
                                                                       

VI Międzynarodowy „Robotic Tournamenr” w ZST

Już po raz szósty,  12 kwietnia 2014 r.,  Zespół  Szkół Technicznych wraz z Politechniką 

Śląską,  zorganizowały  konkurs  Robotic  Tournament.  Cykliczna  impreza  mająca  zasięg 

międzynarodowy przyciąga nie tylko profesjonalistów, ale także miłośników robotyki.  Oficjalnego 

otwarcia  dokonała  mgr  inż.  Grażyna  Kohut  –  dyrektor  ZST,  zaś  Pani  Maria  Lipińska – dyrektor 

delegatury Kuratorium Oświaty –  w swoim przemówieniu  podkreśliła  istotną rolę  łączenia  pasji  

z  wykonywanym zawodem.  Na turnieju nie zabrakło również posła  do Parlamentu  Europejskiego 

Bogdana  Marcinkiewicza  –  absolwenta  ZST  oraz  przedstawicieli  Politechniki  Śląskiej  i  Wyższej 

Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy. Ponadto „Tygiel” gościł przedstawicieli Grecji, Rumunii i Turcji, 

którzy  wraz  z  uczniami  ZST  od  niedzieli  6  kwietnia  prowadzili  warsztaty  i  wymieniali  się 

doświadczeniami  z zakresu elektroniki  i  mechatroniki  w ramach projektu Comenius  – „KAREL”. 

Ponadto szkołę odwiedzili nasi południowi sąsiedzi z Czech (Karwina, Hranica, Ostrawa) i Słowacji 

(Bratysława,  Handlova,  Koszyce),  a  także uczniowie szkół  średnich i  studenci  m.  in.  z  Gdańska, 

Łodzi, Wrocławia czy Krakowa.  Jak podkreśla dyrektor szkoły mgr inż. Grażyna Kohut, turniej nie 

miałby racji bytu bez zaangażowania przede wszystkim uczniów, którzy pod kierownictwem swoich 

nauczycieli  wcielają  w  życie  własne  pomysły.  Jednym  z  nich  jest  choćby  Paweł  Strzelczak  – 

tegoroczny  maturzysta  ZST,  uczeń  klasy  o  profilu  mechatronicznym,  który  zainicjował  wyścig 

RoboDrag Race na dystansie 12 metrów,  co było nowością nie tylko w Robotic Tournament,  ale 

również fenomenem w skali całego kraju. Obok znanych już konkurencji typu: Sumo, MicroMouse, 

LineFollower,  FreeStyle  etc.,  innowacją,  była  także  kategoria    LegoConstructor,  sprawdzająca 

precyzję  wykonania  robota  w  jak  najkrótszym  czasie.  Na  szczególną  uwagę  zasługuje  również 

prezentacja  wałbrzyskiego  „Energetyka”,  który w kategorii  Freestyle  zaprezentował  własnoręcznie 

skonstruowaną drukarkę 3D. 

Robotic Tournament jest okazją nie tylko do ujawnienia własnych pomysłów czy zawarcia 

nowych znajomości, lecz przede wszystkim rywalizacją, dzięki której można zdobyć prestiż będący 

znakomitą  przepustką  do  kariery.  Przy  okazji  staje  się  również  autopromocją,  gdyż  Dni  Otwarte 

zaowocują pozyskaniem uczniów z wyraźnie sprecyzowanym celem. 

Turniej  Robotów  stał  się  również  wyśmienitą  alternatywą   spędzenia  sobotniego 

popołudnia, gdyż odwiedziło go mnóstwo rodzin z dziećmi, wśród których z pewnością znajdują się 

przyszli  następcy    tegorocznych  uczestników.  Najmłodszych  widzów  przyciągnęła    Akademia 

Techniczna Małolata,  w której szeregach znalazł się nawet sześciolatek. Opiekun grupy przyznał,  

że  wystarczy  odrobina  dobrych  chęci,  a  satysfakcja  jest  gwarantowana.  Dzieci  uwielbiają 

majsterkować i  mimo  młodego wieku mają  już fundamentalną wiedzę z zakresu elektroniki  oraz 

wpojone  przeświadczenie  o  nieograniczonych  możliwościach  zawodu  przyszłości,  jakim  jest 

mechatronika. Specjalizują się w LegoMindstorms – klockach wyposażonych w komputery łączące się 



                                                                       

z  wszelkimi  urządzeniami  z  Bluetooth,  dzięki  czemu  sterowanie  nimi  staje  się  bajecznie  proste. 

Zdalnie sterowanych modeli i zabawek nie zabrakło na stoiskach oferujących zakupy. 

Z opinii uczestników i organizatorów wynika, że zainteresowanie Robotic Tournament jest 

ogromne, rywalizacja zawzięta,  a atmosfera i zabawa - wyjątkowe . Stali bywalcy turnieju robotów 

podkreślają, że organizacja rybnickiego konkursu stoi na najwyższym poziomie a tegoroczna edycja – 

zdaniem studentów Politechniki Opolskiej – była nawet lepsza niż we Wiedniu.
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