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W  numerze polecamy:
Firmowe zajęcia po amerykańsku

Dwa koła i wiatr

„Złotymi zgłoskami zapisane”… na zajęciach w CKP

Integracja w rywalizacji

grafika — G. Karbowiak



Hasło „rok szkoły zawodowców” wypełnia się incjatywa-
mi, działaniami, pomysłami na współpracę edukacji i rynku
pracy. Odbywają się konferencje kuratoryjne, wydziałów
oświaty, szkół i centrów kształcenia praktycznego z firmami,
na których zderzają się racje edukacji i oczekiwania praco-
dawców. Czy jest konsensus?! Niestety jeszcze nie. To nie jest
jednak niechęć, okopywanie się na zajętych stanowiskach
w rodzaju „wy źle lub nic nie uczycie”, czy „my musimy reali-
zować program i nic nie możemy”; to jest rozumienie i szuka-
nie najlepszych aktualnie możliwych rozwiązań. Może to
ogólne stwierdzenia, ale są też myślę dobre przykłady kon-
kretnych działań.

Realizowane zajęcia praktyczne w CeKaP-ie w Opolu dla
uczniów II klasy Zespołu Szkół Mechanicznych kierunku

technik pojazdów samochodowych, odbywały się w określonym układzie zajęć studyjnych
w lutym i marcu bezpośrednio na produkcji w amerykańskiej Firmie Polaris, produkującej
w Opolu pojazdy quady. Projekt zakładał w założeniach efekty dla obu stron i uczniów. Na-
stąpiła konfrontacja praktycznej nauki w Centrum, w tym stawianych wymogów w zakresie
BHP, ochrony środowiska, zarządzania. Uczniowie poznali nowoczesną Firmę, produkcję,
specyfikę organizacji firmy amerykańskiej. Zgodnie z założeniami uczniowie realizowali dla
firmy projekty, które mogą przyczynić się do usprawnienia organizacji i logistyki stanowisk.
Już myślimy o kolejnej edycji projektu.

Innym przykładem może być pomysł Pani Dyrektor Maryli Strzały z PG nr 8 w Opolu,
polegający na wprowadzeniu dla uczniów klas drugich dobrowolnych dodatkowych zajęć
w CKP, pozwalających poznać zawody, ich specyfikę i charakter, poprzez realizację zajęć
praktycznych w pracowniach Centrum, poprzez spotkania z zapraszanymi firmami Opola
i Opolszczyzny. Pomysł szalenie mi się spodobał. Współdziałając opracowaliśmy założenia
projektu pt. „Spójrz z nami w swoją przyszłość”, który został przedstawiony na spotkaniu
rodziców i spotkał się z aprobatą i dużym zainteresowaniem. Naczelnik Wydziału Oswiaty
Pani dr Irena Koszyk powiedziała: „To super pomysł Pani Dyrektor…”, więc dopracowuje-
my szczegóły i wdrożymy od nowego roku szkolnego 2015/2016.

Jeszcze innym przykładem jest współpraca CKP Z Firmą Mondelez w Skarbimierzu
w zakresie form pozaszkolnych, realizowanych przez naszych nauczycieli. Projekt będzie
miał kolejną edycję w tym roku i będzie to szkolenie techników liniowych na miejscu w Fa-
bryce.

Pragnę z radością zauważyć, iż nasz biuletyn CeKaP Zawodowiec został zauważony
przez MEN i umieszczony na Facebooku z adnotacją „warto przeczytać”. Zapraszam więc do
lektury kolejnego numeru.

Andrzej Leszczyński
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

w Opolu
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SZKOŁA KWALIFIKACJA TERMINY
EGZAMINU

CZAS TRWANIA LICZBA
STANOWISK

Zespół Szkół
Budowlanych w  Opolu

Zespół Szkół
Elektrycznych

w  Opolu

Zespół Szkół
Mechanicznych

w  Opolu

B25 Wykonywanie i renowacja
detali architektonicznych

od 29.06.201 5
do 01 .07.201 5

1 80 minut,
dwie zmiany

3

Zespół Szkół
w  Niemodlinie

Bądź na czasie
EGZAMINY ZAWODOWE

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

KONKURS BHP

WYMIANA PARTNERSKA

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

R 21 Projektowanie, urządzanie
i pielęgnacja roślinnych obiek-
tów architektury krajobrazu

od 1 6.06.201 5
do 1 8.06.201 5

1 20 minut,
trzy zmiany

6

E06 Wykonywanie instalacji
urządzeń elektronicznych

od 1 5.06.201 5
do 1 9.06.201 5

1 80 minut,
dwie zmiany

3

E08 Montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych

od 1 5.06.201 5
do 26.06.201 5

1 80 minut,
dwie zmiany

4

E04 Użytkowanie urządzeń
i systemów mechatronicznych

od 23.06.201 5
1 80 minut,
trzy zmiany

3

M1 7 Montaż i obsługa maszyn
i urządzeń

od 1 5.06.201 5
do 1 6.06.201 5

1 20 minut,
trzy zmiany

3

E08 Montaż i konserwacja
instalacji elektrycznych

od 1 5.06.201 5
1 80 minut,
dwie zmiany

4

E1 8 Eksploatacja urządzeń
i systemów mechatronicznych

od 1 8.06.201 5
do 20.06.201 5

1 80 minut,
dwie zmiany

6
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Mechatronika — panele operatorskie

Rozwój techniczny otaczają-
cej nas rzeczywistości to ko-
nieczność wprowadzania no-
wych pomocy dydaktycznych
w  nauczaniu uczniów praktycz-
nej nauki zawodu.

Odpowiedzią na rosnące

wymagania rynku pracy są

nowe stanowiska dydak-

tyczne w  pracowniach me-

chatronicznych Centrum

Kształcenia Praktycznego

w  Opolu.

Jednym z  nich jest stanowisko
firmy Astor w CKP umożliwiają-

ce uczniom zapoznanie się  m. in.
z  możliwościami współczesnych
paneli operatorskich.
Panel operatorski (ang. Hu-

man Machine Interface — HMI) —
pełni rolę interfejsu pomiędzy
operatorem a  maszyną i   umożli-
wia kontrolę nad urządzeniami
realizującymi procesy technolo-
giczne. Do głównych funkcj i pa-
nelu operacyjnego należy
odbieranie i   przekazywanie sy-
gnałów, gromadzenie aktual-
nych danych z  kontrolowanych
procesów oraz zarządzanie alar-
mami. Panel sterowniczy naj-
częściej ma formę płaskiej

powierzchni z  pokrętłami, licz-
nikami, przyciskami lub prze-
łącznikami. Taki panel raz sko-
nstruowany trudno modyfiko-
wać.
Obecny postęp techniczny

umożliwia projektantom syste-
mów większą swobodę w  dobo-
rze narzędzi potrzebnych do
przedstawienia procesów prze-
mysłowych w  sposób prosty,
przejrzysty i   jednoznaczny. Je-
dnym z  obecnie dostępnych ty-
pów takich urządzeń są panele
operatorskie z  wyświetlaczem.
Najprostsze panele operator-
skie oferują najczęściej skrom-
ny wyświetlacz ciekłokrystalicz-
ny, mogący wyświetlać kilka do
kilkunastu znaków tekstowych
oraz interfejs składający się
z  kilku przycisków. Najnowo-
cześniejsze modele czołowych
producentów wyposażone są już
w  duże ekrany LCD potrafiące
wyświetlać grafikę komputero-
wą o  wysokiej rozdzielczości,
z  matrycą dotykową jako inter-
fejsem użytkownika. Panele ta-
kie w  sposób intuicyjny bardzo
łatwo obsługiwać i   służą one nie
tylko do bieżącej wizualizacj i
procesów, ale także udostęp-
niają coraz bardziej złożone
funkcje ułatwiające pracę ope-
ratorów, jak raportowanie, ge-
nerowanie trendów, rejestrację
danych oraz komunikację z  in-
nymi urządzeniami. Możliwe
jest podłączanie do nich innych
urządzeń, takich jak sterowniki
czy moduły komunikacyjne. Pa-
nele HMI ułatwiają integrację
wszystkich urządzeń pracują-
cych na instalacj i w  jeden spój -
ny system.

Panel Astraada

Przykład panelu operatorskiego
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Na zajęciach w  CeKaP-ie ma-
my możliwość zaprojektować,
a  potem zaprogramować ekrany
wizualizacyjne na 1 0-calowy pa-
nel Astraada. Panel ten jest
jednym z  najbardziej wydaj-
nych rozwiązań spotykanych
obecnie na rynku. Panele Astra-
ada oprócz typowych zastoso-
wań przemysłowych można
również wykorzystać do komu-
nikacj i z  urządzeniami peryfe-
ryjnymi, np. : drukarkami, czyt-
nikami kodów kreskowych i   ma-
gnetycznych kart zbliżenio-
wych. Panel posiada 3 niezależ-
ne porty szeregowe pracujące
w  standardzie RS232/422/485,
port do komunikacj i w  sieci
Ethernet działający z  prędko-
ścią 1 0/1 00 Mbit/s, porty USB
pracujące w  trybie Klient i   Host
oraz porty obsługujące wymien-
ne nośniki danych w  postaci kart
MicroSD.
Do tworzenia ekranów wizu-

alizacyjnych na panelu Astraada
wykorzystuje się oprogramowa-
nie Astraada HMI CFG. Program
ten charakteryzuje się intuicyj-
nym interfejsem użytkownika
oraz rozbudowanymi funkcjami,
które jeszcze do niedawna były
dostępne tylko w  zaawansowa-
nych systemach. Bogate biblio-
teki gotowych elementów typu
przełączniki, wskaźniki, lampki,
zbiorniki, a  nawet gotowe urzą-
dzenia przemysłowe pomagają
w  szybki sposób zaprojektować
własne ekrany wizualizacyjne.
Ponadto możliwe jest tworzenie
własnych bibliotek poprzez im-
portowanie plików graficznych.
Program także umożliwia ska-

lowanie przygotowanego pro-
jektu, co bardzo ułatwia pracę,
jeśli wgrywa się dany projekt na
panele operatorskie o  różnych
przekątnych ekranu.
Dużym ułatwieniem dla ucz-

nia tworzącego własny ekran
wizualizacyjny jest możliwość
przetestowania go na symulato-

rze przed wgraniem do panelu
operatorskiego. Przyspiesza to
poprawianie ewentualnych błę-
dów i   pomaga przy testowaniu
funkcjonalności tworzonych ek-
ranów. Istnieje również możli-
wość włączenia symulatora
w  trybie on-line i   poprzez łącze
szeregowe lub Ethernet skomu-
nikowanie się ze sterownikiem
lub innym urządzeniem podłą-
czonym do portu komputera PC.
Wszystkie monitorowane

przez panel zdarzenia w  podłą-
czonej instalacj i mogą być zapi-
sywane na nośnikach wymien-
nych typu Pendrive lub na kar-
tach pamięci MicroSD, co po-
zwala na ich pełną analizę
i   wykrycie ewentualnych niepra-
widłowości w  działaniu procesu
technologicznego.
Na zajęciach praktycznych

w  CKP uczeń ma możliwość
stworzyć własny ekran wizuali-
zacyjny procesu technologicz-
nego i   przetestować go na
panelu operatorskim Astraada
podłączonym zarówno do ste-
rowników Siemensa, jak i   Hor-
ner.
Dzięki zróżnicowanym możli-

wościom konfiguracj i wyposa-
żenia pracowni mechatroni-
cznych uczeń dogłębnie poznaje
zagadnienia komunikacj i między
nowoczesnymi urządzeniami,
z  którymi może się spotkać
w  dalszej karierze zawodowej,
a  zdobyta wiedza praktyczna
pozwoli mu na odniesienie suk-
cesu na rynku pracy.

Andrzej Smyrd

nauczyciel mechatronik

w CKP
5

Symulator panelu Astraada

Okno projektowe programu Astraada HMICFG



z
a
w

o
d

o
w

c
y

o
k
s
z
ta

łc
e
n

iu

6

Czy do komfortu można łatwo przywyknąć?

Nie tak dawno temu klimaty-
zacja była synonimem luksusu.
Ogromny postęp w  motoryzacj i
sprawił, że obecnie stała się ona
koniecznym standardem. Dużo
osób nadal nie wie, jak popraw-
nie eksploatować "klimę", by
była efektywna i   zarazem nie
szkodziła zdrowiu. Historia kli-
matyzacj i samochodowej jest
długa i   sięga czasów jeszcze
sprzed drugiej wojny świato-
wej . Pierwsza klimatyzacja, ja-
ko drogi i   bardzo luksusowy
dodatek wyposażenia, pojawiła
się w  1 933 roku, oczywiście
w  USA. Było to prymitywne
urządzenie nie posiadające na-
wet manualnej regulacj i, dedy-
kowane do najdroższych limu-
zyn z  odpowiednią mocą silnika
mogącą poradzić sobie z  dużym
obciążeniem. Ale już w  latach
pięćdziesiątych układ klimaty-
zacj i samochodowej jako wypo-
sażenie standardowe trafił do
samochodu Chrysler Imperial
Airtemp. Urządzenie zyskało
dużą popularność wśród kierow-
ców i   już dwadzieścia lat póź-
niej w  klimatyzację było stan-
dardowo wyposażonych około
50% samochodów oferowanych
na amerykańskim rynku. W  Eu-
ropie dopiero w  latach 90-tych
w  ofercie pojawiło się kilkana-
ście modeli samochodów wypo-
sażonych w  standardzie w  układ
klimatyzacj i. Obecnie na euro-
pejskim rynku samochodowym
w  układy tego typu jest wypo-
sażone około 80% nowych samo-
chodów.
Układ klimatyzacj i tworzy

dość skomplikowane urządze-
nie, dlatego bardzo ważne jest
aby było poprawnie eksploato-
wane. Zaniedbana klimatyzacja

nie tylko nie będzie spełniała
swojego zadania, ale przy oka-
zj i może być bardzo szkodliwa
dla zdrowia. Zasadę działania
klimatyzacj i w  samochodach czy
klimatyzatorach domowych
przedstawia poniższy rysunek.
Możemy ją również porównać
z  działaniem lodówki.

Aby uczniowie mogli lepiej

poznać funkcjonowanie uk-

ładu w  ramach zajęć prak-

tycznych w  CKP powstało

stanowisko służące do pre-

zentacji działania i  serwiso-

wania klimatyzacji.

Stanowisko jest oparte na
podzespołach układu klimatyza-
cj i z  samochodu małolitrażowe-
go Daewoo Matiz. Kompresor
klimatyzacj i jest napędzany sil-
nikiem elektrycznym, sprzę-
gniętym za pomocą kół pa-
sowych i   paska klinowego. Sta-
nowisko powstawało przy współ-
pracy działu mechanicznego
i   elektrycznego. W  układzie kli-
matyzacj i został zastosowany
czynnik chłodniczy R1 34a który
jest powszechnie stosowany

w  chłodnictwie. Nie zawiera on
atomów chloru, dlatego nie ma
ujemnego wpływu na warstwę
ozonową.

Opis działania klimatyzacj i
Czynnik chłodniczy w  postaci

gazu pod niskim ciśnieniem do-
ciera do kompresora (1 ) gdzie
w  procesie sprężania zwiększa
swoje ciśnienie i   ulega ogrzaniu
następnie w  skraplaczu (2) gaz
oddaje ciepło do otoczenia
i   staje się przechłodzoną cieczą
wciąż cechującą się wysokim ci-
śnieniem, sprężona ciecz prze-
chodząc przez osuszacz (3)
dociera do zaworu rozprężają-
cego/dyszy dławiącej (4) gdzie
ulega nagłemu rozprężeniu,
dzięki czemu znacznie obniża
się jej temperatura. W  efekcie
otrzymujemy zimny gazowo-
płynny czynnik. Ostatecznie
zmienia on swój stan skupienia
na gazowy w  parowniku (5), od-
bierając ciepło z  chłodzonego
pomieszczenia (wnętrza samo-
chodu). Następnie czynnik
w  postaci gazowej ponownie
płynie do kompresora (1 ) gdzie
cykl zaczyna się od nowa.
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Serwisowanie klimatyzacj i
Uczniowie w  ramach zajęć

w  pracowni diagnostyki mają
również możliwość poznania
układu klimatyzacj i w  samocho-
dach.
Składa się on z  wielu współ-

pracujących ze sobą elemen-
tów. Podobnie jak inne ele-
menty pojazdu: zawieszenie,
olej , filtry, podlegają one okre-
sowej kontroli i   wymianie. Koszt
naprawy układu klimatyzacj i
może wynieść kilka tysięcy zło-
tych, dlatego niezwykle ważne
jest aby ją właściwie serwiso-
wać i   jak najdłużej zachować
w  pełni sprawną. Przy pomocy
urządzenia do obsługi klimaty-
zacj i uczniowie zapoznają się
z  prawidłowym sposobem serwi-
sowania. Należy zwrócić uwagę
na fakt, że układ klimatyzacj i
ma również wpływ na nasze
zdrowie. Osoby podróżujące sa-
mochodem z  niesprawnym lub
zanieczyszczonym układem kli-
matyzacj i uskarżają się często
na dolegliwości górnych dróg
oddechowych, nudności, wysy-
chanie soczewek kontaktowych,
złe samopoczucie. Gdy bowiem
zapomnimy o  regularnym zapo-
bieganiu (profilaktycznym od-
grzybianiu) i   dopuścimy już do
sytuacj i, gdy w  kabinie zacznie
porządnie cuchnąć to może oka-
zać się, że zwykła procedura
odgrzybiania okaże się niewy-
starczająco skuteczna. W  skraj -
nym przypadku konieczne może
okazać się wymontowanie pa-
rownika w  celu jego dokładnej
dezynfekcj i. Z  względu na to,
że dostęp do tej części układu
klimatyzacj i jest trudny, a  co za
tym idzie jego wymontowanie
jest czasochłonne, koszty mogą
okazać się wysokie. Lepszym
wyjściem jest zatem regularne
odgrzybianie. Możemy wyróżnić
trzy metody odgrzybiania:
• metoda tradycyjna — pian-

kowa, polega ona na wykorzy-

staniu preparatu grzybobój-
czego w  spray-u.
• metoda ultradźwiękowa —

chemiczna, w  tej metodzie
urządzenie do odgrzybiania roz-
pyla płyn czyszczący za pomocą
ultradźwięków.
• metoda ozonowa, polegają-

ca na wytworzeniu ozonu (ok.
1 000 mg/h) posiada on wysoką
zdolność utleniania, zabija i   u-
suwa bakterie, pleśń, kurz oraz
wszelkiego rodzaju nieprzyjem-
ne zapachy.
Kiedy prawidłowo należy ser-

wisować układ klimatyzacj i i   na
czym on polega? Corocznie —
należy sprawdzić poziom czyn-
nika chłodniczego, wymienić
filtr kabinowy, wykonać dezyn-
fekcję układu (odgrzybianie).
Co 2 lata — przegląd coroczny,
a  dodatkowo: sprawdzenie filtra
— osuszacza, wymiana czynnika
chłodzącego, uzupełnienie ole-
ju.
Kilka porad jak prawidłowo

korzystać z  klimatyzacj i
Nie wykorzystuj klimatyzacj i

tylko do schładzania powietrza
latem, bo jest ona równie przy-
datna do osuszania i   ogrzewania
powietrza zimą. Pozwoli Ci to
na osuszenie zaparowanych szyb
w  ciągu kilku minut.
Uruchamiaj klimatyzację

przynajmniej raz na dwa tygo-
dnie tak latem jak i   zimą. Za-
pewni to krążenie czynnika

chłodzącego i   oleju w  układzie
i   zapobiegnie jego rozszczelnie-
niu. Możesz dzięki temu uniknąć
szeregu kosztownych napraw.
Regularnie odkażać parownik

i   wnętrze pojazdu z  bakterii
i   grzybów, co zabezpieczy przed
chorobami, takimi jak: alergie,
choroby układu oddechowego —
usunie również nieprzyjemny
zapach z  wnętrza pojazdu,
w  tym również zapach dymu
papierosowego. Wilgotne i   cie-
płe powietrze z  klimatyzacj i
jest idealnym podłożem dla
bakterii i   pleśni.
Przynajmniej raz w  roku wy-

mieniać filtr pyłkowy, ponieważ
w  samochodzie oddychamy tym,
co jest zgromadzone w  jego
wkładzie filtrującym. Gdy jest
on mocno zanieczyszczony, stę-
żenie pyłków w  kabinie pojazdu
będzie kilka razy większe niż na
zewnątrz.
Nie przekraczać 7° C różnicy

między temperaturą zewnętrz-
ną, a  temperaturą panującą we
wnętrzu pojazdu. Większe róż-
nice temperatur sprzyjają in-
fekcj i górnych dróg odde-
chowych (kaszel, katar) itp.
Nawiew powietrza kierować

na szyby lub nogi, nigdy wprost
na kierowcę i   pasażera.

Rafał Gonschior

nauczyciel elektryk

w CKP

Serwisowanie klimatyzacji przez uczniów
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„Złotymi zgłoskami zapisane”… przez technika
renowacji elementów architektury

Od września 2014 roku

w  pracowniach CKP uczą się

zawodu przyszli technicy

renowacji elementów archi-

tektury. Technikum o  takim

profilu znajduje się w  Ze-

spole Szkół Budowlanych

im. Papieża Jana Pawła II

w  Opolu.

Nowy kierunek zawodowy zo-
stał zainicjowany ze względu na
zmieniające się potrzeby rynku
pracy. Zagadnienia zawodowe
technika renowacj i oscylują wo-
kół prac remontowo-budowla-
nych i naprawczo-renowacyj-
nych zabytkowych budowli, ko-
nstrukcj i, tynków, polichromii,
okładzin kamiennych i cerami-
cznych oraz detali architekto-
nicznych, jak również projekto-
wania i wykonywania sztuka-
torskich i kamieniarskich deko-
racj i. Rośnie zapotrzebowanie
na rynku na usługi w  tym zakre-
sie, dlatego technik renowacj i
zabytków może znaleźć zatrud-
nienie nie tylko w  instytucjach
zajmujących się ochroną zabyt-
ków kultury, muzeach, kom-
pleksach pałacowo-zamkowych.
Zdecydowana większość absol-
wentów kierunku pracuje w  pry-
watnych lub własnych firmach
działających w  obszarze reno-
wacj i zabytków oraz wykonaw-
stwa dekoracj i i   wystroju archi-
tektonicznego obiektów budow-
lanych. Z  tego względu w  pro-
gramie kształcenia w  tym za-
wodzie, obok zagadnień mery-
torycznych, młodzież uczy się
podstaw prowadzenia działalno-
ści gospodarczej oraz organiza-
cj i prac renowatorskich w  zes-
pole.
Praktyczna nauka zawodu dla

technika renowacj i elementów
architektury w  CKP jest tak zor-
ganizowana, że zgodnie z  wy-
tycznymi programowymi ucznio-
wie w  czasie roku szkolnego
zdobywają doświadczenie w  3
pracowniach: murarskiej , tyn-
karskiej oraz renowacj i elemen-
tów architektury.

W  pracowni murarskiej pod
kierunkiem mgr  inż. Mariusza
Szymańczyka młodzież ma moż-
liwość zapoznania się  m. in.
z  technikami renowacj i murów
nieotynkowanych, doborem
technologii renowacj i okładzin
ceramicznych oraz kamiennych
na podstawie dokumentacj i

technicznej , metodami czysz-
czenia, piaskowania okładzin
wykonanych z  cegły i   kamienia.
Ponadto młodzież uczy się jak
określić stopień zanieczyszcze-
nia i   uszkodzenia, następnie do-
brać technologię renowacj i
muru. Uczniowie mają również
za zadanie wykonać spoinowa-
nie oraz impregnację murów
ceglanych i   kamiennych.
W  pracowni tynkarskiej i   ro-

bót wykończeniowych pod opie-
ką mgr  inż. Aleksandra Kuzary,
uczniowie zapoznają się z  ro-
dzajami tynków oraz przyczyna-
mi ich uszkodzeń. Ponadto
przyszli technicy renowacj i uczą
się jak określić stopień zanie-
czyszczenia tynku, sporządzić
przedmiar robót wykończenio-
wych związanych z  renowacją
tynków, obliczyć ilość potrzeb-
nych materiałów na wykonanie
robót oraz kalkulować koszty.
Następnie oceniają stan zacho-
wania powłok malarskich, sto-
pień ich zanieczyszczenia na
podstawie dokumentacj i tech-
nicznej . Później muszą wykonać
renowację, a  w  końcowym eta-
pie impregnację powłoki malar-
skiej .

Wykonywanie prac pozłotniczych

Sklejanie ornamentów
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W  pracowni renowacj i ele-
mentów architektury pod kie-
runkiem mgr  sztuki Łukasza
Kociołka, uczniowie przekuwają
ornamenty, znaki graficzne, li-
ternictwo, poznają metody uzu-
pełniania ubytków w  kamieniu.
Następnie wykonują impregna-
cję kamienia oraz prace pozłot-
nicze na wykonanej przez siebie
pracy kamieniarskiej . Młodzież
ma za zadanie wykonać detal
sztukatorski metodą ręcznego
formowania ze świeżej zaprawy
oraz tynk sgraffito. Oprócz tego
uczniowie wykonują gzymsy,
odlewy sztukatorskie w  gipsie
oraz sztucznym kamieniu na-
stępnie uczą się montażu ele-
mentów sztukatorskich. Wyko-
nanymi przez siebie pracami
mogą aranżować wnętrza
w  CKP. Jak widać na zdjęciach
młodzież chętnie angażuje się
w  wykonywanie prac, szczegól-
nie według własnych pomysłów,
choć najczęściej nie jest to pra-
ca czysta i   lekka. Pożądane są
tu techniczne umiejętności bu-
dowlane połączone z  wyczuciem
estetycznym, zdolnościami ma-
nualnymi, cierpliwością i   precy-
zją. Żmudną niejednokrotnie
pracę wynagradza jednak efekt
finalny — w  kamieniu wyryty
złotymi zgłoskami! : )
Należy podkreślić że techni-

kum o  profilu renowacj i ele-
mentów architektury jest jedy-
nym w  województwie opolskim.
Pracownia praktycznej nauki
zawodu w  CKP dla potrzeb tego
zawodu zaczęła funkcjonować
od września 201 4 r. , ale dzięki
szybkiemu i   profesjonalnemu
wyposażeniu oraz bieżącemu
zaopatrywaniu w  potrzebne ma-
teriały, uczniowie od początku
wykonywali szeroki wachlarz
prac, przewidziany w  programie
dla tego kierunku. Finałem na-
uki są egzaminy potwierdzają-
ce kwalifikacje uczniów. Dla
kwalifikacj i B. 25 — Wykonywa-

nie i   renowacja detali architek-
tonicznych, egzaminy przewi-
dziane są pod koniec klasy I I I , a
to będzie już w czerwcu tego
roku. Dla kwalifikacj i B. 26 —
Prowadzenie prac renowator-
skich elementów architektury,
egzamin zawodowy będzie miał

miejsce pod koniec pierwszego
semestru klasy czwartej .

Łukasz Kociołek

nauczyciel CKP i ZSB

Gotowy element sztukatorski

Tłoczenie gzymsu profilowanego

Przekuwanie detalu kamieniarskiego
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Siłownie wiatrowe o pionowej osi obrotu
przy CKP

W  Centrum Kształcenia Prak-
tycznego w  Opolu odbywają się
zajęcia praktyczne z  uczniami
technikum o  specjalności urzą-
dzenia i   systemy energetyki od-
nawialnej . W  związku z  szero-
kim zakresem tematycznym
młodzież nabywa wiedzę prak-
tyczną z zakresu: turbin wiatro-
wych, układów solarnych, sys-
temów fotowoltaicznych, pomp
ciepła i   szeroko rozumianego
OZE. Różnorodne konstrukcje
turbin wiatrowych pozwalają
wyzwolić wśród uczniów kre-
atywne myślenie oraz technicz-
ny i   projektowy zmysł. Gene-
ratory wiatrowe VAWT cieszą
się największym zainteresowa-
niem młodzieży w  porównaniu
z  konwencjonalnymi siłowniami
wiatrowymi.
Większość konstrukcj i turbin

wiatrowych VAWT bazuje na
trzech podstawowych rozwiąza-
niach konstrukcyjnych. Są to sil-
niki Savonius’a, Darrieus’a  oraz
rotory typu H. Przykłady takich
rozwiązań przedstawiają rysun-
ki.
Turbiny wiatrowe o  pionowej

osi obrotu na rysunkach poniżej .

W  1 922 roku fiński inżynier Si-
gurd J. Savonius opracował kon-
strukcję silnika wiatrowego
z  pionową osią obrotu. Jest to
urządzenie o  bardzo prostej bu-
dowie. Wirnik Savonius’a  jest
często stosowany zarówno przez
amatorów budujących siłownie
wiatrowe, jak i   przez firmy pro-
fesjonalnie zajmujące się pro-
dukcją turbin wiatrowych.
Niestety silnik Savonius’a  cha-
rakteryzuje się niewielką spraw-
nością przetwarzania energii
wiatru na energię użyteczną.
Mimo to, silnik Savonius’a  znaj-
duje zastosowanie ze względu
na niezawodność, prostotę kon-

strukcj i oraz niskie koszty wy-
tworzenia. W  1 931 Darrieus
opatentował wirnik, który jest
obecnie nazywany od jego na-
zwiska. Wirnik tego typu ma ze-
rowy moment startowy, w  zwią-
zku z  czym konieczne jest
wstępne napędzenie. Do rozpę-
dzenia wirnika Darrieus’a  po-
wszechnie wykorzystywany jest
napęd elektryczny, chociaż sto-
sowane są rozwiązania niekon-
wencjonalne.
Rysunek ukazuje wirnik Dar-

rieus’a.

Silnik Darrieus’a  jest urzą-
dzeniem wykorzystującym siłę
nośną powstająca w  wyniku
przepływu płynu wokół profilu
o  odpowiednim kształcie. Zasa-
da powstawania siły nośnej ,
która w  efekcie generuje mo-
ment napędowy w  silniku Dar-
rieus’a,   jak również w  rotorach
typu H, przedstawiona została
na powyższym rysunku.
W  ostatnim czasie pojawiło

się wiele rozwiązań technicz-
nych silników wiatrowych z  pio-
nową osią obrotu, będących
modyfikacjami podstawowych
konstrukcj i Darrieusa, Savoniusa
oraz rotorów typu H.

Wirnik Darrieus’a
(www.oze24.eu)

Silnik wiatrowy Savonius’a
(www.odnawialne-firmy.pl)

Turbina o wirniku w kształcie H.
(www.soldar.pl)

Turbina Darrieus’a
(www.odnawialne-firmy.pl)
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Typowy wirnik Savonius’a  ma
niewielką sprawność oraz cha-
rakteryzuje się dużą zmienno-
ścią momentu napędowego
w  trakcie obrotu wirnika. Wiele
ośrodków naukowych oraz firm
zajmujących się produkcją tur-
bin wiatrowych pracuje nad roz-
wiązaniami, które mogą te
wady wyeliminować. Przykła-
dem udanej modyfikacj i może
być przedstawiona na rysunku
turbina „świderkowa”.

Turbina świderkowa jest mo-
dyfikacją silnika Savonius’a,
w  której powierzchnie robocze
wirnika stanowią powierzchnie
walcowe ułożone wzdłuż linii
śrubowej. W  efekcie tej modyfi-
kacj i zapewniono zmniejszenie
zmienności momentu napędo-
wego w  trakcie obrotu wirnika.
Dużą grupę wśród produkowa-
nych obecnie na świecie turbin
wiatrowych z  pionową osią ob-
rotu stanowią różne odmiany
rotora typu H. Są to silniki wia-
trowe wytwarzające moment
napędowy w  wyniku siły nośnej
powstającej na profilu płata
lotniczego. W  zasadzie rotor ty-
pu H można potraktować jako
wycinek wirnika Darrieus’a. Ist-
nieją rozwiązania z  dwoma,
trzema, czterema i   pięcioma
płatami. Wielkości turbin z  ro-
torem typu H obejmują kon-
strukcje mikro (moc rzędu

kilkudziesięciu watów) do kon-
strukcj i o  mocach rzędu kilku-
dziesięciu kilowatów. Przykład
produkowanych w  Polsce turbin
wiatrowych typu H przedstawia
rysunek.

Na budynku D naszego Zespo-
łu jest zainstalowana turbina
wiatrowa typu HAWT. Inwesty-
cja ta jest częścią oferty skiero-
wanej do uczniów, mających
uczyć się na kierunku urządzeń
i   systemów energetyki odna-
wialnej . Zainstalowana turbina
jest przykładem klasycznej ,
trójpłatowej turbiny o  poziomej
osi obrotu (tzw. turbina HAWT).
Turbiny te są obecnie najbar-
dziej rozpowszechnionym ro-
dzajem generatorów wiatro-
wych. Można je spotkać na przy-
kład na fermie wiatrowej w  Lip-
nikach na Opolszczyźnie. Tur-

biny trójpłatowe HAWT naj le-
piej wykorzystują energię strugi
wiatru, a  co za tym idzie, po-
trafią wygenerować znaczną
moc, nawet rzędu 5 MW. Turbi-
na zamontowana w  naszej pla-
cówce w  punkcie pracy mak-
symalnej może wyprodukować
moc o  wartość 0,7 kW. Pozwa-
la to między innymi zasilać aku-
mulatory, które współpracują
z  panelem fotowoltaicznym.
Generator wiatru jest częścią
hybrydowego układu do wyko-
rzystywania energii odnawial-
nej . Ten układ, poza energią
wiatru, wykorzystuje energię
słońca. Umożliwia to uczniom
zapoznanie się z  konstrukcją,
zasadą działania i   eksploatacj i
urządzeń OZE.

Na zajęciach praktycznych

uczniowie wykonują pro-

jekty związane z  energetyką

wiatrową. Przykłady takich

projektów to: turbina kle-

psydrowa, turbina wielo-

płatowa, turbina Savo-

nius’a, turbina jednopłato-

wa typu HAWT, ustawione

na terenie Zespołu Placó-

wek Oświatowych.

Paweł Prochera

nauczyciel OZE w CKP

Turbina świderkowa
(www.oze24.eu)

Turbina typu „H"
(www.polbud.pl)

Turbiny na terenie ZPO
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„Firmowe” zajęcia po amerykańsku

5CeKaP w  Opolu współpracu-
je z  firmą Polaris od pierwszych
dni budowy zakładu w  Opolu. To
nowy, prężnie rozwijający się
na opolskim rynku pracodawca,
produkujący już kilkanaście ro-
dzajów pojazdów typu quady.
Początkowo specjaliści CKP
współpracowali w  zakresie re-
krutacj i pracowników dla ame-
rykańskiej firmy na stanowiska
spawacza, posiadając odpo-
wiednią bazę jako akredytowa-
ny ośrodek kursowy spawal-
nictwa.
Następnie, z  inicjatywy

CKP, przy otwartości Firmy

Polaris, wdrożono innowa-

cyjny projekt edukacyjny

dla uczniów II klasy techni-

kum Zespołu Szkół Mecha-

nicznych o  profilu samo-

chodowym, w  ramach zajęć

praktycznej nauki zawodu,

które na co dzień mają

miejsce w  CeKaP-ie.

Uczniowie zostali zaproszeni
w  lutym i   w  marcu na wizyty
studyjne — zajęcia praktyczne
realizowane przy procesie mon-
tażu pojazdów — quadów. Pod-
czas zajęć młodzież poznała
proces produkcj i, system jako-
ści produkcj i, system 5S, prze-
strzeganie zasad BHP, zasady
ochrony środowiska, komunika-
cj i w  procesie produkcyjnym.
Równocześnie było to pokazanie
i   doświadczenie, w  jakim stop-
niu przekazywane w  CKP treści
kształcenia praktycznego znaj-
dują odzwierciedlenie w  kon-
kretnym, nowoczesnym zakła-
dzie produkcyjnym.
Uczniowie zostali podzieleni

na 8 grup. Każda z  grup otrzy-
mała zadanie do wykonania pod
nadzorem nauczyciela, polega-

jące na obserwacj i organizacj i
i   przebiegu procesu produkcj i
oraz opisanie własnych spo-
strzeżeń, uwag i   wniosków, któ-
re mogłyby posłużyć dosko-
naleniu procesu montażu. Na
zakończenie projektu kierow-
nictwo firmy zdecydowało, któ-
ra grupa naj lepiej wykonała
zadanie, a  nagrodą była jazda
testowa quadem z  pracowni-
kiem na specjalnym torze Pola-
risa. Wartością projektu reali-
zowanego w  firmie Polaris jest
nie tylko ciekawa nagroda, czy
nawet doświadczenie z  obser-
wacj i linii produkcyjnej i   ewen-

tualne wnioski do rozważenia
przez pracowników Polarisa.
Ważna jest konfrontacja treści
akcentowanych w  CKP podczas
zajęć praktycznych, z  obowią-
zującymi uregulowaniami w  no-
woczesnej firmie, dotyczącymi
technologii, bezpieczeństwa
pracy, stosowania środków och-
rony osobistej , organizacj i
i   porządku na stanowisku pracy
oraz ochrony środowiska.
Swoimi wrażeniami z  zajęć

zrealizowanych w  Polarisie ze-
chcieli się z  nami podzielić
uczniowie: Kevin Roskosz i   Ju-
lian Ratajczak.

Na zakończenie uczniowie prezentowali swoje uwagi i spostrzeżenia

Jedna z grup uczniów uczestniczących w projekcie — kl. II dTZSM
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Na naukę w  szkole ponad-

gimnazjalnej wybraliście profil

samochodowy. Jaką pracę

chcielibyście podjąć w  przy-

szłości?

J.R. : Trzeba przyznać, że
w  technikum mechanicznym
jest dużo nauki, ale wszyscy,
którzy się tu uczą, robią to z  za-
interesowaniem. Ja chciałbym,
jak myślę wielu z  nas po ukoń-
czeniu szkoły, pracować w  za-
wodzie mechanika.
K.R. : Po ukończeniu techni-

kum mam zamiar udać się na
studia zaoczne. W  chwili obec-
nej interesują mnie dwa kierun-
ki — mechanika oraz konstruk-
cja maszyn. Jednocześnie pla-
nuję podjąć pracę w  warsztacie
mechanicznym. A  po studiach
chciałbym wraz z  tatą prowa-
dzić własną działalność lub jako
inżynier spróbować swoich sił
w  jakieś większej firmie.
Co wiedzieliście na temat

firmy Polaris przed rozpoczę-

ciem projektu edukacyjnego?

J.R. : Wiedzieliśmy tylko, że
jest to amerykańska duża firma,
która produkuje wysokiej jako-
ści quady.
Podczas zajęć w  CKP sporo

uwagi przywiązuje się do za-

sad BHP. Jakie warunki bez-

pieczeństwa obowiązywały na

hali produkcyjnej?

K.R. : Bezpieczeństwo w  Pola-
risie było bardzo poważnie bra-
ne pod uwagę. Wszyscy pra-
cownicy mają obowiązek nosze-
nia odpowiednich kombinezo-
nów, obuwia oraz specjalnych
okularów. Znajduje się tam
również bardzo dużo pojemni-
ków z  zatyczkami do uszu, lecz
nie są one obowiązkowe dla
wszystkich. My, jako osoby
zwiedzające oraz monitorujące
pracę w  zakładzie, również mie-
liśmy obowiązek noszenia spe-
cjalnego obuwia, okularów och-
ronnych oraz kamizelek.
J.R. : Na zajęciach praktycz-

nych również nauczyciele zwra-
cają uwagę na zasady bezpie-
czeństwa, ale dopiero w  zakła-
dzie widać, jak bardzo jest to
potrzebne.
Co najbardziej zaskoczyło

Was w  procesie produkcji qu-

adów?

J.R. : Zaskoczyło nas to, jak
bardzo jest zmechanizowana li-
nia produkcyjna.
K.R. : W  pierwszej chwili za-

skoczony byłem atmosferą, jaka
panowała między pracownika-
mi. Szczerze mówiąc, byłem
mocno zdziwiony gdy oświad-
czono nam, że wszyscy zwraca-
ją się do siebie po imieniu,
niezależnie od stanowiska czy
wieku drugiej osoby. Jednak
w  samym procesie powstawania
quadów zaskoczył mnie fakt, że
wszystkie elementy spawane

musiały mieć dokładnie tyle sa-
mo spawów, aby element miał
swoją wyznaczoną wagę.
Dlaczego, Waszym zdaniem,

w  zakładzie produkcyjnym

gwarancją sukcesu jest dobra

organizacja pracy?

J.R. : Organizacja pracy musi
być na wysokim poziomie, po-
nieważ od tego zależy cały pro-
ces produkcyjny w  fabryce.
Każda czynność pracownika jest
obliczona na określony czas,
więc ciągłość produkcj i i   praca
kolejnych pracowników jest
uzależniona od jak naj lepszej
organizacj i.
Jakie masz pozytywne spo-

strzeżenia na temat warunków

pracy w  Polarisie?

J.R. : Dużym plusem jest to,
że każdy pracownik ma potrze-
bne narzędzia w zasięgu ręki.

Sądząc po stanie czystości pojazdu zapasowe okrycia wierzchnie
były wskazane…

Niech nikogo nie zmylą kombinezony: to nie wyprawa w kosmos,
a tylko i aż (!) przygotowanie do jazdy quadem
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anse, które można byłoby po-
prawić.
To jednak pojawiła się i   kon-

struktywna krytyka… Jakie to

są uwagi?

J.R. : To co mogło by być po-
prawione to ułożenie poszcze-
gólnych części samochodowych
na stanowisku, które są składa-
ne w  jedną całość.
K.R. : Czasami na stanowi-

skach był zauważalny lekki ba-
łagan, tzn. puste kartony nie
były usuwane systematycznie,
co utrudniało pracę montaży-
ście. Również części na danym
stanowisku były ustawione loso-
wo; uważam, że gdyby ustawio-
no je w  kolejności, w  jakiej są
montowane do quada, praca
przebiegałaby szybciej i   spraw-
niej .
Czy gdybyś został pracowni-

kiem firmy takiej jak Polaris,

przydatna byłaby wiedza i   u-

miejętności mechanika, zdo-

byte podczas nauki szkolnej?

K.R. : Tak, wiedza zdobyta
w  szkole na pewno ułatwiłaby
nam pracę w  firmie produkcyj-
nej , choć w  większości czynno-
ści, wykonywane przez praco-
wników, nie są skomplikowane
i   sądzę, że pracują tam również
osoby bez wykształcenia kierun-
kowego.
Jakich umiejętności, konie-

cznych dla pracownika zakładu

produkcyjnego branży samo-

chodowej, brakuje uczniom?

J.R. : Uczniom najbardziej
brakuje wiedzy na temat tego
jak wygląda proces produkcyjny
w  fabryce.
K.R. : Uczniom technikum na

pewno przydałoby się więcej
zajęć praktycznych, majsterko-
wania przy samochodach, dia-
gnozowaniu błędów, lecz sami
wybraliśmy technikum, a  nie
szkołę zasadniczą, więc tak już
chyba musi być, że mamy wię-
cej teorii, a  mniej praktyki.

Jakie pozytywne aspekty

wynikają z  zajęć warsztato-

wych we współpracy z  nowo-

czesną dużą firmą?

K.R. : Świetną sprawą jest, że
możemy obejrzeć firmę od środ-
ka, zaobserwować krok po kro-
ku jak powstaje dana maszyna.
Jak pracownicy składają kolejno
części quada, czas w  jakim po-
wstaje pojazd oraz porządek ja-
ki panuje na każdym stano-
wisku. Wiele dobrych zachowań,
które mogliśmy zobaczyć, na
pewno przyda się nam w  przy-
szłości w  pracy.

Na zakończenie projektu

uczniowie przedstawili swoje

wnioski i  spostrzeżenia

w  formie prezentacji. Choć

otoczenie i  warunki bardziej

konferencyjne, niż szkolne,

sprawiły, że poziom stresu

mocno się podniósł, to

uczniowie podołali odpo-

wiedzialnemu zadaniu,

a  kierownictwo firmy za-

ciekawione było uwagami

uczniów. A  później już tyl-

ko… JAZDA! Oczywiście

quadem i  oczywiście w  wa-

runkach terenowo-mokro-

brudnych. No więc warto

było popracować w  Polari-

sie, bo frajda z  jazdy —

BEZCENNA! :)

Marian Dobrowolski

nauczyciel mechanik w CKP

Zofia Witkowska

pracownik administracji

ZPO

Obowiązkowe, spektakularne „zaliczanie” kałuży

Quad – pojazd latający?
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Integracja w rywalizacji

1 1 marca w  CeKaPie już po raz szósty został rozegrany Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej o  Puchar
Dyrektora ZPO. Z  przyjemnością stwierdzamy, że rozgrywki wpisały się już w  kalendarz cyklicznych
wiosennych imprez szkół i   placówek ponadgimnazjalnych Opola, ponieważ chętnych do sportowej
rywalizacj i jest coraz więcej . W  tym roku zgłosiło swój udział 9 drużyn: PLO I, PLO I I , PLO I I I , PLO V,
ZSB, ZSElektrycznych, ZSZ nr4, ZSZ im. Staszica, ZPO. Drużyny mogą składać się z  uczniów, nauczycieli
lub innych pracowników szkoły; warunkiem koniecznym jest uczestnictwo przynajmniej jednej pani
w  składzie drużyny. Mecze były rozgrywane w  trzech grupach, zwycięzcy grup rozegrali mecze fina-
łowe.

Puchar Dyrektora ZPO trafił w  tym roku (podobnie jak w  ubiegłym) do Liceum Ogólno-
kształcącego nr  II w  Opolu. Drugie miejsce zajęła drużyna ze „Staszica”, a  trzecie – Liceum
Ogólnokształcące nr  I. Jak widać jesteśmy bardzo gościnni i  nie pchamy się na podium;)

Prócz głównych nagród drużynowych przyznawane są również nagrody indywidualne.
W  VI Turnieju dyplom dla najlepszej zawodniczki otrzymała Joanna Muraszko z  ZSZ
im. Staszica, a  najlepszym zawodnikiem został uznany Patryk Wosinek z  PLO nr  I.
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Cóż, grające koleżanki-
zawodniczki nie zawsze
działają mobilizująco, czasem
bardziej rozpraszająco.
Koledzy z PLO nr V po prostu
bali się zakłócić ten piękny
wyskok w półobrocie…

PLO nr I ostro trenowało
przed Turniejem, o czym
świadczy synchronizacja
w ustawieniu zawodników:
ten sam rozstaw nóg, mocne
podparcie stóp, pewne
przyjęcie piłki.
Taktyka zaowocowała 3
miejscem na podium.

PLO nr II od początku
w ofensywie. Ambitni licealiści
wraz z trenerką obronili
pozycję lidera
z ubiegłego roku.

Nauczyciel z drużyny
z Zespołu Szkół Elektrycznych
obiecuje, że w przyszłym roku
czarno-czerwone koszulki
zobaczymy w rozgrywkach
finałowych. Czekamy!

Integracja w rywalizacji
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Zespół Szkół Budowlanych
od razu mówił drużynie
z PLO V: „Nie podskoczycie
tak wysoko jak my”.
No i uplasowali się o punkt
wyżej.

Błagalne gesty w stronę siły
wyższej – drużyna ZSZ nr 4
stosowała w grze metody
znane i te mniej
konwencjonalne.

Rozegranie piłki, atak,
blokada – taka skuteczność
zaprowadziła „STASZICA”
na 2 miejsce w Turnieju; choć
rzut oka na punktację każe
przypuszczać, że nie było
lekko.

Drużyna gospodarzy była
bardzo waleczna: na kolanach
i w ataku.
Tylko zapomniała o piłce,
więc punktów było troszkę za
mało na podium :). Wszystko
co najlepsze dla naszych gości!

opracowała:

Zofia Witkowska

pracownik administracji ZPO

Integracja w rywalizacji
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Dwa koła i wiatr

Od kiedy jeździsz na moto-

rze i   skąd ta pasja?

MARCIN (informatyk w ZPO):
Pierwszy raz wsiadłem na motor
w  wieku dwudziestu lat i   od ra-
zu mi się to spodobało. Mimo,
że z  braku funduszy nie rozwija-
łem wtedy tej pierwszej fascy-
nacj i, ciągnęło mnie, żeby coś
robić — pływać, grać w  piłkę
nożną. . . Po paru latach przypo-
mniałem sobie jednak właśnie
o  motorach. Mam motor tury-
styczny ENDURO — duży, ciężki,
grube opony, większy bak.
Z  kupnem motoru wiąże się je-
go przeznaczenie, to czy służyć
ma on nam do wypraw czy do
ścigania, motocykl określa też
twój styl (również ubioru) oraz
sposób dbania o  niego. Mój słu-
ży mi do jazdy w  terenie.

PAWEŁ (nauczyciel w CKP): Ja
jeżdżę… od trzynastego roku ży-
cia. I   w  końcu musiałem zrobić
prawo jazdy. Przez moje ręce
przewinęło się już kilka moto-
rów: Komar, Simson, Jawa 50,

WSK, Suzuki, a  aktualnie posia-
dam motor wyprawowy Honda
Afryka. To niezawodny, w  zasa-
dzie nie psujący się motor — le-
genda, kilkukrotny zwycięzca
rajdu Paryż Dakar.

RAFAŁ (nauczyciel w CKP):
A  moje zainteresowanie dwoma
kółkami zaczęło się gdy miałem
dwa lata. Mój dziadek przed
wojną miał porządny jak na
tamte czasy motocykl DKW, no
i   zaraził tą pasją swoich synów,
a  poprzez ojca — również mnie.
W  wieku dziesięciu lat dostałem
od rodziców pierwszy motoro-
wer — wspaniałą Motorynkę.
Frajda z  jazdy była niesamowi-
ta! Później miałem kolejno Hon-
dę CB50J z  czterosuwowym
silnikiem, Kawasaki GPZ500
i   wreszcie niezawodną Hondę
NTV650 z  napędem na wał kar-
dana, którą jeździłem dziesięć
lat. A  dziś mam duży skuter
Yamahę Majesty 400, a  to dlate-
go że moją pasją zdążyłem już
zarazić moją pięcioletnią có-
reczkę, która chce jeździć ze
mną — na takim skuterze jest
trochę bezpieczniej niż na mo-
tocyklu. Syn jest na razie za
mały na przejażdżki, ale potrafi
już naśladować motocykl —

będzie dobrze!
Opowiedzcie o  swoich moto-

rowych podróżach.

MARCIN: Do tej pory zwie-
dzałem Polskę, Słowację i   Cze-
chy. Ale nie tylko te dalekie
podróże są fascynujące. Warto
czasem po prostu pojechać ja-
kąś boczną drogą, żeby zoba-
czyć wiele ciekawych rzeczy —
okoliczne wsie, nowe trasy, po-
lne drogi. Terenowe jeżdżenie
po bezdrożach samo w  sobie
może sprawiać przyjemność, bo
szybkość jazdy i   zmieniające się
bodźce wzrokowe generują mi-
ni-adrenalinę. Gdy wyjeżdżam
na kilka dni, to zawsze wybie-
ram inną trasę, żeby za każdym
razem zobaczyć coś innego. Na-
wet w  promieniu dziesięciu ki-
lometrów od Opola jest mnós-
two do zobaczenia.
PAWEŁ: Ja jeżdżę w  trasy

w  Polsce, choć w  najbliższych
planach mam również wyprawę
zagraniczną. W  tamtym roku
byłem w  górach na przełęczy
Klekociny. Dojechałem moto-
rem tam, gdzie nie jeżdżą sa-
mochody, pokonując śliskie ka-
mienie, skałki — gdzie w  każdej
chwili można się ześliznąć. Lu-
bię góry, a  góry i   motor to świe-
tne połączenie. Byłem w  Biesz-
czadach, Krynicy, Sandomierzu.
Jestem indywidualistą, więc
jeżdżę sam.
Marcin, z  tego co wiem, Ty

również podróżujesz w  poje-

dynkę. . .

MARCIN: Tak, to prawda. Bez
problemu można poznać jakichś
motocyklistów, jednak jeżdże-
nie solo ma dla mnie wiele plu-
sów: sam wybierasz trasę, sam
decydujesz gdzie skręcasz, kie-
dy się zatrzymujesz.
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Kolejnym plusem jest to, że
czasem fajnie jest też pobyć sa-
memu (i   np. poleżeć w  nocy pa-
trząc w  gwiazdy). Jednak jest
i   minus jazdy w  pojedynkę: mo-
tor jest dosyć kolizyjny i   gdy się
popsuje, złapiesz kapcia, wy-
wrócisz się — trzeba sobie ra-
dzić samemu. Drugim minusem
są te rzadkie niepowtarzalne
momenty, gdy np. znajdujesz
ładny zachód słońca, poranną
mgłę unoszącą się nad jezio-
rem, i   nie ma z  kim podzielić się
tym zachwytem danej chwili.
Jak wygląda taka motowy-

prawa, jak należy się do niej

przygotować, co zabrać ze so-

bą?

MARCIN: Każdy dłuższy wy-
jazd trzeba bardzo dobrze prze-
myśleć. Rzeczy trzeba zmini-
malizować, bo już sam namiot,
śpiwór, karimata i   płachta na
motor zajmują dużo miejsca.
Mam takie „szczęście”, że za-
wsze trafiam na brzydką pogo-
dę; wiem więc, że ciepłe ubra-
nia to podstawa — przydają się
choćby nad ranem, gdy do na-
miotu dostaje się wilgoć/rosa.
Z  prowiantem w  wersj i tury-
stycznej nie ma nigdy prob-
lemu. Wolę zatankować do peł-
na motocykl, niż iść na obiad za
50 zł. Kolejnymi niezbędnymi
przedmiotami w  kilkudniowej
podróży są menażka, kubek (ze
względu na trwałość i   mały cię-
żar — wszystko aluminiowe),
sztućce. Motocykl to nie jest ta-
nia pasja. Drogie są wszelkie
naprawy, ubrania, ochraniacze,
rękawice. Rodzice próbowani mi
to wybić z  głowy, głównie ze
względów bezpieczeństwa, ale
przecież nie trzeba szybko jeź-
dzić, żeby jeździć dynamicznie
i   mieć z  tego przyjemność.
Spotkało Cię kiedyś niebez-

pieczeństwo podczas podróży?

MARCIN: Ze względu na bez-
pieczeństwo (podczas nocy) sta-
wiam motor około 200  m od

najbliższych zabudowań, żeby
mieć w  zasięgu wzroku światła
budynków, jednocześnie będąc
„niewidzialnym” dla ludzi.
Strach jednak często jest wyol-
brzymiony. Większa jest obawa
o  problemy techniczne w  podró-
ży, np. przebitą oponę, gdy  nie
wiesz gdzie jesteś i   jak sobie
pomóc.
A  najciekawsze motorowe

wspomnienie?

RAFAŁ: Najbardziej zwario-
waną przygodę z  motocyklem
miałem w  wieku szesnastu lat,
gdy wspólnie z  kolegą zbudowa-
liśmy trójkołowca. Dwa tygo-
dnie od rana do wieczora spę-
dzone w  garażu, czas gonił,
a  plan był taki, żeby pojechać
nim na zlot motocykli do Tura-
wy. No i   się udało, nasza satys-
fakcja oraz zainteresowanie
ludzi naszym pojazdem też było
całkiem spore. Miło wspominam
tamte czasy.
Jakie masz wyjazdowe pla-

ny?

PAWEŁ: Chcę jechać na dwa
tygodnie do Albanii — w  Góry
Przeklęte. Droga w  jedna stronę
zajmie mi 2-3 dni (1 500  km oko-
ło). Myślę też o  wyprawie w  Al-
py do Grenoble, szlakiem Tour
de France. Cały dzień na moto-
cyklu… Afi (tak nazywam swój
motor) przygotowuję zawsze
sam, wymieniam części i   repe-
ruję, nie posiłkuję się mechani-
kami. To będzie totalny sur-
vival. Spać zamierzam… nie ma
to znaczenia czy w  hotelu czy
pod namiotem — czyli gdzie bę-
dę miał ochotę. A  umyć się
można w strumieniu.
Lubię samotność, pobyć cza-

sem tylko ze sobą, wyciszyć się.
A  gdy potrzebuję towarzystwa,
rozwijam inne moje zaintereso-
wania, jak Odnawialne Źródła
Energii, hydraulika, gotowanie,
bo po trochę interesuję się
wszystkim.
Co Ci daje jazda na motorze?

RAFAŁ: Po ciężkim tygodniu
w  pracy chętnie wyjeżdżam na-
wet na krótką przejażdżkę aby
się odstresować, poczuć wiatr
we włosach i   naładować akumu-
latory na kolejny tydzień pracy
z  uczniami. Naj lepsze przeżycia
są jednak na zlotach motocy-
klowych gdzie można wymienić
się doświadczeniami i   porozma-
wiać o  wspólnej pasj i.
MARCIN: Jeżdżenie motocy-

klem 2-4 dni pozwala wyciszyć
się i   zwiedzić dalsze miejsca;
a  tak lokalnie (parę godzin) jeż-
dżę żeby się wyszaleć i   oderwać
od codzienności, telewizora,
komputera, pobyć na świeżym
powietrzu, odpocząć psychicz-
nie od pracy. Na motor wsiadam
kiedy mam ochotę, nawet
w  ciągu tygodnia popołudniami.
To wycieczki organizowane „od
ręki” — nie muszę czekać rok
i   rezerwować biletów i   hotelu.
Czy masz jakąś radę dla mo-

tocyklistów?

RAFAŁ: Hobby to jest bardzo
przyjemne, ale trzeba jednak
mieć sporo rozwagi by jeździć
na motocyklu, nie można dać
się zwariować. Pamiętajmy
o  tym, że motocykl nie posiada
poduszek powietrznych i   sporej
strefy zgniotu jak w  samocho-
dzie, a  najważniejsze w  tej ca-
łej zabawie jest nasze bez-
pieczeństwo. Pozdrawiam wszy-
stkich motocyklistów. Do zoba-
czenia na drodze.
Dziękuję Wam za rozmowę.

Czego można życzyć motocy-

klistom?

M. P. R. : Benzyny za złotów-
kę! : )

Rozmowę przeprowadziła

Katarzyna Mielec

nauczyciel architektury

krajobrazu w CKP
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