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Kilka słów Dyrektora Szkoły

 Minęło 50 lat od powstania Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-
Białej, które złotymi zgłoskami wpisały się w historię edukacji naszego miasta i regionu. Trudno zli-
czyć osoby, które opuściły mury „Samochodówki”, a otrzymaną wiedzę i umiejętności wykorzystały 
do realizacji życiowych celów. Długo by trzeba było wymieniać tych, którzy swoją karierą zawodową 
i odniesionymi sukcesami wystawili Szkole piękną opinię i są jej najlepszą wizytówką.
 Na przestrzeni ostatnich 50 lat Szkoła przechodziła wiele zmian i nieraz stawała przed trud-
nymi wyzwaniami. Wszystkim udało jej się sprostać, dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkol-
nej, a także wsparciu wielu przyjaciół. Niezmienny pozostał natomiast jej charakter. Dziś Zespół 
Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących to nowoczesna, licząca się w mieście i regionie jed-
nostka oświatowa z bogatą tradycją i dobrą atmosferą. To miejsce, w którym każdy uczeń ma za-
pewnione warunki do nauki na wysokim poziomie, może tu rozwijać swoje pasje i zainteresowania. 
W końcu ZSSiO jest także miejscem, w którym uczy się szacunku do drugiego człowieka, tradycji, 
wyznawanych wartości.
 Od początku swego istnienia w szkołach ponadpodstawowych Zespołu, kształcono mło-
dzież w zawodach technicznych zgodnie z potrzebami rynku pracy. Opuszczali je wysokiej klasy spe-
cjaliści z różnych dziedzin techniki. Wielu z nich zajmuje wysokie stanowiska zarówno w przemyśle, 
biznesie, nauce, a także innych obszarach życia społeczno-gospodarczego. Obecnie w szkołach po-
nadpodstawowych młodzież kształci się w 10 zawodach związanych z branżą samochodową, me-
chaniczną, transportową, spedycyjną, logistyczną, automatyki i robotyki. W szkole podstawowej,  
a także w szkołach ponadpodstawowych Zespołu realizowanych jest wiele projektów i innowacji pe-
dagogicznych, często we współpracy z naszymi partnerami, których obecnie jest ponad 70. Ucznio-
wie, biorąc udział w projektach i innowacjach pedagogicznych, nabywają wiele cennych kompeten-
cji i kwalifikacji, które znacząco zwiększają ich szanse przyjęcia do wymarzonej szkoły w kolejnym 
etapie edukacyjnym, a także mają kluczowe znaczenie w ich dalszym rozwoju zawodowym.
 Jubileusz Szkoły jest świętem wszystkich tych, którzy tworzyli historię szkoły, dbali o jej tra-
dycję, odpowiadali za jej rozwój i odnoszone sukcesy, a także wychowywali kolejne pokolenia mło-
dych ludzi, kształtując w nich właściwe postawy i wartości. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do rozwoju naszej Szkoły, w szerokim tego słowa znaczeniu, serdecznie dziękuję!
 Najlepszymi życzeniami obejmuję także przyszłość, w której jestem pewien, że nie zabrak-
nie kolejnych wspaniałych jubileuszy, sukcesów i powodów do dumy. Jestem przekonany, że tak jak 
kiedyś, teraz, tak i w przyszłości, bielska „Samochodówka” będzie Szkołą rozbudzającą i wzmacnia-
jącą chęć uczenia się oraz zdobywania nowych doświadczeń, uczącą wrażliwości, otwartości i kul-
tury, a także kształtującą właściwe postawy oraz przygotowującą młodych ludzi do życia w rodzinie  
i społeczeństwie.

Dyrektor ZSSiO 
Janusz Berek
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Historia Szkoły

Szkoła Zakładowa FSM
 Dziś, kiedy mówimy o Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących, myślimy – 
ul. Filarowa. Jednak chcąc prześledzić historię naszej szkoły, musimy przenieść się w inne miejsce  
w Bielsku-Białej, a mianowicie na ul. Sikorskiego. To tam, w 1972 roku na wniosek dyrektora Fabryki 
Samochodów Małolitrażowych, mgr. Ryszarda Dziopaka, powołano do życia Zasadniczą Szkołę Za-
wodową FSM. W tamtym czasie ulica nosiła nazwę Woroszyłowa, a szkołę ulokowano pod numerem 
8 oraz częściowo w dzierżawionym lokalu pod nr. 4. Misją placówki było kształcenie przyszłych pra-
cowników Zakładu FSM.

 Pierwszym dyrektorem został mgr Karol Krzywoń. W 1972 roku szkoła liczyła 38 oddziałów, 
w których uczyło się 1253 uczniów. Grono pedagogiczne, łącznie z instruktorami praktycznej nauki 
zawodu (inżynierami dochodzącymi z FSM-u), obejmowało ponad 100 osób. Kadra przygotowywała 
młodych ludzi do zawodów elektromechanika, mechanika pojazdów samochodowych, ślusarza na-
rzędziowego, tokarza, frezera, blacharza karoseryjnego, malarza-lakiernika. Ze względu na ograni-
czenia lokalowe, warunki do nauki nie były najłatwiejsze – lekcje trwały od godz. 7.00 do 20.20. Każ-
dego dnia, ktoś z dyrekcji rozpoczynał dyżur o godz. 6.30, kończąc go dopiero o 20.30. Wszyscy ab-
solwenci szkoły mieli zagwarantowaną pracę w Zakładzie FSM.
 W 1972 roku przy ul. PKWN 44/46 (obecnie Legionów) powstały warsztaty szkolne, któ-
rych kierownikiem został Władysław Dawidek. Tam, pod czujnym okiem instruktorów, odbywała 
się praktyczna nauka zawodu. W tym też roku powstał przyfabryczny internat pod nazwą „Inter-
nat Męski ZSZ” przy ul. Słowackiego 25 pod kierownictwem mgr. Henryka Dejera. 1 września 1973 
roku zmieniono nazwę szkoły na Zespół Szkół Zawodowych FSM, w skład którego weszły: Zasadni-
cza Szkoła Zawodowa, Liceum Zawodowe MPM i Technikum Mechaniczne dla Pracujących. 

Pierwsza siedziba szkoły
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Liczba klas wzrosła do 50, a grono uczniów powiększyło się do 1600.
 W lutym 1975 roku stanowisko dyrektora szkoły objął mgr Stanisław Gieruszyński. Głów-
nym wyzwaniem, przed którym przyszło mu stanąć, było nadzorowanie budowy nowej siedziby 
szkoły. Plany zakładały ukończenie budowy do 1979 roku, jednak okazały się nierealne.

 Szkoła wciąż się rozrastała, licząc w szczytowym okresie, przełom lat 1976 i 1977, aż 53 od-
działy i 1819 uczniów. W marcu 1980 roku udało się oddać do użytku nowy internat przy ul. Filaro-
wej, w którym funkcję kierownika objął mgr Adolf Skrzypek. Dopiero we wrześniu 1981 roku zakoń-
czono budowę dwóch budynków szkolnych: B i C. W tym też roku utworzono pierwsze klasy Tech-
nikum Samochodowego. Warto zaznaczyć, że dzięki wysiłkowi całej kadry, jej ogromnemu poświę-
ceniu i zaangażowaniu, trwające prace budowlane nie przeszkadzały w normalnej pracy. Wszyst-
kie sale lekcyjne i pracownie przedmiotów zawodowych zostały należycie wyposażone. Duży w tym 
udział mieli również absolwenci technikum i szkoły zawodowej. Prace końcowe, często nagradza-
ne na konkursach międzyszkolnych wykonywane pod nadzorem nauczycieli przedmiotów zawodo-
wych, stanowią ważne wyposażenie pracowni. Na przełomie lat 1987/1988 oddano do użytku budy-
nek szkolny A, w którym mieściły się: sala widowiskowa, biblioteka oraz stołówka. Pod koniec lat 80. 
szkoła obejmowała 3 budynki dydaktyczne: aulę, bibliotekę, stołówkę szkolną oraz 2 budynki inter-
natu wraz ze stołówką.
 Pierwsze dziesięciolecie istnienia placówki zaowocowało wykwalifikowaniem dla Fabryki 
Samochodów Małolitrażowych blisko 3 tysięcy absolwentów, którzy dołączyli do grona pracowni-
ków zakładu.

Siedziba przy ulicy Filarowej w budowie
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Lata 90. oraz początek nowego milenium

 Początek dekady lat 90. przyniósł poważną zmianę organizacyjną – już we wrześniu 1990 
roku utworzono Szkołę Podstawową nr 38, która weszła w skład ZSZ FSM. Tworzeniem szkoły zaję-
ła się wicedyrektor mgr Barbara Pęcikiewicz. Naukę rozpoczęło w niej 111 uczniów, w 7 oddziałach 

Filarowa w budowie

Szkoła Podstawowa nr 38
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klas 0-4. Szkoła Podstawowa, choć przyszło się jej zmierzyć z wieloma wyzwaniami, do dziś stanowi 
ważną część naszego Zespołu Szkół. 
 W 1992 roku zakończyła działalność Fabryka Samochodów Małolitrażowych i tym samym 
zamknął się również pewien etap w historii naszej szkoły. Siłą rzeczy, następne lata przyniosły wiele 
rewolucyjnych zmian. Szkoła otworzyła się na nowe kierunki kształcenia, dostosowane do potrzeb 
dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Zaczęliśmy kształcić nie tylko adeptów branży motory-
zacyjnej, ale także przemysłu transportowego.
 W 1993 roku szkoła przeszła pod opiekę Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej. Zmienio-
na została nazwa na Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. W jego skład wchodziło: 
Technikum, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Szkoła Podstawowa.
 W 1999 roku, nastąpiła kolejna transformacja. W związku z reformą oświaty przekształco-
no SP nr 38 w sześcioletnią szkołę podstawową oraz założono Gimnazjum nr 12. Pieczę nad rozwo-
jem Szkoły Podstawowej powierzono wicedyrektor mgr Zofii Zamarii, a nad Gimnazjum nr 12 – mgr 
Barbarze Pęcikiewicz. W 1998 roku stanowisko wicedyrektora w Technikum i ZSZ objął mgr inż.  
Janusz Staroń.

 Wraz z nastaniem nowego milenium, nasza placówka stanęła przed kolejnymi wyzwania-
mi. Pierwszym zadaniem było wybudowanie sali gimnastycznej, gdyż dotychczas zajęcia sportowe 
odbywały się w odległych od szkoły obiektach – na przykład w „Okrąglaku”, boisku międzyszkolnym 
przy ul. Piastowskiej. Cel udało się zrealizować w maju 2002 roku, kończąc tym samym 28-letni okres 
budowy całego kompleksu szkolnego.
 W 2002 roku nowym dyrektorem szkoły została mgr inż. Grażyna Jarosz, a do grona wice-
dyrektorów dołączył mgr Jan Marek. Nastąpiło też formalne przekształcenie szkół ponadpodstawo-
wych, wchodzących w skład ZSSiO, w szkoły ponadgimnazjalne: Szkołę Zasadniczą w Zasadniczą 
Szkołę Zawodową nr 5, Technikum Samochodowe w Technikum nr 5, Liceum Zawodowe w Liceum 
Profilowane nr 5.

Tak tworzyliśmy historię przemysłu samochodowego
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Hala sportowa

ZSSiO z lotu ptaka
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 W latach 2004-2009, decyzją władz miasta, nastąpiło kilka zmian lokalowych. Część budyn-
ku szkolnego B została przekazana Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Bielsku-Białej, warsz-
taty szkolne przeniesiono do nowo utworzonego Bielskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego, część budynku internatu szkolnego przekazano warsztatom Zespołu Szkół Gastro-
nomicznych i Handlowych, natomiast części budynku B Zespołowi Szkół im. J. Tuwima, Przedszkole 
nr 56 zajęło część budynku B.
 Pierwsza dekada nowego tysiąclecia to również okres remontów i unowocześniania pla-
cówki. W tym okresie udało się uruchomić nowe kierunki kształcenia: technik logistyk oraz tech-
nik spedytor. Zapewniono szeroki dostęp do internetu i przeprowadzono informatyzację bibliote-
ki. Poszerzono bazę dydaktyczną szkoły, dostarczając nowy sprzęt diagnostyczny do pracowni sa-
mochodowych. W ramach programów unijnych nasi uczniowie korzystali z zawodowych kursów 
specjalistycznych. Ponadto obiekty szkolne przeszły w latach 2009-2010 modernizację: wymiany 
okien i instalacji grzewczej, ocieplenie stropodachu, poprawki pokryć dachowych, ocieplenie bu-
dynków szkoły, malowanie elewacji. Przebudowano portiernię i główne wejście do szkoły. Otwarto 
zewnętrzne boisko sportowe z bieżnią i skocznią lekkoatletyczną, zamontowano monitoring i uru-
chomiono nowoczesną siłownię.

Ostatnia dekada

 We wrześniu 2012 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora szkoły. Przez miesiąc 
funkcję p.o. dyrektora pełnił mgr inż. Janusz Staroń, a od października nowo powołanym dyrekto-
rem została mgr Jadwiga Janczar. W wyniku tej zmiany Janusz Staroń objął stanowisko wicedyrek-
tora do spraw praktyk zawodowych. Pełnił je do roku 2014, kiedy to zastąpił go na tym stanowisku 
mgr inż. Andrzej Stokłosa. Rok później nastąpiła również zmiana wicedyrektora do spraw wycho-

Otwarcie boiska sportowego
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wawczych i nadzoru pedagogicznego. Stanowisko to objęła mgr Bożena Sadlik, zastępując odcho-
dzącą na emeryturę Barbarę Pęcikiewicz.
 Ten okres w historii szkoły to dalsze otwieranie jej na nowoczesne metody kształcenia i za-
cieśnianie współpracy ze środowiskiem zewnętrznym. Uruchomiono kilka innowacji pedagogicz-
nych: „Obsługę i naprawę motocykli” czy „Obsługę celną”. W szkole rozpoczęły działalność zespo-
ły, które opracowywały wnioski aplikacyjne do projektów unijnych. W ciągu pięciu lat udało się zre-
alizować dwa projekty unijne dotyczące mobilności nauczycieli oraz jeden dotyczący mobilności 
uczniów. W ramach tego ostatniego – „Motoryzacja bez granic” – uczniowie ZSSiO odbyli prakty-
ki zawodowe w Niemczech. Dzięki podjęciu współpracy z firmami branży mechanicznej i samocho-
dowej, takimi jak: Eaton, Fiat i Hyundai, szkoła zyskała trzy nowe samochody do nauki oraz 20 ze-
stawów komputerowych wysokiej klasy, a uczniowie otrzymali możliwość odbycia praktyk zawodo-
wych w tych firmach. W tym okresie nastąpiło również wprowadzenie w szkole dziennika elektro-
nicznego, wyposażenie wszystkich sal w rzutniki multimedialne i ekrany, modernizacja szatni i hali 
sportowej.

 Wrzesień 2017 roku był rokiem intensywnych zmian. Dotychczasowa dyrektor szkoły prze-
szła na emeryturę. Nowym dyrektorem został mgr inż. Janusz Berek. W związku z reformą oświaty, 
przekształcono 6-letnią Szkołę Podstawową nr 38 w 8-letnią, zlikwidowano Gimnazjum nr 12, a Za-
sadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 została przekształcona w Szkołę Branżową I Stopnia nr 5. Nastąpi-
ły też zmiany personalne na stanowiskach kierowniczych – we wrześniu 2018 roku nowym wicedy-
rektorem do spraw kształcenia zawodowego i praktyk zawodowych została mgr Marzena Kuś, a we 
wrześniu 2021 roku stanowisko wicedyrektora objęła mgr Bożena Rzycka-Ryznar zastępując odcho-
dzącą na emeryturę Bożenę Sadlik.
 W marcu 2020 r. szkoła stanęła przed nowym, bardzo trudnym wyzwaniem. Świat opa-
nowała pandemia Covid-19, co diametralnie zmieniło sposób funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w całym kraju. Nauka stacjonarna zamieniła się w naukę w systemie hybrydowym lub zdal-
nym. W szkole została wdrożona platforma nauczania zdalnego, kadra pedagogiczna przeszła in-
tensywne szkolenia w zakresie obsługi e-narzędzi i metod pracy stosowanych podczas zdalnego 
nauczania. Wielu uczniom wypożyczono sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej oraz wy-

HYUNDAI w ZSSiO
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posażono wszystkie pracownie szkolne w dodatkowy sprzęt teleinformatyczny. Przez prawie dwa 
lata praca w szkole odbywała się w ścisłym reżimie sanitarnym, w którym realizowano nie tylko pro-
ces kształcenia dzieci i młodzieży, ale także przeprowadzano egzaminy zawodowe, maturalne, czy 
ósmoklasisty.

 W ostatnich latach szkoła rozwija się dynamicznie w wielu obszarach. Dostosowując ofer-
tę kształcenia do potrzeb rynku pracy, otwarto nowe kierunki kształcenia zarówno w Technikum nr 
5, jak i w Branżowej Szkole I Stopnia nr 5: w roku szk. 2017/2018 – kierowca mechanik, 2019/2020 

Dzień Niepodległości w maseczkach

Mikołajki w maseczkach
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– technik automatyk,  2020/2021 – technik transportu drogowego, 2021/2022 technik robotyk  
2022/2023 – magazynier logistyk. Szkoła zdobyła również wszystkie niezbędne zgody do urucho-
mienia kolejnych kierunków: automatyk i mechanik motocyklowy.
 Dzięki determinacji i zaangażowaniu dyrektora możemy pochwalić się podpisaniem  
w ostatnich latach 22 umów/porozumień z renomowanymi firmami z branży samochodowej, me-
chanicznej, automatyki i robotyki oraz transportu, spedycji i logistyki. Nawiązano również współ-
pracę z wieloma instytucjami z otoczenia nauki, biznesu i przemysłu, a także instytucjami miejskimi. 
Szkoła obecnie współpracuje z ponad 70 firmami.
 W większości z nich współpraca opiera się na możliwości odbywania przez naszych uczniów 
wizyt i praktyk w partnerskich firmach, organizowaniu szkoleń branżowych dla uczniów i nauczycie-
li przedmiotów zawodowych, wsparcia szkoły w gromadzeniu pomocy dydaktycznych czy propono-
wania zatrudnienia absolwentom ZSSiO.

 Ponadto otwarto nową bibliotekę szkolną z multimedialnym centrum informacji, a tak-
że nowe pracownie: elektroniki i elektrotechniki, podstaw automatyki, symulacji procesów auto-
matyki, pneumatyki, programowania sterowników PLC z podstawami robotyki, a także projekto-
wania komputerowego. We wszystkich typach szkół realizowane są liczne innowacje pedagogicz-
ne np.: „Modelowanie przestrzenne z drukiem 3D”, w ramach której uczniowie uczestniczą w zaję-
ciach z zakresu modelowania przestrzennego i druku 3D w laboratorium FABLAB Agencji Rozwoju 
Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej, czy „Programowanie robotów”, w ramach której uczniowie bio-
rą udział w wizytach zawodoznawczych i szkoleniach organizowanych w Centrum Technologicznym 
Przemysłu 4.0. i Centrum Technologicznym Robotyzacji firmy Astor w Krakowie.

Rozszerzenie współpracy z firmą EATON
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 Szkoła realizuje również wiele projektów, zarówno dofinansowanych ze środków UE, jak 
i z innych źródeł, chociażby takich jak „Hiszpańskie staże dla najlepszych”, w ramach których nasi 
uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Hiszpanii, czy też „Nowe perspektywy zawodowe” oraz 
„Efektywne kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu na lokalnym rynku pracy”, w ramach któ-
rych uczniowie biorą udział w specjalistycznych szkoleniach branżowych, zdobywając dodatkowe 
kwalifikacje zawodowe. 

Warsztaty projektowania w laboratorium FABLAB

Wizyta w Centrum Technologicznym Przemysłu 4.0 firmy ASTOR w Krakowie
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 Dzięki realizowanym projektom Szkoła wzbogaca się o nowoczesne pomoce dydaktyczne. 
W Szkole Podstawowej przykładowo są to: „Laboratoria przyszłości”, „Aktywna tablica” czy „Szkoła 
równych szans”. Umożliwiają one realizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów z różnych przedmio-
tów oraz wzbogacają bazę dydaktyczno-techniczną w takie wyposażenie, jak np. wirtualne laborato-
rium przedmiotowe.

Hiszpańskie staże dla najlepszych

Warsztaty językowe w Londynie
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 Stale prowadzone są prace mające na celu poprawienie warunków do nauki i unowocze-
śnienie szkoły tj. odnowienie sal lekcyjnych, korytarzy, gruntowny remont sali konferencyjnej i sto-
łówki szkolnej czy też wymiana sprzętu komputerowego i oprogramowania na bardziej nowocze-
sne, zamontowanie interaktywnych monitorów na korytarzach, a także modernizacja oświetlenia  
w hali sportowej i innych pomieszczeniach oraz wokół budynku szkolnego na oświetlenie typu LED.
 Na mocy podpisanego w 2018 r. porozumienia z firmą INTER CARS S.A. nasza placówka we-
szła do elitarnego grona szkół patronackich programu „Młode Kadry”.

 W tym samym roku dzięki współpracy szkoły z lokalną społecznością i instytucjami działa-
jącymi na terenie Bielska-Białej pozyskano na rzecz szkoły samochód marki Peugeot Expert. Samo-
chód został przekazany przez Straż Miejską w Bielsku-Białej i do dzisiaj służy jako pomoc dydaktycz-
na i mobilna „wizytówka szkoły”.

Porozumienie z firmą INTER CARS

Przekazanie samochodu przez Straż Miejską w Bielsku-Białej
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 W 2019 roku szkoła została zaproszona do udziału w Regionalnym Kongresie Zawodowym 
zorganizowanym w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach przez wojewodę śląskiego i śląską ku-
rator oświaty we współpracy z Ministrem Edukacji Narodowej. Podczas Kongresu w obecności wi-
ceminister edukacji, wojewody śląskiego, śląskiej kurator oświaty oraz przedstawicieli organu pro-
wadzącego szkołę, dyrektor ZSSiO podpisał umowę patronacką z dyrektorem oddziału w Katowi-
cach firmy Astor. Byliśmy jedną z trzech śląskich szkół, której działalność na rzecz współpracy szko-
ły z pracodawcami została w ten sposób wyróżniona.

 W 2020 r. w wyniku podpisania porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji, Szkoła dołączy-
ła także do programu mLegitymacja. Dzięki temu uczniowie ZSSiO mają możliwość uzyskania no-
woczesnej i będącej zawsze pod ręką legitymacji szkolnej, wyświetlanej na ekranie np. smartfona. 
Od 2021 roku we wszystkich typach szkół działają patronackie klasy E-sportowe, w ramach których 
uczniowie mogą brać udział w dodatkowych zajęciach e-sportowych. 

Podpisanie umowy patronackiej z firmą ASTOR

Podpisanie umowy o współpracy ZSSiO i Stowarzyszenia Esport Polska
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 Dzięki staraniom dyrekcji, udało się otworzyć w naszej szkole Ośrodek Szkolenia Kierow-
ców. Zgodnie z profilem szkoły uczniowie kierunków: technik pojazdów samochodowych, technik 
transportu drogowego, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samo-
chodowych i kierowca mechanik bezpłatnie szkolą się teoretycznie i praktycznie w zakresie prawa 
jazdy kat. B. Przyszli młodzi kierowcy mają do dyspozycji dwa profesjonalne symulatory jazdy, sa-
mochód nauki jazdy, w pełni wyposażoną salę wykładową oraz plac manewrowy. Ponadto ucznio-
wie kształcący się na kierunku kierowca mechanik dodatkowo bezpłatnie szkolą się teoretycznie 
i praktycznie w zakresie prawa jazdy kat. C, a technicy transportu drogowego w zakresie prawa 
jazdy kat. C i C+E.

 W lutym 2022 r. w związku z wojną za naszą wschodnią granicą przed Szkołą pojawiło się 
kolejne duże wyzwanie. W wyniku napływu dużej liczby uchodźców do Bielska-Białej przyjęliśmy do 
szkoły podstawowej 74 dzieci z Ukrainy. Utworzono 3 oddziały przygotowawcze w klasach I-III, IV
-VI, VII-VIII, w których do końca roku szk. 2021/2022 dzieci te pobierały naukę. Wiele z nich w obec-
nym roku szkolnym kontynuuje naukę w oddziałach ogólnodostępnych zarówno w szkole podsta-
wowej, jak i w szkołach ponadpodstawowych.

W porządnej szkole bez porządnej biblioteki porządnie uczyć się nie da

 Szkolna biblioteka to miejsce wielozadaniowe, w nowym, odświeżonym lokum, działa od 
2018 roku. To przede wszystkim ośrodek informacji dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli i innych 
pracowników szkoły. To także różnorodny księgozbiór: od baśni dla najmłodszych, poprzez lektury, 
książki przygodowe, obyczajowe, historyczne, fantastykę, sensację, poezję, reportaże, biografie po 
opracowania naukowe z różnych dziedzin wiedzy. Pokaźną część stanowi księgozbiór techniczny.
 To nowoczesna pracownia multimedialna z 8 stanowiskami komputerowymi, rzutnikiem  
i stanowiskiem do drukowania dla uczniów.
 To miejsce na spotkania czytelnicze dla młodszych dzieci oraz zajęcia opiekuńczo-wycho-
wawcze. To w końcu przestrzeń do rozwijania swoich czytelniczych zainteresowań, ale także realiza-

Otwarcie w ZSSiO Ośrodka Szkolenia Kierowców
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cji swoich pasji czy talentów (liczne konkursy plastyczne, recytatorskie, graficzne, językoznawcze). 
To też miejsce do przyjemnego spędzania czasu z grami planszowymi.
 Biblioteka to też ostatnia deska ratunku. Zdarza się, że oprócz lektur uczniowie chcieliby 
wypożyczyć też: kalkulator, linijkę, ładowarkę, agrafkę, biurowe koszulki czy… łyżeczkę do jogurtu :)
 W marcu 2022 r. w ZSSiO odbyło się podsumowanie wojewódzkiego projektu – „Gdy ga-
śnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”, w którym wzięło udział 
ponad 1000 szkół. ZSSiO został wyróżniony certyfikatem przez śląską kurator oświaty za realizację 
wszystkich zadań projektowych.

 W czerwcu 2022 r. szkoła przystąpiła do Partnerskiego Programu Edukacyjnego „Kierunek 
Castorama”, polegającego m.in. na partnerstwie wiedzy, organizacji praktyk zawodowych i staży 
dla uczniów realizowanych według sprofilowanych programów praktyk, czy też udziale w projek-
tach organizowanych przez sklep partnerski (np. majsterkowo). 

Podsumowanie projektu wojewódzkiego 13 XII 1981 - Pamiętamy!

Biblioteka w ZSSiO
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 W tym czasie szkoła pozyskała partnera technologicznego – firmę Jantar. Dzięki temu 
uczniowie i nauczyciele ZSSiO mogą brać udział w zajęciach realizowanych w hubie technologicz-
nym Jwave, gdzie można wręcz dotknąć technologii i realnie zobaczyć jej zastosowania.

 Od roku szk. 2022/2023 ZSSiO dołączyło do sieci szkół TELC, dzięki czemu uczniowie  
i nauczyciele mogą zdawać certyfikowane egzaminy m.in. z języka angielskiego. Egzaminy TELC 
honorowane są w krajach na terenie całej Unii Europejskiej i są potwierdzane certyfikatem, po-
świadczającym osiągnięcie określonego poziomu sprawności językowej.
 Podsumowując 50-letnią historię naszej szkoły z dumą możemy stwierdzić, że każdy dyrek-
tor, który stał na jej czele, zawsze dążył do jej pełnego rozwoju i niestrudzenie stawiał czoła wszel-
kim trudnościom i wyzwaniom, których przez te lata nie brakowało. Świętując dziś piękny jubileusz, 
z nadzieją i odwagą spoglądamy w przyszłość. Wierzymy, że będziemy jej ważną częścią, kształcąc 
kolejne pokolenia specjalistów. Od początku istnienia mury naszej szkoły opuściło 14 250 absolwen-
tów. Z powodzeniem realizują się oni w branży samochodowej i logistycznej, ale nie tylko. Nasi ab-
solwenci są także lekarzami, nauczycielami, socjologami, księżmi, policjantami, wojskowymi. Nieza-
leżnie od tego jaką ostatecznie drogę wybrali, trzymamy za nich kciuki, cieszymy się z ich sukcesów 
i mamy nadzieję, że miło nas wspominają.

Partnerski Program Edukacyjny „Kierunek Castorama”

Podpisanie umowy z firmą Jantar Sp. z o.o.
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Jak zapamiętali Jubilatkę

mgr Karol Krzywoń
Dyrektor Szkoły w latach 1972-1975

 Szkoła FSM powstała z klas, do których uczęszczali uczniowie z zakładów pracy, włączonych 
do FSM oraz z uczniów przyjętych do klasy pierwszej. W tej grupie była duża liczba uczniów z terenu 
całej Polski, głównie z okolic Zamościa. Przy dużym nakładzie pracy uruchomiono od 1 września in-
ternat. Nauka trwała od godz. 7.00 do 20.20. W środy i w soboty lekcje kończyły się o dwie godziny 
wcześniej, by mogły się odbywać konferencje Rady Pedagogicznej, spotkania zespołów przedmioto-
wych, zebrania organizacji młodzieżowych, kółek artystycznych czy próby orkiestry dętej. Spotkania 
z rodzicami odbywały się w niedzielę w trzech terminach: o 8.00, 10.00, 12.00. W każdy dzień czło-
nek dyrekcji rozpoczynał dyżur o godz. 6.30, a kończył służbę o 20.30, sprawdzając (w czasie zimy) 
uczniów, pomagających woźnemu wynosić węgiel z piwnicy do sal lekcyjnych (tylko korytarze po-
siadały centralne ogrzewanie). Dyrekcja szkoły utrzymywała ścisły kontakt z warsztatami szkolny-
mi, gdzie odbywała się praktyczna nauka zawodu pod kierunkiem instruktorów. Uczniowie posiada-
li kontrolki, gdzie wpisywano nieobecności na warsztatach, uwagi. Za godziny nieusprawiedliwione 
uczeń nie otrzymywał zapłaty. Grono pedagogiczne, łącznie z instruktorami praktycznej nauki za-
wodu, liczyło ponad 100 osób, stąd też konferencje odbywały się równocześnie w trzech grupach: 
dla klas pierwszych, drugich i trzecich, by w wypadkach wątpliwych, nauczyciele mogli przechodzić 
z jednej grupy do innej. W budynku szkoły odbywały się także kursy Zakładu Doskonalenia Zawo-
dowego – dwa dni w tygodniu po południu, a w niedzielę zajęcia miały kursy budowlane. Dzięki tym 
kursom wykonano wiele prac użytkowych. Szkoła współpracowała, po sąsiedzku, z Liceum Wycho-
wawczyń Przedszkoli i dzięki temu sytuacja lokalowa nieco się poprawiła – powstały trzy pracownie 
przedmiotowe oraz korzystano z drugiej sali gimnastycznej przez dwie pierwsze lekcje rano. Dużą 
pomocą byli inżynierowie dochodzący z FSM jako nauczyciele przedmiotów zawodowych m.in. inż. 
Bobkowski, inż. Sarecki, inż. Staroń. To pod ich kierunkiem młodzież pomogła wyposażyć gabinety 
przedmiotowe potrzebne do realizacji programu nauczania. W szkole odbywały się liczne wycieczki 
dla młodzieży, a także dla grona. Warunki lokalowe szkoły były bardzo trudne, takie, że nawet „mury 
nie zdążyły z dnia na dzień wypocząć”, ale takie były potrzeby Fabryki i wszyscy absolwenci mieli za-
gwarantowaną pracę w Zakładzie. 
 Dyrektor Krzywoń zrezygnował ze stanowiska dyrektora wszystkich trzech szkół FSM  
w 1975 roku. Od 1 lutego został nauczycielem fizyki w „Małym” Koperniku. W Szkole FSM zostawił 
bardzo dobre Grono Pedagogiczne, wielu przyjaciół, w tym również swoją Małżonkę. Nigdy nie żało-
wał podjętej decyzji. Odchodząc, wyraził uznanie WSZYSTKIM PRACOWNIKOM SZKOŁY jednym sło-
wem: Dziękuję!
 Tekst powstał dla upamiętnienia 40-lecia ZSSiO. Dyrektora Karola Krzywonia nie ma już nie-
stety wśród nas…
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mgr Stanisław Gieruszyński 
Dyrektor Szkoły w latach 1975-2002 

 Podejmując w 1975 roku pracę w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zakładu nr 1 FSM, miałem 
w szczególności zająć się nadzorowaniem budowy nowego obiektu szkolnego. Plany zakładały wy-
budowanie obiektów szkolnych i internatowych do 1979 roku. Terminy okazały się nierealne. Do-
piero w 1981 roku udało się wejść do części budowanego obiektu szkolnego. W latach następnych, 
trwające w dalszym ciągu prace budowlane nie przeszkadzały w normalnej pracy szkoły. W należy-
te wyposażenie sal lekcyjnych, gabinetów oraz pracowni przedmiotów zawodowych zaangażowana 
była cała kadra szkoły. Miałem szczęście, że pracowałem z tak wspaniałymi nauczycielami etatowy-
mi i dochodzącymi (w większości inżynierami z FSM-u). Dzięki ich zaangażowaniu, projektom i po-
mysłom, udało się w krótkim czasie właściwie wyposażyć szkołę. Duży wkład pracy w należyte wypo-
sażenie pracowni samochodowych wnieśli również absolwenci technikum i szkoły zawodowej. Pra-
ce końcowe, często nagradzane na konkursach międzyszkolnych, wykonywane pod nadzorem na-
uczycieli przedmiotów zawodowych, stanowią ważne wyposażenie pracowni. W latach 80. zakoń-
czyły się prace budowlane w obiekcie szkolnym obejmującym: 3 budynki dydaktyczne, aulę, biblio-
tekę, stołówkę szkolną oraz 2 budynki internatu wraz ze stołówką. W 1993 roku wskutek starań dy-
rekcji szkoły, Zakład nr 1 FSM przekazał bezpłatnie cały obiekt Kuratorium Oświaty i Wychowania  
w Bielsku-Białej. Szkoła decyzją Kuratorium Oświaty zmienia nazwę na Zespół Szkół Samochodo-
wych i Ogólnokształcących. W skład Zespołu, oprócz Technikum, Liceum Zawodowego i Zasadniczej 
Szkoły Zawodowej wchodzi Szkoła Podstawowa nr 38. Po 6 latach Kuratorium przekazuje bezpłat-
nie obiekty szkolne i warsztatowe miastu, które powołuje w ramach Zespołu Gimnazjum Nr 12. Te-
raz, kolejnym zadaniem stała się budowa sali gimnastycznej. Zajęcia wychowania fizycznego i SKS
-u obywały się w nieistniejącym już budynku Okrąglaka przy ul. Warszawskiej. W czerwcu 2002 roku 
nastąpiło uroczyste otwarcie pięknej i nowoczesnej sali gimnastycznej. Tak zakończył się 28-letni 
okres budowy naszego własnego budynku szkolnego. Odchodząc w tym samym roku na emerytu-
rę byłem przekonany, że przed szkołą pozostaną lata spokojnej i wytężonej pracy dydaktyczno-wy-
chowawczej. Z niedowierzaniem w 2011 roku czytałem lokalną prasę, podającą proponowane zmia-
ny w oświacie.
 Dziś, z okazji Jubileuszu 50-lecia składam serdeczne gratulacje. Gratuluję wielu dotychcza-
sowych osiągnięć i działań, które przyczyniają się do trwania i rozwoju Szkoły. Życzę Dyrekcji, Gro-
nu Pedagogicznemu, Pracownikom Administracji i Obsługi, Uczniom i Rodzicom, jak najwięcej suk-
cesów i osiągnięć w codziennej pracy!
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mgr inż. Grażyna Jarosz 
Dyrektor Szkoły w latach 2002-2012

 Ze Szkołą jestem związana od 1994 roku. W latach 2002-2012 pełniłam funkcję dyrektora 
Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Był to czas pełen wyzwań, rozwoju i unowo-
cześniania infrastruktury Szkoły. 10 lat to niedługo, ale właśnie w tej dekadzie Szkoła przeszła ter-
momodernizację, wzbogaciła swoją bazę dydaktyczną o boisko szkolne, siłownię, pracownie kom-
puterowe i samochodowe. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie zespół pracowników, którymi przyszło 
mi kierować. Dzięki ich zaangażowaniu i wsparciu Szkoła zmienia się i rozwija. 50 lat w historii to 
bardzo niewiele, ale w życiu każdej placówki to okres znaczący w kształtowaniu tradycji. Niech ten 
czas będzie dla całej społeczności szkolnej chlubą i powodem do dumy.
 Z okazji Złotego Jubileuszu życzę naszej Szkole powodzenia, dalszego rozwoju i aby przy-
szłe lata przyniosły kolejne sukcesy. Wszystkim pracownikom, życzę wytrwałości, satysfakcji, speł-
nienia w swojej pracy zawodowej i życiu osobistym. Młodzieży życzę, by osiągała najwyższe wyniki  
w nauce i śmiało patrzyła w przyszłość. Absolwenci, mam nadzieję, że z przyjemnością i sentymen-
tem wspominać będą czas spędzony w naszej Szkole, bo przecież to najpiękniejszy okres w życiu 
młodego człowieka.
 Wspaniałych obchodów Jubileuszu 50-lecia Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształ-
cących w Bielsku-Białej!
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 Przez pięć lat miałam możliwość kierowania Zespołem Szkół Samochodowych i Ogólno-
kształcących. Choć to krótko w stosunku do 50-letniej historii szkoły, to mogę dziś stwierdzić, że wło-
żyłam całe serce w jej rozwój. Podjęłam się modernizacji budynku, poprawy jakości kształcenia, roz-
woju bazy dydaktycznej i wzmocnienia pozycji szkoły w regionie.
 Wierzę w to, że szkoła będzie nadal sukcesywnie zapisywać się na kartach historii szkolnic-
twa, miasta i regionu. Jestem pewna, że dzięki zaangażowaniu tworzącej ją społeczności będzie ro-
sła w siłę, stawiając czoła przyszłym wyzwaniom. Ważne, aby rozwijając potencjał szkoły pozosta-
wała nadal blisko młodego człowieka, jego obaw i pragnień. To właśnie dbałość o potrzeby uczniów 
czyni ją bezpiecznym miejscem dla ich rozwoju. Ten z kolei, jest podstawą sukcesu szkoły.
 Chciałabym życzyć aktualnemu oraz przyszłemu Kierownictwu Szkoły wielu dalszych sukce-
sów w rozwijaniu placówki. Nie ustawajcie w wysiłkach na rzecz budowania przyszłości. Jestem pew-
na, że minione 50 lat to nie koniec, ani nawet nie połowa, historii Szkoły, lecz zaledwie jej piękny po-
czątek!

mgr Jadwiga Janczar
Dyrektor Szkoły w latach 2012-2017

mgr inż. Janusz Staroń
Dyrektor Szkoły w roku 2012

 50-lecie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących – to piękny czas. Pozwa-
la uzmysłowić sobie, czym jest szkoła. Zapomina się już o stopniach mierzących poziom wiedzy,  
a wciąż pamięta się o koleżankach i kolegach, nauczycielach oraz wychowawcach. 50-lecie – to czas 
ożywania w tych murach wspomnień o indywidualnych postaciach, klasach i całych rocznikach. 
Niech więc świętowanie 50-lecia szkoły obudzi minione emocje, niech powrócą nazwiska i twarze 
tych, którzy odeszli oraz tych, którzy są. Niech to, co było, trwa w nas.
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dr inż. Janusz Berek
Dyrektor Szkoły od 2017

 Ze szkolnictwem zawodowym związany jestem od 2002 r., najpierw pracując w bielskim 
Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. F. Kępki w charakterze nauczyciela przedmiotów in-
formatycznych i zawodowych, a następnie przez 9 lat na stanowisku wicedyrektora tejże szkoły.  
W latach 2007-2013 prowadziłem również zajęcia dla studentów Kolegium Nauczycielskiego w Biel-
sku-Białej na kierunku matematyczno-informatycznym. Od 2017 r. pełnię funkcję dyrektora Zespo-
łu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. 
 Ostatnie 5 lat to czas dynamicznego rozwoju Szkoły, uruchomienia wielu nowych kierun-
ków kształcenia, otwarcia Ośrodka Szkolenia Kierowców, modernizacji infrastruktury szkolnej wraz 
ze znaczącym doposażeniem pracowni przedmiotowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne.  
W tym okresie nawiązano również współpracę z wieloma renomowanymi firmami i instytucjami. 
Efektem tych działań jest rosnące zainteresowanie Szkołą wśród kandydatów do klas pierwszych,  
a także zwiększający się z roku na rok poziom nauczania. 
 Minione 5 lat to także bardzo trudny czas, który wymusił wiele zmian. Wprowadzono refor-
mę systemu oświaty, zmieniającą strukturę organizacyjną edukacji w Polsce. Jej konsekwencją był 
strajk nauczycieli, uważany przez wielu za największy strajk w historii polskiej oświaty od 1993 roku. 
Był to także czas, w którym trzeba było zmierzyć się z pandemią Covid-19 i zupełnie inaczej niż do tej 
pory zorganizować pracę, a także proces kształcenia dzieci i młodzieży. To także czas konfliktu zbroj-
nego za naszą wschodnią granicą, co bezpośrednio przełożyło się także na funkcjonowanie naszej 
szkoły. Przyjęliśmy i zapewniliśmy opiekę 74 dzieciom, uchodźcom, z Ukrainy. Mogę z dumą stwier-
dzić, że pomimo tych wielu trudności daliśmy radę!
 Nie byłoby to możliwe, gdyby nie wsparcie wielu osób, zarówno pracowników Szkoły, jak  
i przyjaciół, na których zawsze można liczyć. Dzięki nim możemy z optymizmem spoglądać w przy-
szłość.
 Niech 50-lecie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących stanowi okazję do roz-
pamiętywania tego, co było, co jest i do snucia wizji tego, co będzie. Z tej okazji życzę naszej Szko-
le, wszystkim pracownikom, uczniom i absolwentom, aby mogli świętować kolejne uroczyste jubile-
usze!



26

WICEDYREKTOR
 mgr MARZENA KUŚ

chemia, matematyka, fizyka

My tworzymy tę szkołę

mgr AGNIESZKA BEDNARZ-GILOWSKA
język angielski

DYREKTOR 
dr inż. JANUSZ BEREK

informatyka,
przedmioty zawodowe

WICEDYREKTOR 
mgr BOŻENA RZYCKA-RYZNAR

matematyka

WICEDYREKTOR 
mgr JAN MAREK 

historia, wiedza o społeczeństwie

WICEDYREKTOR
mgr ZOFIA ZAMARIA

edukacja wczesnoszkolna, wdż

mgr BARBARA DEJER-TOKARZ
język niemiecki

mgr ALEKSANDRA BRZUSZKIEWICZ
biologia, przyroda

mgr ANITA CHILIŃSKA
język niemiecki

mgr inż. KRZYSZTOF CZAKON
przedmioty zawodowe

mgr KATARZYNA CZECH
przedmioty zawodowe

mgr JOALNTA CZECHOWICZ
wychowanie fizyczne

mgr GABRIELA DUCH
język angielski
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mgr AGNIESZKA GOLA 
język angielski, informatyka

mgr inż. ALEKSANDER ELLNAIN
przedmioty zawodowe

mgr ANDRZEJ HORECZY
wychowanie fizyczne

mgr EWA HANDZLIK
pedagog

inż. ANTONI GOŚCINIAK
przedmioty zawodowe

mgr JOANNA FILONOWICZ
religia, historia

mgr JOANNA GARUS-BALCER
plastyka, świetlica

mgr MARTA GAYER-JANASIK
język angielski

mgr inż. TERESA GLĄDYS
przedmioty zawodowe

mgr KRZYSZTOF GŁĄB
wychowanie fizyczne

mgr KAROLINA GÓRNA
edukacja wczesnoszkolna

mgr KATARZYNA HAŃDEREK 
matematyka, 

podstawy przedsiębiorczości
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mgr IZABELA KRĘŻEL
język polski, BHP

mgr IZABELA MILEWSKA-BARCIK
język rosyjski, świetlica

mgr JOANNA KLYTA
edukacja wczesnoszkolna

mgr MAGDALENA KRAJS
język polski, historia

mgr MARIA KURZYCA
historia, wiedza o społeczeństwie

mgr ALICJA KRZEMPEK
matematyka

mgr ALICJA KUŹMIŃSKA
język niemiecki

mgr ANETA MALINOWSKA
przedmioty zawodowe

mgr BARBARA KADŁUBICKA
doradca zawodowy

mgr BOGUMIŁA KASPEREK
historia, wiedza o społeczeństwie

mgr inż GRAŻYNA JAROSZ
przedmioty zawodowe

mgr MARZENA KONIK-SPOREK
biblioteka, język polski
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mgr EWA OLSZEWSKA-PATYKIEWICZ 
psycholog, matematyka

ks. mgr WOJCIECH PAL
religia

mgr MAŁGORZATA OLMA
język angielski

mgr inż. MARIUSZ OLSZOWSKI
przedmioty zawodowe

mgr KRYSTYNA PIEKARSKA
edukacja wczesnoszkolna

dr hab. inż. DARIUSZ PIETRAS
przedmioty zawodowe

mgr DOROTA POPIK
pedagog

mgr ANNA NITEFOR
wychowawca świetlicy, rewalidacja

mgr ZBIGNIEW PANKOWSKI
matematyka

mgr WIESŁAW RADACZYŃSKI
wychowanie fizyczne

mgr inż. DOMINIK PIOTROWSKI
informatyka

dr ELŻBIETA RAK-MŁYNARSKA
przedmioty zawodowe
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mgr inż. SŁAWOMIR SZĘSZOŁ
przedmioty zawodowe

mgr ZDZISŁAW RUS
przedmioty zawodowe

mgr AGNIESZKA SMYRSKA
język angielski

dr inż. DARIUSZ WIĘCEK
przedmioty zawodowe

dr inż. DOROTA WIĘCEK
przedmioty zawodowe

mgr MAGDALENA TARAŁA-CHOWANIEC
geografia

mgr inż. DOROTA STANCLIK
przedmioty zawodowe

mgr AGNIESZKA SARAPATA-KOBIAŁKA 
kierownik biblioteki

mgr BOŻENA STAWOWCZYK
przedmioty zawodowe

mgr ARTUR SKIBA
przedmioty zawodowe

mgr JOLANTA WIŚNICKA-WACŁAWIK
wychowanie fizyczne

mgr KATARZYNA SZWED
język polski
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mgr WIESŁAW WÓJCIK
edukacja dla bezpieczeństwa

lic. ZDZISŁAW ŻURAWSKI
język angielski

mgr JOANNA WOLFF
język polski

mgr BRUNON BIELECKI 
zajęcia e-sportowe 

ks. mgr PRZEMYSŁAW GAWLAS 
religia

mgr MAŁGORZATA KALIKA 
fizyka, informatyka 

mgr KLAUDIUSZ KNYPS 
język polski 

mgr inż. DAMIAN KOCOŃ 
przedmioty zawodowe

mgr JÓZEF KOŹMIŃSKI 
wychowanie fizyczne

mgr inż. DARIUSZ KUGLARZ 
przedmioty zawodowe 

mgr ANNA KUŹMA 
muzyka

mgr KRZYSZTOF KUŹMA 
technika, informatyka 

mgr KINGA HOLBOJ 
wychowanie fizyczne

mgr inż. ANNA MAŚNICA 
informatyka

mgr EUGENIUSZ MOSKAŁA 
język polski

mgr MAGDALENA OKULSKA-PUCZKA 
język angielski

mgr inż. JAKUB RUDOLF 
informatyka, przedmioty zawodowe

mgr RAFAŁ RYCZEK 
przedmioty zawodowe

mgr WIOLETTA RZEPA 
religia

mgr PRZEMYSŁAW SPOREK 
historia i teraźniejszość

mgr inż. ANDRZEJ STOKŁOSA 
przedmioty zawodowe

mgr MONIKA SZYMANEK-BYRSKA 
świetlica

mgr inż. KATARZYNA WITA-CZAKON 
przedmioty zawodowe
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mgr JOLANTA CZEKAJ
spec. ds. księgowo-finansowych

SYLIWA GIERUSZYŃSKA
sekretarka

IZABELA JURKIEWICZ
pracownik biurowy

EWA MIESZCZAK
Przewodnicząca Rady Rodziców

JAKUB NOWAK
kierownik gospodarczy

mgr ANETA OLSZOWSKA
spec. ds. kadrowo-finansowych

BARBARA KOŁEK
sekretarz szkoły

Krzysztof Blachura 
Beata Folek 

Ewa Grabska
Mirosław Honkisz

Kamil Kolasa
Grażyna Kowacz
Józefa Krzemień

Zbigniew Kukla
Lucyna Kunicka
Halina Łękawa

Agata Łojek
Antoni Muzyczka
Grzegorz Noszka 

Maria Pow

Janina Szczygielska
Kamil Wajda

Klaudia Waśkiewicz
Mirena Wróbel
Barbara Zięba

Pracownicy obsługi:

Administracja ZSSiO

PAULINA MIEDZIOK
Przewodnicząca SPP nr 5

AMELIA TALAGA
Przewodnicząca SP nr 38
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Wspomnienia absolwentów

Moja przygoda z ZSSiO
Przemysław Krawczyk
Technik pojazdów samochodowych, lata 1995-1998
Zaczęło się w 1993 roku – egzamin, oczekiwanie, jestem uczniem! Pierwszy rok nie był łatwy: mat-
ma, chemia, budowa maszyn, rysunek techniczny… Aż kręciło się w głowie od obowiązków. Selek-
cja… Z 29 zostało nas 23.
Genialna wychowawczyni pani Wadowska – dzięki niej wszystko nabierało sensu.  
Drugi rok lekko odpuszczony – pierwsze wagary. Skończyło się na poprawce z matematyki u pani 
Pawlus – bolało, ale to właśnie ta „dwója” daje motywację do dalszego działania. Trzeci rok – zaczę-
ła się praktyczna nauka przedmiotów zawodowych – dla mnie woda na młyn! Czwarty rok – egza-
min zawodowy, rozpoczęcie pracy wraz z przyjacielem, z którym w szkolnej ławie spędziłem całe 4 
lata, prezentacja sposobu doładowania silnika fiata 125... Piąty rok – pod hasłem matury. Wstęp-
nie przygotowana tak, aby prawie nikt nie zdał… prawie… Matma poszła OK, obawa przed polskim. 
Pisemny OK, ustny – Dzieci z Brzeziny, szczęście sprzyja – dwa dni wcześniej oglądałem film. No  
i sukces – udało się! Co prawda na dwie dwóje, ale to wtedy nie miało znaczenia.
W końcu rok 2004, po 20 latach spotkaliśmy się, by powspominać.
ZSSiO dało mi szansę się rozwinąć – motoryzacja, rozwój techniki, te fascynacje mogłem zgłębiać  
w murach Technikum. Wspaniale wspominam ten czas! Wierzę, że kadra nauczycielska poprowadzi 
i ukierunkuje Was tak, abyście mieli satysfakcję z wykonywanego zawodu. Dyplom tej Szkoły powi-
nien być Waszą dumą oraz wyrazem wdzięczności dla ludzi, którzy wskazali Wam tę drogę. Wszyst-
kiego najlepszego!

Jak zbudowałem „Malucha” dla Toma Hanksa
Tomasz Bułka
Właściciel warsztatu Moto-Renowacja.
Ukończyłem szkołę 10 lat temu. Moją wy-
chowawczynią była niezastąpiona pani Ali-
cja Kuźmińska. Szkołę wspominam bardzo 
dobrze – spędziłem w niej wiele wspania-
łych chwil, poznałem superludzi. Dzięki niej  
mogłem obrać drogę, na której aktualnie się 
znajduję i która daje mi mnóstwo satysfakcji. 
Dzięki zdobytemu tu wykształceniu miałem 
możliwość zbudowania wielu wspaniałych 
samochodów, między innymi perełki – fiata 
126p dla Toma Hanksa! Samochód powstał 
przy współpracy z firmą BB Oldtimer Gara-
ge, która go przygotowywała. W zakresie na-
szych prac było wykonanie pełnego remon-
tu blacharskiego, wszystkich elementów zawieszenia, wraz z remontem silnika i całego osprzętu. 
Moim młodszym kolegom, obecnym uczniom naszej szkoły, życzę, by tak jak ja, znaleźli spełnienie 
w tym, co robią. Spełniajcie swoje marzenia i te motoryzacyjne, i te życiowe! A wspaniałym pedago-
gom, życzę, byście mieli wyłącznie tak wspaniałych uczniów, jak ja, pełnych pasji i zaangażowania,  
i żebyście dzięki nam mieli co wspominać do końca życia! Wszystkiego najlepszego!
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Tacy jesteśmy 

 Od lat słyniemy z tego, że kształcimy wysokiej klasy specjalistów w branżach: samochodo-
wej, mechanicznej, spedycyjnej, transportowej, automatyki i robotyki.

 
Jednak nie osiadamy na laurach – wciąż się rozwijamy i idziemy z duchem czasu. Nasi uczniowie 
mogą skorzystać z bogatej oferty edukacyjnej i nowoczesnych pracowni.

TECHNIK
POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH
TECHNIK

MECHANIK
TECHNIK

SPEDYTOR
TECHNIK

TRANSPORTU
DROGOWEGO

TECHNIK
AUTOMATYK

TECHNIK
ROBOTYK

MECHANIK
POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH

ELEKTROMECHANIK
POJAZDÓW

SAMOCHODOWYCH

KIEROWCA
MECHANIK

MAGAZYNIER
LOGISTYK

Szkoła Podstawowa nr 38
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Pracownia programowania sterowników PLC i podstaw robotyki

Pracownia podstaw automatyki i projektowania komputerowego

Pracownia pneumatyki

Pracownia elektroniki i elektrotechniki
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Współpracujemy z ponad 70 firmami i instytucjami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.

Porozumienie z firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne

Wizyta zawodoznawcza w firmie EATON

Udział w BB Days 4.IT Industry Day 4.0 w ramach innowacji pedagogicznej „Programowanie robotów”
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Współpraca z ATH - fot. ATH

Zajęcia w laboratorium FabLab Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej
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Wizyta zawodoznawcza w firmie InPost

PROGRAM NOWE PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 Celem projektu jest wzrost zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodach  
w Bielsku-Białej, poprzez poprawę potencjału edukacyjnego szkolnictwa zawodowego na terenie 
miasta. Chodzi o doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych zarówno wśród uczniów, jak 
i nauczycieli z wybranych bielskich techników. Ważną kwestią jest tu współpraca z otoczeniem spo-
łeczno-gospodarczym, w czym ZSSiO specjalizuje się od lat. Projekt realizowany w latach 2020-2022.

EFEKTYWNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE KLUCZEM DO SUKCESU NA LOKALNYM RYNKU PRACY
 To kolejny projekt prowadzony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Śląskiego, kierowany do uczniów szkół kształcących się w bielskich technikach. Ma na celu 
podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich 
zdolności do zatrudnienia oraz rozwój współpracy szkół z pracodawcami.
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ZSSiO podbija świat

Tu jesteśmy

„Samochodzik” w podróży
 
 W ciągu ostatnich lat zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, korzystali z możliwości wyjaz-
dów zagranicznych w ramach nie tylko projektów unijnych, ale również biorąc udział w warsztatach 
językowych czy konferencjach międzynarodowych. 
 Udało nam się zrealizować projekty unijne dla nauczycieli: „Edukacja to wyzwanie” oraz 
„Edukacja we współczesnym świecie”, które przyniosły korzyści szkole, pracownicy podnieśli swoje 
kompetencje organizacyjne, językowe i kulturowe.
 Natomiast uczniowie ZSSiO zrealizowali dwa projekty unijne: „Motoryzacja bez granic” 
2017 Niemcy oraz „Hiszpańskie staże dla najlepszych” 2019-2020, Hiszpania.
 Ich głównym celem był rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród 
uczniów, kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych, technik mechanik i tech-
nik spedytor. Młodzi ludzie podnieśli swe umiejętności praktyczne, a także osobiste, społeczne i or-
ganizacyjne. Przede wszystkim jednak młodzież zdobyła doświadczenie w pracy w międzynarodo-
wym środowisku na stanowiskach zgodnych z profilem nauki. 
 Kilkukrotnie zorganizowano także wyjazdy uczniów na warsztaty językowe do Londynu. 
Ich celem było  przybliżenie kultury brytyjskiej i doszlifowanie języka angielskiego. Wszyscy uczest-
nicy warsztatów zakwaterowani byli u rodzin brytyjskich, zróżnicowanych kulturowo i etnicznie, co 
dodatkowo stwarzało okazję do przećwiczenia języka angielskiego w sytuacjach codziennych. Pod-
czas warsztatów uczniowie zwiedzili najważniejsze atrakcje stolicy Wielkiej Brytanii, takie jak: Tower 
of London, Tower Bridge, St.Paul’s Cathedral, Millennium Bridge, Muzeum Historii Naturalnej, Mu-
zeum Nauki, Westminster Abby, Houses of Parliament, Big Ben, London Eye, British Museum, Mu-
zeum Figur Woskowych Madame Tussaud’s , Old Royal Observarory, Południk ‘0’.
 Pozostałe wyjazdy, w których brali udział nauczyciele i uczniowie ZSSiO to międzynarodo-
we spotkanie nauczycieli w Barcelonie, przed realizacją konferencji Młodych Europejczyków YES 
EVENT oraz udział w konferencji w Halle, w Niemczech, w 2019 roku.
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Samochodzik w podróży - Rzym

Asyż
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Wenecja

Watykan
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Kraków

Monte Cassino
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Dbamy o bezpieczną jazdę

 Od 13 lat Bielska Samochodówka bierze udział w Ogólnopolskich Dniach Bezpieczeństwa 
Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego. Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólno-
kształcących co roku sięgają po najwyższe laury w konkursie z przepisów ruchu drogowego, pierw-
szej pomocy i prezentacji korowodu.
 Różnobarwne pochody stały się tradycją szkoły ponadpodstawowej. Uczniowie starannie 
przygotowują się do korowodów pod opieką p. Izabeli Milewskiej-Barcik, Bożeny Rzyckiej-Ryznar, 
Alicji Kuźmińskiej. Zaskakują one formą i niezwykle ważnym przekazem promującym bezpieczną  
i kulturalną jazdę oraz SZACUNEK DLA ŻYCIA!

ZSSiO w corocznych korowodach
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Akcja z Policją ROADPOL SAFETY DAYS 2022
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Celebrujemy tradycję

 Kiedy tylko możemy, prezentujemy z dumą to, co od lat nas wyróżnia. Dzięki naszej Szkole 
branża samochodowa wzbogaciła się o tysiące wykwalifikowanych pracowników. Spora część z nich 
znalazła zatrudnienie w Fabryce Samochodów Małolitrażowych, która wyprodukowała setki tysięcy 
Fiatów 126 p. Kilka z nich stało się naszą wizytówką, tak jak postaci z bajek stały się wizytówką Biel-
ska-Białej.

Radosny jubileusz

 Radosne świętowanie pięćdziesięciolecia rozpoczęliśmy jeszcze przed oficjalnym początkiem 
jubileuszowego roku szkolnego 2022/2023. 9 lipca reprezentacja naszej szkoły miała zaszczyt wziąć 

Firmowy Maluch 126p

„Jarmark w Białej 2022”
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udział w uroczystym pożegnaniu przed ratuszem w Bielsku-Białej Wielkiej Wyprawy Maluchów do 
Turynu. Pojechaliśmy tam wspaniałym zielonym maluchem w barwach znanych bajkowych postaci. 
Uczestnicy wyprawy i miłośnicy z grupy 126Hooligans jadą do Turynu, aby upamiętnić 50-lecie roz-
poczęcia produkcji fiata 126p we Włoszech. To również sentymentalna podróż dla legendarnych 
kierowców Sobiesława Zasady i Longina Bielaka, którzy w latach ’70 przejechali trasę rajdu Monte 
Carlo maluchem. Nas nie mogło tam zabraknąć – wszak wszyscy wiedzą, że kochamy samochody!
 Nie mogło nas zabraknąć na „Jarmarku w Białej”, który był elementem tegorocznej edycji 
Dni Bielska-Białej. Towarzyszyli nam niezwykli Goście m.in. posłanka Grażyna Staniszewska.

Kochamy to, co robimy i wygrywamy

 W XI Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników w Poznaniu reprezentowały Naszą Szko-
łę dwie drużyny:
• W kategorii Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych – 

Jakub Mrzyk i Paweł Staniek z klasy 3a TPS_P zajęli dziewiąte miejsce!
• W kategorii Młody Mechanik Motocyklowy – 

Mikołaj Gandor i Szymon Kopeć z klasy 3b TPS_G zajęli ósme miejsce!
Jakub Mrzyk i Paweł Staniek wygrali w konkurencji „obsługa ogumienia w samochodzie ciężaro-
wym” i zostali nagrodzeni specjalnym pucharem czasopisma Przegląd Oponiarski. 

 Zdobywamy laury nie tylko w dziedzinie mechaniki. Nasi uczniowie mają różne pasje. Szy-
mon Bielawa zajął III miejsce na Mistrzostwach Polski Garmin Enduro Trails 2022 (EWS Qualifer) 
w kategorii Mężczyźni Hobby. Dorian Waluś zdobył I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Foto-
graficznym „Sacrum”. Fascynuje nas historia – byliśmy organizatorami pierwszej edycji konkursu 
„Dzieje Polskiej Nauki i Techniki”, który zrodził się z chęci uczczenia setnej rocznicy odzyskania nie-
podległości. W kolejnych latach współorganizowaliśmy edycje tego konkursu wraz z   Instytutem 
Pamięci Narodowej w Katowicach. I zdobywaliśmy nagrody – III i II miejsce, złoto jeszcze przed 
nami. 

Maluchy w Turynie
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Ogólnopolskie Mistrzostwa Mechaników w Poznaniu
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 Ogromną pasją naszych uczniów jest także sport – z ostatniej edycji LICEALIADY przywieź-
liśmy Mistrzostwo Bielska-Białej szkół ponadpodstawowych w piłce nożnej! Pokonaliśmy 16 innych 
szkół. 

Zdobywamy laury w sporcie

 Patryk Bodzek z klasy 4aTPS_G, zawodnik Klubu Beskid Dragon, zdobył srebrny medal na 
Mistrzostwach Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów w Kickboxingu. Zawody rozgrywały się we wło-

skim Lido di Jesolo. Patryk był jednym z 1909 zawodników z 63 krajów biorących udział w zawodach.  
W klasyfikacji generalnej reprezentacja Polski zajęła 5 miejsce.
 Kamil Herzyk to złoty medalista 93. PZLA Mistrzostw Polski w biegach przełajowych na 3 ki-
lometry (U18) w Tomaszowie Lubelskim. Jego złoty medal był potwierdzeniem możliwości, które za-
prezentował wcześniej na Mistrzostwach Śląska w Biegach Przełajowych na 4 klimetry (U18) w By-
tomiu, gdzie także sięgnął po złoto.

Wicemistrz świata w kickboxingu

Złoty Kamil Herzyk
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Sztandar szkoły ufundowany przez Radę Rodziców ZSSiO

 Jubileusz 50-lecia Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących jest doskonałą oka-
zją, by podarować Szanownej Jubilatce Sztandar. Dotąd go nie mieliśmy, od teraz nie wyobrażamy 
sobie bez niego już żadnej uroczystości. 29 listopada 2022 roku, na mszy świętej dziękczynnej z oka-
zji 50-lecia naszej Szkoły, biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel dokonał uroczystego po-
święcenia sztandaru. To dla nas wielkie święto gdyż sztandar szkolny jest symbolem Polski, a tak-
że Małej Ojczyzny, jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Dla nas będzie to znak naszej jedności  
z Ojczyzną, a także symbol naszych dążeń, celów, odzwierciedlenie wkładu pracy i przypomnienie, 
że to co piękne, wartościowe, dobre, często rodzi się z bólu, wyrzeczeń i wytrwałości.

Ratujemy życie

 Od 2003 roku uczestniczymy w akcji krwiodawstwa. W ostatnich latach pandemia uniemoż-
liwiła nam oddanie krwi, co nie zniechęciło nas do angażowania się w szczytny cel. Przez 19 lat nasi 
uczniowie oddali ponad 400 litrów krwi, za co jesteśmy im ogromnie wdzięczni. 

Akcja krwiodawstwa w ZSSiO
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Patronat medialny

Sponsorzy
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fot. Pics Studio Michał Kisiel



52

Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
w Bielsku-Białej

ul. Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon: 33 827-13-31 | Fax: 33 827-13-30

sekretariat@zssio.pl, www.zssio.pl


