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KONKURSY WIEDZY TECHNICZNEJ     COMPETITIONS OF THE TECHNICAL KNOWLEDGE

Już od 11 lat Oddział Gliwicki Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich patronuje konkursowi wiedzy technicznej 
„Przygoda z  techniką”. Organizatorem konkursu jest Zespół 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościusz-
ki w  Rybniku. Pomysł na jego zorganizowanie pojawił się 
w 2005 r. w czasie kiedy szkolnictwo zawodowe przeżywało 
trudny okres. Na skutek nie do końca przemyślanych decyzji 
zlikwidowano w kilku miastach w Polsce kształcenie w tech-
nikum młodzieżowym, m.in. w Rybniku. Miało je zastąpić li-
ceum profilowane i szkoła policealna. Jak się później okazało 
była to niewłaściwa decyzja i w 2006 roku rozpoczęto z po-
wrotem kształcić uczniów w technikum. 

W konkursie biorą udział uczniowie gimnazjów Rybnic-
kiego Okręgu Przemysłowego, a jego celem jest rozwijanie 
wśród nich zainteresowania wiedzą techniczną, podno-
szenie poziomu kultury technicznej oraz zainteresowanie 
dalszym kształceniem w szkole o profilu technicznym. Od 
2010 r. uczestnicy konkursu sprawdzają swoją wiedzę tech-
niczną w części teoretycznej i praktycznej. W części teore-
tycznej zmagają się z testem składającym się z 30 pytań z in-
formatyki, mechaniki, elektroniki, elektryki, historii odkryć 
naukowych. W części praktycznej 3 osobowe reprezentacje 
poszczególnych gimnazjów mają do wykonania proste 
zadanie z mechaniki i elektryki. Podczas pobytu w  szkole 
młodzi pasjonaci techniki biorą udział w specjalnie dla nich 
przygotowanych zajęciach i pokazach. Mają także możli-
wość zwiedzania szkoły i zapoznania się z bazą dydaktycz-
ną. Każdej edycji konkursu towarzyszy ważne wydarzenie 
uświetniające przebieg konkursu. I tak w  poszczególnych 
latach następowało:
 otwarcie nowych pracowni: laboratorium robotów mobil-

nych (2005), elektroniki użytkowej (2008), grafiki kompute-
rowej (2015),

 otwarcie klubu krótkofalowców, szkolnego radia interne-
towego, podsumowanie praktyk zagranicznych uczniów 
klas trzecich technikum. 

mgr inż. Marek Holona
DYREKTOR ZESPOŁU SZKóŁ MEChANICZNO-ElEKTRYCZNYCh  
IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RYBNIKU

„Przygoda z techniką” w rybnickim „Mechaniku”

Fot. 1. Zmagania podczas zadania praktycznego z mechaniki

Rekordzistą konkursu jest uczeń gimnazjum Sióstr Urszu-
lanek Przemysław Michalski, który w klasyfikacji indywidual-
nej zwyciężył w 3 kolejnych edycjach konkursu w latach 2006-
2008. Największą liczbę zwycięstw (4) w kategorii drużynowej 
odnotował zespół reprezentujący Gimnazjum nr 1 z Wodzisła-
wia Śl. Spora liczba uczestników konkursu kontynuuje naukę 
wybierając ZSM-E jako swój kolejny etap edukacji w szkole 
ponadgimnazjalnej. Są wśród nich uczniowie, którzy kształcąc 
się dalej w rybnickiej szkole osiągnęli spore sukcesy naukowe 
zostając finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotów 
zawodowych – Sebastian Zientek oraz Grzegorz Szymaszek 
w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i  Elektro-
nicznej. Od pierwszej edycji konkurs jest objęty patronatem 
przez Prezydenta Miasta Rybnika oraz koncern Tauron Dystry-
bucja, który oprócz Oddziału Gliwickiego SEP jest także funda-
torem nagród. 

Podczas tegorocznej edycji, która odbyła się w marcu 
prezydent Miasta Piotr Kuczera, prezes Oddziału Gliwickie-
go SEP Jan Kapinos oraz absolwent rybnickiego „Mechanika” 
(tak popularnie nazywa się w środowisku Zespół Szkół Me-
chaniczno-Elektrycznych), poseł na Sejm RP Marek  Krząkała 
dokonali otwarcia drugiej już nowoczesnej  pracowni grafiki 
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W szkole ma swoją siedzibę Rybnickie Koło Terenowe SEP 
Oddział Gliwicki zrzeszające elektryków różnych specjalno-
ści, a także uczniów szkoły. Korzystając ze współpracy z Tau-
ron Dystrybucja organizuje wycieczki naukowe oraz zaprasza 
członków na ciekawe prelekcje techniczne. 

Fot. 3. Nowoczesna pracownia grafiki komputerowej cieszyła się 
sporym zainteresowaniem podczas „Dnia Otwartego”

Fot. 4. Jeden z pokazów przygotowany dla gimnazjalistów  
– wykorzystanie transformatora Tesli

Fot. 5. Lekcja pokazowa z zastosowaniem produktów firmy Wago

Fot. 2. Finał 11. edycji „Przygody z techniką”.  
Od lewej: Marek Holona, Piotr Kuczera,  
Jan Kapinos, Marek Krząkała, Melek – maskotka szkoły, 
oraz zdobywcy 3 najlepszych miejsc: Wojciech Kubis, 
Łukasz Oślizło oraz zwycięzca Karol Musur

Od kilku lat w dniu następującym po konkursie szkoła 
organizuje „Dzień Otwarty” cieszący się sporym zainteresowa-
niem wśród uczniów gimnazjów, a także ich rodziców. Pod-
czas dnia otwartego można zasięgnąć porady doradcy zawo-
dowego, zwiedzić pracownie przedmiotowe oraz pracownie 
kształcenia zawodowego, a przede wszystkim zapoznać się 
z bogatą ofertą edukacyjną szkoły. 

Aktualnie ZSM-E proponuje w technikum kształcenie 
w  siedmiu zawodach, a w zasadniczej szkole zawodowej 
w czterech. Szkoła objęta jest patronatem m.in. przez  Tauron 
Dystrybucję, PKP Cargo, DB Schenker, Tenneco Automotive. 
Współpracuje z ponad 100 podmiotami rynku pracy: dużymi 
firmami, a także zakładami rzemieślniczymi. Uczniowie star-
szych klas mają możliwości zdobycia uprawnień zawodowych 
m.in. we współpracy z Oddziałem Gliwickim SEP mogą uzy-
skać uprawnienia elektryczne do 1 kV.  

komputerowej pozyskanej w ramach projektu współfinan-
sowanego przez Unię Europejską „Mój wybór, mój zawód, 
moja kariera”.  


