
Szanowny Panie Dyrektorze, 

W imieniu Samorządu Uczniowskiego i  wszystkich uczniów składamy Panu 

serdeczne podziękowania za wieloletnie kierowanie Zespołem Szkół 

Ponadpodstawowych  w Sępólnie Krajeńskim. 

Dzięki Pana trosce i zaangażowaniu mogliśmy się tutaj uczyć, rozwijać swoje 

pasje i realizować różne przedsięwzięcia. Stworzył Pan bezpieczną szkołę, w której 

byliśmy zauważani i doceniani. Za wszystkie działania służące rozwojowi szkoły dla 

dobra młodzieży, za wszystkie miłe słowa, rady, zachęty, za  życzliwość z całego serca 

dziękujemy! 

30 lat pracy  na stanowisku Dyrektora Szkoły to długi okres – chcielibyśmy przybliżyć  

Pana najważniejsze dokonania i osiągnięcia.  

Pan Eugeniusz Szwochert pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych   nieprzerwanie od  1 września 1991 roku.  

Do listopada 1994 r. siedziba szkoły mieściła się  przy ulicy Jeziornej – obecnie 

Centrum Aktywności Społecznej. 

Swoją przygodę ze szkołą rozpoczął Pan w 1984 r.  jako nauczyciel wychowania 

fizycznego w Zasadniczej Szkole Zawodowej, a także uczył historii i wiedzy                                      

o społeczeństwie.  

 Dyrektor:  

-  w 1994 r. utworzył Technikum Mechaniczne  i Drzewne dla Dorosłych, które razem 

z Zasadniczą Szkołą  Zawodową utworzyły w 1997 r. Zespół Szkół Zawodowych, 

- w 2002 r. przekształcił szkołę w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i utworzył klasy 

liceum profilowanego; 

- w 2005 r  i 2006 r.  – nowe technika: mechaniczne i drogownictwa oraz szkołę 

policealną w zawodzie opiekunka środowiskowa; 

- w 2009 r. powołał Liceum Uzupełniające dla Dorosłych; 

-  w 2017  Zespół Szkół Ponadpodstawowych – obecną szkołę. 

Utworzył  nowe kierunki kształcenia  odpowiadające na potrzeby rynku pracy:  

technik budownictwa,  organizacji turystyki, mechatronik 



Od początku modernizował  i unowocześniał  budynek szkoły: 

- w 1999 r. oddano do użytku salę gimnastyczną. 

 Dostosowywał  bazę dydaktyczną do kierunków kształcenia, utworzył z pełnym 

wyposażeniem pracownie: mechaniczną,   drogownictwa,  ślusarską. 

Priorytetem dla Dyrektora  było podnoszenie jakości kształcenia  zawodowego, dlatego 

nawiązał współpracę  z  lokalnymi firmami: Projprzem, DUKO, Eggersmann, MDD, 

AKSON, Pałac Komierowo oraz  zawarł umowy patronackie z uczelniami wyższymi: Wyższą 

Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, Uniwersytetem Technologiczno – 

Przyrodniczym   w Bydgoszczy.                           

 Wspierał rozwój uczniów poprzez udział w projektach unijnych:  „Mój start w życie 

zawodowe” i „ Nowa jakość kształcenia w województwie kujawsko – pomorskim”. 

Wzmacniając bezpieczeństwo w szkole, Dyrektor inicjował powiatowe ćwiczenia                  

z udziałem służb ratunkowych. 

  Szczególną uwagę zwracał na kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży. Wraz                    

z uczniami  aktywnie uczestniczył w wydarzeniach historycznych i uroczystościach 

narodowych, z jego inicjatywy szkoła wzięła  udział w  projekcie IPN Lekcje  z historii 

najnowszej.  

Pan Dyrektor jest także miłośnikiem sportu i aktywnym propagatorem  Regionalnych 

Masowych Biegów Ulicznych im. Kajetana Bągorskiego – organizowanych od 2001 r.  

Wspierał  młodzież ZSP   w organizacji  Mistrzostw Wojewódzkich Szkół Specjalnych w 

biegach przełajowych i lekkoatletyce oraz organizował Powiatowy Turniej Halowej Piłki 

Nożnej o Puchar Dyrektora ZSP oraz Koszykarską Ligę Powiatową.  

Panie Dyrektorze,  całym życiem  zawodowym Pan potwierdził, że kochał swoją 

szkołę   i młodzież. I  za to poświęcenie  dziękujemy.  

Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności.  

 

 

 

 


