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Gabriel Garcia Marquez 

napisał kiedyś zdanie, 

które może stanowić 

motto naszego dzisiej-

szego spotkania: Czło-

wiek nie jest tym, co 

przeżył, ale tym, co i jak 

zapamiętał. Święto 

Szkoły, jubileusz – to 

wystarczający powód, by zastanowić się nad 

sensem tej myśli, wszak to pamięć nas tu 

dzisiaj zebrała. Pamięć o tych wszystkich, 

którzy tę szkołę tworzyli przez lata. Którzy 

skupieni wokół Zbigniewa Siwczyńskiego ją 

zakładali, którzy, wspierając Leopolda Czer-

niejewskiego, tworzyli jej renomę, którzy 

razem z Kazimierzem Nowickim, Stefanem 

Rzepką i Stanisławem Kapuśniakiem budo-

wali i rozwijali szkolne warsztaty. Tych osób 

można wymieniać znacznie więcej – cho-

ciażby obecnych dzisiaj wśród nas moich 

poprzedników na stanowisku dyrektora: Kry-

styny Stoczek i Henryka Jeziorowskiego. 

Wielu bowiem z tych, którzy byli przed na-

mi, swoje życie związało z „Mechanikiem” 

na dobre i złe. Zarówno pracownicy, jak 

i uczniowie. To im wszystkim jesteśmy dzi-

siaj winni zwykłe: dziękuję.  Dlatego też 

jednak warto chwilę się zatrzymać i wyru-

szyć w swoistą podróż w czasie. Wszak jest 

to dzień, w którym wspominamy, w którym 

mówimy o historii "Mechanika". To dzień, 

w którym warto zadać sobie pytania o sens 

takich powrotów, o znaczenie tradycji, o rolę 

autorytetów, o to, co decyduje, że ktoś zosta-

je w naszej pamięci, a ktoś inny nie, o to, 

dlaczego tak często zaczynamy kogoś cenić 

dopiero z dystansu czasu. 

Jest bowiem w przeszłości, tradycji, coś, 

co intryguje, co pociąga. Być może wynika 

to z faktu, że nasz związek z przeszłością 

jest związkiem z ludźmi, którzy kiedyś żyli, 

a teraz wracają we wspomnieniu i wyobraże-

niu. To wymaga wysiłku, by twarze i działa-

nia ludzi żyjących dawno przywołać. I wy-

maga też, by tych dawnych ludzi po prostu 

szanować. Tym bardziej, że za jakiś czas 

znajdziemy się w ich gronie. I nie chodzi tu 

o tę czy inną konkretną postać. Nie o stawia-

nie pomników. Ważne, by korzystać z ich 

myśli, doświadczenia, błędów.  

Jest jeszcze jeden powód, dla którego pa-

mięć jest tak ważna dla każdego z nas. Żyje-

my przecież w świecie, w którym powoli 

wszystko staje się przedmiotem handlowej 

wymiany. Wydaje się, że jedynym, co się 

temu procesowi nie podda, jest właśnie pa-

mięć: ta osobista, kapryśna, fragmentaryczna 

historia. Tylko ona – jak pisał Andrzej Sta-

siuk – nie znajdzie nabywcy, ponieważ dla 

kogoś drugiego będzie kompletnie bezwarto-

ściowa. To dzięki pamięci będziemy zawsze 

sobą.  

Widziane zza dyrektorskiego biurka 

Dyrektor szkoły - Sławomir Janowski 

 

Z życia szkoły 
1.09.22 - Powiatowa Inauguracja Roku 

Szkolnego; 
26.09.22 - Europejski Dzień Języków Ob-

cych; 

27.09.22 - Konkurs z BHP „Bezpiecznie od 

startu”; 

20.09.22 - Dzień Chłopaka; 

7.10.22 - Dzień Tabliczki Mnożenia; 

14.10.22 - Dzień Edukacji Narodowej; 

20.10.22 - wycieczka klas 4h i 3a w góry; 

26.10.22 - udział szkoły w akcji „Pola  

Nadziei”; 

26.10.22 - akcja uwalniania książek; 

28.10.22 - wycieczka 4c do Wrocławia; 

2.11.22 - Akcja „Upoluj swoją książkę”; 
3.10.22 - rozpoczęcie cyklu spotkań 

w ramach Nowych Horyzontów Edukacji 

Filmowej;  
11.10.22 - Finał Wojewódzki Szkolnej Ligi 

LA; 

X 22 - zajęcia profilaktyki uzależnień; 

4.11.22 - prelekcja „Astrohunters” 

z Czernicy; 

9.11.22 - Turniej Szachowy; 

10.11.22 - Szkolny Konkurs Ortograficzny; 

11.11.22 - rocznica Święta Odzyskania Nie-

podległości; 
15.11.22 - zajęcia wychowawcze w Zakła-

dzie Karnym w Raciborzu;  
15.11.22 - tydzień czytania tekstów Mickie-

wicza; 
21.11.22 - wizyta naszych uczniów na  

Politechnice Opolskiej; 
22.11.22 - szkolny etap olimpiady 

o ubezpieczeniach; 

23.11.22 - spotkanie edukacyjne klas trze-

cich z pielęgniarką z raciborskiego Hospi-

cjum;  
25.11.22 - wygrana „Mechanika” w Makro-

regionalnym Turnieju Halowej Piłki Nożnej; 
28.11.22 - Święto Szkoły - Obchody 75-

lecia „Mechanika”; 
28.11.22 - klasy 4dT i 4aT na wycieczce 

w Krakowie; 

29.11.22 - Szkolna Tolkienada;  
30.11.22 - Jubileuszowe spotkanie nauczy-

cieli "Mechanika" i SŠT "Kolofik" 

z Opawy; 

2.12.22 - rozgrywki siatkarzy; 

5.12.22 - finał „Biznesplanu 2022”; 
5.12.22 - wykłady Pracowników Politechni-

ki Opolskiej; 

6.12.22 - Mikołajki; 
16.12.22 - zakup książek do szkolnej biblio-

teki. 

Witam Was serdecznie w kolejnym numerze gazetki szkolnej 

„Mechanik”.  W tym roku nasza szkoła obchodzi swoje 75-

lecie, a także 30-lecie współpracy z podobną szkołą tech-

niczną SŠT „Kolofik” z Opawy. Bieżący rok szkolny upływa więc pod znakiem jubile-

uszy. Szanujmy wspomnienia, smakujmy ich treść, nauczmy się je cenić. Szanujmy wspo-

mnienia, bo warto coś mieć… to fragment piosenki, który nadaje się na tę okazję, ponie-

waż uczniowie “Mechanika” w dorosłym życiu 

dobrze wspominają swą szkołę i ludzi z nią 

związanych.  

Numer ten będzie więc trochę sentymentalny. 

Oddaliśmy głos nauczycielom i uczniom, by 

przedstawili nam swoje refleksje na temat 

szkoły. Wielkim zaszczytem jest dla mnie peł-

nienie funkcji redaktora naczelnego 

„Mechanika” w takich okolicznościach.  

Zapraszam do lektury. 

 

Od redakcji 

  W numerze: 
 

· Wydarzenia z życia szkoły 

· Jubileuszowe refleksje 

· Wywiad z Jakubem Ciesielskim 

· Recenzje  

· Akcje charytatywne 

· Zdjęcia klas I  

· Twórczość uczniów 

i wiele więcej… 

Redaktor Naczelna - Paulina Węgrzyn 
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Z życia szkoły 

https://www.nowiny.pl/ 

Łukasz Buba Ambasadorem Wydziału Mecha-

nicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej 

Święto Odzyskania Niepodległości 

Festiwal Perspektyw - tym razem szkołę prezentowali: Zofia Stachera 

i Łukasz Buba 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów 

W roku szkolnym 2022/2023 stypendium 

zdobyli: 

Dawid Knura - 4d T  

Tomasz Marek - 2d T  
 

Nauczyciel… to przewodnik i lider, ster-

nik łodzi. Jednakże energia, która tę łódź 

napędza, musi pochodzić od uczących się. 

Taylor MacKenzie 

14 października w „Mechaniku” odbył 

się Dzień Edukacji Narodowej, W tym 

dniu uczniowie klas pierwszych złożyli 

uroczyste ślubowanie i oficjalnie zostali 

przyjęci do grona szkolnej społeczności. 

Podczas akademii wystąpił też po raz 

pierwszy w roli przewodniczącego szko-

ły Adam Zamkotowicz, który w swoim 

przemówieniu podkreślił rolę nauczycie-

la i jego cechy. Uczniowie podziękowali 

pedagogom za ich troskę, wsparcie, em-

patię, życzliwość i czujność, a następnie 

rozdali wcześniej przygotowane upo-

minki. Głos zabrał również Pan Dyrek-

tor, który dziękował pracownikom szko-

ły za ich działania, a szczególnie zasłu-

żonym wręczył nagrody. Następnie od-

była się część artystyczna, która została 

przygotowana przez uczniów klasy 4d T 

i 4c T.  

Tomasz Marek, 2dT 

19.09.22 Nagrody Starosty dla Piotra Detyny 

i Adam Zamkotowicza z kl. 2c T – finalistów III 

Ogólnopolskich Zawodów Algorytmicznych.  

Dzień Edukacji Narodowej 

https://www.nowiny.pl/edukacja/213439-festiwal-perspektyw-online-2022-relacja-z-drugiego-dnia-w-ckziu-nr-2-mechanik-oraz-liceum-sztuk-plastycznych.html
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75 lat „Mechanika” 
Każdy jubileusz jest czasem wyjątkowym. To moment 

wspomnień, podziękowań, zebrania doświadczeń, ale też 

życzeń i marzeń na następne lata. Taki właśnie był jubileusz 

75-lecia CKZiU nr 2 „Mechanik” w Raciborzu, obchodzony 

25 listopada 2022 r. Przedstawienie można obejrzeć: 

https://youtu.be/QfJrzalv42Y 

https://youtu.be/QfJrzalv42Y
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Jubileuszowe refleksje  

Słowo o gazetce szkolnej 

Nie pamiętam, od kiedy moje losy zostały związane z gazetką 

szkolną. Zawsze miałam problemy z zapamiętywaniem cyfr i dat. 

Taka przypadłość. Ale wtedy na pewno nie wiedziałam, że ta 

historia będzie trwała tak długo. 

Przez te lata gazetka zmieniała nazwy, układy graficzne, forma-

ty, aż dopracowaliśmy się modelu, gdzie w ciągu roku wydajemy 

dwa numery. Jeden dla klas pierwszych, drugi dla abiturientów. 

Gazetka na bieżąco redaguje informacje o aktualnych wydarze-

niach, prezentuje wywiady z nauczycielami i uczniami, prezentu-

je osiągnięcia szkoły, archiwizuje dane. Dzięki niej najłatwiej 

dotrzeć do wiedzy o tym, jak toczy się życie szkoły.  

Przez jej łamy przewinęło się wielu uczniów, takich, którym 

chciało się chcieć, niektórzy z nich potem stali się prawdziwymi 

dziennikarzami. Byli uzdolnieni literacko, graficznie czy fotogra-

ficznie, a niektórzy byli po prostu ciekawi świata czy chcieli za-

błysnąć. Potrzebna była dociekliwość w wywiadach, spostrze-

gawczość, czasem fantazja, a w układaniu kalendariów czy zbie-

raniu informacji mrówcza praca. Zmieniali się naczelni, składy 

redakcyjne, myślę jednak, że każdy, kto był związany z gazetką, 

dobrze to zapamiętał. A my, opiekunowie, pamiętamy naszych 

podopiecznych z pracy dziennikarskiej, wycieczek, spotkań re-

dakcyjnych, humoru młodych ludzi i ciągłego pamiętania, że 

gonią terminy. Pozdrawiam całą tę społeczność dziennikarzy 

naszej szkoły, która nas też wiele nauczyła. 

Chciałabym przy tej okazji serdecznie podziękować moim kole-

żankom Paniom Teresie Paskudzie i Aldonie Krajewskiej za ich 

serdeczne wsparcie i przyjaźń przez te wszystkie lata. Z Panią 

Teresą dopracowałyśmy się systemu, że każda z nas była odpo-

wiedzialna za jeden numer, w drugim była opiekunką wspomaga-

jącą, Pani Aldona natomiast stale i niewzruszenie pełniła rolę 

składacza gazetki, no i zawsze pilnowała nieuchronnych deadli-

nes. Bez Was dziewczyny świat nie byłby tak piękny. 

Mam nadzieję, że aktualny zespół pod opieką Pani Lindy Dedek 

będzie widział sens i czerpał satysfakcję ze swojej pracy. Nawet 

gdyby miała charakter czysto archiwizacyjny. 

Helena Draga 

PS   Ze szkolną gazetką jestem związana od 2004 r., wtedy jesz-

cze nazywała się „Afera”. Gazetka została zarchiwizowana 

w Internecie, do archiwum można łatwo trafić ze strony szkolnej: 

https://www.mechanik.rac.pl/gazetka-szkolna/ 

Z pamiętnika młodej /kiedyś/ bibliotekarki 

Będąc młodą bibliotekarką, lat temu sporo, we-
szłam w progi „Mechanika”. Bez bojaźni, ja-
kichś szczególnych oczekiwań. Świat książki, 
który fascynował mnie od zawsze, przesłaniał 
wszystko inne. Trafiłam pomiędzy półki pełne 
prac o kołach zębatych, nożach Fellowsa, ukła-
dach żelazo-węgiel, kablach, mufach, etc. Nie 
było łatwo odnaleźć się w tej obcej, jakże odle-
głej mi, technicznej rzeczywistości. Ale prze-
trwałam! Wzięłam byka za rogi i oto jestem!  

Zmieniali się ludzie wokoło, uczniowie stawali 
się z czasem nauczycielami, współpracownice 

odchodziły, przychodziły… A ja jak skała. Odporna na zmiany  
/prócz tej, która kazała zamienić biblioteczne lokum z sali nr 11 
na 18/ trwałam i póki co, trwam na posterunku. „Wygryzłam” 
dentystkę, higienistkę, nawet medyka, który bywał czasami 
w szkole. Ich miejsce zajęła obszerna na ówczesne czasy BI-
BLIOTEKA.  

Wielu dziś nie wie, bądź udaje, że nie wie o istnieniu takiego 
miejsca w szkole. Inni dywagują: co ona, a do niedawna  
/o zgrozo!/ one tam robią!? Kawka, książka, czasem jakiś zabłą-
kany uczeń… O tempora, o mores! Cisną się na usta słowa 
w języku obcym. Kto je dziś zrozumie? Jasne, jeśli pokona leni-
stwo, wygoogluje. Ale po co? Strata czasu. Tak jak stratą czasu 
jest czytanie. Bo wymaga myślenia, bo trzeba pamiętać o oddaniu 
wypożyczonej książki, bo to, bo tamto… Wymówek słyszę masę. 
Lektury? Wystarczy bryk internetowy przeczytany przed lekcją. 
Inne książki dla większości nie istnieją. Choć, jak zawsze, pośród 
masy takich przemykających przy minimum wysiłku przez lata 
edukacji i całego życia, zdarzają się też wyjątki. Można z nimi 
porozmawiać o wszystkim. W sposób mądry, bo mądrość swą 
czerpią także z książek.  

Zmieniają się czasy, obyczaje. A jak to drzewiej w naszej szkol-
nej bibliotece bywało? Głód wiedzy, książki, radość z możliwości 
sięgnięcia po nią, ciekawość świata. Wszystko to z własnej, nie-
przymuszonej woli. Szara rzeczywistość za oknem, w szary pa-
pier obłożone tomy, ale ile kolorów tworzyła wyobraźnia! I więk-
szość chciała tego czaru posmakować. Nieliczni ograniczali się 
do tekstów obowiązkowych. Wychowawcy dbali o poziom czy-
telnictwa w swoich klasach, w czym pomagali im obecni przez 
długie lata w samorządach klasowych łącznicy z biblioteką. 

Potem nastał czas klikania. Pierwszy komputer w szkole, pierw-
sza pracownia komputerowa… Z czasem cudo to pojawiło się też 
w bibliotece. Za pierwszym kolejne. SCI, ICIM - coraz mądrzej 
nazywana czytelnia. A wszystko to na chwilę. Po latach prawdzi-
wego boomu na czytelniane komputery, szczególnie w czasach 
tworzenia obowiązkowych bibliografii, no i możliwości stania się 
na dwadzieścia minut Małyszem, zachwyt minął. Dziś niewielu 
spogląda w stronę czarnych skrzynek. Wszystkie role: poznaw-
cze, rozrywkowe, komunikacyjne, itp. przejął smartfon przyspa-
wany do ręki młodego człowieka. Emotikony, skrótowce zastępu-
ją słowa, język zanika. Ten poprawny, literacki. Brak obcowania 
z nim słychać na każdym kroku. A przy tym niemożność zapa-
miętania kilku prostych słów… Ileż to razy bez smartfonowej 
ściągi podanie tytułu lektury było wyzwaniem? „Konrad Wallen-
rod” czy „Ferdydurke” to dla wielu językowe Himalaje. Pojawia-
ją się także rozmaite „Cytrynowe domy”, „Prosimy do nieba” 
i inne perełki przechodzące do historii. Poczesne miejsce zajmują 
również banialuki, tłumaczące trudności ze zwrotem książek.  

W tym względzie nauczyciele nie różnią się od uczniów. Na-
prawdę! I potrafią też zadziwić. Obniżając uczniowi ocenę 
z zachowania za czytanie na lekcji, bądź zakazując przesiadywa-
nia w czytelni. Takie kurioza również się zdarzają. Jeśliby to 
wszystko spisać z perspektywy biurka za regałem… Może już za 
chwil kilka przyjdzie na to czas?  

Jako że, cytując klasyka, wszystko przemija, nawet najdłuższa 
żmija,  kresu dobiega też moja obecność w jaskini, do której nie 
trzeba pukać. Może to i dobrze? Tak jak większość nie rozumie, 
dlaczego nie puka się do drzwi biblioteki, tak nie rozumie, po co 
jej książka. Trudno się z tym pogodzić, a walka na ogół Cervan-
tesem trąci. Przynajmniej na naszym, „Mechanika” poletku. Bo-
wiem poza nim książka ciągle żyje swoim życiem. I żyć będzie. 
Również w tej wersji tradycyjnej, jaką znamy od wieków.  

Dorota Lucia 
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Na sentymentalną nutę 

Jestem więc. Coraz starszy pielgrzym z rytu-
ałem pożegnań i powrotów, także tych 
szkolnych. 
Czy tak mogłaby zacząć się powieść 
o magicznym gmachu wiedzy? 
Owo królestwo, zaludnione nowicjuszami 
i rzeszą ciut umęczonych weteranów tkwi od 
niemal siedemdziesięciu pięciu lat w tym 
samym miejscu. Kto by tam pamiętał za-
mierzchłe epizody narodzin „Mechanika”, 
kiedy tzw. parcela nad Odrą, przy ruinie 

zamku, świeciła pustką oczekiwania na cud decyzji. A potem? 
No cóż! Stało się. Z chaosu wyłoniło się słowo, a za nim kształt 
materii tak plastycznej, że dało się z niej wykrzesać nie tylko 
solidny budynek szkoły, ale idący w świat, tuż za nią, nimb sła-
wy. Przybytek ów, obleczony dumnie w metaforę Politechniki 
nad Odrą, błogosławił kolejne pokolenia alumnów, z godnością 
mówiących: 

– Oto my, adepci MECHANIKA. 
Wśród nich Andrzej Biskup - skromny wyrobnik słowa 

i edukator, niegdysiejszy ślusarz z RAFAKO, potem tzw. na-
uczyciel z misją, wreszcie emeryt, czyli człapak nieprędki, co-
kolwiek anonimowy. 

Co będzie dalej? Wiadomo! Tymczasem szkoła trwa, bo jakby 
inaczej. Wróciłem na chwilę i chce się żyć, bo jedno co warto, to 
wracać tu warto…. 

A mej Alma Mater ośmielam się rekomendować wiązankę 
jubileuszowych życzeń. 

Z uściskami: 

Andrzej Biskup 

Nie przeklinaj! 

Andrzej Biskup  

„Pomnik smutnej dziewczyny” 

Czy wiecie, czym jest Pulsa dinura? Jest to kabalistyczne prze-

kleństwo, określane  także jako  ogniste bicze lub porażenie 

ogniem.   Przekleństwo to ma bowiem wielką siłę -  nierozważ-

nie rzucone niszczy osoby, na które spadło, ich bliskich, niestety 

wraca do rzucającego klątwę i uderza w niego samego z ogrom-

ną siłą.  Moglibyśmy banalnie powiedzieć, że karma wraca. 

W powieści Andrzeja Biskupa, autorstwa mojego nauczyciela 

języka polskiego, ową klątwę rzuca wyjątkowa i piękna kobie-

ta,  Rebeka, która została doprowadzona na skraj rozpaczy 

przez swojego męża Samuela Fishera. Oczywiście to on jest win-

ny klątwy. U małżeństwa służy młoda Ślązaczka, Katarzyna 

Holewik, której pierwowzorem, jak zdradził autor, była jego 

krewna. Wszyscy są dotknięci potężnym przekleństwem, które 

budzi przerażającego  upiora. "Pomnik smutnej dziewczyny" to 

powieść grozy z typowymi dla tego gatunku elementami demo-

nicznymi. 

Akcja książki dzieje się na ulicach starego Raciborza, miasta, 

w którym można się zakochać , a które możemy obejrzeć teraz 

już tylko na fotografiach. Wiele miejsc zmieniło się w związku 

z działaniami wojennymi. Uważny czytelnik potrafiłby je odna-

leźć. Tak jak na przykład tytułowy pomnik smutnej dziewczyny. 

W powieści poruszmy się po Raciborzu  od lat poprzedzających 

I wojnę światową.  Książka zawiera malownicze opisy najróż-

niejszych miejsc miasta. Każde zdanie pozwala czytającemu na 

łatwe zobrazowanie akcji z najdrobniejszymi szczegółami. 

Zainteresowanych książką zapraszam w progi naszej szkolnej 

biblioteki. Jak zdradził autor, jest to pierwsza część pełnej grozy 

historii, której kontynuacją jest napisana już, a jeszcze nie wyda-

na, książka o tytule “Miriam”. 

Myślę, że lektura pozwoliła mi zwrócić uwagę na jedną ważną 

rzecz. Pod żadnym pozorem nie wolno nam lekceważyć 

słów,  mają one ogromne znaczenie, trzeba w pełni brać odpo-

wiedzialność za nie. Nie wolno przeklinać! 

Paulina Węgrzyn, 4i T 

Rys. Zofia Stachera, 4i T 
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Kilka pytań do …   

Jak nauczyciele wspominają swój pierwszy dzień pracy 
w „Mechaniku”? Jak szkoła się zmieniła przez lata?  
Za co cenią  pracę w tej szkole? 

 Martyna Swoboda  

Moje pierwsze dni pracy w „Mechaniku” wspominam bardzo 

dobrze.  Zostałam sympatycznie przyjęta przez innych nauczy-

cieli i pracowników szkoły. Już pierwszego dnia zwróciłam 

uwagę na ciszę i dyscyplinę na korytarzach, mimo ogromnej 

liczby uczniów w budynku. Kiedy zastanawiam się, co się 

w szkole zmienia, to mam wrażenie, że głównie ludzie, ponie-

waż niektórzy odeszli na emeryturę i pojawili się ich następcy, 

a także pojawiają się nowi, młodsi uczniowie. Śmiało można 

jednak stwierdzić, że stałe są zasady, które panują w szkole.  

 

Alicja Cieślik i Teresa Kowalska 

Początek  naszej pracy w „Mechaniku” kojarzy nam się 

z dużym stresem, ale zaczynałyśmy we dwie, więc mimo 

wszystko było raźniej. Wspomnianemu napięciu towarzyszyły 

jednak zapał i entuzjazm początkującego nauczyciela, a także 

trochę naiwne wyobrażenie o misji tego zawodu. Grono przyję-

ło nas bardzo miło, niektórzy proponowali od razu przejście na 

„ty”, co bardzo nas peszyło, ze względu na różnicę wieku. 

Równocześnie otrzymałyśmy wsparcie bardziej doświadczo-

nych koleżanek, stanowiło to nieocenioną pomoc. 

Za co cenimy szkołę? Jak wspomniał jeden z absolwentów 

podczas ostatnich jubileuszowych obchodów, ważne i cenne 

w naszej szkole są zasady, które staramy się wpajać uczniom, 

wzajemny szacunek oraz szkolne tradycje na przykład obcho-

dzenie ważnych uroczystości w strojach galowych, co jest za-

uważalne i „cieszy oko”  nawet na mieście. Ważna jest również 

współpraca i dobra atmosfera w gronie. 

 

Co można by zmienić? Chociaż początkowy entuzjazm trochę 

przygasł, to nie z powodu warunków pracy w naszej placówce, 

ale raczej z powodu niezbyt udanych reform systemu 

i oderwanej od życia, przeładowanej podstawie programowej. 

Najlepszą zmianą byłby więc brak zmian – reform, przez dłuższy 

czas. Mimo wszystko, praca nadal przynosi nam satysfakcję, 

a uczniowie potrafią zaskakiwać, nie tylko negatywnie :). Do 

pracy przychodzimy więc chętnie i nie wiemy nawet, kiedy mi-

nęło tyle czasu od naszych początków w „Mechaniku”. Oby tak 

dalej! 

Marcin Doczumiński 

Wróciłem do „Mechanika” po 4 latach studiów, miałem wów-

czas 25 lat. Doskonale pamiętam, że ciekawość pracy po tej stro-

nie biurka przeplatała się ze strachem i obawami, czy dam radę. 

Moi nauczyciele stali się koleżankami i kolegami z pracy, na 

których zawsze mogłem i nadal mogę liczyć. Na początku było 

trudno, ale z czasem człowiek zaczął sobie radzić. Problemy 

oczywiście się zdarzały, nie zawsze wszystko układało się po 

mojej myśli, ale nie było sytuacji w szkole, z którą bym sobie nie 

poradził. Najważniejsze to się nie poddawać i iść do przodu.  

Jak zmieniła się szkoła przez te lata? Z jednej strony chciał-

bym powiedzieć, że to dalej mój stary „Mechanik”, patrząc cho-

ciażby na salę numer 16, z drugiej zaś strony trzeba przyznać, że 

takiego zaplecza technicznego, nowoczesnego sprzętu dydak-

tycznego i przestrzeni do działania, gdy zaczynałem pracę 

w szkole, nie było. Szkoła ciągle się rozwija i zmienia, starając 

się dogonić nowinki technologiczne i dostosować do potrzeb 

zarówno rynku jak i uczniów. Zmieniają się uczniowie 

i nauczyciele - przychodzą i odchodzą, zachowując przy tym 

pewną kulturę i tradycję ,,dobrego” „Mechanika”. Zmiany, które 

zaszły w szkole w obszarze kształcenia zawodowego przez ostat-

nie lata, działają na korzyść uczniów i nauczycieli. O czym mu-

simy pamiętać w przyszłości?  Nadal się rozwijać, nie zatracając 

przy tym ,,ducha Mechanika”.  

Zdjęcie z filmu: https://youtu.be/uf2XEEHC9xY 
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Piotr Swoboda 

Podobnie, jak spora część naszego grona, jestem również 

absolwentem „Mechanika”. Odkąd postanowiłem zostać na-

uczycielem, chciałem właśnie tutaj pracować. Już jako uczeń 

doceniałem charakter tej szkoły oraz panującą w niej dyscypli-

nę. Pierwsze dni w nowej pracy były na pewno bardzo stresują-

ce, ponieważ spotkałem moich „starych” profesorów, którzy 

teraz byli moimi „starszymi” kolegami z pracy. Już pierwszym 

roku mojej pracy w „Mechaniku” musiałem pogodzić uczenie 

w dwóch systemach, czyli w 5-letnim technikum (po szkole 

podstawowej) oraz w 4-letnim technikum (po gimnazjum). 

Było to dla mnie sporym wyzwaniem, gdyż dotychczas praco-

wałem w gimnazjum, gdzie nie było takiego problemu.  

 

Fizyczka ZSM ;) 

Gdy zaczęłam uczyć w „Mechaniku”, szkoła obchodziła swój 

kolejny okrągły jubileusz. Dzięki temu z każdym jubileuszem 

„Mechanika” mam swoje prywatne święto kolejnych lat pra-

cy ;). 

Doskonale pamiętam też pierwszy dzień w nowej pracy i mój 

pierwszy plan lekcji (bo, jak to mówimy na zapleczu, słonie 

mają dobrą pamięć). 

W poniedziałek lekcje zaczynałam o 12:30 – idealnie! Szkoła 

nosiła wtedy nazwę Zespół Szkół Mechanicznych, ale dla mnie 

osobiście brzmiało to  jak „znalazłam swoje miejsce”. 

Pierwsza lekcja: wchodzą uczniowie klasy pierwszej, wrzawa 

i rozgardiasz. Niby młodzież, a trzeba z nimi jak z dziećmi 

w przedszkolu. Nie szturchaj kolegi, nie zabieraj mu zeszytu, 

zapisz notatkę, odwróć się do tablicy, ciszej proszę. Po pierw-

szej lekcji pomyślałam, że jak tak to ma wyglądać, to chyba nie 

dla mnie. Przecież ja tu jestem, żeby młodzież przygotować na 

studia na politechnice, a nie uczyć ich jak siedzieć w ławce, 

czy jak prowadzić zeszyt. Zupełnie inaczej było, gdy na lekcję 

weszli uczniowie klasy czwartej, usiedli spokojnie, wyjęli ze-

szyty i wzięliśmy się do pracy.  

I tak jest do dziś. Młodzież, która do nas trafia, nie tylko 

otrzymuje porcję solidnej wiedzy, ale również ogłady. Uczy się 

jak pracować na lekcji, aby po szkole mieć czas na hobby, spo-

tkanie z kolegami lub z dziewczyną. Wszystko to przychodzi 

z  czasem, pierwsze klasy wciąż dokazują i jest to praca u pod-

staw. 

W czasie tych kilku lat pracy nastąpiło wiele zmian: od pod-

stawy programowej przez ministrów, a na nauczaniu zdalnym 

kończąc – tego nikt się chyba nie spodziewał. 

Są też jednak rzeczy niezmienne dla mnie. To relacje z mło-

dzieżą, nie jest ważne czy w realu, czy online. Młodzi ludzie, 

z którymi zaczynałam budować „Ekipę do zadań specjalnych”, 

jak i Ci obecni, chcą działać na rzecz szkoły, rozwijać swoje 

pasje i czuć, że są dla nas - nauczycieli ważni i postrzegani 

jako ludzie, nie jako kolejny numerek w dzienniku. Nie zmie-

niły tego ani czas, ani nauka zdalna czy hybrydowa. To dzięki 

takim relacjom, wypracowanym podczas pobytu w szkole, nie 

musiałam nigdy zmuszać moich absolwentów do polecania 

szkoły podczas Festiwalu Perspektyw w wersji online. Raczej 

trzeba było im ograniczać czas nagrań, bo tyle mają pięknych 

wspomnień, którymi chętnie się dzielą. Pandemia wszystkim 

dała się we znaki i przygasiła działania mojej Ekipy. Jednak 

podczas Festiwalu Odkrywców poczułam, że znów mam solid-

ny zespół, z którym można kontynuować zacne tradycje 

„Mechanika”, gdzie naukę łączymy z praktyką i dobrą zabawą. 

Ludzie spędzają swój czas na ziemi w różny sposób. Jednak wszy-
scy wykonujemy przynajmniej klika czynności, które nas łączą. 
Chciałbym zwrócić uwagę na czas, jaki każdy z nas poświęcił nauce 
w szkole jako uczeń, nauczyciel albo jako członek personelu. Zdarza 
się, że nachodzi nas myśl, czy warto ofiarować tyle z chwil swojego 
życia właśnie tej instytucji. Uważam, że warto, ponieważ czas to naj-
cenniejsza rzecz, jaką można poświęcić drugiemu człowiekowi, 
a szczególnie jeśli w zamian za to uzyskamy wiedzę lub nowe do-
świadczenia.  

„Czas, czas to jest coś najpiękniejszego, co możemy dać drugiemu 
człowiekowi”, słowa te usłyszał Patryk Galewski od księdza Jana 
„Johnnego” Kaczkowskiego w filmie opartym na prawdziwej historii, 
przedstawiającym zdarzenia z życia księdza, wdziane z perspektywy 
jego podopiecznego – Patryka. By zrozumieć znaczenie tych słów, 
należy krótko przedstawić historię opowiedzianą w tym filmie. Patryk 
Galewski po wypuszczeniu z więzienia, do którego trafił, ponieważ 
został złapany podczas kradzieży domu, musiał przepracować 360 
godzin prac społecznych. Bóg sprawił, że przydzielono go do nowo 
założonego przez ks. Jana Kaczkowskiego hospicjum w Pucku. Tam 
Patryk, początkowo niechętny do pracy, poznaje ks. Jana i spędza 
swój czas, zapoznając się z zakresem obowiązków pracowników ho-
spicjum. Nie jest to praca, którą można uznać za łatwą, ponieważ 
trzeba wykonywać czynności, przy których czuje się niejednokrotnie 
dyskomfort. Patryk postanawia mimo trudności, jakie sprawia mu ta 
praca, zostać i dalej pomagać jako jeden z pracowników tej instytucji. 
Po pewnym czasie poznaje wszystkich podopiecznych i personel. 
Bardzo się do nich przywiązuje, w końcu po raz pierwszy w życiu 
wie, że ma pracę, którą lubi wykonywać i czuje, że jego życie, które 
wcześniej spędzał na imprezach, ćpaniu, piciu alkoholu czy przestęp-
stwach, zaczyna się zmieniać. Podczas trwania prac społecznych uczy 
się też wielu rzeczy od pracowników, a dzięki pani Hannie nauczył 
się czytać, ponieważ ta poświęciła swój czas na zwyczajne rozmowy 
z Patrykiem. Po zaprzyjaźnieniu się z panią Hanną, ich spotkania 
zmieniają się z rozmów i prostych interakcji podopieczny – opiekun 
w próby czytania wierszy przez Patryka, a potem rozmyślanie nad ich 
znaczeniem. Niezauważalnie pani Hanna stała się dla chłopaka jego 
przyszywaną babcią. Jednak w życiu przychodzi ten moment, 
w którym trzeba się rozstać z osobami, które są dla nas bliskie. Tym 
momentem jest zazwyczaj śmierć. Na niedługo przed odejściem, ko-
bieta podarowała Patrykowi pierścionek, który dostała od swego 
zmarłego męża. Chciała, aby chłopak podarował go tej jedynej. Po 
tych wydarzeniach, podczas jednej z rozmów pani Hanna prosi Patry-
ka, by posiedział przy niej, trzymając ją za rękę. Chwilę później ko-
bieta umiera, a Patryk reaguje tak,  jak zareagowałby każdy, kto nie 
chce, by bliska mu osoba odeszła. Woła lekarza i prosi, by ją urato-
wali. Później w filmie widać scenę rozmowy Patryka i Jana, podczas 
której Johnny udziela chłopakowi życiowej lekcji. Wskazuje on, że 
nie powinno się zatrzymywać na siłę osób nam bliskich, które cierpią 
umierając, tylko poświęcić im swój czas i być przy nich w tym mo-
mencie, by nie czuły się samotne. To właśnie między innymi w tej 
scenie możemy usłyszeć piękne słowa, jakie ksiądz Jan wypowiedział 
darowaniu czasu innemu człowiekowi. Między innymi te słowa, ale 
też czyny i uczucia innych sprawiły, że chłopak zdobył drugą szansę, 
którą wykorzystał, by zmienić swoje życie i się rozwinąć. 

A więc, czy warto dać drugiej osobie swój czas? Tak, zdecydowa-
nie, świadczy o tym Johnny, jego wypowiedzi, czyny i postępowanie. 
Słowa ks. Jana przedstawiły Patrykowi sytuację ludzi u schyłku ży-
cia, jednakże dotyczą one wszystkich, ponieważ nikt z  nas nie wie, 
ile czasu zostało mu jeszcze na ziemi. Właśnie dlatego warto dać 
komuś swój czas, by ten był przygotowany do życia. Uczniowie do 
swojego życia zawodowego, nauczyciele do dalszego nauczania, a 
pracownicy i personel szkoły, by można było pracować w dobrych 
warunkach. 

Mając w pamięci ks. Jana Kaczkowskiego, jak i to, że 
„Mechanik” jako placówka kształci ludzi już od ponad 75 lat można 
uznać, że warto dzielić się swoim czasem, dopóki możemy to robić, 
ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy nadejdzie koniec. Przez poświęca-
nie czasu sobie nawzajem kształtujemy naszą przyszłość. 

Kevin Briks, 3b T 

„Johnny” z przesłaniem na 75-lecie „Mechanika” 
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Pierwszoklasiści 

Rocznik 2022/ 2023 

12 października 2022 r. oficjalnie przyjęto uroczyście 

uczniów klas pierwszych do grona uczniów 

„Mechanika”.  

Przedstawiciele poszczególnych klas złożyli uroczyste 

ślubowanie. 

kl. 1b T - wych. mgr Małgorzata Różalska  kl. 1a T - wych. mgr ArturArkadiusz  Galdia 

kl. 1c T - wych. mgr Teresa Kowalska 

kl. 1f T - wych. mgr Anna Olender kl. 1e T - wych. mgr inż. Małgorzata Jończyk 

kl. 1d T - wych. mgr Helena Krettek 
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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! 

W bieżącym roku szkolnym otwarto następujące klasy: 

Technikum nr 4 

1a T - technik mechanik   

1bT - technik elektronik  /  

           technik urządzeń i systemów energii odnawialnej  
1c T i  1f T - technik informatyk  

1d T - technik mechatronik  

1e T - technik elektryk 
  

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4   
1a B - elektryk 

1b B - mechanik pojazdów samochodowych 

1c B - ślusarz 

1d B - blacharz  /maszyny rolnicze / elektromechanik / 

operator CNC / lakiernik 

kl. 1a B - wych. mgr Tomasz Gajda  

kl. 1d B - wych. mgr Szymon Kuźmiński kl. 1c B - wych. mgr Marek Klobuczek 

kl. 1b B - wych. mgr Janusz Sobczak 

„Mechanik” oczami pierwszoklasistki  

Kiedy zaczynałam naukę w „Mechaniku”, miałam dość spore ocze-

kiwania wobec tej placówki. Najlepsze jest to, że wszystkie z nich 

zostały spełnione, a nawet w niektórych aspektach przerosły moje 

oczekiwania związane z tą szkołą! Kadra jest wymagająca, ale to tylko 

początek jej zalet! Każdy profesor jest mistrzem w swojej dziedzinie, 

co gwarantuje wysoki standard nauki. Osobiście do gustu bardzo przy-

padły mi przedmioty zawodowe. Jako uczeń, który kształci się na kie-

runku technik mechatronik, muszę posiadać wiedzę w prawie każdej 

dziedzinie, w jakiej nauczanie gwarantuje nasza szkoła, a jest ich tro-

chę. Miłym zaskoczeniem i równocześnie elementem, który najbar-

dziej podoba mi się do tej pory jest fakt, że w „Mechaniku” wszyscy 

jesteśmy jedną wielką rodziną, a przynamniej ja czuję się w tej pla-

cówce tak, jak w drugim domu. 

Ania Scholtys, kl. 1d T 
kl. 1 B2 - opiekun mgr Elżbieta Gargulińska 
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Działamy charytatywnie 

Przygotowania do świąt 

Prawdziwą siłą człowieka jest jego wrażliwość 

                                                        Bruno Ferrero 

Już w trzeciej dekadzie listopada nasze dziewczęta, wolontariusz-
ki i niezwykle zaangażowane w życie szkoły osoby, zakasały ręka-
wy i rozpoczęły przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Oj, 
działo się! 

Nie jest tajemnicą, że nasze dziewczęta to silne i szalone osobo-
wości. Któż by przecież miał odwagę uczyć się w męskiej szko-
le?!  A jednak znowu okazało się, że zainteresowania techniczne 
można połączyć czasem z tymi, typowo kobiecymi. Bardzo cieszy 
fakt, że nasze uczennice do swoich zadań podchodzą profesjonalnie 
i - co ważne - stanowią zgrany zespół. Doskonale potrafią mobilizo-
wać siebie i innych do współpracy i starają się być wszędzie tam, 
gdzie potrzebna jest bezinteresowna pomoc ludziom i wszelkim 
stworzeniom tego świata. 

W grudniu dzieją się cuda, w grudniu jest czas na refleksje, 
w grudniu podajemy dłoń chętniej i częściej niż zwykle. Uczennice 
„Mechanika” postanowiły przygotować słodkie upominki świątecz-
ne dla pracowników naszej szkoły. Prawie czterysta ciasteczek, 
pieczonych do późnych godzin nocnych, trafiło następnie w arty-
styczne ręce. Każde ciasteczko zostało pieczołowicie udekorowane, 
prawdziwy majstersztyk! Dziewczęta zadbały też o klimat swojej 
pracy: pachnącą gorącą herbatę, muzykę, rozmowy na temat świąt, 
plany na ten wyjątkowy czas. Kto miał okazję odwiedzić dziewczę-
ta podczas pracy, z pewnością dostrzegł ich niezwykłą wrażliwość, 
która sprawia, że praca z młodzieżą ma sens… 

                                                                              Patrycja Sergiel 

Wolontariat 
Nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym  

i jak się z nimi dzielisz. 

Uczniowie „Mechanika” to osoby o wielkim sercu, które ambit-

nie i odpowiedzialnie wywiązały się z powierzonych zadań. 

Wszechstronnie i odważnie rozwijały wolontariat, włączając się 

w kolejne inicjatywy. Członkowie naszego koła są chętni do po-

mocy, biorą udział   różnorodnych akcjach, ponieważ rozumieją 

i odpowiadają na potrzeby innych ludzi. 

Dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się przepro-

wadzić szereg działań: 

 Dzień dobrego słowa - akcja lokalna skierowana do mieszkańców 

Raciborza; 

 Paka dla psiaka - pomoc dla schroniska dla bezdomnych zwierząt; 

 Murem za polskim mundurem - zorganizowanie akcji pomocowej 

dla żołnierzy; 

 Słodki poczęstunek dla nauczycieli - pieczenie i dekorowanie 

świątecznych poczęstunków; 

 Współpraca z raciborskim Hospicjum - dbanie o rabatkę z żonki-

lami, kwestowanie dla Hospicjum; 

 Spotkania z dziećmi w Stowarzyszeniu Pomocna Dłoń - wspólnie 

spędzanie czasu podczas zabawy i nauki; 

 Pomoc przy organizacji Dnia Sportu - prowadzenie gier i zabaw 

dla uczniów szkoły; 

 Pomoc w przygotowaniu dekoracji z okazji jubileuszu szkoły; 

 Pomoc podczas wręczania upominków dla nauczycieli; 

 Pomoc w zbiórce darów dla osób z Ukrainy; 

 Organizowanie pomocy dla szkolnego kolegi przez przygotowa-

nie świątecznych paczek; 

 Pomoc dzieciom z domu dziecka i przygotowanie dla nich upo-

minków; 

 Spotkania i wspólna zabawa z uczniami z niepełnosprawnością. 

   Cieszymy się i doceniamy, że uczniowie „Mechanika” z ochotą 

i zaangażowaniem chcą dobrowolnie działać na rzecz innych. 

 

Beata Brzozowska 
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Jakub Ciesielski – młody człowiek wielu pasji 

Buty do tańca założył będąc 
dzieckiem i pewnie sam nie 
spodziewał się, że właśnie ta 
profesja pochłonie go bez resz-
ty. Jak przystało na zodiakal-
nego Raka, cechuje go wielka 
wrażliwość i troska o dobro 
drugiego człowieka. Na pozór 
cichy, chowa swoje emocje 
tylko po to, by eksponować je 
na parkiecie.  Żyje w swoim 
świecie, ale ten świat jest nie-
zwykle uporządkowany. 
Wszystko, co dotychczas osią-
gnął, zawdzięcza systematycz-
nej pracy przy ogromnym 
wsparciu rodziny. Nigdy nie 
narzeka. Ma świadomość, że to 
co najpiękniejsze, jeszcze 
przed nim. Swoją postawą 
udowadnia, że uczeń szkoły technicznej może być również 
wspaniałym artystą… 

W przerwie między kolejnymi startami, nauką i innymi obo-
wiązkami, udało mi się spotkać i porozmawiać z Jakubem. 
A muszę przyznać, że było to nie lada wyzwanie. 

Adam: W jakim wieku zacząłeś uczęszczać na treningi tańca?  

Jakub: Zacząłem uczęszczać na treningi tańca mając 8 lat.  

A: Od jakiego czasu tańczysz ze swoją obecną partnerką?   

J: Z moją obecną partnerką tańczę od około 3 lat.  

A: Ile razy w tygodniu chodzisz na trening tańca?   

J: Na treningi tańca chodzę od 3 do 4 razy w tygodniu.  

A: Jak często jeździsz na zawody?  

J: Zależy od ilości zawodów, ale najczęściej raz w miesiącu.  

A: Czy z tańcem wiąże się wiele wyrzeczeń np. brak wolnego 

czasu? 

J: Głównym wyrzeczeniem jest właśnie brak wolnego czasu na 

rozwijanie innych pasji, taniec jest też obecnie kosztownym hob-

by.  

A: Czy trzeba mieć bardzo dobrą kondycję, aby tańczyć?  

J: Według mnie, kondycja jest jednym z najważniejszych czynni-

ków, aby tańczyć na wyższym poziomie, jest bardzo ważna.  

A: Jaki jest twój największy sukces?   

J: Moim największym sukcesem jest 8 miejsce na German Open 

Championships. 

A: Jakie bariery można napotkać, idąc na pierwszy trening tańca?   

J: Koordynacja jest bardzo ważna i stanowi na początku lekki 

problem. Często też wiele osób ma wewnętrzne blokady przed 

wykonaniem jakiegoś ruchu, co trzeba po prostu jak najszybciej 

przełamać.  

A: Jakie są twoje kolejne cele?  

J: Moimi kolejnymi celami jest dostanie się do finału Mistrzostw 

Polski i finału German Championship.  

A: Myślisz, że można zacząć tańczyć w dowolnym wieku?   

J: Najlepszy czas, żeby zacząć to oczywiście jest trening od dziec-

ka, ale według mnie można zacząć tańczyć w każdym wieku. 

Wszystko zależy od regularności i motywacji do treningu. Im 

szybciej się zacznie, tym lepiej.  

A: Jakie cechy są najważniejsze, aby móc zostać dobrym tance-

rzem? 

J: Aby zostać dobrym tancerzem, najważniejszymi cechami są: 

systematyczność, ciągłe dążenie do celu i niepoddawanie się po 

błędach i porażkach. Trzeba być również kreatywnym, sprytnym 

i sumiennym. Jednak najważniejszą cechą jest zaufanie do partne-

ra. 

A: Dlaczego wybrałeś szkołę techniczną, mając takie artystyczne 

zdolności?  

J: Szkołę techniczną wybrałem, ponieważ mam również wiele 

technicznych zainteresowań. Uważam także, że po szkole tech-

nicznej można zacząć o wiele szybciej samodzielne życie 

i pozyskać środki na dalsze realizowanie mojej pasji. 

A: Dziękuję za rozmowę. Życzę Ci, abyś tanecznym krokiem re-

alizował swoje pasje i marzenia. Z pewnością świat usłyszy 

o Tobie jeszcze wiele razy. Powodzenia!  

J: Bardzo dziękuję.   

Sukcesy Jakuba: 

II miejsce – Silesia Open – styl standardowy; 

I miejsce – Silesia Open – styl latynoamerykań-

ski; 

II miejsce – styl latynoamerykański w klasie B, 

kategoria dorośli +młodzież; 

II miejsce – Mistrzostwa Polski w Skierniewi-

cach; 

VIII miejsce – Mistrzostwa Niemiec Goc Stutt-

gard (startowało 70 par!) – styl standardowy; 

V miejsce – Baltic Grand Prix Łotwa – Ryga – 

styl standardowy; 

II wicemistrzostwo Polski – Master Dance 

Competition – awans do najwyższej krajowej 

klasy tanecznej A – styl latynoamerykański; 

V miejsce – WDSF Open Castellanza Italy – styl 

standardowy, kategoria poniżej 21 lat. 

Rozmawiał: Adam Zamkotowicz, kl. 2c T 
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Rys. Zofia Stachera, 4i T 

Witam! Nazywam się Filip Kwaśniak i w formie swego ro-

dzaju hobby, piszę książkę. Żaden ze mnie pisarz, mimo to 

postanowiłem zamieścić fragment mojego utworu w szkolnej 

gazetce. Książka ta przybiera formę bestiariusza i wywodzi 

się z gatunku fantasy. Fragment wspomnianego tekstu, 

w języku angielskim, zamieszczony jest poniżej.   

Mam nadzieję, że się Wam spodoba.  

 

 

They have  very durable scales and spew out lighting. 

They  emanate  electricity which makes them deadly  when 

you  touch them. Another advantage of Lightmers is they’re 

pure black and that makes them almost invisible with the 

naked eye in the middle of a storm. We don’t know how and 

where they lay their eggs. The propeties of their scales are 

unknown except that they’re very durable.  

Name: grounders  

Subspiecies: rock dragons  

Grounders can be seen in the most of the continent at the 

tops of the mountains. They’re the only dragon that don’t 

spew anything out but they are  mighty. There are accounts 

of the whole city walls being destroyed by  a single swipe of 

those gigants. They’re about 20 meters tall and only brown 

specimens have been spotted. Suprisingly they’re the most 

docile of all the dragons and won’t leave their lairs if not 

provoked which may suggest that they feed on minerals or 

metals. It was suggested that rock dragons lay their eggs in 

their lairs but no one was brave enough to check it and if 

someone was there,  they didn’t come back. Their scales are 

stronger than those of Infernals’ but weaker than those of and 

Lightmeres’. 

Name: ???? 

Subspiecies: gold dragons  

It’s unknown if they are real in the first place, some swe-

ar that they have seen a golden dragon taller than rock dragon 

spewing out fire upon their preys. But that is all we know at 

the moment.  

Name: Dragon  

Spiecies: Draconids  

Class: Air dweller  

 

  Name: Infernal 

  Subspiecies: fire dragons  

  Infernals are the best studied draconids because of their 

numbers. You’re more likely to see an infernal going across 

the skies than to see a frostborn. They live on the edges 

of  the kingdom of Walmar, the empire of  Iternia, and the 

Constan isles. They’re about 10 to 15 meters tall and come in 

variety of colors, although most of the infernals are red or 

green but black ones can also be seen. They can spew out fire 

and smash stone walls with ease. Juveniles are rarely seen 

because infernals like most dragons lay their eggs in caverns 

deep underground. Their scales can be collected after death 

and used to produce strong and durable armor.  

Name: Frostborn  

Subspiecies: ice dragons 

Frostborns are a rare subspecies of dragons living in the 

country of Norcravia, icy mountians of Corythia.  Some say 

they spotted Frostborns on Constan isles but it is unknown if 

their claims are true. Frostborns are mostly white but can also 

be blue and they are around 9 meters tall.  They can spew out 

very cold air which freezes most of the things it to-

uches.  They are the physically the weakest of all the known 

dragons which may be the reason why they are so rare in the 

first place. Just like Infernals, they lay their eggs in undergro-

und caverns. Their scales are weak compared with other dra-

gons so very few people use them in armors.  

Name: Lightmers  

Subspiecies: thunder dragons  

Lightmers are seen more often than Frostborns but we 

don’t know if their numbers are higher or lower than the 

other dragons. We don’t know much about them except that 

they can be seen everywhere on the continent and the neigh-

bouring isles. If a severe storm is near so are the Lightmers.  

Nasza twórczość... 


