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Zespó³ Szkó³ nr 10 œwiêto-
wa³ swoje 50-lecie. Z po-
nad 12 tysiêcy absolwen-
tów przyjecha³o blisko 260
osób. Wspomnieniom nie
by³o koñca...
Na zlocie nie zabrak³o

W³adys³awa Husejki, mar-
sza³ka województwa zachod-
niopomorskiego, który ukoñ-
czy³ zasadnicz¹ szko³ê zawo-
dow¹ w 1970 r. - By³em
pierwszym uczniem w zawo-
dówce po oœmioklasowej
szkole podstawowej – wspo-
mina. - Bardzo mile mi siê tu
uczy³o. Bra³em udzia³ w bu-
dowie toru kartingowego,

by³em te¿ przez rok gospoda-
rzem klasy.

Kamil Jesionowski i Da-
riusz Knap ukoñczyli liceum
zawodowe w 1996 roku.
Pierwszy z nich ma swój
warsztat w jednej z miejsco-
woœci ko³o Bobolic, drugi pra-
cuje jako inspektor w Urzêdzie
Dozoru Technicznego w Ko-
szalinie. Zgodnie twierdz¹, ¿e
to, co osi¹gnêli, zawdziêczaj¹
szkole œredniej.

- Ju¿ w pi¹tej klasie szko³y
podstawowej marzy³em o na-
uce w „samochodówce” – przy-
znaje pan Kamil. - Motoryzacja
by³a po prostu moj¹ pasj¹. Ta

szko³a by³a jedyn¹ w regionie,
gdzie nawet do zawodówki
trzeba by³o zdawaæ egzaminy
wstêpne. Starsi uczniowie nie
przeœladowali m³odszych, tak
jak to by³o w innych szko³ach.
To zas³uga nauczycieli, którzy
nas wychowywali. Oni na-
prawdê interesowali siê nami,
pytali, jakie mamy problemy,
¿eby nam pomóc.

- Ja te¿ wczeœnie wiedzia-
³em, ¿e chcê siê uczyæ w³aœnie
w tej szkole – stwierdzi³ jego
kolega. - Ta szko³a da³a mi
mo¿liwoœæ zdobycia kilku za-
wodów: mechanika, spawa-
cza, kierowcy.                 (ejm)

Dawni uczniowie „samochodówki” o szkole

Spe³nione
marzenia!

Z okazji jubileuszu „samochodówka” otrzyma³a nowy sztandar.

- Tu zdobywaliœmy podstawê do egzystencji za-
wodowej – stwierdzi³ Jan Krawczuk, wicemar-
sza³ek województwa zachodniopomorskiego,
tak¿e absolwent ZS 10.

Jan Chojnacki, dyrektor ZS 10, z dum¹ prezen-
tuje medal „Za Zas³ugi dla Powiatu Koszaliñ-
skiego”, którym zosta³ udekorowany nowy
sztandar.

Bez wzglêdu na wiek i lata, które up³ynê³y od ukoñczenia „samochodówki”, jej absolwenci pamiêtaj¹
wiele z okresu nauki i z chêci¹ do swej szko³y wracaj¹.

- W³adek, to naprawdê ty? -  szkolni koledzy z trudem rozpoznali swego kolegê ze szkolnej ³awki, W³adyslawa Husejkê (z prawej).

W³adys³aw Husejko, marsza³ek województwa zachodniopomor-
skiego, przyzna, ¿e „samochodówka” by³a szko³¹ ¿ycia: - Mam
ogromny szacunek do nauczycieli, szczególnie do wychowawcy,
Jana Misiurnego, który niestety ju¿ nie ¿yje. Uczy³ nas dobrych
manier i obyczajów.

Nie wszyscy absolwenci „samochodówki” pracuj¹ w zawodzie mechanika, ale pewnie wszyscy z rado-
œci¹ wrócili w szkolne mury.
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