoru
niejednokrotnie doprowadzają mnie do łez. W swych
uczniach staram się rozbudzić pasję do sportu, aby sprawiał
im tyle radości w życiu, co mnie.

Mgr inż. Elżbieta Świętanowska (matematyka)
W "Mechaniku" pracuje mi się bardzo
dobrze. Panuje tu pozytywna atmosfera
i można liczyć na pomoc oraz współpracę grona pedagogicznego. Jestem też
miło zaskoczona, że uczniowie
"Mechanika" biorą czynny udział we
wszystkich aktywnościach organizowanych przez szkołę. Ponieważ uczę matematyki, życzę wszystkim uczniom, aby
nauczyli się dostrzegać prawdy w myśli Pierr'a Simon de Laplace'a: "Wszystkie zjawiska natury są tylko matematycznymi
konsekwencjami niewielkiej liczby niewzruszonych praw".

Mgr Janusz Sobczak (fizyka)
Po ok. 30 latach pracy na stanowisku nauczyciela fizyki (9
lat w szkole podstawowej i 20 lat w liceum ogólnokształcącym) trafiłem do „Mechanika” i…
wciąż jestem zachwycony! Mili, serdeczni ludzie, życzliwa atmosfera, do
tego niezachwiany parytet – mam na
myśli zdrową równowagę między ilością kobiet i mężczyzn w naszym gronie. Jeżeli zaś chodzi o uczniów… to
poproszę o następne pytanie…
Oczywiście, to żart, na lekcjach bywa
różnie, ale jednak jako nauczyciel
z pewnym już bagażem doświadczeń w
różnych szkołach stwierdzam, że nie
zamieniłbym pracy w naszej (z dumą
piszę to słowo) szkole na żadną inną!

Mgr Linda Dedek (język polski)
Pierwsze miesiące pracy w „Mechaniku” pozwoliły mi na dostrzeżenie
wielkiej życzliwości i serdeczności
grona pedagogicznego. W szkole, za
sprawą pracowników i uczniów, panuje przyjazna atmosfera.
Praca z młodzieżą potrafi pozytywnie
zaskakiwać jej spostrzeżeniami
i wszechstronnymi zainteresowaniami,
co wzbudza motywację do różnorodnych działań dydaktycznych.
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Nasze pasje
Mam ptaka na punkcie ptaków
Papugi fascynowały mnie od dzieciństwa. Gdy miałem
osiem lat, stale mówiłem, że marzę
o parze papużek falistych. Szybko
udało mi się to pragnienie spełnić.
Z czasem, po kilku udanych lęgach,
zbudowaliśmy z tatą pierwszą wolierę i poszerzyłem stado o parę
nimf. Było to chyba wówczas spełnienie mojego największego marzenia. Na jednej wolierze się jednak
nie skończyło, a ilość ptaków w jej
hodowli dynamicznie rosła.
W czasie dziesięciu lat zdobywania doświadczeń gatunki,
które na początku hodowałem, zostały wyparte przez większe
i nieco trudniejsze w rozmnożeniu. Moja hodowla składa się
obecnie z trzynastu dorosłych par, są to głównie aleksandretty
obrożne, ale również rozelle królewskie, barnardy czarnogłowe, papugi górskie, papugi czerwonoskrzydłe i aleksandretty
chińskie.

Obcowanie z papugami sprawia
mi niezwykłą radość, poświęcam im
cały mój wolny czas. Muszę jednak
przyznać, że jest przy nich trochę
pracy. Ptaki wymagają codziennego
karmienia, sprzątania i obserwacji.
Zajmowanie się papugami uczy
mnie sumienności. Z każdym dniem
nabieram nowych doświadczeń
i spostrzeżeń, zrozumiałem też, że
jeżeli podejmuję się czegoś, to jestem za to odpowiedzialny.
Daniel Herzog, 2f T

Jak nagrywać filmy?

Rys.Łukasz Muras, 3b T

Zajmujemy się montażem oraz nagrywaniem filmów nie tylko z ziemi, ale również
z powietrza. Nasz 3-osobowy zespół działa od 3
lat. Do tej pory zrobiliśmy około 150 różnego
typu filmów. Przygodę z nagraniami zaczęliśmy
około 5 lat temu - zajmowałem się nagrywaniem
sztuczek z zapałkami i kartami. Kolega zachęcił
mnie, aby spróbować swoich sił w tzw.
„urbexie”. Samo słowo urbex znaczy zwiedzanie opuszczonych miejsc,
przyświeca nam jedna zasada – „zostaw odciski stóp, zabierz tylko zdjęcia”. Urbex to nie wandalizm!
Na naszym kanale na YouTube „ArtG Studio” można znaleźć wiele
takich filmów. Aby nagrywać filmy, nie trzeba mieć bardzo drogiego
sprzętu, należy mieć bardzo dużą cierpliwość w dążeniu do celu. Na początku mojej przygody z nagrywaniem filmy powstawały przy pomocy
aparatu cyfrowego z rozdzielczością 360p, następnie kupiliśmy lustrzankę. Dzień zdjęciowy polega na nagrywaniu poszczególnych ujęć, już na
tym etapie musimy myśleć o tym, jak to zmontować. Produkcja prostego,
pięciominutowego filmu, zajmuje wraz z nagraniem
oraz zmontowaniem około dwóch godzin.
Na naszej stronie można obejrzeć fotografie oraz materiały, które tam umieściliśmy. Wystarczy zeskanować kod QR lub wpisać w przeglądarkę ,,ArtG Studio”.
Grzegorz Klon kl. 2b T
Rys. Natalia Nienartowicz, 3b T

Rys. Gabriel Brzozowski, 3b T
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W podążaniu za pasją

Felietony

Pasja to siła, która pozwala wyrazić siebie. Ja od dzieciństwa lubiłam rysować. Kilka lat temu postanowiłam wykorzystać do tego nowe technologie. Zapoczątkowałam wtedy
moją przygodę z grafiką komputerową. Na razie jestem amatorką, ale nie poddaję się i tworzę coraz więcej.
Początkowo rysowałam w programie Paint, jednak jego
możliwości przestały mi wystarczać. Postanowiłam zainstalować sobie inny, bardziej rozbudowany program - Paint Toll
SAI, z którego korzystam do dziś.
Pierwsze rysunki rysowałam na kartce, wklejałam do programu i obrabiałam myszką, teraz wykorzystuję tablet graficzny, który ułatwia mi pracę.
Moja pasja ciągle się rozwija. Od pewnego czasu zajęłam
również tworzyć animacje oraz modele w programie MikuMikuDance, lecz żadna z moich animacji nie ujrzała jeszcze
światła dziennego. Tymczasem znajdziesz mnie na deviantart
pod nazwą pieszczZOCHA.

Z niepełnosprawnością można ŻYĆ!
Niepełnosprawność wielu z nas
kojarzy się z odseparowaniem od
świata i ludzi. Nic bardziej mylnego, okazuje się, że można z nią żyć
i… zostać mistrzem Polski.
Uczniowie klasy 1a B dzięki spotkaniu z Samuelem Kołkiem poznali kulisy życia obecnego mistrza
Polski na 400 metrów oraz wicemistrza na 100 metrów w sprintach na
wózkach.
Spotkanie zainicjował pan Arkadiusz Galdia, który podczas
jednej z lekcji zaproponował, by odwiedził nas jego dobry
znajomy i opowiedział, jak wygląda jego życie. Zainspirowaliśmy się możliwością spotkania z mistrzem Polski i szybko
przeszliśmy od pomysłu do jego realizacji.

Zofia Stachera, 1i T

Po kilku dniach Samuel Kołek, który przybył do Polski
z Wielkiej Brytanii, był już w „Mechaniku”. Na początku
spotkania opowiedział nam, jak doszło do zupełnej zmiany
w jego życiu. Zdarzyło się to kilka dni po weselu. Wysportowany chłopak z perspektywami i kontraktem sportowym miał
wypadek. Wyszedł na balkon, za bardzo wychylił się za zsuwającymi się z balustrady okularami i spadł. Ten moment
zadecydował o jego dalszym życiu, od początku jednak wiedział, że nie zrezygnuje ze sportu. Okazało się, że dzięki determinacji, motywacji, samozaparciu, człowiek - pomimo
ograniczeń - może osiągać sukcesy. Podczas rozmowy Samuel Kołek opowiedział o swoich zmaganiach z codziennością.
Sportowiec musiał między innymi pomyśleć o specjalnie dostosowanym do jego niepełnosprawności samochodzie. Dziś
jest zupełnie niezależny w tym zakresie, co więcej, potrafi
nawet samodzielnie spakować do samochodu wózek i ruszyć
w trasę.
Dla mnie to spotkanie było ciekawym doświadczeniem,
przecież nie każdy chce i potrafi rozmawiać o traumatycznych wydarzeniach. Samuel Kołek nie miał jednak z tym problemu, to znakomity przykład siły i niezłomności.
Ten wspólnie spędzony czas pozwolił mi popatrzeć na życie
z innej perspektywy. Nasz gość wielokrotnie powtarzał, jak
ważne w życiu jest odpowiednie nastawienie i wola walki.
Wskazywał, by nie pozwolić na stagnację, ciche użalanie się
nad sobą, marudzenie, należy działać, bo tylko wtedy coś
osiągniemy.
Jakub Brzonkalik, 1a B
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FERREXPO ROBOT FEST 2019
Nasza szkoła po raz drugi została zaproszona do udziału w wyjeździe do Horiszni Pławni, które jest miastem partnerskim powiatu raciborskiego.
Tym razem wśród podróżników znaleźli się: pani Aldona Krajewska, pan wicedyrektor Marek Chrobok oraz uczniowie z klasy 3c T:
Krzysztof Zoń, Maciej Mormul i Szymon Zwoliński. Przedstawiciele
"Mechanika" polecieli tam nie tylko jako goście, lecz także jako
uczestnicy zmagań robotów na 5. Międzynarodowym Festiwalu Robotyki „FERREXPO ROBOT FEST”.
Wyjazd ten dostarczył wszystkim uczestnikom wielu atrakcji.
Program był bardzo napięty. Po wyczerpującej podróży samolotem
i busem zostawiliśmy rzeczy w hotelu i pojechaliśmy na konferencję,
gdzie zapoznaliśmy się z grupą uczniów z Białorusi oraz innymi
uczestnikami festiwalu. Każdy opowiedział coś o sobie i swojej szkole. Mieliśmy wówczas okazję, by wykorzystać umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce.

W sumie było 135 uczestników. Warto podkreślić, że
dla Ukrainy to dziecięcy
i młodzieżowy „sport narodowy”. Od klasy drugiej
szkoły podstawowej organizowane są tam zajęcia robotyki z użyciem wyłącznie
klocków Lego. Dzieci są
bardzo kreatywne i utalentowane, widać, że sprawia im
to wielką frajdę.
Finał wydarzenia był
również bardzo uroczysty,
z udziałem oficjalnych władz - burmistrza Dmytro Bykova i naszego
pana starosty Grzegorza Swobody. Razem wręczali oni nagrody. Nasza delegacja została bardzo serdecznie przyjęta i na ręce pani Krajewskiej oddano szkole następnego, drugiego już, robota. Finał połączony był z artystycznymi występami w wykonaniu tamtejszej młodzieży.
Czwartego dnia zorganizowano nam wycieczkę do muzeum oraz
największego zakładu pracy na Ukrainie – Ferrexpo Poltava Mining –
kopalni rudy żelaza.
Po południu natomiast był czas na rejs po Dnieprze tzw. Smoczymi Łodziami – podłużnymi łódkami z okazałą figurą smoka na dziobie. Po przycumowaniu i zrobieniu ostatnich zakupów (głównie ukra-

Następnego dnia wczesnym rankiem wyruszyliśmy w drogę, by
odwiedzić jedną ze szkół. Na Ukrainie jedna placówka kształci
uczniów od klasy pierwszej szkoły podstawowej aż do matury. Było
to ciekawe doświadczenie – stare korytarze kontrastowały z bardzo
nowoczesnymi salami. Dowiedzieliśmy się, że każdego roku szkoła ta
oddaje do użytku dwie nowoczesne, wyremontowane pracownie.
Szczególne wrażenie wywarły na nas pracownie językowe, a także
pracownie robotyki i fizyki.
Po krótkim spacerze udaliśmy się do Pałacu Kultury, gdzie zarejestrowaliśmy naszego robota. O 15.00 nastąpiło uroczyste otwarcie
festiwalu, który jest bardzo popularny wśród młodzieży całej Ukrainy.
Wszystko odbywało się tam z wielkim rozmachem. Reszta dnia minęła nam na potyczkach autonomicznego sumo, oglądaniu innych konkurencji oraz poprawianiu konstrukcji naszego robota.
Piątek wyglądał bardzo podobnie, mieliśmy zorganizowaną każdą
minutę. Pomiędzy poszczególnymi punktami programu znalazł się
jednak czas na spacer i drobne zakupy. Rano zwiedziliśmy cerkiew.
Dzięki temu, że tego dnia obchodzono święto, udało się nam po raz
pierwszy w życiu uczestniczyć w nabożeństwie prawosławnym.

ińskiej chałwy i czekolady) resztę wieczora spędziliśmy na pakowaniu
się przed długą podróżą powrotną.
Cały wyjazd był bardzo udany. Chcemy podziękować osobom,
które się do tego przyczyniły – w szczególności panu staroście, naszym opiekunom – pani Krajewskiej i panu Chrobokowi, pani Kunickiej, troskliwej pani Ludmile, niezastąpionym tłumaczkom pani Katii
i pani Svietlanie, a także dyrektorom szkół, którzy przyjęli nas naprawdę ciepło i gościnnie.
Jako szkoła otrzymaliśmy zaproszenie do ponownego udziału
w festiwalu. Zachęcamy więc, już teraz, naszych młodszych kolegów
do nauki konstruowania i programowania szkolnych robotów.

Potem ponownie braliśmy udział w rozgrywkach robotów.

Maciej Mormul, 3c T
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