
 

Kamil Melich –człowiek z pasją. 

Wywiad z uczniem klasy 4KT Technikum nr 4 Transportowego 

-Cześć, Kamil. Jesteśmy, co prawda uczennicami klasy pierwszej, ale wiemy, że w naszej 
szkole jest wielu uczniów posiadających liczne zainteresowania i pasje. Chciałybyśmy 
przeprowadzić z nimi serię wywiadów, aby przybliżyć szkolnej społeczności sylwetki 
tych młodych ludzi, których działalność warta jest uwagi. Bardzo się cieszymy się, że 
jako pierwszy zgodziłeś się opowiedzieć nam o swoich zainteresowaniach.  
-Będzie mi bardzo miło.  
- Może na początek powiedz nam, co skłoniło Cię do wyboru kierunku kolejowego? 
-Jestem z kolejowej rodziny. Mój tata jest maszynistą, więc z koleją miałem styczność już 
jako mały chłopiec. Od zawsze wiedziałem, że w przyszłości chcę być maszynistą. 
-Dlaczego wybrałeś akurat tę szkołę? 
-Była jedną z dwóch, które miałem do wyboru, jednak do Sosnowca miałem bliżej, skusiła 
mnie też perspektywa dogodniejszego dojazdu- dlatego właśnie ta szkoła. 
-Opowiedz nam o swojej działalności szkolnej.  
-Po przyjściu do Technikum nr 4 zostałem przez jednego z nauczycieli wytypowany do opieki 
nad naszym szkolnym parowozem. Aktywnie działałem również przy remoncie makiety 
sterowania ruchem kolejowym oraz przy budowie symulatora lokomotywy EU07.  
-A działalność pozaszkolna? 
-Działalność pozaszkolna rozpoczęła się dużo wcześniej, zanim trafiłem do Technikum 
Transportowego. W wieku 13 lat zostałem wolontariuszem w Towarzystwie Ochrony 
Zabytków Kolejnictwa i Organizacji Skansenów w Pyskowicach. Od 6 lat aktywnie 
uczestniczę w działalności tej organizacji. W tym czasie brałem udział we wszystkich 
przeprowadzanych tam remontach lokomotyw oraz wagonów. W 2013 roku przywróciliśmy 
do stanu czynnego parowóz Ty42-24 i od tego czasu zacząłem jeździć na różne „branżowe” 
imprezy.  

Jedną z nich jest na przykład odbywająca się  corocznie  na początku maja Parada Parowozów 
w Wolsztynie, która jest jednym z moich ulubionych wydarzeń tego typu. Magia tych imprez 
polega na zebraniu wielu parowozów w jednym miejscu. Już jeden parowóz jest fascynujący, 
a co dopiero kilka czy kilkanaście maszyn ustawionych obok siebie. To prawdziwy raj nie 
tylko dla miłośników parowozów, ale również samych organizatorów. Wolsztyn jest miastem 
szczególnym, bo właśnie tam znajduje się ostatnia czynna parowozownia na świecie, w której 
wszystko wygląda  jak za czasów starej kolei. Przebywając w tym miejscu korzystamy z 
historycznych urządzeń i pomieszczeń. Dodatkowo obsługujemy zabytkowe pociągi 
kursujące po pięknych liniach kolejowych Wielkopolski. 

 W ciągu roku uczestniczymy w kilkunastu wyjazdach na różne imprezy, z których większość 
ma charakter cykliczny. Najbogatszy w naszą działalność wyjazdową jest sezon letni, 
szczególnie sierpień i wrzesień. W 2016 roku w czasie czterech weekendów byliśmy kolejno 
w Chabówce, Jaworzynie Śląskiej i Wieluniu, czyli praktycznie zjeździliśmy pół Polski. 
Pozostałe miesiące w roku spędzamy głównie na pracach przy utrzymaniu terenu i 



remontowaniu kolejnych sztuk taboru. Wiele zawodowych doświadczeń zebrałem podczas 
wakacyjnej pracy w charakterze mechanika lokomotyw spalinowych. Mam też pod swoją 
opieką jedną ze skansenowych „spalinówek”. W chwili obecnej natomiast kieruję pracami 
związanymi z remontem jednego z parowozów. Praca przy nich dała mi możliwość zdobycia 
uprawnień do obsługi kotłów parowozowych. Oznacza to, że mogę być pełnoprawnym 
członkiem drużyny parowozowej. Mam nadzieję, że w niedługim czasie uda mi się poszerzyć 
swoje uprawnienia. 

 
 
-Czy to oznacza, że w 
przyszłości chciałbyś 
pracować jako 
maszynista? 
- Tak. Nie widzę dla siebie 
innej możliwości 
zatrudnienia i na pewno 
przyszłość chcę związać z 
koleją. 
-Jak uważasz, jakie 
cechy charakteru 
powinien mieć 
maszynista? 
-Przede wszystkim 
powinna cechować go 
pokora i ograniczone 
zaufanie do własnej 
wiedzy i umiejętności. Nie 
można uznać, że wszystko 
się już wie i potrafi, bo to 
może być zgubne. Na 
niektóre sytuacje nie da się 
przygotować. Nawet mając 
już za sobą wiele lat pracy, 
trzeba się ciągle rozwijać. 
Konieczne są również 
wytrwałość i cierpliwość 
oraz w pewnym sensie 
ambicja i chęć 

samodoskonalenia.  
-A co po zakończeniu szkoły? Planujesz jakieś studia? 
- Póki co nie planuję pójścia na studia. Chcę dobrze zdać maturę i rozpocząć pracę. Dwie 
kwalifikacje zawodowe, które są na kierunku Technik transportu kolejowego, dają mi 
możliwość pracy na różnych stanowiskach. Ponadto, dzięki projektowi unijnemu, 
realizowanemu w naszej szkole, od kwietnia zacznę zdobywać licencję maszynisty. To 



pierwszy, ale jakże znaczący krok na drodze do realizacji moich marzeń i szansa na dobry 
start. 
-Czy w czasie nauki w szkole odbywałeś praktyki? 
-Tak, oczywiście. W trzeciej klasie odbyłem miesięczną praktykę w zakładzie Polskich Linii 
Kolejowych. Miałem wtedy bezpośredni kontakt z prowadzeniem ruchu. Zdobyłem wówczas 
mnóstwo praktycznej wiedzy, która pomogła mi w przygotowaniach do egzaminu 
zawodowego. 
-A możemy zapytać o Twoje wyniki egzaminów zawodowych? 
- Z części teoretycznej uzyskałem wynik 70%, który uważam za satysfakcjonujący. Natomiast 
na wyniki z części praktycznej nadal czekam, ale jestem dobrej myśli.  
-To na koniec może udzielisz paru wskazówek młodszym kolegom, którzy dopiero 
zaczynają naukę na tym kierunku? 
-Na pewno trzeba systematycznie uczęszczać na zajęcia i uważnie słuchać nawet tych lekcji, 
które wydają się być nudne. Nie można lekceważyć obowiązków szkolnych. Osobom, które 
wiedzą już coś o kolei będzie łatwiej, ale są też tacy, którzy przygodę z koleją zaczynają 
właśnie w technikum. W pierwszej i drugiej klasie przekazywana jest elementarna wiedza, 
niezbędna w pracy na kolei. Wielu absolwentów to potwierdzi i myślę, że ich refleksje są 
najbardziej motywujące. 
-Bardzo dziękujemy za to, że podzieliłeś się z nami swoją pasją. Życzymy Ci pomyślnego 
ukończenia szkoły i powodzenia w realizacji zarówno osobistych jak i życiowych planów. 
Wiktoria Domagała i Aleksandra Trzeciak z klasy 1EO 
 


