70 lat minęło...
15-16 października 2016r. z okazji jubileuszu 70- lecia Szkoły odbył się zjazd
absolwentów Liceum Pedagogicznego, Liceum Wychowawczyń Przedszkoli,
Studium Wychowania Przedszkolnego, Studium Nauczycielskiego.
Trochę historii....
Historia Zespołu Szkół nr2 im. Władysława Jagiełły sięga 1946r., kiedy w trudnych powojennych
czasach utworzono Liceum Pedagogiczne, mające przygotować do pracy w zawodzie
nauczycielskim na terenie województwa olsztyńskiego. I choć współczesny Zespół Szkół na pozór
ma niewiele wspólnego ze szkołą powstałą tu przed laty, myślę że warto przypomnieć jej historię.
Organizatorem i pierwszym dyrektorem szkoły (do roku 1949) był Bolesław Wytrążek. - absolwent
Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, magister filozofii i pedagogiki
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Warty podkreślenia jest fakt, że Bolesław Wytrążek
dzięki znajomości języka niemieckiego
nawiązał
współpracę
z
ludnością
autochtoniczną Było to niezwykle istotne,
ponieważ Mazurzy i Warmiacy stanowili 45,5%
uczniów, pozostali to repatrianci i osadnicy z
innych województw. Dyrektor Wytrążek
osobiście docierał do miejscowej ludności,
zachęcał młodzież do nauki w Liceum
Pedagogicznym. Sytuacja materialna uczniów
po wojnie była trudna, często jeden podręcznik
musiał wystarczyć całej klasie, brakowało
zeszytów
i jakichkolwiek
pomocy
dydaktycznych. Mimo tych trudności w 1950r
szkoła mogła się poszczycić 47 absolwentami.
Kadrę pedagogiczną Liceum w tamtych czasach tworzyli absolwenci znamienitych uczelni
(Uniwersytetu Poznańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wileńskiego im. Stefana
Batorego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie), wspaniali, oddani swej pracy nauczycieleTadeusz Młodkowski, Maria Młodkowska, Hanna Korolec, Gustaw Thomas, Roman Chromiński
Dzięki ich zaangażowaniu w szkole istniały chór i orkiestra dęta, działały koło historyczne, drużyna
harcerska i koło teatralne.

W Liceum Pedagogicznym uczniowie nosili fartuchy, zaś na specjalne okazje galowe mundurki, co
stało się znakiem rozpoznawczym szkoły na długi czas. Jeden z pierwszych uczniów Liceum
(absolwent z 1951), późniejszy profesor wydziału historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu -Janusz Małłek wspomina obowiązujące w LP surowe zasady „W szkole o reżimie
internatowym, z mojej perspektywy „klasztornym” wdrożono nas do regularnej i sumiennej nauki,
co miało procentować w przyszłości”.
Od 1949r. dyrektorami mrągowskiego
Liceum Pedagogicznego byli: Piotr
Limanowski,
Bolesław
Tarnawski,
Tadeusz Sokołowski.
W 1966r. zamknięto Państwowe Liceum
Pedagogiczne a w jego miejscu
utworzono Liceum Pedagogiczne dla
Wychowawczyń Przedszkoli. Z biegiem
lat szkoła zmieniała swe nazwy, jednak
aż do roku 1993, kiedy ze Studium
Nauczycielskiego
odeszli
ostatni
absolwenci
zachowała
swój
pedagogiczny charakter, stając się kuźnią
przyszłych nauczycielskich talentów.
W 1992r. powstał Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły, którego dyrektorem została p. Maria
Achranowicz. Utworzono wtedy III LO, Technikum Hotelarskie, Technikum Technologii Żywienia,
a w późniejszych latach Liceum Ekonomiczne. Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia
wymagało ogromnego nakładu pracy, przystosowania sal lekcyjnych, pracowni dydaktycznych
i zawodowych jak również wiązało się z koniecznością pozyskania odpowiednich środków
finansowych. Zmodernizowano również budynek w pobliżu szkoły (zwany odtąd Kamczatką),
w którym znalazły się pracownie gastronomiczne. Szkoła nawiązała współpracę ze Zrzeszeniem
Hoteli Turystycznych w Polsce i Instytutem Turystyki w Warszawie. Nauczyciele przedmiotów
zawodowych uczestniczyli w szkoleniach prowadzonych przez wykładowców z Międzynarodowej
Szkoły Turystycznej w Bredzie (Holandia). Wspomniane szkolenia współfinansowane przez Urząd
Kultury Fizycznej i Turystyki odbywały się Warszawie, Holandii i Szwajcarii.
Już w 1992r. dzięki otwartej postawie ówczesnego dyrektora zainicjowano w szkole współpracę
polsko-niemiecką. Rok później grupa uczniów z ZS nr2 i I LO wyjechała na pierwszą, historyczna
już wymianę do Grünberg. W 1994r. rozpoczęły się pierwsze praktyki zawodowe dla hotelarzy
w różnych regionach Niemiec.
W 1998r. drugim dyrektorem w historii Zespołu Szkół nr 2 została p. Urszula Kuchcińska. Pełniąc
jednocześnie funkcję przewodniczącej Stowarzyszenia Miast Partnerskich Mrągowo – Grünberg,
doprowadziła do nawiązania współpracy ze szkołą w Hamburgu, a następnie z francuską szkołą
w Lanion. W 2011r. p. U. Kuchcińska otrzymała wyróżnienie „Dobry Sąsiad” za szczególne
zaangażowanie na rzecz polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
Kadencja kolejnego dyrektora wiązała się również z reorganizacją szkoły w zakresie kierunków
kształcenia. Tak jak we wszystkich szkołach w Polsce, także w ZS nr 2 przeprowadzona została
reforma szkolnictwa. Obok istniejących już wcześniej, zostały powołane nowe szkoły –
Liceum Handlowe, Liceum Profilowane, Liceum Zawodowe.
Z okazji obchodów 60-lecia szkoły powstało nowe logo i zakupiono nowy sztandar szkoły. Autorem
obu projektów został mrągowski artysta plastyk p. Piotr Dondajewski.
W latach 2006, 2007 szkoła została wyróżniona Warmińsko-Mazurską Nagrodą Jakości w kategorii
zarządzanie oświatą.

Szkoła dziś....
Od 2008r. do dziś szkołą kieruje
p. Agnieszka Pytel. W tym czasie, w
efekcie wieloletnich starań również
poprzedniego dyrektora, do budynku
głównego dobudowano nowoczesną
halę sportową, salę fitness i siłownię
i szatnie, dokonano modernizacji
węzła
sanitarnego,
odnowiono
elewację.
Ponadto
uczniowie
otrzymali możliwość korzystania
z
nowoczesnego
kompleksu
hotelarsko-gastronomicznego.
W 2011r. Technikum Ekonomiczne w ZS nr2 zajmowało 2. w województwie i 27. w Polsce miejsce
w rankingu „Perspektyw”. Od tej pory szkoła utrzymuje bardzo wysokie notowania we
wspomnianym rankingu. W 2014 szkoła otrzymała Srebrną, w 2015r. Brązową, zaś w 2016 Srebrną Tarczę, znak jakości przyznawany za wysoki poziom kształcenia.
Do niewątpliwych sukcesów zaliczyć można również to, ze uczniowie szkoły od ośmiu lat
uczestniczą i odnoszą sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej. Znaczące są również
osiągnięcia uczniów w dziedzinie gastronomii. Rokrocznie uczniowie szkoły biorą udział
w eliminacjach okręgowych Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W ciągu dwudziestu lat
istnienia olimpiady jedenaście razy uczniowie szkoły w wyniku eliminacji okręgowych dostawali
się do etapu centralnego, zdobywając w nim tytuły laureatów bądź finalistów (16 uczniów).
W 2016 roku dwoje uczniów szkoły zostało finalistami XL Olimpiady Wiedzy i Umiejętności
Rolniczych (w bloku gastronomia i technologia żywności). Zwycięzcy otrzymali tym samym
możliwość ubiegania się o przyjęcie na wiele kierunków wyższych uczelni bez postępowania
kwalifikacyjnego. W 2015r uczeń Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych zajął 5. miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Barmańskim MONIN CUP JUNIOR, który odbył się w Warszawie.
Uczniowie kierunków gastronomicznych biorą również udział w wielu innych konkursach
o zasięgu ogólnopolskim – konkurs kulinarny BLACK BOX, konkurs Gotuj z Pasją, konkurs
o tytuł Mistrza Szkolnej Patelni, w którym reprezentacja szkoły w 2016r. zajęła I miejsce, co
oznacza, że szkoła będzie organizatorem konkursu w 2017r. Do tradycji szkoły należy również
konkurs REWIA STOŁÓW, zainicjowany osiemnaście lat temu przez nieżyjącą już nauczycielkę
przedmiotów gastronomicznych Barbarę Kozłowską.
1 stycznia 2014 r. wszedł w życie program Erasmus+ Realizacja programu zaplanowana jest
na siedem lat, czyli do roku 2020. Program umożliwia młodzieży wyjazdy za granicę w celach
edukacyjnych (np. podjęcie studiów, odbycie praktyki, szkoleń, angażowanie się w wolontariat)
oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi.
W ramach projektu uczniowie ZS nr 2 wyjeżdżają na praktyki do Włoch i Portugalii.
Zespół Szkół nr2 jest placówką znaną i cenioną w mieście i regionie, co potwierdza choćby ciągły,
pełny nabór do klas pierwszych. Szkoła od wielu lat współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych,
Domem Pomocy Społecznej, CKiT, Fundacją Borussia, angażuje się w działalność charytatywną,
kultywuje tradycje regionu, upamiętnia istotne wydarzenia historyczne, buduje postawy
patriotyczne. Gra dydaktyczno-historyczna w ramach obchodów 70. rocznicy Powstania
Warszawskiego, wieczór filmowy pt: „Ocalić od zapomnienia”, „Czas pamięci, czas terroru”,
„Zapomniani bohaterowie”, projekt „Wygraj Życie Dzięki Marzeniom”, happening zespołu Paradox
Art i MSIS „Solidarni z ofiarami Majdanu na Ukrainie”, marsz Pamięci „Akcja Żonkil”, Dzień

Pamięci Ofiar Holocaustu – to tylko nieliczne z podjętych i zrealizowanych w ostatnim czasie
przedsięwzięć.
Szkoła wychowuje młodych ludzi w duchu tolerancji dla odmienności kulturowych i religijnych,
nieustannie ewoluuje, wprowadza nowe kierunki kształcenia, wychodząc naprzeciw potrzebom
zmieniającego się rynku pracy.
Współczesny wizerunek szkoły jest sumą pracy wielu pokoleń nauczycieli i dyrektorów, ludzi
często bardzo różniących się od siebie, nietuzinkowych i barwnych.
Ta praca nigdy nie ustaje, a o jej efektywności najwięcej mówią życiorysy absolwentów szkoły.
(Zebrała i opracowała Monika Labusch-Kaliszewska)

Z kart mrągowskiego archiwum.
Budynek, w którym mieści się dziś Zespół Szkół nr2, został wybudowany w 1931r. Obecna ulica
Mrongowiusza , przy której powstał nosiła wówczas nazwę Philosophenweg. W szkole było 19 sal
(izb) lekcyjnych, aula, pomieszczenie do zajęć praktyczno- technicznych, ogród i plac sportowy.
Powstanie nowoczesnego, jak na owe czasy, budynku rozwiązało problemy związane ze
wzrastającą z roku na rok liczbą uczniów w trzech ówczesnych szkołach podstawowych Sensburga.
Szkole nadano nazwę Freiherr vom Stein Schulle od nazwiska wybitnego pruskiego polityka
i męża stanu.
Gdy pod koniec stycznia 1945r. Armia Czerwona dotarła do Sensburga, szkoła, podobnie jak
wszystkie pozostałe w mieście, została zamknięta.
Źródło:
skrypt Jolandy-Marii Mullenhoff: Szkoły powszechne w mieście Sensburg / Prusy Wschodnie)
z Muzeum Warmii i Mazur oddział Muzeum w Mrągowie

Ze wspomnień uczennicy
Jestem maturzystką z rocznika ’83. W moich wspomnieniach okresu nauki w SWP dominuje jedno
wrażenie: świadomość bardzo intensywnego rozwoju. Przyczynili się do tego i nauczyciele, i moje
koleżanki – wspaniali ludzie.
Wśród pedagogów – wiele osobowości. Która z nas mogłaby zapomnieć profesora Bielenia? Choć
nigdy nie podnosił głosu, skutecznie podnosił poziom adrenaliny. A profesor Martko? To na Jego
lekcjach wychowania fizycznego pierwszy raz w życiu jeździłam na nartach. Żadna pora roku nie
była nam straszna. A profesor Paszkiewicz (zwany Walorem lub Patykiem)? To on nauczył mnie,
jak patrzeć na dzieła wielkich mistrzów. Dziękuję za to.
Mój pobyt w SWP przypadł na trudne czasy: kryzys gospodarczy i polityczny, strajki, stan wojenny.
W szkole uczyły się same dziewczęta, wiec emocji nie brakowało. Gdy ojcowie moich koleżanek
nie wracali do domów, bo strajkowali w swoich zakładach pracy, płakałyśmy wszystkie. Kiedy
w stanie wojennym wróciłyśmy do szkoły, nie wiedziałyśmy, czego się spodziewać. Jednak było też
mnóstwo wesołych sytuacji, którym towarzyszył śpiew i granie na gitarze. Tego mi właśnie brakuje
w dzisiejszej szkole – śpiewających młodych ludzi.
Joanna Ajewska (polonistka w ZS nr 2)

