
 … W szkole czas odmierzany jest w specyficzny sposób.  To kolejne dzwonki, sprawdziany, egzaminy, czy też ferie 

i wakacje tworzą życie szkoły. Wpisują się w nie także wydarzenia, dzięki którym możliwe jest dokonanie podsu-

mowania, refleksji nad pracą własną i szkoły. Do takich wydarzeń należą jubileusze, cykliczne zbieranie informacji  

o historii szkoły i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - nie sposób wymienić ich wszystkich, czy też tego, co 

zrobili dla szkoły. Ale jubileusze to także okazja, by wyrazić uznanie dla wysiłków tych, którzy tworzą jej historię: 

byłych i obecnych dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły, naszych obecnych uczniów i absolwentów oraz 

wszystkich osób zaangażowanych w życie szkoły – za to, co powstawało i powstaje – za wspólne działania dla 

dobra szkoły. Dziękujemy wszystkim, których postawa i praca utorowały drogę do dzisiejszych sukcesów szkoły. 

Jesteśmy przekonani, że to co najlepsze i najpiękniejsze jest jeszcze przed naszą szkołą, dziś jednak skupmy się na jej 

przeszłości. Co więc widziały i słyszały  mury Zespołu Szkół Zawodowych w Węgorzewie? 

Zapraszamy do krainy historii … 

1 września 1964 roku rozpoczęli naukę pierwsi uczniowie 
nowopowstałej szkoły - Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla 
Pracujących (dokształcającej). Zajęcia odbywały się 
w godzinach popołudniowych w budynku Szkoły Podsta-
wowej nr 2 przy ulicy Zamkowej. Uczniowie kształcili się 
w niej w zawodzie mechanika maszyn rolniczych.    

Na zdjęciu: Pierwsi absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz w rzędzie środkowym p. C. Golisz – 
dyrektor szkoły, p. J. Kalfas – nauczyciel zawodu, p. E. Kuchciński – dyrektor POM-u i  p. J. Dżurko. 

Utworzenie szkoły było efektem zarządzenia Ministerstwa Oświaty o obowiązku 

dokształcania młodocianych pracujących. Szkołę zorganizował  Wydział Oświaty    

w Węgorzewie, zapewnił jej lokal  oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych 

i ogólnokształcących. Była to jedna klasa licząca 35 osób. 

Funkcję dyrektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Pracujących  Wydział Oświa-

ty powierzył p. Cecylii Golisz.  Praktykę młodzież odbywała w warsztatach przy 

Państwowym Ośrodku Maszynowym,  gdzie  instruował ich p. Józef Kalfas, a nad-

zór  sprawował p. Sławomir Dżurko. 
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Szkoła zaczyna się dość intensywnie powiększać. Swoich uczniów zgłaszają Woje-

wódzkie Zakłady Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, posiadające Zakład 

Solarski w Węgorzewie. Powstają dwie pierwsze klasy o nowym zawodzie stolarz i 

ślusarz. W sumie są 4 klasy liczące ponad 130  uczniów. 

W szkole działa prężna organizacja harcerska prowadzona przez druha, a jedno-

cześnie ucznia Jasia Biłata. Działają drużyny: „Czerwone berety” 

i „krótkofalowców”. Uczniowie biorą udział w olimpiadach, konkursach   zdoby-

Jest już 9 klas. Przybyły nowe zawody: sklepowe, kucharz, kelner, ciastkarz- 

cukiernik, stolarz, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych. Szkoła liczy 

ponad 300 uczniów.  

Młodzież wiele pracuje na rzecz szkoły i miasta. Własnymi siłami i przy bardzo 

minimalnych kosztach zaadoptowała niewykorzystane dotychczas „kąty” w 

budynku szkolnym na świetlicę, bibliotekę szkolną  i inne pomieszczenia.  

Młodzież w latach 1968 – 1971  utrzymywała bliski kontakt ze Zrzeszoną 

Młodzieżą Wojskową.  

Odeszła na emeryturę  dyrektor – Cecylia Golisz. 

Dyrektorem zostaje Mirosław Makiewicz. Szkoła posiada dziesięć klas. 

Liczba uczniów przewyższyła liczbę uczniów w LO. 

Szkoła oferuje nauczanie  coraz większej ilości  zawodów i kierunków,  do-

minują jednak mechanik maszyn rolniczych i stolarz. 

Wiele godzin poświęca młodzież na prace społeczne  dla miasta i środowi-

ska, płatne lub bezpłatne, m.in.. Jeździ na wykopki.  Sprawnie działa ZSMP, 

którego opiekunem jest Bogdan Wyszomirski. 

Szkoła posiada dość pokaźną bibliotekę, liczącą ponad 500 woluminów, 

Dyrektorem zostaje Bogdan Feszak, w szkole jest 11 klas. Lekcje nadal od-

bywają się po południu w Szkole Podstawowej nr 2, przemianowanej na 

Zbiorczą Szkołę Gminną. 

W 1984 rok ma miejsce  decyzja o nowym lokum dla szkoły - w budynku 

starego szpitala.  W prace związane z przenosinami zaangażowali się wszyscy- 

nauczyciele, uczniowie i rodzice.   

1 września 1985 roku odbyła się w ZSZ wojewódzka inauguracja roku szkol-

nego oraz otwarcie nowego budynku szkolnego.  Ziściło się marzenie mło-

dzieży i nauczycieli ZSZ o własnym budynku szkolnym. 

Po wielkiej uroczystości rozpoczęły się dni pełne pracy. Do użytku oddano 

pracownie: fizyczną, krawiecką, matematyczną, historyczną, języka pol-

skiego i języka rosyjskiego. 

Przybywały nowe oddziały. W związku z tym, że na dyrektora spadało coraz 
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1 września 1986 roku utworzono Technikum Mechaniczne dla pracującychs 

i zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych. W szkole uczy się  

318 uczniów, podzielonych na 12 oddziałów.   

9 czerwca 1989 szkoła świętowała 25 – leciem istnienia. W programie uroczy-

stości znalezły się: nadanie imienia Gen. Józefa Bama i wręczenie sztandaru.  

Wicekurator KOiW w Suwałkach p. K. Ameliańczyk odczytała kat nadania 

imienia szkole, a przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego p. M. Husar 

przekazał dyrektorowi sztandar.   

31 maja 1990 – pierwsze Święto Szkoły. Bardzo huczne z wieloma zapro-

W wyniku konkursu zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Suwał-

kach dyrektorem szkoły zostaje pani mgr Halina Januszko. 

1 marca 1994 –  szkoła uzyskała zgodę Kuratorium Oświaty w Suwałkach na 

obsadzenie stanowiska zastępcy dyrektora szkoły. Została nim pani 

mgr  inż. Halina Półkośnik, która do tej pory sprawowała obowiązki Kie-

rownika Szkolenia Praktycznego. Do nowych zadań p. Półkośnik będzie nale-

żał nadzór pedagogiczny i wychowawczy. 

Dyrektorem szkoły zostaje p. Halina Janina Samojluk Półkośnik. Zastępcą 

dyrektora p. Bożena Stępak. 

W roku 1997 rozpoczął się nowy etap rozwoju szkoły. W ofercie edukacyjnej 

szkoły pojawiło się dzienne Liceum Handlowe.   

1 września 1998 roku otwarto kolejny nowy kierunek Technikum Handlowe.   

Dyrektorem szkoły zostaje p. Bożena Stępak, a wicedyrektorem – p. Ireneusz 

Szepietowski. Dotychczasowa dyrektor szkoły – pani Halina Półkośnik objęła 

stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej. 

Rok szkolny 2002/2003 zaczynają naukę w naszej szkole pierwsi absolwenci gimna-

zjum. Powstaje nowy kierunek – Liceum Profilowane o profilu zarządzanie in-

formacją. 

W roku 2003 utworzono kolejny nowy kierunek Technikum Ekonomiczne.. 

4 czerwca 2004 –  Jubileusz 40– lecia szkoły. Rozstrzygnięto konkurs na logo szko-

ły, które jest do tej pory. Jego autorem była Dorota Pietkiewicz. 

W roku 2006 utworzono nowy kierunek Technikum Informatyczne. 
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3 września 2007 - stanowisko dyrektora szkoły obejmuje  p. Ireneusz Szepietowski, 

zastępcą dyrektora zostaje p. Zuzanna Kowalska,  kierownikiem szkolenia praktycznego 

– p. Halina Półkośnik. 

2008/2009 – szkoła wzięła udział w projekcie „Pewny zawód – lepsza przyszłość”. 

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia dla maturzystów, zajęcia przygotowujące do 

egzaminu dla technika ekonomisty oraz zajęcia „Własna firma szansą na mój sukces” i 

„Rynek kapitałowy i GPW”. Doposażono szkołę w pomoce i sprzęt komputerowy, w 

tym tablice multimedialne. Uczniowie odbyli szkolenia zawodowe w Gdańsku. Projek-

tem objęto około 200 uczniów, a wartość projektu wyniosła prawie 320 000 zł. 

Rok 2010 – druga edycja projektu unijnego „Pewny zawód – lepsza przyszłość” . 

Wzięło w nim udział  około 200 uczniów,  a wartość wyniosła prawie 280 000 zł.   

W roku 2010 nasze technikum uplasowało się na 19 miejscu w rankingu techników  

warmińsko-mazurskiego w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych. 

2013/2014 – utworzono klasę technikum w zawodzie Technik Organizacji Reklamy. 

W roku 2013 nasze technikum po raz drugi zostało wyróżnione w Ogólnopolskim 

Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, zajmując szczęśliwą 13 pozycję wśród tech-

ników województwa warmińsko-mazurskiego. Możemy się również poszczycić stupro-

centową zdawalnością matury. 

W roku 2017r. obowiązki dyrektora ponownie obejmuje p. Ireneusz Sze-

pietowski, a zastępcą dyrektora pozostaje p. Zuzannna Kowalska. 

Technikum już na stałe weszło na listę najlepszych szkół w Polsce, plasu-

jąc się na coraz wyższej pozycji. I tak, w 2016 roku uzyskaliśmy tytuł 

„Brązowej Szkoły”, a w 2017 – „Srebrnej Szkoły” (trzecie miejsce w  

warmińsko-mazurskim). Jedno z kryteriów Ogólnopolskiego Rankingu 

Techników są wyniki egzaminów zewnętrznych, tj. maturalnego i potwier-

dzającego kwalifikacje zawodowe, a te niezmiennie utrzymują się w naszej 

szkole na bardzo wysokim poziomie.  

 

W roku szk. 2017/18 rozpoczęli naukę pierwsi szkutnicy. Jest to zawód 

nauczany na poziomie szkoły branżowej. Obecnie mamy już trzy roczniki 

szkutników. Praktyczne umiejętności nabywają oni w Stoczni Jachtowej 

Northman, z  którą szkoła podpisała porozumienie o współpracy. 

W roku 2018  miał miejsce pierwszy nabór do technikum obsługi 

turystycznej, jak również w roku 2019, z małą zmianą w nazwie – 

obecnie to technikum organizacji turystyki. 
 

W bieżącym roku szkolnym dotarła do naszej szkoły reforma oświaty, 

a z nią pierwsi uczniowie już pięcioletniego technikum. 
 

12 października 2018 roku dobiegła końca realizacja projektu 

„Wyższy standard edukacji – lepsza jakość życia lokalnej społecz-

ności – rozbudowa infrastruktury kształcenia zawodowego w powiecie 

węgorzewskim” i został otwarty nowy budynek przylegający do starej 

części szkoły, a w nim: pracownia do nauki zawodów stolarz i szkutnik, 

sale: językowa, informatyczna i turystyczna, tj symulacyjne biuro tury-

styczne. Koszt budowy i wyposażenia łącznika wyniósł 2 575 638 zł. 
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