Nie być bezimiennym… czyli XX lecie nadania imienia
Zespołowi Szkół Technicznych w Grodzisku Wielkopolskim
Nasz Patron Eugeniusz Kwiatkowski
Grudzień 2020 roku dla Zespołu Szkół Technicznych w Grodzisku Wlkp. to czas
szczególny, i nie chodzi tu wcale o wyjątkowe okoliczności związane z pandemią. Pokonywanie
przeszkód to nasza specjalność, takiej postawy wobec rzeczywistości uczy nas Patron – Eugeniusz
Kwiatkowski.
Ten racjonalista, pragmatyk i wizjoner nie jest tylko postacią z wyblakłych kart historii, to autorytet
dla współczesnego pokolenia. Był autorem koncepcji handlu morskiego, przyczynił się do rozwoju
polskiego przemysłu chemicznego, wpłynął na umocnienie niezależności gospodarczej Polski.
W latach 1935 – 1939 to wiceminister i minister skarbu. Nie przywiązywał wagi do barw
politycznych, przede wszystkim widział silną „biało – czerwoną” i dlatego wybierał dialog, bo on
prowadzi zawsze do „budowania”.
To wszystko przypomniała nam w swojej wypowiedzi – na uroczystości XX lecia – wnuczka
E. Kwiatkowskiego – Pani Julita Maciejewicz – Ryś , która była honorowym gościem jubileuszu.
Wspominała polityka, reformatora, ale przede wszystkim dziadka, członka rodziny, człowieka
wrażliwego i pełnego ciepła.
Obecnie mija 20 lat od momentu nadania imienia Szkole, trzeba ten fakt uczcić i zrobiliśmy
to dzięki kreatywności i pomysłowości młodzieży, która nigdy nas nie zawodzi, co najwyżej
zaskakuje dorosłych. Jeden z wychowanków przywołał słowa H. Forda:
Patrząc zawsze przed siebie, myśląc o tym, jak zrobić jeszcze więcej, osiągniesz stan umysłu,
w którym nie ma rzeczy niemożliwych.
Oddał w tym stwierdzeniu wszystko, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach, a co było wyrazem
naszej jubileuszowej radości i potwierdzeniem wiary w ideały, którym służył Nasz Patron.
Mnogość przedsięwzięć, zaangażowanie uczniów i opiekunów napawa optymizmem
i pokazuje, że w „Różowej” duch pracy i rywalizacji nie gaśnie NIGDY. Nie będziemy gołosłowni,
świadectw jest aż nadto. Tym widomym jest element architektoniczny, który pojawił się przed
budynkiem ZST – Ławka Patrona. Skonstruowano ją tak, aby służyła odpoczynkowi, ale również
przywoływała wspomnienia – czemu służy stosowna gablota.

Jeszcze w ubiegłym roku szkolnym został rozstrzygnięty konkurs na projekt „Ławka
Patrona”. Jego zwycięzcą został Patryk Krynojewski, obecnie absolwent ZST, wyróżnienie
otrzymali: Jakub Hercuń, Klaudia Nowak i Mariusz Nowak.
Przybliżanie wiedzy o Patronie to praca systematyczna, do czego przyczyniają się specjalne
lekcje. Dzięki nauczycielom historii powstał okazały zbiór materiałów i scenariuszy godzin
wychowawczych, w roku jubileuszu prace w tym kierunku szczególnie się zintensyfikowały.
Większość działań przybrała formę zdalną, ale wcale nie oznacza to obniżenia poziomu
konkursów i rywalizacji.
Szczególnie wybrzmiały głosy wokalistów w ramach konkursu „Ocalić od zapomnienia”.
Przedsięwzięcie odbywało się w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych i uczniów
naszej szkoły. W pierwszej z nich zwycięzcą została Patrycja Dalaszyńka, II miejsce zajęła Nikola
Kmiecik, III miejsce - Marysia Kaczmarek. Na wyróżnienie zasłużyła Julia Piska. „Podium”
w szkole średniej wyglądało następująco: I miejsce Alicja Pasiciel, II miejsce Kamil Koska,
III miejsce Paulina Kuleczka, wyróżnienie dla Nikoli Koski.
„XX wierszy na XX lecie nadania imienia Szkole” to poetyckie spotkanie, na którym
nie zabrakło wzruszeń i refleksji. Wychodząc naprzeciw zmieniającej się rzeczywistości, wiersze
nie tylko polskich twórców wybrzmiały na spotkaniu. Można było posłuchać – w oryginale –
Goethego, Puszkina i Szekspira. Dzień dzisiejszy stawia na naszej drodze przyjaciół mówiących
po niemiecku, rosyjsku, ukraińsku i w języku angielskim, dlaczego nie sięgać po literaturę
tych narodów? Niezwykłym akcentem była prezentacja dwóch autorskich tekstów uczennicy
Zuzanny Torby, takie talenty też drzemią w naszych wychowankach...
Sporo zachwytów wzbudził jubileuszowy konkurs „Muzyka na językach”. Pokazał nie tylko
wokalne możliwości, ale również predyspozycje językowe, co więcej, nadesłane wykonania
wzbogacone były w oryginalne pomysły na scenografię, rekwizyty i charakteryzację. Wyobraźnia
nie ma granic... tak, jak język i muzyka…. Zwycięzcy to: I miejsce Alicja Pasiciel, II miejsce Julia
Staśkowiak ( uczennice ZST Grodzisk), III miejsce Natalia Pawicka (uczennica Szkoły
Podstawowej nr 2 w Grodzisku). Obok kategorii solistów w konkursie nagrodzono również zespół,
zwycięzcy to Family Band z ZST w Grodzisku.
Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazała się rywalizacja „ Kroki dla Różowej
na XX lecie”. Pierwotnie zakładano przejście i przebiegnięcie 100 km, rzeczywistość przerosła
najśmielsze oczekiwania. Dzięki inicjatywie uczniów – Macieja Stawińskiego i Cezarego Dziedzica
– cała akcja odbywała się na żywo. Uczniowie dzięki aplikacjom pokazywali swoje dokonania,
zliczali kilometry, które przeszli lub przebiegli. Dało to możliwość śledzenia wysiłku wszystkich

i każdego z osobna (nierzadko motywatorem byli „czworonożni kompanii”…). Inicjatywa okazała
się świetną zabawą, a efekt? Pokonanych 429,32 km oraz przejechanych na rowerze 144,8 km!!!
Znowu zadajemy kłam obiegowym opiniom, że młodzież zamieniła ruch na wygodną kanapę.
A wszystko, by uczcić nasz jubileusz! Zwycięzcami są wszyscy, którzy wzięli udział
w tej inicjatywie – gratulujemy!.
„Różowa” sportem stoi – o tym nikogo przekonywać nie trzeba, to po prostu widać w rankingach,
nie mogło więc zabraknąć sportowych konkurencji w ramach obchodów naszego święta.
Konkurs wyciskania sztangi, to oczywiście konkurencja dla silnych i wytrzymałych. Do tego
grona zaliczyli się zwycięzcy: I miejsce Filip Fórmaniak, II miejsce Jakub Wysocki, III miejsce
Adam Kurek. Na wysokim poziomie stała rywalizacja w tenisie stołowym, wzięło w niej udział
35 uczestników. Z tego grona najlepsi okazali się: I miejsce Karolina Drozdowska,
II miejsce Izabela Woźna, III miejsce Dominika Drozdowska; odpowiednio w kategorii chłopców:
I miejsce Tomasz Nowak, II miejsce Cezary Dziedzic, III miejsce Marcin Nowak.
W bezpiecznych warunkach odbył się również marsz na orientację z symbolicznymi
20 punktami na XX lecie. Uczniowie pracowali z mapą i musieli wykazać się jej znajomością,
a to w dobie GPS -u nie zawsze jest oczywiste. Dobra zabawa, pobyt na świeżym powietrzu
i poczucie dobrze wykonanego zadania zawsze jest satysfakcjonujący.
Ostatnie przedsięwzięcie, które rozstrzygnęło się zaledwie kilka dni temu, to finał Olimpiady
Wiedzy o Sporcie, Kulturze Fizycznej i Zdrowiu. Z powodu dużej liczby chętnych (43 uczniów)
konkurs został podzielony na dwie części: pierwszy etap odbywał się zdalnie, natomiast
dla finałowej trójki rywalizację zorganizowano w Szkole. I miejsce zdobyła Dominika Drozdowska,
II miejsce – Mikołaj Szumny, III miejsce – Weronika Rzepecka.
Doceniamy wysiłki młodzieży, dziękujemy im za wspaniałe pomysły i zaangażowanie.
Duma wypełnia nasze serca i dlatego z taką radością dzielimy się z Państwem naszymi
dokonaniami. Szczególnie teraz, kiedy marazm i przygnębienie czai się każdego dnia. Społeczność
Zespołu Szkół Technicznych daje odpór tej fali, pokazuje, że działanie, radość i bycie razem
jest możliwe w każdej sytuacji i warunkach. Tak każe nam postępować Ten, który nie tylko wierzył
w taką wizję świata, ale ją kreował – Eugeniusz Kwiatkowski – Nasz Patron.
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