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Nowy rok szkolny 2014/2015 został ogłoszony przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej „Rokiem szkoły zawodowców”.
Opolskie szkolnictwo zawodowe podejmuje szereg działań wpi-
sujacych się w to hasło.

Centrum Kształcenia Praktycznego pragnie również uczy-
nić kształcenie praktyczne, ujęte w podstawie programowej,
kształceniem bardziej zawodowym, bliższym oczekiwaniom
pracodawców i rynku pracy.

Nasz biuletyn „CeKaP Zawodowiec” już jest jednym
z działań, które wpisuje się w powyższe hasło. Podejmujemy też
rozmowy z zakładami pracy w kierunku przybliżenia ich profilu
produkcji, specyfiki, organizacji, wdrożonych technik i techno-
logii, uczniom odbywającym zajęcia w CKP. Takim sposobem
mogłyby być wizyty studyjne nauczycieli zawodu Centrum
Kształcenia Praktycznego i również zajęcia praktyczne uczniów
w formie wizyt studyjnych w zakładach produkcyjnych. Przygo-
towujemy projekty, które w najbliższym czasie będą przedmio-
tem szczegółowych uzgodnień z zakładami. Projekty przewidują
korzyści dla uczniów, ale również dla pracodawców.

Od kilku miesięcy można zaobserwować większe zaintere-
sowanie rynku pracy ofertą szkolnictwa zawodowego, zaczyna-
my rozmawiać o potrzebach pracodawców o możliwościach ich
zaspokojenia przez szkolnictwo zawodowe. Widać wyraźnie
w naszym Opolu, i chyba nie tylko, potrzeby, ale i już oczekują-
ce miejsca pracy.

Można zadać pytania: czy wystarczy zawód ślusarz, czy
trzeba być ślusarzem narzędziowym; zawód monter maszyn
i urządzeń, czy dodatkowo trzeba posiadać umiejętność spawa-
cza określonej metody MAG, TIG; technik mechanik, czy tech-
nik mechanik i technik mechatronik w jednym? Na ile nowy
system elastycznego kształcenia zawodowego, wdrożony od
pierwszego września 2012 r. z tzw. kursami kwalifikacji zawo-
dowych spełni oczekiwania rynku?!

Rok szkoły zawodowców powinien być rokiem współdzia-
łania szkolnictwa zawodowego i zakładów pracy dla wspólnego
dobra i efektów w postaci lepszego przygotowania praktyczne-
go uczniów do coraz bardziej wymagającego i nowoczesnego
rynku pracy.

Andrzej Leszczyński
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Opolu



Rok szkoły zawodowców w CKP rozpoczęty

1. W  roku szkolnym 2014/2015 naukę w  CKP rozpoczęło 897 uczniów
z  45 klas. Współpracujemy ze szkołami: ZSE, ZSM, ZSTiO, ZSB, ZSZ nr  4
w  Opolu oraz ZSZ nr  1 w  Brzegu. Uczniowie mają do dyspozycji 40 pracowni.

2. Na dobry początek roku szkolne
go czekała

na uczniów nowa pracownia autotroniki,

wyposażona w  stanowiska dydakty
czne

służące do poznawania sterowania
głównych

układów elektrycznych i  elektronicznych

samochodu.

3. CKP uzyskało akredytację Instytutu
Spawalnictwa w  Gliwicach jako ośrodka kursowego.
Atest uprawnia placówkę do szkolenia
i  przygotowywania do egzaminów w  metodach 111
– elektroda otulona, 131 – MIG, 135 – MAG.
ZPO może oczywiście prowadzić kursy spawalnicze
w  formach pozaszkolnych dla wszystkich
zainteresowanych. Pracownia spawalnicza została
również doposażona w  piec do obróbki plastycznej
i  i  zgrzewarkę punktową do blach.

4. Od 01 września 2014 w  CKP rozpoczęła się praktyczna nauka zawodu
w  dwóch nowych kierunkach: technik renowacji elementów architektury oraz
technik ogrodnictwa.

5. Dzięki wdrożeniu projektu UE
„Rozszerzenie bazy techniczno-
dydaktycznej CKP” uczniowie i  nauczyciele
mają do dyspozycji trzy zespoły napędowe
silników w pracowni silników, nową
frezarkę w  pracowni mechanicznej,
zintegrowany układ grzewczy kotła
kondensacyjnego na pelety w  pracowni
OZE III, stanowiska dydaktyczne
mechatroniki samochodowej oraz
stanowisko ASTRADA do komunikacji
bezprzewodowej w  sieciach przemysłowych
w zakresie sterowania i nadzoru
w  pracowni mechatronicznej.

3



z
a
w

o
d
o
w

c
y

o
k
s
z
ta

łc
e
n

iu

4

No, ładne kwiatki!

Architektura krajobrazu jest
dziedziną nauki związaną
z  „tworzeniem i   ochroną piękna
w  otoczeniu człowieka”. Popu-
larność tej dziedziny można do-
strzec w  każdej epoce histo-
rycznej . Każda epoka wniosła
do tej dziedziny coś nowego
i   była filozoficznym jej wyra-
zem. Do dziś cenimy te pierwot-
ne wartości, które nieraz uras-
tały do rangi sztuki. Dokumen-
tują one tożsamość kraju, są
składnikiem dóbr kultury, od-
zwierciedlają dawne i   współ-
czesne potrzeby człowieka. Za-
równo w  przeszłości jak i   współ-
cześnie, są utworami sztuki
ogrodowej powstałymi pod
wpływem myśli twórczej czło-
wieka. Zróżnicowanie potrzeb
człowieka w  przeszłości i   współ-
cześnie prowadzi do kształtowa-
nia różnych form zagospoda-
rowania przestrzeni publicznej .
Współczesne miasta oprócz idei
inteligentnego i   ekologicznego
chcą nosić miano miasta zielo-
nego, bo to właśnie roślinność,
we współczesnym mieście stała
się integralnym i   powszechnie
oczekiwanym elementem. Aby
powstawały nowe aranżacje
parków, skwerów, placów za-
baw, ogrodów potrzebni są od-
powiedni specjaliści. Pewnym
jest, że absolwenci CKP-u, zdo-
bywający tu wiedzę praktyczną
z  architektury krajobrazu,
w  przyszłości jako młodzi przed-
siębiorcy oraz autorzy wspania-
łych projektów będą współ-
twórcami krajobrazu w  naszym
regionie.
Wiosną tego roku miłym za-

skoczeniem było pojawienie się
pięknego kwietnika na terenie
CKP-u.

Autorami i   wykonawcami pro-
jektu byli uczniowie klasy I   Ar-
chitektury krajobrazu z  Zespołu
Szkół Technicznych i   Ogólno-
kształcących w  Opolu przy ulicy
Hallera. Kwietnik nie powstał
z  niczego. Już zimą uczniowie,

pracując w  zespole, wykorzy-
stując burzę mózgów dochodzi-
li do stworzenia projektu kwiet-
nika.
Kwietnik sezonowy to bardzo

ważny element kompozycyjny
w  projektowaniu przestrzeni.
Pełni on funkcje dekoracyjne,
ze względu na wyjątkową kolo-

rystykę, zwiększa atrakcyjność
przestrzeni.
Nasz kwietnik powstał w  mie-

jscu przeznaczonym do odpo-
czynku, w  sąsiedztwie ławek.
Tworząc kwietnik zastosowano
trzy zasadnicze barwy: żółtą,
czerwoną i   niebieską.

Projekt rabaty

A gdyby aura nie dopisała, rzędy wyznaczamy taśmą
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Młodzi projektanci i   wyko-
nawcy od początku przystąpili
do pracy z  ogromnym entuzja-
zmem, choć na różnych etapach
prac musieli uwzględnić wiele
wymogów: kwietnik nie mógł
być zbyt kosztowny, winien
spełniać założenia estetyczne,
a  także normy i   warunki techno-
logiczne.
Ostatecznie obliczono koszty

oraz wykonano harmonogram
prac.

Nadeszła wiosna. Przystąpio-
no do realizacj i projektu. Spo-
rządzono ekologiczne podłoże —
z  dodatkiem kompostu, przy po-
mocy taśm wytyczono rzędy
kompozycj i kwietnej — budziła
ciekawość i   zainteresowanie.
Przyszedł upalny czerwiec.

Nieoczekiwanie temperatura

dochodziła do 30 st. C, to zły
czas dla kwiatów… mimo tego
musieliśmy zacząć nasadzenia.
Kwietnik był już prawie goto-
wy… uczniowie wielokrotnie
sprawdzali założenia projektu.
Ogólnie wszystko się zgadzało —
ale tu i   ówdzie należało coś
zmienić, przesadzić, poprawić.
A  więc poprawiali, korygowali,
przesadzali pojedyncze kwiaty
— a  wszystko po to, aby osią-
gnąć ostatecznie najpiękniejszy

efekt.
Czas zajęć się kończył. Zespół

spontanicznie zadeklarował do-
kończenie nasadzeń. Czy można
było zmarnować tygodnie i   mie-
siące pracy nad kwietnikiem?
Nigdy! To był ich kwietnik, ich
projekt, ich praca… Przychodzi-
ło zmęczenie — ale nie zniechę-

cenie.
Do celu doszli poprzez umie-

jętne powiązanie wiedzy teore-
tycznej z  umiejętnościami prak-
tycznymi.
Młodzi architekci poznali jak

ważnym czynnikiem w  ich pracy
jest zmienność pór roku, tem-
peratura powietrza, opady at-
mosferyczne, jakość wykorzys-
tywanego materiału do sadze-
nia. Na szczęście (… i   z  podzię-
kowaniem) od zaprzyjaźnionej
firmy „Bajek” otrzymaliśmy pię-
kne, świeże kwiaty.
Koniec wiosny, lato, słonecz-

nie, czasami upalnie — zaczęło
się podlewanie i   codzienna pie-
lęgnacja… a  kwiaty rozrastały
i   piękniały. Wreszcie osiągnęły
pełnię krasy. Dodały krajobra-
zowi i   otoczeniu CKP-u  urody.
Uczniowie zyskali satysfakcję.
Był to rok ich twórczej i   ciężkiej
pracy. Mówili: to nasz kwietnik.
Ich kwietnik.
Powstanie nowej rabaty speł-

niło wiele celów. Uczniowie na-
uczyli się pracować w  zespole,
co przy okazj i jeszcze bardziej
zintegrowało grupę. Zyskali do-
świadczenie zawodowe. Mieli
możliwość pracować na wszyst-
kich etapach od projektowania
do realizacj i przyjętego założe-
nia. Mieli swobodę w  realizowa-
niu swojego pomysłu, mogli
wpływać podczas bieżących
prac na ostateczny wynik. Prze-
konali się, jak ważne jest sta-
ranne przygotowanie projektu
i   jak wiele zaskakujących nie-
spodzianek należy pokonać
podczas jego realizacj i. Upór,
wiedza, praca zespołowa dały
w  finale oczekiwany efekt oraz
satysfakcję młodym wykonaw-
com.

Ewa Augustyniok

nauczyciel architektury

krajobrazu w CKP

No i ładne kwiatki?

Nasadzenia już prawie zakończone



Dział budowlany
w  Centrum Kształcenia
Praktycznego przeży-
wa od kilku lat inten-
sywny rozwój . Zaczy-
naliśmy skromnie od
kilku godzin realizo-
wanych w  określonych
okresach roku szkolne-
go, a  i   baza dydak-
tyczna wymagała do-
inwestowania. Obecnie
na zajęcia budowlane
prowadzone przez 7
nauczycieli uczęszcza-
ją uczniowie z  1 2 klas
z  Zespołu Szkół Tech-
nicznych i   Ogólno-
kształcących w  Opolu
oraz Zespołu Szkół Bu-
dowlanych w  Opolu.
Prowadzimy kształce-
nie w  zawodach: tech-
nik budownictwa, technik re-
nowacj i elementów architektu-
ry, technik technologii drewna,
technik odnawialnych źródeł
energii.
Dla kierunku technik budow-

nictwa przygotowujemy ucz-
niów do dwóch kwalifikacj i
w  zawodzie: B. 1 8 — wykonywa-
nie robót murarskich i   tynkar-
skich i   B. 33 — organizacja
i   kontrolowanie robót budowla-
nych. Podstawa programowa
w  połączeniu z  bazą dydaktycz-
ną czterech pracowni i   zaple-
czem w  budynku D, daje
szerokie możliwości wykonywa-
nia różnorodnych prac. Ucznio-
wie wykonują oczywiście prace,
które za chwilę są rozbierane,
ale powstają również i   takie,
które można prezentować ko-
lejnym grupom.
Nie mniej zapału co w  budo-

wanie wkłada młodzież w  bu-

rzenie. . . Prace remontowe
i   rozbiórkowe, konieczne ze
względu na realizację podstawy
programowej, prowadzone są
całkiem „na serio”.
Szczególnym przykładem za-

jęć prowadzonych w  pracow-
niach budowlanych są zajęcia
klasy: technik odnawialnych

źródeł energii. Cha-
rakter prac wykony-
wanych w  tej klasie
nie jest stricte bu-
dowlany, jednak pra-
ca instalatora urzą-
dzeń OZE jest często
ściśle powiązana np.
z  wykonaniem dachu.
Dlatego uczniowie

specjalizujący się
w  kwalifikacj i B. 21
w  drugiej klasie tech-
nikum poznają pod-
stawy ciesielki budo-
wlanej oraz zagad-
nienia związane z  wy-
konywaniem dachów.
We wrześniu 201 3 ro-
ku ta właśnie klasa
rozpoczęła realizację
projektu montażu
elementów instalacj i

solarnych na makiecie dachu.
Wykonanie tego modelu było
pracą uczniów z  dwóch kierun-
ków tj . technik urządzeń i   sys-
temów energetyki odnawialnej
oraz technik budownictwa. Pra-
ce na tej makiecie sprawiały
uczniom dużo satysfakcj i, mimo
wielu trudności.
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Budowanie z energią
– zajęcia w pracowniach budowlanych CKP

Wykonywanie drewnianego podestu do sali gimnastycznej

Uczniowie klasy ITO z ZSTiO



Trzeba zauważyć, że na sa-
mym początku uczniowie pod-
chodzili do zajęć z  obawami,
jednak z  każdym kolejnym
montażem przybywało im wię-
cej pewności i   doświadczenia.
Zajęcia te nauczyły ich pracy
zespołowej oraz, na co kładzie-
my duży nacisk, bezpiecznej
pracy z  przestrzeganiem zasad
BHP. Efekt finalny prac naszych
uczniów przedstawia zdjęcie
zamontowanego kolektora sło-
necznego.
Widząc rozwój nowych gałęzi

budownictwa i współpracę ze
specjalistami OZE mamy na-
dzieję, że spotkamy więcej
młodych ludzi w  naszych pra-
cowniach. Łącząc szkolną teorię
z  naszymi zajęciami praktycz-
nymi mają szansę na ciekawy
i   — co ważne — przyszłościowy
zawód. Zapraszamy nie tylko
uczniów, ale również osoby do-
rosłe do zdobycia nowych kwa-
lifikacj i na kursach w  CKP.

Marcin Gajderowicz

nauczyciel budownictwa

w CKP 7
Montaż solara na makiecie dachu

Montaż systemu mocowania kolektora

Prace rozbiórkowe w pracowni P12 w budynku B
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Praca spawacza mnie przeistacza
z piórka na wietrze w lodołamacza

Możliwość uzyskiwania przez
uczniów dodatkowych umiejęt-
ności w  ramach klasycznej
ścieżki edukacj i jest wartością
dodaną, która może okazać się
istotną przepustką do zaistnie-
nia na wymagającym rynku pra-
cy, na którym wyraźnie rośnie
rola wykwalifikowanych pra-
cowników kierunków technicz-
nych. W  trend ten wpisują się
niewątpliwie uprawnienia spa-
walnicze, a  doświadczenie mi-
nionych lat pokazuje, że popyt
na spawaczy jest duży i   stały,
nawet przy zmieniających się
warunkach gospodarczych. Spa-
wacze potrzebni są w  różnych
gałęziach przemysłu, począwszy
od zakładów rzemieślniczych,
samochodowych poprzez bu-
downictwo, przemysł rolniczy,
górnictwo oraz przemysł stocz-
niowy.
Stąd też inicjatywa urucho-

mienia w  naszej placówce kursu
spawalnictwa dla uczniów Ze-
społu Szkół Mechanicznych
w  Opolu, realizowanego  między
innymi w  ramach zajęć prak-
tycznych. Celem kursu jest
zdobycie przez uczniów dodat-

kowej umiejętności potwierdzo-
nej zaświadczeniem i   tytułem
spawacza w  metodzie MAG I-go

stopnia. Dodatkowe kwalifika-
cje, uprawnienia wykraczające
poza program nauczania będą
niewątpliwie stanowiły dodat-
kowy atut młodych ludzi wkra-
czających już niedługo na rynek
pracy.
Realizacja takiego modelu

kształcenia jest możliwa dzięki
posiadanej przez CKP infra-
strukturze oraz doświadczonej
i   wysoko wykwalifikowanej ka-
drze z  uprawnieniami spawalni-
czymi.
Pracowania spawalnicza po-

wstała w  CKP już w  2006 r.
w  ramach projektu moderniza-
cj i budynku B.Uczeń na zajęciach w pracowni spawalniczej

Półautomat spawalniczy LINCOLNPowerWave S350



Dotychczas była wykorzysty-
wana przede wszystkim w  ra-
mach realizacj i zajęć dla
uczniów kierunków: ślusarz,
technik mechanik, mechanik —
monter maszyn i   urządzeń. Pra-
cownia posiada 6 niezależnych
stanowisk, wyposażonych w  sto-
ły spawalnicze z  górnym odcią-
giem wentylacyjnym. Uczniowie
mają do dyspozycj i 1 2 urządzeń
do spawania metodami MAG,
MIG, TIG, MMA, urządzenia do
spawania i   cięcia gazowego oraz

urządzenie cięcia plazmą.        
Uczniowie realizujący zajęcia
w  pracowni maja możliwość po-
znania i   wykonywania wybra-
nych operacj i z  zakresu spa-
walnictwa: spawanie i   cięcie ga-
zowe, spawanie w  osłonie gazu,
spawanie elektryczne elektrodą
otuloną, zgrzewanie, lutowanie
miękkie i   twarde oraz inne ope-
racje z  zakresu technologii łą-
czenia metali.
W  201 0 r. placówka uzyskała

atest Instytutu Spawalnictwa
w  Gliwicach do szkolenia i   egza-
minowania spawaczy w  oparciu
o  Wytyczne Nr W-1 4/ IS-1 7 po
kursach spawania blach i   rur —
spoiny pachwinowe i   spawania
spoin czołowych blach i   rur ob-
jętych merytorycznym nadzo-
rem Instytutu Spawalnictwa
w  zakresie spawania w  meto-
dach: MIG, MAG, Elektroda otu-
lona.
W  201 3 r. w  ramach współ-

pracy z  jedną z  firm produkcyj-
nych funkcjonujących na lokal-
nym rynku, udało się doposażyć
pracownię spawalniczą w  nowo-
czesne urządzenia spawalnicze

firmy Lincoln Power Wave S350.
Urządzenia te są maszynami
drugiej generacj i, dedykowany-
mi do zaawansowanych proce-
sów spawalniczych, wymaga-
jących doskonałej kontroli pa-
rametrów spawania oraz moni-
torowania technologii i   proce-
sów spawalniczych. Umożliwia-
ją one spawanie łukowe wielo-
ma metodami również pulsa-
cyjnie oraz wykorzystują źródła
w  zawansowanych metodach
pomiarów energii rzeczywistej .
Chcemy, aby potencjał pra-

cowni spawalniczej mógł być
wykorzystywany szerzej . Dlate-
go też kurs spawalniczy wszedł
w  zakres oferty form pozaszkol-
nych Centrum Kształcenia Pra-
ktycznego. Odpłatna oferta kur-
sowa skierowana jest do osób
dorosłych, chcących uzyskać
dodatkowe kwalifikacje i   upra-
wnienia.

Zbigniew Skrocki

Zastępca dyrektora

ds. technicznych w ZPO

Zgrzewarka punktowa

Wmaskach, ale pod okiem nauczyciela
9
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W świat
z bagażem mechatronicznych umiejętności

Tę roześmianą młodzież — już
wszak pełnoletnią — miałam
okazję poznać i   porozmawiać
w  kontekście ich planów i   per-

spektyw.

Zaskoczył mnie ich pragma-
tyzm, bo obok szkolnego humo-
ru i   typowo uczniowskiego
jeszcze oporu przed zajęciami,
wykazali się dużą znajomością
oferty edukacyjnej wyższych
uczelni nie tylko Opola, sporo
wiedzieli o  warunkach porusza-
nia się na rynku pracy, a  niektó-
rzy mieli nawet plany bizneso-
we, wspierani zapewne przez
rodzinę.
Na pytanie, dlaczego wybrali

ten właśnie kierunek w  szkole

średniej , 23 panów i   jedna pani
zgodnym chórem odpowiadali,
że „Elektryczniak” ma dobrą
sławę w  regionie, a  specjaliza-
cję mechatroniczną ogromna
większość wybrała zgodnie z  za-
interesowaniami, rozbudzonymi
w  dużej mierze przez oglądanie
robotów, prezentowanych przez
szkołę podczas dni otwartych.
O  szkołach ogólnokształcących
nie myśleli wcale, bo „to się nie
opłaca: my po szkole mamy za-
wód, a  oni nic” — stwierdzali
młodzi zawodowcy.
Zaintrygowana wątkiem robo-

tów zachęcających do kształce-
nia na kierunku mechatronicz-
nym, zapytałam o  ich doświad-

czenia z  zakresu automatyki
podczas tych z  górą trzech lat
nauki szkolnej . No i   nasłucha-
łam się. . . : że za mało, że czują
niedosyt, że tyle urządzeń, na
których jeszcze nie mieli okazj i
pracować lub szkolenia było za
mało. . . Cóż, uczniowie — choć
dorośli — nie znają rozkładów
materiału i   sztywnych ram pod-
stawy programowej. — Pano-
wie, te wszystkie ciekawe
urządzenia to Wasz cel, a  drogą
do nich są żmudne i   metodycz-
ne ćwiczenia z  zakresu elektry-
ki, elektroniki i   mechaniki;
roboty są „na deser”, może na
dodatkowych zajęciach koła
mechatronicznego?

Szkolnictwo zawodowe w  ostatnich latach odradza się, bo rynek pracy upomina się o  fachowców.  
Interesujące jest, czy kompetencje uzyskane w  opolskich technikach i   szkołach zawodowych są wy-
starczającą pozycją wyjściową do szukania zatrudnienia lub podjęcia dalszego kształcenia na uczel-
niach politechnicznych. Ciekawe byłyby opracowania statystyczne jaki odsetek absolwentów
regionalnych szkół zawodowych podejmuje studia, ilu znajduje pracę. Ale młodzi ludzie u  progu doj-
rzałego życia rzadko kierują się statystykami. FORUM UCZNIÓW w  naszym Biuletynie to też nie miej-
sce na socjologiczne opracowania, lecz na prezentację naszych — zdolnych — uczniów.
A  zatem przedstawiam klasę IV AT Zespołu Szkół Elektrycznych kierunku: technik mechatronik.
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Tak, kilku uczniów chodziło
na dodatkowe zajęcia i   z  satys-
fakcją potwierdzali, że mogli
się „pobawić” kabelkami i   ste-
rownikami, że nie było bynaj-
mniej nudno. Ogólnie młodzież
pozytywnie oceniła praktyczną
naukę zawodu, jako pracę na
maszynach i   urządzeniach, któ-
rych dużą różnorodność i   nowo-
czesność doceniają w  CKP.
Wprawdzie woleliby, żeby kom-
putery były nowsze i   szybsze
(ach, ta technika, ciągle pędzi
do przodu, a  rok to wiecz-
ność. . . ), ale „— proszę napisać,
że zajęcia tutaj są ciekawe!”
Smykałkę do prac technicznych
uczniowie wolą potwierdzać na
zajęciach praktycznych niż na
sprawdzianach z  teorii — tym
stwierdzeniem wcale nie byłam
zdziwiona. Ale nie jest już oczy-
wisty fakt, że dzięki odpowied-
niemu przeszkoleniu teorety-
czno-praktycznemu młodzież
dobrze sobie poradziła na prak-
tykach zawodowych, które mia-
ły miejsce w  wybranych przed-
siębiorstwach. Ciekawi nowych
wyzwań i   z  wiarą w  swoje umie-
jętności, uczniowie wcale nie
czuli obaw przed profesjonal-
nym sprzętem i   konfrontacją
z  rzeczywistością.
Zatem jak dalej będzie się

rozwijał potencjał młodych za-

wodowców? Pierwszy namie-
rzony cel dla klasy IV to egza-
min zawodowy i   maturalny. Oj ,
w  tym zakresie ich optymizm
jest nieco zachwiany. Zaskaku-
jące było dla mnie, jak wiele
uwagi poświęcają uczniowie
swoim kompetencjom i   umie-
jętnościom oraz jak duże wyma-
gania stawiają szkole i   CKP
w  zakresie przygotowania do
egzaminu zawodowego. Dojrza-
le argumentują, że potwierdze-
nie kwalifikacj i zawodowych da
im lepszy start na rynku pracy,
a  niejeden planuje po szkole
znaleźć zatrudnienie i   studio-

wać zaocznie. — Sądzicie, że
szybko znajdziecie zajęcie
w  swoim zawodzie? — pytam,
znając realia naszego rynku pra-
cy. Okazuje się, że kilkoro
uczniów już poznało smak z  tru-
dem zarabianych pieniędzy i   li-
czą na kontakty i   zatrudnienie
w  przyszłości, są i   tacy, którzy
mają nadzieję odnaleźć swoje
miejsce w  firmie rodzinnej , po-
jawiły się — nieliczne — głosy
o  planach wyjazdu za granicę.
Jednak zdecydowana więk-

szość uczniów klasy IV AT to
przyszłoroczni studenci poli-
technik, w  Opolu lub innych
ośrodkach akademickich. Słu-
chając o  planach uczniów na-
bierałam przekonania, że zasz-
czepienie technicznego bakcyla
przez nauczycieli ZSE i   CKP mo-
że zaowocować inżynierską
przyszłością tych młodych ludzi
na kierunkach: automatyka i   ro-
botyka (najczęściej ), elektroni-
ka, elektroenergetyka, mecha-
tronika. Zainteresowania innych
kierowały się bardziej w  stronę
energetyki odnawialnej , mecha-
niki, informatyki, czy nawet lo-
gistyki. Ambicje dwóch panów
sięgały kariery mundurowej:
w  marynarce wojennej w  Gdyni
i   w  szkole sił powietrznych
w  Dęblinie. Może się zdarzyć, że

dwóch kolegów zdecyduje się
na studia humanistyczne w  za-
kresie psychologii i   teologii — na
ostateczne rozstrzygnięcia mają
przecież jednak czas i   zastrze-
gają: teraz najważniejsze, żeby
zdać egzaminy końcowe!
Nauczyciele uczący w  Cen-

trum Kształcenia Praktycznego
klasę IV AT przyznają: to fajna
klasa, wartościowi młodzi lu-
dzie. Jestem pewna, że w  trak-
cie czterech lat nauki w  szkole
i   w  naszej placówce uczniowie
zapakowali do swoich bagaży
niejedną cenną umiejętność
i   doświadczenie, mają więc
z  czym ruszać w  świat. Według
doradców zawodowych dla ka-
riery zawodowej w  mniejszym
stopniu liczy się wybór kierunku
kształcenia; ważniejsze są ope-
ratywność, chęci i   umiejętność
wykorzystania swoich atutów.
Tego zatem najbardziej życzy-
my młodym zawodowcom i   je-
szcze: powodzenia na egzami-
nach i   przy podejmowaniu do-

rosłych decyzji!

Zofia Witkowska

specjalista ds. kadr

w ZPO

rys. K. Mielec
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Naprawmy szkolnictwo zawodowe!

Opolska Izba Gospodarcza jest instytucją wspierającą

rozwój gospodarczy regionu oraz stwarzającą sprzyjający

klimat dla rozwoju przedsiębiorczości. Misją Izby jest pomoc

zrzeszonym w  niej podmiotom gospodarczym oraz integracja

środowiska przedsiębiorców. OIG specjalizuje się w  orga-

nizacji seminariów, szkoleń, akcji informacyjnych, promo-

cyjnych i  reklamowych. W  tym właśnie zakresie współ-

pracuje z  Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest

członkiem OIG od 2007 roku.

Ministerstwo Edukacji Naro-

dowej ogłosiło rok szkolny

2014/2015 „Rokiem szkoły za-

wodowców”. To ważna inicjaty-

wa mająca na celu przywró-

cenie właściwego miejsca szkol-

nictwu zawodowemu. To zosta-

ło przez ostatnie lata bardzo

zaniedbane. Postawiliśmy na

edukację w  ogólniakach i  na to,

by jak najwięcej młodych ludzi

zdobyło wykształcenie wyższe.

To okazał się błędny kierunek.

Nie potrzebujemy nadwyżki

przysłowiowych już politolo-

gów, nauczycieli historii, czy

absolwentów od zarządzania,

którzy z  dyplomem wyższej

uczelni w  ręce — niestety — pę-

dzą do pośredniaka, bądź znaj-

dują pracę na kasie w  markecie.

Pracę, która nie odpowiada ich

wykształceniu i  aspiracjom.

W  najgorszym razie wyjeżdżają

za granicę.

Na rynku pracy bardziej pożą-

dany od absolwenta uczelni

wyższej jest dzisiaj fachowiec

z  konkretnym zawodem w  ręku.

Zagraniczni inwestorzy decydu-

jący się na budowę zakładów

w  polskich strefach ekonomicz-

nych nie poszukują pracowni-

ków z  wykształceniem ogólnym,

bądź humanistycznym. Potrze-

bują spawaczy, tokarzy, czy

elektryków. A  tych nie tylko na

Opolszczyźnie, ale i  w  całym

kraju wyraźnie brakuje.

Znalezienie fachowej i  dobrze

wykształconej kadry jest jed-

nym z  najistotniejszych czynni-

ków mających wpływ na miejsce

ulokowania inwestycji. Tę kadrę

musimy wykształcić, dlatego

trzeba zreaktywować szkolnic-

two zawodowe i  dostosować

wyższe.

Przedsiębiorcy zrzeszeni

w  Opolskiej Izbie Gospodarczej,

a  mamy ich 450, już dawno za-

uważyli i  artykułowali ten pro-

blem. Dlatego starają się

współpracować ze szkołami za-

wodowymi oferując miejsca na

praktyki i  staże. Liczą na współ-

pracę ze strony szkół, by te

wsłuchały się w  ich potrzeby. By

nie kształciły tak jak im się po-

doba, ale by uczyły kompeten-

cji, które później będą po-

trzebne młodym ludziom na

rynku pracy.

Pożądany jest w  tym przypad-

ku dualny model kształcenia.

Uczniowie w  szkole uczą się

teorii, a  na praktyce w  zakła-

dach pracy konkretnych zawo-

dowych umiejętności. Z  kolei

pracodawcy nie mogą prakty-

kantom wręczać jedynie miotły,

ale powinni ich dopuszczać nie

tylko do młotka, ale też do ob-

rabiarek CNC.

Wiele pracy przed nami, za-

równo przed szkołami jak

i  przedsiębiorcami. Jednak z  tej

drogi zawrócić nie możemy.

Henryk Galwas

Prezes

Opolskiej Izby Gospodarczej

Opolska Izba Gospodarcza

ul. Krakowska 39

45-075 Opole

http://www.oig.opole.pl
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Przygotowanie zawodowego
egzaminu praktycznego to okre-
ślone wyzwanie organizacyjne
dla CKP. Trzeba bowiem opra-
cować harmonogram egzami-
nów, powołać egzaminatorów,
asystentów technicznych oraz
zespoły nadzoru-
jące, ale nade
wszystko przygo-
tować stanowiska
egzaminacyjne
w  oparciu o  stan-
dardy wyposaże-
nia, określone
przez Centralną
Komisję Egzami-
nacyjną. Brzmi to
wszystko dość
przejrzyście, ale
biorąc pod uwa-
gę, iż działania te

skumulowane są pod koniec ro-
ku — także budżetowego — sta-
nowi to określony trud wyni-
kający z  ograniczeń finansowych
i   czasowych. Ale nie takie prze-
szkody się pokonywało! I   tego
optymizmu życzymy także mło-

dym ludziom, dla któ-
rych będzie to również
ważny sprawdzian prak-
tycznych umiejętności.
Młodzież bowiem, aby
zdać egzamin potwier-
dzający kwalifikację
w  danym zawodzie
z  części praktycznej ,
musi uzyskać co naj-
mniej 75% punktów
możliwych do uzyskania.
Trzeba będzie się zatem
wykazać konkretną wie-
dzą i   umiejętnościami

praktycznymi, ale wierzymy, że
dla większości wysiłek ten
zwieńczony będzie sukcesem
w  postaci świadectwa potwier-
dzającego kwalifikację w  zawo-
dzie, wydanego przez komisję
okręgową. Pocieszającym dla
zdających może być fakt, że
dotychczas tzw. „stary” egza-
min w  części praktycznej w  za-
wodzie monter mechatronik
wszyscy uczniowie, którzy
w  CKP odbywali zajęcia prak-
tyczne, zdali w  1 00% i   to na do-
brym poziomie.

Joanna Knuter

sekretarz ZPO

„Nowy” egzamin już wkrótce w CKP

Zapowiada się, że z  impetem wkroczymy w  rok 201 5 ponieważ już w  styczniu zostaną w  CKP
przeprowadzone, po raz pierwszy w  nowej formule, praktyczne egzaminy zawodowe. Uczniowie trzech
opolskich szkół, skierowani do CKP w  Opolu przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu,
będą zdawać egzamin praktyczny w  zakresie następujących kwalifikacj i:

SZKOŁA KWALIFIKACJA TERMINY EGZAMINU CZAS TRWANIA LICZBA STANOWISK

Zespół Szkół
Technicznych
i   Ogólnokształ-
cących w  Opolu

B1 8 Wykonywanie
robót murarskich
i   tynkarskich

od 1 2.01 . 201 5
do 23.01 . 201 5

21 0 minut,
dwie zmiany

3

B21 Montaż
urządzeń
i   systemów
energetyki
odnawialnej

od 1 9.01 . 201 5
do 22.01 . 201 5

1 80 minut,
dwie zmiany

3

Zespół Szkół
Mechanicznych

w  Opolu E03 Montaż
urządzeń
i   systemów

mechatronicznych

od 1 2.01 . 201 5
do 1 5.01 . 201 5

240 minut,
dwie zmiany 6

Zespół Szkół
Elektrycznych

w  Opolu

od 1 6.01 . 201 5
do 1 9.01 . 201 5

rys. K. Mielec
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W  listopadzie 2013 roku po

raz pierwszy spotkały się trzy

instytucje: Stredná Odborná

Škola Stavebná ze Słowacji, Ze-

spół Szkół Budowlanych im. Pa-

pieża Jana Pawła II oraz

Centrum Kształcenia Praktycz-

nego w  Opolu. Fantastyczna

młodzież ze słowackiej Žiliny,

wzorowa organizacja opolskiej

budowlanki i  profesjonalna ka-

dra CKP-u  — to wszystko mogło

zaowocować tylko i  wyłącznie

jednym: doskonałym projektem

Leonardo da Vinci…

Projekty te mają na celu roz-

wijanie umiejętności przede

wszystkim zawodowych, ale kła-

dą też nacisk na rozwój języka

obcego oraz pogłębianie kompe-

tencji osobowych, socjalnych

i  międzykulturowych. Obecnie

projekty Leonardo da Vinci

zmieniają się w  projekty nowe-

go programu unijnego — Era-

smus+, sektora Kształcenia

Zawodowego.

Plan działań uzgodnili między

sobą dyrektorzy polskich insty-

tucji: mgr  Violetta Szczepkow-

ska (ZSB) oraz

mgr  inż. Andrzej

Leszczyński (CKP).

Beneficjentem

projektu Leonardo

da Vinci była szkoła

słowacka, ZSB jako

ich partner (insty-

tucja przyjmująca)

zorganizował trzy-

tygodniowy pobyt

Słowaków w  Pol-

sce, a  CKP prze-

prowadził dla nich

lwią część prak-

tycznej nauki za-

wodu.

Doświadczenie "bu-

dowlanki" ograniczało się w  tym

czasie do prowadzenia projek-

tów LdV programu Uczenie się

przez całe życie, w  których na-

sza młodzież wyjeżdżała za gra-

nicę uczyć się zawodu. Ten

projekt udowodnił, że nasze

możliwości (ZSB i  CKP) organi-

zowania nauki dla obcokrajow-

ców są porównywalne do oś-

rodków zagranicznych.

Projekt nosił tytuł „Innovati-

ve Technologien in den Händen

der jungenHandwerker” (języ-

kiem projektu był język nie-

miecki) i  trwał trzy tygodnie,

od 3 do 23. 11. 2013 r.

W  ramach projektu zorgani-

zowaliśmy dla grupy dziesięciu

słowackich monterów suchej za-

budowy trzytygodniowy pobyt

(zakwaterowanie w  bursie ZPO,

wyżywienie, komunikację), pra-

ktyczną naukę zawodu w  ZSB

i  Centrum Kształcenia Praktycz-

nego oraz czas wolny.

PRAKTYKA ZAWODOWA

WARSZTATY W  ZSB
W  pierwszym tygodniu nasi

goście spędzili 3 dni w  Zespole

Szkół Budowlanych, gdzie

uczestniczyli w  wykładzie za-

wodowym oraz zajęciach war-

sztatowych, podczas których

w  podziale na grupy wykonywa-

li:

• trasowanie profili (wypo-

ziomowanie konstrukcji no-

śnej),

• montaż konstrukcji ściany

działowej, sufitu podwieszane-

go,

• zabudowę poddasza (ściana

kolankowa z  jednowarstwowym

opłytowaniem).

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W  CKP
Od 12 do 22 listopada uczest-

nicy projektu odbywali zajęcia

praktyczne w  Centrum Kształ-

cenia Praktycznego w  Opolu.

Pod nadzorem czterech nauczy-

cieli zawodu: Barbary Chrza-

nowskiej-Guenther, Marcina

Gajderowicza, Mariusza Szy-

mańczyka i  Aleksandra Kuzary,

w  podziale na grupy wykonywa-

li:

• suchą zabudowę,

• tynkowanie,

Spotkanie ze Smokiem Wawelskim podczas wycieczki do Krakowa
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• zbrojenia w  konstrukcjach

budowlanych,

• prace remontowe np. malo-

wanie,

• konstrukcje murowe,

• szalunki,

• modele więźb dachowych.

WYCIECZKI ZAWODOWE

Oprócz zajęć praktycznej na-

uki zawodu, Słowacy wzięli też

udział w  wycieczkach zawodo-

wych, których celem była ob-

serwacja pracy w  zakładach

ściśle związanych z  produkcją

materiałów wykorzystywanych

w  branży budowlanej.

KNAUF
W  trakcie wizyty w  fabryce

materiałów budowlanych

w  Brzeziu koło Opola, uczestni-

cy projektu zobaczyli produkcję

płyt gipsowo-kartonowych sto-

sowanych w  suchej zabudowie

wnętrz.

CEMENTOWNIA GÓRAŻDŻE
Trudno było nam dostać się

na teren zakładu, więc tu

uczestnicy wysłuchali raczej

teoretycznego wykładu na te-

mat produkcji cementu. Zazna-

czyć trzeba, że cementowania

ta należy do największych i  naj-

bardziej nowoczesnych w  Euro-

pie. Podstawowymi surowcami

stosowanymi do produkcji ce-

mentu są wapień i  margiel. Za-

kład posiada 4 młyny cementu,

które pozwalają na produkcję

4,3  mln ton cementu rocznie.

CEMENTOWNIA ODRA
W  tym zakładzie Słowacy nad-

robili część praktyczną nauki

o  wyrobie cementu. Zwiedzili

cały zakład, a  przewodnik podał

im wiele istotnych informacji

na temat różnego rodzaju wy-

korzystania produktu cemen-

towni. Warto było pójść z  tą

wycieczką, bo Odra to najstar-

sza czynna cementownia w  Pol-

sce, działająca już ponad 100

lat. W  latach 1998-2000 moder-

nizacja zakładu w  bardzo dużym

stopniu ograniczyła szkodliwy

wpływ na środowisko natural-

ne,   m. in. poprzez zmianę meto-

dy wypalania klinkieru —

z  energochłonnej metody „mo-

krej” na energooszczędną „su-

chą”. Uczniowie poznali ten

proces, co wprowadziło elemen-

ty nauki o  ochronie środowiska.

CZAS WOLNY

Czas spędzony w  Opolu nie

był tylko ciężką pracą. Towa-

rzyszyło nam sporo zabawy

i  rozrywki. Słowacy co drugi

dzień rozgrywali mecze w  hali

sportowej CKP-u, w  ZSB również

odbyły się rozgrywki w  halową

piłkę nożną (uczniowie słowaccy

kontra uczniowie ZSB). Oprócz

tego dwukrotnie gościliśmy

w  Klubie Zebra na pizzy i  bilar-

dzie, graliśmy w  kręgle w  Szarej

Willi, wspinaliśmy się na ścian-

kę wspinaczkową w  Asgardzie,

kibicowaliśmy podczas meczu

towarzyskiego reprezentacji

Polski i  Słowacji.

Czasu wolnego sporo spędzili-

śmy też na powietrzu. Wybrali-

śmy się na nordickwalking do

opolskiego ZOO, w  JURAPARKU

w  Krasiejowie uczestniczyliśmy

w  podróży w  czasie. Pokazali-

śmy Słowakom nie tylko Opole,

ale też wyjątkowe miejsca Wro-

cławia (m. in. Ostrów Tumski,

Katedrę) oraz Krakowa (Wawel,

Barbakan, Rynek i  fantastyczne

multimedialne i  interaktywne

muzeum Krakowa w  podzie-

miach Sukiennic).

Na zakończenie, 22 listopada,

w  obecności dyrekcji ZSB i  CKP

podsumowaliśmy projekt

i  wskazaliśmy korzyści z  niego

płynące. Słowaccy stażyści

otrzymali Europass Mobilność

oraz Certyfikat ZSB.

Projekt zrealizowany został

z  powodzeniem, czego dowo-

dem są  m. in. entuzjastyczne

odpowiedzi słowackich uczest-

ników w  przeprowadzonych an-

kietach podsumowujących pro-

jekt oraz umowa stałej współ-

pracy ze słowacką „budowlan-

ką”.

W  tej chwili już wiemy, że

w  niedalekiej przyszłości (kwie-

cień 2015 r. ), we współpracy

z  doskonałymi fachowcami Cen-

trum Kształcenia Praktycznego

w  Opolu, będziemy realizować

następny tego typu projekt

i  mamy nadzieję, że wspólnie

odniesiemy kolejny sukces w  je-

go przeprowadzeniu.

Joanna Banaszewska

nauczyciel ZSB w Opolu

Grupa uczniów ze Słowacji w pracowni CKP
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. . . – Patrzcie i uczcie się:
te frezarki CNC
są niezłe, ale dziś
w cenie jest hand made.
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Panowie dopiero
rozpoczęli naukę w CKP,
więc jeszcze się nieco
wahają.
- Chłopaki, odwagi!
Pójdziemy umyć rączki
przed śniadaniem.

- Nie, nie, panowie, wy
jesteście mechanicy!
Tak dobrze to mają
tylko ci na górze
w czystych fartuszkach.. .

Mylą się ci, którzy sądzą,
że elektrycy mają czystą
robotę. Wszak te kabelki
rzadko leżą na czystym
stole.

16

Zawodowcy od brudnej roboty
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rys. K. Mielec
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Brudną robotę
wykonujemy
w  rękawiczkach i  nie
zostawiamy śladów.
No, chyba że jest to
solidne zbrojenie.

Za karę
w  kamieniołomach!?
Nie, to uczniowie
architektury krajobrazu
przystąpili do realizacji
projektu.

Matylda też wyglądała
niewinnie, a  u   boku
Leona pracowała
zawodowo, jak nasze
dziewczyny
z  budownictwa.

Maska i  świetlisty znak?
To musi być ZORRO!
Albo uczeń CKP, który
narzędziami
do spawania włada
równie dobrze jak Zorro
szpadą.

17

opracowała:

Zofia Witkowska

specjalista ds. kadr

Zawodowcy od brudnej roboty
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Papierkowa robota

K.M. : Agata, skąd pomysł że-

by zajmować się Scrapbookin-

giem?

Scrapować zaczęłam już wie-
le lat temu, choć jeszcze nie
wiedziałam, że tak nazywa się
to hobby. Od zawsze lubiłam
tworzyć coś z  niczego — papier,
klej i   nożyczki towarzyszą mi od
dziecka. Zajmowałam się różny-
mi rodzajami rękodzieła, ale
ponad 5 lat temu trafiłam na fo-
rum Scrappassion i   wsiąkłam
w  tworzenie z  papieru na dobre.
Z  zafascynowaniem zaczęłam
poznawać nowe techniki, narzę-
dzia i   zachwyciłam się pracami
innych twórców. Od tego czasu
stale rozwijam swoje umiejęt-
ności, pracuję nad własnym sty-
lem i   rozbudowuję warsztat
pracy.
K.M. : Papier, book, scrap…?

Scrapbooking to nazwa tech-
niki, która powstała z  połącze-
nia słów „scrap” (kawałek,
skrawek, resztka) i „book”
(książka). Jest to metoda ut-
rwalania wspomnień w  formie
kolaży łączących pamiątkowe

zdjęcia, różnego typu ozdoby,
związane z  daną chwilą elemen-
ty (np.bilet, zasuszony kwiat)
oraz krótką notatkę lub np. wy-
cinek z  prasy.
Obecnie termin ten stał się

bardzo pojemny i   często określa
się nim ogólnie wszystkie rodza-
je papieroplastyki czyli trady-
cyjne albumy, layouty/scrapy
(pojedyncze kolaże, najczęściej
w  formacie 1 2x1 2 cali) oraz
cardmaking (tworzenie kartek
okolicznościowych).
K.M. : Czy do tego jest nie-

zbędny jakiś specjalny sprzęt?

Można zrobić piękną pracę
z  najprostszych materiałów (na-
wet z  recyklingu) i   korzystając
z  podstawowych narzędzi — ta-
ka była pierwotna idea scrapbo-
okingu. Jednak obecnie scrap-
booking to cały przemysł produ-
kujący coraz bardziej zaawan-
sowane narzędzia, akcesoria,
materiały i   dodatki. Nie da się
ukryć, że nie są to rzeczy naj-
tańsze, ale wciąż głównym
czynnikiem stanowiącym o  jako-
ści i   oryginalności pracy jest po-

mysłowość
twórcy.
K.M. :

Skąd bie-

rzesz po-

mysły — są

Twoje od

A  do Z?

Głowę
mam pełną
własnych
pomysłów,
trochę go-

rzej z  czasem na ich realizację.
Nigdy nie kopiuję prac innych
osób. Bywa, że zainspiruje mnie
czyjeś dzieło, ale zawsze spod
moich rąk wychodzi coś w  moim
indywidualnym stylu. Nie lubię
też pracy odtwórczej . Każda
kolejna rzecz jest inna, bo naj-
bardziej w  scrapbookingu cieszy
mnie kreowanie czegoś nowego.
Bardzo ważna jest dla mnie ory-
ginalność. Lubię robić prace
o  ciekawej formie, w  nietypo-
wych kształtach, często prze-
strzenne. W  tworzeniu jestem
wręcz pedantyczna — ma być
estetycznie, czysto, a  elementy
dokładnie tam, gdzie zaplano-
wałam. Wszystko musi tworzyć
spójną całość pod względem ko-
lorystyki, dodatków i   kompozy-
cj i.
K.M. : Ile czasu zajmuje Ci

zrobienie jednej kartki? Czy to

nie jest monotonne zajęcie?

Scrapbookingu i   cardmakingu
nigdy nie połączyłabym ze sło-
wem monotonny. Ogranicze-
niem w  tworzeniu może być
tylko nasza wyobraźnia i   jak do-
tąd nie poczułam znudzenia czy
chęci zmiany — wręcz przeciw-
nie, wciąga mnie to coraz bar-
dziej .
Czas przeznaczony na wyko-

nanie jednej pracy jest bardzo
zróżnicowany; czasem od po-
mysłu do realizacj i może minąć
pół godziny, czasem trwa to kil-
ka godzin, albo nawet dni.
K.M. : Twoje rękodzieło to

zajęcie zupełnie inne niż pra-

ca wykonywana zawodowo.

Agata Lenc-Brol — mgr  inż. mechaniki i  budowy maszyn, również specjali-
sta w  zakresie odnawialnych źródeł energii; nauczyciel mianowany
w  Centrum Kształcenia Praktycznego od 2007 roku; prowadzi zajęcia prak-
tyczne mechaniczne oraz zajęcia specjalizacyjne mechatroniczne.



Czy to odskocznia czy też po-

moc dla nauczyciela?

Scrapowanie przede wszyst-
kim rozwija kreatywność, po-
czucie estetyki, precyzję i cier-
pliwość. Są to cechy, które są
bardzo ważne w  pracy nauczy-
ciela. Poza tym hobby mnie
uspokaja i   sprawia dużą radość,
a  uśmiechnięty i   spokojny na-
uczyciel to dobry nauczyciel.
Bardzo lubię zarówno swoją pra-
cę jak i   swoje hobby,
które stanowi od tej
pracy odskocznię i   my-
ślę, że to odpowiedni
układ.
Niektórzy uczniowie

wiedzą czym się zajmu-
ję, zaglądają na mój
blog i   sympatycznie to
komentują.
K.M. : Czy jest duże

zainteresowanie ręcz-

nie robionymi kartkami? Czy

robisz prace na zamówienie?

Na szczęście rękodzieło
w  ostatnim czasie zyskuje coraz
więcej zwolenników. Po latach
zachwytu masową produkcją lu-
dzie zaczynają wracać do rzeczy
tworzonych ręcznie, zindy-
widualizowanych, niepowtarzal-
nych i   robionych z  dbałością
o  każdy detal.
Najbardziej w  scrapowaniu

cieszy mnie sama przyjemność
z  tworzenia i   zadowolenie osób,
do których moje wytwory trafia-
ją. Czasem robię coś na zamó-
wienie, ale częściej po pros-
tu obdarowuję rodzinę i   znajo-
mych.

K.M. : A  gdy ktoś zamówi

u  Ciebie kartkę której opis (ży-

czenia klienta) jest niezgodny

z  Twoim poczuciem estetyki,

czy wykonasz taka kartkę?

Cenię sobie bardzo swobodę
twórczą i   nie robię prac pod
dyktando. Lubię nietypowe wy-
zwania, ale to ja decyduję o  for-
mie wykonania i   nie zrobiłabym
niczego niezgodnego z  poczu-
ciem własnej estetyki.

K.M. : Skąd dość wysoka cena

takich ręcznie robionych prac?

Na relatywnie wysoką cenę
rękodzieła składa się wiele czyn-
ników. Materiały, narzędzia
i   dodatki dobrej jakości to tylko
część (niemała) kosztów. Prze-
de wszystkim jednak płacimy za
pracę twórcy, za jego pomysł,
umiejętności, latami zdobywane
doświadczenie i   serce włożone
w  stworzenie wyjątkowego dzie-
ła.
K.M. : Prowadzisz warsztaty

poza CKP; do kogo są skierowa-

ne?

Bardzo chętnie dzielę się swo-
im doświadczeniem z  innymi
ludźmi. Prowadzę pokazy i   war-

sztaty scrapbookingowe oraz
publikuję specjalnie przygoto-
wane na potrzeby internetu
kursy. Powadziłam zajęcia z  po-
dstaw scrapbookingu w  Domu
Samotnej Matki we współpracy
z  Diecezjalną Fundacją Ochrony
Życia. Miały one na celu aktywi-
zację i   readaptację zawodową
pań biorących w  nich udział
i   spotkały się z  bardzo dobrym
przyjęciem.

Współpracuję ściśle
z  trzema najbardziej
znanymi polskimi firmami
produkującymi materiały
i   akcesoria do scrapbo-
okingu. Należę do ich
grup projektanckich (De-
sign Team-ów), a  moim
zadaniem jest pokazywa-
nie możliwości wykorzy-
stania produktów,
a  także projektowanie

nowych wzorów.
K.M. : Gdzie można zobaczyc,

kupić Twoje prace?

Prowadzę blog pod adresem
www.hogatowo.blogspot. com.
Tam regularnie od kilku lat po-
kazuję swoje prace oraz przygo-
towane przeze mnie kursy.
K.M. : Ja również mam kartkę

którą zrobiłaś — stoi na półce

i   zawsze wzbudza podziw

wśród moich znajomych i   nie-

zmiennie mój.

Rozmowę przeprowadziła:

Katarzyna Mielec

nauczyciel architektury

krajobrazu w CKP
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