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Młodzi papier nicy z Kwidzyna
Technolog Sławomir Kornaszewski w przystępny sposób omówił etapy produkcji
oraz – podczas oprowadzania – wyjaśnił zasadę działania poszczególnych urządzeń wykorzystywanych do
oczyszczania makulatury
i wytwarzania papieru na
tekturę falistą. Chętni mogli
zobaczyć z bliska m.in. linę
zanieczyszczeń tworzącą

Młodzi kwidzyńscy papiernicy wraz z opiekunkami przy ECO MP7

się w rozczyniaczu wirowym
Formowanie arkusików papieru podczas
zajęć

i zanikającą linię wodną na
sicie maszyny papierniczej.

W czerwcu przyszła pora na zdawanie egzaminów zawodowych. Uczniowie klasy IV jako ostatni podchodzili do sprawdzenia
swej wiedzy jeszcze w starej formule, natomiast trzecioklasiści
przecierali szlaki z części teoretycznej i praktycznej z pierwszej
z dwóch kwalifikacji – „A.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych”.
Szkolnictwo zawodowe przechodzi okres intensywnych zmian,
których celem jest dostosowanie go do systemu Unii Europejskiej. Całkowitej zmianie uległy od września 2012 r. podstawy
Uczniowie pod opieką p. Sławomira Kornaszewskiego obserwują linię
wodną w części sitowej MP

programowe do wszystkich zawodów, a wraz z nimi programy
nauczania. Dla każdego zawodu wyodrębniono składające się na
niego kwalifikacje, które mają lepiej dostosować kształcenie do

Obecnie szkół średnich o profilu papierniczym jest w Polsce
bardzo mało. Znajdują się m.in. w Kwidzynie i w Świeciu. Dlatego

potrzeb rynku. Konsekwencją wprowadzenia systemu kwalifikacji
są zmiany w zewnętrznych egzaminach zawodowych.

warto przybliżyć, w jakich ważnych wydarzeniach w tym, dopiero

Nowa reforma wymusiła na szkołach stworzenie pracowni,

zakończonym, roku szkolnym 2014/2015 uczestniczyli młodzi

w których uczniowie mogą się przygotowywać do egzaminu

papiernicy klas III i IV z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

praktycznego. Wyposażenie pracowni do kształcenia w zawodzie

w Kwidzynie.

technik papiernik nie jest łatwe. Wiąże się z kupnem lub zdoby-

Nauka nie polegała tylko na słuchaniu lekcji w szkolnej ławie,

ciem kosztownych specjalistycznych urządzeń laboratoryjnych

ale również na uczestniczeniu w wycieczkach zawodowych. To

wykorzystywanych w branży papierniczej. Warto podkreślić, że

dzięki nim młodzież miała okazję zobaczyć, jak w warunkach

dzięki pomocy zakładów International Paper-Kwidzyn, Arctic Paper

przemysłowych wygląda proces produkcji papieru.

Kostrzyn i dużemu zaangażowaniu uczniów udało się częściowo

W listopadzie 2014 r., dzięki życzliwości firmy Mondi Świecie,
uczniowie pod czujnym okiem p. Kamilli Bartniak i Kamili Rutkow-

przygotować sale do praktycznej nauki zawodu w szkole w Kwidzynie.

skiej, po krótkim powitaniu, przedstawieniu firmy i szkoleniu BHP,

Po licznych, męczących powtórzeniach, przygotowujących do

mogli obejrzeć plac drzewny, maszyny MP1, MP2, najnowszą ECO

egzaminu zawodowego, wycieczkach edukacyjnych i egzaminie

MP7 – „szalejącą” z prędkością dochodzącą do 1600 m/min – oraz

praktycznym, odbywającym się na początku lipca, przyszedł

laboratorium.

czas na odpoczynek, który będzie trwał dla większości do końca

W maju br. wychowankowie z opiekunami pojechali do firmy
Schumacher w Grudziądzu, by poznać proces przerobu makulatury.

388

sierpnia.
Honorata Gruszka
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