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Nieregularnk Techniczny

Jesteśmy grupą kreatywnych osób, nieregularnych ale technicznych!
Nasz zespół redakcyjny stanowią uczniowie kształcący się w różnych zawodach. Wśród nas są przyszli mechanicy, kolejarze, spedytorzy i twórcy reklam.
W dążeniu do doskonałości, tej wydawniczej, wspierają nas nauczyciele. Każdy szkolny dziennikarz ma możliwość napisania artykułu, przeprowadzenia

wywiadu, wspólnie opracowywany jest skład i szata graficzna pisma. Pracujemy w zespole, uzupełniamy się, a to dzięki temu, że mamy różne
zainteresowania i pasje.  Kolejne numery pisma to odzwierciedlenie naszych pomysłów. Korekty artykułów dokonują nauczyciele. Pismo w całości jest

pracą uczniów.
Nasz cel - prezentowanie różnych informacji o uczniach z naszej szkoły, czy eventach organizowanych w ZSTiO.

Zbieramy wszystkie informacje, jakie tylko możemy i przekazujemy je w przystępny sposób.
Zaczynając od opisywania naszych szkolnych profili, a kończąc na przepisach na przepyszne ciasta.

Staramy się, aby "Nieregularnik Techniczny" wychodził co miesiąc, jednak względy organizacyjne związane z rytmem pracy w szkole czasami nam w
tym trochę przeszkadzają. Dzięki wyodrębnieniu w redakcji poszczególnych działów, prace nad przygotowaniem tego pierwszego numeru przebiegły

sprawnie, choć czasem zdarzały się drobne nieporozumienia, które na szczęście udawało się szybko załagodzić. Na spotkaniach ustalaliśmy konkretne
zadania i rozdzielaliśmy je pomiędzy poszczególnych członków zespołu.

W skład "Nieregularnych technicznie" wchodzą:
Martyna Rak, Weronika Ścisłowicz

Julia Ryszka, Natalia Kaczmara
Oskar Balick, Jakub Malisz

Wiktor Matyszczak Anna Wylęgła
Nikola Biernacka, Gracjan Drozda

Sylwia Fryc
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Wycieczka z koleją w tle

W dniach 24.09-28.09.2019r. my uczniowie „kolejówki”, pod opieką pana Pawła Andrzejczyka oraz
pań Anny Rogalki i Beaty Stefanik udaliśmy się na trzydniową wycieczkę do Gdańska.

Zanim dotarliśmy do celu podróży zwiedziliśmy Kościerzynę, gdzie znajduje się Muzeum Kolejnictwa.
Tam zdobyliśmy wiedzą z dziedziny historii kolejnictwa, a przede wszystkim  jechaliśmy drezyną! 
Kolejnym przystankiem, jak przystało na kolejarzy,  była siedziba Szybkich Kolei Miejskich 
w Trójmieście. W realu sprawdzaliśmy,  jak działa dyspozytornia i wygląda WARSZTAT SKM.
Ciekawym doświadczeniem było towarzyszenie maszyniście w pracy manewrowej składu. Dzięki
uprzejmości operatora prosto spod warsztatu SKM pojechaliśmy w stronę miejsca zakwaterowania.

Ostatniego dnia odbyły się targi TRACKO, udział
w nich to główny cel tegorocznej podróży.
Odwiedziliśmy stoiska naszych patronów m.in.
Pol - Miedź Trans czy KD  oraz mieliśmy
możliwość poznania wielu innych firm,  które
działają  w branży kolejowej niekoniecznie
związanych tylko z tą dziedziną. Po tym  ostatnim
punkcie wycieczki pozostał  tylko powrót do
domów i najważniejsze... niezapomniane
wspomnienia. 

Julia Ryszka

Wycieczka z koleją w tle

Następnego dnia porównywaliśmy ogromny
warsztat SKM z  warsztatem kolejki
wąskotorowej należącym do Żuławskich Kolei
Dojazdowych. Na miejscu podziwialiśmy  wygląd
infrastruktury, wagonów czy lokomotyw, co było
dla nas niezwykłym doświadczeniem. Stamtąd
kolejka dowiozła nas pod muzeum "Stutthof".
Most znajdujący się na naszej trasie poza
sezonem turystycznym nie styka się  z brzegami
rzeki, aby umożliwić ruch statków. Tak więc żeby
umożliwić nam dotarcie do "Stutthof" musiał
zostać obrócony o 90 stopni, co nie było tak
łatwe zważając, że most ma ok. 100 lat 
i obsługuje się go ręcznie. 

W muzeum przekonaliśmy się,  jak okrutne były
realia czasów II Wojny Światowej. Aby
upamiętnić ofiary obozu znajdującego się tam
wcześniej, zapaliliśmy znicze, nadając im kształt
flagi Polski. Ostatnią atrakcją tego dnia było
zwiedzanie zamku w Malborku. Poza
podziwianiem walorów warownej budowli
krzyżackiej mieliśmy  bliskie spotkanie z duchem 
zamku, który za cel uznał niewypuszczenie nas z
zamku, ze zbyt niskim ciśnieniem. 
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Z militariami na ty           

Militaria są to wszelkiego rodzaju historyczne  i kolekcjonerski przedmioty związane z wojskiem 
i w niewielkim zakresie z dziedziną niewojskową.

Do militari zalicza się broń, sprzęt i oporządzenie oraz umundurowanie albo ich kopie lub repliki
odtworzone na podstawie źródeł historycznych.
Na broń składa się zarówno broń zaczepna jak i ochronna od najmniejszych pistoletów (broń palna
krótka i długa), karabinów, granatników, po broń artyleryjską. Militaria to również amunicja 
i oporządzenie broni. W grupie tej mieści się też broń myśliwska. Broń sieczna (biała). Sprzęt
techniczny to wszelkiego rodzaju radia, radiostacje, sprzęt saperski, medyczny i optyczny.

Umundurowanie i oporządzenie żołnierskie było ściśle związane z żołnierzem do którego należało
zarówno ubranie, które nosił, z wszelkimi naszywkami i częściami charakterystycznymi dla danej
formacji (orły,  kokardy, naramienniki, czapki, sznury, klamry), jak i  plecaki, mapniki, saperki, maski
oraz hełm. 
  
Militaria są obiektem zainteresowania zarówno kolekcjonerów prywatnych, jak i państwowych.
Państwo gromadzi i eksponuje swoje zbiory militariów w muzeach. W Polsce pokaźne zbiory
militariów zgromadziły: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum im. Orła Białego 
w Toruniu czy Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Myślę, że w tym artykule wystarczy już
informacji.

Do zobaczenia w następnym artykule. 

Wiktor Matyszczak
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 Gra Miejska IX edycja 2019/2020

24 października 2019 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
im. Witelona w Legnicy, odbyła się XI edycja Gry Miejskiej Kariera 
w Legnicy. Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach XI edycji
Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery miało formę moderowanej debaty na
temat zgodny z tegorocznym hasłem OTK - „PASJA, PROFESJA,
POWOŁANIE…”. 

Naszą szkołę reprezentowała silna drużyna z klasy 4k. Daria Wróblewska,
Piotr Gadziała, Michał Lewandowski, Sebastian Rymarczuk, Krzysztof
Rowiński odpowiadali na pytania związane z motywem przewodnim gry. 

Jedna z uczestniczek eventu Daria tak opowiada o tym dniu:
„Odpowiadaliśmy na pytania dotyczące pasji, profesji i powołania. Debata
była otwarta, każdy miał prawo głosu, wypowiadali się młodzi ludzie
(uczniowie) jak i nauczyciele. Każda teza została przyjęta z aprobatą."

Oprócz udziału w dyskusji, uczniowie mieli możliwość zaprezentowania
swoich pasji. Uczestnicy przedstawili prezentacje na temat zainteresowań,
swoje talenty ujawniali śpiewając lub grając na instrumentach. Odbyły się
też pokazy gimnastyczne. Każda z pasji była inna, ale równie fascynująca. 

Wszyscy uczestnicy Gry Miejskiej otrzymali drobne upominki”

Zachęcam do wzięcia udziału w XII edycji Gry Miejskiej . To już za rok!

Gracjan Drozda

Gra Miejska

Gra Miejska
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Zstio

Zstio

,,,



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 1 12/2019 | Strona 5 

www.juniormedia.pl Nieregularnik
Techniczny

Morsowanie jest to nie
tylko wchodzenie zimą
do jeziora czy rzeki ale
też świetna forma
spędzania czasu ze
znajomymi jak 
i rodziną. 

W Legnicy funkcjonują
dwie takie grupy. 

W sobotę 3 listopada
Morsownicy z Legnicy
oficjalnie rozpoczęli
swój sezon 
w Spalonej. 

Na otwarcie zawitała
również grupa
Średzkich morsów.
Dodatkowo zjawiła się
również druga legnicka
grupa morsów -
Legnickie Morsy. 

Sport ten ma wielu
miłośników lecz
niestety również
przeciwników
twierdzących, że nie
jest to zdrowe. 

Jednak ma on więcej
plusów niż minusów.  

Morsowanie
pozytywnie wpływa na
nasze zdrowie oraz
samopoczucie.
Redukuje masę ciała,
poprawia odporność
oraz podwyższa
poziom
antyoksydantów. 

Grupa tych ciekawych
ludzi morsuje w każdą
niedzielę o godzinie
11:00 w miejscowości
Spalona. 

Serdecznie
zapraszamy.

Oskar Balicki

Logo

Morsownicy z Legnicy

Morsownicy z Legnicy

Morsownicy i przyjaciele

Morsownicy z Legnicy

Morsownicy z Legnicy

Marcin Szkwarek

Marcin Szkwarek

Beata
Balicka

Beata

Marcin Szkwarek
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Mateuszu,
słyszałyśmy, jak
grasz na gitarze.
Chciałybyśmy, żebyś
opowiedział o swojej
pasji
naszym szkolnym
koleżankom i
kolegom, czy
zgodzisz się na
krótki wywiad.
- Nie ma problemu
- Kiedy odkryłeś, że
masz talent?
- To było
spontaniczne.
Pewnego dnia po
prostu wróciłem do
domu i
oświadczyłem
rodzicom, że
chciałbym nauczyć
się grać na gitarze.
- No dobrze, a czy
był może ktoś, kto
cię zainspirował? A
może zdarzyło się
coś, co sprawiło,
że postanowiłeś
próbować swoich sił
akurat grając na
gitarze?
- Sam nie jestem
pewien, po prostu
coś mnie natchnęło
do tego, by grać.
Zachęcało i
motywowało mnie
bardziej to, że
większość czasu
spędzałem w
towarzystwie, w
którym
muzyka była na co
dzień. Moi znajomi
grali na różnych
instrumentach lub
śpiewali.
Motywował mnie
również mój
przyjaciel, który od
początku drogi
wspierał mnie i
pomagał w
rozwoju. 
- Rozumiem,

powiedz nam, jak
długo już grasz?
- Pierwsze kroki jako
gitarzysta stawiałem
ponad 5 lat temu,
gdy próbowałem
uczyć się grać
na starej gitarze
dziadka. Przyznam
nauka na tym
instrumencie szła
bardzo opornie,
dlatego
odpuściłem
ćwiczenie do czas
zakupienia lepszego
instrumentu. Jakoś
po pół roku kupiłem
swoją pierwszą
gitarę akustyczną,
na którą musiałem
sam zarobić
pieniądze.
- No tak, nie
wszystko dostajemy
od rodziców,
czasami musimy
sami sfinansować
realizację
pasji.
- Dokładnie. 
- A ile czasu
poświęcasz na
granie?
- Przyznam
szczerze, że na
granie poświęcam
sporą ilość wolnego
czasu. Na początku
to było
jakieś 15 może 20
minut dziennie,
ponieważ palce aż
krwawiły od strun.
Sukcesywnie ten
czas się wydłużał.
Teraz staram się
poświęcać na granie
minimum godzinę,
zdarza się nawet
że ćwiczę dwie
godziny. Jednak jak
wiadomo czasami są
gorsze dni, w których
nawet ta
godzina

to utrapienie, nic nie
wychodzi i zbyt
szybko się
denerwuję, ale po
nich nastają lepsze
dni, wtedy mogę
grać nawet po 6
godzin dziennie.
- Czy zdarzały się
chwile, kiedy
chciałeś
zrezygnować z
grania?
- Wątpliwości? One
zawsze były i będą
nieodłączoną
częścią rozwijania
swoich
zainteresowań. W
moim przypadku
również się one
pojawiły, ale nie
odpuszczałem, za
bardzo zależało mi
na tym i nadal
zależy.
- Nie każdy jest
świadom tego, ile
cierpliwości trzeba
mieć do rozwijania
zainteresowań, a
więc jak dużo
cierpliwości od
ciebie wymaga
granie na gitarze?
- Jak większość pasji
gra na gitarze
wymaga sporej
cierpliwości, co
ciekawe na każdym
etapie
nauki gry, ponieważ
cały czas możemy
podnosić sobie
poprzeczkę wyżej i
postawić sobie
cele praktycznie nie
do zrealizowania,
wszystko zależy od
człowieka. Ode mnie
gra na gitarze
wymagała dość
sporo cierpliwości,
mam tę
świadomość, że
dopiero

tak naprawdę w tym
raczkuję, jednak to
ja sam postanowiłem
ćwiczyć i dlatego
dążę do osiągnięcia
perfekcji.
- Zdradź nam, czy
prezentowałeś
oficjalnie swoje
umiejętności?
-Tak, grałem na
kilkunastu
koncertach z
różnych okazji
między innymi na
akademiach
szkolnych,
koncertach
świątecznych,
wakacyjnych.
- To świetnie, że
pomimo wszystko
realizujesz się w tym
i pokazujesz swój
talent publicznie,
może i kiedyś
staniesz się sławny.
Skoro rozmawiamy o
sławie to powiedz,
czy wiążesz z tą
pasją przyszłość?
- Nie planuję, że
granie stanie się
moim przyszłym,
stałym źródłem
dochodu, ale nie
mówię
też NIE. Tak na
prawdę z czasem
zobaczę, co
przyniesie los.
- Czy w twoim domu
jest może ktoś, kto
ma podobną pasję?
- Nie, nikt nie gra na
żadnym
instrumencie,
dlatego jestem
osobą, która
postawiła sobie
poprzeczkę bardzo
wysoko, ale nie
lubię, gdy jest za
łatwo w życiu,
dlatego też granie

na gitarze jest dla
mnie czymś w stylu
rywalizacji tylko tyle,
że rywalizuję sam ze
sobą, by z
czasem stawać się
jeszcze lepszy w
tym, co robię.
- Widzę, że masz
bojowe nastawienie ,
ale to dobrze,
rozwijaj się w tym, co
lubisz. Nie
powiedziałeś jeszcze
najważniejszego,
czy chodziłeś może
do jakieś szkoły
muzycznej, czy
jesteś samoukiem?
- Przez prawie 3 lata
chodziłem do szkoły
muzycznej Yamaha
w Legnicy. Bardzo
się cieszę,
że mogłem tam
zacząć naukę. Na
pewno bardzo
pomogło mi to na
starcie, a później
odpuściłem sobie
zajęcia, by móc
uczyć się na własną
rękę, co po
posiadaniu
podstawowej
wiedzy już mnie nie
ograniczało w
żadnym stopniu.  
- Dziękuję za
poświęcony czas,
cieszę się, że
znalazłeś chwilę ,
aby opowiedzieć
nam o swoim
hobby. Czy jest
może coś, co
chciałbyś przekazać
na pożegnanie
czytelnikom?
- Tak, pamiętajcie,
że talent to nie
wszystko, a ludzie,
którzy mówią, że to
nie dla was, są
osobami, którym nie
wyszło realizowanie

pasji i próbują
spowodować, aby i
was spotkało to
samo. Dlatego
pamiętajcie, nigdy
się nie poddawajcie i
walczcie o to, czego
pragniecie.
- Dokładnie,
walczcie o swoje i
realizujcie pasje póki
możecie. Dziś
wywiadu udzielił nam
Mateusz Strzyż z
klasy 1ceg.
Dziękujemy!

Weronika Ścisłowicz
Sylwia Fryc
Anna Wylęgła

Pasjonaci z Henrykówki - Mateusz Strzyż i jego gitara
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Mateusz Strzyż

Mateusz Strzyż

Yamaha

Uczeń kl. 1ceg
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