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Patrzymy z wielką satysfakcją na dokonania wszystkich, którzy tworzyli 

szkołę, z zadowoleniem oceniamy jej obecną pozycję i z nadzieją myślimy 

o przyszłości… 

Chcąc zachować w trwałej pamięci to, co najważniejsze z kart historii 

szkoły, podjęliśmy trud uzupełnienia i rozszerzenia poprzedniej monografii 

szkoły. 

Po dziesiątkach lat istnienia placówki  stała się ona jedną z największych 

szkół  ponadgimnazjalnych Wałbrzycha i zyskuje coraz większe uznanie w 

środowisku. Wielu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi 

dokładało starań, aby była to szkoła wyjątkowa. Z dumą możemy 

stwierdzić, że taką właśnie się stała dla wszystkich, którzy w niej 

pracowali i pracują, którzy się w niej kształcili i kształcą obecnie. Tylko 

ludzie z pasją, rozumiejący właściwie misję szkoły, mogli doprowadzić do 

wielu jej wspaniałych osiągnięć potwierdzonych certyfikatami, nagrodami 

i dyplomami. 

To, co szczególnie wyróżnia naszą placówkę, to ciągłe poszukiwanie 

nowych dróg dotarcia do młodych ludzi, jakość pracy, przyjazna 

atmosfera, troska o ucznia, bezpieczeństwo, porządek  oraz czytelne 

zasady wychowawcze, akceptowane przez kolejne pokolenia rodziców 

naszych uczniów. Fundamentalnymi wartościami w szkole były od zawsze 

i są obecnie: szacunek dla tradycji i historii narodu, pilność 

i odpowiedzialność, wykształcenie i dążenie do doskonałości w oparciu 

o gruntowną wiedzę i profesjonalizm. 

Od 1972 r. proces dydaktyczno - wychowawczy w szkole wspierany jest 

autorytetem jej patrona - Komisji Edukacji Narodowej, której działania 

były odważne i nowatorskie. Propagowanie dokonań patrona pomaga 

w edukacji młodych ludzi i kształtowaniu ich osobowości. 

Przyjęta wizja szkoły, wykwalifikowana kadra, nowoczesna baza 

dydaktyczna, realizowane projekty pozwalają wierzyć w dalszy jej rozwój. 

Zespół Szkół Nr 7 im. KEN w Wałbrzychu to szkoła, która będzie - jak 

dotychczas - doskonałym miejscem zdobywania wykształcenia, 

rozwijającym zainteresowania i rozbudzającym ambicje życiowe młodych 

ludzi. Dla pracowników będzie miejscem rzetelnej pracy, spełnienia 

zawodowego i rozwoju osobistego. 
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Nasz patron:  

Komisja Edukacji Narodowej 
 

 „...i przekonania obywatelów i rzetelne młodzi pożytki od 

nauczycieli zawisły...” 

G. Piramowicz 

 

Nadanie imienia szkole miało miejsce w roku jubileuszowym 1972, kiedy 

szkoła obchodziła XV - lecie istnienia. W uznaniu zasług władze 

oświatowe nadały placówce imię Komisji Edukacji Narodowej. Komitet 

Rodzicielski, absolwenci oraz przedsiębiorstwa handlowe współpracujące 

ze szkołą ufundowały sztandar. Odtąd duch idei głoszonych przez KEN 

żyje wśród młodzieży. Tablica pamiątkowa do dziś widnieje w głównym 

holu budynku szkoły. 

Warto, by każdy posiadał chociaż minimalną wiedzę na temat patrona 

naszej szkoły - Komisji Edukacji Narodowej, tak więc zachęcamy do 

przeczytania poniższych informacji. 

KEN została powołana w Polsce przez sejm 14 października 1773 r. na 

wniosek króla Stanisława Poniatowskiego. Komisja była pierwszym 

ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją 

w Europie. Reforma szkolnictwa miała stanowić istotne ogniwo reformy 

państwa, jej celem było wykształcenie pokolenia Polaków świadomych  

obowiązków obywatelskich i wyposażonych w użyteczną wiedzę. 

Głównym inicjatorem powstania Komisji był ksiądz Hugo Kołłątaj, który 

odgrywał w jej działaniu rolę „szarej eminencji”. Najbardziej zasłużonymi, 

„oficjalnymi” członkami byli posłowie wywodzący się z magnackich 

rodzin i rodzin powiązanych z tzw. Familią, m.in.: Adam Kazimierz 

Czartoryski, Joachim Chreptowicz, Ignacy Potocki i Andrzej Zamoyski. 

Dokonania KEN są ogromne i legły u podstaw kształtowania   

nowoczesnego społeczeństwa polskiego. Komisja wprowadziła do szkół 

język polski jako wykładowy i unowocześniła programy nauczania, 

wychodząc z założenia, że szkoła musi być dostosowana do potrzeb 

realnego życia, by wychowywać użytecznych dla państwa obywateli. Od 

jej czasów zaczęła się zakorzeniać coraz silniejsza świadomość, że wartość 

człowieka zależy od jego wykształcenia, a pomyślność narodu związana 
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jest nieodłącznie z poziomem jego edukacji. Komisja zapoczątkowała 

wiele nowości w zakresie organizacji i funkcjonowania szkół, pracy 

nauczycieli, programów szkolnych, wskazań metodycznych 

i wychowawczych. Przede wszystkim wprowadziła do szkół program 

ogólnokształcący, w którym obok przedmiotów humanistycznych znalazły 

się przedmioty przyrodniczo - matematyczne oraz cały szereg wiadomości 

praktycznych, a wszystkie treści ułożone i dobrane pod kątem 

dostosowania szkoły do potrzeb bieżącego życia. Komisja propagowała 

model nauczania, w którym preferowana była samodzielna praca ucznia 

i jego indywidualne podejście do rozwiązywanych problemów. Kładła 

nacisk nie tylko na wychowanie umysłowe uczniów, ale również, a może 

przede wszystkim - na wychowanie moralne w duchu patriotycznym 

i obywatelskim. Nie lekceważyła też wychowania fizycznego, 

a w „Ustawach” znajdziemy wiele światłych wskazówek dotyczących 

wdrażania dzieci do higienicznego trybu życia, które zachowały aktualność 

po dzień dzisiejszy. 

Kilkudziesięciotysięczna kadra nauczycielska wykształcona przez Komisję 

kontynuowała działalność w jej duchu jeszcze długo po utracie przez 

Rzeczpospolitą niepodległości, wychowując  pokolenia  młodzieży, dzięki 

której przetrwała polska kultura i język. Idee KEN mają wartość                                                                                                                                 

ponadczasową. Nasza szkoła z dumą święci 14 października jako Dzień 

Patrona Szkoły, tym bardziej, że data ta w prawie oświatowym jest Dniem 

Edukacji Narodowej, świętem pracowników oświaty. 

 

Historia sztandaru 

 

Projektując nowy sztandar Zespołu Szkół Nr 7 im. KEN nawet nie 

zdawaliśmy sobie sprawy, że zataczamy koło historii. 

Pierwsza wzmianka o sztandarze  pochodzi z 20 stycznia 1962 r. i był to 

sztandar Zasadniczej Szkoły Zawodowej. 

Przepiękna uroczystość szkoły - w tym dniu został przekazany szkole 

sztandar. Organizatorem tej uroczystości była dyr. szkoły Józefa Głowacka. 

W tym święcie szkoły brała udział cała młodzież i grono pedagogiczne. 

Uroczystość połączona była z piętnastoleciem istnienia placówki. 
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Widnieje na nim dąb, można mniemać, że miało to podkreślić związek 

z herbem miasta, oraz znamienny dla szkoły i tego okresu historii kraju 

napis - „Nauka i praca” . 

Wypisane na sztandarze hasła: nauka i praca mieszczą w swej treści cały 

program ideowy uczczenia Polski Ludowej. Musimy więc spotęgować 

swoje wysiłki w nauce i pracy nad swoim charakterem, aby nie tylko nie 

przysporzyć ujmy naszej szkole, lecz wznieść wysoko oto ten sztandar 

i przyozdobić go najpiękniejszymi wartościami, jakimi są: miłość 

do Ludowej Ojczyzny i gotowość służenia jej. 

Kolejny sztandar, który funkcjonował do 2017 roku, ufundowany został 

z okazji XV - lecia istnienia Liceum Ekonomicznego. W 1972 r. szkole 

nadano imię Komisji Edukacji Narodowej i ustalono nazwę placówki 

w brzmieniu: Liceum Ekonomiczne im. Komisji Edukacji Narodowej 

w Wałbrzychu. 

Komitet Rodzicielski i zakłady patronackie ufundowały sztandar 

utrzymany w biało - czerwonej kolorystyce. Na czerwonym tle znajduje się 

srebrne godło i złote napisy, które są wyrazem deklaracji młodzieży 

i pracowników szkoły: „TOBIE OJCZYZNO NASZE SERCA - UMYSŁY 

- CZYNY.” 
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Na białym tle umieszczono nazwę szkoły i dwie gałązki oliwne                         

w kolorze złotym oraz niebieski emblemat z kapeluszem i kaduceuszem 

Merkurego w kolorze srebrnym. Kaduceusz, z dwoma oplatającymi go 

wężami, które pochylają ku sobie łby, symbolizuje  mądrość i równowagę 

sił, jest też uważany za laskę mediatora i symbol mediacji. Obszycie 

sztandaru i frędzle wykonano w kolorze złotym. Komisja Edukacji 

Narodowej w okresie swojego funkcjonowania nie wytworzyła żadnego 

logo ani innego znaku graficznego. Stąd też symbolami, z jakimi kojarzona 

jest ta instytucja, są najczęściej: księga, lampa (kaganek), czy gałązka 

oliwna. 

Projektując nowy sztandar, inspiracją stał się „Medal Diligentiae” – medal 

ustanowiony w 1767 r. przez króla Stanisława Augusta, nadawany 

wychowankom Korpusu Kadetów w Warszawie jako zaszczytne 

wyróżnienie za pilność w nauce. Na rewersie sztandaru widnieje otok 

z liści dębowych, które stały się najpierw motywem sztandaru, a potem 

wszystkich znaków graficznych związanych z jubileuszem szkoły. Wpisuje 

się tym samym w oznaczenia heraldyczne miasta Wałbrzycha i - jak się 

potem okazało - nawiązuje do pierwszego sztandaru szkoły. Nowy sztandar 

szkoły został zaprojektowany przez obecnego dyrektora szkoły, Panią 

Katarzynę Nieć. 
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Od dnia 14 października 2017 r. do tradycji szkoły wprowadzony zostaje 

honorowy medal, który będzie nadawany osobom zasłużonym dla szkoły 

i najlepszym absolwentom. Medal jest wzorowany na „Medalu 

Diligentiae” i  nawiązuje również do nowego sztandaru szkoły. 
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Historia szkoły 

 

„...jak wino - im starsze, tym lepsze.” 

 

Gdy rozpoczynałam pracę nad monografią szkoły, miałam zamysł 

dopisania dalszego ciągu do pracy moich poprzedników. Plany te 

pokrzyżowała stara kronika, w której odkryłam informacje dotyczące 

Państwowej Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym.  

Autorka wspomnień - Pani Józefa Głowacka - wywodzi początki szkoły od 

1947 roku. 

Dnia 4 lutego 1947 roku odbyły się pierwsze lekcje w nowo założonej 

szkole zawodowej dla dziewcząt, która nosiła wówczas miano Państwowej 

Szkoły Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym. Głównym zadaniem 

tej szkoły było kształcenie dziewcząt na gospodynie domowe oraz 

pracownice placówek żywienia zbiorowego. 

Czytając dalej, możemy się dowiedzieć, że we wrześniu 1947 r. w jej skład 

wchodziły dwa odrębne gimnazja: 3 - letnie Gimnazjum Gospodarcze oraz 

3 - letnie Gimnazjum Krawieckie pod kierownictwem jednego dyrektora - 

Pani Józefy Traczewskiej. 

Zgodnie z historią Ziem Odzyskanych uczennice stanowiły swoistego 

rodzaju przekrój środowisk: od córek repatriantów ze Wschodu, po córki 

górników z Francji. W siedzibie ówczesnej szkoły przy ul. Mickiewicza 24 

rozpoczęło naukę 190 uczennic. 

W następnych latach szkolnych 1948/49, 1949/50 szkoła rozwijała się, 

wyposażała gabinety, modernizowała warsztaty szkolne. W roku 1949/50 

zmieniono programy szkolne i nazwę szkoły: powstało  

3 - letnie Liceum Przemysłu Odzieżowego oraz 3 - letnie Liceum 

Gospodarcze I stopnia. W tym też roku zlikwidowano szkoły typu 

gimnazjalnego. W roku szkolnym 1950/51 na bazie 3-letniego Liceum 

Gospodarczego powstało 4 - letnie Technikum Gastronomiczne 

podlegające pod Ministerstwo Handlu Wewnętrznego. W pierwszym roku 

zorganizowano dwa oddziały klas pierwszych, w drugim, aby zaspokoić 

zapotrzebowanie rynku pracy, stworzono trzy klasy z liczbą 120 uczennic. 
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W latach 1952/53 wraz ze zmianą polityki oświatowej rozpoczęto 

likwidację szkoły. Pierwsze absolwentki Technikum Gastronomicznego 

opuszczają mury szkoły w roku 1954. Pozostałe roczniki uczennic 

skierowano do Wrocławia i innych miast, w których istniały tego typu 

technika. Podobny los spotkał oddziały krawieckie, które w roku szkolnym 

1951/52 z typu licealnego zostały przekształcone w szkoły zasadnicze 

i ostatecznie zlikwidowane w roku 1956/57. Gmach szkoły przy 

ul. Mickiewicza 24 z powodu rejonizacji szkół podstawowych 

przeznaczono na szkołę tego typu. 

W zestawieniu  statystycznym istniały następujące typy szkół: 

 Państwowa Szkoła Przysposobienia w Gospodarstwie Rodzinnym (1947 r.), 

 3-letnie Gimnazjum Krawieckie i Gimnazjum Gospodarcze (lata 1947 – 1950), 

 3-letnie  Liceum Odzieżowe i Gospodarcze I stopnia (lata 1949 – 1952), 

 4- letnie Technikum Gastronomiczne (lata 1950 – 1954), 

 2-letnia  Zasadnicza Szkoła Odzieżowa (lata 1951 – 1954), 

 3-letnia Zasadnicza Szkoła Odzieżowa (lata 1954 – 1957). 

Doskonałym dopełnieniem tych informacji są artykuły z prasy codziennej. 

Ówczesna „Trybuna Wałbrzyska” w następujący sposób skomentowała 

zmiany w oświacie. Pozwolę sobie na obszerne cytaty, odsłaniające finezję 

języka autora artykułu, który podpisał się A.CHOMA: 
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….O wałbrzyskiej szkole żon  

Prawdą starą jak świat jest to, że do mężczyzn trafia się przede wszystkim 

przez żołądek. Dobrze jest, kiedy mężczyźni potrafią to docenić, gorzej 

natomiast, kiedy prywatnie w domu czynią zapracowanej żonie gorzkie 

wymówki za drobne niedociągnięcia natury kulinarnej, a oficjalnie 

wyraźnie lekceważąco traktują tak poważne sprawy jak przygotowanie 

dziewcząt do spraw związanych z gospodarstwem domowym... 

DZIEWCZĘTA DO SZKÓŁ GÓRNICZYCH ! 

 

 
 

Ale był w Wałbrzychu okres, kiedy matka patrząc na swoją dorastającą 

Hanię czy Krysię, kończącą wkrótce szkołę podstawową, nie odrzucała 

z uporem dokuczliwej myśli: Co dalej z dziewczynką robić? Dziewczęta 

niechcące lub niemające ani warunków, ani zdolności do dalszych studiów 

szły do Technikum Gastronomicznego. Szkoła ta znajdowała się przy 

ul. Mickiewicza, miała świetne warunki, dobre, jeszcze poniemieckie 

urządzenia, warsztaty, pracownie, kuchnie itp. Ale to wszystko należy do 

przeszłości, bo nadeszły takie czasy, w których postanowiono z Wałbrzycha 

zrobić socjalistyczny ośrodek węglowy i zerwać z drobnomieszczańskimi 

tradycjami. Takim przeżytkiem okazała się Szkoła Gospodarcza. 

Wałbrzych, zdaniem niektórych, nie powinien mieć nic wspólnego z tym, co 
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nie jest związane z węglem. A dziewczęta?- jest równouprawnienie, więc 

niech idą do szkól górniczych, na kursy traktorzystów, czy coś w tym 

guście. I zlikwidowano wszystkie szkoły zawodowe niegórnicze. 

Po latach przekonano się jednak, że z dziewcząt z tytułami techników 

górniczych nie ma pociechy, że właściwie nie garną się one do tych 

męskich zawodów i nie bardzo wiadomo, co z absolwentami szkół 

podstawowych zrobić. WIĘC ZNOWU SZKOŁA GOSPODARCZA. 

Wróćmy do kart kroniki. Pani Józefa Głowacka - dyrektor szkoły, zapisała, 

że Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 31 grudnia 1957 r.  Nr PB3-

2546/13/57 nastąpiło otwarcie Zasadniczej Szkoły Gospodarczej nr 46 

w Wałbrzychu o 3-letnim okresie nauki. Na budynek szkolny przeznaczono 

gmachy po Zasadniczej Szkole Górniczej, zajmowane wcześniej przez 

Dom Górnika przy Kopalni W.K. „Bolesław Chrobry” przy 

ul. Pankiewicza 5 i ul. Kossaka 7. W „Trybunie Wałbrzyskiej” tak 

skomentowano to wydarzenie: 

 

 
 

Dom był nie tylko brudny, z przeciekającym dachem, którego naprawa 

pochłonęła większą część kredytów przeznaczonych na remont, ale przede 

wszystkim jest ciasny. Szkoła gospodarcza, posiadająca dział 

gospodarstwa domowego i żywienia zbiorowego, potrzebuje warsztatów, 

pracowni, pomieszczeń na magazyny. Miejsca jednak jest tak mało, że 
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musiano nawet na strychu urządzić dwie klasy. Poza tym - brak urządzeń. 

Ze sprzętu wałbrzyskiego - własności byłej Szkoły Gospodarczej przy 

ul. Mickiewicza - korzysta młodzież w Brzegu Dolnym, Legnicy, a nawet 

w dalekim Szczecinie, tylko nie w Wałbrzychu... 

Do szkoły uczęszczało 280 uczennic. Okres nauki zaplanowano na trzy 

lata. Uczennice z trudem pomieszczono po czterdzieści w jednej klasie. 

Miejska Rada Narodowa sugerowała dyrekcji szkoły ograniczenie przyjęć 

do maksimum. Z taką polityką władz nie zgadzała się dyrektor 

J. Głowacka. Zdawała sobie sprawę z ogromnego zapotrzebowania rynku 

na fachowców w branży gastronomicznej i całą swoją uwagę i energię 

skupiała w kolejnych latach na polepszeniu bazy lokalowej. Nie mogąc 

pozyskać nowego gmachu, dążyła do rozbudowy szkoły na 

ul. Pankiewicza. Planowano wyburzyć dwie rozpadające się rudery i na 

tym miejscu wybudować dwa nowe skrzydła szkoły. Projekt był śmiały, ale 

możliwy do zrealizowania.  

 

 
 

Doskonale atmosferę tych starań oddaje czołowy periodyk tamtych czasów 

„Trybuna Wałbrzyska”: 

Dyrekcja nie żąda cudów (potrafiła zadowolić się starymi, zebranymi po 

strychach i piwnicach, meblami), nie wolno jej starań lekceważyć. Nie 
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wolno tego czynić przede wszystkim dla dobra wałbrzyskich dziewcząt. 

Problem w tym, że oprócz pieniędzy trzeba i dobrych chęci. Powstający 

z ruin Wrocław szczyci się piękną, nową szkołą tego typu, nawet mały 

Brzeg może w tej dziedzinie zawstydzić wielki Wałbrzych. 

W roku szkolnym 1959/60 rozszerzono ofertę kierunków kształcenia                     

o dział kelnerski i kucharski. Wiedzę teoretyczną młodzież zdobywała 

w szkole, praktyki zawodowe nabierała w Wałbrzyskich Zakładach 

Gastronomicznych. 

Absolwentki tej szkoły zawsze znajdą pracę jako kucharki, dietetyczki 

w restauracjach, stołówkach, szpitalach, sanatoriach i domach 

wczasowych. Po skończonej szkole dziewczęta są gruntownie 

przygotowane do zawodu, a także do małżeństwa, gdyż jak mówi 

przysłowie: przez żołądek do serca mężczyzny zawsze można trafić... 

 

Szkoła dobrych żon 

 

Szkoła Gospodarcza na stałe wpisała się w krajobraz Wałbrzycha, 

nazywana była „szkołą żon”, a jej uczennice stały się barwnym jego 

dopełnieniem. Uczestniczyły w popularnych,  obowiązkowych  w tamtych 

czasach, pochodach z okazji 1 - go Maja. W kronice z roku 1960 zachował 

się następujący wpis: 

Wszystkie uczennice biorą udział w pochodzie pierwszomajowym. Wśród 

tłumu ludzi ktoś zawołał: Niech żyją Wałbrzyskie Bardotki! Uczennice 

stworzyły piękną kolumnę. Ubrane w granatowe płaszcze i białe chustki na 

głowie. 

Kolejne lata funkcjonowania szkoły upływają pod hasłem „szkoła dobrych 

żon”. W roku 1962 szkoła obchodzi 15 - lecie istnienia, ale również 

zmagań o poprawę warunków lokalowych. Nie przeszkodziło to w żaden 

sposób w odnoszeniu sukcesów. W 1964 r. uczennica Halina Pawlak 

zdobyła II nagrodę (prodiż) w konkursie sprawności w zawodzie kucharz, 

który odbył się we Wrocławiu. Bez kompleksów uczennice konkurowały 

ze szkołami z Wrocławia i Kłodzka. W roku 1965 nowym dyrektorem 

zostaje pani Halina Czerwonowska. Rok 1966 to sukcesy w Wojewódzkim 
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Konkursie Młodego Sprawnego Kucharza i Kelnera, który trwał dwa dni 

w restauracji „Polonia”. Konkurs zorganizowany został przez Wrocławskie 

Przedsiębiorstwo Przemysłu Gastronomicznego. Wzięło w nim udział 19 

młodych kelnerów i 13 kucharzy z całego województwa. Zwyciężyły 

Lucyna Dorn i Grażyna Skutnik z Zasadniczej Szkoły Gospodarczej. 

Kolejne karty kroniki szkoły odkrywają przed czytelnikiem informacje na 

temat egzaminów fryzjerskich, różnorodnych form życia kulturalnego: od 

zmagań w organizowanej przez szkołę „Olimpiadzie o Polsce i Świecie 

Współczesnym”, poprzez zajęcia pozalekcyjne w świetlicy szkolnej, 

wycieczki i obozy wędrowne, po profesjonalną obsługę imprez 

kulturalnych odbywających się na terenie miasta. 

 

 
 

Rok szkolny 1971/72 szkoła przywitała kolejnym sukcesem. Zasadnicza 

Szkoła Gospodarcza zajęła I miejsce we współzawodnictwie działalności 

warsztatów szkolnych. W roku szkolnym 1972/73 decyzją Kuratorium 

Okręgu Szkolnego we Wrocławiu ZSZ nr 4 podzielono na dwie odrębne 

szkoły. Przy ul. Pankiewicza 5 pozostawiono Szkołę Gospodarczą, dodając 

do niej warsztaty gospodarcze i krawieckie. Z działu krawieckiego 

utworzono Zasadniczą Szkołę Odzieżową nr 2 i Technikum Odzieżowe. 

Dyrektorem ZSZ został mgr Henryk Bartosik, jego zastępcą mgr Jadwiga 
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Monikowska – Florek. Doniesienia prasowe pt. „Puchar i kłopoty” oddają 

ducha tego okresu: 

Skromny budynek Zasadniczej Szkoły Zawodowej jest eksploatowany - jeśli 

wolno tak powiedzieć - gruntownie i wszechstronnie. Nauka odbywa się na 

dwie zmiany, a właściwie trwa bez przerwy od godziny 8 do 20. [...]Mimo 

takich czy innych trudności ZSG radzi sobie niezgorzej, a jej znaczenie 

w wałbrzyskim systemie oświatowym wcale nie maleje. Między innymi 

dlatego, że jest jedną z nielicznych wałbrzyskich szkół zawodowych, 

w których płeć piękna ma zdecydowaną przewagę. Na 550 uczniów 

przypada w niej bowiem zaledwie około 50 chłopców. Jaki zawód można 

zdobyć? Kucharza, kelnera, kucharza garmażera, cukiernika, fryzjera, 

mleczarza[...] 

 

 
 

Prawdą bezsporną jest fakt, że warsztaty zawsze stanowiły „oczko 

w głowie” kierownictwa placówki. Warsztaty, z reguły, przekraczają plany 

produkcyjne i dwukrotnie zajmowały pierwsze miejsce 

w ogólnowojewódzkim współzawodnictwie w grupie warsztatów szkolnych 

o charakterze usługowym, chociaż warunki mają prawdopodobnie gorsze 

niż jakakolwiek inna tego typu placówka na Dolnym Śląsku. Niezależnie od 

tego uczniowie tej szkoły wielokrotnie lokowali się na pierwszym i drugim 
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miejscu we współzawodnictwie indywidualnym[…] Na honorowym miejscu 

w gabinecie dyrektora widnieją dwa piękne puchary. Wielka to zasługa 

kierowniczki warsztatów, p. Ludwiki Filek i jej zastępczyni, p. Krystyny 

Mazur. 

Przez kolejne lata szkoła kształci wykwalifikowaną kadrę pracowników 

usługowych, którzy przez kolejne lata stanowią bazę wielu zakładów 

gastronomicznych w mieście, województwie i kraju. Od roku 1976 

następuje zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Gastronomicznych. 

Nadszedł przełomowy rok 1980. Na wniosek Kuratorium Oświaty                          

i Wychowania w dniu 1 września 1980 r. połączono Zespół Szkół 

Gastronomicznych z Zespołem Szkół Ekonomicznych. Powstał Zespół 

Szkół  Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Komisji Edukacji 

Narodowej z siedzibą przy ul. 1 - go Maja 97. Dyrektor H. Bartosik został 

oddelegowany do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania, nowym 

dyrektorem szkoły został mgr Marian Gnacy. 
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60 czy 70 lat? 

 

Zatrzymajmy się w roku 1980. 

Scalono w nim dwie placówki, 

które przez lata funkcjonowały 

odrębnie. W roku 2017 Zespół 

Szkół Nr 7 ogłosił jubileusz 

60 - lecia szkoły, podążając za 

organizatorami poprzedniego 

jubileuszu, który odbył się 

w 2002 r. w rocznicę 45 - lecia Zespołu Szkół Ekonomiczno - 

Gastronomicznych, ale wywodzącego swoje korzenie od istniejących od 

1957 r. Technikum Ekonomicznego i Zasadniczej Szkoły Handlowej. 

Zapomniano o bogatej i udokumentowanej w kronikach i prasie lokalnej 

historii tzw. „Gastronomika”, który swoje początki wywodzi z 1947 r.,  

dlatego w obecnej  monografii uważny czytelnik zauważyć powinien 

klamrę spinającą skomplikowaną historię placówki.  

W kronikach tzw. pionu ekonomicznego też nie obyło się bez sensacyjnych 

odkryć. Pani Irena Luty, wieloletni pracownik szkoły i autorka hymnu 

szkoły, w broszurze dotyczącej Olimpiad Ekonomicznych w okręgu 

wrocławskim zamieściła zarys historii Technikum Ekonomicznego: 

Był to rok 1946 - w Wałbrzychu powstawało wiele szkół 

ogólnokształcących i zawodowych; wśród nich Koedukacyjne Gimnazjum 

i Liceum Handlowe. Szkoła nie miała stałego lokum i przenoszona była 

z budynku do budynku. Brak było również sprzętu i pomocy naukowych. 

Ostatecznie usytuowano ją w obszernym budynku przy ul. Stalina 5(obecna 

Aleja Wyzwolenia). Młodzieży chętnej do nauki było bardzo dużo. 

W pierwszym roku nauki otworzono 5 pierwszych oddziałów [...] Szkoła 

zmieniała parokrotnie nazwę - ostatnia w tym czasie nazwa to Technikum 

Administracyjno - Gospodarcze. Mimo dobrego rozwoju szkoły w roku 

1952 przyszła decyzja likwidacji. Przyczyną tego były tendencje do 

tworzenia szkół, typu górniczego[...] 
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Od Handlówki do Liceum Ekonomicznego 

 

Tak brzmi tytuł obszernego artykułu zamieszczonego w „Trybunie 

Wałbrzyskiej” w roku 1972. Potwierdza on informacje pochodzące od Pani 

Ireny Luty. 

W październiku bieżącego roku Liceum Ekonomiczne na Sobięcinie 

obchodzi piętnastolecie istnienia, ale tak naprawdę to tradycje tej szkoły 

sięgają 1946 roku.[...] Jedna z pierwszych szkół średnich w polskim 

Wałbrzychu. Placówka ta bardzo szybki zyskała sobie popularność 

zarówno wśród młodzieży, jak i rodziców, już bowiem wówczas - 

 pierwszych latach odbudowy - ugruntowało się w społeczeństwie głębokie 

przekonanie o wielkiej przyszłości zawodu ekonomisty.[...] Gdy 

zapanowała moda na swoistą monokulturę w wałbrzyskim szkolnictwie 

zawodowym, w następstwie której przyznano prawo bytu jedynie szkołom 

górniczym, nastąpiła przerwa w działalności. Nie trwała ona zbyt długo. 

W opuszczonym przez Szkołę Podstawową nr 5 na Podgórzu, dziś już 

nieistniejącym budyneczku, wznowiły działalność cztery szkoły zawodowe, 

wśród nich Technikum Ekonomiczne, które z rozmaitych względów uzyskało 

pełnię praw do przejęcia tradycji dawnego Gimnazjum i Liceum 

Handlowego. 
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W ówczesnych warunkach lokalowych szkoła nie miała perspektyw 

rozwoju, dlatego bardzo szybko zaczęto starania o uzyskanie nowych 

pomieszczeń. Zostały one uwieńczone powodzeniem dopiero w 1959 roku, 

kiedy Technikum Ekonomiczne odziedziczyło po Kopalni „Victoria” 

budynek administracyjny, położony przy ul. 1 -  Maja 97 na Sobięcinie.  

 

 
 

Był to niezwykle wymagający okres w historii szkoły, trzeba bowiem było 

równocześnie z prowadzeniem działalności dydaktycznej usuwać szkody 

górnicze i adaptować biurowiec dla potrzeb szkolnych. Na te niezwykle 

trudne lata przypada ekspansywny rozwój szkoły. Obok bowiem 

Technikum działa Zasadnicza Szkoła Handlowa typu młodzieżowego oraz 

dla osób pracujących. Szkoła należała do „największych średnich 

zakładów naukowych w Wałbrzychu” i nazywana była „kombinatem 

ekonomicznym”. 

  

 Kombinat ekonomiczny 

 

Poza stricte Liceum Ekonomicznym placówka obejmowała Zasadniczą 

Szkołę Dokształcającą, Liceum Zawodowe, Technikum dla Pracujących, 

Technikum Zaoczne, Pomaturalne Studium Ekonomiczne oraz Zasadniczą 



 Zespół Szkół Nr 7  im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu 

- 22 - 

Szkołę Handlową dla Pracujących. Ogółem w murach Liceum 

Ekonomicznego kształciło się 1500 uczniów w takich kierunkach 

i specjalnościach, jak: sprzedawca, magazynier, ekonomik i organizacja 

przedsiębiorstw przemysłowych, organizacja i ekonomika transportu 

samochodowego, ekonomika i organizacja handlu itd. Do 

„stowarzyszonych” z Liceum Ekonomicznym szkół uczęszczała  młodzież 

nie tylko miejscowa, ale również z okolicznych powiatów, takich jak: 

kamiennogórski, świdnicki i noworudzki. Obok zajęć szkolnych rozwijają 

się zajęcia pozalekcyjne. Działały m.in. koła: fotograficzne, recytatorskie, 

muzyczno - wokalne, zainteresowań statystycznych. Dlatego uczniowie 

z reguły plasowali się na czołowych miejscach w województwie w takich 

konkursach, jak: Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, 

„Disce puer”, czy Olimpiada Ekonomiczna. Ciekawym dorobkiem w tym 

okresie może poszczycić się Szkolne Koło PTTK.  

 

 
 

Należy podkreślić ogromny wkład placówki w rozwój gospodarczy miasta. 

Absolwenci zasilili kadry lokalnej gospodarki, wielu ukończyło studia 

wyższe i zajmowało odpowiedzialne stanowiska. Sukcesy te potwierdzają, 

że szkoła głęboko wrosła w organizm miasta i potrafiła szybko 

przystosowywać się do ciągle zmieniającej się sytuacji w życiu 

gospodarczym i do trendów oświatowych. Dążyła do tego, aby być 
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placówką nowoczesną. Początkowo szkołą kierował mgr Marian 

Głowacki, następnie rządy sprawował mgr Zbigniew Centkiewicz.  

 

 
 

Na początku lat siedemdziesiątych główny nacisk w polityce oświatowej 

został położony na tworzenie zespołów szkół i tak powstał Zespół Szkół 

Ekonomicznych. Dyrektorem w tym czasie był mgr Marian Gnacy. 

W październiku 1972 roku szkoła obchodziła Jubileusz 15 - lecia 

działalności. W uznaniu zasług władze oświatowe nadały jej imię Komisji 

Edukacji Narodowej oraz przyznały Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Komitet Rodzicielski i zakłady patronackie ufundowały sztandar.  

W Zespole Szkół Ekonomicznych wprowadzono nowe specjalności, były 

to: finanse i rachunkowość, ekonomika pracy, płacy i spraw socjalnych, 

a w drugiej połowie lat siedemdziesiątych w kształceniu zaocznym 

ekonomika żywienia zbiorowego. Powstała też filia szkoły w Kłodzku, 

gdzie kształcenie obejmowało pracowników Funduszu Wczasów 

Pracowniczych oraz Zespołu Uzdrowiska Kotliny Kłodzkiej. Okres ten 

w historii szkoły jest szczególny ze względu na współpracę podjętą 

z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu. Raz w tygodniu do szkoły 

przyjeżdżali nauczyciele akademiccy, aby w ramach fakultetów 

przygotowywać abiturientów do egzaminów wstępnych na studia. Tym 

samym wydatnie zostały zwiększone szanse naszych uczniów w wyścigu 

po indeks i tak ok. 80% absolwentów ubiegających się o przyjęcie na 
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wyższą uczelnię osiągało sukces. W 1977 roku wyłączono ze składu szkoły 

Wydział Zaoczny i Policealne Studium Zawodowe, tworząc Centrum 

Kształcenia Ustawicznego. 

 

O, roku ów!... 

Pamiętny roku... 
 

O roku 1980 w monografii już wspominano, to rok pamiętny, bo 

decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania połączone zostały Zespół 

Szkół Gastronomicznych z Zespołem Szkół Ekonomicznych, w wyniku 

czego powstała jedna szkoła o nazwie Zespół Szkół Ekonomiczno - 

Gastronomicznych im. KEN. Według aktu założycielskiego w skład 

Zespołu weszły: Liceum Ekonomiczne, Technikum Zawodowe, Liceum 

Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa, utworzono również 

warsztaty szkolne. Dyrektorem został mgr Marian Gnacy, 

a wicedyrektorami mgr Jadwiga Monikowska - Florek oraz mgr Jerzy 

Wieczorek, kierownikiem warsztatów szkolnych była pani Bronisława 

Nowak, zastępcą natomiast pani Celina Dobkowska. 
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Przy okazji połączenia szkół powrócił do naszej dyspozycji budynek przy 

ul. Puszkina, niestety znacznie zdewastowany, wymagał kapitalnego 

remontu oraz przystosowania do prowadzenia zajęć praktycznych 

(stworzono gabinet technologii ). W 1981 roku mgr Jadwiga Monikowska - 

Florek zrezygnowała z pełnienia funkcji wicedyrektora, a na jej miejsce 

awansowano mgr Ryszardę Serdeczną, która jednak długo tego stanowiska 

nie piastowała, gdyż odeszła do pracy w Kuratorium Oświaty 

i Wychowania w Wałbrzychu. Odeszła również wicedyrektor Wanda 

Szymańska, jej obowiązki przejęła mgr Halina Jakubowska – Stramka. 

W październiku 1982 r. za 25–letnią działalność na terenie miasta 

Wałbrzycha Prezydium Miejskiej Rady Narodowej nadało Zespołowi 

Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych tytuł „Zasłużony dla miasta 

Wałbrzycha”. W 1987 roku dyr. Marian Gnacy złożył rezygnację 

z zajmowanego od 19 lat stanowiska i 15 sierpnia 1987 roku dyrektorem 

szkoły został mgr Jerzy Wieczorek. 
 

 
 

W pierwszych latach dyrektorowania mgra Jerzego Wieczorka tematem 

numer jeden była poprawa bazy lokalowej i dydaktycznej. Wiele wysiłku 

i zabiegów wymagało zbudowanie instalacji ciepłowniczej, w wyniku 

której doprowadzono do głównego budynku szkolnego ciepło 

z Elektrociepłowni „Victoria”. Kolejnym celem była poprawa warunków 

lokalowych warsztatom szkolnym, które zostały przeniesione do Hotelu 

„Gwarek” oraz budynku ZUS przy placu Grunwaldzkim. 
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Restrukturyzacja gospodarki miasta zachęciła dyrekcję szkoły do 

wprowadzenia innowacji pedagogicznych i wdrożenia nowych programów 

nauczania, których celem było dostosowanie kształcenia do potrzeb 

i możliwości zatrudnienia naszych absolwentów. Jako pierwsi na Dolnym 

Śląsku, bo już w 1990 roku, rozpoczęliśmy nauczanie 

w specjalności bankowość. Wymagało to nawiązania współpracy 

z miejscowymi bankami, które zobowiązały się do zapewnienia młodzieży 

praktyk zawodowych oraz przyszłego zatrudnienia.  

W 1991 roku ponownie utworzono Policealne Studium Zawodowe, 

a w nim nowe kierunki kształcenia: hotelarstwo, obsługa ruchu 

turystycznego, reklama, bankowość i ekonomika przedsiębiorstw. 

W szkołach młodzieżowych powstały nowe 5 - letnie Technika: 

Hotelarskie oraz Handlowe. Staliśmy się największą szkołą branży 

ekonomicznej i hotelarsko - turystycznej w województwie wałbrzyskim. 

Organizacja nowych kierunków kształcenia wymusiła konieczność 

powstania nowych pracowni przedmiotowych. Powstały cztery pracownie 

komputerowe, pracownia hotelarska, pracownia do nauki języków obcych 

oraz trzy pracownie gastronomiczne i obsługi konsumenta. Udało się także 

doposażyć bibliotekę szkolną w nowoczesne i bieżące wydawnictwa 

naukowe oraz metodyczne. Uruchomiono w niej również wypożyczalnię 

pomocy audiowizualnych. W ten sposób biblioteka zaczęła pełnić 

najważniejszą funkcję informacyjną w szkole. Ukończono prace związane 

z przyłączeniem szkoły do sieci Internetu, dzięki czemu nauczyciele 
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i młodzież uzyskali możliwość pełniejszego dostępu do wielu niezbędnych 

informacji. 

W szkole rozwinięta została działalność kursowa. W ramach współpracy 

z Rejonowym Urzędem Pracy ośrodek kursowy pod kierunkiem magistra 

Mariana Gnacego zorganizował i przeprowadził wiele kursów, których 

celem było przekwalifikowanie zawodowe przyszłych pracowników 

zgodnie z potrzebami gospodarczymi regionu. Organizowano również 

kursy przygotowawcze do egzaminów wstępnych do szkół średnich. 

Uzyskiwane w ten sposób środki finansowe przeznaczano na poprawę 

bazy dydaktycznej. 

 

 
 

W 1993 roku szkoła przestała dokonywać naboru uczniów do klas 

zasadniczych w zawodach: piekarz, ciastkarz i aparatowy przetwórstwa 

mięsa, a w latach następnych także do zawodu sprzedawcy. W tym też roku 

powstało Technikum Zawodowe dla absolwentów szkoły zasadniczej 

o specjalności żywienie zbiorowe. Szkoła w ten sposób poszerzyła zakres 

upowszechnienia wykształcenia średniego. 
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Wiatr zmian 
 

W 1998 roku, po odejściu dyrektora Jerzego Wieczorka na emeryturę, 

w wyniku konkursu na dyrektora szkoły funkcję tę objęła mgr Halina 

Jakubowska– Stramka. Wicedyrektorami zostały mgr inż. Anika Kramza, 

mgr inż. Lucyna Tomal oraz mgr inż. Elwira Lis – Prugar, a kierownikiem 

szkolenia praktycznego mgr Jolanta Karpińska. 

 

 
 

25 - 26 maja w Krakowie na Konferencji Kuratorów Oświaty ogłoszono 

Projekt Reformy Systemu Edukacji, wszystkie szkoły polskie stanęły przed 

problemem restrukturyzacji. W efekcie, w roku szkolnym 2001/2002, 

w szkołach średnich odbyły się trzy formy matur i tak np. w naszej szkole 

przeprowadzono maturę „nową”, „pomostową” oraz „starą”. Trudno oddać 

atmosferę, jaka panowała w tym czasie wśród uczniów i nauczycieli. Jedno 

jest pewne - organizacja matury 2002 wymagała od dyrekcji i administracji 

szkoły ogromnego nakładu pracy. Reforma zmieniła nie tylko strukturę 

szkolnictwa w Polsce. Zasadniczym jej elementem była konieczność 

dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarki rynkowej, 

pociągnęło to za sobą obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji przez 

nauczycieli na kursach doskonalących, studiach podyplomowych, 

szkoleniach oraz innych formach dokształcania. 

Dzięki wykwalifikowanej kadrze nasi uczniowie brali udział w licznych 

konkursach i olimpiadach, m.in. w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, 
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Olimpiadzie Wiedzy o Żywieniu, Konkursie Wiedzy o Hotelarstwie, 

Konkursie Wiedzy o Gospodarce, Konkursie „Disce puer”, 

Makroregionalnym Konkursie Wiedzy o Rachunkowości, w zawodach 

sportowych i imprezach turystycznych, odnosząc liczne sukcesy. 
 

 
 

W roku 2000/2001 Andrzej Szymczak jako laureat konkursu 

„E–przyszłość” zdobył indeks Wyższej Szkoły Biznesu National –Luis 

University w Nowym Sączu, w roku 2001/2002 uczennica Anna Godzisz - 

laureatka Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich, 

uzyskała prawo podjęcia dalszego kształcenia w Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie. 
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W roku 2002 szkoła obchodziła jubileusz 45 – lecia. Organizacji 

uroczystości podjęli się: pani dyrektor Halina Jakubowska – Stramka oraz 

Stowarzyszenie Absolwentów ZSEG, specjalnie na te okazję utworzone 

z inicjatywy byłego dyrektora Mariana Gnacego. Udało się również 

zorganizować II Zjazd Absolwentów. 

 

 
 

Rok szkolny 2002/2003 był rokiem kolejnych wyzwań. Naukę w naszej 

szkole rozpoczyna młodzież pogimnazjalna, kształcona w nowym 

systemie. Nauczyciele musieli zmierzyć się z nowymi podręcznikami, 

programami, innym systemem kształcenia, sprostać wymogom 

nowoczesnej szkoły i przygotować uczniów do matury według standardów 

europejskich.  

Rok 2002/2003 był przełomowy. Tak jak wszystkie szkoły średnie 

przyjmowaliśmy absolwentów gimnazjum, ale również po raz kolejny 

musieliśmy zmierzyć się ze zmianami lokalizacji. Do tej pory Zespół Szkół 

Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej 

mieścił się w trzech budynkach: przy ul. 1 – go Maja, przy ul. Pankiewicza 

oraz przy ul. Puszkina. Od 1 - go września 2002 r. szkoła zmieniła siedzibę 

i od tej pory nasi uczniowie uczyli się w obiektach przy ul. 1–go Maja, św. 

Józefa (bardzo krótki epizod w historii szkoły) i Młynarskiej. Zmienił się 

również skład grona pedagogicznego, dołączyli do nas koledzy z  Zespołu 

Szkół Nr 3. W skład Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej, 
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bo taką nazwę nadano zreformowanej szkole, wchodziły: IV Liceum 

Profilowane, Technikum Nr 4, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4, 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych, Policealne Studium 

Zawodowe.  

Najważniejsze zadanie stojące przed kierującymi placówką to 

dostosowanie jej do zmieniających się warunków ekonomicznych i założeń 

reformy edukacji. Należy uwzględnić sytuację demograficzną, bazę szkoły, 

kwalifikacje kadry pedagogicznej, aspiracje edukacyjne mieszkańców, 

strukturę rynku pracy, zapotrzebowanie na fachowców w poszczególnych 

zawodach, a także oczekiwania pracodawców odnośnie kwalifikacji 

i poziomu wykształcenia przyszłych pracowników. Aby poszerzyć wiedzę 

naszych uczniów, nawiązaliśmy współpracę ze szkołą o podobnym profilu 

w Niemczech w miejscowości Pirna. Pierwsza wymiana odbyła się w roku 

2000. Najowocniejsza jednak współpraca łączyła szkołę z Liceum w 

Pontivy we Francji. Trwała ona wiele lat, w tym czasie uczniowie 

odbywali we Francji praktyki zawodowe pod okiem nauczycieli: Aniki 

Kramzy i Elżbiety Żabskiej. Współpraca była możliwa dzięki pomocy 

„Domu Bretanii” i jej prezesowi Bogdanowi Królowi. 

 

 
 

Przez dwa lata współpracowano z Zespołem Szkół Finansowych na 

Białorusi, wtedy to miała miejsce wakacyjna wymiana młodzieży 

i nauczycieli. Nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z innymi 

systemami szkolnictwa i wyjeżdżali w tym celu do współpracujących ze 

szkołą placówek w Austrii, Czechach i Niemczech. 
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 Klucz do sukcesu jest jeden – 

 Zespół Szkół Nr 7  
 

Od 2005 r. Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej mieści się 

w budynku przy ul. Kłodzkiej 29, w dzielnicy Rusinowa. Od 2007 roku do 

dnia dzisiejszego, dyrektorem jest mgr inż. Katarzyna Nieć, pod jej 

kierunkiem szkoła podejmuje działania zmierzające do tego, aby placówka 

stała się nowoczesna i dostosowana do wymogów europejskich.  

 

 
 

Priorytetem stało się dostosowanie kierunków kształcenia do lokalnego 

rynku pracy związanego z turystycznym położeniem regionu. Na stałe 

w harmonogramie życia szkoły zapisała się współpraca ze środowiskiem, 

która przejawia się organizowaniem dni otwartych i spotkań 

z gimnazjalistami, udziałem w Ogólnopolskich Dniach Przedsiębiorczości, 

Tygodniu Kariery, w ramach których organizowane są spotkania 

z lokalnymi pracodawcami. Cyklicznie współpracujemy i uczestniczymy 

w wielu projektach organizowanych przez Fundację Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości i Fundacją Światowego Dnia Przedsiębiorczości, dzięki 

temu uczniowie mogą korzystać z praktycznej i teoretycznej wiedzy 

pracodawców, zwiększając swoje szanse na zatrudnienie. 
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Jako jedyna szkoła w powiecie wałbrzyskim otrzymaliśmy Certyfikat 

Jakości - „Szkoła Przedsiębiorczości”, który zaświadcza, że szkoła pełni 

rolę lokalnego centrum edukacyjnego w dziedzinie przedsiębiorczości 

młodzieży i przygotowuje ją do funkcjonowania na rynku pracy. Także 

jako jedyna szkoła w Polsce otrzymaliśmy tytuł „Przedsiębiorcza Szkoła”, 

przyznawany przez Fundację Światowego Dnia Przedsiębiorczości. 

 

 
 

Szkoła aktywnie współpracuje z jednostkami samorządowymi, tj.: 

Urzędem Pracy, Urzędem Statystycznym, ZUS - em. W ramach tej 

współpracy przeprowadzane są warsztaty w celu zapoznania uczniów ze 

strukturą organizacyjną tych jednostek.  

Od wielu lat współpracujemy z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu. 

Dzięki tej współpracy uczniowie uczestniczą w warsztatach 

ekonomicznych i odbywają praktyki w Plus Banku. WSB doposaża 

gabinety ekonomiczne w pomoce dydaktyczne oraz funduje nagrody dla 

absolwentów kierunku ekonomicznego, którzy osiągają najwyższe średnie 

i nie zapomina także o słodkim poczęstunku na zakończenie klas 

czwartych. 

Dzięki umiejętnościom menedżerskim kadry kierowniczej pozyskujemy 

fundusze unijne na profesjonalne wyposażenie pracowni gastronomicznych 

i hotelarskich, kursy doskonalące dla młodzieży i kadry nauczycielskiej. 

Zapraszamy do współpracy wciąż nowych partnerów pod kątem 
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odbywania praktyk zawodowych w ciekawych miejscach w kraju i za 

granicą. Od wielu lat współpracujemy z jednostką „Eures” przy Urzędzie 

Pracy w Jeleniej Górze. Owocem tej współpracy są odpłatne, zagraniczne 

praktyki zawodowe w Austrii. Uczniowie naszej szkoły są najliczniej 

kwalifikującą się grupą z Polski.  

Dużą popularnością cieszą się praktyki odbywane na promach Unity Line. 

Odnowiono współpracę z Francją, gdzie uczniowie mogli odbywać 

miesięczne praktyki. Aby ułatwić młodzieży tego typu naukę zawodu, w 

szkole organizowane są dodatkowe kursy językowe, na których poznają 

słownictwo branżowe i ćwiczą komunikację w życiu zawodowym. Od 

niedawna współpracujemy także z Zentrale Arbeitsvermittlung 

w Niemczech, dzięki czemu nasi pełnoletni uczniowie mogą legalnie 

pracować w czasie wakacji w obiektach branży hotelarsko-

gastronomicznej w rejonie Sachsen i Mecklenburg-Vorpommern. 

 

 
 

Oprócz korzyści wynikających z nabycia nowych umiejętności 

i atrakcyjnego wynagrodzenia uczniowie otrzymują angielsko-niemieckie 

świadectwo pracy, dające szansę na rozwój dalszej kariery w zawodach 

gastronomiczno-hotelarskich. Uczniowie pionu hotelarskiego poznają 

arkana swojego zawodu dzięki współpracy z hotelami na terenie miasta 

i okolic. Stałymi partnerami są: Hotel „Maria”, Hotel „Ibis Styles” , Hotel 

„Jedlinka” - współorganizatorzy i sponsorzy Dolnośląskich Potyczek 
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Hotelarskich. Uczniowie klas o profilach gastronomicznych biorą udział 

i odnoszą sukcesy w licznych konkursach branżowych, regionalnych, 

wojewódzkich i ogólnopolskich. 

 

Szkoła stewardes 

 

W roku szkolnym 2016/17 po raz kolejny wyszliśmy naprzeciw 

zmieniającemu się rynkowi pracy i rozpoczęliśmy nabór na nowy kierunek 

kształcenia, przygotowujący do życia we współczesnym świecie- technik 

eksploatacji portów i terminali. Zmiany zachodzące w procesach 

gospodarczych i społecznych, mobilność zawodowa, rosnący udział handlu 

międzynarodowego postawiły nowe wyzwanie przed szkolnictwem 

zawodowym. 

Technik eksploatacji portów i terminali jest specjalnością z zakresu obsługi 

podróżnych w portach i  terminalach, w tym obsługi bagażowej, a także 

organizacji i prowadzenia prac związanych z przeładunkiem oraz 

magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach. Na rynku 

pracy jest to tzw. zawód deficytowy.  

 

 
 

Ukończenie tego kierunku daje szerokie możliwości zatrudnienia 

w portach lotniczych, morskich, kolejowych, samochodowych i żeglugi 

śródlądowej, zarówno w kraju jak i zagranicą, gdyż jest to tzw. 
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EUROZAWÓD. Obowiązkowo uczniowie poznają dwa języki obce 

zawodowe (w tym język angielski). Uczniowie uczestniczą w wycieczkach 

zawodoznawczych, aby przyjrzeć się pracy lotnisk,  np. we Wrocławiu 

i Krakowie. Dnia 10 maja 2017r. uczniowie tego kierunku odwiedzili 

Międzynarodowy Port Lotniczy - Balice im. Jana Pawła II. 

W terminalu uczestnicy, zaopatrzeni w specjalne kamizelki, razem 

z przewodniczką przeszli „ścieżkę pasażera”. Przy stanowisku check - in 

zapoznali się z urządzeniami umożliwiającymi odprawę biletowo-

bagażową i dowiedzieli się, co zrobić, aby odprawa odbyła się szybko 

i sprawnie. Poznali również zasady obowiązujące w trakcie kontroli 

bezpieczeństwa, zarówno pasażerów, jak i załogi samolotów oraz obsługę 

lotniska. Zwiedzili także halę odlotów. 

Z tarasu widokowego mieli możliwość obejrzenia startów i lądowań 

samolotów pasażerskich, wojskowych i prywatnych. Ogromną atrakcją 

była możliwość obejrzenia z bliska, odbywających się w tym samym 

czasie, procedur boardingu, załadunku bagaży oraz kontroli technicznej 

samolotu B 738 linii Ryanair. W przyszłym roku w ramach 

przygotowanego projektu „Erasmus +”  będą mogli odbyć staże na 

lotniskach w Bolonii we Włoszech i na Malcie, gdzie dodatkowo podniosą 

poziom umiejętności języka zawodowego angielskiego.  

 

Szkoła Kreatorów Sztuki Kulinarnej 
 

Talenty kulinarne w naszej szkole wyłaniane są już wśród uczniów klas 

pierwszych, bowiem wtedy rozpoczyna się rywalizacja w licznych 

konkursach organizowanych na terenie szkoły. Dużą popularnością cieszy 

się szkolny konkurs „Sprawny w zawodzie kucharz”, który swoje korzenie  

wywodzi jeszcze ze Szkoły Gospodarczej. Tak wczesne wychwycenie 

wyjątkowych predyspozycji zawodowych pozwala aktywizować 

i stymulować rozwój młodzieży przez cały cykl kształcenia. Szkoła 

umożliwia udział w warsztatach, szkoleniach, wizytach studyjnych 

w przedsiębiorstwach i na wyższych uczelniach oraz odbywanie staży 

zawodowych u pracodawców w Polsce i za granicą.  

Działania te są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy o polskiej tradycji 

kulinarnej i kuchniach  innych narodów, do zdobywania umiejętności 
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kulinarnych oraz z zakresu obsługi gości w rzeczywistych warunkach 

pracy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Motywowanie uczniów do rywalizacji w konkursach umożliwia 

poznawanie nowych trendów w gastronomii, a spotkania z mistrzami 

w zawodzie i praca pod ich profesjonalnym okiem  zaszczepia wśród 

młodych adeptów sztuki kulinarnej chęć uczenia się i rozwoju przez całe 

życie. Pasja, rozbudzona na progu zawodowego życia, oraz pierwsze 

sukcesy w regionalnych czy ogólnopolskich konkursach i turniejach  

pozwoliły wielu absolwentom na realizację kolejnych celów i poziomów 

własnego rozwoju zawodowego.  
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Nasi absolwenci sami kreują swoją ścieżkę kariery zawodowej, dzięki 

jasno sprecyzowanym celom. Pną się po szczeblach kariery, i jako 

absolwenci osiągają spektakularne sukcesy w kraju i na arenie zagranicznej 

(Mistrz Świata Cukierników z Wiesbaden 2001, Wicemistrz Juniorów 

Global Chefs Challenge 2015). Tylko w ostatnich latach, nasi uczniów 

odnieśli wiele sukcesów w konkursach gastronomicznych: 

 „Kuchnia regionalna” – Ł. Dzikowski, N. Chudzik (2013), 

A. Zarzycka, M. Nieć (2014), K. Nowak, Sz. Jakubasz (2015); 

 „Talent Kulinarny Roberta Sowy” – D. Kamiński (2013), 

Ł. Dzikowski (2014); 

 „Młody kreator sztuki kulinarnej” – B. Peter (2011), 

M. Maciejewski (2012), Ł. Dzikowski (2014); 

 „Kuchnia polska na Mazowszu” – B. Peter, M. Maciejewski, 

J. Sadłowski (2011), M. Prugar, K. Prugar, P. Bolek (2014); 

 „Kuchnia polska wczoraj i dziś” – A. Król, D. Kamiński (2013),  

A. Król, D. Kamiński (2014), A. Zarzycka, M. Nieć (2016); 

 „Zgotuj sobie sukces” - B. Peter, M. Maciejewski (2011),  

A. Maciarz, K. Kmiecik (2012), A. Król, D. Kamiński (2013), 

A. Król, Ł. Dzikowski (2014), A. Zarzycka, Ł. Dzikowski (2015); 

 „Mistrzostwa Kucharzy Karkonoszy” - A. Król, D. Kamiński 

(2013); 

 „Konkurs na najlepszy przepis kulinarny z wykorzystaniem 

produktu chronionego” – Monika Kucharska (2016). 
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Doskonałym przykładem rozwijania talentu i odnoszenia sukcesów 

zawodowych w dorosłym życiu może być BARTOSZ PETER, absolwent 

z roku 2012, pracuje w Copernicus Toruń Hotel **** w Toruniu. Już 

w technikum rozpoczął swoją przygodę z konkursami, w których odnosił 

sukcesy. Swoją pasję rozwija nadal i jest w czołówce międzynarodowej. 

Obecnie w ramach Polish Food Festival 2017 promuje polską kuchnię oraz 

produkty w Singapurze. Zdobywca srebrnego medalu w Global Chefs 

Challenge 2015-konkursie organizowanym przez WACS (World 

Association of Chefs Societies), który odbywa się co 2 lata. Zdobywca 

srebrnego i brązowego medalu w jednym z najbardziej prestiżowych 

wydarzeń kulinarnych na świecie – w Międzynarodowej Olimpiadzie 

Kulinarnej w Erfurcie 2016 (Internationale Kochkunst Ausstellung). 

Pierwszego dnia Narodowa Reprezentacja Polskich Kucharzy po raz 

pierwszy zdobyła srebrny medal w kategorii dania regionalne. Laureat 

I miejsca w drugiej edycji konkursu CHEF Culinary Cup 2017 pod 

patronatem Jerzego Pasikowskiego zorganizowanego przez NESTLÉ 

Professional na Targach Eurogastro w Warszawie. 

 

 
 

Global był dla mnie celem do zrealizowania, chciałem sprawdzić swój 

poziom na arenie międzynarodowej, więc całkowicie się w tym zatraciłem. 

Przygotowania pochłonęły bardzo dużo czasu i energii, ale efekt 

wynagrodził wszystko. Podczas zawodów towarzyszył mi duży stres, 

zwłaszcza, że był to dla mnie pierwszy konkurs na poziomie 
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międzynarodowym. Tylko dzięki przygotowaniu poradziłem sobie 

z emocjami, jakie tam panują. Udało mi się wywalczyć srebrny medal i to 

było dla mnie coś wspaniałego. Poświęciłem całego siebie i zostałem 

doceniony. Wygrana bardzo buduje i motywuje do dalszego działania. 

Global Chefs Challenge to emocje, doświadczenie, super sportowa 

rywalizacja, a także chwile niewyobrażalnej radości i szczęścia. Warto 

stawiać sobie poprzeczkę wysoko i bardzo konsekwentnie dążyć do celu.  

Kolejny nasz absolwent - MIECZYSŁAW CHOJNOWSKI- swoją 

przygodę z cukiernictwem zaczął w 1990 r. Dyplomowany mistrz 

cukierniczy swoje kwalifikacje podnosił, uczestnicząc w wielu kursach 

i szkoleniach kompetencyjnych. W 1999 roku zajął III miejsce 

w Mistrzostwach Polski Młodych Cukierników w Poznaniu. Rok później 

zdobył II miejsce w Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy, co dało mu 

przepustkę do udziału w Światowych Mistrzostwach Cukierniczych, które 

odbyły się  w Wiesbaden w 2001 roku. Osiągnął tam swój życiowy sukces, 

jako pierwszy Polak zdobył tytuł Mistrza Świata w Cukiernictwie. Obecnie 

prowadzi Akademię Mistrza Kruszwica Inspiruje w Zakładach 

Tłuszczowych „Kruszwica” S.A. Stale pogłębia swoją wiedzę i zdobywa 

doświadczenie, uczestnicząc w spotkaniach z cukiernikami i piekarzami 

z Polski oraz zagranicy. Podczas targów i pokazów prezentuje swój kunszt 

mistrzowski. Jako trener młodych cukierników wyszkolił już 6 mistrzów 

Polski. 

ŁUKASZ DZIKOWSKI - absolwent Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu 

w zawodzie kucharz. Przez cały ten czas ciężko pracował na swój sukces, 

biorąc udział w ogólnopolskich konkursach kulinarnych: „Młody Kreator 

Sztuki Kulinarnej 2014 i 2015”, „Zgotuj sobie sukces 2014”. W roku 2014 

został również finalistą „Kulinarnego Talentu”. „Kulinarny Talent” to 

konkurs kierowany do profesjonalistów, który pozwala odkryć wybitne 

zdolności wśród młodych i zdolnych kucharzy. Dzięki przyjętej formule 

uczestnicy mogą zaskoczyć kreatywnością i pomysłowością oraz wykazać 

się umiejętnościami twórczego łączenia składników i smaków. Tym 

samym konkurs staje się sposobem na poszukiwanie nowych talentów 

w gastronomii. Przyświeca mu również bardzo istotny cel, bo jednym 

z zamierzeń projektu jest zachęcenie młodych ludzi do tego, by rozwijali 

swoją pasję i poznawali nowe trendy kulinarne. Łukasz Dzikowski 

zaprezentował antrykot w sosie czekoladowym z gąbką warzywną. Dzięki 

swojemu uporowi, wytrwałości oraz bardzo dobrym wynikom w nauce 
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zdobył w 2014 roku tytuł „Prymusa” i stypendium Prezydenta Miasta 

Wałbrzycha oraz stypendium rotariańskie przyznawane przez Rotary Klub 

Świdnica. Łukasz nie poprzestaje tylko na realizowaniu swoich pasji na 

gruncie szkolnym, od 2014 roku jest bowiem szefem w pijalni kawy 

i czekolady „Espresso” w Galerii „Victoria” w Wałbrzychu. Obecnie 

realizuje się jako kucharz w „Red Baron Hotel” w Świdnicy. 

 

 
 

Szkolne Koło Krajoznawczo- Turystyczne 

 

Osobną kartę w historii naszej szkoły zapisała działalność Szkolnego Koła 

Krajoznawczo – Turystycznego. „Ekonomik” zawsze związany był 

z turystyką. Początki tworzenia się Szkolnych Klubów Krajoznawczo - 

Turystycznych sięgają przełomu lat 60 i 70, kiedy nauczycielem geografii 

został pan Jerzy Wieczorek. On to został pierwszym opiekunem SKKT 

w naszej szkole. Klub organizował wycieczki, rajdy i obozy wędrowne 

w Bieszczady, Tatry i na Mazury. W późniejszych latach trasy obozów 

skupiały się na terenach nadmorskich. W sumie zorganizowano 

dwadzieścia jeden wyjazdów letnich. Kolejny etap przygody z turystyką 

wiąże się z postacią pana Jana Beszterechy. Był on opiekunem koła 

turystycznego „Włóczyłyżka”. Od roku 1979 wraz z młodzieżą 

organizował coroczne Rajdy Turystyczne Szkół Średnich, które odbywały 

się w okręgu dolnośląskim, w ramach Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.  
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Rajdy te cieszyły się dużą popularnością wśród uczniów i nauczycieli, 

trwale wpisując się w kalendarz dolnośląskich imprez turystycznych, 

a także imprez organizowanych przy współpracy z wałbrzyskim oddziałem 

Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo - Turystycznego Oddział „Ziemi 

Wałbrzyskiej”, którego wieloletnim działaczem był i nadal pozostaje 

Pan J. Beszterecha. Za swoją działalność propagatorską był wielokrotnie 

wyróżniany i nagradzany.  

Nie można również zapominać o panu Pawle Zadrożnym, który wspierał 

w działalności turystycznej młodzież naszej szkoły przez 

współorganizowanie rajdów i wycieczek. Szkolny Klub Krajoznawczo-

Turystyczny „Nietoperki” jest kontynuatorem chlubnej tradycji swoich 

poprzedników. W swoim obecnym kształcie istnieje od 2004 r. Opiekunem 

młodzieży został pan Robert Strzeszewski, nauczyciel historii i pasjonat 

wędrowania. Na przestrzeni lat dziesiątki uczniów naszej szkoły 

realizowały swoje pasje turystyczne i podnosiły kwalifikacje zawodowe, 

nie tylko poprzez wycieczki, ale i udział w programach modernizacji 

kształcenia zawodowego dla klas o profilu turystycznym. Od 11 lat Klub 

organizuje na terenie szkoły Szkolny Konkurs Krajoznawczo – 

Turystyczny. 

Jest też współorganizatorem, przy współpracy w Komisją Młodzieżową 

Wałbrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo - 

Turystycznego, powiatowych eliminacji do Ogólnopolskiego 
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Młodzieżowego Turnieju Turystyczno - Krajoznawczego PTTK. W tych 

eliminacjach od kliku lat członkowie naszej wspólnoty turystycznej 

zdobywają pierwsze miejsca i reprezentują region wałbrzyski na 

eliminacjach wojewódzkich OMTT-K na Dolnym Śląsku. Udział 

w konkursach i olimpiadach turystycznych był często wyznacznikiem  

przyszłych losów naszych uczniów.  Absolwentką , która związała swoje 

życie zawodowe z turystyką, jest pani Dominika Szlufcik, przewodnik na 

Zamku Książ, studentka turystyki Uniwersytetu Opolskiego, działaczka 

PTTK, odznaczona honorową odznaką PTTK „Orli Lot”, przyznawaną 

młodzieży zaangażowanej w życie turystyczne lokalnej społeczności. 

 

 
 

„Nietoperki” przewędrowały całe Sudety, nie tylko latem, ale i zimą.  

Oprócz turystyki pieszej członkowie realizowali wyjazdy związane                      

z wycieczkami narciarskim, speleologicznymi, np. spenetrowali  sztolnie 

w okolicach Boguszowa - Gorc i  Wałbrzycha – w masywie Chełmca 

i Dzikowca, jaskinie w  Kochanowie i w okolicach jeziorka Daisy. 

Uczestniczyli w spływie kajakowym Nysą Kłodzką w rejonie Barda. Klub 

współpracuje z  oddziałem PTTK Ziemi Wałbrzyskiej i co roku bierze 

udział w Zlocie Turystów na Wielkiej Sowie, Rajdzie Walończyków czy 

Rajdzie Szlakami Zamków Piastowskich. Zwieńczeniem tej współpracy 

jest uhonorowanie Zespołu Szkół Nr 7 Dyplomem Zarządu Głównego 

PTTK. SKKT „Nietoperki” dysponuje własną pracownią regionalną 

i minibiblioteką krajoznawczą. Pracowania jest miejscem spotkań 
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członków Klubu, gdzie mogą omówić kwestie związane z działalnością 

Klubu, zaplanować przyszłe wycieczki, poczytać prasę turystyczno - 

krajoznawczą, lub po prostu odpocząć. 

 

Praktyki zawodowe i staże zagraniczne 

 

Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu poprzez realizację praktyk zawodowych 

stwarza możliwość potwierdzenia i rozwoju kompetencji ucznia w ramach 

wybranego kierunku kształcenia. Umożliwia pogłębienie wiedzy ogólnej 

i umiejętności praktycznego jej zastosowania oraz ukształtowanie 

właściwej postawy ucznia i absolwenta wobec przyszłych pracodawców 

i współpracowników. Praktyki zawodowe dają naszym uczniom możliwość 

poznania oczekiwań pracodawców. Uczeń ma szansę utrwalenia, 

zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, 

a także prezentacji chęci do pracy, co w przyszłości ułatwi mu znalezienie 

satysfakcjonującego zajęcia. Podstawowym ich celem jest nabycie 

umiejętności praktycznych pogłębiających wiedzę uzyskaną 

w toku zajęć dydaktycznych. Odbywają się one w wytypowanych przez 

szkołę obiektach i instytucjach, w kraju i za granicą, w których 

wyposażenie oraz przygotowanie zawodowe kadry gwarantują realizację 

programu praktyki zawodowej.  Uczniowie z naszej szkoły już po raz 

siódmy brali udział w projekcie „Praktyki w Austrii dla najlepszych” 

realizowanym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu 

oraz doradców EURES z Austrii. 
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Młodzież z klas gastronomicznych i hotelarskich realizowała 6 - 

tygodniową praktykę w atrakcyjnym regionie turystycznym Salzburg w 

Austrii w okresie zimowym. Podczas trwania praktyk mieli oni okazję 

nauczyć się serwowania regionalnych austriackich potraw, profesjonalnej 

obsługi gości i organizowania większych uroczystości. Dzięki pracy 

w wielonarodowościowych zespołach  mogli przełamać barierę językową 

i kulturową, oraz zyskać pewność siebie i wiarę we własne umiejętności 

zawodowe. 

Podobnie w  ramach tych praktyk uczniowie z kierunków hotelarskich                     

i gastronomicznych już od 6 lat pływają na promach Unity Line: „Skania”, 

„Polonia”, „Wolin”, „Gryf”. Praktyka trwa 2 tygodnie i jest  cennym 

i ciekawym doświadczeniem. Uczniowie mają okazję poznać systemy 

obsługi na statku oraz nauczyć się współpracy z personelem na promach. 

Zapoznają się z pracą w różnych działach, między innymi: housekeeping, 

restauracja, cafeteria, kuchnia, recepcja, bar.  

 

 
 

Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu rozpoczęła projekt „Razem 

z Rzemiosłem w Niezwykłą Podróż”. Projekt jest realizowany od 

01.09.2016 – 30.06.2018 roku. W ramach projektu uczniowie z naszej 

szkoły z klasy pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o kierunku: 

kucharz w maju 2017 odbyli 2 – tygodniowy staż w Niemczech. Ponadto  

udoskonalili swoje kompetencje językowe w zakresie języka codziennego 
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i branżowego poprzez udział w kursie językowym przed wyjazdem 

(21 godzin) oraz otrzymali kieszonkowe w wysokości 400 Euro. Staż miał 

miejsce w niemieckim zakładzie rzemieślniczym, gdzie uczniowie 

zapoznali się z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa zagranicznego, 

poznali inne rozwiązania branżowe, inne technologie, inny sposób i kulturę 

pracy, a także zapoznali się z zasadami zakładania działalności 

gospodarczej w innych krajach UE. 

 

                                                                                                                            
 

Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie 

 
 „Są dwa sposoby na to, żeby znaleźć się na wierzchołku dębu. 

Jeden to usiąść na żołędziu i czekać. 

Drugi to wspiąć się na drzewo.” 

 

Charles K. Wilson 

 założyciel sieci Holiday Inn 
 

Uczniowie i nauczyciele pionu hotelarskiego nie czekają, tylko wspinają 

się na wierzchołek dębu. Dzięki współpracy z Hotelem  „Maria” w 2016 

roku po raz dziewiąty spotkali się w jej  gościnnych wnętrzach z uczniami 

dolnośląskich szkół ponadgimnazjalnych, kształcących w zawodzie 
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technik hotelarstwa, podczas kolejnej edycji konkursu Dolnośląskie 

Potyczki Hotelarskie. Konkurs sprawdza wiedzę teoretyczną 

z przedmiotów zawodowych oraz umiejętność jej zastosowania 

w praktyce. Uczniowie wcielają się w pracowników hotelowej recepcji 

przyjmujących gości. W scenkach sytuacyjnych mają okazję wykazać się 

znajomością procedur hotelowych związanych z zakwaterowaniem lub 

wykwaterowaniem gości realizowanych w wybranym języku obcym.  

 

 
 

Profesjonalne odegranie scenek, z którymi prawdopodobnie trzeba się 

będzie zmierzyć w przyszłej pracy, z jednoczesnym uśmiechem na ustach 

i wczuciem się w sytuację, nie jest łatwym zadaniem, ale pozwala 

zweryfikować swoje wyobrażenie o przyszłym zawodzie. Rywalizujący 

muszą się wykazać umiejętnością prawidłowego nakrycia stołu dla dwóch 

osób do wylosowanego zestawu potraw. Dobór odpowiedniej zastawy  czy 

sposób przygotowania serwetki okazały się dla finalistów wyzwaniem, 

zwłaszcza wobec ograniczenia czasowego (wszak gość nie chce długo 

czekać!). Zmagania ocenia jury składające się z fachowców tej branży, 

pracowników współpracujących z organizatorami konkursu hoteli: „Ibis 

Styles”, „Dworzysko”, „Maria”, „Jedlinka”, „Pałac Jugowice”. 

Uczestnicy konkursu mają zagospodarowany czas wolny i zwiedzają 

okolice Wałbrzycha, Zamek Książ, Szczawno Zdrój, kompleks Hotel–

Restauracja „Maria”, mogą pograć w kręgle, popływać w basenie 
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i pooddychać zdrowym powietrzem w grocie solnej. Uczestniczą 

w warsztatach dokształcających, organizowanych przez sponsorów. 

Prezentacja umiejętności zawodowych przyszłych hotelarzy jest dla nich 

nie tylko wyzwaniem, ale również okazją do poznania siebie nawzajem 

i wymiany doświadczeń. Partnerem merytorycznym ostatniej - IX edycji 

konkursu Dolnośląskie Potyczki Hotelarskie była Fundacja Europejskiego 

Centrum Badania Alergii, której celem statutowym jest poszerzanie 

i popularyzacja wiedzy na temat alergii.  

 

 
 

Efekt prac fundacji to m.in. lista produktów, usług i hoteli, które są 

przyjazne dla osób z alergiami. Konkurs objęła mentoringiem Polska 

Akademia Gościnności, która wyraziła gotowość wystawienia listów 

polecających (w języku polskim oraz angielskim) dla uczestników 

konkursu. Wsparcie inicjatywy naszej szkoły przez Polską Akademię 

Gościnności stanowi z pewnością dla adeptów hotelarstwa potwierdzenie 

właściwego wyboru drogi zawodowej. 

IX edycję konkursu honorowym patronatem objęli: dr Roman Szełemej – 

Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pan Cezary Przybylski – Marszałek 

Województwa Dolnośląskiego, Pan Roman Kowalczyk – Dolnośląski 

Kurator Oświaty. W roku 2017 odbędzie się jubileuszowa X edycja tego 

konkursu. Ponownie jego organizacją zajmie się pani Danuta Witrykus – 

nauczyciel przedmiotów hotelarskich i pomysłodawca imprezy. 
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Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 

„Romantyczna dusza” 

 

„Romantyczna dusza” to konkurs dla młodych ludzi z pasją. Nie tylko 

taką, która pozwala docenić wszystkie smaki życia, ale również odnaleźć 

wokół siebie piękno i różnorodność świata. Od szesnastu lat na konkursie 

spotykają się Ci, którzy poprzez poezję potrafią wyrazić swoje wnętrze 

i dzięki własnej interpretacji nadają inny wymiar słowu pisanemu. Konkurs 

jest organizowany na terenie naszej szkoły, jednak jubileuszowa – X. 

edycja została przeniesiona do „Biblioteki pod Atlantami”. Dobrym 

duchem tego przedsięwzięcia jest Pani Beata Myjak – nauczyciel 

j. polskiego, która dokłada wszelkich starań, aby wszystkie wałbrzyskie 

placówki miały możliwość zaprezentowania swojej romantycznej duszy. 

 

 
 

Doskonała atmosfera, wspaniali ludzie i profesjonalne jury powodują, że 

z roku na rok nasz konkurs cieszy się coraz większą popularnością wśród 

uzdolnionej młodzieży. Każdy uczestnik może czerpać nie tylko 

z bogatego źródła literatury światowej, lecz także zaprezentować utwory 

rodzimych autorów, związanych z Ziemią Wałbrzyską. To doskonała 

okazja do zaprezentowania własnej twórczości, co dowodzi, że nazwa 

konkursu jest wciąż aktualna. Organizatorzy zadbali o to, aby zmagania 

uczestników oceniało profesjonalne jury, które bardzo często służy 
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fachowymi radami młodym adeptom sztuki recytacji.  

Na stałe w jego skład wpisały się: p. Elżbieta Kwiatkowska - Wyrwisz, 

p. Barbara Ziółkowska i p. Krystyna Pac-Marcinkowska. Słowa 

wdzięczności i podziękowania kierujemy w stronę p. Olgi Haak, p. Beaty 

Słomiany i p. Ryszarda Węgrzyna, którzy również przysłuchiwali się 

występom.  
 

 
 

Podczas wieloletnich prac przy przygotowywaniu imprezy organizatorki 

pozyskały stałych sponsorów, którzy fundowali cenne nagrody. W tym 

miejscu wymienić należy: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu, Zakłady 

Porcelany „Krzysztof”, Hurtownię Papierniczą „Spoko”, Fundusz Regionu 

Wałbrzyskiego, Biuro Poselskie P. Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej, 

wydawnictwa literackie: „MaMiKo”, „Drzewo Babel”, „Arcana”, 

„Karakter”, „Insignis”, „Nois sur blanc”, „Otwarte”, „Znak”, „Dwie 

Siostry”, „Harper Collins Publishers”, „Sonia Draga”, „Wydawnictwo  

Adam Marszałeki Goneta.net.” Recytatorskie zmagania objęli honorowym 

patronatem: Dolnośląski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Wałbrzycha 

i Wałbrzyska Fundacja „Museion”. Konkurs „Romantyczna dusza” na stałe 

wpisał się w harmonogram imprez szkolnych nie tylko Zespołu Szkół Nr 7 

im. KEN, ale również innych szkół powiatu. Wszyscy pamiętają, że należy 

zarezerwować jeden dzień marca na poetycką ucztę. Dzięki temu 

wydarzeniu kulturalnemu przesłanie J. Brodskiego: Artysta tworzy po to, 

aby jego dzieło żyło dłużej niż on sam, jest wciąż aktualne. 
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Sport w „Siódemce” 

 

W 1959 roku zapadła decyzja o ulokowaniu szkoły w budynku po 

administracji Kopalni „Victoria” w Sobięcinie. Nowy obiekt, „znacznie 

zdewastowany, usytuowany przy głównej ulicy wylotowej w kierunku 

Jeleniej Góry, bez sali gimnastycznej i dziedzińca”. Słowa te pochodzą 

z poprzedniej monografii i nie zapowiadają świetlanej przyszłości dla 

rozwoju kultury fizycznej. Przy ul. 1 - go Maja lekcje z wychowania 

fizycznego odbywały się w zaadaptowanej sali gimnastycznej, która nie 

pozwalała na przeprowadzanie zajęć z gier zespołowych.  

 

 
 

Starano się stworzyć młodzieży jak najlepsze warunki do rozwoju i tak na 

terenie ogródka szkolnego przy ul. Puszkina powstało boisko z płytą 

betonową do gry w koszykówkę i piłkę siatkową. Dodatkowo ze środków 

Rady Rodziców została zbudowana i wyposażona siłownia. Przyszłe lata 

pokazują, że pomimo słabej bazy młodzież  odnosi sukcesy sportowe                    

w lekkoatletyce, pływaniu, tenisie stołowym, kręglarstwie, piłce ręcznej, 

piłce koszykowej i siatkowej. Do roku 1999 nasza szkoła brała udział 

w zawodach w kategorii szkół ponadpodstawowych, odnotowując liczne 

sukcesy zarówno na terenie Wałbrzycha, jak i województwa. W ogólnej 

klasyfikacji plasowała się na podium wśród szkół wałbrzyskich. Od 1999 

roku, po wprowadzeniu gimnazjów, uczniowie  rywalizują w  Licealiadzie, 
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uzyskując wysokie lokaty w piłce nożnej, tenisie stołowym, piłce 

siatkowej, biegach przełajowych. W ogólnej klasyfikacji sportowej 

zajmują czołowe lokaty. Od roku 2002, po przeniesieniu szkoły na 

ul. Kłodzką, baza sportowa poprawiła się. Dysponujemy salą 

gimnastyczną, siłownią. 

 

 
 

Aby rozpropagować kulturę fizyczną i uatrakcyjnić zajęcia, nauczyciele 

wychowania fizycznego wprowadzili dodatkowe dyscypliny: MTB - 

rowery górskie, taniec, szachy oraz badminton. Sukcesy sportowe szkoła 

zawdzięcza w dużej mierze aktywnie  zaangażowanej sportowo młodzieży. 

Absolwentami naszej szkoły są  czołowi zawodnicy naszego kraju: Joanna 

Ignasiak - zdobywczyni 25 medali kolarskich mistrzostw Polski na szosie 

i torze w różnych kategoriach wiekowych, dwukrotna mistrzyni Polski 

w jeździe indywidualnej na czas, Michał Leśniak - młodzieżowy (do 23 

lat) mistrz Polski w wadze do 60 kg w 2011 roku , młodzieżowy (do 21 lat) 

wicemistrz Polski w wadze do 57 kg w 2010 roku, Agnieszka Górczewska 

- uczestniczka Mistrzostw Polski Juniorek w podnoszeniu ciężarów 

( V i VI miejsce). W roku szkolnym 2015/16 młodzież z Zespołu Szkół 

Nr 7 im. KEN wywalczyła III miejsce we współzawodnictwie sportowym 

szkół wałbrzyskich i uzyskała tytuł Lidera Sportu Szkolnego. Tym 

osiągnięciem potwierdziła, że pomimo  początkowych trudności duch 

sportu na stałe zamieszkał w murach szkoły i ma się doskonale. 
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Wspomnień czar 

 

mgr Marian Gnacy 

dyrektor szkoły w latach 1968 – 1987 

wspomnienia z 45-lecia szkoły 
 

 
 

Przed podjęciem pracy w szkole pracowałem już 4 lata w statystyce 

państwowej, miałem też wcześniejsze doświadczenia w pracy                             

w księgowości. Moja przygoda ze szkołą początkowo miała charakter 

przypadkowy i nic nie zapowiadało tego mariażu. Mój pierwszy kontakt ze 

szkołą nie zachwycił mnie. Kiedy się w niej znalazłem pod koniec sierpnia 

1961 roku, było tu, mówiąc delikatnie, nieciekawie. Wnętrze szkoły nie 

sprawiało wrażenia pozytywnego środowiska, w którym nauczyciele 

i uczniowie czuliby się właściwie umotywowani do pracy. Oprócz woźnego 

(Jan Pińkowski) przyjęła mnie starsza pani (Fryderyka Kopf) zastępująca 

chorą sekretarkę. Nieobecny był również dyrektor szkoły, który zaprzestał 

już pełnienia swoich obowiązków. Gdy napisałem podanie o przyjęcie do 

pracy na stanowisko głównego księgowego, pani Kopf - zmierzywszy mnie 

od stóp do głów - wyraziła opinię: „Dobrze panu z oczu patrzy”. 

Pokrzepiony tak wysoką oceną zabrałem się ochoczo do pracy. Obowiązki 

dyrektora pełnił w tym czasie wicedyrektor inż. Henryk Zubelewicz. 

Nominację na dyrektora otrzymał mgr Zbigniew Centkiewicz na początku 
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listopada, a wicedyrektorem został mgr Robert Czapski, inż. H. Zubelewicz 

przeniósł się do Szkoły Ceramicznej w Szczawnie Zdroju na stanowisko 

wicedyrektora, a później został dyrektorem tej szkoły, aż do przejścia na 

emeryturę. 

Współpraca układała się dobrze tym bardziej, że szkoła otrzymała znaczną 

kwotę na remont z funduszu szkód górniczych. Przez okres dwóch lat udało 

się niezbędne remonty zakończyć, a moje perspektywy pozostania w szkole 

znacznie wzrosły. Pilnie potrzebny był bowiem nauczyciel rachunkowości 

budżetowej, gdyż znacznie wzrosła liczba różnych specjalności w szkole 

młodzieżowej oraz dla dorosłych – wieczorowej i zaocznej. Duże 

zapotrzebowanie na kształcenie dorosłych miało miejsce już wcześniej 

i nadal było aktualne. Szczególnie wiele oddziałów liczył Wydział Zaoczny, 

dla rozwoju którego duże zasługi położył mgr Tadeusz Korman, polonista 

z przedwojennym stażem, który dla ludzi starszych był prawdziwym 

przyjacielem i opiekunem. Kierował Wydziałem do 1965 roku. Ze względów 

zdrowotnych musiał jednak przenieść się nad morze, gdzie 

w jednej ze wsi kaszubskich objął funkcję kierownika szkoły podstawowej.  

Funkcję dyrektora objąłem 1 września 1968 roku i pełniłem ją do 31 

sierpnia 1987 roku. Prawie od samego początku szkoła nasza miała trudne 

warunki funkcjonowania, pracowała bowiem w rozproszeniu. Proces 

dydaktyczny odbywał się w wielu miejscach, w różnym oddaleniu od 

siedziby szkoły. Nie jestem pewien, czy jakikolwiek gmach szkolny lub 

użyteczności publicznej mógł być kiedykolwiek bardziej intensywnie 

eksploatowany? Świadczyło to również o dużym zapotrzebowaniu na 

świadczenia edukacyjne w latach 70 – tych i 80 – tych. Szkoła kształciła 

zarówno w systemie dziennym, jak wieczorowym i zaocznym. Dla 

nauczycieli oznaczało to konieczność posiadania dodatkowych 

umiejętności. Inne bowiem metody i formy nauczania obowiązywały 

w szkołach dla młodzieży, a inne w szkołach dla dorosłych i wcale nie było 

łatwiej uczyć w tych ostatnich. Ludzie ci bowiem z różnych przyczyn nie 

mieli pełnego średniego wykształcenia, a często zajmowali wysokie 

stanowiska w różnych zakładach pracy i instytucjach. Często bywało, że 

pracowało się od rana do wieczora, żeby nie powiedzieć do nocy. Mnie 

osobiście zdarzył się osobliwy przypadek. Pewnego dnia miał się odbyć 

egzamin semestralny pisemny i ustny Wydziału Zaocznego. W wyniku 

niedopatrzenia kierownika tego Wydziału o niczym nie wiedziałem. 

Wychodząc ze szkoły o godz. 15, zostałem poinformowany, że o godz. 16 
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ma się odbyć egzamin dla 40 słuchaczy, a nazajutrz zaplanowano 

konferencję klasyfikacyjną. Całe szczęście, że w pobliżu szkoły była 

restauracja, gdzie po zjedzeniu obiadu zdążyłem jeszcze opracować 

zadania na egzamin pisemny (pytania do egzaminu ustnego były wcześniej 

gotowe). Egzamin rozpoczął się punktualnie, natomiast ustny mógł się 

rozpocząć dopiero po ustaleniu ocen z części pisemnej. Pracę tego dnia 

skończyłem około północy. Tego rodzaju maratony były nie tylko moim 

udziałem. Budynek szkolny był wykorzystywany od godz. 7:15 do godz. 

21:05, natomiast sprzątanie szkoły odbywało się w godzinach nocnych. 

W 1972 roku obchodziliśmy 15 – lecie działalności szkoły. Jubileusz 

uświetniły swoją obecnością władze oświatowe, odbyły się spotkania                    

z absolwentami i nauczycielami. Goście i absolwenci zwiedzili szkołę, 

a wieczorem miał miejsce Bal Absolwentów. Uroczystość została wysoko 

oceniona przez władze oświatowe, absolwentów i rodziców. Szkoła 

otrzymała również wiele listów z pozdrowieniami i życzeniami z kraju 

i zagranicy. W 1977 roku powstało w Wałbrzychu Centrum Kształcenia 

Ustawicznego w wyremontowanym budynku nazywanym „Pałacem pod 

blachą”. Nawiasem mówiąc, przygotowane było ze strony naszej szkoły 

memorandum z odpowiednim uzasadnieniem do władz, aby budynek ten 

przeznaczyć dla naszej szkoły. Myślę, że zasługiwała na to całą swoją 

działalnością. Memorandum nie ujrzało światła dziennego, bowiem władze 

oświatowe miały inne plany. CKU powstało na bazie naszej szkoły, 

przeniesiono tam cały Wydział Zaoczny oraz Policealne Studium 

Ekonomiczne (20 oddziałów), a także 10 nauczycieli z wicedyrektorem do 

spraw kształcenia dorosłych i główną księgową. W inauguracji nowego 

roku szkolnego w CKU uczestniczył minister oświaty, a nam „gościom – 

nie gościom” wydawało się, że jakiś etap w działalności naszej szkoły 

został zamknięty, ale czy oceniony i doceniony? Pozostawiam to pytanie 

bez odpowiedzi. Została nam tylko świadomość, że działamy dla dobra 

oświaty, młodzieży szkolnej i rodziców. Istotne jest to, że zawsze 

potrafiliśmy jako społeczność szkolna dawać sobie radę w różnych 

trudnych sytuacjach. Duże znaczenie miały cotygodniowe posiedzenia 

zespołu kierowniczego. Omawiane były bieżące i trudne problemy oraz 

sposoby ich rozwiązywania. Również spośród pracowników 

administracyjnych awansowano właściwą osobę na stanowisko głównego 

księgowego. Pani Barbara Białas - absolwentka naszej szkoły - pełni tę 

funkcję od września 1977 roku do dnia dzisiejszego, wywiązując się bardzo 
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dobrze z powierzonego jej zadania. Wiele lat na stanowisku kadrowej 

pracuje pani Alina Wróblewska, która swoje obowiązki objęła po 

długoletnim pracowniku Marii Kubisie. Od początku powstania szkoły 

woźnym jest pan Jan Pińkowski (obecnie w niepełnym wymiarze) – 

człowiek, który jako jedyny już pamięta wszystkich jej dyrektorów. 

Na początku maja 1980 roku doszła do nas nieoficjalna wiadomość                       

o zamiarze łączenia naszej szkoły z Zespołem Szkół Gastronomicznych. Nie 

była to plotka. Od września 1980 staliśmy się Zespołem Szkół 

Ekonomiczno – Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej. 

Początki nowej placówki były trudne. Podzielona kadra, problemy w kraju, 

stan wojenny. Oczywiście ciężko przeżywaliśmy wszyscy te lata. Jednak 

sprawy polityczne nie mogły zdominować naszej pracy i - jeśli idzie 

o wykonywanie naszych obowiązków wobec młodzieży i rodziców - nie 

powodowały większych dysonansów. Chciałbym w tym momencie pokrótce 

opisać zdarzenie, które utkwiło mi w pamięci – mianowicie tuż przed 

maturą 1981 roku został aresztowany jeden z abiturientów, co 

uniemożliwiało mu przystąpienie do niej. Matka ucznia zwróciła się do 

mnie o poręczenie za syna, co bez większego zastanowienia uczyniłem. 

Ponieważ był nietuzinkowym uczniem i działaczem harcerskim, otrzymał 

dobrą opinię. Niebawem został zwolniony, a maturę zdał w trybie 

poprawkowym na początku września tegoż roku.  

Przeżyciem ważnym w tym okresie była kontrola szkoły ze strony Głównej 

Inspekcji Szkolnej działającej w ramach „IRCHY” – Inspekcji Robotniczo 

– Chłopskiej, powołanej po ogłoszeniu stanu wojennego. Po zapoznaniu 

się z warunkami, w jakich realizowany był proces dydaktyczno – 

wychowawczy, poziomem wykształcenia nauczycieli, osiągniętymi 

wynikami ustalono ocenę dobrą, co przy ocenie dostatecznej dla całej 

oświaty wałbrzyskiej (wyniki nieoficjalne) było swego rodzaju 

wyróżnieniem. 

W tym też okresie ministerstwo ogłosiło rozporządzenie o możliwości 

zdobywania stopni specjalizacji zawodowych, co wiązało się również 

z gratyfikacją finansową. Kilku nauczycieli zdobyło te stopnie, w tym ja 

i wicedyrektor J. Wieczorek. Zdarzył się w tym „okresie biedy” osobliwy 

przypadek. Otóż do naszej szkoły zawitała żona Ministra Spraw 

Wewnętrznych – Cz. Kiszczaka. Była pracownikiem Instytutu Badań 

Pedagogicznych w Warszawie i bardzo jej zależało na przeprowadzeniu 

wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych ankiety. Zachętą do 
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wypełnienia owej ankiety była tabliczka czekolady, którą otrzymywał każdy 

respondent. 

Zawsze w szkole działało Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne. 

Oczywiście było to możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli, a przede 

wszystkim kol. J. Wieczorka oraz kol. Jana Beszterechy. Bez wycieczek 

przez nich organizowanych życie szkolne byłoby szare i bezbarwne, 

ograniczyłoby się tylko do dydaktyki. 

 

 
 

Mimo bardzo trudnej bazy do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, 

cały czas zabiegaliśmy o to, aby sport postawić na możliwie wysokim 

poziomie. Przywiązywaliśmy duże znaczenie do Święta Sportu Szkolnego, 

często razem z młodzieżą braliśmy czynny udział w zawodach i grach 

zespołowych, a szczególnym powodzeniem cieszyły się mecze piłki nożne 

 w relacji uczniowie – nauczyciele. Dużo by można o tym pisać, nie 

odmówię sobie przyjemności opisania tylko jednego meczu. Dobrze 

układająca się współpraca szkoły z K.S. „Górnik” pozwalała nie tylko na 

korzystanie z hali sportowej, ale również na organizowanie zajęć na 

otwartych obiektach stadionu na Nowym Mieście. Otóż w trakcie jednego 

ze Świąt Sportu nauczyciele wystawili drużynę, w której m. in. ja się 

znalazłem. Jak pamiętam, grałem cały mecz na lewej pomocy. Bardzo 

dobrze w bramce zagrał nauczyciel wychowania fizycznego mgr Zdzisław 

Strojny, wspaniałą kondycję pokazał mgr Jan Beszterecha. Wygraliśmy 
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z młodzieżą 7 : 1. Myślę, że rzęsiste brawa, jakie drużyna nauczycieli 

otrzymała od obserwatorów tych rozgrywek, były wyróżnieniem, ale też 

i docenieniem naszych talentów sportowych. Zyskaliśmy sobie 

przychylność i podziw uczniów. Cieszyliśmy się z tego . Miałem też osobistą 

satysfakcję, ponieważ po meczu przyszedł do mnie kolega , który tak 

świetnie grał w bramce i zapytał, czy w młodości grałem w jakiejś drużynie 

piłkarskiej. Jego podejrzenie było zasadne, co skwitowałem uśmieszkiem, 

chwaląc jego kunszt bramkarski. 

Po latach dochodzę do wniosku, że to, co czyniliśmy na ogół spontanicznie 

dla naszych wychowanków, było właściwie jedyną drogą w warunkach, 

które mieliśmy do dyspozycji. Praca moja na stanowisku organizatora 

życia szkolnego powoli dobiegała końca. Została przyśpieszona 

problemami rodzinnymi. Postanowiłem, że rok szkolny 1986/87 będzie 

ostatnim, o czym poinformowałem Radę Pedagogiczną na konferencji 

sierpniowej w 1986 roku. W marcu 1987 złożyłem pisemną rezygnację, 

przy czym przyjmujący rezygnację wicekurator wyraził zdziwienie, że chcę 

odejść, a przecież szkoła działa dobrze pod moim kierownictwem. 

Uważam, że w istocie tak się działo przez cały okres mojej służby, tj. 19 lat 

i choć nie było łatwo, to przecież po to pracujemy, aby rozwiązywać 

problemy i osiągać dobre rezultaty. Te ostatnie myślę, że były dobre, szkoła 

wykształciła ok. 15 tys. absolwentów. Niektórzy z nich pełnią 

odpowiedzialne stanowiska w instytucjach finansowych, uczelniach 

wyższych, administracji, polityce i innych. Daje to obraz dokonań szkoły 

i napawa dumą. Wracając do roku 1987, kiedy to złożyłem rezygnację. Na 

swoje miejsce rekomendowałem wicedyrektora Jerzego Wieczorka i to on 

właśnie przejął po mnie obowiązki dyrektora szkoły. Inauguracja roku 

szkolnego 1987/88 rozpoczęła się od podziękowań ze strony władz 

oświatowych, zakładów pracy i całej szkolnej społeczności dla mojej 

osoby. Misja moja pozostała w ten sposób zakończona. Miałem i mam 

poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Nie byłoby to jednak możliwe bez 

pomocy ludzi, z którymi pracowałem. Chciałbym w ten sposób serdecznie 

podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do 

sukcesów szkoły w różnych dziedzinach i pomogli mi w trudnej 

i odpowiedzialnej pracy nauczycielskiej, i na stanowisku dyrektora szkoły. 

Serdecznie wszystkim dziękuję. 
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mgr Jerzy Wieczorek 

dyrektor szkoły w latach 1987 – 1998 

wspomnienia z 45-lecia szkoły 

 

 

Pracę w naszej szkole podjąłem 1 września 1972 roku, przejmując 

obowiązki nauczyciela geografii po koledze mgr Henryku Bartosiku, który 

awansował na stanowisko dyrektora Szkoły Gospodarczej (później Zespołu 

Szkół Gastronomicznych). W październiku tego roku szkoła obchodziła 15-

lecie swojego istnienia oraz nadano jej Medal Komisji Edukacji 

Narodowej. Od razu zaangażowano mnie do prac związanych 

z przygotowaniem uroczystości. Wspólnie z kolegą mgr Wiesławem 

Zielińskim byliśmy odpowiedzialni za obsługę fotograficzną i filmową 

wszystkich imprez związanych z tą rocznicą. Myślę, że udało nam się 

wywiązać z powierzonych zadań. W szkole obowiązków było dużo. Byłem 

jedynym nauczycielem geografii, dlatego też uczyłem w szkołach 

młodzieżowych oraz dla pracujących w systemie wieczorowym i zaocznym. 

Na początku wszystko wydawało się trudne i skomplikowane, a zwłaszcza 

tak duża różnorodność kierunków kształcenia i obowiązujące w nich różne 

programy nauczania. Nie miałem w tym większego doświadczenia oprócz 

tego, że poprzednio przez 4 lata pracowałem tylko w szkołach 

podstawowych. 

Dyrektor szkoły mgr Marian Gnacy powierzył mi również funkcję opiekuna 
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SKKT. Z tym poszło mi znacznie lepiej, gdyż w turystyce miałem już duże 

doświadczenie z poprzednich szkół. Posiadałem również uprawnienia 

kierownika wycieczek szkolnych. Zabrałem się więc z dużą energią do 

pracy. Zaczęły się wycieczki, udziały w rajdach i przygotowania do 

letniego obozu wędrownego. Miał to być obóz wędrowny z namiotami w 

Bieszczady. Z zebraniem chętnej młodzieży w szkole nie było trudno. Szkoła 

posiadała także sprzęt turystyczny – chociaż bardzo wysłużony - nadawał 

się na takie imprezy. Muszę tutaj dodać, że turystyka w szkole cieszyła się 

zawsze dużym poparciem dyrekcji. Obóz letni w Bieszczady, na który 

wyjechało 22 uczestników naszej szkoły, należał do bardzo udanych. 

Następnego roku wyjechaliśmy na 2 tygodnie w Tatry. Mimo deszczowej 

pogody wszyscy wrócili zadowoleni. W kolejnym roku były Mazury, 

a później już tylko trasy nadmorskie. Każdego roku wędrowaliśmy 

i poznawaliśmy inny odcinek polskiego wybrzeża. Chętnych na wyjazdy 

przybywało. Byli i tacy wierni uczestnicy, którzy w czasie czteroletniej 

nauki w szkole wzięli udział w czterech kolejnych obozach wędrownych. 

W czasie mojej kariery zawodowej udało mi się zorganizować w szkole 21 

obozów wędrownych. Na kolejny obóz wędrowny należało czekać cały rok. 

Dlatego też podjąłem się organizacji zimowisk. Do bardzo udanych 

należały zimowiska w Kowalowej i w Jugowicach. 

Mimo, że bardzo dobrze czułem się w roli nauczyciela, to po dwóch latach 

pracy, od 1 września 1974 roku na wniosek dyrektora mgr Mariana 

Gnacego przyjąłem stanowisko zastępcy dyrektora szkoły ds. 

dydaktycznych. W tym też roku w szkole zaszły inne zmiany w zespole 

kierowniczym. Mgr Karolina Jagodzińska przyjęła obowiązki z-cy 

dyrektora ds. wychowawczych, a mgr Marian Kiczak - kierownika 

Wydziału dla Pracujących. Awansując na stanowisko zastępcy dyrektora, 

musiałem zrezygnować z wychowawstwa klasy w liceum zawodowym. 

Wychowawstwo mojej klasy III a2 przejęła kol. mgr Teresa Tyczka. Było to 

jedyne moje wychowawstwo klasy w szkole młodzieżowej. W następnych 

latach powierzano mi już tylko opiekę nad semestrami uczniów dorosłych. 

Przez 13 lat, do 1987 roku pełniłem funkcję pierwszego zastępcy dyrektora 

szkoły. Wspólnie z nauczycielami starałem się wdrażać inicjatywy mające 

na celu podniesienie na wyższy poziom wyników nauczania. Były to także 

dla mnie lata intensywnego samokształcenia. W tych latach ukończyłem 

Studium Przedmiotowo-Metodyczne dla nauczycieli geografii, studia 

podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania oświatą, studia 
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podyplomowe z zakresu ochrony i kształtowania środowiska, Studium 

Przedmiotowo-Metodyczne pozaszkolnych form pracy z młodzieżą oraz 

uzyskałem drugi stopień specjalizacji zawodowej. Były to także lata trudne 

dla szkoły. W 1977 roku wyłączono ze szkoły Wydział Zaoczny i Policealne 

Studium Zawodowe, tworząc w Wałbrzychu Centrum Kształcenia 

Ustawicznego. Odeszło wówczas ze szkoły wielu nauczycieli i słuchaczy 

szkół dla dorosłych. W szkole przez pewien czas trudno było się 

przyzwyczaić do zmian, jakie w niej zaszły. Trzy lata później, w 1980 roku, 

do naszego Zespołu Szkół Ekonomicznych przyłączono Zespół Szkół 

Gastronomicznych, tworząc jedną szkołę zbiorczą o nazwie Zespół Szkół 

Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej. Lata 

osiemdziesiąte to trudne lata stanu wojennego, które minęły w naszej 

szkole bez większych incydentów. Po przejściu na emeryturę mgr. Mariana 

Gnacego, 1 września 1987 roku powierzono mi funkcję dyrektora Zespołu 

Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych. Przyjmując te obowiązki, 

postanowiłem kontynuować dotychczasową politykę oświatową mojego 

poprzednika. W pierwszych latach dyrektorowania tematem numer jeden 

była poprawa bazy lokalowej i dydaktycznej. Wiele wysiłku i zabiegów 

wymagało zbudowanie instalacji ciepłowniczej, w wyniku której 

doprowadzono do głównego budynku szkolnego ciepło z Elektrociepłowni 

„Victoria”. W wyniku tej inwestycji, którą sfinansowano w większości ze 

środków pozabudżetowych, w szkole zrobiło się naprawdę ciepło. Kolejnym 

celem była poprawa warunków lokalowych Warsztatom Szkolnym, które 

przenieśliśmy do Hotelu „Gwarek” oraz budynku ZUS przy placu 

Grunwaldzkim. Było to możliwe dzięki dobrze układającej się współpracy 

pomiędzy dyrekcjami Kopalni „Wałbrzych” oraz Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w Wałbrzychu. Dotychczasowy budynek Warsztatów Szkolnych 

przy ulicy Pankiewicza poddany został poważnemu remontowi, którego 

celem była zamiana pomieszczeń warsztatowych na sale lekcyjne. 

Większość prac remontowych wykonali w ramach praktyk uczniowie 

Zespołu Szkół Budowlanych. 

Przemiany polityczne w kraju oraz restrukturyzacja gospodarki naszego 

miasta zachęciły nas do wprowadzenia innowacji pedagogicznych 

i wdrożenia nowych programów nauczania, których celem było 

dostosowanie kształcenia do potrzeb i możliwości zatrudnienia naszych 

absolwentów. Jako pierwsi na Dolnym Śląsku, bo już w 1990 roku, 

rozpoczęliśmy nauczanie w Liceum Ekonomicznym w specjalności 
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bankowość. W 1991 roku ponownie utworzyliśmy Policealne Studium 

Zawodowe, a w nim nowe kierunki kształcenia: hotelarstwo, obsługa ruchu 

turystycznego, reklama, bankowość i ekonomika przedsiębiorstw. 

W szkołach młodzieżowych powstały nowe 5-letnie Technikum Hotelarskie 

oraz Technikum Handlowe. Staliśmy się największą szkołą branży 

ekonomicznej i hotelarsko - turystycznej w województwie wałbrzyskim. 

Organizacja nowych kierunków kształcenia wymusiła konieczność 

powstania nowych pracowni przedmiotowych. Utworzyliśmy cztery 

pracownie komputerowe, pracownię hotelarską, laboratorium do nauki 

języków obcych oraz trzy pracownie gastronomiczne i obsługi konsumenta. 

Bardzo aktywna była Szkolna Komenda OHP, która organizowała 

wakacyjne hufce pracy na terenie kraju i za granicą. Jednocześnie w 

ramach OHP odbywało praktykę zawodową wielu uczniów z klas 

gastronomicznych, pracując w ośrodkach wczasowych, kolonijnych, 

hotelach i restauracjach. Młodzież wyjeżdżała do pracy również do 

zakładów przemysłowych, a za zarobione pieniądze mogła organizować 

sobie własne wakacje. Ta forma pracy i jednocześnie wypoczynku cieszyła 

się w naszej szkole dużą popularnością. Skorzystało z niej ponad tysiąc 

uczniów i kilkudziesięciu nauczycieli. Szkolna Komenda OHP prowadzona 

przez mgr Leonarda Korejwo i mgra Zdzisława Strojnego przez wiele lat 

uznawana była za najlepszą w województwie wałbrzyskim. Szukaliśmy 

także kontaktu z innymi szkołami o podobnych kierunkach kształcenia 

w kraju i za granicą. Celem ich była wymiana doświadczeń oraz 

nawiązywanie współpracy i przyjaźni wśród nauczycieli i uczniów. 

Szczególnie owocne okazały się kontakty z Liceum w Pontivy we Francji. 

Już od kilku lat trwa wymiana młodzieży i nauczycieli, dzięki której lepiej 

możemy poznać funkcjonowanie systemu oświaty we Francji, a także 

walory turystyczne tego kraju. Organizowanie są również praktyki i staże 

zawodoznawcze dla uczniów i nauczycieli we Francji. Duże korzyści 

przyniosła także współpraca naszej szkoły z Zespołem Szkół Finansowych 

w Mińsku na Białorusi. Przez dwa kolejne lata prowadziliśmy wakacyjną 

wymianę młodzieży i nauczycieli z tą szkołą. Nawiązano również 

współpracę ze szkołami w Czechach, Niemczech i Austrii, do których 

wyjeżdżali nasi nauczyciele, by zapoznać się z działającymi tam systemami 

szkolnictwa zawodowego. Gościliśmy też nauczycieli tych szkół u nas – 

w Wałbrzychu. Przez wiele lat w szkole bardzo dobrze działał SKKT-PTTK 

„Włóczyłyżka” pod opieką mgr. Jana Beszterechy, organizując liczne rajdy, 
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obozy wędrowne oraz wycieczki krajowe i zagraniczne. Szkoła była 

organizatorem trzynastu rajdów szkół ekonomicznych i gastronomicznych, 

w których brali udział uczniowie i nauczyciele z podobnych szkół jak nasza 

z całego Dolnego Śląska. 

Te i inne osiągnięcia to także zasługa wielu nauczycieli, rodziców oraz 

innych osób przyjaznych szkole. Dziękuję im za to bardzo serdecznie. 

Szczególnie dziękuję moim najbliższym współpracownikom pełniącym 

funkcje wicedyrektorów i kierowników, którzy pomogli mi kierować szkołą 

w latach 1987 – 1998: mgr Halinie Jakubowskiej – Stramce, mgr Hannie 

Dymiańczuk, mgr Wandzie Szymańskiej, mgr Krystynie Łyszkiewicz, mgr 

inż. Elwirze Lis-Prugar, pani Bronisławie Nowak, mgr Marcie Łaniusz, 

mgr Marianowi Gnacemu, mgr Urszuli Trentowskiej i mgr Janowi 

Beszteresze. 

 

mgr Halina Jakubowska – Stramka 

dyrektor szkoły w latach 1998 – 2007 

wspomnienia z 45-lecia szkoły 

 

 
 

Z „Ekonomikiem”, dzisiejszą jubilatką, związane jest aż 27 lat mojego 

życia. Jestem absolwentką Liceum Ekonomicznego, a po ukończeniu 

studiów tu rozpoczęłam pracę zawodową. Praca z młodzieżą dawała mi 
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wiele zadowolenia i satysfakcji i głównie dlatego całe moje życie związane 

było ze szkołą. Problemy wychowanków stawały się moimi problemami, 

a ich sukcesy cieszyły najbardziej. Z pewnymi obawami, czy podołam 

obowiązkom, podejmowałam decyzję o objęciu stanowiska wicedyrektora 

szkoły. Funkcję tę pełniłam od 1 lutego 1988 r. do 31 sierpnia 1998 r. 

Prawdę mówiąc, był to najwspanialszy okres mojej pracy zawodowej. 

Obowiązków nie brakowało, zwłaszcza że szkoła liczyła prawie 60 

oddziałów. Prace nad tygodniowym rozkładem zajęć zajmowały prawie 2/3 

wakacji, ale rekompensatą za to była satysfakcja, że zadań przybywa, a my 

razem z Hanią Dymiańczuk (ówczesną wicedyrektorką) dajemy radę i , co 

nas również dziwiło, mamy nawet jeszcze więcej zapału. Zawsze jednak 

starałam się w tym wszystkim nie zgubić kontaktu z młodzieżą. Starałam się 

wychwycić tych trudnych uczniów, którzy mieli ze sobą problemy 

i stwarzali problemy w szkole. Długie rozmowy, rozważania i poświęcany 

im czas zwykle owocowały sukcesem i to, co mnie uskrzydlało do dalszej 

pracy, to zwykłe słowo „dziękuję”, usłyszane od nich, gdy zupełnie 

przypadkowo się spotykamy. 

Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że powrócą znów do mnie obawy, czy 

podołam jeszcze innym, nowym obowiązkom. Gdy dyrektor Jerzy Wieczorek 

postanowił przejść na emeryturę, pojawił się problem podjęcia decyzji, czy 

stawać do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły, czy też nie? Wyrazy 

poparcia i aprobaty koleżanek i kolegów sprawiły, że postanowiłam 

przedstawić swoją kandydaturę komisji konkursowej. W pierwszych dniach 

dyrektorowania nie czułam się zbyt pewnie. Miałam wrażenie, jakby 

wszystko toczyło się obok mnie i niezależnie ode mnie. To uczucie nie 

towarzyszyło mi zbyt długo. Wkrótce okazało się, że czas od 8 – 15 nie 

wystarcza nie tylko na bieżące kontakty ze współpracownikami, ale także 

na pracę administracyjną. Wiele dokumentów , aby załatwić terminowo, 

trzeba zabrać do domu i tam je przejrzeć, opracować, przemyśleć decyzję. 

Wkraczająca reforma edukacji przysparzała dodatkowej pracy 

i obowiązków. Miałam jednak szczęście, dokonując doboru swoich 

najbliższych współpracowników: koleżanki Anika Kramza, Lucyna Tomal, 

Elwira Lis – Prugar  (wicedyrektorki) oraz Jolanta Karpińska (kierownik 

szkolenia praktycznego) nie liczyły czasu i z zaangażowaniem 

i poświęceniem towarzyszyły mi we wszystkich pracach. Na ich fachowość 

i życzliwość zawsze mogłam liczyć. Ani się nie obejrzałam, a mijały kolejne 

lata mojej pracy na tym stanowisku.  Lata trudnej i wytężonej pracy, ale 
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gdy oglądam się wstecz, to mam świadomość, że bardzo 

satysfakcjonującej. W szkole  zawsze panowała życzliwa atmosfera 

sprzyjająca rozwojowi, sprawiająca, że nasz wizerunek był  pozytywnie 

postrzegany przez środowisko lokalne. Dobra współpraca kierownictwa 

szkoły z Radą Pedagogiczną owocowała wciąż nowymi sukcesami naszych 

uczniów. Wszelkie nasze działania podejmowane były dla ich dobra, 

dlatego cieszą nas ich osiągnięcia. Oby tak dalej! 
 

mgr inż. Katarzyna Nieć 

dyrektor szkoły od roku 2007 – do dnia dzisiejszego 
 

 
 

Życie jest pełne niespodzianek. Kiedy w 1998 roku odbywałam praktyki 

pedagogiczne w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych 

w Wałbrzychu, jeszcze wtedy nie przypuszczałam, że zasiedzę się w tym 

miejscu tak długo. A już na pewno nie zakładałam, że będę miała 

możliwość tworzyć jego historię. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. 

Jako świeżo upieczona absolwentka Politechniki Wrocławskiej – wydziału 

Informatyki i Zarządzania – byłam gotowa na rozpoczęcie swojej pierwszej 

pracy. Dyrektor Jerzy Wieczorek zaproponował mi etat nauczyciela 

informatyki i techniki biurowej. Wobec tego z dniem 1 września 1998 roku 

zostałam nauczycielem, wtedy jeszcze Zespołu Szkół Ekonomiczno – 

Gastronomicznych w Wałbrzychu. W roku 2002 szkoła zmieniła nazwę na 
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Zespół Szkół Nr 7, a w roku 2005 zmieniła siedzibę na u. Kłodzką 29. 

Razem ze zmianą siedziby zmieniła się moja funkcja w szkole. W roku 

szkolnym 2005/2006 Pani dyrektor Halina Jakubowska - Stramka 

powierzyła mi stanowisko wicedyrektora szkoły, a w kolejnym roku 

stanowisko kierownika szkolenia praktycznego. Ostatecznie w roku 2007, w 

związku z jej przejściem na emeryturę  zaproponowała, abym przystąpiła 

do konkursu na dyrektora szkoły.  Wierzyła we mnie, widziała we mnie 

drzemiący potencjał, a ja wtedy absolutnie nie wiedziałam, na co się 

decyduję. Owszem, znałam doskonale zadania, jakim musi sprostać 

nauczyciel, wicedyrektor, kierownik szkolenia praktycznego, ale rola 

dyrektora szkoły to jednak coś więcej niż praca, to przede wszystkim 

osobowość. Moi poprzednicy to wyjątkowe osobowości, które całym sobą 

współtworzyły szkołę, z wielkim zaangażowaniem wpływały na jej 

dzisiejszy kształt. Na mojej drodze stanęli wyjątkowi ludzie, warto 

wymienić chociażby: Anikę Kramzę, Elwirę Lis – Prugar, Agnieszkę Farę – 

Obiegło, Sylwię Szarek – Kostiuczuk, Alicję Posiłek, Alinę Wróblewską. 

Czuje się zaszczycona, że to właśnie mnie przypadł zaszczyt organizacji 

tego święta. Jubileusz szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione 

-  zawsze pozostaną w pamięci, a dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje je 

ponownie. Trudno bowiem być obojętnym wobec miejsca, w którym 

zostawiło się część życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal 

lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość 

z teraźniejszością. Ten dzień to czas przywoływania w pamięci koleżanek, 

kolegów i nauczycieli. To także czas wzruszeń i refleksji nad mijającym 

czasem. Dla mnie zawsze najważniejszy był i jest uczeń. Jego rozwój 

intelektualny i bezpieczeństwo. Dbałam o to, by kadrę pedagogiczną 

stanowili nauczyciele o wysokich kwalifikacjach, aby uczniowie byli 

otoczeni właściwą opieką pedagogiczną i psychologiczną, mieli możliwość 

skorzystania z pomocy doradcy zawodowego i kształcenia się 

w nowoczesnych pracowniach. Wychowankowie szkoły, którzy opuścili 

i nadal opuszczają nasze mury – niejednokrotnie napawali mnie dumą 

i poczuciem, że choć w maleńkiej części mam w ich sukcesach swój udział. 

Zależało mi, aby szkoła była szkołą na miarę XXI wieku, promującą 

zdrowie, dla ludzi przedsiębiorczych .Podsumowując mój 20 - letni staż 

pracy, w tym 10  – letni w zarządzanie szacowną Jubilatką, gorąco wierzę, 

że: Klucz do sukcesu jest jeden – Zespół Szkół Nr 7. 
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Franciszek Czarnecki 

nauczyciel matematyki 

wspomnienia z 45 – lecia szkoły 

Czas zaciera wiele szczegółów z naszego życia. Nie zawsze pamiętamy 

sprawy istotne. Byłem nauczycielem w szkole podstawowej i jednocześnie 

studiowałem zaocznie matematykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej 

w Opolu. Skończyłem trzeci rok i chciałem się przenieść ze szkoły 

w Chwaliszowie do szkoły w Starych Bogaczowicach. Sprawa niby prosta, 

ale ślimaczyła się. Jechałem na ostatnią rozmowę z inspektorem 

i w kupionej „Trybunie Wałbrzyskiej” przeczytałem ogłoszenie, że 

w Technikum Ekonomicznym potrzebują nauczyciela matematyki i fizyki. 

Udałem się wprost na Sobięcin. Bardzo serdecznie przyjął mnie dyrektor 

Centkiewicz, wyraził również chęć zatrudnienia mnie, pod warunkiem, że 

uzyskam przeniesienie. Nie była to sprawa tak łatwa, jak mogłoby się 

wydawać, jednak mnie się poszczęściło, inspektor, który miał wyrazić 

zgodę na moje odejście, chwilę się zastanawiał i w końcu stwierdził: 

„sporo zainwestowaliśmy w pana, ale nie będę robił żadnych trudności".” 

Zgodził się. Tak stałem się nauczycielem w Technikum Ekonomicznym 

i Zasadniczej Szkole Handlowej. Był to sierpień 1966r. Stworzono mi dobre 

warunki. Przez rok nie miałem wychowawstwa, jeden dzień wolny. Byłem 

jedną z czterech osób, które rozpoczynały pracę w tym roku szkolnym.                                

W przydziale godzin miałem 12 godzin matematyki i tyleż samo fizyki. 

Fizyki uczyłem w ZSH. Koleżanki i koledzy przyjęli mnie serdecznie, 

urzędowo „opiekowała” się mną P. Mokrzycka. W sprawy nie tylko szkolne 

wtajemniczyły panie śp. Bożena Kędzior i Maria Segal. 

Pierwsze wychowawstwo otrzymałem rok później. Moimi wychowankami 

byli uczniowie klasy I ZSH. Klasa była bardzo dobra, wybrano ją z około 

300 kandydatów. W 1968 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora 

szkoły. Został nim p. M. Gnacy. Ja w tym roku ukończyłem studia 

i dostałem następne wychowawstwo, tym razem w klasie Liceum 

Ekonomicznego – III b, po pani Elżbiecie Mroczek. Była to moja najlepsza 

klasa. Liczyła 38 uczniów, wśród nich tylko czterech chłopców : Czesiek 

Baszczyński, Lesław Łysiak, Bronek Piejko i Krzysiek Werdak. 

Przewodniczącą samorządu klasowego była Grażynka Szczepaniak, bardzo 

dobra polonistka, a przy tym sprawnie wszystko potrafiła zorganizować. 

W klasie istniał zespół artystyczny prowadzony przez Lesława. Każde 
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zebranie rodziców uświetniał zespół występami. Klasa była bardzo zżyta 

i bardzo dobrze funkcjonowała pomoc koleżeńska. Tylko jedna osoba z tej 

klasy nie zdała matury. Większość z nich ukończyła studia . Do tej pory 

dwie osoby utrzymują ze mną kontakt. Potem były wychowawstwa w 

innych klasach, z niektórymi wyjeżdżałem na OHP do pracy w czasie 

wakacji. Pracę wykonywaliśmy trudną, często mieszkaliśmy w złych 

warunkach. Właśnie na OHP w Warszawie zastał nas sierpień 1980. W tym 

miejscu sama już snuje się opowieść o powstaniu „Solidarności” w naszej 

szkole. Wszystko zaczęło się od tego, że zadzwonił do mnie mój kuzyn, który 

wówczas pracował w I LO. Prosił mnie o przekazanie informacji w szkole, 

że w Klubie NOT-u kopalni „Thorez” będzie zebranie nauczycieli w 

sprawie założenia związku „Solidarność”. Korzystając z okazji zebrania 

Rady Pedagogicznej, informację przekazałem. Sam nie miałem zamiaru 

tam iść. Namówił mnie syn, wówczas student. Na zebranie z naszej szkoły 

przyszedłem ja i sekretarz POP, uczestnicząc w obradach, dowiedziałem 

się, jak założyć związek, następnie miałem w szkole możliwość 

wprowadzenia swojej wiedzy w czyn. Wziąłem odpowiednią listę 

i wpisałem się jako pierwszy, potem zostawiłem ją w pokoju 

nauczycielskim. Przez trzy dni na liście przybyło niewiele nazwisk, potem 

nagle wpisali się prawie wszyscy. Wobec tego zorganizowałem pierwsze 

zebranie, przewodniczącą związku została p. B. Komarnicka.  

W 1987 r. postanowiłem przejść na emeryturę, pracy nie przerwałem.                   

W tym roku kończę 47 rok pracy. Z perspektywy lat wydaje mi się, że dzisiaj 

pracuje się trudniej. Młodzież jest trudniejsza. Może sytuacja poprawi się, 

jak wykształcenie będzie się cenić. 
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mgr Józefa Surowska 

nauczyciel j. polskiego 

wspomnienia z 45-lecia szkoły 
 

To był rok 1957. Po obronie pracy magisterskiej na Uniwersytecie 

Wrocławskim otrzymałam skierowanie do pracy, które natychmiast 

złożyłam w Wydziale Oświaty i pojechałam do pracy w Zagórzu Śląskim. 

Tam zawiadomiono mnie, że ktoś mnie szuka (nauczycielki języka 

polskiego) z nowo otwierającej się szkoły Technikum Ekonomicznego – 

była to pani Józefa Głowacka. Natychmiast skontaktowałam się 

z placówką, która była i nie była. Mieściła się w części budynku szkoły nr 5 

przy ul. Szkolnej w dzielnicy Podgórze. Urządzaliśmy klasy, dosłownie, 

ustawialiśmy, znosiliśmy krzesła, stoliki, zbieraliśmy z podłogi 

przywiezione nie wiadomo skąd książki (początek biblioteki), no i nastąpił 

nabór młodzieży do pierwszych klas. Była to jedna klasa pięcioletniego 

technikum, jedna zasadnicza handlowa, dwie klasy krawieckie i dwie 

gospodarcze. Pierwszym dyrektorem był prawnik pan Marian Głowacki, 

ale autentycznym organizatorem, animatorem była jego żona pani Józefa 

Głowacka, doświadczona nauczycielka. 

Ja zostałam opiekunem I klasy technikum, która liczyła 49! uczniów. Listę 

(pamiętam) otwierali Romualda Antoniak, Michał Błanko, Olga Burdek, 

a zamykała Janina Zychowicz. Pamiętam ich doskonale, mam ich 

dosłownie pod powiekami. Byli w różnym wieku, część przyszła z innych 

szkół średnich. Byli skromni i poważni, a jednocześnie pełni fantazji, były 

oczywiście rogate dusz, ale po latach (chociaż nazwiska pamiętam) 

wszystko wydaje mi się dziecinadą, śmieszne, nieistotne. 

Tak zróżnicowana w swojej specjalizacji szkoła miała barwne (młode) 

grono pedagogiczne. Do pierwszych należeli Helena Żabnieńska, Marian 

Kulak, Ludwika Walczyk, Eugenia Leszczyńska czy Wiesława Łazarkiewicz. 

Część grona dochodziła z innych szkół, dopiero z czasem mieliśmy pełny 

zespół etatowych nauczycieli. Nowa szkoła, nowy zespół musiał usilnie 

pracować od początku (praktycznie nie mieliśmy doświadczenia) nad 

stworzeniem efektywnego kolektywu, który porwałby młodzież do pracy. Na 

pewno temu służyło przeniesienie się do innej siedziby, innej dzielnicy 

(Sobięcin) dotychczasowej placówki. Wszyscy – nauczyciele i młodzież –

brali udział w przeprowadzce, wybierali sobie klasy, urządzali – byliśmy 
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u siebie i to było optymistyczne. Tworzeniu, cementowaniu kolektywu 

przyczynił się na pewno zastępca dyrektora pan Zbigniew Centkiewicz, 

późniejszy dyrektor szkoły, który wiedział, że siła grupy w skutecznym 

działaniu jest bezcenna. Z jego inicjatywy zaczęliśmy obchodzić uroczyście 

imieniny (do dziś widzę piękna zastawę, srebrne łyżeczki przynoszone z 

domu) kolegów. Otworzyliśmy uroczyście Klub Nauczyciela (sala obok 

pokoju nauczycielskiego), gdzie graliśmy w brydża. Pamiętam pana 

Tadeusza Kormana, który utrzymywał, że gra jak romantyk (licytował trzy 

bez atu, nie zaglądając do kart). Były tam spotkania towarzyskie, konkursy 

na dania przygotowywane w domu, były nawet konkursy na dowcipy! 

Jeden z takich konkursów wygrała (poważna na co dzień) Irena 

Tumidalska i jeżeli się nie mylę, mówiła o góralu. 

Z inspiracji dyrektora, mimo zapracowania obowiązków domowych, 

organizowaliśmy bale. Były to czasy siermiężne, sami zatem 

przygotowywaliśmy bufet, dekoracje. Zabawy były spontaniczne, ale 

obecność prawie obowiązkowa! Bawiliśmy się w Klubie Handlowca, 

w Górniczym Domu Kultury i innych miejscach. Te i inne formy spotkań 

poza pracą, zbliżały nas, zmniejszały dystans. To może wydawać się 

śmieszne, ale lubiliśmy nie tylko miejsce pracy, naszych uczniów, ale 

własne towarzystwo. Organizowaliśmy również liczne wycieczki naukowe, 

krajoznawcze, towarzyskie. Wyjazdom sprzyjały wolne dni przeznaczane na 

szkolenia. Dyrektor bowiem dbał o poziom podległego mu grona. 

Co wspominać? Szkoła z czasem usiłowała odpowiedzieć 

zapotrzebowaniom środowiska i rozrosła się praktycznie w moloch, można 

z niej byłoby wydzielić co najmniej trzy, a może i cztery szkoły. Nauczyciele 

pracowali od 8 – 21 , a także w niedziele. Często po 13 lekcji dziennie. 

I tak romantyczna atmosfera odchodziła. Zmęczeni, zalatani między 

budynkami nie wszyscy nawet znaliśmy się osobiście. Ale przecież 

w cisnących się wspomnieniach należy wynaleźć to, co ciekawe, szokujące, 

barwne. I tak np. mobilizowaliśmy się do utraty sił (dosłownie) przy 

organizowaniu olimpiad lub konkursów Disce puer. Jacy byliśmy dumni 

z naszych laureatów, np. Ewy Tubek czy Kazia Perechudy. Prowadziliśmy 

ze świadomością misji naszych podopiecznych na comiesięczne koncerty 

muzyczne czy do teatru. 

Niektóre zwyczaje, które wypracowała sobie szkoła (komuś spoza tamtej 

epoki) mogą wydawać się śmieszne, jak np. wielogodzinne konferencje 

przeciągające się do północy. Pamiętam, jak na jednej z takich 
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„nasiadówek” głosowaliśmy, czy obradujemy dalej, czy przenosimy na 

inny dzień. Nie zapomnę, jak głęboką nocą wracałyśmy pieszo do domu 

z Bożeną Kędzior. A ile namiętności wyzwalała dyscyplina jednolitych 

strojów (np. długości spódniczek). Co tu dużo mówić, dyrektor Centkiewicz 

wprowadził obowiązek galowych ubrań dla nauczycieli! Na maturę tylko w 

czarnym kolorze. Sama kiedyś zostałam ukarana koniecznością zmiany 

stroju, odesłana do domu, bo przyszłam w białym kostiumie (egzamin 

rozpoczął się później). Czymś wyjątkowym na pewno była pieśń szkoły, 

której opiekunowie mieli obowiązek nauczyć już w pierwszych klasach i tę 

pieśń śpiewano na apelach i uroczystościach. Tekst napisała pani Irena 

Luty, a muzykę pan Guran. W dobie dyskotek nie do wyobrażenia były 

studniówki do godziny 22, w ciemnych spódnicach i białych bluzkach. Nie 

pamiętam już do którego roku trwał ten obyczaj, ale na pewno długo! 

Wspomnienia są zawsze selektywne i subiektywne. Dlatego też przywołam 

niektórych ludzi. Np. wcześniej cytowany już pan Tadeusz Korman 

(absolwent Uniwersytetu Lwowskiego), który był człowiekiem duszą – 

aniołem. Wyjątkowo życzliwy wobec uczniów. Pamiętam Irenę Luty, 

uśmiechniętą, zawsze elegancką damę, która miała talent przechodzenia po 

imieniu z młodymi. Samotna i chora oddana szkole bez reszty. Jej talent 

plastyczny uzewnętrzniał się w dekoracji szkoły. W tak dużym zbiorowisku 

ludzkim musiały być oryginały, jak Sewer Biliński, Stanisław Kucharski 

i wielu innych. 

Nasza szkoła, moja szkoła trwa do dzisiaj. Nie tak dawno uczyłam jeszcze, 

stąd wiem, że jest to już inna szkoła. Nie tylko dlatego, że panuje luz, 

piękne stroje, uczniowie są bardziej dojrzali. Jest inna, bo to znak czasu. 

Nie do pomyślenia jest, aby za notoryczne palenie papierosów w 2002 roku 

usunąć ucznia ze szkoły. A tak było. Ze smutkiem o tym myślę, jak 

głosowaliśmy w latach 60 – tych za taką decyzją. Często obecnie mamy 

uczennice – matki. W latach 50 – tych, 60 – tych odchodziły ze szkoły. 

A więc myślę obecnie szkoła jest bardziej humanitarna. 
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Dominik Chrapek  
absolwent z roku 1999, technik hotelarstwa 

 

Mój zawód wybrałem, gdy miałem 6 lat. Pierwsza wizyta w Warszawie, 

pobyt w hotelu Forum (obecnie Novotel Warszawa Centrum), pokój na 26 

piętrze. I wtedy klamka zapadła. Powiedziałem, że chcę pracować w hotelu 

i być Dyrektorem takiego obiektu. Kiedy więc przyszło do wyboru szkoły 

średniej, w zasadzie nie musiałem się długo zastanawiać. Zespół Szkół 

Ekonomiczno – Gastronomicznych konkurował jedynie z hotelarską szkołą 

w Jeleniej Górze. Wybór padł jednak na placówkę w rodzinnym mieście. 

Samo wspomnienie szkoły, muszę przyznać, jest dość mgliste. Wiele się 

wydarzyło od tamtej pory. Ogólnie wspominam ten czas jako dobry 

i udany. Poznałem ciekawych ludzi, zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Ze 

szczególnym sentymentem wspominam kilka osób, w tym między innymi 

Panią Bernardę Komarnicką – naszą wychowawczynię. Po upływie prawie 

20 lat, myślę, że obecnie moglibyśmy się bardzo polubić i byłaby to 

ciekawa znajomość. To, za co szkole jestem najbardziej wdzięczny, to 

wykształcenie umiejętności logicznego myślenia oraz wspieranie tego, że 

jest się aktywnym i pomysłowym. 

Przez kilka lat pełniłem funkcję Przewodniczącego Szkoły oraz 

Przewodniczącego Szkolnego Klubu Europejskiego. Fakt, że te inicjatywy 

cieszyły się wsparciem Dyrekcji ZSEG, ze szczególnym uwzględnieniem 

poparcia Dyrektor Haliny Jakubowskiej - Stramki, bardzo mocno zaważył 

na moim życiu prywatnym i zawodowym. Na pewno również dzięki temu 

nie miałem później obaw, aby podejmować nieraz bardzo odważne 

inicjatywy w życiu zawodowym. To był decydujący faktor w rozwoju 

kariery zawodowej. Zaraz po ukończeniu szkoły trafiłem na krótką chwilę 

do Hotelu Gromada Dom Chłopa (obecnie Gromada Centrum) 

w Warszawie. Było to ostatnie miejsce moich szkolnych praktyk 

zawodowych. Tam rozpoczęła się moja kariera recepcjonisty. Po kilku 

tygodniach postanowiłem jednak skorzystać z oferty Sheraton Warsaw 

Hotel & Towers i przeniosłem się tam na stanowisko Kamerdynera na 
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piętrze Towers. To właśnie tam miałem możliwość z bliska obejrzeć i brać 

udział w przygotowaniach i obsłudze gości z najwyższej półki VIP na 

świecie. Między innymi w przygotowaniach do konferencji organizowanej 

przez ówczesną Pierwszą Damę Jolantę Kwaśniewską, na którą zaprosiła 

cztery królowe i trzynaście pierwszych dam. Myślę, że spotkania z Królową 

Jordanii czy Królową Hiszpanii na zawsze zostaną w mojej pamięci. 

Z Panią Jolantą Kwaśniewską miałem okazję kilka razy spotkać się 

zawodowo również później i udało nam się nawet powspominać tę 

konferencję.  

Po hotelu Sheraton przyszedł czas na Hotel Ibis Warszawa Centrum – 

pierwszy hotel tej sieci w Polsce i pierwsze w mojej karierze otwarcie 

hotelu. Okazało się to również znaczącym elementem w dalszej drodze 

zawodowej. Pracę zaczynałem w połowie marca 2000 roku na stanowisku 

recepcjonisty, by pierwszego kwietnia zostać Zastępcą Kierownika 

Recepcji bez kierownika w składzie. Przygotowanie recepcji do otwarcia 

hotelu powierzono właśnie mi ze względu na decyzyjność, łatwe 

podejmowanie inicjatywy na każdym kroku i pewność siebie, jaką 

wykształciła we mnie między innymi właśnie szkoła. Poza tym przydały się 

wszystkie wiadomości zdobyte w szkole i w czasie praktyk. Po dwóch 

latach pracy dla firmy Accor przyszedł czas na następny krok, tym razem w 

stronę gastronomii poza hotelowej. Kolejne dwa lata spędziłem na 

zarządzaniu warszawskimi klubami nocnymi. Rok 2004 to powrót do 

hotelarstwa i praca początkowo Koordynatora Działu Konferencji 

i Bankietów w nowo otwieranym, po kilkuletnim remoncie, hotelu Polonia 

Palace w Warszawie. Kolejnych sześć lat spędzonych w tym hotelu było 

intensywnym czasem mojego rozwoju. Kilkakrotnie awansowany żegnałem 

się z Polonią Palace jako Zastępca Kierownika Gastronomii, 

odpowiedzialny za operację gastronomiczną i sprzedaż konferencji 

i bankietów. Kolejny ważny krok to Grand Hotel Rzeszów i stanowisko 

najpierw Kierownika Gastronomii, a następnie Specjalisty ds. Sprzedaży 

i Marketingu. W 2013 roku przeprowadziłem się do Łodzi i tworzyłem od 

podstaw nowy, duży projekt jakim jest DoubleTree by Hilton Łódź. Obecnie 



 Zespół Szkół Nr 7  im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu 

- 74 - 

jeden z największych hoteli konferencyjno - eventowych w Polsce. 

Unikatowy projekt, który powstał na terenie dawnej Wytwórni Filmów 

Fabularnych – 200 pokoi i prawie 5000 metrów kwadratowych 

powierzchni eventowej, w tym dawne hale produkcyjne WFF. Początkowo 

powierzono mi stanowisko Kierownika Gastronomii, by po roku 

awansować mnie na Dyrektora Gastronomii, a to w związku 

z dynamicznym rozwojem obiektu i ogromem zadań, jaki stanął przed moim 

działem. Rok 2017 to kolejny awans i zmiana stanowiska na Dyrektora 

Wykonawczego Gastronomii, a co za tym idzie rozszerzenie zadań 

i odpowiedzialności.  

Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom 

dawnego Zespołu Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych w Wałbrzychu. 

Każda z tych osób miała przez kilka lat wpływ na mój rozwój, a co za tym 

idzie na rozwój kariery zawodowej i osobistej. Dziękuję.” 

 

Sylwia  Szarek – Kostiuczuk 

absolwentka z roku 1996, technik ekonomista 
 

Szkoła kojarzy mi się z nauczycielami, którzy starali się rozwijać nasze 

pasje i zainteresowania. Bardzo dobrze wspominam praktyki zawodowe, 

dzięki którym zdobyłam wiedzę i umiejętności, które pozwoliły mi na 

szybkie znalezienie pracy. W mojej klasie nigdy nie było zwykłego dnia, 

ciągle coś się działo. Bardzo ważnym wydarzeniem było przygotowania do 

studniówki. Moja klasa odpowiedzialna była za ozdobienie sali 

i przygotowanie programu artystycznego. Wraz z koleżankami z klasy, aby 

wyglądać wytwornie, starałyśmy się ze starych kreacji babć i mam 

stworzyć kreację godną balu studniówkowego. Sala lekcyjna, której nasza 

klasa była opiekunem, na tydzień zamieniła się w pracownię krawiecką. 

Życie towarzyskie w szkole  odbywało się w sklepiku szkolnym. Żeby usiąść 

podczas przerwy, trzeba było wystartować od razu po dzwonku,  ilość 

krzeseł ograniczała się do dwóch. Do dzisiaj pamiętam  smak oranżady 

w woreczku, szczególnie o smaku truskawki, która była hitem w naszej 
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szkole. Lata spędzone w szkole były na tyle piękne, że od 15 lat pracuję 

w niej i odpowiadam za zapewnienie uczniom atrakcyjnych praktyk i staży. 

 

Leszek Lichota 
absolwent z roku 1996, technik hotelarstwa 

 

Kierunek hotelarski w „Ekonomiku” był na początku lat 90 - tych 

absolutnym novum. Idealne miejsce dla poszukującej nowych wrażeń 

młodzieży. Nie wiedzieliśmy, co nas czeka, ale była to  alternatywa dla 

tradycyjnych wałbrzyskich kierunków. Świetna baza językowa, z której do 

dziś korzystam. Ale przede wszystkim atrakcyjne wydawały się coroczne 

tzw.  miesięczne praktyki w hotelach w całej Polsce ! Cały miesiąc bez 

kartkówek , podręczników i nauczycieli. 

To były pierwsze chwile samodzielności i wolności. Z daleka od szkoły 

i domu w gronie najlepszych kumpli. Wakacyjna atmosfera w środku roku 

szkolnego ! I za te możliwość będę czuł dozgonną wdzięczność. 

 

Michał Czerwiński 

absolwent z roku 1999, technik kucharz 
 

Moja przygoda z gotowaniem zaczęła się już w wieku 4 lat, kiedy pomimo 

zakazów rodziców postanowiłem obrać ziemniaki,  skończyło się to 

tragicznie dla mojego palca, na szczęście mam ich ciągle dziesięć. 

Gotowaniem interesowałem się więc od zawsze, w wieku 6 lat już sam 

potrafiłem sobie przyrządzić śniadanie i kolacje, później zacząłem gotować 

swoje pierwsze dania na ciepło. Wybór szkoły nie był przypadkowy, 

a raczej przemyślany i ściśle związany z moimi zainteresowaniami 

i późniejszą pasją. Moje lata szkolne były dość szalone, na szczęście na 

swojej drodze spotkałem wspaniałe nauczycielki Panią Lucynę Tomal 

i Panią Elżbietę Siniawską - wychowawczyni i polonistka. Zawsze służyły 

radą i pomocą, a tej pomocy potrzebowałem w tamtym czasie jak nikt inny. 

Mój niepokorny charakter nieraz zaprowadziłby mnie na skraj upadku, 

nawet  po skończonej edukacji podawały mi pomocną dłoń. Szkoła 
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nauczyła mnie szacunku do drugiego człowieka, pozwoliła realizować 

swoje pasje, wyposażyła w umiejętność dążenia do celu, przedsiębiorczość 

i siłę w pokonywaniu trudności. A tych w życiu nie brakuje. Realizowałem 

swoje pasje kulinarne w restauracjach  w Wałbrzychu, m.in. w Restauracji 

Brama, którą reprezentowałem w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarna 

Gala, w kategorii Profesjonaliści zdobyłem II miejsce - był to rok 2006. 

Potem pracowałem w restauracjach w Wielkiej Brytanii , przechodząc 

przez wszystkie szczeble zawodowe. Przez krótki czas prowadziłem tam 

własną małą restaurację. Wciąż realizuję swoje marzenia dzięki 

umiejętnościom  przystosowywania się do ciągle przyspieszających  zmian 

na świecie. Szkoła nauczyła mnie otwartości, dlatego poszukuję innowacji 

i staram się być kreatywnym. Obecnie mieszkam wraz z rodziną na Malcie, 

gdzie prowadzimy z żoną rodzinny biznes (bliski  gastronomii), jestem 

szczęśliwym ojcem trójki dzieci. Mocno angażuję się w działania Polonii 

i czekam na uczniów z dawnego „Ekonomika”, którzy zawitają na Maltę 

w ramach praktyk. Pozdrawiam i życzę sukcesów i porażek, bo z nich też 

warto się uczyć. 

 

Robert Karpowicz 

absolwent z roku 2002, technik handlowiec 

 

„Ekonomik” w mojej głowie był przez całą ósmą klasę podstawówki. 

Myślałem wtedy: marketing, ekonomia, handel międzynarodowy – to jest 

przyszłość, tu jest szansa. Dość szybko okazało się, że „handlowiec” mija 

się z moimi zainteresowaniami i pasjami, ale nie zamieniłbym swojego 

wyboru za żadne skarby. Do dziś wspominam nauczycieli, którzy odkryli 

we mnie te inne zainteresowania i pozwalali mi je rozwijać. Przyjaciół na 

lata, których łączyła walka o dobre oceny i klimat szkoły. Tu wszyscy się 

znaliśmy i wzajemnie wspieraliśmy. Sentyment, wspomnienia i nostalgia. 

Wróciłbym.  
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Obecni pracownicy szkoły 

 

Pion kierowniczy 

Katarzyna Nieć – dyrektor szkoły 

Agnieszka Fara – Obiegło – wicedyrektor szkoły 

Sylwia Szarek – Kostiuczuk – kierownik szkolenia praktycznego 

Danuta Zakrzewska – pedagog szkolny 

Elżbieta Siniawska – bibliotekarz 

 

Pracownicy administracji szkoły:
Elżbieta Malaczyńska  

Alicja Posiłek  

Alina Wróblewska

 

Pracownicy obsługi szkoły:
Krystyna Breyer 

Krystyna Guściora 

Małgorzata Mateusiak 

Wiesław Wróblewski

 

Nauczyciele: 
Piotr Baraniecki 

Anna Buczniewska 

Iwona Ciszewska 

Grażyna Czernik 

Mirosław Doboszyński 

Agata Gałek 

Jakub Górski 

Celina Klebańska 

Rajmund Królik 

Katarzyna Kubiak 

Teresa Lepka 

Dominika Lipiec 

Izabela Mitręga – Łaszewska 

Małgorzata Mazur – Korczyńska 

Agata Mocarska 

Beata Myjak 

Celina Naworska 

Marek Niemiec 

Agnieszka Nowak 

Marcin Nowak 

Agata Olszewska 

Joanna Pałczyńska 

Marta Papiernik 

Luiza Przesłańska 

Monika Rakoczy  

Grażyna Staniszewska 

Robert Strzeszewski 

Iwona Szydłowska 

Zdzisława Walkowska 

Lidia Wasilewicz 

Andrzej Wawrzyniak 

Danuta Witrykus 

Katarzyna Zięba 

Irena Żyżyńska
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Dawni pracownicy szkoły w kolejności 

alfabetycznej: 

A
Adamczyk Mariola 

Adamus Helena 

Adamus Mieczysław 

Agacka Dorota 

AlbinowskaMonika 

Alchimowicz Radosława 

Alter Frida 

Andrychowska Jadwiga 

Andrzejczak Sylwester 

Andrzejczak Helena 

Andrzejczyk Teresa 

Andrzejewska Agnieszka 

Ankerska Iwona 

Ankiewicz Zofia 

Antczak Jerzy 

Antczak Jan 

Antoniewicz Izabela 

Antoniuk-Jeziurska Lilianna 

Apanel Janina 

Apanel Edward 

Arabudzka Bożena

B
Babiarz Tadeusz 

Bacławski Ignacy 

Bakalarz Stanisław 

Balcerczyk Wiesław 

Balczyk Ryszard 

Balewicz Beata 

Balijczuk Irena 

Bała Zygmunt 

Bała Michał 

Banach Katarzyna 

Baran Iwona 

Baran Irena 

Baranowska Anetta 

Bartczak Waldemar 

Bartoń Michał 

Bartosik Henryk 

Batko Ewa 

Bednarek Irena 

Bedra Wacław 

Beszterecha Jan 

Bezowski Ryszard 

Bęben Wiesława 

Białach Waldemar 

Białas Barbara 

Białek Natalia 

Bielecki Marian 

Bieliński Sewer 

Bilińska Marta 

Bilska Irena 

Bilski Andrzej 

Bloch Anna 

Bloch Maria 

Błachucińska Maria 

Błajet Maria 

Błarzków Helena 

Błaszkiewicz Agnieszka 

Błauciak Bronisław 

Bohater Tadeusz 

Borek Małgorzata 

Borkowska Krystyna 

Botwina Janusz 

Bożydaj-Jankowska Iwona 

Branicki Marian 

Broniek Grażyna 

Bryk Danuta 

Bryksa Irena 

Brzozowska Teodora 

Buczkowska Barbara 

Bukowska Władysława 

Burnat Wanda
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C
Centkiewicz Zbigniew 

Chadzijamidis  Thomas 

Chamela Waldemar 

Chełminiak Bernadetta 

Chłodziak Mirosława 

Chodaniewicz Aniela 

Chojecki Tadeusz 

Choptiany Zdzisław 

Ciechanowski Kazimierz 

Ciegieła Regina 

Cieślak Marianna 

Ciszewska Elena 

Ciupinski  Józef  

Cumiak Józefa 

Curkowicz Aleksander 

Czajka Stanisław 

Czapski Robert 

Czarnecki Stanisław 

Czarnecki Franciszek 

Czartoryjski Jan 

Czepanis Halina 

Czernysz Jan 

Ćwikliński Bolesław

D
Danielewicz  Jan 

Danielewicz  Jan 

Danił Danuta 

Dauerman  Edward 

Dąbrowska Lidia 

Dąbrowska Małgorzata 

Dąbrowski Alojzy 

Debich Helena 

Dec Ryszard 

Denisiewicz Mariola 

Derwich Konrad 

Dębowski Szczepan 

Dębska  Alicja 

Dłubacz Jan 

Długosz Lucyna 

Dobkowska Celina 

Dobkowski  Jerzy 

Dobrotowska Bożena 

Dobrowolski Kazimierz 

Domagała Stanisław 

Domaracka Renata 

Doskoczyńska Kazimiera 

Dowejko Violetta 

Drobiazgiewicz Aleksander 

Drozd Jolanta 

Dubiński Eugeniusz 

Dul Władysława 

Durczak Lesław 

Durczak-Ciempa Magdalena 

Dybczyńska  Janina 

Dyduch Adam 

Dylak Kazimiera 

Dymiańczuk Hanna 

Dziedzic Justyna 

Dziedziel  Wiktor 

Dzierwa Bożena 

Dzieweczyńska Irena 

Dziurzycka Maria

E
Eichorst Józef 

Eichorst Marianna 

Engel Jan 

 

F
Fećko Anna 

Fidura Małgorzata 

Figura Zofia 

Figura Danuta 

Figurska Zofia 

Figurski Marek 
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Florek Roman 

Fojt Klotylda 

Folaren Stefan 

Frankowska-Kurtaś Urszula 

Frączkowska Barbara 

Frączkowska Waleria 

Frej Zdzisława 

Frydrych Grażyna

G
Gajda Leszek 

Gałęzowska Janina 

Garus Danuta 

Gawonicz Małgorzata 

Gendera-Jankowska Elżbieta 

Giergiel Joanna 

Glinianna Kamila 

Głąb Anna 

Głąb-Sitko Sława 

Głogowski Czesław 

Głowacki Marian 

Głód Roman 

Głuszyńska Monika 

Gmyrek Aleksandra 

Gnacy Marian 

Gnyp Wanda 

Godawa Jolanta 

Godlewska Halina 

Goleń  Jan 

Golik Urszula 

Golińska Katarzyna 

Gomułkiewicz Anna 

Gorzeń Janina 

Góralska Zinajda 

Grabarczyk Roman 

Grabarczyk Roman 

Graczyk Grażyna 

Graczyk Klara 

Grądzki Roman 

Gregorczyk Jadwiga 

Grobelny Janusz 

Gromadka Wanda 

Gromadka Halina 

Gruca Anna 

Grudzińska Bożena 

Grzegorzewicz Władysława 

Grzejszczyk  Karol 

Grzelak Andrzej 

Grzesiak Jan 

Grzybek-Żóraw Katarzyna 

Grzybowska Janina 

Grzybowski Bogdan 

Gulbińska Anna 

Gulbińska Aleksandra 

Guran Tadeusz 

Guran Maria 

Gurgul Czesława 

Gusarow Mariusz 

Gutkowska Halina

H
Haczkiewicz Łucja 

Hałabura Krystyna 

Hammer Helena 

Hankus Barbara 

Hartman Adam 

Hebenstereit Helena 

Hendzlik Lilianna 

Hnatiuk Zofia 

Hole Maria

I
Iglińska Maria 

Irzyk Felicja 

Iwanicki Jan 

Izbińska Irena
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J
Jabłecka Janina 

Jackowiak Arkadiusz 

Jagielska Maria 

Jagielski Zbigniew 

Jagodzińska Karolina 

Jagodziński Jerzy 

Jakrzewska Monika 

Jakrzewski Władysław 

Jakubowska-Stramka Halina 

Janczyszyn Andrzej 

Janikowska Anna 

Jankowska Sabina 

Jarmułowska-Tyszer Zuzanna 

Jarocka Helena 

Jarocki  Andrzej 

Jaromin Aleksandra 

Jaros Ewa 

Jaros Danuta 

Jarosławska Wisława 

Jarosz Grażyna 

Jarosz Anna 

Jaroszewski Jan 

Jaroszewski Jan 

Jarząbek Bronisław 

Jasińska Pelagia 

Jaszczyk Zofia 

Jaworska Danuta 

Jaworska Renata 

Jędrzejak Ludmiła 

Joniak Stanisława 

Joniak Stanisław 

Jonowski Paweł 

Jóźwiakowska Katarzyna 

Jóźwik Ałła 

Juczewski Jan 

Junik Wiesław 

Jurek Henryk 

Jurowska Danuta

K
Kaczorowski Roman 

Kafel Małgorzata 

Kalbarczyk Barbara 

Kalicki Kazimierz 

Kamińska Eugenia 

Kamiński Bogdan 

Kamiński Aleksander 

Kamiński Stanisław 

Kamiński Edward 

Kamiński Ryszard 

Kaniewska Malwina 

Kapica Henryk 

Kapłowski Julian 

Karasiewicz Krystyna 

Karasiewicz Krystyna 

Karpińska Jolanta 

Kasprzak Ewa 

Kasprzyk Małgorzata 

Kawer Wacław 

Kądziołka Tomasz 

Keiper Anna 

Kepa Tadeusz 

Kessler Kazimierz 

Kędzierski Ferdynard 

Kędzior Maria 

Kiczak Marian 

Kieca Jan  

Kielan Anna 

Kiełebaj Wiesława 

Kiepura Jadwiga 

Kierat Mariola 

King Ewa 

Kipińska Luba 

Kirstein Henryk 

Kisiel-Skotnicka Mirsoława 

Klasa Regina 

Klaus Michał 

Klimas Jutta 

Klimczyk Janina 

Klimontowski Jakub 

Kloc Mieczysław 

Kluzek Ryszard 
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Kłosek Andrzej 

Kłosowicz  Halina 

Kocan Jarosław 

Kochański Kazimierz 

Kociszewska Genowefa 

Kolasa Julia 

Komarnicka Bernarda 

Komarnicka Jadwiga 

Komarnicki Michał 

Kominko Dorota 

Konarska Alicja 

Konarska Alicja 

Konieczny Józef 

Konik Andrzej 

Konopka Sabina 

Kopf Fryderyka 

Korejwo Leonard 

Korejwo Kazimierz 

Korman Tadeusz 

Korościk Ireneusz 

Korościk Zofia 

Korytowska Alina 

Kos  Marek 

Kosakowska Janina 

Kosakowska Maria 

Kosmala Henryk 

Kossewski Henryk 

Kotala Stefan 

Kotecka Stanisława 

Kowacz Alicja 

Kowal-Kwoka Ewa 

Kowalczyk Anna 

Kowalewski Jerzy 

Kowalczyk-Kokoszka Jolanta 

Kowalik-Piotrowicz Hanna 

Kowałko Janina 

Kozak Sylwia 

Kozak Barbara 

Kozak Zygmunt 

Kozera Katarzyna 

Kozicka Maria 

Kozikowski Zdzisław  

Kozioł Ryszard 

Kozłowska Krystyna 

Kramza Anika 

Krasoń Katarzyna 

Krasucka Edyta 

Kraszewski Zbigniew 

Kropidłowski Robert 

Król Wiktor 

Kruk Małgorzata 

Krupińska Weronika 

Książek  Józefa 

Kubiesa Karol 

Kubisa Maria 

Kucharczyk Elżbieta 

Kucharska Jadwiga 

Kucharski Stanisław 

Kucharzewska Ewa 

Kucner Marek 

Kucznerowicz Tadeusz 

Kucznerowicz Teresa 

Kudła Bogusława 

Kukiełczyński Roman 

Kukla Elżbieta 

Kukuła Urszula 

Kulak Marion 

Kulesza Zbigniew 

Kuniszewska Zofia 

Kupczyk Grzegorz 

Kuriata Jan 

Kurowski Władysław 

Kurtaś Łukasz 

Kurzawińska Aleksandra 

Kuźba Czesława 

Kwaśny  Grzegorz 

Kwiatkowska Małgorzata 

Kwiatkowski  Rafał 

Kwiatkowski  Wojciech

L
Lange Magdalena 

Latała  Grażyna 

Latocha Paweł 

Latocha Wanda 
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Lech  Stanisław 

Lehner Marta 

Leszczyńska Eugenia 

Leśniczuk Stanisław 

Leśniewska Iwona 

Lewandowska Janina 

Lewandowska Jadwiga 

Lewicki Ludwik 

Lewin Lew 

Lindenblat Gabriela 

Lipiński Antoni 

Lipiński Stanisław 

Lipniak Jarosław 

Lis-Prugar Elwira 

Lisińska Ewa 

Ludorowska Maria 

Ludwikowska Władysława 

Luniak Mieczysław

Ł
Łaba Ryszard 

Łaba Genowefa 

Ładowski Paweł 

Łagowski Jan 

Łakoma Janina 

Łakoma Janina 

Łaniusz Marta 

Łaniusz Wacław 

Ławoczkin Zofia 

Łazarewicz Wiesława 

Łosobik Sylwia 

Łossowski Ryszard 

Łozińska Dominika 

Łuczak Irena 

Łuczak Ryszard 

Łukasiak Stanisław 

Łysiak Lesław 

Łyszkiewicz Krystyna

M
Machnowska Krystyna 

Machowicz Ewa 

Macioszek Roman 

Macocha Marian 

Magda Dorota 

Majek  Bronisława 

Majka Zbigniew 

Majka Zenobia 

Makowska Wioletta 

Makowski Fryderyk 

Malinowska Halina 

Malinowski Franciszek 

Małecka Aleksandra 

Małoniecki Szczepan 

Małyszka Jolanta 

Mamulski Maciej 

Marciniak Stanisław 

Marcinowski Piotr 

Marczak Arkadiusz 

Marek Andrzej 

Martin Zbigniew 

Marzec Piotr 

Marzewska Małgorzata 

Maślanka Stanisław 

Mateusiak Henryka 

Matuszak Bożena 

Matyjewicz Agnieszka 

Mazur Urszula 

Mazur Zbigniew 

Mazur Krystyna 

Mażewska-Nastulak Janina 

Merchel Elżbieta 

Michalczyk Grażyna 

Mickiewicz Kazimierz 

Miedziak-Woźnicka Maria 

Mierzyńska Anita 

Mikoś  Zdzisław 

Mikuś Agnieszka 

Milewska Kazimiera 

Miller Marcin 

Miller Ryszard 

Modrzejewska Stefania 

Mojek Bronisława 

Mokrzycka Zofia 
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Monasterski Józef 

Monikowska-Florek Jadwiga 

Mowel Grażyna 

Możdżeń Stanisław 

Mroczek Elżbieta 

Mrozik Józefa 

Mrówka Józef 

Musiał Jan 

Mycan Piotr 

Mysiak  Julita

N
Nawrocki Sebastian 

Nędza Beata 

Niedziela Lucyna 

Niemczykowska Zdzisława 

Nier Erna 

Niewińska Aleksandra 

Nijakowska Edyta 

Niski Bogdan 

Nochowicz Tomasz 

Norberczak  Tomasz 

Nowacki Bernard 

Nowak Henryk 

Nowak Elżbieta 

Nowak Bronisława 

Nowak Ewa 

Nowak Zenon 

Nowogrodzka Helena 

Nowowiejski Franciszek

O
Obałka Ewa 

Oberenkowska Ewa 

Obiegło Hubert 

Obiegło Danuta 

Ochocki Waldemar 

Olearska Irena 

Olechowska Krystyna 

Olejniczak Zofia 

Olejnik Dorota 

Olesińska-Hajdasz Beata 

Olszamowski Stanisław 

Opielewicz Michał 

Organiściak Krystyna 

Orkisz Józef  

Orzechowska Barbara 

Osiecki Bogusław 

Ostojska Helena 

Ostrowska Jadwiga 

Ostrowska-Dżugała Anna 

Ostrów  Szymon 

Otłowska- Baraniecka Elżbieta 

Oziembłowski Józef

P
Pabis Ryszard 

Pacyna Aniela 

Paczkowska Krystyna 

Pałczyński Ryszard 

Patek Joanna 

Patla Alicja 

Patora Jan 

Pawlak Janina 

Pawlak Florian 

Pawlikowska Barbara 

Pawlikowski Roman 

Pawłowska Janina 

Pawłowski Edward 

Pecia Wioletta 

Peciak Beata 

Pejczar Józef 

Pełech Władysława 

Petrus Maria 

Pewiński Zbigniew 

Piasecki Zbigniew 

Piaskowska Helena 

Pielaszek Renata 

Pietruszkiewicz Karolina 

Pijanowski Ryszard 

Pilus Wiktor 

Pinias Zygmunt 
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Pińkowska Marianna 

Pińkowski Jan 

Piotrowski Włodzimierz 

Pisarska Izabela 

Pisklewicz Edmund 

Płonka Władysława 

Płontka Halina 

Płuszewska Marta 

Pochmara Ryszard 

Pochopień Danuta 

Pogorzelska Rozita 

Polańska-Błauciak Krystyna 

Polesiak Konrad 

Polkowska Lucyna 

Połoński Czesław 

Połzun Marian 

Pomykała Agnieszka 

Pośladek Janina 

Potempa Janina 

Powojewski Józef 

Prachota Krystyna 

Prajs Piotr 

Prask Maria 

Preś  Daniela 

Prędka Krystyna 

Proce Robert 

Procek Robert 

Pruski Alfred 

Przygoda Marta 

Pucelak Krystyna 

Pudełko Edmund

R
Raczko  Aleksandra 

Raczkowska  Leonarda 

Raczkowska  Aleksandra 

Radke Jerzy 

Radomski Feliks 

Rajca Mieczysław 

Rajewski Marian 

Rak Irena 

Redo Katarzyna 

Rębisz Lech 

Rodke Jerzy 

Roguski Jerzy 

Rojewski Marian 

Romaniec Józefa 

Romanowicz Monika 

Romaszko Stanisław 

Rosik Edmund 

Rosik Edwin 

Rosik  Urszula 

Roter Jadwiga 

Rubaniec Agnieszka 

Rudnicka Maria 

Rudnicki Julian 

Rudy Magdalena 

Rusak Zofia 

Rutkowski Bernard 

Rutkowski Bernard 

Rybka Magdalena 

Rychlik Ryszard 

Rydzy Marek

S
Sachanek Mirosława 

Sadowska Jagoda 

Salwa Leszek 

Samek Aneliz 

Samołyk Kazimierz 

Samulski Jerzy 

Santer Kazimierz 

Sarna Wiesława 

Sawczak Zofia 

Schukina Halyna 

Segal Maria 

Serdeczna Ryszarda 

Serdeczny  Franciszek 

Sędera Leopold 

Sidorenko Krystyna 

Sieczko  Jadwiga 

Siednienko Agnieszka 

Sieklucka Lilianna 
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Sieklucki Stanisław 

Sienkiewicz Wiesława 

Siennicka  Jadwiga 

Sieńska Małgorzata 

Sikor  Krystyna 

Simkiewicz Barbara 

Sitek Lidia 

Siuta Dariusz 

Skibicka Aneta 

Skibińska  Lucja 

Skibiszewski Zbigniew 

Skoratko Maria 

Skorecka Halina 

Skórka Ryszard 

Skupniewicz Krystyna 

Skwarek Maria 

Słaboń Marian 

Sławęcka Janina 

Słocki Tadeusz 

Słonina Zofia 

Smoczyński Franciszek 

Smolińska Danuta 

Smyk Danuta 

Sobkowska Agnieszka 

Sokołowski Ryszard 

Sokólska Maria  

Sokólska Elżbieta 

Sońko Zbigniew 

Sońko Halina 

Sopicki Leszek 

Soroko Danuta 

Sowa Józef 

Sowa Kazimiera 

Sowińska Grażyna 

Spytkowska Anna 

Spytkowski Jan 

Stachowiak-Paluch Lidia 

Staniek Danuta 

Staniszewski Krzysztof 

Starczukowski Adam 

Starościak Marianna 

Starościak Kazimierz 

Stasiaczek Jan 

Stasiaczek Bogusław 

Stasicka Halina 

Stawecka Danuta 

Stefańczyk Leszek 

Stępień Helena 

Stępień Zofia 

Stępniewska Janina 

Stępniewska Lidia 

Stępniewski Wiesław 

Stępniewski Wiesława 

Stramka Gerard 

Strojna Joanna 

Strojna Wiesława 

Strojny  Zdzisław 

Stryjniak Halina 

Styrna Marian 

Suchecki Zbigniew 

Surowska Józefa 

Szafranowski Aleksander 

Szarłat Julianna 

Szczepaniak Zbigniew 

Szczepaniak Renata 

Szczepanik Ludmiła 

Szczepanik Ludmiła 

Szczepańska  Stanisława 

Szczubełek Hanna 

Szczypek Ewa 

Szeliga Halina 

Szewczyk Kazimierz 

Szewczyk Lucyna 

Szlachta Henryka 

Szlęzak Andrzej 

Szlęzak Krystyna 

Szmuk-Śliwa Ewa 

Szostak Kazimierz 

Szpak  Leszek 

Szpejna Andrzej 

Sztajnhauzer Edward 

Szumierz Bronisław 

Szustak Zofia 

Szwaj  Rozalia 

Szwarc Bogusława 

Szylke Zenobia 

Szymanel Halina 

Szymańska Wanda 
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Szymańska Irena 

Szymańska Jadwiga 

Szymańska Ludwika 

Szymczyk Ewa 

Śnieżko Izabella 

Śpiewak Marek 

Świderska Katarzyna 

Świętojańska Jolanta

T
Tabor Ludwika 

Tadrzak Marta 

Tarasiuk Bronisław 

Tchórzewska Halina 

Tchórzewska Krystyna 

Tobis Marian 

Tokłowicz Magdalena 

Tomal Lucyna 

Tomalak Jadwiga 

Tomankiewicz Marta 

Tomaszewski Jan 

Trelińska Teresa 

Trentowska Urszula 

Trębacz Katarzyna 

Trybańska Ewa 

Trybus Janina 

Trybus Kazimierz 

Trymbyłowicz Michał 

Trzcińska Danuta 

Tumas Aleksander 

Tumidalska Irena 

Tumowska Jadwiga 

Tumowski Kazimierz 

Turek Wanda 

Turliński  Józef 

Tutaj Anna 

Tutaj Jerzy 

Tworek Antoni 

Tyczka Teresa 

Tymoczko Wacław 

Tyrka Joanna 

Tyszka Tadeusz 

Tyszka Małgorzata

U
Ukrzewska Anna Usakowska Celestyna

W
Walas Irena 

Walczak Monika 

Walczyk Ryszard  

Walencik Marcin 

Walińska Urszula 

Walkowska Małgorzata 

Waluk Zygmunt 

Waluk Irena 

Warda Czesława 

Wasiak Bronisław 

Wasiak  Irena 

Wasicka Czesława 

Wąsik Aleksander 

Wąsik  Tadeusz 

Werner Bolesław 

Weryński Kazimierz 

Wesołowska Małgorzata 

Wicka Urszula 

Widerowska Maria  

Wieczorek Jerzy 

Wieczorek Bolesław 

Wieczorek Janina 

Wierszyłło Janina 

Wieteszka Konstanty 

Wigórska Iwona 

Wilczyński Janusz 

Wilczyński Marian 

Wiliński Czesław 

Wilkowska Teresa 

Wilkowski Zbigniew 

Winiarski Jan 

Wiśniewska Krystyna 
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Wiśniewski  Krzysztof 

Witczak Jolanta 

Witczak Marian  

Witek Wacław 

Witkowska Magdalena 

Wojcieszak Wanda 

Wojczyk Andrzej 

Wojdakowski Karol 

Wojnowska Anna 

Wojtasik Józefa 

Wolf Lilla 

Wolska Janina 

Wosak Tomasz 

Woźniak Marianna 

Woźniak Wanda 

Woźniak  Zofia 

Woźnikowski Piotr 

Woźny Tadeusz 

Wójcik  Krystyna 

Wójcikiewicz Bogumiła 

Wypustek Dariusz 

Wyspiańska Małgorzata 

Wzorek Joanna

Z
Zabłocki  Jarosław 

Zabuska Urszula 

Zachariasz Władysław 

Zadrożna Mirella 

Zadrożny Paweł 

Zagrobelny Wiesław 

Zamirska Izabela 

Zarębska Helena 

Zawadzka Anna 

Zawadzki Zbigniew 

Zborowska Bożena 

Zborowski Ryszard 

Zborowski Wojciech 

Zieleń Dorota 

Zielińska Krystyna 

Zieliński Wiesław 

Ziesch Dorota 

Zięba Marianna 

Zimny Władysław 

Ziółkowski Waldemar 

Zołoteńki Marek 

Zubelewicz Henryk  

Zugaj Wincenty 

Zuzankiewicz Bronisław 

Zych Jolanta

Ż
Żabnieńska Helena 

Żabnieński Wojciech 

Żabska Elżbieta 

Żaczek Felicja 

Żak Anetta 

Żebrowski Stanisław 

Żmuda Jadwiga 

Żyła Jan 

Żywczak Jadwiga
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Fundatorzy nowego sztandaru 
 

1. Rada Rodziców z roku 2017 

2. Absolwenci z roku 2017:  

◦ klasa IV eg (Sandra Bogo, Marcin Cała, Martyna Cierpiał, 

Dominik Chmura, Jarosław Igras,  Radosław Kopeć, Kinga Kołek, 

Nikola Koss, Marta Krzysiek,  Patrycja Nowomiejska,  Damian 

Maciejewski, Adrianna Przybył, Maciej Runo, Monika Skorecka, 

Nikola Szałkowska, Sandra Szewczuk, Joanna Zyzda); 

◦ klasa IV h (Nikoletta Cieślak, Magdalena Dziedzic, Oskar 

Jagielski, Patrycja Kornacka, Dominika Lesień, Klaudia 

Mikusińska, Oliwia Owsianka, Oskar Rzemyk, Grzegorz Skup, 

Marta Szczęk, Michał Tomasik); 

◦ klasa IV u (Karolina Barcikowska, Nikola Kobylska, Monika 

Kucharska, Katarzyna Mach, Natalia Maciaszek, Natalia 

Moczadłowska, Maciej Nieć, Jacek Procajło, Agata Rybicka, 

Michał Skowronek, Alan Wilemberg, Anna Zarzycka); 

◦ klasa III k (Damian Domański, Przemysław Jarosz, Mateusz 

Mariański, Andrzej Ostrowski, Marek Pankiewicz, Mateusz 

Sobiesierski, Jessika Wawrowska, Patrycja Wojtowicz, Jarosław 

Woźniak). 

3. Pracownicy szkoły: (Piotr Baraniecki, Krystyna Breyer, Iwona 

Ciszewska, Grażyna Czernik, Mirosław Doboszyński, Agnieszka 

Fara – Obiegło, Krystyna Guściora, Ks. Jakub Górski, Celina 

Klebańska, Katarzyna Kubiak, Teresa Lepka, Dominika Lipiec, 

Elżbieta Malaczyńska,  Małgorzata Mateusiak, Małgorzata Mazur – 

Korczyńska, Beata Myjak, Agnieszka Nowak, Marcin Nowak, 

Celina Naworska, Marta Papiernik,  Alicja Posiłek, Elżbieta 

Siniawska, Robert Strzeszewski, Sylwia Szarek – Kostiuczuk, 

Iwona Szydłowska, Zdzisława Walkowska, Lidia Wasilewicz, Alina 

Wróblewska, Wiesław Wróblewski, Danuta Zakrzewska) 

4. Dyrektor Szkoły – Katarzyna Nieć 

5. Adriana, Weronika, Artur Mazurkiewicz 

6. Alicja i Krystian Andrzejewscy 
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Zespół redakcyjny pod kierownictwem Elżbiety Siniawskiej 

Opracowanie graficzne i skład komputerowy: Katarzyna Nieć  

Digitalizacja zdjęć: Izabela Łaszewska – Mitręga 

 

 

 

 

 

 

 

Publikacja powstała na podstawie kronik szkolnych, 

artykułów prasowych, zdjęć z prywatnych zbiorów, aktualnej 

dokumentacji szkolnej oraz wspomnień.  Zawiera treści z 

poprzedniego wydania monografii, spisanej przez Panią Annę 

Wojnowską w 2002 r. Za ewentualne niedopatrzenia i pomyłki 

przepraszamy. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, 

które przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji.  
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Wydano z okazji  

Jubileuszu 60 - lecia szkoły 

 i III Zjazdu Absolwentów 

14 października 2017 r. 

 

 

Fundatorem wydania publikacji jest Gmina Wałbrzych 


