
 

  

Gazetka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr  2  w Raciborzu kwiecień 

2020 

Studniówki 

31.01.2020 - program profilaktyczny - kl. 
3b B w Zakładzie Karnym w Raciborzu; 

31.01.2020 - wyróżnienie dla 
„Mechanika” na Gali Raciborskiego 
Sportu; 

12.02.20 - Konkurs Prac Uczniowskich; 

13.02.20 - czwarte z kolei zwycięstwo 
naszych siatkarzy w Mistrzostwach Raci-
borza; 

25.02.20 - akcja „Zostań Dawcą Szpi-
ku!”; 

26.02.20 - rozstrzygnięcie konkursu 
o tytuł Mistrza Szkoły z j. angielskiego; 

17.02.20 - rozpoczęcie zbiórki ubrań 
w akcji “Małym kosztem duże czyny”; 

02.03.20 - rozstrzygnięcie konkursu 
o tytuł Mistrza Szkoły z j. niemieckiego; 

02.03.20 - Zajęcia wychowawcze w Za-
kładzie Karnym w Raciborzu - kl. 3d B; 

08.03.20 - Dzień Kobiet w „Mechaniku”; 

10.03.20 - Międzyszkolny Konkurs Języ-
kowy „IT English Contest” 2020; 

09.03.20 - nabór uczestników do projektu 
„Śląskie.Zawodowcy”; 

10.03.20 - pierwsze informacje dla 
uczniów w związku z koronawirusem; 

12.03.20 - zawieszenie zajęć edukacyj-
nych spowodowane koronawirusem; 

26.03.20 - oficjalne rozpoczęcie zdalnego 
nauczania. 

Kolejny  raz  zapra-
szam Was do lektury 
„Mechanika”.  Tym 
razem jednak w sy-
tuacji, której jeszcze 
nie mieliśmy. Od 19 
lat  jestem  dyrekto-

rem „Mechanika” i pierwszy raz nie mogę 
zwrócić się bezpośrednio do tegorocznych 
absolwentów. I bardzo mi tego spotkania 
brakuje. Zawsze był to dzień wyjątkowy, 
pełen wzruszeń, wspomnień, podsumowań. 
Ceniłem  sobie  obecność  rodziców  tych 
z  absolwentów,  którzy  kończyli  szkołę 
z wyróżnieniem, możliwość rozmów przy 
kawie i ciastkach pieczonych przez trzecio-
klasistów.  Ukończenie  szkoły  to  jedno 
z  najważniejszych  świąt  w  kalendarzu 
„Mechanika”.  Dlatego  mam  nadzieję,  że 
pozostali uczniowie wybaczą mi, że zwrócę 
się tylko do naszych tegorocznych absol-
wentów. 

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 
mniejsze  lub  większe  porażki.  Przez  ten 
okres poznawaliśmy siebie nawzajem, uczy-
liście się chodzenia w garniturach, niektórzy 
wykazywali  się  ogromnymi  chęciami  do 
dodatkowych prac. Przed Wami nowe wy-
zwania,  kolejne  wątpliwości,  niepewność 
i ciekawość świata zarazem. Zawsze będzie-
cie w sytuacji podróżnika. Nie dajcie sobie 

tego  odebrać,  ponie-
waż  zawsze  wędruje 
się do źródeł, do tego, 

co wartościowe, co ważne. 

Bardzo często dzisiaj pojawia się prze-
konanie, że młodych ludzi nikt nie wycho-
wuje, nie kształtuje, nie troszczy się o ich 
kłopoty i problemy. Mam nadzieję, że po 
tych  kilku  latach  spędzonych  w  „Me-
chaniku”  będziecie  mogli  zdecydowanie 
powiedzieć, że to nieprawda, że w Waszej 
szkole było inaczej. 

Dziękuję Wam wszystkim za te 4 lata, za 
angażowanie  się  w  podejmowane  przez 
szkołę działania, za dołożenie swojej cegieł-
ki do bardzo dobrej opinii o „Mechaniku”.  
Dziękuję, że zawsze mogłem na Was liczyć 
i być dumnym z wielu Waszych działań. 

Przeczytałem kiedyś takie porównanie: 
„Dzieciństwo jest jak maraton. My, dorośli, 
możemy stać na trasie, kibicować, podawać 
napoje i jedzenie, ale dzieci muszą go prze-
biec same. Nie możemy zrobić tego za nich 
ani zanieść ich na metę na rękach”. Z Wa-
szym pobytem w szkole było podobnie: Wy 
biegliście, pokonywaliście różne trudności, 
czasami upadaliście, ale wciąż zmierzaliście 
do mety. My staliśmy obok, by Was wspie-
rać, motywować. Teraz musicie już radzić 
sobie  bez  nas.  Kolejny  etap  to  już 
w  większości  zadanie  do  samodzielnego 
zrealizowania.  I  jestem pewny,  że  sobie 
z tym poradzicie. 

 

Jak co roku, po czte-
rech latach nauki, 
część uczniów opuści 

mury naszej szkoły. Ten numer, jak już się 
zwyczajowo przyjęło, jest poświęcony i dedy-
kowany właśnie tegorocznym absolwentom 
„Mechanika”. 

To z pewnością czas, który jest dla Was 
z jednej strony radosny, bo niektórzy 
z wieloma sukcesami na swoim koncie opusz-
czą mury szkoły, z drugiej strony to moment 
zakończenia pewnego etapu, to czas wyborów 
i podejmowania ważnych decyzji, to także 
chwila wspomnień. 

Chciałbym Wam życzyć na tym ważnym dla 
Was etapie „połamania piór” na egzaminie 
maturalnym, a także powodzenia podczas 
egzaminu zawodowego, byście mogli spełniać 
kolejne marzenia, stawiać przed sobą nowe 

cele i dążyć do ich realizacji. Życzę również 
powodzenia w dalszym życiu wszystkim ab-
solwentom szkoły branżowej. 

Spędziliśmy razem kilka lat, nawiązaliśmy 
znajomości, które być może będą istnieć całe 
życie. Cieszę się, że mogłem uczestniczyć 
w wielu przedsięwzięciach z tak zaangażowa-
nymi osobami, pełnymi zapału i chęci do po-
mocy. Życzę Wam, abyście zawsze byli tacy, 
jakimi Was zapamiętaliśmy. 

Zarówno uczniom, nauczycielom, jak 
i wszystkim innym czytającym, w obliczu 
pandemii życzę zdrowia, rozsądku i nadziei na 
szybki powrót do normalności. Jeżeli czytacie 
ten tekst, kiedy stan wytchnienia już nadszedł, 
to zachęcam do wyciągnięcia wniosków z tej 
sytuacji. Oby podobna nigdy nie miała miej-
sca.  

Paweł Iwańczyk - redaktor naczelny 

 

W numerze: 
 

 Wydarzenia z życia szkoły 

 Wywiady z wychowawcami:  
   Panem Tomaszem Gajdą i Panem  
   Damianem Raidą 

 Fotoreportaż  studniówkowy 

 Nasze pasje 

 Zdjęcia maturzystów 

 Recenzja książki i spektaklu 

i wiele więcej… 

Z życia szkoły 

10 stycznia 2020 -  4a T, 4e T, 4f T   
                      - „U Kaczyny”  w Rogowie   
31 stycznia - 4b T, 4c T, 4d T, 3 LO           

- „Jesionowy Dwór” w Kietrzu 

Od redakcji 

Zza dyrektorskiego biurka... 

I to by było na tyle... 

Dyrektor szkoły - Sławomir Janowski 



 

Z życia szkoły 
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Wzorem lat ubiegłych w naszej szkole 

odbył się Konkurs Prac Uczniowskich. 

Wydarzenie to z roku na rok cieszy się 

coraz większym zainteresowaniem, 

a prezentacje uczniów nieustannie za-

skakują. Tegoroczny konkurs odbył się 

12 lutego.  

Projekty dzieliły się na dobrze już 

znane, lecz ukazane w nowej odsłonie 

prace , na przykład: miniaturowe działko 

Gaussa czy drabinka Jacoba oraz na 

innowacyjne, takie jak: ramię robotycz-

ne, motorynka, kolektor słoneczny, 

miernik odległości, oczyszczacze powie-

trza i wiele innych. Na szczególną uwa-

gę zasługuje również Holo Projekt – 

zaprojektowane komputerowo w stylu 

anime postacie, poruszające się w rytm 

muzyki, wyświetlane na ekranie wyko-

nanym z moskitiery. Z całą pewnością 

w przyszłym roku uczniowie znów wy-

soko postawią poprzeczkę i zaskoczą 

swoimi niekonwencjonalnymi pomysła-

mi.  

Zachęcamy do rozwijania swoich pasji 

i do prezentacji prac w przyszłym roku. 

Na zdjęciach obok przedstawiamy 

autorów nagrodzonych prac.  

Szymon Błaszczyk, 3b T 

Zofia Stachera, 1i T oraz Grzegorz Śliwiński, 4d T  

- Holo Project 

Natalia Nienartowicz, 3b T - ramię robotyczne 

Robert Hałas, 2d T - motorynka 

Champion dla „MECHANIKA” - nagrodę z rąk naszego absolwenta 

Ryszarda Wolnego (Mistrza Olimpijskiego) odbierają nauczyciele  

wychowania fizycznego – Jan Unger i Damian Sergiel 

Uczestnicy i organizatorzy po rozdaniu nagród w konkursie  
IT English Contest” 2020 

Marcelin Kierek, Paweł Iwańczyk, 3b T  

- transformator Tesli 

Siatkarze „Mechanika” czwarty raz z rzędu najlepsi w Raciborzu! 

Drukowane przez „Mechanik” przyłbice przekazane do  
raciborskiego szpitala oraz DPS „Złota Jesień”  

Konkurs Prac Uczniowskich 



 

W ramach promocji tej inicjatywy odbył się także towarzyski 

mecz siatkówki Nauczyciele kontra Uczniowie. Nieważny był 

wynik, liczył się cel. 
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Od 20 do 28 lutego można 

było na terenie naszej szkoły 

zarejestrować się jako potencjal-

ny dawca szpiku.  Tę szlachetną 

międzyszkolną akcję zainicjo-

wał uczeń klasy 4b T - Grzegorz 

Jobczyk.   

W organizację tego przedsię-

wzięcia włączyło się wiele osób: 

koledzy z klasy, wychowawczy-

ni -  pani A. Krupa oraz wolon-

tariusze, także z innych szkół 

średnich.  

Zostań Dawcą Szpiku! 

Okazało się, że na młodzież z naszej szkoły można liczyć, 

czego uczniowie dowiedli już wcześniej na szkolnych akcjach 

krwiodawstwa i licznych akcjach charytatywnych.  Efektem tych 

działań było zarejestrowanie 112 potencjalnych dawców szpiku 

w bazie fundacji DKMS.  

 

Pamiętajmy: 

- Oddanie szpiku nie zagraża zdrowiu, szpik 

szybko się regeneruje, 

- Zarejestrowanym dawcą szpiku może zostać 

zdrowy człowiek, który ma ukończone 18 lat, 

- Dawstwo szpiku jest honorowe. 

Praktyki zagraniczne 

Realizowany w naszej szkole Projekt Erasmus+ wspomaga  mię-
dzynarodową wymianę uczniowską oraz zagraniczne  wyjazdy na 
praktykę zawodową.  

W listopadzie 2019 roku wraz z grupą uczniów i opieku-
nem wyjechałem do Mainz. Uczestnictwo w projekcie „Rozwiń 
zawodowe skrzydła z Erasmusem” pozwoliło nam na odbycie 
stażu zawodowego w niemieckich firmach, a także dało szansę na 
poznanie wielu ciekawych miejsc i ludzi.   

Nasza mała przygoda w wielkim mieście rozpoczęła się 3 listo-
pada, wówczas przybyliśmy do Moguncji i poznaliśmy okolicę.  
Następnego dnia wybraliśmy się  do szkoły partnerskiej Berufsbil-
dende Schule 1 - Gewerbe und Technik, gdzie przywitał nas pan 
Rolf Goettelmann - nauczyciel przedmiotów elektrycznych 
i koordynator współpracy obydwu szkół po stronie niemieckiej. 
Powitał nas także dyrektor szkoły pan Rüdiger Tauschek z panią 
Gitte Wiedemuth. Mieliśmy wówczas okazję z nimi porozmawiać, 
a także obejrzeć zdjęcia z wcześniejszych wyjazdów uczniów 
i nauczycieli „Mechanika” w ramach wspomnianego projektu.  

Nasz pobyt za granicą nie składał się jednak tylko ze spraw 
związanych ze stażem i szkołą, ale zapewniono nam wiele atrak-
cji. Wybraliśmy się między innymi do fabryki szkła laboratoryjne-
go QVF, obecnie De Dietrich. Znajduje się ona prawie na samych 
obrzeżach miasta, lecz nasza fascynacja Mainz sprawiła, że czas 
przeznaczony na dotarcie do tego miejsca upłynął nam bardzo 
szybko. W fabryce pokazano nam poszczególne etapy obróbki 
szkła i możliwości wykorzystywania wytworzonych elementów 
w produkowanych na zamówienie konstrukcjach. Zobaczyliśmy 
też, jakie rozwiązania automatyki przemysłowej zastosowano 
w firmie. Zaznaczyć jednak trzeba, że wiele prac związanych 
z formowaniem produktów jest wciąż wykonywana ręcznie.  

Podczas pobytu w Moguncji zwiedziliśmy też ratusz, gdzie ofi-
cjalnie przywitał nas burmistrz miasta. Uczestniczyliśmy również 
w zwiedzaniu stacji telewizyjnej koncernu ZDF. Mogliśmy wów-
czas zobaczyć studio nagraniowe, centrum zarządzania nadawa-
niem oraz wziąć udział, jako widownia, w programie telewizyj-
nym Hallo Deutschland. Zabrano nas też  na mecz Bundesligi FC 
Union Berlin vs FSV Mainz na stadionie Opel arena. Przyznam, że 
nie jestem fanem sportu, ale takie wydarzenie zapada w pamięć. 
Podczas pobytu w Mainz odwiedziliśmy również Muzeum Tech-
niki w Speyer. Muzeum to kolekcjonuje stare modele środków 
transportu. Można tam zobaczyć np. Boeinga 747, okręt podwod-
ny U-9 czy prom kosmiczny. Dodatkowo zwiedziliśmy Wiesbaden 
- miasto położone w sąsiedztwie Moguncji.  

Uczestnictwo w tym projekcie zapewniło całej grupie niesamo-
wite przeżycia. Wszystkich nie jestem nawet w stanie tutaj opisać. 
Poznanie nowych ludzi, doskonalenie znajomości języka, możli-
wość nauki za granicą, poszerzanie horyzontów, wzbogacenie 
swojego CV, zwiedzenie interesujących obiektów i miejsc, to zale-
dwie garstka tego, co zostało nam zapewnione podczas wyjazdu. 

Krystian Wilczek, 3f  T  



 

PRIMUS INTER PARES 

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej  

Patryk Ogonowski 4b T - 2018;  

Nagroda Starosty Raciborskiego 

Patryk Ogonowski 4b T - 2017, 2019 -  za osiągnięcia sportowe. 

Zdobył oprócz licznych zwycięstw w turniejach na terenie Polski: 

III m. w Mistrzostwach Europy w Ju-Jitsu U18, 2018, 2019; 

II m. na Mistrzostwach Świata w Ju-Jitsu U-18 Ne-waza, 2017; 

I m. w Mistrzostwach Europy w Ju-Jitsu NeWaza, 2019. 
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Tradycyjnie - poprosiliśmy wychowawców i nauczycieli 
klas kooczących szkołę o podanie sukcesów i obszarów ak-
tywności swoich uczniów.  Mamy nadzieję, że w poniższym 
zestawieniu nikogo nie pominęliśmy. 

       

Kamil Ujec       

       

Marcelin Kierek Michał Mróz Kamil Czop Jakub Danowski Mateusz Kowalczyk Szymon Błaszczyk Natalia Nienartowicz 

       

Dominik Gunerka Sebastian Durlak Jakub Czorny Marek Pielczyk Mateusz Hamerlik Łukasz Kolorz Dominik Halamoda 

       

Piotr Hołownia Mateusz Kawik Paweł Majer Mateusz Libera Mateusz Stoś Bartłomiej Błaszczyk Mateusz Sokolik 

       

Tomasz Burban Marek Czogała Jakub Piszczan Maciej Mormul Dominik Kopiec Rafał Jakonis Daniel Łątkowski 

PRIMUS INTER PARES 

Praca na rzecz szkoły 

Kevin Kaczor 4f T - przewodniczący szkoły w latach 2018-2020;  

Praca w Samorządzie Szkolnym: Wiktoria Jancewicz, Alicja 

Kozik, Karolina Moskwa, Paulina Rogalska, Nicole Sobeczko, 

Anna Szablińska, Patryk Grzegorczyk - 4c T, Paweł Majer - 4b T; 

Poczet sztandarowy: Sebastian Durlak, Daniel Łątkowski, Michał 

Roczek - 4c T;  

Zdjęcia na  uroczystościach: Patryk Grzegorczyk - 4c T; 

Radiowęzeł: Paweł Majer, Arkadiusz Burda, Kacper Sobek - 4b T; 

Praca przy sieci szkolnej: Jakub Danowski - 4c T; 

Org. techniczny konk. „Omnibus Mechanika”- Kacper Sobek, 4bT; 

Prace gospodarcze: Paweł Majer - 4b T. 
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Sukcesy w różnych dziedzinach 

Paweł Majer - finalista Ogólnopolskiego Konkursu "Historia 
i kultura Żydów polskich" 4b T, 2018; 

Grzegorz Śliwiński: 1 miejsce w konkursie prac uczniowskich 
Mechanika - 2019, 2020; 

Patryk Rochowiak - 1 miejsce w konkursie „Mechaniczny By 
Night” w Opolu; 

Izabela Utrata - 3 miejsce w konkursie „Mechaniczny By Night” 
w Opolu; 

Karol Sopel, 4d T - udział w zawodach wojewódzkich Olimpiady 
Solidarności „Dwie dekady historii 1970-1990.”, 2019; finalista 
ogólnopolskiego konkursu „Olimpiada wiedzy i wartości 
w sporcie – piłka ręczna”, 2017; 

Grzegorz Śliwiński, Dawid Sowa, 4d T – I m. za projekt 
w konkursie „Szkoła młodych przedsiębiorców”, 2018; 

Kacper Sobek, 4b T - wyróżnienie za projekt „Smart Touch” 
w konkursie „Szkoła młodych przedsiębiorców”, 2018; 

Alexander Musioł 4a T - 2 m. w konkursie „Zaprezentuj swój 
biznesplan”, 2019.  

Wielokrotny udział w pokazach fizycznych, Raciborskich 

Dniach Nauki i Techniki 

4aT: Alexander Musioł, Patryk Rochowiak, Izabela Utrata; 

4bT: Arkadiusz Burda, Bartosz Foksowicz, Adam Grzesik,  
Grzegorz Jobczyk, Paweł Majer, Patryk Ogonowski, Maciej  
Pańczuk, Kacper Sobek;  

4cT: Szymon Augustyn, Alicja Kozik, Anna Szablińska 

4dT: Karol Cyfka, Szymon Nowak, Paweł Rybka, Grzegorz  
Śliwiński; 

4eT: Milan Mrozek. 

 

Szczególne podziękowania kierowane są do klasy 4bT  
za tworzenie nowych i renowację używanych pomocy do pra-
cowni fizyki. 

Sukcesy językowe 

Laureaci konkursu o indeks PWSZ 2020:  
     Bartosz Foksowicz 4bT, Marek Świenty 4dT - j. niemiecki,  

     Krzysztof Siedlaczek 4dT - j. angielski; 

Na podium konkursu School Master of English:   
     Krzysztof Siedlaczek 4dT, Kacper Dyjach,  Kamil Czop 4cT; 

Na podium konkursu o tytuł mistrza szkoły z j. niemieckiego: 
     Hubert Kupka 4 x 1. m., Marek Świenty - 4dT; 

Kamil Czop 4c T - 3 m. w Powiatowym Konkursie „IT English”; 
Krzysztof Siedlaczek: wyróżnienie i 5 m. w Powiatowym Kon-
kursie „IT English”; 
Laureaci woj. konkursu literackiego z j. ang. o twórczości J. Con-
rada-Korzeniowskiego - Kacper Dyjach I m. i Kamil Czop III m. 
4cT, 2017.  

Osiągnięcia sportowe 

Piłka koszykowa: Kamil Jasny, Tomasz Kądzioła, Mateusz So-

kołowski, Szymon Bajer - 4b T, Michał Lewek,  

Paweł Rybka - 4d T; Tobiasz Nowak - 4e T; 

Piłka siatkowa: Kacper Dyjach - 4c T, Jakub Besz, Szymon Go-

łuchowski, Paweł Kućma, Mateusz Sokolik - 4e T, Dawid Gła-

dysz, Dominik Jarząbek - 3b B; 

Piłka nożna: Rafał Wilczek - 4a T, Dawid Sowa - 4d T, Nataniel 

Hiltawski, Łukasz Lepiorz - 3c B; 

Piłka ręczna: Tobiasz Jasiulek, Patryk Rochowiak - 4a T, To-

masz Kądzioła - 4b T; 

LA: Rafał Wilczek - 4a T, Tomasz Błasiak - 4b T, Aleksander 

Modła - 4c T, Kevin Kaczor, Roman Wilczek - 4f T, Michał Le-

wek, Kacper Przedziński - 4e T, Dominik Jarząbek - 3b B; 

Tenis stołowy: Mateusz Stoś - 4f T; 

Pływanie: Kacper Przedziński - 4e T, Sebastian Wycisk - 4f T.  

Uczniowie ci reprezentując Naszą Szkołę wielokrotnie zwyciężali lub 
zajmowali czołowe miejsca w zawodach Szkolnego Związku Sporto-

wego i turniejach okolicznościowych:   

2-krotnie 4 miejsce oraz 2 miejsce w rankingu Szkół  

Ponadgimnazjalnych Województwa Śląskiego  

w Rywalizacji Sportowej o Puchar Kuratora Oświaty 

Piłka koszykowa: 2-krotnie drugie m. w Półfinale Wojewódz-
kim, 3 i 4 miejsce w Finale Wojewódzkim w Koszykówce 3x3, 

Piłka ręczna - drugie miejsce w Półfinale Wojewódzkim, 

Piłka siatkowa - 2-krotnie drugie miejsce w Półfinale Woje-
wódzkim, drugie miejsce Finale Wojewódzkim, 6 i 2 miejsce 
w Finale Wojewódzkim w siatkówce plażowej, 

LA - 3 miejsce Finale Wojewódzkim Sztafetowych Biegach 
Przełajowych, 7 Finale Wojewódzkim Szkolnej Ligi LA, 

Tenis stołowy - 2-krotny awans do Finału Wojewódzkiego. 

Działalność charytatywna na rzecz  

społeczności raciborskiej 

4bT, 3bB - występy w Domu Pomocy Społecznej, Domu Złotej 
Jesieni, Przedszkolu Integracyjnym, Zespole Szkół Specjalnych, 
Szkole Podstawowej nr 1 - Arkadiusz Burda, Robert Fiołka, Ka-
mil Jasny, Grzegorz Jobczyk, Paweł Majer, Adam Kucza, Michał 
Mróz, Maciej Pańczuk, Denis Pietrzyk – 4b T, Maciej Cynalew-
ski, Krystian Gawlas, Bartosz Gołka, Mateusz Granieczny, Paweł 
Kalemba – 3b B; 

4aT: Izabela Utrata, Michael Kiszka - praca w OSP; 

4bT: Grzegorz Jobczyk – odznaczony odznaką „Dawca Prze-
szczepu” przez Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodow-
skiej-Curie Oddział w Gliwicach, Paweł Majer - wolontariat na 
rzecz Centrum Matki z Dzieckiem "Maja", Arkadiusz Burda - 
współpraca z Centrum Kultury w Nędzy; Patryk Ogonowski -
WOPR, Michał Mróz – praca na rzecz ochrony zabytków, Grze-
gorz Sawoński - wolontariat - 4f T; 

4cT - organizacja akcji charytatywnej dla Asi Schinke, wielokrot-
ny udział w zbiórkach żywności: Wiktoria Jancewicz, Alicja Ko-
zik, Karolina Moskwa, Paulina Rogalska, Nicole Sobeczko, Anna 
Szablińska, Patryk Grzegorczyk - praca w OSP; 

4dT: Grzegorz Śliwiński  - praca w raciborskim hospicjum;  

3aB: Michał Osmenda, Mateusz Krukowski - pomoc w środowi-
sku lokalnym; 

3dB: Maksymilian Zając, Maciej Jaworski, Patryk Zieliński - 
udział w akcjach dla Banku Żywności w Raciborzu, Maciej Ja-
worski - systematyczna praca wolontaryjna w schronisku dla 
zwierząt; 

Honorowi Dawcy Krwi: Arkadiusz Burda, Adam Grzesik 
Maciej Pańczuk, Denis Pietrzyk, Bartosz Foksowicz, Grzegorz 
Jobczyk, Pawel Majer, Tomasz Błasiak, Bartłomiej Libionka, 
Kacper Sobek, Patryk Ogonowski - 4bT, Mateusz Łubik - 4cT.  

Udział w Dniach Otwartych i Festiwalu Perspektyw  

4aT: Oskar Wochnik, Kevin Jambor,  Przemysław Psota, Alexan-
der Musioł, Tobiasz Jasiulek, Michael Kiszka, Rafał Wilczek, 
Patryk Mikołajek; 

4bT: Adam Grzesik, Grzegorz Jobczyk, Adam Kucza, Kacper 
Sobek, Aleksander Stasierowski, Bartosz Foksowicz, Paweł Ma-
jer, Patryk Ogonowski, Maciej Pańczuk; 

4cT: organizacja Dni Otwartych i oprowadzanie; 

4fT: prowadzenie projektu „Interaktywna mapa hipsometryczna” 
- Kevin Kaczor, Beniamin Kania, Mateusz Nowak. 
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- Czy w młodości interesował się Pan sportem i brał udział 
w zawodach? 

Słysząc to pytanie, nasuwa mi się pewna refleksja, związana 
z tym, że odnosząc się do mojej młodości używasz czasu prze-
szłego. Ale to nieważne, wrócę do tego jutro rano, gdy stanę 
przed lustrem.  

A teraz do rzeczy. Na początku tej wypowiedzi, chcę zwrócid 
szczególną uwagę, że czym innym jest dla mnie sport a czym 
innym rekreacja ruchowa. Aktywny wypoczynek i aktywnośd 
ruchowa towarzyszyły mi od najmłodszych lat i nie wyobrażam 
sobie sytuacji, że tego mi zabraknie. Jest takie powiedzenie, 
z którym się utożsamiam i mógłbym się pod tym podpisad. Brzmi 
ono następująco: „Życie to ruch a ruch to życie”. Tak więc niech 
ten fragment mojej wypowiedzi będzie apelem: „RUSZAJMY SIĘ,  
a będziemy żyd dłużej i lepiej”. Natomiast jeśli chodzi o sport, 
szczerze stwierdzam, że niewiele mam tu do powiedzenia. Żeby 
jednak nie skooczyd wypowiedzi na jednym zdaniu, poleję tro-
chę wody. W zasadzie to mamy deficyt hydrologiczny, zwłaszcza 
w Raciborzu nad Odrą, więc może będzie to przydatne. Szkoła 
podstawowa, do której chodziłem, znajdowała się na prowincji 
Raciborza. Konkurencja nie była zatem zbyt duża, więc załapa-
łem się kilka razy na zawody międzyszkolne. W szufladach nie 
mogę się doszukad żadnych dyplomów, więc chyba wysokich 
lokat na zawodach nie osiągnąłem. Szkoła średnia to kochany 
„Mechanik”. I tu szacun dla mojego kolegi po fachu Jana Ungera, 
który był w tamtym czasie moim panem od wuefu. Ma chłop 
wyczucie! Z góry wiedział, że żyłki sportowca u mnie nie znaj-
dzie, więc na zawody mnie nigdy nie zabrał. Na próżno mi zatem 
szukad dyplomów z tego okresu. Studia – tam to już zdecydowa-
nie nie moja liga. Rywalizacja z najlepszymi sportowcami w kra-
ju. Aha, na śmierd bym zapomniał. Mając naście lat biegałem po 
boisku w barwach zawiązującego się wtedy Ludowego Klubu 
Sportowego Wicher Płonia – dumie dzielnicy, w której dorasta-
łem. Później nastąpiła głęboka zapaśd. Trzeba było szybko coś 
zarobid na dobry start w dorosłym i samodzielnym życiu, rozej-
rzed się za żoną itd. Jednym słowem, na pierdoły czasu nie znala-
złem. Dopiero później, stosunkowo niedawno, mając czterdzie-
ści lat na karku, coś mi... Może był to kryzys wieku średniego, 
czy coś w tym rodzaju. Zapisałem się na zawody, a był to bieg 
maratooski (42.195 km) Ku wielkiemu zaskoczeniu udało mi się 
do niego przygotowad, wystartowad i ukooczyd z przyzwoitym 
jak na debiut czasie 3h42min. I to tyle jeśli chodzi o zawody – 
kooczymy lanie wody i proszę o kolejne pytanie.  
 

- Czy lubi Pan swoją pracę, jeśli tak, to co w niej najbardziej 
Pana satysfakcjonuje? 

Zanim zdecydowałem się na pracę w szkole, próbowałem wyko-
nywad różne inne zawody. Pracowałem chociażby jako elektryk 
z uprawnieniami do 1kV, nigdy w pełni ich nie wykorzystując. 
Największe napięcie, z jakim miałem do czynienia to 400V, nie 
licząc uderzenia pioruna, gdy byłem pod namiotami. Wtedy to 
chyba wartośd napięcie była poza moim zasięgiem. Pracowałem 
nawet jako stolarz w fabryce ekskluzywnych mebli tapicerowa-
nych w Niemczech. Fajna robota. Wszystkie moje niedociągnię-
cia tapicer przykrył gąbką i materiałem. Tak więc pełny luz i kasa 
pasowała. Mogę nieskromnie powiedzied, że wszędzie się odnaj-
dywałem i uczciwej pracy się nie boję. Natomiast jako belfer 
pracuję już 15 lat, mogę zatem powiedzied, że lubię tę pracę. 
Wyraziłbym pewnie większe zadowolenie, gdyby moje wynagro-
dzenie było w europejskiej walucie, ale jakoś się z tym pogodzi-
łem.  

A czy mam satysfakcję z wykonywaniem tej pracy? Pewnie, że 
tak. Może finansowo nie do kooca, bo żona zarabia więcej ode 
mnie. Cała reszta jest zadowalająca. Pracuję z młodymi ludźmi, 
mam wspaniałych kolegów w pracy.  

 … Pana Tomasza Gajdy Kilka pytań do... 

Wywiad przeprowadziła:  Natalia Nienartowicz, 3b T  

Pomimo, że pracuję od dzwonka do dzwonka i muszę się trzy-
mad pewnych ram podstawy programowej, to i tak mam sporo 
swobody i elastyczności w wykonywaniu swojej pracy. No i wa-
kacje, na które czekają nie tylko uczniowie.  
 

- Chciał Pan kiedyś zostad zawodowym sportowcem?  

Będzie to zaskoczenie, ale zdecydowanie nie. Brzmi to może źle 
z ust wuefiarza. Sytuacja stanie się bardziej klarowna, jeżeli zro-
zumiemy czym jest sport a czym rekreacja i aktywnośd ruchowa. 
To dwie różne sprawy. Do sportu podchodzę z dużym dystan-
sem, gdyż obecnie brakuje w nim idei, które niegdyś mu przy-
świecały. Odnoszę wrażenie, że dzisiaj w sporcie nie ma uczci-
wej rywalizacji. Liczy się, kto i ile, na czym zarobił, sława, propa-
ganda i temu podobne. Zawodnika uczy się gry aktorskiej, jak 
wprowadzid sędziego w błąd i uzyskad z tego korzyśd. Takie za-
chowania są dla mnie nie do zaakceptowania. Cenię sportow-
ców, których cechuje uczciwośd, pokora i szacunek do rywala. 
Z przykrością muszę jednak stwierdzid, że o takich już coraz 
trudniej. Może fajnie jest popatrzed z trybun, czy obejrzed 
w telewizji, jak rywalizują ze sobą zawodnicy, ale angażowad się 
w to bardziej – zdecydowanie nie. To po prostu nie moja bajka.  
 

- Jak się Pan poczuł w momencie, w którym paoscy nauczyciele 
stali się paoskimi znajomymi z pracy ? 

Powrót do „Mechanika” ze zmianą ról, był dla mnie wielkim 
przeżyciem. Myślę, że dla większości nauczycieli, którzy mnie 
wcześniej uczyli, było to spore zaskoczenie. Mam jednak nadzie-
ję, że patrzyli na ten fakt pozytywnie. Sądzę również, że po czę-
ści jest to ich sukces, skoro wychowywali mnie tak, że pozwoliło 
mi to powrócid do szkoły i stanąd po przysłowiowej drugiej stro-
nie ławki. Pewnie też nikt nie przypuszczał, że mogę tu jeszcze 
wrócid, zwłaszcza że trudno mnie było znaleźd na tablicy „Nasi 
najlepsi” (obecnie Primus inter pares). Dosyd szybko odnalazłem 
się w nowej roli, bo to przecież moja szkoła. Udało mi się zbudo-
wad dobre relacje z gronem pedagogicznym, pracującym w tej 
szkole, które ciepło przyjęło młodego, początkującego nauczy-
ciela. Dzisiaj moi byli nauczyciele to dobrzy koledzy i koleżanki, 
z którymi nie tylko pracuję, ale spotykamy się również prywat-
nie, spędzając wspólnie czas. Chociaż trochę tajemniczo po-
wiem, że mam w tym zakresie jeszcze trochę do zrobienia 
i chciałbym pewne rzeczy zmienid. Jestem jednak dobrej myśli, 
że mi się to uda. Na koniec mojej wypowiedzi, życzę Wam - 
przyszłym absolwentom, do których głównie skierowane jest to 
wydanie gazetki, by Wasz zawód, praca, którą będziecie wyko-
nywad, przynosiła Wam zadowolenie, satysfakcję oraz życie 
w dostatku. By planowanie i zakładanie rodziny nie kolidowało 
z karierą zawodową oraz byście byli otoczeni w Waszej pracy 
dobrymi ludźmi, takimi których ja mam. Na koniec jeszcze dobra 
rada – byście nigdy na szkołę nie rzucali kamieniami.  



 

 … Pana Damiana Raidy 

Wywiad przeprowadzili: Piotr Białas, Adam Jurecki, 2a T 

Moja szansa na sukces  

We wrześniu 2019 roku zostałam sty-

pendystką Krajowego Funduszu na rzecz 

Dzieci. Fundusz jest organizatorem szkoleń 

badawczych, warsztatów oraz obozów 

naukowych. Moja przygoda rozpoczęła się 

od prawidłowego rozwiązania zadań kwali-

fikacyjnych. Następnie zostałam zaproszo-

na na dwutygodniowe warsztaty do Insty-

tutu Fizyki PAN, które odbyły się w stycz-

niu 2020 roku.  

W wydarzeniu uczestniczyło 15 osób, 

każda z nich pracowała nad innym zagad-

nieniem naukowym. 

Tematem moich warsztatów było pyta-

nie: „Czy kryształ może być siatką dyfrak-

cyjną?”. 

Codziennie wszyscy spotykaliśmy się 

w Instytucie Fizyki PAN, gdzie dyskuto-

waliśmy o badanach i doświadczeniach, 

które chcieliśmy przeprowadzić. Podczas 

zajęć mogłam zobaczyć z czym wiąże się 

praca naukowca oraz obejrzeć laboratoria 

wraz z aparaturą badawczą. Po dawce teo-

rii zawsze był czas na zadania praktyczne. 

Ciekawym przeżyciem była samodzielna 

praca z mikroskopem optycznym i elektro-

nowym transmisyjnym. Po przeprowadzo-

nych badaniach mogliśmy analizować da-

ne, sprawdzać wyniki, dostrzegać efekty 

swojej pracy. 

W ramach stypendium zaplanowano 

także wyjście do Teatru Narodowego na 

spektakl „Ułani”. Sądzę że był to bardzo 

dobry pomysł i element odpoczynku od 

nauki.  

Ostatniego dnia mieliśmy okazję zapre-
zentować wyniki naszej pracy. Moja pre-
zentacja zajęła trzecie miejsce. Dzięki te-
mu zakwalifikowałam się na kolejne 
warsztaty, tym razem na Wydziale Fizyki 
UW. Będą one dotyczyć fizyki jądrowej. 
Już nie mogę się doczekać!  

Natalia Nienartowicz, 3b T 

  

 

Wiemy, że jest Pan absolwentem ,,Mechanika’’? Jaki kierunek 
Pan ukooczył? 

Absolwentem „Mechanika” zostałem w 2002 na kierunku tech-
nik mechanik o specjalności spawalnictwo. Szkoły  średniej nie 
zaczynałem jednak w „Mechaniku” a w Technikum Mechanicz-
nym  przyzakładowej szkoły  RAFAKO. Po powodzi w 1997 roku 
zakład zdecydował o wygaśnięciu szkoły i dlatego też dwa ostat-
nie lata technikum kooczyłem już jako uczeo „Mechanika”. 

- Co kiedyś podobało się Panu w ,,Mechaniku’’ i jak patrzy pan 
na to z perspektywy czasu?  

„Mechanik” zawsze był szkołą z wysokim poziomem nauczania 
i renomą. Absolwenci tej szkoły kooczyli i mam nadzieję, że dalej 
kooczą dobre uczelnie techniczne i są  cenionymi fachowcami 
nie tylko w regionie, ale i całej Polsce. Podoba mi się to, że zain-
teresowanie młodzieży naszą szkołą  nie maleje, co oznacza, że 
uczniowie chcą się u nas uczyd i kooczyd „Mechanik”.  

- Czy podoba się Panu aktualna praca?   

Oczywiście, że podoba mi się praca nauczyciela. Jestem nauczy-
cielem przedmiotów zawodowych i w swoich przedmiotach 
mam również pracownie, na których mam możliwośd łączenia 
teorii z praktyką. Szczególnie teraz, kiedy dysponuję  swoją no-
wo wyremontowaną pracownią,  mam warunki i podstawowe 
do tego celu narzędzia. O zmianie pracy nigdy nie myślałem i na 
razie nie zamierzam niczego zmieniad. 

- Co sądzi Pan o nowej motoryzacji? Czy zmieniłby pan swój 
obecny samochód na elektryczny lub hybrydę?  

Dzisiejszy świat pędzi bardzo szybko do przodu. Motoryzacja jest 
jedną z dziedzin, w której widad to bardzo wyraźnie. Co roku 
pojawiają się nowe modele samochodów, nowe rozwiązania 
techniczne, związane z napędem tych samochodów. Dlatego 
zmiana samochodu ze zwykłym silnikiem spalinowym na hybry-
dę lub elektryczny jest tylko kwestią czasu. Dotyczyd to będzie 
zapewne nas wszystkich, patrząc na to, co ostatnio dzieje się 
z naszym klimatem i zanieczyszczeniem powietrza. 

- Jeździ Pan często do Czech na wymiany i konkursy. Jak nasi 
uczniowie wypadają na tle czeskich?  

Tak, razem z panem Szymonem Kuźmioskim co roku uczestniczy-
my w konkursie „Zlaty pilnik”. Jest to konkurs przeznaczony ty-

powo dla ślusarzy. 
Uczniowie na podstawie 
dokumentacji technicz-
nej muszą wykonad jakiś 
przedmiot. W zeszłym 
roku był to czołg składa-
jący się z kilku części. 
W Czechach konkurs ten 
jest traktowany bardzo 
poważnie. Biorą w nim 
udział uczniowie z całe-
go regionu. Nasi ucznio-
wie zajmują miejsca  
przeważnie w połowie 
stawki, dlatego też nie 
mamy się czego wsty-
dzid.  

- Czym się Pan interesuje poza pracą w szkole? Jak długo jest 
pan prezesem OSP i dlaczego został Pan strażakiem?  

Poza pracą w szkole mam jeszcze dużo innych zainteresowao, 
ale najwięcej czasu poświęcam jednak  działalności w Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Chyba każdy mały chłopiec chce zostad 
strażakiem, jeździd samochodem strażackim na sygnale i bawid 
się sikawką :). O ile nie każdy może zostad strażakiem zawodo-
wym, to większośd ma szansę zostad strażakiem ochotnikiem. 
Kiedy skooczyłem 18 lat i ukooczyłem kurs podstawowy w PSP, 
zostałem czynnym strażakiem w mojej miejscowości. Po paru 
latach zostałem członkiem zarządu, no a od 2016 roku jestem 
prezesem OSP.  

Bycie strażakiem, nawet ochotnikiem, to już nie jest zabawa, 
o jakiej myśli mały chłopiec, dochodzą obowiązki no i wyrzecze-
nia kosztem swojego wolnego czasu, rodziny i innych przyjemno-
ści. Kiedy słychad dźwięk syreny nie ma nic ważniejszego, zosta-
wia się wszystko, ponieważ coś się stało, ktoś potrzebuje pomo-
cy. Na koniec jest jednak satysfakcja z tego, że komuś mogłeś 
pomóc, udało się uratowad czyjeś mienie albo nawet życie. Są 
też różne przyjemne aspekty bycia członkiem OSP: spotkania 
z kolegami, wspólne imprezy, różnego rodzaju zawody itp. Mam 
nadzieję, że nie zabraknie ludzi, którzy bezinteresownie będą 
chcieli pomagad drugiemu człowiekowi i zachęcam wszystkich 
młodych ludzi do wstępowania w szeregi OSP. 
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BJJ - moje życie 

Od ponad pięciu lat moją największą 
pasją jest brazylijskie Jiu Jitsu. Mam na 
swoim koncie medale ze wszystkich naj-
większych światowych imprez, w tym 
z Mistrzostw Świata, co jest moim naj-
większym dotychczasowym osiągnięciem.  

Zamiłowanie do sportu miałem od 
dziecka, wiele lat grałem w piłkę nożną 
i bardzo dobrze wspominam ten okres. 
Jednak dopiero kiedy przekroczyłem próg 
sali „Sparty”, poczułem, czym jest praw-
dziwa pasja. Trenowałem z początku parę 
razy w tygodniu, by po pewnym czasie 
odkryć, że dzień bez treningu był dniem 
straconym. Nie myślałem wtedy o zawo-
dach i tytułach. Robiłem to, bo najzwy-
czajniej w świecie sprawiało mi to frajdę. 
Myślę, że właśnie to jest najważniejszym 
czynnikiem pozwalającym zdobywać 
najwyższe szczyty oraz co ważniejsze, 
cieszyć się z tego, co się robi w życiu.  

W miarę upływu czasu uda-
wało mi się stopniowo podno-
sić poprzeczkę. Najpierw 
wygrałem Mistrzostwa Pol-
ski, dzięki czemu zostałem 
powołany do kadry narodo-
wej. Dało mi to możliwość 
rywalizacji na arenie między-
narodowej. Parę miesięcy 
później zdobyłem pierwszy 
ważniejszy tytuł w karierze – 
Wicemistrzostwo Świata. 
Byłem wtedy w pierwszej 
klasie technikum. Z roku na 
rok udawało mi się coraz 
częściej zdobywać medale 
z najważniejszych imprez 
światowych, by pod koniec 
tamtego roku zdobyć pierw-
szy raz w życiu złoto na Mi-
strzostwach Europy i  usłyszeć 
z najwyższego stopnia podium „Mazurka 
Dąbrowskiego”. Zabawne jest to, że ostat-
nio znalazłem stary notes, w którym mia-
łem rozpisane cele i marzenia, o których 

zawsze wstydziłem się głośno mówić. 
Między innymi znalazłem w nich te, które 
mogłem już śmiało odhaczyć: zdobycie 
Mistrzostwa Europy oraz słuchanie hym-
nu Polski z najwyższego stopnia podium. 
Ten wpis czekał ponad 3 lata na skreśle-
nie z listy.  

Chciałbym, byście zauważyli na przy-
kładzie mojej historii, że kiedy połączymy 
coś, co sprawia nam frajdę z odrobiną 
pracy, to możemy śmiało osiągać rzeczy 

z pozoru niemożliwe. Im bardziej wygó-
rowany cel, tym lepiej. Nieważne jest 
również to, że na ten moment nawet Wy 
w to nie wierzycie. Ja kiedyś też nie wie-
rzyłem. 

Patryk Ogonowski, 4b T 

Nasze pasje 

Narzędzia z historią 

Pierwszą wiertarkę 
ręczną znalazłem na stry-
chu, jak miałem 8 lat. Wte-
dy uwielbiałem wszystko rozkręcać, żeby 
zobaczyć, co jest w środku. Gdy odkręciłem 
dwie śrubki z pokrywki mojej nowej zdoby-
czy, ku mojemu zdziwieniu, nie znalazłem 
żadnych kabli, rezystorów, akumulatorów 
i tym podobnych. Zaciekawiło mnie bardzo, 
jak to działa, wyczyściłem więc wszystkie 
części i na pierwszy raz w (Januszowy) spo-
sób poskładałem w całość. Od razu chwyci-
łem pierwszą lepszą deskę, by zobaczyć, jak 
szybko uda mi się ją przewiercić. Dziś moja 
kolekcja jest niewielka, ponieważ mam 3 
wiertarki ręczne na chodzie, ale to, co zain-
teresowało mnie kiedyś, spowodowało, że 
po gimnazjum trafiłem do klasy o profilu 
technik mechanik naszej szkoły. 

Większości z was może kojarzyć się to 
z naprawą samochodów osobowych lub 
ciężarowych. Nic bardziej mylnego, wszyst-

kie mechanizmy, 
które nas otaczają 
od prostych, ta-
kich jak np. za-
mek w drzwiach, 
przez silniki spa-
linowe w samo-
chodach, po tur-
b iny parowe 
w elektrowniach, 

nie są obce technikowi mechanikowi. Oso-
biście mnie ujęła prostota mechanizmów 
poprzedzających erę prądu elektrycznego. 
Możemy je znaleźć między innymi w wier-
tarkach ręcznych, gdzie układ kół zębatych, 
napędzany korbką za pomocą ludzkich mię-
śni, potrafi wytworzyć odpowiedni moment 
sił, by „zrobić, a się nie narobić”. To dzięki 
nim nasi przodkowie potrafili szybciej 
i wydajniej budować domy, kościoły, mosty 
i inne budowle, które możemy do dziś po-
dziwiać. 

Alexander Musioł, 4a T 

Mechatroniczna przeplatanka 

Technik mechatronik to kierunek wymagający wiedzy z wielu 
dziedzin, m.in. mechaniki, pneumatyki, elektroniki, informatyki. 
Rozległa wiedza umożliwia konstruowanie oraz szczegółową 
analizę i naprawę mechanizmów. Przykładem tego jest jeden 
z moich projektów - zautomatyzowana uprawa aeroponiczna. 
Podczas realizacji tego zamysłu wykorzystałem wiedzę z mecha-
niki do wykonania konstrukcji nośnej dla wszystkich komponen-
tów, z hydrauliki - do wykonania układu nawadniania oraz 
z elektroniki i informatyki do wykonania sterownika, który zarzą-
dza całym systemem - od nawadniania, przez oświetlenie po kon-
trolę temperatury i wilgotności powietrza. Projekt ten był pewne-
go rodzaju zwieńczeniem mojej dotychczasowej nauki. Na po-
czątku moje prace były dużo prostsze i skupiały się przeważnie 
na jednej wybranej dziedzinie. 

Podstaw mechaniki praktycznie uczyłem się w trakcie budowy 
ramy do hologramu na bazie moskitiery, czy hologramu bazują-
cego na czterech szybach w kształcie trapezów, dających ekran 
holograficzny o kształcie ściętej piramidy. 

Kolejnymi projektami, które tym razem poszerzały moją wie-
dzę w dziedzinie elektroniki, były: mały, ale o znacznej mocy, 

przenośny wzmacniacz audio 
(2x30W), zasilany pakietem ogniw li
-ion oraz  modernizacja starej lampy 
górniczej. 

Dzięki wiedzy, którą stopniowo 
zdobywałem na lekcjach oraz wła-
snym poszukiwaniom, moje projekty 
stawały się coraz bardziej złożone. 

W tym miejscu chciałbym podzię-
kować wszystkim nauczycielom, 
którzy zawsze udzielali pomocy me-
rytorycznej oraz na ile to było możli-
we, praktycznej, chociażby w postaci możliwości skorzystania ze 
sprzętu w pracowniach, bez czego część z tych projektów praw-
dopodobnie by nigdy nie powstała. 

Podsumowując, gdybym miał jeszcze raz stanąć przed wybo-
rem zawodu, zdecydowanie pozostałbym przy wyborze, jakiego 
dokonałem  lata temu, a potwierdzeniem tego niech będzie fakt, 
iż celuję w automatykę i robotykę jako kierunek moich przy-
szłych studiów. 

Grzegorz Śliwiński, 4d T  
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Matura w czasach epidemii 

W dobie panującej zarazy człowiek stara się 
zadbać jak najlepiej o własne życie i zdro-
wie. Bez wyjątku, czy dana osoba jest 
w pełni sił, młoda, czy już wiekowa, każdy 
powinien dokonać wszelkich koniecznych 
działań, które pozwolą zachować nam naszą 
witalność oraz pełnię sił. Obecny stan zagro-
żenia, panujący na całym świecie, dotyczy niestety również nasze-
go kraju. W związku z bardzo rygorystycznymi, ale i jednocześnie 
koniecznymi przepisami wprowadzonymi przez polski rząd, tego-
roczne matury nie mogą się odbyć w pierwotnym (majowym) 
terminie. Postanowienie polskich władz ma na celu zahamowanie 
rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 w naszym kraju. 

Jako tegoroczny maturzysta zostałem dotknięty faktem, iż tzw. 
egzamin dojrzałości nie będzie mógł mieć miejsca w maju tego 
roku. Od ponad miesiąca szkoła jest zamknięta i lekcje są przepro-
wadzane zdalnie. Jeżeli ktoś w swoich przygotowaniach do matu-
ry bazował przede wszystkim na zajęciach prowadzonych w szko-
le, to może mieć spory problem z należytym przygotowaniem do 
egzaminu. Jeśli chodzi o mnie, bardziej odpowiada mi indywidu-
alna nauka w domu od tej szkolnej. Zdecydowanie więcej czasu 
mogę poświęcić na przedmioty, z których będę zdawał maturę. 
Nie muszę skupiać się na zajęciach lekcyjnych, które nie będą 
wiązały się z moją dalszą edukacją. To jest jeden z nielicznych 
plusów obecnej trudnej sytuacji. 

Mam głęboką nadzieję, że moje samodzielne przygotowania nie 
pójdą na marne i zdam maturę z satysfakcjonującym wynikiem, 
który sprawi, że dostanę się na wybrany przeze mnie kierunek 
studiów. 

Szczęśliwie mogę stwierdzić, że nauczyciele „Mechanika” są 
bardzo wyrozumiali dla nas maturzystów. Nie jesteśmy przeciąża-

ni ogromem zadań i za to serdecznie dziękuję gronu pedagogicz-
nemu naszej raciborskiej szkoły. Jednocześnie dziękuję także za 
wkład, jaki włożyli przez niecałe cztery lata mojej nauki w tej 
szkole. W chwili obecnej smuci mnie fakt, iż nie zasiądę już 
z kolegami na lekcjach jako uczeń. Takie niespodziewane do-
świadczenia jak epidemia i wiążące się z nią ograniczenia, pozwa-
lają dostrzec na nowo piękno prostych, zwykłych chwil, takich jak 
spotkania i rozmowy z przyjaciółmi na przerwie, czy żywa dysku-
sja prowadzona z nauczycielem na lekcji. To już niestety pozosta-
nie tylko w sferze naszych nostalgicznych wspomnień… 

Złości mnie, iż nadal nie znam dokładnego terminu mojej matury. 
Chciałbym wiedzieć, kiedy będę mógł pisać najważniejszy egza-
min w moim życiu, a o potencjalnym terminie dowiem się praw-
dopodobnie dopiero na trzy tygodnie przed pierwszym sprawdzia-
nem mojej wiedzy. Jest to dosyć irytujące – aczkolwiek rozu-
miem, że nie da się jasno przewidzieć, kiedy owa epidemia się 
zakończy. 

Obostrzenia przepisów powinny, moim zdaniem, dotyczyć jednak 
wszystkich obywateli. Według mnie, jeżeli matury zostały przesu-
nięte na nieokreślony jeszcze termin, to tegoroczne wybory prezy-
denckie (zbiegające się z majowym terminem matur) również 
powinny zostać przesunięte. Głosowanie korespondencyjne wcale 
nie jest gwarantem zabezpieczającym zdrowie obywateli. 

Odchodząc od bardzo kontrowersyjnego tematu polityki, chciał-
bym na koniec życzyć wszystkim nauczycielom oraz uczniom 
dużo zdrowia i sił na ten trudny dla nas wszystkich czas epidemii. 
Gdy ich nam zabraknie, to nic nam nie da matura napisana na 
100%, ani same piątki na świadectwie. Dla nas - maturzystów 
niech to będzie dobry moment nie tylko na naukę, ale i na reflek-
sję, co tak naprawdę jest najważniejsze, ważne i nieważne w ży-
ciu… 

Powodzenia! 

Bartłomiej Błaszczyk, 4e T 

Nie pytaj, co szkoła może zrobić dla Ciebie,  
ale co TY możesz zrobić dla szkoły  

Odkąd sięgam pamięcią kaseta i płyta 
winylowa były u nas w domu. Pasja do 
majsterkowania narodziła się w gimna-
zjum, kiedy własnymi siłami pomagałem 
naprawić leciwy już sprzęt marki UNI-
TRA. Nauczyciele, szczególnie w okresie 
gimnazjalnym, ze sporym dystansem pod-
chodzili do tego mojego zainteresowania, 
gdyż nikt w dzisiejszych czasach nie zaj-
muje się „muzycznymi dinozaurami”. 

Postanowiłem aplikować na kierunek 
elektronik, gdzie mogę powiedzieć, że 
nauczyłem się sporo o nowych jak i starych sprzętach. Tu chcia-
łem podziękować Panom Markowi Gieroniowi i Henrykowi Grze-
siczkowi, którzy przekazali mi ogrom swojej własnej wiedzy od-
nośnie naprawy retro-sprzętu, ale i części, aparatury, schematów, 
czasami rysowanych odręcznie z własnymi poprawkami „co może 
działać lepiej w tym konkretnym modelu”. Pomagali przy napra-
wach lub ulepszeniach, kiedy przywiozłem do szkoły zepsuty 
sprzęt, a sam nie miałem pomysłu, co może mu dolegać. 

Każdego roku przed „Festiwalem Perspektyw” przyprawiałem 
o ból głowy dyrektora Uliczkę, kiedy przekazywałem dane, ile 
miejsca i prądu potrzebuję w tym roku na wystawowym stanowi-
sku. Same pokazy wspominam świetnie. Mogę bez skrupułów 
napisać, że „Mechanik” ma co rok najlepszą ekspozycję, organiza-
cję i prezentację wizerunkową. Duma mnie rozpiera, że mogłem 
wystawiać się, gdzie zawsze było najgłośniej i najjaśniej, co zosta-
ło nawet opisane w pewnym numerze gazetki szkolnej 

Kiedy stałem się już uczniem „Mechanika”, duże wrażenie zro-
bił na mnie działający (jeszcze) radiowęzeł, gdzie co długą prze-
rwę odtwarzana była muzyka wybrana przez uczniów za pośred-
nictwem strony na Facebooku lub samych redaktorów prowadzą-
cych. 

Dołączyłem do zespołu radiowęzła w klasie drugiej, po tygo-
dniach starań oraz „wynoszonych” częściach aparatury nagłaśnia-
jącej z kantorka w piwnicy na dużą salę gimnastyczną :-). 

Zbiegło się to z remontem sieci internetowej, kiedy to uszkodzo-
na została linia radiowęzła. Postanowiłem działać i rozpocząłem 
wraz z kolegą Krzysztofem Kowaczkiem pierwsze prace remonto-

we, było to jeszcze w trzeciej klasie. 
Brak jakiejkolwiek dokumentacji, szu-
kanie na chybił-trafił puszek łączenio-
wych oraz żmudne sprawdzanie po-
prawności działania całego systemu 
stanowiły ogromne wyzwanie. 

Naprawę kontynuowałem sam, jesz-
cze długo po zakończeniu roku szkol-
nego…  

Na czym polegała cała naprawa? 

Sam radiowęzeł ma dwa oddzielne 
obwody. Obwód klas, sterowany 
z gabinetu dyrektora Chroboka, za 
pomocą którego możemy włączyć 
dowolna klasę, wszystkie klasy na wybranym piętrze lub wszyst-
kie klasy jednocześnie. 

Drugi obwód stanowią korytarze, sterowane z kantorka radiowę-
zła. Tutaj jest bardziej skromnie, możemy jedynie włączać dowol-
ne piętro lub wszystkie jednocześnie z pulpitu-pracy dyplomowej 
wykonanego przez poprzednie pokolenia „radiowęzłowców”. 

Od siebie dodałem przełącznik, dzięki któremu możemy zamie-
nić sygnały, a co za tym idzie, sterować klasami z kantorka radio-
węzłowego, a z gabinetu dyrektorskiego - korytarzami. 

Zapadłem w pamięć moim kolegom, ale i reszcie uczniów, prze-
mierzając korytarze z drabiną, wielką skórzaną torbą monterską 
(na którą swoją drogą miałem nawet kupca!) oraz w nieodłącznym 
czarnym kombinezonie. 

Pomagałem, czasami po szkole, również naszym woźnym, przy 
okazji chciałem podziękować im za użyczanie mi wszelakiego 
sprzętu „drabiniastego” oraz za to, że zawsze mogłem zwrócić się 
do nich o pomoc lub po prostu pogadać. 

Będzie mi brakować atmosfery drugiego domu, pokazów, gdzie 
mogłem pokazać swoje „graty spod lady”, ale i tego, że kiedy bym 
nie poprosił nauczycieli lub przypadkowych uczniów o pomoc, 
zawsze ją otrzymałem. 

Nawiązałem wiele bliższych lub dalszych znajomości, a i myślę, 
że będę dobrze wspominany, zarówno przez uczniów jak i nauczy-
cieli. 

Zostawiam po sobie sprawny radiowęzeł oraz (dla wtajemniczo-
nych) dzwonek w pewnym zapleczu ;) 

Paweł Majer, 4b T 
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„Mechanik” w teatrze 

13 lutego nasi uczniowie wybrali się na 

spektakl pt. Teatr elżbietański. Przedsta-

wienie miało miejsce w  Raciborskim Cen-

trum Kultury „Strzecha”. Sala była prze-

pełniona uczniami nie tylko naszej szkoły. 

Stanowiliśmy większość widowni, ponie-

waż spektakl obejrzało 5 klas technikum: 

A, B, C, D, I. Sztuka zawierała w sobie 

fragmenty dzieł Shakespeare’a takich jak 

Romeo i Julia, Makbet oraz Ham-

let. W rolach głównych wystąpili: Rafał 

Sadowski, Paweł Plewa i Adam Plewiński. 

Spektakl miał na celu ukazać w żarto-

bliwy sposób pomysły przedstawione 

w książkach Williama Shakespeare’a. 

Przyjaciele dramatopisarza dyskutowali 

z nim o jego poglądach poprzez uka-

zywanie scenek z jego dzieł w żarto-

bliwy sposób. Marzyli oni o założeniu 

własnego teatru, aby się już więcej nie 

ograniczać. Nie podobał im się jednak 

pomysł występowania w nim kobiet, 

który zaproponował ich kolega. 

Autor sztuki zadbał o dobrą zaba-

wę. Humor towarzyszył nam przez 

cały spektakl, a osoby, które na sa-

mym początku myślały, że nie będzie 

się on im podobał, ostatecznie cieszyły 

się, że nie zrezygnowały z oglądania. 

Najbardziej w pamięci zapadł mi mo-

ment z trzema wiedźmami. Aktorzy posta-

nowili wybrać z widowni na scenę grupę 

osób. Pośród wybranych znaleźli się: uczeń 

naszej szkoły, panie Ewa Kaczorowska 

i Weronika Wilkos-Hiltawska. Ich zada-

niem było wcielenie się w role wcześniej 

wspomnianych czarownic. Muszę przyznać 

jedną rzecz: nie mogłam powstrzymać 

uśmiechu, który pojawił mi się na ustach, 

gdy jeden z bohaterów sztuki wziął chłopa-

ka z naszej szkoły na rolę 

trzeciej wiedźmy! Wybrań-

cy mogli zobaczyć, jak to 

jest występować przed tak 

wielką publicznością. 

W późniejszej rozmowie 

z panią Ewą Kaczorowską 

dowiedziałam się, że jej 

zdaniem ciężko jest wyko-

nywać tak pozornie łatwe 

zadanie, jakim jest wystę-

powanie na scenie. Dobra-

nie odpowiedniego tonu 

i wysokości głosu tak, aby 

widownia usłyszała wypo-

wiadaną kwestię, było 

niemal niewykonalne. 

Spektakl bardzo mi się podobał i jestem 

gotowa polecić go każdej osobie. Nieważ-

ne, czy zna twórczość Williama Shakes-

peare’a czy też nie.  

Paulina Węgrzyn, 1i T  

Trochę kultury 

Łukasz Muras, 3b T           

Dla wielu 

z nas – młodych 

ludzi XXI wieku, 

życie toczy się 

w zatrważająco 

szybkim tempie. 

Szkoła, nauka, 

obowiązki domo-

we, a czasem 

i praca… Często 

nie mamy czasu 

przystanąć na 

chwilę, odciąć się od wszystkiego, co nas 

rozprasza i wypocząć… 

Osobiście przyznam, że dla mnie – 

wtedy, kiedy mam czas wolny, doskonałą 

rozrywką może być właśnie dobra książ-

ka. Dobra książka nie powinna jednak 

pełnić funkcji tylko rekreacyjnej, ale ma 

także skłonić do myślenia, a nawet pobu-

dzić do działania. 

Parę miesięcy temu natknąłem się na 

pozycję Victora Frankla: „Człowiek 

w poszukiwaniu sensu”. Jeżeli kogoś głę-

boko interesują zagadnienia z dziedziny 

psychologii, mógłby, moim zdaniem, 

sięgnąć po książkę Frankla. Ten bestseller 

opowiada m.in. o życiu obozowym i jego 

konsekwencjach dla ludzi, którzy padli 

ofiarami terroru II wojny światowej. Co 

więcej,  sam Frankl, będąc z wykształce-

nia psychiatrą, mógł doskonale opisać 

zmiany w psychice i spojrzeniu na świat 

swoich współtowarzyszy niedoli. Autor 

ukazuje przykładowe sceny z obozu za-

głady w Oświęcimiu oraz stara się poka-

zać istotę sensu życia ludzkiego. Dowo-

dzi, iż nawet w najstraszliwszych chwi-

lach możemy wciąż zachować ludzką 

godność i pozostać człowiekiem w peł-

nym znaczeniu tego słowa. 

Jeżeli ktoś jest sympatykiem historii, 

powinien również w dużej mierze odna-

leźć się w tej pozycji literatury. Myślę, że 

to dosyć oczywiste, patrząc na miejsce 

oraz czas wydarzeń w książce austriackie-

go psychiatry. Z punktu widzenia osoby 

zafascynowanej historią polecam ten ty-

tuł. Język w książce jest dosyć przystępny 

dla przeciętnego czytelnika. Trudności 

w zrozumieniu tekstu może sprawić druga 

część utworu Frankla, odnosząca się do 

nowej metody psychoterapii – logoterapii. 

Osobiście polecam książkę „Człowiek 

w poszukiwaniu sensu” każdemu, komu 

bliska jest tematyka ludzkiej egzystencji, 

moralności z jednej strony oraz historii 

i psychologii z  drugiej. Tę pozycję moż-

na właśnie rozpatrywać w tych dwóch 

płaszczyznach. Uważam, że warto czasem 

sięgnąć po literaturę tej klasy – poważną, 

dotykającą tak ważnych i trudnych spraw. 

Bartłomiej Błaszczyk, 4e T Natalia Nienartowicz, 3b T           

Rys. Maksymilian Nowak, 1j T  

Człowiek w poszukiwaniu sensu 
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Studniówki w obiektywie   Absolwenci  CKZiU nr 2 „Mechanik” 

kl. 3 LO - op. mgr Małgorzata Malinowska  

Niestety z powodu epidemii klasy branżowe nie zdążyły zrobić 

sobie grupowych zdjęć.  

Wiadomość z ostatniej chwili:  

W piątek, 24.04.2020 podano termin matur:  

          8.06.2020 - 29.06.2020  

Matury będą tylko pisemne!  

Egzaminy zawodowe: 

     22 czerwca - 28 sierpnia. 2020 r. 
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