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Gabriela Kopacka 
Dyrektor szkoły 

 

 

 

 

Wstęp 

 

 

W bieżącym roku mija 50 lat od powstania Zespołu Szkół                             

w Świnoujściu. Jest to czas na zastanowienie się nie tylko nad dziejami szkoły, 

ale również nad rolą jaką odegrała nasza szkoła w historii naszego miasta. 

Dlatego też zarówno historia szkoły jak i jej znaczenie dla miasta było 

inspiracją powstania monografii szkoły, której autorem jest wieloletni 

dyrektor i nauczyciel historii Pan Tadeusz Lipiec. 

Monografia jest efektem prawie trzyletniej pracy Pana dyrektora 

Tadeusza Lipca. Kiedy po uroczystościach 45-lecia rodziły się pierwsze 

pomysły dotyczące przygotowania obchodów jubileuszowych, pojawił się 

pomysł opisania historii szkoły. W tym miejscu chciałabym złożyć serdeczne 

podziękowania Panu dyrektorowi Tadeuszowi Lipcowi oraz wszystkim moim 

nauczycielom, którzy wspólnie tworzyli monografię szkoły, a zwłaszcza Pani 

Jolancie Deląg, Pani Justynie Szyszce oraz Pani Ludmile Czapskiej.  

Podziękowania należą się również tym wszystkim, którzy pomogli w zbieraniu 

materiału dokumentacyjnego oraz w jego opracowaniu. 

Oddając w ręce czytelników książkę zdajemy sobie sprawę z faktu, iż 

nie wszyscy znajdą w niej to czego szukali. Mam nadzieję jednak, że dla 

większości będzie to wspaniała podróż po szkole, do której chodzili. Wiele 

pokoleń, które spędziły w tych murach najciekawszą cześć życia, związaną                

z kształtowaniem się osobowości, pozostawiło tutaj cząstkę siebie. Tę historię 

tysięcy młodych ludzi tworzy prawdziwy obraz szkoły, ale również tę cząstkę 

siebie pozostawili wszyscy nauczyciele oraz pracownicy administracji                        

i obsługi.  

Ponieważ historia pozwoliła mi być dyrektorem szkoły w okresie jej 
jubileuszu 50-lecia, chciałabym podziękować wszystkim moim koleżankom                    
i kolegom, którzy wspólnie ze mną od 1 września 1985 roku pracowali                         
i pracują w Zespole Szkół w Świnoujściu. Dziękuję za wspaniałą pracę, za dni 
dobre i te - czasami trochę gorsze, za codzienny uśmiech i życzliwość, za 
serdeczność i wyrozumiałość. Dziękuję za to, że byliście i jesteście ze mną. 
Również podziękowania składam zakładom pracy, z którymi szkoła 
współpracuje w zakresie kształcenia zawodowego. Bez Państwa życzliwości, 
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przychylności, otwartości na potrzeby szkoły oraz zrozumienia potrzeby 
wysokiej jakości kształcenia zawodowego, szkoła nie osiągałby tak wysokich 
efektów kształcenia.  
Mam nadzieję, iż w dalszym ciągu będziemy razem pracować i tworzyć nową     
i piękniejszą historię tej szkoły przy współudziale grona pedagogicznego, 
rodziców i uczniów. 

W mijającym 50-leciu Zespół Szkół wielokrotnie otrzymywał wsparcie                        
i pomoc ze strony władz miasta Świnoujście, szczególnie ze strony Pana 
Prezydenta Janusza Żmurkiewicza oraz Naczelnika Wydziału Edukacji Pani 
Janiny Śmiałkowskiej. Liczę, że ta współpraca w następnych leciach będzie na 
tyle owocna, iż szkoła otrzyma upragnioną i oczekiwaną salę gimnastyczną               
z boiskiem sportowym. 
Dotychczasowe osiągnięcia i sukcesy szkoły zdobyte ciężką pracą nauczycieli, 
uczniów i pracowników tej szkoły powinny znaleźć naśladowców                               
i kontynuatorów w następnych latach. 

Moim najgorętszym pragnieniem i życzeniem jest dalszy rozwój tej 
szkoły dla dobra miasta i jej mieszkańców.  

Monografie tę dedykuję wszystkim nauczycielom, pracownikom 
administracji  i obsługi, uczniom i rodzicom tej szkoły. 

Miło mi zakomunikować, iż Zespół Szkół w Świnoujściu z dniem                       
1 września 2011 r. otrzymuje nazwę Centrum Edukacji Zawodowej                                    
i Turystyki w Świnoujściu. 
      

       

Świnoujście, 06 czerwca 2011 r. 
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1. Organizacja lokalnej społeczności i polskiej państwowości 

  Wyspa Wolin i wschodnia część wyspy Uznam wraz ze Szczecinem stanowiły                    
w końcowym okresie drugiej wojny rejon strategiczny, tak militarny, jak i ekonomiczny                 
w systemie obronnym III Rzeszy. W strategii niemieckiej ziemia Wolińska stanowiła barierę 
obronną przed ewentualnym atakiem z morza na Szczecin - największe miasto Pomorza 
Zachodniego, ważny ośrodek przemysłu zbrojeniowego, duży port morski, który stanowił 
bazę operacyjną niemieckiej marynarki wojennej.  
  W końcowej fazie wojny, tak w Świnoujściu, jak i na wyspie Wolin, znajdowało się 
szereg ważnych obiektów wojskowych. W Dziwnowie był duży ośrodek lotniczy, szkoła 
pilotów, nawigatorów i radiotelegrafistów. W Wolinie funkcjonowała szkoła łączności i wojsk 
lotniczych oraz znajdowały się duże magazyny broni i różnego rodzaju amunicji.                      
W Międzyzdrojach, na tzw. Białej Górze, ulokowano oficerską szkołę pokładowej artylerii 
okrętowej. W 1942 r. w Zalesiu rozpoczęto budowę wyrzutni rakietowej, gdzie do 1945 r. 
wybudowano trzy stanowiska dla pocisków V-2. W pobliżu Lubinia produkowano cement 
najwyższej jakości, wykorzystywany w przemyśle obronnym. Koło Ognicy budowano 
tankowce i torpedy okrętowe. Na terenie Warszowa znajdowała się stocznia, w której 
produkowano trałowce. Świnoujście było największą bazą morską niemieckiej floty wojennej 
na zachodnim Bałtyku. Na przełomie 1944/45 miasto liczyło około 40 tysięcy ludności, w tym 
około 50% to żołnierze. Była to ważna baza morska Krigsmarine, gdzie stacjonowały okręty 
wszystkich klas. Tutaj mieścił się sztab i dowództwo, któremu podlegały wszystkie jednostki 
wojskowe rozmieszczone na tym terenie. W ostatnich miesiącach wojny Świnoujście oraz 
wyspa Wolin były największym szlakiem ewakuacyjnym ludności niemieckiej z Pomorza 
Zachodniego.  
  Pierwsze próby zdobycia Świnoujścia i wyspy Wolin rozpoczęły się w końcu lutego 
1945 r. Ataki lotnicze i bombardowania dezorganizowały pracę portów i baz wojskowych 
oraz wyrządzały znaczne straty w sprzęcie i ludziach. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
nalot lotnictwa alianckiego przeprowadzony 12 marca 1945 r. na rejon Świnoujścia. Miasto 
było przepełnione uchodźcami i żołnierzami. Ponad 200 samolotów w ciągu trzech godzin 
dokonało ogromu zniszczeń. Zburzono około 864 budynki (55% ogólnej ilości zabudowań)      
i zabito tysiące ludzi. Ulotka informująca o cmentarzu Golm, gdzie pochowano zabitych 
podaje: „12 marca 671 amerykańskich samolotów z ogromnym ładunkiem bomb zmieniło 
miasto w płonące piekło. Ponad 20 tys. ofiar przewieziono wozami konnymi i ciężarówkami 
na istniejący już cmentarz na Golm. Do dziś nie ustalono wiarygodnej liczby ofiar tego 
nalotu1. 16 kwietnia 1945 r. grupa samolotów angielskich zbombardowała na kanale 
krążownik niemiecki Lützow. Na skutek nalotów alianckich uległy zniszczeniu obiekty 
militarne i użyteczności publicznej, a wśród ludności utrzymywała się panika i niepewność 
jutra. Spowodowało to masową ewakuacje wojsk i ludności cywilnej w kierunku zachodnim.  
 Walki o wyzwolenie Świnoujścia i wyspy Wolin rozpoczęły się podczas operacji pomorskiej    
1 Frontu Białoruskiego. Obrona Wolina dla dowództwa niemieckiego miała ogromne 
znaczenie, ponieważ stanowił on ważny węzeł oporu systemu obronnego Dziwny, Zalewu 
Szczecińskiego i Odry. 10 marca 1945 r. na linię frontu przybyły jednostki pierwszej armii WP 
– pierwsza i druga dywizja piechoty, które przejęły od wojsk radzieckich odcinek frontu od 

                                                           

1
 Porównaj: Z dziejów Ziemi Wolińskiej, praca zbiorowa pod red. T. Białeckiego, Szczecin 1973r., str. 188.  

Golm niemiecki cmentarz wojenny, materiał informacyjny „Towarzystwa opieki nad Miejscem Pamięci Na 
Golm”. 
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Łukęcina nad Morzem Bałtyckim przez Dziwnówek do Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. 
12 marca żołnierze polscy rozpoczęli natarcie na zachód, wspierani przez oddziały radzieckie 
zdobyli Wrzosowo, a następnego dnia Dziwnówek. Wobec zdecydowanej obrony niemieckiej 
z odsieczą przybyła druga i dziewiętnasta armia 2 Frontu Białoruskiego. W ostatnim etapie 
operacji berlińskiej, 30 kwietnia 1945 r. K. Rokossowski dowódca 2 Frontu Białoruskiego 
podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do zdobycia wyspy Wolin i Uznam. 
Działania operacyjne na lądzie były powiązane z działaniami Floty Bałtyckiej w rejonie Zatoki 
Pomorskiej. W Świnoujściu uszkodzono dwa wielkie statki niemieckie „Hamburg” i „Hansa”. 
Lotnictwo Floty Bałtyckiej tylko w kwietniu zniszczyło 13 transportowców, 2 tankowce oraz 
57 U-Botów.  
  W końcu kwietnia 1945 r. wydzielono grupę kutrów na czele z kontradmirałem 
Wdowienko do blokady portu w Świnoujściu. Port blokowały też okręty podwodne, kutry                
i torpedowce pełniące służbę w zachodniej części Bałtyku. Okrążone jednostki armii 
niemieckiej na wyspach Wolin i Uznam, pozbawione pomocy dowództwa, znajdowały się       
w sytuacji bez wyjścia. 19 armia pod dowództwem gen. Romanowskiego i 2 armia 
uderzeniowa pod dowództwem Fiediuńskiego 2 Frontu Białoruskiego na przełomie kwietnia  
i maja rozpoczęły działania operacyjne zmierzające do zdobycia Świnoujścia i wyspy Wolin.    
4 maja 1945 r. zostały wyzwolone: Wolin, Korzęcin, Jarzębowo, Kodrąb, Ładzin, Mokrzyca          
i Wisełka. 5 maja, 19 armia wyzwoliła Międzyzdroje, Przytór i Ognicę. W tym samym czasie      
2 armia uderzeniowa atakowała siły niemieckie od zachodu, zdobywając Anklam                        
i Greifswald. Po sforsowaniu cieśniny Peene (Piany) wojska radzieckie otoczyły od 
południowego zachodu zgrupowania niemieckie na wyspie Uznam. W wyniku jednoczesnego 
uderzenia 2 i 19 armii radzieckiej z przeciwległych kierunków – wschodu i zachodu – 5 maja 
1945 r. Świnoujście skapitulowało i zostało zdobyte. 
  Kończąca się druga wojna światowa w Europie i klęska III Rzeszy otwierały nowe 
problemy przed koalicją antyhitlerowską, a szczególnie przed Wielką Trójką, którą tworzyły 
Stany Zjednoczone, Związek Radziecki i Anglia. Pojawiła się też sprawa polska, którą należy 
rozumieć jako walkę o niepodległe państwo, o jego granice i ustrój. Naiwnością byłoby 
sądzić, że po wojnie Polska mogłaby sama decydować o swoich granicach i ustroju wbrew 
woli mocarstw zwycięskich. Błędem byłoby, że te mocarstwa mogły same dowolnie 
decydować, tak o naszych granicach, jak i przyszłym ustroju politycznym naszego państwa. 
Dużą aktywność wykazało polskie społeczeństwo w walce o niepodległe państwo i jego 
kształt polityczny.  
  Od września 1939 r. – zgodnie z konstytucją kwietniową funkcjonował na emigracji 
rząd polski z prezydentem Władysławem Raczkiewiczem i premierem Władysławem 
Sikorskim. Jego naczelnym hasłem było organizowanie społeczeństwa polskiego do walki       
o niepodległy byt i tworzenie struktur podziemnego państwa polskiego. Rząd ten popierany 
przez PPS, SL, SN i SP, stał na stanowisku, że wschodnia granica Polski powinna opierać się na 
traktacie ryskim, a wszelkie porozumienia Niemiec i Rosji w tej sprawie należy uznać za 
bezprawne. Sprawa polska znacznie skomplikowała się od momentu, kiedy polska lewica 
stworzyła na okupowanych ziemiach Polską Partię Robotniczą, a następnie powołała organy 
władzy ludowej popierane przez Związek Radziecki. Dwa polskie ośrodki władzy                              
z przeciwstawnymi programami politycznymi i różniącym się stanowiskiem w sprawie granic 
państwa polskiego spowodowały wzrost roli zwycięskich mocarstw w podejmowaniu decyzji 
dotyczących przyszłości Polski.  
  Na pierwszym spotkaniu Wielkiej Trójki - Józefa Stalina, Franklina Delano Roosevelta     
i Winstona Churchilla w Teheranie w dniach od 28 listopada do 1 grudnia 1943 r. sprawie 
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polskiej poświęcono wiele czasu. 25 kwietnia 1943 r. po ujawnieniu zbrodni katyńskiej, Stalin 
zerwał stosunki dyplomatyczne z rządem polskim na emigracji i jednoznacznie opowiedział 
się za programem polskiej lewicy. Wydarzenie to, w ocenie premiera Anglii W. Churchilla, 
zagrażało planom przejęcia władzy w powojennej Polsce przez rząd polski w Londynie, 
zwłaszcza, że w kraju siły lewicy skoncentrowane wokół PPR zmierzały do utworzenia Rządu 
Tymczasowego. W tej sytuacji W. Churchill zaproponował, aby rząd polski w Londynie przyjął 
linię Curzona jako granicę wschodnią, co zneutralizuje obiekcje rządu ZSSR wobec polskich 
władz emigracyjnych i stanie się podstawą wznowienia stosunków polsko-radzieckich oraz 
przyczyni się do powrotu tego rządu do Warszawy. Taką koncepcję poparł F.D. Roosevelt         
i przyjął ją J. Stalin. Wielka Trójka była też jednomyślna w sprawie zachodniej granicy Polski, 
która miała przebiegać wzdłuż Odry z włączeniem do Polski Prus Wschodnich i Gdańska.       
W ten sposób sprawa granic Polski na konferencji teherańskiej w zasadzie została 
przesądzona. Decyzja ta była nie tyle rezultatem dyskusji na temat Polski, ile produktem 
koncepcji i rozwiązań związanych z bezpieczeństwem powojennej Europy.  
  Drugie spotkanie Wielkiej Trójki w dniach od 4 do 11 lutego 1945 r. w Jałcie sprawie 
polskiej poświęciło wiele czasu, bowiem walka polityczna o kształt ustrojowy państwa 
polskiego i jego usytuowanie w nowych granicach wymagało ingerencji i pomocy wielkich 
mocarstw. W momencie zbierania się konferencji jałtańskiej pozycja Związku Radzieckiego 
była silna. Sukcesy na froncie wschodnim, wielka ofensywa rozpoczęta 12 stycznia 1945 r. 
przez Armię Czerwoną dawały pewność Stalinowi zdobycia Berlina i stawiały go w głównej 
roli do rozgromienia faszyzmu. Prezydent Roosevelt odznaczał się poczuciem realizmu              
i rozumiał konieczność stosowania elastycznej taktyki wobec Rosji. Natomiast Churchill 
zajmował stanowisko bardzo twarde i nieustępliwe we wszystkich sprawach spornych ze 
Związkiem Radzieckim. Mimo wielu rozbieżności w sprawie polskiej postanowiono:  

             „W Polsce powstała nowa sytuacja na skutek jej zupełnego oswobodzenia przez                       
Armię Czerwoną. Wymaga to utworzenia tymczasowego rządu polskiego, który będzie mógł 
być oparty na szerokiej podstawie, niż było to możliwe przed niedawnym oswobodzeniem 
zachodniej Polski. Działający obecnie w Polsce Rząd Tymczasowy powinien być wobec tego 
przekształcony na szerszej podstawie demokratycznej z włączeniem przywódców 
demokratycznych z samej Polski i Polaków z zagranicy. Ten nowy rząd powinien otrzymać 
nazwę Polskiego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. … Ten Polski Tymczasowy Rząd 
Jedności Narodowej będzie miał obowiązek przeprowadzenia możliwie najprędzej wolnych     
i nieskrępowanych wyborów opartych na głosowaniu powszechnym i tajnym. W wyborach 
tych będą miały prawo wziąć udział i wystawiać kandydatów wszystkie partie demokratyczne 
i antyhitlerowskie. … Szefowie trzech rządów uważają, że wschodnia granica Polski powinna 
biec wzdłuż linii Curzona z odchyleniem od niej w pewnych okolicach o 5 do 8 kilometrów na 
korzyść Polski. Uznają oni, że Polska powinna uzyskać znaczny przyrost terytorialny na 
północy i zachodzie. Sądzą oni, że we właściwym czasie trzeba będzie zasięgnąć opinii 
nowego Polskiego Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej co do wielkości tego przyrostu 
oraz, że z ostatecznym wyznaczeniem granicy Polski należy zaczekać aż do konferencji 
pokojowej”2. 
  Uchwały jałtańskie zostały przyjęte z zadowoleniem przez obóz polskiej lewicy. 
Natomiast rząd Arciszewskiego 13 lutego 1945 r. gwałtownie zareagował, a polska prasa 
emigracyjna oskarżyła Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone o „zdradę sprawy polskiej”.        

                                                           

2
 A. Płatek, Z. Zalewski: Polska i świat w latach 1918 – 1993, Kraków 2001, str. 197 – 198. 
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28 czerwca 1945 r. w Warszawie został utworzony Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej             
z premierem Edwardem Osóbką – Morawskim i wicepremierami; Władysławem Gomułką                
i Stanisławem Mikołajczykiem. Rząd ten 10 lipca przesłał obszerne memorandum rządom 
ZSSR, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w którym stwierdzano, że jedynym dla Polski 
rozwiązaniem granicy z Niemcami to linia Odry, Nysy Łużyckiej i Bałtyku.  
  Ostatnim spotkaniem Wielkiej Trójki i ostatnią konferencją międzynarodową               
w okresie drugiej wojny była konferencja w Poczdamie od 17 lipca do 2 sierpnia 1945 r. 
Jednym z podstawowych celów konferencji było dokończenie dyskusji rozpoczętej                  
w Teheranie i kontynuowanej w Jałcie, a także podjęcie ostatecznych decyzji dotyczących 
zachodniej granicy polskiej. Za zgodą Rosji i Wielkiej Brytanii prezydent Truman zaprosił do 
Poczdamu delegację polską, która w jedenastoosobowym składzie na czele z B. Bierutem 
(prezydent) i E. Osóbką – Morawskim (premier) przybyła na obrady 23 lipca 1945 r. Delegacja 
została przyjęta przez ministrów spraw zagranicznych, gdzie Bolesław Bierut i W. Rzymowski 
przedstawili argumenty i naświetlili aspekty polityczno gospodarcze przekazania Polsce ziem 
na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej.  
  Ostateczny werdykt trzech wielkich mocarstw w tej sprawie został sformułowany w IX 
rozdziale układów poczdamskich pod datą 2 sierpnia 1945 r. Postanowienia te ostatecznie 
zamykały dyskusje nad wyznaczeniem granicy polsko – niemieckiej. H. Truman – prezydent 
USA, J. Stalin sek. gen. WKP(b) i C. Attlee – premier Wielkiej Brytanii, w sprawie zachodniej 
granicy polskiej postanowili: 
  „Zgodnie z porozumieniem w sprawie Polski osiągniętym na konferencji krymskiej 
szefowie trzech rządów rozpatrzyli opinię Rządu Tymczasowego Jedności Narodowej 
dotyczącą terytoriów na północy i zachodnie, które Polska winna otrzymać. Przewodniczący 
Krajowej Rady Narodowej i członkowie Tymczasowego Rz. Jedności Narodowej byli przyjęci 
na konferencji i w pełni przedstawili swój punkt widzenia. Szefowie trzech rządów 
potwierdzili swój pogląd, że ostateczne ustalenie granicy Polski powinno być odłożone 
do konferencji pokojowej. 
  Szefowie trzech rządów są zgodni co do tego, że zanim nastąpi ostateczne określenie 
zachodniej granicy Polski, byłe niemieckie terytoria na wschód od linii biegnącej od Morza 
Bałtyckiego bezpośrednio na zachód do Świnoujścia i stąd wzdłuż rzeki Odry do miejsca, 
gdzie wpada zachodnia Nysa i wzdłuż zachodniej Nysy do granicy Czechosłowackiej, łącznie        
z tą częścią Prus Wschodnich, która zgodnie z porozumieniem osiągniętym na niniejszej 
konferencji nie została oddana pod administrację Związkowi Socjalistycznych Republik 
Radzieckich i włączając obszar Wolnego Miasta Gdańska, powinny znajdować się pod 
zarządem państwa polskiego i pod tym względem nie powinny być uważane za część 
radzieckiej strefy okupacyjnej Niemiec”3. Tak więc Pomorze Zachodnie ze Szczecinem                   
i Świnoujściem znalazły się ostatecznie w granicach państwa polskiego. 
  W okresie kiedy trwała walka dyplomatyczna o granice i kształt przyszłej Polski, 
ofensywa zimowa wojsk radzieckich i Wojska Polskiego toczyła boje o wyzwolenie ziem 
zachodnich. W Warszawie rozpoczęto organizowanie przyjęcia tych terenów przez państwo 
polskie. Po konferencji w Teheranie i Jałcie wiedziano, że nastąpi przesunięcie granicy 
polskiej na zachód – po Odrę – ale skoro trwała jeszcze wojna, decyzja ta nie mogła przybrać 
form prawnych. Zgodnie z instrukcjami rządu radzieckiego, które regulowały sprawy zarządu 
wyzwolonymi ziemiami, bezpośrednią władzę na tych terenach sprawowali Komisarze Armii 
Czerwonej. 14 marca 1945 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę, mocą której nowo 

                                                           

3
 S. Zabiełło: O rząd i granice, W-wa 1964 r., str. 295. 
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wyzwolone tereny zachodnie podzielono na cztery okręgi administracyjne, a te z kolei na 
obwody. Na każdy okręg mianowano pełnomocnika rządu. W okręgu zachodnio – 
pomorskim pełnomocnikiem został Leonard Borkowicz, zastąpiony później przez Aleksandra 
Kaczochę – Józewskiego. Tak tworzona polska administracja na Pomorzu Zachodnim miała 
wówczas de iure charakter tymczasowy, bo nie zapadły ostateczne międzynarodowe decyzje 
o przyznaniu tych terenów Polsce. Zasadnicze uregulowanie pozycji administracji polskiej na 
Pomorzu Zachodnim nastąpiło dopiero w marcu 1945 r. W wyniku rozmów 
przeprowadzonych przez L. Borkowicza dowódca 2 Frontu Białoruskiego marszałek                 
K. Rokossowski wydał dyrektywy:  
 1) o przekazaniu przez komendantów wojennych w ciągu 10 dni całej władzy 
                   przedstawicielom administracji polskiej,  
  2) o likwidacji komend wojennych obwodów w miastach, w których stacjonują 
                    oddziały Armii Czerwonej4.  
Na mocy uchwały Rady Ministrów z 14 marca 1945 r. w okręgu zachodnio – pomorskim 
utworzono 14 obwodów, a wśród nich obwód Uznam – Wołyń, który obejmował wyspę 
Wolin i część wyspy Uznam ze Świnoujściem. Granicę zachodnią tego obwodu – na odcinku 
od Gryfina do Świnoujścia – wytyczono na podstawie umowy polskiej delegacji powołanej 
przez Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej z radzieckim dowództwem w okupowanych 
Niemczech.  
  Proces tworzenia polskiej administracji w tym obwodzie nie odbiegał od ogólnych 
zasad powoływania władzy na całym Pomorzu Zachodnim. Od wyzwolenia Świnoujścia            
i wyspy Wolin do 4 października 1945 r. władzę na tym terenie sprawowała radziecka 
komendantura, która dbała o zaopatrzenie armii, utrzymanie łączności, ochronę obiektów 
wojskowych i utrzymanie ludności niemieckiej w posłuszeństwie. Swoją władzę sprawowała 
przy pomocy urzędu landrata, któremu podporządkowani byli niemieccy burmistrzowie 
Wolina i Międzyzdrojów. W tym czasie strona polska podejmowała bezskuteczne działania 
przejęcia obwodu Uznam – Wołyń. Na początku sierpnia 1945 r. urząd pełnomocnika rządu 
na okręg Pomorza Zachodniego wysłał z Koszalina sześcioosobową grupę operacyjną na czele 
z pełnomocnikiem tego obwodu W. Matulą i jego zastępcą R. Berentem z zadaniem przejęcia 
od komendantury radzieckiej władzy w tym obwodzie. Strona radziecka podczas rozmów            
z delegacją polską zasłaniała się brakiem dyrektyw władz wojskowych i zaproponowała 
czekanie do momentu odgórnego uregulowania tej sprawy. Rozmowy polskiej grupy 
operacyjnej podjęte ponownie tuż po uchwałach poczdamskich, nie spotkały się z dobrą 
wolą strony radzieckiej. Przedstawiciele strony polskiej musieli cierpliwie czekać w Kamieniu 
Pomorskim do 21 września 1945 r., do momentu podpisania porozumienia ze stroną 
radziecką odnośnie wytyczenia granicy zachodniej obwodu Uznam – Wołyń. Po tym fakcie 
polska grupa operacyjna podjęła ponowne starania o przyjęcie wyspy Wolin i części Uznam 
ze Świnoujściem pod zarząd administracji polskiej. Pełnomocnik rządu na okręg Pomorza 
Zachodniego tak pisał do pełnomocnika rządu na obwód Uznam – Wołyń w Świnoujściu 
Władysława Matuli: „Zawiadamiam, że zgodnie z umową zawartą między mną jako 
Pełnomocnikiem Rządu RP, a Dowództwem Wojsk Sowieckich w Niemczech z dniem                   
4 października br. Wołyń i wschodnia część wyspy Uznam przechodzi pod polską 
administrację.  
  W związku z powyższym, polecam obywatelowi jako Pełnomocnikowi Rządu RP 
przejąć powyższe tereny od wojskowych władz radzieckich. Szczegółową mapę                          

                                                           

4
 Z dziejów oświaty świnoujskiej 1945 – 2005, pod red. T. Lipca, Świnoujście 2006 r., str. 9. 
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z uwidocznieniem ustalonych granic prześlę dodatkowo. O przyjęciu administracji                          
i rozpoczęciu urzędowania  należy przedłożyć mi pisemne sprawozdanie”5.  
  Natomiast Pełnomocnik Rządu W. Matula 8 października 1945 r. tak pisał do 
Pełnomocnika Okręgu Pomorza Zachodniego: „Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, że                 
w dniu 6 października 1945 r. powtórnie wyjechałem do Świnoujścia i po przeprowadzonej 
rozmowie z komendantem wojennym oraz przybyłymi delegatami ze sztabu marszałka 
Żukowa, przekazano mi obwód Wołyń (Wolin) z tym jednakże, że poza miastem 
Świnoujściem do czasu, dopóki nie otrzymają szczegółowej mapy, nie wolno zajmować nam 
żadnych obiektów. Przekazanie wspomnianego powiatu nastąpiło w dniu 6 bm.                                
o godzinie 17”6. 
  Zakres obowiązków i zadań pełnomocnika był ogromny, często przekraczający jego 
możliwości ze względu na brak kadry, środków i bezsilności wobec ogromu zadań. Problemy 
do rozwiązania to nie tylko zniszczenia wojenne, ludność niemiecka niechętna wszelkim 
przemianom ale przede wszystkim to organizacja urzędów; pełnomocnika obwodu, gmin           
i sołectw, ustalenie stanu zaludnienia, odbudowa urządzeń komunikacyjnych, organizacja 
zasiewów i aprowizacji dla osadników oraz współpraca z dowództwem Armii Czerwonej. 
Pełnomocnik miał całą władzę administracyjną, mimo to wypełnienie powyższych 
obowiązków niejednokrotnie przekraczało jego możliwości.  
  Do 13 października 1945 r. obsadzono Polakami wszystkie stanowiska burmistrzów, 
wójtów w gminach i sołtysów we wsiach. Zorganizowano siedzibę urzędu obwodowego, 
który posiadał: sekretariat, referaty; ogólno – administracyjny, społeczno – polityczny, 
wojskowy, samorządowy, karno – administracyjny, budżetowo – gospodarczy, aprowizacji, 
handlu, odbudowy, zdrowia, kultury i sztuki oraz obwodowy inspektorat straży pożarnej. 
Pełnomocnikowi podlegały również urzędy bezpośrednio niezależne: Obwodowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego, Obwodowy Komisariat Milicji Obywatelskiej, Obwodowy 
Oddział Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (PUR), Inspektorat Oświaty, Obwodowy 
Urząd Ziemski oraz Obwodowy Urząd Informacji i Propagandy. 
  29 maja 1946 r. Rada Ministrów wydała zarządzenie, na podstawie którego 
zmieniono dotychczasowe nazwy okręgów i obwodów na województwa i powiaty. 
Utworzono powiat woliński z siedzibą władz w Świnoujściu. Wiosną 1946 r. Ministerstwo 
Ziem Odzyskanych (MZO) poleciło pełnomocnikom powiatów powołanie przy każdym 
zarządzie miejskim – na okres przejściowy do wyboru rad narodowych – organu 
przygotowawczego – rad doradczych. Kompetencje tego organu sprowadzały się do 
wydawania opinii w sprawach społecznych, kontroli nad majątkiem miejskim, rozpatrywania 
i opiniowania preliminarza budżetowego oraz opiniowania zmiany nazw wiosek, osad i miast. 
Był to organ opiniodawczy i doradczy pełnomocnika obwodu. Takie organy rad doradczych – 
w marcu i kwietniu 1946 r. powołano w: Świnoujściu, Wolinie, Międzyzdrojach, Kołczewie 
i Przytorze.  
  23 sierpnia 1946 r. w Świnoujściu odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej 
Rady Narodowej. W posiedzeniu uczestniczyło 40 radnych wytypowanych przez partie 
polityczne, a zatwierdzonych przez Powiatową Komisję Porozumiewawczą Stronnictw 
Politycznych. W jesieni 1946 r. odbyły się wybory do Miejskiej Rady Narodowej                       
w Świnoujściu, Wolinie i Międzyzdrojach. Ważnym wydarzeniem w historii miasta 
Świnoujścia była wizyta delegacji państwowej na czele z B. Bierutem. 

                                                           

5
 AP Szczecin, UWS, sygn. 165 

6
 AP Szczecin, UWS, sygn. 165 
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Prezydent B. Bierut i Marszałek Polski M. Rola-Żymierski w Świnoujściu – 14.04.1946 r. 

 

Prezydent B. Bierut                     
w Świnoujściu. Od lewej 

stoją: W. Matula – 
pełnomocnik rządu na 

powiat Wolin,                                
L. Borkowicz – 

pełnomocnik rządu na 
okręg Pomorza 

Zachodniego B. Bierut – 
prezydent RP i E. Osóbka – 
Morawski – premier rządu 

 

Równocześnie z przejmowaniem władzy przez polską administrację w Świnoujściu                
i na wyspie Wolin rozpoczynał się proces – zgodnie z postanowieniami poczdamskimi – 
przesiedlania ludności niemieckiej z tych ziem do radzieckiej i brytyjskiej strefy okupacyjnej 
w Niemczech. 20 listopada 1945 r. Sojusznicza Rada Kontroli w Niemczech zatwierdziła plan 
przesiedlania Niemców z Polski, a 14 lutego 1946 r. została podpisana pomiędzy rządem 
polskim a okupacyjnymi władzami brytyjskimi umowa określająca warunki przesiedlania. 
Organizacją tego przedsięwzięcia zajmował się PUR. Po stronie Warszowa, na prawym 
brzegu Świny zlokalizowano punkt zbiorczy w barakach polskich robotników przymusowych, 
który mógł pomieścić około tysiąc przesiedleńców. Stąd transportowano Niemców do stacji 
Recław a następnie do Szczecina. W latach 1946 – 48 przesiedlono z powiatu wolińskiego 
około 12370 osób narodowości niemieckiej. W tych dwóch latach wysiedlona została 
zdecydowana większość ludności niemieckiej, pozostało jedynie około dwóch tysięcy 
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Niemców, zatrudnionych przez armię radziecką w Świnoujściu7. Jednocześnie z akcją 
przesiedlania Niemców prowadzono osadnictwo ludności polskiej na Ziemiach Odzyskanych, 
a w tym na wyspach Wolin oraz Uznam. Działalnością osadniczą zajmowały się specjalne 
instytucje i organy administracji państwowej. Koordynację tej akcji prowadził Państwowy 
Urząd Repatriacyjny. Swoją działalność PUR opierał na organizacji terenowych punktów 
etapowych. Takie punkty organizowane były w każdym powiecie w zależności od dogodnego 
połączenia komunikacyjnego. 16 października 1945 r. Okręgowy Oddział Państwowego 
Urzędu Repatriacyjnego w Szczecinie wysłał do Świnoujścia czteroosobową delegację celem 
zorganizowania na terenie obwodu Uznam – Wołyń Oddziału Obwodowego PUR. 
Zorganizowano też dwa Punkty Etapowe PUR w Świnoujściu w Wolinie. Punkt w Świnoujściu 
miał 96 miejsc noclegowych oraz kuchnię, która mogła przygotować posiłki dla 120 osób 
dziennie. W placówce tej  było zatrudnionych w 1945 r.  9 osób. Punkt w Wolinie miał 40 
miejsc noclegowych oraz kuchnię, która mogła przygotować posiłki dla 75 osób dziennie. 
Placówkę obsługiwało 8 osób. W grudniu 1945 r. w punktach repatriacyjnych oraz 
Obwodowym Oddziale PUR zatrudnione były 42 osoby. W końcu 1947 r., kiedy nastąpiło 
zmniejszenie napływu osadników, nastąpiła reorganizacja PUR. 5 grudnia 1947 r. na 
podstawie decyzji Zarządu Centralnego PUR zlikwidowano punkty etapowe  w Świnoujściu,    
a następnie w Wolinie. 1 sierpnia 1951 r. zlikwidowano placówkę PUR Świnoujściu8.  
Obwód Uznam – Wołyń a następnie powiat woliński tak, jak wszystkie powiaty przy 
zachodniej granicy Polski, był objęty osadnictwem wojskowym. Naczelne Dowództwo 
Wojska Polskiego 3 czerwca 1945 r. rozkazem nr 111 normowało tryb i zasady prowadzenia 
osadnictwa wojskowego9. Celem tego osadnictwa było: utworzenie wału polskości na 
zachodniej granicy Polski oraz zabezpieczenie bytu zdemobilizowanych żołnierzy i ich rodzin. 
24 września 1945 r. Inspektoraty Osadnictwa Wojskowego podporządkowano Ministerstwu 
Administracji Publicznej oraz powołano okręgowe i obwodowe komisje osadnictwa 
wojskowego. Instytucje te funkcjonowały do lutego 1946 r., następnie zostały zlikwidowane, 
a ich funkcje przejął PUR. Na wiosnę 1946 r. w wyniku przeprowadzonej reorganizacji na 
szczeblu centralnym całokształt spraw osadniczych przeszedł w gestię Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych, a w województwach i powiatach do wydziałów i referatów osiedleńczych. 
Zapewniło to jednolite i skuteczne kierowanie procesami osadniczymi. Tak zorganizowana 
struktura prowadziła osadnictwo Polaków w obwodzie Uznam – Wołyń, a następnie                         
w powiecie wolińskim. Pierwsza grupa Polaków, która zasiedliła wyspy Wolin i Uznam, to 
robotnicy przymusowi z okresu wojny, prawdopodobnie 150 – 200 osób10. Do czasu objęcia 
tych ziem przez polską administrację i utworzenia placówek PUR na teren obwodu przybyło 
około 500 Polaków, z tego 400 zamieszkało w Świnoujściu. Z dokumentów starostwa 
powiatu wolińskiego za lata 1945 – 48 wynika, że w miastach nie występowały trudności                 
z przydziałem mieszkań dla polskich osadników. Wysiedlanie ludności niemieckiej było 
szybsze niż napływ Polaków. Szybko rosła liczba ludności polskiej osiedlającej się w miastach. 
I tak 23 października 1945 r. osiedliło się w: Świnoujściu – 453, Wolinie – 55, Międzyzdrojach 
– 24 osadników. 31 grudnia 1946 r. mieszkało w: Świnoujściu – 2245, Wolinie – 537, 

                                                           

7
 T. Białecki: Przesiedlenie ludności niemieckiej z Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej, Poznań 

1969 r., str. 72. 
8
 S. Banasiak: Działalność osadnicza Państwowego Urzędu Repatriacyjnego na Ziemiach Odzyskanych w latach 

1945 – 47, Poznań 1963 r., str. 63. 
9
 K. Kersten: Osadnictwo wojskowe na Pomorzu Zachodnim 1945 – 47, [w] Przegląd Zachodnio – pomorski 1964 

r., nr 2.  
10

 WAP w Szczecinie, Oddział terenowy w Płotach, starostwo powiatowe wolińskie, sygn. 43. 
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Międzyzdrojach – 832, a 31 grudnia 1947 r. w Świnoujściu – 3925, Wolinie – 1050, 
Międzyzdrojach – 1727. 
           Tabela nr  1 
           Wzrost liczby ludności w powiecie wolińskim11 

Wyszczególnienie 13.10.1945 31.12.1946 31.12.1947 31.12.1948 

Świnoujście 453 2245  3995  4992 

Wolin   55   537  1050    920 

Międzyzdroje   29   832  1727  1671 

Miasta ogółem 537 3614  6772  7583 

Gmina Dargobądz   42 1039  1965  2074 

Kołczewo   60   821  1456  1553 

Przytor   33   370    761    779 

Razem na wsi 135 2230  4182  4406 

Razem w powiecie 672 5844 10954 11989 
 

  Nieco wolniej przebiegało osadnictwo wiejskie, chociaż w przeciwieństwie do miast, 
wsie powiatu wolińskiego znacznie mniej ucierpiały na skutek działań wojennych. Struktura 
rolna gospodarstw niedostosowana do potrzeb napływających osadników ograniczała 
osadnictwo wiejskie. Ponad 50% stanowiły gospodarstwa karłowate o powierzchni 0,5 do     
5 ha, a około 48% to gospodarstwa duże o powierzchni około 100 ha. Na wsiach osadnicy 
mieszkali w jednym budynku z ludnością niemiecką, w wydzielonych przez sołtysów 
pomieszczeniach. Duża liczba Niemców wrogo nastawiona do polskiej ludności zagrażała 
bezpieczeństwu osadników.  
  Wzrost zaludnienia powiatu wolińskiego ludnością polską w latach 1945 – 48 
przedstawiał się jak wykazano w tabeli nr 1.  
Największy napływ osadników na wyspę Wolin i Uznam miał miejsce w 1946 r. – 5172 oraz           
w 1947 r. – 5110. W 1948 r. nastąpiła stabilizacja ruchów migracyjnych. Zniszczenia w czasie 
wojny Świnoujścia i Wolina opóźniały ich zaludnienie, a od 1948 r. zaczęły działać przepisy 
ograniczające osiedlanie się w strefie nadgranicznej.   
   

2. Początki szkolnictwa zawodowego 

  Utworzony powiat woliński w 1946 r. obejmował ziemie i wody najbardziej wysunięte 
na północny – zachód Polski. Jego granice na zachodzie to granica z Niemcami, na północy 
Morze Bałtyckie, od wschodu granicę z sąsiednim powiatem kamieńskim wyznaczała rzeka 
Dziwna, a od południa Zalew Szczeciński. Cały obszar powiatu tworzyły wyspy: Wolin, część 
wyspy Uznam, Karsibór i inne liczne wysepki. Powierzchnia powiatu wraz z wodami wynosiła 
538 km2.  Lądowy obszar obejmował powierzchnię 306 km2  w tym:  
   - lasy i łąki – 130 km2 , 
   - ziemie orne – 135 km2, 
   - inne tereny – 41 km2.  
Przez powiat prowadził główny szlak wodny łączący Szczecin z Bałtykiem. Obszar miasta 
Świnoujścia został powiększony poprzez administracyjne przyłączenie gromad: Karsibór         

                                                           

11
 Z dziejów oświaty świnoujskiej 1945 – 2005, pod red. T. Lipca, Świnoujście 2006, str. 14. 
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1 stycznia 1960 r. i gromady Przytór 1 stycznia 1972 r.  
  W 1975 r. po przeprowadzonej reformie administracji i likwidacji powiatów, 
Świnoujście wraz z Międzyzdrojami oraz Przytorem utworzyło gminę w województwie 
szczecińskim. Oba te miasta to wyjątkowo piękne i znane ośrodki wczasowo – turystyczne,       
z historią, doświadczeniem oraz z aspiracjami do tworzenia własnych lokalnych                             
i niezależnych ośrodków gminnych. Takie działania podejmowane przez część mieszkańców 
Międzyzdrojów doprowadziły do podziału gminy Świnoujście. Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r. wyodrębniło z miasta Świnoujścia sołectwa: 
Lubiń, Wapnicę, część Wicka, obszar Wolińskiego Parku Narodowego, część Zalewu 
Szczecińskiego, tworząc na tym obszarze gminę Międzyzdroje12. Z dniem 1 stycznia 1999 r. 
weszła w życie kolejna reforma samorządowa. Świnoujście stało się powiatem grodzkim              
o powierzchni 195km2 w województwie Zachodniopomorskim13. 
  Rozwój gospodarczy powiatu był uwarunkowany wieloma czynnikami, lecz 
decydujące znaczenie miały warunki naturalne i jego położenie. 44 wyspy, Bałtyk, Zalew 
Szczeciński, sąsiedztwo z Niemcami i półwyspem Skandynawskim preferowały rozwój 
gospodarki morskiej i wczasowo – turystycznej. Ta gałąź gospodarki decydowała o rozwoju 
miasta, egzystencji mieszkańców, budownictwie, komunikacji, służbie zdrowia i oświacie. 
Obejmowała ona m.in. port, rybołówstwo, przetwory rybne, remonty statków oraz 
wypoczynek.  
  Nadbrzeża i urządzenia portowe w Świnoujściu do 1946 r. były pod administracją 
wojsk radzieckich i służyły do utrzymania łączności pomiędzy terenami okupowanymi             
w Niemczech, a państwem radzieckim. Część nadbrzeża Władysława IV została przyjęta przez 
polskie władze 5 października 1946 r. W latach 1948 – 1950 wybudowano nadbrzeże 
przeładunkowe. Wzrost obrotów polskiego handlu zagranicznego, rosnące zapotrzebowanie 
na polski węgiel w latach 60-tych spowodowały przebudowę portu handlowego                            
w Świnoujściu. Końcówka lat 60-tych to oddanie do użytku „Świnoportu II” przeznaczonego 
do eksportu węgla do Francji i Japonii. Rozwój portu to wzrost zapotrzebowania na 
wykwalifikowaną kadrę. Przed uruchomieniem „Świnoportu II” załoga portu liczyła około 300 
osób, a po jego wybudowaniu 900 pracowników.  
  Na naradzie aktywu polityczno – gospodarczego w Szczecinie w 1946 r. podjęto 
decyzję o budowie bazy rybackiej na wyspie Wolin. Budowę rozpoczęto w 1948 r. i po trzech 
latach oddano do eksploatacji Bazę Rybacką w Świnoujściu. 1 stycznia 1952 r. minister 
żeglugi powołał Przedsiębiorstwo Usług Rybackich „Odra”, które 1 stycznia 1954 r. 
przekształciło się w Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Odra” 
(PPDiUR „Odra”). Było to największe przedsiębiorstwo w mieście związane z gospodarką 
morską, które prowadziło połowy dalekomorskie i przetwórstwo rybne. W 1955 r. PPDiUR 
„Odra”, przejęło rybacką stocznię remontową, uzyskując dla posiadanej floty własne 
zaplecze remontowe. Równolegle z rozbudową kombinatu rozwijało się miasto wraz z bazą 
usługową. Na początku lat 70-tych w Odrze pracowało ponad 4200 osób, co siódmy 
mieszkaniec Świnoujścia był pracownikiem kombinatu.  
  4 sierpnia 1970 r. minister żeglugi powołał w Świnoujściu Morską Stocznię 

                                                           

12
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 3 marca 1984 r., (Dz. U z dnia               

14 marca 1984 r.). 
13

 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje administracji publicznej 
w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U nr 106, poz. 668), Ustawa z dnia 13 października 1998, Przepisy 
wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U nr 133, poz. 872). 
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Remontową (MSR). Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 stycznia 1971 r. i już                
w pierwszym roku zatrudniało około 450 ludzi, a cztery lata później pracowało tam około 
1400 pracowników. Kadry MSR tworzyli przede wszystkim pracownicy wysoko 
wykwalifikowani; technicy i inżynierowie, którzy poza pracą zawodową, swoją wiedzą                     
i doświadczeniem wspierali świnoujską oświatę zawodową.  
  Świnoujście i powiat woliński dzięki położeniu geograficznemu posiadał i posiada 
znakomite warunki wypoczynkowe i uzdrowiskowe. Środkowa część powiatu pokryta lasami 
tworzy Woliński Park Narodowy o bogatym drzewostanie i wyjątkowej faunie oraz florze. 
Wybrzeże morskie wraz z pięknymi klifami, piaszczystymi plażami, łagodnym klimatem oraz 
kurortami kąpieliskowo – uzdrowiskowymi jak: Świnoujście, Międzyzdroje, Wisełka                  
i Międzywodzie były i są ośrodkami wakacyjnego wypoczynku. Międzyzdroje w 1945 r. 
otrzymały prawa miejskie a od 1948 r. pełnią funkcję ośrodka wczasowo – kąpieliskowego.    
W Świnoujściu zaś 1 lipca 1959 r. utworzono Państwowe Przedsiębiorstwo „Uzdrowisko 
Świnoujście”, które w znaczącym stopniu wpływało na rozwój miasta i stanowiło zakład 
pracy dla wielu mieszkańców.  
  Dużą rolę w rozwoju miasta i oświaty zawodowej odegrał handel i gastronomia. Po 
wyzwoleniu Świnoujścia i powiatu funkcjonował – tak jak w innych miejscowościach – obrót 
bezpieniężny, polegający na wymianie wśród osadników artykułów konsumpcyjnych. 
Administracja polska przyjęła jako formę zaopatrzenia ludności w żywność przydział 
kartkowy, który funkcjonował do 1948 r. Pierwsze prywatne placówki handlowe powstały    
w 1946 r., zakładane w sklepach opuszczonych przez Niemców. W połowie 1946 r. tych 
placówek było około 25014 . Pierwsza spółdzielnia handlowa w Świnoujściu to Powszechna 
Spółdzielnia Spożywców otwarta 28 października 1946 r. W 1949 r. otwarto w Świnoujściu            
i Międzyzdrojach filię Hurtowni Centrali Spożywczej przemianowanej w 1953 r. na 
Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego (WPHS). W styczniu 1952 r. 
zorganizowano Wolińskie Zakłady Gastronomiczne (WZG), które przejęły większość 
restauracji i placówek żywienia. W Międzyzdrojach w 1962 r. rozpoczęła działalność 
Rejonowa Spółdzielnia Ogrodnicza (RSO). Placówki te odegrały istotną rolę w procesie 
kształcenia zawodowego uczniów na poziomie średnim i zasadniczym zawodowym.  
  Wskutek podjętej w 1958 r. uchwały nr 152 przez Radę Ministrów w sprawie 
odbudowy Świnoujścia, następuje widoczny postęp tak w rozwoju gospodarki miejskiej jak           
i wzroście ludności wiejskiej. Wiodącymi ośrodkami rolniczymi stały się powiaty: Kołczewo, 
Ładzin, Dargobądz i Przytór, gdzie w miarę szybko rozwijały się indywidualne gospodarstwa 
chłopskie produkujące na potrzeby ośrodków wczasowych. Rosła liczba ludności wiejskiej:           
w 1950 r. – 4839, w 1955 r. – 5491, w 1960 r. – 6268. Znaczna część ludności wiejskiej to 
właściciele małych gospodarstw rolnych, którzy dodatkowo podejmowali pracę w PPDiUR 
„Odra”, Stoczni oraz Porcie.  
  Poza gospodarstwami chłopskimi funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne 
(PGR): Mokrzyca Mała, Unin, Łuskowo i Chynowo, które obejmowały ponad 25% gruntów 
rolnych. Do 1956 r. w powiecie istniało 19 spółdzielni produkcyjnych. W 1960 r. założono 
rolniczą spółdzielnię produkcyjną w Ognicy, która specjalizowała się w hodowli drobiu              
i bydła. Wieś i ludność tam mieszkająca stanowiły ważny czynnik rozwoju powiatu 
wolińskiego a młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej, najczęściej kontynuowała naukę 
w zasadniczych i średnich szkołach świnoujskich – patrz tabela nr  2.  

                                                           

14
 WAP Szczecin, UWS, wydział handlu, sygn. 369, sprawozdanie Referatu Handlu Starostwa Powiatowego w 

Wolinie za grudzień 1946 r. 
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  Tabela nr 2 
  Zaludnienie powiatu wolińskiego w latach 1945 – 196515 

Rok  Ludność miejska % wiejska % 

X 1945 672 537 79,9 135 20,1 

1946 5844 3614 61,8 2230 38,2 

1947 10954 6772 61,8 4182 38,2 

1948 11989 7583 63,2 4406 36,8 

1950 13678 8839 64,6 4839 35,4 

1955 22000 16509 75,0 5491 25,0 

1960 29800 23532 79,0 6268 21,0 

1961 31237 24637 78,9 6600 21,1 

1962 32240 25740 79,8 6500 20,2 

1963 33700 27034 80,2 6666 19,8 

1965 36400 29538 81,1 6862 18,2 

 
  Równocześnie z rozwojem gospodarczym Świnoujścia i powiatu rosła sukcesywnie 
liczba ludności. W pierwszym etapie do 1950 r. trwał nieustanny ruch ludności. Następował 
odpływ Niemców na zachód oraz napływ Polaków, przesiedleńców i repatriantów. W tym 
okresie – 1945 – 1950 – liczba ludności polskiej wzrosła dziewięciokrotnie. Roczny przyrost 
ludności wyniósł przeciętnie 2500 osób. W drugim etapie – w latach 1950 – 59 – wzrost 
ludności następował poprzez znaczny przyrost naturalny. W 1950 r. stan ludności w powiecie 
wyniósł 13678 a w 1960 r. 29800. Ostatni etap od 1960 r. charakteryzował się zmniejszonym 
przyrostem naturalnym i przesuwaniem się ludności ze wsi do miast. Następuje nieznaczny 
spadek ludności wiejskiej – patrz tabela nr 2. Czynnik demograficzny odegrał istotną rolę      
w rozwoju sieci usług oraz oświaty tak na poziomie podstawowym, zasadniczym i średnim.  
  Wraz z napływem ludności polskiej na wyspy Wolin, Uznam i Karsibór już w jesieni 
1945 r. przed administracją polską obwodu Uznam – Wołyń stanęło trudne zadanie 
zorganizowania oświaty powszechnej. Tam, gdzie powstały większe skupiska ludności 
polskiej, natychmiast tworzono polskie szkoły. Należy podkreślić, że nauczyciele należeli do 
tych środowisk społeczeństwa polskiego, które w sposób spontaniczny i bezinteresowny 
podchodziło do odbudowy polskości na ziemiach zachodnich. Zasady działania szkół 
powszechnych i ich strukturę określało zarządzenie ministra oświaty z dnia 16 lipca 1945 r. 
Pierwszy inspektor szkolny Władysław Łaba powołany na to stanowisko 17 maja 1945 r. 
rozpoczął organizowanie oświaty wolińskiej. Zgodnie z okólnikiem kuratora z 26 kwietnia 
1945 r. przejął poniemieckie budynki szkolne, sporządził ewidencję polskich dzieci w wieku 
szkolnym, zatrudnił nauczycieli i rozpoczęto otwieranie szkół.  
Pierwszą Publiczną Szkołę Powszechną w Świnoujściu otwarto 9 listopada 1945 r. przy                
ul. Piastowskiej 56. Naukę rozpoczęło 4 uczniów, a kierownikiem szkoły była Marta Śliwińska. 
Dzięki zabiegom inspektora szkolnego, chętnych do pracy pedagogicznej, nie zawsze 
posiadających pełne kwalifikacje nauczycieli oraz wielu rodziców sukcesywnie otwierano 
nowe polskie szkoły: 
   - 1 kwietnia 1946 rozpoczęła pracę Publiczna Szkoła Powszechna w Wolinie, kierownik 
       Antonii Liczmański, 
   - 8 kwietnia 1946 w Dargobądzu, kierownik Brunon Dąbrowski, 

                                                           

15
 Z Dziejów Ziemi Wolińskiej, pod red. T. Białeckiego, Szczecin 1973, str. 217. 
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   - 16 maja 1946 w  Kołczewie, kierownik Zarzycki, 
   - 20 maja 1946 w Międzyzdrojach, kierownik Mieczysław Kiełczewski, 
   - 1 września 1946 w Domysłowie, kierownik Leon Marciniak, 
   - 1 września 1946 w  Przytorze, kierownik Franciszek Adamczyk,  
   - 15 listopada 1946 w Ładzinie, kierownik Eleonora Kordowicz, 
   - 1 grudnia 1947 w Łuskowie, kierownik Bronisława Osmulska,  
   - 2 września 1947 w Wisełce, kierownik Leon Marciniak,  
   - 1 września 1948 w Wapnicy, kierownik Teodor Mikołajczak, 
   - 23 stycznia 1948 w Uninie, kierownik Irena Kozłowska,  
   - 1 stycznia 1948 w Warszowie, kierownik Helena Bieńkowska. 

1 września 1948 r. w 17 szkołach powszechnych uczyło się 1164 uczniów, z tego                     
w szkołach miejskich 64516. 
  Po okresie organizowania polskich szkół powszechnych od początku lat 50-tych 
inspektor szkolny Ignacy Młodak, a następnie Zdzisław Guzik rozpoczęli zmiany obwodów 
szkolnych, które prowadziły do organizowania większej ilości pełnych siedmioklasowych 
placówek. W instrukcji Ministerstwa Oświaty na rok szkolny 1953/54, ze względu na rosnącą 
liczbę dzieci, zalecano tworzenie sieci szkół zbiorczych, aby każde dziecko mogło ukończyć 
szkołę podstawową17. Szybko rosła w powiecie wolińskim liczba pełnych szkół 
siedmioklasowych, tak w mieście, jak i na wsi, malała natomiast liczba placówek 
czteroklasowych o jednym nauczycielu – patrz tabela nr 3. 15 lipca 1961 r. Sejm PRL uchwalił 
ustawę „o rozwoju systemu oświaty i wychowania”, wprowadzając szkołę ośmioklasową18. 
W roku szkolnym 1962/63 wprowadzono nowe programy nauczania w klasach I, II, III, w roku 
1963/64 w klasach IV i V, w latach następnych w kolejnych klasach VI, VII i VIII. W roku 
szkolnym 1966/67 wprowadzono ośmioklasową szkołę podstawową. 
  Wraz ze zmianami programów i struktury szkolnictwa podstawowego rosła po 1950 r. 
liczba uczniów tych szkół w powiecie wolińskim. W roku szkolnym 1955/56 w 18 placówkach,  
93 oddziałach, 66 nauczycieli uczyło 2338 uczniów, z tego 1935 to uczniowie klas siódmych. 
Już w roku następnym liczba uczniów wzrosła do 2879, w tym uczniów klas siódmych 2588. 
W końcu lat 50-tych i na początku lat 60-tych liczba uczniów szkół podstawowych rosła          
w szybkim tempie – patrz tabela nr 3.  
  Wyż demograficzny był powodem do dumy, ale niósł wiele problemów, tak 
ekonomicznych jak i społecznych, które stawały przed władzami wszystkich szczebli i musiały 
być rozwiązane w szybkim tempie. Do najważniejszych zadań w zakresie oświaty należały: 
brak szkół i izb lekcyjnych, praca wielozmianowa, brak nauczycieli oraz miejsc w szkołach 
ponadpodstawowych dla rosnącej liczby absolwentów szkół podstawowych. Reforma 
oświatowa z 1961 r. przedłużała wprawdzie pobyt uczniów w szkole podstawowej do ośmiu 
lat, ale nie rozwiązywała trudności i problemów dalszego kształcenia na poziomie szkoły 
średniej i zasadniczej szkoły zawodowej. Rozwój gospodarczy i wyż demograficzny                  
w powiecie wolińskim stał się jedną z przyczyn tworzenia nowych szkół zawodowych, które 
miały gwarantować realizację obowiązku szkolnego oraz przygotować potrzebną kadrę                 
w gospodarce morskiej, przemyśle, handlu i usługach.  

                                                           

16
 Z dziejów oświaty świnoujskiej, op. cit. str. 19.   

17
 Zarządzenie ministra oświaty z 23 marca 1953 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 1953/54 (Dz. Urz. MO, 

nr 4, pozycja 30).  
18

 Ustawa z 15 lipca 1961 r. „O rozwoju systemu oświaty i wychowania” (Dz. U nr 32 z 1961r., pozycja 160). 
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       Tabela nr 3 
       Stan organizacyjny szkół podstawowych19 

Stopień  
organizacyjny  

szkoły 
1950/51 1955/56 1960/61 1961/62 1962/63 

1. Szkoły pełne  
siedmioklasowe Szkoły Ucz. Szkoły Ucz. Szkoły Ucz. Szkoły Ucz. Szkoły Ucz. 

- miasto 3 850 5 1654 5 4078 5 4518 7 4908 

- wieś 1 83 3 281 9 1220 9 1290 9 1315 

2. Szkoły  
niepełne  
sześcioklasowe 

Szkoły Ucz. Szkoły Ucz. Szkoły Ucz. Szkoły Ucz. Szkoły Ucz. 

- miasto 1 29 - - - - - - - - 

- wieś 13 367 10 403 7 293 7 297 7 307 

Razem 18 1329 18 2338 21 5591 21 6105 23 6530 

 

  10 sierpnia 1945 r. został powołany w Kuratorium Okręgu Szkolnego Szczecińskiego 
Wydział III Szkolnictwa zawodowego. Na kierownika tego wydziału i wizytatora mianowano 
Romualda Oszczakiewicza, którego podstawowym zadaniem było organizowanie oświaty 
zawodowej. Organizacja pracy szkół zawodowych w roku szkolnym 1945/46 została 
określona instrukcją Ministerstwa Oświaty (III – 326/45M), w której postanowiono:  

1) W roku szkolnym 1945/46 wszystkie szkoły zawodowe powinny jeszcze swą   
     organizację opierać na ustawie ustrojowej z 1932 r.  
2) Warunki przyjęcia do szkół zawodowych określają statuty i regulamin ze względu 
      jednak na warunki wojenne, granice wieku kandydata do klas pierwszych                       
      i odpowiednio do klas następnych mogą być przedłużane przez dyrekcję szkoły               
      o jeden rok, a w wypadkach wyjątkowych o dwa lata. 
3) Należy zatroszczyć się, aby w szkołach zawodowych znalazła się młodzież robotnicza 
     i   chłopska. 
4) Należy umożliwić młodzieży żeńskiej kształcenie się w zawodach uważanych dotąd 
     jako zawody wyłącznie męskie. 

W pierwszym etapie rozwoju szkolnictwa zawodowego w latach 1945 – 49 opartego na 
ustawie J. Jędrzejewicza z 1932 r. organizowano 3-letnie szkoły dokształcające, 3 - i 4 – letnie 
gimnazja zawodowe oraz 3-letnie licea zawodowe. Natomiast w okólniku ministra oświaty                   
z 19 maja 1947 r. kształcenie zawodowe miało odbywać się w następujących typach szkół: 

- Publiczne średnie szkoły zawodowe (dawniej dokształcające), 
- Szkoły przysposobienia zawodowego, 
- Gimnazja zawodowe na podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej, 
- Licea zawodowe na podbudowie gimnazjum20. 

                                                           

19
 Opracowano na podstawie: Z. Guzik, Szkoły podstawowe w powiecie wolińskim 1945 – 64, praca magisterska 

w maszynopisie. 
20

 AP Szczecin – KOSS, sygn. 156. okólnik nr 15 Ministerstwa Oświaty z 19 maja 1947 r. o organizację roku 
szkolnego w 1947/48 w szkolnictwie zawodowym. 
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 Nowe zasady pracy szkół nie uporządkowały szkolnictwa zawodowego. Pozytywnym 
skutkiem tych zmian było to, że do szkół zawodowych można było przyjmować młodzież             
o różnym stopniu przygotowania na poziomie szkoły powszechnej, często bez jej ukończenia. 
Przemianowanie publicznych szkół dokształcających zawodowych na publiczne średnie 
szkoły zawodowe umożliwiło naukę młodzieży pracującej w wieku 15 – 18 lat, jak również 
młodzieży niepracującej, która ukończyła siódmą klasę szkoły powszechnej21.  
  Na mocy ustawy z 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz 
gospodarki narodowej został utworzony Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego (CUSZ), 
którego zadaniem było powiązanie szkolnictwa zawodowego z gospodarką oraz 
przygotowanie kadr do realizacji zadań planu 6-letniego22. Jeszcze w tym roku została 
powołana Dyrekcja Okręgowa Szkolnictwa Zawodowego w Szczecinie (DOSZ), jako władza 
drugiego stopnia administracji szkolnej. Na czele DOSZ stał Bolesław Briks. Do 1956 r. 
zarządzanie i nadzór nad wszystkimi szkołami zawodowymi sprawował DOSZ, a nie kurator 
okręgu szkolnego.  
  Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego przygotował reformę uwzględniając 
wymogi zadań gospodarczych wynikających z planu 6 – letniego. Reforma ta została przyjęta 
uchwałą Prezydium Rządu 23 czerwca 1951 r. i stanowiła, że na podbudowie 
siedmioletniej szkoły podstawowej rozpoczynały działalność:                                                                                    
- 2-letnie zasadnicze szkoły zawodowe, których zadaniem było przygotowanie 
robotników i pracowników kwalifikowanych różnych specjalności,                                                                      
- 3-, lub 4-, a nawet 5-letnie technika zawodowe mające za zadanie kształcenie techników 
   dla różnych działów gospodarki (ukończenie technikum umożliwiało wstęp na wyższe 
uczelnie), 
- 2-letnie technika zawodowe po ukończeniu 9 klasy szkoły ogólnokształcącej oraz 3- i                     
    5-letnie technika dla pracujących,                                                                                                                
- szkoły majstrów mające szkolić wykwalifikowanych robotników z perspektywą pełnienia 
   funkcji mistrza,                                                                                                                                             
- 11-miesięczne szkoły przysposobienia zawodowego dla młodzieży w wieku  16 – 19 lat    
   z zadaniem praktycznego przyuczenia do zawodu23.                                                                          
 W 1956 r. rozwiązano CUSZ, a nadzór i kierownictwo nad szkolnictwem zawodowym 
przyjęło Ministerstwo Oświaty. Związane to było z dalszą modernizacją szkolnictwa 
zawodowego prowadzącego do gruntowniejszego przygotowania robotników do 
wykonywania zawodu. Efektem tego była ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. umożliwiająca 
zakładom pracy kształcenie młodzieży w cyklu 2-, 4-letnim kończącym się egzaminem24. 
Był to początek powstania przyzakładowych szkół zawodowych.  
  Ustawa z 1961 r. była pierwszym aktem prawnym, który regulował w całości sprawy 
nauczania i wychowania, tworząc całościową strukturę polskiego szkolnictwa. Na podbu-
dowie 8-klasowej szkoły podstawowej uczniowie mogli kontynuować naukę w:  

                                                           

21
 AP Szczecin – DOSZ, sygn. 75. Zasady organizacji publicznych średnich szkół zawodowych. Pismo kuratora 

Okręgu Szkolnego Szczecińskiego do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w sprawie pomocy w naborze do 
PŚSzZ.  
22

 Ustawa z 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej (DZ. U nr 7 z       
1949 r., poz. 43). 
23

 Uchwała nr 448 Prezydium Rządu z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie ustroju szkolnictwa zawodowego (MP 
nr 42 z 1951 r., poz. 776). 
24

 Ustawa z dnia 2 lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyuczeniu do określonej pracy i warunkach zatrudnienia 
młodocianych w zakładach pracy oraz wstępnym stażu pracy (DZ. U nr 45, poz. 226). 
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   - 4-letnich liceach ogólnokształcących,  
   - 4-, 5-letnich technikach i liceach zawodowych, 
   - 2-, 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych, 
   - 1- i 2-letnich przysposobienia rolniczego i szkołach przysposobienia zawodowego, 
   - 2- i 3-letnich technikach i liceach zawodowych na podbudowie zasadniczej szkoły 
zawodowej25. Od 1 września 1967 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady dokonywania 
naboru do szkół zawodowych absolwentów 8-klasowych szkół podstawowych.  
  W takich warunkach prawno – ustrojowych, demograficznych oraz rozwoju społeczno 
– gospodarczego miasta i powiatu rodziło się szkolnictwo zawodowe w Świnoujściu. 
Podstawowym zadaniem tego szkolnictwa – tak jak na całym Pomorzu Zachodnim – było 
przygotowanie kadr dla gospodarki narodowej oraz racjonalne zatrudnienie wykształconych 
fachowców zgodnie z potrzebami miasta. Jego szczególny charakter, kierunki i specjalności 
kształcenia były określone rozwojem takich dziedzin gospodarki, jak: rybołówstwo, przemysł 
stoczniowy, usługi i rolnictwo. Utrudnieniem w jego rozwoju był brak jakichkolwiek tradycji, 
które stałyby się odskocznią do budowy i kontynuacji ciągłości w funkcjonowaniu 
określonych typów szkół. Brak kadr z przygotowaniem pedagogicznym i merytorycznymi 
kwalifikacjami potrzebnymi szkolnictwu zawodowemu zmuszał władze szkolne do 
zatrudniania ludzi chętnych do pracy bez pełnych kwalifikacji do realizacji programów 
nauczania. Napływająca młodzież przybywała do szkół z kilkuletnim opóźnieniem                           
w kontynuowaniu nauki i zróżnicowanym poziomem wiedzy. Dotkliwy brak podręczników, 
bibliotek, internatów oraz warsztatów szkolnych ograniczał powstanie i rozwój szkolnictwa 
zawodowego. Władze administracyjne Świnoujścia przejęły i przekazały na cele oświatowe 
trzy budynki: przy ul. Narutowicza 10, Piastowskiej 56 i Niedziałkowskiego 2, które w pełni             
w początkowym okresie zabezpieczały potrzeby rozwoju szkolnictwa tak powszechnego jak  
i średniego.  
  Rok 1948, to rok ważny dla miasta. W tym roku rozpoczęto budowę bazy rybackiej, 
przeniesiono Rybacką Stocznię Remontową z półwyspu Mielin na Warszów, rozpoczęła 
działalność Ekspozytura Przedsiębiorstwa Spedycji Międzynarodowej „C. Hartwig”, nastąpiła 
inauguracja komunikacji towarowo – pasażerskiej ze Szwecją, PKP uruchomiło bezpośrednie 
połączenie Świnoujście – Szczecin i otwarto pierwszą szkołę zawodową w mieście. 31 grudnia 
1948 r. liczba ludności w powiecie wzrosła do 11989, z tego: w rolnictwie pracowało 1762 
osoby, w przemyśle 47, w rzemiośle 277, w transporcie 318, w handlu 492, w urzędach                  
i organizacjach społecznych 423, w rybołówstwie 246, w leśnictwie 180 i w innych za-
wodach 47626.  
  Bez analizy stanu zatrudnienia potrzeb kadrowych miasta 1 września 1948 r. otwarto 
w obiekcie przy ul. Narutowicza 10 Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Organizatorem tej 
placówki był Tadeusz Grzybek, pierwszy jej dyrektor. Szkoła ta wobec trudności                           
w nawiązywaniu współpracy ze stocznią, portem i bazą rybacką, wbrew założeniom nie stała 
się placówką kształcącą na potrzeby gospodarki morskiej. W roku szkolnym 1949/50 w trzech 
oddziałach uczyło się 70 uczniów w tym 46 chłopców i 24 dziewcząt. Pracowało 9 nauczycieli, 
z tego 4 kontraktowych i 5 dochodzących. Uczniowie kształcili się na poziomie zasadniczej 
szkoły zawodowej w specjalnościach: mechaniczno – rybackim, drzewiarsko – szkutniczym,  
oraz bieliźniarsko – krawieckim z sieciarstwem. W tym czasie funkcjonowała w Kamieniu 

                                                           

25
 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (DZ. U nr 32, poz. 160). 

26
 WAP Szczecin, OT w Płotach, sprawozdanie zbiorcze starosty za 1948 r. Starostwo Państwowe Wolińskie, 

sygn. 42. 
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Pomorskim Zasadnicza Szkoła Metalowa. W końcu sierpnia 1951 r. Wojewódzka Rada 
Narodowa w Szczecinie odebrała budynek tej szkole, a placówkę przeniesiono do 
Świnoujścia, łącząc ją z zasadniczą szkołą elektryczną, tworząc Zasadniczą Szkołę Zawodową 
– Metalowo – Elektryczną. Szkoła podlegała Dyrekcji Okręgowej Szkolenia Zawodowego                   
w Szczecinie. Była to 2-letnia zasadnicza szkoła zawodowa. Od 1 września 1951 r. w placówce 
tej były dwa kierunki kształcenia: metalowy i elektryczny oraz o specjalności: ślusarz 
metalowy, monter transformatorów, monter maszyn elektrycznych i monter aparatury 
elektrycznej. Szkołą kierowali: Grzybek, Grzegorczyk, Dembiński, Galas i Szuster. Jako 
nauczyciele pracowali: Łaszczyk, Ciszewski, Ginter, Korniak, Tan i Zygański. Klasy liczyły po 
około 30 uczniów. Przedmioty ogólnokształcące i zawodowe były realizowane na zajęciach 
lekcyjnych w ciągu trzech dni tygodnia, a w pozostałych trzech dniach odbywała się 
praktyczna nauka zawodu. Uczniowie po ukończeniu szkoły i złożeniu egzaminu końcowego 
otrzymywali świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej – patrz kopia 
świadectwa.  

 

   

               Absolwenci klasy elektrycznej w 1953 Zasadniczej Szkoły Metalowo-Elektrycznej 

Prawidłowe funkcjonowanie szkoły zawodowej w dużej mierze było zależne od warsztatów 
szkolnych. Stąd też dyrektor, nauczyciele i uczniowie tej szkoły z ogromną energią przystąpili 
do ich organizacji. Pierwsze warsztaty mechaniczne wyposażone  w najprostsze urządzenia 
zorganizowano na terenie szkoły. Praktyczną naukę zawodu w tych warsztatach odbywali 
uczniowie klas pierwszych. Nad prawidłowym przebiegiem praktyk czuwali instruktorzy 
zatrudnieni przez szkołę. Uczniowie klas drugich odbywali praktyki zawodowe w Rybackiej 
Stoczni Remontowej w Świnoujściu, gdzie mieli dostęp do bardziej skomplikowanych maszyn 
i urządzeń. Absolwenci najczęściej podejmowali pracę w zakładach, w których odbywali 
praktyki jako monterzy maszyn elektrycznych, bądź fachowcy od mechanizmów okrętowych. 
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Znaczna część uczniów tej szkoły rekrutowała się spoza Świnoujścia. Brak możliwości 
dojazdu z powodu słabej komunikacji stał się powodem otwarcia internatu. Chłopcy 
mieszkali w budynku szkoły na drugim piętrze w salach lekcyjnych a dziewczęta w domu vis-
a-vis szkoły. Kuchnia i stołówka była na terenie szkoły. Większość uczniów, a szczególnie 
mieszkańców internatu, otrzymywała stypendia. W 1954 r. szkoła została zlikwidowana.  
  Od połowy lat 50-tych następuje dynamiczny rozwój gospodarki morskiej na Pomorzu 
Zachodnim w tym i w Świnoujściu. Rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę. Na 
spotkaniu w Ośrodku Szkolenia Kadr Morskich w Szczecinie z udziałem przedstawicieli 
miasta; J. Markiewicza, J. Hebla, K. Szczoczarza i W. Rusakiewicza przyjęto wniosek                       
o utworzenie w Świnoujściu zasadniczej szkoły zawodowej. Na mocy zarządzenia 
Ministerstwa Żeglugi i Handlu Zagranicznego nr 45 z dnia 4 kwietnia 1960 r. powołano 
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Zasadniczą Szkołę Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu, której siedzibą został budynek 
przy ul. Piastowskiej 56. Nadzór nad szkołą miało Ministerstwo Żeglugi, które finansowało tę 
placówkę i określało zasady kształcenia młodzieży w specjalnościach: rybak morski, 
nawigator i mechanik. Uczniowie byli przyjmowani po ukończeniu szkoły podstawowej                   
i zdaniu egzaminu wstępnego. 1 września 1960 r. odbyła się inauguracja roku szkolnego. 267 
uczniów rozpoczynało naukę w sześciu klasach pierwszych. Pierwsi absolwenci – 145 – 
opuściło szkołę w 1963 r. a następni w: 1964 – 126, 1965 – 93, 1966 – 67, 1967 – 104, 1968 – 
63, 1969 – 52, 1970 – 100. Do 1972 r. zawód rybaka dalekomorskiego i nawigatora zdobyło 
948 uczniów. Pierwszym dyrektorem szkoły był Wacław Ignatowicz.  
  1 września 1961 r. z inicjatywy PPDiUR „Odra” utworzono Przyzakładową Zasadniczą 
Szkołę Zawodową, bowiem istniało duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodach: 
fileciarz, solarz i elektromonter. Naukę w 3 klasach pierwszych rozpoczęło 60 uczniów. 
Organizatorem i pierwszym dyrektorem tej szkoły został Bogusław Kolarz. W 1976 r. 
nastąpiło połączenie Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa Morskiego z Zakładową Zasadniczą 
Szkołą Zawodową przy PPDiUR „Odra” w Zespół Szkół Rybołówstwa Morskiego                             
w Świnoujściu. Trzy lata później 1 września 1978 r. szkoła wraz z internatem przeprowadziła 
się z ul. Piastowskiej do nowych obiektów przy ul. Jana Sołtana 2. 
  Potrzeba kwalifikowanych kadr budowlanych stała się jedną z przyczyn otwarcia 
szkoły budowlanej na terenie miasta. W 1962 r. otwarto w Świnoujściu dwie szkoły 
budowlane. Jedna była Filią Zasadniczej Szkoły Budowlanej Zjednoczenia Budownictwa                
w Szczecinie. Jej organizatorem i dyrektorem został Joachim Macioszek. Szkoła mieściła się               
w budynku wczasowym „Czekoladka” przy ul. Żeromskiego i posiadała internat dla 62 
uczniów, którym kierował Leon Szczuraszek. Druga szkoła, to Filia Szkoły Budowlanej 
Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego nr 1 w Szczecinie. Ta 
placówka wraz z internatem mieściła się w budynku Ochotniczego Hufca Pracy przy               
ul. Paderewskiego nr 6 (dzisiejszy gmach sądu), kierował nią Witold Rusakiewicz. 1 września 
1963 r. obie szkoły zostały połączone i utworzono Zasadniczą Szkołę Budowlaną dla 
Pracujących Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Mieszkaniowego nr 1, Filia                  
w Świnoujściu przy ul. Paderewskiego nr 6. Dyrektorem szkoły został W. Rusakiewicz,                  
a kierownikiem internatu L. Szczuraszek. Do klasy pierwszej przyjęto 135 uczniów, a ogółem                
w szkole uczyło się 172 w specjalnościach: malarz, murarz, stolarz, tynkarz, monter 
wewnętrznej instalacji budowlanej. W internacie zamieszkało 60 uczniów. Nadmorskie 
Przedsiębiorstwo Budowlane wybudowało nowy obiekt przy ul. Gdyńskiej 26 wraz                           
z internatem na potrzeby szkoły, który został przekazany do użytku w maju 1967 r.                    
1 września 1967 r. dyrektorem szkoły został Zbigniew Wesołowski. W szkole było                          
8 oddziałów, gdzie pracowało 12 nauczycieli, a w internacie na 175 miejsc zamieszkało 155 
wychowanków. W 1970 r. szkołę przejęło Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Ogólnego nr 1 w Szczecinie. W 1983 r. szkołę zlikwidowano, a budynek przekazano 
Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1 w Świnoujściu.  
  W 1965 r. powstał w Świnoujściu Zakład Doskonalenia Zawodowego (ZDZ), który był 
Filią Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie. Już 1 września 1965 r. 
otwarto Przyzakładową Szkołę Zasadniczą ZDZ. W pierwszych latach zajęcia teoretyczne              
i praktyczne odbywały się w obiekcie ZDZ przy ul. Okólnej. Od 1 września 1971 r. szkoła 
otrzymała własny budynek. Współtwórcami zakładu i szkoły byli: Joachim Macioszek, 
Sławomir Zacharewicz i Jerzy Skutecki. Obowiązki dyrektora szkoły w latach 1965 – 72 pełnili 
kolejno: J. Macioszek i Halina Siewko.  
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Tabela nr 4 
Początki szkół zawodowych w Świnoujściu27 

Lp. Nazwa szkoły Adres 
Data 

powstania 
Ilość 
kl. I 

Specjalność 
Ilość 
ucz. 

Dyrektor 

1. 
Publiczna 
Średnia Szkoła 
Zawodowa 

ul. Narutowicza 10 IX 1948 3 
- mechanik,  
- drzewiarz, 
- sieciarz  

70 
Tadeusz 
Grzybek 

2. 

Zasadnicza 
 Szkoła 
Rybołówstwa 
Morskiego 

ul. Piastowska 56 1 IX 1960 6 

- rybak 
 morski, 
- nawigator, 
- mechanik 

267 
Wacław 

Ignatowicz 

3. 

Filia 
Szczecińskiego 
Technikum 
Handlowego 
nr 9 

ul. Niedziałkowskiego  2 1 IX 1961 1 - handel 47 
Zdzisław 

Podkowski 

4. 

Przyzakładowa 
Szkoła 
Zawodowa PP
DiUR „Odra” 

ul. Leśna 2 1 IX 1961 3 

- fileciarz, 
- elektro-
monter, 
- solarz 

60 
Bogusław 

Kolarz 

5. 

Filia 
Szczecińskiego 
Technikum 
Zawodowego 
dla 
Pracujących 

ul. Niedziałkowskiego  2 1 IX 1961 1 - handel 57 
Bogusław 

Kolarz 

6. 

Filia  
Technikum 
Ekonomiczne-
go dla 
Pracujących 

ul. Niedziałkowskiego 2 1 IX 1963 1 - mechanik 49 
Zdzisław 

Podkowski 

7. 
Zasadnicza  
Szkoła 
Budowlana  

ul. Paderewskiego 6 1 IX 1963 3 
- murarz, 
- tynkarz, 
- malarz 

135 
Witold 

Rusakiewicz 

8. 
Zasadnicza  
Szkoła 
Zawodowa 

ul. Niedziałkowskiego  2 1 IX 1963 4 

- sprze-
dawca, 
- kucharz, 
- kelner 

170 
Zdzisław 

Guzik 

9. 

Przyzakładowa 
Szkoła 
Zawodowa - 
ZOZ 

ul. Okólna 1 IX 1965 2 
- elektro-
mechanik 

65 
Joachim 

Macioszek 

10
. 

 
Zasadnicza   
Szkoła 
Zawodowa – 
MSR 

ul. Leśna 2 1 IX 1968 3 

- mechanik 
maszyn i 
urządzeń 
okrętowych, 
- elektro-
mechanik 

120 
Gerard 
Wenta 

 
Szkoła kształciła w zawodach: ślusarz, tokarz, monter i elektromechanik. Do 1972 r. zakład 
wykształcił na poziomie zasadniczej szkoły 122 monterów oraz 110 elektromechaników.                                                                                                                       

                                                           

27
 Opracowano na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwach szkół. 
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Najpóźniej otwarto szkołę, która miała przygotować kadry do pracy w Morskiej Stoczni 
Remontowej. 1 września 1968 r. utworzono trzy oddziały stoczniowe przy Zasadniczej Szkole 
Zawodowej PPDiUR „Odra”. W takich warunkach pod dyrekcją B. Kolarza kształcono kadry na 
potrzeby stoczni. W 1970 r. przeniesiono oddziały stoczniowe do wyremontowanego obiektu 
po Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Buczka (obecnie Norweskiej). Zarządzeniem nr 63 
Ministerstwa Żeglugi w dniu 2 sierpnia 1971 utworzono od 1 września tegoż roku Zasadniczą 
Szkołę Zawodową Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, która kształciła absolwentów 
8-klasowej szkoły podstawowej w zawodach: elektromonter okrętowy i mechanik maszyn                  
i urządzeń okrętowych. Pierwszym dyrektorem nowo powstałej szkoły został Gerard Wenta, 
kierownikiem warsztatów szkolnych – na terenie stoczni był – Andrzej Chojnowski,                          
a kierownikiem internatu została Jadwiga Kucharczyk. MSR finansowała działalność szkoły, 
uczniom zapewniała praktyki, a absolwentom pracę. Na początku lat 90-tych szkoła została 
zlikwidowana, a w tym obiekcie utworzono Gimnazjum nr 3.  
  Skutkiem przemian gospodarczych i demograficznych w końcu lat 50-tych, był szybki 
rozwój szkolnictwa zawodowego, szczególnie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej  
  Szkoły zawodowe miały przygotować kadry potrzebne gospodarce narodowej                      
i gwarantowały rosnącej liczbie absolwentów szkół podstawowych możliwość dalszego 
kontynuowania nauki. Zorganizowanie tak wielu specjalności kształcenia zawodowego 
wymagało tworzenia od podstaw bazy materialnej oraz zatrudnienia kadry pedagogicznej              
z pełnymi kwalifikacjami. W takich warunkach i takich okolicznościach powstała jedna                   
z największych szkół zawodowych w Świnoujściu – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 przy                
ul. Niedziałkowskiego 2.  
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1. Technikum Handlowe  

  Wyż demograficzny na początku lat 70-tych objął też Świnoujście i powiat woliński. 
Szybko rosła liczba młodzieży w szkołach podstawowych. W roku szkolnym 1959/60 wyniosła 
– 4905, a w 1961/62 – 6105 uczniów. Jedyna szkoła średnia w powiecie Liceum 
Ogólnokształcące w Świnoujściu decyzją Kuratorium miała limitowany nabór do klasy ósmej   
i tak w roku szkolnym 1959/60 do jednej klasy ósmej przyjęto 34 uczniów, w 1960/61 do 
dwóch klas ósmych przyjęto 64, a w roku następnym do dwóch klas ósmych przyjęto 91 
uczniów. Bardzo szybko narastał problem kształcenia dziewcząt po ukończeniu szkoły 
podstawowej, a ponad to w rozwijających się usługach i handlu brakowało pracowników 
księgowości ze średnim wykształceniem.  
  To – między innymi – spowodowało, że inspektor szkolny Z. Guzik wspierany przez 
Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej J. Markiewicza oraz Komitet Miejski Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) podjął działania zmierzające do utworzenia w mieście 
średniej szkoły o profilu ekonomicznym. 1 września 1961 r. Kurator Okręgu Szkolnego 
Bolesław Sadaj utworzył przy Technikum Handlowym w Szczecinie przy ul. J. Sowińskiego 
Filię Technikum Handlowego w Świnoujściu, która została zlokalizowana w budynku liceum 
przy ul. Niedziałkowskiego 2. Kierownikiem filii został dyrektor liceum Z. Podkowski,                     
a dyrektorem szkoły i filii była Mieczysława Bobako.  

        

                                Liceum Ogólnokształcące przy ul. Niedziałkowskiego 2 
  Nowy kierunek kształcenia spotkał się z ogromnym zainteresowaniem absolwentów 
szkół podstawowych, szczególnie dziewcząt. Egzamin wstępny z języka polskiego                           
i matematyki przeprowadziła komisja pod przewodnictwem Z. Podkowskiego, przyjmując do 
jednej klasy pierwszej 47 uczniów. Świadczy to o dużej ilości chętnych oraz ogromnych 
naciskach rodziców na komisję, bowiem izby lekcyjne były przystosowane do przyjęcia 30 - 
36 uczniów. Wychowawcą klasy oraz nauczycielem geografii gospodarczej i arytmetyki został 
Marian Orchel. Na 47 uczniów: 43 to dziewczęta, 25 rekrutowało się ze Świnoujścia,              
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12 z Międzyzdrojów, 3 z Wolina, a pozostałych 7 z innych miejscowości. 53% młodzieży 
rekrutowało się ze szkół podstawowych miejskich; Świnoujścia, Międzyzdrojów i Wolina.  
  Rok szkolny był podzielony na cztery okresy. Na koniec z każdego z tych okresów 
Rada Pedagogiczna (RP) dokonywała oceny wyników nauczania i wychowania. W ciągu roku 
3 uczniów zrezygnowało ze szkoły, a RP na czerwcowym posiedzeniu klasyfikowała 44,                    
z czego: 33 otrzymało promocję, 5 dopuszczono do egzaminów poprawkowych a 6 uczniów, 
pozostawiono w tej samej klasie. Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono                              
z: matematyki – 8, fizyki – 5, historii – 3 i chemii – 3 a bardzo dobrych z: w-fu – 9,                             
j. rosyjskiego – 4, liternictwa – 4, j. polskiego – 3, historii – 3. L. Jarkun i W. Romas zostali 
najlepszymi uczniami i otrzymali świadectwa z wyróżnieniem. Klasa nie sprawiała kłopotów 
wychowawczych. Na koniec roku w czterostopniowej skali ocen ze sprawowania 
wystawiono: 38 – bardzo dobrych i 6 – dobrych. Kadra pedagogiczna – w całości zatrudniona 
na części etatu przez dyrekcję w Szczecinie – rekrutowała się z etatowych nauczycieli liceum. 
Nauczyciele ci wykładali: j. polski – Z. Podkowski, j. rosyjski – S. Sikorska, j. angielski –                    
A. Zych, historia – H. Krawczak, matematyka – T. Kardasz, fizyka, chemia – J. Lipowski, 
liternictwo – Z. Gnizadowski i w-f dziewcząt M. Podkowska, a chłopców J. Sikorski.  
  W następnym roku szkolnym do klasy pierwszej 5-letniego technikum przyjęto                
72 uczniów i utworzono dwa oddziały o specjalności handel. Wychowawcami tych klas 
zostali; klasa I A J. Dachowska i I B – K. Chlebowski. Był to ważny rok w rozwoju szkoły, 
ponieważ 1 września przyjęto do pracy dwóch etatowych nauczycieli; Janinę Dachowską, 
absolwentkę Wyższej Szkoły Rolniczej, nauczycielkę towaroznawstwa i chemii oraz 
Kazimierza Chlebowskiego absolwenta Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu magistra 
matematyki. Pozostali nauczyciele – tak jak w roku ubiegłym – to kadra liceum zatrudniona 
na części etatu. Naukę w trzech klasach rozpoczęło 114 uczniów, a do końca roku dotrwało 
102. Na czerwcowej radzie klasyfikowano 102 uczniów, z czego otrzymało promocję 72,               
15 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, 5 pozostało w tych samych klasach.  
  W czerwcu 1963 r. przeprowadzono egzaminy wstępne do klasy pierwszej technikum 
i przyjęto 47 uczniów. W roku szkolnym 1963/64 w czterech klasach naukę rozpoczynało 138 
uczniów (I – 47, II A – 31, II B – 31, III – 29). 5 lutego 1964 r. odbyło się posiedzenie RP, na 
którym dokonano oceny w nauce i zachowaniu. Na 131 uczniów klasyfikowano 127, z tego 
tylko 47 było bez ocen niedostatecznych. To była surowa klasyfikacja bowiem bez ocen 
niedostatecznych było zaledwie 35,9% uczniów. Frekwencja uczniów na zajęciach lekcyjnych 
była daleka od wzorowej; klasa I – 91%, klasa II A – 88%, klasa II B – 91%, klasa III – 85%. Na 
końcowej RP sklasyfikowano 130 uczniów, z tego 90 otrzymało promocję, 26 dopuszczono do 
egzaminów poprawkowych, a 14 pozostało w tej samej klasie. 

  Tabela nr 5 

  Wyniki klasyfikacji z 23 czerwca 1964 r.
1
 

Uczniów 
Kl. Specjalność 

IX VI 

Bez 
ndst 

1 
ndst 

2 
ndst 

3 
ndst 

Poprawki Pozostało Wychowawca 

I Ogólnoekon. 47 46 27 7 5 7 12 7 R. Czub 

II A Handel 31 29 21 4 1 3 5 3 J. Dachowska 

II B Handel 31 31 26 2 - 3 2 3 K. Chlebowski 

III handel 29 24 16 5 2 1 7 1 Z. Podkowski 

  138 130 90 18 8 14 26 14  

                                                           

1
 Opracowano na podstawie księgi protokołów RP 1964-67, B-5, V-30. 
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   W klasie pierwszej tylko trzem uczniom RP pozwoliła powtarzać klasę. Za bardzo 
dobre wyniki w nauce i sprawowaniu wyróżniono: H. Dobrzyńską, J. Feretycką                                  
i  T. Grudzińskiego. Tylko sześciu uczniom obniżono oceny z zachowania. W klasie II A 
najlepsze wyniki w nauce uzyskał Z. Podębski, a sprawowanie obniżono pięciu uczniom. Klasa 
II B uzyskała najlepsze wyniki w nauce. Nagrody otrzymali: D. Skalska i A. Opas. Sprawowanie 
obniżono trzem uczniom. W klasie III jedna uczennica mogła powtórzyć klasę, czterem 
uczniom obniżono oceny ze sprawowania, a za wyniki w nauce wyróżniono: T. Małochleb                  
i Cz. Dengę. W roku szkolnym 1963/64 uczniowie technikum wyróżniali się zachowaniem, 
bowiem na 130 uczniów oceny bardzo dobre uzyskało 112, a dobre 15. 
  Zgodnie z programem nauczania technikum, klasa III odbyła czterotygodniową 
praktykę zawodową. W trzecim okresie roku szkolnego odbyło się spotkanie instruktarzowe 
uczniów i rodziców, gdzie omówiono cele, zadania i organizację praktyk. Umowy zostały 
podpisane z PSS „Społem” i MHD, gdzie w placówkach handlu detalicznego od połowy maja 
do połowy czerwca odbyły się praktyki zawodowe. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów 
zawodowych w ramach obowiązków służbowych przeprowadzali kontrolę tych praktyk,             
a wyniki tej kontroli na czerwcowym posiedzeniu oceniła Rada Pedagogiczna. Cele i zadania 
praktyk zostały w pełni zrealizowane, a młodzież i rodzice otrzymali gratulacje i pochwały.  
  1 września 1963 r. pracę w szkole rozpoczęła na pełnym etacie Rozalia Czub, która 
ukończyła Uniwersytet Jagielloński, magister filologii polskiej. Tym samym liczba etatowych 
nauczycieli wzrosła do trzech. Ponad to w technikum pracowało 16 nauczycieli 
zatrudnionych na części etatu, którzy byli pedagogami liceum, jedynie: J. Pękała, J. Serafin,   
J. Mielczarek i N. Kind, wykładowcy przedmiotów zawodowych rekrutowali się ze 
świnoujskich zakładów pracy.  
  Finanse szkoły prowadziła główna księgowa liceum Elżbieta Smolińska, sekretariat 
Alfreda Ilkowska, a Anna Czarnowska i Stanisława Cieśla były pracownikami obsługi. Wszyscy 
pracownicy administracji i obsługi byli etatowymi pracownikami liceum i dodatkowo 
zaangażowani do pracy w technikum na części etatu.  
  Z. Podkowski, kierownik filii był jednocześnie dyrektorem liceum. Obie placówki, 
którymi kierował liczyły w roku szkolnym 1963/64 12 oddziałów i 428 uczniów. To 
upoważniało dyrektora, który powoływał się na ustne uzgodnienie z kuratorem, do 
wystąpienia z wnioskiem o powołanie od 1 września 1964 r. zastępcy dyrektora szkoły. 
Wniosek został załatwiony odmownie. Ta decyzja kuratora oraz prężny rozwój technikum, 
spowodowały wystąpienie dyrektora do Kuratorium z wnioskiem o usamodzielnienie się filii       
z dniem 1 września 1964 r. Propozycja ta znalazła poparcie władz lokalnych miasta,                  
a Kuratorium przychyliło się do prośby. Tak została powołana średnia szkoła zawodowa, 
technikum handlowe, a dyrektorem tej placówki został Z. Podkowski – dyrektor liceum.       
Tym samym budynek przy ul. Niedziałkowskiego 2 stawał się zbiorowiskiem wielu szkół. Od 
1946 r. mieściło się tam liceum ogólnokształcące, które w 1952 r. przemianowano na 
Ogólnokształcącą Szkołę Stopnia Podstawowego i Licealnego TPD, a w 1956 r. nastąpiła 
zmiana nazwy na Liceum Ogólnokształcące i Szkołę Podstawową im. Mieszka I. Szkoła 
podstawowa i liceum funkcjonowały pod wspólną dyrekcją do 1962 r. 1 września nastąpił 
formalny rozdział tych placówek, ale dopiero 1 września 1964 r. szkoła podstawowa 
otrzymała własny obiekt. Ponad to w obiekcie tym mieściły się dwie szkoły dla pracujących; 
Liceum Ekonomiczne i Technikum Zawodowe oraz od 1 września 1963 r. umieszczono w tym 
obiekcie Zasadniczą Szkołę Zawodową. 1 września 1964, to ważna data w historii szkoły, 
bowiem otworzyła nowy rozdział tej placówki.  
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Dotychczasowa filia technikum 
otrzymała status samodzielnej szkoły 
jako Technikum Handlowe w Świno-
ujściu przy ul. Niedziałkowskiego 2. 
Proces ten dokonał się w dwóch 
etapach. Od 1 września szkoła w sen-
sie organizacji procesu dydaktyczno – 
wychowawczego z dyrektorem rozpo-
częła samodzielnie funkcjonowanie. 
Etap drugi od 1 stycznia 1965 r., to 
przejęcie inwentaryzacyjne majątku 
szkoły, organizacja własnej księgowo-
ści, dysponowanie własnymi środkami 
finansowymi oraz własna kadra 
dydaktyczno – wychowawcza i admi-                
nistracyjno – obsługowa.   
  Naboru do klas pierwszych 
dokonano w czerwcu 1964 r. Do 
egzaminu wstępnego przystąpiło 150 
absolwentów szkół podstawowych. 
Komisja pod przewodnictwem dyre- 
ktora przyjęła 80 uczniów tworząc 
dwie klasy pierwsze: I A – handel i I B 
– ogólnoekonomiczna.  

                                  

                             Zdzisław Podkowski 

Wychowawcami zostali J. Dachowska i T. Jasiński. W szkole było 6 oddziałów, w których we 
wrześniu uczyło się 200 uczniów. Na czerwcowej radzie sklasyfikowano 188 uczniów, z czego 
132 promowano do wyższej klasy, 31 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 23 
pozostawiono w tej samej klasie. W klasach pierwszych nie promowano 12 uczniów, z tego 
RP postanowiła, że 6 uczniów nie może powtarzać klasy pierwszej. Najlepszą klasą okazała 
się klasa IV, która w całości otrzymała promocję do klasy V. najlepszymi uczniami tej klasy 
byli: Cz. Denga i T. Małochleb. Pełnej oceny wyników nauczania dokonano na posiedzeniu 
rady 30 sierpnia 1965 r. Dyrektor Z. Podkowski tak reasumował dyskusję: „W ubiegłym roku 
szkolnym wyniki nauczania naszej pracy były bardzo słabe, a jedną z przyczyn była zbyt ostra 
klasyfikacja. Najwięcej ocen niedostatecznych było z j. polskiego – 25, matematyki – 25 i 
historii – 23. Dobre wyniki nauczania osiągnęli: Sobiech i T. Jasiński”.2  
  Od nowego roku szkolnego pracę w technikum rozpoczęli jako pełnoetatowi 
nauczyciele: Zofia Kuszyńska, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, wydział ekonomiczny 
oraz Tadeusz Jasiński magister geografii, absolwent WSP Gdańsk. Tym samym liczba 
etatowych nauczycieli wzrosła do pięciu. Pozostali nauczyciele pracowali na części etatu               
i rekrutowali się z kadry liceum oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Plan nauczania 
technikum handlowego grupował przedmioty nauczania w następujące działy:  

                                                           

2
 Protokoły RP 1964-67, B-50, V-30. 
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   A – zajęcia praktyczne.  
   B – zawodowe: ekonomika  handlu, księgowość przedsiębiorstw handlowych, 
          towaroznawstwo, ekonomia polityczna, geografia gospodarcza, arytmetyka 
          gospodarcza, liternictwo, reklama, biurowość i korespondencja, pisanie na maszynie. 
   C – pomocnicze: matematyka, fizyka, chemia i higiena pracy. 
   D – ogólnokształcące: j. polski, j. rosyjski, j. niemiecki, w-f, przysposobienie wojskowe, 
           lekcje  wychowawcze – patrz plan nauczania.  
  Najwięcej trudności i kłopotów nastręczało obsadzanie przedmiotów zawodowych. 
Liczba godzin była zbyt mała, aby zatrudnić etatowych nauczycieli, sięgano więc po 
fachowców z zakładów pracy. Zajęcia lekcyjne odbywały się przed południem w godzinach 
pracy zakładów, z których rekrutowali się dochodzący nauczyciele, stąd dyrektorzy tych 
zakładów wyrażali zgodę na dodatkową pracę swoich pracowników.  
  W technikum działały organizacje młodzieżowe, którymi opiekowali się:  
   - R. Czub – samorząd szkolny, 
   - Z. Kuszyńska – Szkolna Kasa Oszczędności (SKO), 
   - T. Jasiński – Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej (TPPR) i Szkolny Fundusz 
   Odbudowy Stolicy (SFOS).  
W ramach zajęć pozalekcyjnych były prowadzone: chór szkolny – E. Szłapak, SKS – I. Krygier, 
koło chemiczne – J. Lipowski i koło plastyczne – Cz. Hinc. Andrzej Wroński w ramach sześciu 
godzin prowadził bibliotekę szkolną technikum, która liczyła 196 woluminów.  
  Od trzeciego roku istnienia technikum dyrektor szkoły zdobywał nowe doświadczenie 
w zakresie współpracy z zakładami, w których uczniowie klas III i IV odbywali 
czterotygodniowe praktyki zawodowe. Przewodnim celem była pełna realizacja programu 
praktyk zawodowych, dobra organizacja i prawidłowy nadzór pedagogiczny. W roku 
szkolnym 1964/65 uczniowie klas III odbyli praktyki zawodowe w placówkach handlu 
detalicznego w: MHD – 22 uczniów i PSS – 30 uczniów. Kierownikami praktyk byli w MHD – 
Jadwiga Banach, a w PSS – Klara Krasińska. Uczniowie klas IV praktyki odbywali m. in.                  
w hurtowniach i magazynach Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Spożywczego                   
i Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczej. Umowy o odbycie praktyk oraz harmonogram ich 
przebiegu ustalała szkoła z zakładami pracy. Odpowiedzialnymi za prawidłowy przebieg 
praktyk ze strony szkoły byli: Z. Kuszyńska, J. Pękała i K. Chlebowski. Na czerwcowej radzie 
dokonano oceny przebiegu praktyk na podstawie sprawozdania złożonego przez J. Pękałę. 
Przyjęto, że cele i zadania zostały w pełni zrealizowane, a wszyscy uczniowie uzyskali 
pozytywne oceny.  
  W drugim roku działalności samodzielnego Technikum Handlowego w siedmiu 
oddziałach kształciło się 244 uczniów. Do dwóch klas pierwszych przyjęto 82 uczniów; klasa          
I A - wych. J. Dzienis – 41 uczniów i klasa I B - wych. W. Zwierzyński – 41 uczniów. Do końca 
roku szkolnego dotrwało 233 uczniów. Na czerwcowej radzie dokonano klasyfikacji                        
i promowania. Na 233 uczniów, promocję otrzymało 163, do egzaminów poprawkowych 
dopuszczono 49, a 21 uczniów nie otrzymało promocji. Świadectwa z wyróżnieniem 
otrzymali:  
   - I A, wych. J. Dzienis: J. Stefaniak, E. Sotek, W. Szymańska, 
   - I B, wych. W. Zwierzyński: J. Żurek, T. Banak, A. Muraczewska, 
   - II A, wych. J. Dachowska: H. Ptasznik, K. Pawęska, 
   - II B, wych.  T. Jasiński: H. Nawrocka, G. Brzeskowska, 
   - III, wych. R. Czub: H. Dobrzyńska, T. Grudziński, 
   - IV, wych. K. Chlebowski: D. Skalska, H. Juchniewicz, A. Opas, 
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   - V, wych. Z. Podkowski: Cz. Denga, T. Małochleb. 
Przy ocenie i podsumowaniu pracy dydaktycznej szkoły dyrektor mocno podkreślił 
konieczność wnikliwszej oceny pracy ucznia szczególnie przy ocenie niedostatecznej                      
i zaproponował też prowadzenie lekcji otwartych szczególnie przez doświadczonych 
nauczycieli.  
  W maju 1966 r. w Technikum Handlowym odbył się pierwszy egzamin dojrzałości.        
1 września 1961 r. naukę w klasie pierwszej rozpoczęło 47 uczniów, z tego tylko 19 ukończyło 
szkołę i przystąpiło w 1966 roku do matury. Przed egzaminem dojrzałości uczniowie pisali 
prace dyplomowe pod kierownictwem J. Pękały. Wszystkie prace oceniono pozytywnie                    
w tym: 8 - bardzo dobrze, 7 – dobrze i 4 – dostatecznie. Matura przebiegała w dwóch 
etapach:  
- pisemna z języka polskiego i matematyki, 
- ustna z: historii, z wiedzy o Polsce, ekonomiki handlu, ekonomii politycznej i księgowości. 
Pierwsze świadectwa maturalne z tytułem technika ekonomisty otrzymali: Cz. Denga,                 
Z. Gąsiorek, K. Grochwalska, L. Jurkun, H. Kowczyk, Z. Kwiatek, K. Lisowska, O. Łuksza,                      
E. Malińska, T. Małochleb, B. Młodak, J. Pawełczyk, E. Płatosz, W. Romas, M. Sienkiewicz,          
Cz. Smyka, K. Stafska, E. Wołejszo i A. Zaniewska. 
  Rosła ilość nauczycieli zatrudnionych na pełnych etatach. W 1965 r. pracę                          
w technikum podjęli: Jadwiga Dzienis - magister matematyki, Jadwiga Ilecka - magister 
matematyki, Renata Sobiech – wyższe zawodowe, filologia germańska i Wojciech Zwierzyński 
– magister historii. Ponad to na części etatu pracowali: I. Krygier, M. Orchel, J. Pękała,                
S. Sikorska, J. Sikorski, A. Zych, Cz. Brudnik, A. Pełczyński, Cz. Hinc, R. Kurzyb i J. Foryś.              
W październiku 1965 r. Rada Pedagogiczna na wniosek dyrektora obarczyła nauczycieli 
dodatkowymi zajęciami: I. Dzienis – Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS), Cz. Hinc – 
Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP), Z. Kuszyńska – samorząd szkolny, K. Chlebowski – 
praktyki zawodowe, J. Dachowska – SKO, R. Czub – organizacja uroczystości szkolnych,                 
J. Pękała – TPPR i A. Wroński – czytelnictwo i konkursy.  
  Zostały też powołane komisje przedmiotowe, którym przewodniczyli: polonistyczna – 
U. Kardasz, historyczno – geograficzna – T. Jasiński, fizyko – chemiczna – M. Patela, 
matematyczna – K. Chlebowski, języków obcych – S. Sikorska oraz zespół samokształceniowy 
– T. Jasiński. Komisje skupiały nauczycieli technikum i liceum.  
  Istotnym elementem kształcenia zawodowego były praktyki zawodowe organizowane 
przez szkołę przy wydatnej pomocy przedsiębiorstw handlowych. Ich celem było:  
- poznanie organizacji i działalności przedsiębiorstwa,  
- skonfrontowanie i pogłębienie wiadomości teoretycznych nabytych w szkole z działalnością 
   praktyczną przedsiębiorstwa, 
- zainteresowanie ucznia pracą w przedsiębiorstwie i wdrażanie go do dyscypliny pracy.  
  W roku szkolnym 1965/66 w końcu maja i na początku czerwca uczniowie klas III i IV 
odbyli czterotygodniowe praktyki w: PSS - Świnoujście, Międzyzdroje i Wolin, MHD – 
Świnoujście, NBP – Świnoujście. Za organizację praktyk odpowiadał Kazimierz Chlebowski,           
a nauczyciele przedmiotów zawodowych tych klas mieli obowiązek przeprowadzenia kontroli 
przebiegu zajęć i realizacji programu praktyk. Ostatecznej oceny przebiegu praktyk dokonała 
Rada Pedagogiczna w czerwcu 1966 r.  
  Od 1961 r. szkoła tworzyła własną bibliotekę. Księgozbiór w znacznej części pochodził 
z darów rodziców oraz zakupów ze środków szkoły. W czerwcu 1966 r. liczył on 900 
woluminów, a korzystało z niego 201 uczniów. Bibliotekarzem był A. Wroński zatrudniony na 
części etatu. Dzięki zabiegom i staraniom dyrektora technikum handlowe otrzymało sztandar 
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ufundowany przez komitet rodzicielski przy wsparciu finansowym zakładów handlowych. 
Mimo wielu przemian i zmian w tej placówce sztandar ten pozostał symbolem tej szkoły do 
dnia dzisiejszego.  

  
  

 

                                                       

Sztandar szkoły 

W czerwcu 1966 r. przyjęto 45 uczniów do klasy pierwszej, a wychowawcą tej klasy 
została R. Sobiech. Nowy rok szkolny w siedmiu oddziałach rozpoczynało 252 uczniów,                   
z czego cztery oddziały to specjalność handel oraz trzy oddziały to specjalność 
ogólnoekonomiczna. Do końca roku dotrwało 247 uczniów. Na czerwcowej radzie 
klasyfikowano i promowano:  
   - klasa I, wych. R. Sobiech – 43 uczniów, promowano 35, poprawki 6, pozostało 2, 
   - klasa II A, wych. J. Ilecka – 36 uczniów, promowano 24, poprawki 10, pozostało 2,  
   - klasa II B, wych. W. Zwierzyński – 36 uczniów, promowano 26, poprawki 4, pozostało 2, 
   - klasa III A, wych. J. Dachowska – 33 uczniów, promowano 19, poprawki 11, pozostało 3, 
   - klasa III B, wych. T. Jasiński – 28 uczniów, promowano 20, poprawki 7, pozostało 1, 
   - klasa IV, wych. R. Czub – 31 uczniów, promowano 22, poprawki 9, 
   - klasa V, wych. K. Chlebowski – 40 uczniów, promowano 40. 
Ogółem do egzaminów poprawkowych dopuszczono 47 uczniów, a 14 nie otrzymało 
promocji. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrodami otrzymali: klasa II A – K. Gostomska,        
E. Sotek, klasa III A – H. Ptasznik, K. Powęska, klasa III B – H. Nawrocka i klasa V –Z. Podębski, 
 H. Juchniewicz i A. Opas.  
  W maju 1967 r. do matury przystąpił drugi rocznik absolwentów technikum, który 
rozpoczynał naukę w 1962 r. Do dwóch klas pierwszych uczęszczało 72 uczniów. W czerwcu 
1965 r. ze względu na małą liczbę uczniów połączono klasy trzecie tworząc jedną klasę 
czwartą, w której uczyło się 44 uczniów. Do klasy piątej dotarło 40 uczniów i wszyscy 
przystąpili do egzaminu dojrzałości. Egzamin maturalny w części pisemnej obejmował język 
polski i matematykę a w części ustnej: WOP, ekonomikę, księgowość i do wyboru 
towaroznawstwo lub ekonomię polityczną. Warunkiem przystąpienia do egzaminu 
dojrzałości było napisanie i obrona pracy dyplomowej z wynikiem pozytywnym oraz 
ukończenie klasy piątej. Prace dyplomowe wykonali uczniowie pod nadzorem Z. Juszkiewicza 
i J. Pękały. Rada Pedagogiczna w maju 1967 r. zgodnie z regulaminem egzaminu dojrzałości 
dopuściła do matury 40 absolwentów technikum. Wszyscy zdali maturę uzyskując tytuł 
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technika ekonomisty. Najlepszym absolwentem i maturzystą, który ukończył szkołę                                  
z wyróżnieniem był Z. Podębski.  

 

                                       Absolwenci technikum z wychowawcą w 1967 r. 

  Organizację pracy szkoły oraz przydział zadań nauczycielom w nowym roku szkolnym 
na wniosek dyrektora zatwierdziła Rada Pedagogiczna w sierpniu 1966 r. Nauczycielom 
powierzono obowiązek nauczania: R. Czub – j. polski i j. angielski, R. Sobiech – j. niemiecki               
i historia w klasie I, K. Chlebowski – matematyka, J. Dzienis – matematyka, fizyka,                           
J. Dachowska – higiena, chemia, Z. Kuszyńska – księgowość, towaroznawstwo,                             
W . Zwierzyński – historie, J. Pękała – księgowość, ekonomika. Opiekę nad organizacjami 
sprawowali: J. Dzienis – ZMS, J. Dachowska – SKO, J. Pękała – ZHP, T. Jasiński – TPPR,                  
P. Sobiech – LOK, PCK, Z. Kuszyńska – samorząd szkolny, K. Chlebowski – praktyki zawodowe, 
I. Krygier – SKS. Oceny realizacji przydzielonych zadań dokonywano w końcu roku szkolnego 
na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.  

 

 

Absolwent Zdzisław Podębski                              

z wychowawcą Kazimierzem 

Chlebowskim. Przy stole:                          

A. Chlebowska i M. Orchel 

 

 

 

Rada Pedagogiczna pracowała zgodnie z przyjętym planem pracy. Plan ten przewidywał 
około 13 posiedzeń w roku, w tym: w sierpniu – omówienie instrukcji i wytycznych 
Ministerstwa Oświaty w sprawie organizacji pracy szkoły, we wrześniu – zatwierdzano plan 
dydaktyczno – wychowawczy szkoły, w październiku – analiza wyników nauczania za 
pierwszy okres, w styczniu – ocena pracy organizacji młodzieżowych,  w kwietniu – reforma 
techników zawodowych oraz promowanie uczniów klas piątych, w maju – ocena pracy 
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szkoły, w czerwcu – podsumowanie wyników nauczania i wychowania oraz ocena 
praktycznej nauki zawodu. Ponad to w każdym roku cztery posiedzenia rady 
pedagogicznej przeznaczono na klasyfikację po każdym okresie.  
  Istotnym i ważny wydarzeniem w życiu szkoły było przyjęcie przez radę statutu 
technikum opracowanego przez dyrektora szkoły3. Celem nauczania i wychowania szkoły 
było między innymi:  
   - teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu, 
   - zapewnienie wykształcenia potrzebnego do podjęcia studiów, 
   - wdrażanie uczniów do samokształcenia, podnoszenia kultury ogólnej i zawodowej. 
Dyrektor technikum: 
   - reprezentował szkołę na zewnątrz, 
   - planował i organizował pracę dydaktyczno – wychowawczą, 
   - opracowywał roczny plan pracy, 
   - ustalał tygodniowy  rozkład zajęć, 
   - instruował nauczycieli oraz sprawował nadzór nad ich pracą, 
   - kierował pracą Rady Pedagogicznej, 
   - był odpowiedzialny  za  całokształt  działalności dydaktyczno – wychowawczej, organizacy-
      jnej i administracji szkoły. 
Rada Pedagogiczna była stałym organem wewnętrznym która: 
   - zatwierdzała roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej, 
   - klasyfikowała i promowała  uczniów, 
   - powoływała opiekunów organizacji uczniowskich, 
   - wyrażała opinie w sprawie przydziału nauczycielom wychowawstw i przedmiotów 
     nauczania, 
   - decydowała o udzieleniu uczniom pochwał, nagród i kar. 
Do obowiązków nauczycieli należało:  
   - nauczanie i wychowanie, 
   - realizacja programów nauczania, 
   - systematyczne przygotowanie się do zajęć, 
   - organizowanie samodzielnej pracy ucznia, 
   - poznawanie, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów, 
   - utrzymywanie kontaktów z rodzicami. 
Uczniowie byli zobowiązani do: 
   - aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, 
   - przestrzegania zarządzeń dyrektora oraz poleceń nauczycieli i wychowawców, 
   - troski o mienie szkoły, 
   - zachowanie nienagannej postawy ideowo moralnej i obywatelskiej, 
   - przestrzeganie regulaminu uczniowskiego.  
   W pierwszej połowie 1967 r. RP Technikum Handlowego przyjęła do realizacji 
regulamin uczniowski przygotowany przez dyrektora na podstawie statutu szkoły. Już na 
wstępie statut określał jako wiodące zadanie dla uczniów „… uczyć się systematycznie                   
i wytrwale, aby stać się wykwalifikowanym, kulturalnym pracownikiem, wziąć jak 
najpełniejszy udział w budowie Polski Socjalistycznej, móc w ścisłej więzi z masami 
pracującymi całego świata skutecznie zwalczać wroga pokoju i socjalizmu”. Statut 

                                                           

3
 Statut opracowano na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty z 4 listopada 1966 r. w sprawie statutu 

technikum – liceum zawodowego (Dz. Urz. MO nr 15 z 1966 r., poz. 181). 
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precyzował obowiązki, nagrody i kary oraz dopuszczał wydalanie ucznia ze szkoły, jeżeli 
uczeń wykazuje niechęć i brak zainteresowania do nauki w obranym zawodzie, przy czym 
opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne oraz narusza systematycznie przepisy 
regulaminu. Decyzje w tej sprawie podejmuje rada na podstawie stwierdzonych faktów i po 
wysłuchaniu opinii zarządu szkolnego ZMS4.  
  31 sierpnia 1967 r. skończył się trzeci etap rozwoju technikum, które od 1 września 
1964 r. funkcjonowało jako samodzielna placówka pod wspólną dyrekcją z liceum 
ogólnokształcącym. Od 1 września 1963 r. w budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2 poza 
Liceum Ogólnokształcącym funkcjonowały dwie odrębne szkoły zawodowe; Technikum 
Handlowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 

                 

 

Zdzisław Podkowski i inspektor szkolny Czesław Nogal w towarzystwie nauczycieli 

Technikum Handlowe utworzono przy liceum pod wspólną dyrekcją, na początku jako filia,                    
a od 1964 r. jako samodzielna szkoła pozostawała  w dalszym ciągu w ścisłej symbiozie z tą 
placówką poprzez dyrektora i nauczycieli uczących tak w liceum jak i technikum. Specyfika             
i odrębność szkoły zawodowej – poza nauczaniem przedmiotów ogólnokształcących – 
znacznie odbiegały od celów i zadań szkolnictwa ogólnokształcącego. Tworzenie bazy 
dydaktycznej dla przedmiotów zawodowych, przygotowanie uczniów do pracy zawodowej, 
organizacja praktyk zawodowych oraz zatrudnienie i nadzorowanie pracy nauczycieli 
przedmiotów zawodowych w sposób zasadniczy rozmijały się z celami i zadaniami liceum. 
Naturalną rzeczą był fakt, że realizacja programów nauczania i baza przedmiotów 
ogólnokształcących znacznie dominowały nad przedmiotami zawodowymi, a stawiane 
wymagania uczniom w zakresie kształcenia ogólnego często były zawyżane                                         
i nieproporcjonalne do wymagań szkoły zawodowej.  

                                                           

4
 Regulamin uczniowski – projekt organizacji Technikum Handlowego w 1967 r., B – 50, V – 5.  
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  Obok średniej szkoły zawodowej, od 1 września 1963 r. funkcjonowała zasadnicza 
szkoła zawodowa jako samodzielna placówka finansowana i nadzorowana przez Kuratorium 
Okręgu Szkolnego w Szczecinie, której dyrektorem był Zdzisław Guzik. Szkoła ta cieszyła się  
dużym zainteresowaniem absolwentów szkół podstawowych, a kierunki kształcenia 
sprzedawca, kucharz, kelner były atrakcyjnymi zawodami z ogromną ofertą pracy po ich 
ukończeniu. Nic też dziwnego, że następował szybki rozwój tej placówki tak pod względem 
ilości uczniów jak i oddziałów. We wrześniu 1963 r. w czterech oddziałach uczyło się 180 
uczniów, a w roku szkolnym 1966/67 w trzynastu oddziałach było 427 uczniów. Rosła liczba 
etatowych nauczycieli. Na początku funkcjonowania szkoły pracowało ich pięciu, a w roku 
szkolnym 1966/67 dwudziestu jeden. Dyrektor i nauczyciele z ogromnym zaangażowaniem 
tworzyli bazę dydaktyczną, w tym i bazę przedmiotów zawodowych. Rozwój szkół 
zawodowych spowodował, że wiosną 1967 r. Kurator Okręgu Szkolnego w Szczecinie podjął 
decyzję o utworzeniu od dnia 1 września 1967 r. jednej szkoły zawodowej pod dyrekcją                 
Z. Guzika, która funkcjonowała jako „Technikum Handlowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa”. 
To historyczny moment, bowiem zapoczątkował on powstanie największej szkoły zawodowej 
w Świnoujściu. Poza wspólną dyrekcją, bazą i nauczycielami, obie szkoły zachowały 
odrębność statutową, która przetrwała aż do 1 września 1975 r., do utworzenia Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 1.  
  

Tabela nr 6 

Technikum Handlowe w latach 1966/67 i 1967/68
5
. 

                                                           

5
 Opracowano na podstawie protokołów RP B – 50, V – 33, B – 50, V – 34, B – 50, V – 35. 

Uczniów Klasyfikacja 
Rok Kl. 

Specjal-
ność IX VI 

Bez 
ndst. 

1 
ndst. 

2 
ndst. 

3 
ndst. 

Popr
awki 

Pozo
stało 

Abso-
wenci 

Wychowawca 

I ogólna 45 43 35 2 2 4 6 2  R. Sobiech 

II A handel 39 36 24 6 4 2 20 2  J. Ilecka 

II B ogólna 36 36 26 3 1 6 4 6  W. Zwerzyński 

III A handel 33 33 19 6 5 3 11 3  J. Dachowska 

III B ogólna 28 28 20 7 - 1 7 1  T. Jasiński 

IV handel 31 31 22 4 4 1 9 -  R. Czub 

1966
/67 

V handel 40 40 40 - - - - - 40 K. Chlebowski 

R:   252 247 186 28 16 17 47          14   

II  Ogólna 42 40 30 5 - 5 5 5  R. Sobiech 

III A Handel 33 30 22 7 - 1 7 1  J. Ilecka 

III B Ogólna 25 21 14 4 3 3 4 6  W. Zwierzyński 

IV A Handel 28 27 10 8 3 6 8 9  J. Dachowska 

IV B Ogólna 25 25 15 8 1 1 8 2  T. Jasiński 

1967
/68 

V handel 26 26 23 - - 3 - 3 23 R. Czub 

R:   179 172 114 32 7 19 32 26   
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Wraz z utworzeniem jednej szkoły zawodowej kurator zdecydował, że od 1 września 1967 r. 
nastąpiło wygaszanie technikum 5-letniego, a w to miejsce utworzono 4-letnie liceum 



 43 

ekonomiczne. Tak więc, w roku szkolnym 1967/68 w Technikum Handlowym istniało tylko 
sześć oddziałów, w których uczyło się 179 uczniów. Na końcowej radzie sklasyfikowano 172 
uczniów, z tego 114 otrzymało promocję, 32 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 
26 pozostało w tej samej klasie. Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z: j. polskiego 
– 42, matematyki -22 i księgowości 21. Średnia roczna ocena w poszczególnych klasach 
wyniosła: II – 3,3, III A – 3,45, IIIB – 3,39, IV A – 3,3, IV B – 3,2, V – 3,46. W klasie piątej na 26 
uczniów szkołę ukończyło 23. Do matury przystąpiło 23 uczniów, a zdało 22. Egzamin 
dojrzałości z wyróżnieniem zdała H. Dobrzyńska. W roku szkolnym 1968/69 było zaledwie 
cztery oddziały Technikum Handlowego, w których uczyło się 120 uczniów. Na czerwcowej 
radzie sklasyfikowano 118, promocję otrzymało 93, do egzaminów poprawkowych 
dopuszczono 19, a 6 pozostało w tej samej klasie. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:  
   - klasa III, wych. R. Sobiech: B. Kuc, E. Zakrzewska, E. Wojnowska, T. Mądra, T. Drzazga, 
   - klasa IV A, wych. J. Irecka: E. Sotek, T. Stefaniak, W. Lisiak, 
   - klasa IV B, wych. W. Zwierzyński: J. Żurek, A. Muraczewska, S. Banak, 
   - klasa V, wych. K. Tromiński, sklasyfikowano 33 uczniów, 30 dopuszczono do egzaminu 
      dojrzałości. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej był Z. Guzik, a jego zastępcą                    
A. Mielczarek. Pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego przeprowadziły                                
S. Tłustochowicz i W. Olszewska, a z matematyki A. Zwierzyńska i J. Ilecka. W komisji ustnych 
egzaminów maturalnych uczestniczyli: R. Czub – j. polski, J. Ilecka – matematyka,                           
Z. Kuszyńska – księgowość, K. Tromiński – ekonomika, R. Sobiech – j. niemiecki i T. Jasiński – 
wychowanie obywatelskie. Świadectwa maturalne z tytułem technika ekonomisty otrzymało 
29 uczniów. Za bardzo dobre wyniki w nauce wyróżniono: W. Boczkowską, G. Brzeską                  
i H. Pawęską.  
  W następnym roku szkolnym funkcjonowały tylko trzy oddziały technikum, w których 
we wrześniu 1969 uczyło się 81 uczniów. W końcu roku RP przeprowadziła klasyfikację;  
- klasa IV, wych. R. Sobiech, sklasyfikowano 32 uczniów, promocję otrzymało 22, a 10 
uczniów dopuszczono do egzaminów poprawkowych. Za bardzo dobre wyniki w nauce 
wyróżniono i nagrodzono: B. Kuc, E. Zakrzewską i S. Wojnowską. Uczniowie dwóch klas 
piątych zostali sklasyfikowani w maju 1970 r. i RP podjęła decyzję o dopuszczeniu ich do 
egzaminów dojrzałości: 
   - klasa V A, wych. J. Ilecka, sklasyfikowano 31, 28 ukończyło szkołę i zostało dopuszczonych 
     do matury, 
   - klasa V B, wych. W. Zwierzyński, sklasyfikowano 18 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę 
     oraz   zostali dopuszczeni do egzaminu dojrzałości.  
Do matury przystąpiło 46 uczniów, zdało 45. Świadectwa dojrzałości z nagrodami za 
osiągnięcia w nauce otrzymali: E. Sotek, W. Lisiak, T. Bonak i J. Żurek. Ostatnia klasa piąta 
Technikum Handlowego, do której uczęszczało we wrześniu 1970 r. 32 uczniów a w maju 30, 
została sklasyfikowana, decyzją rady wszyscy ukończyli szkołę i zostali dopuszczeni do 
egzaminu dojrzałości. Do matury przystąpiło 23 uczniów, a zdało 19. Najtrudniejszym 
przedmiotem maturalnym okazał się język polski, z którego na egzaminie pisemnym                     
3 uczniów otrzymało oceny niedostateczne, a ustnego egzaminu dojrzałości nie zdał 1 uczeń. 
Najlepsze oceny otrzymali uczniowie z ekonomii politycznej – 8 bardzo dobrych i 7 dobrych. 
Była to ostatnia matura 5-letniego Technikum Handlowego, bowiem w 1971 r. dobiegł końca 
cykl kształcenia tej specjalności.  
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                                Z. Guzik z kadrą pedagogiczną w Dniu Nauczyciela w 1970 r. 

 

               Bal Studniówkowy klasy VaTH. Przy stole J. Ilecka, A Mielczarek i Z. Kuszyńska 
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W ciągu 10 lat od 1961 – 1971 sześć roczników absolwentów szkół podstawowych zdobyło 
wiedzę i umiejętności technika ekonomisty. Do największego rozwoju tej szkoły doszło                     
w roku szkolnym 1966/67, kiedy to w siedmiu oddziałach uczyło się 252 uczniów. Ten sukces 
był zarazem początkiem końca technikum, bowiem od 1 września 1967 r. rozpoczęto 
likwidację – wygaszanie tego kierunku kształcenia. W ciągu 10 lat do matury przystąpiło 181 
uczniów, a zdało egzamin dojrzałości 173. Sprawność nauczania w technikum wyniosła 
53,78% w tym roczniki przyjęte w: 1961 r. –40,42%, 1962 r. – 55,55%, 1963 r. – 48,93%, 1964 
r. - 37,5%, 1965 r. – 59,75%, 1966 r. – 66,6%. Drugoroczność była nie lada wyzwaniem dla 
nauczycieli i RP, która wiele czasu i wagi poświęcała temu problemowi. Mimo to, na 
przestrzeni 6 lat gdzie w klasach pierwszych uczyło się 373 uczniów promocji do klasy drugiej 
nie otrzymało 39. Podobna liczba uczniów nie otrzymała promocji z klasy trzeciej do klasy 
czwartej i z klasy czwartej do klasy piątej – patrz tabela nr 7. Trudno znaleźć uzasadnienie dla 
tak dużej liczby uczniów – aż 64 - którzy nie otrzymali promocji z klasy drugiej do klasy 
trzeciej co stanowiło 19,2%. Najbardziej liberalnie klasyfikowano uczniów klasy piątej 
bowiem na 201 szkołę ukończyło 191, co stanowiło 95%. Ogółem w ciągu 10 lat 
funkcjonowania technikum promocji do następnej klasy nie otrzymało 172 uczniów.  
 Nauczyciele i Rada Pedagogiczna nadmiernie wykorzystywali w procesie 
dydaktycznym egzaminy poprawkowe. W czasie istnienia technikum aż 236 uczniom 
wyznaczono poprawki. To prawda, że zdecydowana większość poprawkowiczów zdawała 
komisyjne egzaminy i otrzymywała promocję do klasy następnej. Dość wyjątkowy                          
i niezrozumiały dla dzisiejszego czytelnika był nabór do klas pierwszych. Po 
przeprowadzonych egzaminach komisje dokonywały naboru przyjmując średnio powyżej                
40 uczniów do jednej klasy pierwszej. Być może, że w tym tkwiła jedna z przyczyn 
niepowodzeń szkoły i uczniów. 
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Absolwenci Technikum Handlowego 

  
  Mimo wielu kłopotów i problemów, z którymi borykało się technikum, wynikających                      
z nadmiaru chętnych do klas pierwszych, braku kadry pedagogicznej, ciasnoty lokalowej, 
trudności w urządzaniu gabinetów przedmiotowych oraz braku doświadczenia, udało się tak 
dyrektorom jak i kadrze nauczycielskiej zorganizować i skutecznie rozwijać tę placówkę.              
W szczytowym okresie jej rozwoju, kiedy była samodzielną szkołą, kształciła rekordową 
liczbę młodzieży. W roku szkolnym 1965/66 w siedmiu oddziałach uczyło się 246 uczniów,              
a w roku następnym 252 uczniów. 
  Nie lada sukcesem było zorganizowanie każdego roku w placówkach handlowych 
czterotygodniowych praktyk zawodowych dla uczniów klas trzecich i czwartych. Tak oceny 
uczniów z tych praktyk jak i opinie zakładów pracy o uczniach wystawiały szkole piękne 
świadectwo. Prace dyplomowe pisane w klasie piątej świadczyły o dobrym i bardzo dobrym 
przygotowaniu merytorycznym absolwentów tej szkoły. 191 techników handlowych zasiliło 
kadrę placówek: PSS „Społem”, MHD, Spółdzielni mieszkaniowej „Słowianin” oraz innych 
zakładów pracy często zajmując odpowiedzialne stanowiska. Wielu z tych absolwentów 
ukończyło studia wyższe. Ten dziesięcioletni okres historii szkoły to piękna karta zapisana tak 
przez dyrektorów Z. Podkowskiego i Z. Guzika oraz nauczycieli i uczniów.    
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 Tabela nr 7 

 Uczniowie Technikum Handlowego w latach 1961 – 1971
6
 

Razem 
Rok Kl.  I Uczn. Kl. II Uczn. Kl. III Uczn. Kl. IV Uczn. Kl. V  Uczn. 

 Oddz. Uczn. 
Absolw. 

1961
/62 

1 47 - - - - - - - - 1 47 - 

1962
/63 

2 72 1 42 - - - - - - 3 114 - 

1963
/64 

1 47 2 62 1 29 - - - - 4 138 - 

1964
/65 

2 80 1 44 2 54 1 22 - - 6 200 - 

1965
/66 

2 82 2 69 1 30 1 44 1 21 7 246 19 

1966
/67 

1 45 2 75 2 61 1 31 1 44 7 252 40 

1967
/68 

- - 1 42 1 58 2 53 1 26 6 179 23 

1968
/69 

- - - - 1 38 2 49 1 33 4 120 30 

1969
/70 

- - - - - - 1 32 2 49 3 81 

1970
/71 

- - - - - - - - 1 32 1 32 30 

Razem 373 334 270 231 201 - - 191 

 

2. Liceum Ekonomiczne 

  1 września 1967 r. utworzono pierwszą klasę Liceum Ekonomicznego o specjalności 
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przyjmując 39 uczniów. Wychowawcą tej klasy 
została Z. Kuszyńska. W tym samym roku rozpoczęto wygaszanie TH, ale nazwa szkoły nadal 
funkcjonowała jako Technikum Handlowe i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Dopiero od                     
1 września 1973 r. wprowadzono nazwę Liceum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. 
Liceum ekonomiczne było szkołą średnią o 4-letnim cyklu kształcenia po ukończeniu szkoły 
podstawowej, w którym funkcjonowały dwie specjalności; klasy A -  ekonomika i organizacja 
przedsiębiorstw oraz klasy B – finanse i rachunkowość. Plan nauczania obejmował 21 
przedmiotów oraz praktyki zawodowe w klasie drugiej i trzeciej. Po 
ukończeniu szkoły absolwent otrzymywał tytuł technik ekonomista. 

W roku szkolnym 1968/69 dokonano naboru do dwóch klas. Do obu klas przyjęto 76 
uczniów, a razem z klasą drugą uczyło się w tej placówce w trzech oddziałach 101 uczniów.          
W końcu roku szkolnego uczęszczało do LE 100 uczniów, z tego 68 otrzymało promocję do 
klasy następnej, 14 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, 18 pozostało w tej samej 
klasie. Najlepszymi uczniami, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrodami byli: 
klasa IA, wych. B. Godala – K. Fordon, klasa I B, wych. A Zwierzyńska – G. Chlebańska,                
M. Tuchaj oraz klasa II, wych. Z. Kuszyńska – B. Giebułtowska, I. Dubako i I. Kuczmarska. 
 

                                                           

6
 Opracowano na podstawie protokołów RP. 
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Ocena bazy szkoły : Cz. Nogal - inspektor szkolny, J. Zygmanowski – I sekretarz KP PZPR,           

M. Misiorny – wizytator kuratorium, T. Jasiński – wicedyrektor i Z. Podkowski – dyr. szkoły 

W następnym roku w pięciu oddziałach uczyło się 168 uczniów, z tego: klasa I A, 
wych. R. Czub – 41, klasa I B, wych. T. Jasiński – 43. Na czerwcowej radzie klasyfikowano 162 
uczniów, promowano 120, do egzaminów poprawkowych dopuszczono 27, a 15 uczniów nie 
otrzymało promocji.  
  W roku szkolnym 1970/71 LE liczyło siedem oddziałów, w których we wrześniu uczyło 
się 231 uczniów. W końcu roku szkolnego sklasyfikowano 224 uczniów, z tego 172 otrzymało 
promocję, 34 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 18 pozostało na drugi rok w tej 
samej klasie. Świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu 
otrzymali:  

   - I A, wych. S. Lipiec: E. Mądra, U. Ptaszyńska, J. Kurianowicz, 
   - I B, wych. J. Ilecka: B. Gorzkiewicz, K. Rudnik, A. Kozioł, 
   - II A, wych. R. Czub: T. Zaborowska, K. Cieciorowska, 
   - II B, wych. T. Jasiński: I. Domeracka, I. Krajewska, 
   - III A, wych. B. Godala: K. Fordon, L. Grzebisz, K. Iwan, E. Frankowska, 
   - III B, wych. A. Zwierzyńska: W. Grobelna, M. Tuchaj, G. Chlebańska, 
   - IV, wych. Z. Kuszyńska: I. Kuczmarska, D. Kupraszewicz, J. Dubako. 
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Tabela nr 8 

Roczna klasyfikacja w LE w roku szkolnym 1969/70
7  

    

 
 W tym roku szkolnym do matury przystąpiła klasa IV, której uczniowie rozpoczęli naukę            
w klasie pierwszej we wrześniu 1967 r. Wówczas naukę rozpoczynało 39 uczniów, a szkołę 
ukończyło 20 przy sprawności nauczania zaledwie 51,3%. Do pisemnego egzaminu 
dojrzałości przystąpiło 20 uczniów, którzy obowiązkowo zdawali j. polski i matematykę oraz 
wybrali: 16 uczniów ekonomię polityczną, 3 wiedzę o Polsce i świecie współczesnym oraz            
1 fizykę. Do ustnej matury zostali dopuszczeni wszyscy, ale egzamin dojrzałości zdało                      
18 uczniów. Najlepsze oceny wystawiono z ekonomii politycznej: 5 - bardzo dobrych, 6 – 
dobrych i 3 oceny dostateczne.  
  Rada Pedagogiczna wytypowała K. Fordona, E. Mądrą, I. Domeracką i B. Gorzkiewicz 
na Wojewódzki Zlot Przodowników Nauki i Pracy Społecznej w Szczecinie. W czasie 
uroczystości zakończenia roku szkolnego wyróżniono i nagrodzono: 
   - za udział w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym: K. Fordona,                       
     L. Grzebisza i R. Rapaczyńskiego, 
   - za udział w Olimpiadzie Ekonomicznej: K. Fordona, R. Rapaczyńskiego, L. Grzebisza,                   
      K. Iwana i E. Kozłowską, 
   - za sukcesy w konkursie recytatorskim: K. Cieciorowską, E. Shiffers i T. Zaborowską, 
   - za zajęcie III miejsca w wojewódzkich mistrzostwach o „Srebrny Muszkiet”: A. Kozioła,             
      B. Całkę i K. Fordona, 
   - za zwycięstwo w plebiscycie na najlepszego sportowca: E. Jankowską i K. Sentysz. 
 W nowym roku szkolnym 1971/72 wprowadzono od 1 września podział roku na trzy okresy, 
a tym samym RP miała obowiązek na koniec każdego z tych okresów przeprowadzić 
klasyfikację. Pierwszy okres kończył się 30 listopada, drugi 10 marca, a trzeci z końcem roku 
szkolnego.  
              Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem dyrektora szkoły dokonała naboru                  
82 uczniów do dwóch klas pierwszych. Wychowawcami klas pierwszych zostali: klasy I A –                 
R. Sobiech oraz klasy I B – Z. Kuszyńska. Łącznie w ośmiu oddziałach rozpoczynało rok szkolny 
266 uczniów. 

 

 

                                                           

7
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 

 Ocena z przedmiotu Sprawowanie Wychowawca 

Klasa Uczniów Bdb Db Dst Ndst 
Średnie 

ocen 
Bdb Db Dst Ndst  

I A 40 30 86 339 24 3,25 40 - - - R. Czub 

I B 40 24 93 333 28 3,23 37 3 - - T. Jasiński 

II A 32 34 107 265 23 3,38 28 2 2 - B. Godala 

II B 29 29 113 217 17 3,41 29 - - - A. Zwierzyńska 

III 21 45 86 139 2 3,63 21 - - - Z. Kuszyńska 

R: 162 162 485 1293 94 3,38 155 5 2 -  
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Problemy mieszkaniowe nauczycieli analizuje komisja: S. Sikorska – nauczyciel LO,                                

W. Rusakiewicz – prezes Spółdzielni Mieszkaniowe – Z Guzik – dyrektor szkoły                                        

i Cz. Nogal – inspektor szkolny 

Na końcowej radzie sklasyfikowano 249 uczniów, z tego promowano 175, do 
egzaminów poprawkowych dopuszczono 53, a 21 pozostawiono w tej samej klasie. 
Świadectwa z nagrodami i wyróżnieniem otrzymali: klasa I A – M. Rolnicki, A. Kurc, klasa I B – 
J. Sołtysiak, klasa II A – E. Mądra, klasa III B – K. Rudnik, B. Gorzkiewicz, klasa III A –                    
T. Zaborowska, J. Fraś, klasa III B – I. Domeracka, S. Gryckiewicz, klasa IV A – K. Fordon, klasa 
IV B – M. Tuchaj.  
  30 kwietnia dokonano klasyfikacji i promowania klas czwartych. Klasa IV A, wych.           
B. Godala: 23 uczniów, szkołę ukończyło 21 oraz klasa IV B, wych. H. Dąbrowski: 24 uczniów, 
szkołę ukończyło 21. Do pisemnego egzaminu dojrzałości z j. polskiego, matematyki, 
ekonomii politycznej i wiedzy o Polsce i świecie współczesnym przystąpiło 36 uczniów. 
Maturę zdało 27, z tego w klasie IV A – 12 oraz w klasie IV B – 15. Rada Pedagogiczna 
jednogłośnie uznała K. Fordona za najlepszego absolwenta i maturzystę, któremu przyznano 
indeks na wybraną wyższą uczelnię bez egzaminu wstępnego. W uzasadnieniu tej decyzji 
stwierdzono: „… złożył egzamin dojrzałości z wynikiem bardzo dobrym i w okresie 4-letniego 
pobytu w naszej szkole był najlepszym uczniem. Oprócz bardzo dobrych wyników w nauce 
odznaczał się wielką aktywnością w pracy społecznej. Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji, 
z których wywiązywał się wzorowo. Brał udział w wojewódzkich olimpiadach Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym oraz Olimpiadzie Ekonomicznej”8.  
  20 lipca 1972 r. umiera dyrektor szkoły Z. Guzik. Wicekurator H. Mirowski powołuje 
Czesława Nogala, dotychczasowego inspektora szkolnego, od dnia 1 października 1972 r. na 
dyrektora Liceum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej – patrz dokument. W tym 
czasie w ośmiu oddziałach liceum uczyło się 273 uczniów. Końcoworoczną klasyfikację 
przedstawiono w tabeli nr 9. Najlepszymi uczniami zostali:   
   - I A: B. Baran, J. Tomaszewska, E  Werzbicka, M. Wołoszyn, 
   - I B: W. Tubilewicz, B. Karsznia, 

                                                           

8
 Księga protokołów RP LE i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1971/72, B – 50, V – 35. 
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   - II A: A. Zamerfeld, Z. Grulkowski, M. Rolnicki, 
   - II B: J. Sołtysiak, 
   - III A: E. Mądra, U. Ptaszyńska, K. Wołoszyn, J. Kurianowicz, 
   - IV A: T. Zaborowska, K. Cieciorowska, J. Fraś, 
   - IV B: I. Domeracka, I. Krajewska. 
  Nauczyciele wystawili 89 ocen niedostatecznych, najwięcej: z języka polskiego – 32, 
matematyki – 18, historii – 8, chemii – 6, fizyki – 6, księgowości – 5, rachunkowości 
budżetowej – 5, języka niemieckiego – 2.  
30 kwietnia rada dokonała klasyfikacji klas IV, klasa IV A, wych. R. Czub, uczniów 21, szkołę 
ukończyło 19, klasa IV B, wych. K. Tromiński, uczniów 24, szkołę ukończyli wszyscy. Do 
matury przystąpiło 43 uczniów, a świadectwa dojrzałości otrzymało 40.  
Świadectwa maturalne z wyróżnieniem otrzymali:  
   - klasa IV A – K. Cieciorowska, J. Fraś, J. Grymbowski, T. Zaborowska, 
   - klasa IV B – I. Domeracka, I. Krajewska, E. Shiffers, E. Tryka, M. Rolnicki. 
Rada Pedagogiczna jednocześnie wytypowała I. Domeracką na studia wyższe bez egzaminu 
wstępnego. W uzasadnieniu stwierdzono: „… jako najlepsza absolwentka LE, złożyła egzamin 
dojrzałości z wynikiem bardzo dobrym. Przez cztery lata nauki osiągała bardzo dobre wyniki 
była uczennicą zdyscyplinowaną”9. Drugi indeks na studia pedagogiczne otrzymała                     
T. Zaborowska. 

 

   

Komisja egzaminacyjna pisania na maszynie: S. Lipiec, R. Czub, Z. Guzik, D. Ditkowska                     

i A. Wtków 

 

 

                                                           

9
 Księga protokołów RP LE i Zasadniczej Szkoły Zawodowej 1971/73, B – 50, V – 39. 
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Nowy rok szkolny 1973/74 przyniósł ważne wydarzenie w historii średniej szkoły 
zawodowej, bowiem kurator oświaty Z. Chmiel utworzył nowy kierunek kształcenia – Liceum 
Zawodowe, specjalność magazynier – sprzedawca.  
  Tabela nr 9 

  Liceum Ekonomiczne, klasyfikacja i promowanie w latach: 1972 - 1974
10

 

 

Uczniowie Klasyfikacja Wychowawcy 

Rok Kl. Specjalność 
IX VI 

Bez           
ndst 

1 
ndst 

2 
ndst 

3 
ndst 

Popr. 
Pozo-
stało 

Ab-
solw

. 
 

I A 
Ekonomika 

i org. 
przeds. 

41 39 30 7 1 1 8 1 - B. Godala 

I B 
Finanse i 

rach. 
41 36 29 2 3 2 5 2 - 

W. 
Zwierzyński 

II A 
Ekonomika 

i org. 
przeds. 

36 33 24 5 3 1 8 1 - R. Sobiech 

II B 
Finanse i 

rach. 
39 39 27 7 4 1 11 1 - Z. Kuszyńska 

III A 
Ekonomika 

i org. 
przeds. 

36 35 29 3 2 1 5 1 - S. Lipiec 

III B 
Finanse i 

rach. 
35 33 22 8 2 1 10 1 - J. Ilecka 

IV A 
Ekonomika 

i org. 
przeds. 

21 21 19 - - 2 - 2 19 R. Czub 

1972
/73 

IV B 
Finanse i 

rach. 
24 24 22 2 - - 2 - 22 K. Tromiński 

R:   273 260 202 34 15 9 49 9 41  

I A 
Ekonomika 

i org. 
przeds. 

46 46 38 4 2 2 6 2 - T. Twardy 

II A 
Ekonomika 

i org. 
przeds. 

40 38 31 4 1 2 5 2 - B. Godala 

II B 
Finanse i 

rach. 
32 32 27 4 1 - 5 - - 

W. 
Zwierzyński 

III A 
Ekonomika 

i org. 
przeds. 

30 27 18 4 3 2 7 2 - R. Sobiech 

III B 
Finanse i 

rach. 
38 27 26 9 2 - 11 - - Z. Kuszyńska 

IV A 
Ekonomika 

i org. 
przeds. 

34 33 29 3 - 1 3 1 29 S. Lipiec 

1973
/74 

IV B 
Finanse i 

rach. 
29 29 26 3 - - 3 - 26 J. Ilecka 

Razem   249 242 195 31 9 7 40 7 55  

 

                                                           

10
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 
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To spowodowało ograniczenie naboru do Liceum Ekonomicznego. Od tego roku rok szkolny 
dzielono na dwa semestry. Pierwszy do 31 stycznia, a drugi do 20 czerwca. 1 września                  
46 uczniów rozpoczynało naukę w klasie pierwszej, której wychowawcą została T. Twardy. 
Czerwcowa rada dokonała klasyfikacji i promowania 242 uczniów. Najlepszymi uczniami 
w nauce i zachowaniu zostali:  
   - I LE – A. Rolnicka, 
   - II A – B. Baran, A. Hryniewicz, J. Tomaszewska, M. Bieganowska, 
   - II B – B. Zajączkowska, I. Grobelna, B. Karsznia, 
   - III A – Z. Grulkowski, Z. Januszewicz, M. Strzelec, M. Rolnicki, 
   - III B – J. Sołtysiak, K. Mroczek,  L. Ludwiczak. 
W dwóch klasach czwartych uczyło się 62 uczniów, a szkołę ukończyło 55. Świadectwa                   
z wyróżnieniem otrzymali: U. Ptaszyńska, K. Pawlikowska, J. Kurianowicz, K. Wołoszyn,                      
E. Mądra, B. Gorzkiewicz, A. Cembik, G. Kowalczyk, G. Banaszewska.  

               

J. Ilecka i T. Jasiński  z młodzieżą na wycieczce 

Do matury przystąpiło 55 uczniów, a egzamin dojrzałości zdało 50. Na pisemnym egzaminie 
dojrzałości z języka polskiego uczniowie z czterech tematów wybierali jeden: 
1) Renesansowy model życia w poezji J. z Czarnolasu, jego aktualności w czasach dzisiejszych 
     – pisało 4 uczniów, 
2) Wielkość i tragizm bohaterów epoki Renesansu – pisało 43 uczniów, 
3) Uzasadnij operując przykładami z literatury doby niewoli narodowej słuszność słów                 
     S. Żeromskiego: „Trzeba rozrywać rany narodu by nie zabliźniły się błoną podłości”. – 
     pisało 8 uczniów, 
4) Mój sąd o literaturze fantastyczno – naukowej – pisało 0 uczniów. 
     Szkołę ukończyło 55 uczniów, z czego 45 otrzymało świadectwa dojrzałości. Decyzją RP 
prawo podjęcia studiów wyższych bez egzaminów wstępnych otrzymali:  
   - Elżbieta Mądra, Uniwersytet Gdański – handel zagraniczny, 
   - Barbara Gorzkiewicz, Uniwersytet Poznański – matematyka, 
   - Aldona Cembik, WSP Szczecin. 
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Absolwenci klasy IV b LE 

W roku szkolnym 1974/75 utworzono jedną klasę pierwszą, która liczyła 41 uczniów, 
a wychowawca została R. Czub. Na czerwcowej radzie sklasyfikowano 207 uczniów, z tego 
179 promowano, 21 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, 7 pozostało drugi rok            
w tej samej klasie. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: 

- klasa I – G. Siwiec, G. Galata, 
- klasa II – A. Rolnicka, 
- klasa III A – E. Wierzbicka, B. Baran, M. Wołoszyn, 
- klasa III B – B. Zajączkowska, 
- klasa IV A – Z. Grulkowski, J. Cegiełka, M. Strzelec, 
- klasa IV B – I. Sołtysiak, L. Ludwiczak, K. Mroczek. 

RP bardzo wysoko oceniła zachowanie uczniów. Na 207 uczniom zaledwie 9 uczniom 
obniżono sprawowanie do oceny odpowiedniej. Najlepszą klasą została klasa I, średnia ocen 
3,56. Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono z języka polskiego i matematyk po 14. Na 
53 uczniów klas IV szkołę ukończyło 52. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 48, a maturę 
zdało 45. Najlepsi uczniowie otrzymali prawo wstępu na studia wyższe bez egzaminów: 
       - Jolanta Sołtysiak, klasa IV B – Szkoła Główna Planowania i Statystyki,  
       - Zygmunt Grulkowski, klasa IV A - na Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, fizyka. 
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  W ciągu ośmiu lat – od 1967 do 1975 – w trzynastu klasach pierwszych uczyło się 529 
uczniów, z tego zrezygnowało 31, a 65 nie otrzymało promocji do klasy drugiej. Z 39 uczniów, 
którzy rozpoczęli naukę w klasie pierwszej w 1967 r., zaledwie 20 otrzymało świadectwa 
ukończenia szkoły. W 1968 r. rozpoczynało naukę 73, ukończyło szkołę 47 uczniów, co daje 
64,4% sprawności nauczania. Drugoroczność była dużym problemem dla szkoły, bowiem do 
1972 r. w ciągu pięciu lat we wszystkich oddziałach LE promocji nie otrzymało 74 uczniów. 
Do 1975 r. szkołę ukończyło 211 uczniów, którzy otrzymali tytuł technika ekonomisty.  

 
  

 

Klasa IV a LE na balu 

maturalnym z 

wychowawcą                       

R. Sobiech 

 

 

 

 

Tabela nr 10 

  Organizacja Liceum Ekonomicznego w latach 1967 - 1975
11

 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV Razem 

Uczniowie Uczniowie Uczniowie Uczniowie Uczniowie 

 Rok 

Od-

dzia

ły 

IX VI 

Od-

dzia

ły 

IX VI 

Od-

dzia

ły 

IX VI 

Od-

dział

ły 

IX VI 

Od-

dzia

ły 

IX VI 

Pop

raw-

ki 

Pozo

-

stało 

Ab-

sol-

wen

-ci 

 1967/ 
  68 

1 39 32 - - - - - - - - - 1 39 32 4 2 - 

 1968/ 
  69 

2 73 72 1 28 28 - - - - - - 3 101 100 14 18 - 

 1969/ 
  70 

2 84 80 2 62 61 1 22 21 - - - 5 168 162 27 15 - 

 1970/ 
  71 

2 82 82 2 77 72 2 52 50 1 20 20 7 231 224 34 18 20 

 1971/ 
  72 

2 82 72 2 74 71 2 63 59 2 47 47 8 266 249 53 21 42 

 1972/ 
  73 

2 82 75 2 75 72 2 71 68 2 45 45 8 273 260 49 9 41 

 1973/ 
  74 

1 46 46 2 72 70 2 68 64 2 63 62 7 249 242 40 7 55 

 1974/ 
  75 

1 41 39 1 45 44 2 72 71 2 54 53 6 212 207 21 7 53 

  R: 
13 529 498 12 433 418 11 348 333 9 229 227 45 1539 1476 242 97 211 

 

                                                           

11
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 
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3. Liceum Zawodowe 

  W 1972 r. Ministerstwo Oświaty i Szkolnictwo Wyższego dokonało kolejnych zmian          
w strukturze kształcenia zawodowego. Powołano licea zawodowe kształcące wykwa-
lifikowanych robotników z maturą12. Były to szkoły eksperymentalne o 4-letnim cyklu 
kształcenia, które bardzo szybko zdobyły sobie powszechne uznanie w systemie kształcenia 
zawodowego.  Kuratorium w limitach przyjęć na rok szkolny 1972/73 i następne lata 
zwiększało nabór do klas pierwszych w zawodach handlowych i usługowych. Decyzje takie 
wynikały z potrzeb rynku pracy oraz założeń systemowych oświaty o upowszechnianiu 
kształcenia na poziomie średnim. 
  1 września 1973 r. otwarto nową specjalność kształcenia zawodowego przy                      
ul. Niedziałkowskiego 2. Utworzono dwie klasy pierwsze liceum zawodowego – magazynier – 
sprzedawca – do których przyjęto 86 uczniów; klasa I A, wych. A. Adamek – 43 uczniów, klasa 
I B, wych. P. Sobiech – 43 uczniów. Odbyło się to kosztem liceum ekonomicznego, bowiem 
od tego roku ograniczano nabór do klas pierwszych tej specjalności. Na koniec roku 
szkolnego sklasyfikowano 82 uczniów LZ, z tego 54 otrzymało promocję, 18 dopuszczono do 
egzaminów poprawkowych, 10 pozostało na drugi rok w tej samej klasie. Świadectwa             
z wyróżnieniem otrzymali: klasa I A – J. Rytlewska, klasa I B – U. Chomko, M. Król. 
   W następnym roku szkolnym komisja rekrutacyjna pod kierownictwa dyr. Cz. Nogala 
po przeprowadzeniu egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki przyjęła do 
dwóch klas pierwszych 89 absolwentów ośmioklasowych szkół podstawowych. Do klasy I A, 
której wychowawcą była S. Lipiec przyjęto 45 uczniów, a do klasy I B, wychowawca J. Łojek 
przyjęto 44 uczniów.  
 
  Tabela nr 11 

  Liceum Zawodowe w latach 1973 - 1975
13  

 

Na czerwcowej radzie sklasyfikowano 140 uczniów, z tego 85 otrzymało promocję do 
następnej klasy, 17 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, 17 pozostało w tej samej 
klasie. Najlepszymi uczniami, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem zostali: I A –                
W. Szkwarek, I B – W. Prużańska, J. Czułoch, II A – J. Rytlewska, G. Kulikowska, IIB –                      
U. Chomko, M. Król. 

                                                           

12
 Zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 listopada 1971 r., w sprawie organizacji 

liceów zawodowych ( Dz. Urz. MOiSW nr B – 15 z 1971 r.). 
13

 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 

Uczniów 
Rok Klasa 

IX VI 

Bez 
ndst 

Z 1 
ndst 

Z 2 
ndst 

Z 3 
ndst 

Popra
wki 

Pozo-
stało 

Wych. 

I A 43 41 26 8 2 5 10 5 M. Adamek 1973/74 

I B 43 41 28 4 4 5 8 5 P. Sobiech 

Razem: 2 86 82 54 12 6 10 18 10  

I A 45 38 19 8 3 8 11 8 S. Lipiec 

I B 44 37 18 10 4 5 14 5 J. Łojek 

II A 33 32 21 8 - 3 8 3 M. Adamek 

1974/75 

II B 34 33 27 2 3 1 5 1 P. Sobiech 

Razem: 4 156 140 85 28 10 17 38 17  
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                   M. Adamek z klasą IIa Liceum Zawodowego w Krakowie 

4. Policealne Studium Zawodowe – obsługa ruchu turystycznego 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 1969 r. w sprawie obowiązku kształcenia 
zawodowego młodzieży w wieku od 15 do 18 lat nakładano na administrację terenową 
realizację tego aktu prawnego. Zarządzenie Prezydium Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 
20 maja 1969 r. miało na celu pełną realizację obowiązku kształcenia zawodowego młodzieży 
w wieku od 15 roku życia do 18, która nie uczyła się w innych rodzajach szkół oraz nie 
pracowała. Zarządzenie to obejmowało Szczecin, Stargard Szczeciński i Świnoujście14.  
  Rok szkolny 1969/70 był na terenie województwa szczecińskiego pierwszym rokiem 
realizacji obowiązku kształcenia zawodowego młodzieży do 18 roku życia. W tym celu 
powołano pomaturalne studia zawodowe, które powstały z przekształcenia państwowych 
szkół technicznych (ekonomicznych, gospodarczych) podległych ministrowi oświaty                         
i szkolnictwa wyższego15. 
  Wyż demograficzny, który wkroczył do szkół ponadpodstawowych powodował, że 
Kuratorium zwiększyło limity przyjęć do klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego                        
w Świnoujściu. W roku szkolnym 1970/71 w czterech klasach pierwszych uczyło się 160 
uczniów, w pięciu klasach drugich – 146, w czterech klasach trzecich – 114 i w trzech klasach 
czwartych 89 uczniów. Rosła liczba absolwentów liceum: w 1971/72 – 104, 1972/73 – 130, 
1973/74 – 130, 1974/75 – 143. Znaczna część maturzystów kontynuowała naukę na studiach 

                                                           

14
 Zarządzenie Prezydium WRN w Szczecinie z dnia 20 maja w sprawie obowiązku kształcenia zawodowego 

młodzieży od 15 do 18 lat (Dz. U WRN w Szczecinie z 31 maja 1969 r., nr 9, poz. 58). 
15

 Pomaturalne studia zawodowe (Dz. U MOiSW z 1969 r., nr B – 10, poz. 85). 
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wyższych, a pozostałym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 1969 r., którzy nie 
podjęli pracy, należało zapewnić dalsze kształcenie zawodowe. Na wniosek władz 
świnoujskich Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie 1 czerwca 1971 r. utworzyło 
Policealne Studium Zawodowe, specjalność obsługa ruchu turystycznego, przy Liceum 
Ekonomicznym w budynku przy ul. Niedziałkowskiego nr 2 – patrz orzeczenie organizacyjne. 
Dyrektorem tak liceum jak i studium został Zdzisław Guzik. Zgodnie z projektem 
organizacyjnym szkoły na rok szkolny 1971/72 sporządzonym przez dyrektora,                                 
a zatwierdzonym przez wicekuratora Piotra Radziuka przeprowadzono rekrutację i dokonano 
naboru do jednej klasy pierwszej studium. Przyjęto 46 słuchaczy, absolwentów liceów tak ze 
Świnoujścia jak z i całego powiatu wolińskiego. Opiekunem klasy został T. Jasiński.                       
W pierwszym semestrze sklasyfikowano 45 słuchaczy, z tego 32 było bez ocen 
niedostatecznych, 10 z jedną oceną niedostateczną i 2 z dwiema i więcej ocenami 
niedostatecznymi. 7 maja 1972 r. Rada Pedagogiczna postanowiła promować na drugi rok 
nauki 39 słuchaczy, którzy zdali egzamin pisemny z hotelarstwa i turystyki oraz egzaminy 
ustne z  zasad  żywienia, ekonomiki i hotelarstwa. 

W planie nauczania w pierwszym semestrze uczniowie realizowali 36 godzin 
lekcyjnych tygodniowo ucząc się 13 przedmiotów. Najwięcej godzin przeznaczono na języki 
zachodnioeuropejskie – patrz plan nauczania. W następnym roku szkolnym utworzono dwie 
klasy pierwsze, w których uczyło się 72 słuchaczy. W klasie I A, wychowawca A. Witkiewicz, 
32 słuchaczy i w klasie I B, wychowawca J. Łojek, 41 słuchaczy. 11 listopada 1972 r. rada 
zdecydowała jakie egzaminy muszą zdawać słuchacze pierwszego i drugiego roku.  
I rok – semestr pierwszy: 
   - język rosyjski, egzamin pisemny i ustny, 
  - geografia, egzamin pisemny i ustny, 
  - zasady żywienia z technologią, egzamin ustny, 
          – semestr drugi: 
  - turystyka, egzamin pisemny i ustny, 
  - język niemiecki, egzamin pisemny i ustny, 
  - hotelarstwo, egzamin ustny, 
  - ekonomika, egzamin ustny, 
II rok – semestr trzeci: 
  - socjologia, egzamin pisemny i ustny, 
  - język rosyjski, egzamin pisemny i ustny, 
  - geografia turystyczna, egzamin ustny, 
  - rachunkowość zawodowa, egzamin ustny. 
Ponad to słuchacze w semestrze II i III musieli odbyć czterotygodniowe praktyki. Decyzją 
czerwcowej rady 65 słuchaczy semestru drugiego otrzymało promocję na semestr trzeci i 36 
słuchaczy ukończyło studium – technik ruchu turystycznego. Najlepszymi absolwentami 
zostali:  Z. Ochowicz, A. Samulczyk.                

W 1973 r. Komisja Rekrutacyjna pod przewodnictwa dyrektora Cz. Nogala dokonała 
ostatniego naboru do klasy pierwszej, przyjmując 43 słuchaczy. Wychowawcą klasy został              
K. Tromiński. W trzech oddziałach uczyło się 112 słuchaczy, z czego 60 ukończyło studium. 
Dyplomy ukończenia otrzymali: S. Butrynowski, E. Januszewska, B. Wetliński, L. Makowiec, 
 W. Ziemniak.  
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Tabela nr 12 

  Policealne Studium Turystyczno – Hotelarskie – obsługa ruchu turystycznego
16

 

Klasa I Klasa II  

Uczniów Uczniów Rok 
Oddz. 

IX VI 
Promow. Wych. Oddz. 

IX VI 
Promow. Wych. Absolw. 

1971/
72 1 46 39 39 T. Jasiński - - - - - - 

32 31 31 J. Łojek 1972/
73 2 

41 35 34 
A. 

Witkiewicz 

1 39 38 36 T. Jasiński 36 

1973/
74 1 43 36 34 

K. 
Tromiński 

2 
33 
36 

30 
31 

29 
31 

J. Łojek 
A.Witkiewicz 

   60 

1974/
75 - - - - - 1 34 32 32 K. Tromiński 32 

 4 162 141 138  4 142 131 128  128 

 

 W czerwcu 1975 r. studium zakończyło swoją działalność. Ostatnia klasa druga, której 
wychowawcą był K. Tromiński otrzymała 18 czerwca dyplomy. Dyplomy z wyróżnieniem 
otrzymali: M. Kaniewska, M. Wota, M. Kozera. W ciągu czteroletniej działalności studium 
dyplomy technika ruchu turystycznego otrzymało 128 słuchaczy. Praca z dorosłą młodzieżą, 
która ukończyła średnią szkołę i zdała maturę była wyróżnieniem i nobilitacją dla wielu 
nauczycieli. Stawiała jednak przed nimi duże wymagania merytoryczne odnośnie wiedzy               
w nauczanym przedmiocie. Wprawdzie część słuchaczy wykazywała duże braki z wiedzy 
programowej szkoły średniej i miała dość lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych to 
większość sumiennie i rzetelnie przygotowywała się do zdobycia tytułu technika ruchu 
turystycznego. Zdecydowana większość kadry pedagogicznej to etatowi nauczyciele Liceum 
Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Jedynie 7 nauczycieli to kadra pracująca na 
części etatu jako nauczyciele dochodzący. Wśród nich byli: T. Malinowski, R. Skibniewski,           
B. Zimecki, T. Ferschke, A. Witków, E. Krygier, J. Mielczarek. Na 22 pedagogów 16 miało 
wykształcenie magisterskie, 2 wyższe zawodowe, 3 po SN i nauczyciel pisania na maszynie                                     
z wykształceniem średnim.  

5.  Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

  W 1961 r. władze powiatu sprecyzowały kierunki kształcenia zawodowego w oparciu 
o opracowany bilans siły roboczej w powiecie wolińskim. Ze względu na duże potrzeby 
kadrowe w gastronomii i handlu oraz biorąc pod uwagę dalszy rozwój usług związany                   
z rozwojem Świnoujścia, jako miejscowości wczasowo – uzdrowiskowej, władze oświatowe 
postulowały zorganizowanie zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w specjalnościach: 
sprzedawca, kucharz i kelner. Utworzenie takiej placówki w dużej mierze łagodziło też 
problem dalszego kształcenia dziewcząt po ukończeniu szkoły podstawowej. Wniosek ten 
został zrealizowany w 1963 r. 1 września Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie 
utworzyło Zasadniczą Szkołę Zawodową w Świnoujściu. Podstawą tej decyzji było orzeczenie 
wydane przez Ministerstwo Oświaty z dnia 28 czerwca 1963 r. 

                                                           

16
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 
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  Organizację szkoły powierzono Z. Guzikowi pełniącemu do tego czasu funkcję 
inspektora szkolnego Wydziału Oświaty i Kultury Prezydium Powiatowej Rady Narodowej             
w Świnoujściu. Na bazę lokalową szkoły przeznaczono cztery pomieszczenia w budynku 
Liceum Ogólnokształcącego w Świnoujściu przy ul. Niedziałkowskiego 2. Zgodnie z projektem 
organizacyjnym szkoły zatwierdzonym przez wicekuratora P. Radziuka w czerwcu 1963 r. 
przeprowadzono nabór do czterech oddziałów klas pierwszych w trzech specjalnościach: 
sprzedawca, kelner i kucharz. Do dwóch klas pierwszych sprzedawców przyjęto 92 uczniów,  
a do czerwca dotrwało 87, z tego 85 dziewcząt, 2 chłopców zamieszkałych w: Świnoujściu – 
34, Międzyzdrojach - 21, Wolinie - 4 i innych miejscowościach – 28, urodzonych w 1946 r. – 
dwóch, w 1947 r. – jedenastu, w 1948 r. – trzydziestu czterech, w 1949 r. – trzydziestu 
dziewięciu, 1950 r. – jeden. Wychowawcą klasy I A został W. Ignatowicz, a I B A. Mielczarek. 
Na czerwcowej radzie sklasyfikowano 87 uczniów, z tego 84 otrzymało promocję,                          
2 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 1 pozostał na drugi rok w tej samej klasie. 
Najlepszymi uczniami w nauce i zachowaniu zostali, w klasie I A: A. Dubako, T. Bortuk,                 
w klasie I B: U. Bernecka, K. Kuriata, H. Nahorska.  
 Do klasy pierwszej kucharz przyjęto 46 uczniów, w tym 16 dziewcząt i 30 chłopców, 
zamieszkałych w: Świnoujściu – 29, Międzyzdrojach – 6 i innych miejscowościach – 11, 
urodzonych w czterech rocznikach: 1946 r. – trzech, 1947 r. – trzynastu, 1948 r. – dziesięciu, 
1949 r. – dwudziestu. Wychowawcą klasy została A. Mielczarek. Na koniec roku 
sklasyfikowano 46 uczniów, z tego 44 otrzymało promocję, 1 dopuszczono do egzaminu 
poprawkowegoi 1 uczeń pozostał w tej samej klasie. Najlepszą uczennicą została                            
Z. Gudzinowicz. Do klasy pierwszej kelner przyjęto 42 uczniów w tym 35 dziewcząt                           
i 3 chłopców, zamieszkałych w: Świnoujściu – 19, Międzyzdrojach – 7, Wolinie – 3 i innych 
miejscowościach – 9, urodzonych w: 1946 r. – dwóch, 1947 r. – dziewięciu, 1948 r. – 
jedenastu, 1949 r. – szesnastu. Wychowawcą klasy została W. Starek. Na 38 uczniów 
sklasyfikowanych promocję otrzymało 36, a 2 pozostało w tej samej klasie. 
  Godne uwagi i podkreślenia było zachowanie się uczniów klas pierwszych. Mimo tak 
licznych zespołów klasowych oraz praktycznej nauki zawodu i zróżnicowanego wieku, 
młodzież ta uzyskała wspaniałe oceny z zachowania. Na 171 uczniów w czterostopniowej 
skali ocen ze sprawowania wystawiono 136 – bardzo dobrych i 35 – dobrych.  
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Poza dokonaniem naboru do klas pierwszych istotne znaczenie dla rozwoju                        
i prawidłowego działania szkoły miało zatrudnienie kadry pedagogicznej. Wymagania w tym 
zakresie były duże, bowiem część kadry stanowili nauczyciele przedmiotów ogólno-
kształcących, zatrudnionych na etatach bądź na części etatu, którzy rekrutowali się z etato-
wych pracowników liceum i technikum. Znacznie trudniej było obsadzić fachową kadrą 
pedagogiczną przedmioty zawodowe, bowiem poza fachowymi kwalifikacjami wymagane 
było przygotowanie pedagogiczne. Kadra ta, to etatowi nauczyciele technikum oraz 
zatrudnieni na części etatu pracownicy zakładów pracy za zgodą swoich dyrektorów. 
Czynnikiem warunkującym dobór kadry pedagogicznej, szczególnie przedmiotów zawo-
dowych, były warunki pracy oraz mało konkurencyjne płace. Dyrektor nowo utworzonej 
szkoły Z. Guzik, wykazał się dużymi zdolnościami organizacyjnymi nabytymi podczas 
wieloletniej pracy na stanowisku inspektora oświaty i kultury. 1 września 1963 r. rozpoczęli 
pracę w szkole jako nauczyciele etatowi:  
   1) Zdzisław Guzik dyrektor, magister pedagogiki, 
   2) Anna Kraczkiewicz – magister filologii polskiej, 
   3) Aleksandra Mielczarek - magister ekonomii, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
   4) Wacław Ignatowicz – wykształcenie wyższe zawodowe, nauczyciel przedmiotów 
        zawodowych,                          
    5) Wanda Starek – absolwentka Studium Nauczycielskiego, nauczyciel zawodu. 

 

    

                   Z. Podkowski – Dyrektor LO i Z. Guzik – dyrektor LE i ZSZ 

Duża grupa pedagogów to nauczyciele pracujący na części etatu, uczący przedmiotów 
zawodowych jak i ogólnokształcących. Etatowi nauczyciele liceum, którzy od września 1963 r. 
podjęli dodatkową pracę w szkole zawodowej to:  
      1) mgr Jadwiga Jasińska – nauczyciel geografii, 
      2) mgr Iwona Krygier  – nauczyciel wychowania fizycznego, 
      3) mgr Stanisława Sikorska – nauczyciel j.  rosyjskiego, 
      4) mgr Jerzy Sikorski – nauczyciel wychowania fizycznego, 
      5) mgr Andrzej Wroński – bibliotekarz. 
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Trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych rekrutowało się ze świnoujskich zakładów 
pracy: inż. Norbert Kind, mgr inż. Włodzimierz Lipczyński, Kazimierz Turek, wykształcenie 
średnie.  
Ponad to od 1 września 1963 r. na części etatu pracowali: Irena Bartłomiejczyk – instruktor 
zespołu tanecznego, Józef Dobski – instruktor zespołu instrumentalnego, Krystyna Dulnik – 
nauczyciel j. rosyjskiego, Eugeniusz Szłapak – prowadził chór szkolny. 
  Następny rok szkolny był rokiem szybkiego rozwoju szkoły. Ilość kierunków 
kształcenia wzrosła do 4, nastąpił wzrost oddziałów do 9, a we wrześniu 1964 r. uczęszczało 
do szkoły 383 uczniów. Otwarto nową klasę pierwszą – rzemiosł artystycznych, do której 
przyjęto 41 uczniów, z tego 31 dziewcząt i 10 chłopców, zamieszkałych w: Świnoujście - 20, 
Międzyzdroje - 6, Wolin – 1 i inne miejscowości 14. Wychowawcą tej klasy został J. Szafarski. 
W trzech klasach sprzedawców – we wrześniu 1964 r. – uczyło się 127 uczniów. W czerwcu 
1965 r. klasyfikowano 123, z tego 102 otrzymało promocję, 13 dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych, 8 pozostało w tej samej klasie. Wychowawcą klasy I sprzedawców była          
S. Tłustochowicz. Do zawodu kucharz w trzech oddziałach przygotowywało się 133 uczniów. 
Wychowawcami klas pierwszych byli M. Birecka i M. Garbicz, a ich wychowankowie to:                  
66 dziewcząt, 52 chłopców, którzy mieszkali w: Świnoujściu – 69, Międzyzdrojach – 12, 
Wolinie –  2, innych miejscowościach – 35. W końcu roku szkolnego sklasyfikowano 118 
uczniów, z czego promocję otrzymało 93, do egzaminu poprawkowego dopuszczono 19,                
a 6 pozostało w tej samej klasie. W dwóch klasach kelner uczyło się 82 uczniów. Do klasy 
pierwszej przyjęto 43 uczniów, wychowawcą tej klasy została A. Witkiewicz. W czerwcu na 
40 uczniów w klasie pierwszej było 39 dziewcząt i 1 chłopiec, zamieszkałych w: Świnoujściu – 
20, Międzyzdroje – 10, Wolin 2, inne miejscowości – 8, urodzonych w 1947 r. – jeden, 1948 r. 
–sześć, 1949 r. – dziewiętnaście, 1950 r. – czternaście. 
  Tabela nr 13 

  Dane o uczniach szkoły zawodowej w roku szkolnym 1964/65
17

  

Uczniów Płeć Zamieszkali w: Urodzeni w: Kierunek 
kształcenia 

IX VI dz. chł. Ś-cie 
Między
-zdroje 

Wolin 
Inne 

miejscow. 
1947 `48 `49 `50 

Sprzedawcy 

Kl. I 44 43 40 3 20 12 4 7 2 8 10 23 

Kl. II A 42 42 41 1 10 21 4 7 7 16 19 - 

Kl. II B 41 38 38 - 23 - - 15 5 16 16 1 

Razem 127 123 119 4 53 33 8 29 14 40 45 24 

Kucharze 

Kl. I A 46 41 17 24 21 4 - 16 - 5 19 17 

Kl. I B 43 34 34 - 20 2 2 10 - 2 16 16 

Kl. II 44 43 15 28 28 6 - 9 13 10 20 - 

Razem 133 118 66 52 69 12 2 35 13 17 55 33 

Kelnerzy 

Kl. I 43 40 39 1 20 10 2 8 1 6 19 14 

Kl. II 39 39 36 3 19 7 3 10 10 12 17 - 

Razem 82 79 75 4 39 17 5 18 11 18 36 14 

Rzemiosła  artystyczne 

Kl. I 41 41 31 10 20 6 1 14 - 6 10 25 

Razem 383 361 291 70 181 68 16 96 38 81 146 96 

 

                                                           

17
 Opracowano na podstawie protokołów RP i list uczniów, B – 50, V – 53. 
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  Na koniec roku klasyfikowano 79 kelnerów, z tego 61 otrzymało promocję, do 
egzaminów poprawkowych dopuszczono 9 i tyle samo pozostało na drugi rok. Młodzież 
ucząca się w zasadniczej szkole wyróżniała się wyjątkowo poprawnym zachowaniem i taktem 
tak wobec kolegów jak i nauczycieli. Świadczą o tym końcowe oceny z zachowania. Na 361 
uczniów wystawiono 344 oceny bardzo dobre, 22 dobre i 5 ocen dostatecznych. 
  Wraz ze wzrostem oddziałów wzrosła proporcjonalnie liczba etatowych nauczycieli. 
Od 1 września 1964 r. zatrudniono: 
   1) Marię Birecką – wykształcenie średnie, nauczyciel zawodu, 
   2) Michała Garbicza – SN, fizyka, 
   3) Zofię Kuglin – wykształcenie średnie, nauczyciel przedmiotów artystycznych, 
   4) Stanisława Kuglina – wykształcenie średnie, nauczyciel w klasach rzemiosł artystycznych, 
   5) Helenę Matysiak – magister wychowania fizycznego, 
   6) Stefanię Tłustochowicz – SN, język polski, 
   7) Antoniego Skrzyńskiego – wykształcenie średnie, nauczyciel zawodu, 
   8) Janusza Szafarskiego – SN geografii, kierownik świetlicy, 
   9) Alinę Witkiewicz – magister chemii.  
Ponad to zatrudniono nauczycieli na część etatu: 
   1) Jadwigę  Banach – nauczyciel zawodu, 
   2) Jadwigę Ćwikłę – nauczyciel matematyki, 
   3) Halinę Hermanowską – instruktor zespołu tanecznego, 
   4) Czesława Hinca – nauczyciel reklamy, 
   5) Hieronima Krawczyka – nauczyciel historii, 
   6) Rudolfa Laszkiewicza – wychowawca świetlicy, 
   7) Jana Lipowskiego – nauczyciel chemii, 
   8) Annę Mąkosę (Burkacką) – nauczyciel j. polskiego, 
   9) Jadwigę Szczuko – nauczyciel j. rosyjskiego, 
  10) Kazimierza Turka – nauczyciel zawodu. 
  Jak na drugi rok pracy szkoły, bardzo dobrze zorganizowano zajęcia pozalekcyjne, 
które ujęto w planach pracy świetlicy szkolnej, a były to koła zainteresowań: krajoznawczo – 
Turystyczne, opiekun A. Skrzyński, plastyczne, S. Kuglin, recytatorskie, S. Tłustochowicz, chór 
szkolny, opiekun E. Szłapak, zespół taneczny, opiekunka H. Hermanowska, zespół muzyczny, 
opiekun J. Dobski. W szkole działały dwie organizacje młodzieżowe: ZMS, opiekun                          
J. Szafarski, ZHP, opiekunka M. Birecka. W ramach ZHP działały dwie drużyny, męska liczyła 
25 członków i żeńska 18 harcerek. Pracą świetlicy kierował J. Szafarski, a wychowawcą był               
R. Laszkiewicz.   
  Sukcesywnie rosła liczba oddziałów, uczniów oraz nauczycieli. 1 września 1965 r. 
otwarto klasę pierwszą w szkole dokształcającej o specjalności piekarz – masarz, do której 
przyjęto 40 uczniów, a wychowawcą tej klasy został H. Dąbrowski. Ponad to dokonano 
naboru do klas pierwszych:  
   - sprzedawców, wych. J. Szafarski, 42 uczniów, 
   - kucharz, wych. D. Szewczyk, 40 uczniów, 
   - kelner, wych. B. Chłapowska, 40 uczniów. 
Ogółem w roku szkolnym 1965/66 było trzynaście oddziałów, w których uczyło się 475 
uczniów, z tego w klasach pierwszych 162. Na czerwcowej radzie dokonano klasyfikacji                     
i promowania. W czterech klasach sprzedawców, gdzie uczyło się 147 uczniów, promocję 
otrzymało 125, do egzaminu poprawkowego dopuszczono 11 i tyleż samo nie otrzymało 
promocji. 69 uczniów ukończyło szkołę. W trzech klasach w zawodzie kelner uczyło się 103 
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uczniów, promowano 78, do egzaminów poprawkowych dopuszczono 14, a 11 nie otrzymało 
promocji. 30 uczniów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Ze 137 uczniów uczących się 
w czterech klasach w zawodzie kucharz 111 otrzymało promocję, 16 dopuszczono do 
egzaminów poprawkowych, 10 pozostawiono w tej samej klasie. 38 uczniów klas trzecich 
ukończyło szkołę. Mury szkoły w 1966 r. opuściła 137 absolwentów, a świadectwa                          
z wyróżnieniem otrzymali:  
   - III A - sprzedawców: A. Dubako, J. Ignatowicz, J. Paszko, 
   - III B – sprzedawców: H. Nahorska, U. Bernacka, H. Chożyńska, K. Kuriata, J. Kraus, 
   - III – kucharz: Z. Gudzinowicz, A. Szczytkowska, S. Kosmal, 
   - III – kelner: G. Kasperek, T. Krępa. 
  Z powodu braku możliwości zatrudnienia absolwentów rzemiosł artystycznych                 
1 września 1965 r. nie otworzono klasy pierwszej tej specjalności. Na 27 uczniów klasy 
drugiej rzemiosł artystycznych promocję otrzymało 23, 2 dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych i tyle samo nie otrzymało promocji. W klasie piekarz/masarz na 39 uczniów 
promowano 18, 9 otrzymało poprawki, 12 pozostawiono w tej samej klasie. W końcu roku 
szkolnego 1965/66 na 453 uczniów promowano 355, dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych 5,  a 46 nie otrzymało promocji.  
  Drugoroczność stawała się dla szkoły nie lada wyzwaniem i trudnym problemem, 
któremu RP poświęcała wiele czasu. 24 listopada 1965 r. Rada Pedagogiczna po wnikliwej                
i wszechstronnej dyskusji przyjęła jednogłośnie wnioski zmierzające do poprawy wyników 
nauczania i wychowania. We wnioskach tych położono nacisk na:  
   1. Poprawę frekwencji ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej nauki zawodu przez:  
       a) dopełnienie obowiązku punktualnego rozpoczynania zajęć, 
       b) nawiązywanie kontaktu wychowawców z rodzicami i rozliczanie uczniów z  
            nieobecności na lekcjach, 
   2. Podniesienie poziomu pracy dydaktycznej poprzez:  
       a) lepsze planowanie pracy, 
       b) merytoryczne przygotowanie się do zajęć, 
       c) częste ocenianie uczniów, 
   3. Podniesienie poziomu pracy wychowawczej poprzez: 
       a) sumienne dyżury nauczycielskie i uczniowskie, 
       b) ład i porządek w szkole, 
       c) praca samorządu szkolnego,  
       d) troska o wygląd uczniów (ubiór, tarcze), 
   4. Wprowadzenie współzawodnictwa międzyklasowego18. 
  Rosnące potrzeby kadrowe szkoły szczególnie na nauczycieli przedmiotów 
zawodowych i praktycznej nauki zawodu wymagały od dyrektora nie lada umiejętności                   
i zabiegów, aby sprostać tym wyzwaniom przy dużej konkurencyjności z innymi placówkami 
oświatowymi oraz zakładami pracy. Koncepcja i organizacja pracy szkoły na rok szkolny 
1965/66 została zatwierdzona przez Naczelnika Działu Szkolnictwa Zawodowego                        
H. Mirowskiego. Zgodnie z decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie zatrudniono    
w szkole od 1 września 1965 r. etatowych nauczycieli: 
   1) Bogumiłę Chłapowską, wykształcenie średnie zawodowe, nauczyciel przedmiotów 
        zawodowych, 

                                                           

18
 Protokoły RP 1964 – 1967, B – 50, V - 31 
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   2) Henryka Dąbrowskiego, wykształcenie średnie pedagogiczne, kierownik zajęć 
       pozalekcyjnych, 
   3) Jadwigę Ilecką, magister matematyki, 
   4) Wiesława Janiszewskiego, magister ekonomii, nauczyciel zawodu, 
   5) Bogumiłę Kucharską, wykształcenie średnie, kierownik internatu, 
   6) Danutę Szewczyk, SN, nauczyciel zawodu, 
   7) Marię Tarnowską, magister wychowania fizycznego, 
   8) Edwarda Troszczyńskiego, wykształcenie średnie zawodowe, nauczyciel zawodu, 
   9) Danutę Ziober, wykształcenie wyższe zawodowe, nauczyciel j. rosyjskiego, 
 10) Anastazję Zwierzyńską, magister matematyki. 
  Ponad to na części etatu zatrudniono nauczycieli praktycznej nauki zawodu:                      
S. Bielkiewicz, J. Gutenplan, J. Jóźwiak, Z. Sitnicki, Z. Ren, W. Żelechowski. Szkoła od września 
1965 r. otrzymała etat wicedyrektora i na wniosek Z. Guzika obowiązki te powierzył kurator 
Z. Szyroki Aleksandrze Mielczarek.   
  Dla usprawnienia pracy rady i inspirowania działalności wychowawczej szkoły oraz 
oceny wyników nauczania i wychowania powołano sekcję nauczycieli:  
   - przedmiotów ogólnokształcących – przewodniczący M. Garbicz, 
   - przedmiotów zawodowych i praktyk zawodowych – A. Skrzyński, 
   - zajęć pozalekcyjnych – przewodniczący H. Dąbrowski, oraz Radę Wychowawczą Szkoły na 
      czele z dyrektorem, która skupiała wszystkich wychowawców. Zapoczątkowano też 
     tworzenie bazy dydaktycznej poprzez organizację klaso – pracowni przedmiotowych tj.:  
   - języka polskiego – opiekunka A. Kraczkiewicz, 
   - technologii sporządzania posiłków – opiekun A. Skrzyński, M. Birecka, 
   - rysunku zawodowego – opiekun Z. Kuglin, 
   - fizyki – M. Garbicz, 
   - towaroznawstwa i chemii – opiekunka A. Witkiewicz, 
   - galanterii drzewnej – S. Kuglin. 
Dzięki dobrej organizacji pracy i dużej fachowości kierownika zajęć pozalekcyjnych                      
H. Dąbrowskiego oraz opiekunów, swoją działalnością wyróżniły się:  
   - ZMS – opiekun J. Szafarski, 
   - ZHP – opiekunki B. Chłapowska, M. Birecka, 
   - PCK – opiekun W. Ignatowicz, 
   - SKS – opiekunka M. Tarnowska, 
   - TPPR – opiekun D. Ziober, 
   - SKKT – opiekun K. Skrzyński, 
   - Spółdzielnia uczniowska – opiekunka A. Mielczarek. 
W okresie wakacji szkoła zorganizowała 14-dniowy obóz wędrowny dla 20 uczniów.  
  Poza wiedzą ogólną, którą młodzież zdobywała w szkole, ważnym elementem 
kształcenia była praktyczna nauka zawodu prowadzona przez placówki podległe PSS 
„Społem” w Świnoujściu. Każdy nauczyciel miał obowiązek przeprowadzenia kontroli 
praktycznej nauki zawodu w dwóch zakładach pracy w ciągu roku. W roku 1967 Państwo 
Polskie obchodziło 1000-lecie swojego istnienia. Szkoła, tak jak całe społeczeństwo, 
przygotowała i zrealizowała własny program uczczenia tej rocznica. Dużą aktywność 
wykazały poszczególne klasy z wychowawcami oraz ZHP i ZMS.  
  3 września 1966 r. Naczelnik Działu Szkolnictwa Zawodowego Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Szczecinie zatwierdził projekt organizacyjny szkoły zawodowej opracowany 
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przez dyrektora Z. Guzika na rok szkolny 1966/67. W projekcie uwzględniono cztery 
specjalności kształcenia: sprzedawca, kucharz, kelner i rzemiosło artystyczne. Łącznie                   
w 11 oddziałach uczyło się 415 uczniów. Natomiast w Zasadniczej Szkole Zawodowej 
Dokształcającej dla młodocianych pracujących w trzech specjalnościach: piekarz/masarz                  
i elektromechanik w dwóch oddziałach pobierało naukę 67 uczniów. W roku szkolnym 
1966/67 organizacja szkoły była zgodna z projektem organizacyjnym, jedynie uległa zmianie 
liczba uczniów nie 482, a 427 rozpoczynało rok szkolny.  
  Na czerwcowej radzie klasyfikowano i promowano:  
- sprzedawcy:  
Klasa I, wych. W. Ignatowicz, 42 uczniów, promowano 26, do egzaminów poprawkowych 
dopuszczono 7, a 9 nie otrzymało promocji. Klasa II, wych. J. Szafarski, 39 uczniów, 
promowano 28, do egzaminów poprawkowych dopuszczono 10, a 1 nie otrzymał promocji. 
Klasa III, wych. S. Tłustochowicz, 28 uczniów, 26 ukończyło szkołę. Na 109 uczniów 
promowano 80, 17 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 12 nie otrzymało 
promocji. 
- kelnerzy: 
Klasa II, wych. B. Chłapowska, 31 uczniów, promowano 23, do egzaminów poprawkowych 
dopuszczono 3, a 5 nie otrzymało promocji. Klasa III, wych. W. Starek, 27 uczniów, wszyscy 
ukończyli szkołę.  
- rzemiosło artystyczne: 
 Na wniosek lokalnych władz 1 września 1966 r. ponownie dokonano naboru 39 uczniów do 
klasy rzemiosł artystycznych. Wychowawcą klasy została D. Majda. W czerwcu w tej klasie 
było 34 uczniów, z tego promowano 23, do egzaminów poprawkowych dopuszczono 7,              
a 4 nie otrzymało promocji. Klasa III, wych. A. Zwierzyńska, 24 uczniów i wszyscy ukończyli 
szkołę. Na 58 uczniów w specjalności rzemiosła artystyczne, 47 promowano, 7 dopuszczono 
do egzaminów poprawkowych, a 4 nie otrzymało promocji.  
- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca: 
Klasa I elektryk/mechanik, wych. W. Olszewska, 30 uczniów w tym promowano 18,                       
8 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 4 pozostało w klasie pierwszej. Klasa II 
piekarz/masarz, wych. H. Dąbrowski, na 26 uczniów, 15 promowano, 8 dopuszczono do 
egzaminów poprawkowych, a 3 pozostało w tej samej klasie. Na 56 uczniów tej szkoły 33 
promowano, 16 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 7 nie otrzymało promocji. 
W roku szkolnym 1966/67 na 403 uczniów szkoły zawodowej promocję otrzymało 312, do 
egzaminu poprawkowego dopuszczono 45, a 39 nie otrzymało promocji. Najwięcej ocen 
niedostatecznych wystawiono z j. polskiego – 26, matematyki – 16, fizyki – 21, w-f – 10. 
   Mimo, że nie wzrosła liczba oddziałów od ubiegłego roku szkolnego to kosztem 
nauczycieli dochodzących zatrudniono 6 etatowych nauczycieli: 
   1) Zygmunta Adamka, wykształcenie średnie, nauczyciel zawodu, 
   2) Mariannę Dąbrowę – Karasińską, wykształcenie średnie, nauczyciel przedmiotów 
        zawodowych, 
   3) Leszka Kurpiewskiego, SN, wychowawca świetlicy, 
   4) Danutę Majdę, SN, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
   5) Walentynę Olszewską, magister filologii polskiej, bibliotekarka, 
   6) Kazimierę Sochacką, SN, nauczyciel zawodu.  
W tym roku szkoła otrzymała etat bibliotekarza, na którym zatrudniono W. Olszewską. 
  Kierownikiem warsztatów szkolnych był A. Skrzyński. W warsztacie jako nauczyciele 
zawodu pracowali: B. Chłapowska, M. Birecka, D. Szewczyk, D. Majda, S. Kuglin, Z. Kuglin,           
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K. Turek. Pracą świetlicy szkolnej i zajęć pozalekcyjnych kierował H. Dąbrowski, w ramach 
której działały:   
   - koło recytatorskie, opiekun S. Tłustochowicz, 
   - chór szkolny, opiekun E. Szłapak, 
   - zespół taneczny, opiekun A. Hermanowska, 
   - zespół instrumentalny, opiekun J. Dobski. 
Na części etatu jako wychowawca świetlicy pracował J. Szafarski. W szkole działały także 
organizacje młodzieżowe pod opieką nauczycieli. ZMS skupiał 120 członków, rekrutujących 
się z uczniów klas II i III. Przewodniczącym był J. Szkopkowski, a opiekunem J. Szafarski. ZHP 
liczyło 60 harcerzy, na czele których stały druhny W. Andruszkiewicz, W. Debke. Opiekunem 
tej organizacji była B. Chłapowska. Do PCK było zapisanych 30 uczniów. Przewodniczącym 
była B. Bochenek, a opiekunem S. Tłustochowicz. SKKT liczyło 60 członków na czele                        
z przewodniczącym R. Hawratem i opiekunką A. Witkiewicz. TPPR opiekowała się D. Ziober,       
a 23 członkom przewodniczyła J. Kołecka. Najbardziej widoczną i spełniającą usługową 
funkcję w szkole poprzez prowadzenie sklepiku szkolnego spełniała Spółdzielnia Uczniowska 
pod opieką W. Starek i A. Mielczarek. 
  Do realizacji programu nauczania przedmiotów zawodowych zorganizowano 
zastępczą pracownie technologii sporządzania posiłków. W roku szkolnym 1966/67 po 
kapitalnym remoncie i adaptacji pomieszczeń w suterenach szkoły oddano do użytku własny 
warsztat gastronomiczny. Kierownikiem warsztatu został A. Skrzyński. Uczniowie klas 
sprzedawców praktyczną naukę zawodu odbywali w sklepach PSS „Społem”, kucharze                      
w zakładach gastronomicznych OZG, a uczniowie klas wielo zawodowych byli młodocianymi 
pracownikami i uczniami różnych zakładów rzemieślniczych. Kontrolę praktycznej nauki 
zawodu sprawowała szkoła poprzez nauczycieli. 
  Znaczącym organem w szkole była RP, którą tworzyli wszyscy nauczyciele                                  
i wychowawcy na czele z dyrektorem. Do jej kompetencji należało: 
   - zatwierdzanie rocznego planu pracy szkoły warsztatów i internatu, 
   - klasyfikacja i promowanie uczniów, 
   - powołanie opiekunów organizacji uczniowskich,  
   - wyrażanie opinii w sprawie przydziału nauczycielom wychowawstw klasowych, 
     przedmiotów nauczania, przydziału godzin nadliczbowych. 
RP na koniec każdego z czterech okresów dokonywała oceny wyników nauczania                             
i wychowania. Na koniec roku szkolnego poza promowaniem uczniów dokonywała oceny 
działalności wszystkich organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły. 
Sprawozdanie z działalności tych organizacji składała młodzież bądź opiekunowie.  
  Kadra kierownicza szkoły to: dyrektor – Z. Guzik, wicedyrektor – A. Mielczarek                       
i kierownik warsztatów szkolnych – A. Skrzyński.  
Dyrektor szkoły kierował procesem dydaktyczno – wychowawczym, organizował                               
i kontrolował pracę nauczycieli i innych osób zatrudnionych w szkole. Był odpowiedzialny za 
całokształt działalności dydaktyczno – wychowawczej, organizacyjnej i administracyjnej 
szkoły. Zastępca dyrektora był zobowiązany do wykonywania zadań określonych przez 
dyrektora. Nadzór nad nauczaniem i wychowaniem w warsztacie szkolnym sprawował 
kierownik warsztatu. Do jego obowiązków należało:  
   - kontrola i realizacja programu zajęć praktycznych, 
   - organizowanie i kontrolowanie pracy nauczycieli zawodu i uczniów, 
   - nadzór nad stanem technicznym maszyn i urządzeń. 
Powyższe zadania i obowiązki RP oraz kadry kierowniczej szkoły wynikały z przyjętego 
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statutu szkoły w 1967 r. opracowanego przez dyrektora szkoły na podstawie zarządzenia 
ministra oświaty19. Statut szkoły dość szczegółowo określał obowiązki wychowawcy 
klasowego do którego należało:  
   - poznanie uczniów, jego warunków życia, 
   - współdziałanie z domem rodzicielskim i internatem, 
   - koordynowanie zamierzeń i zabiegów dydaktyczno – wychowawczych podejmowanych 
      przez wszystkich nauczycieli uczących w klasie powierzonej jego opiece. 
Do obowiązków i praw ucznia: 
   - aktywne uczestniczenie we wszystkich zajęciach przewidzianych planem i programem 
     nauczania, 
   - przestrzeganie zarządzeń wydawanych przez dyrektora oraz poleceń wychowawców, 
   - dbałość o mienie szkoły – zachowanie nienagannej postawy ideowo – moralnej                         
       i obywatelskiej, 
  - przestrzeganie przepisów regulaminu uczniowskiego, 
  - uczniowie mieli prawo do korzystania: z pomocy lekarskiej, ze stypendiów, internatu oraz 
     różnych form pomocy materialnej, 
  - po złożeniu z pomyślnym wynikiem egzaminu końcowego uczniowie otrzymywali 
świadectwo ukończenia szkoły i tytuł wykwalifikowanego robotnika oraz prawo do dalszego 
kształcenia się w określonych technikach zawodowych. 
  Organizacja administracji i obsługi była nie mniej ważnym problemem prawidłowego 
funkcjonowania placówki. Zasadnicza szkoła ulokowana w obiekcie liceum nie tylko   
korzystała z izb lekcyjnych, ale w początkowym okresie tak administracja jak i obsługa 

rekrutowała się z pracowników tej placówki zatrudnionych na części 
etatu. Finanse szkoły od 1 września 1963 r. do 31 sierpnia 1966 r. 
prowadziła główna księgowa liceum E. Smolińska.    1 września 1966 r. 
na etacie głównej księgowej została zatrudniona R. Ostaszewska i tym 
samym szkoła zorganizowała własną komórkę, która nie tylko 
prowadziła finanse, ale i całą gospodarkę materiałową. Organizowanie 
bazy dydaktyczno – wychowawczej, kontrola pracowników obsługi te 
zadania powierzył dyrektor szkoły kierownikowi administracyjno 
gospodarczemu E. Bańkowskiemu.  Od 1 kwietnia 1965 r. obowiązki te 
przejął i sumiennie wykonywał przez wiele lat Kazimierz Turek, 

Kazimierz Turek            który był jednocześnie zatrudniony na części etatu jako nauczyciel 
 zawodu w klasach rzemiosł artystycznych.  Był zamiłowanym 
żeglarzem i filatelistą.  

Sekretariat szkoły od 15 stycznia 1964 r. prowadziła przez ponad 23 
lata pracowita, sumienna i bez reszty oddana szkole Danuta 
Didkowska darzona szacunkiem i sympatią tak nauczycieli jak                           
i uczniów. Od początku istnienia placówki związana z nią była starsza 
woźna Barbara Dziobkowska. Przepracowała około 20 lat i przeszła na 
emeryturę. Doceniali ją nauczyciele, uczniowie i słuchacze za jej 
niekonwencjonalne zachowania oraz ogromną pracowitość i troskę                         

Danuta Didkowska       o dobro szkoły. 21 maja 1966 r. została zatrudniona na etacie 

                                                           

19
 Zarządzenie ministra oświaty z dnia 4 listopada 1966 r. w sprawie statutu zasadniczej szkoły zawodowej (Dz. 

Urz. MO nr 15 z 1966 r., poz. 180). 
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pracownika obsługi Weronika Romasławska. Sumiennie przepracowała ponad 22 lata pełniąc 
przed przejściem na emeryturę obowiązki starszej woźnej.                                               
 

 

Dzień Sportu szkolnego w czerwcu 1967 r. Uroczystość otwiera Z. Guzik 

Rok szkolny 1966/67 kończy pierwszy etap organizacji i rozwoju szkoły, jakże ważny dla 
dalszego jej funkcjonowania. Dyrektor Z. Guzik swoim doświadczeniem i pracowitością 
skutecznie propagował wśród absolwentów szkół podstawowych nowe kierunki kształcenia 
na poziomie zasadniczym oraz zwerbował i zatrudnił 24 etatowych nauczycieli dobrze 
przygotowanych do pracy zawodowej. Z dużym znawstwem i wiedzą merytoryczną stworzył 
strukturę funkcjonowania tej placówki oraz był autorem podstawowej dokumentacji.  
  Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie na wniosek władz miasta Świnoujścia 
podejmowało decyzje typu organizacyjnego, które prowadziły do wzmocnienia placówek 
oświaty zawodowej oraz podnosiły ich rangę w środowisku. Od 1 września 1967 r. rozpoczęła 
działalność szkoła zawodowa w obiekcie liceum przy ul. Niedziałkowskiego 2, która powstała 
w wyniku połączenia Technikum Handlowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej pod nazwą 
„Technikum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa”. W 11 oddziałach i w 7 specjalnościach uczyło 
się w ZSZ 324 uczniów. W końcu roku sklasyfikowano 300 uczniów, z tego 213 promowano 
do klasy wyższej, 38 dopuszczono do egzaminu poprawkowego a 49 pozostawiono w tej 
samej klasie. Sprawność nauczania była niska, chociaż większość z tych, którzy otrzymali 
poprawki pomyślnie zdawała egzaminy komisyjne i otrzymywała promocję. 
  W następnym roku szkolnym w 11 oddziałach uczyło się 332 uczniów w specja-
lnościach: sprzedawca, kucharz, kelner, rzemiosło artystyczne i szkoła dokształcająca 
(wielozawodowa). W końcu roku promocję otrzymało 214 uczniów, do egzaminów 
poprawkowych dopuszczono 48, a 40 uczniów pozostawiono w tej samej klasie. Świadectwa 
ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali:  
   - sprzedawcy: A. Nawrot, T. Gawlik, 
   - kucharze: D. Gajek  B. Jaworowski, 
   - elektrycy/mechanicy: J. Moskwa, S. Łukaszewicz. 
Wyjątkowo wysoko oceniła RP zachowanie uczniów. Na 302 wychowanków wystawiono 279 
ocen bardzo dobrych, 19 – dobrych i 4 dostateczne. Wszyscy absolwenci ukończyli szkołę              
z bardzo dobrymi ocenami ze sprawowania. Szkołę ukończyło 102 uczniów: 55 sprzedawców, 
24 kucharzy, 17 rzemiosła artystyczne i 6 zawody różne.  
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Tabela nr 14 

  Klasyfikacja i promowanie w Zasadniczej Szkole Zawodowej 

w roku szkolnym 1967/68
20

 

 

Uczniowie Klasyfikacja 

Kl. Specjalność 
IX VI 

Bez 
ndst 

Z 1 
ndst 

Z 2 i 
więcej 
ndst 

Popr. 
Pozo-
stało 

Wych. 

I Sprzedawca 35 35 20 7 8 7 8 S. Tłustochowicz 

II Sprzedawca 39 39 29 6 4 4 6 W. Ignatowicz 

 

III Sprzedawca 40 38 32 4 2 4 2 J. Szafarski 

R: 3  
114 

11
2 

81 17 14 15 16 
 

I Kucharz 35 35 22 3 10 3 10 W. Starek 

II Kucharz 34 33 24 3 6 3 6 M. Karasińska 

 

III Kucharz 26 24 18 5 1 5 1 D. Szewczyk 

R: 3  95 92 64 11 17 11 17  

III Kelner 26 22 15 3 4 3 4 B. Chłapowska 

II Rzem.-art.  26 24 20 1 3 1 3 D. Majda 

I Wielozaw. 25 17 10 3 4 3 4 M. Garbicz 

II Elek./Mech. 22 20 12 4 4 4 4 W. Olszewska 

 

III Piek./Masarz 16 13 11 1 1 1 1 H. Dąbrowski 

R: 5  115 96 68 12 16 12 16  

R: 11  324 
30
0 

213 40 47 38 49  

                                                           

20
 Opracowano na podstawie protokołów RP. 
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                                         Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 1969 r. 

W roku szkolnym 1969/70 Komisja Rekrutacyjna na czele z dyrektorem Z. Guzikiem 
dokonała naboru do pięciu klas pierwszych, przyjmując 223 uczniów w zawodach: 
sprzedawca, kucharz, kelner i zawody różne. W zasadniczej szkole uczyło się w 11 oddziałach 
360 uczniów, z tego otrzymało promocję 261, 46 dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych, 17 pozostało w tej samej klasie, a 36 zrezygnowało w ciągu roku. 
Świadectwa szkolne z nagrodami i wyróżnieniem otrzymali:  
   - sprzedawcy: K. Nowak, H. Lisiak, G. Łapa, B. Jędrzejewska, B. Kasica, 
   - kucharze: E. Woźniak, G. Krystkowiak, W. Winogrocka, H. Żalis, B. Borkowska, K. Durda,          
     T. Gompolewska, 
   - kelnerzy: B. Piasecka, B. Mały, E. Michnowicz, W. Jotko, 
   - klasy wielozawodowe: T. Drąg, H. Lisiak, E. Michnowicz, K. Nowak. 
Najwięcej ocen niedostatecznych wystawili nauczyciele z matematyki 29, języka polskiego                          
i fizyki po 19, technologii 13, języka rosyjskiego i towaroznawstwa po 8. Łącznie wystawiono 
105 ocen niedostatecznych, najwięcej w klasie I kucharz – 30. Świadectwa ukończenia szkoły 
otrzymało 32 absolwentów, 20 kucharzy i 12 zawody różne.  

  W roku szkolnym 1970/71 otwarto cztery klasy pierwsze: I A sprzedawców, wych.      
B. Mniszek, 43 uczniów, I B sprzedawców, wych. D. Majda, 42 uczniów, I kucharz, wych.             
E. Busłowska, 41 uczniów, I dokształcająca, wych. M. Garbicz, 46 uczniów. Łącznie                      
w 13 oddziałach uczyło się 425 uczniów, z tego 326 otrzymało promocje, do egzaminów 
poprawkowych dopuszczono 45, 27 pozostawiono w tej samej klasie i tyleż samo 
zrezygnowało z uczęszczania do szkoły w ciągu roku. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: 
   - sprzedawcy: D. Mroczek, I. Kostka, W. Jarmołowicz, M. Stelmach, 
   - kucharze: T. Marzewska, M. Sielatycki, H. Żalis,  
   - kelnerzy: B. Mały, B. Piasecka,  
   - zawody różne: J. Regilewicz, T. Drąg.  
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W plebiscycie na najlepszego sportowca III miejsce zajęła uczennica klasy II A sprzedawców 
W. Jarmołowicz. Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono w klasie I kucharz – 30.  
Na szczególną uwagę i podkreślenie zasługują oceny ze sprawowania wystawione przez 
wychowawców, a zatwierdzone przez radę. Na 398 uczniów, 371 otrzymało oceny bardzo 
dobre, 18 dobre i tylko 9 uczniów otrzymało oceny dostateczne. Nie oznacza to, że 
nauczyciele zbyt liberalnie traktowali zachowanie uczniów na terenie szkoły jak i poza szkołą. 
Wychowawcy odwiedzali swoich wychowanków w domach rodzinnych, internacie, zakładach 
pracy, a wychowankowie, którzy nagminnie łamali regulamin uczniowski, byli skreślani z listy 
uczniów. W czerwcu 1971 r. 106 uczniów klas III otrzymało świadectwa ukończenia szkoły,   
59 sprzedawców, 16 kucharzy, 16 kelnerów i 15 zawody różne.  
  Komisja rekrutacyjna pod przewodnictwem dyrektora dokonała naboru do klas 
pierwszych w roku szkolnym 1971/72, przyjmując 172 uczniów, w tym do klasy I A 
sprzedawców, wych. D. Majda, 40 uczniów, klasy I B sprzedawców, wych. B. Piotrowski,              
36 uczniów, klasy I C wielozawodowej, wych. M. Tarnowska, 43 uczniów, I D ślusarz, wych.             
S. Sąsiadek, 32 uczniów, klasa I kelner, wych. B. Chłapowska, 21 uczniów. W 12 oddziałach 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczyło się 419 uczniów, z tego 298 promowano,                              
48 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, 37 pozostało w tej samej klasie,                              
a 36 zrezygnowało w ciągu roku szkolnego. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:  
   - sprzedawcy: K. Momos, S. Gajewski, E. Uniszewska, D. Mroczek, L. Bogdankiewicz,                   
       W. Sznade, W. Jarmołowicz, B. Dworecka, M. Stelmach, B. Kazimierska, E. Jurewicz, 
   -  kucharze: G. Krystofiak, H. Smolak, T. Marzewska, 
   -  kelnerzy: B. Piasecka, B. Mały, 
   -  klasy wielozawodowe: E. Siódek, J. Walczak, R. Borcz. 
Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 146 absolwentów, w tym: 65 sprzedawców,                  
27 kucharzy, 32 kelnerów, 22 zawody różne. Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono             
w klasie I kucharz – 47, a w klasie I A i I B sprzedawców po 38. Wśród przedmiotów, z których 
wystawiono najwięcej ocen niedostatecznych znalazły się: matematyka – 72, j. polski – 30                           
i fizyka - 27.  
  Klasyfikacja i promowanie w roku szkolnym 1972/73 została przedstawiona w tabeli 
nr 15. W końcu roku szkolnego świadectwa z wyróżnieniem i nagrodami otrzymali:  
   - sprzedawcy: Z. Giedryś, U. Jasiśnka, J. Rytlewska, A. Manke, B. Pławska, K. Mamos,                
       G. Michnowicz, E. Mileńko, 
   -  kucharz: Z. Górska, T. Kadziewicz, D. Kuźma, E. Lisowska, T. Marzewska, 
   -  wielozawodowa: M. Bógdał, E. Rek, S. Gajewski.  
Szkołę ukończyło 111 absolwentów, w tym 87 sprzedawców, 19 kucharzy i 5 ślusarzy.  
Najwięcej ocen niedostatecznych wystawiono w klasie I B sprzedawców – 43. Dużo ocen 
niedostatecznych otrzymali uczniowie z matematyki – 31, fizyki – 30 i j. niemieckiego – 14. 
 W roku szkolnym 1973/74 wprowadzono w oświacie dwie istotne zmiany. Od                   
1 września wprowadzono podział roku szkolnego na dwa semestry oraz nową skalę ocen ze 
sprawowania: wzorowe, wyróżniające, odpowiednie, nieodpowiednie. W tym roku szkolnym 
naukę w zasadniczej szkole w czterech klasach pierwszych rozpoczęło 158 absolwentów 
szkół podstawowych: I A sprzedawców, wych. E. Krupowies, 40 uczniów, I B sprzedawców, 
wych. B. Mniszek, 41 uczniów, I A wielozawodowa, wych. M. Garbicz, 41 uczniów, I B 
wielozawodowa, wych. B. Godala, 36 uczniów. W dziesięciu oddziałach zasadniczej szkoły 
uczyło się 337 uczniów, z tego 248 otrzymało promocję, 42 dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych, 11 pozostawiono w tej samej klasie, a 36 zrezygnowało z nauki w ciągu roku. 
12 czerwca 1974 r. RP ustaliła listę najlepszych uczniów: 
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  - sprzedawcy: S. Kiedos, A. Woźniak, B. Mnisek, G. Sosnowska, M. Serafin, U. Jasińska,              
      B. Wierzbicka, J. Chmielewska, A. Wiśniewska,  
   - kucharze: L. Jankowska, T. Kadziewicz, G. Barcz, W. Kiedos, S. Chojnowska, 
   - wielozawodowe: A. Brzozowska, M. Nitkiewicz, M. Bógdał, J. Rek. 

Tabela nr 15 

  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w roku szkolnym 1972/73
21

 

Uczniów Klasyfikacja 
Kl. Specjaln. 

IX VI Klasyfik. 
Bez 
ndst 

Z 1 
ndst 

Z 2 
ndst 

Z 3 
ndst 

Popr. Wych. 

I A Sprzed. 45 40 40 31 8 1 - 9 S. Tłustochowicz 

I B Sprzed. 47 40 40 28 1 5 6 6 H. Dąbrowski 

I C Sprzed. 40 38 38 22 11 4 1 15 A. Pyzik 

II Sprzed. 28 29 29 24 5 - - 5 W. Ignatowicz 

III Sprzed. 55 55 55 50 5 - - 5 B. Mniszek 

II Kucharz 17 17 17 8 6 3 - 9 B. Chłapowska 

III  Kucharz 21 21 21 19 1 1 - 2 S. Tłustochowicz 

I Wielozaw. 50 37 37 23 7 4 3 11 T. Kostecka 

II  Wielozaw. 45 40 40 37 2 1 - 3 M. Garbicz 

II Ślusarz 18 15 15 5 6 1 3 7 B. Piotrowski 

 Razem: 366 332 332 247 52 20 13 72  

 
  W roku szkolnym 1973/74 wprowadzono w oświacie dwie istotne zmiany. Od                   
1 września wprowadzono podział roku szkolnego na dwa semestry oraz nową skalę ocen ze 
sprawowania: wzorowe, wyróżniające, odpowiednie, nieodpowiednie. W tym roku szkolnym 
naukę w zasadniczej szkole w czterech klasach pierwszych rozpoczęło 158 absolwentów 
szkół podstawowych: I A sprzedawców, wych. E. Krupowies, 40 uczniów, I B sprzedawców, 
wych. B. Mniszek, 41 uczniów, I A wielozawodowa, wych. M. Garbicz, 41 uczniów, I B 
wielozawodowa, wych. B. Godala, 36 uczniów. W dziesięciu oddziałach zasadniczej szkoły 
uczyło się 337 uczniów, z tego 248 otrzymało promocję, 42 dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych, 11 pozostawiono w tej samej klasie, a 36 zrezygnowało z nauki w ciągu roku. 
12 czerwca 1974 r. RP ustaliła listę najlepszych uczniów: 
   - sprzedawcy: S. Kiedos, A. Woźniak, B. Mnisek, G. Sosnowska, M. Serafin, U. Jasińska,              
      B. Wierzbicka, J. Chmielewska, A. Wiśniewska,  
   - kucharze: L. Jankowska, T. Kadziewicz, G. Barcz, W. Kiedos, S. Chojnowska, 
   - wielozawodowe: A. Brzozowska, M. Nitkiewicz, M. Bógdał, J. Rek. 
Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 99 absolwentów w tym: 54 sprzedawców,                      
12 kucharzy, 33 zawody różne. Nowa skala ocen ze sprawowania nie spowodowała 
rewolucji, bowiem na 337 uczniów oceny wzorowe i wyróżniające otrzymało 312, oceny 
odpowiednie 24, a tylko 1 uczeń otrzymał ocenę nieodpowiednią.  
  W roku szkolnym 1974/75 w 12 oddziałach uczyło się 385 uczniów, z tego w klasach 
pierwszych:  
   - sprzedawcy: I A, wych. M. Wit, 37 uczniów, I B, wych. M. Wit, 36 uczniów, 
   - kucharz/kelner: I, wych. J. Widawska, 47 uczniów, 

                                                           

21
 Opracowano na podstawie protokołów RP. 
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   - wielozawodowa: I, wych. A. Pyzik, 48 uczniów. 
Na czerwcowej radzie sklasyfikowano 364 uczniów, z tego 281 promowano, 60 dopuszczono 
do egzaminów poprawkowych, 23 pozostawiono w tej samej klasie, a 21 uczniów 
zrezygnowało z uczęszczania do szkoły w ciągu roku szkolnego. Świadectwa z wyróżnieniem                 
i nagrodami otrzymali: 
   - sprzedawcy: U. Charenza, G. Klucznik, E. Ościłko, S. Kiedos, J. Kawiecka, A. Turczyk,          
      G. Sosnowska, M. Serafin, K. Nędza, 
   - kucharz: L. Jankowska, R. Miller, B. Kieruzel, T. Kadziewicz, Z. Górska, A. Kiedrowicz,  
   - wielozawodowa: W. Zegadło, B. Klocek, K. Lik, J. Russak, J. Stankiewicz, M. Nitkiewicz,           
      E. Ślęzak, T. Grochólska, T. Rekus. 
Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 144 absolwentów, w tym: 56 sprzedawców,                             
22 kucharzy, 13 kelnerów, 53 zawody różne. Z ogromnym uznaniem przytaczam oceny 
zachowania się uczniów, tak w szkole, jak i poza szkołą. Na 364 wychowanków, 340 
otrzymało oceny wzorowe i wyróżniające, w tym wszyscy absolwenci oraz 24 oceny 
odpowiednie. Zdarzały się i takie indywidualności jak Grażyna Barcz – uczennica klasy III 
kucharz, wych. B. Chłapowska, która w ostatnich dwóch latach nauki nie opuściła ani jednej 
godziny lekcyjnej. 
   
Tabela nr 16 

  Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej
22

 

Rok Sprzedawcy Kucharze Kelnerzy Rzem. Art. Zaw. różne Razem 

1965/66 64 38 29 - - 131 

1966/67 26 52 27 24 - 129 

1967/68 32 18 15 - 11 76 

1968/69 55 24 - 17 6 102 

1969/70 - 20 - - 12 32 

1970/71 59 16 16 - 15 106 

1971/72 65 27 32 - 22 146 

1972/73 87 19 - - 5 111 

1973/74 54 12 - - 33 99 

1974/75 56 22 13 - 53 144 

Razem: 498 248 132 41 157 1076 

   

Rok szkolny 1974/75 był ostatnim rokiem zamykającym drugi etap rozwoju szkoły,  
który trwał od 1 września 1963 do 31 sierpnia 1975. W tym okresie świadectwa ukończenia 
szkoły otrzymało 1076 absolwentów. 
Ta wykwalifikowana armia robotników zasiliła rynek pracy, a stało się to dzięki szkole                       
i zakładom pracy, w których uczyli się praktycznej nauki zawodu. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje 194 absolwentów zawodów różnych, którzy swoje umiejętności i wiedzę 
zawodową zdobywali w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych.  

 

                                                           

22
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 
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6. Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, organizacje młodzieżowe, zajęcia 
pozalekcyjne, biblioteka i nadzór pedagogiczny. 

  1 września 1967 r., kiedy utworzono Technikum 
Handlowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową otwierał się nowy 
rozdział przed szkolnictwem zawodowym, tak w Świnoujściu 
jak i w powiecie wolińskim. Placówka ta, na czele której 
stanął Zdzisław Guzik - dyrektor zasadniczej szkoły – liczyła 
18 oddziałów, w których uczyło się 542 uczniów:                                          
TH – 179, LE - 31, ZSZ – 261, Zasadnicza Szkoła Dokszta-
łcająca Dokształcająca  –  63 uczniów. Dziewięcioletnie 
doświadczenie inspektora szkolnego i czteroletnia  praktyka 
dyrektora zasadniczej szkoły okazała się niezmiernie ważna, 
tak przy organizacji nowej placówki, jak  i w trakcie 
kierowania procesem dydaktyczno – wychowawczym. 47-
letni nauczyciel z dużym doświadczeniem pedagogicznym, 
żołnierz II wojny światowej, osadnik wojskowy, spokojny, 

Zdzisław Guzik                                wyrozumiały, a przy tym pracowity z ogromnymi 
umiejętnościami organizacyjnymi i wizją rozwoju tej 
placówki, skupił do realizacji tego celu znakomite grono 
pedagogiczne oraz pracowników administracji i obsługi – 
patrz wspomnienia. Zastępcą dyrektora od 1965 r. została      
A. Mielczarek – nauczycielka przedmiotów zawodowych,                     
a zarazem koordynatorka praktycznej nauki zawodu                          
i praktyk zawodowych. Mimo trudnych warunków                                                                                        
lokalowych następował prężny rozwój szkoły. W roku 
szkolnym 1968/69   w czterech typach szkół i w 18 
oddziałach uczyło się 553 uczniów, a w następnym roku było 
już 19 oddziałów i 609 uczniów. 1 września 1970 r. Kurator 
Okręgu Szkolnego Z. Szydłowski na wniosek i prośbę 
dyrektora powołał na drugiego zastępcę Tadeusza 
Jasińskiego, magistra geografii, nauczyciela tej szkoły od   

Aleksandra Mielczarek                 września 1964 r., który w ramach swoich obowiązków przejął 
nadzór nad działalnością wychowawczą tej szkoły. 
Pracownią technologii sporządzania posiłków kierowała                      
B. Chłapowska, a kierownikiem zajęć pozalekcyjnych był                 
H. Dąbrowski. 
 1 września 1967 r. na posiedzeniu rady dyrektor wystąpił                           
z wnioskiem o powołanie kolektywu w składzie: Z. Guzik – 
przewodniczący, A. Mielczarek, B. Chłapowska,                        
R. Ostaszewska, S. Tłustochowicz, K. Chlebowski oraz                         
K. Turek. Zespół ten miał pełnić funkcję doradczą                                                                                          
i opiniodawczą. Powołanie takiego zespołu było innowacyjne 
i wyprzedzało uregulowania prawne resortu 
oświaty o kilka lat.  

Czesław Nogal 
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Jednym z najtrudniejszych zadań, poza procesem  
dydaktyczno – wychowawczym, jakie stanęło przed dyrekcją 
szkoły, było wdrożenie ustawy o reformie oświaty z 1961 r.    
W roku szkolnym 1967/68 reforma wkroczyła do klas 
pierwszych szkół średnich  i zawodowych. Zasady organizacji 
pracy szkół zawodowych, naboru do klas pierwszych oraz 
realizacji nowych programów nauczania określała instrukcja 
Ministerstwa Oświaty z 2 kwietnia 1967 r. w sprawie 
organizacji szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, 
szkół zawodowych i innych placówek oświatowych23. Proces 
ten dzięki prawidłowemu nadzorowi kadry kierowniczej oraz 
fachowej wiedzy pedagogów przebiegał bezboleśnie 
i skutecznie. 

 Tadeusz Jasiński                          20 lipca 1972 r. umiera Z. Guzik, od 1 października 1972 r. 
wicekurator H. Mirowski powołał na dyrektora szkoły byłego inspektora szkolnego Czesława 
Nogala – patrz dokument. Był to drugi dyrektor z rzędu, który obejmował tę funkcję po 
zakończeniu pracy w Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej jako 
inspektor szkolny. Swoje obowiązki wicedyrektorów w dalszym ciągu pełnili    A. Mielczarek   
i T. Jasiński. Dyrektor powołał zespół kierowniczy w składzie: Cz. Nogal – przewodniczący, 
członkowie: A. Mielczarek, T. Jasiński, B. Godala – prezes ogniska ZNP, K. Tromiński – 
sekretarz podstawowej organizacji partyjnej, B. Kucharska – kierownik internatu,                      
M. Pelikańska – Malina – główna księgowa, K. Turek – kierownik administracyjno – 
gospodarczy. Było to ciało doradcze, które opiniowało wnioski dyrektora dotyczące nagród, 
odznaczeń i awansów zawodowych nauczycieli oraz planów modernizacji bazy dydaktycznej. 
W tym czasie szkoła liczyła 21 oddziałów, w których uczyło się 751 uczniów   w następujących 
kierunkach kształcenia: LE – 8 oddziałów i 273 uczniów, Policealne Studium Zawodowe –                        
3 oddziały i 112 słuchaczy, ZSZ – 6 oddziałów i 218 uczniów oraz szkoła dokształcająca –
 4 oddziały i 148 uczniów.                                                                                                                          
                   W następnym roku szkolnym w 22 oddziałach uczyło się już 781 uczniów, z tego: 
LE – 7 oddziałów i 249 uczniów, Policealne Studium Zawodowe – 3 oddziały i 109 słuchaczy, 
LZ –   2 oddziały i 86 uczniów, ZSZ – 7 oddziałów i 227 uczniów oraz klasy wielozawodowe –                   
3 oddziały i 110 uczniów. 1 września 1974 r. otwarto filię liceum medycznego przy                          
ul. Niedziałkowskiego 2, a kierownikiem tej filii został dyrektor szkoły Cz. Nogal. Tak więc 
szkoły  zawodowe zdominowały kształcenie młodzieży w obiekcie przy ul. Niedziałkowskiego                    
2, chociaż dyrektor tych placówek nie był właścicielem tego obiektu.                                       
                    Wraz z rozwojem szkoły, wzrostem liczby oddziałów i uczniów rosło 
zapotrzebowanie na etatową kadrę pedagogiczną, a szczególnie na nauczycieli przedmiotów 
zawodowych. Powołanie z dniem 1 września 1967 r. jednej dyrekcji w dużej mierze ułatwiło 
to kierowanie szkołami, chociaż wiele czynników, tj.: płace, wymagane kwalifikacje, 
stanowiły w dalszym ciągu znaczącą barierę w zatrudnieniu potrzebnych nauczycieli, 
szczególnie przedmiotów zawodowych. Taka świadomość towarzyszyła także władzom 
oświatowym łącznie z Ministerstwem Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Z tego względu                        
w Latach 1961 - 1973 zostały przeprowadzone istotne zmiany w systemie doskonalenia 
nauczycieli. 1 stycznia 1973 r. zlikwidowano Centralny Ośrodek Metodyczny i powołano        

                                                           

23
 Zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 21 kwietnia 1967 r. w sprawie zasad organizacji szkół 

i innych placówek oświatowych w roku szkolnym 1967/68 (Dz. U MOiW z 1967 r., nr B – 13, poz. 24). 
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w jego miejsce Instytut Kształcenia Nauczycieli. Przekształcono Okręgowe Środki 
Metodyczne w Zespoły Wizytatorów Przedmiotowo – Metodycznych, podporządkowane 
kuratorom okręgów szkolnych dla prowadzenia nadzoru pedagogicznego oraz Zespoły 
Wizytatorów  Przedmiotowo – Metodycznych podporządkowane inspektorom oświaty24. 
  Tabela nr 17 

  Organizacja szkoły w latach 1967/68 i 1972/73
25

  

1967/68 1972/73 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Kl. V Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Razem 
Kierunek  

kształcenia 
Uczn. Uczn. Uczn. Uczn. Uczn. 

Razem 

Uczn. Uczn. Uczn. Uczn. Uczn. 

Razem 

TH - 42 58 53 26 179 - - - - - 179 

LE 39 - - - - 39 82 75 71 45 273 312 

Pol.S. Zaw.       73 39 - - 112 112 

ZSZ  

- sprzed. 35 39 40 - - 114 47 28 55 - 130 244 

- kucharz 35 34 26 - - 95 17 - 21 - 38 133 

- kelner - - 26 - - 26 - - - - - 26 

-kuch./ 
keln. 

- - - - - - 50 - - - 50 50 

-rzem. art. - 26 - - - 26 - - - - - 26 

ZSZ 
dokszt.: 

  

- wieloz. 25 - - - - 25 85 - - - 85 110 

-elek./ 
mech. 

- 22 - - - 22 - - - - - 22 

-piek./ 
masarz 

- - 16 - - 16 - - - - - 16 

- sprzed.       - 45 - - 45 45 

- ślusarz       - 18 - - 18 18 

Razem: 134 163 166 53 26 542 354 205 147 45 751 1293 

 
   W Szczecinie powstał Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych (IKNiBO), 
którego celem było kształcenie i doskonalenie kadr pedagogicznych w zakresie działalności 
dydaktycznej. Do zadań IKNiBO należało prowadzenie studiów podyplomowych, kursów 
doskonalenia zawodowego dla nauczycieli w tym uzupełnienie kwalifikacji pedagogicznych, 
wdrażanie nowych programów szkolnych, podręczników i pomocy naukowych.  
  Nowa placówka powołana 1 września 1967 r. Technikum Handlowe i Zasadnicza 
Szkoła Zawodowa, bez wątpienia, była największą szkołą zawodową na terenie Świnoujścia.    
W 18 oddziałach kształciła 542 uczniów i zatrudniała 32 etatowych nauczycieli:   
  1) Chlebowski Kazimierz – magister matematyki, 
  2) Chłapowska Bogumiła – średnie zawodowe, nauczyciel zawodu, 
  3) Czub Rozalia – magister filologii polskiej, 
  4) Dachowska Janina – wyższe zawodowe, nauczyciel towaroznawstwa, 
  5) Dąbrowski Henryk – SN, wychowanie muzyczne, kierownik zajęć pozalekcyjnych 
  6) Garbicz Michał – SN, fizyka, 
  7) Guzik Zdzisław – magister pedagogiki, dyrektor szkoły, 

                                                           

24
 Zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 21 grudnia 1972 r. w sprawie przekształcenia 

okręgowych ośrodków metodycznych (DZ. U MOiW nr 2 z 1973 r., poz. 7). 
25

 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen szkoły. 
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  8) Ignatowicz Wacław – wyższe zawodowe, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
  9) Ilecka Jadwiga – magister matematyki, 
  10) Jasiński Tadeusz – magister geografii, wicedyrektor szkoły, 
  11) Karasińska Maria – średnie zawodowe, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
  12) Kurpiowski Leszek – SN, wychowanie muzyczne, 
  13) Kuszyńska Zofia – magister ekonomiki, 
  14) Kuglin Stanisław – średnie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
  15) Kuglin Zofia – średnie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
  16) Majda Danuta – SN, zajęcia praktyczne, 
  17) Mielczarek Aleksandra – magister ekonomii, wicedyrektor szkoły, 
  18) Olszewska Walentyna – magister filologii polskiej, bibliotekarka, 
  19) Siewko Halina – magister filologii polskiej, 
  20) Skrzyński Antonii – średnie zawodowe, nauczyciel przedmiotów zawodowych, 
  21) Sobiech Renata – wyższe zawodowe, filologia germańska, 
  22) Sochacka Kazimiera – SN wydział gospodarczy, 
  23) Starek Wanda – średnie, nauczyciel zawodu, 
  24) Szewczyk Danuta – SN, żywienie, 
  25) Szafarski Janusz – SN, geografia,                                                                                                                                                                                  
  26) Tłustochowicz Stefania – magister filologii polskiej, 
  27) Tarnowska Maria – magister wychowania fizycznego,     
 28) Tromiński Krzysztof – magister ekonomii, 
  29) Witkiewicz Alina – magister chemii,  
  30) Ziober Danuta – wyższe zawodowe, język rosyjski, 
  31) Zwierzyńska Anastazja – magister matematyki, 
  32) Zwierzyński Wojciech – magister historii. 
Wśród 32 nauczycieli było: 20 kobiet i 12 mężczyzn, 14 posiadało wykształcenie magisterskie, 
4 – wyższe zawodowe, 8 - SN i 6 - średnie. W latach 1967-1975 występowała duża rotacja 
kadry pedagogicznej: 
- 1967/68 – przyjęto: K. Tromińskiego, H. Siewko,    odeszli: K. Sochacka, Z. Adamczyk, 
- 1968/69 – przyjęto: E. Busłowską, B. Godalę,  F. Kostecką – Polak, odeszli: W. Zwierzyński, 
   Z. Kuglin, S. Kuglin,                                                                                                                
- 1969/70 – przyjęto: S. Lipiec, odszedł: J. Szafarski, 
- 1970/71 – przyjęto: M. Krzyżanowską, B. Szczepańską, odeszli: A. Skrzyński,                            
   M. Krzyżanowska, L. Kurpiewski, J. Dachowska, 
- 1971/72 – przyjęto: E. Krupowies, J. Łojek, B. Piotrowskiego, P. Sobiecha,                                   
   K. Uniejewskiego, odeszli: W. Starek, D. Majda, Z. Guzik,  
- 1972/73 – przyjęto: B. Albekier, Cz. Nogala, A. Pyzik, H. Spychałę, T. Twardy, odeszli:                
    S. Tłustochowicz, H. Spychała, B. Piotrowski, W. Ignatowicz, 
- 1973/74 – przyjęto: J. Felską, J. Jankowską, H. Kopczyńską, J. Szczęść, R. Szulczewskiego, 
M. Wit, nikt nie odszedł, 
- 1974/75 – przyjęto: J. Widawską, odeszła E. Krupowies. 
W ciągu tych siedmiu lat przyjęto 20 etatowych, a odeszło z pracy 18, w tym z powodu:                   
- zgonu: Z. Guzik, S. Tłustochowicz,                                                                                                         
- przejścia na emeryturę/rentę: A. Skrzyński,  W. Ignatowicz, 
- prośby o zwolnienie: 10 nauczycieli, 
- umowy na czas określony: 2 nauczycieli, 
- likwidacji kierunków kształcenia: 2 nauczycieli. 
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  Duże znaczenie dla stabilizacji pracy         
w oświacie miało przyjęcie przez Sejm – Karty 
Nauczyciela w 1972 r.26 Znacząca poprawa 
statusu materialnego nauczycieli miała wpływ 
na wzrost zainteresowania absolwentów szkół 
wyższych tym zawodem oraz nastąpiła większa 
stabilizacja kadry pedagogicznej, która wiązała   
z pracą w szkole swoje dalsze losy życiowe.         
W LE i ZSZ do 1972 r. odeszło z pracy 13 
nauczycieli, natomiast 1972/74 tylko 5.  
 W roku szkolnym 1974/75 pracowało 34  
nauczycieli na pełnym etacie, z tego 8 mężczyzn 
i 26 kobiet, z wykształceniem wyższym 
magisterskim – 28, z wyższym zawodowym – 3, 
po studium nauczycielskim – 3. Znacznie 
wzrosła liczba nauczycieli z wykształceniem 
wyższym magisterskim z 14 w roku szkolnym 
1967/68 do 28 w roku szkolnym 1974/75. 

Wszyscy zatrudnieni nauczyciele mieli przygotowanie pedagogiczne. Wprawdzie praca                                 
w szkole średniej czy zasadniczej szkole zawodowej była nobilitacją w środowisku jak                             
i awansem w zawodzie nauczycielskim, to przy dużych brakach pedagogów, szczególnie                         
w szkołach podstawowych, przy ciągle rosnącej liczbie uczniów i oddziałów – w związku                        
z wyżem demograficznym – zatrudnienie nauczycieli z pełnymi kwalifikacjami                                           
(z wykształceniem wyższym magisterskim i przygotowaniem pedagogicznym) nastręczało 
wiele kłopotów i wymagało dużych umiejętności organizacyjnych ze strony dyrektora szkoły. 
Braki pełnokwalifikowanej etatowej kadry pedagogicznej często zastępowano nauczycielami 
dochodzącymi, pracującymi na części etatu. W roku szkolnym 1967/68 takich 
nauczycieli pracowało 12, a wśród nich byli:  
- L. Cichy, M. Brzezińska, Z. Preizner, Z. Juszkiewicz, J. Pękała, E. Szłapak, P. Sobiech,                        
J. Sikorski, S. Sikorska, I. Krygier, Z. Mroczkowski, Z. Podkowski.  
Była to kadra wysokokwalifikowana, bowiem 10 z nich posiadało wykształcenie wyższe 
magisterskie, 1 z wyższym zawodowym i 1 po studium nauczycielskim. Zatrudnienie 
nauczycieli na części etatu wynikało z braku chętnych do pracy i było przejściowym 
rozwiązaniem, które spotykało się z krytyką i niechęcią władz nadzoru pedagogicznego, ale           
z konieczności przez te władze akceptowane. Stąd też dyrektor szkoły werbował dobrych 
fachowców i zatrudniał ich na etacie, zmniejszając tym samym liczbę nauczycieli 
dochodzących. W roku szkolnym 1974/75 było zatrudnionych tylko 6 nauczycieli na części 
etatu: M. Brzezińska, T. Ferschke, T. Malinowski, J. Mielczarek, R. Ostaszewska,                               
R. Skibniewski. Spośród nich 4 posiadało wykształcenie wyższe magisterskie, 1 studium 
nauczycielskie i  1 wykształcenie średnie ogólnokształcące (nauczyciel pisania na maszynie). 
Porównując do roku szkolnego 1967/68 nastąpiła znaczna redukcja nauczycieli 
zatrudnionych na części etatu z 13 do 6.  

                                                           

26
 Ustawa Sejmu PRL z 27 kwietnia 1972 r. „Karta praw i obowiązków nauczycieli” (Dz. U nr 16 z 1972 r., poz. 

114). 
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Kadra pedagogiczna LO z inspektorem szkolnym: S. Sroka, Cz. Nogal, W. Dudar, W. Kotzem, 

                                                      M. Wójcik i Z. Mroczkowski     
 Ważnym, o największych uprawnieniach, kolegialnym organem zarządzania szkołą 
była Rada Pedagogiczna składająca się ze wszystkich nauczycieli i wychowawców 
zatrudnionych w pełnym wymiarze, jak i na części etatu na czele z dyrektorem szkoły. Do jej 
statutowych uprawnień i obowiązków m.in. należało, ocena procesu dydaktyczno – 
wychowawczego szkoły: klasyfikacja i promowanie uczniów, ocena działalności organizacji 
młodzieżowych, zajęć pozalekcyjnych, ocena bazy dydaktycznej, realizacja programów 
nauczania i wychowania, zatwierdzanie planów pracy szkoły, w tym rocznego planu 
dydaktyczno – wychowawczego, zatwierdzanie przydziału czynności nauczycielom, 
wychowawstw i tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych. Dyrektor informował radę                     
o uwagach i wnioskach pohospitacyjnych, a każda wizytacja szkoły przez Kuratorium Oświaty 
i Wychowania kończyła się oceną i zaleceniami przedkładanymi na Radzie Pedagogicznej. 
Podstawową formą pracy były plenarne posiedzenia. Do 31 sierpnia 1971 r., kiedy rok 
szkolny podzielony był na 4 semestry takich rad odbywało się minimum 6, a do 31 sierpnia 
1973 r. przy podziale roku na 3 okresy było ich minimum 5. Od 1 września 1973 r., kiedy 
podzielono rok szkolny na dwa semestry, takich posiedzeń odbywało się minimum 4 w ciągu 
roku szkolnego. Były to posiedzenia trwające po kilka godzin, bowiem duża liczba oddziałów             
i uczniów wymagała indywidualnych decyzji dotyczących ostatecznego ustalenia ocen                     
z przedmiotów i zachowania. Zatwierdzenie planów pracy, przydziału liczby godzin, 
wychowawstw, opieki nad kołami zainteresowań oraz organizacjami młodzieżowymi jak też             
i ocena ich działalności była przedmiotem debaty przynajmniej dwa razy w roku. Były też 
organizowane rady szkoleniowe. Na takich radach po analizie problemu i dyskusji 
przyjmowano uchwałę bądź harmonogram realizacji zadań wynikających z omawianego 
tematu.  
  1 września 1967 r. na podstawie zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego o organizacji roku szkolnego rada przyjęła następujące kierunki działania szkoły:  
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   1) Wprowadzenie w życie nowych programów nauczania w klasach pierwszych. 
   2) Opracowanie i realizacja planu postępu pedagogicznego. 
   3) Modernizacja procesu nauczania przez uzupełnienie wyposażenia istniejących 
       gabinetów, pracowni i warsztatów. 
   4) Aktywizacja uczniów w procesie dydaktycznym i pracy wychowawczej. 
   5) Umocnienie organizacji młodzieżowych i uczniowskich oraz rozszerzenie ich działalności. 
   6) Dalszy rozwój sportu szkolnego i turystyki młodzieżowej. 
   7) Rozszerzenie i ustalenie konkretnych form działalności opieki nad młodzieżą 
        dojeżdżającą, przebywającą na stancjach i w internacie27. 
Rada Pedagogiczna 11 grudnia 1968 r. przyjęła do realizacji:  
   1) Zaopatrzenie biblioteki szkolnej w lekturę obowiązkową. 
   2) Zwrócenie uwagi przez wszystkich nauczycieli na poprawność wypowiedzi uczniów                   
        i prowadzenie zeszytów przedmiotowych. 
   3) Zaopatrzenie gabinetu j. polskiego w słowniki ortograficzne. 
   4) Pełniejsze wyposażenie gabinetów w pomoce naukowe oraz właściwe ich wykorzystanie. 
   5) Stała troska o wzrost czytelnictwa w klasach. 
W dniu 2 marca 1970 r. w uchwale rady przyjęto: 
   1) Otoczenie większą troską pracę rady uczniowskiej.  
   2) ZMS – zwiększenie ilości zebrań, poszerzenie działalności o filmy studyjne, zwiększenie 
       propagandy wizualnej na terenie szkoły. 
   3) Młodzieżowy Krąg Instruktorski – wyznaczenie opiekuna z ramienia RP, 
       wygospodarowanie pomieszczenia na harcówkę. 
   4) LOP – zaprenumerowanie czasopisma „Przyroda polska”. 
   5) SKKT – wygospodarowanie funduszy na wycieczki szkolne28. 
  W dyskusji nad tezami na VI Zjazd PZPR członkowie POP i nauczyciele bezpartyjni 
zgłosili szereg wniosków i postulatów. 11 października 1971 r. wnioski te zostały przyjęte 
przez RP: 
   1) Prezydium Państwowej Rady Narodowej powinno zapewnić warunki lokalowe naszej 
         szkole przez wybudowanie budynku  dla Szkoły Podstawowej nr 1, a budynek przy               
         ul. Narutowicza przeznaczyć na szkołę zawodową. 
   2) Wybudowanie jednej szkoły przyzakładowej. 
   3) Utworzenie gabinetu dentystycznego. 
   4) Przychodnia Rejonowa powinna wprowadzić numerki przy rejestracji pacjentów. 
   5) Wydział handlu powinien wydać odpowiednie zarządzenie, aby artykuły 
         reglamentowane były sprzedawane po godzinie 15.  
   6) Przeprowadzić weryfikację kadry urzędniczej i na miejsce ludzi zwolnionych przyjąć 
        absolwentów LE. 
   7) Wzmocnić patrole MO i przeciwdziałać dewastacji mienia. 
   8) Utworzyć firmę budowy domków jednorodzinnych. 
   9) Usunąć usterki w wybudowanym internacie. 
   10) Przyspieszyć przydział mieszkań nauczycielom, którzy mieszkają w Świnoujściu ponad        
          5 lat. 
   11) Ministerstwo Oświaty winno zmniejszyć wymiar godzin pracy wychowawczej                         
          w internacie (etat pracy wychowawczej w internacie wynosił 36 godzin tygodniowo). 
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 Księga protokołów RP TH i ZSZ w Świnoujściu od 1 września 1967 do 12 maja 1968, B – 50, V – 33. 

28
 Księga protokołów RP technikum i ZSZ do 13 czerwca 1969 r., B – 50, V – 34. 
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   12) Ograniczyć liczbę uczniów w klasach szkoły średniej do 3029. 
  Wyjątkową rangę i znaczenie miały Rady Pedagogiczne klasyfikacyjne klas V TH i klas 
IV LE, które decydowały o ukończeniu szkoły średniej i przyznaniu absolwentom tytułu 
technika ekonomisty. Na tych posiedzeniach zapadały uchwały w sprawie dopuszczenia 
uczniów do pisemnego egzaminu dojrzałości. Takie rady zawsze odbywały się w końcu 
kwietnia każdego roku i były w całości poświęcone tym sprawom.  
  Pierwsza RP nowej jednostki organizacyjnej TH i ZSZ odbyła się 1 września 1967 r.       
z następującym porządkiem: 
   1) Otwarcie konferencji. 
   2) Omówienie wytycznych do pracy w nowym roku szkolnym i ustalenie głównych 
       kierunków działania w roku szkolnym 1967/68. 
   3) Dyskusja. 
   4) Przydział czynności i godzin nauczania. 
   5) Powołanie kolektywu do współdziałania w kierowaniu szkołą i komisji przedmiotowych. 
   6) Omówienie uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. 
   7) Ustalenie terminu egzaminów poprawkowych.  
Radzie przewodniczył dyrektor Z. Guzik, a protokołował J. Szafarski. W tym roku szkolnym 
odbyło się 14 posiedzeń rady, a w następnym 13, w 1970/71 – 14 oraz 1971/72 aż                      
15 posiedzeń.  
  Poza plenarnymi posiedzeniami członkowie RP pracowali w komisjach 
przedmiotowych i zespole wychowawczym. W zasadzie działały trzy komisje: komisja 
przedmiotów ogólnokształcących i pomocniczych, skupiających nauczycieli fizyki, biologii,                  
j. polskiego, historii i wychowania obywatelskiego. Jej pracami kierowała S. Tłustochowicz,               
a przedmiotem troski tej komisji było przygotowanie testów i pytań do sprawdzianów 
wiadomości, otwarte lekcje koleżeńskie, lekcje biblioteczne, wzorcowe rozkłady materiałów, 
przeprowadzanie próbnych matur oraz ustalanie kryteriów ocen prac pisemnych                             
z j. polskiego i matematyki. Komisja zgodnie z planami pracy odbywała przynajmniej                     
3 spotkania w roku i składała informacje o swojej działalności na posiedzeniach RP. Pozostali 
nauczyciele tworzyli komisje przedmiotów zawodowych, powołaną przez RP 1 września 1967 
r. Utworzono dwie komisje, nauczyciele technikum pod przewodnictwem Z. Kuszyńskiej                        
i nauczyciele ZSZ, na której czele stała B. Chłapowska. Zmiana przewodnictwa komisji 
nastąpiła w roku szkolnym 1972/73 i komisji technikum przewodniczył T. Ferschke, a ZSZ – 
Danuta Szewczyk. Obie komisje w swojej pracy uwagę skupiały na: 
   - współpracy nauczycieli w realizacji programów nauczania, 
   - organizacji pracowni przedmiotowych i uzupełnianie ich w pomoce naukowe, 
   - wykorzystywaniu w procesie dydaktycznym gabinetów i środków dydaktycznych, 
   - przygotowaniu uczniów do napisania prac dyplomowych, 
   - prowadzeniu lekcji koleżeńskich i wymianie doświadczeń, 
   - zaopatrzeniu uczniów w podręczniki szkolne, 
   - przygotowywaniu uczniów do olimpiad z przedmiotów zawodowych. 
Podstawową formą pracy komisji były zebrania w pełnym składzie, bądź wzajemna wymiana 
doświadczeń. Ich działalność była oceniana przez RP przynajmniej raz w roku szkolnym.  
  Jakże ważnym ogniwem pracy rady był zespół wychowawczy, który został powołany    
3 marca 1971 r. w składzie: T. Jasiński, H. Dąbrowski, M. Garbicz, B. Kucharska, D. Majda              
z przewodniczącą S. Lipiec. W 1972 r. poszerzono ten zespół o przedstawicieli młodzieży, 
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 Księga protokołów RP LE i ZSS 1970/71, B – 50, V – 35. 
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którą reprezentowali: ZMS, ZHP, rada uczniowska, młodzieżowa rada internatu, spółdzielnia 
uczniowska. Na każdy rok szkolny zespół opracowywał plan pracy według którego prowadził 
działalność i z którego był rozliczany i oceniany. W planie tym dominowały takie zagadnienia, 
jak:  
   - tematyka lekcji wychowawczych, 
   - praca samorządów klasowych, 
   - analiza i ocena problemów wychowawczych, 
   - przyznawanie zapomóg i stypendiów, 
   - problemy młodzieży; dojeżdżającej, mieszkającej na stancjach i w internacie, 
   - współpraca z wychowawcami klasowymi i internatem.  
  Mimo decyzji administracyjnej o utworzeniu jednej placówki szkolnictwa 
zawodowego przy ul. Niedziałkowskiego, w dalszym ciągu, tak w świadomości rodziców                    
i uczniów, a szczególnie nauczycieli, funkcjonowały dwie szkoły; średnia szkoła zawodowa 
(TH i LE) oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Celowo i zasadnie wymieniam nauczycieli, bo 
przy organizacji każdego roku szkolnego wyłaniał się problem przydziału godzin nauczania 
przedmiotów ogólnokształcących i wychowawstw, bowiem nauczyciele dotychczas uczący             
w średniej szkole niechętnie przyjmowali godziny i wychowawstwa w ZSZ. Istotnie, taki 
podział był zasadny ze względu na programy nauczania, zdobywane kwalifikacje, czas 
kształcenia, ale organizacyjnie była to jedna placówka. Utrwaleniu takiego przekonania 
służyły wspólne uroczystości szkolne, a szczególnie rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego. 
Dużą rolę w tym zakresie spełniały zajęcia pozalekcyjne, świetlica i biblioteka, 
które w równym stopniu były dostępne dla wszystkich uczniów szkoły. 
  Kierownikiem świetlicy i zajęć pozalekcyjnych od 1965 r. był H. Dąbrowski, który na 
każdy rok szkolny opracowywał plan pracy świetlicy, inspirował współdziałanie organizacji 
młodzieżowych, nadzorował pracę kół przedmiotowych oraz odpowiadał za działalność 
świetlicy i zajęć pozalekcyjnych – patrz dokument. Przynajmniej raz w roku RP dokonywała 
oceny tej dziedziny działalności szkoły, a informacje przedkładał wraz z młodzieżą                         
H. Dąbrowski.                                                                         
 Istotną rolę w procesie wychowawczym szkoły spełniały dwie organizacje 
młodzieżowe; Związek Młodzieży Socjalistycznej (ZMS) i Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP). 
ZMS powstał po rozwiązaniu związku młodzieży polskiej w 1957 r. i w swojej działalności 
nawiązywał do Związku Walki Młodych oraz do ZMP. Skupiał w swoich szeregach młodzież 
miejską pracującą i uczącą się. Jego celem było wychowanie w duchu internacjonalizmu                               
i przygotowanie do czynnego udziału w budowie PRL. Działał pod nadzorem Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR), przygotowując młodych ludzi do członkowstwa w tej 
organizacji. Od początku szkoły ZMS działał tak w Technikum Handlowym jak i Zasadniczej 
Szkole Zawodowej. W roku szkolnym 1967/68 organizacja ZMS w technikum liczyła 101 
uczniów, a na czele zarządu szkolnego stała B. Kamińska. Opiekunem tej organizacji był              
W. Zwierzyński. Natomiast w ZSZ było 72 zetemesowców. Zarządem szkolnym kierował              
B. Wasita, opiekunem był J. Szafarski. Kiedy nastąpiło połączenie w jedną organizację 
opiekunem ZMS został H. Dąbrowski.        
 W następnym roku szkolnym organizacja ZMS liczyła 178 członków skupionych w 11 
kołach klasowych, co dawało 32,2% przynależności młodzieży do tej organizacji. Zarządem 
szkolnym w tym czasie kierowała J. Maławska. W 1969/70 w 10 kołach, 6 - TH i LE oraz 4 – 
ZSZ, było zapisanych 150 członków na ogólną liczbę uczniów 560. W roku następnym, jak 
wynika ze sprawozdania przewodniczącego zarządu szkolnego B. Tuchaj, klasowe koła ZMS 
pracowały w:  
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   - LE i TH: I A – 13 członków, I B – 18, II A – 10, II B – 20, III A – 21, III B – 21, IV – 18, V – 25, 
     razem w ośmiu kołach było 146 członków.  
   - ZSZ: I A sprzedawców – 10 członków, II A sprzedawców – 14, II kucharz – 13, III kucharz – 
     15, w czterech kołach było 52 członków.  
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Na 720 uczniów do ZMS należało 198, co stanowiło 27,5%. W programach pracy ZMS 
dominowała tematyka:  
   1) Zebrania organizacyjne. 
   2) Prowadzenie szkoleń i pogadanek na wybrane tematy. 
   3) Organizowanie bądź współudział w przygotowaniu imprez szkolnych. 
   4) Organizowanie olimpiad „wiedzy o Polsce i świecie współczesnym”. 
   5) Udział w pracach społecznych.  
Obowiązkiem organizacji ZMS był udział w obchodach święta 1 Maja i imprez 
organizowanych przez zarząd powiatowy.  
  Zarządzenie ministra oświaty z 1 lutego 1973 r. wprowadziło obowiązek pracy 
społecznej przez każdego ucznia w wymiarze 30 – 35 godzin w ciągu roku, w tym ⅓ prac, to 
prace wykonywane na terenie szkoły a ⅔ poza szkołą30. Realizacja tego zarządzenia okazała 
się w praktyce niezmiernie trudna, bowiem problemy BHP, odzieży ochronnej, nadzoru 
pedagogicznego, a także małe zainteresowanie zakładów pracy tą formą świadczenia 
pomocy przez szkołę wymagały od dyrektora ogromnego wysiłku organizacyjnego, aby 
sprostać tym wymaganiom. Realizację tego zadania miał w przydziale czynności wicedyrektor 
T. Jasiński, który posiłkował się w tworzeniu frontu prac organizacjami młodzieżowymi, 
wychowawcami i samorządem klasowym.  
Dla przykładu 1974/75 przepracowano 24440 godzin w tym:  
   - PGR Recław, wykopki, zbieranie ziemniaków – 16640 godzin, 
   - prace porządkowe w Pomeranii – 6000 godzin, 
   - prace porządkowe na terenie szkoły i internatu – 1800 godzin. 
  ZHP był organizacją masową obejmującą dzieci i młodzież szkół podstawowych, 
zasadniczych i średnich. Po roku 1956 odzyskali status samodzielnej organizacji, co 
spowodowało wzrost liczby i jej członków szczególnie w szkołach średnich. Organizacja ta 
funkcjonowała w naszej szkole od początku jej istnienia. W pierwszym roku działalności TH             
i ZSZ, ZHP liczył 42 harcerzy, z tego w TH – 22, którymi opiekował się L. Kurpiewski i ZSZ – 20, 
którymi opiekowała się B. Chłapowska. W roku szkolnym 1968/69 decyzją RP opiekę nad 
harcerstwem sprawowała T. Kostecka, a funkcję drużynowej pełniła T. Żeźnik. Dużym 
osiągnięciem drużyny było zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Zawodach Drużyn 
Przeciwpożarowych. W październiku 1969 r. utworzono Młodzieżowy Krąg Instruktorski na 
czele z druhną C. Solińską, który liczył 29 osób. W roku szkolnym 1970/71 opiekę nad ZHP 
sprawowała D. Majda. Drużyna w tym czasie liczyła 19 harcerzy. Dużym sukcesem było 
zorganizowanie obozu zimowego w Warszawie dla 13 harcerzy. Nowe zadania i kierunki 
pracy harcerstwa na rok szkolny 1971/72 zostały przedstawione przez ministra oświaty 
zarządzeniem z dnia 20 sierpnia 1971 r.31 Organizacja harcerska w tym czasie pod opieką               
D. Majdy liczyła 30 harcerzy, którzy m.in. zorganizowali biwak w Międzyzdrojach. Od nowego 
roku szkolnego opiekę nad drużyną sprawowała A. Pyzik. 1 września 1973 r. przemianowano 
ZHP na Harcerską Służbę Polsce Socjalistycznej (HSPS). Do ciekawszych form pracy harcerzy 
na terenie szkoły należy zaliczyć: 
   - Akcję „niewidzialnej ręki” znajdującej odbicie w pomocy ludziom starszym. W ramach tej 
      akcji harcerze wykonywali drobne prace na rzecz szkoły.  
   - Współpracę ze Strażą Pożarną, która owocowała utworzeniem zastępu pożarniczego. 
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 Zarządzenie ministra oświaty z dnia 1 lutego 1973 r. w sprawie organizacji kształcenia i wychowania w roku 

szkolnym 1973/74 (Dz. U MOiW nr 3 z 1973 r., poz. 15). 
31

 Kierunki pracy ZHP (Dz. U MOiW nr B – 10, poz. 62 z dnia 20 sierpnia 1971 r.). 
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     Harcerze z dobrym skutkiem brali udział w zawodach drużyn przeciwpożarowych.  
   - Utworzenie drużyny wodniaków, której doradcą i instruktorem był K. Turek. 
   - Organizację biwaków, obozów i zimowisk.  
  Z uznaniem, a patrząc z perspektywy dnia dzisiejszego, z ogromnym podziwem należy 
spojrzeć na organizację zajęć pozalekcyjnych. To prawda, że świetlica szkolna funkcjonowała 
jako miejsce czekania na zajęcia lekcyjne uczniów dojeżdżających, organizowała czas wolny 
wszystkim uczniom, tak szkoły zawodowej jak i liceum, ale też była ośrodkiem zajęć 
pozalekcyjnych. Poza tym, kierownik świetlicy i zajęć pozalekcyjnych H. Dąbrowski był 
zobligowany do „… inicjowania i współdziałania kółek uczniowskich. Nadzorowania pracy 
zespołów i kółek świetlicowych. Koordynowanie pracy zespołów, kółek zainteresowań               
i organizacji uczniowskich w przygotowaniu obchodów, uroczystości szkolnych i świąt 
narodowych.”32 H. Dąbrowski skutecznie realizował powierzone mu zadania, bowiem na 
terenie szkoły działało 16 kół i zespołów. Zdecydowana większość tych zajęć, to zajęcia, za 
prowadzenie których nauczyciele i instruktorzy otrzymywali wynagrodzenie. 
  Koła zainteresowań były swoistą formą pracy nauczycieli z niewielkim zespołem 
uczniowskim, szczególnie zainteresowanym określoną dziedziną wiedzy. Ich tworzenie 
warunkowało kilka elementów, takich jak.: 
   - przygotowanie merytoryczne nauczyciela, 
   - warunki lokalowe i baza techniczna do realizacji wybranej tematyki, 
   - możliwości percepcyjne zespołu. 
W świetle corocznych ocen pracy zajęć pozalekcyjnych przez RP problematykę pracy kół 
można pogrupować w pewne zadania wspólne dla wielu przedmiotów. Do takich można 
zaliczyć:  
   1) Pracę z uczniem uzdolnionym, polegającą na wspólnym rozwiązywaniu problemów                 
       i  kierowaniu samokształceniem pod kątem udziału w olimpiadach przedmiotowych, 
       konkursach, czy też innych zawodach. 
   2) Pracę z uczniem zainteresowanym przedmiotem, polegającą na przygotowaniu do 
       egzaminu dojrzałości czy na studia wyższe, przez rozszerzenie wiadomości 
       przedmiotowych i umiejętność ich praktycznego wykorzystania.  
   3) Kształcenie logicznego myślenia i praktycznych umiejętności posługiwania się tekstem, 
        źródłem, zadaniem czy też bardziej lub mniej skomplikowanymi pomocami przy 
        rozwiązywaniu stawianego problemu.  
   4) Praktyczne wykorzystanie uzdolnień uczniów do prezentacji tematu potrzebnego szkole 
       czy organizacji.  Liczebność członków kół w poszczególnych latach była różna i oscylowała 
        od 7 do 20.  
  W okresie od 1 września 1967 r. do 31 sierpnia 1975 r. działały następujące koła                 
      i zespoły uczniowskie, prowadzone przez:  
   - R. Czub – koło j. polskiego, 
   - J. Ilecka – koło matematyczne, 
   - M. Garbicz – koło fizyczne, 
   - T. Jasiński –   koło geograficzne, 
   - A. Witkiewicz – koło j. angielskiego, 
   - S. Tłustochowicz, od 1971 r. W. Olszewska – koło recytatorskie, 
   - Z. Kuszyńska, od 1972 r. E. Krupowies – koło ekonomiczne, 
   - A. Skrzyński, od 1969 r. T. Jasiński, od 1972 r. M. Garbicz – koło krajoznawczo – 
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     turystyczne, 
   - D. Majda, od 1969 r. D. Ziober – Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej, 
   - K. Turek – koło filatelistyczne,  
   - P. Sobiech, B. Piotrowski – koło strzeleckie, 
   - H. Dąbrowski – koło fotograficzne, 
   - S. Sąsiadek w 1971/72 – koło esperanto, 
   - A. Mielczarek, W. Starek, od 1969 r. Z. Kuszyńska – Spółdzielnia Uczniowska „Muszelka”, 
   - M. Tarnowska, B. Mniszek, B. Piotrowski – SKS, 
   - J. Ilecka  SKO, 
   - F. Polak, W. Ignatowicz, M. Karasińska – PCK, 
   - B. Chłapowska – liga ochrony przyrody, 
   - L. Kurpiowski – zespół wokalny, 
   - H. Dąbrowski –  chór, 
   - W. Ignatowicz – Ochotniczy Hufiec Pracy (OHP). 
  Organizacja i działalność Samorządu Uczniowskiego w niczym nie wyróżniała się od 
innych organizacji młodzieżowych działających na terenie szkoły. SU tworzyli wszyscy 
uczniowie, ale tradycyjne określenie dotyczyło wybranych przedstawicieli młodzieży, którzy 
stali na jego czele. Klasy wraz z wychowawcami wybierały własnych przedstawicieli, 
gospodarza, sekretarza i skarbnika, tworząc w ten sposób samorząd klasowy, który                        
w zakresie swojej działalności był mocno związany z SU, a często wykonywał jego polecenia. 
W każdym roku szkolnym SU był organizatorem:  
   - samopomocy koleżeńskiej, 
   - imprez szkolnych, do których należy zaliczyć m.in.: rozpoczęcie i zakończenie roku 
     szkolnego, pożegnanie absolwentów, a samorządy klas maturalnych – organizację 
     studniówek, 
   - zbiórki surowców wtórnych, 
   -  konkursów i zawodów sportowych. 
Oprócz powyższych imprez samorząd wraz z innymi organizacjami współorganizował 
konkursy czystości i prace społeczne. Realizacją tych zadań zajmowały się odpowiednie 
sekcje samorządu, a były to:  
   1) samopomocy koleżeńskiej, 
   2) działalności kulturalno – oświatowej, 
   3) sportu i turystyki, 
   4) działalności społeczno – gospodarczej. 
   Sekcja samopomocy koleżeńskiej przy współudziale nauczycieli organizowała pomoc 
uczniom, którzy z różnych względów nie byli w stanie nadrobić powstałych zaległości                    
w realizacji programów nauczania. W tamtych czasach płatne korepetycje należały do 
rzadkości. Uczniom, którym groziły oceny niedostateczne, udzielał pomocy wychowawca                    
z samorządem klasowym, przydzielając ich pod opiekę uczniów bardzo dobrych.  
  Sekcja kulturalno – oświatowa organizowała takie imprezy, jak: wieczorki, apele 
poświęcone tematyce politycznej, spotkania z ciekawymi ludźmi i inne uroczystości 
okolicznościowe, tj.: Dzień Nauczyciela, Dzień  Kobiet.  
  Sekcja sportowa współpracowała z SKS i SKKT. W gestii sekcji było współdziałanie             
w zakresie przygotowania międzyszkolnych rozgrywek sportowych i spotkań z drużynami 
innych szkół. Prowadziła też konkurs na najlepszego sportowca szkoły. Sekcja prac społecznie 
– użytecznych inicjowała prace porządkowe tak w klasach jak i na terenie szkoły. W okresie 
jesiennym sprzątano liście, a w okresie zimowym pomagano w odśnieżaniu. W roku 
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szkolnym 1969/70 na czele SU stali: Z. Szerszeń – przewodnicząca, S. Sikora – zastępca,                
J. Dubako – sekretarz, a w następnym roku samorządem kierowała E. Wojnowska – 
uczennica klasy V TH. Opiekunami SU z ramienia RP byli m.in.: Z. Guzik, T. Jasiński, Cz. Nogal.  
  Od początku istnienia obu szkół zawodowych funkcjonowała biblioteka, która wraz             
z tymi placówkami rozwijała się i miała ogromny wpływ, tak na proces dydaktyczny, jak                    
i wychowawczy szkoły. Do końca sierpnia 1966 r. bibliotekę prowadził w wymiarze 6 godzin 
tygodniowo A. Wroński. 1 września 1966 r. ZSZ otrzymała etat bibliotekarza, na którym 
została zatrudniona W. Olszewska. Od 1 września 1967 r., kiedy połączono TH i ZSZ 
utworzono jedną bibliotekę dla obu szkół.  
  Następował szybki wzrost księgozbioru dzięki zakupom z budżetu szkoły. We 
wrześniu 1966 r. biblioteka liczyła 1574 książek, w listopadzie 1969 r. – 7302, w kwietnia 
1970 r. – 7643, w listopadzie 1970 r. – 9472, w kwietniu 1971 r. – 10530 w listopadzie 1972 r. 
– 15417, a w styczniu 1974 r. – 17510 książek. Wraz ze wzrostem księgozbioru i czytelników, 
kurator w 1969 r. przyznał dodatkowo pół etatu bibliotekarza, który został obsadzony przez 
nauczycielkę j. polskiego – S. Tłustochowicz. Od 1 września 1971 r. w bibliotece były dwa 
etaty, na których pracowały; W. Olszewska półtora etatu i S. Tłustochowicz pół etatu.  
  Problemem trudnym do rozwiązania, a mającym ogromny wpływ na pracę biblioteki, 
było małe, ciasne i niefunkcjonalne pomieszczenie na terenie szkoły bez żadnych możliwości 
utworzenia kącika czytelniczego. Prawie na każdej radzie bibliotekarze podnosili ten problem 
bez efektów, bowiem budynek szkolny pękał w szwach ze względu na wielość szkół, 
oddziałów i uczniów uczących się w tym obiekcie. Dopiero po wybudowaniu i oddaniu do 
użytku internatu w październiku 1970 r. położonego vis a vis szkoły, przeniesiono bibliotekę 
do pomieszczeń internackich, tworząc nawet czytelnię z podręcznym księgozbiorem.  
  Miarą efektywności pracy biblioteki było czytelnictwo, które RP oceniała przynajmniej 
raz w roku. W roku szkolnym 1968/69 prawie wszyscy uczniowie TH korzystali z księgozbioru, 
a najlepiej czytały klasy: II, IV B, IB. Na 332 uczniów ZSZ karty czytelnicze miało 257,                      
a najlepiej czytały klasy: II sprzedawców – 15 książek na jednego ucznia, II kucharz – 13 
książek, I A – 10 książek. W następnym roku szkolnym na 243 uczniów technikum i liceum 
korzystało z biblioteki 223, a najlepiej czytały klasy: IV – 8,4 książki na ucznia, I A – 7,6 książki, 
II A – 6,8 książki. W ZSZ na 360 uczniów z biblioteki korzystało 216, a najlepiej czytały klasy: 
III kucharz – 22 książki na ucznia, II kucharz – 13,2 książki, I A sprzedawców – 7,6 książek.           
W 6 gabinetach były biblioteczki podręczne, w których brakowało słowników, encyklopedii                             
i podstawowej lektury. Zakup lektur przez szkołę był limitowany rozdzielnikiem. W roku 
szkolnym 1970/71 średnia przeczytanych książek na ucznia w LE wyniosła 24,5 książki,                  
a najlepszą klasą była klasa V technikum. Natomiast w ZSZ średnia wyniosła 19,7,                           
a najbardziej oczytaną klasa III kucharz. W następnym roku szkolnym uczniowie LE 
wypożyczyli 3588 książek w tym: IV A – 563 książki, średnio 23,4 książki na ucznia, klasa IV B -
499 książek, średnio 20,5 książki na ucznia i klasa III A 46  książek,  średnio  14  książek  na 
ucznia.  
Uczniowie zaś ZSS wypożyczyli 2598 książek, w tym: klasa II A sprzedawców – 427 książek,             
I A sprzedawców – 422. Najlepiej czytały klasy: III kucharz – 10,7 książki na ucznia,                           
I A sprzedawców – 10,5 książki na ucznia, II kucharz – 9,3 książki, I C dokształcająca – 9,2 
książki na ucznia. Znaczącą rolę w propagowaniu czytelnictwa odegrał aktyw biblioteczny 
rekrutujący się z przedstawicieli poszczególnych klas pod nadzorem W. Olszewskiej.  
  Ogromną rolę w funkcjonowaniu szkoły wypełniali pracownicy administracji i obsługi. 
Ich zatrudnienie, tak jak pracowników działalności podstawowej, było limitowane arkuszem 
organizacyjnym szkoły zatwierdzanym każdego roku przez Kuratorium Okręgu Szkolnego              
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w Szczecinie. Księgowość na czele z główną księgową Różą Ostaszewską do 1974 r.,                        
a następnie z Mirosławą Pelikańską – Maliną opracowała budżet na każdy rok zgodnie                   
z zadaniami rzeczowymi, a następnie wraz z dyrektorem szkoły czuwała nad jego realizacją. 
Wszelkie awanse, podwyżki czy nagrody były na miarę posiadanych środków finansowych, 
bacznie liczone przez główną księgową. W komórce tej pracowały: B. Bagińska, A. Kowalska, 
E. Malińska, D. Rozkowińska. Pracą sekretariatu szkoły od stycznia 1964 r. kierowała Danuta 
Didkowska. Pomieszczenie sekretariatu było wspólne tak dla szkół zawodowych jak i liceum, 
stąd też pracowały w nim dwie sekretarki: D. Didkowska i A. Ilkowska.  
Obowiązki kierownika a/g szkoły pełnił Kazimierz Turek, który dbał o stan techniczny sprzętu 
i pomocy naukowych, wyposażenie izb lekcyjnych oraz nadzorował pracę pracowników 
obsługi. O ład, porządek i czystość pomieszczeń troszczyły się: B. Dziobkowska – woźna oraz 
sprzątaczki: W. Romasławska, J. Lszkiewicz, W. Łykus, K. Kamińska, Z. Surwiło, T. Wasiak,              
B. Kieruzel.  
  Funkcjonowanie dwóch szkół młodzieżowych kierowanych przez dwóch dyrektorów 
w jednym budynku zmuszało ich do podziału obowiązków. Dyrektor szkoły zawodowej 
nadzorował centralne ogrzewanie wraz z zakupem opału, utrzymanie w dobrym stanie 
technicznym kotłowni oraz był odpowiedzialny za zatrudnienie palaczy centralnego 
ogrzewania. Zatrudnienie palaczy centralnego ogrzewania odbywało się sezonowo od 
października do maja każdego roku za pośrednictwem wydziału zatrudnienia. Okazało się, że 
był to nie lada problem, aby znaleźć dwóch pracowników z kwalifikacjami, dobrze 
opłacanych, którzy przepracowaliby dłużej niż jeden sezon grzewczy. Do takich pracowników, 
którym się to udało należeli: K. Piotrowska, H. Ptaszny, Z. Szczepaniak, M. Szczepaniak.  
  Nadzór nad szkolnictwem zawodowym, tak zasadniczym jak i średnim, sprawowało   
Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie poprzez lustracje, wizytacje oraz ocenę pracy tak 
nauczycieli jak i kadry kierowniczej. Merytoryczna ocena pracy szkoły była dokonywana               
w czasie wizytacji w odstępach co cztery lata. Taką wizytację problemową w LE i ZSZ 
przeprowadziło Kuratorium w październiku 1971 r., która trwała 14 dni i zakończyła się 
podsumowaniem na posiedzeniu RP 22 października 1971 r. Na tej radzie, Naczelnik Działu 
Szkolnictwa Zawodowego Henryk Leńczuk, przedstawił problemy, które był objęte wizytacją, 
a były to: 
   - ocena bazy materialno – technicznej, 
   - dokumentacja pedagogiczna szkoły, 
   - hospitacje i arkusze spostrzeżeń, 
   - kadr,  
   - sprawność i wyniki nauczania, 
   - organizacja oddziałów dokształcających, 
   - działalność opiekuńczo – wychowawcza szkoły. 
Następnie zapoznał radę z oceną i wnioskami zespołu wizytującego. Szkoła pracowała           
w trudnych warunkach lokalowych. W 14 izbach lekcyjnych, którymi dysponowała, 
zorganizowano dobre gabinety przedmiotowe z: j. polskiego – opiekunki R. Czub,                    
S. Tłustochowicz, fizyki – opiekun M. Garbicz, j. niemieckiego – R. Sobiech. Brak gabinetów    
z przedmiotów zawodowych. Plany pracy szkoły realne, konkretne, zatwierdzone przez RP. 
Arkusze ocen uczniów prowadzone prawidłowo. Stwierdzono drobne braki w prowadzeniu 
dzienników lekcyjnych. Hospitacje prowadzone przez dyrektora i zastępców zgodne                
z zarządzeniem Ministerstwa Oświaty z 1967 r. i opracowanym harmonogramem. Kadra 
pedagogiczna dobrze przygotowana merytorycznie. Nauczyciele zatrudnieni na części etatu 
w większości nie posiadali kwalifikacji pedagogicznych. Wyniki pracy dydaktycznej nie 
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przynoszą oczekiwanych rezultatów. Dość duży procent uczniów, szczególnie w szkole 
zasadniczej, nie otrzymuje promocji. Brak systematycznej oceny pracy ucznia. Wizytator 
Stanisław Kędzierski badał realizację programów nauczania z praktycznej nauki zawodu oraz 
naukę zawodu w klasach dokształcających. Charakteryzując działalność opiekuńczo – 
wychowawczą szkoły H. Leńczuk stwierdził, że w placówce panuje ład i porządek, a młodzież 
jest zdyscyplinowana. Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność samorządów tak 
szkolnego jak i klasowych. Wyróżnił pracę zespołu wychowawczego. Wysoko ocenił pracę 
biblioteki szkolnej za propagowanie czytelnictwa jak i prowadzenie dokumentacji. Ocenę 
pracy internatu przedstawił wizytator Władysław Nowotniak, mocno akcentując dobre 
efekty pracy wychowawczej jak i znakomitą bazę materialną tej placówki. Wytknął brak 
rejestru młodzieży mieszkającej na stancjach i brak opieki lekarskiej. Po tej ocenie i uwagach 
zespołu wizytującego wywiązała się dyskusja, w której głos zabrali: B. Piotrowski, R. Czub,                   
T. Jasiński, H. Dąbrowski, Z. Guzik, B. Mniszek, M. Tarnowska i inspektor szkolny Cz. Nogal.      
11 listopada 1971 r. odbyła się nadzwyczajna RP, na której przyjęto harmonogram 
realizacji zaleceń powizytacyjnych.  
  Następna wizytacja szkoły została przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty                       
i Wychowania w maju 1975 r. Wizytację tę przeprowadził zespół wizytatorów na czele                       
z wicekuratorem Hieronimem Mirowskim. 12 maja 1975 r. na posiedzeniu RP wizytator 
Roman Brocki przedstawił wyniki przeprowadzonej wizytacji. Wizytacja objęła LE, ZSZ i szkołę 
wieczorową. W tych placówkach pracowało 60 nauczycieli. Była to kadra dobrze 
przygotowana merytorycznie, ale w szkole wieczorowej duża część tej kadry to nauczyciele 
dochodzący i najczęściej bez kwalifikacji pedagogicznych. Większą rolę powinny odegrać 
zespoły przedmiotowe poprzez prowadzenie lekcji otwartych przekazując wiedzę                             
i doświadczenie nauczycieli z wieloletnim stażem pracy młodej kadrze pedagogicznej. 
Dyrekcja powinna wzmocnić nadzór pedagogiczny przez częstsze hospitacje. Wizytator 
stwierdził, że wyniki nauczania są efektem pracy kadry pedagogicznej, ich umiejętności                      
i sposobu przekazywania wiedzy. Często pomija się w tym procesie pełne wykorzystanie 
pomocy naukowych. Praca opiekuńczo – wychowawcza internatu pod kierownictwem                  
H. Dąbrowskiego została doceniona i wyróżniona. Ład, porządek, dobra organizacja pracy, 
pełna dokumentacja oraz baza internatu, to godne uwagi elementy pracy tej placówki.           
W dyskusji głos zabrali: R. Czub, H. Siewko, T. Jasiński, J. Ilecka, S. Lipiec, K. Tromiński, J. Łojek 
i T. Twardy. Zgodnie z zaleceniami powizytacyjnymi dyrektor szkoły opracował plan ich 
realizacji, w którym zobowiązał się wraz z RP do: 
   -  powołania zespołu kierowniczego, 
   -  powołania komisji przedmiotowych, 
   -  większego wykorzystania pomocy naukowych, 
   -  modernizacji i rozwoju pracowni przedmiotowych. 
 

7. Internat 

  Rozwój szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego  od początku lat 60-tych                  
w Świnoujściu był wymuszony potrzebami rynku pracy oraz wyżem demograficznym,                         
a skutkował m.in. utworzeniem w 1961 r. technikum handlowego oraz w 1963 r. zasadniczej 
szkoły zawodowej. Obie te placówki oświatowe zlokalizowane przy obiekcie liceum przy               
ul. Niedziałkowskiego 2 bardzo szybko rozwijały się, mimo kłopotów lokalowych i braku 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej szczególnie przedmiotów zawodowych. 1 września 
1965 r., w gmachu liceum, rozpoczynało rok szkolny w 33 oddziałach 1132 uczniów szkoły 
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dziennej młodzieżowej:  
   - LO – 13 oddziałów – 411 uczniów, 
   - TH –  7 oddziałów – 246 uczniów, 
   - ZSZ – 13 oddziałów – 475 uczniów, 
nie licząc szkół wieczorowych dla pracujących.  
  To prawda, że zdecydowana większość tej młodzieży mieszkała w Świnoujściu                     
i najbliższej okolicy, ale pozostali byli skazani na dojazdy, bądź zamieszkanie na stancjach. 
Podstawowym środkiem lokomocji, którym dojeżdżała młodzież do szkoły był pociąg 
Szczecin – Świnoujście. Korzystała z niego młodzież mieszkająca w: Recławiu, Wolinie, 
Ładzinie, Warnowie, Międzyzdrojach i Przytorze. Nieliczna grupa młodzieży z Kołczewa                  
i Wisełki dojeżdżała autobusami. Ten sposób docierania do szkoły był ogromnie 
czasochłonny i uciążliwy, szczególnie w okresie jesienno – zimowym. Dodatkowym 
utrudnieniem była przeprawa promowa.  

 

            

                                                              DW „Karkonosze” 

Rozwiązanie problemu młodzieży dojeżdżającej, jak 
też i troska o jej zdrowie, opiekę   i wychowanie wynikało           
z ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania z 1961 r., 
która nakładała na władze oświatowe, w tym i dyrektorów 
szkół, obowiązek niesienia tej młodzieży wszechstronnej 
pomocy i tworzenia bazy materialnej w formie internatów. 
Budowa takiej placówki opiekuńczo – wychowawczej 
stawała się koniecznością, to jednak realizacja tego planu, 
mimo wsparcia przez władze powiatowe, była odległa                           
i trudna. Znaleziono jednak tymczasowe rozwiązanie 
wsparte finansowo przez Kuratorium Oświaty i Wychowania                      
w Szczecinie, dzierżawę domu wczasowego na potrzeby 
internatu. Przy pomocy inspektora szkolnego Cz. Nogala, 
dyrektor TH Z. Podkowski podpisał umowę z Miejskim 

Bogumiła Kucharska                     Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu 
o wydzierżawienie od 1 września 1965 r. DW „Karkonosze” przy ul. Kasprowicza 1                     



 97 

w Świnoujściu, na potrzeby internatu. Internat ten przeznaczony dla 68 wychowanków                              
z kuchnią, stołówką, co ważne   z ogrzewaniem budynku. Warunki mieszkaniowe znakomite, 
bowiem młodzież była zakwaterowana w pokojach 2,3 i 4 osobowych. Brakowało podręcznej 
biblioteki i pokoi do nauki. Internat ten podlegał dyrektorowi TH, a jego mieszkańcami byli 
uczniowie technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej, bowiem finansowany był przez 
Kuratorium Oświaty i Wychowania, dział szkolnictwa zawodowego. Z tego tytułu nazywano 
go często „międzyszkolnym”, bowiem ZSZ w tym czasie była samodzielną placówką, którą 
kierował Z. Guzik. Kierownikiem internatu została Bogumiła Kucharska, a obowiązki 
wychowawców  pełniły: Maria Caban i Janina Wójcik. Miejsca w internacie na prośbę 
uczniów przyznawała Komisja Stypendialna, którą tworzyli wychowawcy, kierownik internatu 
na czele z dyrektorem szkoły.  
  W roku szkolnym 1967/68 Komisja przyjęła 68 wychowanków, z tego 28 uczniów TH                    
i 40 ZSZ. Wszystkie prośby uczniów o zakwaterowanie w internacie zostały załatwione 
pozytywnie. Jednakże z roku na rok rosła liczba uczniów uczących się w obiekcie przy                        
ul. Niedziałkowskiego 2. 1 września 1970 r. rozpoczynało naukę 1197, w tym: LO – 509, LE                            
i TH – 263, ZSZ – 425, a w roku następnym liczba ta wzrosła do 1286 uczniów. Problem ten 
dostrzegały i rozumiały władze oświatowe miasta oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego                              
w Szczecinie. W drugiej połowie lat 60-tych rozpoczęto starania o umieszczenie budowy 
nowego internatu w planach inwestycyjnych miasta.            

Na spotkaniu władz miasta z Dyrekcją Szczecińskiego  Przedsiębiorstwa Budownictwa 
Ogólnego nr 3 w Szczecinie udało się przekonać dyrektora Edwarda Nowaka i dyrektora 
świnoujskiego oddziału tego przedsiębiorstwa Władysława Świątka o umieszczeniu tego 
zadania w planach inwestycyjnych miasta. Dużego wsparcia temu przedsięwzięciu łącznie                     
z finansowym, udzieliła Flotylla Obrony Wybrzeża z jej dowódcą kontradmirałem Zygmuntem 
Rudomino, a następnie z kontradmirałem Witoldem Glińskim. Pomysł ten wsparł Naczelny 
Dowódca Marynarki Wojennej kom. Ludwik Janczyszyn.      
 Kiedy zbliżał się termin ukończenia budowy internatu, dyrektor szkoły rozwiązał 
umowę dzierżawną, a kierownik internatu 2 maja 1970 r. przekazał majątek DW 
„Karkonosze” – patrz dokument. We wrześniu 1970 r. nowy obiekt został uroczyście oddany 
do użytku. Jego lokalizacja w pełni spełniała oczekiwania wychowanków, bowiem znajdowała 
się vis a vis szkoły, a pomieszczenia mieszkalne to pokoje 3 i 4 osobowe. Placówka posiadała 
własną kuchnię, stołówkę, świetlicę, pokój gościnny oraz pomieszczenia przeznaczone dla 
wychowawców, kierownika internatu i personelu obsługi. Początkowo internat był 
przeznaczony dla 230 wychowanków, a od 1 września 1973 r. dla 240.    
 Internat rozpoczął działalność opiekuńczą od 1 października 1970 r. Kierownikiem 
została dotychczasowa kierowniczka B. Kucharska. Była to placówka bezpośrednio podległa 
dyrektorowi LE i ZSZ, Z. Guzikowi, nad którą nadzór sprawowało Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Szczecinie. 1 października 1970 r. w placówce zakwaterowano 230 
wychowanków, w tym 40 chłopców i 190 dziewcząt, którzy byli uczniami LE, ZSZ i LO. Pracę 
w charakterze wychowawców na pełnych etatach podjęli: J. Wójcik, M. Caban oraz na pół 
etatu: M. Tarnowska, J. Robak, J. Grygorów i A. Zych. Arkusz zatrudnienia i płac w internacie 
na rok szkolny 1970/71 zatwierdzony przez Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie 
przewidywał 4,5 etatu pracowników administracji oraz 19 etatów obsługi. W ramach 
przyznanych etatów dyrektor szkoły m.in. zatrudnił:  
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  Wmurowanie kamienia węgielnego pod nowym internat przy ulicy Niedziałkowskiego 

 

                                    Położenie kamienia węgielnego pod nowy internat 
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   1) Różę Ostaszewską – główna księgowa szkoły i internatu, 
   2) Helenę Brink – kierownik administracyjno – gospodarczy, do 28 lutego 1971 r., 
   3) Marię Mieczkowską – kierownik administracyjno – gospodarczy, od 1 marca 1971 r., 
   4) Julię Wild – intendent, 
   5) Annę Pilch – magazynier, 
   6) Marię Rogowską – szef kuchni. 
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     Maria Rogowska          Anna Pilch    Julia Wild 

W następnym roku szkolnym przy niezmienionej liczbie wychowanków zespół wychowawczy 
tworzyli pełnoetatowi nauczyciele: B. Kucharska, J. Wójcik, W. Ignatowicz,  E. Busłowska,            
D. Szewczyk i M. Caban. Etat pracy wychowawcy wynosił 42 godziny tygodniowo. Placówka 
brała udział we współzawodnictwie o najlepszy internat w województwie szczecińskim, 
plasując się w pierwszej dziesiątce najlepszych internatów. W październiku 1971 r. podczas 
wizytacji szkoły, wizytator W. Nowotniak dokonał oceny pracy internatu. Wysoko ocenił 
pracę wychowawczą oraz bazę placówki.  
  Drobne zmiany nastąpiły 1 września 1973 r., kiedy to zwiększono liczbę miejsc                 
w internacie do 240; w tym 190 dziewcząt i 50 chłopców, a w miejsce D. Szewczyk i M. Caban 
obowiązki wychowawcy przyjęły Maria Karasińska  oraz Halina Kopczyńska. W czerwcu 1974 
r. na końcowej RP, podsumowującej pracę szkoły, wyróżniono pracę wychowawczą 
internatu, bowiem na 236 wychowanków tylko 2 nie otrzymało promocji, a 9 dopuszczono 
do egzaminów poprawkowych.  
  Rok szkolny 1974/75 przyniósł znaczące i ważne zmiany w internacie. Z dniem                  
31 sierpnia 1974 r. B. Kucharska przestała pełnić obowiązki kierownika internatu, a na 
wniosek dyrektora szkoły Cz. Nogala kurator oświaty powołał z dniem 1 września 1974 r. na 

to stanowisko Henryka Dąbrowskiego, dotychczasowego 
kierownika świetlicy i zajęć pozalekcyjnych legitymującego 
się  wieloma  sukcesami wychowawczymi jak                                         
i organizacyjnymi. W miejsce wychowawcy H. Kopczyńskiej 
pracę podjęła Halina Bryza. B. Kucharska skorzystała                       
z urlopu zdrowotnego, a na jej miejsce zatrudniono                        
w wymiarze 21  godzin  tygodniowo  Stefanię Lipiec –
nauczycielkę historii.  
30 sierpnia 1974 r. dyrektor szkoły na posiedzeniu RP 
internatu przedstawił nowego kierownika i przekazał mu 
nowe obowiązki. Do jego zadań należało planowanie                    
i realizacja procesu wychowawczego, troska o wyposażenie 
w sprzęt i bezpieczeństwo wychowanków. Był też                                                  
bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników i miał 
prawo wnioskować o ich nagrody, kary, awanse czy                       

Henryk Dąbrowski                         zwolnienie z pracy.  
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Na wniosek kierownika internatu rada wychowawcza przyjęła zakres zadań 
i obowiązków poszczególnych wychowawców:  
   - W. Ignatowicz, opiekun gr. I, która liczyła 51 uczennic LE, 
   - J. Wójcik, opiekunka gr. II, która liczyła 47 uczennic z LO, 
   - H. Bryza, opiekunka gr. III, która liczyła 49 uczennic z LZ i studium, 
   - S. Lipiec, opiekunka gr. IV, która liczyła 36 uczennic ZSZ, 
   - M. Karasińska, opiekunka gr. V, która liczyła 44 chłopców. 
Opiekę nad Młodzieżową Radą Internatu (MRI) sprawował H. Dąbrowski, nad sekcją 
gospodarczą - W. Ignatowicz, nad sekcją sanitarno – porządkową – J. Wójcik, nad HSPS – 
Halina Bryza, a sekcją kulturalno – oświatową opiekowała się M. Karasińska. Przyjęto 
rozkłady dnia wg których toczyło się życie w internacie. Cisza nocna, tak w dni powszednie, 
jak i w święta obowiązywała od 22.00 do 6.50 rano. Każda grupa miała zorganizować pomoc                
w nauce tym, którzy mieli trudności i kłopoty z opanowaniem materiału programowego. 
  W październiku 1974 r. rada omówiła i przyjęła do realizacji przedstawiony przez 
kierownika „Regulamin Mieszkańca Internatu”. W marcu 1975 r. rada wysłuchała 
sprawozdań i dokonała oceny działalności: MRI, sekcji i organizacji młodzieżowych. 
Sprawozdania złożyli:  
   - M. Szulz – MRI, 
   - U. Chomko – sekcja kulturalno – oświatowa, 
   - G. Pogodzińska – sekcja sanitarno – porządkowa, 
   - S. Dąbrowska – sekcja gospodarcza, 
   - J. Müller – sąd koleżeński, 
   - A. Janiszewski – sekcja sportowa, 
   - D. Konieczna – HSPS. 
  Na posiedzeniu rady 13 czerwca 1975 r. dokonano oceny rocznej działalności 
placówki. Po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego MRI U. Chomko, wyróżniono 
sekcję sportową i kulturalno – oświatową. Za czystość, ład i porządek wyróżniono drugie 
piętro, na którym mieszkały uczennice LO – gr. II, opiekunka J. Wójcik. Działalność HSPS 
scharakteryzowała druhna Malik; 3 osoby zdobyły stopnie instruktorskie, a 19 stopnie 
harcerskie. Za pracę w drużynie wyróżniono: B. Puchałę, T. Kurczyńską i M. Filipowicz. Po 
wysłuchaniu sprawozdań opiekunów grup oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej dokonał 
kierownik internatu H. Dąbrowski. 1 września 1975 r. mieszkało w internacie 227 
wychowanków, a w końcu roku szkolnego 190. Na początku czerwca opuścili internat 
maturzyści, a nieliczna grupa wychowanków podjęła decyzję o dojeżdżaniu do szkoły. Na 190 
wychowanków; 4 nie otrzymało promocji,  15 dopuszczono do egzaminów poprawkowych. 
Tak zakończył się ważny etap rozwoju internatu, bowiem 1 września 1975 r. stał się on 
częścią składową Zespołu Szkół Zawodowych nr 1.  

8. Technikum Zawodowe dla Pracujących 

  Oświata dla pracujących po zakończeniu II wojny światowej odegrała znaczącą rolę 
tak w podnoszeniu kształcenia tych roczników, którym wojna przekreśliła szansę na 
kształcenie się, jak i zdobyciu kwalifikacji zawodowych na miarę potrzeb rozwijającej się 
gospodarki. Rozwój gospodarczy i kulturalny Polski oraz regionu, zapotrzebowanie na kadry 
o wysokich kwalifikacjach ogólnych i zawodowych wymagało  powstania systemu i struktur 
organizacyjnych oświaty dla pracujących. Sytuacja ta zmusiła pracowników już zatrudnionych 
do uzupełnienia swojego wykształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Masowe przechodzenie ze 
wsi do miasta stworzyło konieczność przystosowania tych ludzi do nowych warunków życia   
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i adaptacji w nowym środowisku. Funkcjonujący wówczas system oświaty dla pracujących 
pozwalał wszystkim, którzy chcieli się uczyć, na uzupełnienie wykształcenia i zdobycie 
kwalifikacji zawodowych bez przerywania pracy. Ustawowym obowiązkiem zakładów pracy 
była wszechstronna pomoc i motywowanie pracowników podnoszących swoje kwalifikacje.  
  W rozwoju oświaty pozaszkolnej były trzy okresy kształcenia dorosłych. Okres 
pierwszy to lata 1945 – 1948, który cechował się żywiołowością i usuwaniem bezpośrednich 
skutków II wojny. Nauczyciele i pracownicy oświaty, stowarzyszenia i organizacje, 
podejmowali samorzutne inicjatywy oświatowe nie zawsze odpowiadające realnym 
warunkom i potrzebom życia gospodarczego i społeczno – politycznego. Zbyt mało czasu 
poświęcono organizowaniu kursów i szkół powszechnych dla dorosłych, dając pierwszeństwo 
szkole średniej, obejmując kształceniem duży procent ludzi niepracujących zawodowo. 
  W drugim okresie rozwoju oświaty dorosłych w latach 1949 – 1956 żywiołowość             
i spontaniczność została zastąpiona skoordynowaną polityką państwa. Ustalone zostały 
centralne zadania i jednolite rozwiązania organizacyjne. Instrukcja ministra oświaty z 12 maja 
1950 r. stwierdzała: „Szkoły dla dorosłych nie odegrały poważniejszej roli w pomocy dla 
realizacji planu 3-letniego, … nowy plan gospodarczy, plan przebudowy, wymaga nowej 
organizacji tych szkół i większego dostosowania ich do interesów i potrzeb klasy 
robotniczej”33.  
  Okres trzeci to rozwój oświaty dorosłych zapoczątkowany w końcu 1956 r. 
znamionuje silniejszy związek z życiem społecznym, kulturalnym i gospodarczym. W tym 
okresie kształtowało się przekonanie, że działaniom masowym, jeśli mają być skuteczne, 
towarzyszyć powinna aktywizacja środowisk, rozbudzenie zainteresowań i tworzenie 
warunków do ich zaspakajania. Stąd uknuto hasło „Polska krajem ludzi kształcących się”. 
Cennym zjawiskiem trzeciego okresu była rosnąca liczba uczniów i absolwentów technikum 
dla pracujących, którzy znakomicie uzupełniali liczbę pracowników ze średnim 
wykształceniem zawodowym potrzebnych gospodarce narodowej. Ten kierunek rozwoju 
oświaty dla pracujących potwierdzała ustawa o systemie oświaty i wychowania z 1961 r. Do 
tego czasu funkcjonowały typy szkół dla pracujących zgodnie z uchwałą nr 448 Prezydium 
Rządu. 
 Uchwała nr 448 wprowadzała:  
- szkoły przysposobienia zawodowego po siódmej klasie szkoły podstawowej, 
- technika zawodowe 4 , 5–letnie na podbudowie szkoły podstawowej, 
- technika zawodowe 3-letnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, 
- szkoły majstrów dla wykwalifikowanych robotników34. 
  Ustawa z 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania była pierwszym 
aktem prawnym, który w Polsce Ludowej regulował całość spraw nauczania i wychowania 
oraz ustalał zasady ustroju szkolnictwa. Absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej mogli 
kontynuować naukę w: zasadniczych szkołach, technikach i liceach po ZSZ oraz technikach             
i liceach po 8-klasowej szkole podstawowej35. W latach 1961 – 1974 rozwój szkół 
zawodowych dla pracujących w województwie szczecińskim i powiecie wolińskim był 
imponujący. W roku szkolnym 1967/68 było: 63 – zasadnicze szkoły zawodowe, 25 – 

                                                           

33
 Instrukcja Ministerstwa Oświaty z dnia 12 maja 1950 r. o organizacji szkół ogólnokształcących dla pracujących 

(DZ. U MO nr 82 z 1950 r., poz. 120). 
34

 Uchwała nr 448 Prezydium Rządu z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie ustroju szkolnictwa zawodowego (MP 
nr A 59 z 1951 r., poz. 760). 
35

 Ustawa z dnia 15 lipca 1961 r. o rozwoju systemu oświaty i wychowania (DZ. U nr 32 z 1961 r., poz. 160). 
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techników i liceów zawodowych, a w roku szkolnym 1970/71, 76 – zasadniczych szkół 
zawodowych, 32 – techników i liceów, w tym w powiecie wolińskim: 5 zasadniczych szkół 
zawodowych i 1 technikum i liceum zawodowe dla pracujących. W tym czasie datuje się 
największy rozwój 3-letnich techników dla pracujących organizowanych na podbudowie 
zasadniczej szkoły zawodowej, jako drugi stopień kształcenia zawodowego na poziomie 
średnim. 
  Początek szkolnictwa zawodowego dla pracujących w Świnoujściu przypada na trzeci 
okres i wiąże się ściśle z szybkim rozwojem gospodarczym naszego nadmorskiego regionu,    
a przede wszystkim m. Świnoujścia. Uchwała nr 152 Rady Ministrów z 1958 r. o rozwoju 
Świnoujścia skutkowała znacznym napływem środków finansowych na przekształcenie 
miasta w ośrodek wczasowo wypoczynkowy, jak też i bazę rybołówstwa morskiego oraz 
przemysłu przetwórczego. Rozwijający się przemysł i usługi wymagały dużej liczby wysoko 
wykwalifikowanej kadry robotników i techników. Wzrost zatrudnienia szedł w parze                      
z podnoszeniem wiedzy ogólnej i kwalifikacji zawodowych pracowników, tworzeniem 
systemu kształcenia zawodowego i doskonaleniem motywacji do podejmowania nauki                
w zakresie średnim zawodowym. To stało się powodem zorganizowania w mieście placówek 
oświaty dla pracujących na poziomie średnim zawodowym. 
  Inicjatywa utworzenia technikum dla pracujących w naszym mieście wyszła od 
młodzieży zrzeszonej w organizacji ZMS, a działającym w Uniwersytecie Robotniczym pod 
przewodnictwem Zbigniewa Matuszewskiego. Propozycja ta spotkała się ze zrozumieniem             
i poparciem miejscowych władz administracyjnych i politycznych, jak również władz 
oświatowych. Dużą pomoc w organizowaniu tej placówki okazali dyrektorzy szkół 
szczecińskich, Technikum Mechaniczno – Energetycznego z dyrektorem Edmundem 
Knasiakiem, Technikum Ekonomicznego im. prof. O. Langego z dyr. Mieczysławą Bobako, 
przedstawiciele Kuratorium, a przede wszystkim wicekurator Piotr Radziuk oraz dyrektorzy 
szkół świnoujskich, Stanisław Kuśmider – dyrektor Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa 
Morskiego i Zdzisław Podkowski – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego. 
   1 września 1961 r. w obiekcie liceum przy ul. Niedziałkowskiego 2 otwarto dwie filie 
średnich szkół zawodowych:  
   1) Technikum Zawodowe dla Pracujących Filia w Świnoujściu. Była to filia Technikum 
         Mechanicznego w Szczecinie, a jej kierownikiem został B. Kolarz. 
   2) Technikum Handlowe dla Pracujących Filia w Świnoujściu. Była to filia Technikum 
         Handlowego. Jej kierownikiem został Z. Podkowski.  
O przyjęcie do klas pierwszych obu szkół mogli ubiegać się absolwenci 7-klasowej szkoły 
podstawowej, którzy pracowali zawodowo. Nauka trwała 5 lat.  

 
   

Inauguracja  roku szkolnego 1961/62 
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1 września 1961 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem 
przedstawicieli władz miasta. Naukę rozpoczęło w dwóch klasach pierwszych                                
w specjalnościach: ekonomicznej i mechanicznej 102 słuchaczy, w tym 53 w klasie 
ekonomicznej i 49 w klasie mechanicznej. Klasa I mechaniczna, której wychowawcą był              
S. Kuśmider w końcu roku szkolnego liczyła 36 słuchaczy, z czego 34 otrzymało promocję do 
klasy II. Zdecydowana większość słuchaczy rekrutowała się ze Świnoujścia i najbliższych 
okolic. Najlepszymi słuchaczami, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem zostali:  
J. Barlasz, S. Mioduszewski. Nauczycielami w tej klasie byli:  
   - Teresa  Zakrzewska – j. polski, 
   - Władysław Dudar – j. rosyjski, 
   - Ryszard Churawski – historia, 
   - Zbigniew Kowalczyk – chemia,  
   - Bogdan Urbanowicz – matematyka, 
   - Ryszard Grzywiński – rysunek techniczny. 

 

                                             Lekcję historii w klasie I TH prowadzi R. Churawski 
W klasie I Technikum Handlowego dla Pracujących w końcu roku było 34 słuchaczy, z czego 
promocję otrzymało 27, a 3 dopuszczono do egzaminów poprawkowych. Świadectwa               
z wyróżnieniem otrzymali: W. Tylus i H. Borecka. Nauczycielami w tej klasie byli: 
   - Teresa Zakrzewska – j. polski, 
   - Ryszard Churawski – historia, 
   - Władysław Dudar – j. rosyjski, 
   - Zbigniew Kowalczyk – chemia, 
   - Henryk Matczak –  matematyka, 
   - Marian Orchel – geografia gospodarcza i arytmetyka gospodarcza. 

Zajęcia lekcyjne w obu klasach odbywały się w ciągu 3 dni tygodnia 
w wymiarze 18 godzin lekcyjnych. Od września 1962 r. kierownikiem 
filii został Bogusław Kolarz. W tym roku szkolnym istniały                                   
w technikum trzy 5-letnie klasy: dwie mechaniczne i jedna 
ekonomiczna, w których uczyło się 109 słuchaczy. Pracowało 12 
nauczycieli, w tym zatrudnionych od  1 września 1962 r.: B. Kolarz – 
historia, K. Chlebowski – matematyka, W. Szpytko – przedmioty 
zawodowe. W następnym roku szkolnym szkoła liczyła ogółem                 
4 oddziały, w tym trzy klasy mechaniczne i jedna ekonomiczna,                 
w których uczyło się  139 słuchaczy. Ze wzrostem liczby słuchaczy                
i oddziałów wiązała się konieczność stworzenia lepszych warunków 

Bogusław Kolarz 
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lokalowych, bowiem budynek przy ul. Niedziałkowskiego był zbyt obciążony. Z tego względu 
przeniesiono Filię Technikum Zawodowego z dniem 1 września 1964 r. do budynku nowo 
wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Szkolnej.      
 Ten nowy rok szkolny charakteryzował się wzrostem liczby oddziałów do 6. Naukę 
prowadzono w jednej klasie ekonomicznej, czterech klasach mechanicznych i jednej klasie 
pierwszej mechanicznej o cyklu kształcenia 3-letnim na podbudowie zasadniczej szkoły 
zawodowej. Pracę  w charakterze wykładowców podjęli na części etatu: Zbigniew Didkowski, 
Tadeusz Jasiński, Tadeusz Koszucki, Zofia Kuszyńska, Ryszard Kurzyb i Jadwiga Oczki.    
 W kolejnym roku szkolnym 1965/66 w filii było już 9 oddziałów, w tym w ciągu                
5-letnim: jedna klasa ekonomiczna, cztery mechaniczne i klasa pierwsza przetwórstwa 
rybnego oraz w ciągu 3-letnim, po zasadniczej szkole zawodowej, dwie klasy mechaniczne           
i jedna elektryczna. Od 1 września 1965 r. pracę w charakterze wykładowców rozpoczęli: 
Tadeusz Grzybek, Marian Orchel, Julian Trusiło, Bogdan Urbanowicz i Krzysztof Uniejewski. 
W końcu tego roku szkolnego, po raz pierwszy w historii szkoły, słuchacze, którzy rozpoczęli 
naukę we wrześniu 1961 r. przystąpili do egzaminów dojrzałości. Abiturienci dwóch klas 
piątych: mechanicznej i ekonomicznej decyzją RP zostali dopuszczeni do matury; klasa V 
mechaniczna – 28 słuchaczy, klasa V ekonomiczna – 21. Do pisemnego egzaminu dojrzałości 
przystąpiło 49 słuchaczy. Egzamin odbył się w Szczecinie w Technikum Mechaniczny przy             
ul. Racibora, 30 maja z języka polskiego i 31 maja z matematyki.  
Egzamin przeprowadziła komisja w składzie: 
   1) Knasiak Edmund – przewodniczący Państwowej Komisji Egzaminacyjnej (dyr. szkoły), 
   2) Kolarz Bogusław – zastępca przewodniczącego, 
   3) Oczki Jadwiga – nauczyciel języka polskiego, 
   4) Chlebowski Kazimierz – nauczyciel matematyki,  
   5) Grzybek Tadeusz – członek komisji, 
   6) Didkowski Zbigniew – członek komisji, 
   7) Koszucki Tadeusz – członek komisji, 
   8) Kurzyb Ryszard – członek komisji. 
Pisemną maturę zdali wszyscy. Natomiast do egzaminów ustnych przystąpiło                                 
28 mechaników, zdało 21. W klasie ogólnoekonomicznej do matury przystąpiło 21 słuchaczy, 
zdało 19. Absolwenci otrzymali tytuły: technik ekonomista i technik mechanik. Wyniki 
egzaminu dojrzałości potwierdziły dobre przygotowanie słuchaczy i dobrą pracę nauczycieli, 
którzy zdobywali doświadczenie w kształceniu dorosłych na poziomie średnim.  
  Ta sama liczba oddziałów utrzymała się w roku szkolnym 1966/67. W tym roku 
prowadzono naukę w następujących kierunkach kształcenia: ciąg 5-letni: dwie klasy 
mechaniczne, jedna klasa ekonomiczna, jedna klasa przetwórstwo rybne oraz w ciągu                  
3-letnim: dwie klasy mechaniczne, dwie klasy elektryczne, jedna klasa budowlana.                  
W 9 oddziałach uczyło się 338 słuchaczy i było zatrudnionych 17 nauczycieli, w tym                         
5 rozpoczęło pracę w Filii od 1 września 1966 r. a byli to: Walentyna Olszewska, Tadeusz 
Urbaniak, Jarosław Wdziękoński, Zygmunt Adamczyk, Jerzy Wrężel.  
  W tym roku szkolnym przeprowadzono po raz drugi egzamin dojrzałości, do którego 
przystąpili absolwenci klasy V technikum mechanicznego i klasy III budowy maszyn po  
zasadniczej szkole zawodowej. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie pismem z dnia               
29 maja 1967 r. powołało Państwową Komisję Egzaminacyjną z przewodniczącym 
Bogusławem Kolarzem – patrz dokument. Rada Pedagogiczna na majowym posiedzeniu 
podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia słuchaczy do pisemnego egzaminu dojrzałości. Na 
17 uczniów  klasy V do matury dopuszczono 16, a na 12 klasy III do pisemnego egzaminu 
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dopuszczono 12 słuchaczy. Pisemny egzamin dojrzałości z j. polskiego odbył się 31 maja, na 
którym słuchacze spośród trzech tematów wybierali jeden: 
   1) Bohaterowie epoki Odrodzenia i Romantyzmu. Ich idee i dążenia na podstawie znanych 
       ci utworów. 
   2) Stosunek pisarzy do pracy i człowieka pracy w świetle utworów Młodej Polski i XX-lecia 
        międzywojennego. 
   3) Niszczycielski wpływ faszyzmu niemieckiego na moralność ludzką w świetle literatury, 
       sztuk teatralnych i filmu.  
Na 27 piszących wybrało: temat I – 6, temat II – 4, temat III – 17. 1 czerwca przeprowadzono 
pisemny egzamin dojrzałości z matematyki. Wszyscy słuchacze pomyślnie zaliczyli tę próbę           
i zostali dopuszczeni do egzaminów ustnych.  
Ustny egzamin dojrzałości uczniowie składali z:  
   - j. polskiego przed komisją: B. Kolarz – przewodniczący, T. Grzybek, J. Oczki, W. Sawicka,                       
      T. Kardasz, Z. Didkowski,  
   - matematyki przed komisją: B. Kolarz – przewodniczący, K. Chlebowski, T. Urbaniak,               
      W.  Szpytko, T. Grzybek, T. Kardasz, J. Wdziękoński, T. Koszucki, 
   - historia i wiadomości o Polsce i świecie współczesnym: B. Kolarz – przewodniczący,         
      T. Grzybek, T. Kardasz, T. Jasiński, K. Uniejewski, Z. Didkowski. 
Egzaminy z przygotowania zawodowego obejmowały obronę pracy oraz ustny sprawdzian 
wiedzy z technologii metali, z części maszyn i technologii budowy maszyn. Egzamin ten 
przeprowadziła komisja w składzie: B. Kolarz – przewodniczący, T. Grzybek, T. Koszucki,                        
Z. Didkowski, T. Kardasz. Egzamin maturalny zdało 24 słuchaczy, w tym 15 z kl. V i 9 z kl. III.  
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Ten rok szkolny (1966/67) kończy pierwszy etap rozwoju szkoły, która funkcjonowała 
jako Filia Technikum Mechanicznego i Technikum Handlowego w Szczecinie. W tym okresie 
wzrosła liczba oddziałów z 2 do 9, liczba słuchaczy ze 102 do 338. Technikum dla Pracujących 
stało się placówką kształcącą fachowców w pięciu specjalnościach: mechanicznej, Elektry-
cznej, ekonomicznej, przetwórstwa rybnego i budowlanej. Wzrost rangi szkoły wiązał się        
z rozwojem istniejących na terenie miasta zakładów pracy, ze wzrostem sieci placówek 
handlowo – usługowych i potrzebą rozwoju budownictwa mieszkaniowego. W tym okresie 
powstały 3-letnie klasy technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, 
stanowiące spełnienie postulatu zachowania drożności w kształceniu zawodowym 
robotników na poziomie średnim, zważywszy, że wzrosła liczbą uczniów zasadniczych szkół 
zawodowych w Świnoujściu.  
  Powstanie nowej placówki stworzyło zapotrzebowanie na kadrę nauczycielską                    
i wymagało właściwego doboru fachowców. W pierwszych latach filię zasilała kadra z Liceum 
Ogólnokształcącego i Technikum Handlowego (młodzieżowego). W roku powstania filii było 
zatrudnionych 9 nauczycieli, w tym: 7 z dwóch szkół średnich młodzieżowych i dwóch                    
z zakładów pracy. Wzrost liczby oddziałów spowodował zwiększenie kadry pedagogicznej do 
12 nauczycieli w latach 1962 – 1964 i 16 w roku szkolnym 1965/1966. Znacząca część 
wykładowców rekrutowała się z kadry inżynierskiej świnoujskich zakładów pracy. Do 1968 r. 
szkoła nie dysponowała własnym sprzętem, pomocami naukowymi oraz gabinetami. Wiązało 
się to z tymczasowymi pomieszczeniami, których gospodarzem było TH lub Szkoła 
Podstawowa nr 4.  

Rok szkolny 1967/68 był rokiem przełomowym w historii tej 
szkoły. Baza dydaktyczna i sprzęt szkoły podstawowej nie 
sprostał wymaganiom szkoły średniej, co przyczyniło się w 
zasadniczy sposób do ponownego przeniesienia filii do 
budynku Liceum Ogólnokształcącego i Technikum 
Handlowego przy ul. Niedziałkowskiego 2. W tym roku ze 
względu na rangę i prestiż oraz duże zainteresowanie 
kierunkami kształcenia, szkoła, decyzją Kuratorium Okręgu 
Szkolnego, otrzymała status samodzielnej placówki jako 
Technikum Zawodowe dla Pracujących. Ukoronowaniem tych 
pozytywnych przemian było powołanie z dniem 1 stycznia 
1968 r. K. Chlebowskiego, etatowego nauczyciela matematyki 
na stanowisko dyrektora. Tak rozpoczynał się drugi etap 
rozwoju tej placówki, który trwał do 31 sierpnia 1975 roku, 
do powołania Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. 
 
 

        Kazimierz Chlebowski 

W tym okresie, następował dalszy rozwój szkoły. Rosła liczba oddziałów, uczniów oraz 
nauczycieli. W roku szkolnym 1967/68 istniało 12 oddziałów, w tym w ciągu 5-letnim: dwie 
klasy ekonomiczne, jedna klasa przetwórstwa rybnego i jedna mechaniczna, a w ciągu                    
3-letnim dwie i pół klasy elektryczne, dwie i pół mechaniczne, dwie klasy budowlane i jeden 
oddział ekonomiki handlu utworzony 1 września 1967 r. We wszystkich oddziałach uczyło się 
363 słuchaczy. W tym roku szkolnym pracę w charakterze nauczycieli – wykładowców 
rozpoczęli: 
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   1) Tadeusz Grzybek – nauczyciel chemii i towaroznawstwa (etat), 
   2) Halina Siewko – nauczyciel języka polskiego (etat), 
   3) Jerzy Skutecki – nauczyciel przedmiotów elektrycznych, 
   4) Antoni Stryczyński – nauczyciel przedmiotów budowlanych, 
   5) Stanisław Szylak – przetwórstwo rybne, 
   6) Krzysztof Tromiński – przedmioty ekonomiczne, 
   7) Krystyna Wojtkowiak – nauczyciel języka polskiego, 
   8) Maciej Zieliński – nauczyciel przedmiotów budowlanych. 
W 1968 r. szkołę ukończyło 43 słuchaczy, w tym 24 mechaników i 19 elektryków. Wszyscy 
przystąpili do egzaminu dojrzałości, który składali przed Państwową Komisją Egzaminacyjną 
w składzie: K. Chlebowski – przewodniczący, B. Kolarz – zastępca oraz egzaminatorzy:                
H. Siewko, H. Wenta, T. Urbaniak, Z. Didkowski, K. Uniejewski, T. Grzybek, T. Koszucki,                      
J. Wrężel. Na pisemnym egzaminie dojrzałości z j. polskiego wybierali jeden temat z: 
   1) Troska o państwo i naród w literaturze Odrodzenia i Oświecenia. 
   2) Bohater romantyczny i pozytywistyczny, jego cele, dążenia, ideały i klęski. 
   3)Tragizm wojny i okupacji w polskiej literaturze i sztuce powojennej.  
Świadectwa dojrzałości z tytułem mechanika otrzymało 23, a elektryka 17 słuchaczy.                  
W następnym roku liczba oddziałów wzrosła do 13, z tego w ciągu 5-letnim: trzy klasy 
ekonomiczne, jedna mechaniczna, jedna przetwórstwa rybnego, a wciągu 3-letnim: trzy klasy 
budowlane, dwie elektryczne, dwie mechaniczne i jeden oddział ekonomiki handlu. Do 
wszystkich oddziałów uczęszczało 450 słuchaczy, w których pracowało 18 nauczycieli w tym 
pracę pedagogiczną od 1 września rozpoczęli: 
   1) Andrzej Chojnowski – nauczyciel przedmiotów mechanicznych, 
   2) Zdzisław Langiewicz – nauczyciel przedmiotów budowlanych, 
   3) Janusz Serafin – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych. 
Szkołę ukończyło 69 słuchaczy, w tym: w ciągu 3-letnim – 19 mechaników, 18 – elektryków, 
16 – pracowników budowlanych oraz w ciągu 5-letnim – 16 mechaników. Do matury 
przystąpiło 56 słuchaczy, którą przeprowadziła komisja powołana przez Kuratorium Okręgu 
Szkolnego w Szczecinie – patrz dokument. Pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego 
odbył się 7 maja, słuchacze z trzech tematów wybierali jeden – patrz dokument. Maturę 
zdało 41 słuchaczy, w tym: 26 mechaników, 8 elektryków i 7 techników budowlanych.  
  W roku szkolnym 1969/70 ciąg 5-letni powiększył się do 7 oddziałów, a w ciągu                 
3-letnim pozostało 9 oddziałów. W 16 oddziałach uczyło się 545 słuchaczy. Pracę 
pedagogiczną na części etatu od 1 września rozpoczęli: Stanisława Bieniasiewicz – nauczyciel 
języka rosyjskiego, Józef Mniszek – nauczyciel prawoznawstwa, Krystyna Bardyszewska –
 nauczyciel języka polskiego.  
W tym roku dyplomy technika otrzymało 91 słuchaczy: LE – 21, przetwórstwo rybne – 16, 
elektrycy – 16, mechanicy – 22 i budownictwo – 16. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 88 
słuchaczy, a zdało 80 (ekonomiczny – 20, przetwórstwo rybne – 14, elektrycy – 13, 
mechanicy – 22, budownictwo – 11). Egzamin maturalny przeprowadziła komisja, na czele 
której stał  K. Chlebowski. Na pisemnym egzaminie dojrzałości z j. polskiego słuchacze pisali 
na jeden z tematów: 
   1) Troska o losy narodu i państwa w utworach pisarzy odrodzenia, oświecenia oraz 
        romantyzmu.  
   2) Dorobek literacki i kulturalny ćwierćwiecza Polski Ludowej. 
   3) Rozwinąć i uzasadnić słowa autora „Przedwiośnia”; „Macież wy odwagę Lenina, żeby 
        wszcząć dzieło nieznane, zburzyć stare i wszcząć nowe?”.  
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Świadectwa dojrzałości z wyróżnieniem otrzymali: E. Sikora, M. Białoń, W. Osiński,                         
J. Łojewski, R. Stachowiak, I. Jała, S. Sadowski, K. Olszewska, K. Fiege, J. Dereń. Dużym 
problemem był znaczny odsiew i odpad słuchaczy w ciągu cyklu kształcenia. Sprawność 
nauczania roczników, którzy ukończyli szkołę w 1970 r. wyniosła:  
– kierunek elektryczny – 61%, mechaniczny – 56%, ekonomiczny – 61%, przetwórstwo rybne 
– 44%, budownictwo ogólne – 31%.  
  W roku szkolnym 1970/71, tak jak w roku ubiegłym, było 15 oddziałów, w tym                    
w ciągu 5-letnim 7, w ciągu 3-letnim 8 oddziałów, w których uczyło się 484 słuchaczy. 2 maja 
1971 r. na wniosek dyrektora wicekurator P. Radziuk powołał Krzysztofa Uniejewskiego na 
wicedyrektora TZP. Do jego obowiązków należało:  
   - kontrola i nadzór nauczycieli, 
   - hospitacje zajęć lekcyjnych, 
   - nadzór nad pracą samorządu szkolnego, 
   - organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
   - zaopatrzenie uczniów w podręczniki, 
   - wyposażenie pracowni w pomoce naukowe. 
Od 9 do 17 lutego 1971 r. Kuratorium przeprowadziło wizytację szkoły. Na RP 17 lutego 
wizytator Roman Brocki dokonał oceny pracy szkoły. W dyskusji głos zabrali: T. Koszucki,               
K. Tromiński, J. Serafin, G. Wenta, H. Siewko. W podsumowaniu wizytujący wskazał na 
niewątpliwe osiągnięcia i sukcesy, ale uznał, że w dalszej pracy szkoły należy:  
   - uzupełnić kwalifikacje pedagogiczne nauczycieli dochodzących, 
   - utrzymywać stałą współpracę z zakładami pracy, 
   - rozwijać bazę dydaktyczną, szczególnie przedmiotów zawodowych. 
W tym roku szkołę ukończyło 91 słuchaczy, w tym 26 ekonomistów, 43 elektryków,                     
16 mechaników i 6 kierunek budowlany. Do matury przystąpiło 38 słuchaczy, a egzamin 
dojrzałości zdało 26. Na pisemnym egzaminie z j. polskiego uczniowie wybierali jeden                   
z tematów: 
   1) Na podstawie znanych ci utworów literatury romantycznej i pozytywistycznej, rozwiń 
         myśl A. Asnyka „Każda epoka ma swe własne cele”.  
   2) Uzasadnij, że twórczość S. Żeromskiego jest wyrazem zaangażowanej postawy pisarza 
        wobec trudnych problemów współczesnej rzeczywistości. 
   3) Moje refleksje na temat znaczenia „Medalionów” Z. Nałkowskiej i „Niemców”                         
          L. Kruczkowskiego w czasach dzisiejszych.  
Temat pierwszy wybrało 9 słuchaczy, temat drugi 17, a temat trzeci 12 słuchaczy. 
Świadectwa dojrzałości z wyróżnieniem otrzymali: W. Jantos, Z. Sulimowicz, K. Paszko,                
E. Grzelak, W. Matejczuk,  J. Maliszewski. Doniosłym wydarzeniem był jubileusz 10-lecia 
istnienia szkoły. Uroczystość, która zbiegła się z zakończeniem roku szkolnego, 
zorganizowano 23 czerwca 1971 r. W sali gimnastycznej zgromadzili się: przedstawiciele 
Kuratorium Okręgu Szkolnego, Komitetu Opiekuńczego WSS „Społem”, Wydziału Oświaty, 
władz politycznych, administracyjnych i związkowych, zakładów pracy, nauczyciele, 
absolwenci i słuchacze szkoły. Dyrektor  K. Chlebowski przedstawił rys historyczny szkoły oraz 
jej sukcesy i osiągnięcia. W dalszej kolejności zabierali głos: starszy wizytator R. Brocki oraz 
prezes WSS – J. Mostowiec. Miłym zakończeniem tej uroczystości było wręczenie świadectw 
maturalnych i nagród najlepszym absolwentom ufundowanych przez zakłady pracy. 
Z tej okazji 19 listopada 1971 r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez:  
- Zarząd i Radę Zakładową WSS „Społem”, 
- Komitet Powiatowy PZPR, 
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- Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, 
- Jednostkę Wojskową 2454, 
- Komendę Portu Wojennego, 
- PPDiUR „Odra”, 
- SPBO nr 1, 
- Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gastronomiczne, 
- Zakład Doskonalenia Zawodowego, 
- Zarząd Portu oddział w Świnoujściu. 
 

   
                Kadra pedagogiczna na zakończeniu roku szkolnego 1970/71 

Sztandar szkoły wręczyli dyrektorowi prezes WSS „Społem” – J. Mostowiec i 
przewodniczący Rady Zakładowej WSS – Alojzy Zaczyk.  
 

 

Dyr. K. Chlebowski wręcza nagrody 
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Sztandar szkoły 

W roku szkolnym 1971/72 w 15 oddziałach uczyło się 465 słuchaczy, w tym w cyklu  3-letnim: 
3 oddziały elektryczne, 3 mechaniczne, 2 budowlane, 1 ekonomiczny oraz 5-letnim:                         
6 oddziałów ekonomicznych. Kadra pedagogiczna to 24 nauczycieli, w tym z wykształceniem 
wyższym magisterskim 22 i 2 po SN oraz 13 z przygotowaniem pedagogicznym. Od                     
1 września rozpoczęli pracę w charakterze wykładowców:  
   1) Jarosław Augusiak – nauczyciel prawoznawstwa, 
   2) Krzysztof Kamiński – nauczyciel prawoznawstwa, 
   3) Leszek Kamiński –  nauczyciel przedmiotów zawodowych, przetwórstwo rybne, 
   4) Edward Widajewicz – nauczyciel przedmiotów elektrycznych,                       
   5) Jacek Wesołowski – nauczyciel przedmiotów mechanicznych 
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                                            Nauczyciele i zaproszeni goście 

Egzamin dojrzałości przeprowadziła komisja w składzie – patrz dokument. Szkołę ukończyło 
82 słuchaczy, a do matury przystąpiło 27 i wszyscy zdali. Na pisemnej maturze            
z j. polskiego maturzyści wybierali jeden z tematów:  
   1) Kultura pracy, wiedza oraz umiejętności zawodowe w utworach pozytywistów i znanej ci 
        lekturze współczesnej. 
   2) Udowodnij na wybranych utworach różnych epok, że literatura polska reagowała żywo 
        na ważne problemy narodowe i społeczne. 
   3) Wpływ najnowszych wynalazków i postępu technicznego na życie kulturalne 
        współczesnego człowieka.        
 Temat pierwszy wybrało 8 słuchaczy, temat drugi 18, a temat trzeci jeden słuchacz. 
Świadectwa dojrzałości z wyróżnieniem otrzymali: S. Połaniewicz, E. Herbert, J. Arasz,               
M. Seweryn, E. Japtok, H. Kaczmarek. 

 

 

Wręczenie sztandaru dyr. Kazimierzowi Chlebowskiemu 
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16 lutego 1972 r. RP przyjęła program unowocześnienia szkoły w latach 1972 -1975. 
Po analizie materiałów z Komisji Planowania Gospodarczego i Plenum Komitetu 
Powiatowego PZPR w sprawie rozwoju zakładów pracy w Świnoujściu oraz wzrostu 
zatrudnienia Rada postanowiła: 
   1) Rozwijać kierunki kształcenia na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej: 
        mechaniczny, budowlany, ekonomiczny, spożywczy. 
   2) W następnym roku szkolnym utworzyć klasy pierwsze w ciągu 3-letnim: budowy maszyn 
        okrętowych, elektromechaniki okrętowej, przetwórstwa rybnego. 
   3) Bazą rekrutacyjną dla ciągu 3-letniego były szkoły: ZSZ „Odry”, SZS przy Morskiej Stoczni 
        Remontowej, Zasadnicza Szkoła Budowlana i ZDZ.  
   4) Rozwijać bazę dydaktyczną poprzez partycypację w remontach bieżących i kapitalnych, 
        utworzenie pracowni technologicznej i mechanicznej oraz sukcesywne uzupełnianie 
        pomocy naukowych i sprzętu. 
   5) Ograniczyć liczbę nauczycieli dochodzących na rzecz etatowych. Uzupełnić kwalifikacje 
        pedagogiczne na rzecz zatrudnionych nauczycieli.   

W roku szkolnym 1972/73 zorganizowano 6 klas pierwszych, w tym pięć po 
zasadniczej szkole zawodowej i jedną po szkole podstawowej. Obok istniejących dotychczas 
kierunków i specjalności, otwarto dwa nowe dla potrzeb gospodarki morskiej, budowę 
maszyn i urządzeń okrętowych oraz elektromechanikę okrętową. W sumie zorganizowano    
18 oddziałów z 608 słuchaczami. Pracę pedagogiczną od 1 września rozpoczęli: 
   1) Barbara Albekier – nauczyciel języka rosyjskiego – etat, 
   2) Danuta Bednarska – nauczyciel matematyki – etat, 
   3) Franciszek Gąsior – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, 
   4) Janina Lech – nauczyciel języka polskiego. 
Liczba etatowych nauczycieli wzrosła tym samym do sześciu: K. Chlebowski, T. Grzybek,             
K. Uniejewski, H. Siewko, B. Albekier, D. Bednarska.  
 

 

                                       Zakończenie roku szkolnego 1972/73 
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Na 72 uczniów klas ostatnich, 66 ukończyło szkołę, 28 przystąpiło do matury, 26 zdało 
egzamin dojrzałości. Świadectwa maturalne z wyróżnieniem otrzymali: R. Chomicki,                       
S. Horłożyńska, J. Przybysz, J. Stefanowski, K. Rybicki. Na pisemnym egzaminie dojrzałości             
z j. polskiego słuchacze wybierali jeden z tematów: 
   1) Związek literatury Oświecenia z pracami reformatorów politycznych, społecznych                     
         i oświatowych tej epoki. – pisało 16 słuchaczy, 
   2) Słowa Staszica „Takie będą Rzeczypospolite jakie młodzieży chowanie” - wyrazem troski 
        o edukację młodego pokolenia. – pisało 6 słuchaczy, 
   3) Która ze znanych ci adaptacji filmowych, wielkich dzieł literackich wzbogaciła twoją 
        wiedzę o świecie? – pisało 6 słuchaczy. 

Państwową Komisję Maturalną powołał kurator             
w składzie: K. Chlebowski – przewodniczący,                 
K. Uniejewski – zastępca, egzaminatorzy: H. Siewko,                
T. Kardasz, T. Grzybek, B. Kolarz, J. Serafin                  
T. Jasiński.  Ponad to w tym roku szkolnym 4 kwietnia 
zorganizowano   spotkanie grona pedagogicznego                         
z najlepszymi uczniami. Na zakończeniu roku szkolnego 
wyróżniono gabinet mechaniczny – nowo 
zorganizowany przez Andrzeja Chojnowskiego przy 
udziale absolwenta  J. Nowaka. WSS „Społem” 
ufundowało w szkole aparaturę nagłaśniającą. 
Specjalną nagrodę otrzymała H. Bereszczyńska jako 
najlepsza słuchaczka technikum.Po raz pierwszy                        
w dziejach szkoły najlepszy absolwent Roman Chomicki     

     A. Chojnowski wręcza dyplomy    decyzją Rady Pedagogicznej został wytypowany   
                                                                   na studia wyższe bez egzaminu wstępnego.  
 Rok szkolny 1973/74 zapisał się sukcesem w rozwoju szkoły, bowiem funkcjonowała 
rekordowa liczba oddziałów – 20, w których uczyło się 652 słuchaczy. Nastąpił znaczny 
rozwój oddziałów w ciągu 3-letnim i wyniósł 14, w których uczyło się 453 słuchaczy. 
Natomiast w 5-letnim LE, specjalność ekonomika i organizacja przedsiębiorstw było                    
6 oddziałów, w których uczyło się 199 słuchaczy. Od 1 września rozpoczęli pracę 
pedagogiczną: 
   1) Irena Felska – nauczyciel historii, 
   2) Edward Górski – nauczyciel przedmiotów mechanicznych, 
   3) Irena Jarosz – nauczyciel  języka polskiego, 
   4) Jan Lipowski – nauczyciel chemii, 
   5) Jan Mielczarek – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych 
   6) Rudolf Pokrzywniki – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, 
   7) Wacław Postoła – nauczyciel przedmiotów budowlanych, 
   8) Stefania Tłustochowicz – nauczyciel języka polskiego, 
   9) Roman Szulczewski – nauczyciel przedmiotów elektrycznych. 
Do dwóch klas V – ekonomika i organizacja przedsiębiorstw uczęszczało 60 słuchaczy, z czego 
ukończyło szkołę 53. Do matury przystąpiło 35, a zdało egzamin dojrzałości 24. Świadectwa 
maturalne z wyróżnieniem otrzymali: H. Bereszczyńska, D. Barcikowska, L. Kopacka,                   
Cz. Muchla, B. Włodarczyk, A. Płatek, M. Liwarski, Z. Szczęsny. Indeks na studia wyższe 
otrzymała Halina Bereszczyńska. Egzamin dojrzałości przeprowadziła Państwowa Komisja 
Egzaminacyjna pod przewodnictwem Kazimierza Chlebowskiego – patrz dokument.  
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 W ostatnim roku samodzielnego TZP było 23 oddziały, w których uczyło się 697 
słuchaczy. 1 września 1974 r. nie dokonano naboru do klasy pierwszej elektrotechniki 
okrętowej oraz klasy pierwszej ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw handlowych. Mimo to 
liczba oddziałów wzrosła, bowiem przedłużono klasom na podbudowie zasadniczej szkoły 
zawodowej cykl kształcenia o jeden semestr. Tak więc w 5 oddziałach klas pierwszych uczyło 
się 230 słuchaczy, w 6 oddziałach klas drugich – 208 słuchaczy, w 6 oddziałach klas trzecich – 
134 słuchaczy, w 5 oddziałach klas czwartych – 98 i jednym oddziale klasy piątej –                       
27 słuchaczy. Od tego roku pracę w charakterze nauczycieli rozpoczęli: 
   1) Piotr Kantecki – nauczyciel przedmiotów elektrycznych, 
   2) Edward Sznabowicz – nauczyciel przedmiotów mechanicznych, 
   3) Maja Uss – nauczyciel przedmiotów zawodowych. 
W roku szkolnym 1974/75 matury przeprowadzono w dwóch terminach, w styczniu dla 
słuchaczy technikum po zasadniczej szkole zawodowej i w maju w klasie piątej 5-letniego 
liceum ekonomicznego. W styczniu ukończyło szkołę 69 słuchaczy, w tym: ekonomika                   
i organizacja przedsiębiorstw – 15, budowa maszyn – 22, elektrotechnika ogólna –                      
22 i budownictwo ogólne – 10. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli:  
   - elektromechanicy: J. Fryzowicz, A. Makowczyński, 
   - mechanicy: H. Mejzer, W. Oprządek, 
   - ekonomiści: T. Chwała, H. Lisiak, K. Poczujko, 
   - wydział budowlany: A. Kamiński.        
 Do matury przystąpiło 43 słuchaczy, a zdało 40. Świadectwa dojrzałości                                           
z wyróżnieniem otrzymali: W. Oprządek, T. Borkowska, J. Adamski, H. Mejzer, Z. Rojek,                            
J. Fryzowicz, H. Lisiak, K. Poczujko, J. Wild, A. Kamiński. Egzamin dojrzałości przeprowadziła 
komisja w składzie: K. Chlebowski – przewodniczący, K. Uniejewski – zastępca, 
egzaminatorzy: H. Siewko,  B. Albekier, T. Jasiński, D. Bednarska, T. Grzybek,  J. Lipowski.       
W terminie majowym do matury przystąpiło 12 uczniów klasy V ekonomicznej. 5 maja na  
pisemnym egzaminie  z j. polskiego maturzyści wybierali jeden z tematów: 
   1) Twórczość I. Krasickiego na tle rzeczywistości Polskiej w drugiej połowie XVIII wieku. 
   2) Jakie refleksje nad sposobem służby ojczyźnie budzi literatura polskiego romantyzmu               
        i pozytywizmu? 
   3) Rozwiń i uzasadnij tezę „Nie może być oczekiwań i pragnień bez pracy i działań” –                
         E. Gierek. 
    4) Scharakteryzuj twórczość wybranego pisarza. Uzasadnij wybór. 
    5) W XXX rocznicę wyzwolenia Ziemi Szczecińskiej (twoje przemówienie na akademii            
         w zakładzie pracy). 
Egzamin dojrzałości zdali wszyscy, a świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: D. Buczyńska                
i Krokosz. Ważną rolę w procesie dydaktycznym odgrywała baza i wyposażenie pracowni                  
w sprzęt i pomoce naukowe. Od 1968 r., od momentu usamodzielnienia się, szkoła posiadała 
własny budżet i środki na zakup pomocy oraz sprzętu. W 1970 r. na ten cel przeznaczono  
140 tys. Złotych, a w roku następnym 78 tys. złotych. W 12 pomieszczeniach, których 
gospodarzem było TH i ZSZ utworzono gabinety: fizyki, elektrotechniki i rysunku 
zawodowego. Organizatorami tych gabinetów byli: T. Grzybek, J. Skutecki, W. Szpytko,               
A. Stryczyński. Pozostałe pomieszczenia wyposażono pod kątem potrzeb szkoły 
młodzieżowej, z których technikum wykorzystywało gabinety: j. polskiego, j. rosyjskiego, 
geografii, chemii, matematyki i historii. Szkoła posiadała własny księgozbiór, który był częścią 
składową biblioteki szkolnej  udostępniany w godzinach popołudniowych. 
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 W procesie dydaktycznym szkoły jak i w organizowaniu życia szkolnego słuchaczy, 
ważną rolę spełniał Samorząd Szkolny. W kwietniu 1968 r. na Walnym Zebraniu Delegatów 
wybrano 15-osobowy zarząd Samorządu Szkolnego, którego celem było niesienie pomocy 
słuchaczom w zakresie samokształcenia, zaopatrywania w podręczniki szkolne, doposażenia 
pracowni w pomoce naukowe oraz organizowanie uroczystości szkolnych. Zarząd opracował 
statut, który wszedł w życie z dniem 1 maja 1968 r. Jednym z podstawowych obowiązków 
Zarządu było przestrzeganie zasad i norm współżycia zbiorowego i poszanowanie godności 
osobistej tak nauczycieli jak i słuchaczy. Fundusz samorządu tworzyli słuchacze poprzez 
składki w wysokości 100 złotych miesięcznie. Do aktywnych działaczy Samorządu Szkolnego 
należeli: Jaskólski, Paszko, Jantos, Przybysz, Giętkowski.  
  Okres samodzielnego funkcjonowania TZP (1968 – 1975) był owocny                                    
i charakteryzował się wieloma sukcesami. O poziomie pracy szkoły w głównej mierze 
decydowali nauczyciele, ich wiedza, doświadczenie, a przede wszystkim stosunek do 
wypełnianych obowiązków. Kadrę pedagogiczną placówki tworzyli specjaliści o wysokich 
specjalizacjach zawodowych i reprezentujący właściwy stosunek do słuchaczy. Fakt ten jest 
tym bardziej godny podkreślenia, że w przeważającej części byli to wykładowcy zatrudnieni 
w zakładach pracy na terenie miasta36. Pozostałą część kadry stanowili wykładowcy szkół 
średnich z dużym stażem pracy i pełnymi kwalifikacjami. Ci pedagodzy stworzyli wspaniałe 
grono, gdzie panowała właściwa atmosfera pracy, wzajemne zrozumienie i dobra współpraca 
z dyrekcją szkoły. Wykładowcy aktywnie uczestniczyli w konferencjach metodycznych, 
konferencjach związkowych, komisjach przedmiotowych, kursach metodycznych                            
i pedagogicznych, celem podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności pracy z dorosłymi.
  Wysiłek wykładowców oraz rezultaty ich pracy zależały w dużym stopniu od 
słuchaczy, od ich stosunku do nauki, umiejętności samodzielnego zdobywania i poszerzania 
wiedzy. Z roku na rok rosła systematycznie tak liczba oddziałów jak i słuchaczy technikum. 
Uczniowie rekrutowali się głównie ze Świnoujścia, z takich zakładów pracy jak: PPDiUR 
„Odra”, Zarząd Portu, Urząd Morski, PPRN, MZBN, PSS „Społem”, WPiMSR. Nieliczną grupę 
słuchaczy szkoły tworzyli mieszkańcy Międzyzdrojów, Wolina, Ładzina, Łunowa i Przytoru. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się kierunki i specjalności na podbudowie zasadniczej 
szkoły zawodowej, w których czas nauki trwał 3 lata. Najczęściej przyjmowano na te kierunki 
absolwentów zasadniczych szkół zaraz po ich ukończeniu, co skutkowało obniżaniem się 
średniej wieku. Ponad to rosła liczba kobiet szczególnie w 5-letnim LE.  

Dużemu rozwojowi ilościowemu słuchaczy nie towarzyszyła oczekiwana sprawność 
nauczania. W ciągu 3-letnim w 1968 r. przyjęto do klasy I mechanicznej 50 uczniów, a szkołę 
ukończyło 14, do klasy elektrycznej 43 uczniów, a ukończyło 11, do budowlanej 34,                            
a ukończyło 16. W ciągu 5-letnim ekonomicznym, w 1968 r. przyjęto 49 uczniów, ukończyło 
22, w 1970 r. przyjęto 50, a ukończyło 27. Wpływ na taki stan rzeczy miały trudności 
pogodzenia nauki z pracą zawodową, brak podstawowej wiedzy, którą uczeń powinien nabyć 
na poziomie szkoły zawodowej oraz niedomagania pracy dydaktycznej. Wielu słuchaczy                  
z innych przyczyn np. opuszczanie zajęć, brak silnej woli, niesystematyczność, zaniedbywało 
się i rezygnowało z kontynuowania nauki. Należy jednak dodać, że duża grupa słuchaczy 
osiągnęła poziom wiedzy zaskakująco wysoki, zdając z wyróżnieniem egzamin dojrzałości,              
a następnie kontynuując studia wyższe. Mimo tych i innych problemów ogromnym sukcesem 
szkoły był fakt, że do 1975 r. dyplomy technikum otrzymało 646 absolwentów, w tym: 

                                                           

36
 Porównaj wspomnienia A. Stryczyńskiego. 
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ekonomistów – 225, mechaników – 218, elektryków – 125, wydziału budowlanego – 61                   
i przetwórstwa rybnego – 17.  

 
  Tabela nr 18  

TZP: oddziały, uczniowie, absolwenci i wyniki matur
37

     

 

Matury 
Rok szkolny Oddziały Uczniowie Absolwenci 

Przystąpiło Zdało 

1965/66 9 274 49 49 40 

1966/67 9 338 29 28 24 

1967/68 12 363 43 43 32 

1968/69 13 456 69 56 41 

1969/70 16 545 91 91 80 

1970/71 15 484 69 38 26 

1971/72 15 454 82 27 27 

1972/73 18 608 66 28 26 

1973/74 20 652 53 25 24 

1974/75 23 697 95 55 52 

Razem:   646 440 372 

 

 

 

                                                           

37
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Rozdział III 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 

1975 – 2002 
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est, sed quia nostra. 

                                                   Czesław Jędraszko 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 123 

 

1. Powołanie zespołu, kadra kierownicza  

  Strategia przyspieszonego rozwoju społeczno – gospodarczego kraju realizowana        
w latach 1972 – 1976 miała istotny wpływ na władze oświatowe, które podjęły działania nad 
doskonaleniem ówczesnego systemu szkolnictwa zawodowego funkcjonującego w oparciu         
o ustawę o rozwoju oświaty i wychowania z 1961 r. Struktura tego szkolnictwa 
uwarunkowana była potrzebami kadrowymi gospodarki narodowej oraz możliwościami 
organizacyjno – prawnymi, a niekiedy możliwością zatrudnienia nauczycieli specjalistów 
posiadających pełne kwalifikacje. 
  Kandydaci na robotników wykwalifikowanych uczyli się w 2-, 3-letnich zasadniczych 
szkołach zawodowych. Kandydaci na techników i pracowników równorzędnych byli 
kształceni w 4- i 5-letnich technikach i liceach zawodowych. W 3-letnich technikach 
zawodowych uczyli się absolwenci zasadniczych szkół zawodowych oraz 2-letnich szkołach 
zawodowych mogli kontynuować naukę absolwenci liceów ogólnokształcących. 
  Jakość kształcenia teoretycznego i praktycznego w szkołach zawodowych spotkała się 
z wieloma zastrzeżeniami. Tradycyjne metody i środki nauczania, przeciążone programy, 
słabe przygotowanie pedagogiczne nauczycieli, młody wiek uczniów, przestarzałe 
wyposażenie warsztatów szkolnych, a także słabe przygotowanie absolwentów 8-letniej 
szkoły podstawowej, to niektóre czynniki decydujące o tym, że liczne szkoły zawodowe nie 
gwarantowały fachowego przygotowania swoim absolwentom do podjęcia pracy 
zawodowej. W ocenie „Raportu o stanie oświaty w PRL” podkreślono, że baza dydaktyczna, 
zwłaszcza warsztatów szkolnych była słaba. Brakowało pomocy naukowych, aparatury                       
i urządzeń niezbędnych do pełnej realizacji programów nauczania1. Wnioski tej oceny stanu 
szkolnictwa zawodowego znalazły wyraz w programie działania Ministerstwa Oświaty                         
i Wychowania na lata 1972 - 19752. Zgodnie z celami tego programu szkolnictwo zawodowe 
miało się orientować na kształcenie w zawodach szeroko profilowych przy większym udziale 
zakładów pracy w organizowaniu praktyk zawodowych. Realizacja tych założeń wymagała 
tworzenia wysoko zorganizowanych szkół zawodowych, kształcących w różnych zawodach                  
i na różnym poziomie. Uważano, że tak zorganizowane szkoły będą dysponować dobrze 
przygotowaną kadrą pedagogiczną i będą mogły rozwijać różne formy wielostronnego 
współdziałania z różnymi potrzebami gospodarki narodowej. Zainteresowanie tą koncepcją 
organizacyjnego doskonalenia szkół zawodowych, podjęło Ministerstwo Oświaty                               
i Wychowania w 1973 r. określając szczegółowe zasady tworzenia zespołu szkół zawodowych 
zarządzeniem z dnia 6 września 1974 r.3 Zarządzeniem tym Ministerstwo przesądziło                       
o losach wielu małych szkół, często działających obok siebie a niekiedy w jednym budynku 
bez stałej kadry i własnego zaplecza dydaktycznego. Możliwość łączenia ich w zespoły 
skutkowało obniżeniem kosztów, racjonalnym wykorzystaniem pomieszczeń i bazy 
dydaktycznej oraz dawało szanse lepszej obsady kadrowej i organizacji pracy.  
   

 

                                                           

1
 Raport o stanie oświaty w PRL, Warszawa 1973 r., str. 130 – 140. 

2
 Program działania na lata 1972 – 1975. Ministerstwo Oświaty i Wychowania, Warszawa 1972r. 

3
Zarządzenie Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 6 września 1974 w sprawie organizacji zbiorczego 

zakładu szkolnego (Dz. U MOiW nr 9, 1964 r., poz. 73). 
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W województwie szczecińskim, Kuratorium Oświaty i Wychowania do końca 1975 r. 
powołało 18 zbiorczych zakładów, tworząc zespoły szkół zawodowych pod wspólną dyrekcją, 
korzystających ze wspólnej bazy materialnej i kadry pedagogicznej4. 15 maja 1975 r. kurator 
orzeczeniem organizacyjnym przekształcił LE, ZSZ, TZP i średnie studium zawodowe                          
w zbiorczy zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świnoujściu,                         
ul. Niedziałkowskiego 2 – patrz dokument. Orzeczenie kuratora weszło w życie z dniem                                

                                                           

4
 AW Szczecin – PWRN, sygn. 148. Działalność oświatowa i wychowawcza w okresie między 6 a 7 Zjazdem PZPR 

str. 14. 
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1 września 1975 r. Tak rozpoczął się nowy etap historii szkoły. Etap największego jej rozwoju 
i licznych sukcesów mimo, że placówka ta nie posiadała własnego obiektu. Nadzór nad szkołą 
sprawowało Kuratorium Oświaty i Wychowania, a w szczególności dział szkolnictwa 
zawodowego na czele z wicekuratorem H. Mirowskim. Bezpośredni nadzór pedagogiczny nad 
szkołą pełnił starszy wizytator Tadeusz Perzyński. W sprawach finansowych szkoły decyzje 
podejmował wicekurator Bolesław Łukianowicz, wyjątkowo przychylny tej placówce.  
  Wiodącą rolę w kierowaniu i zarządzaniu szkołą pełnił jej dyrektor. Było to 
stanowisko, które cieszyło się dużym uznaniem społecznym. Awans na dyrektora średniej 
szkoły ogólnokształcącej, czy zawodowej był zawsze postrzegany w środowisku 
nauczycielskim jako wyróżnienie. Ocena społeczna czy władz oświatowych placówki, zależna 
była od sukcesów, które osiągała szkoła, a sprowadzały się one do dobrego przygotowania 
absolwentów na studia wyższe, bądź do pracy zawodowej.  

 
 



 126 

Najczęściej nowo mianowanemu dyrektorowi towarzyszyła 
świadomość ogromu zadań i odpowiedzialności nie tylko przed 
władzami, ale przede wszystkim przed uczniami, rodzicami                  
i gronem pedagogicznym. Zakres tych obowiązków został 
określony w ustawie „Karta Praw  i Obowiązków Nauczycieli”             
z dnia 27 kwietnia 1972 r. oraz ustawie z dnia  7 września 1991 
r. o systemie oświaty5. Na tej podstawie RP opracowała               
i przyjęła Statut Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, 
w którym m.in., do obowiązków dyrektora wpisała:  
- kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły                
   i reprezentuje ją na zewnątrz,   
- sprawuje nadzór pedagogiczny, 
- sprawuje opiekę nad uczniami, 
- realizuje uchwały RP, 
- dysponuje środkami finansowymi szkoły, 

Tadeusz Lipiec                           - jest kierownikiem zakładu pracy i decyduje o: 
zatrudnieniu i zwolnieniu nauczycieli oraz innych pracowników 
szkoły, przyznaniu nagród oraz wymierzeniu kary, skreśleniu 
ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych    w statucie 
szkoły6. Wymagania kandydata na stanowisko dyrektora szkoły 
określała „Karta Nauczyciela”. Do lat 80-tych dyrektor był 
zobowiązany do prowadzenia listy rezerwowej kadry 
kierowniczej szkoły. Nauczyciele umieszczeni na tej liście byli 
kierowani na kursy kierowania i zarządzania szkołą oraz 
aktywnie pracowali przy planowaniu pracy dydaktyczno –
 wychowawczej placówki. 
  Zespół Szkół Zawodowych nr 1 podlegał bezpośrednio 
kuratorium, które nie tylko finansowało szkołę, kontrolowało       
i oceniało pracę dydaktyczno – wychowawczą, ale          

Krzysztof Tromiński                powoływało i odwoływało dyrektora szkoły oraz 
wicedyrektorów. Dyrektor był powoływany na okres 5 lat 
szkolnych. W sierpniu 1976 r. dotychczasowy dyrektor                    
Cz. Nogal wyraził zgodę na objęcie nowych obowiązków 
dyrektora Zespołu Szkół Rybołówstwa Morskiego                             
w Świnoujściu przy ul. Sołtana 2. Kuratorium Oświaty                         
i Wychowania z dniem 1 września 1976 r. powołało na 
wakujący etat dyrektora szkoły, Tadeusza Lipca 
dotychczasowego zastępcę inspektora szkolnego w Wydziale 
Oświaty i Wychowania w Świnoujściu. Na posiedzeniu RP w 
dniu 27 sierpnia wizytator KOiW Roman Kapuściński, 
scharakteryzował dotychczasowy przebieg pracy zawodowej     
T. Lipca i wręczył mu mianowanie na dyrektora zespołu – patrz 
dokument. Na tej radzie, dyrektor przedstawił zakres 

Jadwiga  Ilecka                          obowiązków kadry kierowniczej:    

                                                           

5
 Ustawa o systemie oświaty (Dz. U MEN nr 95 z 1991 r., poz. 425). 

6
 Statut Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (archiwum szkolne). 
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- Tadeusz Lipiec, dyrektor szkoły:  
reprezentowanie szkoły, organizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego, nadzór nad 
internatem, kadry; zatrudnianie, zwalnianie, nagradzanie i awansowanie pracowników, 
finanse; budżet szkoły, remonty, współpraca z zakładem opiekuńczym, 
władzami miasta i komitetem rodzicielskim, ład i porządek oraz BHP, 
- Aleksandra Mielczarek, wicedyrektor szkoły: 
organizacja procesu lekcyjnego, praktyki zawodowe, praktyczna nauka zawodu, 
kontrola realizacji programów nauczania z przedmiotów zawodowych, 
- Tadeusz Jasiński, wicedyrektor szkoły: 
sprawy opiekuńczo – wychowawcze; zajęcia poza lekcyjne, organizacje młodzieżowe                     
i prace społecznie użyteczne, 
- Krzysztof Uniejewski, wicedyrektor szkoły: 
nadzór i organizacja pracy technikum dla pracujących, współpraca z zakładami pracy, 
- Halina Siewko, Kierownik Średniego Studium Zawodowego: 
organizacja pracy studium, realizacja programów nauczania oraz współpraca                           
z zakładami pacy, 
- Henryk Dąbrowski, kierownik internatu: 
organizacja pracy wychowawczo – opiekuńczej internatu, prowadzenie dokumentacji, nadzór 
nad  pracownikami  administracyjno  –  obsługowymi  i  kadrą  pedagogiczną, współpraca 
z rodzicami i kontrola stancji uczniowskich. 
  W końcu roku szkolnego 1976/77 rezygnuje z pełnionej funkcji A. Mielczarek. Kurator 
oświaty na wniosek dyrektora szkoły powołał na to stanowisko z dniem 1 września 1977 r. 
nauczyciela przedmiotów zawodowych, magistra ekonomii, Krzysztofa Tromińskiego. Pełnił 
on tę funkcję do 31 stycznia 1978 r. i został awansowany na dyrektora Zasadniczej Szkoły 
Budowlanej przy ul. Gdyńskiej 26,  a jego obowiązki z dniem 1 lutego 1978 r. 
przejęła Jadwiga Ilecka – nauczycielka matematyki.  
  1 września 1974 r. w budynku liceum otwarto Filię Liceum Medycznego w Szczecinie 
kierunek ochrona zdrowia i opieka nad chorymi. Kierownikiem filii został dyrektor szkoły.             
W roku szkolnym 1976/77 uczyło się w trzech klasach 99 uczennic. W tym roku odbyło się 
pierwsze „czepkowanie” i 33 uczennice otrzymały czepki pielęgniarki. Decyzją KOiW                     
w Szczecinie z lipca 1978 r. utworzono samodzielne Liceum Medyczne w Świnoujściu.              
1 września tegoż roku szkoła otrzymała własny obiekt przy ul. Grodzkiej 3. Dyrektorem szkoły 
został Tadeusz Jasiński, dotychczasowy wice dyrektor Zespołu. Jego zakres obowiązków 
przejęła Jadwiga Jankowska mianowana na wicedyrektora szkoły od dnia 1 września 1978 r. 

    

 

Uczennice klasy III Liceum 
Medycznego  z dyr.                    

T. Lipcem, wych                              
B. Abramowicz i dyr.             

Cz. Nogalem 
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Internatem kierował od 1 września 1974 r. do 31 sierpnia 
1978 r. Henryk Dąbrowski, który następnie przejął obowiązki 
dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury. Od 1 września 1978 r. 
kierownikiem internatu została Bożena Tumasz. Krzysztof 
Uniejewski, wicedyrektor, który nadzorował pracę technikum dla 
pracujących przeszedł z dniem 1 września 1979 r. na własną 
prośbę, do pracy w charakterze nauczyciela historii w Zespole 
Szkół Rybołówstwa Morskiego, a jego obowiązki przejęła Halina 
Siewko, kierownik średniego studium zawodowego. 10 września 
1980 r. ginie tragicznie w wypadku samochodowym B. Tumasz. 
Obowiązki jej przejmuje Marianna Karasińska, a 1 września                 
1981 r. kierownikiem internatu została Iwona Postulka. 

 Halina Siewko 

Wakacje w 1980 r. przyniosły ogromne zmiany w życiu politycznym i społecznym kraju. 
Strajki, które ogarniały całą Polskę, a zakończyły się porozumieniami sierpniowymi 
doprowadziły do utworzenia wolnych i niezależnych związków zawodowych, NSZZ 
„Solidarność. Zdecydowana większość pracowników szkoły opuściła szeregi Związku 
Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i utworzyła własną organizację związkową jako część 
miejskiego, a następnie regionalnego ruchu społeczno – politycznego. Szkolne koło NSZZ 
„Solidarność” tak jak cały ruch związkowy podporządkowany władzom miejskim i regionu, 
który skupiał wszystkie zawody, z jednej strony aktywnie wykonywał polecenia nadrzędnych 
władz związkowych, a z drugiej z własnej inicjatywy wysuwał hasła i postulaty związane                    
z warunkami pracy i płacy. Stawiane żądania niejednokrotnie przekraczały kompetencje 
dyrektora szkoły i najczęściej kończyły się protokołem rozbieżności oraz wykazem spraw do 
załatwienia. Członkowie związku na polecenie władz regionu, w ramach solidarności 
manifestowali swoje poparcie dla różnych żądań poprzez oflagowanie budynku szkoły oraz 
sięgano też po ostateczne środki, do groźby strajku. W takich przypadkach najtrudniej było 
zorganizować prawidłową opiekę w internacie. Wymagało to od dyrektora wielu zabiegów 
organizacyjnych, aby przy udziale członków ZNP zagwarantować prawidłowe funkcjonowanie 
placówki.  
  W tym czasie i w takich okolicznościach kończyła się kadencja dyrektora szkoły. 
Warunkiem ponownego powołania na to stanowisko musiała być zgoda RP i z takim 
wnioskiem zwrócił się starszy wizytator T. Perzyński. Przed posiedzeniem rady odbyło się 
zebranie obu organizacji związkowych bez udziału osoby zainteresowanej, na których to, 
przyjęto stanowiska dotyczące wniosku Kuratorium Oświaty. 16 czerwca 1981 r. na 
nadzwyczajnym posiedzeniu Rada Pedagogiczna zaopiniowała wniosek Kuratorium                         
o ponowne powołanie T. Lipca na stanowisko dyrektora szkoły na następną 5-letnią 
kadencję. W tajnym głosowaniu na 26 nauczycieli za wnioskiem głosowało 24. Decydujący 
głos rady przy powołaniu dyrektora szkoły był elementem nowym wprowadzonym w życie 
dzięki żądaniom nowych związków zawodowych. Kurator Stanisław Orłowski powołał 
ponownie T. Lipca od 1 września 1981 r. na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 1. Dużym sukcesem dyrektora, który jako jeden z pierwszych w województwie w lutym 
1985 r. zdobył najwyższy stopień specjalizacji w zakresie organizacji i zarządzania oświatą – 
patrz dokument. 
  W końcu roku szkolnego 1981/82 J. Ilecka i J. Jankowska zrezygnowały z pełnienia 
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dotychczasowych obowiązków wicedyrektora szkoły. Kurator powierzył tę funkcję od                       
1 września 1982 r. Kazimierzowi Chlebowskiemu, nauczycielowi matematyki i byłemu 
dyrektorowi TZP. Po rezygnacji z pracy w Zespole Szkół Iwony Postulki z dniem 1 września 
1983 r. obowiązki kierownika internatu przejął Władysław Michalak.  

 
 

Od 1 września 1984 r. kuratorium wyraziło zgodę na utworzenie etatu wicedyrektora 
szkoły ds. wychowawczych. Obowiązki te przejęła Halina Siewko, która dotychczas kierowała 
szkołą wieczorową dla pracujących. Powołana na stanowisko wicedyrektora od 1 września 
1984 r. Barbara Godala przejęła nadzór nad szkołą dla pracujących. Od tego czasu 
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obowiązywał jasny i przejrzysty podział obowiązków kadry kierowniczej: 
- T. Lipiec - dyrektor: odpowiadał za całokształt pracy szkoły, kadry, finanse i współpracę                 
   z władzami administracyjnymi, politycznymi i związkowymi, 
- K. Chlebowski – wicedyrektor: nadzorował proces dydaktyczny, 
- H. Siewko – wicedyrektor: koordynowała i nadzorowała sprawy wychowawcze, 
- B. Godala – wicedyrektor: nadzorowała pracę szkoły dla pracujących, 
- W. Michalak – kierownik internatu: nadzorował pracę internatu. 
Wszyscy wicedyrektorzy i kierownik internatu otrzymali pisemne przydziały czynności 
sporządzone przez dyrektora szkoły, z których realizacji systematycznie byli rozliczani.  
  Kurator decyzją z dnia 30 marca 1983 r. zlikwidował Zasadniczą Szkołę Budowlaną       
w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26, a budynek wraz z internatem przekazał Zespołowi. Ze 
względu na duże trudności lokalowe Szkoły Podstawowej nr 4 wydzierżawiono jej ten obiekt 
na zajęcia lekcyjne. 11 kwietnia 1985 r. Kuratorium ponownie utworzyło Zasadniczą Szkołę 
Zawodową przy ul. Gdyńskiej, gdzie przeniesiono klasy dokształcające z ul. Niedziałkowskiego 
2 i umieszczono kursy kształcenia zawodowego, których uczestnicy mieszkali w internacie po 
byłej szkole budowlanej. Gospodarzem budynku szkolnego wraz z internatem był w dalszym 
ciągu dyrektor zespołu szkół i w tym celu Kuratorium przyznało dodatkowe etaty: 
wicedyrektora, księgowej, kierownika a/g i pracowników administracji oraz obsługi. 
Obowiązki wicedyrektora na ulicy Gdyńskiej kolejno pełnili: Stanisław Smoczyk 1985  - 1986, 
Henryk Matczak 1986 – 1987, Gabriela Kopacka 1987 – 1989. W 1987 r. kurator zlikwidował 
etat wicedyrektora szkoły ds. wychowawczych. H. Siewko, która pełniła te obowiązki przeszła 
do pracy z dniem 1 września 1987 r. na stanowisko dyrektora szkoły Morskiej Stoczni 
Remontowej.  
  Z dniem 31 sierpnia 1988 r. T. Lipiec przeszedł na emeryturę. Uroczyste pożegnanie 
odbyło się w czerwcu z udziałem przedstawicieli Kuratorium, władz miasta, zakładu 
opiekuńczego PSS „Społem” i związków zawodowych. Dyrektorem Zespołu została B. Godala, 
która po dwóch latach pracy zrezygnowała z pełnionej funkcji. 1 września 1988 r. nadzór nad 
szkołą dla pracujących przejęła Janina Śmiałkowska jako wicedyrektor szkoły. Obowiązki 
wicedyrektora na  ul. Gdyńskiej od 1 lutego 1989 r. pełniła Elżbieta Pogorzelska – Kowalska, 
ponieważ G. Kopacka poszła na urlop wychowawczy. 1 września 1990 r. dyrektorem szkoły 
został Kazimierz Chlebowski. RP zaakceptowała tę kandydaturę i na wniosek dyrektora 
wyraziła zgodę, aby obowiązki wicedyrektora od dnia 1 lutego 1991 r. powierzyć Antoninie 
Pyzik i Elżbiecie Bruch. W dniu 1 września 1991 r. powróciła do pracy wicedyrektor                             
G. Kopacka, która przejęła nadzór nad procesem dydaktycznym szkoły. Z końcem sierpnia 
1992 r. K. Chlebowski przeszedł na emeryturę i podjął się prowadzenia Liceum Katolickiego.  

   
 

  

 

 

 

      Przejście dyr. T. Lipca na emeryturę.              R. Palus, W Wojnarowska i J Śmiałkowska                
                                                                                                    dziękują dyrektorowi za pracę. 
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W kwietniu 1992 r. odbył się konkurs na dyrektora Zespołu, 
który zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. przeprowadziła              
komisja w składzie: 
- po dwóch przedstawicieli: organu prowadzącego szkołę, 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Rady Pedagogicznej 
i rodziców, 
- po    jednym   przedstawicielu   organów   związkowych. Radę 
Pedagogiczną na tym konkursie reprezentowały: T. Twardy                    
i J. Śmiałkowska. Do konkursu przystąpiły A. Pyzik i E. Bruch. 
Dyrektorem od 1 września 1992 r. została powołana A. Pyzik.              
Z końcem sierpnia 1992 r. zrezygnowała z pracy E. Pogorzelka – 
Kowalska, a na jej miejsce została powołana Franciszka Kostecka 

Antonina Barbara Pyzik   – Polak, która przejęła nadzór pedagogiczny nad szkołą dla 
pracujących. E. Bruch od 1 września 1992 r. przejęła obowiązki 
wicedyrektora szkoły przy ul. Gdyńskiej 26.  
 W końcu sierpnia 1986 r. zrezygnował z pracy W. Michalak,              
a jego miejsce zajął   S. Smoczyk. 1 września 1987 r. kierownikiem 
internatu została Maria Wit, która obowiązki te po roku pracy 
przekazała Annie Stroińskiej. We wrześniu 1989 r. kierownikiem 
internatu ponownie został W. Michalak, który pracował na tym 
stanowisku do 31 sierpnia 1992 r. Od  1 września 1992 r. do                 
31 stycznia 1993 r. internatem kierowała Grażyna Swoińska,                      
a następnie przekazała swoje obowiązki Marii Wit. Od 1 września 
1993 r. do 25 września 1994 r. internatem kierował Tadeusz Dul, 
a po nim obowiązki te pełniła Maria Wit, aż do likwidacji tej 

Janina Śmiałkowska          placówki, do 31 sierpnia 2001 r.  31 sierpnia 1995 r. rezygnuje  z 
pracy E. Bruch, a obowiązki wicedyrektora na  ul. Gdyńskiej 
przejmuje Iwona Regińczak – Tyburska. 1 września 1995 r.                  
F. Kostecka – Polak zostaje kierownikiem szkolenia zawodowego. 
W końcu roku szkolnego 1996/97 odbył się ponownie konkurs na 
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Do konkursu 
przystąpiła jedynie Antonina Pyzik, bowiem po doświadczeniach 
E. Bruch zabrakło chętnych. Organ prowadzący powołał A. Pyzik 
na dyrektora szkoły do dnia  31 sierpnia 2002 r. 

 

 

Franciszka Kostecka-Polak 
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2. Średnie szkoły młodzieżowe 

a. Liceum Ekonomiczne 

          Liceum Ekonomiczne funkcjonowało od 1 września 1967 r. 
kształcąc absolwentów szkół podstawowych w dwóch 
specjalnościach: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw oraz 
finanse i rachunkowość. Z chwilą powołania Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 w 1975 r. stało się częścią składową tej 
placówki, ale nie zmieniło swojej funkcji. Już od 1 września  
1973 r. następowało ograniczanie ilości oddziałów i uczącej się 
młodzieży w LE poprzez likwidację finansów i rachunkowości.  
  W roku szkolnym 1975/76 w pięciu oddziałach uczyło się 
183 uczniów, z czego promocję otrzymało 153, a 24 
dopuszczono do egzaminu poprawkowego. Do matury 
przystąpiło 57 uczniów, wszyscy zdali i otrzymali świadectwa 
dojrzałości wraz z tytułem technika ekonomisty. Świadectwa               
z wyróżnieniem otrzymali: E. Wierzbicka, J. Tomaszewska, 
M. Wołoszyn, J. Grobelna, B. Karsznia, B. Zajączkowska.  
  Od 1 września 1976 r. do 31 sierpnia 1981 r. LE było 
kierunkiem jednociągowym z czterema oddziałami, w których 
specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw uczyło się 
od 120 do 140 uczniów. Ograniczenie kształcenia miało 
uzasadnienie w bazie lokalowej oraz rozwoju Liceum 
Zawodowego.  
  28 stycznia 1977 r. KOiW i Szczecinie potwierdziło skład 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia 
egzaminów dojrzałości – patrz dokument. Do matury 
przystąpiło 44 uczniów, zdało 32. Świadectwa z wyróżnieniem 
otrzymali: A. Rolnicka, B. Krystkiewicz, J. Mierzicka, J. Michałów. 
Rada Pedagogiczna 31 maja 1977 r. przyznała prawo wstępu na 
studia wyższe bez egzaminu wstępnego Alinie Rolnickiej, tak 
uzasadniając decyzję: „… w klasie IV i na maturze otrzymała 
wszystkie  oceny  bardzo  dobre,  sprawowanie wzorowe. 
Aktywny członek zarządu Spółdzielni Uczniowskiej.”7 
  W roku szkolnym 1977/78 w czterech oddziałach LE 

uczyło się 120 uczniów, z czego 112 otrzymało promocję, 12 dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych a 4 pozostało w tej samej klasie. Na 28 uczniów klasy IV szkołę ukończyło 27. 
Do matury przystąpiło 26, wszyscy zdali egzamin dojrzałości. Świadectwa z wyróżnieniem 
otrzymali: G. Siwiec, G. Galata,   T. Turkot, M. Filipowicz, A. Lisiak. Indeks na studia wyższe na 
kierunek pedagogiczny otrzymała Grażyna Galata. Pozostałe dwa indeksy przypadły 
maturzystom z klasy IV LZ.   

                                                           

7
 Protokół Rady Pedagogicznej z 1977 r. B – 50, V – 34. 
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Najlepszą klasą pod względem nauki została klasa III, średnia ocen 3,69, a pod względem 
frekwencji klasa I – 96,8%. Rada wysoko oceniła zachowanie uczniów, bowiem na 128 oceny 
wzorowe otrzymało 28, wyróżniające - 96 i oceny dobre 4 uczniów. Sukcesem kończył się rok 
szkolny 1978/79, bowiem wyniki klasyfikacji i promowania były wyjątkowo dobre. I tak: 
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-  klasa I, wych. S. Lipiec – 34 uczniów, promowanych 32, egzamin poprawkowy – 2, 
-  klasa II, wych. P. Sobiech – 38 uczniów, promowano 35, poprawki – 3, 
- klasa III, wych. B. Godala – 34 uczniów, promowano 29, poprawki – 3, 1 nie otrzymał 
   promocji, 
-  klasa IV, wych. Z. Kuszyńska – 27 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę. 
Średnia ocen wyniosła 3,7, a 92,5% uczniów bez ocen niedostatecznych i był to wynik lepszy 
od ubiegłorocznego. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:  
- klasa I: D. Fronczak, D. Naumuk, B. Łukaszewska, B. Drewnikak, 
- klasa II: J. Szyk, J. Grabowska, M. Bąska, 
- klasa III: H. Lisiecka, J. Ciećko, B. Słocka, J. Mituta. 
30 kwietnia rada klasyfikowała i promowała klasę IV. Na 27 uczniów wszyscy ukończyli szkołę 
i zdali egzamin dojrzałości. Świadectwa z wyróżnieniem i nagrodami otrzymali: I. Szałacka,  
M. Karpińska. Indeks na wyższe uczelnie przyznano Iwonie Szałackiej, 
Magdalenie Karpińskiej i Wiesławie Wojtkiewicz.  
  W następnym roku szkolnym, w 4 oddziałach uczyło się 130 uczniów, z czego 116 
otrzymało promocję, 13 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, 1 uczeń pozostał w tej 
samej klasie. W klasie IV 33 uczniów ukończyło szkołę, ale do egzaminu dojrzałości 
przystąpiło 29. Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przewodniczył dyr. T. Lipiec, a jego 
zastępcami byli:      J. Ilecka, J. Jankowska i H. Siewko. Egzamin z j. polskiego przeprowadziła 
komisja w składzie: T. Lipiec – przewodniczący, R. Czub, J. Jankowska, T. Twardy – 
egzaminatorzy. Natomiast egzamin z matematyki: T. Lipiec – przewodniczący, J. Ilecka,                  
D. Bednarska – egzaminatorzy. Najlepszymi absolwentami zostali: J. Ciećko, H. Lisiecka,                    
B. Słocka, R. Ciemochowska. Indeks na stdia wyższe otrzymały: Janina Cienko i Helena 
Dziadek. 

                  

                         Klasa IV LE z wych. P. Sobiechem na balu studniówkowym w 1981 r. 

 
  Rok szkolny 1981/82 był rokiem obfitującym w historyczne wydarzenia w Polsce, 
które przełożyły się na prace szkoły i postawy polityczno – społeczne pracowników zespołu. 
Roszczeniowe postulaty i wnioski nowych związków zawodowych i ich solidarnościowy udział 
we wszystkich protestach i strajkach mocno komplikował bieżącą pracę szkoły. Stan wojenny 
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wprowadzony 13 grudnia 1981 r. jeszcze mocniej polaryzował postawy i przekonania kadry 
pedagogicznej, która miała ogromny wpływ na efekty pracy dydaktyczno – wychowawczej 
szkoły. Nie ułatwiał też kierowaniem i zarządzaniem szkołą, nadzór oficera politycznego 
kapitana Dąbrowskiego. W tym trudnym okresie pełnym sprzeczności i konfliktów malała 
rola Kuratorium Oświaty i Wychowania, które najczęściej pozostawiało swobodę działania                 
i podejmowania decyzji dyrektorowi szkoły. Ten historyczny okres przemian zachodzących                   
w Polsce, który objął swoim zasięgiem szkołę miał znaczący wpływ tak na efekty pracy jak                
i  jej warunki, które pod wpływem działalności nowych związków zawodowych kształtowały 
się podobnie we wszystkich placówkach oświatowych. W Zespole już od 1 września 1979 r. 
maleje liczba oddziałów i uczniów średniej szkoły zawodowej. Kiedy w roku szkolnym 
1978/79 w LE i LZ w 12 oddziałach uczyło się 392 uczniów, to dwa lata później liczba 
oddziałów zmniejszyła się do 9, a uczniów do 223. 
  We wrześniu 1981 r. w 5 oddziałach LE uczyło się 135 uczniów, z czego promocję 
otrzymało 129, 1 dopuszczony do egzaminu poprawkowego, a 3 pozostało w tej samej klasie. 
Najlepsze wyniki w nauce osiągnęła klasa I LE ze średnią ocen 3,78. Świadectwa                                 
z wyróżnieniem otrzymali:  
- klasa I: G. Hawrasz, B. Olejowska, 
- klasa II: A. Lisiecka, M. Pawłowska, 
- klasa III: M. Kupnicka, L. Rogowska. 
30 kwietnia 1982 r. rada dokonała klasyfikacji klas IV. Klasa IV LE, wych. J. Ilecka, 29 uczniów, 
wszyscy ukończyli szkołę i zostali dopuszczeni do matury. Najlepsze wyniki osiągnęli:                      
D. Naumuk, D. Franczak, M. Windak. Za pracę w ZHP wyróżniono: B. Drewniak, D. Naumuk, 
D. Mikołajczyk, H. Milewską. Egzamin dojrzałości przeprowadziła Państwowa Komisja                      
w składzie: T. Lipiec – przewodniczący, egzaminatorzy: R. Czub, T. Twardy, J. Jankowska –               
j. polski., A. Przytuła – j. rosyjski, R. Sobiech – j. niemiecki, M. Wit – geografia, I. Felska,                   
I. Postulka – propedeutyka nauki o społeczeństwie, D. Bednarska, K. Chlebowski – 
matematyka, S. Lipiec – historia, P. Sobiech – po. Do matury przystąpiło 23 uczniów, zdało 
21. Maturę z wyróżnieniem zdały: Małgorzata Windak i Bożena Drewniak.  

 

          

Komisja maturalna: przewodniczący T. Lipiec, członkowie: D. Bednarska, J. Pyzik,               
M. Tarnowska i J. Ilecka 
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Od września 1981 r., kiedy trwało wygaszanie LZ rosła liczba oddziałów i uczniów                    
w LE. W roku szkolnym 1982/83 było w LE sześć oddziałów i 156 uczniów, w 1983/84 siedem 
oddziałów i 184 uczniów, a w 1984/85 osiem oddziałów i 189 uczniów.   

          

                  Rozpoczęcie roku szkolnego 1982/1983. Ślubowanie klas I 

 Ważnym elementem oceny pracy szkoły były wyniki egzaminu dojrzałości oraz 
poziom przygotowania absolwentów do pracy zawodowej. W 1983 r. na 24 uczniów klasy IV 
wszyscy ukończyli szkołę, a za osiągnięte wyniki w nauce wyróżniono: W. Hołub, B. Pacułę                
i L. Rogowską. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 14 uczniów, zdało maturę 11.  
  W następnym roku w klasie IV uczyło się 26 uczniów. Wszyscy ukończyli szkołę,                    
a świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: M. Pawłowska, A. Lisiecka, M. Makaro,                            
A. Wstońska, D. Olewińska. Do matury przystąpiło 21 uczniów i wszyscy zdali. Najlepsze 
wyniki na maturze osiągnęli: M. Pawłowska, A. Lisiecka, M. Makaro, J. Tomala. Wychowawcą 
klasy był K. Tromiński. 
  W 1985 r. kończyły szkołę dwie klasy IV. Klasa IV A, wych. J. Ilecka, 22 uczniów i klasa 
IV B, wych. R. Sobiech, 18 uczniów. Wszyscy ukończyli szkołę. Najlepsze wyniki osiągnęły:              
G. Hawrasz, B. Olejowska, E. Jackowska, B. Cieciuch. Do matury przystąpiło 35 uczniów,                  
a zdało 28.  
  W latach 1985/89 LE kształcące absolwentów 8-klasowej szkoły podstawowej było 
dwuciągowe, w którym kształciło się przeciętnie po 210 uczniów rocznie we wszystkich 
oddziałach.  
  W 1986 r. w dwóch klasach IV uczyło się 47 uczniów, z czego ukończyło szkołę 46.      
RP na posiedzeniu 28 kwietnia wyróżniła:  
- klasa IV A, wych. Z. Kuszyńska: B. Gardoń, A. Kober, M. Wojnowską, D. Narkiewicz, 
-  klasa IV B, wych. B. Godala: R. Uchman, J. Tuchewicz, P. Kłapacza. 
Do matury przystąpiło 40 uczniów, zdało 26. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:                     
B. Gardoń, M. Najmowska, A. Kober, R. Woźniak, D. Narkiewicz, B. Keller, H. Sylwaniuk,                 
A. Kosek, R. Uchman, J. Tuchewicz, M. Motuk, P. Kłapacz, B. Muszyńska.  
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                                                  Egzamin dyplomowy  

W 1987 r. w dwóch ostatnich klasach LE uczyło się 40 uczniów, z czego 39 ukończyło 
szkołę. W klasie IV A, wych. R. Palus, 22 uczniów, szkołę ukończyło 21. Najlepsze wyniki 
uzyskała E. Krynicka. Klasa IV B, wych. R. Sobiech, 18 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę. 
Najlepsze wyniki w nauce uzyskały: D. Strzelec, B. Wasiak, M. Wontka. Do egzaminu 
dojrzałości przystąpiło 35 uczniów. Maturę zdało 30 uczniów. Na pisemnym egzaminie 
dojrzałości z j. polskiego uczniowie wybierali jeden z tematów: 
1) Jaki model bytowania proponowała literatura piękna doby Odrodzenia i co zostało z niego 
do dziś?  
2) „Ja kocham naród” – mówi Konrad z III części „Dziadów”, którzy z jego literackich 
następców składają słowem i czynem podobną deklarację? 
3) „Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”, czy 
zgodzisz się ze słowami M. T. Cicerona? Odpowiedz w formie szerokiej autocharakterystyki. 
Egzamin dojrzałości przeprowadziła Państwowa Komisja w składzie: przewodniczący –                       
T. Lipiec, zastępcy: K. Chlebowski, B. Godala, H. Siewko, egzaminatorzy: Ł. Łozowska,                        
A. Przytuła, B. Albekier, S. Wrzesień, K. Tromiński, B. Bednarska. Najlepsze wyniki w nauce                  
i zachowaniu uzyskały: 
- klasa IV A: E. Krynicka i B. Kurowska, 
- klasa IV B: D. Strzelec i B. Wasiak. 

   

 

Wychowawczyni R.  Sobiech          
z dyrektorem wręczają 

nagrody najlepszym 
absolwentom 
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W roku szkolnym 1987/88 do LE uczęszczało 211 uczniów, w tym:  
- klasa I A, wych. R. Sobiech, 30 uczniów, wszyscy promowani, 
- klasa I B, wych. B. Albekier, 31 uczniów, wszyscy promowani, 
- klasa II A, wych. Z. Kuszyńska, 29 uczniów, promowanych 25, 2 poprawki, 2 pozostało w tej 
   samej klasie, 
- klasa II B, wych. A. Pyzik, 30 uczniów, promowanych 29, 1 nie otrzymał promocji, 
- klasa III A, wych. G. Kopacka, 28 uczniów, promowanych 23, 1 poprawka, 4 pozostało w tej 
   samej klasie, 
- klasa III B, wych. D. Krucka, 23 uczniów, promowanych 20, 2 poprawka, 1 pozostał w tej 
samej klasie, 
- klasa IV A, wych. M. Wieżykowska, 21 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę, 
- klasa IV B, wych. K. Tromiński, 19 uczniów, 18 ukończyło szkołę. 
Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymały: B. Gutowska, J. Gadomska,                  
A. Michalska, M. Chmielowiec, B. Sochalska.  

 

Polonez studniówkowy w 1988 r.     Absolwenci klasy  IVa LE z dyplomami
                                       

W następnym roku szkolnym w 8 oddziałach i 2 specjalnościach uczyło się 218 
uczniów, z tego 211 otrzymało promocję, 12 dopuszczono do egzaminów poprawkowych                 
i tyle samo pozostało w tej samej klasie, a 3 uczniów zrezygnowało w ciągu roku szkolnego.    
W dwóch klasach IV: klasa IV A, wych. G. Kopacka, 21 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę, 
klasa IV B, wych. D. Krucka, 21 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę. Najlepszymi absolwentami 
zostali:  
- klasa IV A: S. Gadomska, M. Kobek, M. Siwiec, R. Dulko, A. Zbrzeska, 
- klasa IV B: M. Kurant, M. Koziec, B. Olczak, J. Ziółkiewicz, M. Sadka. 
Do matury przystąpiło 38 uczniów i wszyscy zdali egzamin dojrzałości. Świadectwa                          
z wyróżnieniem otrzymali: M. Siwiec, M. Kurant, M. Koziec, J. Ziółkiewicz.  
  W roku szkolnym 1989/90 utworzono trzy oddziały klas I, do których przyjęto 92 
uczniów. Razem w LE uczyło się 249 uczniów w 9 oddziałach. W końcu roku na 245 uczniów 
promocję otrzymało 226, 15 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 4 uczniów 
pozostawiono w tej samej klasie. W dwóch klasach IV było 45 uczniów. Szkołę ukończyło 42. 
Najlepszymi absolwentami zostali:  
- klasa IV A: K. Maserak, A. Nehring, J. Jakubiak, M. Banak, 
- klasa IV B: K. Gil, D. Wołoszynek, A. Hofman. 
Do matury przystąpiło 34 uczniów, zdało 28. Najlepsze wyniki na egzaminie dojrzałości 
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osiągnęły: K. Maserak, M. Zapotoczna, A. Nehring, B. Banak, J. Jakubiak, K. Gil, A. Hofman,    
A. Żołnierowicz, K. Bortnowska, D. Wołoszynek.  

     

                                             Poczet sztandarowy szkoły 

W następnym roku szkolnym rośnie liczba oddziałów i uczniów, bowiem jest to 
jedyny kierunek szkoły średniej młodzieżowej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 – patrz 
tabela nr 19. W 10 oddziałach uczyło się 270 uczniów, z czego 261 otrzymało promocję,                  
5 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 4 pozostawiono w tej samej klasie.                  
W dwóch klasach IV uczyło się 50 uczniów, szkołę ukończyło 48. Najlepszymi absolwentami 
zostali:  
- klasa IV A, wych. R. Sobiech: B. Piechowska, A. Sławińska, I. Florian, J. Dolińska,                           
    A. Kankiewicz, 
- klasa IV B, wych. B. Albiekier: D. Wiśniewska, A. Jarosz, K. Stachowiak, J. Łysiak, A. Popiołek, 
    A. Stec, R. Mamot. 
Do matury przystąpiło 41 uczniów, zdało egzamin dojrzałości 38. Najlepsze wyniki na 
maturze osiągnęli: I. Floryn i B. Piechowska.  
  W roku szkolnym 1991/92 w 10 oddziałach uczyło się 271 uczniów. Do końca roku 
dotrwało 266, z czego 254 otrzymało promocję, 4 dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych, a 8 pozostawiono w tej samej klasie. W dwóch klasach IV było 53 uczniów        
i wszyscy ukończyli szkołę. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali:                       
E. Riemer, K. Drela, M. Latosiewicz, J. Mocianka, A. Nowak, K. Kaśkiewicz, A. Solecka,                     
D. Sukiennik, M. Potrzeba. Egzamin dojrzałości zdało 43 uczniów, a najlepsze wyniki na 
maturze osiągnęli:  
- klasa IV A, wych. A. Przytuła: K. Drela, E. Riemer, A. Magiera, 
- klasa IV B, wych. K. Tromiński: A. Nowak, K. Kaśkiewicz, A. Solecka. 
  Od września 1992 r. następuje ograniczenie w kształceniu techników ekonomistów, 
bowiem w Zespole poza Liceum Ekonomicznym funkcjonuje Liceum Zawodowe, Technikum 
Żywienia Zbiorowego i Technikum Hotelarskie. W tym roku szkolnym w 9 oddziałach LE 
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uczyło się 235, z czego promocję otrzymało 224, 7 dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych, 4 zostało w tej samej klasie. Na 76 uczniów klas IV szkołę ukończyło 75. 
Najlepsze wyniki osiągnęli: W. Szot, J. Gniadkowska, O. Łukaszewska, M. Januszewska,                                  
A. Piekarzewicz, M. Cichońska, R. Plona, M. Franczak. Do matury przystąpiło 73 uczniów, 
zdało 59. Najlepiej zdali egzamin dojrzałości: M. Januszewska, M. Cichońska, W. Szot,                       
A.  Buczek,  E.  Jurczyszyn, A. Rura, O. Łukaszewska.  
   W roku szkolnym 1993/94 w 7 oddziałach uczyło się 187 uczniów, z czego 181 
otrzymało promocję, 2 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, 2 pozostało w tej samej 
klasie  i 2 zrezygnowało w ciągu roku szkolnego. Świadectwa promocyjne ze średnią powyżej 
oceny bardzo dobrej otrzymały: K. Czerwińska – III A, K. Malińska – III A. w trzech klasach IV 
uczyło się 64 uczniów i wszyscy otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Najlepsze 
wyniki osiągnęli:  
- IV A: R. Rodykow, K. Saletra, M. Żak, 
- IV B: A. Wojnołko, G. Januszewski, J. Olszyna, 
- IV C: A. Wierzbicka, K. Calik, J. Bieniaszewska, A. Biarska, M. Koleśnik. 
Do matury przystąpiło 56 uczniów. Egzamin dojrzałości złożyło 49. Najlepiej zdali maturę:       
J. Olszyna, K. Calik, J. Bieniaszewska.  
  W następnym roku szkolnym liczba oddziałów zmalała do 5, w których uczyło się 153 
uczniów, z czego promocję otrzymało 147, do egzaminów poprawkowych dopuszczono 
dwóch, dwóch pozostało w tej samej klasie i dwóch zrezygnowało w ciągu roku. W dwóch 
klasach IV na 55 uczniów świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 53. Najlepszymi uczniami 
zostali: D. Markiewicz, A. Warlińska, E. Jagodzińska, A. Sadka, D. Witczańska. Do matury 
przystąpiło 45 uczniów. Świadectwa dojrzałości otrzymało 32. Najlepsze wyniki na egzaminie 
dojrzałości osiągnęli: A. Misiołkiewicz i A. Sadka.  
  W roku szkolnym 1995/96 tylko w czterech oddziałach uczyło się 120 uczniów, 
których na czerwcowej radzie sklasyfikowano:  
- klasa I, wych. M. Derech, 32 uczniów, wszyscy promowani, 
- klasa II, wych. B. Habura, 32 uczniów, promowanych 31, 1 egzamin poprawkowy, 
- klasa III, wych. D. Bednarska, 30 uczniów, promowanych 29, 1 egzamin poprawkowy, 
- klasa IV, wych. E. Olek, 34 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę. 
Świadectwa z nagrodami otrzymali: A. Łupina, Sz. Cackowski, M. Chilińska, P. Piszer. Do 
matury przystąpiło 28 uczniów, świadectwa dojrzałości otrzymało 24. Egzamin dojrzałości                                   
z wyróżnieniem zdali: A. Kędziera, A. Sieklicka, K. Karwowska i A. Zielińska.  
  Rok szkolny 1996/97 zapoczątkował ponowny wzrost tak liczby oddziałów jak                          
i młodzieży uczęszczającej do LE. W pięciu oddziałach uczyło się 158 uczniów, z których                   
w końcu roku szkolnego 155 otrzymało promocję, jednego dopuszczono do egzaminu 
poprawkowego, a dwóch pozostało w tej samej klasie. Świadectwa promocyjne                                   
z wyróżnieniem otrzymali: A. Łupinam J. Marian. E. Jurga, M. Chilińska, M. Tarnowska,                    
M. Zajdel, D. Malinowska, I. Koralczuk, A. Wiśniewska, M. Bąk, M. Ratajczyk. W klasie IV 
uczyło się 30 uczniów, wychowawczynią była D. Bednarska. Wszyscy ukończyli szkołę. Do 
egzaminu dojrzałości przystąpiło 30 uczniów, z czego zdało maturę 28. Świadectwa                                      
z nagrodami otrzymali: Sz. Cackowski, M. Michałowska, M. Kulikowska, A. Głodźko.  
  W następnym roku szkolnym uczyło się 193 uczniów w 6 oddziałach. Na czerwcowej 
radzie promowano 188, do egzaminów poprawkowych dopuszczono dwóch, promocji nie 
otrzymał jeden, a dwóch zrezygnowało w ciągu roku szkolnego. Najlepszymi uczniami zostali:  
-  klasa I A, wych. D. Krucka: K. Pietrala, A. Kamińska, A.  Lewandowska, 
- klasa I B, wych. D. Bednarska: M. Cackowska, A. Białuniewicz, B. Michalak, St. Musiał, 
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- klasa II A, wych. B. Stankiewicz: A. Wiśniewska, M. Gorzytko, A. Sito, J. Kowalczyk,                          
    A. Przybylska, 
- klasa II B, wych. E. Olek: S. Jurga, K. Sojka, K. Rogoza, 
- klasa III, wych. M. Derech: J. Marian, M. Pietrala, M. Ratajczyk, D. Malinowska. 
Klasa IV liczyła 30 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę i przystąpili do matury. Egzamin 
dojrzałości zdało 18 uczniów. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: M. Chilińska,                          
A. Łupina, M. Sołtyszek, M. Tarnowska.  
  W roku szkolnym 1998/99 już w 8 oddziałach uczyło się 252 uczniów, z czego 245 
otrzymało promocję, 3 poprawki, a 4 pozostało na drugi rok w tej samej klasie. Świadectwa 
promocyjne z nagrodami otrzymali:  
- klasy pierwsze: D. Piechota, E. Radziewicz, J. Pstrucka, K. Paluszkiewicz, A. Dembowska,  
- klasy drugie: K. Pietrala, A. Lewandowska, A. Kamińska, S. Klimaszewska, A. Białasiewicz,  
   M. Cackowska, St. Musiał,  
-  klasy III: A. Wiśniewska, A. Przybylska, M. Garstko, K. Rogoza, E. Jurga. 
Do klasy IV uczęszczało 33 uczniów, wychowawczyni M. Derech, wszyscy ukończyli szkołę                       
i przystąpili do matury. Egzamin dojrzałości zdało 31 uczniów, a świadectwo z wyróżnieniem 
otrzymała D. Malinowska.  
  We wrześniu 1999 r. w 11 oddziałach uczyło się 342 uczniów, z czego do końca roku 
dotrwało 339. Na końcowej RP 295 uczniów otrzymało promocję, 29 dopuszczono do 
egzaminów poprawkowych, a 15 pozostało w tej samej klasie. Świadectwa promocyjne                    
z nagrodami otrzymali:  
- klasy I: J. Salomon, K. Koszewska, J. Markiewicz, K. Bradborska, B. Górska, M. Kubowska, 
- klasy II: D. Piechota, E. Radziewicz, E. Kacprzycka, J. Pstrucha, K. Paluszkiewicz,                               
    A. Dembowska, M. Andybur, M. Wojciechowska, K. Rosiek, 
- klasy III: A. Lewandowska, K. Pietrala, K. Kubów, M. Cackowska, St. Musiał, B. Smoktała,                       
   B. Michalak,  A. Białasiewicz. 
   W dwóch klasach IV uczyło się:  
- klasa IV A, wych. B. Stankiewicz, 32 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę, 
- klasa IV B, wych. E. Olek, 27 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę. 
Do matury przystąpiło 55 uczniów. Zdało egzamin dojrzałości 51. Świadectwa                                   
z wyróżnieniem otrzymali: A. Wiśniewska, A. Przybylska, J. Karolczuk, E. Jurga, K. Sojka,                        
K. Rogoza. Emilia Jurga otrzymała nagrodę Wydziału Edukacji jako najlepsza absolwentka.  
  Największą liczbę oddziałów – 12 odnotowano we wrześniu 2000 r. W LE uczyło się 
362 uczniów, z czego 327 promowano, 28 dopuszczono do egzaminów poprawkowych,                     
5 pozostawiono w tej samej klasie, a 2 zrezygnowało w ciągu roku. Najlepsze wyniki w nauce                             
i zachowaniu oraz świadectwa promocyjne z nagrodami otrzymali:  
- klasy pierwsze: K. Bańkowska, S. Iliczyn, E. Śpiewak, J. Mazgóła, I. Kmiecik, 
- klasy drugie: J. Wojtanowska, K. Koszewska, K. Wróbel, M. Bulzacka, J. Markiewicz,                       
M.   Kubowska, K. Bradborska, B. Górska, 
- klasy trzecie: E. Radziewicz, A. Kannenberg, D. Piechota, I. Pstrucha, K. Pluszkiewicz,                     
A. Dembowska, M. Andybur, K. Rosiek, M. Wojciechowska. 
W dwóch klasach IV kontynuowało naukę: klasa IV A, wych. D. Krucka, 32 uczniów i klasa                       
IV B, wych. D. Bednarska, 29 uczniów. Wszyscy uczniowie klas IV ukończyli szkołę, a 67 
uczniów przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Maturę zdało 53, a świadectwa dojrzałości                 
z nagrodami otrzymali:  
- klasa IV A: A. Lewandowska, K. Pietrala, 
- klasa IV B: B. Smektała, M. Cackowska, St. Musiał.  
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  W ostatnim roku funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 nastąpiło 
zmniejszenie liczby oddziałów LE do 10, w których uczyło się 269 uczniów, z czego 
promowano 238, do poprawek dopuszczono 27, a pozostało w tej samej klasie 4. Najlepsze 
wyniki w nauce i zachowaniu osiągnęli: J. Mazguła, H. Bondaronek, K. Kwiatkowska,                         
J. Wojtanowska, R. Żyłowski, K. Koszewska, K. Wróbel, J. Markiewicz, K. Bradborska,                          
B. Górska, M. Kubowska. W trzech klasach IV uczyło się: 
- klasa IV A, wych. B. Stankiewicz, 29 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę, 
- klasa IV B, wych. A. Przytuła, 20 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę, 
- klasa IV C, wych. B. Cembala, 23 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę. 
Najlepszymi absolwentami zostali: E. Radziewicz, A. Kannenberg, D. Piechota, I. Pstrucha,               
K. Mosold, K. Paluszkiewicz, M. Andybur, A. Dembowska, M. Wojciechowska, K. Rosiek.        
Do matury przystąpiło 72 uczniów. Egzamin dojrzałości zdało 61 uczniów: IV A – 25, IV B – 17, 
IV C – 19 – patrz tabela nr 19.  

   

  Absolwenci klasy IV Liceum Ekonomicznego z kadrą pedagogiczną w 2002 r. 

Tabela nr 19 
  Zespół Szkół Zawodowych – Liceum Ekonomiczne8 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Razem 
Rok 

Oddz. Ucz. 
Od
dz. 

Ucz. Oddz. Ucz. Oddz. Ucz. Oddz. Ucz. 
Absolw. 

1975/76 1 38 1 40 1 40 2 65 5 183 58 

1980/81 1 33 1 29 1 30 1 34 4 126 30 

1985/86 2 63 2 46 2 41 2 47 8 197 46 

1990/91 3 86 3 78 2 56 2 50 10 270 48 

1995/96 1 32 1 32 1 30 1 34 4 128 34 

2001/02 - - 3 95 4 102 3 72 10 269 72 

                                                           

8
 Opracowano na podstawie protokołów RP. 
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          Był to ostatni rok, w którym absolwenci szkoły otrzymali tytuł technika ekonomisty                
i świadectwo ukończenia LE w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. W czasie funkcjonowania 
Zespołu od 1975 do 2002 r. szkołę opuściło 1155 absolwentów dobrze przygotowanych do 
pracy zawodowej, a wielu z nich podjęło i ukończyło studia wyższe. Duże zainteresowanie 
tym kierunkiem, szczególnie dziewcząt, oraz potrzeby kadrowe rozwijającej się gospodarki                
i usług tak w powiecie, jak i w mieście, spowodowały ciągłość kształcenia, chociaż ilość 
uczniów i oddziałów kształtowała się różnie w zależności od przemian tak gospodarczych jak                        
i społeczno – politycznych. Był to jedyny kierunek kształcenia, który przetrwał wszystkie 
zawirowania i przemiany oraz cieszył się dużym zainteresowaniem absolwentów szkół 
podstawowych.  

b. Liceum Zawodowe 

  We wrześniu 1973 r. otwarto Liceum Zawodowe, w którym w specjalności 
magazynier – sprzedawca kształcono do czerwca 1984 r. wykwalifikowanych robotników.                
1 września 1991 r. ponownie otwarto jedną klasę pierwszą Liceum Zawodowego                              
o specjalności pracownik administracyjno – biurowy, która funkcjonowała do czerwca 1996 r.  
  W momencie powołania Zespołu Szkół w dwuciągowym LZ w 6 oddziałach uczyło się 
186 uczniów, z czego w końcu roku szkolnego 119 promowano do wyższej klasy,                               
41 otrzymało poprawki, 26 uczniów pozostało w tej samej klasie, a 14 zrezygnowało z nauki 
w ciągu roku szkolnego. W następnym roku w 8 oddziałach uczyło się 233 uczniów. W końcu 
roku 176 promowano do klasy następnej, 47 dopuszczono do egzaminów poprawkowych,                 
a 10 pozostawiono w tej samej klasie. W dwóch klasach IV uczyło się 46 uczniów, z czego                 
42 ukończyło szkołę, a 4 dopuszczono do egzaminów poprawkowych. Do matury przystąpiło 
34 uczniów,  a zdało egzamin dojrzałości 31. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały:  
- klasa IV A: J. Rytlewska, 
- klasa IV B: U. Chomko, M. Król, I A. Chodzicka. 
W maju 1977 r. RP wytypowała na studia wyższe bez egzaminów wstępnych: Urszulę 
Chomko i Joannę Rytlewską.  
  W roku szkolnym 1977/78 było 230 uczniów uczących się w 8 oddziałach. Na koniec 
roku szkolnego promocję otrzymało 182, 29 dopuszczono do egzaminów poprawkowych,             
15 pozostało w tej samej klasie, a 4 zrezygnowało z nauki w ciągu roku. Na 20 uczniów klasy 
IV A, której wychowawczynią była S. Lipiec szkołę ukończyło 15. Najlepszą uczennicą została: 
W. Szkwarek. W klasie IV B, wychowawczyni I. Felska na 19 uczniów szkołę ukończyło 18. 
Najlepszymi uczniami zostali: W. Próżańska, J. Czmoch, D. Kalinowska, A. Sokołowska                      
i   A. Wróblewski. Do matury przystąpiło 30 uczniów, zdało egzamin dojrzałości 26. Najlepsze 
wyniki na maturze osiągnęły: W. Szkwarek, L. Markiewicz, W. Próżańska, J. Borkowska,                        
J. Czmoch i D. Klikowska. Decyzją rady z maja 1978 r. prawo wstępu na Politechnikę 
Szczecińską bez egzaminu otrzymała Wiesława Szkwarek.  
  W następnym roku szkolnym w 8 oddziałach uczyło się 238 uczniów, z czego 
promocję otrzymało 198, do egzaminów poprawkowych dopuszczono 31, a 9 uczniów 
pozostało w tej samej klasie. W dwóch klasach IV na 50 uczniów szkołę ukończyło 43,                    
a egzamin dojrzałości zdało 26. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymały:               
E. Klem, D. Wejdeman, A. Oczki, B. Wiercioch. Decyzją RP indeks najwyższe uczelnie 
przyznano Danucie Wejdeman, Aldonie Oczki i Bożenie Wiercioch.  
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Absolwenci Liceum Zawodowego 

W roku szkolnym 1979/80 w 7 oddziałach uczyło się 201 uczniów, z czego 152 otrzymało 
promocję, 35 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, 8 pozostawiono w tej samej 
klasie, a 6 uczniów zrezygnowało z nauki w ciągu roku. W klasie IV A, wychowawczyni                    
J. Szczęść, 23 uczniów szkołę ukończyło 20. W klasie IV B, wychowawca M. Garbicz,                      
28 uczniów, szkołę ukończyło 27 uczniów. Najlepszymi absolwentami zostali: E. Zwolińska,              
J. Popławska, G. Dziewiątkiewicz, B. Chruściel, A. Czarnocka. Do matury przystąpiło                            
27 uczniów, z czego zdało egzamin dojrzałości 26. Najlepsze wyniki na maturze osiągnęli: 
- klasa IV A: M. Adamowicz, S. Wolińska, M. Popławska, 
- klasa IV B: G. Dziewiątkiewicz, B. Chruściel, A. Czarnocka. 

           

Finał konkursu na najlepszego ucznia w zawodzie magazynier-sprzedawca, 
 Kołobrzeg 3.03.1980 r. 
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W roku szkolnym 1979/80 rozpoczęło się wygaszanie Liceum Zawodowego, a od                    
1 września 1981 r. zaprzestano naboru do klas pierwszych tak do specjalności magazynier – 
sprzedawca jak i pracownik administracyjno – biurowy – patrz tabela nr 20. We wrześniu 
1980 r. w 6 oddziałach uczyło się 161 uczniów, z czego 129 otrzymało promocję,                              
23 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, 7 pozostało w tej samej klasie,                          
a 2 zrezygnowało z uczęszczania do szkoły w ciągu roku. W klasach IV uczyło się 55 uczniów, 
z czego 54 ukończyło szkołę. Najlepszymi uczniami w klasie IV A, gdzie wychowawczynią była 
D. Bednarska zostali: I. Szymanowska, A. Pilz. W klasie IV B, wychowawczyni R. Sobiech 
najlepsze wyniki w nauce osiągnęły: R. Kuśmierek, L. Patyjewicz, M. Lewandowska,                         
A. Nowak, E. Pijanka. Do matury przystąpiło 28 uczniów, zdało egzamin dojrzałości 20. 
Świadectwa z wyróżnieniem otrzymały: Renata Kuśmierek i Anita Nowak. W następnym roku 
szkolnym LZ liczyło 4 oddziały i 88 uczniów – patrz tabela nr 20. Do końca roku szkolnego 
dotrwało 85 uczniów, z których 75 otrzymało promocję, 8 dopuszczono do egzaminów 
poprawkowych, a 2 pozostało w tej samej klasie. W klasach IV uczyło się 39 uczniów. Szkołę 
ukończyło 33.  

      

                                Absolwenci Liceum Zawodowego w 1981 r. 

Rada Pedagogiczna za bardzo dobre wyniki wyróżniła w klasie IV A:  T. Pietruszewską, 
S. Kędzierską, T. Józefiak. Nagrody za pracę w ZHP otrzymały:   W. Chomko, T. Pietruszewska. 
Natomiast w klasie IV B, gdzie wychowawczynią była S. Lipiec świadectwo z wyróżnieniem 
otrzymały: G. Zych, H. Makaro, J. Wilk, J. Kozłowska. Do matury przystąpiło 20 uczniów: klasa 
IV A – 9, klasa IV B – 11. Egzamin dojrzałości zdało 15, w tym w klasie IV A - sześciu, w klasie 
IV B – dziewięciu. Za bardzo dobre wyniki na maturze wyróżniono Teresę Pietruszewską.  
  W roku szkolnym 1982/83 pozostały jedynie dwa oddziały, w których na początku 
roku uczyło się 44 uczniów, a do czerwca dotrwało 43. Na końcowej radzie promocję 
otrzymało 40 uczniów, a 3 wyznaczono egzaminy poprawkowe. W klasie IV było 25 uczniów     
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i wszyscy ukończyli szkołę. Za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu RP wyróżniła:                
M. Śliwińską, M. Zarzycką. Do matury przystąpiło 3 uczniów, z czego zdało dwóch egzamin 
dojrzałości. Egzamin przeprowadziła komisja w składzie:  
- T. Lipiec – przewodniczący, 
- K. Chlebowski i H. Siewko – zastępcy przewodniczącego, 
- egzaminatorzy: R. Czub, J. Jankowska, J. Ilecka, A. Pyzik, I. Felska, A. Przytuła, B. Albekier. 

 

     

         Klasa IV a LZ z wych. R. Czub i dyrektorem na balu studniówkowym 

 

     Klasa IVbLZ z wych. M. Tarnowską i dyrektorem na balu studniówkowym 

W 1984 r. dobiegło końca kształcenie w Liceum Zawodowym. Ostatnia klasa IV, 
specjalność magazynier – sprzedawca liczyła 14 uczniów, której wychowawcą była I. Felska. 
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Wszyscy ukończyli szkołę. Najlepszymi uczniami zostali: J. Ćwiartka, I. Stawińska. Do matury 
przystąpiło dwóch uczniów, a świadectwo dojrzałości otrzymał Jarosław Ćwiartka – patrz 
tabela nr 20.  
  Po siedmiu latach od likwidacji LZ ponownie wrócono do tego kierunku kształcenia.    
1 września 1991 r. otwarto klasę pierwszą o specjalności pracownik administracyjno – 
biurowy przyjmując 27 uczniów. Wychowawcą klasy została M. Derech. Na czerwcowej 
radzie klasyfikacyjnej wszyscy otrzymali promocję do klasy drugiej. Świadectwa                                   
z wyróżnieniem otrzymali: K. Kulka, A. Zybała. W następnym roku szkolnym były dwa 
oddziały: klasa I – 32 uczniów, wychowawczyni B. Muszyńska, klasa II – 25 uczniów, 
wychowawczyni M. Derech. W końcu roku szkolnego promowano 56 uczniów, a 1 został 
dopuszczony do egzaminu poprawkowego. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymała                           
G. Śpiewak z klasy pierwszej. 
  Tabela nr 20 
  ZSZ – Liceum Zawodowe w latach 1975 – 19849 

Kl. I Kl. II Kl. III Kl. IV Razem 
Rok 

Oddz. Ucz. Oddz. Ucz. Oddz. Ucz. Oddz. Ucz. Oddz. Ucz. 
Absolw. 

1975/
76 

2 13 2 54 2 59 - - 6 126 - 

1976/
77 

2 74 2 62 2 51 2 46 8 233 41 

1977/
78 

2 68 2 63 2 60 2 39 8 230 33 

1978/
79 

2 67 2 66 2 55 2 50 8 238 43 

1979/
80 

1 32 2 57 2 60 2 51 7 200 47 

1980/
81 

1 28 1 30 2 48 2 55 6 161 54 

1981/
82 

- - 1 22 1 27 2 39 4 88 33 

1982/
83 

- - - - 1 19 1 25 2 44 25 

1983/
84 

- - - - - - 1 14 1 14 14 

R: 10 282 12 354 14 379 14 319 50 1334 290 

 
  Od 1 września 1993 r. następuje wygaszanie tego kierunku kształcenia. Po dwóch 
latach naboru do klas pierwszych, pracownik administracyjno – biurowy, zaprzestano 
kształcenia w tej specjalności. Pozostały więc, dwie klasy: klasa II – 32 i klasa III – 25 uczniów. 
W czasie końcoworocznej klasyfikacji w klasie II promowano 29 uczniów, 2 dopuszczono do 
egzaminów poprawkowych, 1 nie otrzymał promocji. Natomiast 25 uczniów klasy III 
promowano do klasy IV. Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem otrzymały: M. Hopko – 
klasa II, A. Zybała – klasa III.  
  W roku szkolnym 1994/95 w dwóch klasach uczyło się 54 uczniów, z czego                         
29 promowano do klasy IV, a na 25 uczniów klasy IV szkołę ukończyło 24. Do matury 

                                                           

9
Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen.   
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przystąpiło 16. Świadectwa dojrzałości otrzymało 9. Najlepsze wyniki osiągnęła Paulina 
Makowska. W roku szkolnym 1995/96 kończy się kształcenie w Liceum Zawodowym.                     
W klasie IV, wych. E. Deląg było 30 uczniów, z czego 29 ukończyło szkołę. Do matury 
przystąpiło 23, a świadectwa dojrzałości otrzymało 8. Tak więc, w okresie funkcjonowania 
Zespołu w Liceum Zawodowym o specjalności magazynier – sprzedawca i pracownik 
administracyjno – biurowy otrzymało dyplomy ukończenia szkoły 343 uczniów, w tym 290 
magazynier – sprzedawca i 53 pracownik administracyjno – biurowy.  

c.  Technikum Hotelarskie 

  1 września 1990 r. otwarto nowy kierunek kształcenia, 5-letnie Technikum 
Hotelarskie dla absolwentów 8-klasowej Szkoły Podstawowej. Kształcenie w tej specjalności 
w mieście i powiecie, gdzie funkcjonowała duża baza turystyczno – wczasowa było zasadne              
i spotkało się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Selektywny nabór przyniósł wspaniałe 
wyniki dydaktyczno – wychowawcze. Był to jedyny kierunek, gdzie sprawność nauczania 
najczęściej wynosiła 100%, a w ciągu 7 lat tylko 10 uczniów zdawało egzaminy poprawkowe             
i 3 pozostawiono w tej samej klasie. Rozwój tego kierunku kształcenia jak i wyniki klasyfikacji 
i promowania przedstawiono w tabeli nr 21.  
  Dwie klasy pierwsze TH w końcu roku szkolnego 1991 osiągnęły wspaniałe wyniki, 
bowiem wszyscy uczniowie otrzymali promocję do klasy drugiej, a średnia ocen: w klasie I A 
– 3,8, w klasie I B – 3,9, była najwyższą średnią w Zespole. Świadectwa promocyjne                         
z wyróżnieniem otrzymali: M. Szumińska – klasa I A, M. Kaczmarek – klasa I B i A. 
Niewierowski – klasa I B. wyniki ocen z zachowania zaproponowane przez wychowawców,              
a zatwierdzone przez RP wyróżniały uczniów technikum i plasowały ich w czołówce Zespołu. 
W pięciostopniowej skali ocen ze sprawowania klasa I A otrzymała: 8 wzorowych, 13 bardzo 
dobrych, 6 dobrych, 4 mierne, a klasa I B: 11 wzorowych, 12 bardzo dobrych, 4 dobre,                      
2 mierne i 2 naganne.  
  W końcu następnego roku szkolnego najlepszymi uczniami zostali:  
- klasa I A: E. Dawlewicz, E. Piechota, D. Błach – średnia ocen 3,8, 
- klasa I B: J. Praszkowska – średnia ocen 3,8, 
- klasa II A: M. Szumińska – średnia ocen 3,6, 
- klasa II B: A. Niewierowski, M. Homa, A. Murawska – średnia ocen 3,6. 
Pierwsze miejsce w szkole zdobyła klasa I B, która najlepiej uczęszczała do szkoły – 95,5% 
frekwencji.  
  Najlepszymi uczniami w roku szkolnym 1992/93 zostali:  
- klasa I A: B. Błażejewicz, W. Tondel, M. Bolimowska, 
- klasa II A: E. Dawlewicz, D. Błach, - klasa II B: J. Pankowska,  -  klasa  III A: M.  Hom,                                   
   M. Cichocka, A. Murawska, 
- klasa III B: M. Kaczmarek, D. Kiedos, A. Niewierowski. 
Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa I A – 4,23, a uczniowie klasy II B najlepiej uczęszczali 
do szkoły – 94,8% frekwencji. Na wniosek wychowawców RP zatwierdziła oceny ze 
sprawowania:  
- klasa I A: 32 uczniów, 9 wzorowych, 17 bardzo dobrych, 5 dobrych i 1 nieodpowiednia, 
- klasa II A: 32 uczniów, 11 wzorowych, 10 bardzo dobrych, 5 dobrych, 6 nieodpowiednich, 
- klasa II B: 35 uczniów, 8 wzorowych, 10 bardzo dobrych, 16 dobrych, 1 nieodpowiednia, 
- klasa III A: 31 uczniów, 8 wzorowych, 10 bardzo dobrych, 8 dobrych, 5 nieodpowiednich, 
- klasa III B: 26 uczniów, 5 bardzo dobrych, 18 dobrych, 5 nieodpowiednich. 
   Nowy rok szkolny 1993/94 rozpoczął się niezbyt pomyślnie, bowiem nie dokonano 
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naboru do klasy pierwszej i tym samym rozpoczęto wygaszanie tego kierunku kształcenia.    
W pięciu oddziałach uczyło się 156 uczniów, z czego 2 zrezygnowało ze szkoły w ciągu roku,              
a 154 otrzymało promocję do klasy wyższej – patrz tabela nr 21. Świadectwa promocyjne             
z wyróżnieniem i nagrodami otrzymali: 
- klasa II: K. Czerec, W. Tondel, M. Błażejewska, M. Bolimowska, A. Kempa, 
- klasa  III A: D. Błach, E. Bużyńska, E. Piechota, 
- klasa  III B: J. Proszkowska, M. Przysada, A. Tokarz, 
- klasa  IV A: M. Cichocka, A. Murawska,  
- klasa  IV B: A. Turczyk, K. Kondzielewska, M. Kaczmarek. 
Najwyższą średnią ocen uzyskała klasa II A – 4,1 i klasa III B – 4,09. Najlepszymi uczniami, 
którzy otrzymali świadectwo ze średnią powyżej oceny bardzo dobrej zostali: W. Tondel,               
M. Bolimowska, D. Blach, E. Burzyńska, E. Piechota. W następnym roku szkolnym 
funkcjonowało pięć oddziałów, w których uczyło się 154 uczniów, z czego 153 otrzymało 
promocję, a 57 ukończyło szkołę. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: 
- klasa III: W. Tondel, M. Bolimowska, K. Czerec, A. Kempa, E. Michalska, M. Błażejewska,               
   J. Stępień, 
- klasa IV A: D. Błach, E. Burzyńska, E. Dawlewicz, M. Hejnowska, E. Piechota, 
- klasa IV B: A. Idzior, I. Karbowiak, J. Płaszkowska, A. Tokarz. 
Najlepszymi uczniami wyróżnionymi przez Radę Pedagogiczną, ze średnią ocen powyżej 
bardzo dobrej, zostali: E. Piechota, D. Błach, E. Burzyńska, W. Tondel, E. Dawlewicz. 
Najwyższą średnią w nauce osiągnęła klasa IV A, wychowawczyni U. Grzela – 4,32. W tym 
roku szkolnym przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości w TH. Dwie klasy V                            
w komplecie ukończyły szkołę i przystąpiły do matury. Maturę zdawało 49 uczniów, z tego 
klasa V A – 24, V B – 25. Wyróżniające wyniki na egzaminie dojrzałości osiągnęli:  
- V A: A. Murawska, M. Hom,  
- V B: M. Kaczmarek, A. Turczyk, A. Niewiarowski, P. Sielatycki. 
           

        

                                                                              Klasa V b 
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                                                                           Klasa V a 

W roku szkolnym 1995/96 pozostały jedynie 3 oddziały, w których uczyło się 95 
uczniów. Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem i nagrodami otrzymali: 
- klasa V: W. Tondel, A. Kempa, M. Błażejewska, M. Bolimowska, K. Czerec, J. Wierzbicka.  
W dwóch klasach V było 65 uczniów, szkołę ukończyło 64 i wszyscy przystąpili do egzaminu 
dojrzałości – patrz 21. Pomyślnie zdało maturę 62 uczniów, z czego za znakomitą wiedzę na 
egzaminie dojrzałości wyróżniono: 
- klasa V A: E. Burzyńską, E. Dawlewicz, M. Hejnowską, A. Janasik, A. Tonczyk,  
-   klasa V B:  M. Michalczak, J. Praszkowska, A. Tokarz. 
Najlepszymi uczniami wyróżnionymi przez RP zostały: Emilia Piechota i Danuta Błach. 
  W ostatnim roku funkcjonowania technikum w jednej klasie V było 27 uczniów,                       
z czego 26 ukończyło szkołę. Do matury przystąpiło 25, zdało egzamin dojrzałości 21. 
Świadectwa ukończenia szkoły z nagrodami i wyróżnieniem otrzymały: M. Błażejewska,                  
M. Bolimowska, K. Czerec, A. Kempa, A. Maślankiewicz, M. Michalska, W. Tondel.  
  Tak dobiegło końca kształcenie w 5-letnim Technikum Hotelarskim. Trzy roczniki 
absolwentów szkół podstawowych – 150 uczniów klas pierwszych w ciągu 5-lat zdobywało 
wiedzę i zawód w sposób godny pochwały, a praca z tą młodzieżą dawała nauczycielom dużo 
radości i satysfakcji. Wynik tych wspólnych wysiłków był imponujący. Tytuł technika 
hotelarza zdobyło 147 absolwentów, co dało 92,5% sprawności nauczania.  
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            Tabela nr 21 
  ZSZ – Technikum Hotelarskie 1990 – 199710 

Uczniowie 
ocen 
ndst. Rok klasa 

IX VI 

klasyf. 
bez 

ndst. 
1 2 3 

Popr. 
Pozo-
stało 

Absol-
wenci 

Wychowawca 

I A 31 31 31 31       J. Śmiałkowska 1990
/91 I B 30 31 31 31       A. Pyzik 

R: 2 61 62 62 62        

I A 33 33 33 32   1  1  E. Olek 

I B 33 33 33 32 1   1   R. Sobiech 

II A 31 31 31 31       J. Śmiałkowska 

1991
/92 

II B 30 30 30 25 3 1 1 4 1  M. Michalczak 

R: 4 127 127 127 120 4 1 2 5 2   

I 32 32 32 32       E. Pogorzelska 

II A 32 32 31 31       E. Olek 

II B 35 35 35 34   1  1  R. Sobiech 

III A 31 31 31 31       J. Śmiałkowska 

1992
/93 

III B 26 26 26 26       M. Michalczak 

R: 5 156 156 156 155   1  1   

II 33 32 32 32       E. Pogorzelska 

III A 32 31 31 31       U. Grzela 

III B 34 34 34 34       R. Sobiech 

IV A 31 31 31 31       J. Śmiałkowska 

1993
/94 

IV B 26 26 26 26       M. Michalczak 

R: 5 156 154 154 154        

III 32 32 32 31 1   1   E. Pogorzelska 

IV A 31 31 31 31       U. Grzela 

IV B 34 34 34 34       D. Bednarska 

V A 31 31 31 31      31 J. Regińczak 

1994
/95 

V B 26 26 26 26      26 M. Michalczak 

R: 5 154 154 154 153 1   1  57  

IV 31 30 30 27 3   3  31 E. Pogorzelska 

V A 31 31 31 31       U. Grzela 

1995
/96 

V B 34 34 34 33 1   1  33 D. Bednarska 

R: 3 96 95 95 91 4   4  64  

1996
/97 

V 27 27 27 26  1    26 E. Pogorzelska 

R: 1 27 27 27 26  1    26  

 

        d)   Technikum Żywienia Zbiorowego 

  1 września 1991 r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania otwarto w ZSZ dwa 
nowe kierunki kształcenia: Liceum Zawodowe, specjalność – pracownik administracyjno – 
biurowy i Technikum Żywienia Zbiorowego – żywienie. Technikum żywienia było szkołą 
średnią o cyklu kształcenia 4-letnim, przeznaczone dla absolwentów 8-klasowej szkoły 
podstawowej. Była to decyzja trafna, mocno osadzona w potrzebach rynku, bowiem tak 
                                                           

10
 Opracowano na podstawie proto31kołów RP i arkuszy ocen. 



 152 

Świnoujście jak i inne miejscowości   nadmorskie rozwijały bazę turystyczno – wczasową                    
i specjalizowały się w rozbudowie ośrodków uzdrowiskowych. Na początku utworzono jedną 
klasę pierwszą, do której przyjęto 29 uczniów, z czego promocję otrzymało do klasy drugiej 
26, 1 został dopuszczony do egzaminów poprawkowych, a 2 pozostało w tej samej klasie. 
Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem otrzymali: A. Masiukiewicz, A. Kołodziej. 
Wychowawcą klasy była M. Karasińska.  
  W roku szkolnym 1992/93 w dwóch oddziałach uczyło się 60 uczniów, z czego w: 
- klasa I – wych. M. Hudzik, 33 uczniów, promowano 31, a 2 zrezygnowało w ciągu roku, 
- klasa II – wych. M. Karasińska, 29 uczniów, promocję otrzymało 28, a 1 dopuszczono do 
egzaminu poprawkowego. Za najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu zostali wyróżnieni:                
A. Ludwiczak, T. Koc.  
   W następnym roku szkolnym w trzech oddziałach uczyło się 94 uczniów w: kl. I – 33, 
kl. II – 33, kl. III – 38 i wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy. Świadectwa 
promocyjne z nagrodami otrzymali:  
- klasa I, wych. J. Łapiński: A. Bartczak, J. Porkuszewski, 
- kl. II, wych. M. Hudzik: R. Zwierzchowski, D. Ludwiczak, 
- kl. III,  wych. B. Muszyńska: A. Masiukiewicz, A. Kołodziej. 
Najwyższą średnią ocen w nauce zdobyła klasa III – 3,7.  
  Od września 1994 r. wyniki klasyfikacji i promowania przedstawia tabela nr 23. 
Natomiast w tym roku szkolnym świadectwa promocyjne z nagrodami otrzymali:  
- klasa I: K. Kubowska, klasa II: A. Bartczak, klasa III: M. Gan, D. Ludwiczak. 
Na 28 uczniów klasy IV szkołę ukończyło 27, do matury przystąpiło 23, a zdało egzamin 
dojrzałości 11.  

  

Matura w 1995 r. 

W roku szkolnym 1995/96 w czterech oddziałach uczyło się 130 uczniów. Świadectwa 
promocyjne z nagrodami za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali:  
- klasa I: J. Marian, A. Balcerek, klasa II: K. Kubowicz, klasa III: A. Kowalczyk, A. Bartczak. 
Klasa IV liczyła 34 uczniów, którzy ukończyli szkołę. Do matury przystąpiło 27 uczniów a zdało 
egzamin dojrzałości 18. Świadectwa maturalne z wyróżnieniem otrzymali: K. Świątek,                    
D. Ludwiczak. RP wysoko oceniła zachowanie absolwentów, bowiem na 34 uczniów oceny 
wzorowe otrzymało 5, bardzo dobre – 17 i dobre – 12. 
  W następnym roku szkolnym najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu zdobyli:  
- klasa I: M. Opas, E. Wołczacki,  
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- klasa II: J. Zegadło, M. Gajewski,  
- klasa III: A. Drozdowska, K. Kubowska. 
W klasie IV na 30 uczniów wszyscy ukończyli szkołę. Do matury przystąpiło 28 uczniów,                
a  egzamin dojrzałości zdało 15. Świadectwa maturalne z wyróżnieniem otrzymali: A. Wójcik, 
B. Bartczak, A. Walczak.  
  W roku szkolnym 1997/98 w Technikum były 4 oddziały, w których uczyło się 117 
uczniów, z czego promowano 92. Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem i nagrodami 
otrzymali:  
- klasa I: U. Chrzanowska, J. Szymański, klasa II: M. Opas, klasa III: K. Sapińska, A. Gajewski,            
J. Zegadło. 
Wszyscy uczniowie klasy IV ukończyli szkołę. Do matury przystąpiło 22 uczniów, a pomyślnie 
egzamin dojrzałości zdało 15. Najlepszymi absolwentami wyróżnionymi przez radę zostali:   
K. Kubowska, A. Kołacz, A. Włodarczyk, A. Dąbrowska.  
  W następnym roku szkolnym najlepszą uczennicą została M. Opas. Na 28 uczniów 
klasy IV wszyscy ukończyli szkołę. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 24 uczniów, część 
pisemną zdało 17, a ustną 10. Najlepsze wyniki na egzaminie osiągnęli: K. Sapińska,                       
A. Gajewski i J. Zegadło.  
  W roku szkolnym 1999/00 w czterech oddziałach uczyło się 106 uczniów, z czego 
promocję otrzymało 78, do egzaminów poprawkowych dopuszczono 15, pozostało w tej 
samej klasie 11, a 2 zrezygnowało w ciągu roku szkolnego. Najlepsze wyniki w nauce                         
i zachowaniu osiągnęli: 
- klasa I: P. Skrzyński,  
- klasa II: A. Nowicka, W. Parnicka,  
- klasa III: U. Chrzanowska. 
Na 20 uczniów klasy IV do matury przystąpiło 17, zdało 3. Najlepsze wyniki na egzaminie 
dojrzałości zdobyła M. Opas.  
  W następnym roku szkolnym świadectwa promocyjne z nagrodami i wyróżnieniem 
otrzymali:  
- klasa I: J. Kmieć, 
- klasa II: P. Skrzyński, G. Bojarski,  
- klasa III: A. Nowicka, W. Parnicka. 
Wszyscy uczniowie klasy IV ukończyli szkołę (19). Do matury przystąpiło tylko 6 uczniów,                  
z czego część pisemną zaliczyło 4, a ustną 3. Najlepsze wyniki na egzaminie dojrzałości 
zdobyła U. Chrzanowska.  
  W roku szkolnym 2001/02 ze względu na reformę oświaty i utworzenie gimnazjów 
oraz brak w tym roku absolwentów szkół podstawowych nie dokonano naboru do klas 
pierwszych szkół średnich – patrz tabela 22. Tak więc w trzech oddziałach uczyło się                  
59 uczniów, z czego promocję uzyskało 55. Najlepszym uczniem został P. Skrzyński.                       
21 uczniów klas IV ukończyło szkołę i przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Część pisemną 
zdało 18, a część ustną 14. Za wyniki maturalne wyróżniono: M. Kowal, A. Nowicką,                        
W. Parnicką, K. Jantos. Maturalną, pisemną pracę z języka polskiego M. Kowalczyk poloniści 
uznali za najlepszą.  
  Tak więc, w ciągu 13 lat funkcjonowania Technikum Żywienia Zbiorowego (od 1991 – 
2002) szkołę ukończyło 206 uczniów otrzymując tytuł technika żywienia – patrz tabela nr 22.  
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  Tabela nr 22 
  ZSZ – Technikum Żywienia Zbiorowego 1995 - 200211    

Uczniów Klasyfikacja 
Rok Kl. 

IX VI 
Bez 

ndst. 
Z 1 

ndst. 
Z 2 

ndst. 
Z 3 

ndst. 
Popr. Poz. Absolw. 

Wych. 

I 33 32 28 - - 4 - 4 - A. Drzewiecka 

II 31 31 25 1 2 3 3 3 - C. Kałużny 

III 32 32 30 - - 2 - 2 - J. Łapiński 

1995/
96 

IV 34 34 34 - - - - - 34 M. Hudzik 

Razem 4 130 129 117 1 2 9 3 9 34  

I 32 31 29 - - 2 - 2 - B. Łucka 

II 33 31 26 - 3 - 3 - - A. Drzewiecka 

III 28 27 22 - 1 1 1 1 - M. Hudzik 

1996/
97 

IV 30 30 30 - - - - - 30 J. Łapiński 

Razem 4 123 119 107 - 4 3 4 3 30  

I 30 27 19 1 2 5 3 5 - B. Mazur 

II 35 34 23 1 3 7 4 7 - B. Łucka 

III 30 30 28 2 - - 2 - - A. Drzewiecka 

1997/
98 

IV 22 22 22 - - - - - 22 M. Hudzik 

Razem 4 117 113 92 4 5 12 9 12 22  

I 34 33 26 4 1 2 5 2 - M. Hudzik 

II 29 24 18 2 1 2 3 2 - B. Mazur 

III 26 26 25 - - 1 - 1 - B. Łucka 

1998/
99 

IV 28 28 28 - - - - - 28 A. Drzewiecka 

Razem 4 117 111 97 6 2 5 8 5 28  

I 31 31 18 2 2 9 4 9 - A. Szczur 

II 31 29 16 2 9 2 11 2 - M. Hudzik 

III 19 19 19 - - - - - - B. Mazur 

1999/
00 

IV 25 25 25 - - - - - 25 B. Łucka 

Razem 4 106 114 78 4 11 11 15 11 25  

I 32 29 21 2 3 3 5 3 - 
F. Kostecka – 
Polak 

II 17 17 15 2 - - 2 - - A. Szczur 

III 21 21 17 4 - - 4 - - J. Szostak 

2000/
01 

IV 19 19 19 - - - - - 19 B. Mazur 

Razem 4 89 86 72 8 3 3 11 3 19  

II 22 22 19 1 1 1 3 1 - D. Schabek 

III 16 15 15 - - - - - - D. Krucka 

2001/
02 

IV 21 21 21 - - - - - 21 M. Hudzik 

Razem 3 59 58 55 1 1 1 3 1 21  

     24 28 44 53 44 179  

 

 

   

                                                           

11
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 
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e)   Liceum Handlowe 

  Nowy rok szkolny 1993/94 był ważnym rokiem w historii Zespołu, bowiem 1 września 
otwarto piąty kierunek kształcenia na poziomie średniej szkoły zawodowej – specjalność: 
handel. Tym samym liczba oddziałów w szkołach średnich wzrosła do 18, w których kształciło 
się 523 uczniów, w tym: LE – 7 oddziałów, 187 uczniów, LZ – 2 oddziały, 56 uczniów, Tech. 
Żyw. Zbiorowego – 3 oddziały, 94 uczniów, TH – 5 oddziałów, 154 uczniów i Liceum 
Handlowe – 1 oddział, 32 uczniów.  
W pierwszym roku 4-letniego Liceum Handlowego w klasie pierwszej uczyło się 32 
absolwentów szkoły podstawowej. Świadectwa promocyjne do klasy drugiej z wyróżnieniem 
otrzymali: M. Gajewski, R. Kasica. Średnia ocen w klasie wyniosła – 3,5, sprawowanie: 
wzorowe – 11, bardzo dobre – 13, dobre – 4, nieodpowiednie – 1. Dalszy rozwój tej 
specjalności łączenie z wynikami klasyfikacji i promowania przedstawia tabela nr 23.  
  W następnym roku szkolnym w dwóch oddziałach liceum było 60 uczniów,                         
a świadectwa promocyjne z nagrodami otrzymali: M. Gajewski, R. Kasica. Średnia ocen: klasa 
I - 3,5, klasa II – 3,6. Oceny ze sprawowania:  
- klasa I: 4 – wzorowe, 8 – bardzo dobrych, 15 – dobrych, 6 – nieodpowiednich, 
- klasa II: 2 – wzorowe,  21 – bardzo dobrych, 3 – dobrych. 
  W roku szkolnym 1995/96 było już trzy oddziały, w których uczyło się 92 uczniów.        
W końcu roku szkolnego średnia ocen w klasach wyniosła: klasa I – 3,48, klasa II – 
2,9, klasa III – 3,4. Świadectwa promocyjne z nagrodami otrzymali:  
- klasa I: E. Wojtach, klasa II: A. Kłudka, M. Moczydłowska, klasa III: M. Gajewski, R. Kasica.  
  W nowym roku szkolnym 1996/97 najlepiej uczęszczali do szkoły uczniowie klasy 
pierwszej, gdzie frekwencja wyniosła 95%. Na końcowej radzie wyróżniono i nagrodzono 
uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce: 
- klasa I: A. Łyskawska, M. Fura,  
- klasa II: E. Wojtach, I. Trojan, 
- klasa III: M. Moczydłowska, A. Kłudka. 
Na 25 uczniów klasy IV szkołę ukończyło 24. Do matury przystąpiło 23, egzamin dojrzałości 
zdało 19. Za najlepsze wyniki na egzaminie wyróżniono: M. Brodkowską, M. Gajewskiego                    
i R. Kasicę.  
  Kulminacyjny rozwój LH przypadł na rok szkolny 1997/98, bowiem w tym czasie                   
w pięciu oddziałach uczyło się 139 uczniów – patrz tabela 23. Promocję do klasy następnej                             
z wyróżnieniem otrzymali:  
- klasa I: K. Szczęsna, J. Jurga, A. Rudzińska, 
- klasa II: M. Romaniec, S. Komoda,  
- klasa III: E. Wojtach, A. Wierzbicka, K. Mikulska, J. Lubarska, I. Trojan.  
Na 27 uczniów klasy IV wszyscy ukończyli szkołę. Najlepsze wyniki w nauce osiągnęli:                   
A. Kłudka, P. Smolczyńska, D Pajko. Do matury przystąpiło 20 uczniów a pomyślnie egzamin 
dojrzałości zdało 15. Najlepsze wyniki na egzaminie osiągnęła: A. Kłudka zdobywając 
świadectwo z czerwonym paskiem.  
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            Tabela nr 23 
  ZSZ – Liceum Handlowe 1993 - 200112 

Uczniów Klasyfikacja Wych. 
Rok Kl. Spec. 

IX VI 
Bez 

ndst. 
Z 1 

ndst. 
Z 2 

ndst. 
Z 3 

ndst. 
Popr. Poz. Absolw. 

 

1993/ 
94 

I LH 32 30 27 2 1 - 3 - - 
D. Krucka 

R: 1  32 30 27 2 1 - 3 - -  

I 33 33 31 2 - - 2 - - A. Kazana  1994/ 
95 II 

LH 
27 26 25 1 - - 1 - - D. Krucka 

R: 2  60 59 56 3 - - 3 - -  

I 34 32 29 - - 3 - 3 - A. Przytuła 

II 32 31 22 - 3 6 3 6 - A. Kazana  

1995/ 
96 

III 

LH 

26 26 25 - - 1 - 1 - D. Krucka 

R: 3  92 89 76 - 3 10 3 10 -  

I 32 30 26 - 1 3 1 3 - 
F. Kostecka 
– Polak 

II 35 33 33 - - - - - - G. Kopacka 

III 23 22 21 - - 1 - 1 - A. Przytuła 

1996/ 
97 

IV 

LH 

25 25 24 1 - - 1 - 24 D. Krucka 

R: 4  115 110 104 1 1 4 2 4 24  

I A 32 30 25 4 - 1 4 1 - A. Szczur 

I B 25 23 21 - - 2 - 2 - J. Szpytko 

II 26 26 22 1 2 - 3 - - F. Kostecka 
– Polak 

III 35 34 32 - 1 1 1 1 - G. Kopacka 

1997/ 
98 

IV 

LH 

21 21 21 - - - - - 21 A. Przytuła 

R: 5  139 134 121 5 3 4 8 4 21  

II A 27 25 25 - - - - - - A. Szczur 

II B 22 22 21 1 - - 1 - - J. Szpytko 

III 24 23 22 - - 1 - 1 - F. Kostecka 
– Polak 

1998/ 
99 

IV 

LH 

32 32 30 2 - - 2 - 30 G. Kopacka 

R: 4  105 102 98 3 - 1 3 1 30  

III A 25 25 14 7 3 1 10 1 - G. Kopacka 

III B 21 21 16 3 1 1 4 1 - J. Szpytko 

199/ 
00 

IV 

LH 

22 22 22 - - - - - 22 A. Kazana  

R: 3  68 68 52 10 4 2 14 2 22  

IV A 21 21 21 - - - - - 21 G. Kopacka 2000/ 
01 IV B 

LH 

19 19 19 - - - - - 19 M. Derech 

 2  40 40 40 - - - - - 40  

Razem      24 12 21 36 21 137  

   

Decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie od 1 września 1998 r. 
następuje wygaszanie kształcenia w LH, stąd też w roku szkolnym 1998/99 nie dokonano 

                                                           

12
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen.  
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naboru do klasy pierwszej. W czterech oddziałach uczyło się 105 uczniów, z czego 98 
otrzymało promocję. Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem otrzymali: K. Szczęsna – II A, 
M. Cyfka – II B, M. Fura, M. Romaniec, A. Idzikowska – III. Na 32 uczniów klasy IV szkołę 
ukończyło 30, do matury przystąpiło 28 uczniów. Świadectwa maturalne otrzymało                       
23 uczniów. Absolwentami, którzy zdobyli najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu zostały:                  
A. Wierzbicka, K Kosmacka, J. Lubarska.  
  W roku szkolnym 1999/00 w trzech oddziałach uczyło się 68 uczniów, z czego                     
52 otrzymało promocję. Najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu oraz świadectwa                             
z wyróżnieniem otrzymały:  
- klasa III A: K. Szczęsna, klasa III B: K. Kazimierczak, A. Rudnicka. 
W tym roku szkolnym wprowadzono nową skalę ocen ze sprawowania: wzorową, dobrą, 
poprawną i nieodpowiednią. Rada Pedagogiczna przyjęła nowe kryteria wystawiania ocen ze 
sprawowania według którch w klasie III A – 25 uczniów oceniono: wzorowych – 8, dobrych –                    
6, poprawnych – 6, nieodpowiednich – 5. W klasie IV B na 22 uczniów szkołę ukończyło 22. 
Klasa osiągnęła znakomitą średnią ocen – 4,3 przy frekwencji 94%. Do matury przystąpiło               
19 uczniów, a zdało egzamin dojrzałości 14. Absolwenci, którzy zdobyli najlepsze wyniki                  
w nauce i zachowaniu otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, a byli to: M. Fura, A. Idzikaska, 
M. Romaniec, S. Komoda.  
  Rok szkolny 2000/01 był ostatnim rokiem kształcenia młodzieży w LH. Ostatnie dwie 
klasy IV, w których uczyło się 40 uczniów ukończyły szkołę. Za najlepsze wyniki w nauce                   
i zachowaniu  świadectwa z nagrodami otrzymały: 
- klasa  IV A: K. Szczęsna, J. Jurga, A. Przygocka, 
- klasa  IV B: K. Kazimierczak, A. Rudzieńska. 
Do matury przystąpiło 40 uczniów, a egzamin dojrzałości zdało 24; IV A – 13, IV B – 11. 
Świadectwa dojrzałości z wyróżnieniem otrzymały: M. Drabik, J. Kubacka.  
  W ciągu ośmiu lat funkcjonowania Liceum Handolwego 137 absolwentów otrzymało 
dyplomy z tytułem – technik handlowiec.     

 f)   Policealne Studium Zawodowe 

  1 września 1990 r. otwarto w Zespole nowy kierunek kształcenia dla absolwentów 
szkół średnich: Policealne Studium Zawodowe specjalność – handel zagraniczny. Na pierwszy 
rok studium przyjęto 34 słuchaczy, którzy przede wszystkim mieszkali w Świnoujściu jak                         
i najbliższej okolicy. Opiekunem roku została M. Michalczak nauczycielka przedmiotów 
zawodowych. 25 marca 1991 r. na posiedzeniu RP rozliczono słuchaczy za obecność na 
zajęciach. Decyzją rady jednego słuchacza skreślono z listy za godziny nieobecności na 
zajęciach, a 13 otrzymało nagany z ostrzeżeniem. Pierwszy rok pomyślnie ukończyło 33 
słuchaczy, zdając egzaminy z: ekonomii, ekonomii handlu zagranicznego i rachunkowości.  
  Na drugim roku studium kontynuowało naukę 33 słuchaczy, którzy odbyli praktyki 
zawodowe w 16 zakładach pracy, w tym: 7 w Świnoujściu i pomyślnie zdali egzaminy 
końcowe z: prawoznawstwa, ekonomiki handlu zagranicznego, języków obcych i rozliczeń 
międzynarodowych. 29 maja 1992 r. na posiedzeniu rady 29 słuchaczy dopuszczono do 
egzaminów z przygotowania zawodowego. Egzamin odbył się w połowie czerwca, na którym 
wystawiono: 11 ocen bardzo dobrych, 7 dobrych i 11 dostatecznych. Wszyscy słuchacze 
ukończyli studium otrzymując dyplomy technika ekonomisty, specjalność handel 
zagraniczny.  
  1 września 1991 r. otwarto w Studium nową specjalność – Obsługa Ruchu 
Turystycznego, przeznaczoną dla absolwentów szkół średnich, a w szczególności 
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absolwentów liceów ogólnokształcących. Na pierwszy rok przyjęto 36 słuchaczy. Opiekunem 
została Halina Prokopiuk. 24 września 1991 r. RP przyjęła statut Studium. Pierwszy rok 
ukończyło 34 słuchaczy, zdając egzaminy z: żywienia człowieka, rachunkowości zawodowej                
z zasadami księgowości, ekonomiki i organizacji turystyki. Praktyki zawodowe odbyli 
słuchacze w 19 zakładach pracy, w tym 7 na terenie Świnoujścia. Najlepszymi słuchaczami po 
pierwszym roku zostali: M. Skrzypacz, W. Misiak, M. Wadyl.  
  W drugim roku studium 1992/93 naukę rozpoczęło 34 słuchaczy. Wykładowcami byli: 
G. Kopacka, R. Sobiech, D. Krucka, B. Albekier, A. Mielczarek, H. Prokopiuk, U. Grzela,                        
J. Śmiałkowska, Z. Olek. Praktyki zawodowe odbyli w 30 zakładach pracy, w tym                                
w Świnoujściu w: Biurze Podróży „Gromada”, „Almatur” i Nord – Pol „Wybrzeże”. 31 maja 
1993 r. Rada Pedagogiczna dopuściła 29 słuchaczy do egzaminów końcowych                                         
z przygotowania zawodowego. Egzamin przeprowadziła komisja w składzie: Teresa Kostecka 
– Polak – przewodnicząca, egzaminatorzy: Teresa Zygmanowska, Urszula Grzela oraz Janina 
Śmiałkowska.  
28 słuchaczy ukończyło studium otrzymując dyplomy technika obsługi ruchu turystycznego. 
Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali: I. Kowalska, J. Ludwiczak, W. Mazur, D. Miązko,                           
D. Świercz i A. Wieczorek.  

3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – ZSZ 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa od 1 września 1975 r. funkcjonowała jako część składowa 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Była to placówka przeznaczona dla absolwentów 8-klasowej 
szkoły podstawowej, którzy po 2-, 3-letnim okresie kształcenia podejmowali pracę 
zawodową, bądź kontynuowali naukę w 3-letnich technikach zgodnie z wybranym 
kierunkiem. Warunkiem uczęszczania do szkoły było podpisanie umowy z zakładem pracy               
o praktyczną naukę zawodu. Pomyślne zaliczenie praktyk zawodowzch warunkowało 
otrzymanie promocji do klasy następnej, bądź też ukończenie szkoły. Dużym 
zainteresowaniem młodzieży cieszyły się takie kierunki kształcenia jak: sprzedawca, kucharz, 
kelner, piekarz, masarz, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych. 
  Nieco inny charakter miała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca 
przeznaczona dla młodocianych pracowników, którzy po ukończeniu szkoły podstawowej                   
i 16 roku życia podejmowali pracę jako „młodociani pracownicy” i w ciągu dwóch dni 
tygodnia mieli obowiązek uczęszczania do szkoły. Praca i nauka, to warunek nierozłączny 
ukończenia szkoły. Ze względu na to, że oddziały dokształcające skupiały uczniów uczących 
się różnych zawodów, często nazywano je „wielozawodowymi”. Obie szkoły zawodowe tak 
zasadnicza szkoła zawodowa, jak i dokształcająca cieszyły się dużym zainteresowaniem 
młodzieży. Dziewczęta najczęściej wybierały takie zawody jak: sprzedawca, kelner, a chłopcy: 
mechanik pojazdów samochodowych, piekarz i masarz. Rynek pracy był bardzo chłonny                      
i absolwenci tych kierunków nie mieli problemu z pracą jako etatowi pracownicy najczęściej 
w tych zakładach, gdzie odbywali praktyczną naukę zawodu.  
  1 września 1975 r. szkoła zawodowa stała się częścią składową Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1. Nie miało to większego znaczenia, chociaż ułatwiało to organizację 
procesu dydaktyczno – wychowawczego, bowiem kadra pedagogiczna przestała być 
przypisana do poszczególnych typów szkół, a stała się pracownikami Zespołu. Tak więc, 
nauczyciele zostali zobowiązani do pracy tak w szkole średniej, zasadniczej zawodowej jak                    
i w Technikum Zawodowym dla Pracujących. 
  W pierwszym roku szkolnym funkcjonowania Zespołu, komisja rekrutacyjna dokonała 
naboru do pięciu klas pierwszych zasadniczej szkoły: dwie klasy sprzedawców, jedna kucharz 
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i dwie wielozawodowe. W sześciu klasach sprzedawców uczyło się 187 uczniów, z tego 137 
otrzymało promocję, w tym 56 ukończyło szkołę. Świadectwa ukończenia szkoły                                
z wyróżnieniem otrzymały: M. Serafin, G. Sosnowska, a S. Kiedos wyróżniono za zajęcie 
pierwszego miejsca w Wojewódzkim Konkursie na Najlepszego Sprzedawcę. W dwóch 
oddziałach: kucharz/kelner uczyło się 64 uczniów, z czego promocję otrzymało 44. W szkole 
dokształcającej były trzy oddziały, gdzie uczyło się 120 uczniów, z czego promowano 102. 
Dyplomy ukończenia szkoły otrzymało 39 uczniów. Za wyniki w nauce i zachowaniu 
wyróżniono: W. Zegadło, K. Hernas, S. Ciaś – patrz tabela 24.  
  Ze względu na ogromne przeciążenie i brak izb lekcyjnych w obiekcie, gdzie w pięciu 
oddziałach LE było 170 uczniów, w sześciu oddziałach LZ 192 uczniów i jedenastu oddziałach 
ZSZ 371 uczniów, razem w dwudziestu dwóch oddziałach uczyło się 742 uczniów. Dyrektor 
szkoły Cz. Nogal utworzył Filię Szkoły Dokształcającej w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 2                             
w Świnoujściu, do której przeniesiono oddziały wielozawodowe. Kierownikiem filii został 
Władysław Lech – dyrektor szkoły, a od 1 września 1976 r. obowiązki te pełniła Renata 
Mierzyńska. Filia funkcjonowała do 31 sierpnia 1979 r. W ciągu tych czterech lat, każdego 
roku szkolnego w dwóch oddziałach uczyło się od 70 do 93 uczniów. Ogromne przeciążenie 
występowało w klasach pierwszych, gdzie dokonywano naboru nawet ponad 50 uczniów do 
jednej klasy pierwszej. W tym czasie dyplomy ukończenia Zasadniczej Szkoły Dokształcającej 
otrzymało 106 absolwentów. Nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących byli 
nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2: J. Kabulak, M. Kirylczyk, A. Karczewicz, D. Janowicz,                
R. Mierzyńska. To pokolenie Siłaczek zasługuje na specjalne uznanie, bowiem akceptowało               
i bez większego sprzeciwu podejmowało się obowiązków pedagogicznych w warunkach 
niewyobrażalnie trudnych, kiedy brakowało miejsca na ewidencję uczniów w dziennikach,              
a w salach lekcyjnych nie tylko krzeseł  i ławek, ale  i powietrza.  
             

      

                                              Klasa III b sprzedawców w Poznaniu 
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W roku szkolnym 1976/77 w 9 oddziałąch uczyło się 297 uczniów w specjalnościach: 
sprzedawca – 90, kucharz – 78, wielozawodowa – 29. Świadectwa ukończenia szkoły 
otrzymało 107 uczniów, w tym: sprzedawców - 33, kucharzy – 16, zawody różne – 58. Szkołę     
z wyróżnieniem ukończyli:  
- klasa III sprzedawców, wych. J. Widawska: L. Cieciorowska, G. Klucznik, T. Pawłowska,                
    B. Szmaja, 
- klasa III kucharz, wych. N. Wit: B. Kieruzel, L  Janowska, 
- klasa  II wielozawodowa, wych. M. Garbicz: B. Maj, 
- klasa II wielozawodowa, filia, wych. R. Mierzyńska: B. Stolarek, B. Wójcik, J. Karczewicz,              
    K. Śremska. 
  W następnym roku szkolnym w 8 oddziałach i  dwóch specjalnościach uczyło się 250 
uczniów, z czego promocję otrzymało 212. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli: 
- klasa III A, wych. J. Jankowska, 33 absolwentów: M. Kupczyk, U. Koralewska,                                    
     J. Tomasiewicz,  
- klasa III B, wych. B. Szczepańska, 33 absolwentów: M. Halba, M. Witkowska, 
- klasa II A wielozawodowa, filia, 32 absolwentów: L. Furlepa, D. Rajtak, 
- klasa III kucharz, wych. D. Szewczyk, 18 absolwentów: U. Krokos, B. Bożek, D. Kołek.  

 

              

                                     Klasa III a sprzedawców na wycieczce szkolnej 

W roku szkolnym 1978/79 następuje dalsze zmniejszenie liczby oddziałów do 7 oraz 
uczniów do 205. W czterech oddziałach sprzedawców uczyło się 136 uczniów, w tym 69 
ukończyło szkołę. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: 
- klasa III A, wych. F. Kostecka – Polak, absolwentów 36: S. Wyżyk, E. Łazarko, 
- klasa III B, wych. A. Pyzik, absolwentów 33: Z. Ladzińska, U. Skowrońska. 
W trzech oddziałach specjalności kucharz uczyło się 69 uczniów, z tego 16 ukończyło szkołę,                 
a  świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:  
- klasa  III  kucharz, wych. T. Twardy: A. Kraus, J. Czasnowicz,. 
W dwóch oddziałach dokształcających uczyło się 93 uczniów, z tego ukończyło szkołę 41.           
W tym roku szkolnym Filię ze Szkoły Podstawowej nr 2 przeniesiono ponownie do obiektu 
przy ul. Niedziałkowskiego 2.  
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        Pasowanie na handlowca 

 1 września 1979 r. w 10 oddziałach uczyło się 277 uczniów w trzech specjalnościach: 
cztery oddziały sprzedawców – 119, trzy oddziały kucharzy – 78 uczniów, trzy oddziały 
dokształcające – 80 uczniów. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 78 absolwentów,                
a  najlepszymi zostali:  
- klasa III sprzedawców: J. Turkot, J. Cichowicz, M. Świderska, 
- klasa III kucharz: S. Tyluś, M. Walczyna, K. Sypniewska, 
- klasa II dokształcająca: E. Dzięcioł, M. Jachowicz, B. Kamińska, J. Kaczyńska. 
  W roku szkolnym 1980/81 rośnie liczba oddziałów do 12, w których uczyło się 291 
uczniów. W pięciu oddziałach sprzedawców było 125 uczniów, w trzech oddziałach kucharzy 
- 69 i czterech oddziałach wielozawodowych 97 uczniów. Promocję otrzymało 220, w tym 
świadectwa ukończenia szkoły 85. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli: 
- klasa III sprzedawców, wych. B. Albekier, 28 absolwentów: E. Krynicka, K. Fabrykiewicz,                  
   I. Kopytna,  
- klasa III A kucharz, wych. M. Karasińska, 18 absolwentów: W. Giergand, 
- klasa II A wielozawodowa, wych. I. Postulka, 20 absolwentów: K. Hyżowiecka, I. Skotnicka,  
- klasa II B wielozawodowa, wych. B. Szczepańska, 19 absolwentów: Z. Kwasiborska.                       
W następnym roku szkolnym w 13 oddziałach szkoły zawodowej uczyło się 329 uczniów,                         
z tego promocję otrzymało 280. W sześciu oddziałach w specjalności sprzedawca było   151 
uczniów, w trzech oddziałach kucharz uczyło się 76 uczniów oraz w czterech oddziałach 
wielozawodowych było 102 uczniów. Szkołę ukończyło 100 uczniów, a   - klasa III A 
sprzedawców, wych. T. Twardy, 20 absolwentów: D. Kolbus, M. Szafrańska, - klasa III B, 
wych. F. Kostecka – Polak, 23 absolwentów: M. Majewska, W. Wiśniewska, - klasa III kucharz, 
wych. Ł. Łozowska, 24 absolwentów: E. Admaowicz, D. Maksymow, -   klasa II A 
wielozawodowa, wych. B. Godala, 15 absolwentów: E. Karbowska, D. Łukaszewicz. 
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Pożegnanie absolwentów klas trzecich sprzedawców 31 stycznia 1980 r. 

W następnym roku szkolnym w 13 oddziałach szkoły zawodowej uczyło się 329 uczniów,               
z tego promocję otrzymało 280. W sześciu oddziałach w specjalności sprzedawca było 151 
uczniów, w trzech oddziałach kucharz uczyło się 76 uczniów oraz w czterech oddziałach 
wielozawodowych było 102 uczniów. Szkołę ukończyło 100 uczniów, a świadectwa                            
z wyróżnieniem i nagrodami otrzymali:  
- klasa III A sprzedawców, wych. T. Twardy, 20 absolwentów: D. Kolbus, M. Szafrańska, 
- klasa III B, wych. F. Kostecka – Polak, 23 absolwentów: M. Majewska, W. Wiśniewska, 
- klasa III kucharz, wych. Ł. Łozowska, 24 absolwentów: E. Admaowicz, D. Maksymow, 
-  klasa II A wielozawodowa, wych. B. Godala, 15 absolwentów: E. Karbowska,                                   
   D. Łukaszewicz, 
-  klasa II B wielozawodowa, wych. D. Bednarska, 18 absolwentów: G. Malinowska,                         
    M. Krynicka. 
  W roku szkolnym 1982/83 nastąpił dalszy wzrost oddziałów do 14 i uczniów do 355. 
W sześciu oddziałach sprzedawców uczyło się 150 uczniów, w trzech oddziałach kucharzy 
było 69, w czterech oddziałach wielozawodowych 108 i w nowootwartej klasie pierwszej 
piekarz 28 uczniów. W końcu roku szkolnego RP promowała 270 uczniów, w tym                             
54 absolwentów. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali: 
- klasa III A sprzedawców, wych. J. Szczęść, 17 absolwentów: D. Ścigała, R. Pers, 
- klasa III B sprzedawców, wych. A. Turajska, 18 absolwentów: E. Rzymska, B. Wiśniewska,              
G. Będkowska, M. Siekierska, 
-  klasa III kucharz, wych. D. Szewczyk, 19 absolwentów, brak wyróżnionych. 
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Pożegnanie absolwentów klas trzecich sprzedawców 28 stycznia 1983 r. 

W następnym roku szkolnym z powodu wydłużenia czasu nauki w oddziałach 
wielozawodowych do lat trzech liczba oddziałów wzrosła do 18, a uczniów do 408. W sześciu 
oddziałach sprzedawców uczyło się 152 uczniów, w trzech oddziałach kucharzy 64, w siedmiu 
oddziałach wielozawodowych 147 i w dwóch oddziałach piekarzy było 45 uczniów. W końcu 
roku szkolnego promowano 357 uczniów. W tym świadectwa ukończeniu szkoły otrzymało 
93. Najlepszymi absolwentami, wyróżnionymi przez  RP  zostali:  
- klasa III A sprzedawców, wych. M. Wit, 16 absolwentów: W. Mrozińska, I. Dorosz,                        
   S. Pawłowska, 
- klasa III B, wych. B. Szczepańska, 16 absolwentów: S. Kasprowicz, B. Błaszczyk, G. Liberda, 
  M.  Tarnowska,  I. Zwierzyńska, 
- klasa III kucharz, wych. M. Karasińska, 18 absolwentów: A. Niemczuka, M. Kałużna,                    
  P.  Łuniewski, 
- klasa III A wielozawodowa, wych. B. Albiekier, 22 absolwentów: D. Gemsa, A. Szymczak, 
- klasa III B wielozawodowa, wych. A. Przytuła, 21 absolwentów: M. Chaberska, E. Chaberska, 
  M. Tabor. 
  W roku szkolnym 1984/85 było 18 oddziałów, w których uczyło się 410, z czego 
promowano 364. W sześciu oddziałach sprzedawców uczyło się 146, a promocję otrzymało 
133, w trzech oddziałach kucharz uczyło się 73 uczniów, promowano 61, w sześciu 
oddziałach wielozawodowych było 123 uczniów, a promocję otrzymało 113, w trzech 
oddziałach piekarzy i piekarz/masarz uczyło się 68, a w promocję otrzymało 57. Na 118 
absolwentów  świadectwa z wyróżnieniem  i  nagrodami otrzymali: 
- klasa III A sprzedawców, wych. F. Kostecka – Polak, 22 absolwentów: G. Urbanek,                      
  R. Ochnio,  E.  Gosik,  
- klasa III sprzedawców, wych. D. Bednarska, 22 absolwentów: D. Szafrańska, M. Michalczuk, 
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B. Czarnowska, 
- klasa III kucharz, wych. M. Karasińska, 15 absolwentów: D. Żołendowski, R. Wierzbicki, 
- klasa III A wielozawodowa, wych. M. Tarnowska, 16 absolwentów: J. Kamińska,                           
   M. Marszałek, 
- klasa III B wielozawodowa, wych. A. Mielczarek, 18 absolwentów: M. Kluza, J. Salwin, 
- klasa III piekarz/ogrodnik, wych. A. Turajska, 25 absolwentów: J. Jurczuk, S. Stankiewicz. 
Spośród wszystkich absolwentów RP za najlepsze wyniki nagrodziła i wyróżniła: Jolantę 
Jurczuk – średnia ocen 4,66, sprawowanie wzorowe i Sławomira Stankiewicza – średnia ocen 
4,43 i sprawowanie wzorowe.  
  Organizacja zasadniczej szkoły w roku szkolnym 1985/86 została przedstawiona                    
w tabeli nr 24. Na 436 uczniów promocję otrzymało 385, w tym 114 uczniów ukończyło 
szkołę. Najlepszymi absolwentami szkoły zostali: 
- klasa III A sprzedawców, wych. S. Lipiec: B. Mazurek, M. Mencel, 
- klasa III B sprzedawców, wych. G. Flejta: D. Gołąbek, D. Jaworska, M. Juśkiewicz, 
- klasa III piekarz, wych. M. Hudzik: A. Koniuto, A. Podress,  
- klasa III kucharz, wych. D. Szewczyk: A. Czapski, K. Kaczorowski,  
- klasa III A wielozawodowa, wych. Ł. Łozowska: M. Cabel, 
- klasa III B wielozawodowa, wych. A. Pyzik: W. Borznow. 
Wadim Borznow – średnia ocen 4,75, Beata Mazurek – średnia ocen 4,55 i Agata Koniuto – 
średnia ocen 4,4, wszyscy otrzymali sprawowanie wzorowe i zostali wyróżnieni przez RP jako 
najlepsi absolwenci szkoły.  

                    
                        Klasa  IIIa  sprzedawców z wychowawczynią S. Lipiec 

W roku szkolnym 1986/87 w szkole było 18 oddziałów, gdzie uczyło się 444 uczniów,               
a w końcu roku szkolnego zostało sklasyfikowanych 396. Na 110 uczniów klas III świadectwa 
ukończenia szkoły otrzymało 107. Rada Pedagogiczna za najlepsze wyniki w nauce                           
i zachowaniu wyróżniła: 
- klasa III A sprzedawców, wych. A. Przytuła, 20 absolwentów: G. Boska, A. Ryszawa,                      
   E. Lewandowska, D. Jeleń, 
- klasa II B sprzedawców, wych. E. Łaszczuk, 17 absolwentów: E. Żołnieruk, B. Dąbrowska, 
- klasa III kucharz, wych. B. Albekier, 20 absolwentów: P. Babirecki, M. Frukacz, I. Badower, 
- klasa III piekarz/masarz, wych. A. Pyzik, 17 absolwentów: L. Labis, W. Zabłocki, 
- klasa III A wielozawodowa, wych. F. Kaluziński, 18 absolwentów: R. Gaweł, P. Sołtyk,                   
A. Sobierajski, 
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- klasa III B wielozawodowa, wych. St. Wrzesień, 15 absolwentów: L. Kołba. 
22 czerwca 1987 r. RP dokonała oceny pracy dydaktyczno – wychowawczym w pionie 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Najlepszymi uczniami zostali:  
- I miejsce – Mariusz Żurawski – średnia ocen 5,0, klasa II A wielozawodowa, 
- II miejsce – Jacek Idzior – średnia ocen 5,0, klasa II B wielozawodowa, 
- III miejsce – Sebastian Sidorowicz – średnia ocen 4,7, klasa III kucharz. 
Wszyscy trzej otrzymali wzorowe oceny z zachowania. Najlepsze wyniki w nauce uzyskały 
klasy: klasa II piekarz/masarz, wych. E. Bruch, średnia ocen 3,55, klasa II A sprzedawców, 
wych. T. Twardy, średnia ocen 3,52 i klasa II A wielozawodowa, wych. S. Lipiec, średnia ocen 
3,51. 
  Największy rozwój szkoły nastąpił 1987/88, bowiem liczba oddziałów wzrosła do 20, 
w których uczyło się 510 uczniów. W końcu roku promocję otrzymało 449 uczniów, do 
egzaminów poprawkowych dopuszczono 17, 18 pozostało w tej samej klasie, a 26 
zrezygnowało z nauki w ciągu roku. Za osiągnięte wyniki w nauce i zachowaniu wyróżniono: 
A. Sołtyk, J. Mieleszkiewicz, E. Starosta. Najlepsze wyniki w nauce osiągnęła klasa II A 
sprzedawców, średnia ocen 3,6, a najlepiej uczęszczali do szkoły uczniowie klasy I kucharz – 
95,5%. Szkołę ukończyło 137 uczniów, w tym: 51 sprzedawców, 26 kucharzy, 44 zawody 
różne i 16 piekarz/masarz. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali:  
- klasa III A  sprzedawców, wych. T. Twardy: B. Brożyńska, J. Małecka, E. Dunajko,  
- klasa III B sprzedawców, wych. M. Tarnowska: E. Suchmoska, 
- klasa III kucharz, wych. M. Karasińska: J. Zieliński, P. Dunajko, E. Sidorowicz, 
- klasa III piekarz/masarz, wych. E. Bruch: A. Popławska, E. Kopania, 
- klasa III A wielozawodowa, wych. S. Lipiec: M. Żurawski, E. Boksa, 
- klasa III B  wielozawodowa, wych. A Przytuła: J. Idzior. 
   

          Klasa III b sprzedawców na wycieczce w Warszawie 1988 r. pod opieką T. Lipca 
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W następnym roku szkolnym w 18 oddziałach uczyło się 440 uczniów, a w skońcu roku 
promocję otrzymało 389. Najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu osiągnęli: Ida Jagodzińska – 
średnia ocen 4,5, Marzena Juran – średnia ocen 4,5, Anna Cedro – średnia ocen 4,25. Szkołę 
ukończyło 117 uczniów, z tego 50 sprzedawców, 15 aparatowy – przetwórstwa mięsa,                      
25 kucharzy, 12 zawody różne i 15 - masarz. Świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem 
otrzymali: 
- klasa III A sprzedawców, wych J. Szczęść: M. Olejnik, A. Kowalczyk, J. Kowalewska, 
- klasa III B, wych. T. Kostecka – Polak: A. Książek, W. Bałabajek, 
- klasa III aparatowy – przetwórstwa mięsa, wych. D. Bednarska: J. Mieleszkiewicz,  
- klasa III kucharz, wych. D. Szewczyk: A. Sołtyk, A. Glinkowski, D. Ledzińska, 
- klasa III fryzjer, wych. R. Stankiewicz: B. Stańczuk, 
- klasa III fryzjer/malarz, wych. W. Siedzielnik: K. Ciryt, J. Gieczańska. 
Anna Sołtysik została najlepszą uczennicą w pionie Zasadniczej Szkoły Zawodowej uzyskując 
średnią 4,6 i wzorowe zachowanie.  
  W roku szkolnym 1989/90 następuje spadek oddziałów do 17, w których uczyło się 
448 uczniów. W końcu roku promocję otrzymało 385. Świadectwa z wyróżnieniem za 
najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu otrzymali: Edyta Jeleń – średnia ocen 4,63, Agnieszka 
Łukaszewicz – średnia ocen 4,66 i Anna Leszczyńska – średnia ocen 4,3. Świadectwa 
ukończenia szkoły otrzymało 140 uczniów, z czego: 46 sprzedawców, 27 kucharzy,                          
12 kolejarzy, 12 masarzy, 14 fryzjerów, 10 mechaników i 19 zawody różne.  
Rada Pedagogiczna za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie wyróżniła: 
- klasa  III  A sprzedawców, wych. J. Łapiński: A. Baranek, A. Zakrzewska, 
- klasa III B sprzedawców, wych. J. Widawska: B. Szambela, W. Świderska, I. Piwowarek, 
- klasa III C sprzedawców, wych. T. Twardy: K. Bartosik, J. Ćwiartka, E. Łukaszewicz, 
- klasa  III  fryzjer/mechanik, wych. A. Stoińska: I. Jagodzińska, E. Starska, 
- klasa  III  kolejarz/masarz,  wych. St. Wrzesień: A. Cedro, 
- klasa  III kucharz, wych. R. Palus: K. Konarska, J. Kowal, M. Matyjaszczyk. 
  Ilość oddziałów, uczniów i absolwentów w roku szkolnym 1991/92 obrazuje tabela 
24. W tym roku promocję otrzymało 417 uczniów. Szkołę ukończyło 103 uczniów. 
Najlepszymi absolwentami zostali: 
-  klasa  III  A sprzedawców, wych. M. Tarnowska: A. Leszczyńska, A. Łukaszewicz, 
-  klasa  III  B  sprzedawców,  wych.  I. Dominiak:  K.  Dolecka,  R.  Nowak, 
-  klasa  III  kucharz,  wych.  R.  Palus:  A.  Nurkowski,  P.  Zięcina, 
-  klasa  III  piekarz/masarz,  wych.  J.  Bolimowski:  J.  Wojtyna. 
Najlepsze wyniki w nauce osiągnęła klasa III A sprzedawców uzyskując średnią ocen 4,07,            
a najlepszą uczennicą została Edyta Jeleń ze średnią ocen 5,0 i wzorowym sprawowaniem.  
  W roku szkolnym 1991/92 w 18 oddziałach uczyło się 472 uczniów, z czego 378 
otrzymało promocję. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 128 uczniów, w tym: 
sprzedawcy – 46, fryzjer/kucharz – 24, kucharz – 26, zawody różne – 32. RP za najlepsze 
wyniki w nauce i zachowaniu wyróżniła: 
- klasa   III   A sprzedawców, wych. F. Kostecka – Polak: A. Górską, A. Andrzejczyk, 
- klasa   III   B  sprzedawców,  wych.  J.  Szczęść:  L.  Jackowiak, 
- klasa   III   fryzjer/kucharz, wych. B. Albekier: E. Jeleń, W. Ekiert, W. Paduch, 
- klasa   III   kucharz,  wych.  D.  Szewczyk:  D.  Frelich,  A.  Markowska. 
Najlepsze wyniki w nauce osiągnęła klasa III kucharz – średnia ocen 3,88. Najlepszymi 
uczniami w pionie zasadniczej szkoły zostali: Edyta Jeleń – średnia ocen 5,0 i Krzysztof Anyż – 
średnia ocen 4,88.  
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  W następnym roku szkolnym w 16 oddziałach uczyło się 434 uczniów                                    
w  następujących specjalnościach: 
-  6  oddziałów  wielozawodowych  –  154  uczniów, 
-  4  oddziały  kucharz  –  108  uczniów, 
-  2  oddziały  sprzedawców  –  51  uczniów, 
-  2  oddziały  mechanik/stolarz  –  61  uczniów, 
-  po jednym oddziale: fryzjer – 25 uczniów i fryzjer/sprzedawca – 35 uczniów. 
Promocję otrzymało 412 uczniów, w tym 141 uczniów ukończyło szkołę.  
  W roku szkolnym 1993/94 w 15 oddziałach uczyło się 426 uczniów, z czego promocję 
otrzymało 387. Szkołę ukończyło 107 uczniów: 23 kucharzy, 25 sprzedawców, 23 fryzjerów, 
36 zawody różne. Dyplomy ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali: T. Zieniewicz,                    
S.  Fina,  A. Korcz, M. Chojnowska, R. Skrzypczak i J. Czyż.  
  W następnym roku szkolnym w 15 oddziałach uczyło się 445 uczniów, z czego 
promowano 388. Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 134, w tym: 30 kucharzy,                         
32 fryzjer/sprzedawca, 27 mechanik/stolarz, 45 zawody różne. Świadectwa z wyróżnieniem                  
i nagrodami otrzymali:  
-  klasa  III  kucharz,  wych.  D.  Szewczyk:  S.  Słotwiński,  R.  Podolak, 
-  klasa  III  fryzjer/sprzedawca,  E.  Deląg: M.  Rittaler,  M.  Łysiak,  
-  klasa  III  mechanik/stolarz,  wych.  J. Bolimowski: M. Halba, A. Grobelny, 
-  klasa  III  A wielozawodowa, wych. E. Deląg:  P. Białek, 
-  klasa III B wielozawodowa, wych. I. Dominiak: M. Podgórska, E. Marcinkiewicz. 
 Ilość oddziałów i absolwentów w roku szkolnym 1995/96 obrazuje tabela nr 24.  
  W roku szkolnym 1996/97 w 14 oddziałach uczyło 393 uczniów, z czego promowano 
343 uczniów. Młodzież uczyła  się  w specjalnościach:  
- 7 oddziałów wielozawodowych – 191, 
- 3 oddziały kucharzy – 80,  
- 3 oddziały sprzedawców – 93, 
- 1 oddział fryzjer/mechanik – 29. 
Szkołę ukończyło 121 uczniów, w tym: zawody różne – 42, kucharzy – 23, sprzedawców – 28, 
fryzjer/mechanik – 28. Świadectwa ukończenia szkoły wyróżnienie otrzymali: 
-  klasa  III  kucharz,  wych.  K.  Radomski:  K.  Baranowski,  
- klasa III sprzedawców, wych. A. Szczur: A. Nałęcz, A. Rumiankowska, A. Tomaszewska, 
-  klasa  III fryzjer/mechanik, wych. J. Bolimowski: A. Bohdanowicz, M. Ziółkowska,                              
    K. Kaczmarek. 
  W następnym roku szkolnym w 12 oddziałach uczyło się 360 uczniów, z czego 
promocję otrzymało 310. Szkołę ukończyło 98 uczniów, a świadectwa z wyróżnieniem 
otrzymali: 
-  klasa  III  sprzedawców,  wych.  A.  Drzewiecka:  A.  Siemko,  E.  Jezierska,  
-  klasa  III  kucharz,  wych.  D.  Schabek:  T.  Barszcz,  O.  Wardyński. 
  W roku szkolnym 1998/99 w 12 oddziałach uczyło się 341 uczniów, a promocję 
otrzymało  300.  Młodzież  uczyła się w specjalnościach:  
-  sprzedawca,  3  oddziały  –  83  uczniów, 
-  kucharz,  3  oddziały  –  78  uczniów, 
-  zawody  różne,  5  oddziałów  –  152  uczniów, 
-  fryzjer/mechanik,  1  oddział – 28 uczniów. 
Szkołę ukończyło 103 uczniów, w tym: 21 sprzedawców, 23 kucharzy, 59 zawody różne. 
Najlepszymi absolwentami zostali:  
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-  klasa III sprzedawców, wych. F. Kostecka – Polak: K. Chomań, S. Rumiankowska, 
-  klasa  III  kucharz,  wych.  M.  Chudzik:  G.  Masojć,  A.  Kindela. 
W następnym roku szkolnym uczyło się 311 uczniów w 12 oddziałach, w tym:  
-  sprzedawca,  3  oddziały  –  86  uczniów, 
-  kucharz,  3  oddziały  –  65  uczniów, 
-  zawody  różne,  5  oddziałów  –  135  uczniów, 
-  fryzjer/mechanik,  1  oddział  –  25  uczniów.  
Szkołę ukończyło: 29 sprzedawców, 20 kucharzy, 24 fryzjer/mechanik i 25 zawody różne. 
Najlepszymi  absolwentami  zostali: 
-  klasa III sprzedawców, wych. I. Szostak: J. Sapińska, L. Senderska, R. Siemko, M. Nowotko, 
-  klasa  III  kucharz,  wych.  D.  Schabek:  J.  Kmietczyk,  M.  Stec, 
-  klasa  III  fryzjer/mechanik,  wych.  J.  Bolimowski:  H.  Kędzierska. 
  W roku szkolnym 2000/01 było 254 uczniów. W końcu roku promocję otrzymało 229 
uczniów, w tym 91 ukończyło szkołę. Najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu osiągnęli: 
- klasa III sprzedawców, wych. F. Polak – Kostecka: W. Gajewska, D. Gorzejewska,  
-  klasa   III  kucharz,  wych.  B.  Łucka:  P.  Michnowicz. 
  Organizacje szkoły zawodowej w 2001/02 obrazuje tabela nr 24. Ten rok szkolny jest 
rokiem wyjątkowym bowiem reforma systemu oświaty i utworzenie gimnazjów 
spowodowały, że nie było naboru do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych. 
Świadectwa ukończenia szkoły otrzymało 74 uczniów, z tego: zawody różne – 37, sprzedawca 
- 19,  kucharzy  –  18.  Świadectwa  z  wyróżnieniem  otrzymali: 
- klasa  III  kucharz, wych. B Łucka: M. Jankowska,  
- klasa  III  A zawody  różne, wych. M. Dobek: P. Błaszkiewicz, M. Nitka, 
- klasa  III  B,  zawody  różne,  wych.  J.  Deląg:  Ł.  Kołodziejczyk, 
- klasa III sprzedawców, wych. A. Drzewiecka: E. Sapińska, A. Bogdanowicz, B. Jędrzejczak,                 
   Ż. Kuczyńska, K. Łukasiewicz. 
  W następstwie reformy oświatowej Rada Miasta Świnoujścia na podstawie ustawy                     
z dnia 8 stycznia 199913 podjęła Uchwałę nr LXII w dniu 21 lutego 2002 r. w sprawie 
wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miasta Świnoujścia dotyczącej ustalenia planu sieci 
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w której zlikwidowała od 1 września 2002 r. 
kształcenie na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w Zespole Szkół przy                                      
ul. Niedziałkowskiego 2. Pozostałe trzy oddziały klas III: sprzedawcy – 17 uczniów i zawody 
różne – 41 uczniów, decyzją Rady Miasta zostały przeniesione do Zespołu Szkół Rybołówstwa 
Morskiego przy ul. Sołtana 2. W okresie funkcjonowania ZSZ nr 1 w latach 1975 – 2002 
dyplomy ukończenia szkoły otrzymało 2885 absolwentów, w tym 970 sprzedawców, 583 
kucharzy i 1291 zawody różne oraz 41 rzemiosła artystyczne.  
  Po 41 latach funkcjonowania tej placówki (1963 – 2002), która wykształciła 3961 
robotników wykwalifikowanych na poziomie zasadniczej szkoły, w tym 1431 sprzedawców, 
831 kucharzy, 41 rzemiosła artystyczne oraz 1658 zawody różne (kelner, fryzjer, masarz, 
piekarz, mechanik pojazdów samochodowych, malarz budowlany, kolejarz, stolarz, ogrodnik 
terenów zieleni, cukiernik) w bardzo trudnych warunkach lokalowych, przy ogromnym 
nakładzie pracy nauczycieli, instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zakładów pracy, 
Uchwałą Rady Miasta została zlikwidowana.  

                                                           

13
 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U nr 12, poz. 96 z 

2000 r.). 
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  Tabela nr 24 
  ZSZ – Zasadnicza Szkoła Zawodowa14   

1975/76 1985/86 1990/91 1995/96 2001/02 
Spec-

jalność  oddz. ucz. 
ab-

solw. 
oddz. ucz. 

ab-     
  solw. 

   oddz. ucz. 
ab-

solw. 
od-
dz. 

ucz. 
ab-  

  solw. 
od-
dz. 

  ucz. 
ab-

solw. 

Sprzed. 6 187 56 6 146 44 5 131 45 3 89 25 2 38 19 

Kucharz 1 42 - 3 82 23 4 110 23 3 80 27 1 20 18 

Kucharz
/ kelner 

1 22 - - - - - - - - - - - - - 

Piekarz - - - 1 14 11 - - - - - - - - - 

Piekarz/ 
masarz 

- - - 2 46 - 1 9 8 - - - - - - 

Fryzjer/ 
stolarz 

- - - - - - 1 30 - - - - - - - 

Fryzjer/ 
kelner 

- - - - - - 1 26 - - - - - - - 

Fryzjer/ 
mech. 

- - - - - - - - - 1 30 - - - - 

Stolarz/ 
mech. 

- - - - - - 1 21 - - - - - - - 

Wielo-
zaw. 

3 120 39 6 148 36 1 97 27 5 126 40 4 79 37 

 11 371 95 18 436 114 14 424 103 12 325 92 7 
13
7 

74 

 

  4. Biblioteka 

  Biblioteka szkolna była częścią struktury organizacyjnej szkoły, komórką powołaną do 
gromadzenia i udostępniania księgozbioru oraz obsługi czytelniczej uczniów i nauczycieli. 
Pełniła rolę centrum informacyjnego, pomagała w uczeniu się i umożliwiała dotarcie do 
poszukiwanych materiałów. Kształtowała też u uczniów, umiejętności korzystania                               
z katalogów oraz kompendiów wiedzy. Była również miejscem spotkań uczniów                                    
z rówieśnikami z innych klas jak i szkół. Młodzież chętnie i często odwiedzała bibliotekę, 
korzystała z rady oraz pomocy nauczycielek bibliotekarek.  
  Podstawowym zadaniem i funkcją biblioteki było gromadzenie i udostępnianie 
księgozbioru. Na ten cel każdego roku szkoła przeznaczała dość pokaźne środki. Kierowniczka 
księgarni przy pl. Słowiańskim R. Tomaszewska systematycznie odkładała nowości 
wydawnicze bądź wznowienia, które raz w miesiącu, według uznania bibliotekarek były 
kupowane przez szkołę. Sprzyjała temu dobra sytuacja lokalowa, bowiem z chwilą 
przeniesienia biblioteki do internatu i przeznaczenia na ten cel 4 pomieszczeń, w pełni 
gwarantowało to powierzchnię magazynowania i udostępniania księgozbioru. Dla 
zilustrowania tego problemu warto przytoczyć dane ze sprawozdania bibliotekarek na 
zespole kierowniczym czy RP. W roku szkolnym 1976/77 księgozbiór liczył ok. 20 tysięcy 
woluminów. Natomiast w Latach 1978/79 – 27117, 1982/83 – 31500, 1985/86 – 33528, 
1988/89 – 37000, 1992/93 – 36427, 1995/96 – 36888, 1998/99 – 33985, 2001/02 – 27041. 
Największy wzrost księgozbioru nastąpił w latach 1977 – 1989, kiedy pracą biblioteki 
kierowała B. Chłapowska, a dyrektorem był T. Lipiec. Ponad 16 tysięcy zakupionych książek    

                                                           

14
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 
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w przeciągu 12 lat, to ogrom pracy bibliotekarek, bowiem wymagało to wpisania do księgi 
inwentarzowej oraz sporządzenia dwóch katalogów: alfabetycznego i rzeczowego. 
Obowiązkom tym sprostały z wyróżnieniem: B. Chłapowska, J. Nowicka i J. Widawska.  
  Od 1997 r. następuje systematyczne zmniejszanie się księgozbioru bibliotecznego. 
Jest to wynikiem braku środków finansowych na nowe zakupy oraz masowe wycofywanie 
książek z obiegu czytelniczego. W roku szkolnym 1991/92 spisano z księgi inwentarzowej 741 
książek, 1997/98 – 1129, w 1998/99 – 1683, a w roku szkolnym 2001/02 aż 6311 książek.  
  Rozwijanie czytelnictwa i umiejętności korzystania z literatury popularnonaukowej 
oraz kompendiów wiedzy było ważnym zadaniem bibliotekarek oraz nauczycieli 
przedmiotów ogólnokształcących, ścisłych jak i zawodowych. Troska wychowawców 
klasowych o rozwój czytelnictwa była zadaniem podstawowym w każdym roku szkolnym,                 
a konkursy czytelnicze motywowały uczniów do walki o jak najwyższą lokatę w rankingu               
o najlepiej czytającą klasę. Sukcesem pracy wychowawczej szkoły, było skłonienie prawie 
wszystkich uczniów do korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej.  
  Znaczącą rolę w tym zakresie spełniał aktyw biblioteczny, który poprzez swoich 
łączników klasowych, na bieżąco informował wychowawców o stanie czytelnictwa                          
w poszczególnych oddziałach. Nie sposób też przecenić lekcji bibliotecznych prowadzonych 
najczęściej przez bibliotekarki, które nie tylko skutkowały wzrostem czytelnictwa, ale też 
poszerzały wiedzę o książce i możliwościach jej wykorzystania. Na szczególną uwagę 
zasługują lekcje z klasami pierwszymi, bowiem wprowadzały one nowoprzyjętych uczniów na 
czytelników biblioteki szkolnej oraz zapoznawały z regulaminem korzystania z księgozbioru. 
Ponad to bogaty księgozbiór o zróżnicowanej tematyce w pełni zaspokajał zainteresowania 
młodzieży. 
  Czytelnikami była młodzież tak szkoły średniej jak i zawodowej, która prawie w całości 
korzystała z biblioteki oraz słuchacze kierunków szkoły dla pracujących. Z księgozbioru 
korzystali nauczyciele i pracownicy szkoły oraz absolwenci. Biblioteka była czynna cały 
tydzień,  a dwa razy w tygodniu do godziny 18.  
  Ilość czytelników i wypożyczeń może tylko potwierdzać, jak dużym zainteresowaniem 
cieszyła się książnica szkolna. W roku szkolnym 1976/77 karty czytelnika miało 707 uczniów,  
a najwięcej książek przeczytanych uczniowie klasy I LE i I kucharz. W roku szkolnym 1983/84 
biblioteka odnotowała 5551 wypożyczeń, a z księgozbioru korzystało 712 czytelników.  

  

Uczestnicy konkursu o II wojnie światowej 
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W roku szkolnym 1990/91 biblioteka dziennie wypożyczała średnio 60,5 książki,                        
a czytelników było zapisanych 791 w tym 60 nauczycieli i pracowników szkoły. Największą 
liczbę wypożyczeń odnotowano w roku szkolnym 1993/94 – 5606, a najlepiej czytającymi 
klasami były: III A LE – 24,96 książki na ucznia, klasa III B TH – 14,4 książki na ucznia, klasa IV 
B TH – 13,3 książki na ucznia. Najwięcej książek przeczytała W. Tondel, uczennica II A TH – 74 
książki w ciągu roku szkolnego. W roku szkolnym 1999/00 wypożyczono 4429 książek,                      
a K. Sawicka uczennica klasy III A LE przeczytała 41 książek. W bibliotece zapisanych było 706 
czytelników. W ostatnim roku funkcjonowania Zespołu 2001/02 wypożyczono średnio 
dziennie 22 książki. W tym roku księgozbiór biblioteki z powodu braku pieniędzy nie 
powiększył się ani o jedną książkę. 
             Przy bibliotece od samego początku aktywnie działały: Aktyw Biblioteczny i Koło 
Miłośników Książki. Pod nadzorem i opieką bibliotekarek, każdego roku skupiały po 16,                   
20 uczniów, którzy angażowali się w realizację statutowych działań biblioteki oraz 
współorganizowali kursy, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy i wieczornice. Szczególną 
rolę odgrywał Aktyw Biblioteczny, który wraz z łącznikami, wybieranym przewodniczącym 
oraz opieką B. Chłapowskiej, J. Widawskiej, A. Braun, L. Czapskiej był animatorem rozwijania 
i propagowania czytelnictwa. Wśród przewodniczących Aktywu Bibliotecznego na szczególne 
wyróżnienie i uznanie zasługują m.in.: H. Kamińska, E. Sobolewska, B. Krynicka.  
  Jedną z ulubionych form wyszukiwania i eksponowania talentów oraz wiedzy uczniów 
były liczne konkursy. W 1980 r. reprezentacja biblioteki Zespołu Szkół spotkała się                              
z reprezentacją biblioteki Zespołu Szkół Rybołówstwa Morskiego w konkursie 
zorganizowanym pod hasłem „Grzeczność na co dzień”. 19 kwietnia 1983 r. spotkały się 
reprezentacje biblioteki i samorządu szkolnego, a przedmiotem zmagań było piękne hasło 
„Obycie umila życie”. Komisja w składzie: T. Lipiec, J. Jankowska, J. Widawska po zaciętej 
walce przyznała palmę pierwszeństwa drużynie samorządu szkolnego, w składzie: K. Kryczko, 
B. Fiedukiewicz, G. Hawrasz, B. Cieślak i A. Sobolewska. W tym roku Aktyw Biblioteczny i Koło 
Literackie, 2 października, przeprowadziły konkurs wiedzy o II wojnie światowej oraz życiu                    
i twórczości Pawlikowskiej. W loży ekspertów zasiedli: B. Chłapowska, J. Jankowska,                                
H. Siewko, Widawska na czele z dyrektorem szkoły T. Lipcem.  
                                                                                        

                            

                  Członkowie Koła Miłośników Książki z opiekunką B. Chłapowską 
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Prawie każdego roku biblioteka przy współudziale nauczycieli j. polskiego  
przeprowadzała eliminacje do Ogólnokrajowego Konkursu Recytatorskiego. Zwycięzcy tych 
eliminacji reprezentowali szkołę w eliminacjach rejonowych, a często też byli typowani do 
eliminacji wojewódzkich. Największe laury w tych konkursach zdobywały: B. Cieślak,                        
B. Kapuścińska, B. Wasiak, S. Gadomska, M. Serkis, A. Stec i E. Dawlewicz.  
  Ciekawą i dość popularną formą prezentowania najnowszej literatury były spotkania    
z pisarzami. 23 kwietnia 1980 r., takie spotkanie odbyło się z Ireneuszem Gwidonem – 
Kamińskim, który w kronice biblioteki zapisał: „Abyście pamiętali, drodzy, że najlepszym 
przyjacielem w życiu jest dobra książka”15. Rok później odbyło się spotkanie ze świnoujską 
autorką wielu wierszy o tematyce morskiej, Anną Beatą Chodorowską. Młodzież na tym 
spotkaniu prezentowała jej wybrane wiersze, a autorka na zakończenie spotkania w kronice 
pisała: „Dla młodzieży z Koła Miłośników Książki Zespołu Szkół Zawodowych – przekazuję 
wyrazy serdecznej życzliwości i życzenia, aby zawsze pozostali wrażliwi na słowo poetyckie               
i ludzkie wzruszenia”16. 4 maja 1983 r. odbyło się spotkanie z pisarzem Jerzym 
Grzymkowskim, który wtajemniczał młodzież w arkana sztuki pisarskiej, a swoje odczucia                  
i oceny tego spotkania tak puentował: „Było bardzo sympatycznie, miło i swojsko. Aż mi 
się serce kraje, że nie mogę tu zostać dłużej”17.  

 

                           Uczestnicy Konkursu Recytatorskiego w 1985 r. 

Zorganizowany 4 listopada 1985 r. „Wieczór spotkań z ciekawymi ludźmi”, był 
wyjątkowo udany, bowiem młodzież zaprosiła nauczycieli zespołu, którzy przepracowali w tej 
szkole ponad 20 lat. Na tym spotkaniu Jadwiga Ilecka, Teresa Twardy, Danuta Szewczyk                       
i Barbara Szczepańska przybliżały młodzieży historię tej placówki oraz barwnie komentowały 
epizody swojej pracy pedagogicznej. Musiały też odpowiadać na wiele pytań.  
   

                                                           

15
 Kronika biblioteki tom I, rok szkolny 1982/83. 

16
 Kronika biblioteki op. cit. 

17
 Kronika biblioteki op. cit. 
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W bibliotece organizowano też spotkania z młodzieżą krajów ościennych. W 1978 r. 
odbyło się takie spotkanie z młodzieżą duńską, a w 1987 r. z młodzieżą 
z Niemieckiej Republiki Demokratycznej.   

 

                                         

Spotkanie Aktywu Bibliotecznego Zespołu Szkół Zawodowych i Zespołu Szkół 
Rybołówstwa Morskiego – patrz wspomnienia T. Twardy 

Jedną z form bliskiej współpracy biblioteki z Zespołem Szkół Rybołówstwa Morskiego, 
były spotkania Aktywów Bibliotecznych. Na tych spotkaniach nie tylko debatowano                              
o problemach zawodowych, ale zawiązywały się bliskie znajomości i przyjaźnie w atmosferze 
zabawy i rozrywki. 
  Wystawy organizowane przez Aktyw Biblioteczny i Koło Miłośników Książki cieszyły 
się dużym zainteresowaniem i spełniały określone cele. Wprawdzie wymagały one dużego 
nakładu pracy, tak w trakcie ich przygotowywania jak i eksponowania, to dzięki wsparciu                   
i pomocy dyrekcji, nauczycieli oraz bibliotekarzy zawsze osiągały zamierzone cele.                          
W kwietniu 1978 r. w świetlicy internatu zorganizowano wystawę „Morze w literaturze”. 
Wystawę tę zwiedziła młodzież duńska. W grudniu 1979 r. M. Lewandowska i L. Rogowska, 
M. Tkacz i J. Czajka zorganizowały wystawę książek dla rodziców, którzy wzięli udział                        
w spotkaniu z zespołem wychowawczym internatu. W październiku 1980 r. odbyły się dwie 
wystawy; wystawa prac malarskich Wojciecha Węska – ucznia klasy IV B LZ oraz wystawa 
polskich laureatów nagrody Nobla. Organizowano też wystawy poświęcone życiu i twórczości 
pisarzy: w 1984 r. – Józefa Conrada a w 1987 r. – Ignacego Kraszewskiego oraz Ildefonsa 
Gałczyńskiego. 14 maja 1985 r. biblioteka i koło LOP zorganizowały wystawę książek                          
o tematyce przyrodniczej. Uczennica klasy I A sprzedawców E. Dunajko, przygotowała                     
20 maja 1986 r. wystawę okolicznościową pt. ”Dzień matki i dziecka”.  
  Dość liczne grono młodzieży skupione w kołach Aktywu Bibliotecznego, Żywego 
Słowa czy Kole Miłośników Książki zasługiwało za ofiarną pracę na wyróżnienie i nagrody. 
Opiekunowie tych kół organizowali wyjazdy do teatru oraz różne wycieczki. Ta forma 
spędzania wolnego czasu nie tylko miała walory poznawcze, ale była też nagrodą                                   
i wyróżnieniem za pracę na rzecz rozwijania czytelnictwa. 30 maja 1979 r. odbyła się 
autokarowa wycieczka do Szczecina. Młodzież zwiedziła Muzeum Sztuki, Muzeum Morskie 
oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. St. Staszica. 8 maja 1981 r. Aktyw Biblioteczny, 
członkowie Koła Miłośników Książki zwiedzili Koszalin, a 5 czerwca tegoż roku byli                                
w Kołobrzegu. 20 października 1982 r. odbyła się wycieczka po Ziemi Wolińskiej. Te formy 
nagrody cieszyły się dużym zainteresowaniem i sprzyjały tworzeniu kolektywu. 
bibliotecznego.  
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                            B. Chłapowska z Aktywem Bibliotecznym na wycieczce w Koszalinie 

Wyróżniająca się praca biblioteki szkolnej była zasługą tam pracujących bibliotekarek. 
Bogumiła Chłapowska, nauczycielka przedmiotów zawodowych, od 1 września 1975 r. 
przeszła do pracy w charakterze bibliotekarki i nieformalnego kierownika tej placówki.                     
W 1979 r. uzyskała kwalifikacje równoważne wyższym studium zawodowym w zakresie 
bibliotekarstwa. Po przepracowaniu 16 lat na tym stanowisku w 1991 r. przeszła na 
emeryturę. Od 1 września 1978 r. pracą biblioteki kierowała Jadwiga Nowicka, a po przejściu 
na emeryturę jej obowiązki przejęła Jadwiga Widawska, która wykazała się dużymi 
zdolnościami tworzenia kolektywu uczniowskiego do propagowania czytelnictwa w szkole. 
Przez wiele lat prowadziła też kronikę szkolną. W 1996 r. przeszła na emeryturę, a jej 
obowiązki przejęła Ludmiła Czapska.   

5.   Internat 

  Obiekt internatu Zespołu Szkół przy ul. Niedziałkowskiego 2 został oddany do użytku 
1 października 1970 r. i był typowym budynkiem do wypełniania tej funkcji. W dwóch 
skrzydłach zamieszkiwało 240 wychowanków w 60 pokojach 3 i 4 – osobowych. W skrzydle 
A, równoległym do budynku szkoły – dziś już nieistniejącym – na dwóch kondygnacjach             
w 27 pokojach mieszkało 104 wychowanków, w tym:  
- parter – 15 pomieszczeń, w 13 mieszkali wychowankowie, 1 pokój nauki i 1 pomieszczenie 
kierownika  administracyjno-gospodarczego szkoły, 
- pierwsze piętro – 15 pomieszczeń, w 14 mieszkali uczniowie, 1 pokój nauki. 
 W skrzydle B na trzech kondygnacjach znajdowało się 45 pomieszczeń, po 15 na każdej 
kondygnacji, w tym:  
-  parter 9 pokoi mieszkalnych, 3 pomieszczenia biblioteki i 2 księgowości, 
-  pierwsze piętro 13 pokoi mieszkalnych, 1 pokój nauki i 1 pokój wychowawcy, 
- drugie piętro – 13 pomieszczeń mieszkalnych, 1 pokój nauki i 1 pokój wychowawcy. 
W tej części internatu mogło zamieszkać 136 wychowanków. W łączniku, który łączył 
skrzydło A i B mieściły się: gabinet i sekretariat kierownika internatu, pokój wychowawców, 
dwie izolatki oraz pokój gościnny. Obok dużego holu wejściowego znajdowała się świetlica, 
duża piękna stołówka oraz pomieszczenia kuchenne. Pod tym kompleksem znajdowały się 
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dwa magazyny żywnościowe, pralnia, warsztat konserwatora oraz kotłownia centralnego 
ogrzewania. Na 5 kondygnacjach było 75 pomieszczeń, z czego: 62 pokoje mieszkalne,                     
4 pokoje nauki, 2 pokoje wychowawców, 3 pomieszczenia zajmowała księgowość i tyleż 
samo biblioteka oraz 1 pomieszczenie przeznaczone dla kierownika ag szkoły.  
  Ten nowoczesny ośrodek wychowawczy położony nad morzem w miejscowości 
wczasowo - uzdrowiskowej w okresie wakacyjnym został przeznaczony przez władze 
oświatowe i Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) na Sezonowy Dom Wypoczynkowy dla 
nauczycieli i ich rodzin. Organizacją wypoczynku zajmował się Ośrodek Usług Pedagogicznych 
i Socjalnych w Szczecinie, którym przez wiele lat kierował Franciszek Taratajcio, a następnie 
Anna Tyszler. W okresie wakacyjnym ośrodkiem tym kierowali dyrektorzy szkoły, Cz. Nogal,     
a następnie T. Lipiec, zatrudniając w nim pracowników internatu i szkoły, którzy wykonywali 
swoje obowiązki za dodatkowym wynagrodzeniem. W dwóch turnusach wypoczywało rok 
rocznie około 400 pracowników oświaty z rodzinami. Ośrodek ten funkcjonował do końca lat 
80-tych i miał ogromny wpływ na standard bazy, bowiem Zespół Szkół, któremu podlegał 
internat otrzymywał dodatkowe środki na zakupy: tapczanów, pościeli, sprzętu, wyposażenia 
kuchni oraz coroczne remonty. Te dwie funkcje wzajemnie się uzupełniały i stworzyły jeden  
z najlepszych obiektów opiekuńczo – wychowawczych w województwie szczecińskim.  
  Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie w 1983 r. zlikwidowało Szkołę 
Budowlaną, a budynek wraz z internatem przekazano Zespołowi. Ze względu na wyż 
demograficzny w szkołach podstawowych, dyrektor Zespołu T. Lipiec udostępnił od                         
1 września 1983 r. budynek byłej szkoły budowlanej Szkole Podstawowej nr 4 w Świnoujściu,  
internat został zamknięty, bowiem nie było możliwości ani potrzeby jego wykorzystania. 
Decyzją Kuratorium 1 września 1985 r.  ponownie otwarto szkołę przy ul. Gdyńskiej, do 
której przeniesiono kształcenie kursowe na poziomie zasadniczej szkoły. We wrześniu 1986 r. 
uruchomiono internat przy ul. Gdyńskiej 26 wraz ze stołówką dla młodzieży uczącej się na 
kursach wielozawodowych. Internat organizacyjnie podlegał kierownikowi internatu przy                  
ul. Niedziałkowskiego 2, a za jego pracę odpowiadał zastępca kierownika Maria 
Wit. W placówce tej można było zakwaterować 140 wychowanków. 
  Ze względu na malejącą liczbę wychowanków w obu placówkach, w styczniu 1995 r. 
zlikwidowano internat przy ul. Gdyńskiej, przenosząc jego mieszkańców wraz                                      
z wychowawcami do obiektu przy ul. Niedziałkowskiego 2. Decyzje w tej sprawie podjęło 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie w dniu 15 maja 1995 r. 
  Internat przy ul. Niedziałkowskiego od początku funkcjonowania był administracyjnie 
podległą placówką dyrektorowi LE i ZSZ, a od 1975 r. do końca jego funkcjonowania 
dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, chociaż jego mieszkańcami byli nie tylko 
uczniowie macierzystej szkoły, ale i innych szkół średnich i zawodowych w Świnoujściu.           
Z racji symbiozy lokalowej uczniowie, Liceum Ogólnokształcącego korzystali na równych 
prawach  z uczniami Zespołu Szkó,ł tak z prawa do zakwaterowania w tej placówce jak                         
i korzystania ze stołówki internackiej. Od 1 września 1974 r., kiedy otwarto Filię Liceum 
Medycznego przy LE, takie same prawa otrzymali uczniowie tej placówki. Korzystali z tych 
praw nawet wtedy, kiedy w 1978 r. stała się samodzielną placówką z własnym obiektem przy 
ul. Grockiej 3. Od końca lat 70-tych zaczęto przyjmować do internatu uczniów ZDZ                      
i Zasadniczej Szkoły MSR. W roku szkolnym 1975/76 na 231 przyjętych do internatu było: 195 
dziewcząt, w tym z: LE – 54, ZSZ – 50, LZ – 43, LO i LM – 48 oraz 36 chłopców ze wszystkich 
klas. Wychowankowie rekrutowali się prawie z całego województwa, ale zdecydowana ich 
większość mieszkała na stałe w byłym powiecie wolińskim oraz przyległym powiecie 
kamieńskim.  
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  Charakterystycznym zjawiskiem było duże obciążenie internatu w okresie zimowym, 
kiedy złe warunki pogodowe utrudniały dojazd do szkoły. W okresie jesiennym i wiosennym 
znacznie malała liczba mieszkańców internatu, bowiem młodzież z pobliskich miejscowości, 
szczególnie położonych przy trasie kolejowej Szczecin – Świnoujście decydowała się na 
dojazdy do szkół. Od 1 września do 30 czerwca na tej trasie kursował tzw. „Pociąg szkolny”, 
który przyjeżdżał do Świnoujścia około godzinny 7.30, a odjeżdżał tuż po godzinie 14.       

W arkuszu zatrudnienia i płac w 
internacie na rok szkolny 1975/76 
kurator oświaty Z. Chmiel zatwierdził 252 
godziny wychowawcze tygodniowo, 
które zostały podzielone na   wycho-
wawców, w tym  kierownika internatu  
H. Dąbrowskiego – patrz dokument. Etat 
pracy wychowawcy to 42 godziny 
tygodniowo. W tym roku szkolnym na 
240 miejsc w internacie zakwaterowano: 
195 dziewcząt  i 36 chłopców.  

 

Arkusz organizacyjny  internatu w roku szkolnym 1975/76 

            

H. Dąbrowski wręcza nagrodę wzorowej wychowance w roku szkolny, 1975/76 

W końcu roku szkolnego 1976/77 odeszła z pracy H. Bryza, a 1 września 1977 r. pracę 
wychowawcy podjęły: W. Olszewska, M. Wit. W tym czasie w internacie mieszkało 224 
wychowanków. Z końcem roku szkolnego 1977/78 zakończyli pracę wychowawczą:                        
W. Olszewska, E. Busłowska i H. Dąbrowski, a 1 września 1978 r. pracę podjęły: B. Tumasz – 
kierownik internatu, I. Postulka – wychowawca. 31 sierpnia 1979 r. odeszły z pracy: J. Wójcik 
i B. Kucharska. W lutym 1979 r. w internacie mieszkało 235 wychowanków. Po tragicznej 
śmierci B. Tumasz obowiązki kierownika internatu od października 1980 r. do 31 sierpnia 
1981 r. przejęła i pełniła M. Karasińska.  
  W roku szkolnym 1981/82 pracę na etacie wychowawcy podjęły: T. Miklejewska,                
W. Wojnarowski, D. Ziober. Obowiązki kierownika przejęła J. Postulka. 
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  We wrześniu 1982 r. pracę w charakterze 
wychowawcy rozpoczęła G. Swoińska, a z końcem 
tego roku szkolnego – na własną prośbę odeszła    
z pracy  J. Postulka. W tym roku szkolnym zmalała 
ilość mieszkańców internatu do 190. Od września 
1983 r. W. Michalak i Cz. Kułakowski zostali 
przeniesieni z ul. Gdyńskiej do pracy   w internacie 
przy ul. Niedziałkowskiego. W. Michalak objął 
obowiązki kierownika internatu. W tym czasie                    
w internacie mieszkało 205 wychowanków.                
1  września 1985 r. ponownie otwarto internat po 
byłej szkolne budowlanej, gdzie zakwaterowano 
słuchaczy kursów dokształcających na poziomie 
szkoły zawodowej  z całego województwa. Pracą 
tego internatu kierowała przez krótki okres S. Soja,         
a następnie M. Wit. Obowiązki wychowawców               

   W Michalak, G. Sowińska, H. Buława     pełnili: A. Rycaj, F. Kaluziński, S. Lipiec, B. Albiekier, 
                      i W. Mroczek                              D. Ziober,  M. Tumasz  i H. Kochański. 

 Młodzież kierowana na kursy przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, 
tak na kursy ogólnokształcące jak i zawodowe, które trwały do 3 miesięcy, rekrutowała się                   
z młodocianych pracowników różnych zakładów pracy, z całego województwa, gdzie 
zdobywała wiedzę praktyczną, a na kursach realizowała program nauczania przedmiotów 
ogólnokształcących i zawodowych na poziomie klasy pierwszej, drugiej i trzeciej zasadniczej 
szkoły zawodowej. W ośrodku kształcenia przy ul. Gdyńskiej organizowano kursy                            
w zawodach: piekarz, masarz, stolarz, ciastkarz, kucharz, fryzjer, murarz, kelner, sprzedawca            
i aparatowy przetwórstwa mięsa. Praca wychowawcza z tą młodzieżą była ogromnie trudna, 
bowiem następowała duża rotacja wychowanków, a i sami kursanci często jako dorosła 
młodzież nastręczała wiele kłopotów wychowawczych, jak: alkohol, papierosy, czy 
samowolne opuszczanie internatu. Pomimo tych problemów, kronika prowadzona przez 
uczestników tych kursów zawiera wiele pochwał, podziękowań, a nawet              
i pochlebstw w stosunku do wychowawców  i pracowników kuchni.  
  W końcu roku szkolnego 1985/86 odeszli z pracy: kierownik internatu – W. Michalak             
i T. Miklejewska – wychowawca. Od tej pory następowały prawie każdego    roku zmiany na 
stanowisku kierownika internatu. W następnym roku szkolnym podjął pracę A. Rycaj, który 
pracował do 31 sierpnia 1987 r. Od września 1980 r. rozpoczęli pracę jako wychowawcy:               
H. Kochański i W. Mroczek. W następnym roku szkolnym pracę w internacie podjęli:                         
A. Stroińska, W. Michalak.  
  Od roku szkolnego 1988/89 maleje liczba wychowanków w internacie. W czerwcu 
1989 r. mieszkało 170 wychowanków,a w roku następnym: we wrześniu – 180, w czerwcu – 
169. Z końcem roku szkolnego odeszli z pracy: Cz. Kułakowski, A. Stroińska, a w następnym 
roku szkolnym H. Kochański. W roku szkolnym 1992/93 wychowawcami internatu byli:                
B. Kubacka, W. Siedzielnik, R. Brudnik, M. Nowicka – Kmiotek, W. Wojnarowska                            
i M. Karasińska. 31 sierpnia 1993 r. na emeryturę przeszły: W. Wojnarowska i M. Karasińska. 
Od nowego roku szkolnego kierownikiem internatu został T. Dul, który z końcem roku 
szkolnego odszedł z pracy wraz z W. Mroczkiem.  
  W roku szkolnym 1994/95 w internacie mieszkało 125 wychowanków. W tym roku 
szkolnym z pracy zrezygnowała M. Nowicka – Kmiotek i R. Brudnik. W nowym roku szkolnym 
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1995/96, w październiku mieszkało w internacie wraz z kursantami 148 wychowanków,               
a w czerwcu było ich 103. Wychowawcami w tym czasie były: B. Kubacka, W. Siedzielnik,               
G. Sowińska, D. Ziober i M. Nowak, a obowiązki kierownika pełniła M. Wit. W sierpniu 1995 r. 
na emeryturę przeszła D. Ziober, a z końcem następnego roku szkolnego odeszła z pracy               
M. Nowak. We wrześniu 1998 r. pracę w charakterze wychowawcy podjęła na rok czasu             
K. Wawrzyniak.  
  Likwidacja internatu przy ul. Gdyńskiej 31 sierpnia 1995 r. i zakwaterowanie jego 
mieszkańców w obiekcie przy ul. Niedziałkowskiego nie miało większego wpływu na 
zahamowanie tendencji spadkowych oraz zmniejszania się liczby mieszkańców internatu. 
Decydujący wpływ na taki stan rzeczy miała reforma oświaty, utworzenie gimnazjów                           
i marginalizowanie szkolnictwa zawodowego. Nie bez znaczenia były przemiany gospodarcze, 
które zmuszały zakłady pracy do samofinansowania, co w rzeczywistości ograniczało do 
minimum środki finansowe dotychczas przeznaczane na ten cel. Faktycznie zakłady pracy 
przestały być zainteresowane kształceniem przyszłych pracowników.  
  Rada Miasta uchwałą z dnia 21 lutego 2001 r. zlikwidowała internat przy Zespole 
Szkół Zawodowych nr 1 w Świnoujściu. Zachodniopomorski kurator oświaty pozytywnie 
zaopiniował ten wniosek. Tak więc 31 sierpnia 2001 r. placówka ta została zlikwidowana,                   
a w uzasadnieniu tej decyzji Wiceprezydent miasta R. Teterycz pisał: „Internat przy ZSZ nr 1 
w Świnoujściu – jest to obiekt wymagający remontu. Na 140 miejsc noclegowych 
wykorzystanych jest przeciętnie 80. Na dzień sporządzania sprawozdania GUS będącego 
podstawą do przyznania subwencji na zadania oświatowe, w internacie mieszkało 60 
wychowanków. W przypadku likwidacji placówki, młodzież ma zapewnione zakwaterowanie 
w internacie Zespołu Szkół Morskich w warunkach o zdecydowanie wyższym standardzie 
wyposażenia, w którym w roku szkolnym 2001/02 na 200 miejsc przewiduje się ich 
wykorzystanie przez młodzież Zespołu Szkół Morskich w liczbie około 120. Tak więc na 
potrzeby miasta (mając na względzie również niż demograficzny i prognozy na najbliższe 
lata) wystarczy jeden dobrze wyposażony obiekt tego rodzaju. Koszt utrzymania internatu 
(łącznie z wynagrodzeniem pracowników) w roku 2000 wyniósł – 499499 zł. Co daje kwotę 
8325 rocznie na wychowanka”18. Skutkiem tej decyzji było przeniesienie kadry 
wychowawczej, B. Kubackiej, W. Siedzielnik, G. Sowińskiej i M. Wit z dniem 31 sierpnia 2002 
r. do pracy w charakterze wychowawców do internatu Zespołu Szkół Morskich. Natomiast 
pracownicy administracyjno – obsługowi otrzymali wypowiedzenia z pracy. Młodzieży 
mieszkającej dotychczas w zlikwidowanym internacie zapewniono zakwaterowanie i opiekę 
w podobnej placówce Zespołu Szkół Rybołówstwa Morskiego. 
  Likwidacja tej placówki nie rozwiązała wszystkich problemów, wręcz przeciwnie 
powstało pytanie jak zagospodarować ten obiekt? Po odmowie przyjęcia tego obiektu przez 
Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Świnoujściu, zarząd miasta decyzją z dnia                         
18 października 2001 r. przyjął były internat wraz z działką o powierzchni 5433 m2 do 
gminnego zasobu nieruchomości. Przez prawie 10 lat szukano pomysłów i sposobu na  
zagospodarowanie tego obiektu. W tym czasie, budynek ulegał zniszczeniu i dewastacji.                      
W końcu dwupiętrowe skrzydło w części B zostało przejęte przez ZUS, łącznik ze świetlicą, 
stołówką i kuchnią przez Uniwersytet Szczeciński, a jednopiętrowe skrzydło części A zostało 
zburzone i w tym miejscu wybudowano blok mieszkalny.  
  Nie sposób pominąć, ani nie docenić kadry pedagogicznej, która podejmowała pracę 

                                                           

18
 Uchwałą nr XLIII/281/2001 Rada Miasta Świnoujścia z dnia 22 lutego 2001 w sprawie zamiaru likwidacji 

placówek oświatowych w Świnoujściu.  
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w charakterze wychowawców na części etatu. Najczęściej byli to nauczyciele Zespołu Szkół, 
którzy w ten sposób dorabiali do przeciętnych płac nauczycielskich, bądź też podejmując 
dodatkową pracę przed przejściem na emeryturę uzyskali prawo wyższych świadczeń zus- 
owskich. Do tej grupy wychowawców należy zaliczyć m.in.: J. Nogal, A. Pacześna, P. Sobiech, 
W. Kudela, I. Nowicka, A. Michalczewska, R. Czub, M. Tumasz, Cz. Sulik, R. Oleksiak. Najdłużej 
pracującymi wychowawcami na części etatu były: S. Lipiec – 15 lat, H. Buława – 6 lat.  
  Internat był placówką opiekuńczo – wychowawczą, działającą w ramach Zespołu 
Szkół nr 1 przeznaczoną dla uczniów mieszkających poza terenem Świnoujścia                          
i uczęszczających do takich szkół, jak: LO, ZDZ, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Morskiej Stoczni 
Remontowej. Celem i zadaniem internatu było umożliwienie uczniom realizacji kształcenia, 
wspomaganie opiekuńczo – wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie optymalnych 
warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień. Internat zapewniał 
wychowankom stałą opiekę i realizację procesu wychowawczego w czasie odbywania przez 
nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Podstawowym zadaniem realizowanym 
przez zespół wychowawców w poszczególnych grupach było dążenie do pełnego 
usamodzielnienia wychowanków i przygotowanie ich do dorosłego życia z uwzględnieniem 
ich godności osobistej, poczucia własnej wartości, twórczej aktywności oraz rozwijanie 
zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień. 
  We wszystkich planach dydaktyczno – wychowawczych internatu na poszczególne 
lata, przyjmowanych przez zespół wychowawczy dominowały takie cele, jak:  
- zakwaterowanie  wyżywienie wychowanków, 
- zapewnienie bezpieczeństwa i godziwych warunków sanitarno – higienicznych, 
- tworzenie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 
- współpraca  z rodzicami, szkołami i innymi internatami, 
- tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze oraz organizowanie własnych imprez    
   rozrywkowych, sportowych, turystycznych oraz rocznic okolicznościowych, 
- upowszechnienie różnych form aktywności fizycznej i dbałość o własny stan zdrowia, 
- wdrażanie do samodzielnego wykonywania różnych prac porządkowo – gospodarczych, 
- rozwijanie samorządności wychowanków ich samodzielności i zaradności życiowe, 
- wpajanie zasad kultury osobistej i troski o wspólne mienie.    
  Internat czynny był cały tydzień. Wychowankowie mogli na sobotę i niedzielę 
wyjeżdżać do domu. Organizacja życia w internacie była regulowana rozkładem zajęć w dni 
powszednie zatwierdzonym przez zespół wychowawczy 28 sierpnia 1976 r.: 

  6.50  pobudka 
  6.50 – 7.00 gimnastyka poranna 
  7.00 – 7.15 toaleta, porządkowanie pokoi 
  7.15 – 7.50 śniadanie 
  8.00  nauka w szkole 
13.30 – 15.30 obiad 
14.00 – 16.00 czas wolny 
16.00 – 18.45 nauka własna 
18.45 – 19.30  kolacja 
19.30 – 21.30 zajęcia własne, świetlicowe 
21.30 – 21.50 toaleta, przygotowanie do snu 
22.00 – 6.50 cisza nocna 
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Wychowankowie internatu byli podzieleni na pięć grup w zależności od płci i typu szkoły.            
W roku szkolnym 1975/76 były cztery grupy dziewcząt i jedna grupa chłopców: 
- gr. I – LE, 53 wychowanki, wych. M. Karasińska, 
- gr. II – LO i LM, 38 wychowanek, wych. J. Wójcik,  
- gr. III – LZ, 36 wychowanek, wych. H. Bryza, 
- gr. IV – ZSZ, 49 wychowanek, wych. H. Buława, 
- gr. V – ze wszystkich grup, 36 chłopców, wych. B. Kucharska. 
Na 240 miejsc w internacie mieszkało we wrześniu 1975 r. 212 wychowanków. W roku 
szkolnym 1977/78 tak przedstawiał się podział na grupy:  
- gr. I – LE, 55 wychowanek, wych. M. Karasińska,  
- gr. II – LM, 51 wychowanek, wych. J. Wójcik, 
- gr. III – LZ, 47 wychowanek, wych. M. Wit, 
- gr. IV – LO, 28 wychowanek, wych. W. Olszewska, 
- gr. V – 24 chłopców, wych. B. Kucharska. 
We wrześniu 1977 r. mieszkało  205 wychowanków. 
    

            

             Grupa dziewcząt z wychowawcą                 Grupa chłopców z opiekunami 

Początek lat 90-tych przyniósł ogromne zmiany w świnoujskim szkolnictwie 
zawodowym, które skutkowały ograniczeniem kształcenia młodzieży tak na poziomie 
zasadniczym jak i średnim. MSR zrezygnowała z finansowania i prowadzenia własnej szkoły 
zawodowej, co w konsekwencji doprowadziło do jej likwidacji. W Zespole Szkół Medycznych 
zaprzestano kształcenia pielęgniarek, a uczniowie Liceum Ogólnokształcącego najczęściej byli 
absolwentami świnoujskich szkół podstawowych. Konsekwencją tych zmian była malejąca 
liczba chętnych do zamieszkania w internacie i w ostateczności skutkowało to likwidacją tej 
placówki. 
  Tak więc w latach 90-tych w internacie były cztery grypy dziewcząt i jedna grupa 
chłopców.  
  W roku szkolnym 1997/98 we wrześniu stałych mieszkańców internatu było 60 
podzielonych na grupy: 
- gr. I – 18 wychowanków, wych. W. Siedzielnik, 
- gr. II – 9 wychowanków, wych. G. Sowińska, 
- gr. III – 12 wychowanków, wych. M. Nowak,  
- gr. IV – 21 wychowanków, wych. B. Kubicka  
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oraz grupę V tworzyli kursanci pod opieką M. Wit.  
  O przyjęcie do internatu mogli ubiegać się uczniowie szkół zawodowych i średnich                 
z terenu miasta. Podanie o przyjęcie do internatu rozpatrywał zespół wychowawczy, który 
podejmował ostateczną decyzję.  
  Wychowankowie zgodnie z regulaminem internatu mieli prawo do: 
- zakwaterowania i wyżywienia za częściową odpłatnością, 
- korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, 
   rozwijania i pogłębiania zainteresowań oraz uzdolnień, 
- wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie oraz                  
   w porozumieniu z wychowawcą w innych zajęciach kulturalnych i sportowych                               
   w środowisku, 
- korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we 
   wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania w internacie, 
-  współuczestnictwa poprzez przedstawicieli samorządowych w decydowaniu w sprawach 
   wychowawczych i organizacyjnych internatów, 
- przyjmowania osób odwiedzających na terenie internatu za wiedzą i zgodą wychowawcy, 
- zwolnienia z nauki własnej w uzasadnionych przypadkach. 
  Poza prawami, wszyscy wychowankowie mieli obowiązki: 
- wykorzystania czasu i warunków do nauki własnej, 
- przestrzegania postanowień przepisów porządkowych i stosowania się do porządku dnia, 
- utrzymywania porządku, czystości i estetyki pokojów mieszkalnych, 
- troski o sprzęt i urządzeń internackich, a za zawinione zniszczenia ponoszenie 
   odpowiedzialności materialnej, 
- uczestniczenia w doraźnych pracach na rzecz internatu i środowiska, 
- zgłaszania wychowawcy wyjścia oraz wyjazdu z internatu, 
- odnoszenia się z szacunkiem do pracowników internatu oraz współmieszkańców. 
  Za szczególnie rażące naruszenia zasad współżycia oraz szkodliwy wpływ na innych 
mieszkańców, wychowanek tracił prawo do zamieszkania w internacie. Decyzję o usunięciu 
wychowanka z internatu podejmował zespół wychowawczy, a zatwierdzał dyrektor szkoły. Za 
naruszenie zasad współżycia wychowanek był karany: 
- ostrzeżeniem wychowawcy, 
- naganą kierownika internatu. 
  Wychowankowie szczególnie wyróżniający się otrzymywali nagrody: 
- pochwałę wychowawcy, 
- pochwałę kierownika internatu, 
- list pochwalny do rodziców. 
  Pracę internatu organizowali kierownicy powoływani przez Kuratorium Oświaty                    
i Wychowania w Szczecinie, a od roku 1991 r. przez organ prowadzący – Prezydenta Miasta 
Świnoujścia, na wniosek dyrektora szkoły. Do podstawowych kompetencji kierownika 
internatu należało: 
- organizowanie i nadzorowanie pracy wychowawczo – opiekuńczej, 
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą wychowawców, 
- realizowanie uchwał i wniosków zespołu wychowawczego, 
- kontrolowanie pracy administracji i obsługi internatu, 
- wnioskowanie do dyrektora szkoły o nagrody, awanse bądź też karanie pracowników 
  internatu, 
- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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W ciągu 31 lat działalności tej placówki było 13 kierowników internatu, z czego najdłużej tę 
funkcję pełnili:  
   1) Bogumiła Kucharska – 9 lat, 
   2) Maria Wit – 8 lat, 
   3) Władysław Michalak – 6 lat, 
   4) Henryk Dąbrowski – 4 lata. 
Wszyscy kierownicy internatu bezpośrednio podlegali dyrektorowi szkoły i byli jednocześnie 
członkami zespołu kierowniczego.  
  Istotną rolę w procesie opiekuńczo – wychowawczym placówki spełniał Zespół 
Wychowawczy Internatu, który tworzyli wszyscy wychowawcy na czele z kierownikiem 
internatu. Zespół ten miał prawo i obowiązek dokonywania analiz działalności opiekuńczo – 
wychowawczej oraz podejmowania uchwał w sprawach: 
   1) Każdego roku przyjmował plan wychowawczo – opiekuńczy opracowany przez 
        kierownika internatu. 
   2) Zatwierdzał listę wychowanków placówki oraz opiekunów grup. 
   3) Podejmował decyzję w sprawie nagradzania i karania mieszkańców internatu łącznie ze 
        skreśleniem listy mieszkańca. 
   4) Dokonywał oceny wyników nauczania i wychowania swoich wychowanków. 
   5) Oceniał pracę wychowawczą grup oraz organizacji działających na terenie internatu. 
   6) Formułował wnioski dotyczące usprawnienia pracy placówki. 
   7) Oceniał bazę, estetykę pomieszczeń oraz bezpieczeństwo wychowanków. 
  Reprezentantem ogółu mieszkańców internatu była Młodzieżowa Rada Internatu 
(MRI). Jej wybory odbywały się każdego roku spośród delegatów wybieranych we wszystkich 
pięciu grupach. Były to wybory demokratyczne, bowiem odbywały się w tajnym głosowaniu. 
W wyborach tych, jako obserwatorzy bądź zaproszeni goście uczestniczyli: kierownik 
internatu, wychowawcy, a często i dyrektorzy szkoły. MRI składała się z 3 osób – 
przewodniczącego, zastępcy i sekretarza, a takie obowiązki z wyboru m.in. pełnili:  
- w 1975/76: przewodnicząca: U. Chomko, zastępca: J. Dąbrowska, sekretarz:                                    
   M. Bogusławska, 
- w 1977/78: przewodniczący: U. Skiba, zastępca: J. Rojek, sekretarz: E. Guga, 
- w 1990/91: przewodniczący: A. Łyczkowski, zastępca: K. Gronowska, sekretarz: A. Jarząb. 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

                      Wybory Młodzieżowej Rady Internatu z udziałem B. Tumasz i T. Lipca 
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MRI mogła przedstawić kierownikowi internatu i Zespołowi Wychowawczemu 
wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących podstawowych 
praw i obowiązków mieszkańca internatu. Niejednokrotnie występowała w obronie 
mieszkańców internatu, dając poręczenie za tych wychowanków, którym groziła kara 
skreślenia z listy mieszkańców. Opiekę nad MRI sprawował kierownik internatu.                                       
                 W ramach tej organizacji pod kierownictwem wybranych wychowanków i opieką 
wychowawców działały sekcje, które zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców internatu 
organizowały: czas wolny, rozwijały zainteresowania, zajmowały się problemami życia 
codziennego i organizowały różne imprezy i uroczystości. Do takich sekcji działających prawie 
we wszystkich latach placówki należały: 
  1. Sekcja nauki. 
Organizowała pomoc w opanowaniu materiału z poszczególnych przedmiotów, tym uczniom, 
którzy mieli trudności, bądź też zaległości z powodu nieobecności na zajęciach lekcyjnych. 
Najczęściej była to pomoc koleżeńska w grupie, ale podobnej pomocy nie odmawiali 
wychowawcy, którzy byli jednocześnie nauczycielami przedmiotów w szkole. Pomocy 
udzielali: W. Mroczek – matematyka, M. Garbicz – fizyka, W. Olszewska – j. polski, S. Lipiec – 
historia, M. Wit – geografia, D. Ziober – j. rosyjski. Przy udziale i wsparciu młodzieży z tej 
sekcji zorganizowano pokoje nauki własnej i prowadzono kontrolę wykorzystania czasu 
przeznaczonego na naukę własną. Opiekunami tej sekcji byli: H. Bryza, J. Nogal, M. Wit,                   
W. Siedzielnik. Ponad to Zespół Wychowawczy temu problemowi poświęcił wiele czasu                            
i uwagi. Przynajmniej raz w roku dokonywał oceny osiąganych wyników w nauce swoich 
wychowanków, nagradzał najlepszych i szukał przyczyn niepowodzeń. Opiekunowie grupy 
mieli obowiązek kontaktowania się ze szkołami w celu bieżącej kontroli ocen osiąganych 
wyników w nauce swoich wychowanków.  
  2. Sekcja kulturalna. 
W gestii sekcji kulturalnej było: 
- organizowanie uroczystości, 
- zagospodarowanie wolnego czasu, 
- inicjowanie i prowadzenie konkursów. 

        

   

    Mikołajki – 1980 rok                                         Bal karnawałowy – 1981 rok 
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W działalności tej sekcji można wyróżnić dwa okresy, pierwszy do 1980 r., kiedy 
dominowały rocznice takich wydarzeń jak: 1 Maja, Rewolucja Październikowa, Przyjaźń 
Polsko – Radziecka i Dzień Ludowego Wojska Polskiego oraz okres po 1980 r., kiedy te 
wydarzenia zostały zastąpione Wigilią, Walentynkami oraz Mikołajkami. Niesłabnącym 
zainteresowaniem młodzieży cieszyły się Andrzejki z wróżbami, Mikołajki z prezentami, Dzień 
Chłopca z lizakami, Dzień Kobiet z kwiatami, Dzień Nauczyciela, wieczorek zapoznawczy, 
otrzęsiny i bale karnawałowe. Uroczystości te organizowane w każdym roku były 
przygotowywane przez poszczególne grupy i zawsze kończyły się zabawą i tańcami, 
najczęściej z udziałem chłopców MSR, Szkoły Rybołówstwa Morskiego bądź Marynarki 
Wojennej. Po takim balu karnawałowym w styczniu 1978 r. kronikarz, wyjątkowy znawca 
sztuki kulinarnej, tak pisał: „Te pyszne udka z drobiu, wiedeńskie serniki, piaskowe babki                
i inne rarytasy polskiej kuchni były przepyszne”19. Pieczę nad tą sekcją m.in. sprawowały:                  
M. Karasińska, Brudnik, G. Sowińska, M. Nowak.  
 
  3. Sekcja sportowa i turystyczna. 
Ta sekcja cieszyła się szczególnym zainteresowaniem młodzieży w latach 70-tych, a jej 
działalność koncentrowała się na organizowaniu zawodów sportowych wewnątrz internatu 
jak i z internatami Morskiej Stoczni Remontowej oraz Szkoły Rybołówstwa Morskiego. Duże 
sukcesy odnosiła drużyna piłki nożnej chłopców i drużyna szachowa, w której najlepszymi 
zawodnikami byli: P. Szachnitowski, R. Sitarski. Współpraca i spotkania MRI Świnoujścia, 
Wolina i Kamienia poza tematami merytorycznymi sprowadzała się do zawodów sportowych. 
Taki zlot MRI w Kamieniu Pomorskim, który odbył się 19 -20 maja 1978 r. przyniósł naszej 
reprezentacji sportowej wiele sukcesów w postaci: I miejsce w siatkówce dziewcząt                    
i I miejsce w tenisie stołowym. Sekcją tą w drugiej połowie lat 70-tych opiekowała się                  
M. Karasińska, a następnie W. Olszewska.  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Młodzieżowa Rada Internatu w Kamieniu Pomorskim 

                                                           

19
 Kronika internatu, archiwum szkolne. 
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4. Sekcja gospodarcza.  
Sekcja gospodarcza, którą przez wiele lat opiekowała się B. Kucharska, a następnie D. Ziober               
i G. Sowińska zajmowała się naprawą pościeli, dbała o porządek na posesji i troszczyła się               
o ład i porządek w stołówce, świetlicy, holu. Jej przedstawiciele uczestniczyli przy układaniu 
tygodniowych jadłospisów. Pomoc tej sekcji niosło koło krawieckie prowadzone przez                       
J. Wójcik, gdzie dziewczęta uczyły się prostych czynności domowych, ale też 
wykonywały drobne naprawy pościeli, firan itp.  
  5. Sekcja sanitarno – porządkowa. 
W połowie lat 70-tych prężnie działała sekcja sanitarno – porządkowa, którą opiekowały się 
wychowawczynie: J. Wójcik, a następnie B. Albekier. Przedmiotem zainteresowania tej sekcji 
był stan czystości wszystkich sypialni, współpraca z higienistką, opieka nad apteczką 
pierwszej pomocy oraz doraźna pomoc w razie potrzeby. Przedstawiciele tej sekcji poza 
bieżącymi kontrolami, prowadzili konkursy czystości na wzorowy pokój mieszkalny oraz 
ogłaszali współzawodnictwo między grupami.  
  W drugiej połowie lat 70-tych widoczna była działalność na terenie internatu dwóch 
drużyn harcerskich, którymi opiekowała się H. Bryza, a następnie B. Albekier. Drużyna 56 na 
czele z drużynową B. Puchałą oraz drużyna 47 na czele z drużynową B. Konieczną, liczyły po 
25 harcerzy. Drużyna 47 nawiązała dobrą współpracę ze Strażą Pożarną, zdobywając na 
Wojewódzkich Zawodach Przeciwpożarowych wiele nagród i wyróżnień. Do wyróżniających 
harcerzy należeli: U. Chomko, B. Puchała, S. Janiszewski, B. Konieczna i M. Karpińska.                   
  Widoczna też była działalność koła fotograficznego prowadzonego przez                            
H. Dąbrowskiego. Pracownia fotograficzna wyposażona była w podstawowy sprzęt, 
znajdowała się w pomieszczeniach internatu, a nieliczna grupa miłośników fotografii, poza 
zdobyciem umiejętności posługiwania się aparatami fotograficznymi, uwieczniła wiele 
wydarzeń tak z życia szkoły jak i internatu, które przetrwały w kronikach i znajdują się w tej 
monografii. 
  Wiele pozytywnych zdarzeń, które miały miejsce w działalności internatu nastąpiło 
dzięki wspólnemu działaniu kierownika internatu, Zespołu Wychowawczego i MRI. Ta 
jednomyślność i chęć wspólnego działania wynikała z potrzeby doskonalenia pracy 
opiekuńczo – wychowawczej placówki jak i świadomości, że stawiane cele były realne                     
i przynosiły zamierzone skutki.  
  Takim wspólnym przedsięwzięciem było organizowanie – od połowy lat 70-tych – na 
początku każdego roku szkolnego, spotkania z rodzicami mieszkańców internatu. Na tych 
spotkaniach z udziałem wychowawców i MRI kierownik zapoznawał rodziców z regulaminem 
internatu, warunkami zakwaterowania i wyżywienia oraz wymogami stawianymi 
wychowankom. Rodzice mogli zobaczyć warunki mieszkaniowe swoich dzieci, spotkać się            
z wychowawcami i skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez MRI. Współpraca                        
z rodzicami cieszyła się przez wiele lat dużym powodzeniem, bowiem brało w niej udział 
około 50% rodziców. Ta forma współpracy z rodzicami osiągnęła największe sukcesy kiedy 
internatem kierował H. Dąbrowski. 
  Wielkim wydarzeniem w życiu społeczności internackiej były spotkania z ciekawymi 
ludźmi, kiedy młodzież miała możliwość nie tylko osobistego kontaktu z nimi, ale też 
poznawała tajniki i arkana sztuki malarskiej, pisarskiej czy też fascynujące przygody dalekich 
podróży. W roku szkolnym 1976/77, w listopadzie odbyło się spotkanie z kosmetyczką,                    
a w grudniu z dietetyczką. W następnym roku szkolnym w październiku z mieszkańcami 
internatu spotkała się pisarka Anna Beata Chodorowska, która mówiła o warsztacie pracy, 
epizodach swojego życia, a na zakończenie młodzież recytowała jej wiersze. W tym samym 
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roku spotkał się z mieszkańcami internatu Konstanty Chłapowski, pracownik Morskiego 
Instytutu Rybackiego, uczestnik wyprawy na Antarktydę. Barwne wspomnienia, 
dokumentowane slajdami, budziły ogromne zainteresowanie wyrażane w wielu pytaniach. 
Nie mniejszą ciekawość i zainteresowanie młodzieży budziło spotkanie w grudniu 1993 r.             
z malarzem Włodzimierzem Mierzyńskim. Znany świnoujski mistrz z ogromnym znawstwem 
oraz pasją zapoznawał młodzież z technikami sztuki malarskiej, a na koniec przedstawił swoje 
sukcesy zawodowe. 
  Zasługą B. Tumasz, było nadanie tej placówce w listopadzie 1979 r. im. „Amicus”. 
Uroczystość ta została przygotowana przez wychowawców i młodzież z udziałem dyrektora 
szkoły T. Lipca. Akt nadania imienia odczytany przez kierowniczkę wobec młodzieży: 
„Szanowny obiekcie architektury XX – wieku zwany dotychczas tylko internatem. Oto nastał 
uroczysty dzień, w którym otrzymasz imię. Od dziś nie będziesz bezimiennym obiektem. 
Dajemy ci, co prawda nie polską, lecz łacińską nazwę, lecz jakże wymowną. Będziesz zwał się 
Amicus. Amicus znaczy bowiem przyjaciel. Tu znajdziemy przyjaźń i ciepło. Przyrzekamy, że 
nie splamimy tak zaszczytnej nazwy, nie przyniesiemy Ci wstydu i zawsze będziemy 
wspominać ten drugi dom. Jak się rzekło dajemy Ci imię Amicus”20. Młodzież przygotowała 
logo z nowym imieniem i uroczyście zawiesiła w holu internatu. Jakże trafne i znamienne 
było zdanie aktu: „… tu znajdziesz przyjaźń i ciepło”, które wyrażało nie tylko życzenie, ale 
stało się faktem , bowiem w ciągu 31 lat funkcjonowania tej placówki ogromna rzesza 
wychowanków mogła ukończyć szkołę, znalazła fachową opiekę i pomoc w rozwiązywaniu 
codziennych trudności. Amicus był dla zdecydowanej większości drugim domem – patrz 
artykuł prasowy.  

 

 

                                        Udział młodzieży w wykopkach w 1978 r. 

 

                                                           

20
 Kronika internatu, archiwum szkolne. 
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                                                                   Świnoujście Dzisiaj nr 31 z 10 grudnia 1979 r.  

                       

                                                                                  Głos Szczeciński 19 listopada 1979 r. 
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Ważnym i znamiennym wydarzeniem w życiu internackim był dzień samorządności 
najczęściej łączony z Mikołajkami. W tym dniu młodzież przejmowała placówkę we władanie. 
Obowiązki kierownika, wychowawców, kierownika a/g i pracowników obsługi przejmowali 
uczniowie i w miarę sprawnie, a zapewnie radośnie i wesoło organizowali życie internackie. 
Odbywało się to jednak pod okiem kadry pedagogicznej i było doskonałą lekcją wychowania 
oraz odpowiedzialności za własne decyzje.                                                                                                 
            Z uznaniem i podziwem wszystkich uczniów,  a w tym i mieszkańców internatu 
biorących udział w jesiennych wykopkach należy przywoływać tamte wydarzenia. W końcu 
lat 70-tych Ministerstwo Oświaty i Wychowania wprowadziło obowiązek społecznej pracy 
młodzieży, w ramach której dyrektor szkoły i kierownik internatu w uzgodnieniu                                      
z dyrektorem klucza PGR w Wolinie zapewnił udział młodzieży w wykopkach ziemniaków. 
Praca ta, pod nadzorem wychowawców, była niezmiernie trudna  i uciążliwa. Dzięki dobrej 
woli dyrektorów poszczególnych PGR za udział w wykopkach internat 
nieodpłatnie otrzymywał ziemniaki na wyżywienie młodzieży.  
  Osiągnięcia i sukcesy opiekuńczo – wychowawcze internatu oraz jego rola, jaką 
odgrywał w środowisku lokalnym, znalazły swój wyraz w licznych artykułach prasowych. 
Nadanie imienia oraz wręczenie książeczki mieszkaniowej R. Kuśmierek – wychowance 
Państwowego Domu Dziecka w Wisełce w jesieni 1979 r. znalazło odzew Głosu 
szczecińskiego, w artykule „Miła uroczystość w „Amicusie”” – patrz artykuł 
Wyspiarz nr 1 z 8 stycznia 1997 r. podkreślał ofiarność wychowanków internatu na rzecz 
dzieci biednych, osieroconych, skupionych w świetlicy przy ul. Słowiańskiej 9. Akcję tę 
patronowała wychowawczyni G. Sowińska. Bogaty kalendarz imprez i uroczystości, które 
odbywały się w internacie został przedstawiony na łamach „Świnoujście Dzisiaj” nr 39 z 10 
grudnia 1979 r. Nie był to rok wyjątkowy, ale podobny do innych, pełen ciekawych imprez                   
i realizacji, czasami dość oryginalnych pomysłów mieszkańców oraz 
wychowawców tej placówki.  

   

   

                                 Spotkanie wigilijne pracowników w 1991 r. 

Internat był pokaźnym miejscem pracy, w którym oprócz wychowawców było 
zatrudnionych: 4 pracowników administracji i 21 pracowników obsługi. Ich praca miała 
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ogromny wpływ i w dużym stopniu też – poza pracą wychowawczą – współdecydowała                     
o warunkach jakości życia w tej placówce. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności skład tych 
pracowników, to ludzie wyjątkowo sumienni, oddani pracy, rzetelnie wykonujący swoje 

obowiązki, a przy tym mocno związani z zakładem często aż do 
przejścia na emeryturę. Pracę personelu obsługi bezpośrednio 
nadzorowała i oceniała   D. Buczyńska, kierowniczka a/g, która po 
przepracowaniu na tym stanowisku 12 lat w 1987 r. zaawansowała 
na kierownika domu wczasowego. Jej obowiązki przejęła J. Polak. 
Zespół pracowników kuchni na czelne z M. Rogowską zapisał 
piękną kartę w historii tej placówki, bowiem jakość i ilość 
przygotowanych posiłków znalazła pełne uznanie, tak 
wychowanków jak   i wypoczywających nauczycieli. M. Rogowska, 
szefowa kuchni po 29 latach pracy  w 1989 r. przeszła na 
emeryturę podobnie jak:  Z. Kantor, która przepracowała 21 lat                   
i Z. Więcław po przepracowaniu 15 lat. A. Pilch przepracowała 17 
lat na stanowisku magazyniera i J. Wild po przepracowaniu 19 lat 

      Danuta Buczyńska      na stanowisku intendenta zdecydowały  się na świadczenia 
                                               emerytalne.  

Ponad to po przepracowaniu 10 lat w tej placówce przeszli na emeryturę:                       
M. Kałucki, palacz CO, konserwator, M. Osowska, portier, P. Sieratycka, portier,                               
M. Skonieczna i W. Krysiak oraz praczki. Wyjątkowy los spotkał G. Olejniczak, starszą 
portierkę, która pracowała w tej placówce od 1978 r. i została zwolniona z powodu likwidacji 
zakładu pracy. 
                Tak więc, 31 sierpnia 2001 r. internat po 31 latach pracy, służby na rzecz młodzieży 
wraz z wieloma wspaniałymi wychowawcami, pracownikami administracji i obsługi oraz 
wychowankami przeszedł do historii, nie doczekawszy jej 50-lecia.  

  6. Szkoły dla pracujących 

 a)   Średnie Studium Zawodowe 

  Ważnym etapem rozwoju szkół dla pracujących było wprowadzenie do systemu 
oświaty z początkiem 1973 r. 3-letnich średnich studiów zawodowych na podbudowie 
programowej szkoły podstawowej. Pierwsze tego typu placówki w województwie 
szczecińskim zorganizowano w roku szkolnym 1974/75. 
  Średnie studium zawodowe, ze względu na możliwość uzyskania wykształcenia 
średniego i zdobycia kwalifikacji zawodowych w stosunkowo krótkim czasie, spotkały się                  
z dużym zainteresowaniem. Dość szeroki profil kształcenia na kierunkach tj.: społeczno – 
prawny, ogólnomechaniczny, elektryczny, operatywno – handlowy, ogólnobudowlany                         
i administracyjno – biurowy, budziły zainteresowanie tak zakładów pracy jak i pracowników, 
którzy chcieli, bądź musieli uzupełnić swoje wykształcenie. Szczególnie kierunek społeczno – 
prawny znalazł uznanie wśród pracowników Milicji Obywatelskiej i Wojska. 
  Na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie 1 września 
1974 r. otwarto Średnie Studium Zawodowe przy Technikum Zawodowym dla Pracujących, 
jako jedną z pierwszych tego typu placówek w województwie. Dyrektorem technikum                         
i studium był Kazimierz Chlebowski, a na jego wniosek kurator powołał H. Siewko na 
stanowisko kierownika studium, która po utworzeniu we wrześniu 1975 r. Zespołu Szkół 
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zachowała tę funkcję, a K. Chlebowski został mianowany przez wicekuratora kierownikiem 
wydziału.  
  W pierwszym roku funkcjonowania studium, na kierunku społeczno – prawnym były 
trzy grupy, w których uczyło się 120 słuchaczy. Opiekunami tych grup zostali: G. Wenta,                
K. Chlebowski, H. Siewko.  
  W roku szkolnym 1975/76 otwarto w Średnim Studium Zawodowym nowy kierunek 
operatywno – handlowy i tym samym w klasach pierwszych społeczno – prawnej                               
i operatywno – handlowej oraz w trzech klasach II uczyło się 225 słuchaczy, z czego 137 
otrzymało promocję.  
  Największy rozwój Studium przypadł na rok szkolny 1976/77. W tym roku otwarto 
kierunek ogólnomechaniczny i tym samym powiększono liczbę specjalności kształcenia do 
trzech: społeczno – prawnej, operatywno – handlowej i ogólnomechanicznej. Odnotowano 
też rekordową liczbę słuchaczy – 241, którzy uczyli się w 7 oddziałach. W 1977 r. Studium 
ukończyło 107 słuchaczy, w tym:  
- na kierunku wieczorowym, gdzie wychowawcą był T. Grzybek – 38, 
- na kierunku zaocznym w dwóch grupach, którymi opiekowali się H. Siewko i K. Chlebowski - 
  69. 
Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali: B. Banaszek, H. Giero, W. Korzeniak, W. Lewandowski,      
A. Oponowicz, W. Ostrowska, E. Szczerba, J. Pietrzak, I. Zielińska, L. Brochacki, J. Miecznik,               
S. Michałów, J. Salachna, B. Tołkacz, Z. Roszczyk, J. Zapędowski.  
  Na 107 absolwentów do egzaminu dojrzałości przystąpiło 37, z czego świadectwa 
dojrzałości otrzymało 33 słuchaczy. Egzamin maturalny przeprowadziła Komisja powołana 
przez KOiW w Szczecinie w składzie: T. Lipiec – przewodniczący, H. Siewko, K. Uniejewski – 
zastępcy przewodniczącego oraz egzaminatorzy: D. Bednarska, T. Grzybek, J. Mielczarek,                 
I. Jarosz, F. Gąsior, A. Chojnowski, J. Skutelski, R. Szulczewski. Decyzją komisji, za najlepsze 
wyniki w nauce zdobyte na egzaminie dojrzałości wyróżniono Władysława Korzeniaka, 
przyznając mu prawo wstępu na wyższe uczelnie bez egzaminów wstępnych. 
  Mimo tych sukcesów, ogromnego zainteresowania kierunkami kształcenia oraz 
wsparciem zakładów pracy, które były zainteresowane podnoszeniem kwalifikacji swoich 
pracowników, od 1 września 1977 r. następuje wygaszanie Studium. Decyzją kuratora w roku 
szkolnym 1977/78 nie dokonano naboru do klas pierwszych w Średnim Studium 
Zawodowym, pozostały jedynie dwie klasy drugie oraz dwie klasy trzecie, w których uczyło 
się 130 słuchaczy. 
W końcu roku szkolnego dyplomy ukończenia Studium otrzymało 54 słuchaczy, w tym: 
kierunek społeczno – prawny – 31 i kierunek operatywno – handlowy – 23 słuchaczy. 
Najlepsze wyniki w nauce i świadectwa z wyróżnieniem otrzymali absolwenci: J. Chlepa,                  
J. Gruszka, J. Jurewicz, A. Domagała, F. Fusiarz, S. Jotkiewicz, G. Kowalska.  
  Do egzaminu dojrzałości przystąpiło: 
- operatywno – handlowy – 12 słuchaczy, zdało 7, 
- społeczno – prawny – 7 słuchaczy, zdało 4. 
Najlepsze wyniki na maturze zdobyła Janina Gruszka.  
  Rok szkolny 1978/79 był ostatnim rokiem działania Studium. W tym roku w dwóch 
klasach trzecich uczyło się 77 słuchaczy na kierunkach: 
- społeczno – prawny – 28 słuchaczy, ukończyło 28, 
- ogólnomechaniczny – 49, ukończyło 45 słuchaczy. 
  W ciągu pięciu lat istnienia Studium dyplomy jego ukończenia otrzymało 243 
słuchaczy. Była to placówka, która w latach 1974/75 funkcjonowała przy Technikum 
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Zawodowym dla Pracujących, a od 1975 r. stała się częścią Zespołu Szkół Zawodowych nr 1            
w Świnoujściu. 
  1 września 1985 r. decyzją Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie ponownie 
otwarto w Zespole Szkół Zawodowych 3-letnie Studium Społeczno – Prawne. Do klasy 
pierwszej przyjęto 26 słuchaczy, z których 18 otrzymało promocję, a najlepsze wyniki                        
w nauce osiągnęli: W. Rezulak, E. Andrzejak.  
  W roku szkolnym 1986/87 na drugim roku Studium naukę rozpoczęło 13 słuchaczy,               
z których 10 otrzymało promocję. Najlepsze wyniki osiągnęli: K. Fiutak, J. Brodzik. 
  Ostatni rok funkcjonowania Studium, to rok szkolny 1987/88, gdzie w klasie trzeciej 
uczyło się 11 słuchaczy i wszyscy otrzymali dyplomy ukończenia Studium. Dyplomy                            
z nagrodami i wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali: F. Fiutak, E. Łapińska 
i J. Brodzik. Spośród 11 absolwentów do egzaminu przystąpiło 5 i wszyscy otrzymali 
świadectwa dojrzałości. Za bardzo dobre wyniki na maturze Komisja wyróżniła: J. Brodzika                             
i E. Łapińską. Na pisemnym egzaminie dojrzałości z j. polskiego słuchacze wybierali jeden 
temat z:  
   1) Skargi pisarzy polskich na swój własny los i naród na podstawie „Odprawy posłów 
        greckich”, „Wesela” i „Popioła i diamentu”.  
   2)  Bohaterowie romantyczni – dalecy czy bliscy współczesnemu czytelnikowi. 
   3)  Najnowsze ekranizacje powieści o Powstaniu Styczniowym – recenzja. 
  Próba animacji Średniego Studium Zawodowego w połowie lat 80-tych nie powiodła 
się. Zdecydowały o tym przemiany społeczno – polityczne na początku lat 80-tych i prawie 
żadne zainteresowanie zakładów pracy podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników. 
Warto jednak odnotować, że Studium ukończyło 254 słuchaczy.  

  b)   Technikum i Liceum dla Pracujących  

  Kuratorium Okręgu Szkolnego w Szczecinie decyzją z dnia 15 maja 1975 r. 
przekształciło LE, ZSZ oraz TZP i Średnie Studium Zawodowe z dniem 1 września 1975 r.              
w zbiorczy zakład pod nazwą Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świnoujściu. Tym samym 
szkoła wieczorowa dla pracujących stała się częścią składową zespołu, dyrektorem tej 
placówki został Cz. Nogal, a od 1 września 1976 r. T. Lipiec. Wbrew obawom wielu 
nauczycieli, ta zmiana okazała się korzystna tak dla organizacji procesu dydaktyczno – 
wychowawczego, poprawy bazy dydaktycznej jak i roli i rangi, jaką spełniała ta placówka                    
w środowisku.                                                                                                                                   
 W roku szkolnym 1975/76 w 26 oddziałach szkoły wieczorowej uczyło się 862 
słuchaczy. Była to rekordowa liczba tak oddziałów jak i uczniów, bowiem w tym roku 
kończyły naukę kierunki o 4-letnim i 5-letnim cyklu nauczania po szkole podstawowej,                     
a pozostały jedynie oddziały o 3-letnim cyklu nauki po szkole zawodowej – patrz tabela nr 25. 
Dyplomy ukończenia technikum i liceum otrzymało 302 absolwentów, w tym najlepsi:  
- klasa III elektromechaniki okrętowej, wych. D. Bednarska: A. Ostrowski, R. Ziemniewicz, 
- klasa III ekonomiki, wych. H. Siewko: E. Uniszewska,  
- klasa III budowy maszyn i urządzeń okrętowych, wych. I Felska: T. Thiem, J. Konkolewski,             
   K. Ćwikliński,  
- klasa III elektromechaniki ogólnej, wych. R. Szulczewski: M. Michalska, E. Kwiatkowska,               
   St. Sumiński, 
-  klasa IV elektrotechniki okrętowej, wych. J. Wdziękoński: St. Możejko, J. Napiórkowski, 
-  klasa IV budowy maszyn, wych. E. Górski: Z. Kuliński, C. Nawrocki,  
-  klasa IV elektromechaniki ogólnej, wych. J. Skutecki: K. Ludwiczak, T. Sak, 
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- klasa IV ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, wych. D. Bednarska: R. Gawroński,                 
B. Korybsa, G. Niemyt, R. Dąbrowska, I. Janik, B. Skiba, K. Kaszlewicz. 
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 180 słuchaczy, a świadectwa dojrzałości otrzymało 
149. Za najlepsze wyniki zdobyte na maturze komisja wyróżniła: R. Gosłowskiego,                           
C. Nawrockiego, J. Dajerlinga, St. Możejkę, L. Wild, T. Kotlińską i J. Kąkolewskiego,                          
a M. Karof otrzymała prawo wstępu na studia wyższe bez egzaminu.                                             
We wrześniu 1976 r. rok szkolny w 20 oddziałach rozpoczęło 731 słuchaczy, w tym:                     
6 oddziałów LE – 231, 3 oddziały elektromechanika ogólna – 131, 4 oddziały budowy maszyn 
i urządzeń okrętowych – 153 słuchaczy, 4 oddziały budowy maszyn – 128 słuchaczy                       
i 3 oddziały budownictwa ogólnego – 88 słuchaczy. Promocję otrzymało 410, w tym 120 
ukończyło szkołę. Najlepsze wyniki w nauce uzyskali absolwenci:  
-  A. Skiebko, L. Stępa – klasa III elektromechaniki ogólnej, wych. R. Szulczewski,   
-  W. Kołodziejski, J. Kowalewski - klasa III budowy maszyn, wych. A. Chojnowski,  
-  H. Baczyński, L. Szuryga, A. Cieliński – klasa III elektrotechniki okrętowej, wych. F. Gąsior, 
-  W. Harłożyński, J. Frankowski, M. Bajorski – klasa III budownictwa, wych. A. Stryczyński. 
Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 57 słuchaczy, a zdało maturę 40. Najlepsze wyniki 
osiągnęli: A. Skiebko, A. Leja, L. Stępa, M. Baczyński, W. Fabisz, J. Kowalewski. Laur 
najlepszego słuchacza i absolwenta zdobył Wiesław Harłożyński z klasy III budowlanej.                   
                  W roku szkolnym 1977/78 w szkole wieczorowej w 20 oddziałach uczyło się 780 
słuchaczy, w tym: 7 oddziałów LE – 250 słuchaczy, 3 oddziały elektromechanika ogólna – 128, 
4 oddziały budowy maszyn i urządzeń okrętowych – 179, trzy oddziały budowy maszyn – 
112, trzy oddziały budownictwo ogólne – 111 słuchaczy. Szkołę ukończyło 131 słuchaczy,            
a dyplomy z wyróżnieniem otrzymali:  
- Z. Kurylak, J. Korzeniewski, J. Gierczyński – klasa III elektromechaniki, wych. J. Skutecki, 
- J. Zwierzchowski, J. Pacyna, J. Łozowska, J. Dudek, R. Czwartacki, T. Czerwiński – klasa III 
   budowlana, wych. A. Horbik, 
- H. Wilkiewicz, Z. Walczak, Z. Szlendak, J. Strzelczyk, W. Kostecki, J. Gronowski – klasa III 
   budowy maszyn, wych. E. Górski, 
- A. Grzęda, T. Krysta, Z. Kuliniak – klasa III elektrotechniki okrętowej, wych. J. Twardy, 
-  H. Majczak, J. Halba, R. Młynarski – klasa IV LE, wych. T. Grzybek. 
Do egzaminu maturalnego przystąpiło 60 słuchaczy, a świadectwa dojrzałości otrzymało 34. 
Komisja za najlepsze wyniki w nauce wyróżniła: J. Halbę, H. Majczaka, R. Młynarskiego,                  
Z. Piotrowskiego, Z. Kurylaka, J. Korzeniowskiego, T. Krystę, Z. Kuliniaka, A. Grzędę,                         
H. Witkiewicza, Z. Szlendaka, Z. Walczaka, J. Strzelczyka, J. Zwierzchowskiego, J. Pacynę                     
i T. Czerwińskiego.                                                                                                                                       
               W następnym roku szkolnym nie uległa zmianie liczba oddziałów, jedynie 
zmniejszyła się liczba słuchaczy do 561. Dyplomy ukończenia szkoły otrzymało 119 słuchaczy, 
a wśród nich najlepsi: 
- R. Krasowiak, R. Górny – klasa III budowy maszyn, wych. A. Chojnowski, 
- R. Zadworny – klasa III budowy maszyn i urządzeń okrętowych, wych. E. Górski, 
- J. Kowalska – klasa III budowlana, wych. Adam Horbik, 
- J. Paduch, A. Piotrowski, J. Brakoniecki, W. Jakusiewicz, R. Zadworny – klasa III 
  elektromechaniki ogólnej, wych. R. Szulczewski, 
- B. Lewandowska, D. Żurawska, S. Paterek, E. Miller – klasa IV LE, wych. D. Bednarczyk. 
Na 119 absolwentów do matury przystąpiło 60 słuchaczy, a świadectwa dojrzałości 
otrzymało 34. Laur najlepszego absolwenta otrzymał Wenecjusz Jakusiewicz z klasy III 
elektrycznej.  
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 W roku szkolnym 1979/80 po raz ostatni dokonano naboru do klas pierwszych: 
elektromechanika ogólna, elektromechanika okrętowa i budowa maszyn. W tym roku w 19 
oddziałach uczyło się 554 słuchaczy. Dyplomy ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymali:  
- H. Madej, A. Haus – klasa IV LE, wych. H. Siewko, 
- E. Jagiełło, D. Chmielarz, T. Wójcik – klasa IV B LE, wych. A. Mielczarek, 
- W. Rachuba – klasa III budowy maszyn, wych. B. Albekier, 
- P. Woźniarski – klasa III budowy maszyn i urządzeń okrętowych, wych. B. Albekier, 
- A., Lamparski – klasa III budownictwa ogólnego, wych. S. Ruciak. 
Na 107 absolwentów do matury przystąpiło 47. Świadectwa dojrzałości otrzymało 35 
słuchaczy. Świadectwa maturalne z nagrodami otrzymali: P. Winiarski, A. Haus, A. Ceran,              
M. Dąbrowski, E. Jagiełło, R. Mokry. 

 

                     

                               Dzień Nauczyciela w 1979 roku:  M. Matysik, E. Górski i A. Chojnowski 

W końcu roku szkolnego Kuratorium Oświaty i Wychowania  w Szczecinie bez żadnych  
konsultacji i podania powodów postanowiło, że nastąpi likwidacja w Zespole Szkół 
wszystkich kierunków mechanicznych, elektrycznych i budowlanych. 1 września 1980 r. – 
zgodnie z decyzją Kuratorium – oddziały elektryczne i mechaniczne zostały przeniesione do 
Zespołu Szkół Rybołówstwa Morskiego, a klasy budowlane do szkoły przy ul. Gdyńskiej 26.  
W Zespole Szkół Zawodowych pozostał jedynie kierunek ekonomiczny o specjalności 
ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Decyzja ta oraz sytuacja społeczno – ekonomiczna 
po 1980 r. zapoczątkowały upadek kształcenia pracujących, tak mozolnie i długo budowany 
przez szkołę, jak i zakład pracy. 

 

                                                   Studniówka w 1980 roku 
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We wrześniu 1980 r., nowy rok szkolny w Liceum dla Pracujących rozpoczynało 
zaledwie 172 słuchaczy w 7 oddziałach: klasa I – 41 słuchaczy, wych. S. Lipiec, klasa II A – 23 
słuchaczy, wych. K. Chlebowski, klasa II B – 23 słuchaczy, wych. A. Mielczarek, klasa III A – 20 
słuchaczy, wych. B. Albiekier, klasa III B – 20 słuchaczy, wych. A. Łozowska, klasa IV A – 22 
słuchaczy, wych. I. Felska, klasa IV B – 23 słuchaczy, wych. K. Polak. Po pierwszym półroczu 
RP, ze względu na małą liczbę słuchaczy, połączyła klasy drugie, której wychowawcą 
pozostała A. Mielczarek. W końcu roku szkolnego w 6 oddziałach było 120 słuchaczy, z czego 
105 otrzymało promocję, a 37 ukończyło szkołę. Do egzaminu maturalnego przystąpiło                   
14 słuchaczy. Świadectwa dojrzałości otrzymało 11. Za bardzo dobre wyniki na maturze RP 
wyróżniła:  
- E. Kasperek, W. Wiater, M. Winklarek – klasa IV A, wych. J. Felska, 
- A. Górska, E. Kucal, G. Sarnecka – klasa IV B, wych. K. Polak. 
Najlepszą maturzystką została Krystyna Polańska. Puchar przechodni za wybitne osiągnięcia 
w nauce otrzymała Małgorzata Sarnikowska.  
  W roku szkolnym 1981/82 w 5 oddziałach uczyło się 122 słuchaczy. Po pierwszym 
półroczu rozwiązano klasę II. W końcu roku szkolnego w 4 oddziałach było 67 słuchaczy,                  
z czego 65 promowano, w tym 36 ukończyło szkołę i otrzymało tytuł technika ekonomisty. 
Do matury przystąpiło 15 słuchaczy, zdało 9. Najlepsze wyniki na egzaminie dojrzałości 
osiągnęli: B. Grzelak, H. Kiraga, M. Kupczyk. Laur najlepszego słuchacza wraz z pucharem 
przechodnim otrzymała Małgorzata Sarnikowska z klasy III.  
  1 września 1982 r. otwarto dwie klasy pierwsze: I LE oraz I żywienie zbiorowe po 
zasadniczej szkole zawodowej, gdzie cykl kształcenia trwał 3 lata. W 4 oddziałach uczyło się 
113 słuchaczy, z czego 61 promowano, a 14 ukończyło szkołę. Do matury przystąpiło                         
4 słuchaczy i wszyscy otrzymali świadectwa dojrzałości. Dyplomy z wyróżnieniem otrzymali: 
M. Sarnikowska, D. Majerska, M. Owczarz. Tytuł najlepszego ucznia w szkole zdobył 
Aleksander Orłow z klasy I  żywienia zbiorowego.  
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Niepomyślnie rozpoczął się rok szkolny 1983/84, bowiem dokonano naboru tylko do 
jednej klasy pierwszej LE, którą już we wrześniu ze względu na zbyt małą liczbę słuchaczy 
rozwiązano. Pozostały tylko dwa oddziały: klasa III LE – 29 słuchaczy, klasa II żywienie 
zbiorowe – 17 słuchaczy, z których do końca roku dotrwało tylko 34. Promowano 25 
słuchaczy,  świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:  
- A. Orłow, M. Jaźniewicz, I. Turowska – klasa II żywienie zbiorowe, wych. I. Felska, 
- E. Piotrowska, D. Dąbrowska, W. Tyszko – klasa III LE, wych. D. Bednarska. 

 

           

  Studniówka klasy IV LE w 1983 roku z udziałem H. Siewko, S. lipiec i T. Lipiec 

W roku szkolnym 1984/85 w 3 oddziałach uczyło się 70 słuchaczy, z czego 
promowano 44, w tym 28 otrzymało dyplomy ukończenia szkoły. Do matury przystąpiło                 
7 i wszyscy zdali egzamin dojrzałości. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli: A. Orłow,                            
M. Jaźniewicz, M. Szczerbicka, W. Tyszka. Laur najlepszego ucznia w szkole zdobył Franciszek 
Staszyński ze średnią ocen 4,85 z klasy I LE.  
  Następny rok szkolny to walka o przetrwanie szkoły wieczorowej, bowiem 
funkcjonowały tylko dwa oddziały LE, w których uczyło się 51 słuchaczy. W końcu roku 
promowano do następnej klasy 31 uczniów, a świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:  
- A. Pawłowska, H. Grzelak – klasa I, wych. J. Szczęść, 
- F. Staszyński, S. Wodecka – klasa II, wych. F. Kostecka – Polak. 
  Rok szkolny 1986/87 rozpoczął się optymistycznie, bowiem dokonano naboru do 
dwóch klas pierwszych; do klasy I Liceum Handlowego oraz do klasy I Technikum Żywienia 
Zbiorowego. W czterech oddziałach uczyło się 101 uczniów, z czego promocję otrzymało                        
78 uczniów. Świadectwa promocyjne z nagrodami otrzymali:  
- klasa I LH, wych. A. Pyzik: B. Mazurek, G. Lipska,  
- klasa I żywienie zbiorowe, wych. M. Karasińska: J. Poczujko,  
- klasa II LE, wych. J. Szczęść: W. Janeczek,  
- klasa III LE, wych. M. Wierzykowska: S. Wodecka, B. Kędziora. 
  Na początku roku szkolnego 1987/88 w szkole wieczorowej było 6 oddziałów,                         
w których uczyło się 134 uczniów, ale już po półroczu rozwiązano klasę I żywienia 
zbiorowego. W końcu roku promowano 83 słuchaczy, w tym 13 ukończyło szkołę. Najlepsze 
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wyniki w nauce zdobyli absolwenci: S. Wodecka, E. Wierzbicka, H. Kępińska, F. Staszyński,                
G. Kędzierska. Do matury przystąpiło 6 słuchaczy, zdało 5. Świadectwo dojrzałości                      
z wyróżnieniem otrzymała S. Wodecka.  
  W roku szkolnym 1988/89 w 6 oddziałach uczyło się 135 słuchaczy. W końcu roku 
promowano 109, w tym 54 ukończyło szkołę. Do matury przystąpiło 20, a świadectwa 
dojrzałości otrzymało 16. Dyplomy technika z wyróżnieniem otrzymali:  
- B. Mazurek, G. Lipska – klasa III LH, wych. A. Pyzik, 
- J. Poczujko – klasa III technikum żywienia, wych. E. Bruch. 
  W następnym roku szkolnym z trudem dokonano naboru do jednej klasy I LE 
przyjmując 20 słuchaczy, która po półroczu została rozwiązana. W końcu roku szkolnego                  
w trzech oddziałach było 54 słuchaczy, z czego 52 otrzymało promocję. Miano najlepszej 
słuchaczki zdobyła Edyta Suchomska z klasy II LE. 
  W roku szkolnym 1990/91 otwarto dwie klasy pierwsze: I LH – 28 słuchaczy                             
i I żywienie zbiorowe – 28 słuchaczy. Razem w 6 oddziałach uczyło się 120 słuchaczy, z czego 
95 promowano, w tym 32 ukończyło szkołę. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło                              
14 słuchaczy, a świadectwa dojrzałości otrzymało 9. Szkołę z wyróżnieniem ukończyli:                          
J. Więzowski i W. Wojnowska.  
  Rok szkolny 1991/92 rozpoczął się naborem do trzech klas pierwszych: LE, LH                            
i Technikum Żywienia Zbiorowego. W 6 oddziałach uczyło się 155 słuchaczy, z czego 122 
otrzymało promocję, w tym 21 ukończyło szkołę. Dyplomy technika z wyróżnieniem 
otrzymali: M. Fraś, B. Skóra, E. Suchomska. Do matury przystąpiło 10 słuchaczy. Świadectwa 
dojrzałości otrzymało 7. Najlepszą maturzystką została M. Dziekan.  
  Tabela nr 25 
  ZSZ nr 1 – Technikum i Liceum dla Pracujących21 

1975/76 1979/80 1985/86 1990/91 Kier. 
specjalności Oddz. Ucz. Absolw. Oddz. Ucz. Absolw. Oddz. Ucz. Absolw. Oddz. Ucz. Absolw. 

Ekonomicz. 8 303 126 8 249 39 2 51 - 6 120 32 

Mechanicz.             

- 5 158 32 3 81 12 - - - - - - 

- 4 109 33 3 75 15 - - - - - - 

Elektryczny             

- 4 149 52 3 110 23 - - - - - - 

- 2 57 52 - - - - - - - - - 

Budowlany 3 86 7 2 39 18 - - - - - - 

Razem 26 862 302 19 554 107 2 51 - 6 120 32 

 
  Rok szkolny 1992/93 był ostatnim rokiem, kiedy dokonano naboru do klasy pierwszej 
technikum żywienia zbiorowego. W 6 oddziałach uczyło się 142 słuchaczy, z czego w końcu 
roku promowano 101, w tym 46 otrzymało dyplomy techników. Najlepsze wyniki w nauce 
osiągnęli:  
- A. Ignowska, B. Szewczyk – klasa III LH, wych. M. Derech, 
- B. Stańczyk, J, Kowal, D. Ledzińska – klasa III technikum żywienia, wych. E. Bruch. 
Do egzaminu dojrzałości przystąpiło 32 słuchaczy. Maturę zdało 16. Świadectwa dojrzałości                  
z wyróżnieniem otrzymali: A. Baranek, A. Jurczyszyn, M. Mleczko, S. Trzeciak i J. Kowal.  
  1 września 1993 r. to początek końca szkoły wieczorowej dla pracujących. W tym roku 
szkolnym nie dokonano naboru do klas pierwszych. Pozostały jedynie trzy oddziały,                   

                                                           

21
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen.  
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w których uczyło się 59 słuchaczy, z czego 45 promowano, 39 słuchaczy otrzymało dyplomy 
techników, a 17 przystąpiło do matury; LH – 10, technikum żywienia zbiorowego – 7. 
Egzamin dojrzałości zdało 12. Świadectwa dojrzałości z nagrodami i wyróżnieniem otrzymali:                       
A. Leszczyńska, K. Dowgiałło i K. Cichocka.  
  W ostatnim roku pracy średniej szkoły wieczorowej w 1994/95 w jednym oddziale 
klasy IV było 14 słuchaczy, z tego dyplomy ukończenia szkoły otrzymało 13. Nikt nie 
przystąpił do egzaminu dojrzałości. Najlepszą absolwentką została M. Matzko. Wychowawcą 
ostatniej klasy IV była D. Stankiewicz.  
  Szkołą dla Pracujących od początku kierowało kolejno czterech dyrektorów: Bogusław 
Kolarz, Kazimierz Chlebowski, Czesław Nogal i Tadeusz Lipiec. Znaczącą rolę w sukcesach tej 
placówki mieli wicedyrektorzy, którzy odpowiadali za cały proces dydaktyczny, a byli to: 
Krzysztof Uniejewski, Halina Siewko, Barbara Godala, Janina Śmiałkowska i Elżbieta Bruch. 
Trudno wyobrazić sobie sukcesy tej szkoły bez pracy etatowych nauczycieli tj.: T. Grzybek,                  
K. Tromiński, A. Mielczarek, B. Albekier, D. Bednarska, J. Szczęść, I. Felska, Ł. Łozowska,                    
S. Lipiec, A. Turajska, F. Kostecka – Polak, K. Polak, M. Karasińska, M. Wierzbicka                                 
i Chudzik.  
  Nie sposób przecenić roli nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy rekrutowali 
się z zakładów pracy, pełniąc tam niekiedy funkcje kierownicze, a z wielką pasją                                      
i zamiłowaniem podjęli się nowych obowiązków pedagogicznych, gdzie bardzo często 
kształcili swoich pracowników – patrz wspomnienia A. Stryczyńskiego. W Technikum 
Budowlanym wykładali znakomici fachowcy w tej dziedzinie mający studia wyższe a byli to: 
A. Stryczyński, A. Horbik, W. Postoła, W. Szpytko i St. Ruciak. Na kierunku elektromechaniki 
ogólnej i elektromechaniki okrętowej swoją wiedzę i doświadczenie przekazywali: J. Skutecki,                         
J. Wdziękoński, R. Szulczewski i J. Majcher. Najliczniejsza grupa nauczycieli pracująca na 
części etatu była zatrudniona w Technikum Budowy Maszyn i Urządzeń Okrętowych, a byli 
to: A. Chojnowski, Z. Didkowski, J. Twardy, M. Matysiak, E. Górski, T. Koszucki. Przepracowali             
w szkole wiele lat, z najdłuższym stażem pracy był Andrzej Chojnowski – 12 lat i zdobyli sobie 
ogromną wdzięczność oraz szacunek słuchaczy. W nauczaniu przedmiotów ekonomicznych 
wyróżnili się: J. Pękała, F. Gąsior, T. Pocztół, J. Serafin, J. Mielczarek, E. Wilczyński,                              
T. Ferschke. W Technikum Żywienia Zbiorowego swoją wiedzą  i doświadczeniem dzielili się: 
M. Brzezińska, J. Lipowski, A. Turajska, F. Cichosz. Wiedzę z zakresu prawa na lekcjach 
prawoznawstwa przekazywali B. Cegielska – Jackowska,  J. Augusiak, J. Mniszek, K. Kamiński                        
B. Zimecki, J. Maciesowicz.  
  Tak w Technikum jak i Liceum pracowało wielu nauczycieli przedmiotów 
ogólnokształcących zatrudnionych na części etatu, którzy rekrutowali się z innych placówek 
oświatowych. Ich kwalifikacje i umiejętności pedagogiczne oraz wzorowy stosunek do 
słuchaczy nie tylko wyróżniał ich wśród innych nauczycieli, ale pozwolił im z wyjątkową 
sumiennością wykonywać swoje obowiązki. Słowa uznania i wdzięczności należą się 
nauczycielom matematyki – Z. Mroczkowskiemu, T. Kardaszowi, G. Wencie,                                    
W. Wojnarowskiemu i Z. Pyziakowi. Wieloletnim nauczycielem chemii był J. Lipowski. Do 
ukończenia szkoły średniej i zdobycia dyplomów przyczynili się nauczyciele j. polskiego –                 
B. Miąsko, E. Wyszyńska, I. Jarosz, B. Misler oraz j. rosyjskiego – S. Bieniasiewicz.  
  Nauczyciele i uczniowie szkoły wieczorowej wnieśli ogromny wkład                                          
w unowocześnienie bazy dydaktycznej zespołu poprzez tworzenie nowoczesnych gabinetów 
wraz z pomocami naukowymi. W gronie zespołu kierowniczego powstał pomysł, aby 
teoretyczne prace dyplomowe zastąpić funkcjonalnymi rozwiązaniami, które poprawią bazę 
dydaktyczną szkoły i uzupełnią gabinety przedmiotowe w podstawowe środki dydaktyczne. 
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Koncepcja ta została z uznaniem przyjęta przez nauczycieli przedmiotów zawodowych                       
i konsekwentnie realizowana. Każdego roku szkolnego w gronie nauczycieli zawodowych 
przyjmowano harmonogram prac dyplomowych, a dyrektor szkoły gwarantował środki 
finansowe na zakup materiałów i urządzeń. Tym sposobem w roku szkolnym 1976/77 
utworzono nowoczesną, zmechanizowaną i wyposażoną w pomoce salę audiowizualną oraz 
zradiofonizowano wszystkie pomieszczenia należące do Zespołu Szkół. Ponad to 
przystosowano pomieszczenie na potrzeby archiwum szkolnego.  
  W następnym roku szkolnym utworzono nowoczesny gabinet języka niemieckiego ze 
stanowiskami do indywidualnej nauki przy wykorzystaniu środków audiowizualnych. 
Zainstalowano oświetlenie w salach lekcyjnych, wentylację w kotłowni oraz przeprowadzono 
modernizację gabinetu dyrektora. W roku szkolnym 1978/79 wyremontowano pokój 
nauczycielski i gabinet wicedyrektorów. W 1980 r. oddano do użytku gabinety: j. rosyjskiego, 
fizyki, maszyn elektrycznych, gabinet mechaniczny. Za ogromny wkład pracy w poprawę bazy 
szkoły Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie na wniosek dyrektora T. Lipca 
przyznał nagrodę zbiorową A. Stryczyńskiemu, J. Skuteckiemu i A. Chojnowskiemu. Rada 
Pedagogiczna wielokrotnie wyróżniała i nagradzała uczniów za pracę na rzecz szkoły. W roku 
szkolnym 1979/80 takie wyróżnienia otrzymali: L. Białoń, Z. Bratz, R. Mokry, S. Stój, S. Wolski, 
A. Skiba, H. Szczerbiński, A. Rachuta, W. Wasilewski, S. Ważyk, B. Macocha, A. Kominiak.    

7. Zespół Kierowniczy, Rada Pedagogiczna i nauczyciele, organizacje 
młodzieżowe i zajęcia pozalekcyjne, pracownicy administracji i obsługi                  
i wizytacje. 

a) Zespół Kierowniczy 

  Poza obowiązkami i funkcją dyrektora istotną rolę w procesie kierowania szkołą 
spełniał Zespół Kierowniczy powołany we wrześniu 1976 r. Wraz z objęciem obowiązków 
przez dyrektora szkoły T. Lipca powstał Zespół Kierowniczy w składzie: wicedyrektorzy: 
Tadeusz Jasiński, Aleksandra Mielczarek, Krzysztof Uniejewski, kierownik wydziału Średniego 
Studium Zawodowego – Halina Siewko, kierownik internatu – Henryk Dąbrowski, prezes 
ogniska ZNP – Barbara Godala i sekretarz POP – Krzysztof Tromiński. Zmiany w tym zespole 
następowały wraz ze zmianami na stanowiskach kierowniczych szkoły. Od 1 września 1985 r. 
dołączył do Zespołu wicedyrektor ponownie otwartej szkoły przy ul. Gdyńskiej 26. Prawo 
udziału w Zespole miał prezes ogniska ZNP, wybierany co dwa lata przez jego członków. Od 
początku istnienia Zespołu Szkół do 1980 r. pełniła tę funkcję B. Godala a następnie                          
T. Twardy. Rok 1980 przyniósł ogromne zmiany w ruchu związkowym. Powstaje nowa 
organizacja związkowa – NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym Przemysławem Sobiechem, 
który stał się jednocześnie członkiem Zespołu Kierowniczego do 13 grudnia 1981 r. Stan 
wojenny zawiesił działalność związków zawodowych i do 1984 r. nikt z jego przedstawicieli 
ani NSZZ „Solidarność”, ani ZNP nie uczestniczył w posiedzeniach Zespołu Kierowniczego. 
Działacze ZNP w 1982 r. podjęli starania o ponowną rejestrację związku i prawo do legalnej 
działalności. Powstała w Świnoujściu grupa inicjatywna złożona z 39 osób, która na zebraniu 
16 listopada 1982 r. podjęła uchwałę o założeniu ZNP z siedzibą przy ulicy Piastowskiej 56.          
7 grudnia 1982 r. Komitet Założycielski wystąpił z wnioskiem o rejestrację związku. Związek 
został zarejestrowany 17 stycznia 1983 r. Prezesem związku została Maria Rusak. 
  W Zespole Szkół ZNP ponownie rozpoczął działalność w 1984 r., a prezesem ogniska 
została Irena Felska, która pełniła te obowiązki do 1985 r. Następnie prezesem a zarazem 
członkiem Zespołu Kierowniczego został Robert Palus w latach 1985 – 1990 r. a w latach 
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1990 – 2002 Barbara Łucka.  
  Znaczna część byłych członków NSZZ „Solidarność”, zgodnie ze stanowiskiem 
konspiracyjnych władz związkowych, pozostałą wierna ideałom Solidarności i nie wstąpiła do 
ZNP, ani też nie podjęła próby reaktywowania swojego związku. Dopiero postanowienia 
Okrągłego Stołu w 1989 r. spowodowały, że NSZZ „Solidarność” rozpoczęła ponowną 
działalność. Z jego upoważnienia Jadwiga Widawska a następnie Grażyna Kapała do 1993 r. 
reprezentowały ten związek w Zespole Kierowniczym. Po tym okresie – z braku chętnych 
związek zaprzestał działalności na terenie szkoły.  
  W Zespole, tak jak i w innych placówkach oświatowych, działała Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza (PZPR). Członkami tej partii była liczna grupa nauczycieli, około 35 – 40% 
ogółu zatrudnionych, którzy tworzyli podstawową organizację partyjną na czele                            
z wybieranym sekretarzem. Z racji roli i funkcji jaką ta partia pełniła w ówczesnym życiu 
społeczno – politycznym, każdy wybrany sekretarz stawał się automatycznie członkiem 
Zespołu Kierowniczego z poczuciem specjalnych uprawnień i misji, którą miał do spełnienia. 
W myśl zasad centralizmu demokratycznego jego zadaniem było realizowanie polityki partii 
oraz  utrzymywanie ścisłych kontaktów z Komitetem Miejskim PZPR. Funkcję tę kolejno 
pełnili:  K. Tromiński do 1978 r., J. Jankowska do 1979 r., J. Szczęść do 1981 r.,                                   
T. Miklejewska do 1986 r. oraz  St. Wrzesień do rozwiązania partii w 1990 r.  
  Istotnej zmiany w składzie Zespołu Kierowniczego dokonało zarządzenie Ministra 
Oświaty z 30 maja 1987 r. wprowadzając do jego składu przedstawicieli RP. Na posiedzeniu 
rady 22 listopada 1989 r. w tajnym głosowaniu spośród 9 kandydatów wybrano 3: T. Twardy, 
J. Szczęść, W. Wojnarowska, które weszły w skład Zespołu Kierowniczego. W następnych 
latach przedstawicielami RP były: A. Przytuła i D. Szewczyk – 1990 r., B. Albekier i D. Krucka – 
1993 r., A. Przytuła i J. Widawska – 1995 r., A. Drzewiecka i B. Habura – 1996 r., M. Hudzik – 
1997 r., F. Kostecka – Polak i W. Siedzielnik – 1998 r. oraz U. Grzela i B. Stankiewicz – 2001 r.  
  Zespół Kierowniczy w takim składzie, zawsze pod przewodnictwem kolejnych 
dyrektorów szkoły, spełniał ważną funkcję w procesie kierowania i zarządzania placówką. 
Wprawdzie kompetencje tego Zespołu bez uprawnień decyzyjnych ograniczały się jedynie do 
funkcji doradczych, opiniodawczych czy oceniających. Mimo to miał on ogromny wpływ                       
i znaczenie na ostateczne decyzje podejmowane przez dyrektorów szkoły. Zespół stwarzał 
możliwość szerokiej dyskusji, wymiany poglądów, krytycznych ocen i jak też często zdarzało 
się, był inspiracją do podejmowania ważnych i istotnych decyzji tak organizacyjnych, jak                      
i kadrowych. Był to zespół ludzi, którzy cieszyli się dużym szacunkiem prawie wszystkich 
pracowników szkoły, a jego opinie spotykały się z uznaniem, tak nauczycieli jak i uczniów. 
  W ciągu 27 lat funkcjonowania tego Zespołu, wiele czasu i miejsca poświęcono 
problemom związanym z planowaniem, organizacją pracy, oceną procesu dydaktyczno – 
wychowawczego, kadrą, wizytacjami, praktyczną nauką zawodu oraz organizacją 
uroczystości szkolnych, spotkaniom z uczniami, nauczycielami, przedstawicielami zakładów 
pracy czy podobną organizacją działającą w liceum ogólnokształcącym.  
  Plany pracy szkoły na każdy rok były przedmiotem wnikliwej dyskusji i krytycznych 
uwag. Do planu dydaktyczno – wychowawczego szkoły przyjmowano zadania wiodące                     
i ustalano skład komisji, która opracowała taki plan i przedkładała go do zatwierdzenia RP.  
  Dyrektor każdego roku opracowywał plan pracy Zespołu Kierowniczego, 
uwzględniając w nim te problemy, które wynikały z planu dydaktycznego szkoły jak                            
i bieżących potrzeb placówki. W planie tym uwzględniono nie tylko realizację zadań, ale ich 
ocenę – patrz plan  z roku 1978/79. 
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W centrum zainteresowania Zespołu były sprawy i problemy dydaktyczno – 
wychowawcze. Wyniki w nauce i zachowaniu analizowano każdego roku, a wnioski 
przedkładano na RP. Ciekawą formą pracy i w miarę skuteczną, były spotkania Zespołów                  
z przedstawicielami samorządu szkolnego, ZHP, ZMS i MRI. Przedstawiciele tych organizacji 
składali sprawozdania ze swojej działalności i po dyskusji dokonywano oceny ich pracy.  
  Z inicjatywy młodzieży odbywały się spotkania, na których przedstawiciele organizacji 
młodzieżowych przedkładali wnioski, uwagi i prośby dotyczące realizacji kodeksu ucznia, ładu 
i porządku w obiekcie oraz warunków pracy. W październiku 1984 r. Zespół Kierowniczy wraz 
z przedstawicielami młodzieży analizował wnioski z „Trybuny Uczniowskiej”.  
  Wyniki nauczania, realizacja programów, obciążenie uczniów pracami domowymi,  
praca z uczniem zdolnym, troska o uczniów mających kłopoty w nauce i oceny                                  
z przedmiotów tak cząstkowe jak i okresowe były wnikliwie analizowane i oceniane przez 
Zespół. Materiał do dyskusji i oceny przedstawiała kadra kierownicza szkoły.  
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  Kontrola pracy dydaktyczno – wychowawczej poprzez hospitacje oraz wynikające                    
z niej wnioski były oceniane i rozliczane przez dyrekcję szkoły.  
  Do początku lat 80-tych prawie każdego roku oceniano bazę dydaktyczną szkoły. 
Zespół Kierowniczy na wniosek dyrektora prawie każdego roku podejmował ważne i istotne 
sprawy związane z polityką kadrową, a były to: 
- awanse, obsadzanie stanowisk kierowniczych w szkole, 
- zatrudnianie nauczycieli, 
- nagrody, dodatki pedagogiczne, premie, trzynastki, 
- wnioski do odznaczeń. 
  W 1984 r. przeprowadzono weryfikację kadry pedagogicznej. Komisja w składzie:       
T. Lipiec – dyrektor, I. Felska – prezes ZNP, T. Miklejewska – sekretarz POP, przeprowadziła 
rozmowy z nauczycielami i dokonała oceny ich postaw, ale ze względu na rangę i wagę 
problemu zasięgnięto opinii Zespołu Kierowniczego. Dokonywano systematycznej oceny 
pracy: internatu, biblioteki i świetlicy szkolnej.  
  Dobrą tradycją do początku lat 80-tych było to, że cały Zespół wizytował komórki 
organizacyjne szkoły, a ich kierownicy przedstawiali osiągnięcia, ale też nie brakowało 
wniosków i oczekiwań dotyczących poprawy warunków pracy. 
  Praktyczna nauka zawodu i praktyki zawodowe wymagały harmonijnej                                     
i systematycznej współpracy Zespołu Szkół z zakładami pracy i Cechem Rzemiosł Różnych. 
Problemy organizacji praktycznej nauki zawodu i nadzoru instruktorskiego prawie każdego 
roku były analizowane i oceniane przez Zespół Kierowniczy. Skuteczną formą tej współpracy 
były spotkania Zespołu z instruktorami praktycznej nauki zawodu.  
  Sprawy gospodarcze i finansowe każdego roku były przedmiotem analizy i oceny 
Zespołu. Informacje w tym zakresie przedstawiała główna księgowa oraz kierownicy 
administracyjno – gospodarczy szkoły i internatu. Ponad to, Zespół Kierowniczy zajmował się 
okazjonalnie  takimi sprawami, jak: 
- współpracą z zakładem opiekuńczym WSS „Społem”, 
- kontrolą wewnętrzną, 
- realizacją wniosków RP, 
- formami współpracy z zarządem ogniska ZNP i egzekutywą POP. 
Po wyborach w tych organizacjach odbywały się spotkania dotyczące form i metod 
współpracy. W tym celu organizowano wspólne posiedzenia z udziałem Zespołu 
Kierowniczego.  

b) Rada Pedagogiczna i nauczyciele 

  Znaczącą funkcję w procesie organizowania i kierowania zespołem spełniała RP, którą 

tworzyli wszyscy zatrudnieni nauczyciele na czele z dyrektorem szkoły. Rada pracowała 

zgodnie z przyjętym, każdego roku szkolnego, planem pracy, w którym uwzględniono od               

10 do 14 posiedzeń plenarnych. Zgodnie z regulaminem RP określonym przez Ministerstwo 

Oświaty i Wychowania przedmiotem posiedzeń były: planowanie i organizowanie pracy 

szkoły, klasyfikacja i promowanie, ocena ze sprawowania ucznia i ocena pracy szkoły, w tym 

biblioteki, internatu, praktycznej nauki zawodu, praktyk zawodowych, organizacji i przebiegu 

matur oraz uwagi i wnioski pohospitacyjne.  

  Najważniejszym planem pracy, który był uchwalany przez radę każdego roku, to plan 

dydaktyczno – wychowawczy szkoły. Wiodące zadania do tego planu przyjmował na wniosek 
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dyrektora Zespół Kierowniczy. Takimi zadaniami w latach 70-tych m.in. były:  

1) Rok szkolny 1976/77: 

- Wzmocnienie aktywności społecznej młodzieży przez inspirowanie działalności  Samorządu 

Szkolnego, MRI, HSPS. Dalsze wdrażanie uczniów – wychowanków do samorządności                        

i odpowiedzialności za podjęte obowiązki. 

- Kształtowanie nawyków kultury i higieny życia codziennego, przestrzeganie zasad kodeksu 

ucznia, regulaminu szkolnego. 

2) Rok szkolny 1977/78: 

- Wdrażanie elementów jednolitego systemu wychowawczego ze szczególnym 

   uwzględnieniem: samorządności młodzieży, kształtowania właściwych postaw ideowo – 

   moralnych, poszanowania mienia szkolnego i realizacja kodeksu ucznia. 

- Właściwa organizacja i kontrola praktyk zawodowych. 

- Doskonalenie funkcji opiekuńczo – wychowawczej szkoły i internatu. 

3) Rok szkolny 1978/79: 

- Intensyfikowanie pracy nauczycieli i wychowawców nad kształtowaniem postaw                            

     i przekonań młodzieży. 

- Preferowanie form i metod  pracy zmierzających do wyrobienia samodzielności                           

     w zdobywaniu wiedzy. 

- Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu młodzieży, przeciwdziałanie powstawaniu 

    zjawisk negatywnych. 

4) Rok szkolny 1979/80: 

- Pełna realizacja programów nauczania ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów 

    zawodowych. 

-  Doskonalenie bazy dydaktyczno – wychowawczej szkoły. 

- Realizacja funkcji szkoły otwartej, współpracującej z rodziną, organizacjami społecznymi                

   i  młodzieżowymi. 

-  Rozwijanie samorządnych form młodzieży  na terenie szkoły. 

- Pełna realizacja programów praktycznej nauki zawodu, dobre przygotowanie do pracy 

zawodowej22. 

  Plan dydaktyczno – wychowawczy szkoły na dany rok, uwzględniając zadania 

wiodące, rozpisywał ich realizację na określone terminy, obarczając odpowiedzialnością za 

ich wykonanie konkretne osoby. Na początku lat 90-tych przyjęto praktykę indywidualnego 

rozliczania, poprzez składanie sprawozdania przez poszczególnych nauczycieli, z realizacji 

przyjętych obowiązków. 

  Ocena pracy uczniów oraz ich zachowań, tak okresowa jak i końcoworoczna, była 

przedmiotem kilku posiedzeń rady w ciągu roku. To prawda, że ocenę z przedmiotu 

wystawiał nauczyciel, ale Rada Pedagogiczna podejmowała uchwałę o klasyfikacji                               

i promowaniu. Zatwierdzenie oceny z zachowania odbywało się w obecności przedstawicieli 

Samorządu Uczniowskiego. 

                                                           

22
 Plany dydaktyczno – wychowawcze szkoły. Archiwum szkolne. 
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  Ocena pracy szkoły, której dokonywała kadra kierownicza przynajmniej raz w każdym 

roku szkolnym, na posiedzeniach rady, sprowadzała się do oceny realizacji planu 

dydaktyczno – wychowawczego, osiągniętych wyników w nauce i zachowaniu oraz 

działalności organizacji młodzieżowych, zajęć pozalekcyjnych, biblioteki i internatu. Na takich 

radach ustalano listy najlepszych uczniów w pionie szkół średnich i zasadniczych, którym 

przyznawano nagrody i wyróżnienia. Komisja współzawodnictwa, najlepszym zespołom 

klasowym proponowała nagrody pieniężne. Szukano też przyczyn niepowodzeń uczniowskich 

z poszczególnych przedmiotów, a w przypadkach dużej ilości wystawionych ocen 

niedostatecznych nauczyciel analizował i przedstawiał Radzie czynniki i okoliczności tego 

stanu rzeczy. Pracę internatu  i biblioteki oceniano na podstawie przedłożonych informacji 

przez kierownika internatu oraz bibliotekarza. 

  Egzaminy dojrzałości przeprowadzała Państwowa Komisja Egzaminacyjna 

powoływana przez kuratora na wniosek dyrektora szkoły, ale przebieg i wyniki oceniała RP 

każdego roku szkolnego. Poza wyróżnieniem i nagradzaniem najlepszych absolwentów, Rada 

honorowała tych maturzystów, którzy nie tylko zdali egzamin, ale i osiągnęli najlepsze 

wyniki. W latach 70-tych RP miała prawo przyznawania indeksów, czyli typowała trzech 

najlepszych maturzystów na studia wyższe bez egzaminów wstępnych. Ta ważna i znacząca 

decyzja rodziła się w gorącej dyskusji, a najczęściej nie była podejmowana jednomyślnie. 

  Kształcenie zawodowe, przygotowanie młodzieży do pracy i troska o zdobywanie 

praktycznych umiejętności były ważnymi celami, którym Rada poświęcała każdego roku 

wiele uwagi. Młodzież szkół średnich odbywała miesięczne praktyki zawodowe,                                 

a zasadniczych szkół przygotowywała się do pracy w ramach praktycznej nauki zawodu. Na 

szkole – w obu przypadkach – ciążył obowiązek współpracy z zakładami pracy, kontroli 

realizacji programów nauczania oraz nadzoru nad egzaminami dyplomowymi oraz 

egzaminami z praktycznej nauki zawodu. Do 1988 r., zadania te realizowali nauczyciele pod 

nadzorem wicedyrektora szkoły. Od 1 września 1988 r. za zgodą Kuratorium został powołany 

kierownik szkolenia praktycznego, który przejął te obowiązki. Funkcję tę kolejno pełnili:  

   1) Barbara Łucka – od 1 września 1988 do 31 sierpnia 1989 r., 

   2) Elżbieta Bruch – od 1 września 1989 do 31 stycznia 1991 r., 

   3) Violetta Gawlińska – od 21 września 1992 r. do 31 sierpnia 2002 r. 

W czasie jej urlopu wychowawczego obowiązki te pełniła Franciszka Kostecka – Polak od                  

1 września 1995 do 31 sierpnia 1996 r. Funkcja RP sprowadzała się do kontroli, oceny                         

i wniosków, które formułowała, po wysłuchaniu sprawozdań wicedyrektora szkoły 

odpowiedzialnego za kształcenie zawodowe, a od 1988 r. kierownika szkolenia praktycznego. 

Z satysfakcją należy podkreślić, że zdobywane wyniki, tak z obrony prac dyplomowych, jak                    

i przygotowania zawodowego, były zdecydowanie lepsze od wyników dydaktycznych                          

z poszczególnych przedmiotów. Krytyczne wnioski Rady najczęściej dotyczyły prawidłowej 

współpracy szkoły z zakładami pracy, przygotowania kadry instruktorskiej oraz warunków 

pracy uczniów.  

  W ciągu 27 lat funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych kompetencje i funkcje RP 

ulegały przemianom wraz ze zmianami społeczno – politycznymi w kraju. Pierwszy okres 
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pracy to lata 1975 – 1980, cechował się tym, że Rada skupiała swoje uwagi i wysiłek na 

zatwierdzaniu planów pracy, podejmowaniu uchwał w sprawie klasyfikacji i promowania 

oraz organizacji procesu wychowawczego szkoły, a w szczególności ustaleniu ocen ze 

sprawowania i ocen pracy organizacji młodzieżowych oraz zajęć poza lekcyjnych.  

  Każdego roku dwa posiedzenia plenarne przeznaczone były na szkolenie                                    

i doskonalenie warsztatu zawodowego. Takie Rady szkoleniowe odbywały się w roku 

szkolnym: 

- 1977/78 – zadania systemu oświaty w świetle uchwał VII Plenum KC PZPR, 

- 1978/79 – nowoczesne środki dydaktyczne, 

- 1979/80 – praca z uczniem zdolnym. 

  Następny okres to lata 1980 – 1991, który charakteryzował się tym, że pod wpływem 

przemian społeczno – politycznych i powstania nowych związków zawodowych, następowało 

przesuwanie kompetencji decyzyjnych z kuratora, dyrektora szkoły do zakresu działania Rady 

Pedagogicznej. Od tej pory obsadzanie stanowisk kierowniczych wymagało zgody RP. Rada 

na wniosek dyrektora decydowała o przyznawaniu nagród i odznaczeń, mogła też wyrazić 

wotum nieufności dyrektorowi. W tym okresie na plenarnych posiedzeniach rozpoczęto 

rozliczanie kadry kierowniczej z realizacji wniosków i postulatów zgłaszanych, tak przez 

nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych jak i organizacje związkowe.  

  W połowie lat osiemdziesiątych pod naciskiem władz oświatowych, przy sprzeciwie 

części nauczycieli Rada Pedagogiczna większością głosów przyjęła uchwałę o nadaniu szkole 

imienia 20 września 1985 roku z udziałem władz oświatowych i politycznych oraz 

przedstawicieli Niemieckiej Republiki Demokratycznej szkoła otrzymała imię Otto 

Grotewohla.  

       

             Kurator  S. Orłowski odczytuje                                Wpisy do księgi pamiątkowej      
          akt nadania imienia         

  Nowy okres pracy Rady Pedagogicznej rozpoczął się od uchwalenia ustawy z dnia                       
7 września 1991 r. o systemie oświaty23.  
Artykuł 41 tej ustawy jasno i precyzyjnie określił zadania Rady Pedagogicznej. 

                                                           

23
 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U MEN nr 95 z 1991 r., poz. 425). 
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          Ślubowanie uczniów klas pierwszych 

Do kompetencji stanowiących rady należy: 
   1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 
   2) Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów. 
   3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole. 
   4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
   5) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia liczby uczniów. 
  Rada pedagogiczna opiniuje: 
   1) Organizacje pracy szkoły w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
   2)  Projekt planu finansowego. 
   3) Wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom nagród, odznaczeń i innych 
         wyróżnień. 
   4) Propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych zajęć i zajęć                 
        w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 
        wychowawczych i opiekuńczych.  
Artykuł 42 cytowanej ustawy stanowił: „Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem                     
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego                  
w szkole.”24. 
  Praca Rady Pedagogicznej nie ograniczała się tylko do plenarnych posiedzeń, ale                      
w ramach jej działalności funkcjonowały powołane przez nią komisje i zespoły do 
programowania i rozwiązywania ważnych problemów i zadań wynikających ze statutowej 
działalności szkoły. W okresie funkcjonowania Zespołu Szkół działały trzy komisje 
przedmiotowe oraz zespół wychowawczy. Komisje przedmiotowe skupiały nauczycieli 
pokrewnych przedmiotów, a kryterium tego podziału, to podział tradycyjny przyjęty przez 

                                                           

24
 Ustawa op. cit. 
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regulamin szkoły i RP. Członkowie Rady, a jednocześnie nauczyciele przedmiotów, tworzyli                   
i działali w komisjach: 
1) Komisja Przedmiotów Humanistycznych.  
2) Komisja Przedmiotów Ścisłych. 
3) Komisja Przedmiotów Zawodowych. 
  W planach i programach działalności tych komisji dominowały m.in. takie problemy                
i tematy jak: 
- samokształcenie i doskonalenie umiejętności dydaktycznych realizowane poprzez: lekcje 
   otwarte, spotkanie z wybitnymi pedagogami, wymiana doświadczeń, popularyzacja 
   współczesnych osiągnięć dydaktycznych i metod nauczania oraz opieka nad młodymi 
   nauczycielami, 
- precyzowanie i doskonalenie form i metod oceniania wiedzy uczniów. W tym przedmiocie 
   analizowano tematy prac klasowych, ustalano kryteria ich oceny oraz proponowano 
   sprawdzanie wiadomości przy pomocy testów. 
- tworzenie gabinetów przedmiotowych wyposażonych w potrzebny sprzęt i pomoce 
  dydaktyczne oraz ich wykorzystanie w bieżącej pracy lekcyjnej, 
- analiza i ocena egzaminów dojrzałości, obrona prac dyplomowych czy egzaminów                         
   z    praktycznej nauki zawodu.  
Komisja Humanistyczna i Przedmiotów Ścisłych nadzorowała próbne matury z j. polskiego                
i matematyki, opiniowała zestawy pytań na egzaminy ustne oraz oceniała tematy pisemnych 
matur, przedstawiając swoje uwagi na posiedzeniach RP. Komisja Przedmiotów Zawodowych 
zatwierdzała tematy prac dyplomowych, opiniowała zestawy pytań przy obronie tych prac 
oraz nadzorowała i oceniała przebieg egzaminów z przygotowania zawodowego                                 
w zasadniczej szkole. Od końca lat 90-tych wszystkie komisje aktywnie włączyły się we 
wdrażanie reformy systemu edukacji, zwłaszcza reformy programowej oraz wdrażanie 
nowych form i metod przeprowadzania matur.  
  Niewątpliwe zasługi i dokonania tych Komisji w dużej mierze zależały od ich 
przewodniczących, którzy byli wybierani przez RP. Komisji Przedmiotów Humanistycznych 
kolejno przewodniczyli: S. Lipiec, St. Wrzesień, T. Twardy, E. Olek, I. Maciejasz – Szostak. 
Najdłużej ten obowiązek pełniła T. Twardy i S. Lipiec.   
Komisji Przedmiotów Ścisłych przewodniczyły: A. Witkiewicz, D. Bednarska, G. Kopacka,                    
E. Pogorzelska i A. Szczur. Najdłużej przewodniczyła komisji D. Bednarska.  
Komisja Przedmiotów Zawodowych pracowała pod przewodnictwem: T. Ferschke,                                
F. Kosteckiej – Polak, A. Mielczarek, K. Tromińskiego, D. Szewczyk. Najdłużej pracami komisji 
kierował K. Tromiński. Od 1998 r. nastąpił podział tej Komisji na dwie sekcje:  
- sekcja przedmiotów gastronomicznych, którą kierowała F. Kostecka – Polak, 
- sekcja przedmiotów ekonomicznych pod przewodnictwem B. Cembali.  
Praca tych komisji, ze względu na ich rolę i rangę, była oceniana przez dyrekcję oraz 
wizytatorów kuratorium, a wyniki tych ocen były przedstawiane na posiedzeniach RP.  
  W procesie wychowawczo – opiekuńczym szkoły istotną i ważną rolę spełniał Zespół 
Wychowawczy. W kręgu jego zainteresować dominowały takie problemy, jak:  
- tematyka lekcji wychowawczych, 
- stypendia i zapomogi,  
- analiza i ocena negatywnych zjawisk, 
- wagary, alkohol, nikotyna, 
- ocena ze sprawowania – kryteria, 
- regulamin szkolny, kodeks ucznia, 
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- współpraca wychowawców z samorządem szkolnym i organizacjami młodzieżowymi, 
- praca wychowawcza internatu, dojazdy młodzieży i stancje uczniowskie,  
- współpraca z rodzicami, wywiadówki, otwarte drzwi, 
- praca wychowawcy klasowego. 
Zespół Wychowawczy tworzyli: nauczyciele, wychowawcy, kierownik internatu, opiekunowie 
organizacji młodzieżowych oraz przedstawiciele: SU, ZHP, ZMS, MRI.  
Zespołowi przewodniczyli: S. Lipiec do 1976 r. , A. Przytuła do 1981 r., T. Twardy do 1984 r., 
H. Siewko do 1987 r., A. Pyzik do 1988 r., J. Śmiałkowska do 1993 r., L. Małoszuk do 2002 r. 
Liczba członków tego Zespołu zależała od okresu, w którym działał. W roku szkolnym 
1976/77 Zespół tworzyli: A. Przytuła, T. Jasiński, S. Lipiec, A. Zwierzyńska, J. Ilecka, B. Godala, 
H. Dąbrowski. W 1984/85: H. Siewko, R. Sobiech, B. Albiekier, A. Turajska, K. Tromiński,                
G. Flejta, A. Kozłowski, A. Przytuła, D. Szewczyk, J. Ilecka, J. Szczęść, M. Karasińska oraz 
przedstawiciele organizacji młodzieżowych. W 2001/02: L. Małoszuk, U. Grzela, I. Maciejasz – 
Szostak, A. Drzewiecka, B. Cembala, S. Suska, ks. P. Kulec.  
  W końcowym okresie działalności Zespołu Szkół wzrosła liczba Zespołu i komisji.        
W roku szkolnym 2000/01 powołano:  
   1) Komisję ds. Pomocy Materialnej dla uczniów: L. Małoszuk, A. Przytuła, D. Drzewiecka,               
        U. Grzela I. Regińczak – Tyburska.  
W roku 2001/02 powołano: 
   1) Komisję ds. Wewnętrznego Systemu Oceniania w składzie: I. Regińczak – Tyburska,                    
        D. Krucka, M. Derech, S. Suska. 
   2) Komisję ds. Aktualizacji Statutu Szkoły w składzie: G. Kopacka, I. Maciejasz – Szostak,                
        A. Dunajko, B. Cembala. 
   3) Komisję ds. Podziału Środków na Doskonalenia i Dokształcania Nauczycieli w składzie:                
        G. Kopacka, D. Bednarska, U. Grzela. 
   4) Zespół Diagnostyczny w składzie: I. Maciejasz – Szostak, A. Kazana – Komarek, D. Krucka, 
        A. Dunajko, B. Łucka, K. Dobek.          
   5) Komisja ds. Promocji Szkoły w składzie: I. Maciejasz – Szostak, I. Łucka, J. Szyszka. 
  Jakże ważną i znaczącą rolę w procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoły 
spełniała kadra pedagogiczna, na której zgodnie z Kartą Nauczyciela ciążył obowiązek: „… 
rzetelnie realizować podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej. Nauczyciel obowiązany jest kształcić                    
i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, poszanowaniu Konstytucji RP, w duchu 
humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej, szacunku dla pracy; 
dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów oraz światopoglądów.”25. 
Stopień realizacji tych zadań przez szkołę oraz dobór kwalifikacji i merytoryczne 
przygotowanie nauczycieli, poza wieloma innymi czynnikami, miał decydujący wpływ na to, 
jaką rolę spełniała placówka w środowisku i jaką cieszyła się opinią. 
  Kompletowanie kadry pedagogicznej w Zespole, było dość trudne, bowiem znaczna 
jej część to nauczyciele przedmiotów zawodowych, którzy poza ukończeniem studiów 
wyższych, musieli mieć przygotowanie pedagogiczne. Ponad to w oświacie występował brak 
kadry z pełnymi kwalifikacjami, bowiem absolwenci szkół wyższych ze względu na warunki 
płacowe podejmowali pracę w innych dziedzinach gospodarki. 
  Pomimo tych trudności kadrę pedagogiczną Zespołu tworzyli nauczyciele z pełnymi 

                                                           

25
 Uchwałą Sejmu PRL „Karta praw i obowiązków nauczyciela” (Dz. U nr 16 z 1972 r., poz. 116). 
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kwalifikacjami, doświadczeniem pedagogicznym i wyróżniającymi się osiągnięciami w pracy 
zawodowej.  
  1 września 1976 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 pracowali: 
- kadra kierownicza: 
1. Lipiec Tadeusz – magister historii, dyrektor szkoły, 
2. Jasiński Tadeusz – magister geografii, wicedyrektor szkoły, 
3. Mielczarek  Aleksandra – magister ekonomii, wicedyrektor szkoły, 
4. Uniejowski Krzysztof – magister historii, wicedyrektor szkoły, 
5. Dąbrowski Henryk – magister pedagogiki, kierownik internatu, 
- nauczyciele:  
6. Abramowicz Bronisława – magister filologii rosyjskiej, 
7. Albekier Barbara – magister filologii rosyjskiej, 
8. Bednarska Danuta – magister matematyki, 
9. Chlebowski Kazimierz – magister matematyki, 
10. Chłapowska Bogumiła – wyższe studia zawodowe, bibliotekarz, 
11. Czub Rozalia – magister filologii polskiej, 
12. Felska Irena – magister historii, 
13. Garbicz Michał – magister fizyki,  
14. Godala Barbara – magister fizyki, 
15. Grzybek Tadeusz – wyższe studia zawodowe, inżynier, nauczyciel przedmiotów 
      mechanicznych, 
16. Ilecka  Jadwiga – magister matematyki, 
17. Jankowska Jadwiga  – magister  filologii polskiej, 
18. Karasińska Maria – magister inżynier technologii żywienia, 
19. Kostecka – Polak Teresa – inżynier technologii rolno – spożywczej, 
20. Kucharska Bogumiła – liceum pedagogiczne, wychowawca internatu, 
21. Kuszyńska Zofia – magister ekonomiki, 
22. Lipiec  Stefania – magister historii, 
23. Łojek Janina – magister języka niemieckiego, 
24. Łozowska Łucja – magister filologii polskiej, 
25. Olszewska Walentyna – magister filologii polskiej, bibliotekarz,  
26. Przytuła Anna  – magister filologii rosyjskiej, 
27. Pyzik Antonina – magister matematyki, 
28. Siewko Halina – magister filologii polskiej, 
29. Sobiech Przemysław – magister archeologii,  
30. Szczepańska Barbara – magister wychowania fizycznego, 
31. Szczęść Jadwiga – magister ekonomii, 
32. Szewczyk Daniela – SN, żywienie zbiorowe, 
33. Tarnowska Maria – magister wychowania fizycznego, 
34. Tromiński Krzysztof – magister ekonomii, 
35. Twardy Teresa – magister filologii polskiej, 
36. Widawska Jadwiga – SN, plastyka, kierownik świetlicy, 
37. Wit Maria – magister geografii, 
38. Witkiewicz Alina – magister chemii, 
39. Wójcik Janina – wyższe zawodowe, wychowawca internatu, 
40. Ziober Danuta – wyższe zawodowe, język rosyjski, 
41. Zwierzyńska Anastazja – magister matematyki.  
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Nauczyciele zatrudnieni w Zespole legitymowali się: 
- wykształcenie: 33 - magistrów, 5 z wykształceniem zawodowym, 2 po SN i 1 z LP, 
- staż pracy pedagogicznej: od 0 do 5 lat – 7 nauczycieli, 6 – 10 lat – 9 nauczycieli, 11 – 15 lat 
- 13 nauczycieli, 16 – 20 lat – 6 nauczycieli, 21 – 25 – 3 nauczycieli, 26 – 30 – 1 nauczyciel.  
- płeć: 32 kobiety i 9 mężczyzn, 
- wiek: 25 – 30 lat – 12 nauczycieli, 31 – 35 lat – 16 nauczycieli, 36 – 40 lat – 8 nauczycieli, 46 
- 50 lat – 3 nauczycieli, 51 – 55 lat – 1 nauczyciel, powyżej 56 lat – 1 nauczyciel.  
 Wszyscy etatowi nauczyciele mieli przygotowanie pedagogiczne.  
  Ponad to w Zespole byli zatrudnieni nauczyciele pracujący na części etatu: 
1. mgr inż. Czesław Bednarkiewicz 
2. Stanisława Bieniasiewicz  SN 
3. mgr Marianna Brzezińska 
4. mgr Barbara Cegielska – Jackowska 
5. mgr inż. Andrzej Chojnowski 
6.  Julian Dubiel, LP 
7. Stanisław  Ewertowski,  wyższe 
     zawodowe 
8. mgr Tadeusz Ferschke 
9. mgr Stefan Garasik 
10. mgr Franciszek Gąsior  
11. inż. Edward Górski 
12. mgr Irena Jarosz 
13. mgr Jan Lipowski 
14. inż. Marian Matysiak 
15. Inż. Roman Matysiak 

16. mgr Jan Mielczarek 
17. mgr  Jadwiga Nogal, wychowawca 
      internatu 
18. mgr Alicja Pacześna, wychowawca 
      internatu 
19. mgr Józef Pękała 
20. mgr inż. Wacław Postoła 
21. mgr inż. Jerzy Skutecki 
22. mgr inż. Antoni Stryczyński 
23. mgr inż. Roman Szulczewski 
24. mgr inż. Jerzy Twardy 
25. mgr Gerard Wenta 
26. mgr  inż. Andrzej Wieczorek 
27. mgr inż. Jerzy Wrężel. 

 

Na 27 zatrudnionych nauczycieli w szkole wieczorowej: 22 miało wykształcenie magisterskie, 3 –
 wyższe zawodowe, 1 – SN, 1 – LP. 
Z przygotowaniem pedagogicznym było tylko 9 pedagogów. Dochodząca kadra pedagogiczna 
rekrutowała się ze świnoujskich zakładów pracy, tak jak i słuchacze szkoły dla pracujących.  
  Wraz z utworzeniem i rozwojem Zespołu Szkół Zawodowych następowały zmiany kadrowe 
nauczycieli. 1 września 1976 r. rozpoczął pracę w Zespole T. Lipiec, a z końcem tego roku szkolnego 
przeszedł na emeryturę T. Grzybek. W następnym roku szkolnym ponownie podjęła pracę w 
charakterze nauczyciela języka niemieckiego R. Sobiech, a 31 sierpnia 1978 r. odeszli ze szkoły: 
- T. Jasiński, został dyrektorem szkoły medycznej, 
- K. Tromiński – objął obowiązki dyrektora szkoły budowlanej, 
- H. Dąbrowski – przejął kierownictwo Miejskiego Domu Kultury, 
- A. Zwierzyńska – przeniosła się do Liceum Medycznego jako nauczyciel matematyki, 
- J. Łojek  i W. Olszewska – zrezygnowały z pracy. 
            W roku szkolnym 1978/79 pracę pedagogiczną podjęły: J. Nowicka – bibliotekarka,  A. Turajska 
– nauczycielka chemii, I. Postulka – wychowawca internatu, B. Tumasz – kierownik internatu. 
Natomiast z końcem roku szkolnego B. Kucharska przeszła na emeryturę, A. Witkiewicz na rentę,               
J. Wójcik i K. Uniejowski przenieśli się do innych szkół.                                                                                     
          1 września 1979 r. pracę w Zespole rozpoczęła K. Polak jako nauczycielka przedmiotów 
zawodowych. 10 września tragicznie zginęła B. Tumasz, a 31 sierpnia 1981 r. 
przeszła na emeryturę  J. Nowicka.    
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K. Albekier, M. Karasińska, M. Garbicz, R. Czub i P. Sobiech na balu studniówkowym w 1980 r. 

      W roku szkolnym 1981/82 nauczycielami w Zespole zostali: K. Bonikowska,                         
T. Miklejewska – wychowawczyni w internacie oraz K. Tromiński – nauczyciel przedmiotów 
zawodowych. Z końcem roku z pracy zrezygnowali: K. Polak, M. Garbicz i K. Bonikowska.  
  1 września 1982 r. pracę w charakterze wychowawcy internatu rozpoczęły:                             
G. Sowińska i W. Wojnarowska, a nauczycielem przedmiotów zawodowych została B. Łucka. 
W końcu tego roku szkolnego przeszła na emeryturę R. Czub, a z pracy w internacie 
zrezygnowała  I. Postulka.  
- W 1983 r. po zlikwidowaniu Szkoły Budowlanej trzej wychowawcy: Cz. Kułakowski,                        
Z. Marciniak i W. Michalak zostali przeniesieni do pracy w internacie przy                                           
ul. Niedziałkowskiego 2.  

                 

                                

 

 

 

 

 

 

Grono profesorskie na studniówce w 1982 roku 

W roku szkolnym 1984/85 podjęli pracę w charakterze nauczycieli: G. Flejta,                          
E. Łaszczuk – Piechowiak i A. Kozłowski. Z końcem tegoż roku P. Sobiech, A. Mielczarek 
przeszli na emeryturę, A. Kozłowski, I. Felska przenieśli się do innych szkół, a A. Turajska 
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zrezygnowała z pracy. 1 września 1985 r. pracę w Zespole podjęli: E. Bruch, F. Kaluziński,                 
S. Smoczyk,  M. Wierzykowska, St. Wrzesień, M. Hudzik. 31 sierpnia 1986 r. T. Miklejewska                  
i S. Lipiec przeszły na emeryturę oraz J. Ilecka przeprowadziła się do Szczecina.  
  W następnym roku szkolnym pracę rozpoczęła J. Śmiałkowska a H. Matczak i A. Rycaj 
podpisał umowę o pracę tylko do 31 sierpnia 1987 r. Z końcem tego roku szkolnego                      
H. Siewko objęła nowe obowiązki dyrektora szkoły MSR, a E. Łaszczuk – Piechowiak                         
i F. Kaluziński zrezygnowali z pracy.  
  Od nowego roku szkolnego pracę w Zespole rozpoczęło aż 7 wychowawców – 
nauczycieli: H. Kochański, D. Krucka, J. Łapiński, W. Mroczek, E. Pogorzelska – Kowalska,              
W. Siedzielnik, W. Wagner. Natomiast z dniem 31 sierpnia 1988 r. na emeryturę przeszedł 
dyrektor szkoły T. Lipiec, a M. Wierzykowska i S. Smoczyk odeszli z pracy na własną prośbę.  
  We wrześniu 1988 r. w charakterze nauczycieli – wychowawców zostali zatrudnieni:         
I. Dominiak, J. Głąb, A. Stroińska. Z końcem roku szkolnego odszedł W. Wagner.  
  W roku szkolnym 1989/90 pracę rozpoczęli: J. Bolimowski i J. Nowiński, a z końcem 
tego roku przeszli na emeryturę: M. Tarnowska, B. Szczepańska i S. Wrzesień. Z dalszej pracy 
zrezygnowały: J. Jankowska i A. Stroińska. 8 czerwca 1990 r. zmarł znakomity polonista                 
R. Palus. Rok szkolny 1990/91 przyniósł dalsze zmiany kadrowe. Pracę w Zespole rozpoczęli: 
J. Brzeziński, R. Jachim, E. Kardyś, M. Michalczak, H. Prokopiuk i S. Suska. Od 1 września tego 
roku szkolnego wprowadzono do szkoły religię, której uczyli księża: J. Koplewski,                                
E. Sokołowski, J. Uzdowski. Z końcem sierpnia 1991 r. przeszli na emeryturę: B. Chłapowska, 
K. Chlebowski, K. Tromiński, a z pracy odeszli na własną prośbę: G. Flejta, B. Godala                           
i Kardyś. 15 września 1990 r. zmarł wychowawca internatu Cz. Kułakowski.  

 

   

R. Kopacki. J. Widawska, G. Kopacka i p. Palusowie    T. Lipiec, K. Trominski i S. Wrzesień na    
         na balu studniówkowym  w 1988 roku                     balu studniówkowym  w 1988 roku 

1 września 1991 r. pracę rozpoczęli: W. Korytkowski, B. Kozak, Z. Olek, B. Stankiewicz.             
31 sierpnia 1992 r. na rentę przeszła Z. Kuszyńska, a z pracy pedagogicznej zrezygnowali:               
W. Korytkowski, E. Pogorzelska – Kowalska. W roku szkolnym 1992/93 pracę w Zespole 
rozpoczynała największa liczba nauczycieli, a wśród nich byli: A. Braun, R. Brudnik, E. Deląg,               
J. Deląg, V. Gawlińska, B. Kaczorowska, B. Kubacka, L. Małoszuk, E. Mądra – Tarczykowska,               
B. Muszyńska, M. Nowicka – Kmiotek, C. Pacura. Z końcem tego roku szkolnego przeszła na 
emeryturę M. Karasińska. Z pracy pedagogicznej na własną prośbę odeszli: E. Mądra – 
Tarczykowska, Z. Olek, C. Pacura, H. Prokopiuk, B. Stankiewicz i W. Wojnarowska. 
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                    Grono pedagogiczne na pożegnaniu klas czwartych w 1990 roku 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 1990/1991: J. Śmiałkowska, ks. E. Sokołowski, R.Sobiech,              
K. Chlebowski, w drugim rzędzie, M. Michalczak, W. Siedzielnik  i G. Flejta 

W następnym roku szkolnym przyjęto do pracy: C. Jansen, T. Dul, C. Kałużny,                              
L. Kuczyńska,  E. Osiak, A. Sawicka, U. Siudek, H. Zaręba. 31 sierpnia 1994 r. przeszły na 
emeryturę: T. Twardy, J. Szczęść, R. Sobiech. Na własną prośbę z pracy zrezygnowali:                      
C. Jansen, L. Kuszyńska, W. Mroczek, B. Muszyńska, J. Nowiński, E. Osiek, U. Siudek,                                          
J. Śmiałkowska, H. Zaręba. 
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Rada Pedagogiczna 19 lutego 1992 roku: B. Chłapowska, J. Widawska, B. Łucka,                      
M. Michalak, M. Karasińska, M. Witt  i Z. Kuszyńska 

        

T. Twardy, M. Karasińska i R. Sobiech                      Grono pedagogiczne w 1994 r. 

      1 września 1994 r. pracę w charakterze nauczycieli Zespołu rozpoczęli: W. Gral,                   
B. Habura, E. Olek, B. Sadza, J. Siatkowska, A. Szczur. Z końcem roku szkolnego przeszła na 
emeryturę D. Szewczyk. Z pracy odeszli: J. Dominiak, T. Dul, W. Gral, B. Kaczorowska,                    
B. Kozak, M. Michalczak, M. Nowicka – Kmiotek  i B. Sadza.  
             W roku szkolnym 1995/96 pracę podjęło dwóch nauczycieli: A. Adamczyk i M. Nowak.              
Z końcem roku szkolnego J. Łapiński, J. Widawska i D. Ziober przeszli na emeryturę,                     
a A. Adamczyk, E. Bruch, E. Deląg, R. Jachim, C. Kałużny, E. Pogorzelska – Kowalska,                          
J. Siatkowska odeszli z pracy na własną prośbę.  
  1 września 1996 r. pracę na rok czasu podjął J. Cieślak, a z końcem sierpnia 1997                    
z pracy odeszli: B. Habura i B. Kozak. W następnym roku szkolnym pracę w charakterze 
nauczycieli rozpoczęli: I. Maciejasz – Szostak, B. Mazur, J. Szpytko, J. Szyszka, a z końcem 
roku szkolnego z pracy zrezygnowała M. Nowak. 
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Grono profesorskie w 1994 r. Od lewej stoją: M. Michalczak, M. Karasińska, T. Twardy,                  
H. Prokopiuk, M. Derach, R. Sobiech, Z. Olek. Siedzą: D. Krucka, D. Bednarska, E. Bruch,                   

A. Pyzik,  G. Kopacka, M. Hudzik, U. Grzela i J. Nowiński 

 W roku szkolnym 1998/99 pracę rozpoczęli: M. Dobek, A. Dunajko, A. Szczepkowski,  
W styczniu 1999 roku odeszła z pracy A. Braun, a z końcem sierpnia K. Wawrzyniak.                          
  1 września 1999 r. A. Maciejewska i J. Wawrzyniak zostały zatrudnione w charakterze 
nauczycieli. Z końcem tego roku szkolnego odeszli: J. Wyszyńska, F. Szczepkowski.  
                           

                               

            Grono pedagogiczne na wycieczce w Berlinie 12 października 1999 r. 
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      W następnym roku szkolnym pracę podjęła K. Czubińska natomiast P. Januszewski,                 
J. Spłocharska i A. Stryczyńska zostali zatrudnieni w charakterze nauczycieli tylko na jeden 
rok. 31 sierpnia 2001 r. zlikwidowano internat, a wychowawców: B. Kubacką, G. Sowińską, 
W. Siedzielnik, M. Wit przeniesiono do pracy w internacie Zespołu Szkół Morskich. Natomiast 
J. Brzeziński, B. Kaczorowska i A. Maciejewska zrezygnowali z pracy na własną prośbę.  
28 lutego 2002 r. przeszła na emeryturę F. Kostecka – Polak.  
  W ostatnim roku funkcjonowania ZSZ nr 1, 31 sierpnia 2000 roku odeszli z pracy na 
własną prośbę: A. Szczur, J. Szpytko, a A. Pyzik przeszła na emeryturę.  
  Nauczyciele rozpoczynający pracę mięli obowiązek złożenia ślubowania. Wieloletnia 
kierowniczka internatu B. Kucharska takie ślubowanie złożyła 17 września 1949 r. – patrz 
dokument. Nową rotę ślubowania wprowadziła Karta Nauczyciela i tak jak poprzednio 
składał je nauczyciel podejmujący pracę w obecności dyrektora szkoły i dwóch świadków – 
patrz dokument. Na początku lat 80-tych zmieniono rotę ślubowania, usuwając z niej 
elementy ideologiczne, a koncentrując się na rzetelnym wykonywaniu powinności 
nauczycielskich, zgodnie z Konstytucją i zasadami humanizmu, sprawiedliwości społecznej                     
i wolności sumienia. Nową rotę ślubowania – obowiązującą do dziś – wprowadziła ustawa            
z 18 lutego 2000 r., która zachowała zasadniczą część dotychczasowej roty, skreślając jedynie 
jej końcową część „zgodnie z zasadami humanizmu, sprawiedliwości społecznej i wolności 
sumienia”. Zgodnie z artykułem 15 Karty Nauczyciela ślubowanie  mogło  być  złożone 
z dodanie słowa: „Tak mi dopomóż Bóg.”1.  

 

    

                          Członkowie Rady Pedagogicznej w lutym 2002 roku 

Od początku funkcjonowania szkoły, a szczególnie po utworzeniu Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1, istotne znaczenie w realizacji stawianych celów miała kadra 
pedagogiczna, która przy różnicach tj.: wykształcenie, staż pracy, dodatkowe kwalifikacje 
tworzyła w miarę harmonijny i zgrany kolektyw. Nic też dziwnego, że Zespół ten nazywano 

                                                           

1
 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. Karta Nauczyciela (Dz. U nr 19 z 2000 r., poz. 239). 
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„gronem pedagogicznym”, „ciałem pedagogicznym”, a uczniowie jako wyraz szacunku 
zwracali się do swoich nauczycieli i wychowawców; „Pani Profesor”, „Panie Profesorze”. 
Tytuł ten został prawnie potwierdzony przez Kartę Nauczyciela i decyzją kuratora mógł go 
otrzymać każdy nauczyciel szkoły średniej, który spełniał określone wymogi – patrz 
dokument.  

 
   

Znaczący wpływ na konsolidację grona pedagogicznego miały szkolne uroczystości tj.: 
Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet oraz wspólne wyjazdy do teatru, wycieczki i wczasy 
wymienne organizowane przez zarząd ogniska ZNP. Miło i sympatycznie witano nowych 
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nauczycieli oraz żegnano odchodzących. Przewaga liczebna Pań miała dość pozytywny wpływ 
tak na konsolidację zespołu jak i sumienność wykonywania obowiązków służbowych. 
Kierowanie takim zespołem przynosiło wiele satysfakcji, a osiągane wyniki zawodowe 
wyróżniały szkołę w mieście i województwie.  
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Początek lat 80-tych, to początek historycznych przemian, jakże ważnych w życiu 
społeczno – politycznym całego narodu. Powstanie nowych związków zawodowych, 
wprowadzenie stanu wojennego to czasy wielkich wydarzeń, które niosły podziały społeczne 
i konflikty polityczne. Objęły one – bo inaczej być nie mogło – także Zespół Szkół 
Zawodowych nr 1. Tak nauczyciele, jak i pracownicy administracyjno – obsługowi                               
w większości popierali dokonujące się przemiany i czynnie włączyli się w realizację haseł oraz 
żądań nowego ruchu związkowego na terenie szkoły. Różnorodność postaw i poglądów 
wobec zachodzących przemian skutkowała przeniesieniem środka ciężkości z problemów 
dydaktyczno – wychowawczych szkoły na bieżące wydarzenia polityczne oraz na spory 
ideologiczne, co w konsekwencji powodowało dezintegrację RP.                                  
            Wprowadzenie stanu wojennego, zawieszenie działalności wszystkich związków 
zawodowych, przesłuchania i represje wobec aktywnych członków „Solidarności” 
spowodowały, że część członków NSZZ „Solidarność” kontynuowała nadal swoją działalność 
związkową. W 1983 r. działacze „Solidarności”, mimo interwencji MO i ZOMO, włączyli się do 
pochodu pierwszomajowego z własnymi hasłami i żądaniami. Za udział w tym pochodzie 
wielu członków związku stanęło przed Kolegium ds. Wykroczeń. Spotkało to Rozalię Czub, 
którą obwiniono o wykroczenie na podstawie dekretu o stanie wojennym. Kolegium, 6 lipca 
1983 r., orzekło o jej uniewinnieniu od zarzucanego jej wykroczenia2. W 1983 r. 
reaktywowano na terenie szkoły działalność ZNP. Prezesem Zarządu Ogniska została Irena 
Felska. Aktywni działacze byłej „Solidarności” nie włączyli się do ruchu związkowego                         
i dopiero po „okrągłym stole” w 1989 r. utworzyli własną organizację związkową, na czele 
której stanęła J. Widawska.  
             Postawy i stosunek nauczycieli wobec zachodzących przemian w Polsce nie pozostał 
obojętny władzom oświatowym i partyjnym. Ministerstwo Oświaty i Wychowania pismem                    
z dnia 23 października 1984 r. postanowiło przeprowadzić w 1985 r. przegląd kadry 
pedagogicznej. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie decyzją z dnia 7 grudnia 1984 
r. ustaliło kryteria, terminy i sposób przeprowadzenia tego przeglądu. Przegląd, częściej 
zwany weryfikacją, miała przeprowadzić komisja w składzie: dyrektor szkoły – T. Lipiec, 
sekretarz POP – T. Miklejewska i prezes ogniska ZNP – I. Felska. Wśród kryteriów, którymi 
kierowała się Komisja przy ocenie dotychczasowych postaw i pracy były: 

- Jak nauczyciel realizuje w procesie wychowawczym treści ideowe? 
- Czy akceptuje zasady socjalistycznego wychowania? 
- Jak kształtuje postawy uczniów, czy są one zgodne z postawami obywatelskimi i zasadami 
   moralności socjalistycznej? 
- Czy umacnia i realizuje zasady świeckości szkoły? 
- Czy akceptuje ideologię i zasady ustrojowe socjalistycznego państwa? 
- Czy bierze udział w życiu społeczno – politycznym? 
Tak skład Komisji, jak i kryteria ocen miały charakter polityczny i rozliczeniowy, stając 
niejednokrotnie w sprzeczności z obowiązującym prawem.  
 

                                                           

2
 Z dziejów oświaty świnoujskiej, pod red. T. Lipca, Świnoujście 2006, str. 109. 
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 Przegląd został przeprowadzony w czterech etapach: 
- pierwszy – do 9 lutego 1985 r., kiedy to dyrektor został zobowiązany do sporządzenia 
   pisemnych charakterystyk nauczycieli, 
- drugi – do 20 lutego 1985 r., w tym czasie Kuratorium dokonało oceny kadry kierowniczej, 
- trzeci – do 31 marca 1985 r., Komisja szkolna przeprowadziła indywidualne rozmowy                     
z    nauczycielami, 
- czwarty – do 15 kwietnia 1985 r., dyrektor przedstawił RP wnioski z przeprowadzonego 
przeglądu. 
Na 36 weryfikowanych pedagogów, 16 wyróżniono za aktywną pracę wychowawczą,                        
12 oceniono oceną bardzo dobrą, a 8 nauczycieli otrzymało ocenę dobrą. Do wyróżnionych 
nauczycieli i wychowawców zaliczono: T. Lipiec, K. Chlebowski, I. Felska, B. Godala,                        
M. Karasińska, S. Lipiec, F. Kostecka – Polak, T. Miklejewska, Cz. Kułakowski, W. Michalak,                         
A. Pyzik, H. Siewko, R. Sobiech, G. Sowińska, K. Tromiński i W. Wojnarowska.  

a) Organizacje młodzieżowe i zajęcia pozalekcyjne 

Największą organizacją młodzieżową, mającą duży wpływ na życie społeczności 
szkolnej, był Samorząd Uczniowski, otoczony opieką grona pedagogicznego   i dyrekcji szkoły. 
Obejmował on wszystkich uczniów zorganizowanych w samorządach klasowych. Do końca 
lat 80-tych przedstawiciele tych samorządów wybierali zarząd szkolny w składzie: 
przewodniczący, zastępca, sekretarz i dwóch członków. Następny etap wyłaniania samorządu 
szkolnego odbywał się bardzo demokratycznie z udziałem całej młodzieży. Przed wyborami, 
kandydaci do samorządu, wraz z klasami, do których uczęszczali prowadzili, kampanię 
przedwyborczą, często bardzo oryginalną i pomysłową. Następnie w wyborach 
powszechnych, w których brała udział cała młodzież szkoły pod nadzorem Komisji Wyborczej, 
odbywały się wybory.  
        Tak wyłoniona reprezentacja młodzieży, w swoich planach pracy i w swojej 
działalności koncentrowała się na realizacji oraz rozwiązywaniu m.in. takich problemów: 
1. Planowanie i organizowanie pracy społeczności uczniowskiej. Każdego roku samorząd 
opracowywał roczny plan pracy zgodnie, z którym realizował określone zadania. Do ich 
realizacji powoływał cztery komisje: nauki, prac społecznych, kultury i gospodarczą, które                
w ścisłej współpracy z samorządami klasowymi inspirowały i nadzorowały realizację 
przyjętych planów pracy.  
2. Wyniki w nauce, przygotowanie do pracy zawodowej. W ramach tego zadania samorząd 
organizował konkursy i rankingi na najlepszego ucznia, na najlepszego fachowca                               
w określonym zawodzie oraz na najlepszy zespół klasowy. Troszczył się o doposażenie 
gabinetów w pomoce naukowe. Organizował i niósł pomoc uczniom, którzy mieli kłopoty                 
w opanowaniu materiału programowego. Egzekwował prawa uczniów do jednego dnia                     
w tygodniu, w którym nauczyciele nie mogli sprawdzać ich wiadomości. 
3. Kryteria i ustalania ocen ze sprawowania. Ministerstwo dwukrotnie zmieniało skalę                       
i kryteria ocen ze sprawowania. Od września 1988 r. czterostopniową skalę ocen zastąpiono 
pięciostopniową: wzorowa, wyróżniająca, poprawna, nieodpowiednia i naganna. W roku 
szkolnym 1999/00 ponownie wrócono do skali czterostopniowej: wzorowa, dobra, poprawna 
i nieodpowiednia. Każda zmiana skali i kryteriów ocen wymagała tak od nauczycieli jak                      
i uczniów wielu lat pracy i doświadczeń, aby jednolicie stosować określone zasady. Ogromne 
znaczenie w tym zakresie miały uwagi oraz wnioski precyzowane przez społeczność 
uczniowską reprezentowaną przez Samorząd Szkolny. Dyskusje i wątpliwości budziły takie 
sformułowania kodeksu ucznia, jak wygląd, strój, noszenie tarczy szkolnej, wpływ ilości 
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godzin i spóźnień na ocenę ze sprawowania. Duży wpływ na ocenę ze sprawowania każdego 
ucznia miały zespoły klasowe oraz RP i przedstawiciele Samorządu Szkolnego, którzy 
uczestniczyli w tej części posiedzenia rady. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmowali 
wychowawcy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Akademia z okazji Dnia Nauczyciela zorganizowana przez młodzież w 1978 roku 

 

                                                               Dzień Kobiet w 1978 roku 

4. Organizowanie uroczystości szkolnych. W tym zakresie uczniowie popisywali się własną 
inwencją, dużymi umiejętnościami organizacyjnymi oraz poczuciem humoru i dowcipu. Do 
stałych imprez i uroczystości szkolnych, które organizował Samorząd Szkolny najczęściej przy 
udziale nauczycieli i wychowawców, należały: rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
studniówki, Dzień Nauczyciela i Dzień Kobiet. Natomiast pozostałe uroczystości i imprezy 
szkolne zależały od zmian politycznych i upodobań, gustów i zamiłowań uczniów. Do 1980 r. 
dominowały rocznice Rewolucji Październikowej, Ludowego Wojska Polskiego oraz aktualne 
wydarzenia polityczne. Po tym okresie kalendarz imprez szkolnych zdominowały: 11-go 
Listopada, Wigilia, Mikołajki, Jasełka, Dzień Chłopca, Walentynki. Środkiem stosowanym 
przez młodzież, który przybliżał te wydarzenia były gazetki szkolne.  
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                      Jasełka w 1986 roku          Jasełka w 1993 roku 

 

 

       

 

 

 

 

 

Andrzejki w 2001 roku 

 

Kiermasz książek w 1984 roku                         Sprzątanie Świata w 1999 roku 

5. Ład i porządek w szkole.  
Ze względu na zbyt duże przeciążenie izb lekcyjnych i całego obiektu szkolnego nadmiarem 
oddziałów oraz młodzieży, utrzymanie ładu i porządku było nie lada problemem tak dla 
nauczycieli jak i wychowawców. Obowiązek ten w klasach i gabinetach przyjęły samorządy                
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i dyżurni klasowi. Natomiast na terenie całego obiektu pełnili dyżury uczniowie, a w czasie 
przerw pomagali im dyżurni nauczyciele. Mimo ogromnego wysiłku, szkoła nie mogła 
poradzić sobie z liczną grupą palaczy papierosów, którzy w czasie przerw okupowali toalety 
szkolne. Przejawy niszczenia i dewastacji mienia, zaśmiecanie sal lekcyjnych i korytarzy, przy 
tak dużej ilości młodzieży było codziennością. Aby minimalizować te zjawiska, Samorząd 
Szkolny ogłaszał konkursy na najlepsze pracownie, fundując dość wysokie nagrody pieniężne. 
Środki na ten cel otrzymywano z Komitetu Rodzicielskiego.  
  Ponad to samorząd podejmował doraźne działania jak:  
- spotykał się z samorządami LO i Zespołu Szkół Rybołówstwa Morskiego, 
- składał informacje o swojej działalności na posiedzeniach Rady oraz Zespołu Kierowniczego, 
- przedkładał wnioski i prośby młodzieży do dyrektora szkoły, 
- poręczał za uczniów, którym groziły kary zgodnie z kodeksem ucznia, 
- uczestniczył w organizowaniu prac społecznie – użytecznych tak na terenie szkoły jak i poza 
   nią, 
- organizował zbiorowe wyjścia do kina, jak  i wyjazdy do teatrów, 
- czynnie wspierał WOŚP jak też i inne akcje charytatywne.         
          Praca tej organizacji młodzieżowej w dużej mierze zależała od umiejętności 
organizacyjnej uczniów, którzy stali na jej czele i nią kierowali. Byli to bardzo dobrzy 
uczniowie, najczęściej wyróżniający się wzorowym zachowaniem i poparciem zdecydowanej 
większości koleżanek i kolegów. Do takich przewodniczących Samorządu Szkolnego m.in. 
należeli: G. Galata, J. Szyk, I. Furlepa, A. Lisiecka, R. Uchman, E. Rjemar, A. Bagińska,                       
A. Janosik, P. Frączak, M. Bolimowska, A. Włodarczyk, J. Brełkat, J. Wojtanowska.  
  Natomiast opiekę nad Samorządem z ramienia RP sprawowali: Cz. Nogal, T. Jasiński,     
J. Jankowska, A. Przytuła, J. Ilecka, F. Kostecka – Polak, Ł. Łozowska, G. Kopacka, R. Sobiech, 
A. Pyzik, B. Albiekier, J. Nowiński, B. Cembala, E. Deląg, B. Muszyńska, I. Dominiak,                                 
J. Bolimowski, C. Kałużny, B. Stankiewicz, A. Szczur, J. Szpytko, J. Brzeziński, K. Dobek,                     
U. Grzela, K. Czubińska i A. Dunajko.  

    

 

 

 

 

 

 

Obóz zimowy harcerzy w lutym 1980 roku w Kotlinie Kłodzkiej 

Dużym uznaniem i zainteresowaniem cieszyła się Harcerska Służba Polsce 
Socjalistycznej – HSPS, którą opiekowała się J. Jankowska. W roku szkolnym 1976/77 działało 
10 drużyn, w których było skupionych 365 harcerzy. Najlepiej działały drużyny w klasie: II LE 
oraz w klasie I kucharz. 14 Szczep im. Szarych Szeregów działający na terenie szkoły nawiązał  
bliską współpracę z jednostką wojskową 38-54. 1 września 1977 r. opiekę nad Szczepem 
przejęła J. Widawska. Jej zastępcami zostały druhny: Wagner, Całkowska, Napart. W grudniu 
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1977 r. Szczep liczył 288 harcerzy, w tym: LE – 76, LZ – 105, ZSZ – 77, zorganizowanych                     
w 11 drużynach.  
  Od 1 września 1978 r. opiekę nad Szczepem przejmuje I. Postulka. W tym czasie 
Szczep liczy 309 harcerzy, skupionych w 10 drużynach. W marcu 1981 r. RP dokonała oceny 
pracy Szczepu. Sprawozdanie z działalności przedstawiła zastępca komendanta hufca                      
A. Nowak. Szczep liczył 150 harcerzy, skupionych w 6 drużynach, które zorganizowały: obóz 
wędrowny „Kujawy”, wzięły udział w rajdzie chorągwianym Pobierowo – Międzyzdroje oraz 
zorganizowały zimowisko w Myśliborzu. Wyróżnieniem dla Szczepu był mandat delegata na 
VII zjazd ZHP przyznany J. Postulce. W następnym roku szkolnym Szczep liczył 60 harcerzy, 
skupionych w 4 drużynach. Po odejściu z pracy J. Postulki od września 1984 r. opiekę nad 
harcerzami przejęła G. Flejta. Szczep liczył zaledwie 30 harcerzy. Harcerze wraz z opiekunką 
zorganizowali spotkanie z uczestnikami II wojny światowej oraz nawiązali współpracę                      
z Państwowym Domem Dziecka w Wisełce i przeprowadzili konkurs ochrony środowiska.         

                 Od 1987 r. malała liczba uczniów chętnych do harcerstwa. W roku 1990/91 było 
zaledwie 14 harcerzy. Pomimo to, że harcerstwo w 1981 r. powróciło do swojej nazwy ZHP, 
sytuacja tej organizacji w szkole z roku na rok stawała się trudniejsza z powodu braku 
zainteresowania młodzieży, albo słabnącej pracy wychowawczej szkoły propagującej ideały 
tej organizacji. W konsekwencji w pierwszej połowie lat 90-tych ZHP zaprzestał działalności 
na terenie szkoły. Ostatnim opiekunem tej organizacji w szkole była I. Dominiak.  
 

  

           Pochód  1-majowy w 1986 roku                    1-Maja 1978 rok       
Działający na terenie szkoły Związek Młodzieży Socjalistycznej – ZMS w 1976 r. zmienił swoją 
nazwę na Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej – ZSMP, bowiem w tym roku nastąpiło 
połączenie tego związku ze Związkiem Socjalistycznej Młodzieży Wojskowej i Socjalistycznym 
Związkiem Młodzieży Wiejskiej. ZSMP działała pod ideowym kierownictwem PZPR i skupiała 
młodzież uczącą się, pracującą i wojskową. Szkolna organizacja zrzeszała młodzież szkoły 
średniej i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Na czele jej stał zarząd szkolny, któremu 
podporządkowane były koła klasowe. Zadaniem tej organizacji była praca na rzecz 
środowiska, upowszechnianie ideologii marksizmu oraz krzewienie oświaty i kultury. Na 
terenie szkoły organizacja ta realizowała swoje zadania poprzez: 
1. Organizowanie prelekcji, odczytów oraz spotkań z kombatantami i przedstawicieli władz 
     miejskich. 
2. Przygotowanie, bądź współdziałanie w organizowaniu uroczystości szkolnych związanych       
     z rocznicami: Rewolucji Październikowej, 1 Maja, Zjednoczenie Ruchu Robotniczego, 40-
     lecia PRL. 
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3. Nawiązanie i kontynuowanie współpracy z podobną organizacją działającą w LO, 
      Marynarce Wojennej oraz młodzieżą niemiecką – FDJ.  

4. Współorganizowanie olimpiad wiedzy społeczno – ekonomicznej czy wiedzy społeczno – 
     politycznej.  
5. Przygotowanie okolicznościowych gazetek szkolnych, bądź wystaw klasowych związanych 
     z ważnymi wydarzeniami.  
6. Aktywny udział członków ZSMP w pracach społecznie – użytecznych na rzecz szkoły                       
     i środowiska.  
  Pomimo tak szerokiej i wielorakiej płaszczyzny działania organizacja ta, nie cieszyła się 
zbyt dużym zainteresowaniem uczniów. Wprawdzie do początku lat 80-tych funkcjonował jej 
szkolny zarząd, ale od tego czasu następował systematyczny spadek jej członków. 
Opiekunami tej organizacji z ramienia RP byli: K. Tromiński w latach 1975 – 1978 i 1981 – 
1986, M. Garbicz – 1978 – 1981 oraz J. Śmiałkowska 1986 – 1991.  
  Pomimo wielu kłopotów kadrowych i lokalowych, z którymi borykała się szkoła                       
w okresie funkcjonowania Zespołu Szkół Zawodowych, z dumą i uznaniem należy odnotować 
działalność zajęć pozalekcyjnych. Do końca roku szkolnego 1976/77 znaczącą rolę w tym 
zakresie wypełniała świetlica szkolna. Kierowniczka świetlicy J. Widawska nie tylko była 
organizatorem wielu imprez szkolnych, koordynatorem działań zajęć pozalekcyjnych, ale 
sama prowadziła skutecznie i z wieloma sukcesami koło plastyczne i artystyczne. Od                         
1 września 1977 r., wprawdzie dalej działała świetlica szkolna, ale obowiązek organizowania, 
nadzorowania zajęć pozalekcyjnych, przejmuje dyrekcja szkoły. Część tych zajęć określana 
kołami przedmiotowymi, planowana w arkuszach organizacyjnych szkoły i zatwierdzana 
przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie w wymiarze 2 godzin tygodniowo była 
finansowana z budżetu szkoły. Były to zajęcia związane z określonym przedmiotem, które 
prowadził nauczyciel tego przedmiotu wg własnego planu pracy po zajęciach lekcyjnych. 
Wiodącymi celami i zadaniami, które realizowano na tych zajęciach, to:  
1. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań oraz poszerzanie wiedzy poza program nauczania. 
2. Przygotowywanie do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. 
3. Wybiórcza realizacja treści programowych pod kątem wymogów egzaminu dojrzałości                    
     i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie.  
4. Umiejętność posługiwania się środkami dydaktycznymi, kompendiami wiedzy oraz 
     literaturą popularnonaukową. 
5. Tworzenie bazy dydaktyczno – wychowawczej, doposażenie gabinetów przedmiotowych     
     w środki dydaktyczne oraz ład i porządek w pracowniach. 
  Wśród kół przedmiotowych działających na terenie szkoły, były koła przedmiotów 
ogólnokształcących, ścisłych i zawodowych, którymi opiekowali się nauczyciele:  
- j. polskiego: R. Czub, T. Twardy, 
- j. niemieckiego: R. Sobiech,  
- j. rosyjskiego: D. Ziober, B. Albekier, 
- historyczne: S. Lipiec, 
- geograficzne: M. Wit, E. Piechowiak, 
- chemiczne: A. Turajska,  
- matematyczne: J. Ilecka, D. Bednarska, A. Pyzik, E. Pogorzelska, A. Szczur, 
- fizyczne: M. Garbicz,  
- ekonomiczne: A. Mielczarek, K. Tromiński, B. Stankiewicz, A. Kazana – Komarek,                           
    B. Cembala, 
- technologii i towaroznawstwa: F. Kostecka – Polak, 
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- przedmiotów zawodowych: A. Mielczarek, K. Polak, 
- gospodarstwa domowego: D. Szewczyk, E. Bruch, 
- gastronomiczne: F. Kostecka – Polak, B. Łucka, 
- informatyczne: E. Pogorzelska, 
- Integracji Europejskiej: A. Kazana – Komarek, B. Cembala, 
- strzeleckie: P. Sobiech, F. Kaluziński, W. Wagner, J. Bolimowski,  
- SKS: M. Tarnowska, B. Szczepańska, J. Łapiński,  J. Brzeziński. 

 

       

Mecz piłki siatkowej z młodzieżą w 1984 roku. Drużyna nauczycielek: M. Adamek,                    
J. Widawska, G. Flejta, Ł. Łozowska, E. Łaszczuk, J. Szczść  i J. Ilecka 

Na drugą część zajęć pozalekcyjnych składały się koła skupiające uczniów 
zainteresowanych określoną problematyką, a pośrednio związanych z przedmiotami 
nauczania. Były to koła zainteresowań, prowadzone społecznie przez nauczycieli w ramach 
obowiązków dydaktyczno – wychowawczych, ale na równi z kołami przedmiotowymi 
oceniane przez dyrekcję i radę. Do takich kół działających na terenie szkoły należały: 
- Miłośników Teatru – Ł. Łozowska, 
- Żywego Słowa: R. Czub, T. Twardy, 
- Recytatorskie:  J. Jankowska, J. Widawska, B. Chłapowska, E. Braun, J. Deląg,  
- SKO:  J. Ilecka, B. Godala, A. Pyzik, D. Bednarska, 
- Polskie Towarzystwo Krajoznawczo: Turystyczne: M. Wit, E. Piechowiak,  
- PCK:  P. Sobiech, J. Bolimowski, 
- Ochotniczy Hufiec Pracy: P. Sobiech, K. Polak, M. Karasińska, A. Przytuła, M. Hudzik, 
- Liga Ochrony Przyrody: B. Chłapowska, M. Karasińska, M. Derech, A. Stryczyńska,  
- Liga Obrony Kraju: P. Sobiech, W. Wagner, J. Bolimowski,  
- Towarzystwo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej: A. Przytuła, B. Albekier, 
- Koło Miłośników Poezji: M. Derech, E. Olek, 
- Koło Artystyczne: W. Janiszewski, M. Maciejewska,                                                                                 
- Spółdzielnia Uczniowska „Muszelka”: Z. Kuszyńska, J. Szczęść, D. Krucka, B. Cembala. 
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Drużyna uczennic na mecz piłki siatkowej z nauczycielkami w 1984 roku w składzie:                          
B. Olejowska, G Hawrasz, J. Lipińska, W Włodarczyk 

Ta ilość kół przedmiotowych i zainteresowań, które działały w latach 1975 – 2002 była 
imponująca oraz jedyna w historii tej szkoły. Gwarantowała każdemu chętnemu uczniowi 
zaspakajanie jego zainteresowań oraz zdobywanie takiej wiedzy, która nie mieściła się                      
w programach nauczania. Ze strony nauczycieli wymagało to dużego wysiłku i ogromu pracy, 
aby sprostać tym zapotrzebowaniom. Szczególne słowa uznania należą się tym pedagogom, 
którzy bezinteresownie, zgodnie z własnym zainteresowaniem prowadzili te koła.  
  Zajęcia pozalekcyjne były częścią składową całego procesu dydaktyczno – 
wychowawczego, stąd też te osiągnięcia i sukcesy były sukcesami nauczycieli i szkoły. 
Dorobek szkoły w tym zakresie był pokaźny, a przedstawiając go chronologicznie, należy 
m.in. podkreślić takie osiągnięcia w poszczególnych  latach, jak:  
1977/78   - I miejsce w rejonowych rozgrywkach piłce ręcznej dziewcząt, 
   - III miejsce w Wojewódzkim Turnieju o Srebrny Muszkiet, 
1980/81 - II miejsce w Finałach Wojewódzkich piłki ręcznej dziewcząt, 
   - II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Obrony Cywilnej Kraju – O. Ryszka, 
1983/84  - podczas wizytacji szkoły wyróżniono koła: Żywego Słowa, Miłośników Teatru                                 
                            oraz  SKS, 
1985/86  - działalność LOP zajęła II miejsce w województwie, 
1988/89  - sześciu uczniów zakwalifikowało się do Okręgowej Olimpiady Ekonomicznej, 
   - OHP zorganizował trzy hufce pracy i jeden hufiec w NRD, 
   - Finały Wojewódzkie: I miejsce w biegach przełajowych, IV miejsce 
                             drużynowe LA dziewcząt, IV miejsce – koszykówka dziewcząt, 
1989/90  - Olimpiada Ekonomiczna: 7 uczniów brało udział w Olimpiadzie Okręgowej,             
                             4 w Krajowej, 
   - sport, Finały Wojewódzkie: III miejsce koszykówka dziewcząt, V miejsce w LA, 
                            V miejsce biegi przełajowe, 
1991/92  - udział w Mistrzostwach Polski Juniorów w biegach przełajowych: A. Tomczyk, 
                             A. Jarosz, 
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   - Mistrzostwo Wojewódzkie Juniorów, w skoku w dal: K. Wartas, w tenisie 
                              stołowym,  IV  miejsce w LA, 
   - udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Ekonomicznej, 
1993/94  - udział w Wojewódzkim Konkursie Żywienia: M. Koc, M. Hałas, 
   - szachy – II miejsce w województwie dziewcząt, 
   - LA – IV miejsce w Województwie drużynowe dziewcząt, 
1994/95  - udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Żywieniu: M. Koc, M. Hałas, 
   - Wojewódzka Olimpiada Ekonomiczna: E. Dykier, A. Kędziora, J. Kluba,                   
                              K  Krawczyk, Karwowska, 
   - Wojewódzka Olimpiada Ekologiczna: T. Koch, 
   - Mistrzostwa Polski Juniorów w LA: H. Tomczyk, A. Włodarczyk, 
   - Mistrzostwo Województwa w biegach na 100m: A. Walczak, na 1500m:                
                              A. Włodarczyk 
   - Drużynowe Mistrzostwo Dziewcząt w Województwie w szachach, IV miejsce 
                              w koszykówce, 
   - A. Kędzierska, uczennica klasy II LE w nagrodę za najlepsze wyniki w nauce 
                              wysłana na miesięczny pobyt do USA, 
1997/98  - A. Łupina – udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Ekonomicznej, 
   - K. Kubowska, P. Frączek – udział w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy                        
                               o Żywieniu, 
1998/99  - XII miejsce w kraju w konkursie znajomości Małego Rocznika Statystycznego, 
   - udział w turnieju na najlepszego ucznia w zawodzie kucharz na etapie 
                              wojewódzkim, 
   - K. Bujko – III miejsce w województwie w biegu na 800 m, 
1999/00  - K. Wróbel – udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, 
   - II miejsce w Międzynarodowym Przeglądzie Form Scenicznych, nagroda –    
                             wyjazd do Szwecji, 
   - J. Kmietczuk – najlepszy uczeń w zawodzie kucharz, etap wojewódzki, 
2000/01  - Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, etap wojewódzki: E. Łysiak, S. Musiał, 
   - I miejsce w Rejonowych Rozgrywkach w koszykówce dziewcząt. 
  W tym miejscu nie można pominąć roli i zasług Spółdzielni Uczniowskiej „Muszelka”. 
Prowadziła ona sklepik szkolny, który był nie tylko szkołą zdobywania wiedzy i umiejętności               
z zakresu ekonomiki handlu, ale też od początku lat 80-tych zaopatrywał tak uczniów jak                    
i nauczycieli w deficytowe towary. 

                                             

                                          Dzień Sportu szkolnego w czerwcu 2000 roku 
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b) Pracownicy administracji i obsługi 

  Nie bez znaczenia i wpływu na jakość pracy Zespołu Szkół miała kadra 
administracyjna, a w szczególności główna księgowa i kierownik administracyjno – 
gospodarczy. Główna księgowa kierowała finansami szkoły, w których pracowało średnio 
czterech pracowników, do jej obowiązków należało: 
- doskonalenie wewnętrznego systemu kontroli i oceny wykonywania zadań, 
- kierowanie rachunkowością jednostki, 
- prawidłowy obieg dokumentów, 
- ochrona mienia i prowadzenie ewidencji księgowej, 
- terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych, 
- kontrola przyjmowania i wydawania środków finansowych, 
- opracowywanie analiz kontroli gospodarki finansowej i materiałowej, 
- kontrola dyscypliny pracy. 
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                                                                Wyspiarz 1994 rok 

 W latach 1978 – 1980 obowiązki głównej księgowej pełniła 
Róża Ostaszewska, która uporządkowała księgi inwentarzowe oraz 
ewidencję sprzętu i pomocy naukowych. Przez następne 9 lat do 
1989 r. obowiązki te wykonywała Barbara Sokołowska. Wyróżniała się 
taktem, kulturą, umiejętnościami organizacyjnymi, a przede 
wszystkim fachowością i znawstwem wykonywanego zawodu. 
Podobnie Maria Musiał, która w czasie urlopu głównej księgowej                
w latach 1983 – 1986 wzorowo prowadziła tę komórkę. Od 1990 r. 
przez dwa lata obowiązki głównej księgowej pełniła Wiesława 
Piórska, którą 1 maja zastąpiła Krystyna Polarczyk. Od 10 października 
1994 r. główną księgową w Zespole była Jolanta Popiołek.  

Barbara Sokołowska 

1 października 1995 zastąpiła ją Danuta Winogrodzka, a od 16 marca 1998 r. obowiązki te 
pełni Krystyna Suszczewicz. To prawda, że w latach 1989 – 1998 następowały dość częste 
zmiany na tym stanowisku, ale to wcale nie przekreśla faktu, że kadra ta miała wysokie 
kwalifikacje zawodowe i wykonywała swoje obowiązki z ogromnym poczuciem 
odpowiedzialności i rzetelności.  
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Odpowiedzialność za ład i porządek w placówce leżała w kompetencjach kierownika 
administracyjno – gospodarczego szkoły. Obowiązki te kolejno pełnili:  
- Teresa Wojtkowiak – 1978 – 1979, 
- Marianna Barlasz – 1979 – 1981, 
- Jan Ukleja – 1981 – 1982, 
- Barbara Łucka – 1982 – 1985, 
- Maria Nadstawek – 1985,                                
- Maria Musiał – 1986 – 1989, 
- Elżbieta Sikora – 1989 – 1998, 
- Jadwiga Jędrasik – 1998  - 2007. 

        Była to kadra bardzo odpowiedzialna i z ogromnym 
zaangażowaniem wypełniająca swoje obowiązki. Przygotowanie 
placówki do rozpoczęcia roku szkolnego, prowadzenie bieżących 
remontów, zakup sprzętu i pomocy naukowych – zgodnie z 
zamówieniami nauczycieli – przynajmniej do połowy lat 90-tych 
wymagały nie lada umiejętności przy obowiązujących limitach, 
nakazach i zakazach.  Jeszcze większym problemem było obsadzenie 
stanowisk sprzątaczek, konserwatorów i palaczy centralnego 
ogrzewania. Od połowy lat 90-tych pojawił się nowy problem - brak   
środków finansowych. W takich warunkach udało się zgromadzić 

Maria Musiał             nieliczną grupę pracowników obsługi, która przepracowała w tej 
placówce około 20 lat przeszła na emeryturę. Tu z ogromnym szacunkiem należy wymienić: 
- Barbarę Dziobkowską, starszą woźną – 1968 – 1981 r., 
- Weronikę Romasławską starszą woźną – 1966 – 1988 r., 
- Kazimierę Krzemińską, sprzątaczkę – 1967 – 1987 r., 
- Zofię Surwiło, sprzątaczkę – 1967 – 1988 r.                                                                                     
31 sierpnia 1982 r. przeszła na emeryturę Danuta Didkowska po 18 latach pracy                                   
w charakterze sekretarki szkoły. 

c) Ocena pracy szkoły – wizytacje 

  Dla funkcjonowania tej placówki ogromne znaczenie miała opinia absolwentów szkół 
podstawowych oraz ich rodziców o zawodach, w których przygotowywali się do pracy oraz              
o kadrze pedagogicznej, o jej fachowości i organizacji procesu dydaktyczno – 
wychowawczego. Kierunki kształcenia, bez większego udziału szkoły, były narzucane przez 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie, po analizie potrzeb kadrowych 
województwa i uzgodnieniu z Wojewódzką Komisją Planowania. Wielość specjalności 
ekonomicznych na poziomie średnim spotkała się z aprobatą, tak uczniów, jak i ich rodziców. 
Naukę na tych kierunkach kształcenia podejmowały w znaczącej większości dziewczęta 
zamieszkałe w mieście, jak i na terenie powiatu. Szkoła nie miała problemu z dokonaniem 
naboru do klas pierwszych, zawsze Komisja Rekrutacyjna stawała przed problemem wyboru 
najlepszych, ze względu na większą liczbę chętnych, niż miejsc w poszczególnych oddziałach. 
Skutkowało to najczęściej nadmierną liczbą przyjętych uczniów do klas pierwszych. 
Niewątpliwie duży wspływ na dobrą opinię o szkole mieli jej absolwenci, którzy nie tylko 
zdobywali w tej placówce tytuły technika, ale z powodzeniem zdawali egzaminy wstępne na 
wyższe uczelnie.  
  Nie bez znaczenia dla rangi tej placówki w środowisku było kształcenie na poziomie 
zasadniczej szkoły zawodowej. istotną rolę spełniały zakłady, w których uczniowie zdobywali 
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praktykę zawodową. Instruktorzy tych zakładów wraz z wychowawcami, na spotkaniach                    
z rodzicami przekazywali wiele pozytywnych uwag i pochwał pod adresem swoich 
wychowanków. Odnotować tu należy, że zdarzające się kłopoty i trudności w szkole nie miały 
większego wpływu na przebieg kształcenia zawodowego. Końcowe egzaminy z praktycznej 
nauki zawodu dostarczały absolwentom, rodzicom i nauczycielom wiele radości i satysfakcji, 
a zarazem były ważnym elementem opiniotwórczym. Znaczący wpływ na ocenę pracy szkoły 
miały opinie zakładów pracy o przebiegu praktycznej nauki zawodu oraz praktykach 
zawodowych. Były one najczęściej bardzo pozytywne i skutkowały tym, że byli uczniowie 
stawali się pracownikami tych zakładów pracy. Zakład, w którym największa liczba uczniów 
zdobywała praktykę to WSS „Społem”, który był zarazem zakładem opiekuńczym szkoły. Te 
opinie, oceny czy osądy pracy szkoły, chociaż bardzo subiektywne i cząstkowe miały wpływ 
na rangę jaką szkoła pełniła w środowisku i jakim cieszyła się uznaniem wśród 
absolwentów szkół podstawowych i ich rodziców. 

       

 

Dyrektorzy szczecińskich szkół zawodowych w towarzystwie J. Ileckiej, B. Tumasz i T. Jasińskiego                          
w Świnoujściu w 1979 roku 

Opiekunem szkoły, z ramienia KOS, a zarazem wizytatorem koordynatorem był 
starszy wizytator mgr Tadeusz Perzyński. Był to znakomity fachowiec mający bogate 
doświadczenie tak pedagogiczne, jak i zawodowe w kierowaniu zespołami ludzkimi. 
Nacechowany dużą kulturą osobistą i taktem, potrafił zjednywać nauczycieli oraz kadrę 
kierowniczą szkoły do realizacji stawianych celów. Kierując zespołem samokształceniowym 
dyrektorów szkół zawodowych, skutecznie propagował najnowsze sukcesy szkolnictwa 
zawodowego. Z jego inicjatywy w maju 1979 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Świnoujściu 
gościł dyrektorów szkół zawodowych województwa szczecińskiego oraz wizytatorów 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie. Doceniono i podkreślono tym samym 
ogromny wysiłek szkoły  w zakresie unowocześnienia bazy dydaktycznej. Dyrektorzy poza 
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zapoznaniem się z   osiągnięciami szkoły zwiedzili m.in.: prom „Skandynawię” oraz dzięki 
Marynarce Wojennej odbyli wycieczkę po Zalewie Szczecińskim. Organizatorem tego 
spotkania był dyrektor szkoły T. Lipiec. 
   

 

Wizyta dyrektorów szkół szczecińskich na czele ze starszym wizytatorem Tadeuszem 
Perzyńskim w Świnoujściu w 1979 roku 

Planowej i merytorycznej oceny pracy szkoły dokonywało Kuratorium Oświaty                        
i Wychowania w Szczecinie co cztery lata. Zespół wizytatorów Kuratorium posiłkowany 
wizytatorami metodykami kontrolował i oceniał proces dydaktyczno – wychowawczy szkoły, 
a po jego zakończeniu formułował zalecenia, które szkoła realizowała. Taką wizytację 
przeprowadzono w 1979 r., a jej podsumowania dokonano 11 maja na nadzwyczajnym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Starszy wizytator T. Perzyński oceniając pracę szkoły na 
Radzie, akcentował:  
- Bardzo dobrą bazę dydaktyczną, szczególnie przedmiotów ogólnokształcących. Wyróżnił 
gabinety: j. niemieckiego – R. Sobiech, podstaw wiedzy o społeczeństwie – T. Lipiec                        
i bibliotekę – B. Chłapowska. 
- Dobre wyniki osiągane na egzaminach dojrzałości. 
- Prawidłową realizację programów nauczania. 
- Wyróżniającą się pracę biblioteki szkolnej.  
- Wysoką ocenę kadry pedagogicznej: 5 nauczycieli otrzymało oceny wyróżniające,                   
    18 – bardzo dobre i 1 – dobrą.  
Wizytator Grabowski kontrolując i oceniając pracę opiekuńczo – wychowawczą zwrócił 
uwagę na: 
- bardzo dobrą pracę Samorządu Szkolnego, HSPS i Zespołu Wychowawczego, 
- prawidłową działalność internatu kierowanego przez B. Tumasz, 
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- wysoko ocenił bazę tej placówki, 
- wyeksponował prawidłową współpracę szkoły z zakładem opiekuńczym. 
  W dyskusji nad uwagami wizytujących głos zabrali: R. Sobiech, B. Mniszek, J. Szczęść, 
P. Sobiech.  
  Następną wizytację, a zarazem ocenę pracy szkoły, przeprowadził zespół wizytatorów 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w składzie: T. Perzyński, D. Sokołowska, R. Kacperski,                
J. Leśniak, W. Walerczyk. Wizytacja odbyła się od 20 do 30 marca 1984 r. 17 kwietnia na 
nadzwyczajnym posiedzeniu RP zespół wizytujący przedstawił swoje uwagi i oceny. 
Wizytator T. Perzyński oceniając bazę dydaktyczną szkoły wyróżnił gabinety: j. polskiego –                    
H. Siewko, historii – J. Felska, S. Lipiec, fizyki – B. Godala oraz bibliotekę – B. Chłapowska               
i   J. Widawska. D. Sokołowska oceniając pracę opiekuńczo – wychowawczą szkoły wyróżniła: 
pracę internatu, sukcesy koła Żywego Słowa i sportu szkolnego. W dyskusji głos zabrali:                    
A. Turajska, R. Sobiech, A. Przytuła, D. Szewczyk, D. Bednarska i I. Felska.   
  W 1987 r. T. Perzyński przeszedł na emeryturę, a opiekę nad Zespołem Szkół                         
z ramienia Kuratorium przejęła wiz. B. Mielko. Pod jej nadzorem w 1988 r. – od 22 listopada 
do 5 grudnia przeprowadzono wizytację pracy szkoły. 20 grudnia na nadzwyczajnym 
posiedzeniu Rady Pedagogicznej zespół wizytujący dokonał oceny pracy szkoły. B. Mielko 
analizowała bazę dydaktyczno – wychowawczą, realizację programów nauczania, przebieg 
egzaminów z przygotowania zawodowego i praktycznej nauki zawodu oraz pracę biblioteki 
szkolnej. Wizytator E. Długosz skontrolowała i oceniała pracę wychowawczą szkoły. 
Wizytujący potwierdzili dobrą pracę szkoły i wyrazili uznanie nauczycielom za osiągnięte 
wyniki w nauce i wychowaniu młodzieży. Następną wizytację i ocenę pracy dydaktyczno – 
wychowawczej szkoły przeprowadzili wizytatorzy Kuratorium Oświaty i Wychowania:                    
P. Hunert i A. Usielski w dniach od 15 do 26 listopada 1993 r. Wśród problemów, które 
skontrolowała wizytacja były:  
- organizacja  i kierowanie szkołą, 
- kancelaria, 
- praca RP, komisji przedmiotowych, Zespołu Wychowawczego, 
- praktyczna  nauka zawodu, 
- baza dydaktyczna szkoły i internatu, 
- hospitacje, 
- paca biblioteki szkolnej 
- gospodarka finansowa. 
Wyniki wizytacji przedstawiono na posiedzeniu Zespołu Kierowniczego, z udziałem 
przedstawicieli Rady Szkoły, Komitetu Rodzicielskiego, związków zawodowych: ZNP –                      
B. Łuckiej, NSZZ „Solidarność” – G. Kapały oraz przedstawicieli SU. Wizytujący pozytywnie 
ocenili pracę dydaktyczno – wychowawczą szkoły. Zwrócili jedynie uwagę na potrzebę 
modernizacji gabinetu technologii gastronomicznej.      
 Ważną oceną, która miała duży wpływ tak na rozwój tej placówki jak i jej 
funkcjonowanie w środowisku, była opinia zakładów pracy o przygotowaniu absolwentów do 
pracy zawodowej. Oceny te wpływały wysoce pozytywnie i sprawiały, że duża część 
absolwentów szkół podstawowych podejmowała naukę w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. 
Oceny te miały też wpływ na władzę miasta, które wnioskowały do Kuratorium Oświaty                    
i Wychowania w Szczecinie o otwieranie nowych specjalności i kierunków kształcenia 
pomimo ogromnych kłopotów lokalowych. 
  Rekordy popularności bił kierunek ekonomiczny. Szczególnie dziewczęta były 
zainteresowane tą specjalnością, a potrzeby kadrowe zakładów pracy tak miasta jak                            
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i powiatu gwarantowały pełne ich zatrudnienie. To spowodowało, że był to jedyny kierunek, 
który przez 27 lat istnienia Zespołu nieustannie kształcił w dwóch specjalnościach: 
ekonomika  i organizacja przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość. W ciągu tego okresu, 
ilość oddziałów i uczniów była mocno zróżnicowana. Na taki stan rzeczy wpływało wiele 
czynników, ale dwa były decydujące: 
1) liczba absolwentów szkół podstawowych, 
2) otwieranie nowych kierunków i specjalności kształcenia, które często były konkurencyjne 
bądź modne na rynku pracy. 
  W roku szkolnym 1975/76 w czterech oddziałach LE kształciło się 170 uczniów,                     
a w 1980/81 w klasach od I – IV było tylko 126 uczniów. W tym roku szkolnym odnotowano 
najniższą liczbę uczniów w okresie działalności Zespołu. Rekordową liczbę oddziałów                           
i uczniów odnotowano w roku szkolnym 2000/01. W 12 oddziałach ekonomicznych uczyło się 
362 uczniów. W 1983 r. tylko 24 absolwentów otrzymało dyplomy ukończenia szkoły. Była to 
najmniejsza liczba techników – ekonomistów, kończących tę specjalność. Rokiem 
rekordowym był rok 1993 bowiem dyplomy ukończenia szkoły otrzymało 75 absolwentów. 
Ogółem w latach 1975 – 2002 dyplomy techników – ekonomistów otrzymało 1155 
absolwentów. 
  Od 1 września 1990 r. następuje sukcesywne otwieranie nowych kierunków 
kształcenia zawodowego na poziomie średnim, przy równoczesnym zmniejszaniu liczby 
oddziałów i uczniów w Liceum Ekonomicznym. W tym roku szkolnym otwarto 5-letnie 
Technikum Hotelarskie przyjmując do dwóch klas pierwszych 62 uczniów. Technikum to, 
funkcjonowało do 31 sierpnia 1997 r. i w tym czasie dyplomy technika – hotelarza otrzymało 
147  absolwentów – patrz tabela nr 26. 
      We wrześniu 1991 r. otwarto w Zespole 4-letnie Technikum Żywienia Zbiorowego     
i Gospodarstwa Domowego (TŻ) przyjmując do jednej klasy pierwszej 29 absolwentów                    
8-klasowej szkoły podstawowej. Do końca istnienia Zespołu dyplomy ukończenia tej 
specjalności otrzymało 206 absolwentów – patrz tabela nr 26.  
  W 1993 r. otwarto 5-letnie Liceum Handlowe przyjmując do jednej klasy pierwszej 30 
uczniów. Do 31 sierpnia 2001 r. dyplomy ukończenia tej szkoły otrzymało 137 absolwentów – 
patrz tabela nr 26.  
  Liceum Zawodowe było specyficzną szkołą średnią, bowiem kształciło robotników 
wykwalifikowanych z wykształceniem średnim. W pierwszym etapie jego funkcjonowania do 
31 sierpnia 1984 r. kształciło w specjalności magazynier – sprzedawca. W tym czasie dyplomy 
ukończenia otrzymało 290 absolwentów. 1 września 1991 r. ponownie otwarto ten kierunek 
kształcenia o specjalności pracownik administracyjno – biurowy. W okresie pięciu lat jego 
funkcjonowania dyplomy ukończenia szkoły otrzymało 53 absolwentów. W czerwcu 1996 r. 
zakończono kształcenie w tej specjalności – patrz tabela nr 26.  
            Ogółem dyplomy ukończenia szkoły średniej młodzieżowej w okresie istnienia Zespołu 
otrzymało 2045 absolwentów w tym: LE – 1155, LZ – 343, TŻ – 206, TH – 147, LH – 137                       
i Średnie Studium Zawodowe: Handel Zagraniczny – 29, Ruch Turystyczny – 28.  
Częścią składową Zespołu była Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształciła m.in.  w takich 
zawodach jak: kelner, sprzedawca, kucharz, kolejarz, rzemiosła artystyczne, piekarz, 
aparatowy przetwórstwa mięsa, masarz, ciastkarz, mechanik pojazdów samochodowych, 
ślusarz i inne. 1 września 1975 r. z chwilą utworzenia Zespołu w 11 oddziałach zasadniczej 
szkoły uczyło się 375 uczniów. Największy rozwój zasadniczej szkoły miał miejsce w roku 
szkolnym 1987/88, bowiem w 20 oddziałach uczyło się 510 uczniów – patrz tabela nr 27 
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             Tabela nr 26  

  Organizacja Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w latach 1990 – 20023 

 

Wraz z likwidacją Zespołu oraz z powodu reformy oświaty, nastąpiła likwidacja 

kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej. W latach 1975 – 2002 świadectwa 

ukończenia szkoły zawodowej otrzymało 2885 uczniów w tym: 970 sprzedawców, 583 

kucharzy, 41 rzemiosła artystyczne, 1291 zawody różne. Razem w latach 1975 – 2002 szkołę 

młodzieżową ukończyło 4930 uczniów w tym: technika i licea – 2045, zasadnicza szkoła 

zawodowa – 2885. To wspaniały sukces osiągnięty dzięki pracy nauczycieli, administracji, 

obsługi, rodziców i uczniów, zasługujących na uznanie i najwyższą ocenę pracy, zważywszy, 

że  szkoła nie miała własnego obiektu.  

 

 

                                                           

3
 Opracowano na podstawie protokołów RP oraz arkuszy ocen. 

LE LZ TŻ TH LH Razem 

Rok oddz./ 
ucz. 

ab-
solw 

oddz
/ucz. 

ab-
solw. 

oddz
/ucz. 

ab-
solw. 

oddz./
ucz. 

ab-
solw

. 

oddz./
ucz. 

ab-
solw. 

oddz
. 

ucz. 
ab- 

solw. 

1990/
91 

10/27
0 

48 - - - - 2/62 - - - 12 332 48 

1991/
92 

10/27
1 

53 1/26 - 1/29 - 4/127 - - - 16 453 53 

1992/
93 

9/235 75 2/57 - 2/61 - 5/156 - - - 18 509 75 

1993/
94 

7/187 64 2/56 - 3/94 - 5/154 - 1/32 - 18 523 64 

1994/
95 

5/83 53 2/54 24 4/126 27 5/154 57 2/60 - 18 477 161 

1995/
96 

4/128 34 1/30 29 4/130 34 3/96 64 3/92 - 15 476 161 

1996/
97 

5/158 30 - - 4/123 30 1/27 26 4/105 24 14 423 110 

1997/
98 

6/193 30 - - 4/117 22 - - 5/139 21 15 449 73 

1998/
99 

8/258 33 - - 4/117 28 - - 4/105 30 16 480 91 

1999/
00 

11/34
2 

56 - - 4/106 25 - - 3/68 22 18 516 103 

2000/
01 

12/36
2 

71 - - 4/89 19 - - 2/40 40 18 491 130 

2001/
02 

10/27
0 

72 - - 3/59 21 - - - - 13 329 93 

  619  53  206  147  137   1162 
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  Tabela nr 27  

 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w latach 1975 - 20024 

Szkoły młodzieżowe Szkoły dla pracujących 

średnie zawodowe technika i licea śr. st. zaw. 
Razem 

Rok 

oddz. ucz. oddz. ucz. oddz. ucz. oddz. ucz. oddz. ucz. 

1975/76 11 370 12 411 26 862 5 225 54 1868 

1976/77 12 388 16 566 20 731 7 241 55 1926 

1977/78 12 359 10 331 19 787 4 130 45 1607 

1978/79 12 372 9 298 19 561 2 77 42 1308 

1979/80 11 333 10 277 19 554 - - 40 1164 

1980/81 10 295 12 291 7 172 - - 29 758 

1981/82 9 223 13 329 5 122 - - 27 674 

1982/83 8 200 14 355 4 113 - - 26 668 

1983/84 8 200 18 408 2 46 - - 28 654 

1984/85 8 189 18 410 3 70 - - 29 669 

1985/86 8 200 18 436 2 51 1 19 29 706 

1986/87 8 203 18 444 4 101 1 13 31 761 

1987/88 8 211 20 510 6 134 1 11 35 866 

1988/89 8 218 18 440 6 135 - - 32 793 

1989/90 9 249 17 448 4 77 - - 30 774 

1990/91 12 332 18 451 6 120 - - 36 903 

1991/92 17 488 17 472 6 155 - - 40 1115 

1992/93 19 542 16 434 6 142 - - 41 1118 

1993/94 18 525 15 426 3 59 - - 36 1010 

1994/95 18 547 15 445 1 14 - - 34 1006 

1995/96 15 476 12 325 - - - - 27 801 

1996/97 14 422 14 393 - - - - 28 815 

1997/98 15 449 12 360 - - - - 27 809 

1998/99 16 480 12 341 - - - - 28 821 

1999/00 18 516 12 311 - - - - 30 827 

2000/01 18 491 11 254 - - - - 29 745 

2001/02 13 329 7 137 - - - - 20 466 

 

Ponad to w Zespole kształcono pracujących, którzy kończyli Liceum Ekonomiczne oraz 

technika: elektryczne, mechaniczne i budowlane. W latach istnienia Zespołu dyplomy 

techników otrzymało 1864 słuchaczy. W latach 1975 – 2002 szkołę ukończyło tak 

młodzieżową, jak i dla pracujących 6794 absolwentów, zasilając rynek pracy dobrze 

przygotowanymi fachowcami z wykształceniem średnim i zawodowym. Zapewne jest to 

największy sukces Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, a wdzięczność absolwentów i pochwały 

zakładów pracy to najwspanialsza ocena pracy szkoły, pracy wielu wielu ludzi. 

                                                           

4
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 



 

 

 

 

Rozdział IV 

 

 

 

 

Zespół Szkół  

ul. Gdyńska 26 

w latach 2002 – 2011 

 

 

 

 

 

 

Laudamus veteres, sed nostris 

utimur annis. 

                                                   Owidiusz 
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1. Powołanie zespołu, kadra kierownicza 

  Na początku lat 80-tych w Polsce – tak jak i w całej Europie Środkowej – uwidocznił 

się ogromny kryzys ładu społecznego i politycznego. Kryzys ten objął system polityczny                    

i społeczno – gospodarczy. Był to początek transformacji ustrojowej, w której rewolucyjnym 

przeobrażeniom poddane zostały stosunki społeczno – ekonomiczne, polityczne, w tym 

stosunki własnościowe, metody zarządzania gospodarką, polityką społeczną, sposób 

pojmowania demokracji, a także funkcjonowanie oświaty jako całości składowej ogólnego 

ładu społecznego1. Wszystko to sprawiło, że od 1989 r. rozpoczęto szukanie nowych 

rozwiązań w zakresie przebudowy całego systemu edukacji. Reforma rozpoczęta w 1983 r. 

nie została doprowadzona do końca. W 1990 r. została wstrzymana ze względu na niepełne 

respektowanie takich zasad jak: powszechność, drożność, ustawiczność, elastyczność czy 

wreszcie niekonsekwencji w samej koncepcji reformy, której wyrazem było chociażby 

„studium specjalizacji kierunkowej” oraz ciągi uzawodowione wprowadzone do szkoły 10-

letniej.  

  Z tych między innymi względów już na początku lat 80-tych rozpoczęto dyskusję                 

o kolejnej reformie systemu oświaty. W tym celu w 1987 r. Premier powołał 34 osobowy 

Komitet Ekspertów ds. Edukacji Narodowej pod przewodnictwem prof. Czesława 

Kupisiewicza. Po trzyletnim okresie pracy Komitet w 1989 r. przedstawił rezultaty swoich 

prac w raporcie „Edukacja narodowym priorytetem”2. W 1995 r. nałożono na 46 miast 

obowiązek przejęcia – z dniem 1 stycznia 1996 r. – szkół zawodowych od ministrów kultury              

i sztuki, ochrony środowiska do prowadzenia ich jako zadania własne. W wyniku 

przeprowadzonych kolejnych wyborów parlamentarnych w jesieni 1997 r., następuje zmiana 

rządu, a tym samym i kierownictwa Ministerstwa Edukacji. Nowe kierownictwo resortu 

edukacji podjęło decyzję, że równocześnie będzie wdrażana reforma programowa                             

i strukturalna. Wstępna wersja proponowanej reformy została przedstawiona przez MEN 

28.01.1998 r. Jako zadania wiodące proponowano:  

       1. Upowszechnienie kształcenia na poziomie średnim. 

       2. Zwiększenie dostępności i wyrównania szans dostępu do edukacji na wszystkich 

           poziomach. 

       3. Poprawa jakości edukacji.3 

  Projekt reformy systemu edukacji przedstawiony został do publicznej dyskusji w maju 

1998 r. Zaproponowano w nim wprowadzenie 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego 

gimnazjum, a następnie 3-letniego liceum sprofilowanego. W zakresie kształcenia 

zawodowego zaproponowano dwuletnie szkoły zawodowe na podbudowie gimnazjum oraz 

trwające od jednego do dwóch lat kształcenie zawodowe policealne. Nie przewidziano 

kształcenia zawodowego w technikach. Ostateczną decyzję o wprowadzeniu reformy ustroju 

szkolnego przyjęto 25 lipca 1998 r., wprowadzając ustawę, na mocy której zdecydowano         

                                                           

1
 J. Szczepański: Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty. Warszawa 1989 r., str. 6. 

2
 Cz. Kupisiewicz: O reformach szkolnych. Warszawa 1989 r., str. 167. 

3
 W. Książek: Rzecz o reformie edukacji 1997 – 2001. Warszawa 2002, str. 14. 



 242 

o trójstopniowym ustroju szkolnym: 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum oraz                

3-letnie liceum profilowane4. Zasady te zostały przyjęte 8 stycznia 1999 r. w ustawie 

„przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego z dniem 1 września 1999 r.”5. Tegoż 

dnia i roku rozpoczął się pierwszy etap reformy strukturalnej. Rozpoczęły działalność 

gimnazja – nowy typ szkoły. Szkoły podstawowe przekształcono z 8-klasowych w 6-klasowe. 

Drugi etap reformy wprowadzono w roku szkolnym 2002/03, kiedy objęto nim szkoły 

ponadgimnazjalne. Przyjęto wówczas, że od 2002 r. każdy etap kształcenia kończyć się będzie 

sprawdzianem lub egzaminem przeprowadzanym przez zewnętrzne komisje egzaminacyjne             

i przez przeszkolonych egzaminatorów. Powołana została Centralna Komisja Egzaminacyjna            

i 8 okręgowych komisji egzaminacyjnych.  

  Kształcenie w szkołach zawodowych odbywać się miało w dwóch obszarach: 

kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe oparte na pełnej realizacji podstaw 

programowych kształcenia w zawodzie szerokoprofilowym na poziomie robotniczym.  

  Projektowana szkoła policealna miała kształcić na podbudowie programowej liceum. 

Jej zadaniem miało być przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych na 

poziomie średnim.  

  W pierwszym roku wdrażania drugiego etapu reformy strukturalnej 2002/03 

zlikwidowano 5-letnie technika i 4-letnie licea techniczne oraz licea zawodowe na 

podbudowie 8-klasowej szkoły podstawowej, a w ich miejsce utworzono 4-letnie technika 

oraz 2-, 3–letnie zasadnicze szkoły zawodowe po ukończeniu gimnazjum.  

  Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie kolejna reforma samorządowa6. Świnoujście 

stało się powiatem grodzkim w nowo utworzonym województwie Zachodniopomorskim. 

Oświata w całości przeszła w gestię władz lokalnych – z dokonaniem podziału na zadania 

własne gminy i powiatu. Świnoujście – miasto na prawach powiatu – przyjęło do 

prowadzenia zarówno zadania gminne jak i powiatowe. Tak więc, obok już prowadzonych 

przedszkoli, szkół podstawowych i Młodzieżowego Domu Kultury, miasto stało się organem 

prowadzącym dla szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych oraz poradni 

psychologiczno – pedagogicznej.  

  Od 1 stycznia 1999 r. Przewodniczącym Rady Miejskiej został wybrany Jerzy Janc,                 

a prezydentem Stanisław Możejko. Nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych                     

w Urzędzie Miasta. Naczelnikiem Wydziału Edukacji został Leszek Dorosz, a jego zastępcą 

Janina Śmiałkowska. Z ramienia Zarządu Miasta za sprawy oświaty odpowiadał Janusz 

Dziekoński. Rada Miasta powołała stałą Komisję Edukacji na czele z przewodniczącym 

Romanem Gonczarem. W styczniu 1999 r. nastąpiło przekazanie przez Kuratorium 

dokumentacji szkół ponadpodstawowych. Miasto przejmując zadania powiatu z dniem             

                                                           

4
 Ustawa z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U MEN nr 117 z 1998 r., poz. 759). 

5
 Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego. (Dz. U MEN nr 12 z 1999 

r., poz. 96). 
6
 Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji 

publicznej w związku z reformą ustrojową państwa. (Dz. U nr 106, poz. 668), ustawa z dnia 13 października 
1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U nr 133, poz. 872). 
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1 stycznia 1999 r. stało się organem prowadzącym dla:  

- I Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 2, 

- II Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą przy ul. Norweskiej 12, 

- Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 2, 

- Zespołu Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego z siedzibą przy ul. Sułtana 2, 

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Konoponickiej przy ul. Piastowskiej 

   55, 

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą przy ul. Piastowskiej 54, 

- Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 26. 

  Pierwszy kwartał 1999 r. był dla organu prowadzącego okresem szczególniej 

intensywnej działalności. Oprócz przejmowania szkół i placówek trwały prace nad pierwszym 

etapem reformy systemu edukacji. Z dniem 1 września 1999 r. rozpoczęły działalność 

gimnazja. Rada Miasta w Świnoujściu w dniu 12 marca 1999 r. przyjęła 20 uchwał związanych 

z wdrażaniem pierwszego etapu reformy. Większość tych uchwał wymagała uzyskania od 

kuratora oświaty pozytywnej opinii. Przejęcie przez miasto zadań powiatu spowodowało 

znaczne zwiększenie zakresu pracy Wydziału Edukacji, między innymi o dokonanie wpisów               

i prowadzenie ewidencji działalności oświatowej placówek niepublicznych. Wszystkie 

wpisane dotąd do ewidencji Kuratorium Oświaty niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 

musiały  zostać  wpisane  do  ewidencji  prowadzonej  przez  Miasto  Świnoujście. 

  Z dniem 28 kwietnia 2000 r. nastąpiły zmiany we władzach samorządowych. 

Prezydentem miasta został wybrany Janusz Dziekoński, za oświatę odpowiadał 

wiceprezydent Ryszard Teterycz, Naczelnikiem Wydziału Edukacji została Janina 

Śmiałkowska, a jej zastępcą Elżbieta Sikora.  

  6 czerwca 2000 r. odbyło się seminarium oświatowe z udziałem wszystkich 

dyrektorów szkół i placówek oświatowych, które dokonało oceny wdrażania pierwszego 

etapu reformy oraz przyjęło wnioski do pracy przy wdrażaniu drugiego etapu. Pozytywną 

ocenę działań Prezydenta i Wydziału, dokonaną przez ten zespół, 15 czerwca 2000 r. przyjęła 

Rada Miasta7. 

  Istotnym i trudnym zadaniem dla samorządu wynikającym z ustawy było przyjęcie                 

i ogłoszenie do 31 października 2001 r. – po uzgodnieniu z Kuratorium Oświaty oraz 

zasięgnięciu opinii powiatowego urzędu pracy i powiatowej rady zatrudnienia – planu sieci 

publicznych szkół ponadgimnazjalnych8. Zgodnie z założeniem drugiego etapu reformy 

systemu edukacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym miały nastąpić znaczące zmiany. Licea 

ogólnokształcące i technika miały być zastąpione 3-letnimi liceami profilowanymi oraz                       

2-letnimi szkołami zawodowymi. Przekazane do dyskusji w środowisku oświatowym wstępne 

założenia planowanej sieci szkół ponadgimnazjalnych w Świnoujściu wywołały wiele 

kontrowersji. Szkoły wraz z nauczycielami i rodzicami broniły dotychczasowego stanu 

                                                           

7
 Uchwała nr XXXIII/189/2000 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie oceny wdrażania 

reformy oświaty w Świnoujściu.  
8
 Art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1989 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz. U nr 12 z 

1999 r., poz. 96). 
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organizacyjnego nie godząc się na zmiany w ich funkcjonowaniu.  

  Rada Miasta 30 października 2001 r. podjęła uchwałę, która ustaliła sieć publicznych 

szkół ponadgimnazjalnych:  

- I Liceum Profilowane z siedzibą przy ul. Niedziałkowskiego 2, 

- II Liceum Profilowane z siedzibą przy ul. Gdyńskiej 26, 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w składzie: III Liceum Profilowane i Szkoła Zawodowa nr 1 

z siedzibą przy ul. Sułtana 29.  

7 listopada 2001 r. zmieniono ustawowy termin ustalenia planu sieci szkół 

ponadgimnazjalnych z 31 października 2001 r. na 31 grudnia 2001 r. jednocześnie obligując 

starostów do przekazania informacji o siedzibach szkół ponagimnazjalnych w terminie do                

31 stycznia 2002 r. Kolejna zmiana ustawy o systemie oświaty z 21 listopada 2001 r. 

przywróciła możliwość funkcjonowania 3-letnich liceów ogólnokształcących oraz 4-letnich 

techników10. Ostatecznie 24 stycznia 2002 r. Rada Miasta uchwaliła plan sieci publicznych 

szkół ponagimnazjalnych, w wyniku którego budynek przy ul. Niedziałkowskiego 2 został 

siedzibą Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka 11. 

  Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie przekształcenia 

Zespołu Szkół nr 1 w Świnoujściu w Ponadgimnazjalny Zespół Szkół w Świnoujściu powołano 

Zespół Szkół w skład którego weszły:  

   1. Technikum Ekonomiczne w Świnoujściu, 

   2. Technikum Hotelarskie w Świnoujściu, 

   3. Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w Świnoujściu – patrz uchwała. 

Zasadniczą Szkołę Zawodową przeniesiono do Zespołu Szkół Morskich – patrz dokument  

Siedzibą szkoły został budynek przy ul. Gdyńskiej 26 w Świnoujściu. Uczniowie Zasadniczej 

Szkoły Zawodowej Zespołu od 1 września 2002 r. w liczbie 76, zostali przeniesieni do Zespołu 

Szkół Morskich im. E. Kwiatkowskiego przy ul. Sołtana 2. Obiekt wskazany jako siedziba 

Zespołu przy ul. Gdyńskiej 26 był przez wiele lat nieremontowany, a liczba sal dydaktycznych 

jakie posiadał, była niewystarczająca dla potrzeb ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej. 

Wykonanie prac remontowych wymagało ze strony miasta dużych nakładów finansowych, 

jak też ogromnego zaangażowania dyrektora szkoły. Mankamentem obiektu był brak sali 

gimnastycznej i boiska szkolnego przystosowanego do potrzeb szkoły. Nowe władze 

samorządowe wybrane w 2002 r. z prezydentem Januszem Żmurkiewiczem, które 

dostrzegały i rozwiązywały problemy świnoujskiej oświaty, pomimo wielu obietnic                            

i zapewnień – do dnia dzisiejszego – nie rozwiązały tego problemu.  

   

                                                           

9
 Uchwała nr LVII/351/2001 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu 

sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych miasta Świnoujścia.  
10

 Art. 2 pkt. 3 litera B ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U nr 144 z 
2001 r., poz. 1615). 
11

 Uchwała nr LXII/370/2002 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 24 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w uchwale Rady Miasta Świnoujścia dotyczącego ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych 
Miasta Świnoujścia.  
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Rok 2002 zapoczątkował nowy etap rozwoju szkoły. Po 27 latach – jakże wspaniałych                     

i owocnych – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 z dniem 31 sierpnia 2002 r. zakończył swoją 

działalność. Nowa placówka zawodowej szkoły ponadgimnazjalnej otrzymała nowy obiekt po 

Zasadniczej Szkole Budowlanej przy ul. Gdyńskiej 26. Obiekt ten składał się ze szkoły, 

internatu oraz łącznika. Na parterze szkoły było: pięć izb lekcyjnych, pokój nauczycielski, 

pokój wicedyrektora szkoły, pokój kierownika szkolenia praktycznego i pokój pedagoga. Na 

pierwszym piętrze znajdowało się dziewięć izb lekcyjnych. W części gastronomicznej, która 

znajduje się w prawej części obiektu szkolnego były: aula, trzy sale lekcyjne, pokój 

nauczycielski i archiwum. Do niej przylega świetlica i biblioteka. W łączniku, który łączy 

obiekt szkoły z internatem ulokowano: gabinet dyrektora, sekretariat, pokój kierownika ag, 

księgowość, gabinet pielęgniarki, szatnie, pomieszczenie socjalne. W internacie 

przeznaczonym na zakwaterowanie 140 uczniów umieszczono Szkolne Schronisko 

Młodzieżowe oraz trzy pomieszczenia przeznaczono na izby lekcyjne. W takich warunkach 

lokalowych 1 września 2002 r. rozpoczynała pracę Szkoła Zawodowa przy ul. Gdyńskiej 26.  

 

      

Obiekt Zespołu Szkół przy ulicy Gdyńskiej 26 

Przed kadrą kierowniczą placówki oraz przed wszystkimi pracownikami, pierwszym 

najtrudniejszym zadaniem było przeniesienie sprzętu, pomocy oraz biblioteki                                    

z ul. Niedziałkowskiego 2 do nowej siedziby szkoły. Prace te najczęściej wykonywali 

pracownicy szkoły przy nieznacznej pomocy finansowej miasta. Dzięki zdolnościom 

organizacyjnym kadry kierowniczej proces przenoszenia agend szkoły przebiegł sprawnie                     

i bez większych zakłóceń pracy placówki.  
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Hol szkolny 

W końcu roku szkolnego 2001/02 kończyła się kadencja dyrektora szkoły. Prezydent 

Miasta ogłosił konkurs na to stanowisko. Do konkursu przystąpiła dotychczasowa 

wicedyrektor Gabriela Kopacka, jako jedyna kandydatka do pełnienia tej funkcji. Na 

posiedzeniu komisji w kwietniu 2002 r., której przewodniczył wiceprezydent Ryszard 

Teterycz z udziałem przedstawicieli Kuratorium, Naczelnika Wydziału Oświaty                                   

J. Śmiałkowskiej, przedstawicielki ZNP Heleny Frankowskiej oraz przedstawicielki Rady 

Pedagogicznej Danuty Kruckiej, po zapoznaniu się z koncepcją rozwoju i funkcjonowania 

Zespołu Szkół przedstawioną przez Gabrielę Kopacką, komisja pozytywnie zaopiniowała 

kandydaturę na stanowisko dyrektora szkoły. Prezydent Miasta Janusz Dziekoński pismem              

z dnia 21 czerwca 2002 r. powierzył obowiązki dyrektora szkoły G. Kopackiej do 31 sierpnia 

2007 r. – patrz dokument.  

 

Gabriela Kopacka, dyrektor szkoły 
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Nowo mianowana dyrektorka dokonała podziału obowiązków kadry kierowniczej szkoły. 

Przyjmując – jako dyrektor odpowiedzialność za całość pracy szkoły tak dydaktycznej, 

wychowawczej, finansowej jak i organizacyjnej. W jej nadzorze dominowały takie problemy 

jak: 

- prawidłowa organizacja pracy oraz nadzór nad realizacją zadań obowiązków kadry 

    kierowniczej, 

- odpowiedzialność za dobór i ocenę tak kadry pedagogicznej jak i administracyjno 

    obsługowej, 

- realizacja programów nauczania i wychowania. Przygotowanie uczniów do egzaminów 

   dojrzałości,  

- organizacja przebiegu matur i egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje 

   zawodowe,  

-   troska o wszechstronny rozwój młodzieży, organizacja zajęć pozalekcyjnych                                      

     i samorządności uczniowskiej, 

-   podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, jak też wykorzystanie ich umiejętności 

     w procesie dydaktyczno wychowawczym, 

- zabezpieczenie środków finansowych na zakup pomocy naukowych, remonty, itp., 

-   reprezentowanie szkoły oraz współpraca z Kuratorium, władzami miasta i zakładami pracy. 

Wicedyrektor szkoły Urszula Grzela w swoim zakresie  

czynności została zobowiązana do: 

1. W zakresie pracy dydaktycznej szkoły: 

  - kontroli realizacji programów nauczania, 

  - organizacji  egzaminów dojrzałości, konkursów                

                i  olimpiad przedmiotowych, 

  - doposażenia gabinetów przedmiotowych w sprzęt          

                i  pomoce naukowe. 

2. W zakresie pracy wychowawczej: 

  - nadzoru nad pracą zespołu wychowawczego, 

  - współpracy z pedagogiem szkolnym, 

    - opieki nad samorządem uczniowskim,                                                        

                                                                   - kontaktów z domem rodzinnym ucznia, 

  Urszula Grzela     - realizacji regulaminu pracy szkoły. 

  Kierownik Szkolenia Praktycznego Anna Kazana – Komarek w swoim nadzorze 

pedagogicznym realizowała:  

1. Współpracę z zakładami pracy, w których uczniowie odbywali praktyki zawodowe i zajęcia 

praktyczne, a w szczególności: 

  - przygotowanie umów o organizację i prowadzenie tych zajęć, 

  - kontrolę i nadzór nad przebiegiem praktyk i zajęć praktycznych,                                              

             - ocenę realizacji programów                                                                          
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2. Organizowanie i ocenę przebiegu egzaminów potwierdzają-

cych kwalifikacje zawodowe. 

3. Nadzór nad realizacją programów nauczania przedmiotów  

zawodowych.   

  Uchwałą  Rady  Miasta  z  dnia  27 maja  2004 r.  Szkolne 

Schronisko Młodzieżowe zostało z dniem 1 września 2004 r. 

włączone do Zespołu Szkół a kierownikiem tej placówki została  

Wioletta Bury. Do jej zadań  i kompetencji  należało: 

- organizacja pracy schroniska, 

- nadzór i ocena pracy zatrudnionych pracowników, 

- utrzymanie bazy schroniska na jak najlepszym poziomie,                  

   a obiektu w dobrym stanie   technicznym,                                                                                            

 Anna Kazana-Komarek             - prowadzenie rezerwacji miejsc noclegowych, 

- egzekwowanie przestrzeganie regulaminu schroniska, 

- troska o ład, porządek oraz bezpieczeństwo gości schroniska. 

Odpowiedzialną i bardzo ważną funkcję w pracy Zespołu od 

1998 r. pełni główna księgowa Krystyna Suszczewicz. Jej 

podstawowym zadaniem była prawidłowa gospodarka tak 

finansowa jak  i materiałowa placówki. Na niej spoczywa też 

obowiązek prawidłowej organizacji pracy komórki 

finansowej, realizacja budżetu szkoły oraz terminowe wypłaty 

wynagrodzeń pracownikom.  

Wioletta Bury                            Od  2007 r.   obowiązki     kadrowej    oraz    kierownika  admini-

stracyjno - gospodarczego pełni Urszula Krzak. Do jej zadań  w    

zakresie spraw   kadrowych należy  prowadzenie dokumentacji 

oraz   przygotowywanie   sprawozdań  i  informacji.  W  ramach 

obowiązków kierownika administracyjno -  gospodarczego: 

- sprawuje nadzór nad pracownikami obsługi, 

- odpowiada za ład i porządek na terenie szkoły,                                 

- zaopatruje szkołę w sprzęt, pomoce naukowe oraz środki    

  czystości, prowadzi ewidencję środków trwałych i nietrwałych,     

- odpowiada za stan techniczny budynku oraz porządek na     

  posesji.                                                                                                                                

 

Krystyna Suszczewicz            

Pracą sekretariatu od 2004 roku kierowała Krystyna Łachmanowicz. 
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          Urszula Krzak                                                      Krystyna Łachmanowicz  

Z ogromnym uznaniem należy podkreślić, że ten skład kadry kierowniczej szkoły 

zapewniał jej wzorowe funkcjonowanie, a ład, porządek i dyscyplina pracy była widoczna                 

i budziła nieskrywaną satysfakcję. Rok 2002 to początek funkcjonowania Zespołu Szkół                        

w nowym obiekcie. Rok ten jest też początkiem otwarcia nowego etapu historii tej szkoły. Po 

1988 r. dyrekcja szkoły pomijała byłych dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli przy 

organizowaniu różnych uroczystości, zapominając tym samym o przeszłości i sukcesach tej 

placówki. Wraz  z przejęciem obowiązków dyrektora przez G. Kopacką, szkoła stała się szkołą 

otwartą tak dla emerytowanych nauczycieli jak i byłych pracowników administracji i obsługi.  

2. Średnie szkoły zawodowe 

  1 września 2002 r. szkoła rozpoczynała pracę w nowym, własnym obiekcie. Była to 

placówka, w której naukę rozpoczynali w klasach pierwszych absolwenci gimnazjów, gdzie 

obowiązywał nowy program i 4-letni cykl kształcenia. Były to technika zawodowe 

przygotowujące uczniów do pracy zawodowej, a po zdanej maturze, na zreformowanych 

zasadach mogli oni kontynuować naukę na studiach wyższych.  

  Decyzją Rady Miasta Świnoujścia z dnia 21 lutego 2001 r. utworzono w Zespole nowy 

kierunek kształcenia – Technikum Handlowe – patrz dokument. Tak więc, na początku roku 

szkolnego w Zespole Szkół absolwenci gimnazjów uczyli się  w:  

- Technikum Hotelarskim – dwie klasy pierwsze, 59 uczniów, 

- Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego – jedna klasa pierwsza, 30 uczniów,                         

- Technikum Ekonomiczne – jedna klasa pierwsza, 29 uczniów. 

Ponad to w szkolę kontynuowali naukę absolwenci 8-klasowej szkoły podstawowej.                         

W 4-letnim cyklu kształcenia naukę kontynuowali uczniowie trzech klas trzecich LE oraz 

jednej klasy trzeciej Technikum Żywienia. W cyklu 5-letnim naukę kończyli uczniowie trzech 

klas piątych LE oraz kontynuowali naukę w czterech klasach czwartych LE i jednej klasie 

czwartej Technikum Żywienia – patrz tabela nr 29. W końcu roku szkolnego 2002/03                        

w 16 oddziałach uczyło się 413 uczniów, z czego promocję otrzymało 369, a świadectwa 

ukończenia szkoły 72 uczniów klasa piątych LE.  

 



 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

  

 

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w czerwcu, za najlepsze wyniki w nauce  i zachowaniu 

wyróżniono: K. Bradborską – średnia ocen 5,27, J. Wojtanowską – średnia ocen 5,16,                             

B. Górską – średnia ocen 5,08 i J. Markiewicz – średnia ocen 5,08. Do stypendium 

Prezesa Rady Ministrów wytypowano Julitę Wojtanowską z klasy IV LE. Najlepsze wyniki                    

w nauce osiągnęła klasa IV A LE – średnia ocen 3,79 oraz klasa IV B LE – średnia ocen 3,74.  

Nie licząc absolwentów szkoły, na 341 uczniów w czterostopniowej skali ocen ze 

sprawowania, wychowawcy klas wystawili: 77 ocen wzorowych, 129 dobrych, 92 poprawne              

i 43 nieodpowiednie.   
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  Tabela nr 29 

  Zespół Szkół w roku szkolnym 2002/0312 

Technika 4-letnie na podbudowie gimnazjum 

klasa specjalność uczniów bez ndst. z 1 ndst. z 2 ndst. z 3 ndst. wychowawca 

I A TH 28 18 5 2 3 A. Przytuła 

I B TH 31 28 2 1 - S. Suska 

I TE 29 26 3 - - D. Bednarska 

I TŻ 30 20 5 5 - I. Regińczak 

4  118 92 15 8 3  

Technika po szkole podstawowej 

III A LE 32 27 3 1 1 B. Stankiewicz 

III B LE 28 24 1 1 2 B. Cembala 

III C LE 30 29 1 - - I. Szostak 

IV A LE 23 22 1 - - M. Derech 

IV B LE 26 26 - - - U. Grzela 

IV C LE 30 28 2 - - A. Kazana 

IV D LE 18 13 5 - - A. Drzewiecka 

V A LE 29 29 - - - B. Stankiewicz 

V B LE 20 20 - - - A. Przytuła 

V C LE 23 23 - - - B. Cembala 

10  259 241 13 2 3  

III TŻ 21 21 - - - D. Schabek 

IV TŻ 15 15 - - - D. Krucka 

2  36 36     

16  413 369 28 10 6  

 

  W następnym roku szkolnym w 17 oddziałach uczyło się 444 uczniów, z tego:                         

w technikach po gimnazjum: TH – 4 oddziały, 111 uczniów, TE – 2 oddziały, 60 uczniów,                 

TŻ – 2 oddziały, 56 uczniów. Ponad to w Zespole kontynuowali naukę uczniowie po                         

8-klasowej szkole podstawowej: LE – 7 oddziałów, 181 uczniów, TŻ – 2 oddziały, 36 uczniów. 

W końcu roku szkolnego klasyfikowano 444 uczniów, z tego promocję otrzymało 408, do 

egzaminów poprawkowych dopuszczono 19, a 17 uczniów pozostawiono na drugi rok w tej 

samej klasie. Najlepsze oceny w nauce oraz zachowaniu otrzymali absolwenci:  

- K. Bańkowska, klasa IV LE, wych. B. Stankiewicz, 

- H. Bondaronek, klasa IV C LE, wych. I. Maciejasz – Szostak, 

- P. Skrzyński, klasa IV TŻ, wych. D. Schabek, 

- M. Krutel, J. Wojtanowska, K. Szafarz, klasa V A LE, wych. M. Derech, 

- K. Koszewska, klasa V B LE, wych. U. Grzela, 

- J. Markiewicz, K. Bradborska, B. Górska, klasa V C LE, wych. A. Kazana – Komarek, 

- K. Woźniak, klasa V D LE, wych. A. Drzewiecka. 

                                                           

12
 Opracowano na podstawie protokołów RP i arkuszy ocen. 
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Najlepszą absolwentką została J. Markiewicz zdobywając średnią ocen 5,67 i wzorowe 

sprawowanie. Ogółem szkołę ukończyło 213 uczniów. Był to rok wyjątkowy bowiem naukę      

w tym roku szkolnym kończyli uczniowie czterech klas IV i pięciu klas V. Do matury 

przystąpiło 210 absolwentów oraz 22 z lat ubiegłych. Razem egzamin dojrzałości zdawało 

232 uczniów, a świadectwo maturalne otrzymało 122. Tym samym dobiegł końca proces 

kształcenia absolwentów szkół podstawowych.  

  19 czerwca 2004 roku spotkali się absolwenci klasy IV LE, którzy w czerwcu 1974 roku 

ukończyli szkołę i otrzymali dyplomy Techników Ekonomistów. Spotkanie koleżanek, kolegów 

i przyjaciół z wychowawczynią S. Lipiec.   

                                                                                                 
            Spotkanie po 30 latach 

Rok szkolny 2004/05 otwierał nowy rozdział  w kształceniu średnim – zawodowym. 

Od tego roku w Zespole są trzy kierunki kształcenia szkoły średniej, w których uczyli się tylko 

absolwenci gimnazjów. Wszyscy uczniowie i wszystkie oddziały realizowały nowy program, 

przygotowując się do egzaminów dojrzałości na nowych zasadach. W tym roku szkolnym 

najstarszą klasą w Zespole była klasa III w 4-letnim cyklu kształcenia i dlatego też nie odbyły 

się egzaminy dojrzałości.  

  Największym zainteresowaniem absolwentów gimnazjum cieszyło się Technikum 

Hotelarskie. Do 6 oddziałów uczęszczało 142 uczniów, z tego promocję otrzymało 131. Do 

Technikum Ekonomicznego uczęszczało 79 uczniów, z czego promowano do następnej klasy 

70. W 3 oddziałach Technikum Żywienia uczyło się 64 uczniów, a promocję otrzymało 54. 

Razem w 12 oddziałach uczyło się 285 uczniów. W końcu roku promowano do następnej 

klasy 155, do egzaminów poprawkowych dopuszczono 14, a 16 uczniów pozostało na drugi 

rok w tej samej klasie.  

  Laur najlepszego ucznia w szkole zdobyła J. Zubkiewicz z klasy II TH ze średnią ocen 

5,22 i wzorowym sprawowaniem. Najlepszą klasą w szkole została klasa III B TH, 
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wychowawca B. Cembala uzyskując średnią ocen 3,44.  

  Uchwałą Rady Miasta, 1 września 2004 r. w ramach Zespołu Szkół utworzono Szkołę 

Policealną dla Dorosłych. Zadanie to, nie zostało zrealizowane, bowiem zabrakło chętnych, 

pomimo wysiłku szkoły w promowaniu tej formy kształcenia. W tym roku szkolnym w szkole 

młodzieżowej w 15 oddziałach uczyło się: 

- Technikum Hotelarskie – 9 oddziałów, 164 uczniów, 

- Technikum Ekonomiczne – 4 oddziały, 104 uczniów, 

- Technikum Żywienia – 4 oddziały, 92 uczniów. 

W końcu roku szkolnego na 360 uczniów promocję otrzymało 321, do egzaminów 

poprawkowych dopuszczono 30, a 9 pozostawiono w tej samej klasie. Dyplomy techników 

otrzymało 88 absolwentów w tym: 43 hotelarzy, 25 ekonomistów, 20 żywienia zbiorowego. 

Za najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu świadectwa z wyróżnieniem i nagrodami 

otrzymali: 

- J. Zubkiewicz, klasa III TE, średnia ocen 5,13, wych. M. Hudzik, 

- L. Prokop, klasa II A TH, średnia ocen  4,94, wych. A. Kopaczewska, 

- Z. Sielatycka, klasa III TE, średnia ocen 4,93, wych. M. Hudzik, 

- K. Sowińska, klasa IV TE, średnia 4,91, wych. D. Bednarska, 

- A. Szawioła, klasa IV A TH, średnia ocen 4,53, wych. A. Przytuła, 

- B. Szypulska, klasa IV A TH, średnia ocen 4,53, wych. A. Przytuła, 

- M. Przytulska, IV B TH, średnia ocen 4,5, wych. S. Suska.  

Absolwenci szkoły po raz pierwszy mogli przystąpić do nowej matury. Testy i zadania do 

egzaminu dojrzałości przygotowała Państwowa Komisja Egzaminacyjna.  

  W roku szkolnym 2006/07 w 15 oddziałach uczyło się 356 uczniów w tym: TH –                     

7 oddziałów, 164 uczniów, TE – 4 oddziały, 105 uczniów, TŻ – 4 oddziały, 87 uczniów. Na 

czerwcowej radzie promowano 304 uczniów, 41 dopuszczono do egzaminów 

poprawkowych, a 11 pozostawiono w tej samej klasie. Świadectwa promocyjne                                     

z wyróżnieniem otrzymali: 

- K. Rostecki, klasa I TE, średnia ocen 5,06, wych. B. Cembala,  

- A. Okołow, klasa II TE, średnia ocen 4,9, wych. J. Spłocharska. 

  Na 97 uczniów klas IV szkołę ukończyło 93, a dyplomy techników z wyróżnieniem 

otrzymali:  

- J. Zubkiewicz, klasa IV TE, średnia ocen 5,09, wych. M. Hudzik, 

- E. Wit, klasa IV TE, średnia ocen 5,0, wych. M. Hudzik. 

Najlepszą średnią ocen uzyskała klasa IV A Technikum Handlowego – 3,5, której 

wychowawcą była A. Dunajko. Dość surowo oceniono zachowanie absolwentów. Na 97 

uczniów klas IV ocen wzorowych wystawiono 17, bardzo dobrych - 26, dobrych – 24, 

poprawnych – 23, nieodpowiednich – 6 i naganna – 1.  

  We wrześniu 2007 roku nowy rok szkolny w 15 oddziałach rozpoczynało 323 uczniów 

w tym: TH – 6 oddziałów, 126 uczniów, TE – 5 oddziałów, 112 uczniów, TŻ – 4 oddziały,                  

85 uczniów. W końcu roku szkolnego promowano 278 uczniów, do egzaminów 

poprawkowych dopuszczono 39 uczniów, a pozostało na drugi rok w tej samej klasie                         



 257 

6 uczniów. Najlepsze wyniki w nauce zdobyła klasa III TH – 3,71, wych. E. Szczubiałkiewicz                 

i klasa II TE – 3,68 z wych. B. Cembalą. Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem i nagrodami 

otrzymali:  

- Technikum Ekonomiczne: K. Rostecki, klasa II – 5,14, wych. B. Cembala, A. Okołowicz, klasa 

   III - 5,0, wych. J. Spłocharska. Na 79 uczniów klas IV dyplomy techników otrzymało:  

- Technik Hotelarz – 33, 

- Technik Ekonomista – 27, 

- Technik Żywienia – 18.  

Najlepszymi absolwentami szkoły, którzy otrzymali dyplomy z wyróżnieniem zostali: 

- L. Prokop, klasa IV TH, średnia ocen 5,0, wych. B. Stankiewicz, 

- M. Karpowicz, klasa IV B TH, średnia ocen 4,78, wych. A. Kazana – Komarek. 

Najlepsze wyniki w nauce zdobyła klasa IV B TH ze średnią ocen 3,98.  

  Na wniosek wychowawców, RP dość rygorystycznie oceniła wyniki z zachowania:  

- klasa IV TH – na 33 uczniów wystawiono: 3 oceny wzorowe, 10 bardzo dobrych, 8 dobrych, 

  10 poprawnych i 3 nieodpowiednich, 

- klasa IV TE – na 28 uczniów wystawiono: 3 oceny wzorowe, 11 bardzo dobrych, 5 dobrych, 

  6 poprawnych, 7 nieodpowiednich i 1 naganną, 

- klasa IV TŻ – na 18 uczniów wystawiono: 9 wzorowych, 6 poprawnych i 3 nieodpowiednie. 

Na 79 uczniów klas IV oceny wzorowe z zachowania otrzymało tylko 6 uczniów. Decyzją Rady 

Pedagogicznej do stypendium Prezesa Rady Ministrów wytypowano Krystiana Rosteckiego               

z klasy II TE i Agatę Okołów z klasy III TE.  

  W roku szkolnym 2008/09 zmalała liczba oddziałów do 14, w których uczyło się 281 

uczniów. Ze względu na zbyt małą liczbę uczniów połączono dwie klasy trzecie w jedną klasę 

czwartą Technikum Hotelarskiego, w której uczyło się 23 uczniów. Tak więc w 5 oddziałach 

Technikum Hotelarskiego uczyło się 115 uczniów, w 5 oddziałach Technikum Ekonomicznego 

84 i w 4 oddziałach Technikum Żywienia 82 uczniów. W końcu roku szkolnego promocję do 

następnej klasy otrzymało 255 uczniów, 20 dopuszczono do egzaminów poprawkowych,                 

a 9 pozostawiono w tej samej klasie. Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem otrzymali:                

K. Rostecki, klasa III TE, średnia ocen 5,06 i W. Budna, klasa III TE, średnia ocen 4,94. 

Najwyższą średnią ocen zdobyła klasa III Technikum Ekonomicznego – 3,67, wychowawca              

B. Cembala oraz klasa III B Technikum Żywienia – 3,6, wychowawca Z. Olek.  

  W trzech klasach IV technikum uczyło się 67 uczniów, z czego:  

- klasa IV TH – 24 uczniów, wych. E. Szczubiałkiewicz, wszyscy ukończyli szkołę, 

- klaa IV TE – 23 uczniów, wych. A. Hływa, wszyscy ukończyli szkołę, 

- klasa IV TŻ – 20 uczniów, wych. J. Deląg, wszyscy ukończyli szkołę. 

  We wrześniu 2009 roku naukę w 14 oddziałach rozpoczynało 298 uczniów, w tym:                   

6 oddziałów TH, 142 uczniów, 4 oddziały TE, 70 uczniów, 4 oddziały TŻ, 86 uczniów.  

W końcoworocznej klasyfikacji promowano łącznie z klasami IV 261 uczniów,                                 

24 dopuszczono do egzaminów poprawkowych, a 13 pozostawiono w tej samej klasie. 

Świadectwa promocyjne z wyróżnieniem i nagrodami otrzymali:  

- A. Manuił – klasa I A TH, średnia ocen 4,88, wych. E. Szczubiałkiewicz, 
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- A. Rajner – klasa I TŻ, średnia ocen 4,82, wych. A. Wrębiakowska, 

- A. Nawrot – klasa III TŻ, średnia ocen 4,59, wych. M. Hudzik, 

- B. Łubniewska – klasa II TH, średnia ocen 4,55, wych. J. Spłocharska.  

Najwyższą średnią ocen otrzymała klasa III technikum – 3,49, wych. A. Dunajko.  

  Dokonując klasyfikacji klas IV RP postanowiła:  

- klasa IV A TH, wychowawczyni J. Regińczak, 17 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę. Średnia 

   ocen klasy – 3,93, frekwencja - 86%. Najlepsza absolwentka – J. Gronowska, średnia ocen 

   4,5. 

- klasa IV B TH, wychowawczyni Z. Olek, 17 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę. Średnia ocen 

   klasy – 3,8, frekwencja - 78%. Najwyższą średnią ocen na dyplomie otrzymała A. Bryk – 4,6.  

- klasa IV TE, wychowawczyni B. Cembala, 16 uczniów, wszyscy otrzymali dyplomy 

   ukończenia szkoły. Średnia ocen klasy – 4,08, frekwencja – 75,7%. Najlepsze wyniki 

   osiągnęli: K. Rostecki – 5,08, W. Budna – 4,9, P. Skorczyk – 4,6, K. Giza – 4,5.  

- klasa IV TŻ, wychowawczyni S. Suska, 18 uczniów, wszyscy ukończyli szkołę. Średnia ocen 

klasy – 3,67, frekwencja – 83%. Dyplom ukończenia szkoły z wyróżnieniem otrzymała                      

K. Dąbrowska ze średnią ocen – 4,33.  

  Wyniki wychowawcze szkoły w jakimś stopniu odzwierciedlały oceny uczniów                           

z zachowania. Rada Pedagogiczna każdego roku wnikliwie analizowała zachowanie 

wychowanków, tak na terenie szkoły jak i poza nią, często prowadząc wyczerpującą dyskusję 

nad wnioskami wychowawców, aby ostatecznie zdecydować o cenzurce z zachowania, która 

widniała na świadectwie. Cały proces oceny zachowania ucznia był normowany regulaminem 

szkoły. Analizę końcoworocznych ocen z zachowania obrazuje tabela nr 30.  

  Tabela nr 30  

  Analiza ocen z zachowania w roku szkolnym 2009/1013 

Kierunek 
kształcenia, 

klasy 
ucz. wz. % bdb. % db. % pop. % 

nie-
odp. 

% naganne % 

Klasy IV 68 14 20,58 14 20,58 24 35,3 15 22,06 1 1,48 - - 

TH 
- klasy I - III 

108 13 12,03 19 17,6 27 25 28 26 19 17,6 2 1,86 

TE 
- klasy I – 

III 
54 4 7,4 23 42,6 16 29,6 8 14,8 3 5,6 - - 

TŻ 
- klasy I – 

III 
68 4 5,9 13 19,2 26 38,2 16 23,5 4 5,9 5 7,3 

Razem 298 35 11,74 69 23,14 93 31,2 67 22,47 27 9,05 7 2,4 

 

   W ostatnim roku szkolnym mijającego 50-lecia naukę w Zespole 1 września 2010 r. 

rozpoczęło w 14 oddziałach 282 uczniów – patrz tabela nr 31. Rok ten był wyjątkowo 
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niepomyślny dla Technikum Ekonomicznego, bowiem po 49 latach ciągłego kształcenia 

techników - ekonomistów w tym roku, nie dokonano naboru do klasy pierwszej tej 

specjalności.  

  Lata 2002 – 2011 to nie tylko nowa szkoła, to nie tylko własny obiekt, ale przede 

wszystkim to dorobek tej placówki w zakresie kształcenia i wychowania świnoujskiej 

młodzieży. Rekordowa liczba absolwentów 212, którzy opuścili mury tej szkoły z dyplomami 

techników – ekonomistów, hotelarzy oraz żywienia zbiorowego miała miejsce w 2004 r., 

kiedy kończyli szkołę absolwenci przyjmowani do techników na podbudowie 8-klasowej 

szkoły podstawowej. Od 2006 r. dyplomy techników otrzymują absolwenci, którzy zostali 

przyjęci do szkoły po ukończeniu gimnazjum. Do 2010 r. takie dyplomy otrzymało 394 

uczniów. Łącznie w latach 2002 – 2011 dyplomy techników otrzymało 759 uczniów.  

  Jednakże do największych osiągnięć dydaktycznych szkoły należy zaliczyć uczniów, 

którzy sprostali wysokim wymaganiom i na wniosek Rady Pedagogicznej szkoły otrzymali 

stypendia Prezesa Rady Ministrów. W tej grupie najlepszych z najlepszych znaleźli się:  

1. Rok szkolny 2002/03: 

    - Jakub Markiewicz, uczeń klasy IV C LE, wych. A. Kazana – Komarek. 

2. Rok szkolny 2003/04: 

    - Julita Wojtanowska, uczennica klasy V C LE, wych. A. Kazana – Komarek. 

3. Rok szkolny 2004/05: 

    - Piotr Iwaszkiewicz, uczeń klasy II A TH, wych. A. Dunajko, 

    - Jadwiga Zubkiewicz, uczennica II TE, wych. M. Hudzik. 

4. Rok szkolny 2005/06: 

    - Jadwiga Zubkiewicz, uczennica klasy III TE, wych. M. Hudzik, 

    - Luiza Prokop, uczennica klasy II A TH, wych. A. Kopaczewska. 

5. Rok szkolny 2006/07: 

    - Jadwiga Zubkiewicz, uczennica klasy IV TE, wych. M. Hudzik, 

    - Luiza Prokop, uczennica klasy III A TH, wych. B. Stankiewicz. 

6. Rok szkolny 2007/08: 

    - Luiza Prokop, uczennica klasy IV A TH, wych. B. Stankiewicz, 

    - Krystian Rostecki, uczeń klasy II TE, wych. B. Cembala. 

7. Rok szkolny 2008/09: 

    - Krystian Rostecki, uczeń klasy III TE, wych. B. Cembala. 

8. Rok szkolny 2009/10: 

    - Krystian Rostecki, uczeń klasy IV TE, wych. B. Cembala. 

9. Rok szkolny 2010/11: 

    - Aleksandra Manuił, uczennica klasy II A TH, wych. E. Szczubiałkiewicz, 

    - Angelika Rajner, uczennica klasy II TŻ, wych. A. Wrębiakowska.  
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Jagoda Zubkiewicz – klasa II Technikum Ekonomiczne i Luiza 

Prokop – klasa II Technikum Hotelarskie – stypendystki 

Prezesa Rady Ministrów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                                                           

                          Krystian Rostecki odbiera nagrodę z rąk premiera Donalda Tuska 
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Krystian Rostecki reprezentował uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa 

Zachodniopomorskiego, którzy otrzymali Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 

2008 /2009 i otrzymał stypendium z rąk premiera  Donalda Tuska w Warszawie. 

             Tabela nr 31 

  Organizacja Zespołu Szkół 1 września 2010 r.14 

w tym 
Klasa Specjalność Uczniów 

chłopcy dziewczęta 
Wychowawca 

I A TH 20 8 12 S. Suska 

I B TH 10 - 10 B. Cembala 

II A TH 21 9 12 E. Szczubiałkiewicz 

II B TH 27 8 19 E. Sidor 

III TH 21 6 15 J. Spłocharska 

IV TH 30 11 19 A. Dunajko 

6  129 42 87  

I A TŻ 26 14 12 J. Deląg 

I B TŻ 14 9 5 B. Cembala 

II TŻ 25 15 10 A. Wrębiakowska 

III TŻ 18 8 10 D. Schabek 

IV TŻ 20 13 7 M. Hudzik 

5  103 59 44  

II TE 12 4 8 B. Stankiewicz 

III TE 7 4 3 D. Schabek 

IV TE 31 9 22 K. Szmygin 

3  50 17 33  

R: 14  282 118 164  
 

3. Zespół Kierowniczy, Rada Pedagogiczna i nauczyciele 

  Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wprowadziła wiele zmian                 

w funkcjonowaniu placówek oświatowych. Jasno i precyzyjnie określiła kompetencje 

dyrektora i rady pedagogicznej, pomijając jednocześnie takie ciało doradcze jak zespół 

kierowniczy, który funkcjonował dotychczas jako organ opiniodawczy i pomocniczy                         

w podejmowaniu ważnych decyzji. Pomimo tych prawnych uregulowań dyrektorka Zespołu 

w dalszym ciągu zasięgała nieformalnej opinii tych ludzi, którzy kiedyś tworzyli zespół 

kierowniczy, a byli to:   

- Urszula Grzela, wicedyrektor szkoły, 

- Anna Kazana – Komarek, kierownik szkolenia praktycznego,  

- Wioletta Bury, kierownik szkolnego schroniska młodzieżowego, 

- Krystyna Suszczewicz, główna księgowa, 

- Urszula Krzak, kierownik administracyjno – gospodarczy, 
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- Iwona Regińczak – Tyburska, prezes ogniska ZNP 

oraz dwóch przedstawicieli RP wybieranych każdego roku. Wśród nauczycieli, którzy zasiadali 

w tym zespole byli: I. Regińczak – Tyburska, B. Stankiewicz, P. Walczak, A. Dunajko i J. Deląg.  

  Zespół ten zbierał się około 5 razy w roku i pełnił funkcję ciała doradczego dyrektora 

szkoły wyrażając opinię w ważnych i istotnych sprawach dotyczących pracy Zespołu. Prawie 

każdego roku na posiedzeniach tego zespołu pod kierownictwem dyrektorki G. Kopackiej 

były rozpatrywane i opiniowane: 

- organizacja pracy szkoły, 

- dodatki motywacyjne, 

- kandydaci do nagród, 

- zmiany kadrowe w szkole, 

- wyniki przeglądów BHP. 

To pragmatyczne stanowisko dyrektorki sprzyjało legitymizacji podejmowanych trudnych,              

a często kontrowersyjnych decyzji oraz kontynuowało dobre i sprawdzone tradycje tej 

szkoły.  

  Istotną i ważną rolę w pracy szkoły spełniała Rada Pedagogiczna, którą tworzyli 

wszyscy nauczyciele na czele z dyrektorką szkoły. Podstawową formą pracy tego zespołu były 

posiedzenia plenarne planowane na każdy rok przez dyrektorkę. Takich posiedzeń każdego 

roku szkolnego odbywało się minimum siedem i każde z nich trwało od dwóch do trzech 

godzin. Wśród plenarnych posiedzeń Rady każdego roku znajdowały się:  

- trzy posiedzenia klasyfikacyjne: półroczne, końcoworoczne oraz w kwietniu klasyfikacja                  

i promowanie klas czwartych, 

- jedno posiedzenie na początku roku szkolnego poświęcone planowaniu i organizacji pracy 

szkoły, 

- jedno posiedzenie w końcu roku szkolnego, na którym dokonywano oceny pracy 

dydaktyczno – wychowawczej szkoły, 

- dwa posiedzenia szkoleniowe.  

Wszystkie posiedzenia Rady były ważne i miały swoją rangę w procesie dydaktyczno – 

wychowawczym szkoły. Rady klasyfikacyjne i promocyjne zatwierdzały oceny                                 

z poszczególnych przedmiotów, a w końcu roku szkolnego decydowały o promocji uczniów. 

Przyjmowały też ostateczne decyzje dotyczące oceny z zachowania prezentowane przez 

wychowawców klas. 

  Plany pracy szkoły, jak też i cała organizacja procesu dydaktyczno – wychowawczego, 

przyjmowała i zatwierdzała Rada Pedagogiczna na początku roku szkolnego. Ważnym 

elementem tego procesu były przyjmowane na tych radach zadania wiodące zespołu, które 

dominowały tak w planach pracy szkoły jak też i w działalności nauczycieli, wychowawców 

oraz dyrekcji szkoły. Takie zadania – między innymi – przyjęto do realizacji w roku szkolnym 

2005/06:  

- realizacja wewnątrzszkolnego systemu zapewniania jakości, 

- wzorowa organizacja procesu kształcenia i wychowania, 

- równość szans,  
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- wzmocnienie pozycji dyrektora szkoły, 

- działalność na rzecz rozwoju zajęć pozalekcyjnych.  

  Na czerwcowych RP dokonywano oceny całorocznej pracy dydaktyczno – 

wychowawczej oraz rozliczano nauczycieli z realizacji przydzielonych im zadań i obowiązków. 

Komisje wniosków powoływane przez RP koncentrowały swoją uwagę na osiągnięciach, jak 

też i kłopotach w realizacji przyjętych zobowiązań oraz zadań statutowych szkoły. 

Każdorazowo przedkładały Radzie te obszary działalności szkoły, które w danym roku 

stanowiły jej mocną stronę. Między innymi w roku szkolnym 2008/09 były to: 

- bardzo dobre przygotowanie kadry pedagogicznej, 

- modelowa współpraca z zakładami pracy, 

- wdrażanie programów unijnych, 

- pełna realizacja programów praktycznej nauki zawodu oraz wyróżniające oceny z praktyk 

  zawodowych, 

- prawidłowy nadzór pedagogiczny.  

  Komisje jednocześnie wskazywały te działania, które nie przynosiły oczekiwanych 

rezultatów, a określono je mianem słabych stron działalności szkoły. Do nich 2008/09 

zaliczono:  

- brak sali gimnastycznej i przygotowanego do potrzeb szkoły boiska, 

- słabe zainteresowanie uczniów zajęciami pozalekcyjnymi, 

- niska frekwencja na zajęciach lekcyjnych, 

- trudności i kłopoty we współpracy szkoły z rodzicami. 

  Inny charakter oraz odmienne cele i zadania miały plenarne posiedzenia RP 

poświęcone podnoszeniu wiedzy i umiejętności jej członków. Na szczególne podkreślenie                  

i uwagę zasługuje ta tematyka szkoleniowa, która przybliżała nauczycielom współczesne 

problemy wychowawcze. Trudności w ich rozwiązywaniu wynikały często z braku wiedzy jak   

i umiejętności diagnozowania tych zjawisk a następnie w doborze i podejmowaniu środków 

wychowawczych do ich zwalczania. Nic dziwnego, że dyrekcja szkoły w porozumieniu                       

z pedagogiem szkolnym dość trafnie i celowo sięgała po specjalistyczne kadry z poza szkoły, 

które w sposób fachowy i kompetentny przybliżały te problemy członkom RP oraz 

wskazywały środki i metody ich rozwiązywania. Spośród tematyki szkoleniowej RP –                         

w ostatnich latach – na uwagę i podkreślenie zasługują: 

   1. Spotkanie z przedstawicielem Prokuratury Świnoujskiej na temat korupcji i sposobów jej 

       zwalczania (24.10.2004 r.). 

   2. Agresja wśród młodzieży. Materiał szkoleniowy przygotowała M. Hudzik (23.11.2005 r.). 

   3. Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminów maturalnych. Szkolenie 

       przeprowadziła dyrektorka szkoły (29.03.2006 r.). 

   4. Zagrożenia w szkole. Materiał przygotował Ośrodek Szkolenia „Romin” w Goleniowie 

       (4.10.2006 r.). 

   5. Doskonalenie umiejętności wychowawczych. Szkolenie RP przeprowadził Centralny 

       Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (13.12.2007 r.). 

   6. Narkotyki – spotkanie z przedstawicielem Straży Granicznej (9.10.2008 r.).  
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  Poza plenarnymi posiedzeniami RP jej członkowie pracowali w wielu komisjach. 

Znaczącą i bardzo ważną rolę spełniały komisje przedmiotowe, bowiem były one 

organizatorami wprowadzania zmian programowych, inspirowały nauczycieli do stosowania 

nowoczesnych środków dydaktycznych oraz dokonywały ocen osiągnięć w procesie 

dydaktycznym. Wraz z utworzeniem Zespołu Szkół, członkowie RP – tak jak to było 

dotychczas – pracowali w następujących komisjach:  

- Przedmiotów Gastronomicznych  i Wychowania Fizycznego, 

- Ekonomicznej, 

- Humanistycznej. 

W pracy tych komisji uwidoczniły się różnice wynikające ze specyfiki i charakteru nauczanych 

przedmiotów, to jednak w zakresie ich działania dominowały takie problemy, jak: 

- realizacja podstawy programowej ze wszystkich przedmiotów,  

- doskonalenie bazy dydaktycznej szkoły, tworzenie i doposażenie gabinetów 

   przedmiotowych w sprzęt i środki dydaktyczne, 

- ocena realizacji programów nauczania oraz kryteria ocen na egzaminach wewnętrznych, 

- analiza i ocena ocen cząstkowych uczniów, 

- konkursy przedmiotowe, olimpiady. Ocena ich przebiegu, wyniki i udział młodzieży. 

- wybór podręczników szkolnych, 

- organizacja wycieczek dydaktycznych.  

  Pomimo tych wspólnych celów i zadań realizowanych przez wszystkie komisje 

przedmiotowe warto podkreślić ich specyfikę i odrębność:  

   1. Komisja Przedmiotów Gastronomiczno – Hotelarskich i Wychowania Fizycznego.  

Komisji tej od 2002 r. D. Schabek. W roku szkolnym 2010/11 jej członkami byli:                               

A. Wrębiakowska, J. Spłocharska, K. Szmygin, M. Dobek, K. Dobek. W ramach tej Komisji 

nauczyciele wychowania fizycznego tworzyli własną sekcję. W programie pracy dominowały 

oceny przebiegu egzaminów z przygotowania zawodowego oraz egzaminy potwierdzające 

kwalifikacje zawodowe. Komisja organizowała spotkania z przedstawicielami Federacji 

Konsumentów w Świnoujściu.  

   2. Komisja Przedmiotów Ekonomicznych.  

Komisji do 2005 r. przewodniczyła A. Kazana – Komarek, a od tego czasu pracami Komisji 

kierowała B. Stankiewicz. Jej członkami w roku szkolnym 2010/11 były: A. Kazana – Komarek, 

B. Cembala, D. Krucka, S. Radzińska – Blimel. Prace tej komisji koncentrowały się na ocenie 

wyników osiąganych przez młodzież na egzaminach z przygotowania zawodowego oraz 

próbnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Komisja organizowała też 

spotkania z przedstawicielami: Europejskiego Funduszu Leasingowego, Banku PKO – SA                   

i Federacji Konsumentów.  
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     Pracownia gastronomiczna 

   3. Komisja Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych.  

Komisji do 2003 r. przewodniczyła D. Bednarska, a następnie do 2009 r. A. Dunajko. Od                   

1 września 2009 r. pracami Komisji kieruje M. Hudzik. Członkami tej komisji byli: G. Kopacka, 

D. Sumińska, S. Błaż. Tematami wiodącymi w pracy tej Komisji były nowe matury, ocena                       

i analiza wyników próbnych matur oraz olimpiady i konkursy przedmiotów ścisłych                             

i biologicznych.  

 
Pracownia komputerowa 

   4. Komisja Przedmiotów Humanistycznych. 

Komisji tej kolejno przewodniczyli: I. Szostak – Maciejasz, I. Reginczak – Tyburska i od 2007 r. 

J. Deląg. Komisja skupiła nauczycieli języka polskiego: I. Reginczak – Tyburską, nauczycieli 

języka niemieckiego: E. Szczubiałkiewicz, S. Suską, nauczycieli języka angielskiego: Z. Olek,                

E. Sidor oraz nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie A. Hływę. Tak przewodnicząca jak 
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i członkowie szczególny nacisk w pracy tej komisji kładli na przygotowanie tematów na ustną 

prezentację maturalną z języka polskiego, ustalenie kanonu lektur nadobowiązkowych oraz 

sposoby i metody pracy z uczniem zdolnym.  

 
 

Ludmiła Czapska, opiekunka biblioteki 

Ważną rolę w procesie wychowawczym szkoły spełniała Komisja Wychowawcza.              

Do jej obowiązków między innymi należało:  

- rozwijanie samorządności,  

- wyrabianie szacunku do pracy, tradycji i historii, 

- troska o ład i porządek w szkole, 

- wygląd, zachowanie i dyscyplina uczniów tak na terenie placówki jak i poza szkołą, 

- pomoc wychowawcza w rozwiązywaniu trudnych problemów, 

- współpraca z rodzicami i instytucjami zajmującymi się wychowaniem młodzieży, 

- profilaktyka niedostosowań społecznych, 

- opieka socjalna i materialna. 

Do lutego 2006 r. komisji przewodniczyła L. Małoszuk. Od marca 2006 r. pracami Komisji 

kieruje P. Walczak, pedagog szkolny. Członkami komisji byli wychowawcy klas. Wiodącą form 

pracy tej Komisji były zebrania plenarne zgodnie z przyjętym planem pracy. Komisje zbierały 

się też w razie potrzeby, aby przeanalizować i ocenić zaistniałe zdarzenia wychowawcze na 

terenie szkoły. Często dotyczyły one zachowań poszczególnych uczniów takich jak: wagary, 

arogancki stosunek do nauczycieli, agresja wobec kolegów, alkohol, nikotyna, itp. Przy 

rozwiązywaniu trudnych problemów Komisja szukała pomocy i rady w:  

- Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie,  

- Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,  

- Komendzie Miejskiej Policji, 

- Sądzie Rejonowym dla Nieletnich. 

Ta współpraca była możliwa i często skuteczna, bowiem pracami Komisji kierowała pedagog 

szkolna, która w swoim zakresie obowiązków realizowała znaczną część zadań Komisji.  



 267 

  W tym czasie pracowały w szkole inne komisje powołane przez Radę Pedagogiczną: 

   1. Komisja ds. Aktualizacji Statutu Szkoły: L. Małoszuk, D. Krucka, A. Kazana – Komarek,                    

        D. Schabek. 

   2. Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Oceniania: D. Krucka, M. Derech, I. Reginczak – 

        Tyburska, S. Suska.  

   3. Komisja ds. Promocji Szkoły: I. Szostak – Maciejasz, B. Łucka, I. Reginczak – Tyburska,                  

        A. Hływa.  

   4. Komisja Socjalna, która zajmowała się sytuacją materialną pracowników, emerytów                     

         i rencistów tej szkoły. W Komisji pracowały: B. Stankiewicz, D. Bednarska,                               

        K. Łachmanowicz, A. Dunajko, L. Czapska, D. Krucka, W. Feretycka. Pracami Komisji 

        kolejno kierowały: B. Stankiewicz, A. Dunajsko i L. Czapska.  

   5. Zespół Diagnostyczny: A. Kazana – Komarek, J. Szyszka, D. Schabek, D. Bednarska,                       

        B. Cembala, E. Szczubiałkiewicz, A. Dunajko, Z. Olek, I. Reginczak – Tyburska, U. Grzela,                  

        K. Szmygin. Zespołowi temu kolejno przewodniczyły: U. Grzela, B. Cembala.  

  Tak Komisje jak i cała Rada Pedagogiczna spełniały ważną rolę w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym. Na szczególne podkreślenie zasługuje funkcja oceniająca RP, 

która w końcu każdego roku szkolnego rozliczała i oceniała realizacje przyjętych zadań.  

  Przeniesienie z ul. Niedziałkowskiego 2 do obiektu po byłej szkole budowlanej przy         

ul. Gdyńskiej 26, zmiana jej nazwy z Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 na Zespół Szkół oraz 

likwidacja kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i utrzymanie jedynie 

kształcenia na poziomie średnim zawodowym spowodowało znaczne zmniejszenie etatowej 

kadry pedagogicznej. W 2002 r. odeszło z pracy 7 pedagogów: B. Albekier, J. Bolimowski,                 

F. Kostecka – Polak, A. Pyzik, E. Olek, J. Szpytko, A. Szczur w tym przeszły na emeryturę:                  

B. Albekier, F. Kostecka – Polak, A. Pyzik.  

  Od września 2002 r. pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów ekonomicznych 

podjęła M. Nykiel oraz nauczycieli religii: ks. M. Staroszczyk, ks. P. Subocz i P. Kozieł 

nauczyciel przysposobienia obronnego.  

  W następnym roku szkolnym pracę w Zespole rozpoczęli: Z. Olek - nauczyciel języka 

angielskiego, E. Szczubiałkiewicz – nauczyciel języka niemieckiego oraz ks. P. Gronowski.             

Z końcem roku szkolnego zrezygnowały z pracy pedagogicznej: I. Maciejasz – Szostak,                    

K. Czubińska.  

  1 września 2004 r. pracę w Zespole Szkół podjęli: W. Ferlacka – nauczyciel języka 

angielskiego oraz na części etatu W. Korytkowski – nauczyciel historii, M. Rychlińska – 

nauczyciel geografii i I. Wołoszczuk – nauczyciel fizyki. Z końcem roku szkolnego przeszły na 

emeryturę: M. Derech i A. Przytuła. Ksiądz P. Subocz został przeniesiony do innej parafii,                 

a P. Kozieł zrezygnował z pracy.  

  W następnym roku szkolnym pracę rozpoczęły: J. Spłocharska – nauczyciel 

przedmiotów ekonomicznych i P. Walczak – pedagog szkolny. Natomiast na części etatu:              

S. Błaż – przepisy ruchu drogowego oraz księża: S. Sokołowski i K. Zdziarski. W lutym 2006 r. 

przeszła na emeryturę L. Małoszuk, a z końcem roku szkolnego zrezygnował 

z pracy B. Mazur – nauczyciel wychowania fizycznego.  
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  We wrześniu 2006 r. pracę w Zespole podjęli: A. Hływa – nauczyciel historii                          

i wychowania obywatelskiego, K. Szmygin – nauczycielka wychowania fizycznego oraz ksiądz 

S. Rosiek. Na początku 2007 r. po 35 latach pracy pedagogicznej przeszła na emeryturę 

znakomita nauczycielka matematyki D. Bednarska.  

  W roku szkolnym 2007/08 zatrudniono jedynie dwóch nauczycieli na części etatu:                

K. Dobek oraz J. Kopeć. Z końcem roku szkolnego przeszła na emeryturę B. Łucka, a z pracy 

odeszli na własną prośbę: A. Drzewiecka i ks. E. Sokołowski.  

  Od 1 września 2008 r. w Zespole Szkół zostali zatrudnieni: S. Sidor – nauczycielka 

języka angielskiego oraz A. Wrębiakowska – nauczycielka przedmiotów gastronomicznych                   

i ks. G. Galwas. Z końcem roku szkolnego został przeniesiony ksiądz S. Rosiek,                                    

a A. Kopaczewska zrezygnowała z pracy.  

  Rok szkolny 2009/10 i 2010/11 były latami stabilnymi bowiem żaden nauczyciel nie 

zrezygnował, ani nie odszedł z pracy. Jedynie we wrześniu pracę rozpoczęli: S. Radzińska – 

Blimel – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, ksiądz J. Grybko i ksiądz A. Rasmus. 

  

Grono pedagogiczne z autorem monografii w 2010 r. 

W ostatnim roku szkolnym kończącym 50-lecie pracy szkoły 2010/2011 etatowymi 

nauczycielami w Zespole byli:  

1. mgr  Beata Cembala, dyplomowana nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, 

2. mgr  Ludmiła  Czapska,  dyplomowana  bibliotekarka,  

3. mgr  Jolanta  Deląg,  dyplomowana  nauczycielka  języka  polskiego, 

4. mgr  Monika  Dobek,  mianowana  nauczycielka  wychowania  fizycznego, 

5. mgr  Anna  Dunajko,  dyplomowana  nauczycielka  matematyki, 

6. mgr  Urszula Grzela, dyplomowana nauczycielka geografii, wicedyrektor szkoły, 
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7. mgr Arkadiusz Hływa, kontraktowy nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, 

8. mgr  Małgorzata  Hudzik,  dyplomowana  nauczycielka  chemii, 

9. mgr Anna Kazana – Komarek, dyplomowana nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, 

10. mgr  Gabriela Kopacka, dyplomowana nauczycielka fizyki, dyrektor szkoły, 

11. mgr  Danuta  Krucka, mianowana nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, 

12. mgr  Monika  Nykiel, mianowana nauczycielka przedmiotów zawodowych, 

13. mgr  Zofia  Olek,  dyplomowana  nauczycielka  filologii  angielskiej,  

14. mgr Sylwia Radzińska – Blimel, kontraktowa nauczycielka przedmiotów ekonomicznych, 

15. mgr  Iwona Regińczak – Tyburska, dyplomowana nauczycielka języka polskiego, 

16. mgr  Dorota Schabek, dyplomowana nauczycielka przedmiotów gastronomicznych, 

17. mgr  Ewelina Sidor, mianowana nauczycielka filologii angielskiej, 

18. mgr Jowita Spłocharska, mianowana nauczycielka przedmiotów ekonomicznych,  

19. mgr Bożena Stankiewicz – Kolańska, dyplomowana nauczycielka przedm. ekonomicznych, 

20. mgr   Sylwia Suska, dyplomowana nauczycielka filologii germańskiej, 

21. mgr  Edyta Szczubiałkiewicz, dyplomowana nauczycielka filologii germańskiej, 

22. mgr  Katarzyna Szmygin, kontraktowa nauczycielka wychowania fizycznego,  

23. mgr   Justyna   Szyszka,   dyplomowana   nauczycielka   informatyki,  

24. mgr  Patrycja   Walczak,   kontraktowa   nauczycielka,   pedagog  szkolny,  

25. mgr  Aleksandra Wrębiakowska, mianowana nauczycielka przedmiotów zawodowych. 

  Poza tym, w Zespole Szkół byli zatrudnieni nauczyciele na części etatu:  

1. mgr  Sebastian Błaż, mianowany nauczyciel fizyki, 

2. mgr Krzysztof Dobek,  mianowany nauczyciel wychowania fizycznego, 

3. ks. mgr Jarosław Grybko, mianowany nauczyciel religii, 

4. mgr Jerzy Kopeć, kontraktowy nauczyciel przysposobienia obronnego, 

5. ks. mgr Artur Rasmus, dyplomowany nauczyciel religii, 

6. mgr Danuta Sumińska, mianowany nauczyciel matematyki. 

  Była to znakomicie przygotowana kadra pedagogicznie. Na 31 nauczycieli wszyscy 

mieli wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Wśród nich 17 zdobyło 

najwyższy stopień awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany oraz 9 – nauczyciel 

mianowany i 5 – nauczyciel kontraktowy. W Zespole tym dominowały panie – było ich 25.               

W tej placówce 4 nauczycieli przepracowało od 21 do 25 lat, 6 od 15 do 19 lat, 5 od 11 do             

14 lat, 5 od 5 do 8 lat i 11 od 1 roku do 4 lat. Kwalifikacje, wiedza i chęci do pracy kadry 

pedagogicznej były gwarantem wielu sukcesów i powodzeń.  

4. Samorząd szkolny, zajęcia pozalekcyjne i osiągnięcia szkoły 

W każdym okresie działalności szkoły Samorząd Uczniowski spełniał wiodącą rolę                          

w społeczności uczniowskiej a szczególnie w organizowaniu życia wewnątrzszkolnego. Tak 

było w okresie 2002/2011 kiedy przemianowano szkołę na Zespół Szkół i przeniesiono do 

nowego obiektu przy ul. Gdyńskiej 26. Przed Samorządem Uczniowskim, a szczególnie przez 

samorządami klasowymi, wychowawcami i nauczycielami stanęło trudne zadanie 

zorganizowania w nowym obiekcie bazy dydaktyczno – wychowawczej. Wymagało to od 
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wszystkich pracowników szkoły, w tym i od uczniów oraz ich rodziców ogromnego wysiłku                

w czasie przeprowadzki oraz pomysłowości w urządzaniu klas, klaso-pracowni i gabinetów. 

Trzeba przyznać, że ten trudny egzamin wszyscy zdali na ocenę celującą.  

  Ze względu na likwidację kształcenia na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej                      

i zmniejszeniu się liczby uczniów, zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Szkolnego. 

Każda klasa wybierała swoich przedstawicieli, którzy następnie w tajnym głosowaniu wybrali 

Samorząd Szkolny. Samorząd składał się z: przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. W roku 

szkolnym 2010/11 obowiązki przewodniczącego Samorządu pełniła Ewelina Gołaś. 

Organizacją tą zawsze opiekował się nauczyciel, którego kandydaturę przedstawiała 

dyrektorka, a akceptowała Rada Pedagogiczna. Obowiązki te kolejno pełnili: B. Cembala,                   

A. Kopaczewska, D. Schabek, A. Hływa, A. Wrębiakowska oraz I. Regińczak – Tyburska.  

  Tak zorganizowany Samorząd Uczniowski przy ogromnym wsparciu całej młodzieży                   

i Rady Pedagogicznej podejmował każdego roku ważne, a czasami bardzo trudne zadania. 

Każdy samorząd rozpoczynał swoją działalność od przyjęcia planu pracy, w którym nakreślał 

cele i zadania oraz ustalał częstotliwość spotkań. Ważną i znaczącą płaszczyzną jego 

działalności, było organizowanie apeli, uroczystości czy świąt, które odbywały się na terenie 

szkoły. Każdego roku pod patronatem samorządu organizowano rozpoczęcie i zakończenie 

roku szkolnego. Po pierwszym półroczu odbywały się apele szkolne, na których 

podsumowywano osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze szkoły. Uroczyście żegnano 

absolwentów szkoły i przyjmowano uczniów do klas pierwszych. Święto szkoły zawsze było 

okazją do podsumowania jej dorobku w obecności władz miasta, pracowników szkoły                       

i młodzieży. Uroczyście fetowano 45-lecie Zespołu. Każda z tym uroczystości była 

uświetniana popisami artystycznymi uczniów.  

  Każdego roku wspaniałą oprawę miał Dzień Niepodległości, kiedy młodzież 

prezentowała teksty historyczne i przywoływała pamięć bohaterów walki o niepodległość 

Polski. Samorząd Uczniowski pamiętał też o Dniu Nauczyciela, w którym dziękował 

pedagogom za ich trud i pracę. W szkole organizowano też wiele uroczystości o charakterze 

rozrywki, zabawy i humoru. Do takich należały m.in.: Andrzejki, Walentynki i Jasełka. 

 

 
        Andrzejki       Jasełka   
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Istotną rolę w pracy Samorządu zajmowały akcje charytatywne. Młodzież każdego 

roku brała udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oraz czynnie uczestniczyła                   

w zbieraniu „groszy” przeznaczonych na pomoc biednym dzieciom. Akcja ta przebiegała pod 

hasłem „góra grosza”.  

  W listopadzie 2004 r. przeprowadzono w szkole zbiórkę pieniędzy „Pomoc dla 

Kamila”. Kamil uczeń szkoły podstawowej nr 4 w Świnoujściu wpadł pod samochód                               

i potrzebna była specjalistyczna operacja, której koszt przekraczał możliwości finansowe 

rodziców. W tym dniu zorganizowano wróżby oraz sprzedaż ciast przygotowanych przez 

klasę II B Technikum Hotelarskiego. Zebrane pieniądze przekazano na konto Kamila.                      

19 grudnia 2002 r. pod hasłem „Masz dobre serce, pomagasz dzieciom” odbyła się zbiórka 

pieniędzy, słodyczy i zabawek na rzecz świetlicy im. Urszuli Ledóchowskiej, która opiekowała 

się dziećmi z rodzin najuboższych. Podobną pomoc zorganizowano dla świetlicy                               

w Dargobądzu i Państwowego Domu Dziecka w Lubiniu. Samorząd Uczniowski w 2004 r. 

zorganizował akcję „Pomagamy zwierzętom”. Zebrane pieniądze i karmę przekazano 

Schronisku dla Zwierząt w Świnoujściu.  

 

            Koncert dla Kamila                Zbiórka karmy dla zwierząt 

  Każdego roku organizowano kiermasz książek używanych. Akcja ta cieszyła się dużym 

zainteresowaniem uczniów wszystkich klas, bowiem stwarzała możliwość nabycia 

podręczników szkolnych, a właściwie odkupienia ich od uczniów starszych klas za cenę niższą 

niż w księgarni.  

                                   

 

 

Dyrektorka G. Kopacka na rozpoczęciu     

 roku szkolnego 2006/2007 
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Samorządy klasowe wraz z Samorządem Szkolnym dużo wysiłku poświęcały dekoracji izb 

lekcyjnych jak i całej szkoły z okazji uroczystości państwowych i szkolnych. Młodzież wykazała 

się dużą pomysłowością w wystroju szkoły, szczególnie na takie uroczystości jak: Andrzejki, 

Mikołajki, Walentynki czy Wigilię. Hol szkolny i korytarze były miejscami, w których młodzież 

eksponowała wiadomości z życia szkoły jak też i bieżące wydarzenia z kraju. 

                              

          H. Frankowska, T. Lipiec, K. Dulnik i G. Kopacka - Święto szkoły we wrześniu 2005 roku 

  Pod opieką Samorządu był sztandar szkoły. Wnikliwie i pieczołowicie dobierano 

najlepszych uczniów do pocztu sztandarowego. Poczet ten reprezentował szkołę na 

uroczystościach miejskich.  

                               

                                           Wyróżnienie najlepszych uczniów 24 czerwca 2005 roku 
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  13 października 2004 r. w Drewoldke na Rugii odbyły się obrady młodzieżowego 

parlamentu – czterech zakątków. W spotkaniu młodzieży z Polski, Niemiec, Szwecji i Danii 

stronę polską reprezentowali uczniowie Zespołu Szkół: B. Kędziur, K. Muras, P. Grzybowski. 

Młodzi ludzie prowadzili dyskusje na tematy dotyczące: oświaty, komunikacji, pracy, 

wolnego czasu i zdrowia. Dyskusja prowadzona była w grupach. Przewodniczący grup na 

plenarnym posiedzeniu przedstawiali wnioski z dyskusji. Nad całością czuwała „Organization 

group”, której przewodniczącym był B. Kędziur, uczeń klasy II A TH. Oczywiście poza 

obradami uczestnicy mieli możliwości korzystania z atrakcji ośrodka m.in. siłowni, hali gier                 

i wypożyczalni sprzętu sportowego. Młodzież zwiedziła też wyspę Rugię i nawiązała osobiste 

przyjaźnie. Na zakończenie obrad odbyła się konferencja prasowa.  

 
Prasa o spotkaniu młodzieży 

Podobne spotkanie odbyło się w Świnoujściu w dniach 29 – 31 września 2006 r.             

W spotkaniu tym uczestniczyło ponad 80 uczniów, którzy obradowali w 7 grupach. Na 

plenarnym posiedzeniu sprawozdanie z obrad jednej z grup przedstawił  C. Zimecki. Zespół 

Szkół reprezentowali  uczniowie  klas IV TH: K. Sienkiewicz, P. Tan, C. Gawroński i K. Lipiński.  

  Ważną i istotną płaszczyzną działalności szkoły tak dla rozwoju zainteresowań 

uczniów jak i podnoszenia prestiżu tej placówki były zajęcia pozalekcyjne. Każdego roku ich 

organizację przedstawiała dyrektorka szkoły na Radzie Pedagogicznej poświęconej pracy                     

w nowym roku szkolnym. Ilość i rodzaj tych zajęć zależał od kwalifikacji kadry pedagogicznej, 

typu szkoły oraz ilości młodzieży. Ze względu, że była to szkoła zawodowa dominowały 

zajęcia pozalekcyjne związane z nauczaniem przedmiotów zawodowych, a jednocześnie 

pokrywały się z zainteresowaniem uczniów i ich wybranymi kierunkami kształcenia.                    

W ostatnich latach nastąpił spadek ilości uczniów zainteresowanych tą formą zajęć. Być 

może był to wynik nadmiernego obciążenia uczniów zajęciami lekcyjnymi bądź też, poziom       

i sposób ich prowadzenia nie spełniał ich oczekiwań. Ponad to władze oświatowe nie 

dostrzegały roli i rangi zajęć pozalekcyjnych w procesie dydaktyczno – wychowawczym. 

Zajęcia te były traktowane jako praca społeczna nauczycieli bez gratyfikacji finansowych. 

Miały one jedynie wpływ na jego ocenę pracy zawodowej, przyznawane nagrody czy 
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wyróżnienia. Odbywały się w godzinach popołudniowych, co wykluczało najczęściej udział 

młodzieży dojeżdżającej, bądź mieszkającej w znacznej odległości od szkoły.  

  W takich warunkach w latach 2002 – 2011 organizowano i prowadzono zajęcia 

pozalekcyjne. Z ogromnym uznaniem należy podkreślić, że były to zajęcia o różnorodnej 

tematyce, a ilościowo mocno zróżnicowane w poszczególnych latach szkolnych. 

  W latach 2002 – 2004 cała społeczność uczniowska wraz z nauczycielami mocno 

zaangażowała się w prowadzenie idei przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Aktywny 

udział młodzieży i nauczycieli w programie edukacyjnym Urzędu Komitetu Integracji 

Europejskiej „Moja Szkoła w Unii Europejskiej” mocno był wspierany przez ówczesną 

posłankę E. Pielę – Mielczarek i dyrekcję szkoły. W tym czasie w szkole zorganizowano:  

- 17.10.2002 r. warsztaty szkolne poświęcone Unii Europejskiej przeprowadzone przez 

studentów Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, 

- 8.11.2002 r. olimpiadę wiedzy o Unii Europejskiej. Do olimpiady przystąpili członkowie 

Szkolnego  Koła  Integracji  Europejskiej.  Do okręgu zakwalifikowali się K. Szwech i B. Czerski. 

- 15.11.2002 r. drugą olimpiadę wiedzy o Unii Europejskiej, w której wzięło udział                         

12 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowali się: J. Markiewicz, K. Paczwa, P. Żyłowski.                        

- 14.05.2003 r. „Dzień Europejski”. Poszczególne klasy reprezentowały państwa Unii 

Europejskiej prezentując ich historię, tradycję i teraźniejszość.  

- 3.06.2003 r. młodzieżowe referendum przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na 

265uczniów za przystąpieniem było 160.  

-  14.11.2003 r. konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Do konkursu przystąpiło  17 uczniów.  

 

                Szkolna debata europejska                         Szkolna olimpiada o Unii Europejskiej  

W Zespole działał Szkolny Klub Europejski, którego zasadniczym celem było 

propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej. We wrześniu 2004 r. odbył się w Szczecinie 

Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów, w którym Zespół Szkół reprezentowali: M. Leończyk,             

R. Kaczmarek, M. Napart, W. Sienkiewicz i M. Zawadzka. W listopadzie 2004 r. do Olimpiady 

Wiedzy o Unii Europejskiej przystąpiło 16 uczniów. Do okręgu zakwalifikowano: J. Zubkiewicz 

i E. Witt. Podobne olimpiady odbyły się w roku szkolnym 2006/07. Szkolnym Klubem 

Europejskim kolejno opiekowały się: M. Grzywińska i E. Szczubiałkiewicz.                          
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    Spotkanie Szkolnych Klubów Europejskich w Szczecinie 26 listopada 2004 r. 

             Zgodnie z charakterem szkoły i kierunkami kształcenia najwięcej kół zainteresowań                            

i podobnych zajęć pozalekcyjnych było z przedmiotów zawodowych. Zajęcia z wiedzy 

ekonomicznej pod nadzorem D. Kruckiej i B. Stankiewicz – Kolańskiej przygotowywały 

uczniów do olimpiad i konkursów. W listopadzie 2002 r. w Szkolnej Olimpiadzie Wiedzy 

Ekonomicznej wzięło udział 18 uczniów, z czego do etapu wojewódzkiego zakwalifikowały 

się: K. Kaszewska i K. Wróbel uczennice z klasy IV i V LE. W roku następnym do Szkolnej 

Olimpiady przystąpiło 19 uczniów z LE.  

  W konkursie „Młody Inwestor” zorganizowanym przez Centralny Dom Maklerski PKO 

SA i Uniwersytet Szczeciński celem, którego było poznanie przez uczniów mechanizmu 

funkcjonowania rynku kapitałowego szkoła odniosła wiele sukcesów. W roku szkolnym 

2002/03 jako jedyna placówka w mieście przystąpiła do tego konkursu. Uczniowie                             

J. Wojtanowska i K. Wyszpolski pod opieką M. Grzybińskiej i B. Stankiewicz zakwalifikowali 

się do drugiego etapu. W kwietniu 2005 r. w siódmej edycji konkursu „Młody Inwestor” do 

finału zakwalifikowali się J. Kosmecki i K. Podkowski. Karol Podkowski zajął III miejsce.  

  W ramach przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” z inicjatywy D. Kruckiej                      

i B. Stankiewicz – Kolańskiej założono trzy mini przedsiębiorstwa: „EMPI Vip”, „Inbox”                     

i „Globstar”. W roku szkolnym 2004/05 uczennice J. Zubkiewicz i W. Wardęga 

zakwalifikowały się do drugiego etapu „Konkursu o przedsiębiorczości”. W tym samym roku 

Młodzieżowe Mini Przedsiębiorstwo „Globstar” przystąpiło do egzaminu zorganizowanego 

przez University of Cambridge, w którym L. Prokop zdała egzamin i została członkiem                    

w „Young Enter Preis International Examinattion”.   

  Podobne sukcesy osiągała młodzież w konkursach „Towar bez tajemnic”. W styczniu 

2003 r. do drugiego etapu tego konkursu zakwalifikowały się K. Bergiel, K. Bradkowska                    

i K. Szwech. W kwietniu 2005 r. laureatką Wojewódzkiego Konkursu „Towar bez tajemnic” 

została K. Sowińska. W kwietniu 2006 r. podobny sukces odniosła K. Sowińska otrzymując za 

zwycięstwo w konkursie indeks na Akademię Rolniczą w Szczecinie. Był to ogromny sukces 

uczniów, ale też było to duże osiągnięcie B. Stankiewicz, która opiekowała się laureatami.  
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  Szkoła od lat uczestniczyła w „Ogólnopolskim Konkursie Statystycznym”.                          

W listopadzie 2004 r. otrzymała dyplom, a w roku następnym W. Wardęga zajął szóste 

miejsce w finale tego konkursu. Sukces ten przyniosła mu napisana recenzja „Małego 

Rocznika Statystycznego Polski 2004”. W październiku 2006 r. W. Wardęga zajął piąte 

miejsce w finale XXXV Ogólnopolskiego Konkursu Małego Rocznika Statystycznego. Był to 

ogromny sukces ucznia, szkoły i nauczycielki B. Cembali.                                                           

 

 

 

 

 

Kurier Szczeciński   

           z 19 października 2005 roku                                                        

              

 

 

 

 

 

 

Owocna była działalność Koła Gastronomicznego tak na terenie szkoły jak                          

i w środowisku, którym do 2008 r. opiekowała się D. Schabek, a następnie A. Wrębiakowska. 

Koło skupiało przede wszystkim uczniów Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego,          

a w swoim programie realizowało:  

- rozwijanie praktycznych umiejętności sporządzania potraw, 

- kształcenie estetyki i dobrego smaku przy podawaniu posiłków, 

- udział w konkursach gastronomicznych, 

- obsługę uroczystości szkolnych, 

- troskę o rozwój bazy dydaktycznej. 

Dużym sukcesem było zakwalifikowanie się ucznia M. Matwieja do „Ogólnopolskiej 

Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych” w bloku żywienie człowieka. Na 45-lecie – we 

wrześniu 2006 r. – szkoła otrzymała wspaniałą pracownię gastronomiczną przygotowaną 

przy wydatnej pomocy miasta.  
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8 października 2004 roku W. Jegorow gubernator Obwodu Kaliningradzkiego i J. Żmurkiewicz 

w towarzystwie dyr. G. Kopackiej otwierają pracownię gastronomiczną 

              

 

Klasa II b TH prezentuje „Legendę  Świnoujskiego Wiatraka” 

 Od 2005 r. prężnie działało Koło Turystyczne pod opieką M. Nykiel oraz M. Dobek.   

W marcu 2005 r. odbyła się VI Szkolna Giełda Turystyczna „Przygoda 2005”. Nasze miasto 

reprezentowała młodzież Zespołu Szkół: K. Cichosz, M. Juszczyk, R. Kaczmarek, M. Leończyk, 

M. Napart, W. Sienkiewicz, M. Świst, S. Wentel i M. Zawadzka. Uczniowie przedstawili 

„Legendę świnoujskiego wiatraka”. W roku następnym w Zamku Książąt Pomorskich                      

w Szczecinie podczas VII finału „Szkolnej Giełdy Turystycznej” uczniowie E. Koźmińska,                 

M. Monczyńska, A. Smażyk, B. Stefańska i A. Maciejewska zaprezentowali scenkę teatralną 

„Zabierz mnie do Świnoujścia”. W 2006 r. do finału Olimpiady Wiedzy o Regionie 

zakwalifikował się P. Kozłowski. Z inspiracji Koła Turystycznego i jego opiekunki M. Nykiel                

w kwietniu 2006 r. odbyło się spotkanie uczniów klasy II A TH z przewodnikiem terenowym              

A. Jakubowskim.  

  Wieloletnią tradycją szkoły była działalność koła recytatorskiego, którym do 2004 r. 

opiekowała się M. Derech, a następnie J. Deląg. Uczestnicy tego koła uświetniali uroczystości 
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szkolne oraz brali udział w konkursach recytatorskich. W grudniu 2002 r. w Miejskim 

Konkursie Recytatorskim II miejsce zajęli: J. Maraszek i S. Iliczyn. W 2005 r. odbył się Szkolny 

Konkurs Recytatorski. Było to spotkanie kameralne, na którym uczestnicy konkursu 

recytowali dwa utwory poetyckie i fragment prozy. Pierwsze miejsce i promocję do konkursu 

miejskiego otrzymał P. Kozłowski uczeń klasy III.  

  Ciekawą i pomysłową formą zdobywania wiedzy było uczenie się od najlepszych. 

Temu celowi służyły wyjazdy młodzieży Zespołu Szkół do Poznania na targi. Taki wyjazd 

młodych hotelarzy odbył się w październiku 2004 r. na XV Międzynarodowy Salon 

Turystyczny „Tour Salon 2004”. Młodzież pod opieką I. Regińczak – Tyburskiej, D. Schabek                  

i M. Nykiel zwiedziła 33 ekspozycje międzynarodowe oraz zapoznała się z najnowszymi 

propozycjami dla branży hotelarskiej. W lutym 2005 r. klasa druga TH odwiedziła targi Tour 

Gastro Hotel w Międzyzdrojach. Młodzi hotelarze wzięli udział w konkursach „Prezentacja 

jednego talerza” i „Aranżacja stołu okolicznościowego”. M. Zawadzka zdobyła pierwsze 

miejsce, a M. Świst i W. Sienkiewicz wyróżnienie. W październiku 2005 r. uczniowie zespołu 

pod opieką D. Schabek, M. Nykiel odwiedzili odbywający się w Poznaniu Międzynarodowy 

salon turystyczny. Młodzież zapoznała się z ofertami biur podróży, hoteli i uzdrowisk.  

 

            Młodzież TH w hotelu „Amber Baltic” w 

                                               Międzyzdrojach                                                            

Obok: Wyspiarz, luty 2005 r. 

 

W XVIII Olimpiadzie Ochrony Środowiska brał udział W. Wardęga. Eliminacje odbyły się                

w listopadzie 2005 r. w Olsztynie zorganizowane przez Zarząd Krajowy Związku Młodzieży 

Wiejskiej. Wojtek zdobył IV miejsce i zakwalifikował się do finału. Był to ogromny sukces              

o czym informował Głos Szczeciński.  
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2 czerwca 2005 r. –  Dzień Sportu Szkolnego 

Tradycją tej placówki były sukcesy sportu szkolnego. Wprawdzie Zespół Szkół 

Zawodowych był jedynie współużytkownikiem hali sportowej, a zajęcia wychowania 

fizycznego odbywały się w trudnych warunkach, to szkoła odnosiła wiele sukcesów, tak na 

terenie miasta jak i województwa. Od 2002 r. kiedy siedzibą szkoły stał się obiekt po byłej 

szkole budowlanej warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i rozwoju sportu 

szkolnego pogorszyły się, bowiem szkoła nie miała żadnej hali sportowej. Pomimo tych 

przeciwności tak nauczyciele jak i uczniowie chlubnie kontynuowali piękne tradycje biorąc 

udział w wielu zawodach sportowych tak na terenie miasta jak i województwa zdobywając 

najwyższe wyróżnienia. W latach 2002 – 2011 sport szkolny odniósł wiele sukcesów                         

i wyróżnień, do których m.in. należy zaliczyć: 

1. Udział – w każdym roku szkolnym – dziewcząt i chłopców w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych. W 2009 r. drużyny dziewcząt i chłopców zdobyły pierwsze miejsca. 

2. Udział szkoły w Licealiadzie:  

- drużyna piłki nożnej chłopców w latach 2007 – 2009 zdobywała pierwsze miejsce, 

- dziewczęta w piłce koszowej w latach 2007 – 2009 zdobywały pierwsze miejsce, 

- tenis stołowy, w 2006 r. chłopcy zdobyli pierwsze miejsce w województwie, 

- piłka ręczna chłopców, w 2008 r. zdobyli trzecie miejsce w rejonie, a w 2009 r. pierwsze 

miejsce. 

3. Udział w Szkolnej Lidze Lekkoatletycznej, w 2009 r. chłopcy zdobyli pierwsze miejsce.  

4. Rokroczne uczestnictwo w biegach „kwietniowych”, w jesiennych biegach „Polska biega”     

i biegach „3 Maja”.  

5. Sparingi i towarzyskie rozgrywki z uczniami Fundacji „Logos” i Szkoły Morskiej. 

  Do dobrej tradycji szkoły należała organizacja w dniu pierwszego czerwca każdego 

roku „Dnia Sportu”. Poza sportowymi zmaganiami i walką o prymat w tym dniu doskonale 

bawili się uczniowie i nauczyciele. Dla ilustracji tych wydarzeń patrz zdjęcia z Dnia Sportu, 

który odbył się 2 czerwca 2005 r. Za sukcesy i niepowodzenia sportu szkolnego odpowiadali 

nauczyciele wychowania fizycznego: M. Dobek, K. Dobek i K. Szmygin.  

  Prestiżowe znaczenie dla Zespołu miało przystąpienie do społecznej akcji „Szkoła                  

z klasą”. Program tej akcji przygotowała Gazeta Wyborcza i Fundacja Centrum Edukacji 

Obywatelskiej pod honorowym patronatem Prezydenta RP A. Kwaśniewskiego. W roku 
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szkolnym 2003/04 do drugiej edycji tej akcji przystąpił Zespół Szkół i w ciągu roku szkolnego 

miał zrealizować sześć przez siebie wybranych zadań, których zaliczenie decydowało                       

o przyznaniu tego tytułu. Zasady te to: 

1. Szkoła dobrze uczy każdego. 

2. Szkoła ocenia sprawiedliwie. 

3. Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat. 

4. Szkoła rozwija społecznie, uczy wrażliwości. 

5. Szkoła pomaga uwierzyć w siebie, tworzy dobry klimat.  

6. Szkoła przygotowuje do przyszłości.  

  W październiku 2004 r. po spełnieniu warunków Zespół Szkół otrzymał tytuł „Szkoły                  

z klasą”. 26 października reprezentacja uczniów wraz z koordynatorem akcji M. Nykiel 

spotkała się z Prezydentem J. Żmurkiewiczem i zastępcą R. Kowalskim. Młodzież wręczyła 

władzom miasta certyfikat „Szkoły z klasą”.  

   
 „Szkoła z klasą” u Prezydenta.                                                                                                       

Prezydent J. Żmurkiewicz i zastępca R. Kowalski przyjęli delegację szkoły z M. Nykiel 

     

 

 

 

 

 

 

Radość ze zdobytych dyplomów „Cogito i Ago” 

Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz Gazeta Wyborcza w roku szkolnym 2004/05 

zaproponowały szkołą nową akcję, Szkoła z klasą „czytam, myślę i działam” (Lego Cogito                   

i Ago). Celem działalności tej akcji było rozwijanie u uczniów trzech umiejętności, których 
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młodzi Polacy potrzebują najbardziej. Sprawność Lego szkoła zdobyła w ciągu trzech 

miesięcy. Drugą sprawność Cogito szkoła zdobyła w przeciągu następnych trzech miesięcy.          

W kwietniu 2005 r. dziewczęta z klasy II B TH odebrały dyplom. Od początku kwietnia do 

połowy czerwca 2005 r. nauczyciele i uczniowie Zespołu zdobyli trzecią sprawność – Ago.            

W końcu roku szkolnego przedstawiciele społeczności uczniowskiej odebrali dyplom trzeciej 

sprawności.  

  Święto szkoły obchodzone na początku każdego roku szkolnego było ważnym 

wydarzeniem, bowiem w obecności władz miasta, 

dyrektorów szkół, emerytowanych pracowników Zespołu                  

i całej społeczności uczniowskiej dyrektorka szkoły 

dokonywała oceny sukcesów i osiągnięć szkoły. Tym 

sposobem tradycja i historia stawały się elementem 

teraźniejszości, tworzyły ważną przesłankę do dalszej pracy 

i osiągania sukcesów na miarę potrzeb dnia dzisiejszego, 

kontynuując to, co było chlubą oraz największym 

osiągnięciem szkoły. 17 września 2003 r. w uroczystości 

święta szkoły uczestniczyli: przewodniczący Rady Miasta                  

J. Janc, wiceprezydent – R. Teterycz, naczelnik Wydziału 

Edukacji J. Śmiałkowska  i przewodniczący Komisji Edukacji 

R. Gonczar. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste  

ślubowanie.  

  W następnym roku szkolnym święto szkoły odbyło 

się w wyremontowanej auli z udziałem władz miasta.              

120 pierwszoklasistów złożyło ślubowanie.  

  Święto szkoły, które odbyło się 8 października 2004 

r. miało wyjątkowy charakter. W trakcie uroczystości 

oddana została do użytku jedna z najnowocześniejszych               

w kraju pracowni technologii żywienia, której całkowity 

koszt wyniósł 350 tys. zł. W uroczystości zorganizowanej 

przez dyrekcję, grono pedagogicznej, uczniów i rodziców 

wzięli udział: Prezydent J. Żmurkiewicz, wiceprezydent                           

R. Kowalski, naczelnik Wydziału Edukacji J. Śmiałkowska, 

przewodnicząca Komisji Edukacji K. Dulnik, prezes ZNP                

H. Frankowska oraz Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego 

W. Jegorow. Po uroczystości i zwiedzeniu pracowni 

gastronomicznej odbyło się spotkanie przy kawie 

zaproszonych gości z gronem pedagogicznym i rodzicami.  

  7 października 2005 r. uroczyście i podniośle 

obchodzono w Zespole święto szkoły.  Po ślubowaniu 

uczniów klas pierwszych nastąpiło przekazanie pocztu 

sztandarowego uczniom klas młodszych. Uroczystość 
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uświetnił kabaret  w wykonaniu B. Klauzińskiego i B. Majera oraz taniec w wykonaniu                        

O. Kucior i Miluc.                    

  Uroczystości święta szkoły w 2006 r. przebiegały wspólnie z uroczystością 45-lecia tej 

placówki. Przy udziale władz miasta na czele z Prezydentem J. Żmurkiewiczem, dyrektorów 

świnoujskich szkół oraz nauczycieli i młodzieży eksponowano te wydarzenia z historii szkoły, 

które miały znaczący wpływ na rozwój miasta. Przy tej okazji przywołano zbliżające się                 

50-lecie Zespołu, które przypadnie we wrześniu 2011 roku. Po ślubowaniu młodzieży klas 

pierwszych i programie artystycznym zaproszeni goście spotkali się przy kawie z dyrekcją                     

i nauczycielami szkoły.  

  Niemniej godnie i uroczyście obchodzono święto szkoły we wrześniu 2010 r. Był to 

ostatni rok szkolny kończącego się 50-lecia istnienia szkoły. Uroczystość swoją obecnością 

uświetnili: Prezydent J. Żmurkiewicz, wiceprezydent R. Kowalski, naczelnik Wydziału Edukacji 

J. Śmiałkowska, przewodnicząca Komisji Edukacji Krystyna Dulnik, dyrektorzy świnoujskich 

szkół  oraz nauczyciele, rodzice i młodzież Zespołu. Życzenia kierowane do dyrektorki                  

G. Kopackiej były sympatyczne oraz akcentowały ogromny dorobek szkoły i jej wkład                        

w rozwój naszego miasta.  

5. Praktyczna nauka zawodu 

  W szkole zawodowej praktyczna nauka zawodu była i jest ważnym elementem 

kształcenia, a szczególnie w szkole średniej, kiedy po jej ukończeniu absolwenci otrzymują 

tytuły technika danej specjalności. Pogląd  ten nie zawsze był respektowany i realizowany                 

w Zespole tak przez władze kuratoryjne jak też i samych nauczycieli. Do końca sierpnia             

1988 r. kiedy setki uczniów uczyło się zawodu w wielu zakładach pracy i odbywało praktyki 

zawodowe, nadzór nad ich przebiegiem i kontrolą, realizacją ich programów nauczania 

spoczywał na wychowawcach, nauczycielach przedmiotów zawodowych oraz formalnie 

zgodnie z przydziałem zadań na wicedyrektorze szkoły. Były to, działania mimo najlepszych 

chęci i dobrej woli nauczycieli mało skuteczne, pozbawione fachowego nadzoru oraz 

prawidłowej oceny. Najczęściej zadania te przekazywano zakładom, które prowadziły 

praktyki i praktyczną naukę zawodu. Duże zakłady pracy takie jak: PSS „Społem”, 

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego zatrudniały instruktorów często                     

z przygotowaniem pedagogicznym, organizowały odrębne komórki kształcenia zawodowego 

zapewniając tym samym prawidłową organizację i pełną realizację programów kształcenia 

zawodowego. Natomiast mniejsze zakłady, zakłady rzemieślnicze często traktowały uczniów 

jako niedoświadczonych młodocianych pracowników, realizując przy ich udziale swoje 

zadania produkcyjne, pomijając programy i cele, które przyświecały temu procesowi. 

  Przemiany polityczne i ekonomiczne lat 80-tych całkowicie zburzyły ten ułomny                     

i niedoskonały system praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych. Kuratorium Oświaty 

i Wychowania zostało zmuszone do powołania w Zespole od dnia 1 września 1988 r. 

Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu, który przejął i realizował tak organizację tych zajęć jak 

i merytoryczny nadzór nad praktyczną nauką zawodu. Funkcje tę kolejno pełniły:  
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1. Barbara Łucka 1.09.1988 – 31.08.1989 r. 

2. Elżbieta Bruch 1.09.1989 – 31.01.1991 r. 

3. Wioletta Gawlińska 21.09.1992 – 31.08.2002 r. 

4. Franciszka Kostecka – Polak 1.09.1995 – 31.08.1996 r., w czasie urlopu wychowawczego                             

    W. Gawlińskiej. 

5. Anna Kazana – Komarek 1.09.2005 – do chwili obecnej. 

  Wszyscy kierownicy w ramach organizacji i nadzoru praktyk zawodowych i zajęć 

praktycznych byli zobowiązani do: 

- przygotowania   i  zawarcia  umów  między  szkołą,  a  przedsiębiorstwem, 

- dostarczania przedsiębiorstwom programów praktyk, 

- pouczenia uczniów o: 

   * organizacji przebiegu praktyk, 

  * metodach pracy,  

  * sposobie prowadzenia dzienniczków praktyk, 

  * przestrzeganiu przepisów BHP, 

- kontroli i nadzoru nad przebiegiem praktyk i dyscypliną uczniów, 

- wymiany doświadczeń zdobytych przez uczniów w różnych przedsiębiorstwach                                

i zakładach. 

  Znaczącą rolę w procesie kształcenia zawodowego spełniały praktyki zawodowe. Do 

ich odbywania – zgodnie z programem nauczania – byli zobowiązani uczniowie klas II, III                   

i IV Technikum Hotelarskiego, Technikum Żywienia Zbiorowego i Technikum 

Ekonomicznego – patrz tabela nr 32. Praktyki zawodowe każdego roku organizowała szkoła 

w hotelach, domach wczasowych, restauracjach, domach sanatoryjnych, 

przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych oraz instytucjach finansowych. Takich 

zakładów, których organizowano praktyki każdego roku było przeciętnie około 25. Na 

terenie Świnoujścia były to: Cis, Herkules, Delfin, Koral, Admirał, Tryton, Bryza, Senator, 

Gold, Elpak, Karkonosze, Promenada, Rezydent, Ottawiano, Toscana, Bank PKO SA, PSS 

„Społem”, Uzdrowisko Świnoujście oraz promy Unity Line MF: Polonia, Gryf, Scania i Wolin. 

Na terenie Międzyzdrojów uczniowie odbywali praktyki zawodowe w: Amber Baltic, 

Marina, Wolin, Aurora i Trofana. Poziom świadczonych usług oraz wymagania stawiane 

praktykantom promowały takie zakłady jak:  

- Hotel Amber Balic w Międzyzdrojach, 

- Promy Unity Line, 

- Uzdrowisko Świnoujście.  

  Praktyki zawodowe były jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Prawa    

i obowiązki praktykantów określał Kodeks Pracy oraz przepisy organizacyjno – porządkowe 

zakładów pracy, w których organizowano te zajęcia. Podstawowym celem praktyk było 

pogłębienie i doskonalenie umiejętności praktycznych w danym zawodzenie, w tym:  

- doskonalenie umiejętności praktycznych na różnych stanowiskach pracy, 

- wykształcenie umiejętności pracy i współdziałania w zespole, 

- wyrobienie poczucia odpowiedzialności za jakość pracy – poszanowanie mienia. 
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Podczas praktyki uczniowie powinni nabyć taką wiedzę i umiejętności, jak:  

- poznać zasady funkcjonowania poszczególnych działów w zakładach pracy, 

- obsługiwać  urządzenia   stanowiące  wyposażenie  tych  zakładów, 

- dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole oraz dyscypliny obowiązującej                

   w zakładzie, 

- zorganizować  i utrzymywać  w należytym porządku swoje miejsce pracy, 

- oceniać  jakość wykonywanej pracy, 

- przestrzegać  zasad  BHP – patrz  program  praktyki. 

  W czasie odbywania praktyki uczniowie mieli prawo do:  

- zapoznania się z obowiązującym w zakładzie regulaminem i zasadami pracy, 

- zapoznania  z wymogami i oczekiwaniem pracodawcy, 

- wykonywania zadań wynikających  z programu praktyk, 

- korzystania z zaplecza socjalnego i spożywania posiłków, 

- zapoznania z kryteriami oceniania, 

- informowania szkoły o nieprawidłowościach, 

- zapoznania z sankcjami wynikającymi z niewywiązywania się z obowiązków, 

- uzyskania informacji o ocenie praktyki zawodowej, 

- właściwego traktowania i poszanowania godności osobistej15. 

  Każdy uczeń otrzymywał ocenę z praktyki zawodowej, którą wystawiał opiekun 

praktyki. Były to najczęściej oceny bardzo wysokie. W roku 2007 na 217 praktykantów 

średnia ocen wyniosła 5,56. W roku 2009 na 182 praktykantów średnia ocen to 5,47,                      

a  w 2010 na 165 uczniów średnia ocen z praktyki wyniosła 5,47 – patrz tabela nr 32. Tak 

dobre oceny otrzymywali nawet ci uczniowie, którzy mieli kłopoty z opanowaniem programu 

nauczania z przedmiotów ogólnokształcących. Ranga oceny z praktyki zawodowej była duża, 

bowiem decydowała o promowaniu uczniów do następnej klasy bądź ukończeniu szkoły.  

  Na początku roku szkolnego 2004/05 dyrektorka G. Kopacka podpisała umowę                      

o współpracy z Ośrodkiem Kształcenia Ogólnego Zrzeszenia Przedsiębiorstw                                    

w Naubrandenburgu. Jednym z istotnych elementów tej współpracy było organizowanie 

praktyk zawodowych dla uczniów branży hotelarskiej i gastronomicznej w hotelach                          

i restauracjach tak w Polsce jak i w Niemczech. Pierwsze praktyki 20-dniowe odbyło                          

6 uczniów na przełomie października i listopada 2004 r. w hotelach w Heringsdorfie                               

i Bansinie. We wrześniu 2005 r. w ramach współpracy i realizacji programy „Wspólna Nauka 

Europy”, czterech uczniów niemieckich odbyło praktykę zawodową w Polsce. W tym samym 

czasie tyle samo uczniów Zespołu Szkół z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 

praktykowało w Ahlbecku. Rok szkolny 2006/07 był wyjątkowo pomyślny i owocny                             

w organizowaniu praktyk zawodowych uczniom Zespołu Szkół w Niemczech jak też i uczniom 

szkół niemieckich w Polsce. Łącznie w tej wymianie wzięło udział 17 uczniów Technikum 

Hotelarskiego i Technikum Żywienia Zbiorowego. Na terenie Niemiec praktyki dla polskich 

uczniów zorganizowano w Heringsdorfie, Ahlbecku, Beninie, Neubrandenburgu i Ückeritz. 

                                                           

15
 Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół w Świnoujściu. 
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Wymiana praktykantów nie ograniczała się wyłącznie do wiedzy i umiejętności zawodowych 

ale poszerzała ich wiedzę o ludziach, tradycji, historii i warunkach życia tych miejscowości                 

w których przebywali. Nie bez znaczenia były nabyte umiejętności językowe i zawiązane 

sympatie. 

 
Czterech praktykantów niemieckich w Zespole Szkół w Świnoujściu 

Ta udana i efektywna współpraca szkoły ze stroną niemiecką miała niewątpliwy wpływ na 

decyzję Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Weingarten, która zdecydowała się na kierowanie 

swoich studentów na praktyki do Zespołu Szkół w Świnoujściu. Taką współpracę 

zapoczątkowano w roku szkolnym 2003/04. W październiku 2005 r. na trzytygodniową 

praktykę nauczania języka niemieckiego obcokrajowców, przyjechała do Zespołu studentka 

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Weingarten. Już w lutym 2006 r. następna studentka odbyła 

podobną praktykę w Zespole Szkół. Jeszcze w tym samym roku 15 maja i 29 maja podobne 

praktyki odbyły J. Rothaher i H. Brickamann. W grudniu 2006 r. w ramach praktyki 

studenckiej, języka niemieckiego uczniów Zespołu Szkół uczyła C. Reyher. Ta forma 

współpracy z Wyższą Szkołą Pedagogiczną spotkała się z uznaniem i sympatią oraz dużym 

zainteresowaniem polskiej prasy. W czasie każdej obecności niemieckich studentek                         

w Świnoujściu lokalna prasa przedstawiała to wydarzenie. Wszystkie praktykantki otoczone 

opieką tak dyrektorki szkoły jak i nauczycielki języka niemieckiego E. Szczubiałkiewicz 

odwdzięczały się samymi pochwałami o organizacji pracy oraz podziwem wiedzy, taktu                      

i kultury polskich uczniów.  

  Drugim ważnym elementem przygotowania uczniów do pracy zawodowej były zajęcie 

praktyczne, które odbywały się jeden raz w tygodniu w wymiarze pięciu godzin na terenie 

zakładów pracy. W zależności od specjalności kształcenia kierowano uczniów na zajęcia 

praktyczne do placówek i instytucji, które spełniały i odpowiadały wymogom programowym 

kształcenia zawodowego. Uczniowie Technikum Hotelarskiego takie zajęcia odbywali                       

w hotelach, domach wczasowych czy pensjonatach. Technikum Żywienia Zbiorowego                        

i Gospodarstwa Domowego podejmowało współpracę z restauracjami i placówkami 

żywienia. Natomiast uczniowie Technikum Ekonomicznego odbywali zajęcia praktyczne                   

w przedsiębiorstwach, urzędach skarbowych czy bankach. Lista tych instytucji oraz zakładów, 

których uczniowie klas III i IV techników odbywali zajęcia praktyczne była pokaźna                               

i przeciętnie w każdym roku szkolnym wynosiła około 25 zakładów. Były to placówki 
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wymienione przy realizacji programu praktyk zawodowych. Jedynie ekonomiści zajęcia 

praktyczne odbywali w takich przedsiębiorstwach i instytucjach jak: Port Handlowy, MSR, 

PSS „Społem”, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta i Bank PKO SA. Liczba uczniów zajęć 

praktycznych w każdym roku szkolnym była różna. I tak w 2006/07 wyniosła 74, w 2008/09 – 

76, a w 2009/10 – 69 uczniów.  

       

    

                               Praktykantka z Niemiec z uczniami Zespołu Szkół 

Nadzór nad przebiegiem zajęć i realizacją programów sprawowali instruktorzy                     

w poszczególnych zakładach oraz Kierownik Szkolenia Praktycznego. W każdym roku 

szkolnym, tak na półrocze, jak i na zakończenie nauki, uczniowie byli oceniani za zdobytą 

wiedzę i umiejętności. Z uznaniem i satysfakcją należy podkreślić, że wiedza i umiejętności 

zdobywane na zajęciach praktycznych wyrażane ocenami w skali 6-stopniowej były 

zdecydowanie lepsza, niż oceny z wiedzy teoretycznej zdobywane w szkole. Średnia ocen 

zajęć praktycznych w roku szkolnym 2006/07 wyniosła – 5,0, w 2008/09 – 5,31, a w 2009/10 

– 5,26 – patrz tabela nr 32. Zapewne jest to efekt pracy kadry pedagogicznej, instruktorskiej, 

kierownika praktycznej nauki zawodu i w dużej mierze uczniów, którzy tym sposobem 

wyrażali swoją akceptację i zamiłowanie dla wybranego kierunku kształcenia.        

 Tak zajęcia praktyczne, jak i praktyki zawodowe – ze szczególnym uwzględnieniem 

programu nauczania – były każdego roku przedmiotem wnikliwej oceny przez Radę 

Pedagogiczną. Sprawozdanie z ich przebiegu przedkładała A. Kazana – Komarek. Opinie Rady 

były pozytywne, a oceny z praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, bardzo wysokie. Dobór 

zakładów pracy, w których uczniowie odbywali zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe 

spotykał się z aprobatą i uznaniem wszystkich członków Rady Pedagogicznej.           
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Głos Szczeciński,                        

            24 marca 2006 r. 

 

 

 

Ponad to uczniowie klas ostatnich technikum – do 2004 roku – mieli obowiązek 

złożenia egzaminu z przygotowania zawodowego, który warunkował ukończenie szkoły                      

i otrzymanie tytułu technika. Do egzaminu mógł przystąpić uczeń, który został dopuszczony 

przez Radę Pedagogiczną. Warunkiem dopuszczenia były pozytywne oceny z zajęć 

praktycznych, praktyki zawodowej oraz wszystkich przedmiotów nauczania. Egzamin                        

z przygotowania zawodowego składał się z dwóch części. W pierwszej uczniowie mieli 

obowiązek wykonania pracy dyplomowej, a w drugiej złożyć egzamin ustny (obronić pracę).  

  Tematy prac dyplomowych przygotowywali nauczyciele, a opiniowała je komisja 

przedmiotów zawodowych. Przedmiot wybrany przez uczniów, z którego wykonywali pracę 

dyplomową, zobowiązywał tego nauczyciela do opieki nad tymi uczniami. Do jego 

obowiązków należało udzielanie pomocy metodologicznej jak też końcowa ocena wykonanej 

pracy. Następnym etapem był ustny egzamin komisyjny, który najczęściej sprowadzał się do 

obrony wykonanej pracy. Na ostatnim egzaminie – tego typu w 2004 r.  w pionie klas LE, do 

którego przystąpiło 174 uczniów wystawiono: 1 ocenę celującą, 114 ocen bardzo dobrych,  

47 ocen dobrych i 12 ocen dostatecznych. Średnia ocen  z przygotowania zawodowego                                   

wyniosła 4,6.  

  Od 2005 r. w szkołach zawodowych był przeprowadzany egzamin potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe. Był to egzamin zewnętrzny, przeprowadzany przez Okręgową 

Komisję w Poznaniu. Do egzaminu mógł przystąpić każdy uczeń, który ukończył technikum. 

W pierwszym etapie – tego egzaminu – uczniowie rozwiązywali testy, które składały się                  

z 70 pytań – zagadnień. Aby zakwalifikować się do drugiego etapu uczeń musiał uzyskać 

przynajmniej 50% poprawnych odpowiedzi. W drugim etapie absolwent opracowywał 

konkretny projekt związany z jego kierunkiem nauki i aby uzyskać pozytywny wynik musiał 

osiągnąć 75% poprawnych odpowiedzi. Pomimo wysokich wymagań wszyscy absolwenci 

przystępowali do tego egzaminu.  
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            Tabela nr 32 

  Oceny końcoworoczne z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych16 

Zajęcia praktyczne Praktyki zawodowe Rok Specjalność 

Klasa Uczniów Śr. ocen Klasa Uczniów Śr. ocen 

- - - II 28 5,57 

III A 22 5,14 III A 22 5,54 

III B 13 5,53 III B 13 5,46 

- - - IV A 25 5,84 

TH 

- - - IV B 29 5,56 

III 18 4,38 III 18 5,44 TŻ 

IV 21 4,95 II 24 5,37 

TE - - - II 29 5,45 

 - - - III 29 5,69 

2007 

 - 74 5,0 - 217 5,56 

- - - II 27 5,63 

III A 20 5,3 III A 20 5,35 

III B 17 5,76 III B 17 5,53 

TH 

- - - IV 24 5,38 

- - - II 23 5,45 TŻ 

III 19 5,0 III 21 5,19 

IV 20 5,2 - - - 

- - - II A 16 5,88 

- - - II B 18 5,61 

TE 

- - - III 16 5,44 

2009 

 - 76 5,31 - 182 5,47 

- - - II 24 5,42 

III 30 5,36 III 30 5,3 

- - - IV A 17 5,82 

TH 

- - - IV B 17 5,76 

IV 18 5,16 II 17 5,16 TŻ 

III 21 5,19 III 22 5,45 

- - - II 7 5,57 TE 

- - - III 31 5,52 

2010 

 - 69 5,26 - 165 5,47 

 

6. Szkolne Schronisko Młodzieżowe  

  30 marca 1983 r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie podjęło decyzję                

o likwidacji Zasadniczej Szkoły Budowlanej przy ul. Gdyńskiej 26. Obiekt tej placówki wraz                    

z internatem przekazano Zespołowi Szkół Zawodowych nr 1, który pomieszczenia lekcyjne 

udostępnił Szkole Podstawowej nr 4, a internat został zamknięty bowiem podobna placówka 

                                                           

16
 Opracowano na podstawie arkuszy ocen. 
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przy ul. Niedziałkowskiego 2 dysponowała wolnymi miejscami. Początek lat 80-tych 

rozpoczynał trudny okres w życiu kraju, który objął też i oświatę, ale w tym przypadku 

zabrakło kuratorowi koncepcji, a władzom miasta stanowczości co do sposobu wykorzystania 

i zagospodarowania tak obiektu szkoły jak i internatu po byłej Szkole Budowlanej. Dopiero     

12 kwietnia 1985 r. kurator zdecydował, że w obiekcie szkolnym ponownie zostanie otwarta 

od 1 września 1985 r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa – Dokształcająca, w której młodociani 

pracownicy z terenu Pomorza Zachodniego będą realizować programy nauczania 

przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Na cele tej placówki ponownie otwarto 

internat przy ul. Gdyńskiej 26, w którym zakwaterowano kursantów. W latach 90-tych 

nastąpił kryzys szkolnictwa dokształcającego. Zakłady pracy ograniczały finansowanie                        

i kształcenie młodocianych pracowników. Zmniejszyła się tym samym liczba uczniów szkół 

zawodowych, a internaty odnotowały spadek chętnych do korzystania z ich usług.                             

To spowodowało połączenie internatu przy ul. Gdyńskiej 26 z internatem przy                                 

ul. Niedziałkowskiego 2. Tym razem władze oświatowe znalazły rozwiązanie jak 

zagospodarować internat przy ul. Gdyńskiej 26. Do tego czasu funkcjonowało w Świnoujściu 

Sezonowe Schronisko Młodzieżowe w obiektach szkolnych w okresie wakacyjnym. Cieszyło 

się ono ogromnym zainteresowaniem obozów wędrownych z całej Polski. Wychodząc na 

przeciw tym potrzebom Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie decyzją z dnia              

15 maja 1995 r. utworzyło Szkolne Schronisko Młodzieżowe zlokalizowane                                        

w dotychczasowym internacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Gdyńskiej 26.  

  Schronisko Młodzieżowe rozpoczęło działalność 15 czerwca 1995 r., a uroczyste jego 

otwarcie nastąpiło 26 października 1995 r. Na tę uroczystość zostali zaproszeni: Cz. Plewka – 

kurator oświaty, J. Tworek – wicekurator, W. Parulska – dyrektor wydziału wychowania,                 

E. Hankiewicz – wizytator, M. Szpecht – zarząd główny PTSM, E. Pal i E. Syrek – zarząd 

wojewódzki PTSM, K. Adranowski – prezydent Świnoujścia, S. Niśkiewicz – wiceprezydent,                 

B. Łukaszewska – naczelnik wydziału oświaty oraz dyrektorzy schronisk w Szczecinie:                    

M. Grodzikiewicz i M. Kropiowska.  

 
    Otwarcie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z udziałem prezydenta Świnoujścia             

K. Adranowskiego, wiceprezydenta S. Niśkiewicza i Dyrektora Wydziału Młodzieży 

Kuratorium W. Parulskiej 

 



 291 

 



 292 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe spełniało funkcję bazy noclegowej dla 

zorganizowanych grup młodzieży oraz indywidualnych turystów tak z kraju jak i z zagranicy. 

W okresie sezonu letniego obowiązywała zasada wcześniejszej rezerwacji, potwierdzona 

częściową odpłatnością. Schronisko dysponowało 140 miejscami noclegowymi w pokojach  

2-, 3-, 4-, 5-, 6-osobowych. Na parterze znajdowały się: gabinet kierownika, recepcja, 

kuchnia, dwie jadalnie, sala telewizyjna, toalety, łazienki i pokój 3 – osobowy. Na pierwszym 

piętrze: apartament 2 – osobowy, 17 pokoi hotelowych oraz łazienki. Na drugim piętrze 

podobnie jak na piętrze pierwszym. Środkom lokomocji autokarom czy samochodom 

osobowym gwarantowano parking na terenie posesji schroniska.  

  Tak rozpoczął się pierwszy etap funkcjonowania Schroniska, który trwał do 27 maja 

2004 roku. W tym czasie placówka podlegała Kuratorium Oświaty i Wychowania                              

w Szczecinie. Schroniskiem kierował dyrektor powoływany przez Kuratorium. Obowiązki 

dyrektora schroniska kolejno pełnili: 

   1. Barbara Kurpiowska 24.06.1995 – 31.08.1996 

   2. Zbigniew Jaśkiewicz 1.09.1996 – 31.08.1997 

   3. Henryk Fąfara 1.11.1997 – 19.01.2000 

   4. Stanisław Topol 1.02.2000 – 31.08.2005. 
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27 maja 2004 roku Rada Miasta Świnoujścia podjęła uchwałę w sprawie włączenia 

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego do Zespołu Szkół w Świnoujściu przy ul. Gdyńskiej 26.                            

W uzasadnieniu tej decyzji wiceprezydent R. Kowalski pisał: „9 listopada 1998 r. Kurator 

Oświaty w Szczecinie zrzekł się trwałego zarządu nad nieruchomością przy ul. Gdyńskiej 26 

na rzecz Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Kierownik Urzędu Rejonowego w Świnoujściu na 

tej podstawie i wniosku dyrektora ZSZ nr 1 orzekł wygaśnięcie sprawowanego przez 

Kuratorium Oświaty w Szczecinie trwałego zarządu nad nieruchomością przy ul. Gdyńskiej 26                                

i jednocześnie ustanowił trwały zarząd na rzecz ówczesnego ZSZ nr 1”. W dalszej części 

uzasadnienia: „Obiekt Schroniska, oprócz swojej dotychczasowej funkcji, będzie stanowił 

bazę dla praktyk uczniowskich zespołu w zawodach: hotelarz, technolog żywienia oraz 

ekonomista. W okresie roku szkolnego, gdy nie ma wielu chętnych osób do korzystania                          

z usług schroniska, na jego parterze można utworzyć gabinety przedmiotowe o profilu 

turystyczno – hotelarskim czy też do nauki języków obcych”17. 

  Tak więc od 1 września 2004 r. Schronisko stało się częścią składową Zespołu Szkół                   

i podlegało bezpośrednio dyrektorowi. Kierownika schroniska powoływał dyrektor szkoły i na 

bieżąco oceniał jego pracę. Od 1 września 2005 r. do 30 kwietnia 2007 r. funkcję tę pełnił 

Piotr Żółtowłos, a od maja 2007 r. do chwili obecnej Wioletta Bury. W roku szkolnym 

2010/11 w schronisku pracowało 6 etatowych pracowników i dwóch na części etatu. 

Najliczniejszą grupę tworzyli recepcjoniści: U. Gleba, D. Krerowicz, A. Srebnicka i L. Szafarz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe 

W ostatnich latach tak obiekt schroniska jak i jego baza przeszły gruntowną 

modernizację. Zostały wymalowane korytarze i pokoje, wymieniono wykładziny podłogowe, 

wykafelkowano łazienki, wyremontowano dwa apartamenty i wymieniono pościel oraz 

sprzęt kuchenny. Tym samym znacznie poprawił się standard warunków hotelowych,                         

                                                           

17
 Uchwała nr XXIV/203/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 27 maja 2004 r. 
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a sympatyczny stosunek pracowników schroniska spotkał się z uznaniem turystów                              

i miejscowej prasy. W 2010 r. schronisko otrzymało Srebrny Laur w Ogólnopolskim Konkursie 

Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych.  

 

 

                                                                  „Wyspiarz” z 10 czerwca 2008 roku 

 

                         



 

 

 

Refleksje i wspomnienia 

opracowała Ewa Brzozowska 
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Ewa Guzik – Olsza 

 

OJCIEC, NAUCZYCIEL, WYCHOWAWCA, DYREKTOR 

 

Mój ojciec, Zdzisław Guzik, urodził się w Sosnowcu 18 lutego 1920 roku. W 1938 r. 

ukończył Gimnazjum i zdał maturę, a w 1939 r. odbył kurs podchorążych w wojsku. Jako 19-

letni podchorąży zasilił szeregi żołnierzy zmobilizowanych do jednostek Wojska Polskiego we 

wrześniu 1939 roku. Po kapitulacji zdecydował, jak wielu patriotów, walczyć dalej                                

o Ojczyznę. W partyzanckich oddziałach Armii Krajowej w lasach Świętokrzyskich przeżywał 

czas wojny. 

Kiedy w 1945 r. nowy rząd PRL ogłosił ustawę amnestyjną dla partyzantów AK                             

i obowiązek powszechny składania broni, ujawnił się, po czym wstąpił do Ludowego Wojska 

Polskiego. Powędrował z wojskiem do Szczecina, a w 1946r. jako osadnik wojskowy osiedlił 

się we wsi Binowo koło Gryfina. Czuł się szczęśliwym w swoim domku pod lasem nad 

pięknym Jeziorem Binowskim. Sprowadził z Sosnowca swą młodą żonę i teściów. Rozpoczął 

się dla niego twórczy i owocny czas organizowania społecznego życia wsi. Ludzie przybywali                 

z różnych stron kraju i zajmowali opuszczone przez Niemców gospodarstwa. 

Jako kierownik wiejskiej szkoły podstawowej uczył dzieci i dorosłych. Wielu z nich nie 

umiało czytać ani pisać, toteż na wieczorowych zajęciach szkolnych kształcili swoje 

umiejętności. Organizował także spółdzielcze formy produkcji rolnej i hodowlanej, które 

umożliwiały wszystkim gospodarzom korzystanie z ubogiego parku maszynowego i materiału 

hodowlanego.  

Prospołeczna osobowość mojego ojca, jego optymizm życiowy, zaangażowanie                         

i entuzjazm zjednywały mu ludzi, którzy obdarzali go zaufaniem i chęcią współpracy na rzecz 

rozwoju całej wsi. We wsi powstało Przedszkole, sierociniec, a także obszerna świetlica,                    

w której organizowano zebrania i zabawy. 

W 1954r. przyjechał do Świnoujścia, żeby organizować w Powiecie Wolińskim sieć 

placówek szkolnictwa podstawowego. Pracował wówczas na stanowisku inspektora oświaty. 

Zatrudniał młodych nauczycieli przybyłych z różnych części kraju. Troszczył się nie tylko                    

o jakość ich pracy dydaktycznej, ale także o to jak radzą sobie w nowym miejscu 

zamieszkania i czy mają dobry kontakt z otaczającymi ich ludźmi. Pamiętam niedzielę,                     

w które ojciec zabierał mnie ze sobą i odwiedzał nauczycieli w wiejskich szkołach w powiecie, 

a także działający sierociniec w Wisełce. Pamiętam miłą i serdeczną atmosferę tych spotkań. 

W 1957r. ukończył Studium Nauczycielskie ze specjalnością dydaktyka matematyki. Trzy lata 

później – w 1960 roku rozpoczął naukę w zaocznym Studium Pedagogicznym na wydziale 

filozoficzno-historycznym Uniwersytetu w Poznaniu. W 1965 r. uzyskał dyplom magistra 

pedagogiki. Od 1963 roku pracował na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych                     

w Świnoujściu, a od 1967 Technikum Handlowego. 

Mój ojciec był pedagogiem – nauczycielem, wychowawcą i opiekunem uczniów, 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły. Realizował swoje powołanie życiowe. 

Jego wzorem była Szkoła Korczaka. Nie wyobrażał sobie, aby mógł w życiu robić coś innego. 



 298 

Lubił ludzi i szanował ich godność osobistą. Był wyrozumiałym i cierpliwym przełożonym. 

Miał niewzruszone zasady etyki zawodowej i zasady moralne, co przysparzało mu czasem 

kłopotów ze strony ambitnych aktywistów partyjnych. Chętnie sprawował funkcje społeczne, 

np. w Klubie NIT (Nauczyciela, Inżyniera i Technika), w Szkolnym Związku Sportowym,                    

w Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 1967r. otrzymał złotą odznakę ZNP, w 1969 r. – 

Srebrny Krzyż Zasługi. 

Był człowiekiem bardzo skromnym. Umiał dawać – robić coś dla innych, ale krępował  

się brać – prosić o coś dla siebie samego. Mówił nam: nie szata zdobi człowieka, ale to, co 

człowiek potrafi zrobić dla innych. 

Mój ojciec miał łagodne usposobienie i spokojny temperament. W domu nigdy się nie 

złościł i nie podnosił na nas głosu. Nawet, gdy był bardzo zmęczony, nie odmawiał pomocy 

przy lekcjach. Swoim opanowaniem wyciszał nasze emocje i pomagał przejść do 

racjonalnych, twórczych zachowań. Szanował bardzo dziadków – swoich teściów, którzy                    

z nami mieszkali i opiekowali się czwórką dzieci. Dziękował za wszystko codziennie i okazywał 

im swoją wdzięczność. To było takie znamienne w naszym domu, nauczył nas kochać babcię       

i dziadka, nauczył nas lubić ludzi starych.  Tak bardzo troszczył się o innych, że swojemu 

zdrowiu fizycznemu nie poświęcał należytej uwagi. Nie skarżył się, nie odwiedzał lekarzy.                  

W wieku 52 lat umarł niespodziewanie na skutek udaru mózgu, stało się to 20 lipca 1972 

roku. 
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Krzysztof Uniejewski 

 

KAZIMIERZ CHLEBOWSKI JAKIEGO ZNAŁEM I PAMIĘTAM 

Non omnis moriar 

 

Urodził się 13.01.1936 roku w Pyzdrach w Wielkopolsce. Po ukończeniu 

Państwowego Liceum Pedagogicznego podjął w 1954 roku pracę nauczyciela, przewodnika 

harcerskiego w Szkole Ćwiczeń w Kaliszu. W latach 1956-1962 studiował matematykę na 

Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał tytuł magistra matematyki.                   

W roku 1962 przyjechał do Świnoujścia i podjął pracę jako nauczyciel matematyki                               

w Technikum Handlowym. Od 1 stycznia 1968 roku do 31 sierpnia 1975 pełnił obowiązki 

Dyrektora Technikum Zawodowego dla Pracujących w Świnoujściu. Pierwszego września 

1975 roku powstał Zespół Szkół Zawodowych nr1 i Technikum Zawodowe dla Pracujących 

włączono do Zespołu, a Kazimierz Chlebowski jako dotychczasowy dyrektor został 

kierownikiem Wydziału dla Pracujących. W roku 1982 został zastępcą dyrektora Zespołu 

Szkół Zawodowych nr1, a od 1 września 1990 roku powołano go na stanowisko dyrektora tej 

szkoły. Z dniem 31.08.1991 roku przeszedł na emeryturę. Już jako emerytowany nauczyciel 

przyjął obowiązki dyrektora Liceum Katolickiego w Świnoujściu. Zmarł 02.03.2002 roku. 

W czasach, kiedy był dyrektorem Technikum Zawodowego dla Pracujących nastąpił 

znaczący rozwój tej szkoły. Kiedy obejmował obowiązki, szkoła liczyła 13 oddziałów i 373 

słuchaczy, a kiedy odchodził ze stanowiska w Technikum było 21 oddziałów i 646 słuchaczy. 

Wspólnie z kadrą nauczycielską zorganizował i wyposażył gabinety specjalistyczne: 

mechaniczny, elektryczny, budowlany oraz salę audiowizualną. Wzorowo organizował pracę 

z zakładem opiekuńczym PSS ,,Społem”, który ufundował szkole sztandar na dziesięciolecie 

jej istnienia.  

Jako nauczyciel matematyki uzyskiwał szczególnie wyróżniające oceny pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. Uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani do egzaminu 

dojrzałości i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. W 1974 roku otrzymał nagrodę 

Ministra Oświaty i Wychowania. W uznaniu zasług odznaczony został w roku 1977 Złotym 

Krzyżem Zasługi, a w 1987r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Za szczególne 

osiągnięcia w pracy zawodowej otrzymał w 1986 r. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej,                  

a w 1989r. nagrodę organu bezpośrednio nadzorującego.  

Jako wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 od 1982 roku dbał o doskonalenie 

bazy dydaktycznej poprzez współpracę z zakładami pracy i ,,Cezasem”. Współuczestniczył                     

w tworzeniu i modernizacji gabinetów: rachunkowości, ekonomiki, mechanizacji prac 

obrachunkowych i technologii. Systematycznie hospitował pracę nauczycieli udzielając im 

wszechstronnego i wyczerpującego instruktażu. Na Radzie Pedagogicznej przedkładał 

wnioski i uwagi pohospitacyjne. W każdym roku oceniał stopień realizacji programów 

nauczania, a w pracy Zespołu Kierowniczego wyróżniał się twórczym i krytycznym 

spojrzeniem na działalność szkoły. Chętnie podejmował prace społeczne na terenie szkoły. 

Przez kilka lat był przewodniczącym Komisji Likwidacyjnej. Należał do ZNP. W ramach 
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doskonalenia zawodowego ukończył w 1978 roku studia podyplomowe, a w 1985 roku 

zdobył drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.  

Lubił swój wykładany przedmiot. Matematyka w jego wydaniu stawała się jedynie 

środkiem, za pomocą którego realizował swoje posłannictwo uczenia słuchaczy ścisłego                      

i logicznego myślenia, precyzyjnego wyrażania swoich myśli, tolerancji dla mniej zdolnych, 

optymistycznego spojrzenia na rzeczywistość i przyszłość. Kształtował więc w swoich 

uczniach wartości ponadczasowe i nieprzemijające, a jednocześnie niezbędne w życiu, 

niezależnie od tego, w jakich warunkach będą funkcjonować. Być może dlatego pozostał na 

długo w sercu każdego z nas. Sposób jego myślenia, optymizm, życzliwość wobec drugiego 

człowieka dla każdego z nas stawały się wzorem godnym naśladowania. Był pogodnym, 

otwartym na wszystkie problemy młodych ludzi, umiał stworzyć sprzyjający klimat na 

trudnych lekcjach matematyki. To dzięki Niemu matematyka stawała się łatwą. Wymagający 

i sprawiedliwy, potrafił rozładowywać wszelkie napięcia przed klasówką i w czasie 

egzaminów. Nigdy nie budował barier między sobą  a uczniami. Zawsze był wrażliwy na 

wszystkie problemy uczniów i nauczycieli. Był postacią popularną i bardzo lubianą, 

człowiekiem dobrego serca i dużej wrażliwości. Wymagał dużo od siebie i innych                                 

i jednocześnie konsekwentnie to realizował. Pozostał w naszej pamięci jako szanowany 

pedagog, wychowawca, dyrektor i przyjaciel.  
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Witold Rusakiewicz 

MÓJ UDZIAŁ W ORGANIZACJI OŚWIATY ZAWODOWEJ W ŚWINOUJSCIU 

 

„Ten, kto nie szanuje i nie ceni przeszłości,  

nie jest godzien szacunku ani prawa do przyszłości” 

                                                                                                                            Józef Piłsudski 

Wyspa Uznam została wyzwolona 5 marca 1945 roku. Dziesiątą część wyspy 

otrzymała Polska. Dopiero 6 października 1945 roku dowództwo wojsk radzieckich 

przekazało Świnoujście polskim władzom cywilnym. Zatrzymało jednak całą dzielnicę 

nadmorską i port. Tak więc mieszkańcy Świnoujścia nie mieli dostępu do Bałtyku. Wszystkie 

tereny użytkowane przez wojska radzieckie zostały ogrodzone wysokimi parkanami. Do dziś 

fragmenty takiego, ale murowanego ogrodzenia można zobaczyć przy ulicy Wyspiańskiego. 

 

Ogrodzenie bazy radzieckiej 

 

Dzielnicę nadmorską jeszcze w końcu lat 50 – tych od miasta oddzielał drewniany płot. 

 W październiku 1945 roku liczba ludności (bez rodzin radzieckich i wojska)  

w powiecie Wolin wynosiła: 

− Polaków 537 – 5, 2 % 

− Niemców 9 710 – 94, 8 % 

W 1946 roku liczba Polaków w Świnoujściu wynosiła już 5 771 osób. W 1947 małą część 

portu władze wojsk radzieckich przekazały cywilnym władzom polskim. 



 302 

 Tak jak w całym kraju zaczął się okres powojennej odbudowy, także i odbudowy 

Świnoujścia. Porządkowanie i odbudowa Świnoujścia utrudnione były militarną funkcją 

miasta. Oficerowie radzieccy do dzielnicy nadmorskiej masowo sprowadzali z głębi ZSRR 

swoje rodziny. W Świnoujściu nastąpiła korekta granicy, bo okazało się, że ujęcie wody 

zostało po stronie niemieckiej, w radzieckiej strefie okupacyjnej. Stację pomp i zbiorniki 

retencyjne wojska radzieckie przekazały polskim władzom cywilnym dopiero 10 czerwca 

1951 roku.  

 Niestety, zaostrzająca się sytuacja międzynarodowa spowodowała zwiększenie                   

w Świnoujściu liczby wojska radzieckiego i jego okrętów w porcie. Następuje w Świnoujściu 

pogłębiający się regres gospodarczy. Wprowadzono dotkliwe ograniczenia wjazdu do 

Świnoujścia. Obostrzono warunki zamieszkania w strefie przygranicznej. W grudniu 1953 

roku zamknięto linię promową Świnoujście – Göteborg. Nastał szczególnie trudny okres dla 

polskiego Świnoujścia, głównie leżącego na wyspie Uznam. Zmniejszyła się liczba polskich 

mieszkańców, w 1950 roku liczba Polaków w Świnoujściu spadła do 5 441 osób.  

 W Świnoujściu powstało Przedsiębiorstwo Rozbiórkowe, które rozebrało całe 

kwartały miasta. Rozebrano też między innymi nieczynny kościół ewangelicki przy ulicy  

Bohaterów Stalingradu (obecnie Józefa Piłsudskiego). Byłem w tym kościele i widziałem 

otwór w dachu po niewypale bomby z alianckich nalotów w dniu 12 marca 1945 roku. Dzięki 

temu, że Przedsiębiorstwo Rozbiórkowe nie miało odpowiedniego sprzętu, uratowała się 

wieża kościoła, która dzisiaj stanowi atrakcyjny obiekt turystyczny. Odzyskaną z rozbiórek 

cegłę wywożono najpierw do odbudowy Wrocławia a później do odbudowy Warszawy. 

    
                                        Budynek dawnego Ośrodka Szkolenia (obecnie) 

Należy przypomnieć, że w części Świnoujścia położonego w dzielnicy Warszów na 

wyspie Wolin kończyła się już budowa kombinatu rybackiego „Odra”. Dla potrzeb tego 
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przedsiębiorstwa na Warszowie zbudowano duże osiedle mieszkaniowe, dwa duże hotele 

robotnicze, mechaniczną piekarnię, Dom Kultury oraz obiekty straży pożarnej. W dostępniej 

części portu od strony Warszowa zbudowano Bazę Odlichtunku Statków (B.O.S.).  

Wiele różnych podmiotów przetrwało, kontynuując swoje zadania a wśród nich także 

Ośrodek Szkolenia Centralnego Zarządu Rybołówstwa Morskiego Ministerstwa Żeglugi                       

w Świnoujściu mieszczący się przy Placu Słowiańskim 3. Ośrodkiem tym kierowałem od 27 

marca 1954 do 31 stycznia 1960 roku. 

Ośrodek Szkolenia, w systemie kursów przygotowywał kadry dla rozwijających się                  

w kraju przedsiębiorstw rybołówstwa dalekomorskiego. Głównie dla przedsiębiorstw 

państwowych takich jak: Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich 

„Odra”, Świnoujście; „Dalmor”, Gdynia; „Arka”, Gdynia; „Barka”, Kołobrzeg; „Szkumer”, 

Władysławowo i inne. 

Trawlery tych przedsiębiorstw poławiały ryby na Morzu Północnym, na północnym                                     

i południowym Atlantyku, na północnym i zachodnim Pacyfiku z dużym powodzeniem. 

Przedsiębiorstwa te kierowały do Ośrodka swoich pracowników w celu przyuczenia ich do 

wykwalifikowanej pracy na statkach rybackich na różnych stanowiskach.  

Liczba słuchaczy kursów zwiększała się w okresach zimowych, a więc w czasie 

pozapołowowym. Kombinat „Odra” i całe społeczeństwo przeżyło ogromny dramat. 19 maja 

1955 roku na Morzu Północnym zatonęła m/t „Czubatka” (SWI 110) wraz z całą załogą. 

Zginęli wszyscy. Rok później, w październiku 1956 roku zatonęła m/t „Cyranka”. Zginęło 

wtedy 12 członków załogi, uratowało się 6 osób. Wśród tych tragicznie zmarłych, byli też 

absolwenci kursów ukończonych w Ośrodku Szkolenia. 

 
Słuchacze kursu mechaników parowych z 1956 roku 
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Słuchacze kolejnych kursów 

 

 

  

 

  

Po 

tragedii „Cyranki” decyzją Komisji Rządowej eksploatacja tego typu statków została 

zawieszona do czasu przeprowadzenia niezbędnych poprawek w ich stateczności. Po latach, 

w 50 rocznicę, na placu Rybaka w Świnoujściu, mieszkańcy miasta umieścili piękną 

wzruszającą tablicę „Morze jest słone od potu rybaków i łez wdów po nich”. Wcześniej 

miasto ufundowało też tablicę pamiątkową „Tym, którzy nie powrócili z morza”. Poeta                           

i pisarz amerykański Ralph Waldo Emerson mówił: „Morze obmywające równik i bieguny, 

ofiarowuje swoją groźną pomoc, potęgę i władanie tą potęgą. (…) ”Strzeż się mnie” mówi (…) 

„lecz jeśli potrafisz mnie posiąść, ja stanowię klucz do wszystkich lądów”. 

 Na Morzu Północnym statki rybackie „Odry” ze Świnoujścia łowiły rybę przekazując 

na statek bazę. W tym przypadku kuter rybacki „Cietrzew” przycumował do „Morskiej Woli”. 

Kiedy na kutrze pozostało czterech marynarzy jego szyper (kapitan) powiedział: „cumy 

zostały rzucone i wzięliśmy kurs w kierunku wybrzeży angielskich”. Był to zryw wolnościowy 

tych marynarzy. Proces sądowy trwał dwa dni – 6 i 7 października 1955 roku. Był to typowy 
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proces pokazowy, urządzony w Sali kinowej Domu Kultury w Świnoujściu na Warszowie. Jako 

widownię przez te dwa dni stanowili prawie wszyscy słuchacze kursów odbywających się                        

w Ośrodku Szkolenia. Zachęcam do przeczytania książkę Pana Tomasza Krzysztofa Dziwota 

„Usiąść w cieniu”. Czytając książkę poznamy nazwiska, wyrok sądu oraz stosunki i klimat 

panujący w tych latach na polskich statkach rybackich. Dowiemy się jak potoczyły się losy 

skazanych. 

Ośrodek zatrudniał bardzo dobrych wykładowców, głównie pracowników Morskiego 

Instytutu Rybackiego w Świnoujściu: 

− małżeństwo Państwa dr Krystyna Wiktor i dr Józef Wiktor (dyrektor). Po przeniesieniu 

ich do Instytutu w Gdyni oboje uzyskali habilitację i profesurę; 

− Pani mgr Anna Wesołowska, później dr i wieloletni dyrektor Instytutu; 

− Kapitan Portu w Świnoujściu Pan Jan Wiśniewski; 

− Pan Mieczysław Popiołek, kapitan jednostki „Szkwał” z ratownictwa okrętowego; 

− Właściciel kutra rybackiego Pan Władysław Januszyński; 

− Kolejni dowódcy Straży Pożarnej w Świnoujściu – Warszowie; 

− Kaszub, wiedział wszystko o sieciach rybackich, niestety nazwisk nie pamiętam. 

Ocenę merytoryczną pracy Ośrodka Szkolenia wydała  Państwowa Komisja Egzaminacyjna.                        

W okresie letnim Ośrodek przeprowadzał kursy jednostek z poza Resortu Żeglugi.  
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Ośrodek posiadał dobrze wyposażoną kuchnię i przytulną jadalnię, wtedy mówiono 

stołówkę. Mistrzem kulinarnym była Pani Emilia Sidorowicz. Dzięki jej talentowi, 

pracowitości i ogromnej życzliwości rosła liczba żywionych. 

Słuchacze kursów otrzymywali bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie. Ze stołówki 

odpłatnie korzystali pracownicy Morskiego Instytutu Rybackiego w Świnoujściu, Miejskiej               

i Powiatowej Rady Narodowej. Zwracam uwagę, że nie pracownicy Urzędu Miejskiego                     

i Starostwa, bowiem w Polsce od 1950 roku obowiązywał już jednolity system organów 

władzy ludowej. Przyjęto już ustrój obowiązujący w ZSRR. 

O środki finansowe (duże) trzeba było walczyć 

w Ministerstwie Żeglugi. Obrońcą naszych interesów 

w Resorcie był Pan B. Banach – dyrektor 

Departamentu Kadr i Szkolenia. 

W kraju narastał opór wobec władzy. W 1956 

roku wybuchła pierwsza polska rewolucja. Robotnicy 

Żerania w Warszawie i Cegielskiego w Poznaniu wyszli 

na ulice domagając się chleba i wolności. Padły 

pierwsze ofiary śmiertelne. 

Ogromną rolę w Warszawie odegrał Pan 

Lechosław Goździk – pierwszy sekretarz komitetu 

zakładowego PZPR na Żeraniu. Według 

Modzelewskiego i Kuronia to załoga Żerania                           

B. Banach i W. Rusakiewicz                    i Cegielskiego spowodowały, że I sekretarzem KC PZPR          

                                                                      został Władysław Gomułka. 
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W Moskwie z udziałem Władysława Gomułki zapadła decyzja między innymi 

dotycząca przekazania Polsce okupowanej dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu. Aby to 

nastąpiło wybudowaliśmy najpierw ponad 600 mieszkań na małym osiedlu przy ul. Reja                     

i ul. Narutowicza oraz cztery duże budynki przy ul. Rybaki. Do tych nowych budynków 

przekwaterowane polskie rodziny z osiedla Wojska Polskiego i z kilku budynków przy ulicach 

Moniuszki i Matejki. Do zwolnionych mieszkań przeprowadzono rodziny rosyjskie z dzielnicy 

nadmorskiej. Wojsko Radzieckie z wydm (stanowiska artyleryjskie) przeniesiono do koszar 

przy ul. Wojska Polskiego i innych obiektów w mieście. 

Władze miasta sukcesywnie przejmowały od Rosjan obiekty i tereny w dzielnicy 

nadmorskiej. Polskie Świnoujście odzyskiwało dostęp do Bałtyku. Przejmowane budynki były 

kompletnie zdewastowane. Dziwnym trafem spłonął nowoczesny, wybudowany przez 

Niemców w 1936 roku Dom Zdrojowy, użytkowany przez Rosjan jako szpital. 

 

 

 

 

Spalony Dom 

Zdrojowy 
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Zdrojowy 
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Widziałem ten Dom Zdrojowy. Jak to się stało, że dostałem się do zabarykadowanej 

wówczas dzielnicy nadmorskiej? Ano tak. W Ośrodku Szkolenia, na stanowisku głównej 

księgowej, pracowała Pani Zofia Kańkowska, a jej mąż Pan Komandor por. Stanisław 

Kańkowski w 1956r przejął dowództwo polskiej bazy wojskowej od komandora Gusiewa. 

Pan Kańkowski w godzinach pracy robiąc niespodziankę, zabrał z Ośrodka żonę, jej 

szefa i otwartym gazikiem wjechaliśmy do dzielnicy nadmorskiej na koncert Zespołu Pieśni                      

i Tańca. Występ zespołu odbył się w muszli koncertowej dla rodzin rosyjskich bez udziału 

wojska. Wtedy właśnie widziałem Dom Zdrojowy, który usytuowany był naprzeciw muszli 

koncertowej. 

Los Pana Stanisława Kańkowskiego potoczył się dramatycznie. Otóż maleńki oddział 

marynarzy na najniższym szczeblu dowodzenia z chęci zysku wykopał kabel telefoniczny. 

Okazało się, że przez to zerwano łączność Bazy Radzieckiej w Świnoujściu z dowództwem                     

w ZSRR. Aresztowano go i osadzono na 3 miesiące w więzieniu na Kaszubskiej w Szczecinie. 

Po wypuszczeniu zdegradowano o jeden stopień i przeniesiono do Gdańska-Wrzeszcza. 

Natomiast Pan Fiodor Gusiew, oficer radziecki, jako dowódca polskiej bazy marynarki 

wojennej w Świnoujściu chlubnie zapisał się w dziejach świnoujskiego sportu. Wybudował 

bowiem stadion piłkarski (przy amfiteatrze). Nikt by tego nie dokonał, bo nie pozwolono by 

wyciąć drzewa w dzisiejszym Parku Zdrojowym i to z tak dużej powierzchni. 

Zachęcam  młodzież do odwiedzenia „Izby Pamięci”, znajdującej się w Klubie 

Garnizonowym przy ul. Słowackiego róg Piłsudzkiego. W „Izbie Pamięci” można obejrzeć 

galerię kolejnych dowódców oraz poznać historię…, aż do czasów powstania 8 Flotylli 

Marynarki Wojennej w Świnoujściu. 

Przejmowane od wojsk radzieckich obiekty, miasto wydzierżawiało kopalniom, hutom 

i bogatym firmom z głębi kraju. Najemcy prześcigali się w odbudowie. Po spalonym Domu 

Zdrojowym przejęto tylko teren. 

Rok 1958 stanowi dla Świnoujścia przełom. Rada Ministrów podjęła Uchwały: 

• Nr 152 z dnia 14 maja 1958 roku w sprawie odbudowy miasta Świnoujścia 

• Nr 230/59 z dnia 1 czerwca 1959 roku w sprawie kierunków rozwoju i środków 

związanych  z odbudową i rozbudową miasta Świnoujścia w latach 1959 – 1965. 

Uchwała określiła następujące funkcje miasta: 

− Świnoujście jako uzdrowisko; 

− Świnoujście jako baza turystyczno – wczasowa; 

− Świnoujście jako baza rybołówstwa morskiego, port schronieni owy i awanport 

Szczecin; 

− Świnoujście jako ośrodek usługowo – produkcyjny dla ludności miasta i okolic. 

 Nastąpił boom gospodarczy. Wszechstronny rozwój miasta gwałtownie potrzebował 

fachowców. Teraz dopiero zaistniały warunki i potrzeby powstania między innymi i szkół 
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zawodowych. Realizacja powyższych uchwał powodowała wszechstronny rozwój miasta. 

Miałem szczęście, że w najbardziej burzliwym okresie gospodarczego rozwoju miasta 

uczestniczyłem także jako radny. Pracowałem w Komisji Finansów, Budżetu oraz Planu.  

Podmioty, nie tylko gospodarcze, gwałtownie potrzebowały fachowców. Teraz 

dopiero stworzono w Świnoujściu warunki do powstania Jubilatki i innych szkół. Minister 

Żeglugi, Zarządzeniem Nr 45 z 25 kwietnia 1960r., w oparciu o istniejący Ośrodek Szkolenia, 

powołał Zasadniczą Szkołę Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu.   

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOŁA BUDOWLANA – SZKOŁY BUDOWLANE W ŚWINOUJŚCIU 

Rozwijające się Świnoujście gwałtownie potrzebowało fachowców, najpilniej branży 

budowlanej. Dlatego 1 września 1962r. powstała Zasadnicza Szkoła Budowlana 

Szczecińskiego Zjednoczenia Budownictwa w Świnoujściu. Powstała szkoła dla młodzieży                  

w 3-letnim cyklu nauczania. Młodzież przez 3 dni uczyła się teorii zawodu w szkole, a 3 dni                     

w ramach praktycznej nauki zawodu na budowach. 

Organizatorem tej szkoły był Pan mgr inż. Joachim Macioszek. W roku szkolnym 

1962/1963 szkoła mieściła się w domu wczasowym „Czekoladka”, a kilka miesięcy później                              

w domu wczasowym „Jaś”. Były to niewielkie budynki w dzielnicy nadmorskiej, które miasto 

przejęło od armii radzieckiej. Miasto wydzierżawiło te obiekty Szczecińskiemu 

Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego. 

W 1962 r. naukę rozpoczęło w pierwszych klasach 62 uczniów. Praktyczną naukę 

zawodu uczniowie odbywali na budowach Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa 

Miejskiego Nr 1 w Szczecinie Oddział w Świnoujściu. Młodzi uczniowie mieli poważne 

ograniczenia w pracy na budowach. Inspekcja Pracy ograniczała młodocianym uczniom 

wymiar czasu pracy, pracę na wysokości, podnoszenie ciężaru i inne ograniczenia np. 

zdrowotne. 
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                 D.W. „Czekoladka”                                                               D.W. „Jaś” 

Równolegle do szkoły młodzieżowej powstała też Zasadnicza Szkoła Budowlana dla 

Pracujących Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego Nr 1 w Świnoujściu               

z 2-letnim cyklem nauczania: 2 dni w tygodniu w szkole, 4 dni na budowach. 

 

  

 

 

 

 

 

Wcześniej powstał Ochotniczy Hufiec Pracy w Świnoujściu, który junaków zatrudniał 

do pracy na budowach Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego Nr 1                 

w Świnoujściu, przyuczając do zawodów budowlanych. Hufiec liczył ponad 100 osób.                         

Z Hufcem ty byłem związany, dbając wręcz walcząc aby dorośli mężczyźni uzupełniali 

wykształcenie w zakresie szkoły podstawowej. Dzięki pomocy Szkoły podstawowej przy               

ul. Narutowicza junacy uzupełniali wykształcenie i przechodzili do Zasadniczej Szkoły 

Budowlanej dla Pracujących. Ochotniczy Hufiec Pracy w Świnoujściu wygasał aż do 

zlikwidowania. Wcześniej OHP a później także i Szkoła Budowlana dla Pracujących mieściła 

się w ośrodku wczasowym „Grodek” przy ul. Chrobrego w dzielnicy nadmorskiej. Nazwa 

Grodek powstała po armii radzieckiej „Garadok”. 
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Z uwagi na pilną potrzebę przystosowania tych obiektów na Ośrodek Wczasowy 

SPBM Nr 1 szkołę przeniesiono do zwalnianego przez armię radziecką obiektu dzisiejszego 

Sądu. Funkcjonowaliśmy tam remontując poszczególne pomieszczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Budynek szkolny przy ul. Boh. Stalingradu i budynek przy ul. Gdyńskiej 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących, a wcześniej junacy z OHP, 

w ramach praktycznej nauki zawodu, kończyli budowę hotelu przy ul. Gdyńskiej nr 26 (dzisiaj 

hotel „Bryza”).  Z dniem 1 sierpnia 1963 roku nastąpiło połączenie tych dwóch szkół. 

Młodzież, już pod szyldem Zasadniczej Szkoły Budowlanej Szczecińskiego 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego Nr 1 w Świnoujściu, spotkała się w nowym 

budynku przy ul. Gdyńskiej nr 26. Zwolniliśmy więc domki wczasowe „Czekoladka” i „Jaś” 

oraz budynek przyszłego Sądu. Zasadnicza Szkoła Budowlana prowadziła klasy młodzieżowe       

i klasy dla dorosłych. Kierownikiem internatu pozostał Pan Leon Szczuraszek, z dawnej szkoły 

młodzieżowej. Zastępcą Dyrektora do spraw praktycznej nauki zawodu został Pan Tadeusz 
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Falgier. Pan Leon Szczuraszek po Studium Nauczycielskim z czasów II RP, Pan Tadeusz Falgier 

były podoficer z wojska, także z czasów II RP – technik budowlany z uprawnieniami. Obaj 

Panowie ogromnie pracowici i wymagający od uczniów dyscypliny. 

 

Młodzież, już pod szyldem Zasadniczej Szkoły Budowlanej Szczecińskiego 

Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego Nr 1 w Świnoujściu, spotkała się w nowym 

budynku przy ul. Gdyńskiej nr 26. Zwolniliśmy więc domki wczasowe „Czekoladka” i „Jaś” 

oraz budynek przyszłego Sądu. Zasadnicza Szkoła Budowlana prowadziła klasy młodzieżowe      

i klasy dla dorosłych. Kierownikiem internatu pozostał Pan Leon Szczuraszek, z dawnej szkoły 

młodzieżowej. Zastępcą Dyrektora do spraw praktycznej nauki zawodu został Pan Tadeusz 

Falgier. Pan Leon Szczuraszek po Studium Nauczycielskim z czasów II RP, Pan Tadeusz Falgier 

były podoficer z wojska, także z czasów II RP – technik budowlany z uprawnieniami. Obaj 

Panowie ogromnie pracowici i wymagający od uczniów dyscypliny. 

Jako szef, bardzo Ich ceniłem. 

Szczęśliwie złożyło się, że z nakazem pracy na budowy w Świnoujściu zostali 

skierowani: 

• Pan mgr inż. Antoni Stryczyński 

• Pan mgr inż. Bogdan Jędrzejewski 

• Pan mgr inż. Józef Dobke. 

Tych absolwentów wyższych uczelni zatrudniliśmy natychmiast także i w szkole, 

zwiększając grono nauczycieli o kolejne grono ludzi o wysokich kwalifikacjach. 

Hotel „Bryza” stwarzał uczniom znacznie lepsze niż dotychczas warunki 

zakwaterowania i wyżywienia. Hotel posiadał dobrze wyposażoną kuchnię i stołówkę. 

Kierownik internatu wraz z wychowawcami mieli także ułatwioną, w nowych warunkach, 

pracę wychowawczą. Niestety dydaktyczna część szkoły miała ogromne utrudnienia. Lekcje 

odbywały się w świetlicy, stołówce i łączonych pokojach hotelowych. Rada Pedagogiczna 
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domagała się od dyrekcji szkoły lepszych warunków nauczania. Szukaliśmy rozwiązania. Obok 

siedziby szkoły znajdował się duży ogród leśniczego. W tamtym czasie w Polsce plany 

gospodarcze realizowano w cyklach 5-letnich. W inwestycjach obowiązywała zasada, że 

niedokonane zadanie inwestycyjne w upływającej pięciolatce, wchodziło automatycznie do 

następnego planu pięcioletniego. Przy braku zgody leśniczego, weszliśmy do tego ogrodu i na 

moje ryzykowne polecenie rozpoczęliśmy budowę nowej szkoły wraz z internatem. 

Spowodowałem karczemną awanturę, głównie we władzach politycznych. Na moje szczęście 

na budowę przyjechał ówczesny Przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej Pan Juliusz 

Markiewicz. Zobaczył jak uczniowie z ustawionych betoniarek, taczkami wożą beton                             

i wylewają fundamenty pod przyszłą szkołę i internat. Popatrzył, pokręcił głową i powiedział: 

„W Polsce najtrudniej inwestycję zacząć, ale skoro już wlazłeś do cudzego ogrodu… to buduj, 

bo jest pilnie potrzebna. Zrobię wszystko, żeby Ci włos z głowy nie spadł”. Leśniczemu 

(okazało się, że bardzo życzliwy człowiek) wypłaciliśmy odszkodowanie za każde drzewko i za 

każdą główkę kapusty. Młodzież pod kierownictwem Pana T. Falgiera – Zastępcy do spraw 

praktycznej nauki zawodu, na kilku zmianach, zwiększała przerób na budowie. 

Zaawansowanie robót na budowie dało podstawę do kontynuowania budowy w kolejnym 

planie 5-letnim. To zabezpieczyło środki finansowe. 

Odnośnie moich włosów, to sukcesywnie wypadały, ale z tytułu tej budowy faktycznie 

żaden włos mi nie wypadł. Pan Julian Markiewicz to człowiek, który zasłużył na chwałę za 

rozwój całego powiatu. 

 

 

Julian Markiewicz przewodniczący Prezydium  Powiatowej 

Rady Narodowej w Świnoujściu  w latach   1955 – 1969 

 

      . 

 

W województwie nastąpiła reorganizacja przedsiębiorstw budowlanych. Duży oddział 

(zespół) budowlany w Świnoujściu, najpierw był częścią składową SPBM Nr 1 w Szczecinie, 

później SPBO Nr 1 w Szczecinie, jeszcze później SPBO Nr 3 w Szczecinie. W końcu w oparciu   

o potencjał budowlany miejscowego oddziału powstało Nadmorskie Przedsiębiorstwo 

Budowlane w Świnoujściu z siedzibą w domu wczasowym „Korab” w dzielnicy nadmorskiej, 

później przy  ul. Grunwaldzkiej nr 54. Pierwszym dyrektorem został Pan Władysław Świątek – 

technik budowlany z uprawnieniami. Szkołę zintegrowano z przedsiębiorstwem i nosiła 

nazwę: Zasadnicza Szkoła Budowlana Nadmorskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego                        

w Świnoujściu ul. Gdyńska 26.  
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Dyrektor Władysław Świątek (z lewej) 

 

Dyrektor W. Świątek to zwolennik szybkiego dokończenia budowy naszej szkoły                      

z internatem, potrzebował bowiem miejsca w hotelu do zakwaterowania robotników 

zwerbowanych do pracy w przedsiębiorstwie. Szkoła szybko rosła i szybko rósł internat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace uczniów przy budowie szkoły i internatu przy ul. Gdyńskiej 26 
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Zagospodarowywanie terenu 

 

Budowana szkoła i internat 

Nadmorskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Świnoujściu swoim rejonem działania 

objęło obszar aż po Nowogard i Gryfice. Wkrótce celem zwiększenia potencjału 

przerobowego przedsiębiorstwa powołaliśmy samodzielną Filię Zasadniczej Szkoły 

Budowlanej w Gryficach. Pan Zbigniew Wesołowski został zastępcą dyrektora do spraw filii  

w Gryficach. Szkoła czynnie uczestniczyła w rozwoju Przedsiębiorstwa. 
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Dyrektor Szkoły i Pan Woźny, który woła:  

                                                                                           „Boże,  ile jeszcze roboty!”                                                    

                                                                                

Zbudowaliśmy Szkołę i Internat i przenieśliśmy tam młodzież. Była to ostatnia 

przeprowadzka. Hotel przekazaliśmy przedsiębiorstwu. Kuchnia i stołówka w hotelu 

pozostała pod nadzorem szkoły. Wreszcie nauczyciele w normalnych warunkach rozwinęli 

swoją działalność i przy izbach lekcyjnych tworzyli gabinety gromadząc w nich pomoce 

naukowe. Rozpoczęła się normalna, codzienna praca szkoły, już w normalnych warunkach. 

Rada Pedagogiczna szkoły nareszcie zadowolona.  Kilka przykładów tej normalności: 

          Lekcje w klasie I ZSB w Świnoujściu ( z lewej zajęcia prowadzone przez T. Falgier) 
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 Mgr inż. A. Stryczyński wśród                                    Inż. W. Lilpop rozdaje                         

        instruktorów praktycznej nauki zawodu                           świadectwa swojej klasie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dyrektor W. Świątek wręcza dyplomy i nagrody najlepszym 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część grona pedagogicznego z uczniami 
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Dyrektor Ekonomiczny wręcza dyplomy kolejnym uczniom 

 

Kierownik Internatu  L. Szczuraszek wśród wychowanków po otrzymaniu 

 przez nich świadectw szkolnych 

Młodzieżowa Rada Internatu także zadowolona, bowiem spełnione zostały warunki 

lokalowe, także i w szkole. A oto kilka danych dotyczących absolwentów w poszczególnych 

zawodach w latach 1964 – 1970: 

• murarze              184 absolwentów 

• malarze  151 absolwentów 

• monterzy instalacji   92 absolwentów 

• betoniarz-zbrojarz   16 absolwentów 

•  posadzkarz    55 absolwentów 

• cieśla     17 absolwentów 
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Sport w szkole prowadził mgr Edward Krygier, uzyskując dobre wyniki, a w niektórych 

dyscyplinach bardzo dobre. Szkoła uczestniczyła w Wojewódzkiej i Centralnej spartakiadzie 

Szkół Budowlanych, uzyskując II, III miejsce w województwie, a w centralnej w Lublinie I 

miejsce. 

 

 

 

 

 

 

 

         

          Reprezentacja w piłce nożnej                                           Bieg na 1000 m 

Organizacje młodzieżowe 

W tych latach w Szkołach Zasadniczych funkcjonował Związek Harcerstwa Polskiego, 

w naszej także. Drużyny Harcerskie ze szkół Budowlanych w Polsce samodzielnie podjęły 

zadanie uczestniczenia w odbudowie miasta Frombork. Miasto w czasie II wojny światowej 

zostało zniszczone w 80 %. 

29 marca 1966 roku, w rozpoczęcie nowego tysiąclecia Polski, podjęto czyn 

odbudowy miasta, w ramach „Operacja 1001 – Frombork”. Harcerze z naszej szkoły przez 

kilka lat brali udział w tym ambitnym przedsięwzięciu (czynie społecznym). Szkoła                                 

w Świnoujściu była doceniania przez Ministerstwo Budownictwa w Warszawie. Nasz 

przedstawiciel uczestniczył w Radzie Organizacyjno-Programowej. Dorobek Szkoły 

wzbogacali jej kolejni dyrektorzy. Z dniem 1 stycznia 1969 roku Dyrektorem Szkoły został kol. 

Mgr Zbigniew Wesołowski, dotychczasowy Zastępca ds. Filii w Gryficach. Kolega                                   

Z. Wesołowski spowodował, że Szkoła w 10-lecie otrzymała sztandar. 

Kolejnymi Dyrektorami Szkoły byli: 

- mgr Zenon Pyziak 

- mgr Krzysztof Tromiński 

- mgr Helena Wojtczak-Stryjek 

- mgr Mieczysław Wójcik. 
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Dyrektor Z. Wesołowski  oraz  były Dyrektor W. Rusakiewicz do drzewca 

sztandaru wbiją gwoździe (tabliczkę) 

 

 

 

            

 

 

 

 

Ceremonia przekazania sztandaru 

 

       Moment dekoracji Sztandaru Szkoły                      Dyrektor Szkoły Zbigniew Wesołowski                            

Odznaką Honorowego Obywatela Miasta                                   otwiera uroczystość                                     

                   Fromborka - 1973 r.                                   
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               Kończąc pragnę osobiście podkreślić, że jestem bardzo wdzięczny uczniom                                

i absolwentom Zasadniczej Szkoły Budowlanej dla Pracujących, za to że przez dziesiątki lat 

budowali mieszkania, żłobki, przedszkola, szkoły, garaże, lokale handlowe i gastronomiczne 

oraz pomieszczenia w których rozwijała się szeroko pojęta kultura – w Świnoujściu, Wolinie                     

i Międzyzdrojach, później także w Nowogardzie i Gryficach. Dziękuję Wam za to. Inwestor  

tych obiektów to Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słowianin”, którą 13 lutego 1962r. założyło 12 

entuzjastów. 

Po transformacji ustrojowej w Polsce, państwowe przedsiębiorstwa budowlane 

(dotychczas dotowane przez budżet) podlegały przekształceniom (reforma prof. 

Balcerowicza). Nastąpiła komercjalizacja i prywatyzacja. W Świnoujściu na odpłatnym 

majątku Przedsiębiorstwa Budowlanego powstały 2 spółki: „System” Sp. z o.o., „Transprzęt” 

Sp. z o.o. Szkoła Budowlana w Świnoujściu będąca własnością Skarbu Państwa w dalszym 

ciągu zachowała funkcję szkoły. W kolejnych latach stopniowo zmniejszało się 

zapotrzebowanie na fachowców w branży budowlanej. Aby wykorzystać bazę szkoły 

sukcesywnie przenoszono na ul. Gdyńską 26 – Zespół Szkół Ekonomicznych. Zespół Szkół 

rozwijał się i stał się kombinatem szkolnym, w którym młodzież zdobywała i zdobywa zawód: 

- w Technikum Ekonomicznym 

- w Technikum Hotelarskim 

- w Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 

- w Gimnazjum dla Dorosłych 

- a w Internacie funkcjonuje – Szkolne Schronisko Młodzieżowe.  Fakt ten pozwolił poprawić 

warunki lokalowe także i w Liceum im. „Mieszka I”. Tak ogromna szkoła wymaga dziś 

dobudowy kolejnych izb lekcyjnych i sali gimnastycznej. Budując Szkołę Budowlaną 

zabezpieczyliśmy teren, który pozwala spełnić marzenia.  
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Henryk Dąbrowski 

INTERNAT BYŁ DRUGIM DOMEM 

 

Jędrzejów, maj 1954 rok, to data ukończenia Liceum Pedagogicznego i startu                          

w dorosłe życie. Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwenci otrzymali tzn. 

,,nakazy pracy" do jednego z kilku zaproponowanych województw. Najczęściej były to 

województwa znajdujące się na terenie ziem odzyskanych. Ja otrzymałem taki dokument                                                   

z poleceniem podjęcia pracy na terenie województwa szczecińskiego. 

Zgodnie z wówczas głoszonym hasłem: ,,Pionierzy na Zachód!", w dniu 12.08.1954 r. 

wyruszyłem do szczecina. W Kuratorium Oświaty Prezydium WRN wręczono mi ,,polecenie 

wyjazdu służbowego" do Wydziału Oświaty w Świnoujściu. To pismo było również 

zezwoleniem - wizą na pobyt w strefie nadgranicznej. Kupując bilet w kasie PKP do 

Świnoujścia zdziwiłem się, że jadę do stacji ,,Odra Port". W Wydziale Oświaty w Świnoujściu 

przyjął mnie kierownik Ignacy Młodak. Z jego rąk otrzymałem mianowanie na nauczyciela 

Szkoły Podstawowej w Wapnicy od dnia 16 sierpnia 1954r. 

Od tego dnia związałem swoje życie z zawodem nauczycielskim na prawie czterdzieści 

lat, a Wyspa Wolin oraz Świnoujście stały się drugą moją małą ojczyzną. 

W Wapnicy przyjął mnie Teodor Mikołajczak - kierownik szkoły. Zaopiekował się mną 

niezwykle troskliwie. Pomagał mi w rozwiązywaniu wielu spraw bytowych i adaptacji                       

w nowym środowisku. Od tej chwili było nas dwóch nauczycieli w tej szkole, która liczyła 

sześć klas. Zaczęła się trudna i odpowiedzialna praca pedagogiczna. Uczyliśmy młodzież                    

w klasach łączonych ze względu na małą liczbę dzieci. Wymiar godzin lekcyjnych nauczyciela 

w owym czasie wynosił trzydzieści sześć. 

Oprócz pracy dydaktycznej początkujący nauczyciele byli zobowiązani do pisania 

konspektów. Wspólnie z kierownikiem szkoły organizowaliśmy życie pozalekcyjne                                  

i pozaszkolne dla dzieci. Braliśmy także aktywny udział w życiu społecznym wsi. 

W następnych latach odbyłem zasadniczą służbę wojskową oraz ukończyłem 

Podoficerską Szkołę Piechoty w Kołobrzegu. Po tym okresie zostałem nauczycielem w Szkole 

Podstawowej w Międzyzdrojach przy ulicy Kolejowej. Ukończyłem Studium Nauczycielskie 

Nr2 w Szczecinie. Ukończyłem Centralny Kurs Ministerstwa Oświaty w Poznaniu dla 

kierowników szkół. Byłem kierownikiem Powiatowego Domu Kultury w Świnoujściu.  

Od dnia 1 września 1965 roku zostałem zatrudniony na stanowisku kierownika 

świetlicy i zajęć pozalekcyjnych w ZSZ. Było to 45 lat temu... 

Pierwszym architektem, projektantem i twórcą tej szkoły był Zdzisław Guzik, 

wcześniej inspektor szkolny. Człowiek o niezwykłej osobowości, wiedzy i doświadczeniu. 

Doskonały organizator życia społeczności szkolnej i kadry nauczycielskiej. Szkoła była bez 

budynku, ponieważ właścicielem obiektu było Liceum Ogólnokształcące.  

Lokatorskie warunki były bardzo skromne. W kilku izbach lekcyjnych uczyło się 

kilkanaście oddziałów. Był to bardzo trudny okres tworzenia bazy szkoły. Z tymi problemami 

zmagał się również kierownik administracyjno - gospodarczy Kazimierz Turek. W latach 

sześćdziesiątych tworzono pierwsze zręby pracowni i gabinetów przedmiotowych. Świetlicę 
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wyposażyliśmy w nowe meble. Sukcesywnie dokupowaliśmy urządzenia, sprzęt 

audiowizualny, gry towarzyskie i sprzęt turystyczny do działalności kulturalno - oświatowej. 

Jednym z pierwszych obiektów dydaktycznych był warsztat gastronomiczny                               

i pracownia technologii. Jego twórcami i gospodarzami byli: Bogumiła Chłapowska, Danuta 

Szewczyk i Antoni Skrzyński. W ramach działalności świetlicowej, z pomocą tej pracowni 

prowadziliśmy akcję ,,szklanka mleka" dla około 150-200 uczniów dziennie. W ramach opieki 

nad młodzieżą, wraz z Januszem Szafarskim prowadziliśmy różne formy zajęć świetlicowych: 

rozgrywki szachowe i warcabowe, konkursy wiedzy, zajęcia fotograficzne, wystawy 

plastyczne i fotograficzne, tu również odbywały się zebrania, narady, konferencje, imprezy 

okolicznościowe, wieczorki towarzyskie, wyświetlanie filmów itp. W 1966r. wspólnie                             

z Walentyną Olszewską podjęliśmy akcję zbierania wśród młodzieży książek do przyszłej 

szkolnej biblioteki. W wyniku tej akcji młodzież dostarczyła około 300 książek. 

Dużym powodzeniem cieszyła się w szkole turystyka krajoznawcza. W lecie 

organizowaliśmy zwykle jeden lub dwa obozy wędrowne, a w okresie ferii zimowych jeden 

obóz stacjonarny w górach. Natomiast klasy organizowały w ciągu roku szkolnego jedną lub 

dwie wycieczki krajoznawcze do ciekawych miejsc w Polsce. Za tę działalność Ministerstwo 

Oświaty i Zarząd Główny PTTK podsumowując akcję rozwoju turystyki w szkołach, we 

wrześniu 1970r. przyznał nam nagrodę w postaci: rowerów, namiotów, materacy, śpiworów  

i sprzętu pomocniczego do biwakowania dla 22 uczestników obozu. 

Na przełomie lat 60/70 oprócz wykonywania obowiązków kierownika świetlicy byłem 

nauczycielem przysposobienia obronnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Zasadniczej 

Szkole Zawodowej.  

Dnia 20 lipca 1972r. obiegła nas tragiczna wiadomość. Zmarł nagle nasz dyrektor 

Zdzisław Guzik - powszechnie szanowany pedagog, dyrektor i przyjaciel młodzieży. 

Od roku szkolnego 1972/1973 dyrektorem naszej szkoły został Czesław Nogal 

doświadczony pedagog i wieloletni inspektor oświaty wolińskiej i świnoujskiej. Z dniem                   

1 września 1974r. Dyrektor mgr Czesław Nogal powołał mnie do pełnienia funkcji kierownika 

internatu Liceum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Budynek tej placówki 

mieścił się przy ul. Niedziałkowskiego w sąsiedztwie gmachu szkół. W tym obiekcie 

znajdowało się 75 pokoi hotelowych, świetlica, kuchnia, stołówka, pralnia, kotłownia                        

i magazyny. Kilka pokoi oddano do dyspozycji biblioteki szkolnej, księgowości, gabinetu 

stomatologicznego, gabinetu lekarza, pielęgniarki szkolnej i pracowni fotograficznej.                          

W części hotelowej kwaterowaliśmy do 240 uczniów.  

Mieszkańcami internatu byli uczniowie naszej szkoły oraz Liceum Ogólno-

kształcącego, Liceum Medycznego i kilkoro uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zakładu 

Doskonalenia Zawodowego. W okresach jesienno-zimowych mieliśmy zwykle wszystkie 

miejsca sypialne wykorzystane. W miesiącach wiosennych 20-40% mieszkańców internatu 

opuszczało naszą placówkę i dojeżdżało z domów rodzinnych do szkoły. 

Opiekę nad młodzieżą i jej warunkami socjalno-bytowymi i wychowawczymi 

sprawowali pracownicy pedagogiczni i obsługi w ilości 29-30 osób. Młodzież została 

podzielona na pięć grup wychowawczych. Każdą grupą opiekował się najczęściej jeden 
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wychowawca. W roku szkolnym 1974/1975 było zatrudnionych pięciu nauczycieli - 

wychowawców: Halina Bryza, Maria Karasińska, Stefania Lipiec, Janina Wójcik i Wacław 

Ignatowicz. Wymienieni pedagodzy mieli bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Umiejętnie kierowali grupami uczniów, ich zachowaniem                      

i adaptacją do życia w internacie. Wychowawcy i Młodzieżowa Rada Internatu (MRJ) dbali 

również o dobrą opinię internatu i jego rangę w środowisku. Naczelnym zadaniem Rady 

Wychowawczej była troska o wyniki nauczania wychowanków. W tym celu wychowawcy 

placówki współpracowali z nauczycielami szkół. We wrześniu 1975 r. i w latach następnych 

wraz z MRJ zapraszaliśmy rodziców do naszego internatu na zebrania informacyjne na temat 

warunków bytowych i wymagań wychowawczych mieszkańców internatu. 

Innym, nie mniej ważnym celem było kształtowanie postaw i zachowań zgodnych                

z regulaminem internatu, rozkładami zajęć nauczania i normami współżycia społecznego. Do 

organizacji życia internackiego angażowaliśmy MRJ, samorządy grup i sekcji: nauki, 

kulturalno-oświatową, sportową, sanitarno-porządkową, gospodarczą i sąd koleżeński. 

Młodzieżowa Rada uczestniczyła w organizacji spotkań z ciekawymi ludźmi oraz 

przygotowaniem uroczystości i różnych form zabawowych życia towarzyskiego. Wyróżniającą 

się osobą w tej radzie była Urszula Chomko - uczennica Liceum Ekonomicznego pełniąca rolę 

przewodniczącej MRJ, a wcześniej kierującej sekcją kulturalno-oświatową. Podjęliśmy 

współpracę z młodzieżą i Radami Wychowawczymi internatów ze Świnoujścia oraz Wolina              

i Kamienia Pomorskiego. Nasze wysiłki wychowawcze i opiekuńcze wobec młodzieży i troska 

o zapewnienie im potrzeb pierwotnych i wtórnych zostały zauważone przez władze 

oświatowe. W 1976r. Kuratorium Oświaty i Wychowania  w Szczecinie wyróżniło nas trzecim 

miejscem, a w następnym roku piątym miejscem wśród internatów Województwa 

Szczecińskiego. W 1975r. została zatrudniona na stanowisku kierownika administracyjno-

gospodarczego Danuta Buczyńska. Jej praca i zaangażowanie służyły poprawie warunków 

bytowych młodzieży. Potrzeba było wiele wysiłku i pieniędzy na wymianę zużytych 

tapczanów i pozostałych mebli, zwłaszcza w części hotelowej. Jakość sprzętu z pierwszego 

wyposażenia była zbyt niska.  

Integralną i nieodzowną funkcję dla życia internackiego stanowiły sprawy żywienia. 

Ze stołówki korzystała młodzież internatu i częściowo ze szkoły oraz pracownicy Zespołu 

Szkół Zawodowych nr 1 i Liceum Ogólnokształcącego.  

Przez wiele lat szefową kuchni była Maria Rogowska dbająca o prawidłowy dobór 

posiłków, ich smak i jakość. Kierowała pracą podległych jej osób. W tym zespole pracowały 

również przez długie lata, służąc swoim zaangażowaniem i doświadczeniem Julia Wild, Zofia 

Kantor, Anna Pilch i Paulina Sielatycka. 

W okresach wakacyjnych nasz internat zamieniał się w Sezonowy Dom Wczasów 

Związków Nauczycielstwa Polskiego. W tym czasie przebywali i wypoczywali pracownicy 

resortu oświaty z różnych stron kraju. Były to zwykle dwa turnusy po 240 osób. Tym domem 

kierowali dyrektorzy Zespołu Szkół Zawodowych nr 1: Czesław Nogal do 1976 r. oraz Tadeusz 

Lipiec od 1977 r. Udostępnienie internatu na wczasy ZNP dawało tej placówce znaczne 

korzyści. Dzięki zaangażowaniu dyrektorów szkoły oraz przedstawiciela Zarządu 
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Wojewódzkiego ZNP Franciszka Taratajcio i Wicekuratora Oświaty i Wychowania                              

w Szczecinie Bolesława Łukianowicza otrzymywaliśmy dodatkowe środki finansowe                          

z przeznaczeniem na  remonty urządzeń i pomieszczeń internatu.  

Dla młodzieży szkolnej mieszkającej poza Świnoujściem pobyt w internacie miał 

znacznie w pojęciu nauki w szkole średniej lub zawodowej. Pomagał w procesie dydaktyczno-

wychowawczym. Mieszkańcy internatu mieli zapewnione warunki hotelowe i żywienia. 

Dzięki opiece wychowawczej mieli odpowiednie warunki do nauki. Mieszkając w internacie 

nie musieli ponosić trudu uciążliwych warunków związanych z dojazdami do szkoły z domów 

rodzinnych. Istnienie tego typu placówki przyczyniło się do wyrównywania szans 

edukacyjnych młodzieży. Myślę więc, że z tych względów warto było poświęcić naszą pracę 

by pomóc tej młodzieży w starcie w dorosłe życie. 

Z dniem 1 listopada 1978r. Kuratorium Oświaty i Wychowania w Szczecinie powołało 

mnie do pełnienia funkcji dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Świnoujściu. Od tego 

dnia zająłem się tworzeniem tej placówki w naszym mieście. 
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Ewa Brzozowska 

   Marzec 2011 

WSPOMNIENIA O MOJEJ SZKOLE ŚREDNIEJ 

 

Każde ludzkie życie jest niepowtarzalną historią na którą zarówno mamy wpływ sami, 

jak i otaczający nas ludzie, miejsca i wydarzenia. Oś czasu w naszym świecie jest jak nić, gdzie 

ponawlekane są chwile jedna za drugą w ciąg wydarzeń. Kiedy się człowiek uczciwie 

zastanowi, to dochodzi do wniosku, że nie jest to wszystko jego osobistym sukcesem.  

Mógłby więc dziękować otaczającym go ludziom w nieskończoność, szczególnie niektórym. 

Pamięć ludzka działa jak detergent – wypiera ze wspomnień to coś, co jeszcze przed chwilą 

było niemiłym akcentem, a pozostawia tam jedynie zgrabną osnowę minionych wydarzeń. 

Mimo, że minęło tyle lat, pamiętam rozkład sal lekcyjnych, korytarzy, wielką salę 

gimnastyczną. Ład i porządek panował niezmiennie w salach i na korytarzach. Była to szkoła 

przyjazna dla ucznia. Tu były radości i smutki, spełnione i niespełnione marzenia 

młodzieńcze. Z łezką w oku wspominam ten miniony czas, chwile spędzone w szkolnych 

ławkach i na korytarzach w czasie przerw śródlekcyjnych. Nie zawsze było łatwo. Nigdy nie 

było jednak takich problemów, których nie potrafilibyśmy rozwiązać.  

Ekonomik z pewnością wyróżniał się na tle świnoujskich szkół. Niektórym kojarzył się 

przede wszystkim z pięknymi dziewczętami. Uczniowie LE nosili obowiązkowo tarcze. Były to 

malutkie plastikowe, zielone, znaczki  z wygodnym zapięciem i białym napisem LE. 

Wyróżniało nas to spośród uczęszczających do tego samego budynku uczniów ZSZ i LO. Nie 

nosiliśmy mundurków, jednak każdy znał szkolne zasady przyzwoitego ubioru, więc nie było 

tzw. rewii mody. Taki obraz szkoły zachowuję sprzed ponad 20 lat… 

Wspominam nauczycieli, których postawa i sposób przekazywania wiedzy wpłynął              

w późniejszym okresie na kształt mojej osobowości. Wielu z nich uczy dalej, większość z nich 

to emerytowani nauczyciele, niektórzy odeszli na zawsze. Nie sposób wszystkich przywołać            

z nazwiska.  Za każdym razem, kiedy wyruszam w tę sentymentalną podróż do czasów nauki 

w LE, pierwszym obrazem jaki mi się nasuwa, to wspaniali ludzie, którzy tworzyli klimat tej 

szkoły. Mieszkam nadal w Świnoujściu, więc kiedy tylko przypadkiem przechodzę obok 

budynku  mojej dawnej szkoły, mam ogromną ochotę wpaść do niej choćby na małą chwilkę. 

Pamiętam mój ten pierwszy dzień w LE… stres przed pójściem w te wielkie mury                                      

i oczekiwanie na nowe, nieznane wyzwania… 

Wybór akurat tej szkoły nie był przypadkowy. Chodziła tu wcześniej moja mama oraz 

siostra taty. Wybrałam, choć w nieświadomości, klasę o kierunku ,,Ekonomika i organizacja 

przedsiębiorstw”. Nauczyciele uczący mnie byli ludźmi niepowtarzalnymi, niektórzy bardzo 

wymagającymi. I choć od czasów szkoły minęło wiele lat, a moim życiu miałam przywilej 

spotkać wielu różnych belfrów, tych z LE wspominam najczęściej i najlepiej. 

Nasza I klasa była dość liczna, bo ponad 25 uczniów. Wyróżniało nas to, że uczęszczali 

do niej także chłopcy. I to aż czterech, co w owym czasie było niezbyt częstym zjawiskiem. 

Wychowawczynią była przesympatyczna osoba – pani Danusia Bednarska. Nie dość, że była 

nietuzinkową matematyczką, która w profesjonalny sposób przekazywała nam wiedzę, to do 
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tego patrzyła na nas jak dobra matka, zawsze chętna nieść swoim uczniom pomoc i radę. 

Nauczyła nas patrzeć na świat swoimi oczami, oczami doświadczonej osoby. Jednak z uwagi 

na urlop macierzyński i wychowawczy, w klasie IV musiała przekazać wychowawstwo 

młodziutkiej, niedoświadczonej jeszcze wtedy nauczycielce – pani Małgosi Hudzik.  

Z  nauką nigdy nie miałam problemów. Starałam się być zawsze, no prawie zawsze, 

przygotowana na lekcje. Lata Liceum Ekonomicznego wspominam z nostalgią. Był to czas 

satysfakcji, nowych przyjaźni, pierwszej, prawdziwej miłości… I choć czas ten politycznie 

umiejscowiony, nie należał do najlepszych w dziejach Polski, to uważam, że były to dla mnie 

najpiękniejsze lata w życiu. Warto pokazywać młodzieży jak pozytywnie patrzeć na siebie, na 

innych ludzi i na to co niesie przyszłość. Dzięki temu my – młodzi ludzie – stawaliśmy się 

mocniejsi niczym niezatapialny okręt, który może spokojnie, mimo przeszkód, wypłynąć                

w życiowy rejs. 

Wspomnienia, niestety zacierają się szybko. Są jednak takie obrazy, których nie 

potrafię zapomnieć. O tak! Uporządkowane, fachowo wykładane lekcje matematyki przez 

poczciwego pana Chlebowskiego, dyscyplina, skupienie uczniów nad zadaniami 

matematycznymi. Był zawsze zorientowany w problemach nurtujących uczniów, sprawiał 

wrażenie zapracowanego, zorganizowanego, wchodził do klasy jak zwykle krokiem szybkim                

i zdecydowanym. Historia ukazana w całkiem przystępnym zwierciadle przez Pana dyrektora 

Tadeusza Lipca, a potem kontynuowana przez Pana Września w nie mniej ciekawym 

wydaniu. Na jednych działał czar słów i bogatej wiedzy historycznej, na innych sama 

osobowość. Obaj panowie mieli niesamowity zasób wiedzy. Szczególnie pan Wrzesień 

rozbudzał uczniowską wyobraźnię interesującymi faktami z tej dziedziny. Na jego lekcjach, 

jak sięgam pamięcią, siedzieliśmy wszyscy wsłuchani, z długopisem w ręku, aby zrobić 

notatki, z których łatwiej było się uczyć, niż z przesadzonego pod kątem niezbyt ważnych 

treści podręcznika. To w dużej mierze pomogło mi w przygotowaniu się do matury z historii, 

którą zdałam na cztery. Dzisiaj, po wielu latach, kiedy widzę mojego wykładowcę od historii, 

wymieniamy wzajemne powitania z szacunkiem. I wtedy znów wracam myślami do mojej 

szkoły średniej. 

W naszej klasie panowała miła atmosfera. Dzięki wielkiemu entuzjazmowi Pani Ani 

Przytuły – nauczycielki języka rosyjskiego, uczestniczyliśmy w akcjach ,,Wykopki”                               

i  ,,Zadrzewiania lasu”. Sądzę, że Pani Ania Przytuła miała wielki sentyment do naszej klasy. 

Skromna, szczuplutka kobieta z wdzięcznym uśmiechem na twarzy, zawsze obowiązkowa                 

i konsekwentna. W szkole sprawowała funkcje opiekuna szkolnego Ochotniczego Hufca 

Pracy. Dzięki temu, jeśli ktoś z nas, młodocianych czy pełnoletnich już uczniów chciał zarobić 

w wakacje na własne potrzeby, zawsze miał takie możliwości. A praca nie była ciężka, tylko 

trzeba było sumiennie wypełniać swoje obowiązki czy to w sklepie przy wykładaniu towaru, 

czy w piekarni przy segregowaniu chleba. Pani Ania starała się wszystkiego dopilnować pod 

kątem formalnym, aby każdy uczeń pracujący nie został oszukany lub wykorzystany przez 

pracodawcę. Pamiętam jak zabrała naszą klasę na wykopki. Do dzisiaj wspominam                          

z uśmiechem jazdę ,,bonanzą” – coś w rodzaju starodawnego autobusu ze strasznie 

twardymi siedzeniami. Okropnie nas wtedy wytrzęsło, co przysporzyło wiele radości. Samo 
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sortowanie ziemniaków nie było praca męczącą, zawsze można było porozmawiać, pośmiać 

się, co jeszcze bardziej wpłynęło na integrację naszej klasy. Był z Niej znakomity organizator  

wycieczek. Z pewnością były to dla nas przeżycia i nie chodzi tutaj o sprostanie wymaganiom, 

a  o integracje naszej grupy, o dobrą zabawę.  Dobrze pamiętam, że nie było niechęci, jeśli 

chodziło o wspólne wyjazdy w takich celach, nikt się nie buntował, nie denerwował. Bardziej 

ceniliśmy przyjaźń, dobrą opowieść, zabawę, wspólny śpiew niż góry złota. Traktowaliśmy te 

,,wypady” jak dobrą zabawę z pożytecznym działaniem dla innych. Sądzę, że osobowość Pani 

Ani – ciepła, społecznie zawsze zaangażowana osóbka – potrafiła zachęcić niejednego z nas. 

Dzięki lekcjom z Panią Halina Siewko poznałam piękno ojczystej mowy w najwyższym 

wydaniu. Lekcje języka polskiego niosły wielki ładunek intelektualny, duchowy i artystyczny. 

Była nauczycielem bardzo wymagającym, zawsze (podkreślam) profesjonalnie  

przygotowanym na swoje lekcje, czego także oczekiwała od swoich uczniów. Dzięki temu 

otrzymałam solidne podwaliny wiedzy z języka polskiego. Miło było słuchać pięknej ojczystej 

mowy, często błyskotliwej, pełnej powabu i taktu. Myślę, że to nie tylko było moje wrażenie. 

Pani Halina, sprawiła, że nasze myśli wpływały na kształt naszego życia. W dużej mierze moje 

literackie zainteresowania pojawiły się dzięki Tej nietuzinkowej postaci i w pewnym sensie, 

to Ona rozbudziła moje pasje, dzięki którym pracuję dzisiaj jako nauczyciel i wychowawca. 

Los sprawił, że na mojej drodze zawodowej po wielu latach w 2008 roku spotkałam 

ponownie Panią Halinę przy okazji tworzenia fragmentu opracowania ,,Z dziejów oświaty 

Świnoujścia”. I miałam niesamowitą satysfakcję, że mogłam wejść w grono przyjaciół Pani 

profesor. Mimo różnicy wieku, połączyły nas dwie pasje: miłość do kotów i chęć znajomości  

oraz poszerzania wiedzy w języku niemieckim. Mimo upływu czasu, Pani Halina wciąż 

sprawia, że każdy kto przebywa w jej towarzystwie wsłuchuje się w Jej ciekawe, rzeczowe, 

bogate językowo wypowiedzi. Poznałam także nowe zalety mojej Pani Profesor. Jest 

troskliwa, opiekuńcza i pełna zaangażowania. Pomaga wciąż bezinteresownie młodzieży 

chcącej pogłębiać wiedzę z języka polskiego, wspomaga także ubogie rodziny organizując 

wśród znajomych zbiórki odzieży itp. Systematycznie dokarmia także głodne, bezdomne 

koty, leczy je jeśli zachodzi taka konieczność lub poddaje sterylizacji.  Całym sercem angażuje  

się w sprawy wymagające  niekiedy poświęcenia własnego wolnego czasu  i finansów. Myślę, 

że każdy rozumie, dlaczego my uczniowie nie musieliśmy w czasach liceum szukać 

autorytetów wśród nieznanych nam osób. Takie perły mieliśmy na co dzień ucząc się właśnie 

w Ekonomiku. 

Pani Renata Sobiech – nauczycielka języka niemieckiego. Jej nietuzinkowy sposób 

nauczania sprawiał, że potrafiła wydobyć z człowieka zasoby twórcze, wiarę w siebie                        

i umiejętność unikania frustracji. Celem wychowania i nauczania było nie tyle ukształtowanie 

w ten, czy w inny sposób człowieka, ile wszczepienie mu umiejętności i chęci samodzielnej 

pracy nad sobą oraz stałego dążenia do doskonałości językowej. Lekcje prowadzone przez 

Nią były ciekawe, stwarzające możliwości do czynnego przyswajania, przeżywania                             

i rozwijania zainteresowań językiem  niemieckim. Może to śmieszne, ale do dnia dzisiejszego 

przechowuje wszystkie zeszyty do języka niemieckiego z liceum, gdzie mam zapisane 

kompendium wiedzy. 
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Pani Janina Śmiałkowska, która uczyła nas prawoznawstwa, potrafiła docenić wysiłek            

i zaangażowanie każdego ucznia. Jej lekcje były pełne serdeczności i świeżości, zachęcające 

do poznawania tajników prawa. Szczupła, proporcjonalna sylwetka, krótka, zawsze 

elegancko ułożona fryzurka. Odpowiednio tolerancyjna, ciepła, wyrozumiała. Zawsze 

pogodna, życzliwa, taktowna sprawiała, że każdy wiedział co i jak ma robić  na lekcjach. 

Atmosfery jaka panowała u Pani Janiny na lekcjach nie odda żaden opis. Nigdy nie byliśmy 

znudzeni. Czasem przywoływała do porządku, jeśli ktoś nieustannie nawalał. Uczyła nas 

doceniać samych siebie, cieszyć się z tego, co umiemy, co już osiągnęliśmy, aby znaleźć 

energię do dalszego doskonalenia swoich umiejętności i zainteresowań. 

Pani Gabrysia Kopacka uczyła nas fizyki. Była wymagającym nauczycielem, ale                         

i wiedzę z zakresu swojego przedmiotu potrafiła rzeczowo nam wyłożyć. Uśmiechnięta, 

zawsze twardo stąpała po ziemi. Opanowanie, błyskotliwość i perfekcyjne przygotowanie 

zawodowe było atutem  Tej nauczycielki. Czasami trzeba było ,,przegryźć” dany problem nie 

tylko z zakresu fizyki, aby sięgnąć meritum sprawy. I tak z pozorną surowością pani Gabrysi 

(dzięki której mogła utrzymać nas w ryzach) poznaliśmy świat od strony fizycznych 

zagadnień, które po wspólnych lekcjach wydawały się mniej zawikłane, niż opisy                               

w podręczniku. Jej optymizm sprawiał, że darzyliśmy Ją sympatią i myślę, że ze 

wzajemnością.  

Panią Zofię Kuszyńską – nauczycielkę od ekonomiki wspominam jako osobę 

podejmującą w rozmowach na lekcji bardzo różnorodne tematy obejmujące całe bogactwo 

ludzkiego życia: jego blaski i cienie. Dzięki tym rozważaniom pod kątem ekonomicznych 

zagadnień lepiej można było zrozumieć ludzkie postępowanie.  

Z roku na rok wyglądaliśmy matury. Aż wreszcie stanęliśmy przed obliczem klasy 

czwartej. Miłym wspomnieniem jest studniówka. Czuliśmy się wtedy tacy dorośli…  

Nasza studniówka (na sto dni przed maturą  jak szkolna tradycja nakazywała) odbyła 

się poza budynkiem szkolnym w wynajętym na tę okoliczność lokalu. Pamiątkowe zdjęcie tak 

bardzo przypomina mi minione, radosne chwile. Pamiętam zabawną część artystyczną – 

nasza klasa wcieliła się wtedy w członków dziecięcego chóru ,,Picolo del Antoniano”                

i z podkładem w tle naśladowała małych Włochów. Dziewczyny miały na sobie kolorowe 

dresy, włosy związane w kitki, a najmniejsza wówczas z nas – Jola Matuszewska była solistką 

zespołu. Zabawne chwile, roześmiane twarze… a potem zabawa przy muzyce dyskotekowej 

lat 80 – tych w przepięknych kreacjach z wpiętymi znaczkami ,,Matura 1988”. Kaseta                         

z nagraniem studniówkowej uroczystości szybko pozwala przywołać szkolne doznania tych 

niepowtarzalnych, minionych chwil… 

Tradycyjnie, co roku obchodziliśmy w szkole ,,Dzień Wagarowicza”. Znakomita 

większość uczących nas pedagogów przymykała oko w tym dniu na nasze wygłupy                           

i przebrania. Stanowiliśmy za to liczną grupę na zajęciach. Następnego dnia wszystko wracało 

do normy – czyli tzw. licealną rzeczywistość. 

Koniec szkoły średniej witany był jednak przez większość z nas z nutą nostalgii i  żalu. 

Oto minęły beztroskie lata, a zaczęła się szara, dla większości pracowita rzeczywistość. 

Przezorniejsi starali się przedłużyć ten okres młodzieńczych  lat słuchając mądrzejszych od 
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siebie i poszli na studia. Wchodziliśmy w dorosłe życie przy wielkich zmianach politycznych                       

i gospodarczych. Był to okres rodzącej się wolności, upadku muru berlińskiego, wielkiego, 

postkomunistycznego bumu gospodarczego. Do życia budziła się nowa, wolna Polska. 

Zamiast narzekać, nauczyliśmy się w szkole życia na luzie, na wesoło, bez podejrzliwości,                     

z optymizmem i wyrozumiałością, z pozytywnym nastawieniem do siebie i otaczających nas 

ludzi. Prawdziwa cud-dieta dla ducha szarej rzeczywistości. Szukaliśmy wartości. Wiara                       

w siebie i szacunek do własnej osoby szły w parze z autodystansem. Wszystko to wtedy  

sprawiało, ze nie było dla nas rzeczy niemożliwych do zrealizowania. Świadectwo maturalne 

– ten tak bardzo ważny dla każdego młodego człowieka dokument, otworzył mi drogę do 

dalszej nauki, do spełniania zawodowych marzeń. 

Nauczyciele w Ekonomiku doceniali nasze pomysły i kreatywność. Utwierdzano nas              

w przekonaniu, że mimo pewnych kłopotów, przed którymi staniemy, na pewno znajdziemy 

wymarzoną pracę. Tutaj wpajano nam, że wiedza, umiejętności nabyte w szkole 

zaprocentują pewnością siebie w przyszłości, co przyniesie sukces w pokonywaniu kolejnych 

poprzeczek. 

Wśród absolwentów naszej klasy są dzisiaj dobrzy ekonomiści, główni księgowi 

poważnych instytucji, nauczyciele, menagerowie, bankowcy – uczciwi i dobrzy ludzie. 

Pamiętam jeszcze jeden ważny dzień z tego okresu – pierwszy maja 1986 roku. I nie 

dlatego, że kazano nam przyjść do szkoły z racji pierwszomajowego pochodu. To był dziwny 

dzień… Parę dni wcześniej media szwedzkie podały komunikat o skażeniu radioaktywnym 

zarejestrowanym przez urządzenia miernicze. W polskiej telewizji również pojawiły się 

krótkie wzmianki o ,,małej awarii” w Czarnobylu. Zapewniano wtedy pamiętam w mediach, 

że dla nas Polaków nie ma absolutnie żadnego znaczenia, gdyż sytuacja cały czas jest pod 

kontrolą. Pamiętam, kiedy to zjawiłam się wraz z koleżankami przed budynkiem szkoły. Stali 

już tam uczniowie, w mniejszych, czy większych grupkach głośno dyskutujący, 

przygotowujący się do marszu w pochodzie. Pamiętam jak Pani Ania Przytuła podeszła do 

naszej gromadki i poprosiła o przejście całej klasy do gabinetu szkolnej pielęgniarki. 

Tłumaczyła, że w związku z awarią w Czarnobylu musimy zabezpieczyć  się w odpowiednią 

porcję jodu, gdyby okazało się, że przywieje nam od sąsiadów trochę skażonego powietrza. 

Jedni z nas trochę spanikowali, inni potraktowali ten fakt jak ciekawostkę, a jeszcze inni 

wcale się nie przejęli. Poszliśmy więc rozgadani do pielęgniarki, wypiliśmy niektórzy                          

z uśmiechem) po kieliszeczku jodu i wróciliśmy przed szkolny budynek. Niebo było mocno 

zamglone mimo słońca, tak jakby coś wisiało w powietrzu… Po wypiciu tego jodu rozbolał 

mnie brzuch, zemdliło mnie, dlatego zwolniłam się i wróciłam do domu. Dziś po latach wiem, 

że Czarnobylska tragedia wpłynęła wówczas także na Polskę. Nikt tego dnia – 1 maja nie 

powinien był świętować, gdyż w tym czasie było największe natężenie oparu 

radioaktywnego. I mimo, że w szkole podano nam ten specyfik, niestety, nic nie było 

skuteczne. Wtedy nikt o tym nie wiedział… 

Na koniec tych krótkich moich wspomnień chciałabym serdecznie podziękować 

wszystkim nauczycielom, z którymi zetknęłam się podczas tych czterech lat nauki w Liceum 

Ekonomicznym. Niektórych z Nich nie ma już niestety, gdyż odeszli na wieczną emeryturę. To 
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dzięki takim ludziom chciało mi się potem dalej studiować i podjąć pracę w wymarzonym 

zawodzie nauczyciela, z czego czerpię obecnie radość i satysfakcję. To tutaj nauczyłam  się 

wielu ważnych i mniej ważnych rzeczy. Sądzę, że wielu z absolwentów tej szkoły 

rozrzuconych obecnie po różnych zakątkach świata i kraju docenia po latach podwaliny 

swojego dorosłego życia w świnoujskim Ekonomiku.  

Życzę młodym ludziom wstępującym w szkolne szeregi ZSZ, aby po wielu latach mogli 

tak ja  powiedzieć – dokonałam w życiu właściwego wyboru szkoły. 
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Antoni Stryczyński  

 

MOJA PRZYGODA Z PRACĄ NAUCZYCIELA I WYCHOWAWCY 

 

Urodziłem się 26 maja 1938 roku w Dolsku w Wielkopolsce. W Dolsku ukończyłem 

Szkołę Podstawową. Dalej uczyłem się w Liceum Ogólnokształcącym w Śremie. Tam w 1956 

roku zdałem maturę. Po zdaniu matury rozpocząłem studia na Politechnice Szczecińskiej na 

Wydziale Budownictwa Ogólnego. Studia ukończyłem w 1961 roku i obroniłem pracę 

dyplomową zdobywając tytuł magistra inżyniera budownictwa specjalności konstrukcyjnej. 

Pracę zawodową podjąłem w styczniu 1962 roku w Szczecińskim Przedsiębiorstwie 

Budownictwa Ogólnego Nr1 w oddziale świnoujskim. W przedsiębiorstwie tym pełniłem 

różne funkcje: kierownika budowy, kierownika grupy robót, dyrektora oddziału 

przedsiębiorstwa (po zmianach organizacyjnych). Jestem dumny, że z wieloma innymi 

zmieniliśmy oblicze Świnoujścia, budując praktycznie nowe miasto. 

Przy dużych inwestycjach w mieście brak było kadry technicznej. W Świnoujściu 

powstawało Technikum Zawodowe dla Pracujących kształcące w różnych kierunkach 

(mechanika, budownictwo, ekonomia…).  

W 1967 roku Dyrektor Kolarz zaproponował mi pracę w Technikum. Rozpocząłem bez 

entuzjazmu. Gdy zorientowałem się, że do Technikum uczęszczają najlepsi pracownicy                     

z przedsiębiorstw budowlanych ze Świnoujścia ( cieśle, murarze, malarze, tynkarze…), gdy 

poznałem ich zaangażowanie i zapał do nauki, chęć zdobycia średniego wykształcenia, szkoła 

stała się dla mnie ważnym elementem. 
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WSPOMNIENIA POLONISTKI TERESY TWARDY - ŚWINOUJŚCIE 2010 ROK 

Retrospekcja - od jesieni 2009 r. do wiosny lat 70 

Motto: 

,,Z okruszynami młodości - co robić? 

Rozrzucić ptakom? 

Można i ptakom rozrzucić, 

można i w słowa poukładać. 

Odfruną uradowane, żeby po nowe powrócić. 

Wrócą i słowa i ptaki - 

nadzieją skrzydlate jednako".  

                                            Julian Tuwim 

 

PROLOG 

W zawodzie nauczycielskim pracuję już 45 lat - 8 lat w szkole podstawowej, 22 lata                

w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Świnoujściu oraz 15 lat na emeryturze jako ,,wolny 

strzelec". Czy to dużo, czy mało? - dużo. 

O wykonywaniu zawodu Konfucjusz mówił tak: ,,Jeśli będziesz lubić swoją pracę, do 

roboty nie będziesz musiał chodzić". Ja lubię swoją pracę, do roboty nie chodzę. A to, czym 

się zajmuję, daje mi wiele radości i satysfakcji. Pewnie dlatego, że splotły się w mej pracy trzy 

aspekty: 

1. lubię dzieci - małe i nieco starsze, mam z nimi dobry kontakt, czasami lepszy niż                           

z dorosłymi; 

2. lubię swój zawód nauczycielski oraz 

3. przedmiot nauczania - język polski, polską literaturę, odczuwanie i dostrzeganie piękna.  

Mówienie o pięknie uskrzydla człowieka, może nawet wyróżnia go nieco z tłumu. Od 

najmłodszych lat chciałam pracować z dziećmi, np. jako pielęgniarka. Ale gdy okazało się, że 

mdleję na widok krwi i zastrzyków, postanowiłam zostać nauczycielką. I jestem - od 1964 

roku do dnia dzisiejszego.  

 W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 znalazłam się przypadkowo. Było lato 1972 roku, 

pracowałam na kolonii i tam spotkał mnie mój pierwszy dyrektor - p. Czesław Nogal. 

Zobaczył w czasie zajęć z dziećmi i pewnie to, co robiłam, jaki miałam stosunek do dzieci, 

spodobało mu się. Być może zobaczył we mnie tzn. pedagogiczną iskrę... zaproponował 

pracę, którą przyjęłam. Poznałam tutaj wielu ciekawych ludzi, np. p. T. Jasińskiego,                        

A. Mielczarek, p. A. Zwierzyńską (która otoczyła mnie opieką) i wielu innych. Po p. Cz. Nogalu 

za moich czasów w ZSZ było jeszcze kilku dyrektorów, ale to już zupełnie inna sprawa. Te 

wspomnienia nie będą spisem ludzi ani zdarzeń, lecz powrotem do trzech spraw. 

 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

PEDAGOGICZNA PIERWSZA MIŁOŚĆ 

Uczyłam języka polskiego, byłam wychowawczynią w klasach o różnych profilach 

zawodowych. Jednak najczęściej wspominam moją pierwszą klasę w tej szkole - Liceum 
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Ekonomicznego z lat 1973 - 1977. To właśnie ta pierwsza miłość, pierwsze pedagogiczne 

doświadczenia, odczucia, wzloty i upadki, sukcesy i porażki wiążę właśnie z nimi. 

W klasie maturalnej było ich trzydziestu czworo: trzech chłopców i trzydzieści jeden 

dziewczyn. Byli zdolni, w miarę zdyscyplinowani, nie miałam z nimi większych problemów. 

Patrzę na stare zdjęcia z tamtych lat. Mają w sobie coś niezwykłego, jakąś czarodziejską moc, 

utrwalają chwile i ludzi, których już dawno nie ma, a jednak są - na pożółkłych kartonikach... 

Oglądam je z rozrzewnieniem... Na zdjęciach ze studniówki wszyscy są bardzo radośni,                         

w stosownych biało-czarnych, skromnych strojach i fryzurach. Dziewczyna jak kwiaty, 

chłopcom też nic nie brakuje - maturę zdali wszyscy. Byli wspaniali. Można było z Nimi 

przysłowiowe konie kraść, bo zawsze wiedzieli jak się zachować i kiedy skończyć zabawę. Ja 

także wiedziałam.... 

  Pewnego stosownego dnia - 1 kwietnia - weszłam do pierwszej wówczas klasy,                   

w wojskowej czapce pożyczonej z gabinetu przysposobienia obronnego, z kijem od szczotki 

od p. woźnej i zaciągając nieco po kresowemu oświadczyłam bardzo poważnie: 

,,Dzisiaj bendzi szkoleni wojskowe. Tymat zajić: Dzida bojowa PDB - 4 i jej zastosowanije na 

polu walki. W drugiej czenści wykładu - co to jeść poeźja". Klasa w pierwszej chwili oniemiała              

i zamarła - ich wychowawczyni, polonistka, zawsze stateczna, wyprawia jakieś hece. Po chwili 

zaczęli się śmiać, a ja zniżając nieco ton głos powiedziałam  ,,prima aprilis". Śmiali się 

gromko, a ja na to: ,,Nie śmjać si, notować, bo bendzi odpytka!" I tak do końca lekcji. Tym ich 

kupiłam. Już wiedzieli, że jak trzeba to uczymy się, dyskutujemy o literaturze, ale gdy czas 

jest stosowny, można także pożartować. Dzisiejsza pedagogika, dydaktyka, takie nietypowe 

zajęcia nazywa integracją zespołu klasowego. Ja wówczas nie znałam tego pojęcia. Ale 

wiedziała, że aby zjednoczyć grupę młodzieży, trzeba być z nią nie tylko w szkole, bowiem tu 

jest wiedza i nauka, a poza szkołą zjednoczenie i początki przyjaźni. Jeździliśmy więc na 

wykopki do Recławia, na sadzenie lasu do Międzyzdrojów, do teatrów w Szczecinie, 

chodziliśmy razem do kina. Pewnej wiosny wzięliśmy udział w rajdzie pieszym po Ziemi 

Wolińskiej wraz z klasą p. Jadwigi Ileckiej oraz nauczycielem geografii - p. Tadeuszem 

Jasińskim. Był piękny, słoneczny dzień. Szliśmy szlakiem obok żubrowiska na miejsce zbiórki, 

którym był stadion w Międzyzdrojach. Nie był to wyścig, lecz po prostu pełna symbioza                     

z naturą. Na stadionie każda grupa, a było kilka z innych szkół i miast, musiała wziąć udział                

w zawodach, koniecznie wraz ze swoją wychowawczynią. Było więc przeciąganie liny, skoki    

w workach, tzn. występ artystyczny. Ja wraz z grupą dziewcząt śpiewałyśmy bardzo frywolna 

balladę ,,O podtatusiałej dziewicy". Występ podobał się wszystkim, a organizator imprezy 

poprosił nawet o tekst. Była także konkurencja ,,chodzenie na szczudłach", do której 

wytypowaliśmy sprawną i gibką Zosię Żyłę. Choć twierdziła, że nigdy nie chodziła na 

szczudłach, wielkimi szusami pędziła przed siebie. Minęła metę i pędziła dalej, co wzbudziła 

początkowo aplauz spikera komentującego wyczyny Zosi ,,Patrzcie! Gdzie ona pędzi, prosto 

do kotła z grochówką. Niech ktoś ją zatrzyma, bo jak wpadnie, to nam zupę popsuje!". 

Zebrani na stadionie śmiali się, potem jednak nieco przycichli i w tej usłyszeliśmy krzyk Zosi: 

,,Ratunku!! Zatrzymajcie mnie!!!". Wybiegli dwaj kucharze, pochwycili ją, zatrzymali, 

grochówka została uratowana. Miała pyszny smak i sporą wkładkę w postaci boczku. 
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 I znowu patrzę na stare zdjęcia - siedzimy na trawie, z blaszanych misek jemy tę 

grochówkę, nieco na uboczu Zosia płacze! - ale dlaczego? Została okrzyknięta bohaterką tej 

imprezy... Ta wspaniała dziewczyna zginęła w wypadku samochodowym kilka lat po maturze 

osierociwszy trójkę dzieci. 

W kwietniu 1976 roku byliśmy na kilkudniowej wycieczce w Krakowie, Wieliczce                  

i Oświęcimiu. Mieliśmy okazję być na spektaklu ,,Śluby Panieńskie" W. Gombrowicza                          

w teatrze im. J. Słowackiego. Sztuka nie była porywająca, miejsce niezwykłe. Część klasy 

siedziała na widowni, część w lożach - wszyscy stosownie ubrani, na pięknych czerwonych 

fotelach... I ta towarzysząca nam świadomość, że jesteśmy w gmachu, gdzie bywali wielcy 

ludzie: S. Wyspiański, H. Modrzejewska, L. Solski. Teraz my, mali ludzie, z małego miasteczka 

na końcu Polski, chodzimy w czasie antraktu po czerwonym dywanie z dumnie 

podniesionymi głowami. Nie każdego może spotkać taki zaszczyt! Gdy teraz spotykamy się 

po latach, właśnie tamten spektakl wspominamy często. Niby nic, tylko dwie godziny,             

a pozostawiły w nas trwały ślad. Tak wzbogaciło się wnętrze młodych ludzi. Obecnie moich 

wychowanków spotykam na każdym spektaklu teatralnym wystawionym w świnoujskim 

MDK. 

Najlepszą uczennicą przez wszystkie lata była Alina Rolnicka, dzisiaj Tkaczonek. Na 

świadectwie dojrzałości miała tylko dwie oceny dobre: z chemii i geografii. Była najlepsza,              

a przy tym  miła, wesoła, koleżeńska, bez odrobiny pychy. Miała (i ma do dzisiaj) burzę 

pięknych, jasnych, kręconych włosów - tym także wyróżniała się wśród innych uczniów. 

Niekiedy złośliwe koleżanki, aby dokuczyć jej pytały: ,,Ej Rolnicka, skąd masz taką perukę?", 

na co Alina znajdowała szybkie, błyskotliwe odpowiedzi. Skończyła studia na Uniwersytecie 

Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale pedagogiki. 

Wszyscy uczniowie tejże klasy zdawali maturę w maju. Świadectwa maturalne 

otrzymali 30 maja 1977 roku. Potem rozjechali się, ale w Świnoujściu zostało aż 21 osób.                 

Z wieloma z Nich spotykam się często, a w większym gronie zawsze 11 listopada. Wspieramy 

się, wspominamy, śmiejemy się , bo wciąż jesteśmy młodzi, mimo, że niektórzy mają już 

wnuki. 

CZĘŚĆ DRUGA 

HISTORIA PEWNEJ ESKAPADY - 1979 ROK 

Z północy na południe, od Bałtyku do Tatr, do Zakopanego, czyli jak rodzą się 

przyjaźnie. 

Koniec lat 70, ,,późny Gierek" - to określenie czasu w przenośni. Istniało coś takiego 

jak pracownicze wczasy wymienne. Do Świnoujścia, do naszego internatu przy szkole 

przyjeżdżali nauczyciele z całej Polski. My także mogliśmy wybierać różne miejscowości.                 

W Zakopanem mieliśmy 20 miejsc. Zakwaterowanie w szkole, w klasach lekcyjnych, łóżka 

żelazne typu żołnierskiego, wspólna łazienka w piwnicy, posiłki w szkolnej stołówce, stoły 

przykryte ceratą, drewniane krzesła - ale NIC TO - jak powiedziałby Wołodyjowski 

Mieliśmy wielkie atuty - młodość, radość życia, małe wymagania, wakacje, słońce, 

każdego dnia wycieczka w inne miejsce, i wiele miłych ludzi wokół nas. Stanowiliśmy zgraną 

paczkę - Państwo Łozowscy z 4-letnią córeczką, Jagodą - czyli p. Ilecka z 8-letnim synem 
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Wojtkiem, państwo Jankowscy i państwo Twardowie z 12 letnim synem Krzysiem. Wszyscy 

dorośli w wieku około trzydziestki... I znowu patrzę na zdjęcie z tamtego lata, znowu czas na 

chwilę zatrzymał się dla mnie...Wszyscy młodzi, szczupli, roześmiani, pełni werwy, zapału                  

i entuzjazmu. Pokonywaliśmy szczyty (dosłownie). Życie śmiało się do nas, my do życia.  

Najpierw długa podróż nocnym pociągiem, potem autobusem do Zakopanego. 

Państwo Łozowscy z małą Elżunią i panowie Jankowski i Twardy jadą ze Świnoujścia do 

Zakopanego obładowanymi po brzegi i dach maluchami 126p. - o zgrozo! Byli bardzo 

odważni, dzisiaj z pewnością nie zdecydowaliby się na podobne szaleństwo (oczywiście 

chodzi o ,,maluszki"). Zakwaterowano nas w budynku szkolnym: państwo Łozowscy otrzymali 

pokój nauczycielski - elita! Cała reszta wczasowiczów - 7 osób, trzy rodziny - w gabinecie 

języka polskiego, jednej sali!! Aby było przyzwoicie ,,kwatery" trzech rodzin poprzedzielane 

były parawanami. Istny kołchoz. W rogu sali znajdowała się maleńkie lustro i umywalka - 

oczywiście także oddzielone parawanem. Było to miejsce toalety i  przebieralnia, jednak 

należało zawsze mieć się na baczności z uwagi na wielką dziurę w parawanie. Jeden z panów 

- niezwykle dowcipny, z ogromnym poczuciem humoru, aby spłoszyć kobiety pokrzykiwał 

często: ,,Przesuń się w lewo, bo widzę twoje desusy!" ,,Ale, jak już pisałam -  NIC TO! 

Rekompensatą za niedogodności w kwaterach było bardzo dobre jedzenie - świeże, 

pyszne ciasto co drugi dzień; wspaniałe, zgrane towarzystwo - pełna symbioza ze słońcem,               

z drugim człowiekiem i piękną, niepowtarzalną przyrodą Tatr. Przez dwa tygodnie 

obejrzeliśmy wiele dolin, jaskiń, stawów, jezior, oczywiście Morskie Oko, Halę Gąsięnicową, 

Czarny Staw, Wodogrzmoty Mickiewicza, Dolinę Kościeliską i inne. Byliśmy oczywiście na 

Kasprowym Wierchu, a dzielna Jagoda Ilecka i nasi mężczyźni weszli na Kościelec. 

Mamy niezapomniane wrażenia z pobyty w Dolinie Pięciu Stawów. Dzień był ponury, 

padał niewielki deszcz, było zimno. Ale - NIC TO! Nic nas nie przestraszyło. Przewodnik 

mówił, że można wędrować. Dołączyliśmy więc do jakiejś wycieczki i poszliśmy. Było ciężko, 

mgła, niebezpiecznie nogi ślizgały się po skałach. Chwilami trzeba było podpierać się rękami. 

Wreszcie usłyszeliśmy słowa przewodnika, że jesteśmy na szczycie i aby nie zbaczać ani na 

krok, bo na wyciągnięcie nogi jest woda. Nie wierzyłam, przechyliłam się nieco w bok, 

wyciągnęłam rękę i ...była woda, lecz w coraz bardziej gęstniejącej mgle niewidoczna                        

i bardzo niebezpieczna. Doszliśmy do schroniska. I znów byliśmy z siebie dumni, pokonaliśmy 

groźną przyrodę, przezwyciężyliśmy nasze słabości. W schronisku było ciepło  i przyjemnie, 

palił się ogień w kominku, jedliśmy pyszny bigos, piliśmy herbatkę z malutkim ,,prądem" 

susząc ubrania. Zastanawialiśmy się tylko, dlaczego wszystko w schronisku było takie drogie. 

Okazało się, że żywność i wszystko, co było potrzebne do funkcjonowania schroniska 

przywoziło się z dołu na koniu z jukami lub wciągało się do góry po linie na specjalnym 

wyciągu. Wysokie góry wymagają pokory, trudu i poświęcenia w różnej postaci. 

I znowu patrzę na zdjęcia... wtedy chodziłam po wysokich górach pierwszy raz... 

Byliśmy też na starym cmentarzu ,,Na Pęksowym Brzyzku", gdzie dzieci złożyły kwiaty 

na grobie Kornela Makuszyńskiego. Zwiedziliśmy willę ,,Atma" i ,,Harendę" Jana Kasprowicza. 

Oczywiście płynęliśmy także Dunajcem, jedliśmy oscypki i kupowaliśmy wyroby ludowe na 

pamiątkę. Tamte wczasy zaowocowały przyjaźnią. Potem dołączyła do nas Pani Jadwiga 
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Szczęść. W tym gronie spotykaliśmy się wiele razy, wzajemnie się odwiedzaliśmy  w naszych 

mieszkaniach, bywaliśmy na studniówkach, na balach sylwestrowych, na wycieczkach. 

Pomagaliśmy sobie w trudnych latach osiemdziesiątych w zdobywaniu żywności, bo                       

w sklepach bywał niekiedy tylko ocet. 

Potem nasze drogi rozeszły się, los napisał swój własny scenariusz - jednym urodziły 

się dzieci, innym dziecko umarło. Jedni wyjechali do Szczecina, drudzy do Białegostoku. Pani 

Szczęść pozostałyśmy w Świnoujściu. Spotykamy się bardzo często przy różnych okazjach                   

i bez okazji, jeździmy na rowerach, chodzimy na sztuki teatralne wystawiane w MDK, 

biesiadujemy na działce. Utrzymujemy kontakt z p. Elą Łozowską oraz z p. Jadwigą Ilecką. 

Gdy się spotkamy, wspominamy tamte dni, cofamy się od jesieni do wiosny naszego życia. 

W latach osiemdziesiątych przez Polskę i moja szkołę przewiały wichry historii, przyniosły 

radość jednym, innym wiele goryczy. Niech piszą o tym historycy, pracownicy IPN, ja - zwykła 

polonistka z małego miasteczka na krańcu Polski, nie będę o tym pisała. 

    

CZĘŚĆ TRZECIA 

WSPOMNIENIE O NIEZWYKŁYCH PANIACH ZE SZKOLNEJ BIBLIOTEKI 

 

Francis Bacon, angielski filozof z XVII wieku pisał: ,,Książki to okręty, myśli żeglujące 

po oceanach czasu i troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie." 

W ZSZ nr1 pracowałam w latach 1972-1994. W czasie tego okresu ustawicznie 

kontaktowałam się z paniami pracującymi w bibliotece szkolnej. Chciałabym napisać o Nich 

wiele ciepłych słów, o ich niezwykłej pracy, często poświęceniu, o Ich pracy z młodzieżą. 

Biblioteka w tamtych czasach mieściła się w lewym skrzydle budynku internatu,                  

w czterech małych pomieszczeniach, z przechodnim korytarzykiem. Praca polonistki to 

lektury, książki, słowniki, albumy, encyklopedie, to właśnie te ,,okręty myśli", o których 

mówił filozof, to po prostu księgozbiory, biblioteka. Bywałam tam bardzo często. Każdego 

tygodnia uczestniczyłam w wielu poczynaniach, imprezach, których inicjatorką były panie 

tam pracujące. Widziałam i wiem, jak pięknie wykonywały swój zawód. One swą pracę po 

prostu kochały.  Pamiętam to i widzę, gdy oglądam stare kroniki biblioteczne, snucie refleksji 

przychodzi więc łatwo. W bibliotece pracowały: 

• p. Bogumiła Chłopowska - 26 lat w ZSZ nr1 w latach 1965 - 1991, w tym 16 lat                               

w bibliotece; 

• p. Jadwiga Widawska - 22 lata w bibliotece w latach 1974-1996; 

• p. Jadwiga Nomicka – 3 lata (1978-1981). 

Panie nie chciały o sobie pisać, ale ja - polonistka - uważam, iż należy ocalić od zapomnienia 

to, co było dobre i piękne, co dawało radość innym ludziom, szczególnie młodzieży, 

pozwalało im przenieść się w inny świat, może lepszy, ciekawszy. Można być tylko 

pracownikiem, zwykłym, szarym człowiekiem, „zjadaczem chleba”. Można odpracować 

swoje 8 godzin dziennie, każdego miesiąca wziąć pensję i żyć  w błogim spokoju. Tacy szybko 

przejdą w niebyt i zapomnienie. Ale można być zupełnie innym człowiekiem - przez ,,duże C". 
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Pracować nie 8 godzin, lecz znacznie więcej. 

Także brać wynagrodzenie, ale nie 

,,bylejaczyć", a w wykonywaną  pracę wkładać 

całe serce, pracować nie patrząc na zegarek, 

ani na profity - ale to już zupełnie coś innego. 

To nie Konfucjuszowa robota, ani praca - to 

PASJA. Tacy ludzie popychają świat do przodu, 

,,niosą drogocenny ładunek z pokolenia na pokolenie", jak mówi F. Bacon, o nich pamięta się 

długo, zbyt szybko nie pójdą w zapomnienie.” Konfucjusz nazywa to ,,zasadą działania bez 

nagrody". 

A jaki jest zakres pracy nauczyciela bibliotekarza? Dbałość o należyty stan zasobów 

bibliotecznych, udostępnianie go czytelnikom oraz dodatkowo - upowszechnianie 

czytelnictwa, czyli działalność dydaktyczna, oświatowa, kulturalna. I właśnie ta działalność 

dodatkowa sprawiła, że o naszych paniach można mówić z dużym uznaniem. 

Napiszę, jakie były i jak pracowały ,,biblioteczki - kochaneczki" - tak je nazywałam. 

Pani Bogumiła Chłapowska - stateczna, opanowana, wyciszona. Nazwę Ją 

,,strażniczką pieczęci", gdyż w sposób niezwykły dbała o księgozbiór, o stan techniczny 

pojedynczych egzemplarzy. ,,Swoje" książki kochała jak dzieci, ubolewała nad każdą 

poplamioną czy rozdartą kartką. Powtarzała często: ,,uważaj", ,,ostrożnie", ,,nie zniszcz", 

,,zobacz, ile ta książka ma lat, jest starsza od ciebie, szanuj ją". W czasie np. inwentaryzacji, 

gdy tomy trzeba było przekładać z miejsca na miejsce, była chora. A jeszcze bardziej 

cierpiała, gdy jakieś bardzo zniszczone książki trzeba było spisać na straty. Żartowałyśmy, że 

gdyby mogła, co cenniejsze egzemplarze ustawiałaby na widocznym miejscu i nie 

wypożyczała, a tylko pozwalała oglądać jak cenne relikwie. 

Pani Jadwiga Widawska - to inny charakter, bardziej żywiołowa kobieta, ,,szalona"             

w pozytywnym działaniu w pracy z uczniem, uzdolniona plastycznie. Sama o sobie mówiła: 

,,zawód nauczyciel to moja pasja, bez której nie mogłabym żyć". Gdy po przejściu na 

emeryturę przez kilka miesięcy pracowała w innym miejscu myślała, że umrze, więc szybko 

wróciła do szkoły, bo przecież chciała żyć. Tak, to spóźniona wnuczka Janusza Korczaka. Obie 
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panie świetnie się uzupełniały, rozumiały się w pół słowa. Ich przyjaźń trwa nadal po dzień 

dzisiejszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani Jadwiga Nowicka - pracowała z nami krótko, bowiem 3 lata. Była doświadczoną 

bibliotekarką z Warszowa. Wzorowo prowadziła od początku koło miłośników książki, 

kierowała współpracą z aktywem bibliotecznym Szkoły Rybołówstwa Morskiego, co dla 

naszej, raczej ,,babskiej" szkoły było bardzo cenne. 

Oglądam stare kroniki biblioteczne z lat 1977 - 1987 i widzę, co znaczyła faza 

,,upowszechnianie czytelnictwa" i jak różne przybierała formy. Jedne oczywiste dla biblioteki, 

jak np. wystawy książek, ale inne niezwykle interesujące w postaci konkursów czy exlibrisów. 

Miłośnicy książek spotykali się zazwyczaj w bardzo małej, ciasnej czytelni, ale wykonywali 

wielką pracę. Można powiedzieć przekornie, że właśnie to ograniczenie miejsca dawało 

ciepło, wpływało na dobre kontakty, na poczucie więzi, bliskość z drugim człowiekiem, który 

kocha to samo, co ja. 

W dużej sali te dobre fluidy rozeszłyby się po kątach. Dniem spotkań była zazwyczaj 

środa, więc ,,środowe posiady" prawie tak jak czwartkowe obiady Króla Stasia. Mówi się, że 

dom bez książki, to jak kościół bez ołtarza. To samo można powiedzieć, mówiąc zamiast dom, 

szkoła czyli biblioteka stanowiła centrum kulturalne szkoły - tak właśnie było u nas. Form 

upowszechniania czytelnictwa było bardzo wiele, naliczyłam przeszło 20. Oto niektóre z nich. 

Na początku działały dwie grupy: aktyw biblioteczny i od września 1979 roku (gdy do pracy 

przyszła p. J. Nowicka) koło miłośników książki. Jednak co roku znacznie przybywało 

młodzieży pragnącej współpracować z biblioteką, więc grupy połączyły się i od roku 1983 

działało duże koło biblioteczne. 

1. Co to był aktyw biblioteczny? To tzn. łącznicy klasowi - uczniowie wyznaczeni przez 

wychowawców klas do kontaktowania się z biblioteką. Było ich zazwyczaj tylu, ile klas było              

w szkole. W pierwszej kronice odnotowana jest liczba 16. Ich zadaniem było czuwanie nad 

cyklem wypożyczeń, motywowanie koleżanek i kolegów do zwracania książek w terminie,                

a także czuwanie nad współuczestniczeniem w konkursach czytelnictwa międzyklasowego. 

Tutaj pierwsza ciekawostka! Najstarsze adnotacje - rok 1997 - rocznej średniej                                  

w czytelnictwie klasowym: na jednego czytelnika wynosiły np.13,09; 14,55;16,07 %. Ale do 

momentu gdy powstało koło miłośników książki i rozpoczęło wzmożoną działalność, cykl 
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wypożyczeń wzrósł od 33,19% do nawet 40,9% w roku 1987. Te cyfry są bardzo znaczące! 

Oczywiści prym wiodły klasy liceum ekonomicznego i liceum zawodowego, ale klasy 

sprzedawców i kucharzy nie pozostawały daleko w tyle. 

2. Bardzo ważny i znaczący był udział aktywu bibliotecznego we wprowadzeniu do 

biblioteki klas pierwszych. Nazywało się to lekcje biblioteczne. Trwały zawsze cały wrzesień            

i październik. Prowadziły je panie bibliotekarki z udziałem młodzieży, czasami po kilka lekcji 

jednego dnia. Bardzo ważny był udział uczniów. Często ich słowa były bardziej przekonujące, 

niż słowa ,,belfra". Dziewczyna bywały też na godzinach wychowawczych propagując 

czytelnictwo w klasach pierwszych, a także w tych o niskiej frekwencji czytelniczej. W roku  

1985 od września do 1 grudnia było takich lekcji aż 14. W kronikach mamy nazwiska 

dziewczyn, które wiodły prym w tej działalności: np. Iwona Szymosowska, Iwona Furlepa, 

Ewa Grabowska, Anna Grobelna. To może dzięki Nim tak znacząco rosła średnia wypożyczeń. 

Owa średnia każdego miesiąca była uwidoczniona na specjalnej tablicy. Z pewnością 

dydaktycznie bardzo dopingowała najlepszych, aby nie dać się wyprzedzić i tych słabszych, 

aby podejść w górę i w następnym miesiącu nie znaleźć się na szarym końcu. 

3. Odbywały się spotkania z zaproszonymi gośćmi. Z naszej szkoły bywały tu często 

panie polonistki. Wiele razy, przy różnych okazjach kroniki wymieniają tu p. Jadwigę 

Jankowską, p. Halinę Siewko, p. Elżbietę Łozowską, Teresę Twardy. Częstym gościem był też 

p. dyrektor Tadeusz Lipiec, a także, co ciekawe, bardzo lubiana matematyczka, o której 

mówiono, iż ma liczbową charyzmę - p. Jadwiga Ilecka. Bywali też goście spoza szkoły. 

Gwidon Kamiński w 1980 r. napisał w kronice: ,,Życzę Wam wielu sukcesów w nauce                         

i satysfakcji z obcowania z literaturą piękną". W 1981 r. p. Anna Beata Chodorowska 

napisała: ,,... abyście zawsze pozostali wrażliwi na słowo poetyckie i ludzkie wzruszenia." 

Bardzo często zapraszanymi gośćmi byli miłośnicy poezji oraz aktyw ze Szkoły Rybołówstwa 

Morskiego o czy jeszcze będzie mowa. 

4. Koło biblioteczne wiele razy urządzało wystawy książek o różnej tematyce 

poświęcone np. rocznicom urodzin lub śmierci twórców, rocznicom powstań narodowych, 

Dniom Kobiet, Dniom Matki i innym. Całe cykle wystaw każdego roku z okazji Dni Oświaty 

Książki i Prasy (czasami przez cztery dni cztery różne wystawy - czyli każdego dnia inna - 

ogrom pracy! Były także wystawy książek dla rodziców na korytarzu szkoły, w czasie 

wywiadówek oraz wystawy na lekcjach pokazowych języka polskiego, rosyjskiego, 

niemieckiego, a nawet geografii i historii. Bywały też i inne wystawy, powiedziałabym 

plastyczne, np. konkurs na exlibris. Kronika podaje, że najciekawsze prace w tym zakresie 

były dziewczyn z klasy III Liceum Zawodowego - Ewy Górskiej i Małgorzaty Kozak. Dla klas 

sprzedawców był konkurs na teksty reklam sklepowych. W roku 1980 prezentował swe prace 

malarskie w czytelni uczeń klasy IV Wojciech Węsek - dzielił się uwagami na temat 

technologii powstawania obrazów. 

5. Każdego miesiąca były spotkania tzn. rocznicowe, czyli wieczory poezji i prozy 

poświęcone aktualnym rocznicom literackim. Zawsze omawiano sylwetki twórców, czytano 

życiorysy, ciekawostki, dokonania, oglądano zdjęcia. Fragmenty utworów czytano, 

recytowano lub słuchano z płyt. Bywało, iż formy literackie łączono z plastycznymi, tzn. do 
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utworów dobierano obrazy lub odwrotnie. Takich notatek jest w kronikach bardzo wiele - 

dotyczą wszystkich znaczących postaci w naszym narodowym dorobku literackim                                

i malarskim. 

6. Szczególną okazją do pracy z młodzieżą była Nagroda Nobla dla Czesława Miłosza    

w grudniu 1989r. Przez kilka tygodni biblioteka żyła tym tematem. Oczywiście wystawki z tej 

okazji, poznanie bibliografii raczej mało znanego w kraju poety, zdobywanie i czytanie Jego 

wierszy. Wielka duma z faktu, że oto Polak został doceniony, ogłoszony światu. Urządzono 

też wystawy i spotkania poświęcone poprzednim noblistom. (szczególnie H. Sienkiewiczowi), 

propagowano ich utwory i dorobek - wszystkie te fakty ujęte są w kronikach. 

7. Dnia 24 września 1979 r. powstało koło miłośników książki przy dużym udziale                

p. Jadwigi Nowickiej przybyłej do nas z Warszowa. Pierwszą grupę stanowiło 17 dziewcząt                      

z klas Liceum Ekonomicznego i Liceum Zawodowego, a pierwszą przewodniczącą była Iwona 

Szymonowska. Należeli tu prawdziwi pasjonaci. Teraz obie grupy współpracowały, 

rywalizowały ze sobą, uzupełniały się, miały teraz więcej pomysłów i inicjatyw. W bibliotece 

huczało jak w ulu. Mogli tu przebywać całymi dniami. Często spotkanie kończyło się o godz. 

19.00, ale oni nie chcieli iść do domu - tu był ich drugi dom., dobra, serdeczna atmosfera. 

Czuli, że są tu potrzebni, mile widziani, niemal kochani przez bibliotekarki i przez swe 

koleżanki. Wzajemne obcowanie sprawiało im radość i satysfakcję. Gdy jakieś spotkanie lub 

impreza udało się szczególnie, rosły im skrzydła u ramion. Chcieli wychodzić poza swój teren           

i dobrze się złożyło, że p. J. Nowicka znała Warszów i tamto środowisko nauczycielskie. 

Nawiązano więc kontakt ze Szkołą Rybołówstwa Morskiego.  Zaczęła się piękna współpraca, 

nawet rywalizacja na linii dziewczyny - chłopaki - tego im było trzeba. Miłości do książek,                 

a przy okazji fluidów damsko-męskich, współzawodnictwa, zalotnych spojrzeń i uśmiechów. 

Często zapraszali się wzajemnie, organizowali wspólne imprezy, konkursy np. ,,Grzeczność na 

co dzień", wycieczki, zabawy andrzejkowe z laniem wosku i wróżbami. Rodziły się sympatie... 

8. Ciekawą formą pracy były konkursy płynnego czytania prozy i poezji. Był to dobry 

chwyt pedagogiczny. Uczniowie nie musieli uczyć się tekstów na pamięć, a mogli 

występować, popisywać się - młodzież to lubi. Prowadziły to panie B. Chłapowska                              

i J. Nowicka. Oczywiście było szanowne jury, nagrody, dyplomy - jak w prestiżowym 

konkursie. Pierwszą zwyciężczynią,  w 1978 r. była Ewa Strojek. Tu znowu ciekawostka -                  

z prozy wymieniono w kolejnych latach wiele utworów, natomiast z poezji zawsze był Jan 

Kochanowski - fraszki  i treny oraz K. J. Gałczyński. Młodzież tak chciała twierdząc, iż ci dwaj 

poeci dają wiele możliwości ciekawej interpretacji głosowej. Płynne czytanie po 3 latach 

zamieniło się  w konkursy recytatorskie, o czym będzie jeszcze mowa. 
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9. Aby nie popaść w zbyteczny zachwyt wspomnę teraz o czymś raczej przyziemnym. 

Otóż prawie każdego roku biblioteka sprzedawała makulaturę (przyniesioną również                        

z prywatnych domów i miejsc pracy niektórych rodziców. Dochód przeznaczano na cele 

dzisiaj powiemy społeczne, charytatywne, np. na domy dziecka, na budowę Centrum 

Zdrowia Dziecka w Warszawie, budowę Czynu Polaków w Szczecinie, na dzieci głodujące                       

w Etiopii. Nie musieli tego robić, ale chcieli, czuli taka potrzebę. Filozof chiński Konfucjusz 

nazywa to ,,zasadą działania bez nagrody". 

10. Pieniądze za makulaturę szły na wyższe cele, ale koło biblioteczne też 

potrzebowało pieniędzy. Pani J. Widawska nie mogła być sponsorem bez końca. Wyjeżdżali 

więc dwa razy na wykopki do Recławia, łączyli przyjemne z pożytecznym - to bardzo 

pedagogiczne. W roku 1985 zarobiły 6 tysięcy 311 złotych (na stare pieniądze). 

11. W kronikach kilka razy odnotowany jest udział młodzieży koła literackiego                       

w miejskich spektaklach teatralnych z udziałem znanych aktorów, np. Marii Teresy Wójcik                  

i Damiana Damięckiego, a także wyjazdy do Teatru Współczesnego w Szczecinie oraz Teatru 

Muzycznego na operetki. 

12. Z różnego rodzaju wyjazdów są jeszcze wycieczki krajoznawcze do Szczecina                       

i Koszalina, do tamtych dużych bibliotek i do muzeów. Wycieczka po Ziemi Wolińskiej i do 

Kamienie Pomorskiego - też do biblioteki, katedry i muzeum. Zawsze z udziałem chłopców ze 

Szkoły Rybołówstwa Morskiego. Młodzież znała tylko swoje małe biblioteki, chciała więc 

zobaczyć te duże, z przestronnymi salami i ogromną ilością książek. Byli zachwyceni, 

oszołomieni ogromem, ale jednak stwierdzali, że ,,wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej". 

13. W dziesięciu latach o których piszę odbywało się wiele imprez w Bibliotece 

Miejskiej z udziałem naszych dziewczyn, np. poświęcona życiu i twórczości Marii 

Konopnickiej - 20 osób z Koła bibliotecznego, twórczość M. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, 

także imprezy w klubie NIT oraz eliminacje rejonowe do ogólnopolskich konkursów 

recytatorskich. 

14. Ciekawą imprezą z okazji Dnia Nauczyciela była tzn. ,,Godzina Profesorów". 

Zapraszani byli: J. Jankowska, E. Łozowska, H. Siewko, T. Twardy, A. Przytuła, B. Albekier,                

B. Szczepańska, M. Witt, T. Lipiec. Atmosfera była mila, wspominki ,,belferskie" gości, 

anegdoty o nauczycielach, wiersze i wróżby dotyczące imion gości, horoskopy. Podobne 

spotkanie odbyło się w 1984 r. z okazji 20-lecia pracy nauczycielskiej pań J. Ileckiej,                              
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T. Twardy, D. Szewczyk i B. Szczepańskiej. Oczywiście zawsze serdeczna atmosfera, świece, 

kawa, herbata, ciasteczka, oglądanie zdjęć, wiele uśmiechów i ciepłych słów, muzyka. 

15. Koło biblioteczne bardzo rozrosło się, przychodziła młodzież - także chłopcy                      

z naszej szkoły - tu była domowa atmosfera, działo się coś dobrego, pięknego, co                                 

w smutnych czasach PRL nie zdarzało się często. Tu był mikroświat i mikroklimat, bez szarej 

rzeczywistości, bez kolejek po wszystko i widoku tylko octu na półkach sklepowych. Od 

1983r. wiele imprez trzeba było organizować w świetlicy internatu, czytelnia była już 

stanowczo za ciasna. Tu odbywały się np. biblioteczne poranki poetycko - muzyczne                           

i konkursy recytatorskie. Było wielu występujących i duża publiczność. Zajęte wszystkie 

miejsca siedzące, słuchacze stali pod ścianami, otwierano więc szerokie oszklone drzwi, by ci 

co byli na korytarzu też mogli przeżyć coś wzniosłego. Dokładnych notatek w kronice jest 

kilka, np. 23 kwietnia 1980 r. recytowano wiersze K. J. Gałczyńskiego, na pianinie grała Anita 

Podgórska, na gitarze grała i pięknie śpiewała Dorota Kapuścińska, Maciej Winogrodzki                     

i Jolanta Jambor. Kronikarka pisze, iż ,,na gitarze gitował czadowo" Henryk Czaja. Te 

oczywiście gwara uczniowska, ale trzeba przyznać brzmi zgrabnie. 

16. Była też młodzież uzdolniona literacko. Kroniki podają notatki o trzech autorskich 

spotkaniach naszych młodych poetów oraz relacje z rozmów z nimi, a także ich wiersze                      

o ciekawym obrazowanie, symbolice i metaforyce. 

Iwona Szymorowska, dzisiaj Dominiak, polonistka; 24.04.1980, fragment utworu pt. ,,Istnieć” 

,,Był kroplą wody przejrzystą, 

potokiem rwącym rzeką bystrą, 

słońcem pieścił wody ciało. 

Zasnąć... Zbudzić się chmurą białą..." 

Robert Sikorski - 18.12.1980  

,,Na skraju morskiego miasta, 

na plaży rojnej o tej porze. 

Miasto z betonu w ziemię wrasta 

Pomnik zaślubin Polski z morzem." 

Roman Kempiński - 18.12.1980, utwór o sądzie ostatecznym pt. ,,Wyrok" - oto jego 

zakończenie:                                       ,,,...sąd idzie - jaki? 

ha, ha, ha - ostateczny! 

Człowieku! ty naprawdę 

chciałeś żyć bezkarnie?!” 

17. We wszystkich kronikach najwięcej miejsca zajmują notatki o konkursach 

recytatorskich, a od 1984 r. również poezji śpiewanej. Działo się to zawsze w grudniu, tuż 

przed świętami, w pięknie udekorowanej świetlicy internatu, z szanownym jury złożonym                  

z nauczycieli i przedstawicieli Koła bibliotecznego, z wielką ilością widzów. Pierwsza 

uwieczniona w kronice recytatorka (1978 r.) to Elżbieta Zych. Od roku 1983 uczestników było 

wielu, czasami nawet ponad 10 osób. Widać po ilości zapisów i ich ważności, że ta forma 

pracy z młodzieżą była bardzo popularna. Są tu notatki poświęcone nie tylko szkolnym 

konkursom, ale i miejskim, nawet ogólnopolskim. Powtarza się kilka razy nazwisko Beaty 
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Cieślak, także Ewy Deląg i Joanny Samsel. W roku 1984, w lutym B. Cieślak brała udział                        

w przeglądzie wojewódzkim w Szczecinie, na Zamku Książąt Pomorskich. Tam została 

doceniona i w maju wystartowała w Słubicach nad Odrą w turnieju poezji miłosnej pod 

hasłem ,,Życie bez miłości, to latarnia bez światła" J. W. Goethe. 

W następnych latach były sukcesy, olimpiady miejskie i rejonowe przede wszystkim 

niezastąpionej Doroty Kapuścińskiej, Sylwii Gadomskiej, Mirosławy Serkis, a także Bożeny 

Wasiak i Alicji Wojtyszek. Pojawili się też chłopcy - Roman Kempiński i Zbigniew Tokarski.                   

Z późniejszych lat pamiętamy Annę Sołtysik, Monikę Latosiewicz i Joannę Mocianko - choć 

kroniki po roku 1987 nie ma. Niestety, zawieruszyła się w czasie wielkiej przeprowadzki 

siedziby szkoły z ulicy Niedziałkowskiego na ul. Gdyńską. 

Oczywiście konkursy nie działy się same. Panie pomagały w wyborze utworów, 

doradzały interpretacje głosową, ćwiczyły z uczniami, często zachęcały, itd.  Zawsze były 

dyplomy i nagrody choć szkoła niezbyt chętnie dawała na to fundusze. Kroniki podają 

nazwiska przewodniczących aktywu bibliotecznego, np. Iwonę Szymorowską, młodą poetkę 

Elżbietę Krynicką - bardzo aktywną, piekła wspaniałe serniki; także przewodniczącą Koła 

bibliotecznego Mirosławę Welke - o dużej kulturze osobistej i Pawła Sołtyka pełnego inwencji 

twórczych. Marzył Mu się literacki kulig z pochodniami na miarę tego                                            

z Sienkiewiczowskiego ,,Potopu". On oczywiście w roli Kmicica, Oleńka też by się znalazła. 

Wszystko już było załatwione, nie dopisał tylko śnieg! 

Przez te 10 lat kroniki spisywało zapewne kilka osób i szkoda, że nie znamy ich 

nazwisk, szczególnie tych z lat 1977 - 1983, gdyż osoby prowadziły je dobrze, wnikliwie,                    

z ciekawymi wpisami o barwnych ornamentach, z dużą ilością zdjęć. Raz tylko, w roku 1986 

pojawia się nazwisko oraz wierszyk: ''...Lecz gdy wiedzieć o tym chcecie, 

                       chętnie teraz powiem Wam 

              że od dzisiejszego dnia 

                                   tę kronikę  piszę ja- Elżbieta Nowicka". 

Prowadziła ją do końca 1987 r. ozdabiając wpisy ciekawymi dowcipnymi rysunkami. Owa 

kronikarka pisze z wielkim uznaniem o dwóch ważnych wydarzeniach. W maju 1986r. panie 

Bogumiła Chłapowska i Jadwiga Widawska brały udział w sesji popularno-naukowej                          

w Szczecinie poświęconej 40-leciu PRL. Spotkał Je tam zaszczyt. Zostały odznaczone nagrodą 

II stopnia na szczeblu wojewódzkim, za udział w konkursie ,,Technologia kształcenia wyrazem 

postępu dydaktycznego w szkole". 

W roku 1987 p. J. Widawska prowadziła lekcje otwartą na konferencji metodycznej               

w Świnoujściu, na spotkaniu wojewódzkim bibliotekarzy szkół licealnych. Temat lekcji                       

w klasie I z przysposobienia czytelniczego ,,Rola czytania w życiu człowieka". 

Było wielu nauczycieli z wielu miast, a także oczywiście pani wizytator Stanisława 

Paszkowska, która oceniła lekcję bardzo wysoko podziwiając umiejętności dydaktyczne 

prowadzącej oraz wyjątkową postawę. Pani Jadwiga Widawska otrzymała z Instytutu 

Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (!) pisemne podziękowanie, gdzie czytamy: ,,... za 

przeprowadzenie interesującej lekcji, która ukazała szerokie możliwości uatrakcyjniania pracy 
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dydaktyczno - wychowawczej i stanowiła inspirację dla twórczej postawy nauczycieli, 

wzbogaciła ich umiejętności i doświadczenia." 

Pisząc o dokonaniach i formach pracy w bibliotece mówimy zazwyczaj o młodzieży, 

ale to przecież Panie sterowały tym statkiem o nazwie biblioteka szkolna. Nic nie działo się 

samo, one nad wszystkim czuwały. Bardzo często o godzinie 15.00, gdy inni juz kończyli dzień 

pracy, one zaczynały. Inicjowały działania, wyszukiwały materiały, doradzały, podpowiadały, 

prowadziły. Przede wszystkim były pracownikami tej szkoły, ale to mało powiedziane. Każda 

z nich była po trosze pedagogiem, wychowawcą, scenografem, reżyserem, dekoratorem, 

nawet kostiumologiem, czasami ,,prawie" matką. Były przede wszystkim dobrym duchem 

opiekuńczym kochającym książki, dzieci i pracę. Biblioteka KWITŁA, była centrum 

kulturalnym szkoły. 

Warto choćby w krótkim zdaniu wspomnieć o czymś, co nazywało się inwentaryzacja 

czyli spis stanu całego księgozbioru, a był on ogromny. W roku 1989 liczył 37 tysięcy 

woluminów. To była mrówcza, żmudna praca. Kroniki wymieniają dwa takie spisy. Oprócz 

pań bibliotekarek i polonistek pracowali również inni nauczyciele. Zapisy w kronice z roku 

1984 podają nazwiska współpracujących nauczycieli: Danuta  Bednarska, Irena Felska, czy 

Jadwiga Szczęść, a także uczennice: Justyna Tuchewicz i Dorota Segmuller. Wszystkie trzy 

panie zostały docenione, oprócz innych wyróżnień każda z Nich otrzymała Złoty Krzyż Zasługi. 

B. Chłapowska i J. Nowicka są na emeryturze, zawodowo nie pracują, odpoczywają. Inaczej 

jest z p. J. Widawską. Ona bez szkoły i dzieci nie może żyć. Wciąż mówi: ,,zawód nauczycielski 

to moja pasja". Mimo, iż jest już na emeryturze nadal pracuje zawodowo już 42 lata (w 

chwili, gdy piszę te wspomnienia). Najpierw zatrudniona była w Gimnazjum nr 2,                          

a obecnie w Gimnazjum nr 1. Pracuje z młodzieżą w czytelni. Świetnie potrafi łączyć sztuki 

plastyczne z literaturą i np. historią malarstwa - prowadzi specjalne lekcje. Ma wiele 

pomysłów na działalność pedagogiczną i kulturalną z dziećmi utalentowanymi artystycznie. 

Organizuje wspaniałe przedstawienia muzyczne - coś na kształt muzikali z elementami tańca, 

śpiewu, słowa literackiego, ruchu, muzyki, światła, kostiumów. Widziałam trzy 

przedstawienia, były oszałamiające, sala MDK wypełniona po brzegi. Tak! Nie waham się 

powtórzyć - jest spóźniona wnuczką Janusza Korczaka. 

Na zakończenie refleksja. Gdy nadchodzi czas życia bardzo już dojrzały, tzn. jesień, 

warto odrzucić różne animozje, a zachować w pamięci tylko dobre wspomnienia. Ja o czasie 

mojej pracy w ZSZ nr 1 w Świnoujściu myślę pozytywnie, a serdeczne kontakty                                     

z ,,biblioteczkami Kochaneczkami", z p. J. Szczęść i innymi utrzymuję do dnia dzisiejszego. 

,,Jesienią życia zbierasz z sadu 

plony swe i patrzysz, jak kosz nimi zapełnia się. 

Bywa, że masz w nim piękne, słodkie jabłka 

ale kwaśne, a nawet cierpkie trafiają się też. 

Jednak właśnie przez to, 

że każde z nich inny ma smak 

wartość kosza pełniejsza staje się" 

                                                                                          wiersz Elżbiety Cyrulczyk 
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Jolanta Deląg 

NOWA MATURA W OCENIE POLONISTKI 

 

Począwszy od 2004 roku w szkolnictwie zmienia się struktura i forma egzaminu 

maturalnego. Wynika to z konieczności dostosowania matury do zmieniających się wymagań 

stawianych absolwentom szkół średnich przez rynek pracy i wyższe uczelnie. Nowy egzamin 

maturalny będzie sprawdzał nie tylko wiedzę, ale także umiejętności - na ile zdający potrafi 

pracować nad dostarczoną informacją i tekstem, przetwarzać i wyciągać wnioski, dokonywać 

analizy i syntezy posiadanych danych. Forma egzaminu została dostosowana do potrzeb 

sprawdzania wiedzy funkcjonalnej. Nowością na egzaminie jest wprowadzenie dwóch 

poziomów: podstawowego i rozszerzonego. Każdy, szczególnie zainteresowany wybranym 

przedmiotem, może zdać go na poziomie rozszerzonym, co będzie odnotowane na 

świadectwie maturalnym i będzie ważnym kryterium w ubieganiu się o elitarne kierunki szkół 

wyższych. Zmieniono formę egzaminu, przede wszystkim wypracowanie z języka polskiego 

pisane przez 5 godzin, zostało zastąpione krótszymi formami sprawdzającymi różne 

elementy wiedzy i umiejętności. Czas przeznaczony na napisanie egzaminu wynosi                  

3 godziny dla poziomu podstawowego i tyle samo dla poziomu rozszerzonego. 

Ciekawostką jest, że w czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinien 

opuszczać sali egzaminacyjnej. Maturzyści podczas egzaminu korzystają z gotowych arkuszy 

przygotowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Arkusze te są sprawdzane                           

i oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych, przeszkolonych przez Okręgowa Komisję 

Egzaminacyjną. Egzamin jest zdany, jeżeli maturzysta w ramach przedmiotu uzyska minimum 

30% możliwych do zdobycia punktów. Nowa matura wprowadza przede wszystkim jasny opis 

wymagań i jednolite kryteria oceniania prac w całym kraju, co przyczynia się do 

zobiektywizowania ocen i umożliwia rezygnację z egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie. 

Niestety, niesie też za sobą szereg ograniczeń. Egzamin maturalny   z języka polskiego składa 

się z dwóch części: 

• ustnej, zdawanej w szkole przez wszystkich na jednym poziomie i oceniany przez 

szkolny zespół egzaminacyjny  

• pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów zewnętrznych, w wyznaczonych przez OKE 

miejscu i czasie. 

Ustna część trwa 25 minut i obejmuje tzn. prezentację na wybrany temat i rozmowę 

egzaminatora ze zdającym, dotyczącą prezentowanego tematu. Podczas tej części egzaminu 

uczeń oceniany jest za sposób realizacji tematu, kompozycję wypowiedzi, język                                       

i poprawność merytoryczną udzielanych wypowiedzi. W sumie można uzyskać 20 punktów. 

Pisemna część egzaminu składa się z dwóch części: 

• sprawdzającej rozumienie tekstu nieliterackiego (publicystycznego lub 

popularnonaukowego)  

• umiejętności pisania tekstu literackiego, gdzie do wyboru są dwa tematy. 
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Egzamin na poziomie rozszerzonym różni się od tego na poziomie podstawowym 

zakresem sprawdzanych umiejętności, rodzajem zadań oraz kryterium oceniania.                       

W każdej części egzaminu prace są oceniane według modelu odpowiedzi. Na poziomie 

podstawowym istnieje możliwość uzyskania 70 punktów (20 punktów za czytanie ze 

zrozumieniem i 50 punktów za pracę literacką na poziomie podstawowym, a 40 na 

poziomie rozszerzonym). Oto przykłady tematów wypracowań maturalnych z lat 2009 - 

2010: 

1. Na poziomie podstawowym: 

• ,,Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława Reymonta ,,Chłopi" 

scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi Bylica o losię starych ludzi                   

w społeczności lipieckiej? 

• ,,Na podstawie fragmentów Poematu Adama Mickiewicza ,,Pan Tadeusz" 

scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.' 

• ,,Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera ,,Świętoszek" scharakteryzuj 

głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej 

postaci. 

• ,,Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall ,,Zdążyć przed Panem 

Bogiem" przedstaw myślenie Marka Edelmana o możliwościach godnego życia                        

w czasach Zagłady i różnych poglądach na temat godnej śmierci. 

2. Na poziomie rozszerzonym: 

• ,,Na podstawie ,,Pieśni XXII i Trenu IX Jana Kochanowskiego , przedstaw różnice                    

w postawie poety wobec Rozumu i Mądrości. Zwróć uwagę na sposób budowania 

poetyckie refleksji. 

• ,,Na podstawie fragmentu powieści Wiesława Myśliwskiego ,,Kamień na kamieniu" 

przedstaw metaforyczne znaczenie drogi. Zwróć uwagę na kreację narratora. 

• ,,Porównaj obrazy życia ludzkiego przedstawione w podanych fragmentach. Zwróć 

uwagę na kreację osoby mówiącej oraz na funkcję motywów czasu i natury. 

• ,,Porównaj konwencje literackie podanych tekstów. Zwróć uwagę na wykreowane                       

w nich przestrzenie i bohaterów literackich. 

W efekcie nowy egzamin maturalny, który miał być podstawą do wyrównywania 

szans edukacyjnych uczniów wszystkich typów szkół średnich na terenie całej Polski, służyć 

zwiększeniu obiektywizmu przy sprawdzaniu prac oraz ujednolicić kryteria wymagań - 

spotyka się z ostrą krytyką nauczycieli. Przede wszystkim nie sprawdza wiedzy, nawet                       

w podstawowym zakresie, gdyż średnio czy przeciętnie zdolny uczeń jest w stanie, pracując 

na załączonym fragmencie tekstu, bez znajomości całości lektury, osiągnąć wymagany próg 

30%. Przygotowane materiały tekstowe są ciekawe, ale obudowuje się je schematycznymi, 

często abstrakcyjnymi pytaniami, których celem nie jest sprawdzenie umiejętności czytania 

ze zrozumieniem, a raczej trafienie w klucz odpowiedzi. Co więcej, nowy egzamin nie daje 

pola do popisu uczniowi zdolnemu, lubiącemu chwalić się swoją erudycją i niekoniecznie 

sztampową wiedzą. Wymaga wszak szablonowego opracowania tekstu, niszcząc 

indywidualizm ucznia. 
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Tadeusz Lipiec 

POSŁOWIE 

Każdy jubileusz, a tym bardziej pięćdziesięciolecia, skłania do refleksji, ocen i wniosków.                 

W przypadku tak dużego zakładu pracy, jakim był i jest Zespół Szkół, w którym na sukcesy                     

i porażki miały wpływ różne czynniki, za istotne należy uznać: 

1. Umiejętności organizacyjne kadry kierowniczej tworzenia jednolitego zespołu 

             wychowawczego, świadomego swoich obowiązków i realizacji stawianych celów. 

2. Dobór kadry pedagogicznej z pełnymi kwalifikacjami. 

3. Prawidłową organizację pracy. 

4. Nadzór nad realizacją statutowych celów szkoły, a w tym i ocena poszczególnych 

             pracowników. 

5. Bazę dydaktyczną szkoły. 

6. Współpracę z zakładami, w których najczęściej uczniowie odbywali praktyki 

             zawodowe i praktyczną naukę zawodu. 

7. Współpracę z władzami miasta i instytucjami społeczno-gospodarczymi. 

W takich uwarunkowaniach, którym towarzyszyły przemiany społeczno-polityczne                            

i gospodarcze w Polsce, Zespół Szkół realizował swoje zadania dostosowując strukturę 

organizacyjną i kierunki kształcenia do potrzeb gospodarczych i społecznych miasta. 

Jednakże najważniejszym celami i zadaniami, które realizowała dyrekcja wspólnie z gronem 

pedagogicznym, było wychowanie i przygotowanie młodego pokolenia do pełnienia roli 

obywatela, pracownika oraz do współuczestnictwa w społeczności lokalnej. Dobro ucznia, 

wychowanka i młodocianego pracownika było wiodącym celem i zadaniem szkoły oraz 

każdego nauczyciela i wychowawcy. 

Wysiłek i praca, zarówno kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników administracji                           

i obsługi Zespołu Szkół, jak i uczniów oraz ich rodziców, zasługują na uwagę, bowiem to 

każdy z nich i wszyscy razem mają swój udział w osiągnięciach i dokonaniach szkoły 

mijającego 50-lecia. 

Ten motyw przewodni dominował w czasie zbierania materiałów znajdujących się                   

w archiwum szkolnym jak też i prowadzonych rozmowach, wywiadach z byłymi 

pracownikami szkoły oraz absolwentami. Nie bez znaczenia na ocenę mijającego okresu miał 

fakt, że autor monografii przez wiele lat kierował tą placówką.  

W czasie mijającego okresu szkoła przeszła wiele zmian organizacyjnych, które  w sposób 

naturalny narzuciły przyjęcie etapów jej rozwoju jako tytuły poszczególnych rozdziałów. Ze 

względu na brak tradycji oświatowych, w tym i oświaty zawodowej na Ziemiach Zachodnich 

przyłączonych do Polski w 1945 roku, w rozdziale I przedstawiłem wyzwolenie Świnoujścia              
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i powiatu wolińskiego oraz tworzenie się organów władzy państwowości polskiej. W rozwoju 

społeczno-ekonomicznym miasta szukałem odpowiedzi dlaczego na początku lat 

sześćdziesiątych rodziła się oświata zawodowa.  W tym czasie powstały w Świnoujściu dwie 

średnie szkoły zawodowe – Szkoła Rybołówstwa Morskiego i Technikum Handlowe. 

W rozdziale II – „Początki i rozwój szkoły w latach 1961-1975” – przedstawiłem zmiany 

organizacyjne placówki podyktowane wzrostem liczby uczniów oraz tworzeniem nowych 

kierunków kształcenia. 1 września 1961r. powstaje Technikum Handlowe, a we wrześniu 

1963r. Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W 1964r. Technikum Handlowe staje się placówką 

samodzielną, a od września 1967r. wraz ze szkołą zawodową tworzą: Technikum Handlowe               

i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. W tym czasie zostały sprecyzowane kierunki i profile 

kształcenia. Stworzono bazę dydaktyczną, zatrudniono etatowych nauczycieli, zarówno do 

nauczania przedmiotów ogólnokształcących jak i zawodowych. Zorganizowano internat, 

sekretariat, księgowość oraz zatrudniono pracowników administracji i obsługi. 

Rozdział III – „Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w latach 1975 – 2002” – przedstawia okres 

największego rozwoju szkoły. Wszystkie kierunki kształcenia połączono w jeden zespół                     

i utworzono największą placówkę kształcenia zawodowego w Świnoujściu, w której w roku 

szkolnym 1976/1977 w 55 oddziałach uczyło się 1926 uczniów  i słuchaczy. W tym czasie               

w szkole pracowało ponad 60 pedagogów. Była to placówka, która nie miała własnego 

obiektu, a jedynie dzierżawiła sale lekcyjne od Liceum Ogólnokształcącego. Wraz                             

z przemianami społeczno- politycznymi w Polsce - od początku lat osiemdziesiątych - 

następuje schyłek świetności zespołu poprzez ograniczanie kierunków kształcenia i ciągle 

malejącą liczbę uczniów i słuchaczy.   31 sierpnia 2001r. zlikwidowano internat, przenosząc 

tak wychowanków, jak   i wychowawców do Zespołu Szkół Rybołówstwa Morskiego. 

Wrzesień 2002r. to początek nowego etapu w historii szkoły. Zlikwidowano Zespół Szkół 

Zawodowych Nr 1 i utworzono Zespół Szkół w Świnoujściu przy ulicy Gdyńskiej 26. Szkoła 

otrzymała własny obiekt po byłej Zasadniczej Szkole Budowlanej. Ten okres pracy szkoły                    

w latach 2002-2011 przedstawiłem w rozdziale IV. 

Refleksje i wspomnienia to ciekawa próba spojrzenia na ludzi i wydarzenia mijającego 

pięćdziesięciolecia. T. Twardy, J. Deląg, E. Olsza, A. Stryczyński, E. Brzozowska,                                

W. Rusakiewicz i K. Uniejewski przedstawili własne przemyślenia oraz oceny dotyczące 

historii szkoły. 

Do monografii dołączono wykazy: kadry kierowniczej, pedagogicznej, pracowników 

administracji i obsługi, pracujących w tej szkole. Ludmiła Czapska opracowała listy 

absolwentów szkoły średniej młodzieżowej do 2011r. Historie szkoły wzbogacono 229 

zdjęciami zachowanymi w kronikach oraz udostępnionych przez: Z. Mroczkowskiego,               

H. Dąbrowskiego, T. Twardy, R. Churawskiego, H. Siewko, E. Brzozowską, G. Kopacką                       

i T. Lipca. 
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Pięćdziesięciolecie szkoły stało się wystarczającym powodem i okazją, aby dokonać bilansu 

jej sukcesów oraz osiągnięć. Podjąłem się tego trudnego zadania, bowiem dla wielu z nas był 

to najpiękniejszy okres w życiu, a sukcesy i osiągnięcia szkoły były naszymi sukcesami - tak 

jak i jej porażki były naszymi porażkami. 

W ciągu mijającego 50-lecia dyplomy i świadectwa ukończenia 

szkoły otrzymało 9.805 uczniów i słuchaczy, w tym: 

• 3.334 absolwentów szkoły średniej młodzieżowej; 

• 2.510 średniej szkoły zawodowej dla pracujących; 

• 3.961 zasadniczej szkoły zawodowej. 

Była to kadra ludzi młodych, dobrze przygotowanych do pracy 

zawodowej, z ogromną motywacją i chęcią służenia miastu                   

i jej mieszkańcom. Poza wiedzą merytoryczną absolwenci wynieśli 

ze szkoły wartości humanistyczne oraz umiejętność życia             

  Jolanta Deląg                     w społeczeństwie.      

 Niewątpliwie była to zasługa znakomitych pedagogów, 

którzy tworząc warunki pracy, podnosząc własne kwalifikacje 

zawodowe i wzorowo wykonując swoje obowiązki, przyczynili się 

do realizacji celów oraz zadań stawianych przed tą placówką. Dla 

wielu z nas był to jedyny zakład, bowiem w nim rozpoczynaliśmy 

swoją pracę zawodową i stąd przechodziliśmy na emerytury. 

Znaczącą rolę w sukcesach dydaktyczno – wychowawczych szkoły 

spełnili nauczyciele pracujący na część etatu. W mijającym 

pięćdziesięcioleciu w Zespole Szkół było zatrudnionych  925 

pracowników, w tym:  

Teresa Twardy                

• 185 etatowych nauczycieli i wychowawców; 

• 323 nauczycieli i wychowawców pracujących na część 

etatu; 

• 21 księży katechetów; 

• 396 pracowników administracji i obsługi. 

Z szacunkiem wspominam tych, którzy odeszli i nie doczekali tej 

wspaniałej uroczystości. Wśród nich znaleźli się: K. Chlebowski,              

Z. Guzik, T. Grzybek, W. Ignatowicz, B. Kolarz, F. Kostecka-Polak,                            

B. Kucharska, S. Kuglin, Z. Kuglin, Cz. Kułakowski, J. Łojek,                                   

W. Michalak, T. Miklejewska, J. Nowiński, R. Palus, K. Podkowski,           

Justyna Szyszka                A. Rycaj, J. Szafarski,  B. Szczepańska, D. Szewczyk, S. Tłustocho-           

                                                  wicz, K. Tromiński, B. Tumasz,  D. Ziober i A. Zwierzyńska. 
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 Przy pisaniu monografii miałem pomoc i wsparcie dyrekcji szkoły oraz wielu 

nauczycieli i absolwentów. Dziękuję autorom wspomnień za chęci i dobrą wolę przekazania 

tego, co było dla nich ważne, a zarazem stanowiło część historii szkoły.  

Słowa wdzięczności kieruję do Jolanty Deląg i Teresy Twardy za przeprowadzoną korektę 

pracy.  

 

 

 

 

 

 

           Ewa Brzozowska                              Łukasz Lipiec                              Ludmiła Czapska 

Dziękuję Łukaszowi Lipcowi – studentowi prawa – za bezinteresowne przepisanie mojego 

rękopisu.  

Z ogromnym szacunkiem i uznaniem dziękuję nauczycielce informatyki Justynie Szyszce, 

która wykonała benedyktyńską pracę przygotowując monografię do druku.  

Dziękuję Ewie Brzozowskiej za przygotowanie do druku refleksji i wspomnień oraz posłowia 

oraz Ludmile Czapskiej za przygotowanie wykazu absolwentów szkoły średniej. 

Dziękuję wszystkim, którzy wspierali mnie oraz tworzyli warunki na terenie szkoły                                          

i schroniska do spokojnej pracy. 

Na zakończenie chciałbym wyrazić nadzieję, a zarazem największe pragnienie, aby ta bogata   

i piękna spuścizna stworzona przez wielu nauczycieli, pracowników i uczniów została godnie 

przyjęta przez następne pokolenia. Dorobek ostatnich pięćdziesięciu lat powinien być 

motywacją i wzorem dla przyszłych pokoleń, a chęć jego pomnażania celem pracy                   

w następnych latach. 

 

 

Świnoujście, 3 sierpnia 2011 r. 
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Kadra kierownicza szkoły z latami pełnienia funkcji 

Dyrektorzy szkoły 

1. Bobako Mieczysława   1.09.1961 – 31.08.1964 

2. Podkowski Zdzisław   1.09.1964 – 31.08.1966 

3. Kolarz Bogusław   1.09.1961 – 31.12.1967, dyr. TZP 

4. Guzik Zdzisław   1.09.1963 – 20.07.1972 

5. Chlebowski Kazimierz   1.01.1968 – 31.08.1975, dyr. TZP 

6. Nogal Czesław    1.10.1972 – 31.08.1976 

7. Lipiec Tadeusz    1.09.1976 – 31.08.1988 

8. Godala – Czemerys Barbara  1.09.1988 – 31.08.1990 

9. Chlebowski Kazimierz   1.09.1990 – 31.08.1992 

10. Pyzik Antonina   1.09.1992 – 31.08.2002 

11. Kopacka Gabriela   1.09.2002 – do chwili obecnej 

 

 

Wicedyrektorzy szkoły 

1. Mielczarek Aleksandra  1.09.1965 – 31.08.1977 

2. Jasiński Tadeusz   1.09.1970 – 31.08.1978 

3. Uniejewski Krzysztof   1.09.1975 – 31.08.1979 

4. Tromiński Krzysztof   1.09.1977 – 31.01.1978 

5. Ilecka Jadwiga    1.02.1978 – 31.08.1982 

6. Jankowska Jadwiga   1.09.1978 – 31.08.1982 

7. Siewko Halina    1.09.1979 – 31.08.1987 

8. Chlebowski Kazimierz   1.09.1982 – 31.08.1990 

9. Godala – Czemerys Barbara  1.09.1984 – 31.08.1988 

10. Smoczyk Stanisław   1.09.1985 – 31.08.1986 

11. Matczak Henryk   1.09.1986 – 31.08.1987 

12. Kopacka Gabriela   1.09.1987 – 31.01.1989 

13. Śmiałkowska Janina   1.09.1988 – 31.08.1991 

14. Pogorzelska – Kowalska Elżbieta 1.02.1989 – 31.08.1992 

15. Bruch Elżbieta    1.02.1991 – 31.08.1995 

16. Pyzik Antonina   1.02.1991 – 31.08.1992 

17. Kopacka Gabriela   1.09.1991 – 31.08.2002 

18. Kostecka – Polak Franciszka  1.09.1992 – 31.08.1995 

19. Reginczak – Tyburska Iwona  1.09.1995 – 31.08.2002 

20. Grzela Urszula    1.09.2002 – do chwili obecnej 
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Kierownicy internatu 

1. Kucharska Bogumiła   1.09.1965 – 31.08.1974 

2. Dąbrowski Henryk   1.09.1974 – 31.08.1978 

3. Tumasz Bożena   1.09.1978 – 10.09.1980 

4. Karasińska Marianna   10.11.1980 – 31.08.1981 

5. Postulka Iwona   1.09.1981 – 31.08.1983 

6. Michalak Władysław   1.09.1983 – 31.08.1986 

7. Smoczyk Stanisław   1.09.1986 – 31.08.1987 

8. Wit Maria    1.09.1987 – 31.08.1988 

9. Stroińska Anna   1.09.1988 – 2.10.1989 

10. Michalak Władysław   1.12.1989 – 31.08.1992 

11. Sowińska Grażyna   1.09.1992 – 31.01.1993 

12. Wit Maria    1.02.1993 – 31.08.1993 

13. Dul Tadeusz    1.09.1993 – 31.08.1995 

14. Wit Maria    1.09.1995 – 31.08.2002 

 

Kierownicy szkolenia praktycznego 

1. Łucka Barbara    1.09.1988 – 31.08.1989 

2. Bruch Elżbieta    1.09.1989 – 31.01.1991 

3. Gawlińska Wioletta   1.09.1992 – 31.08.2002 

4. Kostecka – Polak Franciszka  1.09.1995 – 31.08.1996 

5. Kazana – Komarek Anna  1.09.2004 – do chwili obecnej 

 

Główne księgowe 

1. Smolińska Elżbieta   1.09.1963 – 30.05.1966 

2. Ostaszewska Róża   1.06.1966 – 31.08.1974 

3. Pelikańska - Malina Misoława 1.09.1974 – 30.04.1978 

4. Ostaszewska Róża   1.05.1978 – 30.09.1980 

5. Sokołowska Barbara   1.10.1980 – 31.08.1989 

6. Musiał Maria    1.10.1983 – 14.01.1986 

      1.09.1989 – 31.12.1989 

7. Piórska Wiesława   1.01.1990 – 30.04.1992 

8. Polarczyk Krystyna   1.05.1992 – 30.09.1994 

9. Popiołek Jolanta   10.10.1994 – 30.09.1995 

10. Winogrodzka Danuta    1.10.1995 – 6.02.1998 

11. Suszczewicz Krystyna   16.03.1998 – do chwili obecnej 
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Kierownicy administracyjno – gospodarczy szkoły 

1. Bańkowski Edward   1.01.1965 – 31.03.1965 

2. Turek Kazimierz   1.04.1965 – 30.12.1978 

3. Wojtkowiak Teresa   1.12.1978 – 31.08.1979 

4. Barlasz Marianna   1.09.1979 – 31.01.1981 

5. Ukleja Jan    1.02.1981 – 30.11.1982 

6. Łucka Barbara    1.12.1982 – 28.02.1985 

7. Nadstawek Maria   1.03.1985 – 31.12.1985 

8. Musiał Maria    15.01.1986 – 30.09.1989 

9. Sikora Elżbieta   1.11.1989 – 31.01.1998 

10. Jędrasik Jadwiga   1.02.1998 – 27.04.2007 

11. Krzak Urszula    1.07.2007 – do chwili obecnej 

Wykaz etatowych nauczycieli i wychowawców 

1. Abramowicz  

Bronisława    1975 – 1977 

2. Adamczyk Agnieszka  1975 – 1976 

3. Adamczyk Zygmunt   1966 – 1967 

4. Albekier Barbara  1972 – 2002 

5. Bednarska Danuta  1972 – 2007 

6. Birecka Maria   1964 – 1966 

7. Bolimowski Józef  1989 – 2002 

8. Bonikowska Krystyna  1981 – 1982 

9. Braun Anna   1992 – 1999 

10. Bruch Elżbieta   1985 – 1996 

11. Brudnik Renata  1992 – 1995 

12. Bryza Halina   1973 – 1977 

13. Brzeziński Jacek  1988 – 2001 

14. Busłowska Ewa  1968 – 1976 

15. Caban – Dawid Maria  1966 – 1971 

16. Cembala Beata  1992 – nadal 

17. Chlebowski Kazimierz  1962 – 1992 

18. Chłapowska Bogumiła 1965 – 1991 

19. Cieślak Jerzy   1996 – 1997 

20. Czapska Ludmiła  1996 – nadal 

21. Czub Rozalia   1963 – 1983 

22. Czubińska Katarzyna  2000 – 2004 

23. Dachowska Janina  1962 – 1970 

24. Dąbrowa Karasińska 

Marianna    1966 – 1993 

25. Dąbrowski Henryk  1965 – 1978 

26. Deląg Ewa   1992 – 1996 

27. Deląg Jolanta   1992 – nadal 

28. Derech Maria   1991 – 2005 

29. Dobek Krzysztof  2007 – nadal 

30. Dobek Monika  1998 – nadal 

31. Dominiak Iwona  1988 – 1995 

32. Drzewiecka Alicja  1993 – 2008 

33. Dul Tadeusz   1993 – 1994 

34. Dunajko Anna   1998 – nadal 

35. Dzienis Jadwiga  1965 – 1967 

36. Fąfara Henryk   1988 – 1988 

37. Felska Irena   1973 – 1985 

38. Ferlacka Wiesława  2004 – 2009 

39. Flejta Grażyna   1984 – 1991 

40. Garbicz Michał  1964 – 1982 

41. Gawlińska Wioletta  1992 – 2002 

42. Godala – Czemerys 

Barbara   1968 – 1990 

43. Gral Waldemar  1994 – 1995 

44. Grzela Urszula   1991 – nadal 

45. Grzybek Tadeusz  1967 – 1977 

46. Guzik Zdzisław  1963 – 1972 

47. Habura Barbara  1994 – 1996 

48. Hływa Arkadiusz  2006 – nadal 

49. Hudzik Małgorzata  1985 – nadal 
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50. Ignatowicz Wacław  1963 – 1973 

51. Ilecka Jadwiga   1965 – 1986 

52. Jachim Renata  1990 – 1996 

53. Janiszewski Wiesław  1965 – 1966 

54. Jankowska Jadwiga  1973 – 1990 

55. Jasen Cluff   1993 – 1994 

56. Januszewski Piotr  2000 – 2001 

57. Jasiński Tadeusz  1964 – 1978 

58. Kaczorowska Bożena  1992 – 2000 

59. Kaluziński Feliks  1983 – 1987 

60. Kałużny Cezary  1993 – 1996 

61. Kardyś Elżbieta  1990 – 1991 

62. Kazana – Komarek 

Anna    1994 – nadal 

63. Kochański Henryk  1987 – 1991 

64. Kolarz Bogusław  1962 – 1967 

65. Kopacka Gabriela   1985 – nadal 

66. Korytkowski Wojciech 1991 – 1992 

67. Kostecka – Polak 

Franciszka   1968 – 2002 

68. Kozak Bożena   1991 – 1995 

69. Kozłowski Andrzej  1984 – 1985 

70. Kraczkiewicz Anna  1963 – 1966 

71. Krucka Danuta   1987 – nadal 

72. Krupowies Ewa  1971 – 1975 

73. Krzyżanowska Maria  1970 – 1971 

74. Kubacka Barbara  1992 – 2001 

75. Kucharska Bogumiła   1965 – 1979 

76. Kuczyńska Luiza  1993 – 1994 

77. Kuglin Stanisław  1964 – 1969 

78. Kuglin Zofia   1964 – 1969 

79. Kuja vel Kujat 

Monika   2003 – 2005 

80. Kułakowski Czesław  1983 – 1990 

81. Kurpiewski Leszek  1966 – 1971 

82. Kuszyńska Zofia  1964 – 1992 

83. Lipiec Stefania    1969 – 1986 

84. Lipiec Tadeusz    1976 – 1988 

85. Łapiński Jerzy   1987 – 1996 

86. Łaszczuk – Piechowiak 

Elżbieta   1984 – 1987 

87. Łojek Janina   1971 – 1978 

88. Łozowska Łucja  1975 – 1988 

89. Łucka Barbara   1982 – 2008 

90. Maciejasz – Szostak 

Izabela    1997 – 2003 

91. Maciejewska  

Agnieszka   1999 – 2001 

92. Majda Danuta   1966 – 1972 

93. Małoszuk Lidia  1992 – 2006 

94. Marciniak Zenon  1983 – 1984 

95. Matczak Henryk  1986 – 1987 

96. Matysiak Halina  1964 – 1965 

97. Mazur Bogusław  1977 – 2006 

98. Mądra – Tarczykowska 

Elżbieta   1992 – 1992 

99. Michalak Władysław   1983 – 1986 

      1988 – 1993 

100. Michalczak Maria  1990 – 1995 

101. Mielczarek  

    Aleksandra   1963 – 1985 

102. Miklejewska Teresa  1981 – 1986 

103. Mroczek Waldemar  1987 – 1994 

104. Muszyńska Barbara  1992 – 1994 

105. Nogal Czesław   1972 – 1976 

106. Nowak Mirosława  1995 – 1998 

107. Nowicka Jadwiga  1978 – 1981 

108. Nowicka – Kmiotek 

   Marzena   1992 – 1995 

109. Nowiński Janusz  1989 – 1994 

110. Nykiel Monika   2002 – nadal 

111. Olek Elżbieta   1994 – 1998 

112. Olek Zofia   1991 – 1993 

      2003 – nadal 

113. Olszewska Walentyna 1966 – 1978 

114. Osiak Edward   1993 – 1994 

115. Pacura Cezary   1992 – 1993 

116. Palus Robert   1985 – 1990 

117. Piotrowski Bogdan  1971 – 1973 

118. Pogorzelska – Kowalska 

    Elżbieta   1987 – 1992 

119. Polak Krystyna  1979 – 1982 



 357 

120. Postulka Iwona  1978 – 1983 

121. Prokopiuk Halina  1990 – 1993 

122. Przytuła Anna   1975 – 2005 

123. Pyzik Antonina  1972 – 2002 

124. Radzińska – Bolimel 

    Sylwia    2009 – nadal 

125. Regińczak – Tyburska 

    Iwona    1988 – nadal 

126. Rycaj Antoni   1986 – 1987 

127. Sadza Barbara   1994 – 1995 

128. Sawicka Anna   1993 – 1994 

129. Schabek Dorota  1995 – nadal 

130. Siatkowska Irena  1994 – 1996 

131. Sidor Ewelina   2008 – nadal 

132. Siedzielnik Wiesława  1987 – 1992 

133. Siewko Halina   1967 – 1987 

134. Siudek Urszula  1993 – 1994 

135. Skrzyński Antoni  1964 – 1971 

136. Smoczyk Stanisław  1985 – 1987 

137. Sobiech Przemysław  1971 – 1985 

138. Sobiech Renata  1965 – 1975 

      1977 – 1994 

139. Sochacka Kazimiera  1966 – 1968 

140. Soja Stefania   1986 – 1987 

141. Sowińska Grażyna  1982 – 2001 

142. Spłocharska Jowita  2000 – 2001 

      2005 – nadal 

143. Spychała Halina  1972 – 1973 

144. Stankiewicz Beata  1991 – 1993 

145. Stankiewicz – Kolińska 

    Bożena   1994 – nadal 

146. Starek Wanda   1963 – 1972 

147. Stroińska Anna  1988 – 1990 

148. Stryczyńska Agnieszka 2000 – 2001 

149. Suska Sylwia   1998 – nadal 

150. Szafarski Janusz  1964 – 1969 

151. Szczepańska Barbara  1970 – 1990 

152. Szczepkowski Fryderyk  

      1998 – 2000 

153. Szczęść Jadwiga  1973 – 1994 

154. Szczubiałkiewicz Edyta 

      2003 – nadal 

155. Szczur Anna   1994 – 2002 

156. Szewczyk Danuta  1965 – 1994 

157. Szmygin Katarzyna  2006 – nadal 

158. Szpytko Joanna  1997 – 2002 

159. Szulczewski Roman  1973 – 1976 

160. Szyszka Justyna  1996 – nadal 

161. Śmiałkowska Janina  1986 – 1994 

162. Tarnowska Maria  1965 – 1990 

163. Tłustochowicz Stefania 

     1964 – 1973 

164. Tromiński Krzysztof  1967 – 1978 

      1981 – 1991 

165. Troszczyński Edward  1965 – 1966 

166. Tumasz Bożena  1978 – 1980 

167. Turajska Aleksandra  1978 – 1985 

168. Twardy Teresa  1972 – 1994 

169. Uniejewski Krzysztof  1971 – 1979 

170. Wagner Włodzimierz  1987 – 1989 

171. Walczak Patrycja  2006 – nadal 

172. Wawrzyniak Katarzyna 

      1998 – 1999 

173. Widawska Jadwiga  1974 – 1996 

174. Wierzykowska Małgorzata 

      1985 – 1988 

175. Wit Maria   1973 – 2001 

176. Witkiewicz Alina  1964 – 1978 

177. Wojnarowska Wanda  1982 – 1993 

178. Wójcik Janina   1968 – 1979 

179. Wrębiakowska Aleksandra 

      2008 – nadal 

180. Wrzesień Stanisław  1985 – 1990 

181. Wyszyńska Justyna  1999 – 2000 

182. Zaręba Honorata  1993 – 1994 

183. Ziober Danuta   1965 – 1996 

184. Zwierzyńska Anastazja  

     1965 – 1978  

185. Zwierzyński Wojciech  1965 – 1969 
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Księża katecheci 

1. Adamski Grzegorz   1998 – 1999 

2. Galwas Grzegorz   2008 – 2009 

3. Gronostaj Piotr   2003 – 2004 

4. Grybko Jarosław   2009 – nadal 

5. Iwaniuk Ryszard   2000 – 2001 

6. Koplewski Janusz   1990 – 1991 

7. Kulec Piotr    2001 – 2002 

8. Lubiniecki Leszek   1999 – 2000 

9. Mrozowski Robert   2001 – 2002 

10. Polanowski Adam   1999 – 2001 

11. Rasmus Artur    2009 – nadal 

12. Rosiek Stanisław   2006 – 2009 

13. Rostkowski Roman   1998 – 1999 

14. Skwara Arkadiusz   1999 – 2001 

15. Sokołowski Edward   1990 – 1991, 2005 – 2008 

16. Staroszczyk Mirosław   2002 – 2003 

17. Stolarski Andrzej   1993 – 1994 

18. Subocz Piotr    2005 – 2006 

19. Uzdowski Jan    1990 – 1993 

20. Zdziarski Krzysztof   2005 – 2006 

21. Żolnierzow Robert   1997 – 1999 

 

Nauczyciele, którzy pracowali na części etatu 

 

1. Abramowicz Eugeniusz 

2. Adamczyk Agnieszka 

3. Adamczyk Zygmunt 

4. Adamkiewicz Grzegorz 

5. Adamowicz Wiesława 

6. Ancuta Zbigniew 

7. Andrzejuk Werna 

8. Andrzejczyk Barbara 

9. Antczak Irena 

10. Antkiewicz Jolanta 

11. Augusiak Jarosław 

12. Banach Jadwiga 

13. Bardyszewska Krystyna 

14. Bartelmuss Wiesława 

15. Bartłomiejczyk Irena 

16. Bąk Genowefa 

17. Bednarkiewicz Wiesław 

18. Bednarska – Żebrowska Jolanta 

19. Bednarski Tadeusz 

20. Białobrzeska Janina 

21. Białowąs Katarzyna 

22. Bielikiewicz Stanisław 

23. Błaż Sebastian 

24. Bieniasiewicz Stanisława 

25. Bonisławski Witold 

26. Bracławska Ewa 
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27. Brudnik Czesław 

28. Brzezińska Marianna 

29. Buława Helena 

30. Burchacka Teresa 

31. Burkacka Anna 

32. Bursiak Leszek 

33. Cackowski Dawid 

34. Cackowski Tadeusz 

35. Cegielska – Jackowska Barbara 

36. Chełmoński Maciej 

37. Chojnowski Andrzej 

38. Cholewińska Irena 

39. Cholewiński Andrzej 

40. Churawski Ryszard 

41. Chwistecki Andrzej 

42. Cichosz Franciszka 

43. Cichy Lech 

44. Cieliński Jerzy 

45. Cieślak Jerzy 

46. Czerwiński Rzyszard 

47. Czwartos Zdzisław 

48. Ćwikła Jadwiga 

49. Dąbrowska Stanisława 

50. Deja Genowefa 

51. Dębowski Tadeusz 

52. Denderski Tadeusz 

53. Didkowska Jolanta 

54. Didkowski Zbigniew 

55. Dobski Józef 

56. Dubiel Julian 

57. Dubiel Wacława 

58. Dudar Władysław 

59. Dudar Mirosława 

60. Dulnik Krystyna 

61. Dziewierska Anna 

62. Dzisko Czesław 

63. Ewertowski Stanisław 

64. Ferschke Tadeusz 

65. Filiński Aleksander 

66. Flejta Dariusz 

67. Formella Gerard 

68. Foryś Jan 

69. Frąckowiak Beata 

70. Frąckiewicz Beata 

71. Frątczak Danuta 

72. Gaca Ryszard 

73. Garasik Stefan 

74. Garczakowska Teresa 

75. Gąsior Franciszek 

76. Gąsiorowski Tadeusz 

77. Gibowski Walerian 

78. Gil Sabina 

79. Gniazdowski Zbigniew 

80. Gorzkowicz Barbara 

81. Górecki Paweł 

82. Górska Anna 

83. Górski Edward 

84. Grygorug Jolanta 

85. Grzywiński Ryszard 

86. Gutenplan Izrael 

87. Guzik Ewa 

88. Habura Barbara 

89. Hermanowska Alina 

90. Hinc Czesław 

91. Holy Joanna 

92. Horbik Adam 

93. Janiszewski Wiesław 

94. Jankiewicz Zdzisław 

95. Janowicz Danuta 

96. Janowska – Mroczek Weronika 

97. Jarosz Irena 

98. Jasicki Roman 

99. Jasińska Jadwiga 

100. Jaśkiewicz Zbigniew  

101. Jaworska – Klich Wiesława 

102. Jereczek Ryszard 

103. Jeświł Joanna 

104. Jóźkowiak Jerzy 

105. Juszkiewicz Zdzisław 

106. Kabulak Janina 

107. Kaczorowska Bożena 

108. Kaleta Urszula 
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109. Kamiński Ryszard 

110. Kamiński Leszek 

111. Kantecki Piotr 

112. Kantor Grażyna 

113. Kapkowska Iwona 

114. Kapuścińska Dorota 

115. Karczewicz Alina 

116. Kardasz Tadeusz 

117. Kardyś Elżbieta 

118. Karpowska Aneta 

119. Kasprzak Elżebita 

120. Kinash Oksana 

121. Kind Norbert 

122. Kirylczuk Maria 

123. Kolisz Iwona 

124. Kołodziej Bogumiła 

125. Kopaczewska Anna 

126. Kopeć Jerzy 

127. Koszucki Tadeusz 

128. Kowalczyk Maria 

129. Kowalczyk Zbigniew 

130. Kowalska Ewa 

131. Kowalski Jerzy 

132. Kozak Bożena 

133. Kozieł Paweł 

134. Kozłowska Elżbieta 

135. Kozłowski Kazimierz 

136. Kraczkiewicz Władysław 

137. Kramarz Wojciech 

138. Krasińska Klara 

139. Kraska Ewa 

140. Krasowska Mariola 

141. Krasnodąbski Wojciech 

142. Krazue Zdzisław 

143. Krawczyk Hieronim 

144. Kropska Lidia 

145. Królikowska Teresa 

146. Krygier Beata 

147. Krygier Czesław 

148. Krygier Edward 

149. Krygier Iwona 

150. Kubanek Szymon 

151. Kubic Ryszard 

152. Kuciński Zbigniew 

153. Kudela Wiesława 

154. Kudelska Stefania 

155. Kusiak Mariusz 

156. Kuśmider Stanisław 

157. Kurzawa Rozalia 

158. Kurzyb Ryszard 

159. Langiewicz Zdzisław 

160. Laszkiewicz Rudolf 

161. Lech Janina 

162. Lech Władysław 

163. Lewandowska Iwona 

164. Lipczyński Włodzimierz 

165. Lipiński Stanisław 

166. Lipowski Jan 

167. Lublin Lidia 

168. Łuczak Lesław 

169. Maciosowicz Jadwiga 

170. Maj Krystyna 

171. Majcher Jan 

172. Majchrzak Renata 

173. Majewska Renata 

174. Malinowski Tadeusz 

175. Matysiak Marian 

176. Matysiak Roman 

177. Maziarska Adrianna 

178. Mezali Said 

179. Miąsko Barbara 

180. Michalczewska Jolanta 

181. Mielczarek Jan 

182. Mierzyńska Renata 

183. Misler Bożena 

184. Mniszek Józef 

185. Mroczek Adam 

186. Mroczek Weronika 

187. Mroczkowski Zenon 

188. Nadarkiewicz Zofia 

189. Niedzielska Franciszka 

190. Nierzwicka Lidia 
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191. Nogal Jadwiga 

192. Nowak Mirosława 

193. Oczki Jadwiga 

194. Okońska Janina 

195. Oleksiak Roman 

196. Olszewski Piotr 

197. Orchel Marian 

198. Ostaszewska Róża 

199. Pacześna Alicja 

200. Palus Jadwiga 

201. Panfiluk Lidia 

202. Paszyna Stanisław 

203. Patela Maria 

204. Pater Ewa 

205. Pazderska Alina 

206. Pełczyński Andrzej 

207. Pescht Andrzej 

208. Pękała Józef 

209. Płaczkiewicz Elżbieta 

210. Pniewska Maria 

211. Pocztół Tadeusz 

212. Podkowski Zdzisław 

213. Pokrzywnicki Rudolf 

214. Postoła Wacław 

215. Preizner Zdzisław 

216. Przeorek Janina 

217. Puchała Stanisław 

218. Pyziak Zenon 

219. Pyziak Wojciech 

220. Rachuta Maria 

221. Raczyńska Edyta 

222. Raczyńska Ewa 

223. Radomski Karol 

224. Rappke Irena 

225. Ren Zygmunt 

226. Robak Jan 

227. Rogalska Krystyna 

228. Rostkowski Roman 

229. Rówińska Anna 

230. Ruc Barbara 

231. Ruciak Stanisław 

232. Rudolf Małgorzata 

233. Rychlińska Magdalena 

234. Rymsza Mieczysław 

235. Rynasiewicz Józef 

236. Samitowski Lech 

237. Savić Barbara 

238. Sawczenko Elżbieta 

239. Sawicka Anna 

240. Sarba Ryszard 

241. Sayna Elżbieta 

242. Sąsiadek Sławomir 

243. Szacht Barbara 

244. Serafin Janusz 

245. Sidor Ewelina 

246. Sikorska Stanisława 

247. Sikorski Jerzy 

248. Sitnicki Zdzisław 

249. Skibniewski Romuald 

250. Skutecki Jerzy 

251. Sobota Krystyna 

252. Sochacka Kazimiera 

253. Stasiak Irena 

254. Steciuk Tadeusz 

255. Stefanicka Cycylia 

256. Stryczyński Antoni 

257. Sulik Czesława 

258. Sulik Piotr 

259. Sumińska Danuta 

260. Syrociak Anna 

261. Szczepkowski Fryderyk 

262. Szczodry Andrzej 

263. Szczuka Jadwiga 

264. Szłapak Eugeniusz 

265. Sznabowicz Edward 

266. Szoda Marian 

267. Szpytko Wacław 

268. Szulczewski Roman 

269. Szwałek Ryszard 

270. Szydłowska Danuta 

271. Szylak Stanisław 

272. Ścieńska Hanna 
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273. Ścisłowska Barbara 

274. Tański Tadeusz 

275. Tłustochowicz Stefan 

276. Tłustochowicz Wiktoria 

277. Troszczyński Edward 

278. Trusiło Julian 

279. Trzeciak Krystyna 

280. Tuchorska Grażyna 

281. Tumasz Marian 

282. Turek Kazimierz 

283. Twardy Jerzy 

284. Urbaniak Tadeusz 

285. Urtnowska Kazimiera 

286. Uss Maria 

287. Warchlewska Elżbieta 

288. Ważecha Ilona 

289. Wdziękoński Jarosław 

290. Wendt Stanisław 

291. Wenta Gerard 

292. Wesołowski Jacek 

293. Wesołowski Zbigniew 

294. Widajewicz Edward 

295. Wieczorek Andrzej 

296. Wilczyński Edward 

297. Witków Alicja 

298. Włodarczyk Czesław 

299. Wojnarowski Władysław 

300. Wojtczak – Stryjek Helena 

301. Wojtkowska Danuta 

302. Wojtkowiak Krystyna 

303. Wojtyłko Sławomir 

304. Wołoszczuk Irena 

305. Woźniak Artur 

306. Wrężel Jerzy 

307. Wroński Andrzej 

308. Wysocka Teresa 

309. Wyszyńska Elżbieta 

310. Zagórska Zofia 

311. Zakrzewska Teresa 

312. Zaniewski Stanisław 

313. Ziombska Agnieszka 

314. Ziomek Antoni 

315. Zieliński Maciej  

316. Zimecki Bronisław 

317. Zych Adam 

318. Zygmanowska Teresa 

319. Żeglarska Krystyna 

320. Żelechowski Władysław 

321. Żeromski Leszek 

322. Żołnieruk Robert 

323. Żużałek Sławomira 

 

Pracownicy administracji i obsługi 

 

1. Adler Ludwik 

2. Altof Helena 

3. Antczak Bronisława 

4. Augustyniak Jerzy 

5. Bagińska Barbara 

6. Bagrowska Zofia 

7. Bagrowski Czesław 

8. Bancerek Piotr 

9. Bańkowski Edward 

10. Barlasz Marianna 

11. Barszczewska Grażyna 

12. Bartoczyńska Hanna 

13. Bartos Jadwiga 

14. Bartos Józef 

15. Barucka Grażyna 

16. Barwik Teresa 

17. Baryła Janina 

18. Bazydło Henryk 

19. Bączkowski Wojciech 

20. Biedny Jan 
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21. Bielecka Władysława 

22. Błaszczak Bożena 

23. Błaszczyk Andrzej 

24. Bobińska Lidia 

25. Bocheńska Teresa 

26. Boho Ireneusz 

27. Bonifacy Anna 

28. Brezgieł Wanda 

29. Bring Helena 

30. Brocki Witold 

31. Buczyńska Danuta 

32. Bury Wioletta 

33. Brzozowska Maria 

34. Brzuziewska Jadwiga 

35. Brzycka Bogusława 

36. Bubiak Stanisława 

37. Budna Jolanta 

38. Bujak Zofia 

39. Burzyńska Maria 

40. Bzura Zofia 

41. Caban Zbigniew 

42. Ceran Piotr 

43. Chlebik Piotr 

44. Chlebowska Alicja 

45. Chmielewska Jadwiga 

46. Chmielewska Urszula 

47. Chuda Alina 

48. Chudowska Grażyna 

49. Ciechowski Jerzy 

50. Ciesielska Elżbieta 

51. Cieślak Ireneusz 

52. Czarnowska Anna 

53. Czernecka Krystyna 

54. Czerwiński Marian 

55. Czesnowska Teresa 

56. Czupryńska Genowefa 

57. Czyżewski Kazimierz 

58. Dąbrowska Celina 

59. Dąbrowska Regina 

60. Dąbrowski Zbigniew 

61. Didkowska Danuta 

62. Dowgiłło Teresa 

63. Droszcz Eugeniusz 

64. Drutel Antonina 

65. Dudzic Maria 

66. Dulat Teresa 

67. Duliniec Ewelina 

68. Dziobkowska Barbara 

69. Dziobkowska Teresa 

70. Elmer Renata 

71. Elminowska Celina 

72. Erdomańska Grażyna 

73. Erdomański Zbigniew 

74. Fajkowska Marta 

75. Florczak Tadeusz 

76. Fogt Elżbieta 

77. Foldyna Melania 

78. Folkman Edward 

79. Fraś Łucja 

80. Fryś Andrzej 

81. Gackiewicz Honorata 

82. Gajewicz Tadeusz 

83. Gajewska Aldona 

84. Galla Maria 

85. Galler Stefania 

86. Gawroński Janusz 

87. Gębicka Danuta 

88. Ginter Zofia 

89. Gładysz Maria 

90. Gmiński Leszek 

91. Gmiński Wiesław 

92. Gmitrzak Zofia 

93. Goch Jan 

94. Galińska Renata 

95. Grzkowski Zbyszko 

96. Górska Irena 

97. Grabowski Andrzej 

98. Grenziuk Jadwiga 

99. Grzybowska Barbara 

100. Hause Witalis 

101. Hawryk Henryka 

102. Hyży Beata 
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103. Ikoniak Anna 

104. Ilkowska Alfreda 

105. Jabłońska Alina 

106. Jagiełło Henryka 

107. Jadwiszczak Helena 

108. Janiak Czesława 

109. Janiszewska Urszula 

110. Januszewski Adam 

111. Jaworska Teresa 

112. Jarych Wiesława 

113. Jasmos Urszula 

114. Jeżowska Krystyna 

115. Jędrasik Jadwiga 

116. Jędrzejczak Elżbieta 

117. Jędrzejczyk Janina 

118. Jędrzejewska Bronisława 

119. Juszczek Teresa 

120. Juszczyńska Krystyna 

121. Kaczmarek Stanisław 

122. Kadziewicz Izydor 

123. Kalinowska Krystyna 

124. Kałucki Marian 

125. Kamińska Teresa 

126. Kamińska  Zofia 

127. Kannenberg Halina 

128. Kantor Zofia 

129. Kapała Grażyna 

130. Kardyś Elżbieta 

131. Kasprzak Kazimiera 

132. Kastrał Melania 

133. Kawiecki Kazimierz 

134. Kazimierczak Matylda 

135. Kazimierczak Wanda 

136. Kieruzel Bernarda 

137. Kieryło Adam 

138. Kindela Arkadiusz 

139. Kityńska Tamara 

140. Klikowska Dorota 

141. Knapp Krystyna 

142. Koc Krystyna 

143. Kołbuć Mieczysław 

144. Kołdon Waldemar 

145. Konarski Ludwik 

146. Konopacka Grażyna 

147. Konieczny Bogusław 

148. Kopaczun Maria 

149. Kornaga Anna 

150. Korytowska Halina 

151. Kosik Wanda 

152. Kotara Janusz 

153. Kowalczyk Bożena 

154. Kowalski Leszek 

155. Kowalska Alina 

156. Kozakiewicz Zbigniew 

157. Kozłowska Danuta 

158. Krerowicz Dorota 

159. Krokosz Eugenia 

160. Król Stanisława 

161. Kruszyńska Wanda 

162. Krygier Wioletta 

163. Krysiak Wiesława 

164. Krzak Urszula 

165. Krzemińska Kazimiera 

166. Kseń Teresa 

167. Kubanek Maria 

168. Kubis Zenon 

169. Laszkiewicz Józefa 

170. Ledzińska Dorota 

171. Ledzińska Joanna 

172. Lewandowska Bożena 

173. Lewandowska Ilona 

174. Lewandowska Zofia 

175. Lewczuk Tadeusz 

176. Linkowski Zdzisław 

177. Lipiński Marian 

178. Liport Radosław 

179. Lisiecka Zofia 

180. Listek Marianna 

181. Łachmanowicz Krystyna 

182. Łapucha Beata 

183. Łodej Marian 

184. Łucka Barbara 
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185. Łukaszewska Krystyna 

186. Łykus Wanda 

187. Łysoń Magdalena 

188. Macijas Helena 

189. Macocha Teresa 

190. Madaj Jadwiga 

191. Malińska Ewa 

192. Mamrot Krzysztof 

193. Marczewski Krzysztof 

194. Masztalerz Marianna 

195. Matusiewicz Alicja 

196. Matuszczyk Wanda 

197. Mazur Elżbieta 

198. Merks Jan 

199. Mieczkowska Maria 

200. Michalak Andrzej 

201. Michalska Stanisława 

202. Miernicki Jerzy 

203. Miler Elżbieta 

204. Młodzikowska Jadwiga 

205. Motyl Józefa 

206. Mucha Mirosława 

207. Muras Danuta 

208. Murawska Aldona 

209. Musiał Maria 

210. Nadstawek Maria 

211. Niedźwiecka Marianna 

212. Niedźwiecka Wiktoria 

213. Nowikow – Jakubowska Halina 

214. Napierska Bożena 

215. Narug Wanda 

216. Nizińska Danuta 

217. Nowicka Józefa 

218. Ochab Kazimiera 

219. Okoniewska Wiesława 

220. Olejniczak Genowefa 

221. Oleszczak Barbara 

222. Olszyk Zofia 

223. Olszewska Jadwiga 

224. Orlikowska Maria 

225. Orłowska Lucyna 

226. Ossowska Barbara 

227. Ostaszewska Róża 

228. Ostojska Wanda 

229. Ostrowska Grażyna 

230. Oszczenda Tadeusz 

231. Ożoga Anna 

232. Pacelt Krystyna 

233. Parzyszek Teresa 

234. Pasterski Jan 

235. Patynowska Irena 

236. Pawluczuk Jan 

237. Pawłowski Mirosław 

238. Pelikańska – Malina Mirosława 

239. Pędziwiatr Grażyna 

240. Pfitzner Helena 

241. Piechocka Anna 

242. Piesek Danuta 

243. Piekarek Eugenia 

244. Pielet Maria 

245. Pietrakowska Anna 

246. Pietras Maria 

247. Pietrucha Wacław 

248. Pilch Anna 

249. Piotrowska Krystyna 

250. Piotrowski Mieczysław 

251. Piórska Wiesława 

252. Poczujko Anna 

253. Podgórska Ewa 

254. Pokrzywnicka Aleksandra 

255. Połeć Elżbieta 

256. Polak Janina 

257. Polarczyk Krystyna 

258. Ponichtera Zofia 

259. Popiołek Jolanta 

260. Prokop Aleksandra 

261. Rek Teresa 

262. Romanowska Helena 

263. Roskowińska Danuta 

264. Przeniczna Elżbieta 

265. Przerwa Jan 

266. Ptaszny Hubert 
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267. Pudło Władysława 

268. Pularek Helena 

269. Radziewicz Salomea 

270. Radiszewska Krystyna 

271. Radziszewska Łucja 

272. Ramer Stefania 

273. Ramiączek Krystyna 

274. Rapińczyk Leonard 

275. Rapińczyk Stanisława 

276. Reterska Zofia 

277. Rogalska Anastazja 

278. Rogowska Marianna 

279. Romasławska Weronika 

280. Roszko Jerzy 

281. Rubach Roman 

282. Rynggwist Marianna 

283. Rzepka Bernard 

284. Rzęsa Marian 

285. Rzońca Krzysztof 

286. Sadowski Ryszard 

287. Safinowska Wanda 

288. Sandlewska Urszula 

289. Santocki Zbigniew 

290. Sapa Józef 

291. Sarnowska Elżbieta 

292. Sawicki Wiesław 

293. Sawicka Anna 

294. Serafin Henryk 

295. Seweryn Edmund 

296. Seweryn Joanna 

297. Sieratycka Paulina 

298. Sieńko Maria 

299. Sigda Ewa 

300. Sikora Elżbieta 

301. Sitek Milena 

302. Skonieczna Marianna 

303. Skonieczny Mariusz 

304. Skotnicka Eugenia 

305. Skrocka Jadwiga 

306. Skowron Leszek 

307. Skrzydlewska Elżbieta 

308. Skrzyniarz Augustyn 

309. Sławińska Krystyna 

310. Słowik Irena 

311. Smolińska Elżbieta 

312. Sobańska Lidia 

313. Sobczyk Maria 

314. Sobkowiak Genowefa 

315. Sobkowiak Helena 

316. Sobczyńska Aleksandra 

317. Sokołowska Barbara 

318. Spojda Wilhelm 

319. Spychalski Stanisław 

320. Srebrnicka Aneta 

321. Staśko Danuta 

322. Stojkowski Wiesław 

323. Strojna Małgorzata 

324. Strzelec Grażyna 

325. Studnicki Tadeusz 

326. Sułkowska Leokadia 

327. Surwiło Danuta 

328. Surwiło Zofia  

329. Sus Jerzy 

330. Suszczewska Krystyna 

331. Szaniawski Dariusz 

332. Szafarz Leszek  

333. Szczepaniak Mieczysław 

334. Szczepaniak Ryszard 

335. Szczepaniak Zofia 

336. Szczepkowska Czesława 

337. Szczudło Ewa 

338. Szendała Ewa 

339. Szkwarek Helena 

340. Szmeling Danuta 

341. Szorc Gracjan 

342. Szwedowski Kazimierz 

343. Śmieja Maria 

344. Świątek Barbara 

345. Świerczyna Marianna 

346. Świtalska Janina 

347. Telenga Stanisław 

348. Terkalski Mirosław 
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349. Tillner Krystyna 

350. Tomecka Rozalia 

351. Trzcianowski Stanisław 

352. Turek Kazimierz 

353. Turek Krystyna 

354. Turowski Franciszek 

355. Turowski Jan 

356. Twardowska Krystyna 

357. Ukleja Aleksandra 

358. Ukleja Jan 

359. Ulaczyk Stanisław 

360. Walencinowicz Irena 

361. Walencinowicz Tadeusz 

362. Wałaszewska Elżbieta 

363. Wasiak Bożena 

364. Wasiak Urszula 

365. Wasilewska Grażyna 

366. Wardak Hanna 

367. Wesołowska Jadwiga 

368. Wesołowski Zygmunt 

369. Węgrzecki Krzysztof 

370. Więcław Zofia 

371. Wild Julia 

372. Wild Mieczysława 

373. Winogrodzka Danuta 

374. Wiśniewska Halina 

375. Witczak Isolda 

376. Witt Sławomir 

377. Wituszkin Krystyna 

378. Wnukiewicz Aleksandra 

379. Wojciechowska Grażyna 

380. Wojciechowska Zofia 

381. Wójcik Alina 

382. Wójcikowska Małgorzata 

383. Wojtkiewicz Stanisław 

384. Wojtkiewicz Zenobia 

385. Wojtkowska Maria 

386. Wojtkowiak Teresa 

387. Wolski Tadeusz 

388. Wrona Bogdan 

389. Wysoczyński Konrad 

390. Załoga Małgorzata 

391. Zegzdryn Jadwiga 

392. Zgierska Leokadia 

393. Zielińska Stanisława 

394. Zieliński Jerzy 

395. Zwierzchowska Sylwia 

396. Żychlińska Jadwiga 
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Technikum Handlowe 
1966 

Wych.  Zdzisław Podkowski 
1. Denga Czesława 
2. Gąsiorek Zofia 
3. Grochowalska Krystyna 
4. Jurkun Lidia 
5. Kowalczyk Helena 
6. Kwiatek Zdzisław 
7. Lisowska Krystyna 
8. Łuksza Olga 
9. Malińska Ewa 
10. Małochleb Teresa 
11. Młodak Bożena 
12. Pawełczyk Janina 
13. Płatosz Elżbieta 
14. Romas Wanda 
15. Sienkiewicz Maria 
16. Smyka Czesława 
17. Stawka Krystyna 
18. Wołejszo Eugeniusz 
19. Zaniewska Anna  
 

1967 
Wych. Kazimierz Chlebowski 
1. Adamowicz Halina 
2. Augustyniak Stanisław 
3. Borkowicz Helena 
4. Buchajczyk Krystyna 
5. Chrzanowska Alicja 
6. Denga Grażyna 
7. Dulczyk Grażyna 
8. Dykier Jolanta 
9. Fryska Zofia 
10. Gulczyńska Regina 
11. Hładuń Ryszard 
12. Ignatowicz Barbara 
13. Juchniewicz Helena 
14. Kasiarz Waldemar 
15. Kobylińska Anna 
16. Kostrzewa Genowefa 
17. Kwasowska Krystyna 
18. Lebiedziewicz Józefa 
19. Łaba Maria 
20. Napierała Maria 
21. Nartowicz Barbara 

22. Opas Alina 
23. Pawlaczyk Zenon 
24. Plaskowska Danuta 
25. Poczujka Janina 
26. Podębski Zbigniew 
27. Ratajczak Irena 
28. Ryglewski Adam 
29. Skalska Danuta 
30. Stuligrosz Halina 
31. Szałacka Krystyna 
32. Szczepańska Jadwiga 
33. Szczuraszek Zbigniew 
34. Szymańska Elżbieta 
35. Tomkowiak Jolanta 
36. Węglarz Zbigniew 
37. Wiśniewska Barbara 
38. Wolanin Danuta 
39. Wrembel Danuta 
40. Ziemkiewicz Zbigniew 
 

1968 
Wych. Rozalia Czub 
1. Czajkowska Zdzisława 
2. Czarnowska Danuta 
3. Dobrzyńska Halina 
4. Feretycka Wanda 
5. Gorczyca Bożena 
6. Grudziński Mirosław 
7. Jarmut Krystyna 
8. Jurewicz Teresa 
9. Kamińska Elżbieta 
10. Kamińska Barbara 
11. Kołowiecka Danuta 
12. Kulesza Stanisław 
13. Łaszcz Stanisław 
14. Malessa Ryszard 
15. Miecznikowska Krystyna 
16. Oryszczak Danuta 
17. Paluchiewicz Bożena 
18. Piątek Henryk 
19. Paskart Jadwiga 
20. Sadowska Stefania 
21. Sawicka Bożena 
22. Szymańska Zofia 
23. Prajsner Krystyna 
 

1969 
Wych. Tadeusz Jasiński 
1. Bartkowiak Tadeusz 
2. Bączyk Jadwiga 
3. Boczkowska Wiesława 
4. Bondaronok Zofia 
5. Brzeskowska Grażyna 
6. Brzychcyk Danuta 
7. Czajkowska Krystyna 
8. Kalinowska Danuta 
9. Kępińska Janina 
10. Kołowiecka Krystyna 
11. Kryczało Jan 
12. Nawrocka Halina 
13. Pietrasik Mieczysław 
14. Powęska Kazimiera 
15. Ptasznik Halina 
16. Pyrska Elżbieta 
17. Radecki Janusz 
18. Ratowska Barbara 
19. Rek Teresa 
20. Rudolf Elżbieta 
21. Sawicki Jerzy 
22. Skrzeczyńska Danuta 
23. Staśkowiak Zbigniew 
24. Szczerbaczewicz Anna 
25. Tomkowiak Zdzisław 
26. Tyrańska Maria 
27. Zapert Mieczysław 
28. Zybała Halina 
29. Żurek Mieczysław 
      

1970 
Klasa V a 
Wych. Jadwiga Ilecka 
1. Barański Marek 
2. Baszyński Tadeusz 
3. Bednarczyk Wanda 
4. Brzozowska Joanna 
5. Burdzy Barbara 
6. Burdzy Jerzy 
7. Czyżewska Grażyna 
8. Duczmański Józef 
9. Fordon Marianna 
10. Gostomska Brygida 
11. Grzebisz Barbara 

Wykaz absolwentów średniej szkoły młodzieżowej 

(opracowała Ludmiła Czapska) 
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12. Iwanow Anna 
13. Kazimierczak Elżbieta 
14. Kocyk Leontyna 
15. Krajewska Zofia 
16. Macołek Anna 
17. Magolan Marianna 
18. Margacz Franciszka 
19. Rzepecka Grażyna 
20. Sotek Elżbieta 
21. Staniak Walentyna 
22. Stefaniak Irena 
23. Schmiedt Anna 
24. Szymańska Krystyna 
25. Szymańska Wanda 
26. Wedlarski Aleksander 
27. Zasówa Zbigniew 
28. Lisiak Waldemar 
                      

1970 
Klasa V b 
Wych. Wojciech Zwierzyński 
1. Banak Teresa 
2. Bartoszewicz Lidia 
3. Cieślikiewicz Janina 
4. Karwowski Zbigniew 
5. Kocyk Ewa 
6. Kwiatkowska Zofia 
7. Maławska Jolanta 
8. Mazur Barbara 
9. Muraczewska Agnieszka 
10. Nahorska Halina 
11. Niezgoda Jolanta 
12. Rudkowska Maria 
13. Spera Alina 
14. Szerszeń Filomena 
15. Szerszeń Zofia 
16. Szubińska Elżbieta 
17. Turczyn Teresa 
18. Żurek Janina 
 
Liceum Ekonomiczne 

1971 
Wych. Renata Sobiech 
1. Czupryna Barbara  
2. Drzazga Teresa 
3. Drzewowska Danuta 
4. Dzieruk Stanisława 
5. Kowal Zofia 
6. Kuc Barbara 
7. Kucharczak Danuta 
8. Kuczewski Antoni 
9. Lebiedziewski Bogdan 

10. Litwiniec Kazimiera  
11. Mądra Teresa  
12. Naszewska Wiesława 
13. Piechota Wiesław  
14. Pietrasik Stanisław 
15. Poczujko Anna 
16. Reginis  Irena  
17. Rusak Barbara 
18. Sikora Stefan 
19. Solińska Grażyna 
20. Wasilewska Teresa  
21. Wesener Albina  
22. Węgrzyn Barbara 
23. Wilk Grażyna  
24. Wojnowska Elżbieta 
25. Zakrzewska Elżbieta  
26. Zygmunt Sylwia 
 

1971 
Wych. Zofia Kuszyńska                                                                                                                                                                                     
1. Banaszewska Mirosława  
2. Bochan Irena  
3. Cieśla Maria 
4. Dubako Jadwiga  
5. Giebułtowska Barbara  
6. Grajkowska Irena 
7. Kamińska Danuta 
8. Kowalska Jadwiga 
9. Kuczmarska Irena  
10. Kupraszewicz Danuta 
11. Leśniewska Grażyna  
12. Markiewicz Elżbieta  
13. Paterek  Anna 
14. Piasecka Grażyna  
15. Patiuk Janina 
16. Pukowska Teresa 
17. Rozkowińska  Danuta   
18. Ryszkowska Halina  
19. Zaborowska Grażyna 
20. Zielazna Danuta  
 

1972 
Klasa: IV a 
Wych. Barbara Godala 
1. Aleksandrowicz Bożena 
2. Bała Alicja 
3. Banasiak Alina 
4. Błażewicz Urszula 
5. Budner Aleksandra 
6. Cholawo Maria 
7. Fordon Kazimierz 
8. Frankowska Ewa 

9. Grodź Regina 
10. Grudziński Romuald 
11. Grzebisz Leszek 
12. Iwan Krystyna 
13. Kochanowska Danuta 
14. Kowalewska Maria 
15. Kozłowska Ewa 
16. Kuczewska Teresa 
17. Małolepsza Alina 
18. Mierzicki Jan 
19. Prus Teresa 
20. Rapaczyński Ryszard 
21. Wałach Elżbieta 
                          

1972 
Klasa IV b 
Wych. Henryk Dąbrowski 
1. Chlebańska Grażyna  
2. Cichoracka Bożena  
3. Czechowicz Jolanta 
4. Czyrko  Jadwiga  
5. Dąbek Elżbieta  
6. Grobelna Wiesława  
7. Janulis Bogumiła 
8. Juchniewicz Grażyna  
9. Komarowicz Anna  
10. Mazur Hanna 
11. Pawlicka Maria 
12. Piech  Aleksandra 
13. Ratowska Wanda  
14. Ryglewska Alicja 
15. Skrzypczak Teresa 
16. Szyszka Elżbieta  
17. Tuchaj Maria 
18. Wiśniewska Henryka  
19. Wróblewska Krystyna  
20. Zachaj Halina  
21. Żurek Grażyna  
 

1973 
Klasa IV a 
Wych. Rozalia Czub 
1. Bogdański Mirosław 
2. Bramowicz Teresa 
3. Cieciorowska Krystyna 
4. Fraś Jadwiga 
5. Grąbkowski Jerzy 
6. Jankowska Elżbieta 
7. Kaczmarek Henryk 
8. Klisowska Halina 
9. Korona Jerzy 
10. Korycka Ewa 
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11. Łagiedo Krystyna 
12. Mierznicki Zdzisław 
13. Nowak Bogumiła 
14. Nowak Danuta 
15. Piasecka Bożena 
16. Poczujko Elżbieta 
17. Tychowski Janusz 
18. Wardencka Jolanta 
19. Zaborowska Teresa  

 
 1973 

Klasa IV b 
Wych. Krzysztof Romiński 
1. Baranowska Krystyna 
2. Bienkiewicz Anna 
3. Domeradzka Irena 
4. Gryckiewicz Anna 
5. Jarmołowicz Barbara 
6. Kowal Jadwiga 
7. Krajewska Irena 
8. Kraśnicka Krystyna 
9. Olewińska Jolanta 
10. Piasecka Małgorzata 
11. Raducka Renata 
12. Schiffers Elżbieta 
13. Sentysz Krystyna 
14. Siłakowska Halina 
15. Stuligrosz Grażyna 
16. Szkudlarek Dorota 
17. Szrott Elżbieta 
18. Tryka Elżbieta 
19. Waldan Balbina 
20. Wiśniewska Joanna 
21. Woch Grażyna 
22. Zaklinowska Krystyna 
 

1974 
Klasa IV a 
Wych. Stefania Lipiec 
1. Bała Mirosława 
2. Białooka Wanda 
3. Dmochowska Urszula 
4. Franczak Janina 
5. Fryczkowski Zbigniew 
6. Jarmołkowicz Mirosława 
7. Jędrzejewska Kazimiera 
8. Korda Jadwiga 
9. Krajewska Danuta 
10. Kuczmarska Ewa 
11. Kurianowicz Janina 
12. Lewandowska Halina 
13. Łobacz Jadwiga 

14. Marciniak Alicja 
15. Mądra Elżbieta 
16. Mężydło Teresa 
17. Michalska Ewa 
18. Olszewska Edwarda 
19. Pawikowska Krystyna 
20. Pisaniec  Zofia 
21. Ptaszyńska Urszula 
22. Romańczyk Danuta 
23. Sołowiej Teresa 
24. Śpiewak Mirosława 
25. Szymańska Grażyna 
26. Tesarski Boggan 
27. Urbańska Barbara 
28. Wołoszyn Krzysztof 
 
 

1974 
Klasa IV b 
Wych. Jadwiga Ilecka 
1. Adamczewska Halina 
2. Banaszewska Grażyna 
3. Borus Regina 
4. Brauer Krystyna 
5. Bruch Ludmiła 
6. Całka Bogumiła 
7. Cembik Aldona 
8. Gąska Grażyna 
9. Gorzkiewicz Barbara 
10. Januszewska Maria 
11. Jasińska Honorata 
12. Kocyk Grażyna 
13. Kozioł Alina 
14. Kusztal Maria 
15. Lipińska Krystyna 
16. Łukaszewska Marianna 
17. Martynowska Elżbieta 
18. Michalska Barbara 
19. Mokry Jadwiga 
20. Niebisz Irena 
21. Nowak Krystyna 
22. Olszewska Grażyna 
23. Pachciarek Ewa 
24. Piech Wanda 
25. Pokorska Danuta 
26. Rogowska Bogumiła 
27. Rudnik Krystyna 
28. Sabalska Ewa 
29. Uszak Grażyna 
 
 
 

1975 
Klasa: IV a 
Wych. Danuta Ziobem 
1. Andrzejewska Helena 
2. Banasiak Janina 
3. Cegiełka Jolanta 
4. Chybowska Bernarda 
5. Czekalska Bożena  
6. Czerniga Janina 
7. Domeradzka Henryka  
8. Dubako Alicja  
9. Grulkowski Zygmunt  
10. Iskrzycka Krystyna  
11. Januszewicz Zbigniew 
12. Kałwa Grażyna  
13. Kołodzińska Maria 
14. Kudlikowska Elżbieta  
15. Kunc Anna 
16. Rolnicki Mariusz 
17. Roszkowiak Andrzej 
18. Schulz Marian 
19. Strzelec Mirosław 
20. Sula Teresa 
 
Klasa IV b 
Wych. Zofia Kuszyńska 
1. Bielecka Grażyna 
2. Gołowko Barbara 
3. Klepinowska Grażyna 
4. Kłobuchowska Danuta 
5. Kobus Małgorzata 
6. Kostka Irena 
7. Kowalczyk Ewa 
8. Kryś Grażyna 
9. Kubik Maria 
10. Linkowska Krystyna 
11. Ludwiczak Leokadia 
12. Łęgowik Wiesława 
13. Maćkowicz Grażyna 
14. Mechacka Teresa 
15. Mroczek Krystyna 
16. Nasiek Mirosława 
17. Nowicka Iwona 
18. Paplińska Anna 
19. Pietruszkiewicz Jadwiga 
20. Piskonowicz Elżbieta 
21. Regielewicz Krystyna 
22. Rożek Danuta 
23. Rytych Krystyna 
24. Sołtysiak Jolanta 
25. Szmyt Ewa 
26. Szubska Magdalena 
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27. Twardowska Grażyna 
28. Tyszewska Danuta 
29. Wardach Ewa 
30. Węgrzynek Anna 
31. Wiśniewska Wiesława 
32. Miluć Iwona 
 

1976 
Klasa IV a 
Wych. Barbara Godala 
1. Baran Bogumił 
2. Bieganowska Maria 
3. Budziarek Bogusława 
4. Czajkowska Bozena 
5. Czebotar Grażyna 
6. Domeradzka Lilianna 
7. Gogacz Grażyna 
8. Gołębiowska Grażyna 
9. Grygierzec Danuta 
10. Hajnce Anna 
11. Hryniewicz Aleksandra 
12. Janik Małgorzata 
13. Kamińska Danuta 
14. Kij Lucyna 
15. Kędzierska Barbara 
16. Marchlewski Sławomir 
17. Nieczaja Grażyna 
18. Noworolnik Helena 
19. Prasolik Danuta 
20. Rodzik Janina 
21. Sowiński Leonard 
22. Smyka Wanda 
23. Tomaszewska Jolanta 
24. Wierzbicka Elżbieta 
25. Wolniewicz Lidia 
26. Wołoszyn Marek 
27. Wróblewska Bożena 
28. Wróblewska Grażyna 
29. Wysocki Henryk 
30. Zabawa Tamara 
31. Zalewska Henryka 
32. Żyła Bogusława 
33. Turała Grażyna 
 
Klasa IV b 
Wych. Anastazja Zwierzyńska 
1. Bukowiecka Lucyna 
2. Dzięgielewska Maryla 
3. Grabka Barbara 
4. Grobelna Izabela 
5. Karpińska Anna 
6. Karsznia Bożena 

7. Koluszenko Wanda 
8. Kusiak Jolanta 
9. Lewandowska Łucja 
10. Krupińska Jolanta 
11. Mroczek Barbara 
12. Naczk Grażyna 
13. Okoniewska Jolanta 
14. Oryszczak Bożena 
15. Pabisiak Ewa 
16. Pawłowicz Jolanta 
17. Pogodzińska Grażyna 
18. Pożoga Jadwiga 
19. Rynglewska Barbara 
20. Sidorczuk Bożena 
21. Sienkiewicz Zdzisława 
22. Suchomska Beata 
23. Tomaszczuk Wiesława 
24. Tubielewicz Władysława 
25. Tworek Lidia 
26. Uchman Elżbieta 
27. Zajączkowska Bożena 
 

1977 
Wych. Teresa Twardy 
1. Czop Jacek 
2. Ćwikła Mariola 
3. Dziobkowska Anna 
4. Grzybek Zbigniew 
5. Jędrzejak Elżbieta 
6. Kaleta Cecylia 
7. Kaczmarek Małgorzata 
8. Kamińska Renata 
9. Kempara Elżbieta 
10. Kasiarz Dieter 
11. Krystkiewicz Bożena 
12. Kutko Stanisława 
13. Lesiak Irena 
14. Malandra Lucyna 
15. Miernicka Irena 
16. Michałów Jolanta 
17. Niekisz Barbara 
18. Olszewska Jadwiga 
19. Ossowska Elżbieta 
20. Pachciarek Maria 
21. Przybysz Danuta 
22. Rolnicka Alina 
23. Sobol Mirosława 
24. Stafijowska Grażyna 
25. Siedlecka Lidia 
26. Śnieć Ewa 
27. Śnieć Grażyna 
28. Szecówka Danuta 

29. Szlasowska Elżbieta 
30. Szulc Regina 
31. Talecka Irena 
32. Winiarska Elżbieta 
33. Włoch Magdalena 
34. Żyła Zofia 
 

1978 
Wych. Rozalia Czub 
1. Bednarek Mirosława 
2. Bogusławska  Mirosława 
3. Bućko Ireneusz 
4. Filipowicz Maria 
5. Galata Grażyna 
6. Kabulak Róża 
7. Karkut Stefan 
8. Kempa Alina 
9. Krygier Edward 
10. Krysta Iwona 
11. Krzyszczak Teresa 
12. Lesiak Aneta 
13. Nowak Alicja 
14. Nowakowska Alfreda 
15. Pasik Bożena 
16. Pawlak Grażyna 
17. Piech Ewa 
18. Przybylska Alina 
19. Siwiec Grażyna 
20. Skowron Henryka 
21. Szafrańska Magdalena 
22. Szymczak Mirosław 
23. Turkot Teresa 
24. Winiarska Dorota 
25. Wołoszyn Jolanta 
26. Zybała Krystyna 
27. Zych Elżbieta 
 

1978 
Wych. Zofia Kuszyńska 
1. Altof Lena 
2. Borys Jolanta 
3. Brewerska Bożena 
4. Całkowska Bogusława 
5. Chamoń Barbara 
6. Gawęcka Jolanta 
7. Gotowała Elżbieta 
8. Karpińska Magdalena 
9. Kazanowska Elżbieta 
10. Kolor Bożena 
11. Kowalska Małgorzata 
12. Kubacka Urszula 
13. Kubasik Tomasz 
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14. Kurda Wanda 
15. Merchelska Bożena 
16. Mogielnicka Bernarda 
17. Paszyńska Jolanta 
18. Podsiedlak Mariola 
19. Przybysz Barbara 
20. Rojek Jadwiga 
21. Rucińska Adriana 
22. Skiba Urszula 
23. Szałacka Izabela 
24. Urbanowicz Joanna 
25. Wojtkiewicz Wiesława 
26. Wójcik Danuta 
27. Zakrzewska Zofia 
 

1980 
Wych. Barbara Godala 
1. Barciuch Krystyna 
2. Cieciuch Elżbieta 
3. Ciećko Joanna 
4. Ciemachowska Renata 
5. Czerniak Grażyna 
6. Dering Krystyna 
7. Dziadek Helena 
8. Gołąbek Kazimiera 
9. Harkot Maria 
10. Kandzia Grażyna 
11. Kozłowska Zofia 
12. Kubicka Bożena 
13. Lisiecka Halina 
14. Mituta Jolanta 
15. Pawłowska Małgorzata 
16. Podlipniak Małgorzata 
17. Podgórska Anna 
18. Pogoda Bożena 
19. Rodek Izabela 
20. Sosnowska Bożena 
21. Słocka Bogumiła 
22. Szklarska Gabriela 
23. Szmyt Mieczysława 
24. Szumiejko Elżbieta 
25. Szymańska Beata 
26. Tokuska Eugenia 
27. Tankiewicz Krystyna 
28. Towarek Mirosława 
29. Truszkiewicz Halina 
30. Wasiak Renata 
31. Wasyluk Hanna 
32. Zawadzka Ewa 
33. Zych Andrzej 
 
 

1981 
Wych. Przemysław Sobiech 
1. Baska Mariola 
2. Brochacka Małgorzata 
3. Bronisz Bożena 
4. Butrym Mirosława 
5. Chludzińska Katarzyna 
6. Gałda Ewa 
7. Gogolewska Dorota 
8. Grabowska Janina 
9. Kacprzak Żaklina 
10. Kałużna Ewa 
11. Kamasińska Ewa 
12. Karpiuk Urszula 
13. Kasperek Teresa 
14. Kerntopf Wioletta  
15. Konieczna Jolanta 
16. Kordyla Teresa 
17. Krzeszowiec Anna 
18. Kucharska Jolanta 
19. Lewandowska Mirosława 
20. Malasińska Arleta 
21. Mierzicka Alicja  
22. Mioduszewska Dorota 
23. Olszewska Elżbieta 
24. Pacholec Marzena 
25. Ruc Małgorzata   
26. Skiba Mariola 
27. Sularz Małgorzata 
28. Szyk Jolanta 
29. Zubkiewicz Monika 
30. Żarska Małgorzata 

 
1982 

Wych. Jadwiga Ilecka 
1. Cygan Marzena 
2. Czaplińska Ewa 
3. Czeladzińska Alicja 
4. Czebotar Jolanta 
5. Drewniak Bożena 
6. Dubiak Iwona 
7. Ejsmont Jolanta 
8. Franczak Dorota 
9. Fijałkowska Julianna 
10. Grabowska Ewa 
11. Grobelna Anna 
12. Kafarska Joanna 
13. Kaproń Elżbieta 
14. Klucznik Małgorzata 
15. Kotas Elżbieta 
16. Krupska Teresa 
17. Łukaszewska Bożena 

18. Marchelewska Bożena 
19. Mikołajczyk Dariusz 
20. Milewska Halina 
21. Nesteruk Iwona 
22. Nawrocka Anna 
23. Naumuk Dorota 
24. Nowak Bogusław 
25. Ronatowska Elwira 
26. Szczypałkiewicz Beata 
27. Windak Małgorzata 
28. Woźniak Barbara 
29. Zapart Liliana 

 
1983 

Wych. Jadwiga Ilecka 
1. Brodowska Elżbieta 
2. Dawidson Marzena 
3. Furlepa Iwona 
4. Hołub Wioletta 
5. Janik Danuta 
6. Jasiukiewicz Emilia 
7. Jucewicz Iwona   
8. Juszczyk Ewa 
9. Kiraga Małgorzata 
10. Kubicka Jolanta 
11. Kujda Anna 
12. Kupnicka Maria 
13. Kunda Wiesława 
14. Łowicka Dorota 
15. Mazur Katarzyna 
16. Michalak Ewa 
17. Moszan Iwona 
18. Ociesa Irena 
19. Pacuła Beata 
20. Paszyńska Elżbieta 
21. Rogowska Lilla 
22. Witkowska Alina 
23. Wołoszyn Beata 
24. Zakrzewska Danuta 
 

1984 
Wych. Krzysztof Romiński 
1. Baluk Beata 
2. Banach Kazimiera 
3. Bielecka Dorota 
4. Czerniak Beata 
5. Gołębiowska Elżbieta 
6. Kober Beata 
7. Kościewicz Dorota 
8. Kuczyńska Marzena 
9. Lisiecka Anna 
10. Makaro Małgorzata 
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11. Maślanka Magdalena 
12. Nowak Renata 
13. Ochab Danuta 
14. Olewińska Dorota 
15. Pawłowska Marlena 
16. Perkowska Lidia 
17. Rembisz Katarzyna 
18. Romasłowska Anna 
19. Rożnowska Ewa 
20. Stawska Elżbieta 
21. Tomala Jolanta 
22. Welke Mirosława 
23. Wiącek Małgorzata 
24. Wiśniewska Ewa 
25. Witońska Anna 
26. Ziojła Aniela 
 

1985 
Klasa IV a 
 Wych. Jadwiga Ilecka 
1. Błaszczyk Leokadia 
2. Cieślak Beata 
3. Chojnacka Katarzyna 
4. Darłak Mirosława 
5. Czaja Aniela 
6. Hawrasz Grażyna 
7. Jaroszek Jolanta 
8. Kempiński Roman 
9. Kołakowska Małgorzata 
10. Krawczyńska Wanda 
11. Krystkiewicz Mirosław 
12. Lekki Mariusz 
13. Leszczyńska Grażyna 
14. Lipińska Jolanta 
15. Magrian Małgorzata 
16. Markiewicz Hanna 
17. Olejowska Beata 
18. Salwa Beata 
19. Seroka Małgorzata 
20. Sobolewska Anna 
21. Wawrzyniak Agnieszka 
22. Włodarczyk Wioletta 
 
Klasa IV b 
Wych. Renata Sobiech 
1. Baran Agata 
2. Baraniak Renata 
3. Bąk Ewa 
4. Bekalarek Ala 
5. Chocian Małgorzata 
6. Cieciuch Beata 
7. Hermanowska Renata 

8. Jackowska Edyta 
9. Kędziera Lilla 
10. Kleszyk Joanna 
11. Machnikowska Ewa 
12. Masło Krzysztof 
13. Mogilińska Małgorzata 
14. Rachwalak Renata 
15. Rycombel Halina 
16. Sobieralska Beata 
17. Szczupakiewicz Anna 
18. Wysocka Ewa 
 

1986 
Klasa IV a 
Wych. Zofia Kuszyńska 
1. Błaszczyk Piotr 
2. Brucka Marzena 
3. Gardoń Bogusława 
4. Keller Beata 
5. Kober Anna 
6. Kosek Anna 
7. Laskowska Ewa 
8. Najmowska Małgorzata 
9. Narkiewicz Dorota 
10. Olszewska Beata 
11. Ostrowska Arleta 
12. Papiś Grażyna 
13. Raś Dariusz 
14. Strońska Renata 
15. Sułkowska Halina 
16. Sylwaniuk Hanna 
17. Szymczak monika 
18. Tomasiewicz Tomasz 
19. Waszkiewicz Dorota 
20. Witmann Magdalena 
21. Wojtyszek Alicja 
22. Woźniak Renata 
 
Klasa IV b 
Wych. Barbara Godala 
1. Fidziukiewicz Beata 
2. Kaczmarczyk Elżbieta 
3. Kadziewicz Anna 
4. Kędzierska Małgorzata 
5. Klimczyk Małgorzata 
6. Kłapacz Zofia 
7. Kłapacz Piotr 
8. Koziec Wioletta  
9. Kryczka Katarzyna 
10. Liberda Barbara 
11. Listek Robert 
12. Matilska Małgorzata 

13. Michalska Beata 
14. Motuk Małgorzata 
15. Muszyńska Barbara 
16. Owczarz Agata 
17. Pietras Renata 
18. Rożnowska Anna 
19. Seweryn Beata 
20. Segműller Dorota 
21. Tuchewicz  Justyna 
22. Uchman Renata 
23. Wojewoda Krystyna 
24. Zaręba Arleta 
25. Żardecka Grażyna 

 
1987 

Klasa IV a 
Wych. Robert Palus  
1. Bartosik Iwona 
2. Bednarek Małgorzata 
3. Chwałka Beata 
4. Deląg Ewa 
5. Foldyna Katarzyna 
6. Gromek Beata 
7. Gryga Małgorzata 
8. Kapuścińska Dorota 
9. Kasińska Beata 
10. Kowalska Agata 
11. Krynicka Elżbieta 
12. Kubicka Beata 
13. Kurowska Beata 
14. Majka Danuta 
15. Motyl Katarzyna 
16. Musiał Beata 
17. Ogińska Renata 
18. Radzewicz Izabela 
19. Sobolewska Ewa 
20. Świerczyńska Dorota 
21. Zaborska Beata 
 
Klasa IV b 
Wych. Renata Sobiech 
1. Brdys Małgorzata 
2. Brucka Iwona 
3. Charużyk Anna 
4. Dziwińska Alicja 
5. Hołownia Małgorzata 
6. Kopeć Elżbieta 
7. Kulik Izabela 
8. Kurtyka Agnieszka 
9. Małolepsza Bogumiła 
10. Michałowska Grażyna 
11. Morańska Marzena 
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12. Pawlak Elżbieta 
13. Seweryn Lucyna 
14. Strzelec Dorota 
15. Świercz Beata 
16. Wasiak Bożena 
17. Witczak Wioletta 
18. Wantka Małgorzata 
 

1988 
Klasa IV a 
Wych. Małgorzata 
Pietrzykowska 
1. Byczko Beata 
2. Czajkowicz Katarzyna 
3. Domaruk Dorota 
4. Dudek Izabela 
5. Gadomska Joanna 
6. Garasik Celina 
7. Gutowska Beata 
8. Jarosz Joanna 
9. Kalinowska Wioletta 
10. Kilanowski Przemysław 
11. Kowalczyk Małgorzata 
12. Krzyżanowska Wioletta 
13. Matuszewska Jolanta 
14. Michalska Edyta 
15. Poczas Aneta 
16. Palus Robert 
17. Poczujko Ewa 
18. Siudek Anna 
19. Telechan Beata 
20. Tomasiewicz Barbara 
21. Żebrowski Sławomir 
 
Klasa IV b 
Wych. Krzysztof Tromiński 
1. Bartosik Iwona 
2. Bojaczuk Ewa 
3. Chmielowiec Małgorzata 
4. Kaczmarek Katarzyna 
5. Łukaszewicz Agnieszka 
6. Morel Ewa 
7. Pacuk Irena 
8. Reluga Iwona 
9. Seiler Anna 
10. Sokalska Beata 
11. Soloch Iwona 
12. Strajch Marzena  
13. Szeliga Dorota 
14. Szyjko Dorota 
15. Świst Katarzyna 
16. Tworek Joanna 

17. Wojciechowska Beata 
18. Woźniak Karolina 
 

1989 
Klasa IV a 
Wych. Gabriela Kopacka 
1. Dąbrowska Monika 
2. Dulko Renata 
3. Gadomska Sylwia 
4. Grabowska Joanna 
5. Jasińska Anna 
6. Kobek Marta 
7. Mączewska Sylwia 
8. Mickiewicz Adam 
9. Pechman Iwona 
10. Podkrólewicz Joanna 
11. Rajczakowska Aleksandra 
12. Rudak Sylwia 
13. Sawczuk Małgorzata 
14. Sawicka Ewa 
15. Stankiewicz Bożena 
16. Szymańska Monika 
17. Świć Magdalena 
18. Świerkocka Jolanta 
19. Wąsowska Mariola 
20. Witczak Izabela 
21. Zbrzeska anna 
 
Klasa IV b 
Wych. Danuta Krucka 
1. Adamska Katarzyna 
2. Borówka Agnieszka 
3. Buczkowska Wioletta 
4. Cebula Anna 
5. Gałda Katarzyna 
6. Klimkiewicz Joanna 
7. Klimkowska Małgorzata 
8. Koziec Marzena 
9. Kurant Marzena 
10. Macocha Małgorzata 
11. Markiewicz Izabela 
12. Michalak Magdalena 
13. Młynarska Beata 
14. Migas Agnieszka 
15. Olczak Beata 
16. Osińska Katarzyna 
17. Paluch Iwona 
18. Sadka Magdalena 
19. Stwfaniak Elżbieta 
20. Zielińska Beata 
21. Ziółkiewicz Justyna 
 

1990 
Klasa IV a 
Wych. Zofia Kuszyńska 
1. Banak Małgorzata 
2. Bartosińska Anna 
3. Duziak Katarzyna 
4. Gąsiewicz Elżbieta 
5. Jakubiak Janina 
6. Kazimierowska Katarzyna 
7. Kowalczyk Renata 
8. Krysztofiak Sylwia 
9. Kwiatkowska Joanna 
10. Maserak Katarzyna 
11. Matecka Kinga 
12. Nehring Agnieszka 
13. Olszewska Agnieszka 
14. Pietrzak Ewa 
15. Serkis Mirosława 
16. Tulimowska Beata 
17. Tyszko Sylwester 
18. Zapotoczna Maja 
19. Zganiacz Magdalena 
20. Żelazna Aneta 
 
 Klasa IV b 
Wych. Antonina Pyzik 
1. Bartkowiak Dorota 
2. Bawelska Aneta 
3. Bigos Barbara  
4. Bortnowska Renata 
5. Całka Renata 
6. Gil Katarzyna 
7. Hofman Anna 
8. Jambor Jolanta 
9. Jaskólska Magdalena 
10. Kasprzak Barbara 
11. Kij Danuta 
12. Klimczak Joanna 
13. Klimek Dorota 
14. Koczwara Dorota 
15. Majewska Agnieszka 
16. Markowska Renata 
17. Maślanka Jolanta 
18. Peters Małgorzata 
19. Rogowska Iwona 
20. Ruśkiewicz Iwona 
21. Sowińska Małgorzata 
22. Tęcza Żaneta 
23. Wołoszynek Dorota 
24. Żołnierowicz Beata 
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1991 
Klasa IV a 
Wych. Renata Sobiech 
1. Antończyk Anna 
2. Błaszak Artur 
3. Ciarka Beata 
4. Cieloch Krzysztof 
5. Dolińska Jowita 
6. Flor..an  Izabela 
7. Grabowski Krzysztof 
8. Jarmołowicz Roksana 
9. Kankiewicz Anna 
10. Kita Leszek 
11. Klimczak Anna 
12. Kurzawa Magdalena 
13. Margraf Agnieszka 
14. Okuliar Marzena 
15. Piechowska Beata 
16. Rajewska Izabela 
17. Rutkowska Katarzyna 
18. Sadko Dorota 
19. Serleja Izabela 
20. Sławińska Aneta 
21. Stawicka Aneta 
22. Torba Agnieszka 
23. Zaniewska Agnieszka 
24. Zegardło Renata 
 
Klasa IV b 
Wych. Barbara Albekier   
1. Barszczewska Beata 
2. Błeszyńska Agnieszka 
3. Bochan Anita 
4. zajkowska Dagmara 
5. Drygała Anna 
6. Dubiłowicz Justyna 
7. Ganszczyk Anna  
8. Jarosz Anita 
9. Jarczewska Agnieszka 
10. Kasprowicz Lidia 
11. Kempińska Dorota 
12. Lipska Joanna 
13. Ludwiczak Katarzyna 
14. Łysiak Janina 
15. Mamet Regina 
16. Owczarz Agnieszka 
17. Popiołek Aneta 
18. Reterska Alicja 
19. Stachowiak Katarzyna         
20. Starzyniec Anna 
21. Stec Anna 
22. Stefanowicz Joanna 

23. Stolarewicz Arleta 
24. Szada Agnieszka 
25. Wiśniewska Dorota 
26. Waszczyńska Wioletta 
 

1992 
Klasa IV a 
Wych. Anna Przytuła 
1. Albekier Joanna 
2. Alksnin Ryszarda 
3. Będowski Marian 
4. Chmielarz Katarzyna 
5. Ćwiartka Karina 
6. Drela Karolina 
7. Gadomska Karolina 
8. Gawrońska  Marzena 
9. Grobelna Beata 
10. Jałoszyńska Izabella 
11. Jóśkowiak Agnieszka 
12. Kaczmarek Zofia 
13. Kępińska Beata 
14. Klucznik Beata 
15. Kozicka Monika 
16. Latosiewicz Monika 
17. Leśniewska Małgorzata 
18. Lewandowska Katarzyna 
19. Magiera Agnieszka 
20. Mierczak Iwona 
21. Mocianko Joanna 
22. Nowak Lidia 
23. Olejnik Małgorzata 
24. Parzyszek Sylwia 
25. Piekarska Agnieszka 
26. Pietrakowska Iwona 
27. Podgórska Anita 
28. Podgórska Beata 
29. Riemer Ewa 
30. Sikorska Wioletta 
31. Szymczak Tamara 
32. Świerzyńska Barbara 
 
Klasa IV b 
Wych. Krzysztof Tromiński 
1. Dzięcioł Marleta 
2. Gorczyca Małgorzata 
3. Jambor Agnieszka 
4. Jaworska Anna 
5. Kaśkiewicz Kinga 
6. Lala Karolina 
7. Laskowska Agnieszka 
8. Listecka Renata 
9. Materka Ewelina 

10. Nowak Arleta 
11. Nowak Iwona 
12. Pabian Dorota 
13. Paluch Beata 
14. Potrzeba Mariusz 
15. Rakiel Iwona 
16. Solecka Agnieszka 
17. Sukiennik Dagmara 
18. Szymańska Jolanta 
19. Szulińska Agata 
20. Todorow Magdalena 
21. Ziemkiewicz Joanna 
   

1993 
Klasa IV a 
Wych. Barbara Albekier 
1. Cander Sylwia 
2. Flisik Dagmara 
3. Gaca Agnieszka 
4. Gniatkowska Jolanta 
5. Haber Agnieszka 
6. Janaszczyk Anna 
7. Jaracz Anna 
8. Łabuńko Monika 
9. Łukaszewska Olimpia 
10. Maksymiuk Małgorzata 
11. Malinowska Agnieszka 
12. Mazurek Magdalena 
13. Rura Agnieszka 
14. Smolińska Adriana 
15. Szot Violeta 
16. Sztankowska Sylwia 
17. Szymańska Magdalena 
18. Ślaska Izabela 
19. Ślimak Agata 
20. Telechan Małgorzata 
21. Węglarz Wioletta 
22. Witkowska Izabela 
23. Wytyk Wioletta 
24. Zakrzewska Anna 
25. Podgórska Anita 
 
Klasa IV b 
Wych. Danuta Bednarska  
1. Barczak Aldona 
2. Buczek Anna 
3. Buczkowska Marlena 
4. Czarniak Wanda 
5. Czarnecka Katarzyna 
6. Dudka Magdalena 
7. Furman Monika 
8. Gruba Andżelika 
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9. Gruszczyńska Agnieszka 
10. Januszewska Monika 
11. Jurczyszyn Edyta 
12. Kandefer Anna 
13. Kębrowska Agnieszka       
14. Kłosowska Agnieszka 
15. Kuszyk Kinga 
16. Łagiedo Katarzyna 
17. Łukaszewicz Lidia 
18. Masłowska Katarzyna 
19. Michalecka Iwona 
20. Muławska Agnieszka 
21. Piekarzewicz Anna 
22. Pietrakowska Agnieszka 
23. Słomczewska Marzena 
24. Surowiec Mariola 
25. Szymankiewicz Dorota 
26. Wesołowska Ewa 
27. Wojdalska Magdalena 
28. Zaremba Iwona 
29. Zdybel Aneta 
 
Klasa IV c 
Wych. Danuta Krucka 
1. Białecki tomasz 
2. Borończyk Wioletta 
3. Chocian Elżbieta 
4. Cichońska Marzena 
5. Fejsterowicz Joanna 
6. Flas Mariola 
7. Frańczak Marzena 
8. Gawron Agnieszka 
9. Gawron Anna 
10. Jena Iwona 
11. Kloska Tomasz 
12. Koc Barbara 
13. Kaprowska Iwona 
14. Krzemińska Katarzyna 
15. Kula Danuta. 
16. Łąkowska Dorota 
17. Onichimowska Klaudia 
18. Pecold Aneta 
19. Plona Renata 
20. Popik Agnieszka 
21. Walkowiak Katarzyna 
22. Zielińska Anna 
23. Lasak Iwona 
 

1994 
Klasa IV a 
Wych. Kozak Bożena 
1. Adamkiewicz Żaneta 

2. Antonowicz Magdalena 
3. Bagińska Aneta 
4. Czerwińska Agnieszka 
5. Dankiewicz Agnieszka 
6. Drygiel Marzena 
7. Giedroić Anna 
8. Górecka Iwona 
9. Kokoszka Matylda 
10. Kozyra Karolina 
11. Małkiewicz Adriana 
12. Mituta Agnieszka 
13. Nadolna Sylwia 
14. Rodykow Renata 
15. Saletra Katarzyna 
16. Sitkowska Edyta 
17. Starzak Dagmara 
18. Tomaszczak Mirella 
19. Winter Agnieszka 
20. Zielińska Małgorzata 
21. Żak Magdalena 
22. Żółkiewicz Magdalena 
 
Klasa IV b 
Wych. Janina Śmiałkowska 
1. Cichorski Tomasz 
2. Cieloch Agnieszka 
3. Filipowicz Monika 
4. Jaćkiewicz Patrycja 
5. Januszewski Grzegorz 
6. Kaluzińska Agnieszka 
7. Kucharczuk Barbara 
8. Lubecki Michał 
9. Michalecka Anna 
10. Nowak Iwona 
11. Olszyna Justyna 
12. Paśko Adam 
13. Pekról Katarzyna 
14. Reut Justyna 
15. Tomczak Anna 
16. Wala Katarzyna 
17. Wantuch Ewa 
18. Wojniłko Aneta 
19. Zdybel Sławomir 
 
Klasa IV c 
Wych. Janusz Nowiński 
1. Augustyn Magdalena 
2. Biarska Agnieszka 
3. Bieniaszewska Joanna 
4. Calik Katarzyna 
5. Ciżyńska Beata 
6. Drost Magdalena 

7. Gaworska Żaneta 
8. Gawrylczyk Agnieszka 
9. Hoffa Edyta 
10. Kamińska Magdalena 
11. Kilczewska Joanna 
12. Klepinowska Małgorzata 
13. Koleśnik Monika 
14. Kozub aneta 
15. Kwaśniewska Sylwia 
16. Łepik Sylwia 
17. Ograbowicz Agata 
18. Olejniczak Monika 
19. Piecyk Renata 
20. Podolak Agnieszka 
21. Stasiak Beata 
22. Wierzbicka Adriana 
23. Zaremba Edyta 
 

1995 
Klasa IV a 
Wych. Elżbieta Pogorzelska 
1. Berczyński Krzysztof 
2. Butowska Małgorzata 
3. Czerwińska Katarzyna 
4. Dąbrowski Krzysztof 
5. Docenko Małgorzata 
6. Florjan Anita 
7. Gaweł Marcin 
8. Grudziński Remigiusz 
9. Horwat Magdalena 
10. Jarzębowska Monika 
11. Karaś Jarosław 
12. Karlińska Ilona 
13. Kośla Patrycja 
14. Krokos Gracja 
15. Łepik Alicja 
16. Malińska Katarzyna 
17. Markiewicz Daniel 
18. Mazurczak Anna 
19. Mierczak Anna 
20. Mikulska Marzena 
21. Misiałkiewicz Agnieszka 
22. Oświeciński Robert 
23. Poniatowska Anita 
24. Rygielska Agnieszka 
25. Sideł Edyta 
26. Słopatka Monika 
27. Soliwoda Barbara 
28. Trefler Magdalena 
29. Warlińska Andżelika 
30. Wileńska Ewa     
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Klasa IV b 
Wych. Iwona Dominiak 
1. Calik Dorota 
2. Dąbrowska Dorota 
3. Frączek Przemysław 
4. Gdula Marzena 
5. Grzyb Katarzyna 
6. Janus Aleksandra 
7. Jagodzińska Ewa 
8. Jaworski Tomasz 
9. Jeżak Anna 
10. Kijaczko Małgorzata 
11. Kotarz Linda 
12. Kozłowska Sylwia 
13. Linert Sylwia 
14. Malec Izabela 
15. Naus Katarzyna 
16. Pękalska Magdalena 
17. Płonka Iwona 
18. Radoń Lucyna 
19. Rapa Wioletta 
20. Sadka Agnieszka 
21. Szymańska Anna 
22. Witczańska Dorota 
23. Żukowska Magdalena 

 
1996 

Wych. Elżbieta Olek 
1. Beleć Przemysław 
2. Błądzińska Agnieszka 
3. Brzozowska Agnieszka 
4. Chmielewska Magdalena 
5. Czyżewski Marcin 
6. Dykier Ewa 
7. Flejszer Katarzyna 
8. Grabowska Julita 
9. Greniuk Julia 
10. Gryc Agnieszka 
11. Japtok Michał 
12. Jędrusik Beata 
13. Karwowska Karolina 
14. Kędziera Aneta 
15. Kluba Joanna 
16. Kołtonowska Joanna 
17. Krawczyk Karolina 
18. Krzyżewska Joanna 
19. Kulesza Anita 
20. Kurczewska Monika 
21. Madej Joanna 
22. Nehring Katarzyna 
23. Nowak Monika 
24. Olszewska Elżbieta 

25. Potrzeba Urszula 
26. Puchacz Agnieszka 
27. Rokicka Arleta 
28. Seweryn Sebastian 
29. Sieklicka Agnieszka 
30. Sikorowski Mariusz 
31. Szeklińska Dorota 
32. Tamioła Agnieszka 
33. Zielińska Aneta 
34. Żołnieruk Sylwia 

 
1997 

Wych. Danuta Bednarska 
1. Andrzejewska Alina 
2. Balicka Agnieszka 
3. Bocheńska Małgorzata 
4. Cackowski Szczepan 
5. Czarnowska Anna 
6. Elmer Romana 
7. Finor Magdalena 
8. Głoćko Aneta 
9. Grudziński Waldemar 
10. Helon Joanna 
11. Jachosz Joanna 
12. Jaworska Aneta 
13. Kędziora Katarzyna 
14. Kowalska Anna 
15. Krysztofowicz Artur 
16. Kulikowska Agnieszka 
17. Langiewicz Magdalena 
18. Marchalewski Piotr 
19. Michałowska Małgorzata 
20. Nowik Katarzyna 
21. Olszówka Aneta 
22. Paczuk Marlena 
23. Przygodzka Sylwia 
24. Smolińska Ewelina 
25. Smolińska Małgorzata 
26. Sobczyńska Aleksandra 
27. Szymański Marcin 
28. Wierszołowicz Radosław 
29. Wilkowski Krzysztof 
30. Wycisk Żaneta 

 
1998 

Wych. Antonina Pyzik 
1. Bajorski Kamil 
2. Bryguła Ewelina 
3. Caban Wioleta 
4. Chilińska Magdalena 
5. Cieślińska Monika 
6. Karliński Hubert 

7. Kleszcz Magdalena 
8. Łozorko Paweł 
9. Łukaszewska Marlena 
10. Łupina Anna 
11. Mierzejewska Agnieszka 
12. Nebesna Katarzyna 
13. Onaczewska Joanna 
14. Piszer Patrycja 
15. Puchowska Agnieszka 
16. Seredyn Sylwia 
17. Siwiec Marzena 
18. Sołtysik Marcin 
19. Staszewska Patrycja 
20. Stromska Laura 
21. Szczepankowski Lucjan 
22. Szewczyk Anna 
23. Tarnowska Marlena 
24. Tomaszewska Julia 
25. Waluś Monika 
26. Wiśniewska Aneta 
27. Wysoczyńska Magdalena 
28. Zajdel Małgorzata 
29. Zakrzewska Emilia 
30. Zięba Anna 
 

1999 
Wych. Maria Derach 
1. Balcerak Anna 
2. Bożek Maja 
3. Brzezowska Honorata 
4. Buśko Aleksandra 
5. Chrząstkowska Ewelina 
6. Czerwonka Marta 
7. Głogowski Mariusz 
8. Gołębiowska Aleksandra 
9. Janowicz Anna 
10. Kardasz Małgorzata 
11. Kopciał Katarzyna 
12. Kubera Ewa 
13. Lesnau Radosław 
14. Malinowska Dorota 
15. Marian Justyna 
16. Pietrala Magdalena 
17. Pietrzyszyn Karolina 
18. Płonka Katarzyna 
19. Prajsner Monika 
20. Ratajczyk Marta 
21. Rokicka Lidia 
22. Rychwiński Grzegorz 
23. Sabalska Izabela 
24. Sakowska Katarzyna 
25. Siedzielnik Anna 
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26. Sołtysik Patrycja 
27. Stasiak Joanna 
28. Szauer Agnieszka 
29. Tunajek Anna 
30. Wiśniewska Milena 
31. Wiśniewski Maciej 
32. Zielonka Arkadiusz 
33. Ziemniak Magdalena 
 

2000 
Klasa IV a 
Wych. Bożena Stankiewicz 
1. Brocka Katarzyna 
2. Bujalska Ewelina 
3. Caban Aleksandra 
4. Czaja Joanna 
5. Dolegała Edyta 
6. Garstka Magdalena 
7. Grudzień Monika 
8. Hulbój Magdalena 
9. Jarząbek Katarzyna 
10. Karolczuk Izabela 
11. Kwiatkowska Agnieszka 
12. Łąkowska Ewa 
13. Łukaszewski Dawid 
14. Macocha Monika 
15. Mikulska Monika 
16. Myśliwa Anna 
17. Pliś Magdalena 
18. Przybylska Agnieszka 
19. Rusinowicz Paulina 
20. Rutkowska Agnieszka 
21. Sito Anita 
22. Stachula Jakub 
23. Stalij Przemysław 
24. Stankiewicz Maja 
25. Stec Magdalena 
26. Szeklińska Barbara 
27. Wejman Agnieszka 
28. Węsierska Elwira 
29. Wichowska Katarzyna 
30. Wiśniewska Aleksandra 
31. Wójcik Rafał 
32. Wywioł Adriana 
 
Klasa IV b 
Wych. Elżbieta Olek 
1. Atraszkiewicz Agnieszka 
2. Bąk Marzena 
3. Białon Katarzyna 
4. Bielak Sławomir 
5. Brzozowska Magdalena 

6. Chabros Przemysław 
7. Djabkin Dorota 
8. Jurga Emilia 
9. Kąkol Aneta 
10. Kluczyński Łukasz 
11. Krzyżanowski Kamil 
12. Mateja Dagmara 
13. Okrzeja Sebastian 
14. Paczwa Grzegorz 
15. Rogińska Małgorzata 
16. Rogoza Karolina 
17. Skrzypczak Agata 
18. Sojka Katarzyna 
19. Surma Rafał 
20. Tomaszewska Małgorzata 
21. Wierzbicka Dorota 
22. Włodarczak Karolina 
23. Wojnarska Marzena 
24. Zakens Robert 
 

2001 
Klasa IV a 
Wych. Danuta Krucka 
1. Białek Daniel 
2. Brenskot Justyna 
3. Frej Dagmara 
4. Jasińska Anna 
5. Jaworska Aleksandra 
6. Jaworska Bogna 
7. Jelińska Magdalena 
8. Jena Emilia 
9. Juźwik Karolina 
10. Kamińska Aneta 
11. Kantyńska Wioleta 
12. Klimaszewska Sylwia 
13. Knapek Sebastian 
14. Komoda Kinga 
15. Król Dorota 
16. Kubów Kinga 
17. Lewandowska Agata 
18. Malec Anna 
19. Nieścior Małgorzata 
20. Oruba Alicja 
21. Pietrala Kornela 
22. Podsiadła Anna 
23. Rewiako Anna 
24. Sawicka Kinga 
25. Sobolewska Renata 
26. Sukiennik Marcelina 
27. Szczepańska Magdalena 
28. Szymańska Agnieszka 
29. Szyrmo Agnieszka 

30. Tesarski Marcin 
31. Wasiak Karolina 
32. Wolna Agnieszka 
 
Klasa IV b 
Wych. Danuta Bednarska 
1. Białasiewicz Anna 
2. Bielecka Daria 
3. Bułhak Małgorzata 
4. Cackowska Maria 
5. Chrzan Małgorzata 
6. Dąbrowski Rafał 
7. Domalewska Sylwia 
8. Flacht Karolina 
9. Goździk Edyta 
10. Gralak Jolanta 
11. Jagielska Magdalena 
12. Jaworska Magdalena 
13. Kalita Agnieszka 
14. Karpowicz Katarzyna 
15. Kąkolewska Agnieszka 
16. Klauza Edyta 
17. Kołodziej Piotr 
18. Kopciał Piotr 
19. Kopeć Marta 
20. Kozak Iwona 
21. Majka Dariusz 
22. Markiewicz Magdalena 
23. Matusz Agnieszka 
24. Mędry Łukasz 
25. Michalak Bartosz 
26. Mireński Marcin 
27. Musiał Stanisław 
28. Popko Justyna 
29. Prokopiuk Katarzyna 
30. Smektała Beata 
31. Sokołowski Jacek 
32. Steć Agnieszka 
33. Stefaniak Joanna 
34. Szubelko Kamila 
35. Wisio Aneta 
36. Wiśniewska Katarzyna 
37. Wiśniewska Aleksandra 
38. Wojnarska Aleksandra 
39. Wytwicki Michał  
 

2002 
Klasa IV a 
Wych. Bożena Stankiewicz 
1. Bąk Sylwia 
2. Budzisz Adrianna 
3. Cheba Katarzyna 
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4. Czarnik Karolina 
5. Czyżewska Aleksandra 
6. Gołębska Karolina 
7. Jackiewicz Elżbieta 
8. Jagielska Emilia 
9. Kacprzycka Ewelina 
10. Kanenberg Agnieszka 
11. Kopiecki Kamil  
12. Malec Aneta 
13. Maślak Magdalena 
14. Nowicka Agnieszka 
15. Orszulak Magdalena 
16. Patek Maja 
17. Piecha Marcin 
18. Piechota Danuta 
19. Podsiadła Elżbieta 
20. Radziewicz Ewelina 
21. Rajewska Ewelina 
22. Ratyński Sebastian 
23. Redlińska Elżbieta 
24. Rutkowska Marta 
25. Rusek Agnieszka 
26. Szczęch Ewelina 
27. Ślusarz Anna 
28. Weidemann Karolina 
29. Wrzesińska Magdalena 
 
Klasa IV b 
Wych. Anna Przytuła 
1. Brodzik Arkadiusz 
2. Garbacz Aleksandra 
3. Gąsienica-Fronek 

Małgorzata 
4. Francukiewicz Agnieszka 
5. Józefowicz Agnieszka 
6. Kruk Sebastian 
7. Kuroczycka-Saniutycz 

Katarzyna 
8. Łusiak Eryka 
9. Marzec Beata 
10. Mikraszewicz Agnieszka 
11. Musold Katarzyna 
12. Pająk Michał 
13. Paluszkiewicz Katarzyna 
14. Pociask Marcin 
15. Pstrucha Iza 
16. Rogowska Katarzyna 
17. Schedler Katarzyna 
18. Stępień Agnieszka 
19. Wiśniewska Ksenia 
20. Wojciechowska 

Aleksandra 

Klasa IV c 
Wych. Beata Cembala 
1. Adamowicz Jarosław 
2. Andybur Małgorzata 
3. Bońkowska Monika 
4. Brodziuk Paweł 
5. Brzezowska Magdalena 
6. Caban Paweł 
7. Chrzanowski Paweł 
8. Danielczyk Alina 
9. Dembowska Agnieszka 
10. Driczyńska Beata 
11. Górecki Arkadiusz 
12. Graff Justyna 
13. Jakusiewicz Piotr 
14. Karczewski Łukasz  
15. Kozak Katarzyna 
16. Lekki Łukasz 
17. Łachmanowicz Karolina 
18. Łapiński Marek 
19. Mucha Piotr 
20. Rosiek Karolina 
21. Tarka Beata 
22. Wojciechowska Maria 
23. Zaręba Katarzyna 
 

2004 
Klasa IV a 
Wych. Bożena Stankiewicz 
1. Bańkowska Katarzyna 
2. Citlau Dorota 
3. Derucka Magdalena 
4. Duszyńska Gabriela 
5. Głowacz Justyna 
6. Gonera Małgorzata 
7. Grabka Anna 
8. Idzikowski Dariusz 
9. Iliczyn Sandra 
10. Kępińska Monika 
11. Kowalski Mariusz 
12. Krawczyk Magdalena 
13. Kubicz Beata 
14. Kluba Aleksander 
15. Makieła Kamila 
16. Orzechowski Marcin 
17. Peplińska Ewelina 
18. Siedlewska Karolina 
19. Skomska Eliza 
20. Śpiewak Ewelina 
21. Sondel Roksana 
22. Tomczyk Karolina 
23. Tomiałowicz Sylwia 

24. Tomaszewska Martyna 
25. Ucińska Katarzyna 
26. Wiśniewska Joanna 
27. Zamerski Tomasz 
28. Żyłowski Paweł 
 
Klasa IV b 
Wych. Beata Cembala 
1. Bäckmark Karina 
2. Brzozowska Anna 
3. Ciesielska Magdalena 
4. Chamowska Alina 
5. Frąckowiak Natalia 
6. Kieraj Ewelina 
7. Leonczyk Adrian 
8. Łaskarzewski Hugon 
9. Mackiewicz Anna 
10. Mazgóła Justyna 
11. Macuga Monika 
12. Orczykowska Marzena 
13. Podsiadła Monika 
14. Potomska Agata 
15. Sadowska Michalina 
16. Skrabek Kamil 
17. Stanny Anna 
18. Świątczak Kamila 
19. Świerk Anna 
20. Tomczak Anna 
21. Turowska Monika 
22. Wiąz Mariusz 
23. Zielińska Marta 
 
Klasa IV c 
Wych. Izabela Maciejasz-
Szostak 
1. Bętkowski Łukasz 
2. Bondaronok Hanna 
3. Brąszkiewicz Joanna 
4. Chudy Paweł 
5. Cichowicz Michał 
6. Felician Anna 
7. Gajewska Marta 
8. Jamroz Kinga 
9. Janicki Bartosz 
10. Janiszewski Grzegorz 
11. Jeziorski Mariusz 
12. Kapała Michał 
13. Kruszona Ewelina 
14. Kwiatkowska Klaudia 
15. Malczuk Agnieszka 
16. Marek Michalina 
17. Matraszek Joanna 
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18. Mikłaszewicz Paulina 
19. Milińska Anita 
20. Misiak Adrian 
21. Owad Krystian 
22. Piotrowska Anna 
23. Romanowski Mariusz 
24. Rzepka Dagmara 
25. Sadzak Ewelina 
26. Sotek Anna 
27. Szlązak Monika 
28. Wiśniewski Krystian 
29. Wolska Agnieszka 
30. Woźnicki Dawid 
 
Klasa V a 
Wych. Maria Derach 
1. Antczak Małgorzata 
2. Białek Justyna 
3. Białogłowska Katarzyna 
4. Bąk Tomasz 
5. Czerski Bartosz 
6. Kozłowski Marcin 
7. Krutul Magdalena 
8. Listowska Karolina 
9. Mielewczyk Krzysztof 
10. Modrzyńska Monika 
11. Nowik Agnieszka 
12. Pawłowski Grzegorz 
13. Salamon Justyna 
14. Skrzypek Magdalena 
15. Szafarz Krzysztof 
16. Szymecka Joanna 
17. Tusińska Agnieszka 
18. Wałach Agnieszka 
19. Wiąz Monika 
20. Witecka Anna 
21. Wojtanowska Julita 
22. Wyszpolski Kamil 
23. Żyłowski Radosław 
 
Klasa V b 
Wych. Urszula Grzela 
1. Barcikowska Dobrosława 
2. Buczacka Marzena 
3. Czupis Marta 
4. Długosz Katarzyna 
5. Dorosz Karolina 
6. Dykowska Iwona 
7. Fałek Marta 
8. Gołąbek Beata 
9. Kałuża Zofia 
10. Kankiewicz Karolina 

11. Koszewska Katarzyna 
12. Krajewska Joanna 
13. Kubicz Natalia 
14. Kutko Natalia 
15. Malinowska Elżbieta 
16. Migacz Anna 
17. Narloch Marta 
18. Nowicka Iwona 
19. Radys Katarzyna 
20. Rapa Katarzyna 
21. Skowronek Monika 
22. Strużyna Karolina 
23. Trentowska Anna 
24. Wróbel Karolina 
25. Zając Justyna 
26. Zelent-Lipińska Agnieszka 
 
 
Klasa V c 
Wych. Anna Kazana-
Komarek 
1. Balik Kamil 
2. Bartczak Grzegorz 
3. Bergiel Katarzyna 
4. Bratborska Kamila 
5. Chyła Maciej 
6. Górska Beata 
7. Górski Robert 
8. Grądz Adriana 
9. Grzyb Jarosław 
10. Hyżowiecka Natalia 
11. Janta-Lipińska Anna 
12. Krucki Jan 
13. Kubowska Marcela 
14. Laszczak Paulina 
15. Magda Barbara 
16. Markiewicz Jakub 
17. Musiał Michał 
18. Pacześna Kamila 
19. Paczwa Karolina 
20. Paczwa Michał 
21. Piątkowska Arleta 
22. Podolak Małgorzata 
23. Siedlecka Patrycja 
24. Sobański Marcin 
25. Staszak Małgorzata 
26. Suska Agnieszka 
27. Szwech Katarzyna 
28. Wala Agnieszka  
29. Wojnowski Sławomir 
 
 

 
Klasa V d 
Wych. Alicja Drzewiecka 
1. Borowski Marcin 
2. Chrzanowski Marcin 
3. Janowicz Michał  
4. Kaczmarek Dorota 
5. Kolska Ewelina 
6. Momot Kamila 
7. Oziębło Damian 
8. Paczocha Małgorzata 
9. Pstrucha Wiktor 
10. Roszak Martyna 
11. Skrzypek Marta 
12. Sztamborska Anna 
13. Szychowska Anna 
14. Woźniak Katarzyna 
15. Zaręba Zuzanna 
16. Ziajkowska Paulina 
17. Żardecka Izabela 

 
 

2006 
Klasa IV TE 
Wych. Danuta Bednarska 
1. Baska Patrycja 
2. Bąk Małgorzata 
3. Dzbik Izabela 
4. Grzybowski Piotr 
5. Jaroszewska Beata 
6. Juzak Krzysztof 
7. Kopiecki Krystian 
8. Korzeń Agnieszka                 
9. Kozłowicz Monika 
10. Kozłowski Przemysław 
11. Midura Malwina 
12. Muras Kamil 
13. Peplińska Elwira 
14. Sawicz Jolanta 
15. Sikorski Kamil 
16. Solka Monika 
17. Sowińska Katarzyna 
18. Szafran Anna 
19. Szafrański Damian 
20. Śmigielska Natalia 
21. Tokarska Iwona 
22. Twardowski Adam 
23. Wdowiak Magdalena 
24. Wojnowski Łukasz 
25. Zozoń Justyna 
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2007 
Wych. Małgorzata Hudzik 
1. Chuchro Sylwia 
2. Feretycka Joanna 
3. Fraszczyk Magdalena 
4. Gąciarz Sebastian 
5. Golczak Oskar 
6. Gregorczyk Michał 
7. Kaczmarska Anna 
8. Kosmecki Jan 
9. Kowalczyk Dominika 
10. Krysta Izabela 
11. Kussy Milena 
12. Kwas Magdalena 
13. Przybysławska Katarzyna 
14. Sielatycka Edyta 
15. Skorulski Bartosz 
16. Śliwińska Małgorzata 
17. Wardęga Wojciech 
18. Waszewska Monika 
19. Wiśniewski Marek 
20. Witt Ewa 
21. Zubkiewicz Jagoda 
 

2008 
Wych. Bożena Stankiewicz-
Kolańska 
1. Bączek Mateusz 
2. Bąkowska Anna 
3. Bialik Marta 
4. Cyrulczyk Kamila 
5. Felician Kamila 
6. Felician Natalia 
7. Gregorek Daria 
8. Jakubek Magdalena 
9. Jarząbek Jakub 
10. Karpińska Joanna 
11. Kastrau Kamil 
12. Kozłowicz Joanna 
13. Łuniewska Roksana 
14. Mazuryk Katarzyna 
15. Mileszkiewicz Alicja 
16. Miluć Magdalena 
17. Orłowska Wioleta 
18. Pecyna Magdalena 
19. Podkowski Karol 
20. Rogowska Małgorzata 
21. Semeniuk Paulina 
22. Szafrańska Monika 
23. Świętek Kamil 
24. Teterycz Paweł 
25. Traczyk Daniel 

26. Trando Monika 
27. Tymoszewski Krzysztof 
28. Witkowski Zdzisław 
 

2009 
Wych. Arkadiusz Hływa 
1. Baczyński Daniel 
2. Bekrycht Grażyna 
3. Czapska Izabela 
4. Husak Karolina 
5. Kaźmierczak Aneta 
6. Klara Karolina 
7. Kołtoniak Mateusz 
8. Krupska Magdalena 
9. Macikowski Piotr 
10. Małolepsza Anna 
11. Maślak Tomasz 
12. Okołów Agata 
13. Orzechowski Łukasz 
14. Pater Paulina 
15. Pełczyńska Angelika 
16. Piechota Oskar 
17. Schmidt Marta 
18. Szałajko Kamil 
19. Wdowiak Magdalena 
20. Wiszumirska Magdalena 
21. Wiśniewska Martyna 
22. Zych Paulina 
23. Żak Monika 
 

2010 
Wych. Beata Cembala 
1. Budna Wioleta 
2. Giza Katarzyna 
3. Grach Agnieszka 
4. Jaszczyńska Jolanta 
5. Kaczmarczyk Andrzej 
6. Kłaput Julia 
7. Labuda Marta 
8. Picho Michał 
9. Rostecki Krystian 
10. Skorczyk Przemysław 
11. Szewczyk Krzysztof 
12. Szymański Kamil 
13. Waliszewski Arkadiusz 
14. Wieprzowska Elżbieta 
15. Żurawski Michał 
16. Żyłowski Kamil 
 

2011 
Wych. Katarzyna Szmygin 
1. Anders Oskar 

2. Aszyk Mateusz 
3. Barszcz Ewelina 
4. Bednarczyk Anika 
5. Bryk Alicja 
6. Czajkowska Magdalena 
7. Czapska Kamila 
8. Fengier Paulina 
9. Gąsiewski Norbert 
10. Gleba Magdalena 
11. Maliszewska Marta 
12. Masojć Paula 
13. Matwiej Monika 
14. Michalska Wioleta 
15. Kmieć Ewelina 
16. Mińko Marta 
17. Młynarczyk Aleksandra 
18. Kuś Krzysztof 
19. Kazberuk Michał 
20. Kazimierski Artur 
21. Plaskowska Joanna  
22. Siwiński Artur 
23. Stachula Kacper 
24. Suwała Sebastian 
25. Szafarz Magdalena 
26. Walczak Iwona 
27. Winiarska Beata 
28. Wojtyś Klaudia 
29. Wytwicka Agnieszka 
 

Liceum Zawodowe 
1977 

Klasa IV a 
Wych. Maria Adamek 
20. Baranowska Teresa 
21. Buniowska Bożena   
22. Dzięgielewska Alicja 
23. Gomus Iwona 
24. Król Elżbieta 
25. Kozicka Elżbieta 
26. Kajdan Mirosława 
27. Kulikowska Grażyna 
28. Kostrzewa Danuta 
29. Łapa Urszula 
30. Malinowska Marzena 
31. Matyjas Barbara 
32. Orłowska Bożena 
33. Rytlewska Joanna 
34. Sieklicka Emanuela 
35. Sikora Elżbieta 
36. Wiśniewska Elżbieta 
37. Zaremba Grażyna 
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Klasa IV b 
Wych. Krzysztof Tromiński 
1. Agaciak Janina 
2. Bargiel Jolanta 
3. Bednarczyk Krzysztof 
4. Biskupska Mieczysława 
5. Chodzicka Aleksandra 
6. Chomko Urszula 
7. Cygan Genowefa 
8. Dąbrowska Krystyna 
9. Gronowska Edwarda 
10. Kabaciński Krzysztof 
11. Kastrau Marek 
12. Klasińska Marianna  
13. Klik Elżbieta 
14. Konieczka Danuta 
15. Kozioł Andrzej 
16. Król Maria 
17. Krupska Regina 
18. Lewandowska Janina 
19. Malinowska Aleksandra 
20. Neinert Małgorzata 
21. Ogiński Piotr 
22. Paraszczuk Iwona 
23. Rajca Grażyna 
24. Romasłowska Zyta 
25. Rudnicka Wanda 
26. Smyka Irena  
27. Szczepańska Jadwiga 
28. Szymczyk Anna 
 

1978 
Klasa IV a 
Wych. Stefania Lipiec          
1. Bagińska Grażyna 
2. Baś Halina 
3. Bera Joanna 
4. Bojaczuk Grażyna 
5. Boroch Bożena 
6. Buczek Adela 
7. Dąbrowska Janina 
8. Falęga Jolanta 
9. Kaczmarczyk Grażyna 
10. Kotas Grażyna 
11. Lewandowska Barbara 
12. Markiewicz Lucyna 
13. Modrzyńska Ewa 
14. Ratomska Grażyna 
15. Rajczak Halina 
16. Sielatycka Grażyna 
17. Słomska Mirosława 
18. Szkwarek Wiesława 

19. Wiśniewska Małgorzata 
  
Klasa IV b 
Wych. Irena Felska 
1. Borkowska Iwona 
2. Brzysko Lidia 
3. Czmoch Jadwiga 
4. Dominikowska Halina 
5. Ejsmont Renata 
6. Furso Krystyna 
7. Fiedorowicz Jadwiga 
8. Głownia Mariusz 
9. Klikowska Dorota 
10. Laskowska Wiesława 
11. Prużańska Wioletta 
12. Rynkiewicz Danuta 
13. Siodlaczek Ronald 
14. Sokołowska Amelia 
15. Stelmach Zofia 
16. Szubelko Jolanta 
17. Wiśniewska Maria 
18. Wróblewski Aleksander 
19. Matczak Krzysztof 
 

1979 
Klasa IV a 
Wych. Barbara Mniszek  
1. Bakun Teresa 
2. Chodorowska Małgorzata 
3. Danielak Danuta 
4. Domiczkowska Renata 
5. Jagoda Barbara 
6. Janowicz Jolanta 
7. Jaroszewicz Iwona 
8. Jundziłł Iwona 
9. Klamm Elżbieta   
10. Kluszczyńska Urszula 
11. Kozak Ewelina 
12. Krawczyk Alicja 
13. Krzycka Barbara 
14. Kucharska Janina 
15. Kurek Renata 
16. Langa Teresa 
17. Mikulska Elżbieta 
18. Pilachowska Krystyna 
19. Rząsa Kornelia 
20. Sadowska Jolanta 
21. Sowińska Grażyna 
22. Sułkowska Regina 
23. Zawistowska Małgorzata 
24. Żylińska Małgorzata 
Klasa IV b 

Wych. Anna Przytuła 
1. Bieńkiewicz Waleria 
2. Bohdankiewicz Alina 
3. Kiedrowicz Janeta 
4. Kołodzińska Romana 
5. Łysiak Jolanta 
6. Napiórkowska Barbara 
7. Oczki Aldona 
8. Przybyłowska Lidia 
9. Sadowska Barbara 
10. Sadowska Krystyna 
11. Sawoch Grażyna 
12. Sekulska Beata 
13. Strojek Ewa 
14. Surwiło Zofia 
15. Szczukiewicz Iwona 
16. Wagner Dorota 
17. Weidemann Danuta 
18. Witkowska Irena 
19. Wiercioch Bożena 
20. Wilkołek Mirosława 
21. Zawadzka Aniela 
22. Zielazna Anna 
23. Żak Bożena 
24. Żurek Iwona 
 

1980 
Klasa IV a 
Wych. Jadwiga Szczęść 
1. Adamowicz Mariola 
2. Borkowicz Grażyna 
3. Czeladzińska Iwona 
4. Drzazga Ewa 
5. Falkowska Grażyna 
6. Grzywacz Katarzyna 
7. Gutry Arleta 
8. Jakimczuk Lidia 
9. Kluza Irena 
10. Kolbus lucyna 
11. Kasińska Anna 
12. Kozłowska Elżbieta 
13. Neinert Jadwiga 
14. Paliwoda Grażyna 
15. Popławska Jadwiga 
16. Pugaczewska Jadwiga 
17. Renn Czesława 
18. Rzepka Lidia 
19. Sasin Jolanta 
20. Waśniowska Violetta 
21. Wrzecionkowska 

Małgorzata 
22. Zwolińska Ewa 
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Klasa IV b 
Wych. Michał Garbicz 
1. Baraniecka Elżbieta 
2. Bubiak Mirosława 
3. Chruściel Barbara 
4. Czajkowska Zofia 
5. Czarnocka Ann 
6. Drzazga Adam 
7. Dwulat Marzena 
8. Dziewiątkiewicz Grażyna 
9. Grygo Barbara 
10. Kaleta Ewa 
11. Kamińska Helena 
12. Kępińska Danuta 
13. Kimmel Iwona 
14. Krośnicka Dorota 
15. Marecka Iwona 
16. Mauricz Marzena 
17. Michaluk Danuta 
18. Nowicki Jerzy 
19. Ociesa Ewa 
20. Pacholik Anna 
21. Pawlik Anna 
22. Pietruszka irena 
23. Rotkiewicz Żaneta 
25. Rybacka Maria 
26. Salamucha Jolanta 
27. Saletra Anna 

 
1981 

Klasa IV a 
Wych. Danuta Bednarska 
1. Bubiak Lidia 
2. Charaszkiewicz Elżbieta 
3. Górna wioletta 
4. Jarmołowski Aleksander 
5. Kowalczyk Małgorzata 
6. Kuliński Tomasz 
7. Lelakowska Jolanta 
8. Malinowska Elwira 
9. Mamończyk Dorota 
10. Muryn Ewa 
11. Niewęgłowska Elżbieta 
12. Palącka Joanna 
13. Pilz Arkadiusz 
14. rutkiewicz Jolanta 
15. Ryszka Olgierd 
16. Stemplowska jolanta 
17. Supińska Beata 
18. Szymanowska Jwona 
19. Trafalska Halina 
20. Tyrcz Joanna 

21. Winter Czesława 
22. Witkowski Mariusz 
23. Woźniak Dorota 
24. Zantkowska Grażyna 
 
Klasa IV b 
Wych. Renata Sobiech 
1. Baryła Grażyna 
2. Balak Dorota 
3. Hanczaruk Teresa 
4. Jamroziak Longina 
5. Kawiecka Bożena 
6. Kozłowska Dorota 
7. Kuśnierek Renata 
8. Lewandowska 

Małgorzata 
9. Łapucha Blandyna 
10. Massalska Irena 
11. Michalak Elżbieta 
12. Nitka Bożena 
13. Nowak Anida  
14. Patyjewicz Lidia 
15. Pijanka Ewa 
16. Podgórska Ewa 
17. Romecka Jadwiga 
18. Skibińska Krystyna 
19. Sobstyl Teresa 
20. Stafiej Renata 
21. Surwiło Krystyna 
22. Szczeblewska Krystyna 
23. Tkacz Marzena 
24. Walis Irena 
25. Wasiak Ewa 
26. Wawruszczak Lidia 
27. Wereszczak Iwona 
28. Wesołowska Ewa 
29. Węsek Wojciech 
30. Wójcicka Grażyna 
31. Żak Danuta 
                       

1982 
Klasa IV a 
Wych. Maria Adamek  
1. Burakowska Jolanta 
2. Chroma Wanda 
3. Grabowska Lucyna 
4. Józefiak Teresa 
5. Kędzierska Stanisława 
6. Kluszczyńska Małgorzata 
7. Kulik Matylda 
8. Paprocka Małgorzata 
9. Pierożkiewicz Anna 

10. Pietruszewska Teresa 
11. Rogozińska Beata 
12. Witek Łucja 
 
Klasa IV b 
Wych. Tadeusz Lipiec 
1. Anyż Renata 
2. Chałupniczak Grażyna 
3. Gładysz Anna 
4. Górska Ewa 
5. Grębowicz Dorota 
6. Kępińska Stanisława 
7. Kiermasz Urszula 
8. Kozak Marzena 
9. Kozłowska Jadwiga 
10. Łysa Elżbieta 
11. Majchrzak Alicja 
12. Makaro Halina 
13. Michalczyk Elżbieta 
14. Mikuła Barbara 
15. Pietruszkiewicz Ewa 
16. Piotrowska Krystyna 
17. Puchała Bogusława 
18. Stolarczuk Aleksandra 
19. Szmyt Agnieszka 
20. Tajtel Jolanta 
21. Wilk Jolanta 
22. Wolanowska Elżbieta 
23. Zych Grażyna 
 

1983 
Klasa IV 
Wych. Antonina Pyzik 
1. Bronowska Marzena 
2. Cieślak Jolanta 
3. Droszcz Jolanta 
4. Górska Jolanta 
5. Kośka Zdzisław 
6. Krupińska Ewa 
7. Kurda Bożena 
8. Kurda Urszula 
9. Lachowicz Jolanta 
10. Litwin Maria 
11. Mickiewicz Dorota 
12. Miechowicz Joanna 
13. Milczarek Jolanta 
14. Nikipirowicz Danuta 
15. Opas Marzena 
16. Peciak Jerzy 
17. Pieczara Beata 
18. Rogacka Małgorzta 
19. Rasińska Alicja 
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20. Szebut Krystyna 
21. Szymańska Bogusława 
22. Śliwińska Małgorzata 
23. Witkowska Marzena 
24. Wojtkiewicz Alina 
25. Zarzycka Marianna 
 

1984 
Klasa IV 
Wych. Irena Felska 
1. Beser Tatiana 
2. Ćwiartka Jarosław 
3. Hajnce Liliana 
4. Kliś Dorota 
5. Kołodziej Liliana 
6. Lewandowska Halina 
7. Miklińska Renata 
8. Ostrowska Beata 
9. Piorun Marzena 
10. Rywacka Beata 
11. Stawińska Iwona 
12. Szmyt Renata 
13. Tałuć Barbara 
14. Woźniak Jadwiga 
 

1995 
Klasa IV 
Wych. Maria Derech 
1. Aftyka Stella 
2. Birosz Sylwia 
3. Błaszczuk Monika 
4. Brandys Aneta 
5. Butkiewicz Magdalena 
6. Cieloch Aneta 
7. Dobkowska Małgorzata 
8. Jarnutowska Magdalena 
9. Kłosowska Kamilla 
10. Kotecka Aneta 
11. Kulka Kamila 
12. Madej Agnieszka 
13. Makowska Patrycja 
14. Malesza Elżbieta 
15. Organek Sylwia 
16. Pecyna Beata 
17. Romanowska Katarzyna 
18. Stańczak Jowita 
19. Szkopkowska Magdalena 
20. Szymczak Żaneta 
21. Tabaka Amanda 
22. Telechan Barbara 
23. Wojtowicz Beata 
24. Zybała Aneta 

1996 
Klasa IV 
Wych. Ewa Deląg 
1. Bachryj Agnieszka 
2. Chwałko Małgorzata 
3. Ciemniak Sylwia 
4. Ciszewska Arleta 
5. Gworek Iwona 
6. Hopko Monika 
7. Kołtonowska Edyta 
8. Kozik Agnieszka 
9. Kubicki Sebastian 
10. Kuźmicz Barbara 
11. Kwiecień Małgorzata 
12. Łabędzka Iwona 
13. Maciejewska Magdalena 
14. Mańkowska Aleksandra 
15. Miernik Katarzyna 
16. Mikołajczyk Martyna 
17. Mizuło Marta 
18. Obłoj Edyta 
19. Paluszkiewicz Joanna 
20. Płocharska Beata 
21. Rakiel Monika 
22. Rymsza Dorota 
23. Salska Magdalena 
24. Smentek Kinga 
25. Strzemińska Mariola 
26. Syska Izabela 
27. Szymańska Katarzyna 
28. Śpiewak Grzegorz 
29. Winogrodzka Wioleta 
 

Liceum Handlowe 
1997 

Wych. Danuta Krucka 
1. Bratborska Magdalena 
2. Ceroń Dagmara 
3. Decowska Magdalena 
4. Gajewski Mariusz 
5. Jurczyszyn Katarzyna 
6. Karaś Alicja 
7. Kasica Renata 
8. Kopańczyk Remigiusz 
9. Krupa Monika 
10. Krzyżanowska Emilia 
11. Lipski Paweł 
12. Paszkowska Monika 
13. Pieczak Anna 
14. Płotkowska Klaudia 
15. Pyclik Kamil 
16. Radzewicz Radosław 

17. Simiot Marzena 
18. Smaga Magdalena 
19. Supierz Katarzyna 
20. Szumińska Justyna 
21. Weksznejder Marcin 
22. Zielińska Wioletta 
23. Zięba Joanna 
 

1998 
Wych. Anna Przytuła 
1. Arciszewska Agnieszka 
2. Borek Kamila 
3. Brodowska Monika 
4. Cendrowski Sebastian 
5. Cichoradzka Monika 
6. Chojecka Monika 
7. Jankowiak Wioletta 
8. Kłudka Andrzej 
9. Krawczyk Agnieszka 
10. Mazurkiewicz Agnieszka 
11. Mireński Michał 
12. Mizułko Marcin 
13. Moczydłowska 

Magdalena 
14. Pacholska Monika 
15. Pajka Dagmara 
16. Rajner Filip 
17. Rybińska Magdalena 
18. Skrzypczak Sebastian 
19. Smolczyńska Patrycja 
20. Wiśniewska Karina 
21. Wójcik Monika 
 

1999 
Wych. Gabriela Kopacka 
1. Borek Tomasz 
2. Dziuba Radosław 
3. Jarmuł Marta 
4. Jezierska Monika 
5. Jędrasik Sylwia 
6. Kajdasz Patrycja 
7. Kępkowska Joanna 
8. Kolano Joanna 
9. Kosmecka Karolina 
10. Kowalczyk Magdalena 
11. Krzeszowiec Marek 
12. Kurczaba Marcin 
13. Lubarska Justyna 
14. Łukasik Małgorzata 
15. Mikosz Wanda 
16. Mikulska Karina 
17. Ogrodowska Sylwia 
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18. Palicka Małgorzata 
19. Pater Marcin 
20. Podgrudna Magdalena 
21. Radziszewska Katarzyna 
22. Romanowska Karolina 
23. Schulz Estera 
24. Stachowiak Magdalena 
25. Trojan Izabela 
26. Ulaczyk Anna 
27. Warzecha Krzysztof 
28. Wierzbicka Agnieszka 
29. Wojtach Ewa 
30. Wojtasik Katarzyna 
31. Zakens Artur 
32. Zygarlicka Daria 
 

2000 
Wych. Franciszka Kostecka-
Polak 
1. Borkowska Jolanta 
2. Brzuziewska Aleksandra 
3. Fołta Krzysztof 
4. Fura Michał 
5. Grzela Ewa 
6. Idzikowska Angelika 
7. Jarząb Małgorzata 
8. Jaśkiewicz Tomasz 
9. Komoda Sylwia 
10. Kowalczyk Jolanta 
11. Łysakowska Adrianna 
12. Martula Monika 
13. Miecznikowska Ewa 
14. Olszewska Anna 
15. Romaniec Michał 
16. Szudrawy Agnieszka 
17. Tomasiewicz Karina 
18. Wilk Bożena 
19. Wołodźko Lilianna 
20. Zielonka Mirosław 
21. Żywczak Agnieszka 
 

2001 
Klasa IV a 
Wych. Gabriela Kopacka 
1. Chołdrych Radosław 
2. Drabik Monika 
3. Dudziński Łukasz 
4. Gierszewski Daniel 
5. Jeziorski Arkadiusz 
6. Jurojć Joanna 
7. Kmieć Kinga 
8. Krasiński Mariusz 

9. Liberska Dagmara 
10. Majewska Kinga 
11. Mączyński Patryk 
12. Osiak Teresa 
13. Przygodzka Anna 
14. Redlicka Joanna 
15. Romańczuk Krzysztof 
16. Słupiński Marek 
17. Starachowski Dariusz 
18. Szczęsna Karina 
19. Tumaszyk Wojciech 
20. Uciński Paweł 
21. Wróblewski Grzegorz 
     
Klasa IV b 
Wych. Maria Derech 
1. Bocian Izabela 
2. Cywka Monika 
3. Kaźmierczak Kamila 
4. Kubacka Justyna 
5. rywa Anna 
6. Kuśnierek Magdalena 
7. Majewska Marta 
8. Majewska Magdalena 
9. Michalak Barbara 
10. Misiak Magdalena 
11. Mroczek Anna 
12. Nałęcz Joanna 
13. Beata Raczyńska  
14. Małgorzata  Płotkowska  
15. Radzińska Agnieszka 
16. Suplicka Agnieszka 
17. Szymczak Renata 
18. Zakrzewska Anna 
19. Zielińska Maja 
 
 

Technikum Hotelarskie 
1995 

Klasa V a 
Wych. Iwona Regińczak- 
Tyburska 
1. Burda Agnieszka 
2. Celińska Hanna 
3. Chmielarz Andżelika 
4. Cichocka Małgorzata 
5. Cześnikiewicz Karolina 
6. Feifer Monika 
7. Grudzińska Magdalena 
8. Hom Marzena 
9. Jędrzejewska Ewelina 
10. Kaczmarska Ewa 

11. Kanda Katarzyna 
12. Kozak Katarzyna 
13. Koźbiał Adrianna 
14. Król Iwona 
15. Ławrecka Magdalena 
16. Maciuk Małgorzata 
17. Majka Diana 
18. Murawska Amelia 
19. Muszyńska Elżbieta 
20. Muzykiewicz Agnieszka 
21. Pacyk Katarzyna 
22. Paliwoda Dominika 
23. Pastuch Joanna 
24. Piątkowska Agnieszka 
25. Proczak Patrycja 
26. Raszewska Agnieszka 
27. Stawczyk Anna 
28. Szumińska Anna 
29. Surudo Agnieszka 
30. Wrzałek Sylwia 
31. Żarów Magdalena 
 
Klasa V b 
Wych. Maria Michalczak 
1. Adamski Marcin 
2. Antczak Agnieszka 
3. Burzyńska Karolina 
4. Chwiałek Angelika 
5. Gackiewicz Grzegorz 
6. Granda Edyta 
7. Gręda Małgorzata 
8. Grodek Marek  
9. Guzik Barbara 
10. Jędrzejas Anna 
11. Kaczmarek Marcin 
12. Kercher Agnieszka 
13. Kiedas Dariusz 
14. Kołacka Lucyna 
15. Kondzielewska Karolina 
16. Majerska Edyta 
17. Niewiarowski Artur 
18. Olczak Sylwia 
19. Orlińska Izabela 
20. Polewiak  Agnieszka 
21. Sielatycki Przemysław 
22. Siewruk Agnieszka 
23. Tucesku Romualda 
24. Turczyk Agnieszka 
25. Winogrodzki Maciej 
26. Żywica Artur 
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1996 
Klasa V a 
Wych. Urszula Grzela 
1. Błach Dorota 
2. Bona Małgorzata 
3. Borowska Monika 
4. Borysiuk Aneta 
5. Burzyńska Ewa 
6. Cyrta Marzena 
7. Dawlewicz Ewa 
8. Furman Aneta 
9. Gorzycka Agnieszka 
10. Hejnowska Maja 
11. Janasik Andżelika 
12. Katowicz Agnieszka 
13. Korkosz Wioletta 
14. Kowal Joanna 
15. Krzyżanowska Patrycja  
16. Książek Joanna 
17. Kuberacka Aldona 
18. Łopąg Monika 
19. Malinowska Aneta 
20. Muszyńska Agnieszka 
21. Obuchowicz Katarzyna 
22. Piechota Emilia 
23. Rapaczyńska Agnieszka 
24. Rychlik Karina 
25. Saladra Katarzyna 
26. Siwińska Magdalena 
27. Stelmaszczuk Karolina 
28. Stępień Żaneta 
29. Tomczyk Hanna 
30. Wit Ewa 
31.  Zarożna Kamila   

 
Klasa IV b 
Wych. Danuta Bednarska 
1. Bieńkowski Jacek 
2. Czarkowska Elżbieta 
3. Cząstkiewicz Radosław 
4. Danowski Daniel 
5. Dziedzicka Mariola 
6. Fąfara Bartosz 
7. Gałgańska Sylwia 
8. Idzior Aneta 
9. Jatczak Adriana 
10. Jęczeń Andrzej 
11. Karbowiak Izabela 
12. Krakowiak Angelika 
13. Kulikowska Dorota 
14. Kwaśniewska Aleksandra 
15. Leńczuk Maciej 

16. Łada Rafał 
17. Łukasik Dorota 
18. Malessa Marta 
19. Michalczak Marcin 
20. Orłowski Marek 
21. Praszkowska Joanna 
22. Przysada Magdalena 
23. Rokosz Joanna 
24. Saletra Ilona 
25. Sawa Tomasz 
26. Selwesiuk Alma 
27. Skrzypczuk Dorota 
28. Stankiewicz Konrad 
29. Szkiełko Aneta 
30. Tokarz Aleksandra 
31. Tomczewski Klaudiusz 
32. Wawrzyniak Joanna 
33. Wejman Sylwia 
34. Wojciechowski Piotr 
 

1997 
Wych. Elżbieta Pogorzelska 
1. Arsoba Urszula 
2. Babic Hanna 
3. Błażejewska Marta 
4. Bolimowska Magdalena 
5. Czerec Karolina 
6. Gruszto Katarzyna 
7. Jendryka Marcin 
8. Juszkiewicz Agata 
9. Jutel Dorota 
10. Kempa Agnieszka 
11. Konkel Katarzyna 
12. Kuniec Katarzyna 
13. Książek Karolina 
14. Liszka Agnieszka 
15. Maślankiewicz-Soboń 

Małgorzata 
16. Michalczyszyn Joanna 
17. Michalska Małgorzata 
18. Migacz Małgorzata 
19. Pajor Margareta 
20. Podgórska Emilia 
21. Ratyńska Anna 
22. Stępień Joanna 
23. Tondel Wirginia 
24. Węgrzynowska 

Magdalena 
25. Wierzbicka Joanna 
26. Wronkowska Karolina 
 
 

2006 
Klasa IV a 
Wych. Anna Przytuła 
1. Banach Agnieszka 
2. Białasiewicz Sandra 
3. Duda Michał 
4. Jankun Beata 
5. Kendziur Bartłomiej 
6. Osmałek Katarzyna 
7. Rozwak Łukasz 
8. Sawicz Emilia 
9. Skiba Tomasz 
10. Skowron Elżbieta 
11. Stanny Mateusz 
12. Szakalicka Natalia 
13. Szawioła Agnieszka 
14. Szczepańska Anna 
15. Szlaski Krzysztof 
16. Szypulska Beata 
17. Trzciałkowski Mateusz 
18. Wojtanowska Justyna 
19. Wojtyla Katarzyna 
 
 
Klasa IV b 
Wych. Sylwia Suska 
1. Borkowicz Monika 
2. Brodowska Paula 
3. Chrzanowska Martyna 
4. Dolegała Patrycja 
5. Gmińska Magdalena 
6. Grabowska Joanna 
7. Grabowska Maria 
8. Jagodzińska Karolina 
9. Kaczmarska Dagmara 
10. Konarska Magdalena 
11. Korzeniecka Malwina 
12. Lewandowska 

Małgorzata 
13. Magda Mariola 
14. Major Justyna 
15. Michalak Monika 
16. Piersa Justyna 
17. Puchalska Magdalena 
18. Sakowska Patrycja 
19. Sobolewska Dorota 
20. Świderska Katarzyna 
21. Tomczak Magdalena 
22. Wańtuch Sylwia 
23. Wiśniewska Karolina 
24. Ziarkowska Sandra 
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2007 
Klasa IV a 
Wych. Anna Dunajko 
1. Czekaj Rafał 
2. Gawroński Cezary 
3. Gierej Marta 
4. Hołota Kamila 
5. Iwaszkiewicz Piotr 
6. Juchniewicz Izabela 
7. Jurczyk Aleksandra 
8. Kalinowska Karolina 
9. Klimczak Dominik 
10. Lipiński Krzysztof 
11. Łapucha Łukasz 
12. Marek Karolina 
13. Mikołajczyk Bogusław 
14. Narloch Bartłomiej 
15. Piotrowska Magdalena 
16. Rogowski Tomasz 
17. Seliga Sylwia 
18. Siundziejew Patrycja 
19. Sławski Michał 
20. Strymiński Igor 
21. Suplicka Katarzyna 
22. Suzanowicz Sylwia 
23. Szafarz Leszek 
24. Szamocka Aleksandra 
25. Talarek Paulina 
 
Klasa IV b 
Wych. Monika Nykiel 
1. Anioł Aleksandra 
2. Cabańska Karolina 
3. Ciszewska Aleksandra 
4. Czupryna Magdalena 
5. Daszczyk Anna 
6. Juszczyk Marta 
7. Kaczmarek Renata 
8. Kieryk Natalia 
9. Kucier Aleksandra 
10. Leonczyk Marlena 
11. Majchrzak Paulina 
12. Mateja Karolina 
13. Napart Martyna 
14. Pająk Karolina 
15. Piątek Żaneta 
16. Piskorska Ewa 
17. Rytel Justyna 
18. Sienkiewicz Katarzyna 
19. Sienkiewicz Weronika 
20. Szustakowska Katarzyna 
21. Śladewska Anna 

22. Świst Marta 
23. Tamiłowska Ewa 
24. Tan Paula 
25. Wentel Sandra 
26. Winter Daria 
27. Witecka Katarzyna 
28. Witkowska Sylwia 
29. Zawadzka Magdalena 
 

2008 
Klasa IV a 
Wych. Bożena Stankiewicz-
Kolańska 
1. Chmieleski Mateusz 
2. Czerniak Agata 
3. Grycun Aleksander 
4. Hajdul Dorota 
5. Jakubowska Aleksandra 
6. Jurska Monika 
7. Klimek Natalia 
8. Kopeć Roksana 
9. Kozłowska Monika 
10. Kruszniak Sylwia 
11. Kulpa Renata 
12. Pawlik Monika 
13. Prokop Luiza 
14. Rembisz Adam 
15. Rosa Anna 
16. Rosłan Izabela 
17. Tabor Daria 
18. Wachowicz Mateusz 
19. Wesołowska Paulina 
20. Wojtkiewicz Marta 
 
 
Klasa IV b 
Wych. Anna Kazana-
Komarek 
1. Bojarski Maciej 
2. Brzóska Paulina 
3. Jeleń Magdalena 
4. Karpowicz Marita 
5. Kicińska Renata 
6. Klauziński Bartłomiej 
7. Klemczak Olgierd 
8. Majer Bartosz 
9. Nowak Zbigniew 
10. Stańkowska Magdalena 
11. Węsek Sandra 
12. Wojtuściszyn Michał 
13. Zdziechowska Anna 
 

2009 
Wych. Edyta Szczubiałkiewicz 
1. Blicharz Katarzyna 
2. Boczkowska Marta 
3. Cesarska Agnieszka 
4. Cieślik Kamila 
5. Gągało Agata 
6. Greber Sylwia 
7. Jarmuł Malwina 
8. Juchniewicz Monika 
9. Kochelska Karolina 
10. Malarewicz Natalia 
11. Marcińczyk Paulina 
12. Mazur Olga 
13. Mazuryk Olga 
14. Mikinka Magdalena 
15. Mączniańska Monika 
16. Nowak Paulina 
17. Pajka Robert 
18. Prewendowska 

Aleksandra 
19. Pudło Sandra 
20. Smażyk Agnieszka 
21. Tomaszewska Dorota 
22. Wróblewski Michał 
23. Zielińska Lidia 
24. Żak Aleksandra 
 
 

2010 
Klasa IV a 
Wych. Iwona Regińczak-
Tyburska 
1. Cieśla Paulina 
2. Engler Patrycja 
3. Furman Monika 
4. Golec Michał 
5. Gromowska Joanna 
6. Hotowczyc Monika 
7. Jaromin Magdalena 
8. Komuniewski Grzegorz 
9. Lewko Sylwia 
10. Manerowska Justyna 
11. Mroczkowska Justyna 
12. Pawłowska Anna 
13. Rutkowski Maciej 
14. Sędzicka Marta 
15. Sitek Magdalena 
16. Sosnowska Monika 
17. Wieczorek Magdalena 
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Klasa IV b 
Wych. Zofia Olek 
1. Adamiak Angela 
2. Bochan Bartłomiej 
3. Bryk Anna 
4. Czerwińska Joanna 
5. Gregorek Patrycja 
6. Guwer Alicja 
7. Hołyńska Magdalena 
8. Jorg Monika 
9. Koralewska Katarzyna 
10. Leja Aleksandra 
11. Mazur Katarzyna 
12. Nowakowski Mateusz 
13. Rajner Katarzyna 
14. Rodek Weronika 
15. Trzciński Łukasz 
16. Witkowski Karol 
17. Załoga Radosław 
 

2011 
Wych. Anna Dunajko 
1. Baranowicz Kamila 
2. Białkowska Patrycja 
3. Bogacki Maciej 
4. Boratyński Przemysław 
5. Cąkała Marcin 
6. Chwistecki Beniamin 
7. Cudnik Ewelina 
8. Czarnota Marta 
9. Duda Paulina 
10. Gretkierewicz Marta 
11. Horniak Aleksandra 
12. Iwanów Kryspin 
13. Jancz Katarzyna 
14. Jendzicka Agnieszka 
15. Jędrzejczak Paulina 
16. Koncewicz Anna 
17. Kowalczyk Jakub  
18. Kryger Karolina 
19. Kubińska Katarzyna 
20. Laskowska Karolina 
21. Miecznikowska Kamila 
22. Miernik Adam 
23. Ninca Marcin 
24. Nowik Michał 
25. Pilipczuk Patrycja 
26. Pruszkowska Marta 
27. Sakowska Dominika 
28. Stróżyński Aleksander 
29. Szczuchniak Adrianna 
30. Znamierowski Patryk 

Technikum Żywienia 
i Gospodarstwa Domowego 

1995 
Klasa IV TŻ 
Wych. Jerzy Łapiński 
1. Aniołek Anna 
2. Biernacki Bernard 
3. Bondarowicz Jacek 
4. Dzieruk Daniel 
5. Glista Piotr 
6. Harasimowicz Marcin 
7. Jeglińska Agnieszka 
8. Koc Małgorzata 
9. Kołodziej Arkadiusz 
10. Masiukiewicz Arkadiusz 
11. Mucha Michał 
12. Obara Marcin 
13. Ostrowski Zenon 
14. Piernikowska Agnieszka 
15. Podstawski Rafał 
16. Poradka Klaudiusz 
17. Ratajczak Rafał 
18. Rosiak Donata 
19. Rycombel Paweł 
20. Sikora Tomasz 
21. Sokół Rafał 
22. Sujecka Małgorzata 
23. Suprowicz Marek 
24. Suska Agnieszka 
25. Tabor Agnieszka 
26. Tarnawski Paweł 
27. Wilczyńska Lilla 
 

1996 
Klasa IV TŻ 
Wych. Małgorzata Hudzik 
1. Błaszczyk Marcin 
2. Chałas Marcin 
3. Chamski Rafał 
4. Czajka Dagmara 
5. Gan Michał 
6. Grochulska Anna 
7. Jagiełło Paweł 
8. Jamrozik Ewelina 
9. Janczak Marlena 
10. Koc Tomasz 
11. Konopczyński Marcin 
12. Kozłowski Marcin 
13. Kurek Sebastian 
14. Lewandowska Kinga 
15. Ludwiczak Dominik 
16. Maraszek Izabella 

17. Masalski Piotr 
18. Mazurkiewicz Anna 
19. Miernik Jarosław 
20. Nowakowski Tomasz 
21. Ociesa Rafał 
22. Osip Marcin 
23. Płonka Krzysztof 
24. Przychodzeń Magdalena 
25. Ruśkiewicz Piotr 
26. Śmigiel Marek 
27. Świątek Karolina 
28. Tomaszek Tomasz 
29. Topolski Krystian 
30. Wildhirt Roksana 
31. Wysoszyński Robert 
32. Zawadzki Marcin 
33. Zwierzchowski Rafał 
34. Żelazko Daniel 
 

1997 
Klasa IV TŻ 
Wych. Jerzy Łapiński 
1. Andrzejewska Anna 
2. Bajorski Radosław 
3. Bartczak Agnieszka 
4. Białasik Damian 
5. Błażków Marzena 
6. Ciemniak Tomasz 
7. Filipowicz Błażej 
8. Janczak Krystyna 
9. Jarmołkowicz Remigiusz 
10. Koleśnik Andżelika 
11. Korpik Ewa 
12. Kozak Renata 
13. Koziołek Magdalena 
14. Kudełka Piotr  
15. Mateusiak Anna 
16. Matusewicz Marcin 
17. Mazurek Marcin 
18. Nowak Monika 
19. Orzechowski Damian 
20. Piróg Małgorzata 
21. Rusek Adam 
22. Sikorska Andżelika 
23. Soroko Marcin 
24. Suchar Krystian 
25. Tomczak Patrycjusz 
26. Walczak Agnieszka 
27. Warejko Cezary 
28. Wiech Małgorzata 
29. Wolanin Radosław 
30. Wójcik Agnieszka 
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1998 
Klasa IV TŻ 
Wych. Małgorzata Hudzik 
1. Bartnicki Kamil 
2. Baszkiewicz Radosław 
3. Błeszczyńska Dorota 
4. Chromiec Piotr 
5. Deja Damian 
6. Drozdowska Anna 
7. Frączek Piotr 
8. Kapusta Maciej 
9. Kołacz Anna 
10. Kosewska Beatrycze 
11. Koszałka Rafał 
12. Krużyńska Sylwia 
13. Kubowska Katarzyna 
14. Lewandowski Tomasz 
15. Lis Dorota 
16. Marszałek Paweł 
17. Mucha Paweł 
18. Orzoł Barbara 
19. Rappke Aleksandra 
20. Rogowski Daniel 
21. Włodarczak Anna 
22. Żelazko Krzysztof 
 

1999 
Klasa IV TŻ 
Wych. Alicja Drzewiecka 
1. Balicki Robert 
2. Bereza Joanna 
3. Biesiadziński Krystian 
4. Bigos Łukasz 
5. Czechowicz Sylwia 
6. Czugaj Sylwia 
7. Gajewski Arkadiusz 
8. Hryciuk Monika 
9. Jarmołowicz Magdalena 
10. Juśkiewicz Dorota 
11. Klimczak Magdalena 
12. Kocur Wojciech 
13. Konieczna Katarzyna 
14. Kuroczycki Tomasz 
15. Laszczak Maciej 
16. Łukaszewicz Małgorzata 
17. Mikulski Krzysztof 
18. Musialski Paweł 
19. Muszyński Rafał 
20. Pulchna Estera 
21. Sapińska Katarzyna 
22. Sosińska Katarzyna 
23. Spychalski Krzysztof 

24. Surma Magdalena 
25. Szopa Izabela 
26. Świerk Arkadiusz 
27. Zegadło Justyna 
28. Ziółkowski Krzysztof 

 
2000 

Klasa IV TŻ 
Wych. Barbara Łucka 
1. Dmowski Kamil 
2. Głowacki Paweł 
3. Jarych Anna 
4. Juszczyk Krzysztof 
5. Klimczyk Kamila 
6. Kokoszka Kamil 
7. Mateusiak Monika 
8. Miodoński Wojciech 
9. Musialska Katarzyna 
10. Nowak Marzena 
11. Opas Marcin 
12. Opejda Marzena 
13. Orłowski Bartłomiej 
14. Ostrowski Dawid 
15. Paradowska Anna 
16. Piątek Marzena 
17. Skowera Agnieszka 
18. Stępień Patrycja 
19. Szubert Tomasz 
20. Tomczak Adrian 
21. Wałczacki Eryk 
22. Wasilewski Michał 
23. WęglorzEwa 
24. Zalewska Justyna 
25. Zamerski Michał 
 

2001 
Klasa IV TŻ 
Wych. Bogusław Mazur 
1. Balewicz Beata 
2. Basiński Michał 
3. Burda Łukasz 
4. Chrzanowska Urszula 
5. Dembowska Patrycja 
6. Dębicka Agnieszka 
7. Guła Marcin 
8. Iwaniuk Joanna 
9. Nieścior Sebastian 
10. Olekszak Agnieszka 
11. Papliński Robert 
12. Pekról Iwona 
13. Pilczuk Adam 
14. Podgórski Piotr 

15. Popin Agnieszka 
16. Popiołek Małgorzata 
17. Radziszewski Tomasz 
18. Szymański Jacek 
19. Wilczyński Łukasz 
 

2002 
Klasa IV TŻ 
Wych. Małgorzata Hudzik 
1. Aleksandrowicz Tomasz 
2. Banach Krzysztof 
3. Derlukiewicz Daniel 
4. Furso Łukasz 
5. Franc Marta 
6. Gwiazdowicz Daniel 
7. Jabłoński Marcin 
8. Jantos Katarzyna 
9. Karliński Łukasz 
10. Kowal Magdalena 
11. Lis Joanna 
12. Małecki Łukasz 
13. Michalska Jolanta 
14. Nowicka Anna 
15. Parnicka Wioleta 
16. Pecold Agnieszka 
17. Rzeźnik Hubert 
18. Senko Ada 
19. Szcześniak Marcin 
20. Świątek Łukasz 
21. Ziarek Agnieszka 
 

2004 
Klasa IV TŻ 
Wych. Dorota Schabek 
1. Alaszewicz Dorota 
2. Antczak Magdalena 
3. Babiarz Klaudia 
4. Bukowska Agnieszka 
5. Cieśla Sebastian 
6. Czupryński Paweł 
7. Dubicki Jacek 
8. Goździk Adam 
9. Grąbkowska Patrycja 
10. Grodecki Damian 
11. Guwer Artur 
12. Kmiecik Iwona 
13. Laskowska Dominika 
14. Matynia Tomasz 
15. Niechciał Kamil 
16. Raciborski Piotr 
17. Sielatycki Krystian 
18. Stankiewicz Paweł 
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19. Szklar Tomasz 
20. Winger Aleksandra 
21. Winiarski Adam 
 
Klasa V TŻ 
Wych. Danuta Krucka 
1. Bednarek Grzegorz 
2. Bojarski Grzegorz 
3. Grosicki Robert 
4. Hołodryga Tomasz 
5. Keller Norbert 
6. Kondzior Adam 
7. Kuczyński Wojciech 
8. Łazorko Michał 
9. Popławska Jadwiga 
10. Przychodzeń Jacek 
11. Rajchel Kinga 
12. Skrzyński Patryk 
13. Wadzińska Daria 
14. Wasilewski Daniel 
15. Żelezik Marcin 
 

2006 
Wych. Iwona Regińczak-
Tyburska 
1. Adamiak Grzegorz 
2. Brejnakowska Agnieszka 
3. Ciereszko Kamil 
4. Cyrulczyk Agnieszka 
5. Dębal Katarzyna 
6. Dziedzicka Anna 
7. Fijałkowska Natalia 
8. Fornal Agnieszka 
9. Giemza Kamil 
10. Giersztunowicz Rafał 
11. Jankowska Joanna 
12. Kolano Mariusz 
13. Krowiak Sławomir 
14. Kupczyk Łukasz 
15. Michalski Sebastian 
16. Milewska Marta 
17. Pawlicki Łukasz 
18. Szczepański Mateusz 
19. Śmieszek Piotr 
20. Zawistowska Anna 
 

2007 
Wych. Barbara  Łucka 
1. Antończyk Emil 
2. Bętkowski Jakub 
3. Brzeziński Jakub 
4. Brzozowska Diana 

5. Deka Małgorzata 
6. Drwęski Arkadiusz 
7. Dzieruk Kamila 
8. Grabowska Barbara 
9. Jakubowska Katarzyna 
10. Juszczyk Piotr 
11. Klara Łuka 
12. Konarski Łukasz  
13. Koralewki Kornel 
14. Kośmider Beata 
15. Michałowska Joanna 
16. Olejniczak Justyna 
17. Popiołek Marzena 
18. Ślusarz Piotr 
19. Wiśniewski Łukasz 
20. Żuchowski Paweł 
 

2008 
Wych. Dorota Schabek 
1. Błaszczyk Paweł 
2. Czerniak Sławomir 
3. Gągało Jakub 
4. Giese Natalia 
5. Kaliciński Kamil 
6. Kamiński Adam 
7. Krokos Joanna 
8. Mączniański Dariusz 
9. Pasternak Mateusz 
10. Radzka Ewelina 
11. Różański Mateusz 
12. Stęplowska  Anna 
13. Stranc Inga 
14. Studziński Karol 
15. Trocha Łukasz 
16. Trusewicz Bartłomiej 
17. Wenta Patryk 
18. Zaborowski Maciej 
 

2009 
Wych. Jolanta Deląg 
1. Ciosmak Mateusz 
2. Dębowczyk Bartłomiej 
3. Gera Tomasz 
4. Kamiński Kacper 
5. Klej Mateusz 
6. Kotwica Magdalena 
7. Krawczyk Natalia 
8. Lichota Aneta 
9. Maciejewska Agata 
10. Małysz Robert 
11. Matwiej Maciej 
12. Piór Adam 

13. Plicha Beata 
14. Sikorski Sebastian 
15. Skomska Natalia 
16. Solka Piotr 
17. Wardach Kamila 
18. Wasilewski Oskar 
19. Wszółkowska Arleta 
20. Zdziarski Marcin 
 

2010 
Wych. Sylwia Suska 
1. Andrzejowiec Bartosz 
2. Białasiewicz Mateusz 
3. Czaja Dariusz 
4. Dombrowska Klaudia 
5. Goman Adam 
6. Gorzkiewicz Jakub 
7. Jurgiewicz Sebastian 
8. Kolińska Roksana 
9. Komsta Cezary 
10. Konicki Rafał 
11. Laskowska Daria 
12. Mielczarek Grzegorz 
13. Olichwer Kamil 
14. Olszowa Magda 
15. Pater Bartłomiej 
16. Ropęgo Paulina 
17. Trafalski Mateusz 
18. Turek Michalina 
 

2011 
Wych. Małgorzata Hudzik 
1. Dembowski Rafał 
2. Grzelak Bogdan 
3. Hapon Patryk 
4. Karapulka Paweł 
5. Kotecka Mariola 
6. Krawczyk Ewa 
7. Krzyżanowska Julita 
8. Laskowski Marcin 
9. Małolepszy Grzegorz 
10. Manek Partyk 
11. Nawrot Agnieszka 
12. Nowakowska Edyta 
13. Nowakowska Justyna 
14. Sawka Marcin 
15. Szmyt Maciej  
16. Tulimowski Maciej  
17. Tytera Magdalena 
18. Warś Kamil 
19. Wrzecionkowski Maciej  
20. Zieliński Mateusz 
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