Rozpoczął się nowy rok szkolny 2022/2023!
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W czwartek,1 września 2022 r. uczniowie wrócili do szkół.

Powiatowe uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023 odbyły się w Zespole Szkół im. Władysława
Szybińskiego.
W uroczystym otwarciu wzięli udział przedstawiciele władz powiatu cieszyńskiego m.in.: Mieczysław Szczurek,
Starosta Cieszyński, Janina Żagan, Wicestarosta oraz Stanisław Kubicius, Przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego
oraz Danuta Łabaj, Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Powiatu Cieszyńskiego.

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego złożył uczniom oraz całemu gronu pedagogicznemu
Mieczysław Szczurek, Starosta Cieszyński. - Szanowni Goście, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowne Grono
Pedagogiczne, ale przede wszystkim Wy – Drodzy Uczniowie! Wchodząc do szkoły, szedłem pośród
młodzieży, a tak się składa, że kilkoro dobrze znam, wiecie, co od nich usłyszałem? Zlituj się nad nami, nie
przeciągaj, postaraj się mówić krótko, a że jesteście przyszłością tego świata, postaram się, zgodnie z
Waszym życzeniem skrócić swoją wypowiedź do minimum. Życzę nauczycielom – aby zawsze trafiali na
uczniów żądnych wiedzy, a uczniom, aby trafiali na rozsądnych nauczycieli, umiejących tę wiedzę Wam
przekazać. I co chyba najważniejsze — abyście w czasie nauki znaleźli tyle wolnego czasu, aby móc go
poświęcić zabawie. Wszystkim – życzę także wzajemnego szacunku oraz aby ten nowo rozpoczynający się

rok był normalny, spokojny, abyście go skończyli terminowo bogatsi o zdobytą wiedzę.
Podczas okolicznościowej akademii zabrała głos również Iwona Bebek, Dyrektor Szkoły.

- Szanowny Panie Starosto, Szanowna Pani Wicestarosto, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo!
Bardzo cieszę się z wykonanych w naszej szkole nowych inwestycji i w imieniu wszystkich Szybiniaków za
nie gorąco dziękuję, za sfinansowanie projektów, za wsparcie i ogromne zaangażowanie w trakcie ich
realizacji. Chciałabym serdecznie podziękować pracownikom Wydziału Inwestycji na czele z Naczelnikiem
Adamem Swakoniem, całej Komisji Edukacji Rady Powiatu Cieszyńskiego na czele z Danutą Łabaj,
Przewodniczącą Komisji za wsparcie oraz pracownikom Wydziału Edukacji na czele z Naczelnikiem
Michałem Rajwą. Myślę, że dzisiaj wszyscy witamy ten nowy rok szkolny z radością i optymizmem. Kochani
Pierwszoklasiści chciałabym Wam życzyć, aby nasza szkoła spełniła wszystkie Wasze oczekiwania. Niech
każdy z Was znajdzie tutaj swoje miejsce. Rozwijajcie talenty, zainteresowania, jak również i pasje.
Zdobywajcie upragnione kompetencje, nawiązujcie wartościowe przyjaźnie. Czujcie się tutaj szczęśliwi!
Pamiętajcie, że od dzisiaj to jest też Wasza szkoła!
Przy szkole w tym roku otworzono internat, po generalnym remoncie.
Utworzono również nową specjalność Technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

