
Uroczystoœci barbórkowe w Technikum Geologicznym w Warszawie

Ju¿ po raz trzeci w warszawskim Technikum Geolo-
giczno-Geodezyjno-Drogowym œwiêtowano tradycyjn¹
Barbórkê. Obchody Dnia Geologa zbieg³y siê z uroczysto-
œci¹ objêcia klas geologicznych patronatem naukowym
Wydzia³u Geologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Minê³o ju¿ ponad 55 lat od chwili, kiedy pierwszy uczeñ
przekroczy³ progi Technikum Geologicznego w Warszawie.
By³o to we wrzeœniu 1951 r. Przez ponad pó³ wieku istnienia
szko³a przechodzi³a ró¿ne koleje losu, zmienia³a status orga-
nizacyjny i swoje siedziby. Szczególnie nie¿yczliwe by³y
dla niej lata przemian w polskiej oœwiacie. Reforma oœwiaty
spowodowa³a, ¿e Technikum Geologiczne straci³o swoj¹
niezale¿noœæ i sta³o siê czêœci¹, jako specjalizacja, nowo-
powsta³ego Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogo-
wego. Przez kilka lat nie by³o zgody w³adz oœwiatowych na
otworzenie klasy o profilu geologicznym. A¿ wreszcie, w
roku szkolnym 2007/2008, pojawili siê w progach szko³y
nowi adepci pragn¹cy uzyskaæ kwalifikacje technika geolo-
ga. Teraz mamy ju¿ trzy klasy geologiczne.

Nauka odbywa siê w systemie 4-letnim, wed³ug nowe-
go programu nauczania. Obejmuje on, oprócz tradycyj-
nych przedmiotów zawodowych, takich jak geologia,
mineralogia i petrografia, hydrogeologia i geologia in¿y-
nierska czy geologia regionalna, nowe przedmioty, np. tek-
tonikê, geochemiê œrodowiska przyrodniczego, ochronê
wody i litosfery czy programy komputerowe w geologii.

Ju¿ na samym pocz¹tku nauki nauczyciele przedmio-
tów zawodowych odnowili kontakty z Wydzia³em Geolo-
gii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziêki ¿yczliwoœci w³adz
uczelni, a szczególnie dziekana Andrzeja Koz³owskiego,
m³odzie¿ klasy geologicznej uczêszcza na lekcje muzeal-
ne, mo¿e korzystaæ z pracowni mineralogicznych, zapo-
znaje siê z nowoczesnymi metodami badañ. Ponownie
nawi¹zaliœmy tak¿e kontakty z innymi szko³ami o profilu
geologicznym, g³ównie z Zespo³em Szkó³ w Kroœnie. Orga-
nizowane przez nas konferencje dla nauczycieli przedmio-
tów zawodowych umo¿liwiaj¹ bli¿sze kontakty miêdzy
szko³ami. W tym roku spotkanie, które odby³o siê w dniach
10–11.12.2009 r. poœwiêcone by³o standardom wymagañ i
zasadom rozwi¹zywania zadañ egzaminacyjnych.

Mo¿liwoœæ spotkania i wymiany doœwiadczeñ miêdzy
nauczycielami przedmiotów zawodowych jest tak¿e wa¿na
ze wzglêdu na ró¿norodnoœæ œrodowisk szkolnych, innych
preferencji zawodowych i kulturowych. Umo¿liwia to szer-
sze spojrzenie na zagadnienie edukacji geologicznej oraz
nawi¹zywanie kontaktów pomiêdzy nauczycielami. Myœl o
reaktywowaniu w najbli¿szych latach Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy Geologicznej mo¿e stworzyæ takie mo¿liwoœci
i dla uczniów zaprzyjaŸnionych szkó³.

Szko³a pragnie kultywowaæ dawne tradycje Technikum
Geologicznego. Jedn¹ z najbardziej znanych tradycji jest

Dzieñ Geologa, czyli tradycyjna Barbórka. Uroczystoœci
Dnia Geologa, które odby³y siê w dniu Œw. Barbary 2009 r.,
zosta³y zorganizowane przez klasy: 2c i 3c.

Zaproszeni goœcie: prof. Andrzej Koz³owski — dzie-
kan Wydzia³u Geologii UW, Tomasz Lasota — doktorant
Wydzia³u Geologii UW, Micha³ Jedynak — wieloletni
nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz absolwenci
Technikum Geologicznego czuli siê jak u siebie w domu.

Uroczystoœci barbórkowe otworzy³a nauczycielka przed-
miotów zawodowych El¿bieta Laszczka. Nastêpnie prof.
Andrzej Koz³owski wrêczy³ dyrektorowi szko³y Ma³gorzacie
Augustowskiej dokument potwierdzaj¹cy objêcie klas geolo-
gicznych patronatem naukowym. Uczestnicy uroczystoœci
obejrzeli przygotowane przez uczniów klasy 2c przedstawienie
kukie³kowe, przedstawiaj¹ce legendê o œw. Kindze, racz¹c siê
domowego wypieku ciastami i innymi przysmakami.

Potem rozpoczê³y siê obrzêdy przyjmowania nowych
uczniów do grona adeptów geologii. Najpierw by³o strzy-
¿enie owieczek. Jedna z „owieczek”, Leszek Kacprzak, od
niedawna ucz¹cy w naszej szkole, ze stoickim spokojem
znosi³ zabieg „golenia”. By³o poszukiwanie z³ota w sce-
mentowanych piaskach rzecznych i nauka robienia notatek
w terenie. Odby³ siê pokaz mody geologicznej na ka¿d¹
okazjê. Nie zabrak³o przejœcia przez „niebezpieczny” i
pe³en niespodzianek labirynt „pod- ziemnych” korytarzy.
Na koniec beani z³o¿yli geologiczne œlubowanie, aby w
koñcu po skoku przez topór i po¿ywieniu siê „smakowi-
tym” kisielkiem w poczet geologów przyjêtymi zostaæ.
O przejœciu „mêk piekielnych” geologicznych otrzêsin œwiad-
czyæ bêdzie dyplom, który otrzyma³ ka¿dy z uczestników.

Mamy nadziejê, ¿e przysz³oroczne obchody Barbórki
bêd¹ jeszcze bardziej uroczyste i okaza³e oraz ¿e zgro-
madz¹ w naszej szkole wszystkie nam ¿yczliwe osoby.

Kadra nauczycieli przedmiotów zawodowych, na razie
nieliczna, organizuje wiele dodatkowych wycieczek i spo-
tkañ poza szko³¹, w celu zapoznania uczniów z geologi¹
„praktyczn¹”. Czekamy na wiosnê, aby móc rozpocz¹æ
zajêcia w terenie na obszarach dolin rzecznych, obszarach
wydmowych czy torfowiskach.

Nie ukrywamy, ¿e powsta³a jak „Feniks z popio³ów”
szko³a boryka siê z wieloma problemami. Brakuje nam
nowoczesnych pomocy naukowych, map i dokumentacji
geologicznych, na których m³odzie¿ mog³aby doskonaliæ
swoje umiejêtnoœci. Nie posiadamy odpowiednich progra-
mów komputerowych. Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szej
przysz³oœci nadrobimy te straty.

¯yczylibyœmy sobie, aby rozpoczêta w tym roku szkol-
nym nowa historia Technikum Geologicznego by³a równie
wspania³a jak ta poprzednia.

El¿bieta Laszczka
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