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XVI ZSMotka 22-03-2022 czyli rozpoczęcie sezonu jednośladów

Po długim okresie chłodów i chłodów w końcu nadeszła wiosna. W dzień słońce przygrzewa
przyjemnie, ale ranki są jeszcze chłodne a nad polami unoszą się mgły. W wiosenny
poniedziałek 21 marca białe obłoki unosiły się także nad Mechaniczniakiem w samym centrum
Opola, ale to zjawisko nie było akurat spowodowane ruchem mas powietrza, a raczej wylotem
spalin z setek rur wydechowych motocykli zgromadzonych na szkolnym boisku. Była to już
osiemnasta edycja cyklicznej imprezy, która zdążyła się na stałe wpisać w kalendarz opolskich
wydarzeń związanych z edukacją.

Tradycyjnie imprezę rozpoczął dyrektor ZSM-u, Bogusław Januszko, a następnie kilka słów
dotyczących bezpieczeństwa w tym ostatnich statystyk wypadkowych przekazał zgromadzonym
przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W obu wystąpieniach przewijała się
troska, aby radości z jazdy swoimi dwoma kółkami towarzyszyła też odpowiednia porcja
zdrowego rozsądku i umiaru.

A, że tych ostatnich w wielu przypadkach zabrakło o czym świadczą zatrważające statyki
wypadkowości na opolskich drogach, po wstępnych informacjach i przestrogach zgromadzenie
uczniowie i goście mieli okazję obejrzeć pokaz udzielania pierwszej mocy motocykliście w
wykonaniu profesjonalnego zespołu ratownictwa medycznego. W trakcie demonstracji
ratownicy szczegółowo wyjaśnili jak należy bezpiecznie zsunąć kask z głowy nieprzytomnego
motocyklisty i jak należy oceniać jego stan przed dalszym postępowaniem.

Dyrektor przyznał też wyróżnienie w postaci okolicznościowej statuetki najstarszemu
uczestnikowi -ponad 70-letniemu panu Ginterowi Cebula, który od kilku lat systematycznie

1/4

XVI ZSMotka
Wpisany przez Włodek Kania
poniedziałek, 28 marca 2022 07:36 - Poprawiony poniedziałek, 04 kwietnia 2022 13:42

bierze udział w szkolnych piknikach wystawiając swoje odrestaurowane stare motocykle.

Wyróżnienie otrzymał również właściciel firmy Motofan, pan Tomasz Kokoszka, za wsparcie
techniczne naszych pikników poprzez wystawianie stanowiska z motocyklami oraz
sponsorowanie nagród w konkursach.

Tradycyjnie najważniejszą i najbardziej oczekiwaną częścią imprezy były konkursy. W tej edycji
ZSMotki odbyły się one w czterech kategoriach:

- „Mega sound”, był to konkurs polegający na pomiarze głośności sygnałów dźwiękowych,
najgłośniejszy klakson przekroczył 103 dB, a w konkursie brało udział około 20 zawodników w
tym nawet dyrektor i wicedyrektor szkoły;

- „Klasyk wiosny”, konkurs dla motocykli starszych z min. 25 letnim stażem - konkurs w
kategorii zabytkowy motocykl wygrał Ginter Cebula (motocykl Jawa)

- „Rasowa bestia”, konkurs na najlepiej stuningowany motorower/motocykl, całe podium w
konkursie zajęli absolwenci ZSM sprzed 3-4 lat, którzy nadal aktywnie uczestniczą w szkolnych
piknikach;

- "Sprint leniwiec", konkurs polegający na jak najwolniejszym przejechaniu wyznaczonego
odcinaka boiska w parach, bez podpierania się i zatrzymywania; w konkursie tym wzięło udział
ponad 30- uczestników ZSMotki.

Pierwsza część imprezy zakończyła się przygotowanym przez firmę Husator bardzo
dynamicznym pokazem technicznej jazdy w ramach organizowanych zawodów sportowych pod
nazwą Pite Bike. W pokazie brał udział mistrz polski pite bike Oskar Kubicki zaproszony przez
Arkadiusza Szymańskiego

Po pokazie uczestnicy ZSMotki wzięli udział w przejeździe ulicami Opola. Kawalkadę ponad

2/4

XVI ZSMotka
Wpisany przez Włodek Kania
poniedziałek, 28 marca 2022 07:36 - Poprawiony poniedziałek, 04 kwietnia 2022 13:42

100 motocykli i motorowerów prowadził dyr. B. Januszko i nauczyciel ZSM T. Szudrawy na
swoich motocyklach.

Zgodnie z tradycją ostatnią konkurencją tegorocznej imprezy był kultowy już konkurs pomiaru
głośności wydechów - "Odjechany wydech", w którym wzięło udział ponad 50 uczestników.
Najgłośniejsze wydechy przekraczały próg 122dB więc lepiej było nie stać zbyt blisko rury
wydechowej.

Imprezę zwieńczył mini pokaz „stuntu” w wykonaniu Rafał Kownackiego znanego jako
Number23 oraz widowiskowe „palenie gumy” jakie wykonał absolwent Mechaniczniaka, Marcin
Mikolasz.

Obok samych konkursów przybyli goście i uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi modelami
motocykli prezentowanymi przez uczestniczących w imprezie wystawców.

Jak zawsze dla wszystkich zgromadzonych przygotowano ciepłe dania i napoje. Obfity wybór
ciast i rozmaitych „słodkości” był zaś rezultatem pracy mam wielu uczniów za co oczywiście
wszystkim im dziękujemy.

W trakcie tegorocznej wiosennej edycji ZSMotki przez plac szkolny przewinęło się ponad 180
motocykli i motorowerów w różnych klasach pojemności i różnych typów z miasta oraz regionu
opolskiego.

Wiosenna ZSM-tka tak jak zwykle połączona była w ZSM z tak zwanym Dniem Otwartych
Drzwi, podczas którego uczniowie szkół podstawowych mogą obejrzeć szkolne pracownie,
zapoznać się ofertą Mechaniczniaka, obejrzeć przygotowane dla nich prezentacje i pokazy.

Szkołę odwiedziło wielu uczniów, zarówno tych, którzy pasjonują się samochodami,
motocyklami i sportami motorowymi, jak i tych, którzy jeszcze zapewne nie zdecydowali o
wyborze docelowego kierunku nauki.
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Wszystkim zapaleńcom i fanom 2 oo życzymy szerokiej drogi, bezpiecznego powrotu z każdej
trasy i wiele radości z jazdy.

Robert Urbanik - nauczyciel przedmiotów zawodowych
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