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Zespó³ Szkó³ Zawodowych, to
szko³a z d³ugoletnimi tradycjami. Ist-
nieje ju¿ 58 lat. Jej obecnym dyrek-
torem jest mgr Marian Pudo, za� funk-
cjê jego zastêpcy pe³ni mgr Joachim
Szostok.

W szkole zatrudnionych jest 25
nauczycieli. Jest to doskonale przy-
gotowana kadra, zarówno w przed-
miotach ogólnych, jak i zawodowych.
Posiadamy fachowców w dziedzinie
ekonomii, handlu, mechaniki i infor-
matyki i wielu innych specjalno�ci.
Chodzi nam przecie¿ o to, aby absol-
went naszej szko³y godnie j¹ repre-
zentowa³ zdobyt¹ tu wiedz¹ i umie-
jêtno�ciami, które poszerza³ i utrwa-
la³ na praktyce zawodowej, odbywa-
nej równie¿ w ci¹gu roku szkolnego.
Dla uczniów klas �rednich trwa ona
jeden miesi¹c, natomiast uczniowie
klas zawodowych odbywaj¹ prakty-
kê przez ca³y rok - 2 dni w tygodniu.
M³ody cz³owiek, który opuszcza
mury naszej szko³y ma na pewno u³a-
twiony start w doros³e ¿ycie. Opusz-
cza j¹ bowiem jako fachowiec w kon-
kretnym zawodzie, a to w dzisiej-
szych czasach znaczy du¿o. Teraz
tylko od niego zale¿y co z tym fa-
chem zrobi, czy bêdzie poszerza³
zdobyt¹ wiedzê na uczelniach wy-
¿szych, czy - je¿eli mu siê uda i zdo-
bêdzie pracê -bêdzie wykonywa³
swój zawód jako dobry pracownik.
Uczniowie naszej placówki zgroma-
dzeni s¹ w ró¿nych typach szkó³,
zarówno zasadniczych zawodowych,
jak i �rednich, a tak¿e w szko³ach wie-
czorowych dla doros³ych, absolwen-
tów szkó³ zasadniczych zawodo-
wych.

Obecnie m³odzie¿ uczy siê w 18
oddzia³ach nastêpuj¹cych typów
szkó³: liceum ekonomiczne,  ekono-
miczno administracyjne, us³ugowo-
gospodarcze, zarz¹dzanie informacj¹,
technikum mechaniczne dzienne i
wieczorowe, liceum handlowe dla
doros³ych oraz szko³y zasadnicze
zawodowe. Uczniowie  zdobywaj¹
wiedzê w dobrze wyposa¿onych kla-
so-pracowniach. Mo¿emy siê po-
chwaliæ bardzo nowoczesn¹ pracow-
ni¹ komputerow¹, centrum multime-
dialnym pracowniami do nauki tech-
nicznych przedmiotów zawodo-
wych, pracowniami jêzykowymi.
Szko³a posiada dobrze wyposa¿on¹
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bibliotekê, która spe³nia oczekiwania
uczniów i nauczycieli z niej korzy-
staj¹cych. Oprócz niej posiadamy
tak¿e drug¹ - bibliotekê techniczn¹
nabyt¹ niedawno dziêki staraniom
naszej dyrekcji. Jej zbiory udostêp-
nione s¹ nie tylko uczniom naszej
szko³y; mog¹ z nich korzystaæ tak¿e
inni zainteresowani.

Szko³a odnosi wiele sukcesów w
ró¿nego rodzaju konkursach i olim-
piadach, tak¿e w zawodach sporto-
wych. Zawdziêczamy to du¿emu za-
anga¿owaniu nauczycieli wf-u oraz
samej m³odzie¿y, która regularnie zaj-
muje wysokie pozycje na szczeblu
powiatowym i wojewódzkim. Osi¹-
gniêcia te nale¿y zawdziêczaæ zdol-
no�ciom uczniów, w³o¿onej pracy, ale
tak¿e mo¿liwo�ciom, jakie daje im
szko³a: dwie sale gimnastyczne, pe³-
nowymiarowe boisko do pi³ki no¿-
nej, boisko do pi³ki rêcznej i siatków-
ki. Uczniowie chêtnie anga¿uj¹ siê
tak¿e w ¿ycie kulturalne i rozrywko-
we. Posiadamy ³adn¹ aulê szkoln¹, w
której odbywaj¹ siê ró¿ne imprezy
okoliczno�ciowe. Nasi �aktorzy� na
scenie auli wystawiaj¹ wiele przed-
stawieñ, bawi¹ siê w ma³y teatr, co
cieszy siê du¿ym zainteresowaniem.
Samorz¹d Szkolny dba o to, ¿eby at-
mosfera w�ród uczniów i nauczycieli
by³a mi³a, aby w szkole nie by³o nud-
no. Organizuje ró¿ne ciekawe plebi-
scyty, np. �Najsympatyczniejszy
belfer roku�, �Nauczyciel ko-
sa��itp., odbywa³y siê te¿ wybory
miss i mistera szko³y, najwiêkszego
d¿entelmena, okoliczno�ciowe dys-
koteki, np. walentynkowa czy an-
drzejkowa. By³y te¿ dyskoteki, któ-
rych dochód przeznaczony by³ na
pomoc dla cierpi¹cego po ciê¿kim
wypadku kolegi.

Dla chêtnych co roku organizo-
wane s¹ wycieczki jedno- i kilkudnio-
we. Je�dzimy przewa¿nie w nasze
polskie góry. Jest to doskona³a oka-
zja na odpoczynek po trudach nauki,
na poznawanie Polski, na zawi¹zy-
wanie nowych znajomo�ci.

Trzeba przyznaæ, ¿e atmosfera
naszej szko³y jest bardzo dobra i rów-
nie¿ dlatego absolwenci gimnazjum
chc¹ siê u nas uczyæ, bo przecie¿ szko-
³a to nie tylko nauka. To nasz drugi
dom i nale¿y dbaæ o to, aby by³o nam
w nim dobrze.

Pocz¹tki naszej szko³y mo¿emy
zawdziêczaæ odbudowanej po woj-
nie Hucie �Andrzej�. To w³a�nie jej
dyrekcja i Rada Zak³adowa wyst¹pi-
³y z wnioskiem otwarcie szko³y. Cen-
tralny Zarz¹d Przemys³u Hutnicze-
go w Katowicach wyrazi³ na to zgo-
dê�.i oto jeste�my. Pocz¹tki nie by³y
³atwe�

4 wrze�nia 1946 roku 74 uczniów
rozpoczê³o naukê. Niewiele wcze�niej
dyrektor, pan Winicjusz Smo³ka, z
du¿ym trudem i w bardzo krótkim
czasie skompletowa³ radê pedago-
giczn¹. W trakcie roku szkolnego uru-
chomiono te¿ warsztaty szkolne

Nie od razu równie¿ nasi ucznio-
wie mogli siê uczyæ w obecnym bu-
dynku, zaczêto go dopiero budowaæ.
1 maja 1952 r. oddano do u¿ytku
nowy gmach szko³y wraz z warszta-
tami szkolnymi. I w³a�nie w tym miej-
scu wiedzê zdobywali nasi ojcowie,
tu uczymy siê my i mamy nadziejê,
¿e tutaj te¿ bêd¹ kszta³ci³y siê nasze

dzieci, bo przecie¿ Nasza Szko³a to
szko³a z tradycjami, które nale¿y pie-
lêgnowaæ.

Przez wiele lat zmienia³y siê rów-
nie¿ profile szko³y. Na pocz¹tku
zwi¹zane one by³y g³ównie z prze-
mys³em hutniczym, zw³aszcza po
tym, jak w 1966 r,. przekazano szkole
mieszcz¹ce siê na terenie huty warsz-
taty szkolne. W 1996 Huta �Andrzej�
zrezygnowa³a z opieki nad szko³¹.
Spowodowa³o to miêdzy innymi roz-
szerzenie oferty naszej placówki o
inne profile. Uczniowie mieli mo¿li-
wo�æ kszta³cenia siê w liceum zawo-
dowym, administracji biurowej, eko-
nomicznym, technikum mechanicz-
nym, klasach zawodowych. W ostat-
nich latach mog¹ wybieraæ licea pro-
filowane, klasy techniczne i tzw. �za-
wodówki�. Mamy nadziejê i wierzy-
my w to, ¿e Nasza Szko³a bêdzie za-
wsze atrakcyjna dla m³odzie¿y i bê-
dzie spe³niaæ jej oczekiwania.

- tak dzieci z Zespo³u Szkó³ Spe-
cjalnych przy Domu Pomocy Spo-
³ecznej w Zawadzkiem nazywaj¹
uczniów naszej szko³y, a zw³aszcza
jedn¹ z klas � obecn¹ V t. To w³a�nie
ch³opcy z tej klasy za podpowiedzi¹
wychowawczyni pani Moniki ̄ urek,
zorganizowali i przeprowadzili aukcjê
�Upominek dla potrzebuj¹cych�. Na
czym ona polega? Otó¿ od kilku ju¿
lat zim¹, przed �wiêtami Bo¿ego Na-
rodzenia, przeprowadzaj¹ zbiórkê
przede wszystkim s³odyczy, ale tak-
¿e drobnych upominków i datków
pieniê¿nych w�ród uczniów pracow-
ników szko³y. Za zebrane pieni¹dze
kupuj¹ owoce. Przed �wiêtami nasze
�anio³ki� na czele z pani¹ ̄ urek udaj¹
siê do DPS-u z prezentami.

Ile rado�ci te drobne upominki
sprawiaj¹ dzieciom, tego nie da siê
opisaæ. A ile czyni¹ wzruszenia w�ród
naszych uczniów - to trzeba po pro-
stu prze¿yæ i zobaczyæ.

Pomys³ szkolnej gazetki nie jest
nowy. Ju¿ kilka razy podejmowano
próby jej tworzenia, z ró¿nych jed-
nak przyczyn, przede wszystkim
finansowych, trzeba by³o tê dzia³al-
no�æ zawiesiæ. Uczniowie nie pod-
daj¹ siê. Chc¹ robiæ co� ciekawego,
wiêc postanowili reaktywowaæ �Ga-
zetkê Szkoln¹�. Maj¹ nadziejê ¿e
stanie siê ona wygodnym miejscem
do publikowania  ró¿nych materia-

¯ycie szko³y to nie tylko nauka i
obecno�æ na lekcjach. To tak¿e ró¿-
nego rodzaju konkursy, czy zawody,
w których oczywi�cie bierzemy
czynny udzia³. Sukcesami mo¿emy
pochwaliæ siê nie tylko w dyscypli-
nach sportowych, ale równie¿ w in-
nego rodzaju wspó³zawodnictwie.
Najlepszym tego przyk³adem by³
pierwszy powiatowy konkurs orto-
graficzny zorganizowany w ubie-
g³ym roku szkolnym. Uczeñ naszej
szko³y Andrzej Kotala pokona³
uczestników konkursu z innych
szkó³ powiatu i zosta³ mistrzem or-
tografii. Zespo³owo te¿ byli�my naj-
lepsi. Dru¿yna ZSZ w Zawadzkiem
nie mia³a sobie równych. Grupa w
sk³adzie: Karina Wrêczycka, Eweli-
na Palonka, Alina Lisak, Remigiusz
P³aszczyk, Andrzej Kotala wywal-
czy³a bezkonkurencyjnie I miejsce.

Przed nami kolejne zmagania z or-
tografi¹ na konkursie tym roku. Czy
powtórzymy sukces? Chcieliby�my,
ale wszystko siê dopiero oka¿e. W
ka¿dym razie jeste�my dobrej my�li.
W ubieg³ym roku szkolnym, 18 pa�-
dziernika w ZSZ w Zawadzkiem od-
by³o siê wrêczenie nagród powiato-
wego konkursu pod has³em �Moja
wizja Polski w Unii Europejskiej�.
Jury oceni³o prace pisemne, których
forma by³a dowolna. Przyznano czte-
ry nagrody g³ówne. Pierwsze miejsce
zajê³a uczennica naszej szko³y - Jo-
lanta Kluba.

Co roku bierzemy równie¿ udzia³
w �Integracji po �l¹sku�. W tym
roku szkolnym zrezygnowano z for-
my konkursu na rzecz przegl¹du.

W drugiej edycji konkursu byli-
�my gospodarzami imprezy, która
okaza³a siê du¿ym wydarzeniem. Ta
wspania³a zabawa, która jednoczy
wszystkich, oznacza wspólne spoj-
rzenie w przesz³o�æ i tera�niejszo�æ
tej ziemi. Chocia¿ �Integracja po �l¹-
sku� nie jest ju¿ konkursem sk³adaj¹-
cym siê z wielu elementów, to musi-
my siê pochwaliæ, ¿e w I edycji za-
jêli�my jako szko³a I miejsce, w II
za� edycji miejsce II.

³ów o szkole, zdjêæ, prac uczniow-
skich, nieodkrytych do tej pory ta-
lentów, aktualno�ci. Dla uczniów
gazeta jest szans¹ na pe³niejsze za-
anga¿owanie w ¿ycie szko³y, na oce-
nê tego co siê tutaj dzieje - w³a�nie z
ich perspektywy. Trzeba tylko wie-
rzyæ, ¿e ochotnikom nie zabraknie
zapa³u do pracy, dobrej woli, wy-
trwa³o�ci w pokonywaniu wszel-
kich przeszkód.

W dzisiejszych czasach nie ¿yje
siê ³atwo. Problem patologii i uzale¿-
nieñ sta³ siê niezwykle popularny i
wystêpuje tak¿e w�ród m³odzie¿y
naszej szko³y. W zwi¹zku z tym Dy-
rekcja ZSZ postanowi³a dzia³aæ. Po-
wa¿nym krokiem w tym kierunku
by³o zorganizowanie sesji popular-
no-naukowej pod tytu³em �GRU-
DZIEÑ MIESI¥CEM WALKI Z
PATOLOGIAMI�, która odby³a siê
dnia 17 grudnia ub.r. w auli szkolnej.
Uczestniczy³a w niej ca³a spo³ecz-
no�æ uczniowska oraz zaproszeni
go�cie, którzy z problemem narko-
manii, alkoholizmu �itp. spotykaj¹

siê na co dzieñ. Wyg³oszono szereg
referatów, dyskutowano na temat
najbardziej pal¹cych zagadnieñ,  ca-
³o�æ zosta³a zakoñczona niezwykle
sugestywnym przedstawieniem o
wp³ywie u¿ywek na organizm cz³o-
wieka.

Najwiêkszy wk³ad w przygoto-
wanie imprezy wnios³a klasa IV Li-
ceum Ekonomicznego. Nad ca³o�ci¹
przedsiêwziêcia czuwa³ wychowaw-
ca klasy wicedyrektor naszej szko³y
mgr Joachim Szostok.
Nie by³a to pierwsza tego rodzaju se-
sja w naszej szkole i na pewno nie
ostatnia.
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