„ Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”

Andrzej Żelasko
Wspomnienie o Dyrektorze Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi
Rok temu, 11 lipca odszedł od nas na zawsze człowiek niezwykły nasz Pan Dyrektor mgr inż. Andrzej Żelasko. Przepracował w Zespole
Szkół Samochodowych w Łodzi prawie 30 lat. Był ważną postacią: wizjonerem, człowiekiem
niesłychanie odważnym w podejmowaniu decyzji, kochającym młodzież, sercem oddanym
swojej pracy. W latach 2005 -2013 pełnił funkcję Kierownika Warsztatów, a w roku 2013
objął stanowisko Dyrektora Szkoły i pełnił tę funkcję aż do śmierci. Będąc Dyrektorem
Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi, dał się poznać jako ,,Szef" bardzo przedsiębiorczy,
dbający nie tylko o pracowników i uczniów, ale również o rozwój i wygląd szkoły.
Był autorem:
1. Programów do nauczania w zawodach:
- technik mechatronik pojazdów samochodowych (eksperyment pedagogiczny),
- technik naprawy nadwozi pojazdów samochodowych (eksperyment pedagogiczny),
- technik odlewnik,
- operator maszyn odlewniczych.
2. Standardów kwalifikacji zawodowych w zawodach;
- blacharz samochodowy (721303),
- mechanik pojazdów samochodowych (7231),
- diagnosta samochodowy (315201).
3. Pakietów edukacyjnych dla zawodów:
- technik mechatronik pojazdów samochodowych,
- technik pojazdów samochodowych,
- blacharz samochodowy.
4. Zadań egzaminacyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi dla zawodów:
- technik mechatronik pojazdów samochodowych,
- technik pojazdów samochodowych.
Od 2004 roku był egzaminatorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, uczestnicząc
w egzaminach zawodowych branży samochodowej i odlewniczej na terenie województw
łódzkiego i świętokrzyskiego.
Dzięki Panu Dyrektorowi nasza szkoła zmieniła się nie do poznania.
Wyremontowano wszystkie pracownie, salę gimnastyczną, jadalnię, sekretariaty, gabinet
lekarski, pokoje administracji; przeprowadzono termomodernizację. Stworzono od podstaw
nowoczesną lakiernię i blacharnię samochodową. Zarówno szkołę, jak i warsztaty
doposażono w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.
Staraniom Pana Dyrektora szkoła zawdzięcza udział w licznych projektach unijnych
uczniowie
i nauczyciele wyjeżdżali na staże do Niemiec, Portugalii, Grecji
i Wielkiej Brytanii.
Pan Dyrektor Żelasko doprowadził do zmiany nazwy naszej szkoły. Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 7, dzięki Jego zabiegom, stał się Zespołem Szkół Samochodowych
w Łodzi. Placówka otrzymała nazwę, która informuje o profilu nauczania w szkole.
Andrzej Żelasko tworzył w pracy przychylną, życzliwą i partnerską atmosferę.
Wykazywał zrozumienie i empatię. Wspierał nas w różnych sytuacjach zawodowych
i życiowych. Bardzo nam Go brakuje!
Dyrekcja , nauczyciele i pracownicy administracji ZSS w Łodzi
Łódź, 11 lipca 2022 r.

