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Wieści
Wydanie specjalne 21-23 października 2016 r.

Jednodniowy Kurier Jubileuszowy
SZKOŁA DZISIAJ
Szanowni Absolwenci,
Nauczyciele,
Pracownicy Szkoły,
drodzy Uczniowie
i Rodzice!
Szanowni Państwo!
MISJA
Oddajemy
w
Wasze
ręce
okolicznościowy
numer
gazetki
szkolnej, wydanej z okazji Jubileuszu
70-lecia Zespołu Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Bielawie
oraz 15-lecia Szkoły Słonecznej.
Wydarzenie to jest dla nas okazją do
wspomnień, powrotu do lat młodości,
kiedy to spędzaliśmy wiele chwil
w szkolnych murach. Dla wszystkich
gości Jubileuszu jest to też możliwość
przybliżenia historii oraz poznania dnia
dzisiejszego Zespołu.
O randze wydarzenia świadczy
fakt, iż patronat honorowy nad
obchodami jubileuszowymi objęli
Pan Janusz Guzdek - Starosta
Dzierżoniowski, Pan Piotr Łyżwa
Burmistrz Bielawy, a ze strony
władz
oświatowych Pan Roman
Kowalczyk - Dolnośląski Kurator
Oświaty.

Wydaje nam się, że szacowna
Jubilatka ma się całkiem dobrze,
można ją podziwiać w dobrej formie.
Jesteśmy przekonani, że kolejne lata
przyniosą dalszy rozkwit, tak aby
każdy uczeń znalazł tu miejsce, czas
i możliwości własnego rozwoju.
Dziękujemy wszystkim osobom,
które
przyczyniły
się
do
zorganizowania obchodów Jubileuszu
70-lecia Szkoły, w szczególności
członkom Komitetu Organizacyjnego,
za
ich
wysiłek,
cotygodniowe
spotkania, skuteczne rozwiązywanie
problemów
oraz
poszukiwanie
sponsorów, dzięki którym możliwe
było zorganizowanie trzydniowych
obchodów. Dziękujemy nauczycielom
i pracownikom Szkoły za ich wkład
pracy oraz za wszelką okazaną pomoc
w przygotowaniu jubileuszowych
uroczystości.

Życzymy miłej lektury naszej
Niniejsza Jednodniówka nie jest
w stanie w pełni zaprezentować tego Jednodniówki!
co wydarzyło się w Szkole przez
Dyrektor i Zespół Redakcyjny
minione 70 lat. Staramy się zatem
w kilku zdaniach pokazać wydarzenia,
które miały największe znaczenie dla
rozwoju Szkoły.
Zespół
Szkół
i
Placówek
Kształcenia Zawodowego w Bielawie
dla jednych znany jako Technikum,
a dla innych, tych młodszych jako
„Żerom”, zawsze będzie poczciwą
Szkołą w której można znaleźć
przyjaciół, zarówno wśród kolegów,
jak i nauczycieli. Zawsze będzie to
miejsce, gdzie krystalizują się dalsze
plany życiowe.

Kształcić ku przyszłości, gdzie szkoła
przyjazna jest uczniowi, a technologia
środowisku.

WIZJA
Szkoła przygotowuje uczniów do
przyszłego życia poprzez:
 uczenie wzajemnej tolerancji
i respektowania potrzeb innych ludzi,
 kształtowanie pozytywnego stosunku
do nauki i pracy,
 poznawanie zasad współżycia
społecznego,
 zachęcanie do działania zespołowego,
 uświadamianie odpowiedzialności za
środowisko przyrodnicze,
 kształtowanie umiejętności
zawodowych.

SZKOŁA W LICZBACH

 305 uczniów,
 34 nauczycieli,
 12 pracowników administracji
i obsługi,
 3 budynki,
 41 sal lekcyjnych,
 7 pracowni komputerowych,
 115 komputerów,
 1 kompleks boisk sportowych.

KIERUNKI

 technik informatyk,
 technik mechanik,
 technik pojazdów samochodowych,
 technik urządzeń i systemów
energetyki odnawialnej,
 technik budownictwa,
 fototechnik.

DYREKCJA

 mgr Ireneusz Rutowicz
 mgr Elżbieta Michalik
 mgr inż. Grzegorz Raganowicz

Kalendarium
15 października 1900 r. - otwarcie Pruskiej Szkoły Włókienniczej.
15 września 1946 r. - otwarcie Szkoły Przemysłowej Państwowych Zakładów
Przemysłu
Bawełnianego
w
Bielawie.
25 czerwca 1951 r.
- Szkołę opuścili pierwsi absolwenci.
10 września 1951 r. - Szkoła otrzymała nazwę Technikum Przemysłu Bawełnianego
Ministerstwa
Przemysłu
Lekkiego.
1957 r. - kolejna zmiana nazwy Szkoły na Technikum Włókiennicze.
21 - 22 czerwca 1958 r. - odbył się I zjazd absolwentów Technikum Włókienniczego oraz Liceum Przemysłu Bawełnianego.
1960 r. - połączenie warsztatów włókienniczych i mechanicznych.
1973 r. - zorganizowanie Technikum dla Przodujących Robotników o specjalności technologia włókiennicza.
25 kwietnia 1975 r. - nadanie nazwy Zespół Szkół Zawodowych.
1 września 1983 r. - utworzenie Technikum Mechanicznego o specjalności
budowa maszyn.
Październik 1986 r. - obchody 40-lecia Szkoły oraz zjazdu absolwentów.
Czerwiec 1993 r. - nawiązanie współpracy ze szkołą zawodową w Lingen.
29 marca 1996 r. - wizyta biskupa Józefa Pazdura, spotkanie z młodzieżą
i pracownikami szkoły.
Październik 1996 r. - obchody 50-lecia Szkoły i zjazdu absolwentów.
Marzec1998 r. - rozpoczęcie współpracy ze szkołą partnerską w Hronovie
23 marca 2001 r. - uroczyste otwarcie Szkoły Słonecznej.
1 września 2001 r. - powołanie na bazie warsztatów szkolnych Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego.
19-20 października 2001 r. - obchody 100-lecia Szkoły Włókienniczej
oraz 55-lecia Zespołu Szkół Zawodowych i zjazdu absolwentów.
1 września 2002 r. - nadanie nazwy Szkole - Zespół Szkół w Bielawie.
17 października 2002 r. - otwarcie w budynku PCKP Centrum Odnawialnych Źródeł Energii.
3 grudnia 2003 r. - Szkoła w ramach programu "Pracownia w każdej
szkole ponadgimnazjalnej" otrzymała nowoczesną pracownię komputerową oraz multimedialne centrum informacji.
18 lutego 2004 r. - utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery.
1 września 2004 r. - uruchomienie kształcenia w pierwszej w Polsce eksperymentalnej klasie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.
1 października 2004 r. - szkoła otrzymała certyfikat "Szkoła z klasą".
23 września 2005 r. - doposażenie szkoły w urządzenia i stanowiska dydaktyczne z zakresu energetyki odnawialnej.
29 września 2006 r. - kolejne doposażenie Szkoły w urządzenia i stanowiska dydaktyczne z zakresu energetyki odnawialnej.
20-21 października 2006 r. - obchody 60-lecia Szkoły i zjazdu absolwentów.
2006, 2008, 2012 r. - pozyskanie środków unijnych na realizację czterech
projektów edukacyjnych w ramach programu Comenius.
1 września 2010 r. - wprowadzenie innowacji - klasa policyjna.
14-15 października 2011 r. - obchody 65-lecia Szkoły i zjazdu absolwentów.
1 września 2012 r. - zmiana nazwy Szkoły na Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego w Bielawie w wyniku połączenia z Powiatowym
Centrum Kształcenia Praktycznego.
2013 r. - pozyskanie środków unijnych na realizację praktyk zagranicznych w ramach programu Leonardo da Vinci.
1 września 2013 r. - wprowadzenie innowacji - klasa wojskowa.
Marzec 2015 r. - realizacja praktyk zagranicznych w niemieckiej firmie
THOR.
14 października 2015 r. - otwarcie hali warsztatowej - Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie.
1 września 2016 r. - rozpoczęcie realizacji dwóch projektów w wyniku
pozyskania środków unijnych na odbycie praktyk zagranicznych i współpracy szkół w ramach programu Erasmus +.

JUBILEUSZOWE REFLEKSJE
„Dotąd doszliśmy. Tu się zawiązały
dni nasze współczesne z tymi,
co minęły.”
Świętujemy wyjątkową okazję: 70-lecie
naszej placówki, w tym 15 lat Szkoły Słonecznej. Tak dostojny jubileusz zobowiązuje i wymaga szczególnej oprawy. Dlatego też jest to szczególna okazja, aby się
zatrzymać i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliśmy na przełomie tych lat.
Nasza szkoła wypracowała bardzo bogatą tradycję, swój klimat i przede wszystkim połączyła kilka pokoleń ludzi – nauczycieli, pracowników, absolwentów i
uczniów. Dzięki staraniom wszystkich
stron, nasi absolwenci to aktywni uczestnicy życia społeczno-gospodarczego. Wychowankowie, którzy opuścili i nadal
opuszczają mury naszej szkoły, niejednokrotnie napawali dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza Szanowna Jubilatka.
Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostaną w pamięci, a dźwięk dzwonka szkolnego przywołuje je ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w
którym zostawiło się część swojego życia.
Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal
lekcyjnych niech do nas przemawia, łącząc
przeszłość z teraźniejszością. Niech te dni
obchodów będą czasem przywołania w
pamięci kolegów, koleżanek, nauczycieli.
Niech będzie czasem wzruszeń i refleksji
nad tym, co przemija. Niech dzisiejszy
dzień przypomina, że w szkole najważniejszy jest uczeń i jego potrzeby, duszą szkoły
są jej nauczyciele i pracownicy, wsparciem
– rodzice, a dumą – absolwenci.
Życzę, aby przy okazji naszego Jubileuszu, we wszystkich sercach nauczycieli,
pracowników, uczniów, absolwentów, rodziców i przyjaciół szkoły odżyły wspomnienia niepowtarzalnej atmosfery, jakiej
doświadczaliśmy w jej murach. Samej zaś
Jubilatce życzę kolejnych absolwentów,
wielu lat pracy i kolejnych jubileuszy.
Anna Miśkiewicz
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WSPOMNIENIA
Biblioteka szkolna

Moja Szkoła
Moja podwójnie, bo w niej
zdobyłem średnie wykształcenie,
zdałem maturę. Moja również, bo
z nią związane było moje życie zawodowe przez ostatnie 20 lat przed
przejściem na emeryturę.
Był to czas bardzo dla mnie
miły. Najpierw pracowałem jako
nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych. Był to również
okres moich studiów w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Opolu,
którą ukończyłem w 1979 r. uzyskując tytuł magistra wychowania
technicznego. W okresie pracy pełniłem funkcję wychowawcy najczęściej klas żeńskich w szkole zawodowej. Dyrektor Prochwicz mówił
„Stasiu ty lubisz te dziewczyny,
a one ciebie również. Stanowicie
zgrany zespół”.
I tak to było
w rzeczywistości. Przytoczę jeden
fakt, który świadczy o bardzo bliskich więzach. W pierwszy dzień
zajęć po przerwie wielkanocnej
miałem w klasie, której byłem wychowawcą 4. lekcję, a moje
„zgredy”, tak je nazywałem, postanowiły mi urządzić śmigus dyngus.
Gdy pisałem na tablicy temat, nagle
poczułem, że wylano na mnie wiadro wody...

Książki lubiłam czytać
odkąd sięgam pamięcią. Nie
wiem co powoduje, że jedną
osobę „ciągnie” do czytania,
a inną odrzuca. Kiedy wspominam swoje dzieciństwo to widzę siebie leżącą na tapczanie
z książką w ręce. Moją ulubioną książką z dzieciństwa były
„Diabelskie skrzypce”. Kiedy
dziś przeglądam tę książkę to
widzę opowiadania pełne diabłów, mądrych i głupich braci,
czyli zbiór nieraz dosyć dziwnych i niezrozumiałych (z dzisiejszego punktu widzenia baśni). Ale widocznie coś w tych
baśniach było, że tak się w nich
zaczytywałam. Nie ominęły
mnie, tak pewnie jak i innych
pasjonatów czytania, sytuacje,
kiedy czytałam książki pod
ławką w czasie zajęć lekcyjnych, czytanie z latarką pod
kołdrą, czy zasłanianie kocem
drzwi (żeby mama nie widziała
zapalonego światła w nocy) w
celu całonocnego czytania Trylogii. W I klasie Technikum
Włókienniczego w Bielawie
wychowawczyni spytała kto
chciałby pomagać w bibliotece
szkolnej. Zgłosiłam się jako
pierwsza i zachęciłam dwie
swoje koleżanki, żeby też się
zgłosiły. Od tego momentu
minęło ponad 30 lat, a ja
do dzisiaj pamiętam długi korytarz prowadzący do biblioteki, lekko skrzypiącą podłogę
i duże ciężkie drzwi…a za nimi
królestwo książek.
Dorota Kucharska

Zmieścić 21 lat wspomnień w kilku zdaniach? Niewykonalne. Więc tylko kilka migawek. Pracę w bibliotece szkolnej
rozpoczęłam we wrześniu 1975 r.
Po kilku miesiącach dołączyła do
mnie Irena Skibniewska
(artystyczna dusza: malowidło na
ścianie, przedstawienia teatralne
z młodzieżą...). Starałyśmy się nie
tylko o książki - chciałyśmy
z biblioteki stworzyć centrum
kultury: gromadziłyśmy (co prawda tylko reprodukcje) obrazy znanych malarzy, płyty i kasety
z muzyką przede wszystkim klasyczną, organizowałyśmy spotkania z literatami, konkursy czytelnicze, wieczorki poezji. Biblioteka gromadziła nie tylko lektury
i książki popularnonaukowe
z przedmiotów
nauczanych
w szkole, ale i z różnych innych
dziedzin, aby młodzież mogła
rozwijać swoje zainteresowania
i poszerzać je.
W pracy pomagała nam też
młodzież. Korzyść była obopólna:
my miałyśmy "dodatkowe ręce",
a oni frajdę i satysfakcję. No i co
najmniej dwie z tych pomocnic
zostały bibliotekarkami: Iza Mizera i Dorota Kucharska.
I na koniec: przez wszystkie te
lata naszym mottem
były
"Najpopularniejsze słowa w bibliotece: proszę, przepraszam,
dziękuję". No i zakładki - zmora
dla wielu niezbyt solidnych; ale
może jednak ktoś z byłych czytelników naszej biblioteki do dziś
ich używa.
Teresa Burska
bibliotekarka (IX 1975-VI 1996)

Również bardzo mile wspominam czas gdy byłem kierownikiem
internatu. Skład osobowy w internacie był taki, że ok. 100 dziewcząt to
były uczennice klas SPdZ, a pozostałe ok. 40 to uczennice technikum
i klasy zawodowej włókienniczej.
Stanisław Kossakowski
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SZKOŁA NA WESOŁO

Inne oblicza belfra

Elżbieta Michalik

Katarzyna Wiącek

Anna Pyziak

Andrzej Stasiak

CHÓMOR

 - Krzysiu, co wiesz o jaskółkach-pyta nauczycielka biologii.
- To bardzo mądre ptaki - odpowiada chłopiec - odlatują gdy tylko rozpocznie się rok szkolny.
Koniec roku szkolnego. Synek wraca ze szkoły:
- Tato, ty to masz szczęście do pieniędzy!
- Dlaczego?
- Nie musisz mi kupować nowych podręczników
na przyszły rok. Zostaję w tej samej klasie!!!
Jasiu pokazuje tacie swoje świadectwo szkolne
i mówi:
- Wiesz tato, w czasie apelu trochę się zagapiłem
i zostało już tylko najgorsze świadectwo.
 - Mareczku, czy twój tata dalej odrabia za ciebie
lekcje? - pyta nauczycielka.
- Nie, proszę panią. Ta ostatnia pała zupełnie go
załamała.
Sta sio wró cił ze s z ko ł y i mó wi :
- Wiesz, mamo, Piotrek przyszedł brudny na lekcję
i pani za karę wysłała go do domu.
- I co pomogło?
- Tak, dzisiaj cała nasza klasa przyszła brudna na
lekcje.

JUBILEUSZOWA KRZYŻÓWKA
1.
2.
3.
4.

Liczba dotychczasowych zjazdów absolwentów.
Imię autorki wspomnień z biblioteki.
Nazwisko obecnego dyrektora szkoły.
Tytuł książki, z której pochodzą karykatury
nauczycieli.
5. Nazwisko nauczyciela i absolwenta – autora
wspomnień.
6. Liczba budynków szkolnych.
1
2
3
4
5
6

Zespół redakcyjny: Elżbieta Michalik, Anna Miśkiewicz,
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Nakład: 300 egz.

Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal...

Wydawca: Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie

