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Minęło 40 lat od utworzenia naszej szkoły. Dużo i nie dużo, zależy jak na to spojrzeć. 

Rok 1978 to przecież inna  epoka - XX wiek, to okres komunizmu w Polsce, to czasy, 

kiedy uczniami szkoły byli rodzice wielu nas, a nas nie było jeszcze w planach. Kiedy  

powstawał Zespół Szkół Zawodowych pojawiły się nowe oczekiwania i nadzieje, że  

placówka ta będzie największą szkołą zawodową w mieście i powiecie, że przygotuje  

na rynek pracy tysiące „ f achowców ” . I tak się stało. Mamy absolwentów we  

wszystkich zawodach usługowych nie tylko w mieście, powiecie, województwie. To tutaj 

kształcili się fryzjerzy, stolarze, gastronomowie i inni. Dziś nadal kształcimy w wielu  

zawodach w ramach technikum hotelarskiego, gastronomicznego, fryzjerskiego,  

logistycznego i w szkole branżowej.  

Przed nami kolejne lata. Mamy nadzieję, że za następne 40 lat równie ciepło  

i serdecznie będziemy wspominać lata spędzone w murach naszej szkoły.  

A dziś jeszcze raz: 

 

„ Społeczność naszej szkoły, pragnie wyrazić uznanie i podziękować  

byłym Dyrektorom, ich Zastępcom, Budowniczym Szkoły, Emerytowanym Nauczycielom, 

Pracownikom Oświaty, Władzom Samorządowym, Rodzicom i Absolwentom.  

                   To Wy, w trudnych warunkach, swoim słowem, postępowaniem, odwagą,  

roztropnością pomogli w ogromnej mierze wybudować, zachować i przekazać wszystko to, 

co mieści się w dwóch tak zwykłych, a jednocześnie bogatych w treść słowach— 

NASZA  SZKOŁA”. 
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Dzień 26 października 2018 r. na długo pozostanie w naszej pamięci, bo jubileusze 

są po to, by wspominać to, co było dobre i pokazywać, jak zmieniła się nasza  

szkoła przez te 40 lat. 

Zespół Szkół Włókienniczych  

Ministerstwa Przemysłu  

Włókienniczego w Zawierciu 

Zespół Szkół Mechaniczno- 

Rolniczych w Zawierciu 

28.10.1978 r.  

Zespół Szkół Zawodowych  

w Zawierciu 

       od  27.05.1999 r.  

Zespół Szkół im. Hugona  

Kołłątaja w Zawierciu 

od 2013 r. 

Zespół Szkół i Placówek im. Hugona 

Kołłątaja w Zawierciu 

Obecnie nasza szkoła kształci w  zawodach: 

 technik hotelarstwa; 

 technik żywienia i usług gastronomicznych; 

 technik logistyk; 

 technik  usług fryzjerskich; 

 szkoła branżowa I stopnia. 
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Wywiad z Panią Barbara Francik,  polonistką oraz  

bibliotekarką w naszej szkole 
 
-Jak wspomina Pani pracę w naszej szkole? 

 

-Bardzo dobrze, bo to były najpiękniejsze lata mojego życia. Młodzież fantastyczna,  

niekiedy zdolna, a czasem oporna. Nieraz niektórzy uczniowie, i nie tylko, mieli wątpliwości  

czy faktycznie był to zespół szkół. Również miło wspominam grono pedagogiczne, z którym  

pracowało mi się bardzo dobrze. 

 

-Czy zapadło Pani w pamięć jakieś wydarzenie lub konkretny uczeń? 

 

-Wiele rzeczy, a przede wszystkim, bardzo dużą liczbę uczniów.  

Najbardziej jednak zapamiętałam jedną rzecz, która miała miejsce  

w szkole. Otóż, w bibliotece mieliśmy swojego rodzaju ,,konfesjonał''. 

Myślę, że można tak powiedzieć. Mówię o tym, bo spora część uczniów 

przychodziła do nas, do biblioteki, np. gdy była zdenerwowana na  

nauczyciela lub kolegę. Opowiadali oni o swoim problemie i prosili  

o radę, a niekiedy chcieli się tylko „wygadać”.  

- Dziękujemy za rozmowę. 

 

 

 

 

Wywiad z Panem ppor. Piotrem Makowskim, polonistą  

oraz nauczycielem przysposobienia obronnego.  

 
 -Jak wspomina Pan pracę w naszej szkole? 

 

- Obecne spotkanie uważam za jeden wielki zjazd rodzinny,  

   ponieważ tak właśnie się czuliśmy, gdy razem pracowaliśmy.  

   Pracę zacząłem w 1968 roku jako nauczyciel języka polskiego  

   a w późniejszym czasie przysposobienia obronnego (coś jak  

   „mundurówka” dzisiaj), ponieważ jako jedyny nauczyciel  

   posiadałem stopień oficerski. 

  

- Czy zapadło Panu w pamięć  jakieś wydarzenie    

   lub konkretny uczeń? 

 

-  Jak najbardziej. W pamięć zapadły sukcesy moich  uczniów na             

polu recytatorskim oraz wszystkie zawody, w których  startowaliśmy   

i odnosiliśmy sukcesy.  

- Dziękujemy za rozmowę.  
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Wywiad z Panią Teresą Skwarczyńską,  nauczycielką  

historii w naszej szkole 
 

- Jak wspomina Pani pracę w naszej szkole? 

 

- Pracę w szkole wspominam jako wielką przyjemność. My, nauczyciele, zawsze  

z niecierpliwością czekaliśmy na rozpoczęcie roku szkolnego.  Przychodziliśmy  

w sierpniu z nadzieją i wielkimi oczekiwaniami. A po lekcjach zostawaliśmy  

w szkole, by nacieszyć się swoją obecnością. 

 

- Czy zapadło Pani w pamięć jakieś wydarzenie  

lub konkretny uczeń? 

 

- Oczywiście najbardziej zapamiętałam młodzież, różne  

osobowości. Ciekawym doświadczeniem było przyglądanie się  

młodym ludziom, którzy na naszych oczach się zmieniali,  

dojrzewali. Kiedy stawali przed komisją maturalną, byli już  

innymi ludźmi. Wielu z nich chodziło najpierw do zawodówki, potem 

do technikum, następnie kończyli studia i … zdobywali stanowiska,  

nawet dyrektorskie. 

- Dziękujemy za rozmowę.  

 

 

 

Wywiad z Panią Jolantą Lipską,  nauczycielką  

przedmiotów ekonomicznych w naszej szkole 
 

- Jak wspomina Pani pracę w naszej szkole? 

 

- Pracę w szkole wspominam bardzo dobrze, a szczególnie młodzież. 

 

- Czy zapadło Pani w pamięć jakieś wydarzenie lub konkretny uczeń? 

 

- Najbardziej utkwiły mi w pamięci pierwsze 

lata mojej pracy. Gdy się jest młodym, ma 

się dużo energii, wszystkiego chce się  

dokonać. Dlatego życzę Wam, abyście  

wierzyli w siebie, wierzyli w to, że wszystko 

możecie.  

- Dziękujemy za rozmowę.  

       Rozmawiali: K. Kurek, A. Jachna, K. Nowak,  

                              P. Grochowski 

        Zdjęcia: D. Kitlińska 
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Rozmowy uczniów ze Szkolnego Koła  

Dziennikarskiego z emerytowanymi  

nauczycielami naszej szkoły stały się okazją 

do  wspomnień. Młodzież chętnie słuchała  

tego, co mieli im do przekazania Ci  

nauczyciele, którzy współtworzyli historię  

naszej szkoły. 

         Do uświetnienia jubileuszu przyczynili się: Dyrekcja, Nauczyciele, a przede  

wszystkim Uczniowie. Przygotowali piękną akademię poświęconą historii szkoły  

na tle wydarzeń w Polsce i na świecie, co dostarczyło zebranym wielu wzruszeń.  

Gastronomowie i hotelarze przygotowali salę bankietową z przepysznymi  

przekąskami, napojami, w której zaproszeni goście mogli się ze sobą spotkać  

i porozmawiać.  

              Uważamy, że Jubileusz 40– lecia Zespołu Szkół i Placówek odbył się  

w miłej atmosferze i życzymy kolejnych jubileuszy.  

Numer redagowali: K. Kurek, D. Kitlińska, A. Jachna, K. Nowak,  

P. Grochowski, J. Sobieraj. 

CZEKAMY  NA  WASZE  UWAGI  I  PROPOZYCJE : 

gazetkakollataj@gmail.com 


