
 

 

 
 
 
Zawodowy świat 
w Zespole Szkół Zawodowych im. mjra 
H. Dobrzańskiego „Hubala”                           
w Radomiu. 

 
Wydarzenia: 
 
 

Dnia 19.10.2016 Uczniowie klasy pierwszej technikum mechanicznego w ramach Radomskich 

Dni Techniki organizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich 
Oddział Radomski wspólnie z radomskim Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym 
uczestniczyli w prezentacji laboratoriów i pracowni technicznych Instytutu Budowy Maszyn Wydziału 
Mechanicznego Uniwersytetu im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się pracownia obrabiarek CNC, w której uczniowie mogli 
zobaczyć m.in.:  
- sposób projektowania części i tworzenia programu sterującego bezpośrednio na obrabiarce, 
- proces wytwarzania części na tokarce i frezarce CNC, 
- urządzenia pomiarowe i zasadę pomiaru elementów obrobionych i stanu ostrzy narzędzi 
skrawających. 
   Natomiast w laboratorium badania i pomiaru właściwości mechanicznych materiałów uczniowie 
poznali urządzenia, przeprowadzili pomiar wytrzymałościowy próbki i analizowalę otrzymanej 
charakterystyki. 
   Na  zakończenie  zaprezentowano  pracownię z militariami.  Opiekunami  byli pani M. Adamczyk i 
pan  T. Jaśkiewicz. 

https://www.facebook.com/ZSZ.im.Hubala/photos/a.354994117901199.81739.354991991234745/1201415923259010/?type=3


 
 
Dnia 10.11.2016 Uczniowie klas 1TM, 1OP, 1K, 1E i 1FL uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej 

do elektrowni ENEA WYTWARZANIE SP. Z.O.O w Świerżach Górnych .Celem wycieczki było poznanie: 
procesów wytwarzania energii elektrycznej, wykorzystanie surowców ubocznych, sposobów ochrony 
środowiska naturalnego. Organizatorami byli nauczyciele panie Ewa Adamska, Beata Kacprzak oraz 
pan Tomasz Jaśkiewicz. 
 
 
 
 

Dnia 14.11.2016 w pracowni fryzjerskiej odbył się szkolny konkurs fryzjerski " Zakręcone, 

zaplecione". W konkursie uczestniczyło 9 uczennic z klas zasadniczych i  technikum o profilu 
fryzjerskim. I miejsce zdobyła - Białas Anna z klasy 3TAF, II miejsce - Górska Nina z klasy 3f1, 
II miejsca - Kurek Olga z klasy 3F1.  
 

 

 

 



W dniu 19.10.2016 uczniowie klasy 3K wraz z opiekunami Panią Małgorzatą Dudą oraz 

Panem Dariuszem Motyką zostali zaproszeni  na Uniwersytet Technologiczno – 

Humanistyczny im. K. Puławskiego w Radomiu. Celem wycieczki było zaprezentowanie 

oferty dydaktycznej wydziału mechanicznego i przedstawienie laboratoriów Instytutu 

Eksploatacji Pojazdów i Maszyn.  Uczniowie mogli zobaczyć  między innymi pracownię 

diagnostyki samochodowej, elektrotechniki, nowoczesną hamownię silnikową. Pan doktor 

Tomasz Skrzek wykonał pomiar mocy i momentu obrotowego samochodu Opel Astra na 

hamowni podwoziowej.  

 

 

 

 



 

 W dniu 18.11.2016r uczniowie klasy 1K i 2K o profilu mechanik pojazdów 

samochodowych po opieką Pana Tomasza Kamieniaka i Pana Dariusza Motyki udali się na wycieczkę do 

Centrum Targowo – Kongresowego PTAK WARSAW EXPO w Nadarzynie pod Warszawą. W dniach 18 – 

20.11.2016 odbyła się tam druga edycja najlepszych targów motoryzacyjnych w Polsce – Warsaw Moto Show. 

Impreza obfitowała w premiery najnowszych modeli samochodów, prezentacje firm ze świata motoryzacji, 

dealerów największych marek oraz spotkania z gwiazdami polskiej i światowej motoryzacji. Przyszli 

inżynierowie z uczelni technicznych w Polsce prezentowali pojazdy genialnej myśli technicznej i studenckiej 

kreatywności.  

 



 

 

 

 

 

 


