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Dobiega końca projekt 
„Młodzieżowa Akademia 
Obywatelska”. W ręce czy-
telników przekazujemy 
czwarty i ostatni numer 
gazetki szkolnej wydawa-
nej w ramach projektu. Raz 
jeszcze uczniowie z 10 szkół 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu powiatu 

zawierciańskiego przygotowali teksty i zdjęcia na tematy doty-
czące ich szkoły, regionu i własnych zainteresowań.

W ramach projektu trwającego od maja 2013 roku odbyło się 9 
edycji warsztatów dziennikarskich, spotkania ze znanymi dzien-
nikarzami (Michałem Olszańskim, Romanem Czejarkiem, Ja-
kubem Poradą, Bogdanem Rymanowskim i Jan Pospieszalski), 
debaty z samorządowcami, postaciami lokalnego biznesu oraz 
przedstawicielami organizacji pozarządowych, dwa wyjazdy 
dziennikarskie do Łodzi (relacja z wycieczki znalazła się w cza-
sopiśmie „Zawiercianin” nr 19), a uczniowie intensywnie praco-
wali przy tworzeniu materiałów dziennikarskich.

W ostatnim projektowym numerze „The Dunik Times” można 
znaleźć relację z odbywającego się w szkole Dnia Wiosny oraz targów 
edukacyjnych. Tematów szkolnych nie brakuje – tekst o radiowęźle 
przybliża sposób tworzenia i funkcjonowania szkolnego radia, któ-
re umila uczniom szkoły czas przerw pomiędzy lekcjami. W ramach 
projektu w maju bieżącego roku odbył się drugi wyjazd do Łodzi – 
wziął w nim udział jeden z uczestników, który na łamach gazetki 
szkolnej opisał różnice pomiędzy dwoma rodzajami przekazu me-
dialnego: radiem i telewizją. W gazetce znaleźć można także opis pro-
jektu, w którym 6 uczniów szkoły przez ostatnie 12 miesięcy uczyło 
się dziennikarstwa, a także artykuł dotyczący Zespołu Szkół im. Xa-
werego Dunikowskiego i zmian, jakie zaszły w szkole od jej założenia.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół angażo-
wało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, których celem było 
zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. Niniejsze 12 stron jest ko-
lejnym i zarazem ostatnim w ramach projektu efektem prac uczniów. 
Najważniejszy efekt całego projektu będzie widoczny dopiero po jego 
zakończeniu, choć już teraz możemy stwierdzić, że „Młodzieżowa 
Akademia Obywatelska” przyniosła jej uczestnikom korzyści. Tę bar-
dziej widzialną – doświadczenie zawodowe, które będzie bezcenne, 
gdy za kilka lat wejdą na rynek pracy – jak i mniej, można by rzec, 
namacalną. Oto bowiem zaangażowani w tworzenie gazetki młodzi 
ludzie mieli okazję poznać znaczenie słowa „odpowiedzialność”, m.in. 
za termin oddania tekstu do gazetki i za słowa w napisanych przez 
siebie artykułach. A odpowiedzialność to wszakże jedna z najważ-
niejszych cech społeczeństwa obywatelskiego, które chcemy budować.
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 ▸ Kto wpadł na pomysł i jak doszło do 
zorganizowania Dnia Wiosny?
 ▸ Sławomir Pąpka: Na pomysł zorga-

nizowania Dnia Wiosny wpadli ucznio-
wie naszej szkoły, ponieważ jest taka 
tradycja, że trzeba uczcić pierwszy dzień 
wiosny. Samorząd uczniowski uzgodnił 
z panią dyrektor, żeby połączyć ten dzień 
z Prima Aprilis.

 ▸ Czy długo trwały przygotowania tej 
imprezy?
 ▸ Już dużo wcześniej mieliśmy różne po-

mysły, a nawet przedwczesne ustalenia, 
jak by to miało wyglądać, co się będzie 

działo, jakie będą atrakcje i konkursy. 
Jednak samo przygotowanie trwało tyl-
ko kilka dni przed imprezą.

 ▸ Kto Panu pomógł w całej organizacji?
 ▸ W organizację zaangażowała się 

większa część szkoły. Odbyły się dwa 
zebrania samorządu uczniowskiego, 
na których przedstawiciele wszyst-
kich klas zgłaszali swoje pomysły, 
propozycje oraz deklarowali pomoc. 
Chłopcy z każdej klasy wzięli na sie-
bie organizację klasowego grilla, któ-
ry odbył się na terenie szkoły po za-
kończeniu atrakcji i konkursów na sali 

gimnastycznej. W ten sposób rozpo-
częliśmy sezon grillowania.

 ▸ Na czym polegał Dzień Wiosny?
 ▸ Na sali gimnastycznej wraz z samo-

rządem uczniowskim zorganizowa-
liśmy wybory Miss i Mistera Szkoły 
2013/2014. Tę część przygotowały i po-
prowadziły uczennice klasy IIa Marty-
na Michniewska i Żaneta Zych. Do jury 
zaprosiliśmy trzech nauczycieli oraz 
dwóch uczniów. Klasa Ic najliczniej 
brała udział w wyborach, a także była 
najfajniej przebrana. W nagrodę cała 
klasa otrzymała możliwość wybrania 
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DZIEŃ WIOSNY
Żaneta Zych w rozmowie z Panem Sławomirem Pąpką
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dla siebie dnia, w którym nie będzie 
pytana. Po wyborach odbyły się kon-
kurencje: „Strongman”, „Sokole oko”, 

„Skocz jak Stoch”.

 ▸ Czy jest Pan zadowolony z przebiegu 
całej imprezy?
 ▸ Oczywiście, że jestem zadowolo-

ny, ponieważ młodzież praktycznie 
sama zorganizowała sobie ten dzień, 
była duża grupa uczniów, którzy chęt-
nie brali udział we wszystkich konku-
rencjach. Po tym dniu można przede 
wszystkim stwierdzić, że w naszej 
szkole oprócz samej nauki są jeszcze 
przyjemności, takie jak właśnie ten 
dzień. Myślę, że nieobecne osoby mają 
czego żałować, ponieważ ominęła ich 
bardzo dobra zabawa.

 ▸ Czy podjąłby się Pan zorganizowania 
podobnych dni?
 ▸ Na pewno chętnie pomógłbym w or-

ganizacji takich dni, ponieważ trzeba 
zwrócić uwagę na to, że z roku na rok 
uczniowie mają coraz więcej pomy-
słów, są one bardzo ciekawe i odmien-
ne. W tym roku otworzyliśmy sezon 
na grillowanie oraz powitaliśmy wio-
snę, natomiast w zeszłym roku zorga-
nizowaliśmy konkurs kulinarny „Ma-
ster Chef”, konkurs talentów i konkurs 
na osobę najlepiej przebraną. Z pew-
nością jeszcze raz wziąłbym w tym 
wszystkich udział.
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PROMOCJA SZKÓŁ
Dawid Kot

W szkole im. X. Dunikowskiego w Zawierciu, znanej jako „Dunik”, 
odbyły się 12. Powiatowe Targi Edukacyjne i Dni Otwarte szkoły. Jak 

wiadomo, promocja jest bardzo ważna; każdy uczeń jest ważny. Szkoły 
z powiatu zawierciańskiego miały okazję zaprezentować się i zachęcić 

gimnazjalistów, aby zdecydowali się na ich ofertę kształcenia.

Każda szkoła miała wyznaczone miej-
sce na sali gimnastycznej. Przedstawicie-
le rozstawiali stoiska, na których wisiały 
zdjęcia z uroczystości szkolnych, wycie-
czek itd. Niektóre szkoły miały przygo-
towane różne pokazy, gry, quizy zaba-
wy. Targi cieszyły się dużą popularnością 
wśród gimnazjalistów. Przybyli przed-
stawiciele prawie wszystkich szkół śred-
nich i gimnazjaliści mieli okazję z nimi 
porozmawiać. Uczniowie m.in. przed-
stawiali ofertę edukacyjną swoich szkół, 
opowiadali o życiu w szkole, o tym, co 
robią na lekcjach, o wycieczkach i róż-
nych rozrywkach. Gimnazjaliści mogli 
nie tylko rozmawiać z uczniami – mogli 

również porozmawiać z nauczycielami 
z tychże szkół średnich. Można było rów-
nież porozmawiać z doradcami zawodo-
wymi, którzy pomagali wybrać kierunek 
zgodny z kompetencjami danego kandy-
data do szkoły średniej.

W tym samym czasie odbyły się Dni 
Otwarte „Dunika”. Każda grupa z gimna-
zjum dostawała za przewodnika jedne-
go z naszych uczniów, który pokazywał 
szkołę i opowiadał o niej. Gimnazjali-
ści mogli obejrzeć klasy, w których uczą 
sie uczniowie „Dunikowskiego”. Każdy 
profil edukacyjny Technikum nr 1 miał 
stoisko poświęcone ich zajęciom. Przy-
szli technicy architektury krajobrazu 

pokazywali makiety, które wykonywa-
li na praktykach zawodowych. Technicy 
budownictwa pokazywali projekty archi-
tektoniczne i makiety domów, mostów, 
czy konstrukcji wykorzystywanych w bu-
downictwie. Geodeci pokazywali swoje 
mapy, przeprowadzali pokazy pomiarów 
i pokazywali, jak się obsługuje instru-
menty geodezyjne (tachimetr, teodolit 
i niwelator).

Gimnazjaliści dostali szeroką ofertę 
edukacji. Mogli zapoznać się z ofertami 
szkół w powiecie zawierciańskim i wy-
brać tę odpowiednią dla siebie oraz profil, 
na który chcieliby uczęszczać.
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RADIO DUNIK OD KUCHNI 
OCZAMI PREZENTERA

Adrian Kostecki

Jak już wiadomo od długiego czasu, nic nie dzieje się samo z siebie, 
może poza ludzką sklerozą. Tak jak w każdej rozgłośni radiowej, nasze 
szkolne radio do wyemitowania audycji potrzebuje prezentera niczym 
wodolubna roślinka wody. Jak wygląda typowy dzień w Radio Dunik?

Na to pytanie odpowiadamy następu-
jąco: typowy dzień prezentera zaczyna 
się już ok. godziny 7.30. Po uprzednim 
pozostawieniu legitymacji zostaje wyda-
ny kluczyk do naszej szkolnej rozgłośni. 
Następnie, już na terenie radia, trwają 
przygotowania do początku audycji. Pod-
łączany zostaje wzmacniacz oraz mikro-
fon, który umożliwi ekipie dokonywać 
tzw. wejść antenowych. Następnie zo-
staje też sprawdzany jack 3,5 mm, dzię-
ki któremu ekipa radia może puszczać 
utwory przez wzmacniacz na terenie pra-
wie całej szkoły.

Po sprawdzeniu sprzętu studio pozo-
staje puste aż do momentu, kiedy ekipa 
radiowa rozpoczyna audycję. Czasami 
na teren radia przychodzą różne osoby, 
które proszą o utwory na życzenie. Jak 
mawia stare dobre powiedzenie: „klient 
nasz pan”. Oznacza to, że prośbę nale-
ży, a nawet trzeba spełnić... i tu pojawia 
się kolejne zadanie prezentera radiowe-
go. Przed wyemitowaniem danego utwo-
ru osoba z ekipy musi przesłuchać dany 

utwór w celu wyeliminowania podejrza-
nych treści, takich jak rasistowskie, wul-
garyzmy oraz innych elementów, które są 
niezgodne z prawem lub są niemoralne. 
Czasami do utworu na życzenie dokłada-
ne są też pozdrowienia. Z tą chwilą nie-
zwykle cenne staje się płynne i dynamicz-
ne wypowiedzenie słów oraz minimalna 
znajomość wykonania tzw. łagodnego 
przejścia z muzyki na mowę, które pole-
ga na przyciszeniu muzyki odpowiednim 
pokrętłem, by grała ciszej, a głos zacho-
wał swoją głośność oraz wydźwięk.

KRÓTKA HISTORIA RADIA DUNIK

Aby zagłębić się w historię naszego 
szkolnego radia, postanowiliśmy po-
szukać wśród uczniów oraz absolwen-
tów naszej szkoły jakichś informacji na 
temat czasu działania radia oraz jego 
innych nazw. Jak udało nam się ustalić, 
szkolne radio funkcjonuje już od 1995 r. 
Prowadzone było przez uczniów. Wcze-
śniejsza nazwa Radia Dunik brzmiała 

zupełnie inaczej – nasze szkolne ra-
dio nosiło prostą i zrozumiałą nazwę 
Radiowęzeł.

OD RADIA DUNIK DLA SŁUCHACZY

Jak co przerwę, słysząc muzykę 
ze szkolnych głośników, możecie być 
pewni, że jest to zasługa naszej radio-
wej ekipy, która stara się Wam uprzy-
jemnić czas w każdym momencie 
szkolnego życia. Jesteśmy zadowole-
ni, że większość osób ceni sobie wysi-
łek, który wkładamy, by różnorodność 
muzyki, jaką emitujemy, była jak naj-
większa. Najważniejszym przekazem 
tej wypowiedzi jest fakt, iż gramy dla 
Was! Chcielibyśmy Was, Drodzy Czy-
telnicy gazetki „The Dunik Times” oraz 
słuchaczy Radia Dunik, gorąco zachę-
cić do podawania swoich propozycji do 
naszej szkolnej audioteki.

Propozycje utworów można składać 
na terenie rozgłośni Radia Dunik.

Z pozdrowieniami ekipa radia.
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JAK POWSTAJE GAZETA, A JAK 
PROGRAM TELEWIZYJNY?

Kamil Walczyk

Każdy wie, jak wygląda gazeta oraz program telewizyjny 
w finalnym etapie, ale nie każdy jest w stanie powiedzieć, 

jak one powstają. I o tym właśnie jest ten artykuł.

GAZETA

Gazety powstają dzięki żmudnej pra-
cy ludzi i maszyn pracujących w różnych 
działach redakcji. Są tam ludzie odpo-
wiadający za reklamę, politykę czy sport. 
Typowy artykuł powstaje dzięki reporte-
rom, którzy dokumentują wszystko to, co 
stało się na miejscu zdarzenia. Wywiady 
są zapisywane w notesach lub nagrywa-
ne na dyktafonach. Po ukończeniu dzia-
łań w terenie dziennikarz może zacząć 
prace „biurowe”. Tworzenie tekstu do ga-
zet odbywa się obecnie przy pomocy pro-
gramów komputerowych zawierających 
narzędzia pomagające redagować tekst. 
Pisanie do gazety nie jest prostym zada-
niem, ponieważ piszący musi trzymać 
się przyjętych reguł, takich jak wielkość 
czcionki czy rozmiar fotografii.

Jako że obecnie wydawcami gazet są 
duże spółki posiadające wiele różnych 
tytułów, dziennikarze mają możliwość 
wykorzystania części lub całości ma-
teriału wykonanego przez inną gazetę. 
Poza tym można się dowiedzieć, co bę-
dzie w następnym wydaniu oraz jaki jest 
postęp prac nad nim.

Zakończenie przygotowywania gaze-
ty codziennej następuje około godz. 22. 
Następnie trafia ono do drukarni, w któ-
rej cały nakład zostanie wydrukowany. 
Do tego używa się maszyn drukarskich, 
które swą wysokością sięgają poziomu 
drugiego piętra. Ten etap jest najmniej 
ekologiczny, ponieważ muszą być dobra-
ne odpowiednie ustawienia, aby wszyst-
ko dobrze wyszło. Przez to traci się kilka 
tysięcy stron papieru. Druk tekstu opie-
ra się na wykorzystaniu czterech barw: 

niebieskiego, malinowego, żółtego oraz 
czarnego, przy wykorzystaniu papieru 
pochodzącego z Rosji i Niemiec. W nocy, 
około godziny trzeciej, druk się kończy, 
a pod drukarnie podstawiają się samo-
chody, które zabierają świeże gazety do 
punktów sprzedaży.

TELEWIZJA

Tworzenie audycji telewizyjnej jest 
trudniejsze od powstawania prasy z po-
wodów technicznych, czyli większego 
udziału skomplikowanych aparatur. 
Praca dziennikarza telewizyjnego przy 
zbieraniu materiałów jest podobna do 
pracy dziennikarza prasowego, lecz ten 
pierwszy musi posiadać dobrą dykcję 
oraz umiejętność przebywania w obec-
ności kamer.
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W tym przykładzie napiszę o two-
rzeniu telewizji regionalnej TVP Łódź. 
Stacje regionalne mają za zadanie opi-
sywać wydarzenia polityczne, sportowe 
lub kulturalne z obszaru swych woje-
wództw. W TVP Łódź znajdują się dwa 
studia, w których tworzy się programy 
interesujące mieszkańców danego re-
gionu. Studia są przystosowane do tych 
zadań poprzez użycie specjalnych pu-
staków do wyciszenia pomieszczenia 
oraz odpowiednich wykładzin zmniej-
szających efekt drżenia kamer. Do 

wyposażenia studia zalicza się kamery, 
promptery, lampy oświetleniowe i łącz-
ność radiową między wydawcą a resztą 
załogi. W ośrodkach regionalnych waż-
ny jest czas, a to dlatego, ponieważ mają 
one ograniczony co do sekundy czas an-
tenowy. W momencie gdy wiadomo, że 
wyznaczona ramówka na dany dzień nie 
zmieści się w limicie godzin, redakcja 
ustala, jaki program w danym czasie 
zdjąć z anteny, a jaki dodać.

Najważniejszym miejscem w trak-
cie tworzenia programu jest reżyserka, 

spełniająca rolę swoistej wieży kontro-
li lotów. To w niej są podejmowane de-
cyzje dotyczące tego, co pojawi się na 
planszach, która kamera będzie nagry-
wać obraz pokazywany w danym mo-
mencie na ekranach, czy też jakie sło-
wa należy zagłuszyć. W telewizji, tak 
jak w każdym rodzaju mediów, istnieją 
pomieszczenia redakcyjne, w których 
pracuje się nad materiałami do progra-
mów. Miejsce to przypomina zwykłe 
biuro, tak jak w gazecie.

„MŁODZIEŻOWA AKADEMIA 
OBYWATELSKA” – O CO W OGÓLE 

W TYM CHODZI?
Kinga Cholewka

Przez rok trwania tego projektu wiele się nauczyliśmy, włożyliśmy w to dużo 
pracy i zaangażowania, ale przede wszystkim była to dobra zabawa. Myślę, 
że każdy z nas jest dumny ze swojej pracy i miło będzie wspomniał ten rok.

W maju 2013 r. zaczął się projekt pt. 
„Młodzieżowa akademia obywatelska”. 
Udział w nim brali uczniowie z 10 szkół 
z powiatu zawierciańskiego: Zespo-
łu Szkół im. X. Dunikowskiego, Licea 
im. H. Malczewskiej i S. Żeromskiego, 
Gimnazjum nr 4 przy Zakładzie Po-
prawczym i Schronisku dla Nieletnich 
w Zawierciu, Gimnazjum nr 1 w Pilicy, 
Gimnazjum nr 1 w Zawierciu, Zespół 
Szkół w Rokitnie, Katolickie Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcące, Ze-
spół Szkół nr 2 w Niegowonicach oraz 
Gimnazjum w Żarnowcu.

W ramach projektu uczniowie biorą 
udział w trzech debatach. Zaplanowano 
również sześć spotkań z osobami znany-
mi z mediów, jak np. spotkanie z Jakubem 
Poradą i Romanem Czejarkiem. Co miesiąc 
uczestniczyliśmy w warsztatach z Pawłem 
Kmiecikiem, na których uczył nas różnych 
zagadnień z dziedziny dziennikarstwa.

Odbyły się również dwie wycieczki 
do Łodzi, na które pojechali przedsta-
wiciele każdej szkoły. Młodzi dzienni-
karze mogli zobaczyć redakcję „Dzien-
nika Łódzkiego”, Studenckie Radio Żak, 
festiwal „Łódź łowi talenty i szlifuje 

diamenty” oraz Festiwal Mediów „Czło-
wiek w Zagrożeniu”.

Oczywiście również każda z dziesię-
ciu szkół miała za zadanie wydać czte-
ry gazetki szkolne tworzone przez mło-
dych redaktorów. Sami tworzyliśmy 
nasze artykuły, przeprowadzaliśmy wy-
wiady i szukaliśmy zdjęć najlepiej odda-
jących przekaz tekstu.

Z naszej szkoły udział w projekcje bra-
li: Martyna Michniewska, Żaneta Zych, 
Dawid Kot, Piotr Skóra, Paweł Sidor, Ka-
mil Walczyk, Adrian Kostecki i Kinga 
Cholewka.
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DZIEŃ WIOSNY
Martyna Michniewska

Zespół Szkół im. X. Dunikowskiego to szkoła pełna wrażeń. 
Uczniowie potrafią się bawić na tyle, że każda okazja – Dzień Wiosny, 

Światowy Dzień Zdrowia – jest w naszej szkole niezapomniana. 
Zobaczcie, jak w „Dunikowskim” obchodzimy takie święta.

7 kwietnia kalendarzowo obchodzi 
się Światowy Dzień Zdrowia. U nas 
w szkole celebrowaliśmy to święto 4 
kwietnia pod przewodnictwem pani pe-
dagog Iwony Koceli. Uczniowie potrafią 
zorganizować wszystko, aby ten dzień 
był oryginalny, niezapomniany, oraz 
żeby nasi nowi uczniowie z klas pierw-
szych nie żałowali wyboru tak wspa-
niałej szkoły. W tym dniu wybraliśmy 
się na rajd pieszy do Rudnik oraz orga-
nizowaliśmy gry i zabawy dla naszych 
klas pierwszych. Koordynatorami 
tego przedsięwzięcia byli: Mateusz So-
kołowski, Wojciech Ochocki, Ola Porc 
oraz Daria Książak. Przygotowanych 

zostało 10 konkurencji sportowych. 
Pierwszym punktem imprezy było wy-
myślanie nazwy i okrzyku bojowego 
każdego zespołu. Wśród konkurencji 
znalazło się:
•	 przeciąganie liny,
•	 slalom z zamkniętymi oczami między 

drzewami,
•	 skoki na skakance,
•	 rzut piłeczką do celu,
•	 biegi w workach,
•	 wykonanie sałatki z jabłka.

Towarzyszyło temu wiele emocji, za-
ciętej rywalizacji oraz duże poczucie hu-
moru. Ostatnim punktem programu był 

mecz towarzyski chłopaków w piłkę noż-
ną. Największy sukces w całym tym dniu 
zyskała klasa Ia, która uzyskała najwięk-
szą liczbę punktów w każdej z dziesię-
ciu kategorii. Przeprowadziłam również 
krótki wywiad z naszą panią pedagog na 
temat zdrowego stylu życia.

***

 ▸ Czy popiera Pani zdrowy styl życia?
 ▸ Iwona Kocela: Oczywiście. Jestem 

jego zwolenniczką, lubię rajdy piesze 
i ruch fizyczny. Chciałabym zaszczepić 
takiego „bakcyla aktywności fizycznej” 
u innych.
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 ▸ Czy od zawsze zajmuje się Pani spor-
tem?
 ▸ Tak, od zawsze zajmowałam się spor-

tem. Zumba, jazda na rowerze, siłownia, 
fitness, pływanie, jazda na nartach, cho-
dzenie po górach. Polecam wszystkim 
taki styl życia i zdrowe odżywianie.

 ▸ Jak Pani ocenia udział młodzieży 
w sporcie?
 ▸ Nie da się wszystkich przekonać. Sukce-

sem jest zaangażowanie w sport chociaż 
nielicznych. Liczy się nawet jedna osoba.

***

Również Dzień Wiosny został zorga-
nizowany przez naszych uczniów. Towa-
rzyszyło temu także wiele aktywności fi-
zycznej. Stał się on dniem bardzo dobrze 
wspominanym przez uczniów „Dunikow-
skiego”. Jednak największe podziękowa-
nia zostały skierowane do pani dyrektor, 
od której uzyskaliśmy teoretycznie cały 
dzień wolnego. Również pan Sławomir 
Pąpka przyczynił się do pomocy uczniom 
w pracach nad tym przedsięwzięciem – 
dlatego Żaneta Zych przygotowała dla 
was wywiad z nim.

HISTORIA NASZEJ SZKOŁY
Redakcja

Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących oraz Ochotniczy Hufiec 
Pracy dla Pracujących w Zawierciu powstały w 1967 roku. W pierwszym 

roku istnienia szkoła liczyła dwa oddziały i kształciła w zawodach: murarz                                                          
i posadzkarz. Zajęcia praktyczne odbywały się na budowach miasta Zawiercia. 

W 1969 r. otwarto cztery klasy Za-
sadniczej Szkoły Budowlanej – młodzie-
żowej, a rok później oddział Technikum 
Budowlanego dla Pracujących, w której 
to szkole mogli się kształcić absolwenci 
zawodówek.

Od 1973 r. młodzież mogła jedno-
cześnie uzupełniać wykształcenie pod-
stawowe oraz zdobywać zawód w nowo 
powołanej Szkole Przysposabiającej do 
Zawodu dla OHP. Ostatecznie w 1976 r. 
powstał Zespół Szkół Budowlanych, do 
którego w roku następnym przyłączono 
Podstawowe Studium Zawodowe kształ-
cące junaków OHP.

Stopniowo szkoła odchodziła od 
kształcenia w wąskich specjalnościach 
i w 1978 r., jako jedna z ośmiu szkół 
w Polsce, wprowadziła klasy o profilach 
technolog montażu i technolog robót 
wykończeniowych.

Rangę szkoły na pewno podniosło 
przyjęcie pierwszych uczniów do mło-
dzieżowego Technikum Budowlane-
go. W tym samym 1983 r. Zespół Szkół 
otrzymał imię Xawerego Dunikowskiego.

W latach 80. ZS stopniowo rezygno-
wał z prowadzenia klas zawodowych. Co-
raz większy nacisk na upowszechnienie 
wykształcenia ogólnego w powiązaniu 

z ograniczaniem szkolnictwa zawodo-
wego zdecydował o powołaniu w 1991 r. 
III Liceum Ogólnokształcącego. Liceum 
zakończyło swą działalność w 2013 r., 
m.in. wskutek ograniczania wykształce-
nia ogólnego na rzecz zawodowego.

W ciągu 35-letniej historii szkołą opie-
kowały się różne instytucje, które bar-
dzo często zatrudniały wykształconych 
w niej uczniów. Przede wszystkim było 
to Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Miejskiego w Częstochowie, 
któremu szkoła zawdzięcza swoje po-
wstanie, oraz Zawierciańskie Przedsię-
biorstwo Budowlane.
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Xawery Dunikowski 
(1875 1964)

Kalendarium

•	 1898 – dyplom Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie

•	 od 1904 – profesor rzeź-
by w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie

•	 od 1914 – pobyt za granicą, 
głównie we Francji

•	 od 1923 – profesor rzeźby kra-
kowskiej ASP

•	 1940 1945 – więzień KL 
Auschwitz

•	 1946 1955 – profesor rzeźby 
krakowskiej ASP

•	 od 1959 – profesor Państwowej 
Szkoły Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu

•	 1965 – otwarcie muzeum w pa-
łacu Królikarni w Warszawie 
(obecnie Muzeum Rzeźby im. 
Xawerego Dunikowskiego).

11

Status szkoły zmienił się w 1983 r. – 
ze szkoły przyzakładowej stała się szko-
łą resortową Ministerstwa Budownictwa 
i Materiałów Budowlanych. Kolejna ważna 
zmiana zaszła wraz z powołaniem III Li-
ceum Ogólnokształcącego podporządko-
wanego Ministerstwu Edukacji Narodowej. 
Po reformie administracyjnej i samorządo-
wej opiekę nad szkołą sprawuje Starostwo 
Powiatowe z siedzibą w Zawierciu.

Wszystkie wymienione instytucje 
prowadzące szkołę przyczyniły się naj-
pierw do zbudowania, a potem wypo-
sażenia budynku szkoły. Pierwsze za-
jęcia w dziejach szkoły odbywały się 

w wydzielonej części Hotelu Robotni-
czego przy ulicy Południowej w Zawier-
ciu. Pierwsze prace przy budowie szkoły 
rozpoczęto w 1974 r. Wykopy i roboty 
montażowe wykonali pracownicy Kom-
binatu Budowlanego w Częstochowie, 
natomiast pełny zakres prac związanych 
z robotami murarskimi, betoniarsko-

-zbrojeniowymi, malarskimi, elektrycz-
nymi i wodno-kanalizacyjnymi wykona-
li uczniowie w ramach praktycznej nauki 
zawodu. Przy fundamentach sali gimna-
stycznej i internatu pracowali społecz-
nie nauczyciele, instruktorzy praktycz-
nej nauki zawodu oraz młodzież. Oni też 

wykonywali wszystkie prace związane 
z zagospodarowaniem sal lekcyjnych 
i innych pomieszczeń.

Pierwsze zajęcia dydaktyczne w nowej 
szkole przy ul. Popielarskiego (obecnie 
M. Rataja) rozpoczęły się po feriach zi-
mowych w lutym 1977 r. Równocześnie 
trwała budowa internatu, oddanego do 
użytku w 1981 r.



Galeria „HiStoria naSzej Szkoły”

Lider projektu: Partner projektu:

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to organizacja pożytku 
publicznego, mająca na na celu wspieranie aktywności spo-
łecznej oraz animowanie lokalnych inicjatyw.

W 2010 r. zarząd CIL powołał do życia Fundusz Inicjatyw Lo-
kalnych, zasilany odpisami 1% podatku, dzięki któremu wspar-
cie finansowe przekazywane jest na najciekawsze inicjatywy 
z terenu powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Orga-
nizacja nie ogranicza się jedynie do wsparcia zarejestrowanych 
inicjatyw. Stowarzyszenie pomaga również grupom nieformal-
nym, jak również prowadzi swoje programy i projekty.

Dane teleadresowe:
ul. Senatorska 14 
42-400 Zawiercie
tel./fax: 32 67 020 14
e-mail: cil@cil.org.pl

KRS: 0000 215 720 /centrum.inicjatyw.lokalnych

www.cil.org.pl

Starostwo Powiatowe 
w Zawierciu


