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W Zespole Szkół Zawodowych 
im. Staszica odbyły się całod-
niowe warsztaty z sitodruku 
przeznaczone dla uczniów klas 
graficznych.  

Wystarczy lubić komputery, 
mieć duszę artysty, trochę sa-
mozaparcia, pomoc nauczycieli 
zawodu i już przyszli graficy 
mogą wdrażać się do wykony-
wania tego niełatwego, ale ek-
scytującego rzemiosła. Przygo-
towania do warsztatów rozpo-
częły się od zrobienia projektów 
pod hasłem: Co ci w duszy gra - 
to „przelej” na ekran. To pierw-
sza przeszkoda, bo mając dużo 

pomysłów, uczniowie musieli 
się zdecydować na realizację 
tylko jednego. Dobrze, że byli 
uzbrojeni w takie narzędzia 
i możliwości jak Photoshop,  Ilu-
strator, cały pakiet programów 
Adobe, trzy pracownie DTP, 
a do tego cyfrową drukarnię 
oraz plotery, proofer i drukarkę 
3D. Z takim wyposażeniem 
można rozpocząć pracę.  

Kolejny etap to wykonanie 
form drukarskich pod sitodruk. 
A potem jeszcze tylko krótkie 
przypomnienie techniki sito-
druku i można było przystąpić 
do realizacji. Każdy uczeń mógł 
wykonać swój projekt.   

Ostatni, najprzyjemniejszy, 
etap warsztatów to  drukowanie. 
W głowach rodziły się pytania: 
jak trzymać rakiel, jak  go docis-
nąć, żeby odpowiednia ilość 
farby przeszła przez sito, i jaki 
będzie ostateczny rezultat pracy.   
Na koniec suszenie i termou -
twa rdzanie. Pierwsze próby 
drukowania uczniowie robili 
na kolorowym papierze, a po-
tem na koszulkach, bluzach 
i serwetach.  

Warsztaty trwały tylko 1 
dzień, ale doświadczenie i ra-
dość z dobrze wykonanych 
projektów są bezcenne i pozo-
staną na bardzo długo. 

W Staszicu graficy doskonalą warsztat

Uczący się w Zespole Szkół Bu-
dowlanych  uczniowie z Ukra-
iny tworzą  przewodnik 
po Opolu dla swoich rówieśni-
ków zza wschodniej granicy.   

Idea projektu narodziła się 
na zajęciach języka polskiego 
jako obcego. W zajęciach bierze 
udział troje uczniów techni-
kum i pięcioro ze szkoły bran-
żowej. Języka polskiego uczy 
ich Joanna Banaszewska, polo-
nistka, szkolna specjalistka 
od projektów. Nauczycielka za-
pytała uczniów o ich wrażenia 
z przyjazdu do Opola, o prob-
lemy, z jakimi muszą się zma-
gać w obcym  środowisku. 
W odpowiedzi na nie zrodził się 
pomysł przewodnika. Grupa 
wzięła udział  w IX edycji ogólno-
polskiego „Projektu z klasą” wy-
dawnictwa Nowa Era. Projekt 
nosi tytuł  „Opole dla młodych 
obcokrajowców - w praktyce”. 
Jego celem było stworzenie prze-
wodnika po Opolu i zebranie 
w jednym miejscu ważnych in-
formacji dla uczniów przyjeż-
dżających tu z Ukrainy. - Prze-
wodnik może ułatwić im życie, 
pomóc im poznać różne miejsca 
i zdobyć różne życiowe informa-
cje - mówi Natalia Papierniuk.  

Projekt znalazł się w gro-
nie zwycięzców i otrzymał 
grant na realizację. To duży 

sukces, bo w konkursie wzięło 
udział ponad 600 pomysłów. 
Jego znaczenie jest tym więk-
sze, że uczniowie szkoły bran-
żowej mają zwykle mniejsze 
możliwości brania udziału 
w dodatkowych projektach.  - 
Chcemy naszym kolegom 
z Ukrainy pokazać Opole mło-
dych, aktywnych ludzi, którzy 
chcą tu mieszkać, uczyć się 
i żyć - mówią uczestnicy.  
Przewodnik powstanie w wer-
sji papierowej i elektronicznej 
(strona internetowa). Część 
pierwsza pt. Jak żyje Opole za-
mieści podstawowe informa-
cje na temat miasta. Część 
druga – najbardziej obszerna: 
Opole dla młodych – składać się 
będzie z 10 działów (finanse,  
hobby, jedzenie, mieszkanie, 
nauka, poczta, praca dla mło-
dych, transport, zakupy, zdro-
wie), w których zebrane zo-
staną praktyczne informacje. 
Trzecia część – Opole „na bo-
gato” ma ukazać miasto mi-
łośnikom kultury wysokiej. 
Wszystkie części wzbogacone 
będą zdjęciami autorstwa ucz-
niów i opiekuna.  

Na uroczystą prezentację 
przewodnika  (17 czerwca) i wrę-
czenie dyplomów uczestnikom 
projektu  zostaną zaproszeni 
goście, m.in. konsul honorowy 
Ukrainy w Opolu, Irena Pordzik.

Powstaje przewodnik   
dla młodych Ukraińców  

Praca nad przewodnikiem wymagała od uczniów dużego 
zaangażowania i poświęcenia swojego wolnego czasu.  
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Darek Kucharek ma na koncie pierwszy tomik poetycki
Tworzyć poezję nie jest łatwo. 
Zwłaszcza w czasach dominacji 
mediów społecznościo wych 
wydaje się, że poezja jest passe. 
Tym większy więc podziw bu-
dzi zamiłowanie do tej trudnej  
sztuki Dariusza Kucharka, ucz-
nia klasy trzeciej I  LO .  

Darek Kucharek od trzech lat 
ubiera swoje myśli w strofy.  
Niechętnie pozwala nazywać 
te zapiski „poezją”, ale jego 
znajomi i nauczyciele dosko-
nale wiedzą, że to prawdziwa 
poezja, płynąca z doświadczeń 
Darka, głębokich refleksji, 

wrażliwości, mądrości, dojrza-
łości. Sam  Darek woli swoje 
utwory określać mianem „my-
śli wiatru” - tak nazwał swoją 
stronę, na której  je zamieszcza.   
Darek ma już na swoim koncie 
sporo osiągnięć. Jego wiersze 
zostały docenione m.in. 
na XX Ogólnopolskim Prze-
glądzie Poezji „Jesienne De-
biuty Poetyckie”, gdzie uzy-
skał tytuł finalisty, a w XXI 
Konkursie Poetyckim „Piękna 
i Niepodległa 1918-2018” zo-
stał laureatem pierwszej na-
grody.  Jesienią ub. roku 
w SCK w Opolu odbył się wie-

czór poetycki, podczas któ-
rego utwory Darka recytowali 
opolscy aktorzy.   
Pod koniec kwietnia br. dzięki 
wsparciu właściciela ARS 
Group, Radosława Święsa 
i  Magdaleny Skucik udało się 
wydać pierwszy tomik poety-
cki Dariusza zatytułowany 
„Myśli wiatru”. Zbiór  65 wier-
szy wzbogacony został ilustra-
cjami Michaliny Bogdziun – 
koleżanki z klasy. Był to swoi-
sty prezent dla ucznia, który 
wręczono podczas uroczy-
stego pożegnania abiturien-
tów opolskiej Jedynki.

T
worzą go gimna-
zjaliści, 
a od dwóch lat 
także licealiści 
VIII Liceum 
Ogólnokształcą-

cego, zainteresowani teatrem 
jako formą kształtującą ich  
zdolności oraz niekonwencjo-
nalnym sposobem  spędzania 
wolnego czasu. Opiekę 
nad nimi sprawuje nauczy-
cielka języka polskiego, Alina 
Zbadyńska – Rząsa. To ona po-
trafi znaleźć w szkolnych ław-
kach prawdziwe talenty 
i otworzyć je na kontakt z pub-
licznością. Prowadzone przez 
nią zajęcia pozalekcyjne wy-
pełniają ćwiczenia z emisji 
głosu, prawidłowej dykcji, 
przygotowywanie etiud, dy-
skusje o przesłaniu i interpre-
tacji opracowywanych teks-
tów oraz próby. Młodzi ludzie 
poznają możliwości głosu 
i ciała, które zaczynają po-
strzegać jako narzędzia do wy-
rażania własnych emocji i po-
budzania ich u odbiorców. 
Istotą teatru jest bowiem to, 
co dzieje się między aktorem 

a widzem. Rozumieją to mło-
dzi artyści, którzy chcą mieć 
wpływ na kształt spektaklu. 
Dlatego uczniowie nie tylko 
występują na scenie, są także 
twórcami scenografii, kostiu-
mów i ruchu scenicznego.  
Szkolni plastycy projektują 
plakaty i zaproszenia, a mu-
zycy przygotowują warstwę 
dźwiękową. Mimo towarzy-

szącej tremy młodzi aktorzy 
z chęcią biorą udział w kolej-
nych przedsięwzięciach.  - Te-
atr łączy słowo, ruch i muzykę. 
To nauka przez przeżywanie. 
Teatr pozwala pokazać się in-
dywidualistom, ale uczy także 
pracy zespołowej – mówi pani 
Alina Zbadyńska – Rząsa.   

Przedstawienia przygoto-
wywane przez uczniów są 

ważną częścią szkolnych uro-
czystości. W tym roku uświet-
niły święto patrona, rocznicę 
odzyskania niepodległości 
i dzień otwarty w Ósemce. 
Młodzi aktorzy prezentują się 
także poza murami szkoły.  
Do tegorocznych sukcesów 
zaliczyć należy zaliczyć wy-
stęp w ramach 7. Festiwalu Ar-
tystycznego Opolskie Młode 
Talenty. Szkolny zespół tea-
tralny Kalambur zdobył 
miano laureata za spektakl pt. 
„Archeologia uczuć, czyli 
w poszukiwaniu zaginionych 
wartości”. Przedstawienie 
oparte na tekstach współczes-
nych poetów pokazuje samot-
ność w tłumie, pogoń za pie-
niędzmi, przemoc, upadek 
wartości rodziny i zagubienie 
młodego człowieka próbują-
cego bezskutecznie zrozu-
mieć siebie i otaczającą go rze-
czywistość.   

- Od dziecka fascynuje 
mnie teatr. Kto   wie, może zo-
stanę aktorką? W Kalamburze 
spełniam swoje marzenia i po-
znaję ciekawe osoby – mówi 
Julia Bubin. 

Kalambur w Ósemce
Od lat w szkole działa koło teatralne, skupiające utalentowanych artystycz-
nie uczniów. Pozwala rozwijać pasje, uczy wrażliwości  i wpółpracy.  

Darek zbiera już poetyckie 
laury na konkursach
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Uczniowie nie tylko występuja na scenie. Są także twórcami 
scenografii, kostiumów i ruchu scenicznego. 
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29. wymiana uczniów szkół 
z  niemieckiego Mannheim, 
czeskiego Jesenika i opol-
skiego ZSZ 4 połączona zo-
stała z realizacją projektu „Śla-
dami miejsc  pamięci w Opol-
skiem”.  

Ponad czterdziestu uczniów 
uczestniczyło w wydarze-
niach, których celem było po-
znanie historii obozów jenie-
ckich na Opolszczyźnie. Mło-
dzież zwiedzała wystawy Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wo-
jennych, uczestniczyła w licz-
nych wykładach i warsztatach 
tematycznych. Uczniowie ZSZ 

4 przygotowali dla kole-
gów z Czech oraz Niemiec grę 
terenową , prowadzącą 
do miejsc pamięci narodowej  
oraz  atrakcji turystycznych 
Opola. Trzeba było się wykazać 
zdolnościami wokalnymi, pla-
stycznymi oraz umiejętnością 
czytania mapy i współpracy 
w grupie. Był też czas na po-
znanie historii związanych 
z cmentarzem komunalnym 
przy ulicy Wrocławskiej oraz 
wizytę w Alei Zasłużonych 
na cmentarzu Opole-Półwieś, 
gdzie uczniowie złożyli włas-
noręcznie przygotowane 
wieńce. Odskocznią dla trud-

nej i wymagającej  tematyki 
były rozrywkowe przerywniki. 
- Przygotowaliśmy warsztaty cu-
kiernicze, gry integracyjne i języ-
kowe, quizy, wycieczkę do zoo – 
mówi Bożena Czapska-Czoch, 
dyrektor ZSZ 4.   

Młodzież porozumiewała 
się w języku niemieckim. Organi-
zatorzy przygotowali zestaw gier 
i zabaw po niemiecku, bo  pod-
stawowym celem wymiany  
jest podnoszenie umiejętności 
językowych uczniów.   
Wymianę wsparła finansowo 
„Polsko-Niemiecka Współ-
praca Młodzieży” oraz  miasto 
Opole. 

Śladami miejsc pamięci Opolszczyzny 

Twoja Kariera


