Rozpoczęcie roku szkolnego
Rajd integracyjny
Wystawa „Beksiński nieznany”

Dzięki uprzejmości:

Rozpoczęcie roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego dla każdej szkoły zawsze jest momentem
bardzo ważnym i uroczystym. W rozpoczętym roku szkolnym 2018/2019 dla
Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wielkopolskim

uroczystości

inauguracyjne

uświetnił

fakt
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honorowych gości; mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. oddział w Poznaniu Dyrektora Michała Miziewicza oraz Kierownik Annę Ciskowską.
Podczas uroczystości nastąpiło oficjalne podpisanie umowy o współpracy
pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych im. E. Kwiatkowskiego w Grodzisku
Wlkp., a Spółka Gaz- System z siedzibą w Warszawie.
W imieniu szkoły umowę podpisała Dyrektor Anna Matysiak, a w imieniu
spółki Dyrektor Michał Miziewicz.
W ramach podpisanej umowy, spółka objęła honorowym patronatem
pierwszą klasę Technikum w zawodzie Technik Mechatronik. Uczniowie klasy
patronackiej będą mieli szansę uczestniczyć w wielu ciekawych i podnoszących
ich kompetencję, działaniach. Działania Spółki nie będą ograniczały się tylko do
jednej klasy, często będą kierowane również do pozostałych uczniów.
KLASY PIERWSZE I ICH WYCHOWAWCY
Technikum:
I A – technik logistyk (mundurowy)
I B – technik informatyk
I C – technik logistyk, technik rolnik
I D – technik budownictwa
I E – technik ekonomista
I G – technik żywienia i usług
gastronomicznych
I L – technik logistyk
I M – technik mechatronik,
t. graf. i poligr. cyfrowej
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Branżowa Szkoła I Stopnia:
I az – mont. zab. rob. wyk.
w bud./stolarz
I bz – sprzedawca/wielozawodowa
I cz – mechanik pojazdów
samochodowych
I dz – kucharz – elektryk
I ez – wielozawodowa
I fz – fryzjer, wielozawodowa
I p – kucharz /wielozawodowa
(klasa specjalna)
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eta szkspołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
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13 i 18 września 2018 r. odbyły się doroczne rajdy piesze integrujące
uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza
Kwiatkowskiego do wigwamu w Zdroju. Piękna pogoda, ciekawa trasa, kiełbasa
z grilla i konkurencje na mecie zagwarantowały sympatyczną atmosferę. Rajd
ma formułę rekreacyjno – turystyczną, stąd pomysły nauczycieli wychowania
fizycznego na wesołe zmagania sportowe takie jak kalambury, konkursy na
„najdłuższą” i „najszczuplejszą” klasę, grę w siatkówkę, rzut jajkiem, czy bieg
na orientację. W drodze konkursu za najlepsze rozwinięcie skrótu ZST uznano:
„Zabytkowa Szkoła Tortur.”
Klasyfikacja klas w I turze:
I miejsce: klasa I C – technik logistyk/rolnik,
II miejsce: klasa I B – technik informatyk,
III miejsce; klasa I D – technik budownictwa,
IV miejsce: klasa I e - wielozawodowa.
Wyróżnienia dla pozostałych klas: I a , I d i I G.
Klasyfikacja klas w II turze:
I miejsce: I A – klasa mundurowa – technik logistyk
II miejsce: I L – technik logistyk
III miejsce: I f – fryzjerstwo/ wielozawodowa, I E – technik ekonomista
IV miejsce: I c – mechanik pojazdów samochodowych
Wyróżnienia dla pozostałych klas: I b, I M
Rajd co roku organizuje zespół wychowawczy w składzie: Aleksandra
Żmidzińska, Mirella Jany, Grażyna Wiśniewska, Aldona Banaszak, Katarzyna
Maciejewska, Rafał Maluśki,

Gazetka szkolna Zespołu Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku Wlkp.
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powodem wyjazdu

20 września 2018 r. grupy uczniów Zespołu Szkół

Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Grodzisku do Gostynia.
„Beksiński nieznany” – słynna już wystawa fotografii, fotomontaży i grafik
komputerowych Zdzisława Beksińskiego, jednego z najsłynniejszych artystów
polskich, dzięki technologii Virtual Reality pozwalającej na „wejście” w świat
artystycznej wyobraźni artysty, fragmentów filmu dokumentalnego, uzupełniona
wykładem Ewy Baryckiej z Fundacji Beksińskiego, stała się doskonałą lekcją
wprowadzająca do odbioru i rozumienia kontrowersyjnej twórczości malarza,
fotografika i grafika. O wyjątkowości wystawy stanowiło pełne zaangażowanie
jej twórców z charyzmą prezentujących szerokie spektrum

propozycji

oddających poszerzenie znanych już fragmentów życia i drogi twórczej
Beksińskiego.
Gostyń ma także swoich rodzimych pasjonatów, panów Jana i Macieja
Pedów, właścicieli prywatnego Auto muzeum, którzy swoje hobby realizują od
wielu lat i dzielą się nim z innymi. Rozwoju przemysłu samochodowego nie da
się powstrzymać. Samochód jest środkiem komunikacji, który dociera tam,
gdzie nie dojeżdża kolej ani samolot. Żaden środek transportu nie spełni tych
zadań, które spełniają samochody. Początki kolekcji sięgają lat 60 XX wieku,
a oczkiem w głowie jest REO Gentelman's Roadster

z 1908roku,

jeden

z najstarszych zarejestrowanych samochodów w Polsce. Wyszukują stare
samochody, remontują, odtwarzają elementy i swoją pasją dzielą się z innymi.
Dzięki prelekcji pana Pedy oprowadzającego nas po muzeum, nasza wiedza z
historii motoryzacji uzupełniona została w interesującej, praktycznej formie.
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SPECJALIŚCI Z RÓŻOWEJ

a Ă▓ ŕ ◘□Ŀ￼- myślimy czasami. Dosyć tego jak toczy się Twoje życie, codziennej
rutyny. „Potrzebna jest zmiana” - to łatwo powiedzieć. Trudno zmienić
codzienność… Ale nie wszystko stracone. Jak zmienić swoje życie nie wywracając

TECHNIK BUDOWNICTWA

go do góry nogami?
1. Przede wszystkim przestań się porównywać. Mark Twain powiedział, że

1. CZYM WYRÓŻNIAJĄ SIĘ TECHNICY BUDOWNICTWA

porównywanie zabija radość. Niemal wszystkie badania psychologiczne dotyczące

Cierpliwością

wpływu portali społecznościowych na nastrój (jak choćby te Johna Jonidesa z University

Dokładnością

of Michigan) mówią o tym, że tajemnica ich negatywnego oddziaływania tkwi właśnie w

Są wysportowani, zdrowi i mają dużą odporność

porównaniach. Porównujemy się ze znajomymi, a to sprawia, że czujemy się gorzej.
Zawsze przecież znajdzie się ktoś mądrzejszy, bogatszy, piękniejszy, ciekawszy,
młodszy... Porównując się, z góry stajemy na przegranej pozycji.
2. Poszukaj celu w życiu. Może w ferworze codzienności zgubiłeś kierunek. Zboczenie

Świadczą o tym konkursy wygrywane przez naszych specjalistów
- „SPRAWNY MURARZ”: W konkursie brali udział - Adrian Urbanek , Marcin Kubacki,
Aleksandra Kaźmierczak, Jakub Sibilak. Jakub Sibilak i Marcin Kubacki
z technikum budowlanego z klasy II D zostali laureatami III miejsca.
-

„MAGICZNA KIELNIA2018” Reprezentanci ZST w Grodzisku Wlkp.

ze szlaku i podążanie bocznymi ścieżkami może być męczące. Zatrzymaj się na chwilę i

to: Weronika Bock (tapeta), Marek Mocek (glazura), Adrian Kużdowicz (murarz).

jeszcze raz zastanów czego chcesz w życiu i jak możesz to osiągnąć? W jakim miejscu

I miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim.

swojej podróży jesteś?
3. Zbuduj coś, stwórz. To nie musi być coś wielkiego. Zacznij prowadzić pamiętnik,
bloga, rób zdjęcia... Albo zacznij majsterkować. Możesz robić na drutach, albo tworzyć
prostą biżuterię. Tworzenie sprawia radość.
4. Zaakceptuj to, co jest, co masz. Nie zastanawiaj się co można by poprawić, nie
czekaj aż będzie lepiej – cokolwiek to oznacza. Spróbuj powiedzieć sobie „jest jak jest i
akceptuję to, nie czekam na lepsze”.
5. Szukaj plusów. „Zawsze patrz na jasną stronę życia” śpiewa Monty Python. Brzmi
banalnie, ale wcale nie jest proste. Tak jak łatwiej jest nam wymienić swoje wady niż
wyliczyć zalety, tak łatwiej szukać dziury w całym niż cieszyć się życiem, które
prowadzimy.
6. Ucz się wdzięczności. Walter Dirks, niemiecki teolog i dziennikarz powiedział, że
„wdzięczność jest najpiękniejszą formą szczęścia: należy zarówno do jego przyczyn jak i
skutków”. Codziennie szukaj czegoś, za co możesz być wdzięczny, szukaj rzeczy nawet
niewielkich. Patrząc uważnie, szybko je dostrzeżesz. I dzięki temu zaczniesz zauważać,
ile dobrego jest w twoim życiu.

Natomiast laureaci nagród indywidualnych w poszczególnych kategoriach to:
I. wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich:
II.Weronika Bock (Zespół Szkół Technicznych, Grodzisk Wlkp.),
II. wykonywanie robót murarsko tynkarskich:
II. Adrian Kużdowicz (ZST Grodzisk Wlkp.),

„KLOPSY”
na stulecie Powstania Wielkopolskiego
21 września 2018r. Szkolny Klub Turystyczny „KLOPS” zorganizował rajd rowerowy
szlakiem walk powstańców wielkopolskich 1918-19 roku. W ten sposób upamiętniliśmy
zwycięski zryw Wielkopolan, w tym grodziskich żołnierzy, którzy na początku 1919
roku brali udział w dramatycznej potyczce z Niemcami koło Miedzichowa.Trasa (32 km)
miała początek w Grodzisku. Stąd dotarliśmy do Opalenicy, tam odwiedziliśmy
tamtejszy cmentarz, gdzie znajduje się pomnik poległych powstańców z lat 1918-19.
Następnie przewieźliśmy pociągiem rowery do Nowego Tomyśla, by „powstańczym”
szlakiem rowerowym, który wiedzie z Chorzemina do Opalenicy przejechać odcinek do
Cichej Góry i Bukowca. Tutaj opuściliśmy szlak, by przez Białą Wieś powrócić do
Grodziska. W trakcie rajdu na trasie rajdu odbyła się pogadanka o powstaniu i dziejach
grodziskich kompanii, które brały udział w Powstaniu Wielkopolskim, ponadto
uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe emblematy „KLOPSÓW”.
J. Czechowski

