
10 ZASAD BEZPIECZEŃSTWA MŁODZIEŻY  
NA WAKACJACH 

 
 

1. Wyjeżdżając, zawsze pozostaw najbliższym informację, gdzie i z kim będziesz 
spędzać czas.  

2. Nie afiszuj się zbytnio posiadanymi dobrami – nigdy nie wiesz, kto może Cię 
obserwować. Podczas płacenia staraj się nie pokazywać zawartości portfela. 
Dobrym wyjściem jest np. noszenie przy sobie drobnych sum pieniędzy.  

3. Podróżując pociągiem, zawsze zajmuj miejsca z dala od podejrzanych osób i – jeśli 
to możliwe – blisko konduktora bądź pracowników Służby Ochrony Kolei.  

4. Kiedy ktoś Cię zaczepia, nie wdawaj się w rozmowy – czasami lepiej udać, że się 
nie słyszy i iść dalej. Kiedy zaczepki się nasilą, odpowiadaj pewnie, krótko, bez 
wdawania się w dyskusje. Nie obrażaj napastnika. Kiedy ktoś Cię celowo potrąci – 
nie oddawaj i idź dalej. 

5. Przebywając na plaży, pływalni czy w wakacyjnym tłumie, uważaj na swoją torbę, 
portfel, telefon.  

6. Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów. Przypadki dosypywania i dolewania 
różnych specyfików są coraz większym problemem.  

7. Nie wybieraj się na dyskotekę sam – zawsze w gronie znajomych. Nie wychodź 
z dyskoteki samotnie – staraj się wracać do miejsca zamieszkania w towarzystwie 
przyjaciół.  

8. Wakacje to okres wzmożonej aktywności dealerów narkotykowych. Naucz się być 
asertywnym! Naucz się odmawiać! I pamiętaj – NIE ISTNIEJĄ BEZPIECZNE 
NARKOTYKI! 

9. Wakacje to czas relaksu i zabawy, ale nie każdy pomysł na zabawę jest dobry. 
Nierzadko ostatni szkolny dzwonek czy ostatni egzamin jest dla młodych ludzi 
sygnałem rozpoczynającym „wielkie pijaństwo", a wraz z nim – wielkie ryzyko. Nie 
pozwól, aby wakacyjne „picie” zwiększyło statystyki tragicznych wydarzeń.  

10. Okres wakacji to również intensywny werbunek prowadzony przez sekty. BĄDŹ 
OSTROŻNY! Sprawdź, kim są ludzie, którzy Cię zapraszają na spotkanie i o co im 
chodzi. 
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(25 zł – semestr) 
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Szkoło, szkoło, gdy Cię wspominam, 
tęsknota w serce się wgryza, 

oczy mam pełne łez. 
 

 [Julian Tuwim] 
 



Z ŻYCIA SZKOŁY 
 
 19 kwietnia nasza szkoła przyłączyła się do Akcji Żonkile, organizowanej corocznie 

przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, której celem jest upamiętnienie 
rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wzięliśmy udział w premierach 
online na kanałach Facebook oraz YouTube Muzeum – zapoznaliśmy się 
z opowiadaniami i filmami przeznaczonymi dla młodzieży z różnych grup 
wiekowych.  

 Jak corocznie, 23 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich. Jest to święto, ustanowione przez UNESCO w 1995 r., poświęcone 
promocji czytelnictwa i podkreślające znaczenie praw autorskich. Inicjatywa została 
zapoczątkowana w hiszpańskiej Katalonii. Tego dnia każdy kupujący tam książkę 
dostaje różę. Obecnie świętują czytelnicy w ponad stu krajach na całym świecie – 
wiele instytucji, szkół, bibliotek i księgarń organizuje specjalne wydarzenia. Od 23 
kwietnia do 14 maja wirtualnie zwiedzaliśmy wystawę „Les Livres à deux places”, 
czyli szesnaście rzeźb – ławek w kształcie otwartych książek, każda poświęcona 
została innemu pisarzowi. Było to bardzo ciekawe wirtualne doświadczenie. 

 W piątek, 30 kwietnia, pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów – szkołę 
ukończyły klasy czwarte technikum. Były nagrody i dyplomy, a także niezwykła 
podróż w przeszłość, w którą tegorocznych maturzystów zabrali członkowie 
Szkolnego Koła Teatralnego. Tym razem, z powodu pandemii, nie mogli oni 
pożegnać starszych kolegów osobiście, dlatego też nagrali film będący zabawnym, ale 
również  sentymentalnym podsumowaniem wspólnie spędzonych w „Mechaniku” lat.  

 Nasi uczniowie kierunków technik mechanik i operator obrabiarek skrawających 
zdobyli dodatkowe uprawnienia podczas kursu spawania metodą MAG, który został 
w 100-procentach sfinansowany z projektu RPO „Dostosowanie oferty Zespołu 
Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Kurs zorganizowano 
dzięki pomocy naszych firm patronackich ADR i Mont Inox – za co bardzo 
dziękujemy. 

 „Analiza pierwiastków śladowych z zawartością uranu w wodach źródlanych 
z Leska z perspektywą ich balneologicznego zastosowania” to tytuł publikacji 
wydanej w Krakowie w czasopiśmie naukowym. Współautorami pracy są nauczyciele 
naszej szkoły: Monika Adamska - ucząca w klasach o kierunku technik ochrony 
środowiska, a także były nauczyciel chemii – Andrzej Łach. Jest to duży sukces 
i promocja naszej szkoły. W gronie autorów tej pracy znajduje się dr Mateusz 
Kaczmarski – Rektor Uczelni Państwowej w Sanoku. To właśnie na tej uczelni 
prowadzone były zaawansowane badania wód źródlanych. 

MECHANIK ZNÓW MOBILNY – PRAKTYKI NA CYPRZE, 
W LIPSKU I DREŹNIE 

Projekt POWER VET-2019-1-PL01-KA102-062671 „Praktyki w Niemczech 
i na Cyprze szansą dla uczniów ZS 2 w Sanoku” realizowany jest od dwóch lat, 
ale dopiero teraz (z powodu pandemii) możliwe stały się wyjazdy uczniów 
na zagraniczne praktyki i staże w celu zdobycia bezcennego doświadczenia zawodowego. 
Uczniowie kierunków technik ochrony środowiska, technik teleinformatyk, technik 
pojazdów samochodowych i technik mechanik odbywają miesięczne praktyki 
na Cyprze. Zajęcia prowadzone są w miejscowych zakładach, w których poznają tajniki 
swojego zawodu oraz pracy z klientem. Odbycie takiej praktyki jest bardzo cenione przez 
pracodawców – procentuje bowiem unikalnymi umiejętnościami, których nie można 
zdobyć w żaden inny sposób. 
Oprócz tego, że uczniowie zgłębiają tajniki swoich zawodów, w czasie wolnym 
korzystają z miejscowych atrakcji, zwiedzają bliższą i dalszą okolicę. Poznają tutejszą 
kulturę, nawiązują znajomości z praktykantami z innych krajów, przy okazji doskonaląc 
swój język angielski. Erasmus to nie tylko praca, ale przede wszystkim otworzenie się 
na nowe doświadczenie, przełamanie barier językowych oraz zawieranie nowych 
znajomości.  
Uczniowie z kierunków technik pojazdów samochodowych, technik mechanik 
oraz mechanik pojazdów samochodowych od 6 do 19 czerwca mają okazję poznawać 
tajniki konstruowania i składania samochodu elektrycznego e-baggy podczas 
dwutygodniowego stażu w Lipsku. 
W tym samym terminie w Dreźnie odbywa się dwutygodniowy staż Auto Cad/Cam 
polegający na nauce sporządzania dokumentacji technicznej, płaskiej i przestrzennej 
dla uczniów ze wszystkich nauczanych w szkole kierunków, gdyż taka umiejętność jest 
kluczowa dla każdego technika czy mechanika. 
Na przełomie czerwca i lipca w pięknej scenerii nad Atlantykiem w Portugali zawodowe 
szlify zdobywać będzie 20 uczniów z kierunku technik elektronik i technik 
automatyk − są to nowe kierunki nauczane w szkole. Łącznie w czerwcu i lipcu aż 75 
uczniów z „Mechanika” odbędzie zagraniczne praktyki i staże. 
Udział w mobilności edukacyjnej jest realną szansą rozwoju dla każdego ucznia 
oraz pomaga w znalezieniu dobrej pracy. Jest tym czynnikiem, który zapewnia mocną 
przewagę już na starcie do przyszłej kariery. Uczniowie sanockiego „Mechanika” mają 
wiele możliwości poszerzenia kompetencji kluczowych i indywidualnych na drodze 
uczenia się formalnego na lekcjach i pozaformalnego – właśnie na zagranicznych 
wyjazdach. W naszej szkole jest to możliwe dzięki uzyskaniu akredytacji, która 
zapewnia łatwiejszy dostęp do pozyskiwania na ten cel środków z unijnych funduszy. 


