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CCZZYYLLII  WWCCZZOORRAAJJ  II  DDZZIIŚŚ  ZZEESSPPOOŁŁUU  SSZZKKÓÓŁŁ  CCOOGGIITTOO  

Początki obecnego Zespołu Szkół sięgają odległych czasów, bo lat przedwojennych. 
W roku 1934, w budynku przy ulicy Pszczelniczej 10 powstała pierwsza 
w Siemianowicach Śląskich szkoła przygotowująca kadry dla ówczesnych zakładów przemysłowych 
i rzemieślniczych miasta. 

Działała ona pod nazwą Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa. 

 

Budynek szkoły przy ulicy Pszczelniczej 10 

Czas wojny nie sprzyjał rozwojowi oświaty. 
Praca szkoły podczas okupacji została zawieszona. Wznowiono ją po wojnie pod szyldem 

Zasadniczej Szkoły Metalowej, mieszczącej się w tym samym budynku. Pierwszym dyrektorem 
został inżynier Władysław Gasidło. Funkcjonowała ona do roku 1961. W murach tego samego 
budynku od 1.09.1959 r. otwarto Zasadniczą Szkołę dla Pracujących, którą z dniem 1.09.1968 r. 
przekształcono na Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą. 

Lata siedemdziesiąte, lata tzw. „dekady gierkowskiej” przynoszą duże zainteresowanie 
ówczesnych władz rozwojem szkolnictwa zawodowego. 

Zapada decyzja o konieczności utworzenia szkół zawodowych kształcących już nie tylko 
techników, ale i robotników wykwalifikowanych na poziomie średnim z maturą. Powstają licea 
zawodowe, które przetrwają ćwierć wieku. 

W szkole przy ulicy Pszczelniczej 10 podwoje otwiera Liceum Zawodowe o kierunkach: 
mechanik obróbki skrawaniem oraz mechanik naprawy maszyn. Sama nazwa poszczególnych 
kierunków wskazuje, jak wąski był zakres specjalności zawodowych w jakich wówczas kształcono. 
Niewątpliwą zaletą Liceum Zawodowego było stworzenie możliwości kształcenia na poziomie 
średnim i danie możliwości studiowania tym , którzy marzyli o awansie społecznym, a liceum 
ogólnokształcące wydawało im się zbyt elitarne. 

Pierwszego września roku 1973 wszystkie typy szkół istniejące przy Pszczelniczej 10 scalono w 
jeden organizm administracyjny pod wspólną nazwą Zespół Szkół Zawodowych. 

W latach 70. i 80. bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi z różnych powodów 
(społecznych, materialnych, tradycji rodzinnych) nie aspirujących do studiów wyższych, cieszyły się 
klasy kształcące w zawodach rzemieślniczych. 

W tym czasie w ZSZ w Siemianowicach Śląskich wykształcono setki stolarzy, krawców, 
fryzjerów, mechaników samochodowych i wielu innych rzemieślników (kuśnierzy, zegarmistrzów 
itp.). 



Swoje umiejętności zawodowe zdobywali zarówno w warsztatach szkolnych, jak i w zakładach 
rzemieślniczych pod opieka mistrzów. 

1.09.1981 r. Zespół Szkół Zawodowych z ulicy Pszczelniczej 10 został przeniesiony do budynku 
przy ulicy Matejki 5. 

Gmach w stylu modernizmu wybudowano w roku 1931 i oddano mieszkańcom dzielnicy Hugo 
w użytkowanie jako Publiczną Szkołę Powszechną im. Mikołaja Kopernika. Był to wówczas budynek 
architektonicznie i użytkowo bardzo nowoczesny. Posiadał świetnie wyposażone pracownie 
dydaktyczne przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, dużą salę gimnastyczną  
z zapleczem sanitarnym, boisko, szerokie korytarze, w klasach parkiet, szerokie okna. 

Budynek na tle innych szkół siemianowickich zdecydowanie wyróżniał się nowoczesnością  
i funkcjonalnością. 

Od roku 1956 w budynku tym znajdowała się Szkoła Podstawowa, którą później 
przekształcono w filię Szkoły Podstawowej nr 6 oraz przedszkole. 

Tu również rozpoczynało działalność Liceum Ogólnokształcące nr 2 im. Jana Matejki, 
przeniesione w roku 1976 do budynku przy ulicy Leśnej 1. 

W nowym budynku szkoła działała według poprzedniego schematu organizacyjnego, jako 
Zespól Szkół Zawodowych. Profil kształcenia zawodowego pozostaje bez zmian.  

  

    Budynek szkoły w latach osiemdziesiątych                        Budynek szkoły po remoncie – zima 2004 

W szkole działały drużyny harcerskie, funkcjonowała harcówka z kominkiem, organizowano 
liczne imprezy harcerskie i obozy. 

Od roku 1986 charakter szkoły zaczyna się powoli zmieniać. Oferta kształcenia zawodowego 
zyskuje szerszy zakres. Liceum Zawodowe wzbogaca się o nową specjalność, tym razem typowo 
usługową o nazwie: magazynier-sprzedawca. 

Zespół Szkół Zawodowych przy ulicy Matejki 5 zmienia w roku 1995 nazwę na Zespół Szkół 
Techniczno-Usługowych, w skład którego wchodzą: Liceum Zawodowe, Technikum Przemysłu 
Drzewnego, Technikum Gastronomiczne oraz Technikum Hotelarskie. 

Szkoła staje się coraz bardziej popularna. Na łamach prasy pojawia się nawet określenie 
„kombinat wiedzy”. Atrakcyjna oferta zawodowa szkoły, coraz liczniejsze sukcesy uczniów zarówno 
w nauce, jak i w działalności pozaszkolnej, powodują wzrost zainteresowania szkołą nie tylko 
wśród młodzieży siemianowickiej, lecz również młodzieży z miast ościennych. 

W roku 2002 powstaje Liceum Profilowane kształcące w profilach: ekonomiczno-
administracyjnym, usługowo-gospodarczym oraz socjalnym. 

Dużym osiągnięciem było uzyskanie przez szkołę w roku 2005 certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości 
w obszarach Koncepcja pracy szkoły oraz Kształcenie. Certyfikat ten był przyznawany przez 
śląskiego kuratora oświaty. 



W roku 2009 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito”, a Rada 
Miasta Siemianowic Śląskich podjęła uchwałę nadającą szkole Technikum nr 1 im. Zbigniewa 
Herberta. 

Nadanie imienia Z. Herberta włączyło szkołę do elitarnego Klubu Herbertowskich Szkół 
w Polsce. 

  

Obchody 75-lecia szkoły i nadania imienia Zbigniewa Herberta 

Tradycją klubu są organizowane corocznie Zjazdy Szkół Herbertowskich. W roku 2015 odbył się 
XVI zjazd KHS, którego gospodarzem była nasza szkoła. 
 

 

XVI Zjazd Szkół Herbertowskich  –  Siemianowice Śląskie 2014 



 

 

XVII Zjazd Szkół Herbertowskich – Lublin 2015 

Wyrazem uznania dla wysokiej kwalifikacji kadry nauczycielskiej i umiejętności uczniów jest 
przynależność szkoły do Polskiego Zrzeszenia Hoteli. Dzięki czołowym miejscom zajmowanym 
przez uczniów w konkursie Wiedzy o Hotelarstwie im. Leonarda Wellmana, szkoła plasuje się  
w ścisłej czołówce w rankingu szkół hotelarsko-gastronomicznych w Polsce. Nasi uczniowie 
sprawdzają swoje umiejętności zawodowe w wielu krajowych i zagranicznych olimpiadach  
oraz konkursach, zdobywają liczne wyróżnienia i nagrody – np. w konkursach barmańskich, 
kelnerskich i innych 

  
Międzynarodowe konkursy gastronomiczne  -  Niemcy 

 
Młodzież chętnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych – w kółkach zainteresowań,  

w inscenizacjach teatralnych, w zajęciach sportowych.  



 

Szkolny Rajd Integracyjny  --  Szyndzielnia 2010 

 

 

Szkolny Rajd Integracyjny  --  Magurka 2015 



 

Dzień Maturzysty 2014 

Jedną z atrakcyjnych form kształcenia jest zainicjowany w roku 2007 festiwal nauki. Zaproszeni 
pracownicy naukowi, pracodawcy prowadzą wykłady, dyskusje, warsztaty z różnych dziedzin 
(socjologii, ekonomii, medioznawstwa, hotelarstwa, gastronomii, ratownictwa medycznego).  

Ostoją humanistyki szkolnej jest bez wątpienia biblioteka szkolna. Zgromadzono w niej 10 000 
książek oraz płyty CD. 

Sukcesywnie wzbogacana jest baza dydaktyczna. Bardzo dobrze wyposażone pracownie 
informatyczne z samodzielnymi stanowiskami umożliwiły utworzenie technikum informatycznego.  

Pomimo wprowadzonych reform i zmian w systemie oświaty szkoła stale umacniała swoją 
pozycję kształcąc w branży hotelarsko-gastronomicznej. Pozwoliło to na wypracowanie 
perfekcyjnych modeli kształcenia i wypromowanie branżowo wielu absolwentów.  

Działania szkoły w edukacji branżowej skupiły się na poszukiwaniu atrakcyjnych miejsc praktyk 
zawodowych w hotelach, restauracjach, pensjonatach, nie tylko na terenie województwa 
śląskiego, ale w całej Polsce a nawet za granicą.  

Chęć zaprezentowania umiejętności zawodowych zaowocowała zdobyciem wysokich miejsc na 
konkursach i olimpiadach sektora gastronomiczno-hotelarskiego. Wśród najbardziej prestiżowych 
wymienić można Olimpiadę Wiedzy o Hotelarstwie, Olimpiadę Młodych Barmanów 
Bacardi&Martini, Mistrzostwa Śląska Młodych Kelnerów. 

Satysfakcją grona pedagogicznego są wysokie wyniki zdawalności na egzaminach zawodowych 
tym bardziej, że 100% absolwentów przystępuje do ww. egzaminów.  

Szkoła realizuje innowacje pedagogiczne, jedną z nich było prowadzenie zajęć z technologii 
gastronomicznej w języku niemieckim. W latach 2010–2013 uczniowie klas hotelarskich realizowali 
naukę języka migowego. Od roku 2014 w klasie hotelarskiej realizowana jest innowacja „Hotelarz z 
polotem – szkolenie stewardes w branży usługowej”. W ramach tej innowacji przedmioty 
zawodowe zostały poszerzone o zajęcia z zakresu historii lotnictwa pasażerskiego, prawa 
lotniczego, radzenia sobie w nadzwyczajnych sytuacjach np. udzielanie pierwszej pomocy. 
Innowacja realizowana jest we współpracy z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym, które 
umożliwia uczniom poznanie pracy Portu Lotniczego w Katowicach.  



Od 16 lat szkoła realizuje europejski program Leonardo da Vinci, który umożliwia młodzieży 
realizuję zagranicznych praktyk zawodowych. Na przestrzeni tych lat szkoła pozyskała z Unii 
Europejskich ok. 350 000 euro, a z praktyk skorzystało 183 uczniów. W latach 2003–2012 praktyki 
realizowane były w Niemczech w miejscowości Oberstaufen.  

Partnerem szkoły w tym programie było Zrzeszenie Hotelarzy Bawarskich, dzięki którym 
uczniowie odbywali praktyki hotelarsko-gastronomiczne w hotelach o najwyższym standardzie.  

Od roku 2012 do nadal praktyki zawodowe realizowane z programu europejskiego odbywają 
się w Wielkiej Brytanii w miejscowości Stafford. Każdy uczestnik stażu zawodowego otrzymuje 
certyfikat EUROPAS MOBILITY, który potwierdza ich umiejętności zawodowe zdobyte za granicą. 

 

              
Praktyki zawodowe  --   Anglia 2014 

 
Dnia 22.11.2013 r. w ZSP „Cogito” odbyło się seminarium nt. „Korzyści wynikających  

z realizowanych w szkole programów europejskich”. Gościem specjalnym by Pan Premier Jerzy 
Buzek, który wręczył młodzieży certyfikaty europejskie EUROPAS MOBILITY.  



 

Wręczenie certyfikatów  Europas Mobility uczniom ZSP „Cogito” 

W ramach współpracy polsko-francuskiej szkoła pozyskała stypendia dla uczniów, które 
umożliwiły im realizację trzymiesięcznych praktyk zawodowych we Francji. 

 

 

Wizyta w Parlamencie Europejskim w ramach projektu Comenius  -  Belgia 2012 

 

Realizowany w ramach programu „Transit&School” temat „Wymiana towarów w Europie” 
umożliwił młodzieży przygotowanie wystawy fotograficznej prezentowanej w Clerraux  
w Luksemburgu. 

W latach 2012–2014 szkoła we współpracy z Urzędem Miasta realizowała projekt „Mam 
zawód – mam pracę w regionie”. Celem działań była poprawa jakości kształcenia przez zwiększenie 

atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. Program obejmował zaplanowane kursy certyfikowane i 



niecertyfikowane, warsztaty, staże i praktyki. 

 
Wizyta studyjna  -  Wisła 2013 

Od roku 2016 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój opartego na 
zasadach Programu Erasmus, młodzież odbywa praktyki zagraniczne w Walencji w Hiszpanii.  

 
Praktyki zawodowe  -  Hiszpania 2016 

 
 

W ramach praktycznej nauki zawodu ZSP „Cogito” współpracuje z hotelami i zakładami 
zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Do grona współpracujących ze szkołą partnerów 
należą między innymi: katowickie hotele – pięciogwiazdkowy Monopol, czterogwiazdkowe Angelo, 
Park Diament, Novotel, Diament Plaza, Senator, Best Western Premier, chorzowski Arsenal Palace, 
trzygwiazdkowy Hotel Vacanza w Siemianowicach Śląskich, trzygwiazdkowe hotele „Vestina” i 
„Pod Jedlami” w Wiśle oraz Ziemowit w Ustroniu, Hotel Uzdrowiskowy St. George w Kudowie 
Zdroju, Restauracje Da Damiano w Augsburgu w Niemczech oraz Merkury  
i Osteria w Siemianowicach Śląskich, Trojak w Mysłowicach. 

Szkoła współpracuje również z Centralnym Ośrodkiem Szkoleń „Tezaurus” w Tychach 
i Zakładem Piekarniczo-Cukierniczym Handel Andrzej Ścigała w Siemianowicach Śląskich. 



Uczniowie nie tylko technikum informatycznego mają możliwość udziału w certyfikowanym 
kursie firmy NOVELL – Administrator Systemu Linuks. 

Współpraca z Uniwersytetem Śląskim Wydziałem Nauki o Ziemi umożliwia udział  
w warsztatach, seminariach, wyjazdach edukacyjnych, a uczniowie technikum obsługi turystycznej 
będą mogli zdobyć uprawnienia pilota wycieczek. 

 
Międzynarodowy Dzień Geografa  --  Uniwersytet Śląski 2016 

 
Oprócz Certyfikatu Śląskiej Szkoły Jakości szkoła posiada również certyfikat Szkoły 

Przedsiębiorczości, a w związku z realizowanym programem edukacji prozdrowotnej należy do 
Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

 W związku z reformą szkolnictwa od 1 września 2017 roku szkoła nosi nazwę Zespół Szkół 
„Cogito”. Na trwale wpisała się w historię oraz teraźniejszość Siemianowic Śląskich. Twórcza kadra 
ZS „Cogito” uczyni wszystko, aby młodzież przychodząca zdobywać wiedzę  
i zawód była w pełni usatysfakcjonowana oraz mogła realizować swoje ambicje.  

W czasach technicznej ekspansji szkoła oprócz tego, że kształci zawodowców dba o szeroko 
pojętą humanizację kształcenia. W tym kierunku cały czas zmierzamy. 

„Bądź odważny gdy rozum zawodzi, bądź odważny - w ostatecznym rozrachunku jedynie to się 
liczy… Bądź wierny Idź” – jak przekazał nam wybitny poeta i patron szkoły Zbigniew Herbert  
w „Przesłaniu Pana Cogito” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie: Roman Małanka, Sylwia Gralikowska,  Danuta Kopyczok. 

 


