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Drogi Czytelniku

Oddajemy w Twoje r ce kolejne – czwarte opracowanie szkolnych
dzia a uczniów i nauczycieli, rodziców i dyrekcji zrealizowanych w poprzednim roku szkolnym, tym razem 2010/2011.
Kiedy cztery lata temu podejmowali my decyzj o rozpocz ciu wydawania Suplementu do Monografii ZSM, zastanawiali my si , czy
i na ile dzia anie to warte jest
wk adanego wysi ku redakcyjnego
i edytorskiego, czy spotka si z yczliwym przyj ciem, a tak e – jak
Czytelnicy odbior i oceni tre ci
zawarte w publikacji.
W tpliwo ci okaza y si , na szcz cie, nieuzasadnione. Z kimkolwiek
bowiem dane nam by o rozmawia o Suplemencie, wszyscy, którzy zetkn li si z tym opracowaniem, zarówno absolwenci, pracodawcy i rodzice naszych uczniów, pracownicy o wiaty, jak i osoby niezwi zane z owiat , wyra ali bardzo pozytywne opinie i podkre lali oryginalno naszej publikacji.
Mamy wi c satysfakcj z podj tego dzia ania i zdajemy sobie spraw
z jego nietypowo ci i wyj tkowo ci, albowiem z tego – co jest nam wiadome – adna ponadgimnazjalna szko a w regionie, ani nawet w kraju, nie
podj a si edycji podobnych cyklicznych opracowa z pracy szko y.
Aby rozszerzy kr g czytelników chc cych wiedzie wi cej o pracy,
osi gni ciach i sukcesach naszej Szko y, postanowili my, e – po rozprowadzeniu tegorocznego Suplementu w ród uczniów i ich rodziców, kadry
pedagogicznej i niepedagogicznej szko y oraz szerokiego grona wspó pracuj cych ze Szko osób, a tak e absolwentów i sympatyków Zespo u
Szkó Mechanicznych – udost pnimy Suplement w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Szko y. Stworzy to mo liwo wszystkim spoza
Szko y, którzy s zainteresowani jej dzia alno ci , do zapoznania si ze
zbiorcz – syntetyczn informacj o minionym roku szkolnym. Je eli warunki techniczne pozwol , to tre ci Suplementu „on-line” b d mog y by
rozszerzane – wed ug w asnego wyboru Czytelnika – o zapisy w pe nym
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brzmieniu, umieszczane wcze niej – na bie co – na stronie internetowej
Szko y.
Jak mo na wywnioskowa z przytoczonych planów edytorskich, informatyzacja promocji dzia alno ci naszej Szko y post puje w du ym tempie. Jest to efekt rzetelnej pracy obecnych i by ych nauczycieli, uczniów
i absolwentów, pracowników administracji i informatyków przygotowuj cych i redaguj cych poszczególne informacje o aktualnych i wcze niejszych wydarzeniach szkolnych oraz sk adaj cych technicznie w ca o przygotowane materia y tekstowe i fotograficzne.
Zadowolenie nasze, jako Dyrekcji Szko y, z wydawanego Suplementu
– zarówno w formie tradycyjnej, jak i on-line – najwi ksze b dzie wtedy,
gdy oprócz uczniów, nauczycieli, instytucji i osób wspó pracuj cych o corocznej pracy i dzia aniach Szko y zbilansowanych w tej formie b d mogli pozyska informacj tak e wszyscy inni zainteresowani dzia alno ci
Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu, pragn cy otrzyma rzeteln informacj na temat naszej placówki, je li maj dost p do komputera i Internetu.
Zarówno tym, którzy wci ceni sobie zapach drukowanego papieru
i wol wersj ksi kow naszego opracowania, jak i tym, którzy – id c
z post pem technicznym – preferuj e-czytelnictwo, ycz mi ej lektury
i pozytywnych wra e z analizy opisanych w Suplemencie wydarze maj cych miejsce w roku szkolnym 2010/2011.

Bogus aw Januszko
Dyrektor ZSM w Opolu
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Absolwenci z lat 1947–2011

Absolwenci z lat 1947–2011
Absolwenci z lat 1947–2005
Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa szko y
Pa stwowa Szko a Przemys owa (1947–1951)
Technikum Przemys u Cementowego nr 1 (1951–1953)
Technikum Mechaniczno-Elektryczne (1953–1958)
Technikum Mechaniczne i Zasadnicza Szko a Metalowa
(1958–1961)
Zespó Szkó Zawodowych nr 2 (1961–1975)
Zespó Szkó Mechanicznych (1975–2005)
Inne szko y
a) Zasadnicza Szko a Metalowa
b) Zasadnicza Szko a Cementowni „Odra”
Razem

Absolwenci
230
398
390
366
5 046
7 920
2 319
815
17 484

Absolwenci z lat 2006–2011
Zespo u Szkó Mechanicznych
Lp.
1
2
3
4
5

Nazwa szko y
Publiczne Technikum Nr 4
Technikum Zawodowe dla Pracuj cych Doros ych
Uzupe niaj ce Technikum Mechaniczne dla Doros ych
Publiczne Liceum Profilowane Nr V
Publiczna Zasadnicza Szko a Zawodowa Nr 2
Razem
cznie wszystkie szko y

Absolwenci
453
11
94
295
504
1 357
18 841

Absolwentami technikum do 1971 roku byli uczniowie, którzy z o yli egzamin dojrza o ci i uzyskali tytu technika okre lonej specjalno ci. Od 1972 roku absolwentem
technikum by abiturient, który zako czy nauk w klasie (semestrze) programowo najwy szej i zda egzamin z przygotowania zawodowego, bez wzgl du na to, czy przyst pi
do egzaminu dojrza o ci. Od 2004 roku absolwentem technikum jest osoba, która uko czy a nauk w klasie programowo najwy szej.

FRANCISZEK DZIONEK
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Obsada personalna w roku szkolnym 2010/2011
Dyrekcja

Dyrektor – mgr in . Bogus aw Januszko

wicedyrektor
mgr Urszula Kowalczyk

wicedyrektor
mgr Ewa Sosnowska
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wicedyrektor
mgr Ewa Panas

kierownik Internatu
mgr Ma gorzata Kostrzewa

Przewodnicz cy komisji...

Przewodnicz cy komisji przedmiotowych,
koordynatorzy projektów i programów,
opiekunowie kó przedmiotowych
Przewodnicz cy komisji przedmiotowych
dr Beata TRUSZ – komisja humanistyczna (j zyk polski, wiedza o kulturze, historia, wiedza o spo ecze stwie, biblioteka, religia)
mgr Katarzyna FRONT – komisja przedmiotów cis ych (fizyka i astronomia, matematyka, biologia, chemia, geografia) i przysposobienie
obronne
mgr Ma gorzata NOWAK-ZWOLI SKA / mgr Aleksandra NOWOSIELSKA – komisja j zyków obcych (j zyki: angielski i niemiecki)
mgr in . Renata NYCZ – komisja przedmiotów zawodowych (przedmioty: mechaniczne, mechatroniczne, samochodowe, elektryczne, ekonomiczne i informatyczne)
mgr Jerzy TRACZ – komisja wychowania fizycznego
Przewodnicz cy komisji ponadprzedmiotowych
i szefowie dzia a ogólnoszkolnych
mgr Andrzej GUZIK – komisja inwentaryzacyjna
mgr in . W odzimierz KANIA – Zak adowy Spo eczny Inspektor Pracy
mgr in . Krzysztof KUNIEC – Ochrona przeciwpo arowa
mgr Beata AWROWSKA – prezes ogniska ZNP
mgr Aleksandra NOWOSIELSKA – komisja ds. statutu szko y, ko o
NSZZ „Solidarno ”
mgr Ewa SOSNOWSKA – komisja ds. oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów i s uchaczy
mgr Urszula SOSULSKA – Bezpiecze stwo i Higiena Pracy
mgr Antonina ZOWORKA-SUWA A – komisja ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli
Koordynatorzy projektów i programów mi dzynarodowych
Wymiana partnerska z Odense Tekniske Skole w Odense – Dania
mgr Aleksandra NOWOSIELSKA
Wymiana partnerska z Fachoberschule und Berufsoberschule w Ingolstadt
– Niemcy
mgr Iwona MAJEK-WI NIOWSKA, mgr Marzena SKRZYNIARZ
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Koordynatorzy projektów i programów pozaszkolnych
oraz tematycznych dzia a szkolnych
Promocja zdrowego od ywiania w ramach projektu Agencji Rynku
Rolnego „Szklanka mleka – szklanka zdrowia”
mgr in . Bogus aw JANUSZKO
Wspó praca z firmami partnerskimi Renault i Audi
mgr in . Bogus aw JANUSZKO, mgr Urszula KOWALCZYK
Przygotowanie programów pozyskiwania rodków finansowych UE celem
uzyskiwania przez uczniów dodatkowych kwalifikacji zawodowych
mgr Urszula KOWALCZYK
Organizacja zaj dodatkowych dla uczniów Technikum
i Zasadniczej Szko y Zawodowej w ramach Programu Rozwojowego
Szkó Zawodowych m. Opola „Zawodowcy na start”
mgr Urszula KOWALCZYK
Organizacja zaj pozalekcyjnych dla uczniów Technikum
w ramach programu dla szkó technicznych województwa opolskiego
„Innowacyjna Szko a Zawodowa II”
mgr in . Bogus aw JANUSZKO
Wdro enie Innowacji pedagogicznej dla uczniów Technikum
„Zainteresowanie uczniów fizyk kluczem do sukcesu”
mgr Teresa DZIERWA, mgr Ma gorzata KOSTRZEWA
Pozyskiwanie stypendiów uczniowskich w ramach projektów UE,
Miasta Opola i programów gminnych
mgr Agnieszka S ABO , mgr Danuta SZYNIEC-KROK
Organizacja promocji szko y, wspó praca z uczelniami technicznymi
Opola i regionu
mgr Urszula KOWALCZYK, dr in . Ma gorzata ZAKRZEWSKA
Zarz dzanie infrastruktur informatyczn szko y, administracja szkoln
stron www, prowadzenie baz danych SiO, centrum multimedialne
mgr in . Jan FRONT, mgr in . Marek WILK
Organizacja Plebiscytu na Najlepszego Sportowca ZSM
mgr in . Bogus aw JANUSZKO, mgr Jerzy TRACZ
Organizacja ubezpieczenia grupowego NNW uczniów
mgr Maria SKOWRO SKA
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Przewodnicz cy komisji...

Zarz dzanie bezpiecze stwem uczniów w ramach programu MEN
„Bezpieczna i przyjazna szko a”
mgr Ewa SOSNOWSKA
Koordynacja wspó pracy z PCK i akcji krwiodawstwa
mgr Barbara BESZTAK-TOMICZAK, mgr in . Karolina YDKA
Wspó praca z instytucjami ko cielnymi,
organizacja grupowych wyj do kina i teatru
dr Beata TRUSZ
Opieka nad Samorz dem Uczniowskim
mgr Irena MAZUREK
Opieka nad szkolnym pocztem sztandarowym
mgr Ma gorzata NOWAK-ZWOLI SKA
dr in . Ma gorzata ZAKRZEWSKA
Opiekunowie szkolnych kó zainteresowa
Ko o sportów motorowych – mgr in . Czes aw CEBULLA
Ko o mechaników samochodowych – mgr Marek PACION
Ko o teatralne – mgr Jadwiga KULIG
Ko o wolontariatu – dr Beata TRUSZ
Szkolna orkiestra d ta – mgr Harald POWRÓS O

Oprac. MARZENA SKRZYNIARZ

Rady dla nauczyciela
ROBERT URBANIK
Nie przekonuj uczniów, e twoja dyscyplina jest ze wszystkich najwa niejsza. Skup si na tym, eby w ogóle zachowa w klasie jak kolwiek dyscyplin .
Nie staraj si nauczy wszystkiego, bo oka e si , e nie nauczy e niczego.
Problem odwieczny to relacja nauczyciel – ucze . Przyja czy dystans? Wydaje si , e optymalny jest przyjazny dystans.
Czas to poj cie wzgl dne. 45 minut dla nauczyciela to o wiele za
ma o, by zaciekawi ucznia tematem, dla ucznia za to o wiele za
du o, by zd
si znudzi twoim wyst pem.
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Rada Pedagogiczna

mgr in . Anna BARUCHA – nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych mechanicznych, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, od
1 wrze nia 2006 roku oddelegowana
do pracy w Zarz dzie Miejskim
Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego,
przewodnicz ca ZM ZNP, sta pracy
ogó em 39 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 8 lat
mgr Barbara BESZTAK-TOMICZAK
– nauczyciel mianowany biologii i chemii, zatrudniona w pe nym wymiarze
godzin, wychowawczyni kl. IV M
Technikum, sta pracy ogó em 19 lat,
w Zespole Szkó Mechanicznych 16
lat
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mgr Izabela BIA EK – nauczyciel
mianowany j zyka polskiego, bibliotekarz, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. III C
Technikum i w zast pstwie kl. I AD
Technikum, sta pracy ogó em 10 lat,
w Zespole Szkó Mechanicznych 7 lat
mgr Piotr BIELAMOWICZ – nauczyciel kontraktowy wychowania fizycznego, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, wychowawca kl. II ce Zasadniczej Szko y Zawodowej, sta
pracy ogó em 8 lat, w Zespole Szkó
Mechanicznych 3 lata
mgr in . Czes aw CEBULLA – nauczyciel kontraktowy religii i przed-

Rada Pedagogiczna

miotów zawodowych samochodowych,
zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 10 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 6 lat
mgr Teresa DZIERWA – nauczyciel
sta ysta fizyki i astronomii, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin,
sta pracy ogó em i w Zespole Szkó
Mechanicznych jeden rok
mgr in . Jan FRONT – nauczyciel
dyplomowany przedmiotów informatycznych, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 23
lata, w Zespole Szkó Mechanicznych
9 lat
mgr Katarzyna FRONT – nauczyciel
mianowany chemii i matematyki, wychowawczyni kl. I a Zasadniczej Szko y
Zawodowej, zatrudniona w pe nym
wymiarze godzin, sta pracy ogó em
17 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 5 lata
mgr Jolanta GRAJ – nauczyciel dyplomowany geografii, zatrudniona
w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. IV E Technikum, sta
pracy ogó em 29 lat, w Zespole Szkó
Mechanicznych 4 lata
mgr in . Romuald GUTKOWSKI –
nauczyciel mianowany przedmiotów
zawodowych mechanicznych, zatrudniony w niepe nym wymiarze godzin,
sta pracy ogó em i w Zespole Szkó
Mechanicznych 39 lat
mgr Andrzej GUZIK – nauczyciel
mianowany matematyki i informatyki,
zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, wychowawca kl. II a Zasadni-

czej Szko y Zawodowej, sta pracy
ogó em 30 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 23 lata
mgr Joanna GWÓ D – nauczyciel
dyplomowany wychowania fizycznego, zatrudniona w pe nym wymiarze
godzin, sta pracy ogó em 19 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 8 lat
mgr in . Agata HETMA SKA – nauczyciel dyplomowany mechatroniki
oraz przedmiotów zawodowych mechanicznych, zatrudniona w pe nym
wymiarze godzin, sta pracy ogó em
23 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 7 lat
mgr Maria HOSNER – nauczyciel
dyplomowany chemii, zatrudniona
w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 29 lat, w Zespole Szkó
Mechanicznych 21 lat
mgr Irena IDZIK – nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych
mechanicznych, zatrudniona w niepe nym wymiarze godzin, sta pracy
ogó em i w Zespole Szkó Mechanicznych 33 lata
mgr in . Bogus aw JANUSZKO – nauczyciel dyplomowany przedmiotów
zawodowych mechanicznych, dyrektor Zespo u Szkó , zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, sta pracy
ogó em i w Zespole Szkó Mechanicznych 21 lat
mgr in . W odzimierz KANIA – nauczyciel kontraktowy przedmiotów
zawodowych mechanicznych oraz
bezpiecze stwa i higieny pracy, zatrudniony w pe nym wymiarze go-
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dzin, wychowawca kl. II AC Technikum, sta pracy ogó em 5 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 3 lata
mgr Bo ena KANTORSKA – nauczyciel mianowany historii i wiedzy
o spo ecze stwie, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. I C Technikum, opiekun kl.
II C Technikum dla Doros ych, sta
pracy ogó em 28 lat, w Zespole Szkó
Mechanicznych 7 lat
mgr Janusz KARPI SKI – nauczyciel
kontraktowy przedmiotów zawodowych mechanicznych, zatrudniony
w pe nym wymiarze godzin, opiekun
klasy III C i kl. I AM Technikum dla
Doros ych, sta pracy ogó em 22 lata,
w Zespole Szkó Mechanicznych 4 lata
mgr in . Andrzej KOCHA CZYK –
nauczyciel mianowany przedmiotów
zawodowych mechanicznych, zatrudniony w niepe nym wymiarze godzin,
sta pracy ogó em 30 lat, w Zespole
Szkó Mechanicznych 7 lat
mgr Ma gorzata KOSTRZEWA – nauczyciel dyplomowany fizyki i astronomii, kierownik internatu, zatrudniona w niepe nym wymiarze godzin jako nauczyciel i w pe nym wymiarze
godzin jako wychowawca w internacie, sta pracy ogó em 22 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 11 lat
mgr Urszula KOWALCZYK – nauczyciel dyplomowany przedmiotów
zawodowych ekonomicznych, wicedyrektor ds. kszta cenia zawodowego
i egzaminów zawodowych, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta
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pracy ogó em 21 lat, w Zespole Szkó
Mechanicznych 13 lat
mgr Krystyna KOZIK – nauczyciel
mianowany j zyka niemieckiego, zatrudniona w niepe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 34 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 15 lat
mgr Irena KRASNOD BSKA – nauczyciel mianowany j zyka angielskiego, zatrudniona w niepe nym
wymiarze godzin od 17 stycznia 2011
roku, sta pracy ogó em 21 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 6 miesi cy
mgr Remigiusz KUBIAK – nauczyciel kontraktowy wychowania fizycznego, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em i w Zespole Szkó Mechanicznych 7 lat
mgr Jadwiga KULIG – nauczyciel
dyplomowany j zyka polskiego, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 29 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 27 lat
mgr Henryk KWOLIK – nauczyciel
dyplomowany wychowania fizycznego, zatrudniony do 29 kwietnia 2011
roku w niepe nym wymiarze godzin,
sta pracy ogó em 34 lata, w Zespole
Szkó Mechanicznych 23 lat
mgr Agata LANGOWSKA – nauczyciel kontraktowy j zyka angielskiego,
zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. IV C Technikum, sta pracy ogó em i w Zespole
Szkó Mechanicznych 5 lat
mgr Beata AWROWSKA – nauczyciel dyplomowany przedmiotów

Rada Pedagogiczna

informatycznych, wychowawczyni kl.
I es Zasadniczej Szko y Zawodowej,
zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 24 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 12 lat
mgr in . Karolina YDKA – nauczyciel kontraktowy przedmiotów zawodowych mechanicznych, zatrudniona
w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. II M Technikum, sta
pracy ogó em i w Zespole Szkó Mechanicznych 3 lata
mgr Ewa MACIESOWICZ – nauczyciel dyplomowany, wychowawca
w internacie, zatrudniona w pe nym
wymiarze godzin, sta pracy ogó em
22 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 11 lat
mgr Iwona MAJEK-WI NIOWSKA
– nauczyciel dyplomowany j zyka
niemieckiego, zatrudniona w pe nym
wymiarze godzin, wychowawczyni
kl. I E Technikum, sta pracy ogó em
22 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 6 lat
mgr Irena MAZUREK – nauczyciel
dyplomowany j zyka polskiego, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. I cm Zasadniczej Szko y Zawodowej, sta pracy
ogó em 42 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 38 lat
mgr Ma gorzata NOWAK-ZWOLI SKA – nauczyciel mianowany j zyka
angielskiego, zatrudniona w pe nym
wymiarze godzin, do 17 stycznia 2011
roku wychowawczyni kl. III ABD
Technikum, sta pracy ogó em i w
Zespole Szkó Mechanicznych 15 lat

mgr Aleksandra NOWOSIELSKA –
nauczyciel dyplomowany j zyka angielskiego, zatrudniona w pe nym
wymiarze godzin, wychowawczyni
kl. IV ABD Technikum, sta pracy
ogó em i w Zespole Szkó Mechanicznych 21 lat
mgr in . Renata NYCZ – nauczyciel
dyplomowany przedmiotów zawodowych mechanicznych i informatyki,
zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 30 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 20 lat
mgr Tomasz OLBI SKI – nauczyciel
kontraktowy wychowania fizycznego,
zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, wychowawca kl. III c Zasadniczej Szko y Zawodowej, stra pracy
ogó em 3 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 2 lata
mgr Ryszard OSTROWSKI – nauczyciel dyplomowany przedmiotów
zawodowych mechanicznych i mechatroniki, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, wychowawca kl. III me
Zasadniczej Szko y Zawodowej, sta
pracy ogó em 16 lat, w Zespole Szkó
Mechanicznych 14 lat
mgr Marek PACION – nauczyciel
dyplomowany fizyki i astronomii oraz
przedmiotów zawodowych samochodowych, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, wychowawca kl. II D
Technikum, sta pracy ogó em 12 lat,
w Zespole Szkó Mechanicznych 5 lat
mgr Ewa PANAS – nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych ekonomicznych, wicedyrektor
ds. kszta cenia ogólnokszta c cego
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i egzaminów maturalnych, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta
pracy ogó em 23 lata, w Zespole
Szkó Mechanicznych 16 lat
mgr Joanna PAWE CZAK – nauczyciel dyplomowany historii i wiedzy
o spo ecze stwie, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. III M Technikum, sta pracy
ogó em 16 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 14 lat
mgr Tomasz PI TEK – nauczyciel
kontraktowy, wychowawca w internacie, zatrudniony w niepe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em i w Zespole Szkó Mechanicznych 3 lata
mgr Zofia PI TEK – nauczyciel dyplomowany, wychowawca w internacie, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 32 lata,
w Zespole Szkó Mechanicznych 7 lat
mgr in . El bieta PIESZKA – nauczyciel mianowany przedmiotów zawodowych mechanicznych, zatrudniona w niepe nym wymiarze godzin,
sta pracy ogó em 31 lat, w Zespole
Szkó Mechanicznych 26 lat
mgr Harald POWRÓS O – nauczyciel dyplomowany muzyki, zatrudniony w niepe nym wymiarze godzin,
sta pracy ogó em 13 lat, w Zespole
Szkó Mechanicznych 3 lata
mgr Maria SKOWRO SKA – nauczyciel mianowany geografii i przysposobienia obronnego, zatrudniona
w niepe nym wymiarze godzin, sta
pracy ogó em 37 lat, w Zespole Szkó
Mechanicznych 36 lat
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mgr Marzena SKRZYNIARZ – nauczyciel mianowany j zyka niemieckiego, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. II bms
Zasadniczej Szko y Zawodowej, sta
pracy ogó em i w Zespole Szkó Mechanicznych 13 lat
mgr Agnieszka S ABO – nauczyciel
mianowany, pedagog szkolny, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta
pracy ogó em 12 lat, w Zespole Szkó
Mechanicznych 9 lat
mgr Dariusz SOBOCI SKI – nauczyciel dyplomowany, wychowawca
w internacie, zatrudniony w pe nym
wymiarze godzin, sta pracy ogó em
18 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 17 lat
mgr Ewa SOSNOWSKA – nauczyciel
dyplomowany j zyka polskiego i wiedzy o kulturze, wicedyrektor ds. pedagogicznych i kszta cenia doros ych,
zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 30 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 8 lat
mgr Jan SO NICKI – nauczyciel kontraktowy, wychowawca w internacie,
zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 8 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 2 lata
mgr Danuta STANKIEWICZ – nauczyciel dyplomowany j zyka polskiego i wiedzy o kulturze, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. I AD Technikum do
28 wrze nia 2010 r., sta pracy ogóem 24 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 21 lat

Rada Pedagogiczna

mgr Jacek STELMASZCZYK – nauczyciel mianowany wychowania fizycznego, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, wychowawca kl. III E
Technikum, sta pracy ogó em 20 lat,
w Zespole Szkó Mechanicznych 6 lat
mgr Danuta SZYNIEC-KROK – nauczyciel dyplomowany, pedagog
szkolny, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em i w
Zespole Szkó Mechanicznych 32 lata
mgr in . Daniel WI CICKI – nauczyciel kontraktowy przedmiotów
zawodowych elektrycznych, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin,
sta pracy ogó em i w Zespole Szkó
Mechanicznych 5 lat
mgr Jerzy TRACZ – nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego,
zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 32 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 15 lat
dr Beata TRUSZ – nauczyciel dyplomowany religii, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta pracy
ogó em 17 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 8 lat
mgr Jadwiga URBANIK – nauczyciel
mianowany j zyka rosyjskiego, bibliotekarz, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em
34 lata, w Zespole Szkó Mechanicznych 23 lata
mgr in . Robert URBANIK – nauczyciel dyplomowany przedmiotów zawodowych mechanicznych, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, wychowawca kl. III a Zasadniczej Szko-

y Zawodowej, sta pracy ogó em 32
lata, w Zespole Szkó Mechanicznych
23 lata
mgr Teresa WARZYCHA – nauczyciel dyplomowany, wychowawca
w internacie, zatrudniona w pe nym
wymiarze godzin, sta pracy ogó em
33 lata w Zespole Szkó Mechanicznych 19 lat
mgr in . Marek WILK – nauczyciel
mianowany przedmiotów informatycznych, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin, sta pracy ogó em 19
lat, w Zespole Szkó Mechanicznych
6 lat
mgr Jolanta ZAGÓL-WODZI SKA
– nauczyciel mianowany, wychowawca w internacie, zatrudniona w pe nym
wymiarze godzin, sta pracy ogó em
11 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 10 lat
dr in . Ma gorzata ZAKRZEWSKA –
nauczyciel mianowany przedmiotów
zawodowych mechanicznych, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, od
17 stycznia 2011 roku wychowawczyni kl. II ABD Technikum, sta
pracy ogó em 9 lat, w Zespole Szkó
Mechanicznych 3 lata
mgr Irena ZDANOWICZ – nauczyciel mianowany, bibliotekarz, zatrudniona w niepe nym wymiarze godzin,
sta pracy ogó em 45 lat, w Zespole
Szkó Mechanicznych 38 lat
mgr Antonina ZOWORKA-SUWAA – nauczyciel dyplomowany matematyki, zatrudniona w pe nym wymiarze godzin, wychowawczyni kl. II E
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Technikum, opiekun kl. I C Technikum dla Doros ych, sta pracy ogó em
31 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 25 lat
in . Zdzis aw YMA CZYK – nauczyciel mianowany przedmiotów
zawodowych mechanicznych, zatrudniony w pe nym wymiarze godzin,
wychowawca kl. III bs Zasadniczej

Szko y Zawodowej, sta pracy ogóem 38 lat, w Zespole Szkó Mechanicznych 14 lat
mgr in . Bohdan YWICKI – nauczyciel mianowany przedmiotów
zawodowych mechanicznych, zatrudniony w niepe nym wymiarze godzin,
sta pracy ogó em 40 lat, w Zespole
Szkó Mechanicznych 5 lat

MARZENA SKRZYNIARZ

Rady dla nauczyciela
ROBERT URBANIK
Ucze nie potrafi zbyt d ugo skupi uwagi. Im d u ej przybli asz mu temat, tym on szybciej oddala si my lami.
Sala lekcyjna to teatr jednego aktora. Uwa aj, eby nie zamieni si w teatr jednego widza.
Nie odgrywaj roli surowego s dziego. Uczniowie szybko sprawi , e nie
poczujesz si surowy, tylko ugotowany.
Nie bój si czasami powiedzie „nie wiem”. Ucznia mniej zdziwi, e czego nie wiesz, ni to, e udajesz, i wiesz.
Podobnie jak w s dzie stosuje si zasad domniemanej niewinno ci, stosuj
na lekcji zasad domniemania wiedzy. Nie udowadniaj uczniowi, e nic
nie umie, przeciwnie, poka mu, e czego si jednak nauczy , cho prawdopodobnie zupe nie niechc cy.
Autorytetu nie zapewni ci autorytarny styl.
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Pracownicy administracji
mgr Danuta PRZYBYCIE – g ówna ksi gowa
mgr in . Bo ena W ODARCZYK – kierownik gospodarczy szko y
Anna CZECH – starszy referent ds. pracowniczych
mgr in . Franciszek DZIONEK – specjalista ds. archiwum
Jolanta FEDOROWICZ – starsza ksi gowa
El bieta FILA – specjalista ds. administracji
mgr in . Jan FRONT – specjalista ds. sieci i urz dze informatycznych
mgr Beata KRESAN – referent ds. uczniowskich
mgr Krzysztof KUNIEC – specjalista ds. ochrony przeciwpo arowej
Edyta MATUSZCZAK – referent ds. uczniowskich i administracji
mgr Anna MURZY SKA – starsza ksi gowa
Dorota SOLECKA – ksi gowa
mgr Urszula SOSULSKA– specjalista ds. BHP
Barbara SPODZIEJA – specjalista ds. gospodarczych
Urszula SZCZECI SKA – specjalista ds pracowniczych
Agata WIDRAK – specjalista ds. ksi gowo ci
mgr in . Marek WILK– specjalista ds. sieci i urz dze informatycznych
Bogus awa WOJTYNA – specjalista ds. p ac

Pracownicy obs ugi
Krystyna BAZYLI, Bogdan BLOK, Barbara BUHL, Aleksander CH OPEK,
Maria DZIELSKA, Zygmunt FIA KOWSKI, Wies awa GA CZY SKA, El bieta GILEWICZ, Irena GRZESIK, Janina HADA A, Beata HADRY , Gra yna HROMIAK, Jerzy JAKUBOWSKI, Agata JANECZEK, Agnieszka KAABUN, Brygida KA ABUN, Karolina KENIG-ORACZ, Daria KONIOR, Julian KRUCZEK, Krzysztof KUTROWSKI, Wojciech NICEWICZ, Jan NIEMCZYK, Hildegarda PAWLETA, Czes awa PIECHOTA, Weronika POSOR, Kazimierz RAWIAK, Ingryda REICHERT, Sylwia S AWIK, Teresa SOWA, Tomasz SUWA A, Beata SURMA, Daniel WI CICKI, Joanna TRZCI SKA
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Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011 stanowili:
Anna OPLER – przewodnicz ca,
Adam IWANICKI – zast pca przewodnicz cego,
Bo ena ORLIK – cz onek,
Iwona SKOWRONEK – cz onek,
Marzena SZWEDA – cz onek.

Od lewej: Bogus aw Januszko, Bo ena Orlik, Irena Koj,
Jadwiga Zambrzycka, Anna Opler, Marzena Szweda, Adam Iwanicki,
Agnieszka Szyma ska, Iwona Skowronek, Pawe awnicki

W sk ad Komisji Rewizyjnej wchodzili:
Pawe AWNICKI – przewodnicz cy,
Irena KOJ – zast pca przewodnicz cego,
Ma gorzata SYGULKA – cz onek,
Agnieszka SZYMA SKA – cz onek,
Jadwiga ZAMBRZYCKA – cz onek.
Obs ug ksi gowo-finansow prowadzi a El bieta Fila – specjalista ds.
administracji szko y, pracownik sekretariatu szko y.
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Rada Rodziców

Rada Rodziców aktywnie uczestniczy a w yciu szko y, akcentuj c to swoj obecno ci na
ró nych uroczysto ciach szkolnych.
Gromadzi a na swoim koncie
rodki pochodz ce ze sk adek uczniowskich, które to rodki po
rozwa nym przemy leniu przeznaczy a na wsparcie wielu dzia a
szkolnych.
Ze rodków Rady Rodziców w roku szkolnym 2010/2011 na ogóln
kwot 46 tys. z otych dofinansowano lub sfinansowano w ca o ci m.in.:
organizacj „Poranków muzycznych” przygotowywanych przez Filharmoni Opolsk ;
spotkania z terapeutami poradni psychologiczno-pedagogicznych
oraz stowarzysze dzia aj cych na rzecz osób dotkni tych na ogami dotycz ce profilaktyki uzale nie ;
wymian partnersk ze szko w Ingolstadt w Niemczech;
szkolne zawody sportowe: „Bieg Pierwszaka”, turniej badmintona,
turniej pi ki siatkowej;
nagrody dla uczniów za aktywn prac na rzecz szko y i wyniki w nauce
w formie nagród ksi kowych, biletów do kina, biletów na kr gielni ;
wyjazdy na olimpiady przedmiotowe i zawody sportowe;
dzia alno szkolnego Ko a Sportów Motorowych;
dzia alno
Samorz du Uczniowskiego: konferencje Samorz du,
Dzie Edukacji Narodowej, Miko ajki, Andrzejki, wi to Wiosny i inne;
akcj „Szklanka mleka dla ucznia”;
zakup ksi ek i odzie y dla uczniów b d cych w potrzebie;
doposa enie pracowni mechatroniki w sprz t niezb dny do przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego w Technikum: programatory, sterowniki, silniki, przeka niki, prze czniki, lampki sygnalizacyjne, przewody;
remont zaplecza pracowni diagnostyki samochodowej;
prace serwisowo-przegl dowe przy szkolnym samochodzie Audi Q7;
wyposa enie sal 9,18 i 30 w aluzje okienne;
przygotowanie materia ów dydaktycznych dla uczniów na szkolnej
kserokopiarce (konserwacja, papier, toner).
Oprac. BOGUS AW JANUSZKO

MARZENA SKRZYNIARZ
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Samorz d Uczniowski
Przewodnicz cy
Jaros aw Dworakowski kl. II AC Technikum
Wiceprzewodnicz cy
Adrian Wencel kl. III M Technikum
Sekcja dziennikarska
Micha Gnie dziuch – III E
Miko aj M ynarczyk – III AB
Mateusz Rubik – III AB
awomir Piekara – III AB
Sekcja imprez
Adam Kania – III AB
Krzysztof St pie – IV ABD
Mateusz Nowicki – IV ABD
Adrian Wencel – III M
Adrianna Ogrodnik – I cm
Jaros aw Dworakowski – II AC
Micha Gnie dziuch – III E

Sekcja sportowa
Micha Wawrzycki – IV ABD
Micha Chodaczek – II AC
Stanis aw Cwarno – I cm
Damian Wieczorek – I cm
Micha Gnie dziuch – III E
Sekcja do spraw wspó pracy
z organizacjami pozaszkolnymi
na terenie miasta Opola
Damian Szyma ski – II M
Micha Kacperak II M
Patryk Kacwin – II M

Przewodnicz cy samorz dów klasowych
Publiczne Technikum Nr 4
I AD – Marcin Szyszko
I C – Denis Wiencek
I E – Mateusz Bodziony
II AC – Adrian Latta
II D – Przemys aw Ha ajko
II E – Jan Or owski
II M – Jakub Jagie a
III AB – Marcin elosko

III C – Micha Kochanowski
III E – Sebastian Grzona
III M – Adrian Wencel
IV ABD – Mateusz Nowicki
IV C – Krzysztof Szendzielorz
IV E – Mateusz Kobik
IV M – Patryk Wieja

Publiczna Zasadnicza Szko a Zawodowa Nr 2
I a – ukasz Skrzypczyk
I cm – Adrianna Ogrodnik
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I es – Aleksander Fikus

Samorz d Uczniowski

II a – Micha Wac
II bms – Sebastian Kania
II ce – Fabian Weretczuk

III a – Piotr Karo
III bs – Dawid Wieszo ek
III c – Arkadiusz Bartosiewicz
III me – Krystian Niestroj

Uzupe niaj ce Technikum Mechaniczne dla Doros ych
I AM – Alexander Janiszewski
I C – Mateusz Walaszek

II AC – Emil Filipowski
III C – Tomasz Knop

Na nowego cz onka M odzie owej Rady Miasta Opola zosta wybrany
przedstawiciel Samorz du Uczniowskiego ZSM ucze klasy II M Technikum Damian Szyma ski. Inauguracja nowej kadencji M odzie owej Rady
Miasta odbyla si 29 marca 2011 roku w sali im. Karola Musio a w opolskim Ratuszu

IRENA MAZUREK
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Prezentacje
Matury 2010/2011
Tradycyjnie w maju czwartoklasi ci zdawali egzamin maturalny. Do
egzaminu przyst pi o 98 uczniów Publicznego Technikum Nr 4 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego oraz 4 uczniów Uzupe niaj cego Technikum.
Egzamin zda o 85 uczniów Technikum Nr 4 oraz 1 ucze Uzupe niaj cego Technikum.
Zdawalno egzaminu maturalnego w ród uczniów techników w Opolu wynios a 77,1%, a w województwie opolskim 63,4%, natomiast w Publicznym Technikum Nr 4 – 86,7%.
W Uzupe niaj cym Technikum zdawalno wynios a 25% i by a wy sza od uzyskanej w skali województwa opolskiego. Uczniowie Uzupe niaj cego Technikum uzyskali 100-procentow zdawalno egzaminu pisemnego w zakresie j zyków angielskiego i niemieckiego, wszyscy zdali
równie ustny egzamin maturalny z j zyka polskiego i j zyków obcych.
W roku szkolnym 2010/2011 w Publicznym Technikum Nr 4 najwy sz , 100-procentow , zdawalno egzaminu pisemnego odnotowano z j zyka niemieckiego. Wysoka by a równie zdawalno egzaminów z j zyka angielskiego – 97,1%, j zyka polskiego – 95,9% oraz z matematyki –
93,9%.
Odsetek uczniów, którzy zdali egzaminy pisemne z matury
Przedmiot
J zyk polski
J zyk angielski
J zyk niemiecki
Matematyka

Woj. opolskie
91,7
91,5
94,1
71,2

Opole
96,8
94,7
93,7
82,8

PT Nr 4
95,9
97,1
100,0
93,9

Odsetek uczniów, którzy zdali egzaminy pisemne z matury
Przedmiot
J zyk polski
J zyk angielski
J zyk niemiecki

Woj. opolskie
97,2
95,8
95,9

Opole
97,7
97,4
97,4

PT Nr 4
98,9
98,5
100,0

Wyniki egzaminu maturalnego uczniów naszej szko y okaza y si lepsze ni rednia województwa opolskiego oraz Opola.

MARZENA SKRZYNIARZ
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Egzaminy zawodowe 2010/2011

Do egzaminów zawodowych przyst pi o 134 absolwentów Zespo u Szkó
Mechanicznych w zakresie sze ciu zawodów.
Udzia i wyniki uczniów Zespo u Szkó Mechanicznych
w egzaminach zawodowych
Egzamin zawodowy
Technik mechanik
Technik mechatronik
Technik pojazdów samochodowych
lusarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Monter mechatronik

Przyst pi o
do egzaminu
37
47

Zda o etap
pisemny
37
45

Zda o etap
praktyczny
36
46

32
8
1

32
8
1

30
7
1

9

9

9

Wyniki naszych absolwentów przyst puj cych po raz pierwszy do egzaminów zawodowych okaza y si równie w tym roku lepsze od wyników absolwentów szkó w skali Opola i województwa.
Najwi ksz , bo 100-procentow , zdawalno odnotowano w Zespole
Szkó Mechanicznych w zawodach monter mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych. Bardzo wysokie wyniki egzaminów uzyskali nasi uczniowie równie w zawodach technik mechanik oraz technik mechatronik. Podkre li nale y, e tegoroczne wyniki s jeszcze lepsze, ni uzyskane w latach poprzednich. Poni sze wykresy obrazuj zdawalno egzaminu zawodowego w poszczególnych zawodach.
Zdaw alno

egzaminu w zaw odzie technik m echanik

100
80
60

97,3

93,8

64

Opole

w oj. opolskie

%
40
20
0
ZSM
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Zdaw alno

egzaminu w zaw odzie technik mechatronik

100
80
60

89,4

%

76,5

68

40
20
0
ZSM
Zdaw alno

Opole

w oj. opolskie

egzaminu w zaw odzie technik pojazdów sam ochodow ych

100
80
60

93,8

93,8

%

93,8

40
20
0
ZSM

Opole
Zdaw alno

w oj. opolskie

egzam inu w zaw odzie lusarz

100
80
60

87,5

%

80

66,7

40
20
0
ZSM
Zdaw alno

Opole

w oj. opolskie

egzam inu w zaw odzie m echanik pojazdów samochodow ych

100
80
60
%
40
20

100

33,3

50,5

0
ZSM

Zdaw alno

Opole

w oj. opolskie

egzaminu w zaw odzie m onter mechatronik

100
80
60

100

100

100

Opole

w oj. opolskie

%
40
20
0
ZSM
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Biblioteka szkolna

Biblioteka Zespo u Szkó funkcjonowa a w roku szkolnym 2010/2011
w trzyosobowym sk adzie bibliotekarzy: mgr Izabela Bia ek, mgr Jadwiga
Urbanik i mgr Irena Zdanowicz.
Obok podstawowych funkcji, zwi zanych z udost pnianiem zbiorów
bibliotecznych uczniom, nauczyciele bibliotekarze realizowali równie
inne zadania, takie jak:
dalsza komputeryzacja obszernego zbioru ksi kowego,
prace techniczno-organizacyjne,
dzia ania o charakterze opieku czo-wychowawczym,
udzielanie porad bibliograficznych uczniom,
prowadzenie strony internetowej biblioteki,
organizowanie konkursów, okoliczno ciowych wystaw i prezentacji,
organizacja uczestnictwa uczniów w imprezach pozaszkolnych,
udzia w szkoleniach i targach ksi ki.
W roku szkolnym 2010/2011 najwi ksz aktywno ci czytelnicz wykaza y si klasy IV M, IV E, IV C i IV ABD Technikum. Liderami byli
zatem uczniowie klas maturalnych, co nie powinno zaskakiwa . W ród
pozosta ych klas wyró ni y si tak e III C oraz II E Technikum. W gronie
najaktywniejszych czytelników znale li si uczniowie Technikum: Jaroaw Dworakowski, Przemys aw Ha ajko, Micha Respondek, Marcin
Pampuch i Mateusz Rosa, oraz ukasz Bry a z ZSZ.
Spo ród wielu rozmaitych dzia a warto szerzej wspomnie o trzech
interesuj cych inicjatywach, reprezentuj cych ró norodne kierunki pracy
biblioteki.
Pierwsz z nich jest konkurs „Ksi ka w obiektywie”, zorganizowany
we wrze niu i pa dzierniku 2010 roku. Zadaniem uczestników konkursu
by o zaprezentowanie interesuj cych, niebanalnych fotografii, których
motyw przewodni stanowi a ksi ka, pokazana nie tylko jako przedmiot
u ytkowy, lecz tak e obiekt maj cy swoj estetyk , walory artystyczne
a cz sto stanowi cy wr cz ma e dzie o sztuki. W ród prac z o onych na
konkurs szkolna komisja wyró ni a nagrodami i stosownymi dyplomami
zdj cia Marcina Pampucha (kl. I AD Technikum) oraz Martina Gatzki (kl.
kl. III a ZSZ).
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Od 3 grudnia 2010 roku
odzie Zespo u Szkó odwiedza a zorganizowan w Galerii
Sztuki Wspó czesnej w Opolu
wystaw World Press Photo.
Ca „logistyk ” tego przedsi wzi cia wzi y na siebie bibliotekarki, które zaplanowa y harmonogram wyj i uczestniczyy w nich jako opiekunki poszczególnych grup.
Systematyczne i dobrze zorganizowane wyj cia do Galerii
zaowocowa y przyznaniem Zespo owi Szkó g ównej nagrody
w konkursie „Bli ej wiata”.
Nagrod w postaci kompletu
albumów odebra 5 stycznia
2011 roku dyrektor Zespo u
Szkó mgr in . Bogus aw Januszko wraz z uczniami.
Warto tu podkre li , e nasza szko a ju po raz drugi zdoby a g ówny
laur konkursowy na wystawie z tego cyklu. Nawet uczniowie niech tni na
co dzie artystycznym wydarzeniom i pozornie nieciekawi dalekiego
wiata w skupieniu i z wielkim zainteresowaniem ogl dali zgromadzone
na wystawie prace. Nic zreszt dziwnego, ta ekspozycja zawsze wzbudza
spore kontrowersje. Pokazuje, jak dziwny, odmienny od naszego, a cz sto
szokuj cy i dramatyczny jest wiat w innych cz ciach naszej planety,
zreszt czasem jest to wiat wcale nie odleg y i pozornie dobrze nam znany. A tak e u wiadamia, jak wiele mo na dostrzec wokó siebie, w zwyej codzienno ci, je li tylko si chce i umie patrze .
Trzecim obszarem dzia ania, o którym warto wspomnie , jest ca kowita przebudowa, a w a ciwie budowa od podstaw internetowej strony bibliotecznej Zespo u Szkó . Zadania tego podj si wspó pracuj cy od lat
z bibliotek mgr in . Robert Urbanik wraz z mgr Jadwig Urbanik.
Pocz tkowy zamys by taki, by stron unowocze ni , tj. wzbogaci
ciekawymi tematami z ró nych obszarów zwi zanych z wiedz i nauk ,
nada jej atrakcyjn szat graficzn i nieco j „o ywi ”. W miar jak prace posuwa y si do przodu pojawia y si nowe koncepcje i pomys y. Obok
typowych dla bibliotek szkolnych sekcji, takich jak nowo ci ksi kowe,
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katalog elektroniczny, regulamin biblioteki, przewodnik po czasopismach
czy ciekawe linki, wprowadzono ca kiem nowe dzia y. S tu rozmaite testy, zarówno zwi zane z zadaniami przedmiotowymi jak i quizy o charakterze rozrywkowym, strona ciekawostek z ró norodnych obszarów techniki i in ynierii, dzia porad u atwiaj cych poruszanie si w g szczu internetowych stron, spora sekcja rozrywki i humoru. Pojawi a si te koncepcja publikacji w asnych tekstów nauczycieli i uczniów Zespo u Szkó pod
szyldem „W asnym piórem”. Obok satyrycznych, a czasem i ca kiem powa nych, wierszy Roberta Urbanika swoje literackie talenty prezentuje
tam Przemys aw Ha ajko z kl. II D Technikum, którego kilka wierszy znalaz o si tak e w niniejszym tomie Suplementu. Z kolei dzia zatytu owany „Glob-Blog” przybli a czytelnikom odleg e miejsca naszej planety,
prezentuje relacje i wspomnienia z podró y.
Ciekaw i przydatn – jak s dzimy – inicjatyw by o utworzenie swego rodzaju „magazynu” pomocy dydaktycznych dla uczniów w postaci
plików medialnych prezentacji, publikowanych w dzia ach „MotoService”
(w tej cz ci zgromadzono prezentacje z dziedziny budowy pojazdów samochodowych) oraz „Plikownia biblioteki” (tam zamieszczane s prezentacje z innych przedmiotów, przede wszystkim z zakresu rysunku technicznego). Prezentacje to owoc pracy mgr. Roberta Urbanika, od lat prowadz cego zaj cia lekcyjne z wykorzystaniem tego rodka dydaktycznego, lubianego przez uczniów, którzy wychowali si na internetowym
przekazie „obrazkowym”. S dz c po ilo ci pobra poszczególnych plików, id cych w setki, a czasem nawet w tysi ce, mo na stwierdzi , e
forma ta zyska a uznanie w oczach u ytkowników strony internetowej Zespo u Szkó , a tak e i materia y stworzone dla potrzeb naszej szko y poyn y ju internetow autostrad o wiele, wiele dalej.
Obserwacja stale rosn cych wskaza liczby ods on poszczególnych kategorii tematycznych i zamieszczonych tam artyku ów utwierdza w przekonaniu, i wielotematyczna, rozbudowana i nowoczesna strona internetowa biblioteki jest potrzebna i szybko znalaz a wierne grono swoich
u ytkowników.

ROBERT URBANIK
JADWIGA URBANIK
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Internat
We wrze niu do internatu przyj li my prawie 140 uczniów ze szkó
ponadgimnazjalnych Opola – liceów ogólnokszta c cych, techników oraz
szkó zawodowych, a tak e kilku gimnazjalistów. Wychowankowie zostali podzieleni na cztery grupy wychowawcze, których opiekunami by y panie: Ewa Maciesowicz, Zofia Pi tek, Agnieszka S abo i Teresa Warzycha oraz panowie: Dariusz Soboci ski, Jan So nicki i Tomasz Pi tek. Nad
wszystkimi pracami opieku czo-wychowawczymi oraz administracyjno-gospodarczymi czuwa a kierownik internatu pani Ma gorzata Kostrzewa.
Nad ca o ci dzia alno ci internatu, tj. zarz dzaniem finansami, maj tkiem ruchomym i nieruchomym oraz prowadzeniem nadzoru pedagogicznego, piecz sprawowa dyrektor Zespo u Szkó Mechanicznych mgr in .
Bogus aw Januszko.
Z roku na rok mo na zaobserwowa w ród m odzie y trend jasno
okre lanego celu dzia ania i wyboru konkretnej drogi yciowej. „Pierwszaki” maj ju sprecyzowane zainteresowania, wybrany na przysz o
kierunek studiów lub obran cie k kariery zawodowej. W zwi zku z tym
przez ca y okres nauki rzetelnie przygotowuj si do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe. Dlatego tak
wa ne jest zapewnienie mieszka com internatu – oprócz opieki wychowawczej – odpowiednich warunków do nauki, mo liwo ci rozwijania zainteresowa i uzdolnie , uczestnictwa w kulturze oraz podejmowania
twórczych dzia a . Wychowankowie otaczani s szczególn opiek , by
minimalizowa skutki stresu wynikaj cego z oddalenia od rodzinnego
domu. Chcemy, aby m odzie czu a si bezpiecznie a oferta wykorzystania czasu wolnego dostosowana by a do potrzeb i zainteresowa uczniów.
Podejmowali my dzia ania profilaktyczne w zakresie zwalczania na ogów poprzez organizacj zaj z profilaktyki uzale nie . Zaj cia prowadzone by y przez terapeutów ze stowarzyszenia na rzecz ludzi uzale nionych „To Cz owiek” oraz Towarzystwa TAM „Zagubieni w wiecie”.
W ka dej grupie wychowawczej odby y si zaj cia na temat uzale nie –
szkodliwo ci palenia tytoniu, za ywania rodków odurzaj cych oraz picia
alkoholu.
W codziennej pracy organizowali my pomoc kole e sk w procesie
uczenia si . Wiedza z ró nych przedmiotów sporej grupy olimpijczyków
wspomaga a niejednokrotnie stan wiedzy i rozja nia a umys y nieco s ab-
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szych. Pomagali my wychowankom w przygotowywaniu si do zaj
szkolnych, wskazuj c im ró ne formy i sposoby skutecznego uczenia si .
Najlepiej jednak zdobywa si wiedz , kiedy jest si w doskona ej formie fizycznej i psychicznej; jak mówi przys owie – „w zdrowym ciele
zdrowy duch”. Z tego te powodu zach cali my m odzie do aktywnego
sp dzania czasu wolnego. Organizowane by y, na sali gimnastycznej naszego Zespo u Szkó , mecze pi ki siatkowej, koszykówki, pi ki no nej, tenisa sto owego. M odzie wychodzi a tak e na lodowisko. Animatorami
tych rozgrywek byli nasi wychowankowie, kszta tuj c tym samym umiej tno ci samodzielnego organizowania zabaw i gier sportowych.
W zakresie zaj sportowych wspó pracowali my z Burs Szkó Artystycznych w Opolu, organizuj c dla wychowanków rozgrywki pi ki siatkowej o puchar przechodni. Warto wspomnie , e ostatnimi czasy puchar
bardzo adnie prezentuje si w gabinecie naszej pani kierownik. Oznacza
to, e kilka lat z rz du wygrywali my te spotkania mia d c przewag .

Zwyci ska dru yna z pucharem wywalczonym w turnieju pi ki siatkowej

W ci gu roku szkolnego aktywnie dzia Samorz d Internatu, który
czy si w organizowanie mieszka com ycia kulturalnego. Miko ajki,
Wigilia, Walentynki, Po egnanie maturzystów oraz zabawy i dyskoteki,
a tak e wyj cia do kina, teatru i galerii to coroczna propozycja dla ch opców i dziewcz t – uczniów szkó ponadgimnazjalnych Opola zakwaterowanych w naszym internacie.
Stale wspó pracowali my z wychowawcami klas i pedagogami szkolnymi, a tak e z rodzicami wychowanków, staraj c si lepiej pozna ro-
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dowisko domowe i szkolne m odzie y oraz diagnozowa trudne sytuacje
rodzinne czy materialne i wskazywa mo liwo ci uzyskania pomocy.

Uroczysty wieczór wigilijny mieszka ców internatu

Otaczali my opiek i trosk ka dego z wychowanków, dbali my o ich
dobre samopoczucie psychiczne. W takich sprzyjaj cych warunkach
mieszka cy podejmowali trud twórczej pracy na rzecz w asnego samorozwoju, zg biaj c tajniki wiedzy i rozwijaj c swe zami owania i zainteresowania. Jedni prezentowali talenty na arenie ogólnopolskiej, a nawet
mi dzynarodowej, inni ukrywali przed szerszym audytorium wytwory
swojej twórczej dzia alno ci.
W ród mieszka ców naszego internatu s takie osoby, których nazwiska warto ju dzisiaj zapami ta . To w a nie u nas wzrastaj np. nowe
gwiazdy sportu. Warto tu wymieni Ani Wlok – kulomiotk , która zdoby a br zowy medal podczas M odzie owych Igrzysk Olimpijskich w
Singapurze. Ania uzyska a równie tytu „Talent Roku” w plebiscycie
„Sportowiec Roku Opolszczyzny – 2010”. Jej kole anka z grupy Justyna
Jendro zakwalifikowa a si do elity polskich sportowców i zosta a powoana na rok kalendarzowy 2011 do lekkoatletycznej kadry Polski.
W internacie mieszka równie grupa artystycznych „bystrzaków”. Nale y do nich Pawe Byjos – ucze jednego z opolskich techników. Pawe
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jest aktorem Teatru Wizji Plastycznej ASCEZA. W czerwcu 2011 roku na
V Salezja skim Festiwalu Teatralnym w Szczecinie teatr ten zdoby g ówn nagrod za najlepszy spektakl i re yseri . Ta artystyczna dzia alno
Paw a pewnie mia a niema y wp yw na osi gni cie innych sukcesów.
Otó Pawe wraz z kolegami stworzy dru yn , która uczestniczy a w mi dzynarodowym konkursie Odysei Umys u. Na eliminacjach we Wroc awiu
jego dru yna odnios a zwyci stwo i zakwalifikowa a si do fina ów ogólnopolskich w Gda sku. Tam zaj li II miejsce w kraju, co da o im mo liwo reprezentowania Polski na Eurofestiwalu Odysei. Na tym etapie Pawe i jego koledzy zdobyli najbardziej presti ow nagrod Ranatra Fusca
– przyznawan za wykazanie si wybitn kreatywno ci w rozwi zywaniu
problemu. Nagrod t otrzymali od samego twórcy Odysei Umys u dr. Samuela Micklusa. Pawe to tak e utalentowany humanista. Pisze ksi k o yciu m odych ludzi, ich sposobie my lenia i postrzegania wiata. Ksi k t
planuje wyda na pocz tku przysz ego roku. Trzymamy kciuki, czekamy
na ksi k i yczymy Paw owi dalszych sukcesów.
Inny artystyczny talent,
który objawi si w skiemu
gronu mieszka ców, to talent
plastyczny ucznia jednego z opolskich techników – Mateusza ebrowskiego.
Mateusz nie chce wystawia swych prac, cho – jak
wida – robi na odbiorcy
wra enie. Mamy nadziej , e
uda nam si w przysz ym roku
szkolnym namówi Mateusza
na zorganizowanie wystawy.

Rysunek w o ówku
autor Mateusz ebrowski

To zaledwie par sylwetek, które przybli yli my na tych kilku stronach. Utalentowanych postaci w ród mieszka ców internatu znajduje si
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sporo. Wa ne jest, aby stworzy im mo liwo rozwoju i da poczucie, e
mo na i warto realizowa marzenia.
Od wielu lat w naszym internacie dzia a Szkolne Schronisko M odzieowe. Staramy si , aby i ta dzia alno budowa a dobry wizerunek szko y
i internatu.
W tym roku otrzymali my
ote wyró nienie w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Schronisk
odzie owych (PTSM) oraz
wyró nienie Opolskiego Kuratora O wiaty w Wojewódzkim Konkursie Wspó zawodnictwa Szkolnych Schronisk
odzie owych.

Nagroda PTSM przyznana
za dzia alno
Szkolnego Schroniska
odzie owego

M
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Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy

Poczet sztandarowy ZSM to trzyosobowa grupa uczniów opiekuj ca
si sztandarem szkolnym podczas ró nych uroczysto ci, zarówno szkolnych jak i zewn trznych. To niezwykle wa na i honorowa funkcja – poczet reprezentuje ca spo eczno szkoln , a tak e tradycj , histori i to samo tej zas u onej placówki o wiatowej. Funkcj t przez ostatnie dwa
lata szkolne pe nili uczniowie Technikum: Adam Kania, Wojciech Cykowski i ukasz Szweda, którzy dost pili tego zaszczytu jako uczniowie
klasy II AB i kontynuowali j ucz szczaj c do klasy trzeciej. Trzeba podkre li , e pe nili j bardzo sumiennie, z zaanga owaniem i nale nym szacunkiem, przy ka dej okazji byli dyspozycyjni i gotowi do po wi cenia
swego czasu.

Przysi ga klas pierwszych, 29 pa dziernika 2010 roku

A by o tych okazji bardzo wiele, poczet bowiem uczestniczy w wa nych uroczysto ciach wewn trzszkolnych, takich jak lubowania, msze
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szkolne czy po egnania absolwentów, a tak e w uroczysto ciach zewn trznych.
Wspomnie nale y zw aszcza doroczne obchody wi ta Odzyskania
Niepodleg o ci, wi ta Konstytucji
3 maja, rocznicy zbrodni katy skiej
czy te rocznicy powstania Zwi zków Inwalidów Wojennych RP.

Obchody rocznicy zbrodni katy skiej,
15 kwietnia 2011 roku

Obok uroczysto ci radosnych, takich jak wi to Niepodleg o ci, poczet sztandarowy obecny jest tak e na uroczysto ciach smutnych, zwi zanych z po egnaniem i odprowadzeniem w ostatni drog uczniów oraz
pracowników naszej szko y. A niestety los nie sk pi nam w roku szkolnym 2010/2011 okazji do takich w a nie, najsmutniejszych dla szkolnej
spo eczno ci, ceremonii.
Ze sztandarem wi e si szczególny ceremonia . Uczniowie opiekuj cy si sztandarem musz by stosownie ubrani (bia a koszula, ciemny garnitur, krawat, bia e r kawiczki) i przepasani szarf o barwach narodowych,
przewieszon przez prawe rami . Podczas wchodzenia na sal , w której
odbywa si uroczysto , sztandar nale y odpowiednio pochyli do przodu.
Poczet jest wprowadzany i wyprowadzany po wydaniu odpowiednich komend. Szczególne zasady dotycz obecno ci sztandaru w ko ciele. Cz onków pocztu nie obowi zuj przykl kni cia podczas mszy wi tej ani te
inne wykonywane przez wiernych gesty, takie jak np. przekazanie znaku
pokoju.
Specyficzne jest tak e nazewnictwo pe nionych funkcji. Ucze nios cy
sztandar i utrzymuj cy go w odpowiedniej dla sytuacji pozycji okre lany
jest jako „chor y”, a towarzysz ca mu dwuosobowa dru yna to „asysta”.
Opiekuj cy si sztandarem uczniowie kl. III AB Technikum wype niali
wszystkie na o one na nich obowi zki bardzo skrupulatnie, z powag i szacunkiem, godnie reprezentuj c honor Zespo u Szkó Mechanicznych. Okazuj c im nasz wdzi czno , wyra amy przekonanie, e kolejny poczet
pe ni b dzie sw funkcj z takim samym zaanga owaniem i respektem
dla symbolu naszej szko y.

M

36

ROBERT URBANIK
GORZATA ZAKRZEWSKA

Sukcesy absolwentów Szko y – Krzysztof Kawa ko

Sukcesy absolwentów Szko y
Rozmowa z Krzysztofem Kawa ko
– wiceprezydentem miasta Opola

Absolwent Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu z 1979 roku, Technikum Mechaniczne – specjalno budowa maszyn

P.H.: Chcieliby my poprosi Pana o kilka refleksji na temat Zespo u
Szkó Mechanicznych. Jako absolwent naszej szko y, jak Pan wspomina
czas nauki w „Mechaniczniaku”?
K.K.: Czas sp dzony w tej szkole wspominam bardzo dobrze. Wtedy wyró nieniem by o uczy si w technikum. Kiedy moi synowie chodzili do
technikum, szko y techniczne ceniono równie wysoko jak ogólnokszta c ce. Wspomnienia mam wi c bardzo dobre, czu em si wyró niony, chodz c do tego typu szko y.
P.H.: Faktycznie. Czasy si zmieni y. A je li chodzi o wydarzenia szkolne, to jakie najbardziej utkwi y Panu w pami ci?
K.K.: Wiele ich by o. Natomiast jest takie wspomnienie, którym naprawd mog si pochwali . Otó na lekcji z przedmiotu „Propedeutyka wiedzy o spo ecze stwie” wybrali my si klas do Muzeum l ska Opolskiego na wystaw ptaków drapie nych. Jako e kiedy zajmowa em si sokolnictwem, zauwa em du o nieprawid owo ci na tej wystawie i ja –
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ucze Technikum Mechanicznego – zwróci em na to uwag Pani Magister
Zoolog, która przygotowa a wystaw . Pocz tkowo by a zdziwiona, nawet
oburzona i pyta a, jakim prawem poprawiam j , nie maj c odpowiedniego
do tego wykszta cenia. Ale uwagi zosta y uwzgl dnione i klasa jeszcze
raz posz a obejrze ekspozycj .
P.H.: Ciekawa sytuacja. Czyli dowiedzieli my si o kolejnym Pana zainteresowaniu. Oprócz mechaniki znalaz o si równie miejsce na obszary
ornitologiczne. Chcia bym zapyta równie o Pa skie wspomnienia dotycz ce kolegów b d nauczycieli.
K.K.: Wi kszo ci nauczycieli nie pami tam, ale byli tacy nauczyciele,
których nie sposób zapomnie . Dla przyk adu Pan Ernest Cebula – gn bi
nas z matematyki; dopiero z dzisiejszej perspektywy doceniam to i wiem,
e robi to dla naszego dobra. Ale najwi kszym postrachem by Pan Józef
Naróg z elektrotechniki, popularny „Amper”.
P.H.: A jak przebiega a Pana kariera zawodowa po uko czeniu szko y?
K.K.: Odpowiem, e bardzo ró nie. Mam zamiar napisa ksi k na ten
temat. Sze lat pracowa em w „Polmozbycie” przy sprzeda y samochodów. Pó niej, od 1986 do 2011 roku, zajmowa em si dzia alno ci gospodarcz . Ostatni firm prowadzi em przez 20 lat.
P.H.: W czym si ta ostatnia firma specjalizowa a?
K.K.: Szkolenia kierowców i szkolenia ogólne, komputerowe, nawigacja
satelitarna, pierwsza pomoc. W tej chwili przej po mnie firm syn, równie absolwent tej szko y.
P.H.: W takim razie z nim równie przeprowadzimy wywiad, je li osi gnie jaki sukces zawodowy b d yciowy. Jak z perspektywy czasu postrzega Pan rol naszej szko y we w asnej karierze zawodowej?
K.K.: Wykszta cenie techniczne bardzo mi pomog o. I to zarówno je li
chodzi o rozwijanie moich firm, jak i rozwijanie moich pasji. Mam na
my li star motoryzacj . Jestem w posiadaniu kilku dawnych motocykli,
dwa nawet je d .
P.H.: Czuje si Pan zwi zany emocjonalnie ze szko „Na Górce”?
K.K.: Oczywi cie, e tak. Mieszkam w centrum miasta, wi c bardzo cz sto przechodz c obok, z sentymentem wspominam t szko .
P.H.: A jakie osobiste do wiadczenia wyniós Pan z Zespo u Szkó Mechanicznych?
K.K.: To by a m ska szko a i dobrze, e taka by a, poniewa nauczy a te
twardego ycia. Zdarza y si ró ne sytuacje, w których trzeba by o sobie
radzi . S dz , e tak e je li chodzi o hart ducha i cia a, to bardzo si przyda a.
P.H.: Tak, to wa ny aspekt w tego typu szkole. Wcze niej ju s yszelimy, e jest Pan lub by wielbicielem twardej rockowej muzyki, a przed
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chwil dowiedzieli my si , e równie starych, zabytkowych motocykli.
Czy móg by nam Pan opowiedzie nieco wi cej o swoich pasjach, zainteresowaniach?
K.K.: Tego rodzaju muzyka wi e si z motocyklami. Na zlotach przewa nie mo na si z ni spotka . Czuj si z ni w pewien sposób zwi zany. A motocyklami interesuj si od d u szego czasu, poniewa pierwszy
kontakt z tego typu maszyn mia em ju w wieku 5 lat, kiedy jedna si na
mnie przewróci a. Pó niej, jako ucze szko y mechanicznej, naprawia em
ró ne motocykle. Zrobili my z WFM-ki motor crossowy, którym je dzilimy po wyrobisku „Marglus” przy ulicy Chabrów. Kiedy sko czy em
szko , sko czy si mój kontakt z motocyklami, poniewa musia em si
zaj za o on rodzin . Ale kiedy m odzie doros a, mog em powróci do
swojej pasji. Nie tylko odrestaurowuj stare motocykle, ale z innymi pasjonatami organizuj zloty. Przyk adem takich imprez s „Jajeczka motocyklowe” – w tym roku by a ósma edycja. Do stycznia ubieg ego roku byem prezesem Stowarzyszenia Motocykli Dawnych. Niestety, ze wzgl du
na pe nion obecnie funkcj musia em zrezygnowa z posady prezesa tego stowarzyszenia. Ale nie zmienia to faktu, e dalej jestem cz onkiem tego klubu. Pe na nazwa stowarzyszenia to Opolski Klub Motocykli Dawnych. Klub istnieje od 1995 roku i jest jedynym tego rodzaju stowarzyszeniem w Opolu.
P.H.: Co kosztem czego . Z pewnych rzeczy trzeba czasem zrezygnowa , by robi co innego. Jakie s Pana plany na przysz o ?
K.K.: Nie spodziewa em si , e znajd si w tym miejscu w charakterze
wiceprezydenta miasta Opola. ycie niesie ze sob pe en worek niespodzianek. S dz , e skoro ju postawi em pierwszy krok w tym kierunku,
to b d szed dalej, je li chodzi o pe nion obecnie funkcj .
P.H.: Czyli wspieranie Pana Prezydenta i miasta w dzia aniu?
K.K.: Przede wszystkim miasta, poniewa mam dobry kontakt z biznesem
opolskim. Ludzie s bardzo zadowoleni, e kto z ich rodowiska jest tutaj
i rozumie pewne sprawy.
P.H.: Dwadzie cia lat dzia alno ci gospodarczej wzbogaci o Pana dowiadczenie, poniewa by Pan wiadkiem transformacji, jaka mia a miejsce w polskiej gospodarce.
Serdecznie dzi kuj za udzielenie wywiadu i po wi cony czas. ycz
wielu sukcesów w yciu osobistym i zawodowym.
K.K.: Ja równie dzi kuj za rozmow .
Rozmawia PRZEMYS AW H AJKO
Opieka merytoryczna JADWIGA KULIG
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Wywiad z dr. hab. in . Piotrem Nies onym
– profesorem Politechniki Opolskiej

Absolwent Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu z 1991 roku,
Technikum Mechaniczne – specjalno budowa maszyn

P.H.: Panie Profesorze, to dla mnie wielki zaszczyt, e jest Pan absolwenredni , mia Pan ju wtedy
tem naszej szko y. Czy wybieraj c szko
sprecyzowane, konkretne zainteresowania techniczne?
P.N.: Tak, mia em. Wybiera em si do szko y redniej ju z pe nym przekonaniem, e to musi by technikum mechaniczne i kierunek „budowa
maszyn”. Ta szko a wpisa a si w histori mojej rodziny. Ojciec te ko czy technikum mechaniczne.
P.H.: A jak Pan wspomina czas sp dzony w „Mechaniczniaku”?
P.N.: „Mechaniczniak” kojarzy si z du liczb uczniów. W moim roczniku by y dwie klasy, na pocz tku po 33 osoby. Oczywi cie z roku na rok
liczebno w klasie spada a. Pami tam, e nauczyciele byli konkretni,
przedmioty zawodowe prowadzono na bardzo wysokim poziomie. Matematyka pami tam do dzi , profesora Cebul . To by bardzo stanowczy,
ostry, a zarazem dobry nauczyciel. Wiedza, któr nam przekaza w szkole
redniej, teraz jest przekazywana na trzecim roku studiów. Tak wi c czas
sp dzony w tej szkole wspominam bardzo dobrze.
P.H.: Czy s jakie wydarzenia, które najbardziej utkwi y Panu w pami ci?
P.N.: My l , e ostatnie lata w szkole by y najbardziej ciekawe. Poniewa
cz owiek z
si ze szko , wchodzili my w okres doros o ci, matura by a
coraz bli ej.
P.H.: Jakie osobiste do wiadczenia wyniós Pan z czasów szko y redniej?
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Sukcesy absolwentów Szko y – Piotr Nies ony

P.N.: Szko a bardzo pomog a mi w kontaktach personalnych. W ostatnich
latach nauki w ZSM kontakt z nauczycielami nie by ju oficjalny, tylko
bardziej przyjacielski. Na przyk ad, kiedy mia o si problem z jakim materia em, mo na by o z nauczycielem normalnie o tym porozmawia i liczy na zrozumienie i pomoc.
P.H.: A czy b d c uczniem naszej szko y, my la Pan ju o przysz o ci na
uczelni, o pracy naukowej? Mo e mia Pan ju sprecyzowane plany na
przysz o ?
P.N.: O pracy naukowej w tamtych czasach jeszcze nie my la em. Na
pewno wiedzia em, e wybieram si na studia i e b d to studia techniczne.
P.H.: Jak z perspektywy czasu postrzega Pan rol Zespo u Szkó Mechanicznych w swojej karierze zawodowej?
P.N.: Wiedza, któr naby em w tej szkole, nie ma co kry , by a wiedz
gruntown , podstawow . Udaj c si na studia, nie mia em adnego problemu z opanowaniem materia u, a zdarza o si równie , e niektóre informacje zna em ju z Zespo u Szkó Mechanicznych. Wasza szko a szkoli na naprawd wysokim poziomie. Studentów, którzy przychodzili z liceów, przewy szali my wielokrotnie poziomem wiedzy technicznej.
P.H.: Wróc do Pa skiej pracy naukowej. Otrzyma Pan Nagrod Prezesa
Rady Ministrów za rozpraw habilitacyjn *. Jak d ugo trwa y badania i ile
czasu musia Pan po wi ci na analizy i opracowanie wyników?
P.N.: Praca naukowa by a jak gdyby kontynuacj mojego doktoratu**.
Doktorat zrobi em w roku 2000, a praca habilitacyjna sko czona i wydana
zosta a w 2008 roku. Na badania po wi ci em 6-7 lat, a samo pisanie pracy zaj o rok.
P.H.: A czy obecnie Pan nad czym pracuje?
P.N.: Tak. Dalej rozwijam ten temat. Jestem specjalist w dzia ce zwi zanej z nowoczesnymi urz dzeniami. Interesuje mnie, jak na tych urz dzeniach pracuj pow oki. Staramy si podpowiada przedsi biorstwom, które produkuj tego typu urz dzenia, jak mog ulepsza produkty.
P.H.: Praca na uczelni jest pasjonuj ca, ale tak e czasoch onna i wymaga
wielu wyrzecze . Prosz powiedzie , jak godzi Pan obowi zki zawodowe
z yciem rodzinnym?
P.N.: Jako trzeba to godzi . W pracy naukowej zawar em podzi kowania
*

Tytu pracy habilitacyjnej to „Modelowanie przep ywu i rozk adu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy z twardymi pow okami ochronnymi” – przyp.
red.
**
Temat pracy doktorskiej to „Identyfikacja wp ywu powlekania ostrza narz dzia twardymi warstwami na mechaniczne, cieplne i tribologiczne charakterystyki procesu skrawania” – przyp. red.
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dla mojej ony i rodziny za wytrwa o , gdy pisa em prac . Jestem nocnym markiem, cz sto prac wykonuj po nocach. Jest wtedy spokój i cisza. Badania by y wykonywane oczywi cie w pracowniach, ale przegl dy
literatury w a nie wieczorami w domu.
P.H.: Wiemy, e ma Pan trzech synów.
P.N.: Tak, zgadza si . Na razie w szkole podstawowej.
P.H.: Czy synowie maj tak e zainteresowania techniczne? Czy istnieje
mo liwo , e pójd w Pana lady i by mo e zostan w przysz o ci
uczniami Zespo u Szkó Mechanicznych?
P.N.: W mojej rodzinie dziadek in ynier, ojciec te in ynier, a synowie
nie wiadomo, kim b d mieli ochot zosta w przysz o ci. Czas poka e.
P.H.: Ma Pan ju okre lone plany na przysz o ?
P.N.: Plany zawodowe mam konkretnie sprecyzowane, czyli dalszy rozwój tej dzia alno ci, któr si do tej pory zajmuj . Mam na my li modelowanie procesu skrawania nowoczesnymi narz dziami i badanie nowych
materia ów obrabialnych skrawaniem, które pojawi si na rynku.
P.H.: Ko cz ce pytanie zatem – co móg by Pan powiedzie uczniom naszej szko y, maj c tak bogate do wiadczenie?
P.N.: Mog powiedzie , e wybrali bardzo dobr szko . Id c dalej na
uczelnie wy sze, nie powinni mie problemów ze znalezieniem pracy.
P.H.: To wa ne. Dzi kujemy serdecznie za rozmow , yczymy wielu sukcesów w yciu rodzinnym i zawodowym.
P.N.: Ja równie dzi kuj .
Rozmawia PRZEMYS AW H AJKO
Opieka merytoryczna JADWIGA KULIG
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Absolwenci i uczniowie
w roku szkolnym 2010/2011
Wprowadzenie
W roku szkolnym 2010/2011 do Zespo u Szkó ucz szcza o ogó em
740 uczniów i s uchaczy. Pobierali oni nauk w 29 klasach. rednia liczba
uczniów w klasie wynosi a 26 osób, najwi cej by o w klasie I C Uzupe niaj cego Technikum Mechanicznego dla Doros ych (34 osoby), a najmniej w klasie I AM Uzupe niaj cego Technikum Mechanicznego dla Doros ych (18 osób).
Absolwentami w roku szkolnym 2010/2011 zosta o cznie 236 osób,
w tym z Publicznego Technikum Nr 4 – 103 osoby, z Publicznej Zasadniczej Szko y Zawodowej Nr 2 – 100 osób, z Uzupe niaj cego Technikum
Mechanicznego dla Doros ych – 33 osoby.

Publiczne Technikum Nr 4
W roku szkolnym 2010/2011 prowadzono 15 klas, w tym:
– 3 klasy pierwsze (I AD – technik mechanik i technik pojazdów samochodowych, I C – technik pojazdów samochodowych, I E – technik
mechatronik),
– 4 klasy drugie (II AC – technik mechanik, II D – technik pojazdów
samochodowych, II E i II M – technik mechatronik),
– 4 klasy trzecie (III ABD – technik mechanik oraz technik mechanik
o specjalno ci spawalnictwo i komputerowe wspomaganie projektowania
CAD/CAM, III C – technik pojazdów samochodowych, III E i III M –
technik mechatronik),
– 4 klasy czwarte (IV ABD – technik mechanik o specjalno ci spawalnictwo lub komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM albo
diagnostyka samochodowa, IV C – technik pojazdów samochodowych, IV E
i IV M – technik mechatronik).
Do Technikum ucz szcza o 360 uczniów, w tym do klas:
– pierwszych – 73
– drugich – 96
– trzecich – 88
– czwartych – 103
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Publiczna Zasadnicza Szko a Zawodowowa Nr 2
W roku szkolnym 2010/2011 prowadzono 10 klas, w tym:
– 3 klasy pierwsze (I a – zawód technik mechanik pojazdów samochodowych, I cm – zawody: mechanik pojazdów samochodowych lub monter
mechatronik, I es – elektromechanik pojazdów samochodowych lub lusarz),
– 3 klasy drugie (II a – mechanik pojazdów samochodowych, II bms –
zawody: lusarz, monter mechatronik, blacharz samochodowy, II ce –
elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych),
– 4 klasy trzecie (III a – mechanik pojazdów samochodowych, III bs –
blacharz samochodowy lub lusarz, III c – mechanik pojazdów samochodowych, III me – elektromechanik pojazdów samochodowych lub monter
mechatronik).
Do Zasadniczej Szko y Zawodowej ucz szcza o 269 uczniów, w tym
do klas:
– pierwszych – 81
– drugich – 88
– trzecich – 100

Uzupe niaj ce Technikum Mechaniczne dla Doros ych
W roku szkolnym 2010/2011 prowadzono 4 klasy:
– dwie klasy pierwsze (I AM UTMD – technik mechanik lub technik
mechatronik; I C UTMD – technik pojazdów samochodowych),
– jedn klas drug (II C UTMD – technik pojazdów samochodowych),
– jedn klas trzeci (III C UTMD – technik pojazdów samochodowych).
Do Uzupe niaj cego Technikum ucz szcza o 111 s uchaczy, w tym do
klas:
– pierwszych – 52
– drugiej – 26
– trzeciej – 33

EWA DAWIDEJT-JASTRZ
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Absolwenci w roku szkolnym 2010/2011

Publiczne Technikum Nr 4
Absolwenci

Klasa IV ABD

Wychowawca: Aleksandra NOWOSIELSKA

zawód: technik mechanik
specjalno : spawalnictwo
Marcin DZIER Y SKI
Marek FILIPOWSKI

Roland GIZA
Grzegorz KALINOWSKI

Szymon KROK
Patryk PETRUK

specjalno : komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
Micha KONDRATOWICZ
Mateusz LAMCZYK
Mateusz NOWICKI
Grzegorz RUDKIEWICZ

Micha SKONIECZNY
Szymon SKUCIK
Grzegorz SOKO OWSKI
Krzysztof ST PIE

Maciej SUBSTELNY
Mateusz SZPYTKOWSKI
Marcin TR BCZY SKI
Micha WAWRZYCKI

specjalno : diagnostyka samochodowa
Robert CIE LIK
Micha MIROWSKI
Bartosz OTTLEWSKI

Krzysztof PIECHOTA
Kamil POZIOMEK
Rafa WIDERA

Tomasz

DZIEWSKI

Mateusz WYZDAK
Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Mateusz Nowicki – 4,4
Robert Cie lik – 4,2
Marcin Tr bczy ski – 4,2
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Klasa IV C

Wychowawca: Agata LANGOWSKA

zawód: technik pojazdów samochodowych
Dawid BARON
Dawid BINKOWSKI
Mateusz CZERNIA
Krzysztof FAJLERT
Micha GENC
Dawid GRYSKO
Mateusz JANCZYK
Rajmund KALETA
Damian KOCHANEK
Tomasz KUNERT

Piotr KWIATKOWSKI
Sebastian MAJ
Robert MRÓZ
Rafa PETZUCH
Arnold PIECHOTA-KIE BASA
Tomasz PIETRYGA A
Micha POTYKA
Piotr RADZIEJ
Robert ROSTALSKI

Micha RUS
Jakub SERAFIN
Dariusz SKOWRONEK
Krzysztof SZENDZIELORZ
Roman SZMOLKE
Marcin SZMUL
Kamil ZARZYCKI

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Marcin Szmul – 5,3
Roman Szmolke – 4,4
Dariusz Skowronek – 4,4
Krzysztof Szendzielorz – 4,3
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Klasa IV E

Wychowawca: Jolanta GRAJ

zawód: technik mechatronik
Jacek ADAMIEC
Tomasz CZAPLUK
Denis CZECH
Kamil DOBOSZ
Robert DUDA
Mi osz FURA
Damian GIEROK
ukasz GI EWSKI
Maciej KAFKA

Micha KEMPNY
Kamil KIEDROWSKI
Mateusz KOBIK
Artur KREKORA
Maciej KRZESI SKI
Dennis KULIG
Mateusz KULIG
Marek KURDY
Patryk AWNICKI
Artur NIKLOWICZ

ukasz NIKOLAJCZYK
Tomasz OKONIEWSKI
Tomasz PAGACZ
Kornel SIDOROWICZ
Mateusz SPARWASSER
Mateusz SPYRA
Patryk SZYMKOWSKI
Marcel UNGIER

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Mateusz Kobik – 5,2
Mi osz Fura – 4,8
Marek Kurdy – 4,8
Mateusz Sparwasser – 4,5
Dennis Kulig – 4,5
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Klasa IV M

Wychowawca: Barbara BESZTAK-TOMICZAK

zawód: technik mechatronik
Adrian CHRUST
Denis CZECH
Micha DROPA A
Marcin FELGER
Micha GAJDA
Tomasz GORDZIELIK
Mateusz GORZEL
Denis JENDRUSCH
Dawid KALKA

Krzysztof Piotr KRAWCZYK
Piotr KUCA
Mateusz UKASIEWICZ
Damian MAINKA
Dariusz MAKULIK
ukasz MEHL
Tobiasz MIENTUS
Daniel OLEKSY

Maksymilian OLIWA
Grzegorz PA EK
Patryk PIETREK
Marek POLEK
Szymon RARÓG
Andrzej SIMONIDES
Micha SOKO OWSKI
Roland SYGA
Patryk WIEJA

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Denis Jendrusch – 5,3
Mateusz Gorzel – 5,3
Krzysztof Piotr Krawczyk – 5,1
Mateusz ukasiewicz – 5,1
ukasz Mehl – 4,4
Andrzej Simonides – 4,3
Marcin Felger – 4,2
Patryk Pietrek – 4,2
Tomasz Gordzielik – 4,1
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Uczniowie klas trzecich
Klasa III ABD

Wychowawca: do 17.01.2011 r. Ma gorzata NOWAK-ZWOLI SKA
od 17.01.2011 r. Ma gorzata ZAKRZEWSKA

zawód: technik mechanik
specjalno : spawalnictwo
Wojciech CYKOWSKI
ukasz JARCZEWSKI
Pawe KOWALCZYK

Piotr MOCZKO
Mateusz PIECZONKA
Roman PIELAWA

Józef SWIERC
ukasz SZWEDA

specjalno : komputerowe wspomaganie projektowania CAD/CAM
Tomasz GONSIOR
Adam KANIA
Miko aj M YNARCZYK

Tomasz MONDRZYK
awomir PIEKARA
Maciej PIETRUSZKA

Mateusz RUBIK
Marcin ELOSKO

technik mechanik
Eliasz KO ODY SKI
ukasz KOSTUSIAK

Klasa III C

Dawid MOWNY
Krzysztof NAUMOWICZ

Zbigniew SKRZAT

Wychowawca: Izabela BIA EK

zawód: technik pojazdów samochodowych
Maciej BALICKI
Roland CEBULA
Wojciech DYBALSKI
Rafa Jan FLOREK
Sebastian FRANCZYK
Pawe GORZKULA
Marek GRACA
Andrzej KARWAT

Micha KOCHANOWSKI
Krzysztof KOMUREK
Micha KUSZCZY SKI
Wojciech KU MI SKI
Patryk KU NIK
Kamil LISO
Kamil OPLER
Pawe OTREMBA

Pawe PALI SKI
Pawe PUKAJ O
Micha PYKA
Mateusz SOBCZYK
Marcin SZAFRAN
Dawid URBANIAK
ukasz URBANIAK
Marek ZAMBRZYCKI

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Pawe Otremba – 4,7
Marek Graca – 4,6
Rafa Jan Florek – 4,6
Andrzej Karwat – 4,5
Dawid Urbaniak – 4,3
ukasz Urbaniak – 4,3
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Klasa III E

Wychowawca: Jacek STELMASZCZYK

zawód: technik mechatronik
Karol BENISZ
ukasz B AUT
Dawid BOTTA
ukasz BRYCZEK
Micha GNIE DZIUCH
Sebastian GRZONA
Szczepan IWANICKI
Adam KOZ OWSKI

Mateusz KUKUROWSKI
Marek MAZIEC
Pawe MIKULLA
Adrian NAWRAT
Dawid PIECHACZEK
Adam PYKA
Kamil SACA A
Sebastian SMYK

Marcin STOK OSA
Wojciech SZALA
Dawid WITALSKI
Patryk WAWRZAK
Pawe WOJCIECHOWSKI
Szymon WRÓBEL

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Sebastian Grzona – 5,3
Szymon Wróbel – 4,6
Micha Gnie dziuch – 4,6

Klasa III M

Wychowawca: Joanna PAWE CZAK

zawód: technik mechatronik
ukasz KACZMARCZYK
Tomasz KACZMARCZYK
Micha K DRO
Bartek KONSEK
Micha KURC
Krzysztof MISZUDA
Kamil PRZYBY A
Mateusz RADZIEJ

Micha BEER
Mateusz BIALUCHA
Mateusz CICHO
Pawe DYSZLEWICZ
Marek GRZESIK
Sebastian HAJT
Fabian HYLA
Marek JONIEC

Denis SCHILK
Tobiasz SMANDZIK
Mateusz SZEPELA
Marcin WANDZIOCH
Adrian WENCEL
Micha WOLNY

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Krzysztof Miszuda – 4,2
Micha Wolny – 4,2

Uczniowie klas drugich
Klasa II AC

Wychowawca: W odzimierz KANIA

zawód: technik mechanik
Patryk BAL
Waldemar BOTOR
Patryk CIE LA
Piotr DOLNY
Tomasz GABOR
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Jakub JAGIE O
a ej JESSA
Adrian LATTA
Sylwester MIODUSZEWSKI
Przemys aw OLEJNICZAK

Micha STRZA KA
Artur TYMOSZKO
Waldemar WSZO A
Micha ZWOLI SKI

Uczniowie w roku szkolnym 2010/2011

zawód: technik pojazdów samochodowych
Dawid KARCZMARCZYK
Dariusz MA ACZY SKI
Daniel MROZIAK
Sebastian MURA SKI
Mateusz PIONTEK

Micha CHODACZEK
Armin CUDAJ
Piotr DOMBEK
Jaros aw DWORAKOWSKI
Patrick GRALA

Adrian SOWA
Piotr STALMACH
Pawe WEISS
Patryk YREK

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Adrian Latta – 4,3
Micha Strza ka – 4,3
Piotr Dombek – 4,2
Klasa II D

Wychowawca: Marek PACION

zawód: technik pojazdów samochodowych
Przemys aw DZIUMAK
Mateusz FIA KA
Kamil GAJEWSKI
Tomasz GIERCUSZKIEWICZ
Mateusz GROCHLA
Przemys aw HA AJKO
Kosma KARAWAN
Miros aw KICZMACH
Mateusz KONIECZNY

Przemys aw KUROWSKI
Marcin LECHKI
Dariusz MACHA
Wojciech MALINOWSKI
ukasz MANDZIUK
Krzysztof MARGOS
Grzegorz MATYBOWSKI
Rafa MISKA
Marcin PATRZYLAS

ukasz POP AWSKI
Mateusz ROSA
Robert SKOWRONEK
Adam STARO CIAK
Adrian SUCHAN
Rados aw SZCZEPA SKI
Adam SZCZ SNY
Bart omiej ZAJDA

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Dariusz Macha – 4,8
Bart omiej Zajda – 4,6
Miros aw Kiczmach – 4,4
Robert Skowronek – 4,3
Klasa II E

Wychowawca: Antonina ZOWORKA-SUWA A

zawód: technik mechatronik
Jakub BRATU
Pawe CZAJA
Mateusz CZECH
Mateusz FORNALSKI
Piotr GALLUS
Patryk KAINKA
Marcin KOCOT
Marcin KOTY

Szymon KUBALKA
Marek KURC
Patryk KUSIEK
Denis LUPTAK
Kamil OLSZEWSKI
Jan OR OWSKI
Maciej PITWOR
Micha RESPONDEK

Piotr ROGALEWICZ
Marcin SCHUDY
Kordian SIUTA
Bart omiej SOSNOWSKI
Micha STANIEC
Tomasz SURA
Damian WALKOWICZ

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Mateusz Czech – 4,9
Marek Kurc – 4,6
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Klasa II M

Wychowawca: Karolina YDKA

zawód: technik mechatronik
Florian KOJ
Mateusz KUCZERA
Dominik MAJOR
Maciej MIELCZAREK
Andreas PAMPUCH
Marcin POLACZEK
Rafa PUPEK

Mateusz DUDA
Kamil GDALEWSKI
Jakub JAGIE A
Micha KACPERAK
Patryk KACWIN
Damian KIERSKI
Dawid KOCHANEK

Damian RATAJ
ukasz SKIBI SKI
Wojciech S OTWI SKI
Damian SZYMA SKI
Damian TYSZKA

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Damian Kierski – 5,6
Florian Koj – 5,1
ukasz Skibi ski – 4,9
Dawid Kochanek – 4,8
Jakub Jagie a – 4,5

Uczniowie klas pierwszych
Klasa I AD

Wychowawca: Izabela BIA EK

zawód: technik mechanik
Patryk ADAMIEC
Maciej FARYNIARZ
Adrian GIEROK
Marcin GRYSKO
Marek KOKOT

Szymon KUKLA
Adam MACI G
Marcin PAMPUCH
Damian PELON
Rafa RUDNY

Rafa SPARWASSER
Pawe TATYS
Krzysztof TRACZ
Mateusz WÓJCIK

zawód: technik pojazdów samochodowych
Tomasz BALDY
Artur DZIUBI SKI
Mateusz GROCHOL
ukasz KARDASZ

Jacek KOT
Adrian LELEK
Adrian PACIOREK
Pawe SZYMA SKI

Szymon WITT
Pawe ZMUDA

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Jacek Kot – 4,6
Marek Kokot – 4,5
Klasa I C

Wychowawca: Bo ena KANTORSKA

zawód: technik pojazdów samochodowych
Micha BIELAK
Piotr FRONT
ukasz GAJ
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Dominik GOLC
Andrzej HABER
Kamil JUNGHARDT

Denis KATZY
Karol KOBA
Fabian KOTYSZ

Uczniowie w roku szkolnym 2010/2011

Damian KRÓL
Krzysztof KUDRY SKI
Andrzej KUZIEMSKI
Denis MAGOSZ
Damian NOWAK

Grzegorz PANICZ
Marek PAWLETA
Patryk SZMONIEWSKI
Denis WIENCEK
Patryk WO OWIEC

ukasz ZAREMBA
Andrzej ZDEBSKI
Denis ZGORZELSKI
Marek ZMUDA

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Damian Król – 4,6
Marek Pawleta – 4,4
Dominik Golc – 4,3
Marek Zmuda – 4,3
Denis Magosz – 4,1
ukasz Zaremba – 4,1
Grzegorz Panicz – 4,1

Klasa I E

Wychowawca: Iwona MAJEK-WI NIOWSKA

zawód: technik mechatronik
Mateusz BODZIONY
ukasz CHA DAS
Dawid CHMIELEWSKI
Dawid CHOWANIEC
Bartosz DANILUK
Micha GALA
Zbigniew GAWRYLIN
Damian GLADOS
Patryk KAPLIK

Szymon KAPUSTA
Rados aw KUBAT
Mateusz KULIK
Rafael LANGNER
Grzegorz LECHOWICZ
Piotr MAKSYMIAK
ukasz MALICKI
Sebastian MIKULA
Filip ORZE EK

Tomasz RYK
Markus STRYI
Mateusz STUDZI SKI
Kacper SZCZEPA SKI
Dawid SZKOP
Patryk SZWAJNOCH
Tomasz WI NY
Tomasz WITEK

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Zbigniew Gawrylin – 4,4
Damian Glados – 4,3
Markus Stryi – 4,3
Dawid Szkop – 4,3
ukasz Cha das – 4,1
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Publiczna Zasadnicza Szko a Zawodowa Nr 2
Absolwenci

Klasa III a

Wychowawca: Robert URBANIK

zawód: mechanik pojazdów samochodowych
ukasz Szymon BALIJ
Mateusz CYRULICZEK
Rafa DOBRUCKI
Mateusz FIRLUS
Martin GATZKA
Tomasz G OWACKI
a ej GRECKI
Beniamin HILLA
Szymon HUNCZA
Piotr KARO

Tomasz KOMOROWSKI
Micha KOWALSKI
Damian KRZ STEK
Andreas LEMPART
ukasz LITWINIEC
Armin AZIK
Markus MARNY
Martin MORAWIEC
Pawe NIE WIEC
Marcin OLEJNIK

Rafa POGRZEBA
Patryk SALA CZYK
Michael SLABY
Patryk S OWIKOWSKI
ukasz SUCHANEK
Tomasz SURA
Beniamin SZUBERT
Kamil TOMALA

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Rafa Pogrzeba – 5,1
Patryk S owikowski – 4,5
Rafa Dobrucki – 4,5
Martin Gatzka – 4,5
Patryk Sala czyk – 4,1
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Klasa III bs

Wychowawca: Zdzis aw YMA CZYK

zawód: blacharz samochodowy
Mateusz HUCALUK
Krystian KNOSALA

Sebastian LOCH
Micha MO D E

Robert SOWA
Leszek SZEWCZYK

zawód: lusarz
Maciek BOBROWSKI
Maciej BORUCH
Patryk DUBI SKI
Henryk JOSEK
Mateusz KACZYBURA
Grzegorz KOKOT

Mariusz KRETOWICZ
Wojciech KURASIEWICZ
Marcin MAREK
Bogdan MASNYK
Pawe MICHALSKI
Rafa PAWLETA

Rafa REICHEL
Dawid WIESZO EK
Donat ZIELI SKI
Mateusz
NIERUK

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Rafa Pawleta – 4,3
Grzegorz Kokot – 4,2
Sebastian Loch – 4,1
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Klasa III c

Wychowawca Tomasz OLBI SKI

zawód: mechanik pojazdów samochodowych
Grzegorz BADECKI
ukasz BA KOWSKI
Piotr BA KOWSKI
Arkadiusz BARTOSIEWICZ
Jakub BRONOWICKI
Tomasz CICHO
Adrian DRUNG
Mateusz DZIUK
Mariusz GAPSKI
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Damian GLAGLA
Patryk HERMANZA
Krzysztof KACHEL
Marcin KARDELA
Dawid KARWAT
Patryk KLEPART
Adrian KOTULA
ukasz LOKAJ
Sebastian MA EK

Andrzej MUCHA
Denis NIEDZWIEDZ
Tomasz PR DKI
Adam ROSI SKI
Tomasz RZ D
Adam SZA ATKIEWICZ
Marcin SZWAGIEL
ukasz WENZEL
Tomasz WOJTCZYK

Absolwenci w roku szkolnym 2010/2011

Klasa III me

Wychowawca: Ryszard OSTROWSKI

zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
Kamil DOBROWOLSKI
Sebastian GALUS
Kamil KONDRACKI
Andrzej KUBIAK
Marcin LASKOWSKI

Mateusz MAKULIK
Marek MARKIEWICZ
Micha MA LANKIEWICZ
Krystian NIESTROJ
Rafa STOJKO

Dawid SYGULKA
Tomasz WIESIO EK
Piotr WITASZEK
Piotr ELAZNY

zawód: monter mechatronik
Marcin ADAMSKI
ukasz BRY A
Pawe DURA

ukasz UCZAK
Adrian MATUSZEK
Piotr NACZY SKI

Mateusz PUSTELNIK
Damian RUTA
Tomasz WASIELEWSKI

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Rafa Stojko – 4,6
Kamil Kondracki – 4,3
ukasz uczak – 4,3
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Uczniowie klas drugich
Klasa II a

Wychowawca: Andrzej GUZIK

zawód: mechanik pojazdów samochodowych
Daniel ADAMSKI
Martin BALDY
Piotr CZAPLICKI
Mateusz CZECH
Fabian DANIEL
Jaros aw FELEDYK
Jakub FIKUS
Rafa GAMBIEC
Tomas GLOBISZ
Tomasz GREGORCZYK
Krzysztof GRUSZKA

Mariusz JO CZYK
Klaudiusz JUCHA
Kamil KATZY
Tomasz KLUCZNY
Przemys aw KRAWIEC
Dominik KROK
Krzysztof LAKOTA
Dominik UKASIK
Kamil MAME KA
Marcin MECHWI SKI
ukasz OLSZOWY

ukasz PIECHACZEK
Damian PIKOS
ukasz PILARSKI
Mateusz PILOT
Wojciech PORADOWSKI
Tomasz REINERT
Grzegorz STA CZAK
ukasz SZNOBER
Micha WAC
Piotr WALESKA
Mateusz WOJCIECHOWSKI

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Klaudiusz Jucha – 5,1

Klasa II bms

Wychowawca: Marzena SKRZYNIARZ

zawód: lusarz
Daniel BUCHMAN
Denis FIRLUS
Tomasz HASTEROK

Michael KURDA
Dawid MATHEA
Pawe NOWACZEK

Marek RAJCA
awomir STOHANDEL

Daniel GAJDA
Tomasz KESSLER
Nikolas KNOSALA
Piotr KOZUBEK

Sebastian KRÓL
Patryk MRÓZ
Mariusz ROSIEK

zawód: monter mechatronik
Artur BROL
Rafa CICHOWSKI
Jakub CZARNECKI
Maciej FARON

zawód: blacharz samochodowy
Dawid CZOLLEK
Sebastian KANIA
Patryk PAJ K

Adrian SZEWCZYK
Martin URBACKA
Dawid WEINHOLD

Adam WIECZOREK
Kamil WOCKA
Wojciech ZAPA A

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Nikolas Knosala – 5,1
Pawe Nowaczek – 4,3
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Klasa II ce

Wychowawca: Piotr BIELAMOWICZ

zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
Robert BLOSCZYK
Szymon CIECIURA
Jerzy CIEPIELA
Marcin GIESA
Sebastian JANECZKO

Grzegorz WALAS
Fabian WERETCZUK
Dawid WOCKA

Mateusz LASKOWSKI
Florian LEIBIG
Pawe NAROLSKI
Marcin PYTEL
Daniel SZYNDLER

zawód: mechanik pojazdów samochodowych
Kamil DOBOSZ
Adrian GO OMB
Bernard KLIK
Tomasz KOSIARA
Micha KOSZYKA

Micha NIKOLAJCZYK
Mark NOWAK
Aleksander PAMPUCH
Mateusz SAD O
Marek WI CEK

Franciszek KUKULA
Kamil MILCZAREK
ukasz MILLER
Kamil MOLENDOWSKI
Adrian MORAWIEC

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Fabian Weretczuk – 4,4

Uczniowie klas pierwszych
Klasa I a

Wychowawca: Katarzyna FRONT

zawód: mechanik pojazdów samochodowych
Sebastian BROMA
Sebastian CYBULSKI
Pawe CZERENDA
Gracjan DOBOSZ
Piotr GRÓDECKI
Marcin GRUSZKA
Sebastian HENNEK
Bart omiej JAROCKI
Sebastian KALETA

Sebastian KLAK
Patryk KONIARSKI
Denis LABUZGA
Damian LUBCZYK
ukasz MATEJA
Marcin MIKOLASZ
Robert MORZYK
Piotr MROSS
Jonasz NIKODEM

Jacek ORLIK
Bartosz PISARSKI
Mateusz PORADA
Damian SAD O
Sebastian SERAFIN
ukasz SKRZYCZYK
Krystian SOROWKA
Martin SZYMANIEC
Andrzej WALU

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Damian Lubczyk – 4,1
Jonasz Nikodem – 4,1
Klasa I cm

Wychowawca: Irena MAZUREK

zawód: mechanik pojazdów samochodowych
Jacek CHRAB SZCZ
Stanis aw CWARNO
Patryk DO GANIUK

Dawid GRZYSKA
Krzysztof GURBIERZ
Marcus H DZEL

Patryk JAKUSZ
Adam JEDNOROK
Patryk KLOSA
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Aleksander KRAKOWIAK
Krystian LINKE
Dawid OBOZIAK
Rados aw NOWAK

Joachim POLLOK
Mateusz PRUS
Grzegorz SAJDAK
Krzysztof SLEZIONA

Adrian STASIAK
Krzysztof WESO Y
Denis WOJTCZYK

zawód: monter mechatronik
Rados aw DUSZY SKI
Dominik GRALA
Rafa JANICKI
Piotr KALINER
Rafa KO ODZIEJ

Klasa I es

Mi osz ASKAWSKI
Damian MIENTUS
Adrianna OGRODNIK
Sebastian REGIEC
Kamil SKOLIK

Pawe SROKOSZ
Mieszko SZUSTER
Damian WIECZOREK
Piotr WI NIEWSKI

Wychowawca: Beata AWROWSKA

zawód: elektromechanik pojazdów samochodowych
Aleksander ADAMIEC
Rafael FILA
Marek GIZA
Mateusz GRZESCHIK
Szymon HRYNIEWICZ

Rafa KOZIELSKI
Micha KRUKOWSKI
Micha KUNERT
Patryk MARCINKOWSKI
ukasz MAZURKIEWICZ

Markus MITSCHKA
Norbert PRZYBY A
Arkadiusz SOWADA

Daniel KOSIK
Krzysztof PAW OWSKI
Rafa PIECHACZEK

Szymon TYMKÓW

zawód: lusarz
Aleksander FIKUS
Grzegorz FOSZNER
ukasz GRZYSZCZOK

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Markus Mitschka – 4,9
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Uzupe niaj ce Technikum Mechaniczne dla Doros ych
Absolwenci

Klasa III C UTMD

Opiekun: Janusz KARPI SKI

zawód: technik pojazdów samochodowych
Mateusz AMBICKI
Sebastian BROL
Damian BRY KA
Karol BRZEZINA
Daniel CYRYS
Grzegorz DERNBACH
Kamil GAJDA
Dariusz GOLOMB
Damian GO OMB
Marek GRYC
Grzegorz HA EK

Mateusz HUMPA
Arkadiusz KACZMAREK
Tomasz KNOP
Daniel KRAWCZYK
Daniel KRAWCZY SKI
Jaros aw KULBICKI
Micha LANGOSZ
Krzysztof LAUER
Robert LAUER
Marcin MEDELNIK
Jakub MIKULA

Daniel MUCHA
Rafa PALMER
Krzysztof PIETRUSZKA
ukasz RES
Dominik SIKORA
Arnold SOKALSKI
Sebastian SPYRA
Sebastian STA
Andrzej SURMA
Marcin SZWACH
Tomasz WYGIERA
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Uczniowie klasy drugiej
Klasa II C UTMD

Opiekun: Barbara KANTORSKA

zawód: technik pojazdów samochodowych
Jakub Andrzej B CZKOWSKI
Mateusz BROS AWSKI
Andrzej Marek CZUPALA
Mateusz Jan DUDA
Emil FILIPOWSKI
Mateusz Klaudiusz HOLEWA
Robert Micha KAMPA
Damian KANIA
Adam Wojciech KASPRZAK

Pawe Mateusz PIETRAS
Mateusz ukasz PSYK
Pawe Antoni SKRZYPCZYK
Marcin SPRANCEL
Piotr STONOGA
Tobiasz Pawe WIENTEK
Szymon Piotr WIECZOREK
Robert WYSZKA

Rafa Jacek KASSNER
Marcin Andrzej KILISZ
Tomasz Ryszard KOKOT
Grzegorz KONDZIELA
Artur Sebastian KRAFCZYK
Arkadiusz MARZODKO
Micha Bernard MOCH
Mateusz MOCZKO
Grzegorz Seweryn NIEDZIEJKO

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Marcin Andrzej Kilisz – 4,4

Uczniowie klas pierwszych
Klasa I AM UTMD

Opiekun: Janusz KARPI SKI

zawód: technik mechanik
Kamil BORKOWSKI
Andrzej BRYSZ
Krystian D BOWSKI

Dawid HAJDUK
Tomasz MAJER
Adam RYGO

Robert STYRA
Micha WISTUBA

Kamil MRÓZ
Mateusz SOWA
Mateusz SZAJA
Mateusz TOMECZEK

Krzysztof TOPÓR
Damian WATZLAW

zawód: technik mechatronik
Pawe DWORAKOWSKI
Krzysztof DZIKOMSKI
Alexander JANISZEWSKI
Jakub KAJC
Klasa I C UTMD

Opiekun: Antonina ZOWORKA-SUWA A

zawód: technik pojazdów samochodowych
Dawid APOSTEL
Adam BALIJ
Rafa BARCZYK
Wojciech BIAS
Marek BIELA
Andrzej GAIDA

62

Damian G OWI SKI
Mateusz GRALA
Marcin HALUPCZOK
Szymon HRYCAJ
Andrzej JASI SKI
Dawid KACZMAREK

Damian KLOTKA
Robert KOBIO KA
ukasz KOSSAK
Krystian KRAWCZYK
Krzysztof KUPCZYK
Marcin MATYSIK

Uczniowie w roku szkolnym 2010/2011

Grzegorz MIEDZIAK
Grzegorz MOJ
Adrian MUROWSKI
Patryk PASTERNAK
Amadeusz PIEKORZ
Maciej PISULA

Marcin SKRZYPCZYK
Damian SMOLARCZYK
Damian SOBO
Piotr SZADY
Krzysztof TROCHA
Mateusz WALASZEK

Daniel WICHER
Jan WIDERA
Mark WIECZOREK
Mariusz WOJTALLA

Najlepsze wyniki w nauce ( rednia ocen powy ej 4,0)
Wojciech Bias – 4,01

ROBERT URBANIK
Rady nie od parady
Wiele lat przepracowanych w szkole i tysi ce godzin z uczniami daj spore
do wiadczenie i upowa niaj do pewnych uogólnie oraz podsumowa , które
mog okaza si przydatne, zarówno dla nauczycieli rozpoczynaj cych karier ,
jak i dla ich uczniów. Oto wi c mój baga do wiadcze , spisany jako skrócony
poradnik prze ycia w szkole dla ucznia i nauczyciela.
Rady dla ucznia
Pami taj, e nauczyciel wie lepiej, a jak nie wie, to lepiej eby o tym nie
wiedzia !
Je li ci gasz na klasówkach, ci gasz z Internetu, nie dziw si , e którego dnia twój ojciec te ci gnie – pas.
Wybieraj najskuteczniejsz i w a ciw metod nauki. Ca owanie si
z dziewczyn nie jest najw a ciwsz metod nauki j zyków obcych.
Powtarzaj cz sto to, czego nauczy e si w klasie. Ale lepiej nie powtarzaj od razu ca ej klasy!
Je li po powrocie ze szko y bierzesz si w pierwszej kolejno ci ZA
DANIE obiadowe, to w drugiej kolejno ci przypomnij sobie, e by o te
ZADANIE domowe.
LEK, KTÓRY pomo e ci na j zyku polskim? LEKTURY.
Je li nie uczysz si ca y semestr a potem wszystko ZDAJESZ, to tylko
ci si ZDAJE, e czego si t drog nauczysz.
Nie ma rzeczy nie do nauczenia, s natomiast uczniowie nie do rzeczy.
Je li nauczyciel pyta, jaki ostatnio by temat lekcji, lepiej nie odpowiadaj: „nudny”.
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Ma gorzata Gajda
(24 IV1969–4 X 2010)
Znów jedno serce przesta o bi ,
Znów w ludzkim oku kr ci si za
Przerwa a s ab ywota ni
mier , której ziemia go cin da

Urodzi a si 24 kwietnia 1969
roku w Opolu. Prac zawodow
rozpocz a w 1984 roku w Zak adach Przemys u Dziewiarskiego
„Opolanka” w Dylakach. W trakcie
pracy zawodowej uko czy a Zasadnicz Szko Zawodow w Zespole Szkó Hutniczo-Mechanicznych w Ozimku (1987 r.) i Liceum
Ogólnokszta c ce dla Pracuj cych
w Zespole Szkó im. Prymasa Tysi clecia Stefana Kardyna a Wyszy skiego w Opolu (1997 r.).
W roku 1988 zosta a pracownikiem Cementowni „Odra” w Opolu, a w
1989 roku przesz a za porozumieniem stron do pracy w Zespole Szkó
Mechanicznych w Opolu. W szkole tej przepracowa a do 15 sierpnia 2010
roku jako starszy referent ds. uczniowskich i administracji.
Za wyró niaj c postaw pracownicz oraz osi gni cia w pracy zawodowej otrzymywa a wielokrotnie Nagrod Dyrektora Zespo u Szkó .
Pogodna, u miechni ta, mi a, serdeczna, kole e ska by a lubiana przez
wspó pracowników.
Tak bardzo chcia a y . Ci ka i okrutna choroba nie pozwoli a czterdziestojednoletniej „GOSI” spe ni wszystkich osobistych zamierze .
4 pa dziernika 2010 roku o godz. 22.40 serce przesta o bi . Jej mier
to nieod owana i bolesna strata dla m a Krzysztofa, synów, wspó pracowników, przyjació , s siadów i znajomych.
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Pozostawi a
po sobie wiele
dobrych wspomnie i yczliw pami .
Na miejsce
ostatniego spoczynku odprowadzili j liczni przyjaciele z
Zespo u Szkó
Mechanicznych
w Opolu.

FRANCISZEK DZIONEK
BOGUS AW JANUSZKO

Denis Czech
(17 X 1991–4 V 2011)
pieszmy si kocha ludzi,
tak szybko odchodz .
Jan Twardowski

4 maja 2011 roku, chwil po
godzinie 7, w wypadku samochodowym zgin nasz kolega. Mia
wiele marze i planów do spe nienia. Jednym z nich by o zdanie matury.
Pokona wiele trudno ci, by do
tego egzaminu przyst pi . Jesieni
2010 roku uleg powa nemu wypadkowi, po którym czeka go d ugi okres rehabilitacji.
Nadrobienie zaleg o ci wymaga o od Denisa ogromnego wysi ku
i samozaparcia. Poradzi jednak sobie.
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Dzie , w którym mia o si zrealizowa jedno z jego marze , okaza si
dniem tragicznym dla Niego i Jego najbli szych.
Nie ma s ów
agodz cych ból.
Uroczysto ci pogrzebowe odby y
si 7 maja 2011
roku w ko ciele
pw. w. Szczepana w Brynicy.
W ostatnim poegnaniu licznie
wzi li udzia uczniowie i nauczyciele ZSM.
Denisie! B dzie nam brakowa o Ciebie, Twojego yczliwego u miechu i pogody ducha. Na zawsze pozostaniesz w naszej pami ci.
Koledzy i nauczyciele
Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu

Jakub Ostrowski
(2 X 1991–28 V 2011)
Ta tragiczna wiadomo dotar a
w ci gu kilku godzin do niemal
wszystkich jego znajomych – Kuba
Ostrowski nie yje. Wi kszo do
dzi nie mo e pogodzi si ze
wiadomo ci , e „Ostrego”, radosnego i pe nego ycia, ju nie spotkaj .
Od 2007 do 2010 roku Kuba
ucz szcza do Publicznego Technikum Nr 4 Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu, najpierw do
klasy I CD, a od klasy drugiej do
ABD (specjalno diagnostyka samochodowa).
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W nowej klasie znalaz kolegów i przyjació , a jego otwarto na innych sprawia a, e znali go w szkole wszyscy. Do tej popularno ci przyczynia y si sukcesy sportowe – Kuba by znakomitym d udok , odnosz cym sukcesy w Polsce i za granic . Jego ulubion dyscyplin sportow
by o jujitsu, a do najbardziej znacz cych sukcesów Kuby nale y:
III miejsce w Pucharze Polski M odzie owym w jujitsu (2008 r.);
III miejsce w Pucharze Polski Seniorów w jujitsu (2008 r.);
III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Grecji w judo (2009 r.).
Przyk ad Jakuba pokaza , e mo na czy nauk i uprawianie sportu
na wysokim poziomie. W naszej szkole zosta on uhonorowany w Plebiscycie na Najlepszego Sportowca Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu, a w 2010 roku tytu em „Sportowego Przyjaciela Szko y” uhonorowano
ojca Jakuba – Jerzego Ostrowskiego.
Radosnego i pe nego ycia Kub b dziemy pami ta przez d ugie lata.

ALEKSANDRA NOWOSIELSKA
mgr Lothar Kubik
(23 II 1935–3 VI 2011)
Ogromny smutek towarzyszy
po egnaniu 7 czerwca 2011 roku
na opolskim cmentarzu komunalnym zas u onego nauczyciela Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu mgr. Lothara Kubika, jeszcze
nie tak dawno charakterystycznym,
spr ystym krokiem przemierzaj cego ulice miasta.
Z serdecznym u miechem i tak
typow dla niego yczliwo ci
dzieli si ze znajomymi w asnymi
sprawami, cierpliwie ws uchiwa
si w problemy innych. Wra liwy,
otwarty, cieszy si wielkim autorytetem i szacunkiem w rodowisku o wiatowym naszego miasta
Dynamiczny, o wielu pasjach, by wzorcem dla swoich wychowanków. Do dzisiaj, mimo up ywu lat, pami o Nim trwa w pi knej legendzie Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu.
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Urodzi si 23 lutego 1935 roku w Raciborzu. W rodzinnym mie cie
uko czy edukacj podstawow , nast pnie w 1954 roku z o
egzamin
maturalny w raciborskim Technikum Mechanicznym. W okresie nauki
szkolnej reprezentowa barwy Szkolnego Klubu Sportowego „Zryw” Racibórz, nale do najlepszych m odych lekkoatletów w Polsce, przez wiele lat osi gni te przez niego rezultaty na dystansach od 100 do 400 metrów by y rekordami Polski w kategorii juniorów, a tak e rekordami
Opolszczyzny wszystkich kategorii wiekowych.
Lata 1954–1957 to czas pracy zawodowej na stanowisku technika mechanika w raciborskich przedsi biorstwach – l skich Zak adach Przemyu Cukierniczego „ l zak” i w Wojewódzkich Zak adach Przemys u
Mi snego. Równolegle jako instruktor lekkiej atletyki prowadzi zaj cia
sportowe w klubie „Spójnia” Racibórz.
W roku 1957 podj studia w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu,
zwie czone zdobyciem w 1963 roku dyplomu magistra fizyki. W czasie
studiów reprezentowa barwy AZS WSP Opole, wielokrotnie by akademickim mistrzem Polski w konkurencjach lekkoatletycznych.
Prac nauczycielsk podj bezpo rednio po uko czeniu studiów, zosta nauczycielem w Zespole Szkó Zawodowych nr 2 w Opolu (obecnie
Zespó Szkó Mechanicznych) i szkole tej pozosta wierny do czasu przejcia na emerytur w 1988 roku. W trakcie pracy zawodowej uko czy Podyplomowe Studium Fizyki w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Nowym S czu (1978 r.).
Nale do wyró niaj cych si nauczycieli Zespo u Szkó Mechanicznych. Oceniaj c w 1980 roku jego prac zawodow , ówczesny dyrektor
Zespo u Szkó mgr in . Franciszek Dzionek napisa :
„Posiada wzorowe przygotowanie merytoryczne i metodyczne. Wyró nia si dobrym przygotowaniem kandydatów na studia wy sze. Wykazuje wiele troski o systematyczne wzbogacanie pracowni fizycznej w nowoczesne pomoce naukowe, korzysta w tym zakresie z pomocy pracowników naukowych opolskiej Wy szej Szko y Pedagogicznej. Jest bardzo dobrym wychowawc zespo u klasowego i opiekunem uczniowskiego Samorz du Szkolnego”.

By równie wieloletnim opiekunem Szkolnej Agencji Fotograficznej.
Pod jego kierunkiem pierwsze kroki stawiali wybitni w przysz o ci arty ci
fotograficy, m.in.: Marek Maruszak i Jerzy Stemplewski. Nadzorowa
prac szkolnych zespo ów kronikarskich, dostarcza do kronik szkolnych
zestawy zdj ilustruj cych codzienne, bogate ycie spo eczno ci Zespo u
Szkó Mechanicznych. Zapraszany by wraz ze swoimi podopiecznymi do
obs ugi fotograficznej imprez miejskich i wojewódzkich. Wiele czasu powi ca na organizacj szkolnych i miejskich imprez sportowych.
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Mia wielkie zas ugi w organizacji ró norodnych form wypoczynku
dzieci i m odzie y. Na zlecenie opolskich zak adów pracy kierowa licznymi grupami uczniów wypoczywaj cych w okresie wakacji letnich i zimowych w najpi kniejszych miejscowo ciach naszego kraju. By autorem
lub wspó autorem oryginalnych metod wychowania m odzie y cz cych
aktywny wypoczynek i rekreacj z prac spo ecznie u yteczn na rzecz
danego rodowiska.
By aktywnym cz onkiem Polskiego Zwi zku owieckiego. Dzi ki
wietnej znajomo ci j zyków obcych wspó pracowa z polskimi biurami
podró y, które powierza y mu prowadzenie specjalistycznych grup zagranicznych turystów.
Za wybitne osi gni cia w pracy zawodowej odznaczony zosta Z otym
Krzy em Zas ugi i Z ot Odznak Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego.
Otrzyma Nagrod Ministra O wiaty i Wychowania oraz Nagrod Opolskiego Kuratora O wiaty. Posiada liczne wyró nienia i odznaki sportowe,
bran owe i regionalne.

Pochowany zosta w Opolu. W uroczysto ci pogrzebowej uczestniczy
poczet sztandarowy i dyrektor Zespo u Szkó .

JERZY DUDA
FRANCISZEK DZIONEK
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pp k W adys aw Kowalik
(19 IV 1927–9 VI 2011)
Urodzi si w K pielach Wielkich, w rodzinie ch opskiej. W latach 1948–1951 ucz szcza do Oficerskiej Szko y Piechoty Nr 1. W roku 1960 zda matur w Technikum
Ekonomicznym w Z ocie cu. Nast pnie uko czy w 1961 roku Kurs
doskonalenia oficerów w Rembertowie k. Warszawy. W roku 1966
otrzyma awans na szefa wydzia u
poboru w Wojewódzkim Sztabie
Wojskowym w Opolu.
Pracowa tam do przej cia na emerytur – w stopniu podpu kownika –
w pa dzierniku 1980 roku.
W roku 1976 uko czy Wy sze Studia Zawodowe w zakresie administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Boles awa
Bieruta we Wroc awiu, a w 1987 roku studia w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu, uzyskuj c dyplom magistra historii.
Od pa dziernika 1979 roku by nauczycielem przysposobienia obronnego w Zespole Szkó Mechanicznych, od 1 wrze nia 1980 roku zatrudniony zosta tam na pe nym etacie. Mimo e w szkole pracowa krótko,
zawsze z wielkim szacunkiem wyra
si o szansie yciowej, jak by a
dla niego praca z m odzie . Jak sam mówi , by to dla niego najpi kniejszy i najbardziej satysfakcjonuj cy okres w jego yciu zawodowym, tym
bardziej, e ta przygoda zdarzy a si ju na emeryturze. Powiada – jak
wspomina córka – i by o to „drugie ycie W adys awa”. Zawsze chcia
mie syna, lecz urodzi y mu si trzy córki. Praca w szkole, gdzie ucz si
ównie m czy ni, to by o jak wychowywanie w asnych synów. Zreszt
z wieloma uczniami utrzymywa kontakt ju po zako czeniu ich edukacji.
Od 5 stycznia 1985 roku przeszed do Wydzia u Kultury i Sztuki w Urz dzie Wojewódzkim, na stanowisko specjalisty ds. ochrony zabytków
kultury na wypadek wojny. Opracowa wówczas wzorcow dokumentacj
dotycz c sposobu ukrycia dóbr kultury na wypadek konfliktu zbrojnego.
Od 1 sierpnia 1988 roku do ko ca 2000 roku pracowa w prywatnym biurze podró y „Sindbad”.
Aktywnie dzia najpierw w Zwi zku By ych
nierzy Zawodowych,
jako skarbnik w Kole nr 7 w Opolu oraz wiceprezes Zarz du Wojewódz-
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kiego od czerwca 1981 roku do listopada 1986 roku, a nast pnie w Zwi zku Bojowników o Wolno i Demokracj , gdzie od kwietnia 1989 roku do
31 grudnia 2000 roku pe ni funkcj prezesa Ko a nr 4. W styczniu 2002
roku zosta przyj ty do Zwi zku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej imienia Marsza ka Józefa Pi sudskiego, jesieni 2002 roku zosta
wybrany na prezesa Ko a nr 1, a 29 maja 2004 roku – na prezesa Oddzia u
Wojewódzkiego tego zwi zku. Funkcj t sprawowa do 19 kwietnia
2008 roku (81 urodziny). Zmar 9 czerwca 2011 roku w Opolu.
Uhonorowany zosta licznymi odznaczeniami pa stwowymi, w tym:
Krzy em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z otym Krzy em Zaugi RP, Krzy em Partyzanckim, Medalem Zwyci stwa 1945 roku, Z otym, Srebrnym i Br zowym Medalem Si y Zbrojne w S u bie Ojczyzny,
otym, Srebrnym i Br zowym Medalem Za Zas ugi dla Obronno ci Kraju oraz Z otym i Srebrnym Medalem Za Zas ugi dla Zwi zku Oficerów
Rezerwy RP im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego, Medalem Pami tkowym
nierzy i Oficerów Rezerwy RP, Medalem X-lecia
Zwi zku By ych
Towarzystwa Wiedzy Obronnej.
HALINA
A – córka
BOGUS AW JANUSZKO

mgr Wanda Pasiecznik
(6 VIII 1929–16 VII 2011)
egnaj c na cmentarzu komunalnym
w Opolu zmar , wielce zas u on nauczycielk mgr in . Bogus aw Januszko – dyrektor Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu – powiedzia , e mgr Wanda Pasiecznik, której dzisiaj towarzyszymy w ostatniej drodze, pozostanie we wdzi cznej pami ci nauczycieli szko y i naszego miasta,
w pami ci pokole uczniów ko cz cych
Technikum Mechaniczne jako wzór pedagoga – wychowawcy, osoby serdecznie yczliwej dla wszystkich – bez wyj tku –
uczennic i uczniów.
Przemawiaj cy w imieniu kole anek i kolegów mgr in . Jan Surówka
– absolwent Technikum Mechanicznego z 1976 roku – jeden z najwybitniejszych w Polsce specjalistów w dziedzinie energii odnawialnej, ze
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wzruszeniem wspomina lata sp dzone w szkole i wielk dobro „swojej”
wychowawczyni, nios cej uczniom „serce na d oni”, wspomagaj cej podopiecznych w najtrudniejszych sytuacjach szkolnych, wietnie wspó pracuj cej z rodzicami, maj cej dla ka dego s owa otuchy, pami o Niej
trwa b dzie w legendzie i historii Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu przez wiele, wiele lat.
Wanda Pasiecznik urodzi a si 6 sierpnia 1929 roku w Siedlcu (pow.
Bochnia, ówczesne woj. krakowskie). Po uko czeniu edukacji podstawowej w rodzinnej miejscowo ci wst pi a do Liceum Pedagogicznego w Krzeszowicach (woj. krakowskie). Uko czy a je w 1950 roku i nakazem pracy
skierowana zosta a do Szko y Podstawowej w Libi u Ma ym ko o Chrzanowa (woj. krakowskie).
W latach 1951–1957 pracowa a w wojewódzkich instancjach organizacji m odzie owych w Krakowie, Szczecinie i w Opolu. W roku 1957
powróci a do zawodu nauczycielskiego, podejmuj c obowi zki nauczyciela wychowawcy w M odzie owym Domu Kultury w Opolu. W roku
1960 otrzyma a nominacj na stanowisko podinspektora szkolnego, nast pnie kierownika Referatu Kadr w Wydziale O wiaty i Wychowania Powiatowej Rady Narodowej w Opolu. W trakcie pracy zawodowej uko czy a w 1965 roku studia magisterskie z zakresu historii w Wy szej Szkole Pedagogicznej w Opolu.
W roku 1966 przesz a do pracy w Zespole Szkó Zawodowych nr 2
w Opolu (obecnie Zespó Szkó Mechanicznych). Ucz c historii i wychowania obywatelskiego w Technikum Mechanicznym, pracowa a w tej
szkole do czasu przej cia na emerytur w 1984 roku, a potem do 1988 roku zatrudniona by a w niepe nym wymiarze godzin.
By a znakomit , twórcz nauczycielk , wci z pasj poszukuj c nowych, atrakcyjnych dla uczniów rozwi za . Nauka historii w tamtych latach nie by a spraw prost , wymaga a ogromnej wiedzy i wielkiej kultury
osobistej. Umia a mgr Wanda Pasiecznik dobrze pogodzi zapisy w obowi zuj cych programach nauczania z tym, aby swoim wychowankom
przekaza autentyzm wydarze historycznych bez indoktrynuj cego komentarza. Ten tak wa ny pragmatyzm pedagogiczny zyskiwa Jej wielki
szacunek, szczególnie w ród uczniów klas najstarszych.
Pi knie uczy a, ale mo e jeszcze pi kniej wychowywa a. Dla swoich
podopiecznych zawsze mia a czas, nawet w tak zwanych „beznadziejnych” sytuacjach potrafi a wskaza drog do mo liwie dobrego rozwi zania okre lonego problemu. Nie atwo by o Jej w yciu, i dlatego tak wiele
trudu po wi ca a, by „swoim dzieciom” – jak mówi a o uczniach powierzonych opiece wychowawczej – us a drog yciow ró ami. Nie jest
przypadkiem, e wi kszo z nich uko czy a studia wy sze w renomowa-
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nych uczelniach, by potem obj odpowiedzialne stanowiska w opolskich
i w polskich przedsi biorstwach, instytucjach i uczelniach. Do ostatnich
chwil ycia utrzymywa a ze swoimi wychowankami korespondencyjny
i osobisty kontakt, cz sto wzajemnie si odwiedzali.
Dla zdynamizowania procesu nauczania zaprojektowa a i zorganizowa a w „Kasprowiczówce” wzorcow pracowni historyczn , jedn z najciekawszych na Opolszczy nie, przyje d ali do niej nauczyciele z ca ego
województwa, a nawet kraju, i korzystaj c z yczliwo ci opiekunki pracowni zbierali informacje, by potem na miejscu wdro y je do w asnej
codziennej pracy.
Uczy a, a jednocze nie swoim do wiadczeniem dzieli a si z innymi,
by a autork lub wspó autork kilkunastu opracowa metodycznych opublikowanych m.in. w: „Kwartalniku Nauczyciela Opolskiego”, „Wychowaniu Obywatelskim”, „Historii w Szkole”. Publikacje te znajdowa y szeroki odd wi k w kraju. By a zapraszana do prowadzenia specjalistycznych zaj z nauczycielami i studentami historii. Prowadzona przez Ni
Szkolna Izba Tradycji zdoby a w latach siedemdziesi tych XX wieku
pierwsze miejsce w kraju.
Za wybitne osi gni cia w pracy zawodowej zosta a odznaczona Krzyem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z otym Krzy em Zas ugi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z ot Odznak Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego. Otrzyma a Nagrod Ministra O wiaty i Wychowania
oraz Nagrod Opolskiego Kuratora O wiaty i Wychowania.
Na l sk Opolski
przyby a z Ziemi
Krakowskiej, swoje
losy zawodowe i osobiste zwi za a z Opolem, uzna a je za
swoje. Miastu temu
odda a swoje talenty,
swoje serce, swoj
m dro . Do ostatnich chwil ycia miastu temu pozosta a
wiern .
Spocz a na cmentarzu w Opolu.

JERZY DUDA
FRANCISZEK DZIONEK
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Certyfikaty uczestnictwa w programie
„Innowacyjna Szko a Zawodowa II”

Klasa III C Technikum (wychowawczyni mgr Izabela Bia ek)
z dyrektorem Zespo u Szkó mgr. in . Bogus awem Januszk

Klasa I C Technikum (wychowawczyni mgr Bo ena Kantorska)
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Wa niejsze wydarzenia w roku szkolnym 2010/2011
2010
1 wrze nia – w auli szkolnej odby o si uroczyste rozpocz cie roku
szkolnego 2010/2011. Prowadzi je
dyrektor Zespo u Szkó mgr in .
Bogus aw Januszko. W inauguracji
uczestniczy Marek Grus, szef
Serwisu firmy Vip Car Opole, który wr czy nagrody dla najlepszych
uczniów Zespo u Szkó .
7–10 wrze nia – Samorz d Uczniowski zgodnie z tradycj zorganizowa gie d podr czników, która cieszy a si bardzo du ym zainteresowaniem.
Uczniowie, a tak e rodzice
ch tnie kupowali i sprzedawali
podr czniki lub wymieniali si
nimi. Ze wzgl du na du e zainteresowanie Samorz d przed ukiermasz o kolejny tydzie .
Dzi ki gie dzie ksi ek mo na
by o zaoszcz dzi lub zarobi
sporo pieni dzy.
12–14 wrze nia – uczniowie Ko a Sportów Motorowych wraz z opiekunami mgr. Markiem Pacionem i mgr. in . Czes awem Cebull brali udzia w wycieczce, podczas której pasjonowali si rywalizacj czo owych
europejskich zawodników rallycrossowych na torze wy cigowym w S omczynie ko o Warszawy, a ponadto zwiedzili Muzeum Motoryzacji w Warszawie oraz ruiny zamków w Olsztynie i Ogrodzie cu.
13 wrze nia – uczniowie klas czwartych uczestniczyli w Opolskim
Salonie Maturzystów, zorganizowanym przez Politechnik Opolsk . Maturzy ci i nauczyciele mogli zapozna si z najnowsz ofert edukacyjn
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wy szych uczelni, zdoby wiele cennych materia ów i informatorów, porozmawia z przedstawicielami szkó , pozna kierunki studiów i zasady
przyj w roku akademickim 2011/2012.
20 wrze nia – w auli szkolnej odby si pierwszy w nowym roku szkolnym poranek
muzyczny. Kolejne organizowano co miesi c.

21 wrze nia – w indywidualnych biegach prze ajowych miasta Opola
szkó ponadgimnazjalnych, rozgrywanych na dystansie 2000 m, Marek
Kokot (kl. I AD Technikum) zaj IV miejsce w roczniku 1993 i uzyska
awans do startu wojewódzkiego.
4 pa dziernika – uczniowie
klas I E, I AB i I C Technikum
wzi li udzia w wycieczce do
Drezna. Opiekunami byli mgr
Iwona Majek-Wi niowska, mgr
Bo ena Kantorska i mgr Ryszard Ostrowski.

5 pa dziernika – w auli Zespo u Szkó odby y si miejskie
obchody rocznicy Porozumie
Sierpniowych. Prezentacja multimedialna „Jan Pawe II – Papie Wolno ci i Solidarno ci”,
przygotowana przez uczniów
Zespo u Szkó , nagrodzona zosta a gromkimi brawami.
6 pa dziernika – na wyspie Bolko przeprowadzono „Bieg Pierwszaka”, zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Wy onio-
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no zwyci zców w poszczególnych klasach oraz trzech najlepszych biegaczy w Zespole Szkó .
7 pa dziernika – na zorganizowanej przez Wydzia O wiaty Urz du
Miasta Opola konferencji z okazji Dnia Edukacji wicedyrektor Zespo u
Szkó mgr Urszula Kowalczyk oraz mgr in . Anna Barucha uhonorowane
zosta y Nagrod Prezydenta Miasta Opola.
12 pa dziernika – klasa IV ABD Technikum wzi a udzia w szkoleniu z zakresu zak adania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej zorganizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.
13 pa dziernika – klasa I C Technikum, wraz z opiekunkami mgr Boen Kantorsk i dr in . Ma gorzat Zakrzewsk , uda a si do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urz du Pracy
w Opolu. Na spotkaniu m odzie ogl da a filmy przedstawiaj ce prac w
poszczególnych zawodach, cie k edukacyjn , jak nale y przej , by
móc dany zawód wykonywa , wymagane cechy psychofizyczne oraz
mo liwo ci zatrudnienia i rozwoju w danym zawodzie.
13 pa dziernika – podczas
akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie zaprezentowali program artystyczny,
którzy szczerze rozbawi nauczycieli i go ci, wykazali si
przy tym du ym zmys em obserwacji oraz sporymi zdolnociami aktorskimi.
19 pa dziernika – w ramach godziny z wychowawc i edukacji kulturalno-artystycznej klasa III AB Technikum wraz z wychowawc mgr Ma gorzat Nowak-Zwoli sk zwiedza a wystaw „Mro kowe mówienie kresk ” w opolskiej Galerii „Na Cyplu”.
20 pa dziernika – odby o si spotkanie dyrektora Zespo u Szkó mgr.
in . Bogus awa Januszki z rodzicami uczniów – przedstawicielami trójek
klasowych. Omówiono m.in. plan finansowy Rady Rodziców na rok
szkolny 2010/2011, udzielono absolutorium Zarz dowi Rady Rodziców
za minion kadencj , po egnano uroczy cie przewodnicz c Komisji Rewizyjnej p. Iren Szur i przyznano jej honorowy tytu „Przyjaciel Szkoy” jako podzi kowanie za aktywny spo eczny udzia w pracach na rzecz
szko y wynikaj cych z pe nienia funkcji w Zarz dzie Rady Rodziców w latach 2006–2010. Uzupe niono sk ad Zarz du Rady Rodziców.
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W dniach 22–24 pa dziernika – delegacja Zespo u Szkó
uczestniczy a w uroczystych
obchodach 40-lecia partnerskiej
szko y z Niemiec – Staatliche
Fachoberschule und Berufsoberschule w Ingolstadt.

29 pa dziernika – w wi to Patrona Szko y lubowanie z o yli uczniowie klas pierwszych.
4 listopada – uczniowie Zespo u Szkó rywalizowali na torze kartingowym. Na du ej p tli (550 m) najlepszy wynik uzyska Marcin Szafran
(kl. II M Technikum), II miejsce zaj Micha Kondratowicz (kl. IV ABD
Technikum), a III – Damian Kierski (kl. II M Technikum).
5 listopada – odby y si eliminacje I etapu Olimpiady J zyka Niemieckiego, w których wzi o udzia 15 uczniów Zespo u Szkó . Najlepsze
wyniki uzyskali: Sebastian Grzona (kl. III E Technikum, 82,5 pkt.), Rafa
Pogrzeba (kl. III a ZSZ, 82 pkt.), Dawid Kalka (kl. IV M Technikum, 75
pkt.), Dennis Kulig (kl. IV E Technikum, 68,5 pkt.), Artur Niklowicz (kl.
IV E Technikum, 62,5 pkt.) i Arnold Piechota-Kie basa (kl. IV C Technikum, 60 pkt.).
8–13 listopada – czterech uczniów klasy III C Technikum: Sebastian
Franczyk, Marek Graca, Pawe Gorzkula i Mateusz Sobczyk pod opiek
mgr. Marka Paciona uczestniczy o w zagranicznym wyje dzie studyjnym
w ramach projektu „Innowacyjna Szko a Zawodowa II”.
10 listopada – w auli Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu odby si
apel upami tniaj cy rocznic odzyskania niepodleg o ci przez Polsk .
Wyst pili uczniowie klasy II AC:
Jaros aw Dworakowski, Jakub Jagie o, Tomasz Gabor, Arkadiusz
Wrona, Micha Chodaczek, Waldemar Wszo a, Przemys aw Olejniczak, Piotr Stalmach, Adrian Latta,
Micha Strza ka, Artur Tymoszko,
Dariusz Ma aczy ski, Piotr Dolny
i Patryk Bal, oraz uczennica klasy
I cm – Adrianna Ogrodnik.
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Opiek merytoryczn sprawowali mgr Jadwiga Kulig, mgr Joanna
Pawe czak oraz wychowawca klasy II AC mgr W odzimierz Kania.
10 listopada – w sali konferencyjnej Zespo u Szkó odby y si zaj cia
warsztatowe pt. „Niebieska godzina”. W zaj ciach prowadzonych przez
terapeutów Specjalistycznego O rodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie uczestniczy y klasy II a, II M i II AC. Uczniowie podczas warsztatów dowiedzieli si , co to jest przemoc domowa, jakie s rodzaje przemocy i gdzie ofiary przemocy mog uzyska pomoc.
10 listopada – klasy IV C i II ce wraz z nauczycielami (mgr Piotr Bielamowicz, mgr Agata Langowska, dr in . Ma gorzata Zakrzewska) uczestniczy y w dniach otwartych 10 Opolskiej Brygady Logistycznej. Uczniowie obejrzeli pokaz sprz tu oraz film o historii i tradycjach 10 Brygady
Logistycznej.
15 listopada – rozstrzygni to og oszony przez bibliotek Zespo u Szkó
konkurs fotograficzny „Ksi ka w obiektywie”. Komisja wyró ni a dwie
prace, których autorami s Marcin Pampuch (kl. I AD Technikum) i Martin Gatzka (kl. III a ZSZ).
15 listopada – grupa 24 uczniów kl. II D Technikum i 10 uczniów z kl.
II C Technikum wraz z opiekunami, mgr. in . Andrzejem Kocha czykiem, mgr. in . Czes awem Cebull i mgr. Markiem Pacionem, odwiedzia fabryk Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w Polkowicach, zapoznaj c si z procesem technologicznym oraz sposobem kontroli gotowego
silnika.
25 listopada – w Zespole
Szkó odby si pobór krwi w ramach akcji „M oda krew ratuje
ycie”. Uczniowie oddali prawie
20 litrów krwi, ponadto blisko 30
z nich zdecydowa o si w tym
dniu wpisa do ogólnokrajowego
Banku Szpiku Kostnego, staj c
si potencjalnymi dawcami.
29 listopada – uczniowie klas I E, I C oraz III a wzi li udzia w wycieczce do Wiednia. W stolicy Austrii zwiedzali letni i zimow rezydencj cesarsk , katedr w. Stefana, Ratusz, Parlament i teatr, mogli tak e
zrobi zakupy na wi tecznym jarmarku i popróbowa regionalnych specja ów.
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29–30 listopada – mgr in . Karolina ydka i mgr in . Czes aw Cebulla
uczestniczyli w wyje dzie studyjnym zorganizowanym przez Wojewódzki
O rodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu w ramach projektu unijnego „Innowacyjna Szko a Zawodowa II”. W programie wyjazdu znajdowa o si m.in. zwiedzanie Elektrowni Dlouhé Strán
w Parku Krajobrazowym Jeseniky, prelekcja na temat odnawialnych róde energii oraz wizyta w Zespole Szkó w Miko owie – czo owej w Polsce placówce kszta c cej od wielu lat w formie modu owej.
30 listopada – dwóch uczniów Zespo u Szkó wraz z opiekunem mgr
Iren Mazurek uczestniczy o w konferencji „Wspó praca samorz du
szkolnego z uczniami”, zorganizowanej w M odzie owym Domu Kultury
w Opolu przez Komend Miejsk Policji oraz Urz d Miasta Opola.
3 grudnia – w auli szkolnej odby o si spotkanie klas maturalnych ze
studentem III roku informatyki Politechniki Opolskiej. Przedstawi on
prezentacj komputerow na temat uczelni oraz udziela informacji o zasadach rekrutacji, ciekawych projektach i ko ach zainteresowa , zach caj c do podj cia studiów na Politechnice Opolskiej. Spotkanie zorganizowa a dr in . Ma gorzata Zakrzewska.
6 grudnia – w Zespole Szkó go ci a, jak co miesi c, grupa muzyków
Filharmonii Opolskiej. Tym razem wyst pi kwartet flecistek, który wykona znane i mniej popularne kol dy i pastora ki.
8 grudnia – w Urz dzie Marsza kowskim odby a si uroczysto wr czenia dyplomów Stypendystom Marsza ka Województwa Opolskiego.
Z r k wicemarsza ka Józefa Kotysia i opolskiej kurator o wiaty Haliny
Bilik dyplomy odebra o trzech uczniów Zespo u Szkó : Marcin Szmul (kl.
IV C Technikum), Nikolas Konosala (kl. II bms ZSZ) i Krzysztof Krawczyk (kl. IV M Technikum). Gratulacje i podzi kowania dla kadry pedagogicznej otrzyma dyrektor mgr in . Bogus aw Januszko.
13 grudnia – w auli Zespo u Szkó odby o si spotkanie rodziców klas
pierwszych z mgr Miros aw Pawe czak na temat profilaktyki uzale nie .
14 grudnia – klasa II E Technikum uczestniczy a w spotkaniu w ramach cyklu wyk adów otwartych organizowanych przez Politechnik
Opolsk . Tym razem promowa si Wydzia Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki a wyk ady dotyczy y tematyki informatycznej. M odzie
mia a równie okazj zwiedzi laboratoria uczelni.
14–17 grudnia – uczniowie kl. III C Technikum, pod opiek mgr.
Marka Paciona i mgr. in . Czes awa Cebulli, uczestniczyli – w ramach
wspó pracy z firm AUDI Kulczyk Tradex Sp. z o.o. – w warsztatach
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szkoleniowych w krajowym Centrum Szkoleniowo-Serwisowym Volkswagen Group w Poznaniu.
15 grudnia – w koncercie charytatywnym organizowanym przez
Zespó Szkó Ekonomicznych w
Opolu uczestniczyli z Zespo u
Szkó Mechanicznych Szkolna Orkiestra D ta oraz Micha Chodaczek (kl. II AC Technikum), który
zaprezentowa pokaz wschodnich
sztuk walki.
15 grudnia – Micha Dropa a (kl. IV M Technikum) wywalczy z oty
medal w Mistrzostwach Miasta Opola w Tenisie Sto owym Ch opców
Szkó Ponadgimnazjalnych, ponadto w grze deblowej wraz z Sebastianem
Galusem (kl. III me ZSZ) zdoby srebrny medal i wicemistrzostwo Opola.
W sk ad reprezentacji Zespo u Szkó wchodzili tak e: Tomasz Kaczmarczyk (kl. III M Technikum), ukasz Kaczmarczyk (kl. III M Technikum),
Dominik Major (kl. II M Technikum). Opiekunem reprezentacji by mgr
Henryk Kwolik.
17 grudnia – w auli Zespo u
Szkó odby si Mini Playback
Show, reaktywowany po 7 latach
przerwy. Wyst py uczniów zosta y przyj te owacyjnie, by o
du o miechu i dobrej zabawy.
Imprez zorganizowa y mgr Ma gorzata Nowak-Zwoli ska i mgr
Aleksandra Nowosielska.
20–22 grudnia – uczniowie
Zespo u Szkó , pod opiek nauczycieli mgr Ewy Sosnowskiej, mgr in . Agaty Hetma skiej, mgr. Piotra Bielamowicza
i mgr. Tomasza Olbi skiego, na
stokach w Ziele cu mieli mo liwo doskonalenia lub opanowania od podstaw jazdy na
nartach i desce snowbordowej.
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22 grudnia – cz onkowie
Samorz du Uczniowskiego Zespo u Szkó przekazali zebrane
przez m odzie dary (zabawki,
ksi ki, zeszyty i artyku y spoywcze) organizatorom „Wigilii dla samotnych i bezdomnych”.

22 grudnia – w auli szkolnej
odby si Apel Wigilijny, z udzia em Szkolnej Orkiestry D tej, przygotowany przez klas
II E Technikum, pod opiek
mgr Antoniny Zoworki-Suwa y.

23 grudnia – w rywalizacji uczniów Zespo u Szkó na torze kartingowym – ma a p tla (250 m) najlepszy czas uzyska Miros aw Kiczmach (kl.
II D Technikum), II miejsce wywalczy Marcin Szafran (kl. III C Technikum), a III miejsce zaj Szczepan Iwanicki (kl. III E Technikum).

2011
5 stycznia – w Galerii Sztuki
Wspó czesnej w Opolu dyrektor
mgr in . Bogus aw Januszko
wraz z grup uczniów odebra
ówn nagrod przyznan Zespo owi Szkó w konkursie
„Bli ej wiata”. Laur ten Szkoa zdoby a ju po raz drugi.
5–14 stycznia – odbywa y si spotkania klas pierwszych i drugich z
profilaktykiem Stra y Miejskiej w Opolu, m odszym stra nikiem Ann
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Papuszk . Zaj cia dotyczy y odpowiedzialno ci karnej m odzie y za przest pstwa pope nione pod wp ywem rodków psychoaktywnych.
10 stycznia – przebywaj ca w Opolu delegacja nauczycieli i dyrektorów szkó zawodowych z Burgundii (Francja) wizytowa a Zespó Szkó
Mechanicznych.
20 stycznia – odby si etap szkolny Wojewódzkiego Turnieju J zyka
Angielskiego i Niemieckiego. W Turnieju J zyka Angielskiego, zorganizowanym przez mgr Aleksandr Nowosielsk , wzi o udzia 22 uczniów.
W Turnieju J zyka Niemieckiego, przeprowadzonym przez mgr Marzen
Skrzyniarz i mgr Iwon Majek-Wi niowsk , uczestniczy o 27 uczniów.
21 stycznia – o godz. 20.00
w restauracji „Salomon” rozpocz si Bal Studniówkowy dla
uczniów Technikum z Zespo u
Szkó Mechanicznych. By o uroczy cie i rado nie zarazem. Zabawa trwa a do bia ego rana.

2 lutego – delegacja Zespo u
Szkó , w sk adzie dyrektor mgr
in . Bogus aw Januszko oraz
uczniowie Krzysztof Krawczyk
(kl. IV M Technikum) – stypendysta Marsza ka Województwa Opolskiego, oraz Mateusz
Szmul (kl. IV C Technikum) –
stypendysta Premiera Rzeczypospolitej Polskiej i stypendysta
Marsza ka Województwa Opolskiego, uczestniczy a w uroczysto ci podsumowania wyników XIII Ogólnopolskiego Rankingu Szkó Ponadgimnazjalnych, organizowanego przez
dziennik „Rzeczpospolita” i miesi cznik „Perspektywy”.
Podczas uroczysto ci Wojewoda Opolski Ryszard Wilczy ski i Opolski Kurator O wiaty Halina Bilik uhonorowali okoliczno ciowymi dy-
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plomami 20 szkó z województwa opolskiego, które zaj y znacz ce miejsca w rankingu. Gratulacje na r ce dyrektora Zespo u Szkó przes Prezydent Miasta Opola.
12–13 lutego – Sebastian Grzona (kl. III E Technikum), Rafa Pogrzeba (kl. III a ZSZ) i Dawid Kalka (kl. IV M Technikum) wzi li udzia w etapie okr gowym XXXIV Olimpiady J zyka Niemieckiego. W finale wojewódzkim Sebastian Grzona zdoby III miejsce.
7 marca – w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów
Zasadniczych Szkó Zawodowych Martin Gatzka (kl. III a) zaj IV miejsce, pokonuj c 28 uczestników Konkursu. Tytu finalisty uzyskali Nikolas
Knosala (kl. II bms) i Jacek Chrab szcz (kl. I cm).
9 marca – w sali gimnastycznej Zespo u Szkó odby y si II Mistrzostwa ZSM w Badmintonie, zorganizowane przez nauczycieli wychowania
fizycznego. Wzi o w nich udzia 28 uczniów. I miejsce wywalczy Kornel Sidorowicz (kl. IV E Technikum), II – Adrian Nawrat (kl. III E Technikum), III – Wojciech Zapa a (kl. II bms ZSZ), a IV miejsce – Tomasz
Kaczmarczyk (kl. III M Technikum). S dzi g ównym zawodów by mgr
Piotr Bielamowicz.
14 marca – w auli szkolnej
uczniowie klas maturalnych
spotkali si z przedstawicielami
Polskiego Zwi zku Motorowego. Mo na by o uzyska podstawowe informacje o Zwi zku
z zakresu: nauki jazdy, stacji
kontroli pojazdów, hurtowni
olejów, o regionalnych centrach
szkolenia motoryzacji, ubezpieczeniach oraz rzeczoznawcach.
Wyk adowcy przedstawili ofert prowadzonych zaj i szkole . Po
spotkaniu odby a si d uga dyskusja uczniów z prowadz cymi.
15 marca – przeprowadzono drug w roku szkolnym 2010/2011 edycj
akcji „M oda krew ratuje ycie”. Akcj koordynowa y mgr Barbara Besztak-Tomiczak i mgr in . Karolina ydka.
16 marca – zorganizowana zosta a w Zespole Szkó konferencja „Nowoczesne metody diagnozowania uk adów mechanicznych i systemów
elektrycznych we wspó czesnych pojazdach”, skierowana do cz onków
opolskiego oddzia u Stowarzyszenia In ynierów i Techników Mechani-
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ków Polskich, w ramach cyklicznych spotka pod has em: „Nowo ci ze
wiata nauki i techniki”.
21 marca – podczas Dnia Otwartego Mechanika prezentowano gimnazjalistom ofert edukacyjn oraz bogat baz dydaktyczn Zespo u Szkó .
W poszczególnych pracowniach zawodowych zorganizowano ciekawe
pokazy i wiczenia z wykorzystaniem sprz tu dydaktycznego.
26 marca – dwóch uczniów klasy III C Technikum Rafa Florek i Mateusz Sobczyk, pod opiek mgr. in . Roberta Urbanika, wzi o udzia w ogólnopolskim pó finale Olimpiady Techniki Samochodowej w Warszawie, organizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
26 marca–9 kwietnia – sze ciu uczniów Technikum, pod opiek mgr
Iwony Majek-Wi niowskiej i mgr Marzeny Skrzyniarz, przebywa o na
praktyce w partnerskiej szkole FOS BOS w Ingolstadt (Niemcy).
30 marca – odby si szkolny konkurs wiedzy o Niemczech, przeprowadzony przez mgr Krystyn Kozik. Startowa o 15 uczniów. Wygra
Waldemar Botor (kl. II AC Technikum).
6 kwietnia – w hali sportowej Wy szego Seminarium Duchownego w
Opolu rozegrany zosta mecz pi ki no nej mi dzy uczniami kl. III E
Technikum a klerykami WSD, którzy odnie li zdecydowane zwyci stwo.
6 i 7 kwietnia – w hali widowiskowo-sportowej „Okr glak” odbywa y si Opolskie Regionalne Targi Edukacji i Rynku Pracy. Stoisko Zespo u
Szkó prezentowa o si bardzo
efektownie i wzbudza o zainteresowanie licznych odwiedzaj cych.
9 kwietnia – uczniowie kl. III C Technikum Rafa Florek, Mateusz
Sobczyk i Ronald Cebula, pod opiek in . Zdzis awa yma czyka, wzi li
udzia w XV Ogólnopolskim M odzie owym Turnieju Motoryzacyjnym,
rozegranym w Polanowicach k. Byczyny, zajmuj c VI miejsce.
12 kwietnia – dziesi ciu uczniów Zespo u Szkó pod opiek mgr Boeny Kantorskiej uczestniczy o w konferencji „Planowanie kariery zawodowej”. Konferencj zorganizowano w auli Wy szego Seminarium Duchownego w Opolu dla szkó bior cych udzia w projekcie „Innowacyjna
Szko a Zawodowa II”.
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15 kwietnia – w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Urz du Marsza kowskiego Województwa Opolskiego odby a si konferencja „Co z t
Prezydencj ”. W konferencji uczestniczyli uczniowie klasy I C Technikum: Karol Koba, Andrzej Haber, Grzegorz Panicz wraz z opiekunem
mgr Bo en Kantorsk .
15 kwietnia – w meczu pi ki siatkowej klasa III E Technikum pokonaa 3:0 dru yn kleryków Wy szego Seminarium Duchownego.
18 kwietnia – 80 uczniów z 19 szkó ponadgimnazjalnych województwa opolskiego, w tym czterech uczniów Technikum: Damian Kierski (kl.
II M), Rafa Pupek (kl. II M), Piotr Dombek (kl. II AC) i Tomasz Gabor
(kl. II AC), rywalizowa o w XV Konkursie Matematycznym im. dr. Tadeusza Knysza, zorganizowanym tym razem w Zespole Szkó Mechanicznych w Opolu.
Pracami XV Konkursu kierowa a komisja, w sk adzie:
mgr Antonina ZoworkaSuwa a – przewodnicz cy,
mgr Katarzyna Front – wiceprzewodnicz cy, mgr Andrzej Guzik – sekretarz, mgr
Tomasz Szwed – koordynator konkursu i autor zada .
18–20 kwietnia – trwa y szkolne rekolekcje wielkopostne. W drugim
dniu odby si w Zespole Szkó uroczysty apel „Od wolno ci do wi toci”, który nawi zywa do zbli aj cej si beatyfikacji Jana Paw a II.
29 kwietnia – uroczy cie po egnano uczniów najstarszych klas Publicznego Technikum Nr 4 oraz Uzupe niaj cego Technikum Mechanicznego dla Doros ych. Ten szczególny dzie rozpocz a msza wi ta w kociele pw. Matki Bo ej Bolesnej i w. Wojciecha – „na Górce”.
Nast pnie w auli szkolnej dyrektor Zespo u Szkó mgr in . Bogus aw Januszko wr czy wiadectwa i nagrody najlepszym absolwentom oraz listy gratulacyjne
ich rodzicom. Uroczysto zako czy spektakl przygotowany przez
uczniów klas III C i III M Technikum pod opiek mgr Izabeli
Bia ek i mgr Joanny Pawe czak.
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7 maja – o godz. 11.00 w ko ciele pw. w. Szczepana w Brynicy odbyy si uroczysto ci pogrzebowe ucznia Zespo u Szkó . W ostatnim po egnaniu Denisa Czecha liczny udzia wzi li tak e koledzy, kole anki, znajomi oraz uczniowie wraz z dyrekcj i nauczycielami.
7–20 maja – w Zespole Szkó go ci a na praktyce grupa pi ciu uczennic i czterech uczniów z opiekunami z partnerskiej szko y FOS BOS z Ingolstadt (Niemcy).
19–27 maja – na zaproszenie dyrektora mgr. in . Bogus awa Januszki
w Zespole Szkó go ci Jakob Schläfer, dyrektor partnerskiej szko y FOS
BOS z Ingolstadt. W trakcie wizyty wzi udzia m.in. w uroczysto ciach
szkolnych.
21 maja – w uroczystych
obchodach, z udzia em prezydenta RP Bronis awa Komorowskiego, 90. rocznicy wybuchu III powstania l skiego
uczniowie Zespo u Szkó – na
zaproszenie Teatru Eco Studio
– uczestniczyli na Górze w.
Anny w inscenizacji historycznej jako powsta cy l scy.
26 maja – na Mistrzostwach Miasta Opola Szkó Ponadgimnazjalnych
w Lekkiej Atletyce uczniowie Zespo u Szkó 6-krotnie stawali na podium.
oty medal zdoby Markus Marny (kl. III C Technikum) – rzut oszczepem, srebrne medale: Adam Kania (kl. III AB Technikum) – bieg na 100
m, Patryk Bal (kl. II AC Technikum) – skok wzwy , Sebastian Mura ski
(kl. II AC Technikum) – 110 m przez p otki, a br zowe medale: Adam
Kania (kl. III AB Technikum) – skok w dal i Adam Szcz sny (kl. II D
Technikum) – skok wzwy .
26–29 maja – Jacek Orlik na zawodach w Zielonej Górze, wygrywaj c
eliminacje rezultatem 578 pkt., otrzyma za zaj cie I miejsca dyplom Z oty Muszkiet Z ota Krócica i wywalczy sobie udzia w finale Ogólnopolskich Olimpiad M odzie owych w strzelectwie sportowym.
27 maja – w podsumowaniu projektu „Innowacyjna Szko a Zawodowa
II”, zorganizowanym na scenie plenerowej w parku przy pl. Wolno ci, aktywny udzia brali równie uczniowie Zespo u Szkó , promuj c swoj
szko , a dyrektor mgr in . Bogus aw Januszko odebra certyfikat uczestnictwa Zespo u Szkó w projekcie.
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27 maja – w auli szkolnej odby o si uroczyste
og oszenie wyników Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Zespo u Szkó Mechanicznych za 2010 rok.
Zwyci
Marcel Ungier
(kl. IV E Technikum), podstawowy zawodnik II-ligowego zespo u pi ki r cznej
OSiR Komprachcice.
Nast pnie odby si rajd rowerowy uczniów i nauczycieli do Niwek,
pod pomnik Joachima Halupczoka, by ego ucznia Zespo u Szkó , kolarskiego szosowego mistrza wiata amatorów. VII Plebiscytowi przy wiecaa bowiem idea rozpropagowania w ród m odzie y – dzi ki prezentacji
sylwetki tego wybitnego sportowca – amatorskiego kolarstwa i turystyki
rowerowej.
2 czerwca – Zespó Szkó by jednym z organizatorów imprez z okazji
Dnia Dziecka na Lekkoatletycznym Stadionie Miejskim. Uczniowie ZSM
czuwali nad przebiegiem imprezy, a Micha Chodaczek (kl. II AC Technikum) u wietni j pokazem wschodnich sztuk walki.
2 czerwca – spo eczno Zespo u Szkó po egna a na cmentarzu w Opolu-Pó wsi Jakuba Ostrowskiego, ucznia ZSM w latach 2007–2010, wybitnego sportowca, zawodnika judo i jujitsu, laureata fina u Plebiscytu
Sportowca Roku ZSM za 2009 rok.
3 czerwca – rozegrany zosta IX Szkolny Konkurs Wiedzy Samochodowej, przygotowany i prowadzony w formie teleturnieju przez mgr. in .
Roberta Urbanika.
Pierwsze miejsce wywalczy Miros aw Kiczmach
(kl. II D Technikum), drugie
– Piotr Stalmach (kl. II AC
Technikum), a trzecie – Rafa Pogrzeba (kl. III a ZSZ).
W jury zasiadali mgr in .
Bogus aw Januszko (przewodnicz cy), mgr in . Andrzej Kocha czyk i mgr Marek Pacion.
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3–5 czerwca – Jacek Orlik podczas Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostw LOK w strzelectwie sportowym wywalczy w kategorii junior
odszy I miejsce w konkurencji Ksp 60L (karabinek sportowy le c)
oraz II miejsce w konkurencji Kpn 40 (karabinek pneumatyczny stoj c).
6 czerwca – odby o
si wa enie „z ota” zebranego w ramach ogólnopolskiej akcji „Gor czka z ota PCK”. W
roku szkolnym 2010/
2011 uczniowie Zespo u
Szkó zebrali 70 kg monet o nomina ach 1, 2 i 5
groszy.
Najwi cej uzbiera a klasa III E Technikum (19,1 kg). II miejsce zaj a
klasa II E (14,3 kg), a III – klasa I E (9 kg). Zebrane pieni dze zosta y
przekazane na dofinansowanie letnich kolonii najbiedniejszych dzieci z powiatu opolskiego.
6 czerwca – rozegrany zosta szkolny konkurs wiedzy o krajach angloj zycznych, przeprowadzony przez mgr Agat Langowsk . W konkursie wzi o udzia 17 uczniów. I miejsce zaj Sebastian Grzona (kl. III E
Technikum).
7 czerwca – dyrektor Zespo u Szkó mgr in . Bogus aw Januszko wraz
z pocztem sztandarowym wzi udzia w uroczysto ciach pogrzebowych
mgr. Lothara Kubika, nauczyciela fizyki w Zespole Szkó w latach 1963–
1988 (do czasu przej cia na emerytur ).
9 czerwca – w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Opolu odby o si podsumowanie VII
edycji Turnieju Szkó Ponadgimnazjalnych i Uczelni Wy szych w Honorowym Krwiodawstwie pod has em „M oda
Krew Ratuje ycie”.
Uczniowie Zespo u Szkó w roku szkolnym 2010/2011 oddali cznie
63,550 litra krwi (wska nik aktywno ci 0,179 l/ucz.), za co uhonorowani
zostali podzi kowaniami i dyplomem.
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9 czerwca – Pawe Wojciechowski (kl. III E Technikum) i Piotr Naczy ski (kl. III me ZSZ) wywalczyli II miejsce w Mistrzostwach Opola
Szkó Ponadgimnazjalnych w Siatkówce Pla owej. Opiekunem dru yny
by mgr Jerzy Tracz. W turnieju startowa o 11 par.
10 czerwca – w auli szkolnej
odby o si uroczyste po egnanie
absolwentów Publicznej Zasadniczej Szko y Zawodowej Nr 2.

13 czerwca – Opolskie Centrum Onkologii urz dzi o Wielki Piknik dla
Zdrowia. Uczniowie Zespo u Szkó w czyli si w rozpropagowanie tej
imprezy przez kolporta plakatów oraz wzi li udzia w pikniku.
19 czerwca – w imprezie motorowej Cross Country, zorganizowanej
przez Automobilklub Opolski, sukcesy odnie li uczniowie kl. II D Technikum. Robert Skowronek na swoim motocyklu wywalczy II miejsce, natomiast Dariusz Macha zaj V miejsce w klasie Quad Open.
22 czerwca – na boisku
szkolnym odby a si uroczysto zako czenia roku szkolnego 2010/2011. Towarzyszy y
jej rytmy nieoficjalnego hymnu
szko y, skomponowanego i nagranego przez ukasza Kostusiaka (kl. III AB Technikum).
26 czerwca – odby o si zebranie Zarz du Rady Rodziców.
19 lipca – na cmentarzu w Opolu-Pó wsi odby y si uroczysto ci pogrzebowe mgr Wandy Pasiecznik, nauczycielki historii w Zespole Szkó
w latach 1966–1988.
31 sierpnia – Rada Pedagogiczna ZSM spotka a si na posiedzeniu
zamykaj cym rok szkolny 2010/2011.

EWA DAWIDEJT-JASTRZ
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„Innowacyjna Szko a Zawodowa II”

„Innowacyjna Szko a Zawodowa II” to projekt systemowy nr POKL.
09.02.00-16-015/10 wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego, Program Operacyjny Kapita
Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach”,
Dzia anie 9.2. „Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego”, trwaj cy od 1 sierpnia 2010 roku do 31 lipca 2011 roku.

W projekcie ISZ II realizowanym przez Wojewódzki O rodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu uczestniczy o, tak
jak w pierwszej edycji ISZ, 30 szkó zawodowych z województwa opolskiego, w tym równie Zespó Szkó Mechanicznych w Opolu. G ównym
celem projektu by o zdobywanie przez uczniów wiedzy i umiej tno ci z zakresu zawodowego poprzez udzia w dodatkowych zaj ciach pozalekcyjnych wykorzystuj cych atrakcyjne i skuteczne metody i formy nauczania,
oraz wspieranie rozwoju szkó ukierunkowanych na wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów i podnoszenie jako ci procesu kszta cenia.
Projekt obejmowa przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zaj
dodatkowych dla uczniów nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie ICT oraz opracowywanie projektów mi dzyprzedmioto-
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wych z wykorzystaniem narz dzi ICT, a ponadto promowa ide nauczania problemowego. Zosta y w nim wykorzystane nowoczesne technologie
pozyskiwania i przetwarzania informacji, dzi ki czemu zaj cia by y atrakcyjne dla uczniów i pobudza y ich do w asnych analiz, dedukcji, rozwijania wyobra ni, konstruktywnego my lenia oraz wspó dzia ania.
W Zespole Szkó Mechanicznych w Opolu w projekcie wzi o udzia
4 nauczycieli przedmiotów zawodowych: mgr Bo ena Kantorska, mgr
in . Karolina ydka, mgr Marek Pacion, mgr in . Czes aw Cebulla, oraz
62 uczniów Technikum z klas: I C, II M i III C. Koordynatorem dzia a
realizowanych w ramach projektu by mgr in . Bogus aw Januszko – dyrektor Zespo u Szkó .
W ramach projektu ISZ II ka dy nauczyciel wzi udzia w 30-godzinnych zaj ciach-warsztatach metodycznych obejmuj cych nast puj ce bloki tematyczne:
1. „Kszta cenie modu owe” – prowadzone przez specjalist z Krajowego O rodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie;
2. „Wykorzystanie nowoczesnych narz dzi ICT w nauczaniu”;
3. „Tworzenie scenariuszy zaj z wykorzystaniem narz dzi ICT”;
4. „W asna firma – pierwsze kroki” – prowadzone przez specjalistów
z zakresu informatyki edukacyjnej oraz doradztwa metodycznego Wojewódzkiego O rodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego
w Opolu.
Rezultatem tego doskonalenia zawodowego
nauczycieli by o przeprowadzenie przez nich
w szkole od pa dziernika 2010 roku do
kwietnia 2011 roku 20
godzin zaj
pozalekcyjnych wed ug w asnych scenariuszy wypracowanych podczas
warsztatów metodycznych z zakresu:
projektowania, budowania i zastosowania uk adów mechatronicznych w „inteligentnych domach”;
diagnostyki i eksploatacji elektronicznych uk adów sterowania silnikami spalinowymi samochodów osobowych;
przedsi biorczo ci i rachunkowo ci we w asnej firmie.
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W czasie trwania projektu czterech uczniów wraz z opiekunem mgr.
Markiem Pacionem uczestniczy o w dniach 8–13 listopada 2010 roku w wyje dzie zorganizowanym dla 120 uczniów i 30 opiekunów ze szkó bior cych udzia w projekcie do Niemiec, Belgii i Holandii. Podczas wyjazdu
zwiedzali fabryk samochodów osobowych Volkswagen w Dreznie oraz
zabytki tego miasta, odwiedzili szko y bran y mechanicznej i handlowej
w Koblencji, ogl dali siedzib Wspólnoty Europejskiej i siedzib NATO
w Brukseli oraz zabytki tego miasta, podziwiali architektur , zabytki i wystawy w muzeach Amsterdamu.
W dniach 29–30 listopada 2010 roku mgr in . Karolina ydka i mgr
in . Czes aw Cebulla wraz z nauczycielami z innych szkó uczestnicz cych w projekcie wzi li udzia w wyje dzie studyjnym do Czech i Mikoowa. W czasie wyjazdu zwiedzali elektrowni szczytowo-przepompow
w okolicy Bruntála w masywie górskim Pradziad, ponadto zapoznali si
z ide kszta cenia modu owego i organizacj pracy szko y kszta c cej modu owo w Zespole Szkó Technicznych w Miko owie.
Dziesi ciu uczniów wraz z opiekunem mgr Bo en Kantorsk wzi o
udzia 12 kwietnia 2011 roku w ekskluzywnej konferencji „Planowanie
kariery zawodowej”, zorganizowanej w auli Wy szego Seminarium Duchownego w Opolu dla 300 uczniów i 30 opiekunów ze szkó bior cych
udzia w projekcie. Konferencj prowadzi a wybitna specjalistka w tej
dziedzinie z Uniwersytetu l skiego w Katowicach.
W marcu 2011 roku grupa 12 uczniów wy oniona w drodze testów
sprawdzaj cych wiedz z dziedziny diagnostyki nabyt w czasie zaj
projektu uzyska a dodatkowe kwalifikacje zawodowe dzi ki uczestnictwu
w kursie „Kierowca wózków jezdniowych z nap dem silnikowym” zorganizowanym przez Polski Zwi zek Motorowy w Opolu, otrzymuj c po
zdaniu egzaminu pa stwowego uprawnienia do samodzielnego kierowania wózkami jezdniowymi i ich obs ugiwania.
Dla dyrektorów szkó uczestnicz cych w projekcie ISZ II za o ony zosta Klub Dyrektora Szko y Zawodowej. W jego ramach zorganizowane
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zosta y – z udzia em zaproszonych specjalistów – warsztaty, konferencje
i spotkania, których tematyka podyktowana by a potrzebami i sugestiami
dyrektorów nale cych do klubu, np.: „Dokumentacja i zarz dzanie szkoprowadz c kszta cenie zawodowe w formie modu owej”, „Nowe technologie w edukacji”.
Podsumowanie projektu nast pi o 27 maja 2011 roku podczas happeningu zorganizowanego na scenie plenerowej w parku przy pl. Wolno ci
w Opolu, gdzie uczniowie wszystkich szkó bior cych udzia w projekcie
promowali swoje placówki.

Go ciem specjalnym happeningu by a polsko-holenderska grupa muzyczna FRUHSTUCK, która da a dla m odzie y zgromadzonej na pikniku
koncert muzyki rockowej. W trakcie majowego spotkania m odzie y, koordynatorów i dyrektorów szkó kierownik projektu z ramienia WODIiP –
Adam Koj i dyrektor WODIiP – Les aw Tomczak rozdali szko om certyfikaty uczestnictwa w projekcie.

BOGUS
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„Zawodowcy na start” to trzecia edycja Programu rozwojowego szkó
zawodowych Miasta Opola wspó finansowanego ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita
Ludzki.
W roku szkolnym 2010/2011 w projekcie uczestniczy o 122 uczniów
naszej szko y, którzy korzystali z nast puj cych form wsparcia:
zaj cia dodatkowe przygotowuj ce do egzaminu zawodowego z mechaniki,
zaj cia dodatkowe przygotowuj ce do egzaminu zawodowego z mechatroniki,
praktyki zawodowe z zakresu spawania,
warsztaty z doradztwa zawodowego.
W zaj ciach przygotowuj cych do egzaminu
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe uczestniczy a m odzie z
klas czwartych. Celem
zaj by o przypomnienie
oraz usystematyzowanie
wiadomo ci i umiej tnoci z zakresu mechaniki
i mechatroniki wymaganych na egzaminie zawodowym.
Warsztaty z mechatroniki prowadzone by y na stanowiskach wyposaonych zgodnie ze standardami okre lonymi przez Centraln Komisj Egzaminacyjn . Dodatkowo ze rodków unijnych pracownia elektrotechniki
doposa ona zosta a w dwa zestawy silników pr du sta ego oraz zmiennego i dwie spr arki powietrza. Zaj cia z mechatroniki prowadzili nauczyciele mgr in . Agata Hetma ska i mgr in . Daniel wi cicki, natomiast
z mechaniki mgr in . El bieta Pieszka i mgr Irena Idzik.
Uczniowie klas czwartych mogli równie skorzysta ze wsparcia doradcy zawodowego, uczestnicz c w warsztatach prowadzonych przez psychologa i doradc zawodowego Grzegorza Kulika z firmy „Fabryka Suk-
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cesu”. W trakcie zaj warsztatowych m odzie uczy a si sporz dza dokumentacj aplikacyjn oraz przygotowywa a si do rozmowy kwalifikacyjnej, poznawa a techniki poszukiwania pracy i nawi zywania kontaktu
z przysz ym pracodawc . Ka dy uczestnik warsztatów korzysta równie
z indywidualnych konsultacji pomagaj cych w okre leniu w asnych preferencji edukacyjno-zawodowych. Na koniec wszyscy otrzymali certyfikaty
potwierdzaj ce udzia w szkoleniu.
odzie kszta c ca si w zawodach blacharz samochodowy, lusarz,
mechanik pojazdów samochodowych oraz technik mechanik o specjalizacji spawalnictwo bra a udzia w dodatkowych zaj ciach z zakresu spawalnictwa prowadzonych przez nauczyciela przedmiotów mechanicznych
mgr. in . Bohdana ywickiego. W trakcie zaj uczniowie poznawali
techniki spawalnicze, przygotowuj c si do cz ci teoretycznej egzaminu
nadaj cego kwalifikacje spawalnicze. Po zako czeniu cz ci teoretycznej
rozpocz a si trzytygodniowa praktyka zawodowa realizowana w instytucji rynku pracy – O rodku Kszta cenia Kursowego i Przekwalifikowania
Kadr PROFESJA w Opolu. W trakcie tej praktyki uczniowie wiczyli
umiej tno ci spawania blach i rur metod pachwinow .

Zaj cia zako czy y si egzaminem zewn trznym zorganizowanym
przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. Po pomy lnie zdanym egzaminie uczestnicy kursu otrzymali za wiadczenia o uko czeniu szkolenia oraz
ksi eczki spawacza nadaj ce podstawowe uprawnienia spawalnicze.
Koordynatorem dzia a realizowanych w ramach projektu by a wicedyrektor mgr Urszula Kowalczyk.

URSZULA KOWALCZYK
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Projekt „Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru” jest projektem systemowym realizowanym w ramach Dzia ania 3.4 „Otwarto systemu edukacji w kontek cie uczenia si przez ca e ycie”, poddzia anie
3.4.2 „Upowszechnianie uczenia si przez ca e ycie” Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
Realizacj projektu zajmuje si Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Departament Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego.
ównym celem projektu „Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru” jest przygotowanie i upowszechnienie przed rokiem szkolnym
2012/2013 rozwi za s u cych podnoszeniu jako ci pracy i atrakcyjno ci
szkó prowadz cych kszta cenie zawodowe, a docelowo – zwi kszenie zainteresowania uczniów gimnazjów kontynuacj nauki w tych szko ach.
Wa nym zadaniem projektu jest przygotowanie kadry zarz dzaj cej i pedagogicznej szkó i placówek kszta cenia zawodowego do wdro enia rozwi za wynikaj cych z modernizacji kszta cenia zawodowego oraz wzmocnienie i upowszechnienie wspó pracy szkó z pracodawcami.

W tym celu powo ano z ka dego województwa promotorów zmian w obr bie szkolnictwa zawodowego, których zadaniem b dzie upowszechnianie nowych rozwi za organizacyjnych zwi zanych z przygotowywan reform kszta cenia zawodowego. Z naszego województwa uczestnicz w Pro-
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jekcie cztery osoby, w tym mgr Urszula Kowalczyk, wicedyrektor Zespou Szkó Mechanicznych.
Wszyscy promotorzy w roku szkolnym 2010/2011 brali udzia w Warszawie w cyklu sze ciu spotka warsztatowych, na których prezentowano
oraz konsultowano planowane zmiany w kszta ceniu zawodowym. Szkolenia zako czy y si wr czeniem certyfikatów przez wiceministra MEN
Zbigniewa W odkowskiego.

W nowym roku szkolnym promotorzy w swoich regionach, poprzez
organizowanie szkole dla kadry zarz dzaj cej, b d wspomaga szko y
we wdra aniu reformy zawodowej. Efektem podj tych przez Ministerstwo
dzia a b dzie poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego. Prognozy
europejskiego rynku pracy wskazuj na mo liwe do przewidzenia sta e
zapotrzebowanie na dobrze przygotowanych zawodowo pracowników,
dlatego szko y zawodowe nie mog by postrzegane przez gimnazjalistów
jako gorsza alternatywa dalszego kszta cenia.
Atrakcyjno szkó zawodowych zwi zana b dzie z popraw elastyczno ci kszta cenia, ze wzrostem znaczenia szkolenia praktycznego, szczególnie u pracodawców, oraz stworzeniem efektywnego systemu uzupe niania i zdobywania nowych kwalifikacji.
Projekt realizowany b dzie do grudnia 2012 roku.

URSZULA KOWALCZYK
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W roku szkolnym 2010/2011 Rada Pedagogiczna ZSM w Opolu zatwierdzi a wdro enie w naszej szkole Innowacji pedagogicznej „Zainteresowanie uczniów fizyk kluczem do sukcesu!”, realizowanej pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej, wspó finansowanej przez Uni
Europejsk z Europejskiego Funduszu Spo ecznego, w ramach Programu
Operacyjnego Kapita Ludzki. Liderem projektu jest Centrum Edukacji
ATUT Wielkopolska Jaros aw Jastrz bski sp. jawna, natomiast partnerem
Uniwersytet Opolski. Projekt ten zak ada:
zainteresowanie uczniów fizyk poprzez wykonywanie eksperymentów w laboratoriach fizycznych Uniwersytetu Opolskiego;
zainteresowanie uczniów studiowaniem na kierunkach cis ych poprzez pokazanie mo liwo ci korzystania z nowoczesnych technologii na
Uniwersytecie Opolskim;
przygotowanie, przetestowanie i upowszechnienie we wspó pracy z nauczycielami fizyki i uczniami nowatorskich rozwi za programowych w zakresie do wiadcze fizycznych;
wykorzystanie nowatorskich pomys ów nauczycieli fizyki i uczniów
w zakresie eksperymentów fizycznych;
opracowanie nowatorskiego podr cznika, zawieraj cego zbiór eksperymentów do nauczania fizyki;
opracowanie ujednoliconych scenariuszy lekcji wspomagaj cych proces
nauczania;
opracowanie eksperymentów wyra nie wskazuj cych na transfer wiedzy pomi dzy naukami przyrodniczymi a fizyk (spójny obraz przyrody);
opracowanie tre ci i eksperymentów wskazuj cych na jedno praw
przyrody;
wskazanie na zagro enia p yn ce z nowych technologii zwi zane z oddzia ywaniem ró nych typów energii na organizm cz owieka i jego rodowisko.
Zaj cia z uczniami w ramach innowacji poprowadz dwie nauczycielki
fizyki – mgr Ma gorzata Kostrzewa oraz mgr Teresa Dzierwa w roku
szkolnym 2011/2012.

TERESA DZIERWA
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Szkolenia nauczycieli „samochodziarzy”

Szybki rozwój techniki oraz stale rosn ce wymagania co do jako ci
i poziomu nauczania zmuszaj nauczycieli do nieustannego dokszta cania
i podnoszenia swoich kwalifikacji. I nie chodzi tu wy cznie o kompetencje z zakresu dydaktyki, metodyki, pedagogiki czy psychologii, ale tak e
o ich wiedz ci le merytoryczn , zwi zan z nauczanym przedmiotem.
O ile widoczna progresja w dyscyplinach ogólnych, takich jak matematyka czy fizyka, nie wymusza b yskawicznych zmian w programach
nauczania, gdy post p dokonuje si w tych dziedzinach na poziomie
znacznie wy szym od tego, jaki nauczany jest w szkole redniej, i na dodatek zwykle w odniesieniu do zagadnie bardzo specyficznych, dost pnych tylko w skiemu gronu fachowców, o tyle w naukach technicznych
post py wiedzy znajduj b yskawiczne odzwierciedlenie w tre ciach nauczanych przedmiotów. Zmiany te s niezwykle dynamiczne i nast puj
niemal lawinowo, maj charakter zarówno ilo ciowy (coraz wi cej rozmaitych urz dze , podzespo ów, technologii itp.), jak i jako ciowy (coraz
nowocze niejsze techniki wytwarzania, systemy, uk ady itp.).
Nie da si dzi uczy takich przedmiotów, jak informatyka, budowa
pojazdów czy mechatronika, w oparciu o wiedz nabyt wiele lat temu na
studiach, cho by nawet najbardziej rzetelnych i dog bnych. Prawd mówi c, wiele specyficznych dyscyplin technicznych, takich jak np. mechatronika czy autotronika, w ogóle wówczas jeszcze nie istnia o lub dopiero
raczkowa o, dzi natomiast s techniczn codzienno ci .
W technice samochodowej ów post p jest bardzo wyra nie widoczny.
Na przestrzeni 100 lat swego istnienia pojazd przeszed ewolucj od prostej maszyny transportowej, b d cej z o eniem w a ciwie wy cznie mechanicznych elementów i podzespo ów, po wspó czesn , zaawansowan
konstrukcj , „uzbrojon ” w dziesi tki czujników, mikroprocesorów, komputerów i ca moc skomplikowanych, elektronicznych podzespo ów, bez
których dzi zreszt nie wyobra amy sobie adnego urz dzenia, od zwyego telefonu poczynaj c, a na samolotach ko cz c.
Wzorem lat ubieg ych, tak e w roku szkolnym 2010/2011 nauczyciele
przedmiotów samochodowych uczestniczyli w rozmaitych formach doskonalenia. O cz ci z nich Czytelnik przeczyta w Kalendarium, o niektórych piszemy szerzej w poszczególnych artyku ach niniejszego Suplementu, ja chcia bym wspomnie o trzech, w których sam bra em udzia .
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Podobnie jak rok wcze niej – na jesieni, w pa dzierniku i listopadzie,
„samochodziarze” z ca ego województwa spotkali si na kursie, tym razem by to kurs zorganizowany przez Wojewódzki O rodek Doskonalenia
Informatycznego i Politechnicznego w Opolu, prowadzony przez doradc
metodycznego WODIiP Tadeusza Gabisa, zatytu owany „Metodyka przygotowania do egzaminu potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik pojazdów samochodowych”. Kilka lat temu w ZSM oraz
w innych szko ach województwa uruchomiono w technikum nowy kierunek kszta cenia „Technik pojazdów samochodowych”, obecnie uczniowie zbli aj si ju do ko ca cyklu kszta cenia a przed nimi egzamin potwierdzaj cy nabyte kwalifikacje. Zaistnia a wi c potrzeba porównania
swoich do wiadcze i wypracowania optymalnej „strategii” przygotowania m odych adeptów techniki samochodowej do tego wa nego egzaminu.
Kurs mia specyficzny charakter – nie by o nudnych wyk adów ani typowych zaj „tablicowych”, bo te nie o to w nim chodzi o. Chodzi o o podzielenie si swoimi przemy leniami, porównanie do wiadcze , przedyskutowanie ró norakich pomys ów, ukierunkowanie na istotne, dla korzystnego wyniku egzaminu, obszary kszta cenia i wypracowanie metodyki jak najskuteczniejszego przygotowania uczniów do sprostania wymaganiom egzaminu. Zadanie to o tyle trudne, i w praktyce nasi absolwenci b d pierwszymi, którzy przyst pi do egzaminu, a wi c brak szerszych do wiadcze , które u atwi yby nauczycielom przygotowanie odpowiedniej liczby testów, przyk adów, próbnych sprawdzianów itp.
Drug ciekaw form zwi zan z doskonaleniem „samochodziarzy”,
która zrealizowana zosta a zreszt w tym samym gronie nauczycieli
przedmiotów samochodowych województwa opolskiego, by a konferencja
metodyczna zorganizowana przez WODIiP we wspó pracy z Politechnik
Opolsk . Temat przewodni konferencji stanowi y najnowsze osi gni cia
techniczne w zakresie szkolenia pracowników firm transportowo-spedycyjnych zajmuj cych si transportem drogowym.
Oprócz wyk adu by a tak e mo liwo wypróbowania swych si na
nowoczesnym symulatorze przeznaczonym do szkolenia kierowców pozaj najbardziej zainteresowa a
jazdów ci arowych – i ta w a nie cz
wszystkich, co zreszt nie powinno dziwi . Jak si okaza o, nie po raz
pierwszy zreszt – teoria to jedno, praktyka to drugie. Nawet ci, którzy
maj za sob lata za kierownic samochodu osobowego i ogromn wiedz
teoretyczn , za kó kiem kilkunastotonowego ci gnika mog mie spore
opoty. Ale oczywi cie nic w tym dziwnego, jazda pot nymi samochodami ci arowymi jest ca kiem inna ni 3,5-4-metrowym miejskim maluchem, i trzeba si jej d ugo uczy . Do tego s u y w a nie zademonstrowany nam symulator.
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Mo na na nim symulowa jazd pojazdami
ró nej wielko ci, o ró nej
konfiguracji uk adu nap dowego, z przyczep lub
bez, w rozmaitych warunkach drogowych (szosa sucha, mokra, oblodzona itp.) i w ró norodnym otoczeniu (jazda
miejska, pozamiejska).
Jak si dowiedzieli my, najwi cej k opotów, nawet zawodowcom, sprawia poprawne prowadzenie du ych samochodów z przyczep ci arow .
Zapanowanie nad tak mas i jej bezw adno ci przy pr dko ci kilkudziesi ciu kilometrów na godzin a czasem i wi kszej, zw aszcza na w skich
miejskich ulicach, wymaga nie lada opanowania i umiej tno ci.
Ostatnim wydarzeniem, o którym chc wspomnie , by a wycieczka
26 maja 2011 roku nauczycieli przedmiotów zawodowych, w tym oczywi cie „samochodziarzy”, do fabryki Opla w Gliwicach. Ka dy z nauczycieli tej bran y mia ju , rzecz jasna, okazj by w tym zak adzie z m odzie , tym razem jednak wycieczka by a przeznaczona w a nie dla nas.
Nie obarczeni konieczno ci dopilnowania swoich wychowanków nauczyciele mieli wi cej swobody i wi cej czasu na ogl danie nowoczesnego zak adu produkcyjnego. Oczywi cie, jak to zwykle bywa, nie wsz dzie
uda o nam si zajrze , nie wszystkie oddzia y by y udost pnione do zwiedzania a i ramy czasowe nie zawsze pozwala y na dok adne przyjrzenie
si wszelkim interesuj cym szczegó om. Ale – jak wiadomo – proces produkcyjny rz dzi si swoimi prawami i nie zwiedzaj cy s w nim najwa niejsi. Niemniej jednak by a okazja podpatrzy produkcj nowych modeli
Opla, aby po raz kolejny porówna nauczane przez nas elementy teorii
z praktyk przemys ow .
I ju ca kiem na koniec, ma a refleksja – pó artem, pó serio. Kiedy
wiele lat temu sam zasiada em w uczniowskiej awie, troch zazdro ci em
nauczycielom, e s ju doro li i wykszta ceni, szko maj dawno za sob i nie musz ju odrabia zada ani niczego si uczy . Okazuje si , e to
wcale nie prawda. W szkole uczy si musz stale wszyscy – i uczniowie,
i nauczyciele!

ROBERT URBANIK
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Wyjazd na Mistrzostwa Europy
Rallycross
Niedziela, godzina czwarta, minut trzydzie ci. Wszyscy gotowi do odjazdu busem. Kierowali my si do Warszawy. Po wielu godzinach jazdy
dotarli my do pierwszego punktu docelowego, którym by tor wy cigowy
w S omczynie. Odbywa y si tam Mistrzostwa Europy Rallycross. Ogrom
ludzi oraz ju z daleka s yszany odg os sportowych silników samochodów
wy cigowych wiadczy , e b dzie to niezapomniane prze ycie. Nasze bilety upowa nia y do wej cia na nie tylko na tor wy cigowy, ale równie
na teren Parku Maszyn. Znajdowa y si tam boksy zawodników z ekipami
mechaników, które po ka dej rundzie naprawia y wszystko, co by o potrzebne, by wystartowa w kolejnym etapie. Zdarza y si te takie awarie,
których naprawa okaza a si niemo liwa. Byli my wiadkami dwóch dachowa , wielu zgubionych kó i licznych zderze zawodników. W Polsce
mia a miejsce dziewi ta z dziesi ciu rund. Ostatnia runda odbywa si b dzie w Czechach. Zawodnik, który uzyska najwi ksz ilo punktów podczas
dziesi ciu rund, zdobywa miano Mistrza Europy Rallycross. Nawierzchnia toru wykonana by a w po owie z asfaltu, a druga po owa pokryta by a
szutrem. Tor mia d ugo ponad jednego kilometra.
W godzinach popo udniowych, oko o szesnastej, zebrali my si ko o
busa i ruszyli my do stolicy, by tam zakwaterowa si i zregenerowa si y
na kolejny dzie . Po kilku postojach, by przestudiowa map , odnale limy nasze schronisko m odzie owe. Min a noc. niadanie, pakowanie
baga y i wyjazd w kierunku Cz stochowy – do nast pnego miejsca docelowego naszej trzydniowej wycieczki.
Przed wyjazdem z Warszawy wst pili my do Muzeum Motoryzacji, w którym zachowano kilkana cie
pojazdów z czasów PRL.
By y tam równie gabloty
z modelami w ró nych skalach. Zobaczyli my te urywki z archiwalnych filmów, które ukazywa y pocz tki polskiej motoryzacji.
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Po zako czeniu wizyty w muzeum ruszyli my w dalsz drog . Zatrzymali my si w miejscowo ci Olsztyn. Nie, nie w tym Olsztynie na Warmii, tylko w ma ej miejscowo ci o tej samej nazwie le cej na wschód od
Cz stochowy. Na szczycie niewielkiej góry sta y pozosta o ci po pewnym
zamku, wi c udali my si zobaczy je z bliska.

Pod wieczór dotarli my do naszego o rodka w Bobolicach. Po krótkim
zapoznaniu z pokojami zrobili my ognisko, przy którym standardowo u–
piekli my kie basy.
Po przespanej nocy – spakowani wsiedli my do busa i egnaj c w a cicielk udali my si w podró powrotn do domu. Po drodze zatrzymalimy si w Ogrodzie cu, a eby zwiedzi kolejny zamek. Pi knie zachowana ruina. Popo udniem dojechali my do Opola, gdzie zako czyli my nasz
trzydniowy wyjazd.

PRZEMEK H
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40-lecie FOS BOS Ingolstadt
Przesz o zachowana w pami ci
jest cz ci tera niejszo ci
Tadeusz Kotarbi ski

W dniach 22–24 pa dziernika 2010 roku delegacja ZSM w Opolu uczestniczy a w uroczystych obchodach 40-lecia Staatliche Fachoberschule
und Berufsoberschule w Ingolstadt.
Oprócz burmistrza Ingolstadt oraz przedstawicieli ministerstwa oficjalne przemówienie wyg osi równie dyrektor Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu mgr in .
Bogus aw Januszko.

serdeczne graW imieniu uczniów, nauczycieli i pracowników z o
tulacje i yczenia wszelkiej pomy lno ci w dzia aniach na rzecz kszta towania umys ów i serc m odych ludzi.
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Wyjazd studyjny uczniów

W dniach 8–13 listopada 2010 roku czterech uczniów klasy III C
Technikum, kszta c cych si w zawodzie technik pojazdów samochodowych: Sebastian Franczyk, Pawe Gorzkula, Marek Graca, Mateusz Sobczyk, wraz z opiekunem mgr. Markiem Pacionem, uczestniczy o w zagranicznym wyje dzie studyjnym zorganizowanym w ramach projektu „Innowacyjna Szko a Zawodowa II”. Projekt ten jest dofinansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego,
Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykszta cenia
i kompetencji w regionach”, Dzia anie 9.2 „Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego”.
ównym celem wyjazdu by o poznanie systemu kszta cenia zawodowego w krajach Europy Zachodniej. Zaprezentowano nam szko y, w których uczniowie ucz si w ró nych zawodach, m.in. ekonomicznych,
technicznych (mechatronika, mechanika pojazdów samochodowych, stolarstwo, lusarstwo), informatycznych, a tak e rolniczych. Zwiedzili my
tak e zwi zane z tymi szko ami zak ady pracy, gdzie uczniowie realizuj
zaj cia praktyczne przygotowuj ce do zawodu, oraz gie d ogrodnicz .

Mo liwo poznania szkó i zak adów pracy to nie ca a atrakcja wyjazdu. Sze dni, które sp dzili my poza granicami kraju, by o ca kowicie
wype nione zwiedzaniem. Odwiedzili my trzy miasta w trzech pa stwach.

MAREK PACION
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Wizyta w VW MP Polkowice

Uczniowie klas II D (24 uczniów), II AC (10 uczniów) oraz III C
Technikum (10 uczniów) wraz z opiekunami: mgr. in . Andrzejem Kocha czykiem, mgr. in . Czes awem Cebull i mgr. Markiem Pacionem
odwiedzili 15 listopada 2010 roku fabryk Volkswagen Motor Polska Sp.
z o.o.
Siedziba przedsi biorstwa mie ci si w Polkowicach na Dolnym l sku. Jest to jedna z fabryk silników koncernu Volkswagen. Produkuje si
tam wysokopr ne jednostki nap dowe o najnowocze niejszej konstrukcji.

Uczniowie mieli mo liwo zapoznania si z procesem produkcji silników, który jest realizowany zgodnie z zasad „strumie produkcji =
strumie materia ów”. Celem tej wewn trznej koncepcji zak adu jest maksymalne usprawnienie komunikacji, skrócenie dróg przep ywu informacji
oraz pe ne w czenie dzia ów pomocniczych do procesu produkcyjnego
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fabryki. Realizowane to jest np. poprzez ulokowanie kadry mened erskiej
w otwartych biurach, bezpo rednio przy stanowiskach pracy swoich zespo ów. Tak e dzia y pomocnicze, takie jak: kadry, logistyka, kontrola jakoci, planowanie i utrzymanie ruchu, tworz struktur charakteryzuj c si
krótk drog przep ywu informacji. Proces produkcyjny sk ada si z kilku
linii mechanicznych i monta owych. Na liniach mechanicznych dokonuje
si obróbki g owic, wa ków rozrz du, wa ów korbowych, korbowodów
oraz bloków silnika. Zastosowane tu zosta y automatyczne obrabiarki wielostanowiskowe do produkcji seryjnej. Proces wytwarzania wa ków rozrz du, wa ów korbowych i korbowodów oparty jest na wspó pracuj cych
ze sob oddzielnych maszynach. Transport cz ci oraz czynno ci powtarzaj ce si , jak np. umocowanie oraz przemieszczenie bloku silnika i g owicy, wykonuj automaty. Proces przemieszczania i poruszania podzespoów jest ca kowicie zautomatyzowany. Decyduj o tym wzgl dy jako ciowe. Celem jest unikni cie korozji spowodowanej kontaktem podzespo ów
np. z potem ludzkich r k. Aby unikn jakiejkolwiek ingerencji cz owieka, czynno rozpakowania odbywa si tak e automatycznie.
W dzia ach monta u g owic, kad ubów silnika i ZP4 (monta kompletnego silnika) s zainstalowane linie monta owe z wysokim stopniem automatyzacji wszystkich czynno ci. Monta odbywa si na d wigarach monta owych. Na liniach monta owych zastosowano elektryczne klucze monta owe o sterowanym momencie dokr cenia. Ka dy zbudowany silnik jest
poddawany testowi. Polega on na r cznym uzbrojeniu i automatycznym
rozruchu kontrolnym ka dego silnika na stanowisku (tzw. test na zimno –
trwaj cy kilkana cie sekund). Oprócz tego z ka dej zmiany wybierany jest
losowo jeden silnik, który jest testowany na odpowiednim stanowisku symuluj cym jego prac w warunkach rzeczywistych (tzw. hamowni silnikowej). Po takim te cie silnik jest demontowany i wszystkie jego elementy poddawane s szczegó owej weryfikacji.
Wizyta w fabryce by a wspania okazj do obejrzenia elementów silnika przed obróbk , po obróbce a przed monta em oraz w trakcie ich monta u, zapoznania si ze sposobem kontroli jako ci gotowego produktu. Pozwoli a tak e o wiele szerzej spojrze na zastosowanie nowoczesnych rozwi za technologicznych oraz spedycyjno-logistycznych w procesie produkcji silników.
Niestety, ze wzgl du na tajemnic procesu technologicznego (t umaczenie przedstawicieli fabryki) nie mieli my mo liwo ci zrobienia dokumentacji fotograficznej linii mechanicznych, monta owych czy nawet stanowisk badawczych.
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108

Dzie integracyjny klasy I a

Dzie integracyjny klasy I a

Klasa I a wraz z wychowawczyni pani Katarzyn Front i nauczycielk j zyka polskiego pani Ew Sosnowsk zrealizowa a 9 grudnia
2010 roku od dawna planowany dzie integracyjny. Najpierw swoje kroki
skierowali my do Muzeum l ska Opolskiego, gdzie mieli my zaplanowan lekcj dydaktyczn „Opole-gród-miasto”. Poznawali my histori
miasta na podstawie zgromadzonych zabytków oraz ciekawych prezentacji multimedialnych. By y te momenty zabawne, na przyk ad kiedy mogli my wdziewa rycerskie zbroje i przytuli si do woskowej figury m odej mieszczki z XIX wieku, co niektórzy z nas uwieczniali na zdj ciach.
Po lekcji muzealnej odbyli my w tempie marsza spacer po mie cie
(brr...by o zimno). Widzieli my najwa niejsze miejsca dla Opolan. Bylimy w Kaplicy Piastów Opolskich w ko ciele Franciszkanów i przed cudownym obrazem Matki Boskiej Opolskiej w katedrze. Wiemy ju , co to
jest Opolska Wenecja. Przewodnikiem by a nasza pani od j zyka polskiego Ewa Sosnowska.

Po tych dydaktycznych „tre ciach” nale o nam si co l ejszego.
Usiedli my wygodnie w kinowych fotelach i obejrzeli my komedi romantyczn niadanie do ó ka. S dzimy, e sprawdzili my si jako klasa,
nie przynie li my wstydu paniom ani sobie, godnie reprezentowali my
Zespó Szkó Mechanicznych.

Klasa I a ZSZ
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Warsztaty w Centrum Szkoleniowo-Serwisowym VW
Kulczyk Tradex Sp. z o.o.
W ramach wspó pracy z firm AUDI Kulczyk Tradex Sp. z o.o. z Poznania, przedstawiciela firmy Volkswagen w Polsce, w dniach od 14 do
17 grudnia 2010 roku, dzi ki go cinno ci firmy, uczniowie klasy III C
Technikum (technik pojazdów samochodowych) mieli mo liwo uczestniczenia w warsztatach szkoleniowych w krajowym Centrum Szkoleniowo-Serwisowym Volkswagen Group w Poznaniu.

Zaj cia odby y si w dwóch grupach, których opiekunami byli nauczyciele ZSM mgr in . Czes aw Cebulla i mgr Marek Pacion. Tematyka szkole dotyczy a silników ZS wyposa onych w uk ad zasilania Common Rail. Szkolenie sk ada o si z dwóch cz ci – teoretycznej i praktycznej.
W cz ci teoretycznej uczniowie zapoznali si z typami silników ZS
wyposa onych w uk ad Common Rail montowanymi w samochodach grupy VW, budow i zasad dzia ania tych uk adów oraz ich zaletami w porównaniu z silnikami ZS wyposa onymi w pompy wtryskowe (np. rz do-
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we) lub pompowtryskiwacze. Zaj cia odbywa y si w sali wyk adowej wyposa onej w projektor multimedialny oraz modele podzespo ów silników
stanowi cych tematyk szkolenia.
Cz
praktyczna odbywa a si na
warsztatowym stanowisku szkoleniowym wyposa onym
w komputer diagnostyczny VAS oraz
w pe ni sprawny pojazd samochodowy
z silnikiem ZS z uadem CR.
W ramach tej cz ci szkolenia uczniowie oraz opiekunowie
pomieli mo liwo
zna techniki diagnozowania komputerowego pojazdów samochodowych oraz analizy wyników diagnozy,
wykonuj c samodzielnie wiczenia z diagnoskopem.
Podczas pobytu w Centrum Szkoleniowym uczniowie poznali tak e
zasady pracy w tego typu o rodkach oraz zapoznali si z zapleczem technicznym centrum.
Czas w Poznaniu to jednak nie tylko zaj cia szkoleniowe, ale tak e
rozrywka i rekreacja. Popo udniami uczniowie wypoczywali, spaceruj c
pi knymi uliczkami Starego Miasta. Na Starym Rynku mieli okazj uczestniczy w jarmarku adwentowym i zwiedzi ciekaw wystaw eksponatów V Mi dzynarodowego Festiwalu Rze by Lodowej.

MAREK PACION

111

Z ycia Szko y

Je dzimy na nartach

W dniach 20–22 grudnia 2010 roku odby si wyjazd na narty do Ziele ca, zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczestnikami wyjazdu byli uczniowie Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu.

Przez trzy dni uczestnicy doskonalili swoje umiej tno ci b d uczyli
si podstaw jazdy na nartach lub desce snowboardowej. Jazdy odbywa y
si zarówno w ci gu dnia, jak i przy sztucznym o wietleniu w godzinach
wieczornych.
Nad bezpiecze stwem uczestników oraz prawid owym przebiegiem wyjazdu czuwali opiekunowie: Ewa Sosnowska, Agata Hetma ska, Piotr Bielamowicz i Tomasz Olbi ski.

PIOTR BIELAMOWICZ
TOMASZ OLBI SKI
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Wspó praca z Vip Car Renault w Opolu

Pracownia diagnostyki samochodowej w Zespole Szkó Mechanicznych w Opolu jest obj ta patronatem Autoryzowanej Stacji Obs ugi Vip
Car Renault.
W ramach zaj z diagnostyki samochodowej uczniowie klasy III C
(technik pojazdów samochodowych) przeprowadzili w Stacji Kontroli Pojazdów Vip Car Renault w Opolu badania uk adu hamulcowego, pomiar
skuteczno ci t umienia zawieszenia oraz pomiar geometrii ustawienia kó .
Uczniowie mieli równie okazj zapozna si z pozosta ymi urz dzeniami
wykorzystywanymi podczas przeprowadzania okresowego badania technicznego pojazdu.

wiczenia prowadzi szef Serwisu Marek Grus, b d cy do wiadczonym diagnost , uprawnionym do przeprowadzania takich bada . Pan Marek jak zawsze z niewyczerpanym zapasem humoru udziela wszelkich
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wskazówek i szczegó owo t umaczy zasady obs ugi prezentowanych urz dze diagnostycznych.

Zaj cia odby y si w grupach wiczeniowych w grudniu 2010 i styczniu 2011 roku, pod opiek nauczycieli mgr. Marka Paciona i mgr. in .
Czes awa Cebulli.

CZES
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Go cie z Francji w ZSM

W dniach 10–11 stycznia 2011 roku przebywa a w Opolu delegacja nauczycieli i dyrektorów (17 osób) ze szkó zawodowych Burgundii (Francja). Celem wizyty by o zapoznanie si ze szkolnictwem zawodowym regionu opolskiego oraz nawi zanie kontaktów partnerskich ze szko ami.

Go cie z Francji wizytowali w Opolu Zespó Szkó Mechanicznych,
Zespó Szkó Zawodowych nr 4, Zespó Szkó Elektrycznych i Centrum
Kszta cenia Praktycznego. Organizacj pobytu grupy francuskiej w Opolu
zajmowa o si Biuro Spraw Mi dzynarodowych Urz du Miasta Opola,
którym kieruje Janusz Karpi ski. Nad sprawnym przebiegiem wizyty
czuwa i jednocze nie rol t umacza pe ni Cezary Maksymiak – sekretarz
tego biura. Wizyta go ci z Francji wspierana by a przez Ambasad Francusk w Warszawie, któr reprezentowa Alain Henry – dyrektor Francuskiej Izby Przemys owo-Handlowej w Polsce oraz przedstawiciel Polsko-Francuskiego Funduszu Wspó pracy w zakresie kszta cenia zawodowego. W t umaczeniu rozmów pomaga a Katarzyna Jab o ska z odzi.
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W pierwszym dniu wizyty, 10 stycznia 2011 roku, grupa nauczycieli
i dyrektorów z Burgundii go ci a w godzinach popo udniowych w naszej
Szkole.
Dyrektor ZSM mgr
in . Bogus aw Januszko
oprowadzi go ci po placówce, prezentuj c pracownie przedmiotów zawodowych, w tym pracowni diagnostyki samochodowej.

Pracownia autotroniki

Zapozna go ci równie z histori Szko y oraz wyeksponowa zabytkowy charakter obiektu, auli, wie y, murów obronnych, stanowi cych nieod czny element historii Opola.
Na spotkaniu przy kawie w pokoju nauczycielskim dyrektor ZSM przedstawi nauczycielom i dyrektorom z Francji polski system kszta cenia zawodowego i regionaln struktur szkó zawodowych. Wymieniano pogl dy na temat przysz ego kszta tu o wiaty Polski i Francji, które to kraje borykaj si z problemem ni u demograficznego w szko ach rednich, oraz
zakresu i charakteru wspó pracy szkó polskich i francuskich z pracodawcami i firmami prowadz cymi szkolenie praktyczne uczniów.
Demonstrowanie kszta cenia zawodowego ZSM (zawody, profile, specjalno ci) dyrektor mgr in . Bogus aw Januszko popar prezentacj multimedialn przygotowan przez mgr. in . Jana Fronta, który te czuwa nad
informatyczn stron spotkania.
Wizyta przebieg a w bardzo mi ej atmosferze. Go cie z Francji byli
pod wra eniem zabytkowego charakteru obiektu oraz technodydaktycznego wyposa enia pracowni przedmiotów zawodowych.
Na koniec spotkania dyrektor ZSM wr czy delegacji z Francji publikacj podsumowuj c prac Szko y w poprzednim roku szkolnym, tj. Suplement do Monografii ZSM w Opolu. Rok szkolny 2009/2010.

BOGUS
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Konferencja „Dobre praktyki”

Konferencja „Dobre praktyki”

W dniu 16 marca 2011 roku zosta a zorganizowana w Zespole Szkó
Mechanicznych konferencja na temat „Nowoczesne metody diagnozowania uk adów mechanicznych i systemów elektrycznych we wspó czesnych
pojazdach”. Odby a si ona w ramach cyklicznie organizowanych przez
Stowarzyszenie In ynierów i Techników Mechaników Polskich Oddzia
Opole spotka pod has em „Nowo ci ze wiata nauki i techniki” dla
cz onków tego stowarzyszenia.

Konferencj otworzy i s owo wst pne wyg osi mgr in . Bogus aw
Przychocki – prezes Zarz du Oddzia u Opolskiego SIMP. Nast pnie tytuowe zagadnienie wyk ada mgr in . Bogus aw Januszko – dyrektor Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu, cz onek Ko a Terenowego nr 22 w Opolu Oddzia u Opolskiego SIMP. Wyst pienie to oparte by o na prezentacji multimedialnej przygotowanej przez uczniów klasy IV C Technikum
ZSM w Opolu kszta c cych si w zawodzie technik mechanik: Dawida
Guza, Beniamina Riedla i Marka Trieblera, absolwentów w roku szkolnym 2009/2010. Nad merytoryczn stron prezentacji, przygotowanej w oparciu o techniczn literatur fachow oraz dokumentacj stanowi c wy-
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posa enie technicznych pracowni szkolnych i w asn wiedz merytoryczn , czuwali nauczyciele ZSM w Opolu – mgr in . Bogus aw Januszko
i mgr Marek Pacion. Po przedstawieniu g ównego tematu odby a si dyskusja merytoryczna uczestników konferencji – cz onków SIMP, nauczycieli i uczniów ZSM, w trakcie której tytu owe zagadnienie rozpatrywano
w odniesieniu do ró nych dziedzin techniki oraz dokonano wymiany pogl dów i do wiadcze zawodowych.
W kolejnej cz ci uczestnicy konferencji mieli sposobno uzupe ni
wiedz teoretyczn o aspekt praktyczny, samodzielnie przeprowadzaj c
czynno ci diagnostyczne na samochodach Renault Vel Satis i Audi Q7
przy u yciu najnowszej generacji mobilnych diagnoskopów komputerowych: francuskiego – CLIP i niemieckiego – VAS, przypisanych przez
ich producentów do wy ej wymienionych samochodów. wiczenia praktyczne prowadzili mgr Marek Pacion i mgr in . Czes aw Cebulla.

Konferencj zako czono i podsumowano wnioskami z dziedziny diagnostyki pomocnymi w dalszej pracy zawodowej i rzeczoznawczej cz onków SIMP z zakresu mechaniki i obszarów jej pokrewnych.
Prezentacje teoretyczne, dyskusja merytoryczna oraz dzia ania praktyczne na najnowocze niejszym sprz cie i wnioski dotycz ce wykorzystania zdobytych wiadomo ci rozdzielane by y fili ank kawy i s odkimi
do niej dodatkami przygotowanymi przez szko .

BOGUS
118

AW JANUSZKO

Praktyka w Ingolstadt w opisie nauczyciela

Praktyka w Ingolstadt w opisie nauczyciela

W dniach 26 marca–9 kwietnia 2011 roku odby a si wymiana mi dzyszkolna z partnersk szko FOS BOS w Ingolstadt (Niemcy). Sze ciu
uczniów naszego Technikum wyjecha o na dwutygodniow praktyk . Towarzyszyli im nauczyciele j zyka niemieckiego mgr Iwona Majek-Wi niowska i mgr Marzena Skrzyniarz.
Oprócz zaj w warsztatach szkolnych uczniowie zwiedzali miasto Ingolstadt, fabryk AUDI oraz muzeum, byli równie na ca odziennej wycieczce w Regensburgu, czas wolny sp dzali na wycieczkach rowerowych, w kinie, kr gielni lub w fitness klubie.

Podczas pobytu uczniów Technikum w szkole partnerskiej wizyt z oa im delegacja z naszej szko y: dyrektor mgr in . Bogus aw Januszko,
wicedyrektor mgr Ewa Sosnowska oraz nauczyciel matematyki mgr Antonina Zoworka-Suwa a.
Wizyta przebieg a w mi ej i sympatycznej atmosferze, co mo na zobaczy na zdj ciach.
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IWONA MAJEK-W I
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Praktyka w Ingolstadt w ocenie ucznia

Praktyka w Ingolstadt w ocenie ucznia

Te zdj cia to tylko cz stka wspomnie , które przywie li my z dwutygodniowego pobytu w Ingolstadt w ramach wymiany szkó partnerskich
ZSM Opole i FOS BOS Ingolstadt.
Dzi ki tej wymianie
zwiedzili my wiele ciekawych miejsc, np. muzeum
i fabryk Audi, katedr w.
Piotra w Regensburgu oraz
wiele okolicznych atrakcji.
Nie zabrak o równie rozrywki, jak przygotowali
nam nasi niemieccy partnerzy.

Wyj cie do kina, na basen, kr gle oraz wst p na fitness, oprócz tego wieczorne
zwiedzanie miasta na rowerach.
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Przez dwa dni ucz szczali my na zaj cia szkolne z naszymi kolegami
z wymiany, dzi ki czemu mogli my podszkoli swój j zyk niemiecki oraz
czynnie bra udzia w zaj ciach w pracowniach szkolnych.
Od poniedzia ku zacz li my praktyki w warsztatach szkolnych FOS
BOS. G ównym tematem by a obróbka materia ów z wykorzystaniem tokarek, frezarek CNC i pras. Nie zabrak o równie obróbki r cznej, spawania i poznawania mo liwo ci zautomatyzowanych maszyn tn cych.

Warsztat oraz stanowiska, na których pracowali my, by y odpowiednio
wyposa one, a sposób prowadzenia zaj odznacza si wysokim poziomem. W tak dobrze wyposa onych warsztatach mogli my wykona naprawd ciekawe rzeczy, czasami nawet zapominali my robi sobie przerwy, tak byli my zaj ci prac .
Praktyki, które odby y si w ramach wymiany szkó partnerskich
ZSM oraz FOS BOS w Ingolstadt, sprawi y, e wiedz zdobyt w szkole
mogli my wykorzysta w praktyce. Dzi ki tym praktykom zdobyli my
do wiadczenie w obs udze maszyn skrawaj cych. B dzie to procentowao w karierze zawodowej. Na zako czenie otrzymali my certyfikat odbycia praktyk.
Zach cam wszystkich do sk adania poda w nast pnym roku szkolnym
na wymian partnersk do Ingolstadt.

MAREK GRACA
kl. III C
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Rekolekcje wielkopostne

18–20 kwietnia by czasem prze ywania w naszej szkole rekolekcji
wielkopostnych. Wielki Tydzie to wyj tkowy czas dla wszystkich katolików, st d jak co roku w naszej szkole celem pog bienia refleksji nad
yciem, mierci i w asnym zbawieniem prze ywali my rekolekcje.

Forma prze ywania naszych rekolekcji sta a si ju szkoln tradycj .
Odbywaj si one zawsze w Wielkim Tygodniu. Pierwszego dnia wybieramy si do kina na film, który sw tematyk wprowadza nas w atmosfer
zbli aj cych si wi t. W tym roku by to film Szuka em Was, który ukaza sylwetk Ojca wi tego Jana Paw a II w kontek cie postawy Papie a
wobec „potrzeb wiata”, dzia a Ojca wi tego podejmowanych celem
zaradzenia zaistnia ym trudnym sytuacjom konkretnych krajów, a tak e
jako cz owieka b d cego blisko ludzi, ich potrzeb i problemów.
W drugim dniu rekolekcji odby si uroczysty apel przygotowany
przez m odzie szkolnego wolontariatu, we wspó pracy z klerykami Wy szego Seminarium Duchownego, po wi cony S udze Bo emu Janowi
Paw owi II. Tytu Od wolno ci do wi to ci i tematyka skupione by y wokó zbli aj cej si beatyfikacji Papie a, czyli wyniesienia Ojca wi tego
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na o tarze do godno ci B ogos awionego. Uroczysty apel u wietniony zosta wyst pem Szkolnej Orkiestry D tej, która od samego pocz tku swej
dzia alno ci w ZSM pod kierunkiem mgr. Haralda Powrós y, muzyka Filharmonii Opolskiej, wspó pracuje ze szkolnym wolontariatem.
W ostatnim dniu rekolekcji udali my si ca spo eczno ci – zarówno
uczniowie, jak i nauczyciele – na nabo e stwo Drogi Krzy owej do kocio a „Na Górce” celem g bszego przygotowania si do Triduum Paschalnego i Tajemnicy Wielkiej Nocy. W rozwa aniach poszczególnych
stacji Drogi Krzy owej ksi dz proboszcz Marek Trzeciak zwróci uwag
na konieczno ci ego starania si ka dego cz owieka o w asne i bli niego zbawienie, o to, by d y do pe ni swego cz owiecze stwa. A my –
jak powiedzia ksi dz proboszcz – cz sto sp ycamy nasz wiar i ycie religijne do stwierdzenia „niczego nie ukrad em, nikogo nie zabi em... jestem wi c dobrym cz owiekiem... ale dobrym – zw aszcza w subiektywnej
ocenie – nie wystarczy! cz owiek ma by WI TYM!, bo do tego wzywa
nas sam Bóg – „B d cie wi tymi, bo Ja jestem wi ty, Pan, Bóg wasz”.
Kp . 19,2.

Jak co roku, trzech uczniów szkolnego wolontariatu, którzy nale do
u by liturgicznej w swoich parafiach, pos ugiwa o w nabo e stwie Drogi Krzy owej podczas szkolnych rekolekcji.

BEATA TRUSZ
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Pobyt uczniów i wizyta dyrektora Jakoba Schläfera
z Ingolstadt w Opolu
W dniach 7–20 maja 2011 roku go cili my w Zespole Szkó pi uczennic i czterech uczniów wraz z opiekunami Georgiem Hadzelkiem i dr.
Markusem Lieblem z Fachoberschule und Berufsoberschule z Ingolstadt.
W sobot po przyje dzie i zakwaterowaniu oraz krótkim wypoczynku
po podró y grupa niemiecka wraz z mgr Iwon Majek-Wi niowsk i mgr
Krystyn Kozik zwiedza a nasze miasto.
W niedziel odby a si wycieczka do Wroc awia, w trakcie której
zwiedzili my Panoram Rac awick , Ostrów Tumski, Uniwersytet Wroawski oraz Rynek.

Podziwiamy Panoram Rac awick

Zwiedzamy Rynek we Wroc awiu

Poniedzia kowe przedpoudnie grupa niemiecka sp dzi a na spotkaniu z dyrektorem Zespo u Szkó . Po spotkaniu pokaza am go ciom
nasz szko . Tego dnia
wszyscy udali my si równie do Centrum Kszta cenia
Praktycznego, gdzie przedstawiony zosta plan praktyk
oraz przydzia zada .
Spotkanie z dyrektorem Bogus awem Januszk
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Wizyta w Centrum Kszta cenia Praktycznego w Opolu

Nast pne dwa tygodnie – urozmaicone popo udniowymi wyj ciami do kina, kr gielni
lub zaj ciami sportowymi – min y pod znakiem zaj praktycznych
w CKP. Efektem pracy
naszych go ci by y
wieczniki i statuetki.
Relaks na kr gielni
w Szarej Willi w Opolu

Wolny od zaj praktycznych weekend grupa niemiecka sp dzi a w towarzystwie mgr Iwony Majek-Wi niowskiej. W sobot wszyscy zwiedzali
opolskie ZOO oraz rozkoszowali si pi kn majow pogod .
W niedziel go cie pojechali do Cz stochowy, gdzie zwiedzali Jasn
Gór i najwa niejsze zabytki miasta.
Ostatni dzie wymiany nasi go cie sp dzili na podsumowuj cym wizyt spotkaniu z dyrektorem ZSM mgr. in . Bogus awem Januszk , wicedyrektor mgr Urszul Kowalczyk, dyrektorem CKP mgr. in . Andrzejem
Leszczy skim, wicedyrektorem CKP mgr. in . Dariuszem Kulit oraz opiekunami.
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Po egnanie uczniów z Ingolstadt

W drugim tygodniu wymiany polsko-niemieckiej mia a miejsce wizyta
dyrektora FOS BOS z Ingolstadt Jakoba Schläfera. W trakcie pobytu w
Opolu dyrektor partnerskiej szko y zwiedzi opolskie zamki oraz Jurapark
w Krasiejowie. Uczestniczy w wycieczce rowerowej, przeje d aj c
cie k przyrodnicz w parku nadodrza skim, a tak e bra udzia w sp ywie Ma Panwi .
Jako koneser
piwa i mi o nik
polskiego „ ywca” zwiedzi take Muzeum Browaru w ywcu.
By te w pa acu
ksi t pszczy skich.
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Przed pa acem
w Pszczynie

W ostatnim dniu wizyty dyrektor Jakob Schläfer by honorowym gociem uroczysto ci og oszenia wyników Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Zespo u Szkó Mechanicznych.
Jak co roku niemieccy uczniowie oraz ich opiekunowie byli bardzo zadowoleni z wizyty w Opolu, która wzbogaci a ich o nowe do wiadczenia
oraz przyja nie. Wszyscy uczestnicy wymiany s przekonani o konieczno ci kontynuowania wspó pracy mi dzy naszymi szko ami.

MARZENA SKRZYNIARZ

Konkursowa Jazda Samochodem, maj 2011
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Ko o Sportów Motorowych w roku 2010/2011

Cz onkami ko a by o 40 uczniów z 11 klas; kl. III C Technikum dla
Doros ych: Marcin Medelnik, Marcin Szwach; kl. IV ABD Technikum:
Robert Cie lik, Micha Kondratowicz, Grzegorz Rudkiewicz, Mateusz
Szpytkowski; kl. III C Technikum: Kamil Opler, Marcin Szafran, Roland
Cebula, Micha Kuszczy ski; kl. III E Technikum: Micha Gnie dziuch,
Mateusz Kukurowski, Szczepan Iwanicki, Adrian Nawrat, Szymon Wróbel; kl. II AC Technikum: Przemys aw Olejniczak, Piotr Stalmach; kl. II
D Technikum: Kamil Gajewski, Przemys aw Ha ajko, Mateusz Rosa, Miros aw Kiczmach, Wojciech Malinowski, Adam Szcz sny, Bart omiej
Zajda; kl. II E Technikum: Marcin Schudy, kl. II M Technikum: Damian
Kierski, Damian Tyszka, Micha Kacperak, Mateusz Kuczera, Wojciech
otwi ski; kl. I AD Technikum: Tomasz Baldy, Artur Dziubi ski, ukasz Kardasz, Adrian Paciorek, Marcin Pampuch, Szymon Witt, Pawe
Zmuda; kl. II bms ZSZ: Maciej Faron, kl. II ce ZSZ: Aleksander Pampuch, Kamil Dobosz.
Dzia alno :
3-dniowa wycieczka – opiekunowie: Czes aw Cebulla i Marek Pacion
• I dzie (niedziela 12 wrze nia 2010): S omczyn: Mistrzostwa Europy Rallycross,
• II dzie (poniedzia ek 13 wrze nia): Warszawa: Muzeum Motoryzacji,
III dzie (wtorek 14 wrze nia): Olsztyn-Ogrodzieniec: Szlak Orlich Gniazd.
II Turniej Kartingowy ZSM (pa dziernik–grudzie 2010 roku) – udzia
25 uczniów
• Marcin Szafran – I miejsce na du ej p tli i II miejsce na ma ej,
• Miros aw Kiczmach – I miejsce na ma ej p tli i IV miejsce na du ej,
• Micha Kondratowicz – II miejsce na du ej p tli i IV miejsce na maej,
• Szczepan Iwanicki – III miejsce na ma ej p tli i V na du ej,
• Damian Kierski – III miejsce na du ej p tli i V ex aequo na ma ej,
• Artur Dziubi ski – V miejsce ex aequo na ma ej p tli,
• Micha Gnie dziuch – VI miejsce na du ej p tli.
Szkolenie dla s dziów dyscyplin samochodowych – Turawa, sobota 20
listopada 2010 roku.
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W roku 2011 licencje s dziów sportowych PZM uzyskali:
• Przemys aw Ha ajko
• Wojciech Malinowski
• Mateusz Kukurowski.
Licencje posiadaj równie : Marcin Medelnik i Robert Cie lik.
Wyró nienie z okazji 40-leciu Automobilklubu Opolskiego:
Br zowa Odznaka Automobilklubu Opolskiego dla Roberta Cie lika.
Konkursowe Jazdy Samochodem (s dziowanie i zabezpieczanie tras
rajdów amatorskich przez uczniów ZSM):
• Namys ów – 5 wrze nia 2010 roku
• Krapkowice – 17 pa dziernika 2010 roku
• Grodków – 7 listopada 2010 roku
• Opole – Puchar Forda, 12 grudnia 2010 roku
• Prudnik – 27 lutego 2011 roku
• Krapkowice – 8 maja 2011 roku
• Nysa – 29 maja 2011 roku
• Opole – Rajd Festiwalowy, 26 czerwca 2011 roku
Opolski sprint samochodowy (zabezpieczanie trasy wy cigu) Kamie
l ski – lotnisko 1 maja 2011 roku.
Cross Country (s dziowanie i zabezpieczanie tras terenowych imprez
motocyklowych):
• Winów 19 wrze nia 2010 roku,
• Winów 15 maja 2011 roku,
• Winów 19 czerwca 2011 roku,
Cros Country – starty uczniów ZSM (popularna impreza motorowa na
poligonie w Winowie – niedziela 19 czerwca 2011 roku):
• Robert Skowronek (kl. II D Technikum) – II miejsce w motocyklowej klasie JUNIOR,
• Dariusz Macha (kl. II D Technikum) – V miejsce w klasie QUAD
(czteroko owce).
Promocja Szko y:
• stanowiska na Targach Edukacyjnych w „Okr glaku” (maluch wycigowy i gokart),
• kamizelki s dziowskie z logo ZSM i Ko a Sportów Motorowych noszone podczas udzia u w imprezach motorowych,
• naklejki z logo ZSM i Ko a Sportów Motorowych na pojazdach
uczniów startuj cych w imprezach motorowych,
• koszulki z logo ZSM i Ko a Sportów Motorowych noszone przez
uczniów.

CZES
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Dzia alno

Dzia alno

szkolnego wolontariatu

szkolnego wolontariatu

Wolontariat ( ac. volontarius – dobrowolny) to ochotnicza, bezp atna,
wiadoma praca na rzecz innych lub ca ego spo ecze stwa, wykraczaj ca
poza zwi zki rodzinno-kole e sko-przyjacielskie. Idea wolontariatu obejmuje swym zasi giem wi kszo obszarów ycia spo ecznego.
Dlaczego pomagamy? Dzi ki pracy wolontariackiej odkrywamy w sobie niesamowite pok ady empatii i satysfakcji z bezinteresownych dzia a
na rzecz konkretnych osób, ale i ogó u, nie wykluczaj c szko y.
Dzia ania szkolnego wolontariatu ze wzgl du na sw typowo „szkoln ” specyfik z pewno ci maj nieco zaw one pole manewru w zakresie
podejmowanych zada , niemniej jednak zrealizowane dotychczas przedsi wzi cia napawaj nas optymizmem i ch ci do dalszej pracy.
5 pa dziernika odby a si sesja popularnonaukowa z okazji 30. rocznicy powstania NSZZ Solidarno , by y to tzw. Miejskie Obchody Rocznicy Porozumie Sierpniowych. Zorganizowano je w auli ZSM. Oczywicie czuli my si wyró nieni jako szko a, ale jednocze nie zdawali my
sobie spraw , i bycie gospodarzem oznacza trud organizacji ca ego
przedsi wzi cia. Od strony merytorycznej w zorganizowanie obchodów
zaanga owanych by o dziesi szkó ponadgimnazjalnych z Opola. Kilkuosobowe grupy m odzie y z ka dej szko y pod kierunkiem nauczyciela
zaprezentowa y wed ug wcze niej ustalonych tematów wybrany „aspekt
solidarno ciowy”. Po wyst pieniu zaproszonych go ci z Urz du i Rady
Miasta, jak równie prelegentów z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego udali my si na krótk przerw , podczas której obs ug cateringu
zajmowali si nasi wolontariusze. Nast pnie odby si blok prezentacji
uczniowskich. Uczniowie szkolnego wolontariatu reprezentuj cy Zespó
Szkó Mechanicznych skupili si w swoim wyst pieniu na osobie Ojca
wi tego Jana Paw a II, który odegra ogromn rol w odzyskaniu wolnoci przez Polsk . Wyst p naszych uczniów, po czony z prezentacj multimedialn , zaprezentowany zosta pod has em „Jan Pawe II – Papie
Wolno ci i Solidarno ci”. Nale y doda , e w a nie nasza prezentacja
wzbudzi a najwi ksze zainteresowanie i nagrodzona zosta a wyj tkowo
gromkimi brawami. S owa uznania pod naszym adresem kierowali równie nauczyciele z innych szkó , a niektórzy dyrektorzy zaproszonych
szkó pytali o mo liwo zaprezentowania naszego wyst pienia w ich
szkole, jako wyj tkowej lekcji historii dla uczniów.
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14 pa dziernika w opolskim Teatrze im. Jana Kochanowskiego odby o si wr czenie orderów i odznacze pa stwowych oraz nagród Ministra Edukacji Narodowej i Opolskiego Kuratora O wiaty dla nauczycieli
i pracowników o wiaty województwa opolskiego. W zwi zku z powy szym Opolski Kurator O wiaty Halina Bilik skierowa a pro b do dyrektora ZSM o pomoc od strony organizacyjnej w realizacji tego przedsi wzi cia.
Dzie
Edukacji Narodowej jest
dniem wolnym od zaj lekcyjnych dla
uczniów, ale nasi ch opcy – jak zawsze –
stan li na wysoko ci zadania i ch tnie
stawili si na uroczysto ci z pe n gotowo ci do realizacji wyznaczonych im
zada .

28 pa dziernika w Pa stwowej Szkole Muzycznej w Opolu odby a si
uroczysto wr czenia dyplomów Stypendystom Ministra Edukacji Narodowej i Prezesa Rady Ministrów. Nad prawid owym przebiegiem uroczysto ci czuwali uczniowie szkolnego wolontariatu ZSM. Ch opcy odpowiedzialni byli za informacj , szatni i catering, który zorganizowali my
dla wszystkich uczestników imprezy. Po zako czeniu uroczysto ci otrzymali my od Opolskiego Kuratora O wiaty Haliny Bilik pisemne podzi kowanie za „ yczliwo , wspó prac i serce w o one w przygotowanie
uroczysto ci”.
8 grudnia uczestniczyli my w zorganizowanej przez Wydzia O wiaty
Urz du Miasta i M odzie owy Dom Kultury w Opolu IX Konferencji
Samorz dów Uczniowskich pod has em „Da innym troch od siebie.
Wspó czesne formy wolontariatu”. Spotkanie polega o na zaprezentowaniu obszarów, w których wolontariusze dzia aj , oraz podzieleniu si
prze yciami i do wiadczeniami zwi zanymi z t specyficzn , jak e wa n
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form dzia ania i pomocy. W drugim dniu konferencji zorganizowano
warsztaty. Nasza grupa wraz z innymi wolontariuszami uda a si do Orodka Readaptacji Spo ecznej „Szansa” w Miejskim O rodku Pomocy
Rodzinie w Opolu, gdzie otrzymali my zadanie odmalowania klatki schodowej ca ego budynku. W roboczych kombinezonach i specjalnych r kawicach podj li my wyzwanie, odkrywaj c jednocze nie w sobie ukryte talenty malarzy; có , nie b d to arcydzie a dla potomnych, ale z pewno ci
sprawili my, i mieszka cy o rodka, którzy z ró nych powodów znale li
si na zakr cie yciowym, mogli przekona si , e s ludzie tacy jak my,
na których mog liczy równie poza o rodkiem.
15 grudnia wzi li my udzia w koncercie charytatywnym zorganizowanym przez Zespó Szkó Ekonomicznych w Opolu. Koncert odby si
w auli Wy szego Seminarium Duchownego w Opolu, a fundusze zbierano
dla dwóch Opolan cierpi cych na dzieci ce pora enie mózgowe. W programie przewidziano wyst py wielu wykonawców, w tym Szkolnej Orkiestry D tej Zespo u Szkó Mechanicznych, która zaprezentowa a kilka
utworów, wprowadzaj c zgromadzonych w atmosfer nadchodz cych
wi t. W drugiej cz ci koncertu ogromnym zainteresowaniem zaproszonych go ci cieszy si pokaz wschodnich sztuk walki zaprezentowany
przez naszego ucznia Micha a Chodaczka, wicemistrza Europy i 5-krotnego mistrza Polski.
Od marca w naszej szkole go cili my w ramach ródrocznej praktyki
alumnów Wy szego Seminarium Duchownego w Opolu. Sze ciu kleryków pi tego roku WSD przez trzy miesi ce prowadzi o zaj cia w wybranych klasach Technikum. Trzeba przyzna , e samo pojawienie si przysz ych ksi y w naszej szkole wywo o w ród uczniów niema e poruszenie, w pozytywnym tego s owa znaczeniu. Klerycy, a raczej diakoni, gdy
7 maja z r k biskupa przyj li wi cenia diakonatu, równie wyrazili swoje
zadowolenie z pobytu w naszej szkole, tym bardziej, e poza katechezami
spotykali my si równie na gruncie sportowym, a konkretnie na rozgrywkach meczowych pi ki no nej i siatkowej, jakie mia y miejsce pomi dzy naszymi uczniami a klerykami WSD w czaj c diakona ukasza
Knosal . A zatem, 6 kwietnia w hali sportowej Wy szego Seminarium
Duchownego w Opolu rozegrany zosta pierwszy mecz – pi ki no nej pomi dzy uczniami klasy III E a klerykami WSD. Znacz ce zwyci stwo odnie li gospodarze, którzy na boisku pokazali, co znaczy by dobrym zawodnikiem. No có … ponie li my sromotn kl sk , ale w ramach rewanu rozegrany zosta 15 kwietnia kolejny mecz – tym razem pi ki siatkowej. Doping ze strony kibiców, ale przede wszystkim wspania a gra naszej dru yny da y ostateczny wynik 3:0, który zatar nieco gorzki smak
pierwszej przegranej.
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Wynik oczywi cie nie odzwierciedla przebiegu meczu,
gdy spotkanie by o emocjonuj ce i sta o na bardzo wysokim poziomie. Dru yna kleryków, która podczas meczu
nie ust powa a umiej tno ciami, stanowi a godnych, a zarazem trudnych przeciwników, st d wygrana by a tym
bardziej satysfakcjonuj ca dla
gospodarzy.
I tak oto wspó praca mi dzy ZSM a WSD przekroczy a barier czysto
zawodow , przechodz c na grunt sportu, co pozwoli o naszej m odzie y
zupe nie inaczej spojrze na stan kap a ski i zrozumie , e mo na by dobrym ksi dzem i równie dobrze gra w pi k .
Refleksje alumnów po zako czeniu praktyki:
„Na pi tym roku studiów teologicznych jako alumni WSD w Opolu
mamy obowi zkowe praktyki w szko ach ponadgimnazjalnych. Nasza
szóstka wybra a Technikum Mechaniczne, w którym prowadzenie katechezy przez kleryków by o czym nowym. Dla wi kszo ci uczniów obecno nauczyciela praktykanta w sutannie by a nie lada zaskoczeniem. Nie
by o jednak problemów w komunikacji zarówno mi dzy nami i kadr nauczycielsk , jak i mi dzy nami a uczniami. Bardzo otwarcie i yczliwie
zostali my przywitani przez nauczycieli oraz samego pana Dyrektora. Nasza praktyka polega a przede wszystkim na prowadzeniu zaj , ale w ci gu semestru zd yli my zagra z uczniami dwa mecze: w pi k halow
(sala w seminarium) oraz w siatkówk (sala gimnastyczna w szkole). Ponadto razem z uczniami pod okiem katechetki – naszej opiekunki p. Beaty
Trusz zorganizowali my coroczny dzie papieski. [...] Musimy przyzna ,
e klimat szko y jest bardzo sprzyjaj cy, dlatego mi o wspominamy czas
sp dzony w ZSM”.

2 czerwca z okazji Dnia Dziecka odby y si na Lekkoatletycznym
Stadionie Miejskim turnieje, zabawy i gry integracyjne dla uczniów szkó
podstawowych z Opola. Organizatorami imprezy byli: Wydzia Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Wy sze Seminarium Duchowne w Opolu,
Miejski O rodek Sportu i Rekreacji oraz spó ka ECO jako g ówny
sponsor. Poniewa jednym ze wspó organizatorów by Zespó Szkó Mechanicznych, uczniowie szkolnego wolontariatu w czyli si do pracy
nad prawid owym przebiegiem imprezy. Udzia uczniów szkó podstawowych w turnieju i rozgrywkach przebiega pod bacznym okiem naszych
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ch opców, którzy zadbali o to, by wspó zawodnictwo odbywa o si w duchu prawdziwego sportu. Oczywi cie poza walk (w formie dobrej zabawy) o zwyci stwo czeka y na m odych sportowców liczne atrakcje, jak
spotkanie z wieloletnim pi karzem Odry Opole Józefem yma czykiem.
Na turnieju obecni byli równie inni wybitni opolanie, u lowiec Jerzy
Szczakiel, indywidualny mistrz wiata na u lu, nasz absolwent!, i Janusz
Trzepizur, mistrz Polski w skoku wzwy , który otrzyma w 2008 roku
tytu „Honorowego Sportowca ZSM”.
Nasi uczniowie nie tylko zadbali o prawid owy przebieg turnieju od strony organizacyjnej,
ale równie sami zaanga owali
si w dzia ania, które pozwoli y
u wietni turniej.
W ramach wyst pów zaproszonych go ci nasz ucze Micha
Chodaczek zaprezentowa dwukrotnie kilkunastominutowy pokaz
wschodnich sztuk walki.
Podkre li nale y, e pokaz w wykonaniu Micha a cieszy si ogromnym zainteresowaniem, wzbudzaj c niesamowite emocje i aplauz ze
strony widowni.
12 czerwca w Opolu mia miejsce Wielki Piknik dla Zdrowia, po raz
czwarty organizowany przez Opolskie Centrum Onkologii. Nasi uczniowie kolejny raz zaanga owali si w akcj rozplakatowania og osze o pikniku we wskazanej dzielnicy Opola (tym razem Zaodrza). G ównym
punktem imprezy by bieg, przemarsz lub przejazd rowerem asfaltowymi
alejkami parku po wytyczonej trasie d ugo ci oko o 1 km. Piknikowi promuj cemu zasady zdrowego stylu ycia, a zw aszcza aktywno fizyczn ,
towarzyszy o wiele atrakcji, m.in. gry i zabawy rodzinne, wspólny aerobik, miasteczko rowerowe, jazda konna, pokazy wschodnich sztuk walki.
Akcja mia a na celu podniesienie wiadomo ci spo ecznej w zakresie profilaktyki nowotworowej, a zadaniem naszych uczniów by o dotarcie z t
informacj do jak najwi kszej liczby mieszka ców Opola.
Nasza spo eczno uczniowska to ch opcy, którzy niejednokrotnie dokonuj wielkich rzeczy, zupe nie si z tym nie obnosz c, zawsze ch tni
i gotowi do pracy i bezinteresownej pomocy, pe ni optymizmu i empatii.
Nasi „m odzi mechanicy” z racji obranego typu szko y nie trac , rzecz
jasna, z pola widzenia samochodu, ale na horyzoncie dnia codziennego
zawsze i przede wszystkim widz drugiego cz owieka.

BEATA TRUSZ
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Nagrody Dyrektora
dla nauczycieli oraz pracowników
administracji i obs ugi
Nauczyciele i wychowawcy internatu
Jan FRONT
Katarzyna FRONT
Ma gorzata KOSTRZEWA
Jadwiga KULIG
Iwona MAJEK-WI NIOWSKA
Irena MAZUREK
Marek PACION
Ewa PANAS

Joanna PAWE CZAK
Tomasz PI TEK
Ewa SOSNOWSKA
Danuta STANKIEWICZ
Danuta SZYNIEC-KROK
Marek WILK
Antonina ZOWORKA-SUWA A
Bohdan YWICKI

Pracownicy administracji
Anna CZECH
Jolanta FEDOROWICZ
El bieta FILA
Danuta PRZYBYCIE

Dorota SOLECKA
Barbara SPODZIEJA
Agata WIDRAK
Bogus awa WOJTYNA

Pracownicy obs ugi
Aleksander CH OPEK
Wies awa GA CZY SKA
Janina HADA A
Jerzy JAKUBOWSKI
El bieta KASPRZYK
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Daria KONIOR
Julian KRUCZEK
Hildegarda PAWLETA
Kazimierz RAWIAK
Joanna TRZCI SKA
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Nagrody Prezydenta Miasta Opola
Nagrodami Prezydenta Miasta Opola w 2010 roku uhonorowane zosta y dwie osoby z naszego Zespo u Szkó , a mianowicie:
mgr Urszula Kowalczyk – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany
przedmiotów zawodowych ekonomicznych,
mgr in . Anna Barucha – nauczyciel dyplomowany przedmiotów
zawodowych, prezes Zarz du Miejskiego Zwi zku Nauczycielstwa Polskiego.

Uroczysto wr czenia nagród odby a si 7 pa dziernika 2010 roku
w Chrz szczycach k. Opola na zorganizowanej przez Wydzia O wiaty Urz du Miasta Opola konferencji z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody wr czyli wiceprezydent miasta Arkadiusz Karbowiak oraz naczelnik Wydzia u O wiaty Urz du Miasta Opola Irena Koszyk.

BOGUS

AW JANUSZKO
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Nauczyciele w gremiach pozaszkolnych

Pa stwowa Komisja Egzaminacyjna
mgr in . Bogus aw JANUSZKO – przewodnicz cy PKE ds. egzaminów
czeladniczych i mistrzowskich bran mechanicznych i samochodowych w Izbie Rzemie lniczej w Opolu
mgr in . Andrzej KOCHA CZYK – cz onek PKE ds. egzaminów czeladniczych i mistrzowskich bran mechanicznych i samochodowych w Izbie Rzemie lniczej w Opolu
mgr in . Robert URBANIK – cz onek PKE ds. egzaminów czeladniczych
i mistrzowskich bran mechanicznych i samochodowych w Izbie Rzemie lniczej w Opolu
Okr gowa Komisja Egzaminacyjna
Autorzy zada egzaminów zawodowych w ramach Projektu VI „Modernizacja egzaminów potwierdzaj cych kwalifikacje zawodowe”
mgr in . Agata HETMA SKA (cz onek zespo u autorów zada w zawodzie technik mechatronik)
mgr in . Daniel WI CICKI (cz onek zespo u autorów zada w zawodzie
technik mechatronik)
Egzaminatorzy z przedmiotów ogólnokszta c cych dla potrzeb egzaminu maturalnego
mgr Bo ena KANTORSKA (wiedza o spo ecze stwie)
mgr Krystyna KOZIK (j zyk niemiecki)
mgr Jadwiga KULIG (j zyk polski)
Roman KU (j zyk angielski)
mgr Iwona MAJEK-WI NIOWSKA (j zyk niemiecki)
mgr Ma gorzata NOWAK-ZWOLI SKA (j zyk angielski)
mgr Aleksandra NOWOSIELSKA (j zyk angielski)
mgr Joanna PAWE CZAK (historia)
mgr Maria SKOWRO SKA (geografia)
mgr Marzena SKRZYNIARZ (j zyk niemiecki)
mgr Ewa SOSNOWSKA (j zyk polski)
mgr Danuta STANKIEWICZ (j zyk polski)
mgr Antonina ZOWORKA-SUWA A (matematyka)
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Egzaminatorzy w zakresie egzaminów zawodowych
mgr in . Agata HETMA SKA (technik mechatronik, technik mechanik)
mgr Janusz KARPI SKI (technik mechanik, technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, lusarz, monter-mechatronik)
mgr Beata AWROWSKA (technik mechanik)
mgr Ryszard OSTROWSKI (technik mechatronik)
mgr Marek PACION (technik pojazdów samochodowych)
mgr in . El bieta PIESZKA (technik mechanik)
mgr in . Daniel WI CICKI (technik mechatronik)
in . Zdzis aw YMA CZYK (technik mechanik, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik
pojazdów samochodowych)
Projekt Departamentu Kszta cenia Zawodowego i Ustawicznego
Ministerstwa Edukacji Narodowej
„Szko a zawodowa szko pozytywnego wyboru”
mgr Urszula KOWALCZYK – promotor zmian w obszarze kszta cenia
zawodowego w województwie opolskim
Wojewódzki O rodek Metodyczny w Opolu
mgr in . Renata NYCZ – doradca metodyczny
Stowarzyszenie In ynierów i Techników Mechaników Polskich
Oddzia w Opolu
mgr in . Bogus aw JANUSZKO – cz onek
S d Okr gowy w Opolu
mgr Maria HOSNER – kurator rodzinny
in . Zdzis aw YMA CZYK – bieg y s dowy z zakresu techniki samochodowej i ruchu drogowego; wyceny pojazdów, maszyn i urz dze
Trenerzy
mgr Henryk KWOLIK – trener koordynator kadr wojewódzkich w pi ce
r cznej dziewcz t
mgr Jerzy TRACZ – trener kadry wojewódzkiej juniorów w pi ce siatkowej ch opców
mgr Piotr BIELAMOWICZ – trener badmintonistów szkó m. Opola
(MOS Opole)
mgr Jacek STELMASZCZYK – trener siatkarek gimnazjów m. Opola
(MOS Opole)
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Marcin Szmul
– stypendysta Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2010/2011
otrzyma Marcin Szmul, ucze klasy IV C Technikum – o specjalno ci
obs uga i naprawa pojazdów samochodowych.
Uroczyste wr czenie dyplomów stypendium odby o si 28 pa dziernika 2010 roku w sali koncertowej Pa stwowej Szko y Muzycznej w Opolu.
Stypendium to Marcin otrzyma ju po raz trzeci, by bowiem stypendyst
Prezesa Rady Ministrów tak e w latach szkolnych 2008/2009 oraz 2009/
2010.

Marcin uko czy Publiczn Szko Podstawow im. Miko aja Kopernika w Malni i Publiczne Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Gogolinie.
Jako ucze klasy I C Technikum mia redni ocen 5,00. Rok szkolny
2007/2008 uko czy jako jeden z trzech najlepszych uczniów Zespo u
Szkó . W roku szkolnym 2008/2009 mia redni 5,21, w 2009/2010 uzyska redni 5,7. B d c uczniem trzeciej i czwartej klasy, tj. w latach
szkolnych 2009/ 2010 oraz 2010/2011, otrzymywa równie Stypendium
Marsza ka Województwa Opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W roku szkolnym
2010/2011 zosta absolwentem Zespo u Szkó . Z ca ego toku kszta cenia
w Technikum uzyska redni ocen 5,3.

AGNIESZKA S
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Stypendy ci
Marsza ka Województwa Opolskiego
W roku szkolnym 2010/2011 do „Programu pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkó gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” zakwalifikowa o si trzech uczniów
Zespo u Szkó . Uroczysto wr czenia dyplomów odby a si 8 grudnia
2010 roku w centrum konferencyjnym Urz du Marsza kowskiego. Dyplomy wr czali Wicemarsza ek Województwa Opolskiego Tomasz Kostu i Opolski Kurator O wiaty Halina Bilik.

Marcin Szmul – ucze klasy IV C Publicznego Technikum Nr 4 im.
Rotmistrza Witolda Pileckiego, absolwent w roku szkolnym 2010/2011.
Kszta ci si w specjalno ci obs uga i naprawa pojazdów samochodowych. Stypendium otrzyma za redni ocen 5,7.
By uczniem pracowitym i uzdolnionym w wielu dziedzinach. Jego pasje to motoryzacja i mechanika pojazdów samochodowych. Du o czasu
po wi ca matematyce, poznaj c tre ci z zakresu rozszerzonego programu
nauczania. Pracowa wed ug „Szkolnego programu pracy z uczniem zdolnym”. Mentorem Marcina by a mgr Katarzyna Front.
Zawsze skromny, ch tnie pomaga kolegom w nauce.
Trzykrotnie by stypendyst Prezesa Rady Ministrów.
Zamierza kontynuowa nauk na Politechnice Opolskiej na kierunku
mechanika i budowa maszyn.

141

Sukcesy Szko y, nauczycieli i uczniów

Nikolas Knosala – ucze klasy II bms Publicznej Zasadniczej Szko y
Zawodowej Nr 2.
Uczy si specjalno ci monter mechatronik. Stypendium otrzyma za
redni ocen 5,1.
Szczególnie interesuj go przedmioty zawodowe i matematyka. Wzi
udzia w projekcie „Innowacyjna Szko a Zawodowa”, w ramach którego
pod kierunkiem mgr. in . W odzimierza Kani zajmowa si programowaniem robotów z klocków lego.
Pracowa równie w ramach „Szkolnego programu pracy z uczniem
zdolnym” nad tre ciami nadprogramowymi z matematyki. Mentorem Nikolasa by a mgr Katarzyna Front.
Swoje umiej tno ci Nikolas zaprezentowa w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla Uczniów Zasadniczych Szkó Zawodowych, uzyskuj c tytu finalisty.
W wolnych chwilach zajmuje si sportem. Gra w pi k no n , koszykówk , siatkówk , uprawia taekwondo.
Krzysztof Krawczyk – ucze klasy IV M Publicznego Technikum Nr 4
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, absolwent w roku szkolnym 2010/
2011. Kszta ci si w zawodzie technik mechatronik.
Stypendium otrzyma za redni ocen 4,9.
Jego pasj jest elektronika i mechatronika. Krzysiek pracowa wed ug
„Szkolnego programu pracy z uczniem zdolnym” pod kierunkiem mgr.
in . Daniela wi cickiego. Programowa roboty, wykonywa sterowniki
PLC, skonstruowa lini produkcyjn transportowo-steruj c , zbudowa zasilacz stabilizowany z regulacj pr du i napi cia. Bra równie udzia w olimpiadzie „Euroelektra”.
Na w asny u ytek montowa sterowniki do pieca centralnego ogrzewania, regulatory pr dko ci obrotowej wentylatorów, o wietlenie gara u na
diodach LED.
W wolnych chwilach naprawia sprz t gospodarstwa domowego, uprawia sport – g ównie pi k no n i siatkówk .
Krzysiek cieszy si opin pracowitego i odpowiedzialnego ucznia. Na
uwag zas uguje fakt, e przez ca y rok szkolny nie opu ci ani jednej godziny lekcyjnej. Chce kontynuowa nauk na Politechnice Opolskiej na
kierunku automatyka i robotyka.

AGNIESZKA S ABO
DANUTA SZYNIEC-KROK

142

Stypendy ci Urz du Miasta Opola

Stypendy ci
Urz du Miasta Opola
Stypendia o charakterze motywacyjnym finansowane przez Urz d Miasta
Opola przyznawane s dwa razy w roku, na koniec ka dego semestru.
Mo na je otrzyma za wyniki w nauce lub szczególne osi gni cia sportowe – minimum na szczeblu krajowym. Ucze otrzymuj cy stypendium za
nauk musi osi gn co najmniej redni ocen 5,1. Dodatkowym kryterium jest ocena z zachowania – przynajmniej dobra.
W ród zdobywców stypendiów motywacyjnych Urz du Miasta Opola
w roku szkolnym 2010/2011 by o 12 uczniów Zespo u Szkó :
1. Sebastian Grzona z klasy III E Technikum ze redni ocen 5,33
2. Denis Jendrusch z klasy IV M Technikum ze redni ocen 5,3
3. Klaudiusz Jucha z klasy II a ZSZ ze redni ocen 5,1
4. Damian Kierski z klasy II M Technikum ze redni ocen 5,56
5. Nikolas Knosala z klasy II bms ZSZ ze redni ocen 5,1
6. Mateusz Kobik z klasy IV E Technikum ze redni ocen 5,2
7. Florian Koj z klasy II M Technikum ze redni ocen 5,1
8. Krzysztof Krawczyk z klasy IV M Technikum ze redni ocen 5,1
9. Mateusz ukasiewicz z klasy IV M Technikum ze redni ocen 5,1
10. Rafa Pogrzeba z klasy III a ZSZ ze redni ocen 5,1
11. Marcin Szmul z klasy IV C Technikum ze redni ocen 5,4
12. Jacek Orlik z klasy I a ZSZ za zaj cie I miejsca w rywalizacji Z oty Muszkiet/Z ota Krócica w Strzelectwie Sportowym w konkurencji karabin sportowy oraz II miejsca w Zawodach o Puchar Prezesa Polskiego
Zwi zku Strzelectwa Sportowego w kategorii juniorów m odszych.

AGNIESZKA S

ABO

, DANUTA SZYNIEC-KROK

ROBERT URBANIK
wiadectwo
Rzadko szkolna cenzurka
wygl da jak laurka.
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Olimpiada J zyka Niemieckiego, Wojewódzki Turniej
J zyków Angielskiego i Niemieckiego
dla Szkó Ponadgimnazjalnych, konkursy szkolne
5 listopada 2010 roku odby y si eliminacje szkolne pierwszego etapu
XXXIV Olimpiady J zyka Niemieckiego. Do etapu okr gowego Olimpiady J zyka Niemieckiego, który odby si 12–13 lutego 2011 roku, zakwalifikowa o si dwóch uczniów Technikum – Sebastian Grzona z kl. III E
oraz Dawid Kalka z kl. IV M, a tak e ucze Zasadniczej Szko y Zawodowej Rafa Pogrzeba z kl. III a.
20 stycznia 2011 roku odby si etap szkolny Wojewódzkiego Turnieju
J zyka Angielskiego i Niemieckiego. W Turnieju J zyka Angielskiego,
przeprowadzonym przez mgr Aleksandr Nowosielsk , wzi o udzia 22
uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali si uczniowie Technikum: Mateusz Nowicki z kl. IV ABD i Florian Koj z kl. II M.
W Turnieju J zyka Niemieckiego, przeprowadzonym przez mgr Marzen Skrzyniarz i mgr Iwon Majek-Wi niowsk , bra o udzia 27 uczniów. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali si uczniowie Technikum: Sebastian Grzona z kl. III E i Denis Kulig z kl. IV E.
W finale Wojewódzkiego
Turnieju J zyka Niemieckiego,
który odby si 18 marca 2011
roku, ucze naszej szko y Sebastian Grzona zaj trzecie miejsce.
Turniej organizowany przez
Nauczycielskie Kolegium J zyków Obcych w Opolu odbywa
si pod patronatem Marsza ka
Województwa Opolskiego.
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30 marca 2011 roku odby si szkolny Konkurs wiedzy o Niemczech,
przeprowadzony przez mgr Krystyn Kozik. W konkursie wzi o udzia
15 uczniów, pierwsze miejsce zaj Waldemar Botor z kl. II AC Technikum.
6 czerwca 2011 roku odby si szkolny Konkurs wiedzy o krajach angloj zycznych, przeprowadzony przez mgr Agat Langowsk . W konkursie uczestniczy o 17 uczniów naszej szko y. Pierwsze miejsce zaj Sebastian Grzona z kl. III E Technikum.

MARZENA SKRZYNIARZ

Fotografia autorstwa Marcina Pampucha (kl. I AD Technikum)
nagrodzona w konkursie „Ksi ka w obiektywie”, zorganizowanym
przez bibliotek ZSM w roku szkolnym 2010/2011
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Konkursy matematyczne,
motoryzacyjne i techniki samochodowej
7 marca 2011 roku w Konkursie Matematycznym dla Uczniów Zasadniczych Szkó Zawodowych nasz szko reprezentowali Martin Gatzka
(kl. III a), Leszek Szewczyk (kl. III bs) i Nikolas Knosala (kl. II bms).
Najlepszy wynik osi gn Martin Gatzka, który zaj IV miejsce w kategorii klas drugich i trzecich, pokonuj c 28 uczestników. Wszyscy nasi reprezentanci uzyskali tytu finalisty.
26 marca dwóch uczniów klasy
III C Technikum Rafa Florek i Mateusz Sobczyk, pod opiek mgr. in .
Roberta Urbanika, wzi o udzia w ogólnopolskim pó finale Olimpiady
Techniki Samochodowej w Warszawie. Przy okazji uczniowie mieli
szans zwiedzenia pracowni i laboratoriów Politechniki Warszawskiej,
która tradycyjnie go ci uczestników
pó fina u tego konkursu, realizowanego od wielu lat przez wydawnictwo WKi i specjalistyczny periodyk „Auto Moto Serwis” pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dru yn ZSM opiekowa si
nauczyciel przedmiotów samochodowych mgr in . Robert Urbanik.
W dniach 28–29 marca trzech uczniów kl. II D Technikum: Miros aw
Kiczmach, Wojciech Malinowski i Robert Skowronek, pod opiek mgr.
Marka Paciona, uczestniczy o w IV Ogólnopolskim Konkursie Motoryzacyjnym Castrol Professional Academy, adresowanym do pe noletnich uczniow szkó samochodowych. W ród startuj cych 242 dru yn reprezentacja Zespo u Szkó zaj a 81 miejsce.
9 kwietnia 2011 roku uczniowie kl. III C Technikum Rafa Florek,
Mateusz Sobczyk i Ronald Cebula, pod opiek in . Zdzis awa yma czyka, wzi li udzia w XV Ogólnopolskim M odzie owym Turnieju Motory-
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zacyjnym, rozegranym w Polanowicach k. Byczyny. Wywalczyli tam VI
miejsce.
Zespó Szkó Mechanicznych w Opolu by organizatorem XV Jubileuszowego Konkursu Matematycznego im. dr. Tadeusza Knysza. 18 kwietnia 2011 roku rywalizowa o ze sob 80 zawodników z 19 szkó ponadgimnazjalnych województwa opolskiego. Uczniowie pracowali w dru ynach dwuosobowych, rozwi zuj c 10 zada w ci gu 90 minut. Zespó
Szkó Mechanicznych reprezentowali: Damian Kierski (kl. II M), Rafa
Pupek (kl. II M), Piotr Dombek (kl. II AC) i Tomasz Gabor (kl. II AC).
3 czerwca 2011 roku w auli ZSM spotkali si po raz kolejny finali ci
szkolnego Konkursu Wiedzy Samochodowej. Podobnie jak w poprzednich latach konkurs mia otwart formu , w eliminacjach startowa móg
ka dy ucze naszej szko y. Po etapie pisemnych eliminacji spotka o si
w auli 9 uczniów, reprezentuj cych kilka klas o profilu samochodowym
Technikum i ZSZ.
Pierwsze miejsce i tytu najlepszego „samochodziarza” Zespo u Szkó wywalczy Miroaw Kiczmach (kl. II D Technikum). Miejsce drugie przypao Piotrowi Stalmachowi (kl. II
AC Technikum). Trzeci lokat
zapewni sobie Rafa Pogrzeba
(kl. III a ZSZ), który w turnieju
w ubieg ym roku tak e znalaz
si w fina owej trójce, na miejscu drugim.
Konkurs przygotowa organizacyjnie i merytorycznie mgr in . Robert
Urbanik, pomys odawca i kontynuator tej szkolnej tradycji, a w jury byli
szkolni eksperci od pojazdów mechanicznych – tym razem obok dyrektora ZSM mgr. in . Bogus awa Januszki, corocznie przewodnicz cego sk adowi jurorów, zasiedli mgr in . Andrzej Kocha czyk i mgr Marek Pacion.
Fina mia jak zawsze form teleturnieju, a ko cowa rozgrywka o pierwsze miejsce wci gn a ca publiczno . Laureaci otrzymali z r k dyrektora nagrody rzeczowe, upominki i okoliczno ciowe dyplomy. O zaci to ci
zmaga mo e wiadczy fakt, e do momentu rozstrzygni cia pad o ponad 155 pyta .

KATARZYNA FRONT, MAREK PACION,
ANTONINA ZOWORKA-SUWA A, ROBERT URBANIK
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Osi gni cia sportowe

21 wrze nia 2010 roku odby y si zawody w Indywidualnych Biegach
Prze ajowych Szkó Ponadgimnazjalnych Opola. Zawodnicy startowali na
dystansie 2000 m. Ucze klasy I AD Technikum Marek Kokot zdoby IV
miejsce w roczniku 1993 i uzyska awans do startu wojewódzkiego. Reprezentacja Zespo u Szkó wyst powa a w sk adzie: Jakub Bronowicki
(kl. III e ZSZ), Tomasz Cicho (kl. III c ZSZ), Pawe Wojciechowski (kl.
III E Technikum), Marcin Marek (kl. III bs ZSZ), Adam Pyka (kl. III E
Technikum), Marek Kokot (kl. I AD Technikum), Pawe Tatys (kl. I AD
Technikum).
W ostatnim tygodniu wrze nia 2010 roku w mistrzostwach klas pierwszych Zespo u Szkó w koszykówce trzyosobowej wygra a klasa I cm
ZSZ, która w wielkim finale po zaci tym meczu, chocia wynik wcale na
to nie wskazuje, pokona a reprezentacj klasy I E Technikum (7–1), zyskuj c miano najlepszej w ród klas pierwszych w koszykówce ulicznej w roku szkolnym 2010/2011. Zwyci ska dru yna gra a w sk adzie: Stanis aw
Cwarno, Grzegorz Sajdak, Krzysztof Gurbierz, Patryk Do ganiuk oraz Paa z klas I a. Zatryk Jakusz. W meczu o III miejsce klasa I es zwyci
wody s dziowa mgr Tomasz Olbi ski.
6 pa dziernika 2010 roku na wyspie Bolko odby si „Bieg Pierwszaka” zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego. W imprezie brali udzia uczniowie klas pierwszych, z których wy oniono zwyci zców w poszczególnych klasach oraz trzech najlepszych biegaczy w Zespole Szkó Mechanicznych w Opolu.
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Uczniowie z najlepszymi czasami w szkole otrzymali puchary
i dyplomy, natomiast trzy najlepsze miejsca w klasie nagrodzone
zosta y dyplomami. Nagrody wr czy dyrektor Zespo u Szkó mgr
in . Bogus aw Januszko, który
tak e zapewni uczestnikom pocz stunek (w postaci gor cej kie baski oraz napojów), przygotowany przez obs ug internatu.
Nad bezpiecze stwem uczniów w czasie zawodów czuwali ratownicy
medyczni z opolskiego PCK.
Klasyfikacja ogólna
I miejsce – Marek Kokot (kl. I AD) – czas 2,52
II miejsce – Sebastian Mikula (kl. I E) – czas 2,55
III miejsce – Andrzej Walu (kl. I a) – czas 2,95
Klasyfikacja w poszczególnych klasach
Klasa I AD
Klasa I cm
I – Marek Kokot – 2,52
I – Stanis aw Cwarno – 3,17
II – Artur Dziubi ski – 3,03
II – Damian Wieczorek – 3,21
III – Szymon Witt – 3,10
III – Grzegorz Sajdak – 3,22
Klasa I a
I – Andrzej Walu – 2,95
II – Patryk Koniarski – 3,13
III – Marcin Mikolesz – 3,14

Klasa I E
I – Sebastian Mikula – 2,55
II – Patryk Szwajnoch – 3,00
III – ukasz Cho das – 3,15

Klasa I C
I – ukasz Gaj – 3,19
II – Fabian Kotysz – 3,25
III – Grzegorz Panicz – 3,29

Klasa I es
I – Arkadiusz Sowada – 4,33
II – ukasz Mazurkiewicz – 5,05
III – Szymon Hryniewicz – 6,40

4 listopada uczniowie Zespo u Szkó rywalizowali na torze kartingowym. Na du ej p tli (550 m) najlepszy wynik uzyska Marcin Szafran
(kl. II M Technikum), II miejsce zaj Micha Kondratowicz (kl. IV ABD
Technikum), a III – Damian Kierski (kl. II M Technikum).
15 grudnia 2010 roku reprezentacja Zespo u Szkó wzi a udzia w
Mistrzostwach Miasta Opola w Tenisie Sto owym Ch opców Szkó Ponadgimnazjalnych. Mistrzostwo Miasta Opola i z oty medal wywalczy
Micha Dropa a (kl. IV M Technikum). Zdoby on tak e – w grze deblo-
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wej wraz z Sebastianem Galusem (kl. III me ZSZ) – srebrny medal i wicemistrzostwo Opola.

W sk ad reprezentacji Zespo u Szkó wchodzili równie : Tomasz
Kaczmarczyk (kl. III M Technikum), ukasz Kaczmarczyk (kl. III M
Technikum) i Dominik Major (kl. II M Technikum). Opiekunem reprezentacji by mgr Henryk Kwolik.
23 grudnia 2010 roku w rywalizacji uczniów Zespo u Szkó na torze
kartingowym – ma a p tla (250 m) najlepszy czas uzyska Miros aw
Kiczmach (kl. II D Technikum), drugi by Marcin Szafran (kl. III C Technikum), a III miejsce zaj Szczepan Iwanicki (kl. III E Technikum).
5 stycznia 2011 roku reprezentacja Zespo u Szkó wzi a udzia
w cyklu turniejów o Mistrzostwo
Miasta Opola w Pi ce R cznej Szkó
Ponadgimnazjalnych (odby y si
trzy turnieje: eliminacje grupowe,
wier fina y i fina y).
W sumie dru yna rozegra a siedem spotka , z czego wygra a pi ,
jedno zremisowa a i zanotowa a
jedn pora k w pó finale z Zespoem Szkó Budowlanych. Nast pnie w ma ym finale spotka a si
z PLO VI, wychodz c z potyczki
zwyci sko i zdoby a br zowe medale Mistrzostw Miasta Opola oraz
Puchar Miejskiego O rodka Sportowego za III miejsce.

150

Osi gni cia sportowe

Sk ad dru yny: Damian Mainka (kl. IV M Technikum), Jaros aw Feledyk (kl. II a ZSZ), Marcel Ungier (kl. IV E Technikum), Krystian Niestroj
(kl. III me ZSZ), Dawid Kochanek (kl. II M Technikum), Jakub Jagie o
(kl. III ABD Technikum), ukasz Szweda (kl. III ABD Technikum), Patryk Grala (kl. II AC Technikum), Pawe Wojciechowski (kl. III E Technikum), Szczepan Iwanicki (kl. III E Technikum), Micha Strza ka (kl. II
AC Technikum), Karol Chodyniecki (kl. II D Technikum), Norbert Przyby a (kl. I es ZSZ), B a ej Jessa (kl. II AC Technikum), Mateusz Wojciechowski (kl. II a ZSZ), Adam Staro ciak (kl. II D Technikum). Trenerem
reprezentacji i opiekunem by mgr Henryk Kwolik.
9 marca 2011 roku
w sali gimnastycznej
Zespo u Szkó odby y
si II Mistrzostwa ZSM
w Badmintonie, zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. W turnieju
wzi o udzia 28 uczniów naszej szko y,
którzy rywalizowali ze
sob systemem pucharowym do dwóch przegranych.
Zdobywcy pierwszych czterech miejsc otrzymali pami tkowe puchary
i dyplomy, które wr czy dyrektor mgr in . Bogus aw Januszko. Zdobyw-

151

Sukcesy Szko y, nauczycieli i uczniów

cy pozosta ych czo owych miejsc otrzymali dyplomy. Klasyfikacja ko cowa przedstawia si nast puj co:
I miejsce – Kornel Sidorowicz (kl. IV E Technikum)
II miejsce – Adrian Nawrat (kl. III E Technikum)
III miejsce – Wojciech Zapa a (kl. II bms ZSZ)
IV miejsce – Tomasz Kaczmarczyk (kl. III M Technikum)
S dzi g ównym zawodów by mgr Piotr Bielamowicz.
W dniach 26–29 maja 2011 roku Jacek Orlik, wygrywaj c w Zielonej
Górze II eliminacj z rezultatem 578 pkt., otrzyma Z oty Muszkiet i zapewni sobie udzia w finale Ogólnopolskich Olimpiad M odzie owych.
26 maja 2011 roku odby y si
Mistrzostwa Miasta Opola Szkó
Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce. Uczniowie Zespo u Szkó
osi gn li bardzo dobre wyniki,
zdobywaj c sze medali.
Markus Marny (kl. III c ZSZ)
zdoby z oty medal i zosta mistrzem miasta w rzucie oszczepem.
Adam Kania (kl. III AB Technikum) by wicemistrzem w biegu
na 100 m oraz zaj III miejsce
w skoku w dal.
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Patryk Bal (kl. II AC Technikum) zdoby II miejsce i zosta wicemistrzem w skoku wzwy z wynikiem 160 cm.

Sebastian Mura ski (kl. II AC Technikum) na dystansie 110 m przez
otki zaj II miejsce.
Adam Szcz sny (kl. II D Technikum) zdoby br zowy medal w skoku
wzwy z wynikiem 155 cm.

Szko w poszczególnych konkurencjach reprezentowali ponadto: Maciej Boruch, Sebastian Kania – kula; Pawe Wojciechowski – skok w dal,
Patrick Grala – 800 m, Wojtek Cykowski – 1500 m (IV miejsce), Marek
Graca – rzut oszczepem, Marcin Stok osa – 100 m (fina ), Mateusz Sobczyk – 200 m (IV miejsce). Reprezentacj szko y przygotowali i dopin-
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gowali nauczyciele wychowania fizycznego mgr Joanna Gwó d i mgr
Jacek Stelmaszczyk.
Na rozegranych w dniach 3–5 czerwca Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK Juniorów M odszych i M odzików w Strzelectwie Sportowym Jacek Orlik zaj I miejsce w konkurencji Ksp 60L oraz II miejsce
w konkurencji Kpn 40.
9 czerwca 2011 roku nasi uczniowie Pawe Wojciechowski (kl. III E
Technikum) oraz Piotr Naczy ski (kl. III me ZSZ) zaj li II miejsce w Mistrzostwach Opola Szkó Ponadgimnazjalnych w Siatkówce Pla owej.

Opiek nad dru yn sprawowa mgr Jerzy Tracz. W turnieju startowa o 11 par.
19 czerwca 2011 roku podczas
imprezy motorowej Cross Country,
sukcesy odnie li uczniowie klasy
II D Technikum. Robert Skowronek wywalczy na swoim motocyklu II miejsce w klasie junior, natomiast startuj cy na czteroko owcu Dariusz Macha zaj V miejsce
w klasie Quad Open. Opiekunem
by mgr in . Czes aw Cebulla.
Imprez zorganizowa Automobilklub Opolski.

TOMASZ OLBI SKI, JOANNA GWÓ D
JACEK STELMASZCZYK, PIOTR BIELAMOWICZ
HENRYK KWOLIK, CZES AW CEBULLA, JERZY TRACZ
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Uroczyste rozstrzygni cie VII Plebiscytu na Najlepszego Sportowca
Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu odby o si 27 maja 2011 roku
w auli szkolnej. Uroczysto zako czy a si pod pomnikiem Joachima
Halupczoka w Niwkach.
Tegorocznemu Plebiscytowi przy wieca a idea, aby – dzi ki zaprezentowaniu szkolnej spo eczno ci sylwetki Joachima Halupczoka, by ego ucznia Technikum Mechanicznego dla Doros ych tutejszego Zespo u Szkó
Mechanicznych, kolarskiego szosowego mistrza wiata amatorów – rozpropagowa amatorskie kolarstwo oraz turystyk rowerow jako sposób
sp dzania przez m odzie wolnego czasu.
Na zaproszenie dyrekcji ZSM w Opolu na VII Plebiscyt przybyli:
Maria Nowak – wizytator w Kuratorium O wiaty w Opolu,
Stefan Zdziechowski – zast pca naczelnika Wydzia u Kultury i Sportu Urz du Miasta Opola,
Jakob Schläfer – dyrektor szko y partnerskiej Fachoberschule und
Berufsoberschule z Ingolstadt,
Danuta Pawliszyn – by y nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor ZSM
w Opolu, zast pca prezesa Towarzystwa Mi o ników Niwek,
Jerzy Duda – by y zast pca dyrektora ZSM w Opolu i by y zast pca
Opolskiego Kuratora O wiaty,
Marek Truchan – prezes Okr gowego Zwi zku Kolarskiego w Opolu,
Adela Czyrnia – siostra Joachima Halupczoka, kierownik O rodka
Szkoleniowego w Niwkach k. Opola podleg ego Wojewódzkiemu O rodkowi Metodycznemu w Opolu,
Antonina Zoworka-Suwa a – nauczyciel ZSM w Opolu, wychowawczyni Joachima Halupczoka,
Piotr Skrzypiec – instruktor Wokalnego Studia Jazzowego przy M odzie owym Domu Kultury w Opolu,
Grzegorz Res – absolwent ZSM w Opolu, prezes Opolskiego Klubu
Turystyki Rowerowej „Rajder”,
trenerzy laureatów VII Plebiscytu,
rodzice laureatów VII Plebiscytu,
nauczyciele i wychowawcy uczniów-laureatów VII Plebiscytu.
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Uroczysto rozpocz o odtworzenie archiwalnego wywiadu z Joachimem Halupczokiem. Nast pnie przedstawiona zosta a sylwetka wybitnego sportowca, naszego absolwenta.
Joachim Halupczok (ur. 3 czerwca 1968 r. w Niwkach, powiat opolski, zm. 5 lutego 1994 r. w Opolu) – polski kolarz szosowy, medalista
olimpijski, mistrz wiata. Pocz tkowo trenowa w klubie LKS Ziemia
Opolska. W roku 1988 zosta powo any do kadry Polski i wraz z dru yn
wzi udzia w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Zdoby tam
srebrny medal w dru ynowym wy cigu szosowym na 100 km. Startowa
tak e w dru ynie w konkurencjach torowych. We wrze niu 1989 roku
zdoby z oty medal w gronie amatorów na Mistrzostwach wiata w kolarstwie szosowym w Chambéry (Francja). Wygra mistrzowski wy cig
z du przewag nad rywalami. Ten sukces przyniós mu wygran w plebiscycie „Przegl du Sportowego” na najlepszego sportowca Polski. W roku 1990 podpisa kontrakt zawodowy i wzi udzia w Mistrzostwach
wiata w Japonii. Jesieni tego roku na skutek problemów zdrowotnych
musia zrezygnowa ze sportu.
Po zaprezentowaniu sylwetki Joachima Halupczoka przyznano Mu po miertnie tytu
„Honorowy Sportowiec ZSM
w Opolu”. Wyró nienie z r k
dyrektora Zespo u Szkó odebra a zaproszona na uroczysto
Adela Czyrnia, siostra s ynnego
kolarza.
Dzi kuj c w imieniu brata za przyznany tytu , skierowa a do wszystkich zgromadzonych w auli uczniów szko y kilka zda charakteryzuj cych sylwetk Joachima jako bardzo ci ko trenuj cego i w pocie czo a
pracuj cego na swoje sukcesy sportowe. Wskaza a równie m odzie y, e
sport mo e by wspania drog yciow i sposobem na realizacj swych
pasji. Na koniec yczy a wszystkim uczniom uprawiaj cym sport osi gni cia tak wybitnych wyników, jakie w swojej krótkiej, ale bardzo dynamicznej karierze osi gn jej brat – Joachim.
Do grona go ci specjalnych VII Plebiscytu nale a Danuta Pawliszyn
– by y nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor ZSM w Opolu, wspó za o ycielka i wiceprezes Towarzystwa Mi o ników Niwek. To z jej inicjatywy
i dzi ki jej staraniom powsta w Niwkach pomnik upami tniaj cy Joachima Halupczoka. W ods oni ciu pomnika, które mia o miejsce w sierpniu
2010 roku, uczestniczy równie dyrektor Zespo u Szkó Bogus aw Ja-
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nuszko oraz wychowawczyni Joachima Halupczoka Antonina Zoworka-Suwa a. Podczas tamtej uroczysto ci zrodzi si te pomys , aby ide
przewodni Plebiscytu na Najlepszego Sportowca Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu w 2011 roku by a sylwetka i osi gni cia Joachima Halupczoka.
Przedstawiaj c zas ugi Danuty Pawliszyn, dyrektor Zespo u Szkó Bogus aw Januszko
podkre li , e w naszej Szkole
by a ona zawsze promotorem
sportu m odzie owego a m odzie uprawiaj ca sport mog a
u niej liczy na wsparcie oraz
pomoc w trudnych chwilach
szkolnych.
Nast pnie w imieniu spo eczno ci szkolnej dyrektor Bogus aw Januszko wr czy Danucie Pawliszyn honorowy tytu „Sportowy Przyjaciel
Szko y”.
Danuta Pawliszyn, dzi kuj c za wyró nienie, opowiedzia a o swoich
do wiadczeniach zawodowych nauczyciela i dyrektora Zespo u Szkó
Mechanicznych w aspekcie wspomagania by ych ju uczniów naszej
Szko y w rozwoju sportowym. Ponadto scharakteryzowa a sylwetk Joachima Halupczoka jako ucznia oraz jego dochodzenie do sukcesów sportowych przez wyczerpuj ce treningi. Podkre li a te , e Joachim zawsze
stara si godzi sport z nauk szkoln , cho wielokrotnie te dwie rzeczy
kolidowa y ze sob . Ze wzgl du jednak na sukcesy, jakie odnosi w kolarstwie szosowym, móg liczy na wsparcie ówczesnej dyrekcji Szko y i nauczycieli Jego ucz cych. Wspomnia a równie o Antoninie Zoworce-Suwale, która jako opiekun klasy, do której ucz szcza , stara a si wspomaga rozwój sportowy Joachima, zabiegaj c u nauczycieli o mo liwie wyrozumia e podej cie do ewentualnych opó nie w zaliczaniu obowi zkowego materia u nauczania z poszczególnych przedmiotów, jako e wynika y one z cz stych nieobecno ci z powodu treningów i wyjazdów na zawody sportowe. Na koniec swojego wyst pienia, zwracaj c si do zgromadzonej w auli szko y m odzie y, zach ca a uczniów do czynnego uprawiania sportu jako czynnika buduj cego siln wol , determinacj w d eniu do celu, a ponadto jako alternatyw dla statycznego przesiadywania
przed komputerem, w dodatku alternatyw korzystn , poprawiaj c bowiem kondycj zdrowotn .
Do go ci specjalnych VII Plebiscytu nale
tak e Jerzy Duda, by y
nauczyciel i wicedyrektor ZSM w Opolu, a nast pnie Opolski Wicekura-
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tor O wiaty. Po przedstawieniu sylwetki Jerzego Dudy jako bardzo zas uonego dla naszej Szko y i o wiaty opolskiej nauczyciela, szczególnego
or downika obecno ci sportu w szko ach opolskich i pracy na rzecz podnoszenia jako ci oraz znaczenia kultury fizycznej w ród m odzie y szkolnej, dyrektor Bogus aw Januszko omówi wk ad Jerzego Dudy w tworzenie i redagowanie publikacji szkolnych w postaci monografii, wydrukowanych z okazji 50- i 60-lecia ZSM w Opolu, oraz suplementów wydanych w 2008, 2009 i 2010 roku. I w a nie za wk ad w tworzenie pozytywnego wizerunku Szko y w rodowisku opolskim dyrektor Zespo u Szkó
w imieniu spo eczno ci Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu uhonorowa Jerzego Dud tytu em „Przyjaciel Szko y”.
Jerzy Duda w swoim wyst pieniu podzi kowa za wyró nienie, nast pnie scharakteryzowa Joachima Halupczoka jako bardzo ci ko trenuj cego
sportowca, którego celem i sensem ycia by o kolarstwo, a jednocze nie jako ucznia bardzo
staraj cego si o uzyskanie wykszta cenia redniego.
Podkre li równie znaczenie i warto szkolnych publikacji dokumentuj cych ycie i prac szko y, uczniów i rodziców, nauczycieli oraz dyrekcji, czyli wszystkich podmiotów, od których zale y wizerunek szko y
w rodowisku. Gratulowa Dyrekcji Szko y corocznych edycji publikacji
opisuj cych dzia ania Zespo u Szkó .
ównym celem Plebiscytu, jak co roku, by a promocja naszych uczniów-sportowców oraz pokazanie szerszemu gronu spo eczno ci szkolnej, a szczególnie ucz cej si m odzie y, e dzi ki pracy i zaanga owaniu
mo na osi ga znacz ce wyniki sportowe oraz pogodzi to z nauk szkoln . Plebiscyt by te po raz kolejny okazj , aby podzi kowa rodzicom
uczniów Szko y za ich trud w wychowanie i rozwijanie uzdolnie sportowych swoich synów oraz motywowanie ich, pomimo du ego obci enia
sportem, do nauki.
Podzi kowania z o ono tak e trenerom naszych uczniów, którzy prowadz c swoich zawodników do mistrzostwa sportowego pokonuj po
drodze niezliczone przeszkody. Podczas uroczysto ci okoliczno ciowymi
dyplomami uhonorowani zostali przez dyrektora Zespo u Szkó trenerzy:
Miros aw Nawrocki (pi ka r czna),
Tadeusz Chodaczek (sporty walki),
Teresa Ma aczy ska (strzelectwo sportowe).
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Kolejny punkt programu uroczysto ci stanowi o og oszenie wyników
Plebiscytu.
Tytu Najlepszego Sportowca Szko y za rok 2010 otrzyma Marcel
Ungier – ucze klasy IV E Technikum, podstawowy zawodnik II-ligowego zespo u pi ki r cznej OSiR Komprachcice.
Jego trenerem jest Miros aw Nawrocki.
Kolejne lokaty w Plebiscycie zaj li:
II miejsce – Micha Chodaczek, ucze klasy II AC Technikum,
wschodz ca gwiazda sportów walki. Trener: Tadeusz Chodaczek.
W wieku zaledwie 3 lat rozpocz treningi w sztukach walki, maj c
7 lat wzi udzia w pierwszych zawodach, rok pó niej w Mistrzostwach
Polski wywalczy ju srebrny medal, a dzisiaj – w wieku niespe na 17 lat
– ma na swoim koncie kilkana cie medali, zdobytych m.in. na mistrzostwach l ska, Polski, Europy, w tym 8 z otych w najbardziej presti owych zawodach sztuk walki.
III miejsce – Jacek Orlik, ucze klasy I AC Technikum, odnosz cy
znacz ce sukcesy w strzelectwie sportowym, zawodnik LOK Vetrim Opole. Trener: Teresa Ma aczy ska.
W roku 2010 podczas Otwartych Ogólnopolskich Zawodów Strzeleckich Juniorów M odszych i M odzików w Strzelectwie Sportowym rozegranych w Krakowie 21–23 maja zdoby w kategorii juniorów m odszych
I miejsce w konkurencji karabin sportowy 60 strza ów le c i IV miejsce
w konkurencji karabin sportowy 3x20 strza ów.
IV miejsce – Micha Dropa a, ucze klasy IV M Technikum. Tenis
sto owy. Wielokrotny reprezentant Szko y.
V miejsce – Sebastian Galus, klasa III me Zasadniczej Szko y Zawodowej. Tenis sto owy. Wielokrotny reprezentant Szko y.
VI miejsce – Dawid Kochanek – klasa II M Technikum. Pi ka r czna.
Zawodnik klubu Gwardia Opole.
VII miejsce – Patrick Grala, klasa II AC Technikum. Pi ka r czna.
VIII miejsce – Pawe Wojciechowski, klasa III E Technikum. Pi ka
siatkowa. Zawodnik III-ligowego OKS Olesno.
IX miejsce – Markus Marny, klasa III a Zasadniczej Szko y Zawodowej. Reprezentant Szko y w lekkiej atletyce.
X miejsce – badmintoni ci:
Kornel Sidorowicz, klasa IV E Technikum,
Pawe Nowaczek – klasa II bms Zasadniczej Szko y Zawodowej,
Piotr Maksymiak – klasa I E Technikum. Zawodnik MOS Opole.
Trener: Piotr Bielamowicz.
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Zaproszeni go cie mieli mo liwo wys uchania i obejrzenia bardzo
ciekawego minikoncertu wokalistów i tancerzy z M odzie owego Domu
Kultury pod kierownictwem instruktora Wokalnego Studia Jazzowego,
Piotra Skrzypca. Jak zawsze przy okazji uroczysto ci szkolnych mogli my
wys ucha Szkolnej Orkiestry D tej prowadzonej przez Haralda Powrós ,
filharmonika opolskiego.
Ostatnim elementem
uroczysto ci a zarazem
dodatkow atrakcj by a
wycieczka – rajd rowerowy uczniów i nauczycieli do Niwek pod pomnik Joachima Halupczoka, gdzie autokarem
dotarli równie m odzie , nauczyciele i gocie ze szko y, w której
odbywa si Plebiscyt.
Pod pomnikiem Joachima Halupczoka uroczy cie zosta a z o ona wi zanka kwiatów.
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Spod pomnika wszyscy przeszli do pobliskiego O rodka Szkoleniowego Wojewódzkiego O rodka Metodycznego w Opolu, gdzie m odzie i doro li mogli zapozna si z dorobkiem medalowym Naszego Mistrza na
specjalnie przygotowanej sta ej ekspozycji.
Nast pnie przybyli na uroczysto go cie udali si na pocz stunek
przygotowany w O rodku. Tam, konsumuj c l ski ko ocz z serem i makiem oraz popijaj c kaw b d herbat , wymieniali si wra eniami z wycieczki–rajdu rowerowego Opole–Niwki oraz przebiegu plebiscytu zorganizowanego w auli szko y.
Cho deszczowa pogoda nie sprzyja a wypadowi rowerowemu i d u szemu przebywaniu na dworze, wszyscy z u miechem na twarzy – co
udokumentowano na zdj ciach – wrócili zadowoleni do szko y.
Rajd rowerowy zorganizowany zosta przez Opolski Klub Turystyki
Rowerowej „Rajder”, którego prezesem jest Grzegorz Res, absolwent naszego Zespo u Szkó .
Pomys odawc i g ównym realizatorem idei tegorocznego Plebiscytu
by Bogus aw Januszko. Przygotowanie merytoryczne i scenariusz stanowi dzie o Jerzego Tracza. Gal Plebiscytu prowadzili Jerzy Tracz i Tomasz Olbi ski. Opraw multimedialn przygotowa Marek Wilk. Pomocy
organizacyjnej udzielili Danuta Pawliszyn, Adela Czyrnia, Grzegorz Res
oraz Piotr Skrzypiec.

BOGUS

AW JANUSZKO
JERZY TRACZ
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Sukcesy Jacka Orlika

Jacek Orlik jest uczniem klasy I a ZSZ, uczy si zawodu mechanik pojazdów samochodowych. Strzelectwo pasjonuje go od szóstej klasy szko y
podstawowej. Trenuje cztery razy w tygodniu. Jego trenerem jest mistrzyni olimpijska – Teresa Ma aczy ska. Jacek reprezentuje klub sportowy
Vetrim Opole.
Strzelectwo sportowe obejmuje nast puj ce konkurencje:
* Ksp 60 L, co oznacza oddanie 60 strza ów karabinkiem sportowym w pozycji le cej do tarczy odleg ej od zawodnika 50 metrów;
* Ksp 3x20, kiedy zawodnik strzela równie karabinkiem sportowym z 50 metrów, ale 20 strza ów oddaje w pozycji le cej, 20 strza ów
stoj c i 20 kl cz c;
* Kpn 40 – ta konkurencja to zmiana broni. Tu strzela si z karabinka pneumatycznego, nale y stoj c odda 40 strza ów z odleg o ci 10 metrów.
Jacek Orlik ma na swoim koncie ju znacz ce sukcesy w strzelectwie
sportowym. Kolejne odniós w roku szkolnym 2010/2011.

W maju 2011 roku podczas I zawodów eliminacyjnych w Warszawie
zaj II miejsce, a na zawodach w Zielonej Górze wygra II eliminacj ,
zdobywaj c Z oty Muszkiet/Z ot Krócic i zapewniaj c sobie udzia w finale Ogólnopolskich Olimpiad M odzie owych.
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Z kolei w Otwartych Ogólnopolskich Mistrzostwach LOK, rozegranych w dniach 3–5 czerwca 2011 roku w Krakowie, wywalczy w kategorii juniorów m odszych I miejsce w konkurencji Ksp 60L oraz II miejsce
w konkurencji Kpn 40.

EWA SOSNOWSKA
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Odznaka dla Roberta Cie lika

Do grona najbardziej zas u onych cz onków Automobilklubu Opolskiego, uhonorowanych w 40-lecie dzia alno ci Automobilklubu odznakami klubowymi, nale y Robert Cie lik, wówczas ucze kl. IV ABD
Technikum, absolwent w roku szkolnym 2010/2011. Otrzyma on Br zow Odznak Automobilklubu Opolskiego.
Robert po rozpocz ciu nauki w Zespole Szkó Mechanicznych z wielkim zapa em
zaanga owa si w dzia alno szkolnego Ko a Sportów Motorowych.
Dzi ki sta ej wspó pracy
Zespo u Szkó z Automobilklubem Opolskim uczestniczy w cyklicznych szkoleniach oraz zdobywa praktyczne umiej tno ci w zakresie organizacji i s dziowania
imprez sportów motorowych.

Niezale nie od rangi imprezy (Górskie Samochodowe Mistrzostwa
Polski – Wy cig na Górze w. Anny, Rajdowy Puchar Polski – Rajd Festiwalowy, Cykliczne Konkursowe Jazdy Samochodem – Kierowca Roku
Opolszczyzny) Robert jest zawsze gotów po wi ci swój wolny czas dla
pasji motorowej. W roku 2009 zda egzamin na licencj s dziego sportowego w dyscyplinach samochodowych, dzi ki której mo e pe ni oficjalne funkcje podczas imprez samochodowych organizowanych pod nadzorem Polskiego Zwi zku Motorowego (PZM) i Mi dzynarodowej Federacji Samochodowej (FIA).

CZES
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na Trakerskich Spotkaniach w Krakowie
Na 18. Trakerskich Spotkaniach w Krakowie w dniach 4–5 czerwca
2011 roku zjawi o si sporo „wypieszczonych” ci arówek. Oprócz
wietnej muzyki, dobrego humoru i pi knej pogody nie zabrak o równie ,
jak co roku, konkursów. By y to turnieje:
„Królowie Szos” – do wiadczeni kierowcy prowadz po torze przeszkód w asne ci gniki bez naczepy.
„M ode Wilki” – kierowcy do 25 lat z prawem jazdy kategorii C je d po torze przeszkód solówk bez przyczepy.
„Super M ode Wilki” – m odzie do 18 lat bez prawa jazdy kategorii C prowadzi ci gnik z naczep po torze przeszkód.
„Super Duety” – kierowca ci arówki z osob towarzysz c (pary
mieszane) odpowiadaj na pytania z przepisów ruchu drogowego i uczestnicz w zawodach zr czno ciowych.
„Super MiniTruck” – konkurs dla modelarzy na naj adniejszy model ci arówki.
a nie w tym konkursie bra udzia
Kamil Opler, ucze kl. III C Technikum
(wychowawczyni Izabela Bia ek). Jego
model ci arowej SCANII z naczep
zdoby tytu „Miss Publiczno ci” oraz wyró nienie jurorów. Oprócz pucharu i dyplomu Kamil otrzyma tak e model ci arówki do sklejania.

BOGUS

AW JANUSZKO
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Uczniowie w gremiach pozaszkolnych

odzie owa Rada Miasta Opola
Przedstawicielem uczniów Zespo u Szkó w M odzie owej Radzie
Miasta Opola by Damian Szyma ski (kl. II M Technikum)

Polski Zwi zek Motorowy
Licencje s dziego sportowego posiadaj :
– Robert Cie lik (kl. IV ABD Technikum)
– Przemys aw Ha ajko (kl. II D Technikum)
– Mateusz Kukurowski (kl. III E Technikum)
– Wojciech Malinowski (kl. II D Technikum)
– Marcin Medelnik (kl. III C Technikum dla Doros ych)

Kluby sportowe
Aeroklub Opolski – Tomasz Witek, kl. I E Technikum, szybownictwo
(trener Mateusz J dral)
Gwardia Opole – Dawid Kochanek, kl. II M Technikum, pi ka r czna
KTS MOKSiR Zawadzkie – Micha Dropa a, kl. IV M Technikum, tenis sto owy (trener Marta Lity ska)
LKS OSiR Komprachcice – Marcel Ungier, kl. IV E Technikum, pi ka
r czna (trener Miros aw Nawrocki)
LOK Vetrim Opole – Jacek Orlik, kl. I a ZSZ, strzelectwo sportowe
(trener Teresa Ma aczy ska)
MOS Opole – Piotr Maksymiak, kl. I E Technikum, badminton (trener
Piotr Bielamowicz)
OKS Olesno – Pawe Wojciechowski, kl. III E Technikum, pi ka siatkowa
Opolskie Towarzystwo Kajakowe – Micha Kuszczy ski, kl. III C
Technikum, kajakarstwo (trener Agnieszka Gasmi)
Stowarzyszenie Azjatyckich Sztuk i Sportów Walki KOU BU KAI –
Kornel Sidorowicz, kl. IV E Technikum, jujitsu, Micha Chodaczek, kl. II AC Technikum, sporty walki (trener Tadeusz Chodaczek)
UKS MOS Opole – Marcin Szwagiel, kl. III c ZSZ, kajakarstwo (trener Szymon Birecki)
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Uczniowie Zespo u Szkó Mechanicznych w Opolu realizuj si
uprawiaj c ró norodne pasje. Jednym z nich jest Tomasz Witek,
ucze kl. I E Technikum o specjalno ci technik mechatronik. Uprawia on szybownictwo w Aeroklubie Opolskim z siedzib na lotnisku w Polskiej Nowej Wsi.
Instruktorem-trenerem naszego m odego adepta skrzyde jest Mateusz
J dral.
Szybownictwo wymaga niezwyk ej odwagi, wewn trznej dyscypliny,
rygorystycznego podporz dkowania si przepisom i regu om obowi zuj cym w tym sporcie, gdy niefrasobliwo czy brak wiedzy grozi katastrofalnymi skutkami. Dlatego te uprawianie wszystkich sportów lotniczych,
takich jak: paralotniarstwo, motolotniarstwo, skoki spadochronowe czy
szybownictwo, wymaga równie wiedzy technicznej. Uczniowie naszej
Szko y, uprawiaj c wymienione dyscypliny, mog sprawdzi w praktyce
swoj wiedz teoretyczn .
O swojej pasji Tomasz Witek mówi:
„Zach cam was, drodzy koledzy, do uprawiania podniebnych sportów
daj cych poczucie wolno ci, niezale no ci i..... duuuu y yk adrenaliny.
A teraz «sprzedam» troch informacji o mojej dyscyplinie. Pionierem
szybownictwa by Otto Lilienthal (1848–1896), który projektowa ró ne
modele maszyn lataj cych bez nap du, przypominaj ce dzisiejsze lotnie.
Pierwsze konstrukcje szybowców sk ada y si ze skrzyde i stateczników
bez elementów chroni cych pilota przed warunkami atmosferycznymi i wypadkami. Obecnie wi kszo szybowców wykonana jest z laminatu. Start
szybowca odbywa si dzi ki wyci garce lub samolotowi. Po wyholowaniu na dan wysoko szybowiec wyczepia lin holuj c i rozpoczyna
samodzielny lot. Wszystkich ch tnych pragn cych wznie si w niebo
zapraszam do Opolskiego Aeroklubu na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi.
Spróbuj i Ty podniebnej przygody!”

EWA SOSNOWSKA
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Z teki
Roberta Urbanika
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Z teki Roberta Urbanika
Fraszki
Rej 2

Takie czasy

Polacy nie g si, te swój j zyk maj .
I sporo nim mówi , cho nic nie czytaj .

Kiedy w cenie by o wykszta cenie.
Dzisiaj w cenie jest g ównie mienie.

Polski na skróty

Skrótomowa

ucha polonista gagatka –
okropna to by a gadka.
Spoko, wporzo i na ra.
Mów e ko cówki! Zara!
Powiem ci prosto z mosta:
U mnie masz dzi niedosta!

Szacun, spoko, w porzo, na ra
ód ko cówki znie si stara.
To tragedia dla j zyka,
gdy ko cówek kto unika.
Co za sk adnia, co za grama?
To nie polski, to jest drama!

Wagarowicz

Szko a

Kiedy jest pogoda,
do szko y mi chodzi szkoda.
A kiedy przyjd s oty,
to wcale nie mam ochoty.
A znów jak nieg popada,
to jako si nie sk ada.
Mówicie „ patologia”!
Nie, to meteorologia!

Za dawnych czasów kreda, tablica,
no i czytelnia oraz wietlica.
Dzisiaj rzutniki i monitory
i komputery, telewizory.
I prezentacje multimedialne,
no i metody nie tak banalne.
Patrz c zza biurka na moj klas ,
tak sobie my l teraz czasem,
e pi kne stopnie, dobre wyniki,
to kwestia ch ci, a nie techniki.

Domowa kosmologia
Dok d p dzisz w ten zi b, ma y m ody zuchu?
Mróz dzi t gi, w domu za ciep o jak w uchu.
Ojciec wróci w a nie z wywiadówki, ze szko y.
Ju z dala widzia em, nie by specjalnie weso y.
Nie czeka mnie dzi w domu mi a noc na puchu.
B dzie raczej pokaz z Teorii Wielkiego Wybuchu!
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Temat
Kiedy pytam uczniów wchodz c do klasy,
jaki by ostatnio temat: atwy czy trudny?
Przykro to us ysze , mówi ananasy:
temat by ostatnio, prosz pana, nudny!

My li
Mówi si , e nie mo na mie ciastka i zje ciastka. Mo na. Trzeba do tego
dwóch ciastek.
*******
Po co nam czwarty wymiar, skoro za dotychczasowe trzy trzeba p aci tak wysoki czynsz.
*******
Najbardziej m czy wzrok czytanie mi dzy wierszami.
*******
Je li nabrzmia a ci na czole
ka, przyjrzyj si , czy nie jest to czasem
ka do
interesów.
*******
Tak cz sto wybieramy w yciu mniejsze z o. Szkoda, e nie wi ksze dobro.
*******
Je li przed konfesjona em my lisz: ten grzech prawdopodobnie jest ma o istotny,
a tamto prawdopodobnie w ogóle nie jest grzechem, to znaczy, e rachunek sumienia zamieni e na rachunek prawdopodobie stwa.
*******
ysy nie mo e pomyli si nawet o w os.
*******
Puszki Pandory lepiej nie otwiera , nawet je li mija ju termin wa no ci.
*******
Je li nosisz T-shirty, nie licz na asa w r kawie.
*******
Ci co wierz w duchy, nie id z duchem czasu.
*******
Cz sto ten sam problem jednym le y na sercu, a innym na w trobie.
*******
Burza mózgów zamienia si cz sto w burz w szklance wody.
*******
By a mi dzy nimi wyra na chemia. Ona mia a zasady, a on kwa n min .
*******
Je li sypiesz woko o pomys ami, staraj si nie za mieca otoczenia.
*******
yjemy w czasach, w których ludzi naprawd yczliwych mo na znale jedynie
w ród nadawców anonimów.
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Sen
Zamykam si
W Twoim wiecie,
Z pani Melancholi .
Chorowa z Tob
Na weso o .
Przez otwarte drzwi
Zagl da jedynie sen.

o e w kolorze zieleni
Siedz c na awce pod b kitnym niebem
Patrz w Twoje u miechaj ce si oczy.
Do cichych krain otwarto Nam drzwi.
Znale li my miejsca nieodwiedzane przez wszystkich.

Mi dzy Nami
Ten p omie nie zga nie,
Gdy nie zapomn adnego z poca unków.
To jest czas na cuda,
Wszystko, co chc powiedzie , jest w Jej oczach.

ab dzi puch
Spróbowa otworzy
Miasto zakazane.
Narazi na bezczynno
Miliony istnie .
Wypróbowa przysz o
Z jedn osob .
Po ród zgie ku zapotrzebowania na tlen.
Czy to wszystko czeka na Nas?
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Wybra am szko „Na Górce”

Uko czy am Akademi Pedagogiczn w Krakowie w 1975 roku. Uczelnia przygotowa a mnie do nauczania dwóch przedmiotów – geografii,
która jest moj ulubion dyscyplin , oraz przysposobienia obronnego. Decyzj o podj ciu pracy w ZSM w Opolu podj am podczas praktyki studenckiej na obozie PO w S awi cicach. Mia am do wyboru trzy szko y –
wybra am szko „Na Górce”. Podobnie jak teraz tak i wtedy by a to szkoa typowo m ska, e sk ozdob jej spo eczno ci by y dwie uczennice.
Zdecydowanie wi cej m czyzn by o tak e w ród cz onków Rady Pedagogicznej.

Rada Pedagogiczna, sierpie 1975 roku

Zacz am uczy PO, gdy geografia by a przedmiotem „deficytowym”
w szko ach o profilu technicznym. Pami tam wietnie dzie , w którym po
raz pierwszy posz am do wybranej szko y. By pi kny, s oneczny wrzeniowy dzie . My lami by am wci jeszcze na wakacjach, ale tak e i w
klasie, gdzie ju za moment mia am stan przy tablicy, przed grup m odych ch opców.
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awi cice, obóz przysposobienia obronnego, 1978 rok

Nauczanie PO nie sprawia o mi wi kszych k opotów; po pierwsze miaam dobre przygotowanie ze studiów a po drugie by to przedmiot lubiany
przez uczniów. Musztra i szkolenie strzeleckie – by y to zaj cia najbardziej lubiane przez wychowanków ZSM. Lekcje te stanowi y element wychowania i wpajania dyscypliny, co w szkole technicznej, w dodatku typowo m skiej, mia o ogromne znaczenie.

awi cice, obóz przysposobienia obronnego, 1978 rok

Zaj cia strzeleckie odbywa y si na strzelnicy szkolnej, która wówczas
znajdowa a si w g ównym budynku ZSM. Mia a ona d ugo 25 metrów
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i cztery stanowiska strzeleckie. Strzelanie odbywa o si w pozycji le cej
– ucze oddawa trzy strza y próbne i pi ocenianych. „Dziesi tki” na
tarczy strzeleckiej pada y g sto, co sprawia o strzelcom sporo rado ci i satysfakcji. Szko a dysponowa a kilkoma rodzajami broni. By y to karabinki
kbks wz. 48, Brno i TOZ kaliber 5,6 mm. Na stanie mieli my tak e „wiatrówki”, pistolety sportowe, granaty wiczebne, modele ró nych min. Dobre wyniki strzelania dawa y uczestnikom zaj sporo zadowolenia, wielu
te by o ch tnych na dodatkowe zaj cia w SKS. Szkolna dru yna strzelecka trenowa a te troch na innych karabinkach, np. „Ural”, b d cych
broni z nieco wy szej pó ki. Nieraz brali my udzia w zawodach strzeleckich o „Srebrny Muszkiet” na ró nych szczeblach, gdzie zdobywalimy wyró nienia, nagrody i dyplomy. Najlepsi uczniowie byli te wyró niani mo liwo ci „postrzelania” z pistoletu sportowego kal. 4,5 mm,
oczywi cie ju poza obowi zuj cym programem. Odremontowana szkolna strzelnica spe nia a wymogi bhp i ówczesnej milicji.
Szkolenie strzeleckie jako element programu nauczania PO zosta o zaniechane w latach dziewi dziesi tych. Zmieni y si wówczas przepisy
bhp, pojawi y si problemy z zakupem amunicji, a treningi „na sucho”,
bez huku wystrza ów i dziur w tarczy, nie dawa y uczniom satysfakcji.
Do nauczania przysposobienia obronnego w pó niejszym czasie byli
zatrudniani tak e oficerowie Wojska Polskiego – Henryk Przybylski czy
Stanis aw H adki. Wykorzystywali swoje do wiadczenia z pracy w wojsku a m odzie z zainteresowaniem i wypiekami na twarzach s ucha a ich
opowie ci o przebiegu s u by. Wprawdzie nie by o ju mo liwo ci postrzelania, ale zaj cia z musztry, prowadzone na boisku szkolnym, nadal
cieszy y si spor popularno ci , wiele by o przy tym miechu i okazji do
artów. Cho komendy pada y tu takie same jak w koszarach wojskonierza ró ni y si nie mniej
wych, postawa zasadnicza ucznia ZSM i
ni nasze stare „wiatrówki” ró ni si od wspó czesnych „Patriotów”.
W miar up ywu czasu zacz am uczy w ko cu wymarzonej geografii, której liczba godzin w planach nauczania stopniowo nieco si zwi kszy a. W drowa am „palcem po mapie”, przelicza am skal , je dzi am
z klasami na wycieczki. Opowiada am m odzie y o zwyczajach, warunkach ycia i kulturze innych narodów wiata. Przygotowywa am uczniów
najpierw do tzw. starej, pó niej za do „nowej” matury. Oba egzaminy
ró ni y si zasadniczo. Stara wersja egzaminu by a twórcz prac ucznia,
zdaj c mia on mo liwo ci wykazania si wszechstronn wiedz . Do wyboru zdaj cy mia trzy ró ne tematy. Nowa matura to przede wszystkim
testy, które obecnie zdominowa y obszar egzaminacyjny na niemal
wszystkich poziomach nauczania. Uczniowie ch tnie wybieraj geografi
na egzaminach maturalnych, cho – wbrew pozorom – nie jest to atwy
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przedmiot. Nieustannie zmienia si polityczna mapa wiata, powstaj nowe pa stwa, a wraz z nimi nowe problemy. Ca a Ziemia tak e zmienia
swoje oblicze, nasilaj si rozmaite zjawiska przyrodnicze i pogodowe,
maj ce niebagatelny wp yw na gospodark i ekonomi poszczególnych
rejonów planety i wielu pa stw. Wyniki egzaminu maturalnego z geografii s satysfakcjonuj ce, zdawalno dochodzi do upragnionych 100%.
Przez ca y okres pracy w ZSM by am tak e wychowawczyni wielu
klas. Dzisiaj do szko y przychodz cz sto synowie moich by ych wychowanków, co wiadczy o tym, e ich ojcowie dobrze wspominaj sp dzony
tu czas i lata nauki i ch tnie powierzaj nam swe pociechy. Ci m odzi ludzie cz sto pytaj „To pani jeszcze uczy?”. Odpowiadam: „Tak, bo wci
lubi prac z m odzie !”. Poza tym jest tu grono wspania ych nauczycieli, z niektórymi z nich cz sto ciep o wspominam „stare, dobre czasy”,
cho bywa, e s to ju wychowankowie naszej szko y, których mia am
niegdy okazj uczy . A propos! Dyrektor ZSM, Bogus aw Januszko, te
jest absolwentem ZSM „Na Górce” a zarazem moim by ym uczniem.
Cz sto „wypomina” mi czwórk z PO i ma o to al do mnie. Trzeba powiedzie , e czwórka, nawet w starej (czterostopniowej) skali nie by a
szczytem marze uczniów w tamtych czasach. Dzi uczniowie zadowalaj
si znacznie ni szymi ocenami i zazwyczaj nie pragn niczego wi cej od
dwójki, która przecie wystarczy, by „zaliczy ” sprawdzian, dzia materia u czy klas .
Dzisiaj, gdy siedz w pokoju nauczycielskim, razem z m odymi nauczycielami i wci jeszcze obecnymi nauczycielami starszego pokolenia,
mo emy porównywa prac w szkole „wczoraj i dzi ”, dzieli si dowiadczeniami i swoimi przemy leniami. To trudna i odpowiedzialna praca, stawiaj ca wci nowe wyzwania, wymagaj ca sta ego doskonalenia
si i podnoszenia swoich kwalifikacji. Na dodatek oceniana jest zwykle
przez pryzmat wyników egzaminacyjnych, które nie zawsze s prostym
prze o eniem trudu w o onego przez nauczycieli w kszta cenie uczniów.
Kiedy w kolejny wrze niowy dzie znowu id do szko y, by rozpocz
prac z nowymi uczniami, my l sobie, jak szybko mija dany nam czas.
Szkoda, e tak szybko… Ale wiem te , e nie zamieni abym tej pracy,
spotka z m odzie i mojej szko y na adn inn .

MARIA SKOWRO

SKA
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Wyspy nie ca kiem szcz liwe

Zgodnie z obietnic z poprzedniej edycji Suplementu tym razem chcemy przybli y nieco bardziej jedn z naszych egzotycznych wypraw.
Trudno by o doprawdy zdecydowa , o jakim rejonie wiata napisa . Po
ugim namy le nasz wybór pad na Indonezj . By mo e kto zapyta,
dlaczego akurat Indonezja, o której przeci tny Europejczyk wie stosunkowo niewiele. Mo e w a nie dlatego, e kraj ten jest w naszej cz ci
wiata stosunkowo ma o znany, a jednocze nie tak nieprawdopodobnie
zró nicowany, barwny, egzotyczny, ciekawy i wart poznania.
Indonezja to kraj siedemnastu i pó tysi ca wysp, co czyni go najwi kszym archipelagiem wiata i ju sam ten fakt stawia to pa stwo w szeregu
najciekawszych krain na Ziemi. Na dodatek to ogromne skupisko wysp
rozci ga si na gigantycznej przestrzeni – oko o 5 tysi cy km, licz c
wzd u równika, i 1750 km licz c z pó nocy na po udnie. Archipelag jest
niemal symetrycznie przeci ty wpó przez lini równika. Niewidzialna
granica dzieli pa stwo tak e wzd u p yt tektonicznych. O ile wi kszo
wysp, le cych po stronie zachodniej, nale y geograficznie do Azji, o tyle
zachodnia prowincja – Irian Jaya nale y ju do obszaru Oceanii. Ten zawieszony mi dzy azjatyckim Dalekim Wschodem a Oceani archipelag,
omywany ciep ymi wodami Pacyfiku od pó nocnego wschodu i Oceanu
Indyjskiego od po udniowego zachodu, poro ni ty w znacznej cz ci
dziewicz d ungl , zanurzony w tropikalnym, równikowym klimacie, zamieszkiwany przez dziesi tki rozmaitych grup etnicznych, wyznaj cych
ró norodne religie i pos uguj cych si ponad 200 lokalnymi j zykami,
tworzy jedno z najbardziej niezwyk ych pa stw naszej planety. To tak e
turystyczna per a w koronie – s tu rajskie pla e, malownicze wodospady,
rozleg e jeziora, gigantyczne wulkany, egzotyczne, nigdzie indziej nie
spotykane zwierz ta, wonne, kolorowe, tropikalne ro liny. S spienione
fale oceanu, na których surferzy wykonuj swe niebezpieczne akrobacje,
s bezkresne plantacje palm kokosowych i olbrzymie gaje drzew kauczukowych, s te i wspania e, licz ce wiele stuleci wi tynie, zbudowane
ongi przez zaawansowane cywilizacje, które rozwija y si tu w harmonii
na d ugo przed tym, nim w Europie wzniesiono pierwsze katedry. Archipelag Malajski, którego cz ci jest Indonezja, obejmuje kilka sporych
wysp oraz tysi ce mniejszych i zupe nie drobnych, w znacznej cz ci nawet nie zamieszka ych. Te du e – to Wielkie Wyspy Sundajskie; w ich
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sk ad wchodz Sumatra, Jawa, Borneo i Celebes. Oko o 40 mniejszych,
po o onych w bliskiej odleg o ci i rozci gni tych równole nikowo wysp
tworzy a cuch Ma ych Wysp Sundajskich. W ich sk ad wchodz m.in.
tak znane wyspy jak Bali, Komodo, Flores czy Lombok.
Nasz podró po Indonezji rozpoczynamy w Medan – stolicy pó nocnej Sumatry. Trafiamy tam prosto z Singapuru, ma ego azjatyckiego pa stwa-miasta, tygrysa gospodarczego i ekonomicznej pot gi tej cz ci
wiata. Chyba trudno o wi kszy kontrast na tak ma ej, kilkusetkilometrowej przestrzeni. Z miasta stalowo-szklanych wie owców, uformowanych
na wzór ma ego Manhattanu, l ni cego czysto ci i dumnego z nienagannego porz dku, samolot indonezyjskich linii Garuda przenosi nas w godzin w ca kiem inny, nale cy zdawa oby si do innej planety wiat. Sumatra to szósta co do wielko ci wyspa naszej planety, o powierzchni pó pokrywa wilgotny, wiecztora raza wi kszej od Polski. Znaczn jej cz
nie zielony las równikowy. Nie ma tu drapaczy chmur, autostrad i eleganckich centrów handlowych; 45 milionów mieszka ców tej wyspy egzystuje w wi kszo ci w bardzo skromnych, sparta skich warunkach. Pó noc Sumatry zamieszkuj plemiona okre lane wspólnym mianem Bataków. Na ich wioski sk adaj si d ugie, wielorodzinne, drewniane chaty
o bardzo spadzistych dachach, z wygi t w ostry uk lini szczytow , pokrytych s om palmow . Najd u sze tego rodzaju domostwa ogl damy
w Pematang Purba – nale y niegdy do królewskiej rodziny Simalungan. W tych d ugich, osadzonych na palach domach zamieszkiwa o nawet
kilkadziesi t osób. Posadowienie domostw nad ziemi chroni o mieszka ców i ich dobytek przed skutkami gwa townych tu deszczów i cz stych
trz sie ziemi. Stolica tego regionu – Medan, poza Wielkim Meczetem
i pa acem su tana, zwanym Maimun, nie oferuje zbyt wielu atrakcji, jest
natomiast znakomitym punktem wypadowym w g b wyspy.
Jedziemy st d nad jezioro Toba, najwi ksze jezioro w ca ym Archipelagu Malajskim. Ma powierzchni niemal 2000 kilometrów kwadratowych, a wi c prawie trzy razy wi ksz ni ca y Singapur. Otoczone malowniczymi, zielonymi wzgórzami, utworzone zosta o w zalanej kalderze
gigantycznego wulkanu. Jego erupcja oko o 75 tysi cy lat temu mia a
konsekwencje globalne – spowodowa a zmiany klimatyczne odczuwalne
na ca ej planecie. Jednak turystów przyci gaj w to miejsce nie uroki krajobrazu, wulkaniczny pejza ani nawet samo jezioro, a raczej mroczne tajemnice wysp zatopionych w jego b kitnej toni. Na samym rodku jeziora znajduj si bowiem niewielkie wysepki, zamieszkane przez lud Bataków Toba, s yn cych z kanibalistycznych praktyk. W wioskach tych,
obecnie zamienionych w rodzaj skansenów, mo na podziwia malownicz architektur Bataków, ich ta ce ludowe i folklor, a tak e rytualne
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miejsca ka ni i uczt ludo erców. Trzeba jednak w tym miejscu wyja ni ,
i kanibalizm mia dla ludu Toba specyficzne znaczenie, odbiegaj ce od
stereotypowych wyobra e . Batakowie zjadali si bynajmniej nie z g odu
czy te dla urozmaicenia jarskiej diety. W tych prymitywnych spo ecznociach obowi zywa y surowe regu y plemiennego ycia i zachowania. Ci,
którzy przeciwstawiali si ustanowionym kanonom i nakazom plemiennego wodza, tracili w oczach wspó plemie ców swój honor i cz owiecze stwo, staj c si istotami podobnymi do zwierz t. A jak wiadomo, zwierz ta mo na zjada , nie by o wi c oporów przed skonsumowaniem „zdegradowanych moralnie” i „zezwierz conych” tubylców. Kanibalizm by wi c
raczej form kary, ostatecznego wykluczenia ze spo eczno ci i przestrog
dla innych jej cz onków. Niemniej jednak widok kamiennych sto ów do
oprawiania ludzi, rynien ciekowych, którymi sp ywa a krew ofiar, rytualne skalne kr gi, stanowi ce niegdy rodzaj s du, wszystko to robi do
przera aj ce wra enie. Mamy wiadomo , e by mo e nie ojcowie, ale
prawdopodobnie dziadowie oprowadzaj cych nas po tym miejscu tubylców mogli uprawia ten makabryczny proceder, wszak ludo erstwo by o
tu praktykowane jeszcze w pocz tkach XX wieku.
Naszym drugim celem na Sumatrze jest Bukit Lawang, ma e miasteczko malowniczo po o one nad rzek , na skraju d ungli, opodal którego
znajduje si o rodek rehabilitacji orangutanów. Te inteligentne i sympatycznie wygl daj ce ma py nadrzewne mo na w warunkach naturalnych
spotka wy cznie w lasach deszczowych Borneo i Sumatry. W miejscowym o rodku prowadzi si dzia ania zmierzaj ce do odbudowania malej cej w dramatycznym tempie populacji tych cz ekokszta tnych ma p.
Chore lub osierocone zwierz ta s tam karmione, piel gnowane i uczone
samodzielno ci, by mog y wróci bezpiecznie na ono natury. Przyzwyczajeni do ogl dania dzikich zwierz t za kratami zoo, z zapartym tchem
ogl damy ekwilibrystyczne pokazy orangutanów, po ród spl tanych ga zi d ungli, w ich naturalnym rodowisku.
Kolejny, krótki 2-godzinny lot przenosi nas na s siedni Jaw , czwart
co do wielko ci i pierwsz co do znaczenia wysp Indonezji. To najg ciej zaludniony obszar kraju, na powierzchni 125 tysi cy km kwadratowych mieszka ponad 130 milionów ludzi. Jawa jest tak e wysp najbardziej rozwini t i zagospodarowan , cho w dalszym ci gu o ekonomii
tego obszaru decyduje g ównie rolnictwo. Nie wspomnieli my dot d, i
Indonezja jest najwi kszym pod wzgl dem populacji muzu ma skim krajem wiata. W wielu miejscach archipelagu nie jest to w ogóle odczuwalne, albowiem Indonezja jest te krajem wielu kultur i ogromnej mnogo ci
wyzna . Islam jest najbardziej widoczny w a nie na Jawie, cho nie ma
on tak ortodoksyjnego oblicza jak cho by w krajach Bliskiego Wschodu.
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Wszystko zale y od lokalnych obyczajów, rodzinnej tradycji, dominuj cego na danym terenie wyznania. Kobiety nosz na g owie przykrywaj ce
osy chustki, nie ma jednak mowy o zas aniaj cych ca twarz nikabach,
workowatych burkach czy czarnych czadorach. Zwykle nosz hid ab,
chust okrywaj c w osy i szyj , ale pozostawiaj c odkryt swobodnie
ca twarz. Tradycyjny, typowo indonezyjski kobiecy strój tego regionu to
kebaja – kombinacja spódnicy i bluzki uszytych z mocno wzorzystych,
kwiecistych tkanin. Ten barwny strój zdecydowanie bardziej kojarzy si z tropikami ni czarne muzu ma skie okrycia, jest zreszt typowy tak e dla
Malezji, Tajlandii, Brunei i Birmy.
Zwiedzanie Jawy rozpoczynamy od D akarty, stolicy pa stwa. To ogromna metropolia, której populacja zbli a si do 10 milionów mieszka ców. Miasto nie ma jednolitego charakteru. W starym centrum odnale
mo na nieliczne ju lady kolonialnej przesz o ci Indonezji, architektur
rodem z XVIII-wiecznej Holandii. Z kolei wspó czesne centrum to zaplanowana z rozmachem dzielnica administracyjno-biznesowa, pe na nowoczesnych wie owców, banków, przedstawicielstw wiatowych korporacji,
z centralnie usytuowanym meczetem Istiqlal, najwi kszym meczetem w ca ej
po udniowo-wschodniej Azji, mog cym pomie ci ok. 10 tysi cy wiernych. Jednym z najciekawszych miejsc D akarty jest jej najstarsza cz ,
powsta a w XVI wieku. Odnajdujemy tu niezwyk dzielnic portow
zwan Sunda Kelapa. To najwi kszy na wiecie port o ca kowicie r cznym prze adunku. Przyzwyczajeni do obrazu wspó czesnego portu z wielkimi urawiami, pot nymi suwnicami i bazami kontenerowymi, z niedowierzaniem obserwujemy dziesi tki tragarzy, uginaj cych si pod ci arem adunków wnoszonych na pok ady statków. Ci d wigaj cy przez
ca y dzie , w morderczym upale, ogromne ci ary m czy ni zarabiaj
nieca e 2 dolary dziennie i zamieszkuj n dzne slumsy, pobudowane wokó dzielnicy portowej, oraz baraki wznoszone na ko ysz cych si w porcie ódkach. Tu poj cie n dzy i ci kiej harówki nabiera innego, znacznie
bszego znaczenia.
W pobli u D akarty zwiedzamy te dwa inne interesuj ce miejsca.
Królewskie ogrody Bogor to ogromny ogród botaniczny, za o ony 200 lat
temu, w którym ro nie ponad 10 tysi cy rozmaitych gatunków ro lin.
Spotka tu mo na m.in. unosz ce si na wodzie olbrzymie li cie „Wiktorii”, zdolne utrzyma na swej powierzchni dziecko, a przy odrobinie
szcz cia mo na te trafi na monstrualn rafflesi , kwiat maj cy p atki
o szeroko ci dochodz cej do 1 metra. Warto te rzuci okiem na po o on
w ród tropikalnej ro linno ci eleganck letni rezydencj prezydenta Indonezji.
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Drugim ciekawym miejscem usytuowanym w pobli u stolicy jest Taman Mini Indonesia Indah – skansen gromadz cy przyk ady tradycyjnej
sztuki i architektury z ca ego Archipelagu. Na sporym obszarze, zagospodarowanym na wzór parku, mo na podziwia przyk ady lokalnego budownictwa ze wszystkich najodleglejszych zak tków tego rozleg ego kraju, od Sumatry Pó nocnej (ta prowincja nazywa si Aceh) po zachodni
cz
Papui-Nowej Gwinei (ta cz
wyspy nosi nazw Irian Jaya).
Na Jawie znajduj si zabytki wiadcz ce o tym, i Indonezja jest ojczyzn kultur znacznie starszych ni cho by nasza w asna. Prambanan to
zespó wi ty hinduistycznych, po o ony w okolicy Yogyakarty, niegdysiejszej stolicy su tanatu Mataram, do której docieramy z D akarty poci giem. wi tynie pochodz z IX i X wieku a po wi cone s hinduskim bogom: iwie, Wisznu, Bramie i Durdze.
Ponad 1000 lat temu
Prambanan by o stolic
królestwa Seriwidjaja,
wa nym o rodkiem kulturalnym i religijnym.
Ten najwi kszy komhindupleks wi ty
skich na Jawie zosta
wpisany na List wiatowego
Dziedzictwa
UNESCO.
Jeszcze bardziej imponuj cym przyk adem staro ytnych budowli sakralnych jest Borobudur. Majestatyczna budowla, jeden z najwi kszych
kompleksów religijnych wiata, a zarazem najwi kszy przybytek buddyzmu, powsta a pomi dzy VIII a IX stuleciem
wi tynia, wzniesiona w
formie wielopoziomowej piramidy, sk ada si z 8 tarasów,
zwie czonych dzwonkowego
kszta tu stup (stupa jest podstawowym elementem budowli
sakralnej w buddyzmie, ma
kszta t iglicy, czaszy lub
dzwonka, pe ni rol relikwiarza
b d szkaplerza).
Ta monumentalna budowla jest w istocie rzeczy wykut w kamieniu
ksi g nauk buddyjskich, a jednocze nie obiektem licznych pielgrzymek
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dla wyznawców tej religii. Droga na szczyt wiedzie wzd u obwodowo
o onej trasy, której czna d ugo przekracza 5 km. ciany zdobione s
setkami reliefów, w niszach zauwa amy niezliczone pos gi bóstw, a na
górnych tarasach odnajdujemy znany dobrze z fotografii i przewodników
symbol tego miejsca – 72 candi, charakterystyczne ma e stupy wykonane
na kszta t a urowych dzwonków, wewn trz których umieszczono pos g
medytuj cego Buddy. Inna religia, inni bogowie, inne obrz dy, ale ta sama co
i dzi wiara w zwyci stwo dobra nad z em, w ycie po mierci, w obecno
Boskiej Istoty.
W Yogyakarcie zwiedzamy Kraton – pa ac su ta ski z po owy XVIII
wieku. Cho Indonezja od dawna jest ju republik parlamentarn , su tan
D ogd y, jak zdrobniale nazywaj swe miato mieszka cy, nadal ma tu
spore wp ywy i cieszy si wielkim powa aniem. Uczestniczymy te w pokazie Wyang Kulit – teatru marionetek. To specyficzna, rodzima forma
teatru cieni, w którym po ród nieco kakofonicznych d wi ków ilustruj cej akcj muzyki, granej przez zespó (nazywany gamelan) pos uguj cy
si wy cznie tutejszymi, ludowymi instrumentami, kolorowe, misternie
wyci te ze skóry marionetki opowiadaj zawi e historie, pochodz ce ze
starych hinduskich eposów (Ramajany, Mahabharaty).
Wyspy Indonezji s cz ci tzw. Pier cienia Ognia (strefy cz stych
trz sie ziemi i silnej aktywno ci wulkanicznej), po o onego wzd u wybrze y Pacyfiku. W samej tylko Indonezji znajduje si 150 czynnych
wulkanów, w tym tak znane jak Krakatau i Tambora; oba s ynne z gigantycznych erupcji w XIX wieku, zaliczanych do najwi kszych wybuchów
obserwowanych w czasach historycznych. Najwi ksze nagromadzenie
wulkanów jest w a nie na Jawie. Tak wi c wczesnym rankiem wybieramy
si terenowym jeepem na szczyt Mount Penanjakan, by obserwowa
wschód s o ca nad t wulkaniczn wysp . Mimo e jeste my na równiku,
rankiem na szczycie, na wysoko ci ponad 2300 m n.p.m. przenika nas
dojmuj cy ch ód. Przed godzin szóst pomara czowa kula ognia wy ania
si gwa townie zza horyzontu. wit na tej szeroko ci geograficznej trwa
krócej, s o ce wspina si szybko, strom , pionow cie k , prosto w gór
niebosk onu. Szybko te robi si znacznie cieplej i ju po kilkunastu minutach zaczynamy pozbywa si cieplejszych okry . Gra wiate i poszarpana linia horyzontu wygl daj malowniczo, wit zawsze jest magiczn
chwil narodzin nowego dnia, jednak w pierwszym momencie czujemy
si troch rozczarowani. Nieprzespana w po owie noc, d uga jazda po wyboistym, górskim szlaku, przenikliwe zimno – tylko po to by zobaczy
wschodz ce s o ce? Dopiero po chwili orientujemy si , e nie o samo
o ce tu chodzi. Na prawo od nas, z szaro ci poranka i mlecznych, nisko
zalegaj cych chmur oraz mgie , wy aniaj si wolno majestatyczne zarysy
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pot nych jawajskich wulkanów. Najdalej od nas, na horyzoncie, góruje
pot ny, dymi cy i stale aktywny wulkan Semeru, bli ej dostrzegamy
wygas y ju i pokryty zieleni sto ek Batok, obok za okryty chmur biaego dymu krater Bromo. W gro nych, pomarszczonych sto kach wulkanów drzemie nieobliczalna moc, si a zdolna wywo a nawet globalny kataklizm, przy której bomba j drowa wydaje si dziecinn zabawk . Paradoksem natury jest to, e w tych górach zakl te jest te fascynuj ce, tajemnicze pi kno, niemal hipnotyczna energia, która nie pozwala oderwa
od nich wzroku. Ten wit pozostanie ju na zawsze w naszej pami ci.
Pobyt na Jawie ko czymy w Surabayi, portowym mie cie wschodniej
cz ci wyspy, drugim co wielko ci o rodku kraju. W tamtejszym ogrodzie
zoologicznym podziwiamy warana z Komodo. Ten najwi kszy yj cy
jaszczur osi ga do 3 metrów d ugo ci i jest prawdziw „maszyn do zabijania”. Nazywany smokiem z Komodo wyst puje tylko na trzech wyspach: Rinca, Flores i w a nie Komodo. Nawet w ogrodach zoologicznych
wiata jest bardzo rzadko spotykanym zwierz ciem, szacuje si e na
wolno ci yje ich obecnie oko o 4000–5000, a w niewoli oko o 50 sztuk.
Z Surabayi samolotem przedostajemy si do Makasar, stolicy Celebesu
Po udniowego. Celebes, zwany te inaczej Sulawesi, jest jedenast co do
wielko ci wysp wiata, a jego czteropalczasty kszta t czyni go tak e wysp o najdziwniejszej bodaj, w ca ym Archipelagu, linii brzegowej. Wyspa
jest bajecznie zielona, ka dy centymetr ziemi nie wydarty d ungli i nie zagospodarowany przez cz owieka natychmiast poch ania tropikalna ro linno . Jednak przyjezdnych przyci ga tu ca kiem co innego – absolutnie
unikalne, niezwyk e rytua y pogrzebowe Torajów, mieszka ców tej zielonej krainy.
Urzekaj ca jest tak e ich architektura – d ugie niskie drewniane chaty, z dachami wygi tymi w ostry uk, stoj w równym szeregu po obu stronach
ównego placu tutejszych wiosek. Te ukowe dachy maj kojarzy si z odziami, na których
setki lat temu przybyli oni na
Celebes.
Z Makasar jedziemy na pó noc, w g b zielonych wzgórz w centralnej
cz ci wyspy, kryj cych tajemnice niezwyk ych praktyk funeralnych. W wiosce Lemo zmarli chowani s w niszach wykutych w wysokim skalnym
zboczu. Ka da nisza ma rodzaj balkonu, na którym ustawia si drewniane
figurki Tau-Tau, symbolizuj ce dusze zmar ych. Wszystkie pos ki wy-
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ci gaj przed siebie r k w b agalnym ge cie pro by o modlitw . W wiosce Kete ten obyczaj wygl da inaczej – lokalna ska a by a zbyt twarda,
by wyku odpowiednio du e nisze, dlatego te osadzano w niej tylko poziome drewniane podpory, na których zawieszano nad ziemi trumny.
Dzi wisz ce grobowce cz ciowo si rozpad y, ujawniaj c
sw makabryczn zawarto . Co
ciekawe, kszta t trumien nie zawsze jest cho by zbli ony do tego,
jaki znamy z naszej tradycji. Cz sto k od drewna przeznaczon na
trumn rze biono na kszta t odzi,
chat lub na przyk ad wieprza, je li
zmar y by amatorem wi skiego
mi sa.
Z kolei w Bua odnajdujemy groby ma ych dzieci wyrze bione, w formie dziupli, w pniach drzew. Matki wierzy y, e po mierci ich ma e pociechy b d mog y ywi si sokami drzew i dalej dorasta w innym, odleg ym wiecie.
Ale najbardziej typowe obyczaje pogrzebowe w tej cz ci wyspy s
znacznie bardziej szokuj ce. eby je pozna , zostajemy zaproszeni na
prawdziwy pochówek, który odbywa si w specjalnie przygotowanej na
tego typu uroczysto ci wiosce. Pogrzeb, cho odbywa si jak wsz dzie indziej ju po mierci, paradoksalnie jest dla Torajów najwa niejszym momentem ich ycia. Od tego, jak wystawna b dzie uroczysto , jak bogata
biesiada, ile zostanie zabitych bawo ów i prosi t, zale y los zmar ego w
za wiatach. Nic wi c dziwnego, e ka da rodzina przygotowuje si na ten
moment niezwykle d ugo i starannie. Niestety, mier nie wybiera i nie
zawsze uda si zawczasu zgromadzi odpowiedni maj tek. Dlatego te
zmar y zwykle „oczekuje” na swój pogrzeb do chwili, a rodzina zdo a
zgromadzi odpowiednie fundusze i poczyni wszelkie niezb dne przygotowania. Czasami trwa to kilka tygodni, bywa jednak, e i wiele miesi cy.
Przez ten ca y czas zmar y nadal przebywa w swoim domu, mówi si o nim
wówczas jako o „ci ko chorym”, a na domostwie wywiesza si bia flag na znak obecno ci w nim nieboszczyka. Nie przeszkadza to wie rodzinie, licznej na ogó , normalnego, zwyczajnego ycia. Jakim cudem
zmar y nie ulega rozk adowi w tym równikowym klimacie, a zw oki podlegaj procesom podobnym raczej do mumifikacji. Kiedy ju uda si zebra odpowiednie rodki i wszystko jest gotowe, rozpoczyna si trwaj ca
kilka dni ceremonia. Uczestnicz w niej setki go ci, mieszka cy rodzinnej
wioski zmar ego i cz sto kilku s siednich osad. Wszyscy przynosz w da-
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rze ywy inwentarz, który pos u y do wykarmienia biesiadników. Najbardziej presti ow spraw jest liczba bawo ów zabitych podczas obrz du.
Zdj te z nich rogi ozdobi chat rodziny zmar ego, wiadcz c o bogatym
pochówku i trosce rodziny o dusze jej zmar ych cz onków. Siedzimy w jednym z sza asów a woko o przesuwa si barwny korowód go ci, ubranych
w kolorowe stroje ceremonialne. M odzi ch opcy co chwil wnosz kolejne, przywi zane nogami do dr ga i kwicz ce
o nie prosi . Strojnie ubrani wojownicy, z nakryciami g owy przyozdobionymi bawolimi rogami,
wykonuj ta ce obrz dowe. Nie wida ez, smutku czy alu. Po pierwsze,
zmar y odszed ju dawno temu i zy rozpaczy zapewne ju wysch y. A po
drugie, wymowa i sens ca ej uroczysto ci s raczej optymistyczne – ma
ona pomóc zmar emu dosta si do lepszego wiata i jest wyrazem
wdzi czno ci za powodzenie w jego po miertnej egzystencji.
Z Makasar przenosimy si do Denpasar – stolicy Bali. Ka da z wysp
Indonezji jest inna, ale Bali w swej odmienno ci jest absolutnie wyj tkowa. To ca kiem odr bny wiat, zupe nie swoisty „mikrokosmos” niepodobny do adnej innej cz ci Archipelagu Malajskiego. Bali nazywana
jest Wysp Bogów i nie ma w tym wiele przesady. Jej mieszka cy wyznaj specyficzn religi (tzw. hinduizm balijski), której cech jest ogromna
obfito bóstw i bogów. Na wyspie jest z pewno ci wi cej wi ty ni
gospodarstw, ka de, nawet najmniejsze domostwo ma swoj w asn ,
cho by mikroskopijn wi tyni . Co dzie sk ada si bogom ofiary – czasem w postaci sporych koszy wype nionych owocami, czasem w postaci
malutkich li ci z garstk ry u i p atkami kwiatów. Balijczycy s te najbardziej przyja nie usposobieni, pe ni rado ci ycia, pogody i niemal zawsze u miechni ci. U miech i pe en szacunku uk on to niemal znak rozpoznawczy mieszka ców tej urokliwej wyspy. Pi kne pla e, sprzyjaj cy
klimat, ciep e morze, zachwycaj ce krajobrazy – wszystko to sprawi o, i
to w a nie Bali jest prawdziw mekk dla turystów pragn cych spokoju,
o ca i dobrego wypoczynku w malowniczych, egzotycznych plenerach.
Ale Bali oferuje przybywaj cym tu go ciom
znacznie wi cej.
Warto odwiedzi cho
kilka z przelicznych starych i niezwyk ych wi ty . atwo je rozpozna
po góruj cych ponad nimi tarasowych smuk ych
wie yczkach – zwanych
meru.
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Innym dobrze rozpoznawalnym i wyj tkowo zdobnym elementem sakralnej architektury wyspy s s ynne balijskie bramy. Najwi ksz i najwa niejsz wi tyni na wyspie jest Besakih, zwana „matk balijskich
wi ty ”. Budowla usytuowana jest na zboczu najwy szego na wyspie
wulkanu Agung. W istocie kompleks sk ada si z 22 po o onych tarasowo, odr bnych sanktuariów. Pó wieku temu gro ny wulkan eksplodowa ,
zalewaj c okolic law i powoduj c mier oko o 1700 osób. Sp ywaj ca
lawa omin a cudownym zrz dzeniem losu wi tyni , nie powoduj c adnych zniszcze , co pobo ni Balijczycy uznali za potwierdzenie wi to ci
tego miejsca.
Nie mo na, b d c na Bali, nie zobaczy cho by kilku lokalnych ta ców, cho s owo taniec nie oddaje w pe ni istoty rzeczy. Najwa niejsze
dwa balijskie ta ce do barong i kecak. Obydwa s po czeniem baletu, teatru, pantomimy, pokazów cyrkowych i hipnotyzuj cej muzyki. Ich treci s w tki hinduskich opowie ci rodem z Ramajany, a kunszt tancerzy,
ich niezwyk e akrobacje, kolorowe stroje, ocieraj ce si o trans wyst py
mog przyprawi o zawrót g owy.
roku niebo,
Ciep y, sprzyjaj cy klimat, b kitne przez wi ksz cz
soczysta ziele i osza amiaj ce barwy tropików, mi kki piasek pla i uspokajaj cy szum oceanu – wszystko to kojarzy si z Wyspami Szcz liwymi. Ale Indonezja nie jest archipelagiem wysp szcz liwych. Powtarzaj ce si corocznie trz sienia ziemi zbieraj obfite niwo, wybuchy wulkanów gro w ka dej chwili mieszka com wysp totaln zag ad , bardzo
abo rozwini ta gospodarka zmusza tysi ce ludzi do ycia na granicy
kompletnej n dzy. Tu o yciu i mierci decyduj ywio y, nieprzewidywalne si y natury, wobec których ludzie wci jeszcze pozostaj zupe nie
bezradni. Tylko wskutek gigantycznej fali tsunami z 2004 roku zgin o
w Indonezji oko o 220 tysi cy ludzi. Nie, Indonezja to nie archipelag
Wysp Szcz liwych. A zreszt czy w ogóle takie wyspy istniej ? Czy nie
s raczej wytworem naszej wyobra ni, miejscem wy nionym z innego,
lepszego wiata, wiata bez bólu, cierpienia i biedy? Ale siedz c w balijskiej wi tyni, w cieniu rozko ysanych ciep ym wiatrem palm, w z otawym blasku promieni zachodz cego s o ca my l sobie, e nawet je li
Wyspy Szcz liwe istniej tylko w innym, iluzorycznym, odleg ym wiecie, to st d droga do nich wydaje si jakby nieco bli sza.

ROBERT I JADWIGA URBANIK
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