Kartonowy dom z Gzowskiego

Mateusz Boroch iAnthony Weineis z Zespołu Szkół Technicznych iOgólnokształcących twórcy domu z betonu kartonowego - w finale ogólnopolskiego konkursu „Młody Innowator”.

FOT. GZOWSKI

M

ateusz
i Anthony
mają już
na koncie
I miejsce
na Olimpiadzie Innowacji Technicznych
i Wynalazczości w Ostrowie
Wielkopolskim, awans
do wielkiego finału ogólnopolskiego konkursu „Młody
Innowator” w Warszawie oraz
zakwalifikowanie się do II
etapu prestiżowego konkursu
„Warm up your business”.
- Zaprezentowaliśmy
Hamster House, czyli dom który adekwatnie do swej anglojęzycznej nazwy - ma
kształt rurowy, niczym domek
dla chomika - mówi Mateusz. Chęć ludzi do życia w środowisku ekologicznym stale rośnie.
Papercrete to nowy materiał,
wykorzystujący makulaturę,
częściowo zastępującą cement
portlandzki i kruszywo w betonie. Nie tylko zmniejsza ilość
stosowanego cementu, ale
także jego produkcja jest przyjazna dla środowiska. Surowce
dla papercrete są bardzo tanie

Anthony Weineis (z lewej) i Mateusz Boroch zaprojektowali dom, który w 64 proc. zbudowany
jest z recyklingowego betonu papierowego. Pomysł czeka na rejesterację w Urzędzie Patentowym.
i swobodnie dostępne. Materiał może być z łatwością formowany w różne kształty.
Hamster House składa się w 64
proc. z recyklingowego betonu
papierowego. Oznacza to, że
w przyszłości taka sama ilość

W Szóstce nagrodzono
najlepszych sportowców
W PLO nr VI w Opolu już po raz
17. odbył się plebiscyt, którego
celem jest promocja sportowych osiągnięć uczniów. 20
maja nagrodzono najlepszych
sportowców szkoły.
Plebiscyt po raz drugi z rzędu
wygrała Aleksandra Lach – lekkoatletka trenująca skok
o tyczce i rekordzistka województwa opolskiego w tej konkurencji. Ola w tym roku została
również najlepszym sportowcem województwa opolskiego.
Jest bardzo dobrym przykładem na to, że można pogodzić
sport z nauką, gdyż ukończyła
PLO nr VI z wyróżnieniem.
Drugie miejsce zajęła Natalia Pancylejko – wieloboistka,
tegoroczna maturzystka, osiągająca bardzo dobre wyniki
w nauce. Na trzecim miejscu
uplasowała się początkująca
biegaczka długodystansowa Julia Lakwa z klasy I A o profilu lekkiej atletyki.
Specjalne wyróżnienie
oraz główną nagrodę - rower
ufundowany przez pana Wojciecha Kwietnia - otrzymał Marek Mucha. Marek to uczeń
klasy II A lekkoatletycznej
z elementami fizjoterapii oraz
mistrz Polski i mistrz Europy
w rzucie oszczepem.
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Wyróżnienia otrzymali: Natalia Florianowicz, Krzysztof
Lis, Jakub Lewandowski,
Agata Maćkowska, Daria
Nadolna, Jakub Maślak, Kamila Ranecka oraz gimnazjaliści: Justyna Gajewska, Sambor Głowacki, Emanuel
Sośnicki i Paweł Ścira.
Plebiscyt za każdym razem przybiera inną formułę.
W tym roku nauczyciele wychowania fizycznego postanowili przedstawić sylwetkę każdej nominowanej osoby, prezentując jej zdjęcia z dzieciństwa i dodając do nich trafny
komentarz. Uczestnicy gali
mogli podziwiać wspaniały
występ taneczny Moniki
Grzesik i Aleksandry Lach
oraz pokaz Grupy Street
Workout Ozimek, której założycielem jest absolwent
Szóstki - Rafał Jurczyński.
Z okazji 25–lecia szkoły
przedstawiono sylwetki
wszystkich zwycięzców poprzednich plebiscytów, poczynając od roku 2000 (pierwszy plebiscyt przygotowywał
nauczyciel wf, Łukasz Ryniak.
Dzień po plebiscycie sportowcy PLO nr VI reprezentowali szkołę na Mistrzostwach
Opola w lekkiej atletyce, zdobywając aż 16 medali!

może przejść przez recykling.
Zależy nam właśnie na tym,
żeby papier użyty w betonie,
mógł być znowu wykorzystywany. - Praca nad projektem
rozpoczęła się od analizy
rynku, który nie proponował

do tej pory takiej formy wykorzystania materiału pochodzącego z recyklingu - dodaje architekt Jarosław Gawryś, prowadzący w Gzowskim projekty innowacyjne. - Mamy
do czynienia z nowatorskim

rozwiązaniem technologicznym: przestrzennym prefabrykatem z betonu papierowego
oraz autorską formą architektoniczną i rozwiązaniem funkcjonalnym budynku - podkreśla.
- Nasz Hamster House zaprojektowany został jako budynek kompaktowy - w dwóch
wariantach - dodaje Anthony. Program funkcjonalny obejmuje
pokój, łazienkę, przedpokój oraz
wydzieloną kuchnię lub aneks
kuchenny.
Dom z kartonu wyróżnia
niski koszt produkcji, model
tworzenia i użytkowania budynku w obiegu zamkniętym
(po zużyciu technicznym budynku, jego odpady staną się
surowcem w procesie nowej
produkcji), nowoczesna stylistyka i elegancki design w zakresie formy architektonicznej
oraz aranżacji wnętrz. Dzięki
współpracy z Parkiem Naukowo-Technologicznym
w Opolu i rzecznikiem patentowym, pomysł przygotowywany jest do rejestracji - jako
wzór przemysłowy - w Urzędzie Patentowym RP.

Zdobywają doświadczenie i myślą o karierze
Wieloletnią tradycją Staszica
są, organizowane każdego
roku dla przyszłych techników
logistyki i agrobiznesu , wyjazdy do Wiednia na zaproszenie firmy LKW Walter.
Wizyty uczniów klas II, III i IV
służą poszerzeniu zawodowych kompetencji, dzięki zaznajomieniu się z organizacją
i pracą przedsiębiorstwa.
Grupa LKW WALTER to jedna
z największych firm transportowo-logistycznych. Swoim
zasięgiem obejmuje nie tylko
całą Europę, ale też Bliski

Wschód oraz kraje Afryki Północnej.
W trakcie bezpośrednich
kontaktów z pracownikami
opolscy przyszli logistycy
i technicy agrobiznesu mogą
zobaczyć, jak pracuje się
w wielokulturowych zespołach, złożonych z przedstawicieli ponad 40 narodów. Zapoznając się z organizacją firmy
można poczuć atmosferę rodzinnej atmosfery i ducha
pracy zespołowej. Niewątpliwym atutem tych zawodowych wyjazdów są także mniej
oficjalne spotkania w firmo-

wym audytorium, gdzie w luźniejszej atmosferze, przy poczęstunku, każdy uczeń może
swobodnie porozmawiać
z przedstawicielami koncernu.
Uczniowie, odnoszący największe sukcesy w nauce języka niemieckiego oraz przedmiotów zawodowych, mogą
wtedy odbywać rozmowy kwalifikacyjne o praktykę i pracę
z przedstawicielami firmy.
Kontakty owocują nie
tylko stażami i praktykami dla
uczniów, ale też ofertami późniejszego zatrudnienia dla absolwentów szkoły.

W Elektryczniaku sport także cenią
Uczniowie Elektryczniaka
po raz kolejny udowodnili, że
zawodowo podchodzą nie
tylko do zawodu, ale również
do zawodów. Reprezentacja
ZSEl zdominowała Mistrzostwa Opola w lekkoatletyce.
Pierwsze medale zdobyli płotkarze. Na dystansie 110 m ppł.
mistrzem został Dawid Buck,
wicemistrzem Szymon Pinisz,
czwarty przybiegł Kamil
Kobrzak. Bieg na 100 m wygrał
Tobiasz Schoenberg, czwarty
był Barosz Gricner. Również
czwarty w biegu na 200 m był
Brajan Lipp. Bieg na 400 m był

znów popisem Dawida Bucka,
drugi był Marcin Waligóra. Jakub Szczeciński ukończył rywalizację na 1500 m na piątym
miejscu. Na dystansie 3000 m
wicemistrzem został Piotr
Bieszczad, piąty był Michał
Świstuń. W skoku wzwyż Grzegorz Gambiec wynikiem 165 cm
zajął 3. miejsce; czwarty był
w skoku w dal.
Miłą niespodziankę sprawił
Adam Podolak, zostając wicemistrzem Opola w rzucie dyskiem. Druga niespodzianka
to wicemistrzostwo Marcina
Waligóry w trójskoku z wynikiem 12,04 m. Bogusław

Trojanowski był piąty w rzucie oszczepem. Sztafeta 4x100
m (Gricner, Lipp, Schoenberg,
Buck) zdeklasowała rywali,
wyprzedzając drugich na mecie o kilkadziesiąt metrów.
Sukcesem dla Elektryczniaka zakończyły się też Mistrzostwa województwa opolskiego w sztafetowych biegach
przełajowych. Wzięło w nich
udział 13 drużyn. Wygrała
ekipa z ZSEl: Dawid Buck, Marek Kotula, Piotr Bieszczad,
Marcin Waligóra, Huber Felix,
Jakub Nakonieczny, Jakub
Szczeciński, Robert Kuchnia,
Brajan Lipp.

W skrócie
Artystyczne talenty Ósemki
Duet Wiktoria Gajda i Jakub
Majchrzak zdobył tytuł laureata 7. Festiwalu Artystycznego
Opolskie Młode Talenty za wykonanie piosenki pt. „Takiego
chłopaka”. Festiwal organizowany przez Młodzieżowy Dom
Kultury adresowany był
do uczniów szkół podstawowych i średnich Opola.
Wędkarz z Elektryczniaka
Ciekawym sukcesem sportowym może pochwalić się
uczeń klasy pierwszej Zespołu
Szkół Elektrycznych, Jakub
Szczeciński, który reprezentował szkołę na Mistrzostwach województwa w wędkarstwie spławikowym. Zawody odbyły się na Kanale
Ulgi w Opolu. Kuba przez 3 godziny „moczył” wędkę, łowiąc
głównie ukleje o wadze 160 g,
dzięki czemu zajął 8. miejsce
wśród kilkunastu zawodników z Opolszczyzny.
Prawybory w Gzowskim
24 maja w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbyły się prawybory
do Parlamentu Europejskiego.
To jedyna szkoła w Opolu,
która wzięła udział w akcji
profrekwencyjnej w ramach
programu „Młodzi Głosują+”,
organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
i Szkołę Wyższą Psychologii
Społecznej w Warszawie.
W szkole uczniów uprawnionych do głosowania było 457,
do prawyborów przystąpiło
116, z czego 110 oddało głosy
ważne.
Koordynatorem przedsięwzięcia była nauczycielka Agnieszka Przysiecka.
Mistrz judo w Ósemce
Uczeń klasy 3a gimnazjum,
Andrzej Radzik, podczas
XXV Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach
Halowych zajął pierwsze
miejsce w Mistrzostwach
Polski Judo Juniorów Młodszych w kategorii wagowej
+90 kg, zdobywając tytuł mistrza Polski. To nie pierwszy
sukces Andrzeja, który trenuje już od sześciu lat w klubie AZS Opole. Wcześniej
także plasował się na podium, zajmując drugie i trzecie miejsce w mistrzostwach
w kategorii młodziki +81 kg.
Uczeń podkreśla, że sukcesy
zawdzięcza trenerowi Jerzemu Dodzianowi, który
mobilizuje go do wysiłku
na treningach (ośmiu w tygodniu).
- W judo najbardziej lubię to,
że mogę się zmierzyć z innymi zawodnikami. Poznaję
wtedy swoje mocne i słabe
strony. – mówi Andrzej
Radzik.
Uczeń podkreśla, że sport
nauczył go dyscypliny i organizacji pracy, co ułatwia radzenie sobie z obowiązkami.

