Nazywam się Mateusz Szemainda i chciałbym przybliżyć Wam sylwetki kilku znanych
absolwentów Technikum Mechanicznego w Opolu.
Jako pierwszego przedstawię Joachima Halupczoka. Urodził się 3 czerwca 1968 w Niwkach,
zmarł 5 lutego 1994 w Opolu. Był polskim kolarz szosowy, medalistą olimpijskim oraz mistrzem świata.
Początkowo trenował w klubie LKS Ziemia Opolska. W 1988 został powołany do kadry Polski i wraz z
drużyną wziął udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Zdobył tam srebrny medal w
drużynowym wyścigu szosowym na 100 km. Startował także w drużynie w konkurencjach torowych. 26
sierpnia 1989 Joachim Halupczok zdobył złoty medal w gronie amatorów na Mistrzostwach Świata w
kolarstwie szosowym w Francuskim mieście Chambéry. Wygrał mistrzowski wyścig z dużą przewagą
nad rywalami. Ten sukces przyniósł mu wygraną w plebiscycie "Przeglądu Sportowego" na najlepszego
sportowca Polski. W 1990r. podpisał kontrakt zawodowy i wziął udział w Mistrzostwach Świata w
Japonii. Jesienią roku 1990 wynikły problemy zdrowotne, które spowodowały, że musiał zrezygnować ze
sportu. Podejrzewano, że przyczyną problemów było nadużywanie środków dopingujących. Odmiennego
zdania jest prof. Romuald Lewicki z Zakładu Medycyny Sportowej WAM w Łodzi, który uważa, że
doniesienia na temat EPO są nieprawdziwe. Zawodnik nie miał wrodzonej ani nabytej choroby serca, a
arytmia mogła być następstwem nieleczonych infekcji dróg oddechowych. 5 lutego 1994 odbywały się
zawody piłki nożnej halowej w Opolu, na których miał on wystąpić rekreacyjnie jako bramkarz. W czasie
rozgrzewki zasłabł i stracił przytomność. Zmarł w drodze do szpitala. Został pochowany na cmentarzu w
Osowcu Śląskim.
Kolejnym absolwentem naszego Technikum Mechanicznego, którego opiszę jest Jerzy
Szczakiel. Urodził się 28 stycznia 1949r. w Grudzicach. Żużlowiec, pierwszy polski indywidualny mistrz
świata. Przez całą karierę żużlową związany z zespołem Kolejarza Opole. Sukcesy odnosił już w wieku
juniorskim – w finale mistrzostw Polski zadebiutował w 1970 roku, zajmując ósme miejsce. Rok później
w Rybniku zdobył srebrny medal Indiwidualnych Mistrzostw Polski. Także w 1971 zajął trzecie miejsce
w prestiżowym turnieju o Złoty Kask. Rok później, w 1972 w Lesznie, został młodzieżowym
wicemistrzem Polski. Jako senior nie odnosił już większych sukcesów na krajowych torach, poza drugą
lokatą w Pucharze ROW w 1974r. w Rybniku oraz zdobyciem Łańcucha Herbowego w Ostrowie w
1975r. Znacznie większe sukcesy Szczakiel odnosił na arenie międzynarodowej. Już w 1971 roku
awansował po raz pierwszy do finału Indiwidualnych Mistrzostw Świata we Göteborgu. Wystąpił także w
1973 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie, kiedy przyniósł mu największy sukces w karierze –
niespodziewanie wraz z legendarnym Nowozelandczykiem Ivanem Maugerem po 20. biegu mieli po 13
punktów. W biegu dodatkowym sędzia puścił taśmę wyjątkowo szybko i Mauger "zaspał na starcie". Na
drugim łuku drugiego okrążenia zbliżył się do Polaka i zaatakował go od wewnętrznej. Mauger upadł i
pomimo iż leżał na torze, Szczakiel kontynuował bieg i objechał ostatnie dwa okrążenia. Po tych
niecodziennych okolicznościach, został indywidualnym mistrzem świata. Ponadto Szczakiel odniósł
sukces w mistrzostwach świata par . W 1971 roku wraz z Andrzejem Wyglendą zdobył złoty medal dla
Polski. Kilkakrotnie reprezentował barwy Polski w finałach drużynowych mistrzostw świata, z czego raz

zdobył brązowy medal. Po zakończeniu kariery sportowej Szczakiel próbował swoich sił w roli trenera,
obecnie corocznie na torze w Opolu organizuje turniej żużlowy "Mistrz Świata Jerzy Szczakiel zaprasza".
Kolejnym absolwentem naszej szkoły jest Poseł na Sejm Ryszard Galla z wykształcenia
inżynier mechanik, ukończył studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu. W latach 90. był
przewodniczącym rady, następnie członkiem zarządu gminy Komprachcice. Od 1998 do 2005 zasiadał w
sejmiku opolskim, pełniąc funkcję wicemarszałka województwa (z przerwą w 2002, gdy przez kilka
miesięcy zajmował stanowisko marszałka).
W wyborach parlamentarnych w 2001 bez powodzenia kandydował do Sejmu. W wyborach w 2005 po
raz pierwszy został wybrany na posła, otrzymując 9072 głosy. W przedterminowych wyborach
parlamentarnych w 2007 ubiegał się z powodzeniem o ponowny mandat z list wyborczych Mniejszości
Niemieckiej, uzyskując w okręgu opolskim 8193 głosów. W wyborach w 2011 ponownie uzyskał
reelekcję, otrzymując 11 794 głosy.
Jest wiceprzewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, a także
m.in. honorowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Komprachcicach.
Absolwentem naszej szkoły z roku 1991 jest teraźniejszy dr hab. inż. Piotr Niesłony,technik
mechanik. Dr hab. inż. Piotr Niesłony jest profesorem Wydziału Mechanicznego Politechniki Opolskiej,
Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Niesłony odebrał w Warszawie nagrodę Prezesa
Rady Ministrów za swoją rozprawę habilitacyjną. Nagród tej rangi przyznawanych jest najwyżej 10 w
ciągu roku, dlatego też jest to wielkie wyróżnienie dla Piotra Niesłonego. Nagrody te są przekazywane
przez premiera Donalda Tuska.
Dr hab. Piotr Niesłony zajmował się opracowaniem bardziej trwałych, a co za tym idzie tańszych w
eksploatacji narzędzi używanych w obróbce skrawaniem. Trafił do konkursu, bo jego monografię
habilitacyjną uznano za wyróżniającą. Podobnie recenzowało ją kilku profesorów z Polskiej Akademii
Nauk.
Kolejnym absolwentem naszej szkoły, o którym warto wspomnieć jest Dariusz Kupis, ktory
ukończył szkołę w 2005r. Zawód wybrało za niego życie. Ojciec zmarł na jego rękach, mama ciężko
choruje, brat jest niepełnosprawny. Od zawsze opiekował się całą rodziną, wiedział, że musi być w tym
dobry, jak najlepszy, by im pomóc. To go motywowało do zdobywania umiejętności. Zaraz po maturze
poszedł pomagać osobom starszym w zakładzie opiekuńczo-leczniczym prowadzonym przez szpital
wojskowy.
Zaczął studiować pedagogikę, potem informatykę, ale dopiero gdy trafił na pielęgniarstwo w Państwowej
Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, wiedział, że to jest to. Na 140 dziewczyn było tylko 8
chłopaków. Równolegle pracował w opolskim Szpitalu Wojewódzkim na Izbie Przyjęć. Początkowo
pomagał pielęgniarkom. Teraz jest dyplomowanym pielęgniarzem.
To specyficzne miejsce. Tu trafiają wszyscy potrzebujący nagłej pomocy. Tu się robi wszystko - daje
zastrzyki, opatruje rany, gipsuje połamane kończyny, a bywa, że reanimuje. Nieraz przewija się przez
izbę sto osób w ciągu dnia, bywa, że zwożą jedną za drugą ofiary wypadków. Człowiek nawet nie ma

czasu pomyśleć, działa instynktownie, a dopiero potem przychodzi refleksja. Niepewność, czy nie można
było zrobić więcej, lepiej - to największy stres tej pracy- mówił Dariusz Kubis.
Jedno tragiczne wydarzenie Dariusz zapamiętał szczególnie dobrze. - Przywieziono 21-letniego chłopaka,
mojego rówieśnika, w bardzo ciężkim stanie. Robiliśmy wszystko, co możliwe, ale on umarł. Ojciec
chłopca, przytulając zmarłego, płakał, że nie zdążył mu powiedzieć, że go kocha.
Dariusz pracy w izbie przyjęć nie zamieniłby na żadną inną.
Na oddziale szpitalnym pomoc choremu rozłożona jest w czasie. Tu efekty widać natychmiast.
Przychodzi ktoś ze złamaną ręką, cierpi, ale za chwilę już ręka jest nastawiona, gips założony i chory
wychodzi uśmiechnięty. To największa satysfakcja - mówi Dariusz.
Zdarza się, że pacjenci zwracają się do niego "bracie". Coraz częściej chwalą też mężczyzn-pielęgniarzy,
że są delikatniejsi od kobiet i mają większe wyczucie.
Do grona neoprezbiterów diecezji opolskiej należy ks. Marek Sobotta ze Zdzieszowic również absolwent naszegoTechnikum Mechanicznego.
Urodził się 5 marca 1981 r. w Zdzieszowicach. 30 maja 2009 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp.
Alfonsa Nossola. W parafii sprawuje duszpasterską opiekę nad Liturgiczną Służbą Ołtarza ministrantami i lektorami. Jest także opiekunem Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej i III grupy
Wspólnoty Neokatechumenalnej.
Ostatnim absolwentem naszego technikum, którego przedstawie jest Ryszard Knosala. Ryszard
Knosala urodził się 8 czerwca 1949 roku w Opolu. Profesor, był rektorem Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Nysie. Związany z Politechniką Śląską w Gliwicach i Politechniką Opolską. Kandydował
do parlamentu, był posłem V kadencji Sejmu. Należy do Platformy Obywatelskiej – członek władz
regionalnych partii.
W 1974 roku ukończył studia na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Śląskiej w
Gliwicach. Doktoryzował się w roku 1981, a tytuł profesora zdobył w 1996 roku. Od 1999 do 2001 roku
pełnił funkcję doradcy do spraw gospodarczych wojewody opolskiego. W latach 2000 – 2001 był
przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody w Opolu.
W 2007 roku wystartował w wyborach senackich. Zdobył największą liczbę głosów w okręgu opolskim –
148 981 głosów. Zasiada w Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Odznaczenia i wyróżnienia Ryszarda Knosali:
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2000
- Złoty Krzyż Zasługi – 1993
- Medal Komisji Edukacji Narodowej – 1999
- Honorowy Obywatel Nysy – 2003
- Generalny Dyrektor Górniczy III st. – 1997

