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SYMBOLE 
SZKOŁY

1993-2005 
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH (Cd.)

I Liceum Profilowane Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1

Technikum 
Uzupełniające Nr 1 

dla dorosłych

Szkoła Policealna 
dla dorosłych Nr 1

kierunki:

•	 kształtowanie środowiska
•	 transport i spedycja
•	 mechatronika
•	 elektrotechnika
•	 elektronika
•	 zarządzanie informacją

kierunki:

•	 elektromechanik pojazdów 
samochodowych

•	 górnik podziemnej 
eksploatacji złóż

kierunki:

•	 podziemna eksploatacja złóż
•	 naprawa i eksploatacja 

pojazdów samochodowych

kierunki:

•	 eksploatacja złóż
•	 technik bhp

3-letnie 3-letnia 3-letnie 2-letnia

od 1 IX 2002 r. od 1 IX 2002 r. od 1 IX 2004 r. od 1 IX 2005 r.

Szkoła Policealna Nr 1 Technikum Nr 1

kierunki:

•	 informatyka
•	 mechanika górnicza
•	 elektrotechnika górnicza

kierunki:

•	 podziemna eksploatacja złóż
•	 mechatronika
•	 informatyka
•	 pojazdy samochodowe
•	 spedycja

2-letnia 4-letnie

od 1 IX 2005 r. od 1 IX 2006 r.
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Szkolny	 sztandar	 nawiązuje	 do	 bogatej	
tradycji	wojskowej	 i  cechowej.	Dla	 szkolnej	
społeczności	 jest	 on	 symbolem	 Polski,	 Na-
rodu,	Ziemi	i Małej	Ojczyzny,	jaką	jest	szkoła	
i  jej	najbliższe	 środowisko.	Pełni	on	bardzo	
ważną	 rolę	 w  wychowaniu	 patriotycznym	
młodzieży,	 a uczestnictwo	w poczcie	 sztan-
darowym	 jest	 szczególnym	 wyróżnieniem	
dla	uczniów	o nienagannej	postawie,	którzy	
mogą	dostąpić	tego	zaszczytu.
W  latach	 dziewięćdziesiątych	 pocztem	

sztandarowym	 opiekował	 się	 mgr	 Mieczy-
sław	 Smiatek,	 natomiast	 od	 1999	 roku	mgr	
Aleksandra	Dziwisz-Sierny.	Poczet	 sztanda-
rowy	 jest	 nieodłącznym	 elementem	 szkol-
nego	 ceremoniału,	 a  ponadto	 bierze	 udział	
w  uroczystościach	 organizowanych	 przez	
administrację	samorządowa	i uświetnia	uro-
czystości	religijne.

Poczet sztandarowy z opiekunką

Poświęcenie sztandaru 

Ostatni poczet sztandarowy TG – 2002 r.

SZTANdAR

W 1975	 roku	 z  okazji	 jubileuszu	 25-lecia	
Technikum	 Górniczego	 absolwenci	 ufun-
dowali	sztandar,	który	był	symbolem	szkoły	
przez	kolejne	33	lata.

1	września	2008	roku,	podczas	uroczysto-
ści	 nadania	 szkołom	 wchodzącym	 w  skład	
ZST	imienia	Stanisława	Staszica,	biskup	Ge-
rard	Bernacki	poświęcił	nowy	sztandar	ufun-
dowany	 przez	 Radę	 Rodziców	 przy	 współ-
udziale	licznych	sponsorów.	Przewodniczący	
Rady	Rodziców,	Piotr	Chwołka,	przekazał	go	
w ręce	dyrektora	ZST,	mgr	inż.	Grażyny	Ko-
hut,	po	czym	nastąpiła	ceremonia	pożegna-
nia	starego	sztandaru,	który	trafił	do	Szkol-
nego	Muzeum.

Nowy	sztandar,	zaprojektowany	przez	pla-
styka	 Marka	 Dronszczyka,	 wykonała	 pani	
Krystyna	 Hofman	 spod	 Częstochowy.	 Jego	
prawa	strona	przedstawia	białego	orła	w zło-

tej	koronie	wyhaftowanego	na	czerwonym	tle	
oraz	 wykonany	 srebrną	 nitką	 napis:	 „Takie	
będą	 Rzeczypospolite,	 jakie	 ich	 młodzieży	
chowanie”.	 To	 zdanie	 kanclerza	 Jana	 Za-
moyskiego	bardzo	często	powtarzał	w dobie	
oświecenia	patron	szkoły	–	Stanisław	Staszic.	
Lewą	stronę,	w kolorze	seledynowym,	zdobi	
portret	 patrona.	 Prócz	 tego	 w  lewym	 gór-
nym	rogu	znajduje	się	herb	Śląska,	a po	prze-
kątnej	 w  prawym	 dolnym	 rogu,	 herb	 Ryb-
nika.	Powyżej	portretu	wyhaftowano	nazwę	
szkoły:	Zespół	Szkół	Technicznych	oraz	na-
zwy	wszystkich	szkół	wchodzących	w skład	
zespołu.	 Obramowanie	 sztandaru	 stanowią	
złote	 frędzle,	 a  całość	 płata	 przymocowana	
jest	 do	 drzewca,	 na	 którego	 zwieńczeniu	
umocowano	 logo	 szkoły	 w  kształcie	 tarczy.	
U nasady	głowicy	jest	zawiązana	biało-czer-
wona	 szarfa.	 Na	 drzewcu	 umieszczono	 ta-
bliczki	 z  nazwiskami	 sponsorów	 oraz	 osób	
i  firm,	 które	 wspierały	 organizację	 uroczy-
stości	nadania	szkole	imienia.

Awers i rewers sztandaru ufundowanego w 2008 r.
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osoby	 i  instytucje	 zasłużone	 dla	 ZST.	 Po-
nadto	statuetkę	otrzymuje	co	roku	jeden	ab-
solwent	szkoły	dziennej	i wieczorowej,	który	
uzyskał	najlepsze	wyniki	w nauce.

STANISŁAW STASZIC urodził się w listopadzie 
1755 roku w Pile. Wychował się w rodzinie miesz-
czańskiej o silnych tradycjach patriotycznych 
i obywatelskich. Zdobywał wykształcenie w Wał-
czu i w Poznaniu, gdzie w 1776 roku wstąpił do 
seminarium duchownego. Po uzyskaniu w 1776 
roku święceń kapłańskich został kanclerzem ko-
legiaty szamotulskiej i kontynuował studia w Lip-
sku, Getyndze oraz w Paryżu. Po ich ukończeniu 
w 1781 roku odbył geologiczne wędrówki po 
Alpach i Apeninach, a po powrocie do kraju zo-
stał guwernerem synów Andrzeja Zamoyskiego. 
W Akademii Zamoyskiej uzyskał doktorat obojga 
praw oraz profesurę i katedrę języka francuskiego, 
którą piastował do 1784 roku.
Związany z rodziną Zamoyskich pracował nad pro-
gramem reform państwowych, który przedstawił 
w anonimowo opublikowanym dziele „Uwagi nad 
życiem Jana Zamoyskiego” (1787 r.). Jego uwagi 
były poświęcone kwestii wychowania młodzieży 
oraz systemowi politycznemu i sądownictwu. 
W czasach Sejmu Wielkiego opublikował kolejne 
dzieło „Przestrogi dla Polski”, w których zawarł 
cenne myśli i projekty reform państwa.
Interesował się naukami przyrodniczymi i geolo-
gią. Jako współzałożyciel a następnie prezes To-
warzystwa Przyjaciół Nauk opublikował prace: 
„O ziemiorództwie Karpatów i innych gór i rów-
nin Polski” oraz „O statystyce Polski”.
Prowadził szeroką działalność publiczną i spo-
łeczną, piastował wiele stanowisk w administra-
cji Księstwa Warszawskiego. Był m.in. członkiem 
Izby Edukacji i dyrekcji Skarbowej, radcą Komi-
sji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, dyrektorem Wydziału Przemysłu 
i Kunsztów, inicjatorem utworzenia Głównej dy-
rekcji Górniczej i powołania Korpusu Górniczego, 
ministrem stanu w Radzie Administracyjnej Księ-
stwa Warszawskiego, założycielem Towarzystwa 
Rolniczego Hrubieszowskiego.
W oczach współczesnych uchodził za wzór 
pracowitości, sumienności i zapału w realiza-
cji podjętych zadań. Był także miłośnikiem te-
atru i filantropem. Za swe zasługi został odzna-
czony Orderem Orła Białego. Zmarł 20 stycznia 
1826 roku. Pochowany na warszawskich Biela-
nach obok kościoła pokamedulskiego.

29	stycznia	1973	roku	Technikum	Górni-
cze	otrzymało	imię	Bolesława	Krupińskiego,	
wybitnego	 naukowca	 zasłużonego	 dla	 pol-
skiego	górnictwa	i geologii.

Na	uroczystości	nadania	Technikum	Gór-
niczemu	imienia	Bolesława	Krupińskiego	był	
obecny	jego	brat,	dr	nauk	medycznych	Hen-
ryk	Krupiński.

Pięcioletnie	 Technikum	 Górnicze	 zakoń-
czyło	swoją	działalność	w 2002	roku.	Podzie-
liło	 los	 wszystkich	 rybnickich	 techników,	
które	zostały	zlikwidowane	w wyniku	decy-
zji	 administracyjnych.	 Kiedy	 w  2006	 roku	
reaktywowano	 w  mieście	 technika,	 w  ZST	
powstało	Technikum	Nr	1,	w którego	skład	
weszły	klasy	o profilu	górniczym.

1	września	2008	roku	wszystkim	szkołom	
funkcjonującym	w ramach	ZST	nadano	imię	
Stanisława	Staszica.

Jako	 patron	 szkoły	może	 być	 dla	 jej	 pra-
cowników	 i  wychowanków	 wzorem	 cnót	

obywatelskich,	 przykładem	 zaangażowa-
nia	i służby	społecznej,	który	mobilizuje	do	
pracy	nad	rozwojem	młodych	talentów	oraz	
skutecznego	działania	dla	wspólnego	dobra.

Stanisław	Staszic	głosił	i apelował:	„Pierw-
szym	obowiązkiem	człowieka	jest	pracować”,	
„Niszczcie	między	 ludźmi	 niechęć.	 Zakrze-
wiajcie	wzajemną	miłość”.

Statuetki	z podobizną	Stanisława	Staszica,	
zaprojektowane	 przez	 Marka	 Dronszczyka	
i wykonane	przez	firmę	„RODLEW”	z Ryb-
nika,	są	wręczane	w szczególnie	uroczystych	
momentach	życia	szkoły.	Honoruje	się	nimi	

Prof. dr hab. inż. BOLESŁAW KRUPIŃSKI urodził się 15 marca 1893 roku w Woron-
czynie na Wołyniu. Po ukończeniu gimnazjum w Łucku kształcił się w Instytucie 
Górniczym w Petersburgu. W 1914 roku jako student Akademii Górniczo-Hutni-
czej w Krakowie podjął praktykę górniczą w Zagłębiu dąbrowskim, a następnie 
pracował w kopalni „Niwka”. Od 1934 roku aż do wybuchu II wojny światowej był 
dyrektorem kopalń Rybnickiego Okręgu Węglowego. W 1939 roku aresztowany 
przez gestapo i więziony w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie, ostatecz-
nie przetrwał okupację w Warszawie, działając w konspiracji.
Po wojnie pełnił wiele funkcji w górnictwie, a od 1956 roku do końca ży-
cia był przewodniczącym Państwowej Rady Górnictwa. Swoją działalność 

zawodową łączył z karierą naukową. Od 1950 roku jako profesor zwyczajny prowadził Katedrę Ekono-
miki i Organizacji Górnictwa w krakowskiej AGH. W latach 1960-1969 był przewodniczącym Komi-
tetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Otrzymał tytuł doktora „honoris causa” Akademii Górniczo- 
-Hutniczej w Krakowie (1968 r.) oraz Uniwersytetu Politechnicznego w Limie (1972 r.).
Był jednym z najpopularniejszych w świecie polskich uczonych, a jego prace tłumaczono na wiele języków. 
Pełnił funkcje wiceprzewodniczącego Komitetu Węglowego Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie i prze-
wodniczył siedmiu Światowym Kongresom Górniczym.
Był i na zawsze pozostanie jedną z najwybitniejszych postaci polskiego górnictwa i geologii, bardzo silnie 
związaną z Rybnickim Okręgiem Węglowym. W 1958 roku, będąc wiceministrem górnictwa, osobiście wi-
zytował Technikum Górnicze podczas egzaminów z przygotowania zawodowego.
Zmarł 24 października 1972 roku i spoczywa w Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym w War-
szawie.

Wręczenie statuetki biskupowi Gerardowi Bernac-
kiemu przez przewodniczącego Rady Rodziców
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dyr. Feliks Popek – ur. 22 maja 1914 roku w Rybniku. Tu uczęszczał do Pań-
stwowego Gimnazjum (obecnego Liceum Ogólnokształcącego im. Powstań-
ców Śl.), a po maturze w latach 1931-1936 kontynuował naukę na kierunku 
geografia w Państwowej Szkole Pedagogicznej w Krakowie.

Karierę nauczycielską rozpoczął 12 stycznia 1937 roku w szkole powszechnej 
w Leszczynach, a później w Żorach.

Podczas II wojny światowej był aresztowany przez gestapo, a następnie osa-
dzony w obozach koncentracyjnych: dachau i Gusen. Po wyzwoleniu Śląska 
23 marca 1945 roku zostaje kierownikiem szkoły podstawowej w Zebrzy-
dowicach. 1 września 1948 roku przechodzi do pracy w nowo utworzonym 
Gimnazjum Przemysłowo-Górniczym w Rybniku. W latach 1952-1974 kieruje 
szkołą jako jej dyrektor. W tym czasie zdobywa specjalistyczne wykształcenie 
zawodowe, kończąc w trybie zaocznym 4-letnie Technikum Górnicze w Kato-
wicach na kierunku: eksploatacja złóż węglowych, a następnie podnosi kwa-
lifikacje na kursach dokształcających prowadzonych przez AGH w Krakowie. 
Uzyskał tytuł dyrektora górniczego III stopnia.

Za swą pracę był wielokrotnie nagradzany najwyższymi odznaczeniami pań-
stwowymi: Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi (1955 r., 1966 r.), Krzyżem Ka-
walerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971 r.). W 1985 roku otrzymał złotą 
odznakę „Zasłużony dla Rybnika”. Zmarł 1 stycznia 1990 roku.

1953 1954-1960 1961 1962 1963 1964-1973 1974

Feliks Popek
1 IX 1952-31 VIII 1974

mgr Józef Ciuła
1952-1961

Jan Bujak
1961-1974

mgr Leopold Hanzel
1963-1974

inż. Jan Kropiński – ur. 4 lutego 1879 roku we Lwowie. Tam też ukończył 
studia politechniczne na wydziale Budowy dróg i Mostów.

W 1926 roku podejmuje pracę w Seminarium Żeńskim w Buczaczu (woj. 
lwowskie), godząc obowiązki dyrektora i nauczyciela matematyki. W paź-
dzierniku 1945 roku Jan Kropiński zostaje powołany na stanowisko dyrek-
tora Zasadniczej Szkoły Przemysłu Węglowego w Rydułtowach, a 28 kwietnia 
1947 roku zostaje dyrektorem Gimnazjum Przemysłowo-Górniczego w Ryb-
niku, w którym uczy matematyki i miernictwa.

Pod koniec roku szkolnego 1951/1952 przekazuje obowiązki dyrektora Felik-
sowi Popkowi i udaje się na urlop zdrowotny, z którego już nie powróci. Zmarł 
w 1964 roku we Wrocławiu.

1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

dYREKTORZY

ZASTęPCY

inż. Jan Kropiński
1 IV 1946-31 VIII 1952

Paweł Kuchta
1946-1947

Jan Rduch
1947-1952
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mgr inż. Mieczysław Ślusarz – ur. 22 kwietnia 1936 roku w Kurowie 
koło Żywca. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Żywcu studiował 
na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którą ukończył w 1961 roku. Ka-
rierę zawodową rozpoczął na KWK „1 Maja”.

1 września 1964 roku podjął pracę w charakterze nauczyciela przedmiotów 
zawodowych w rybnickim Technikum Górniczym. Po 10 latach awansował 
na stanowisko wicedyrektora ds. pedagogicznych, a w 1981 roku podjął się 
trudu kierowania szkołą w czasie wielkich przemian społeczno-politycznych 
zachodzących w Polsce. Ramy czasowe jego kadencji wyznaczają dwa histo-
ryczne wydarzenia: ogłoszenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku oraz 
zwycięstwo „Solidarności” w 1989 roku – pierwsze wolne wybory i powoła-
nie rządu Tadeusza Mazowieckiego. W tym trudnym okresie udało mu się za-
pewnić szkole spokój i sprawne funkcjonowanie.

Mgr inż. Mieczysław Ślusarz posiada tytuł dyrektora górniczego I stopnia 
i II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania górnictwa. Za swą 
pracę uzyskał wiele odznaczeń, nagród i wyróżnień: Srebrny i Złoty Krzyż Za-
sługi, Medal Edukacji Narodowej, Nagrodę Ministra Oświaty, Nagrodę Mini-
stra Górnictwa i Energetyki. W czerwcu 1991 roku przeszedł na emeryturę.

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

mgr inż. Henryk Macek
1975-1991

mgr inż. Mieczysław Ślusarz
30 X 1981-31 VIII 1991

mgr inż. Lech Wawrzyniak
1980-1991

mgr inż. Paweł Frater
1981-1999

mgr inż. Andrzej Pałach
1991-2001

mgr Jan Bujak – ur. 13 czerwca 1926 roku w Maszkienicach. Nauki pobie-
rał w szkole powszechnej w Brzesku, w I Gimnazjum w Tarnowie, a w czasie 
okupacji na tajnych kompletach. Maturę zdał po zakończeniu wojny w brze-
skim gimnazjum, a następnie kontynuował naukę w Liceum Pedagogicznym 
w Bochni. Pracę w zawodzie rozpoczął w Porąbce Uszewskiej, a w 1950 roku 
powierzono mu kierowanie szkołą podstawową w Krakowie. Rozpoczął wów-
czas studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył z tytułem magi-
stra filologii polskiej w 1955 roku. Po przeprowadzce na Górny Śląsk podej-
muje pracę w Zasadniczej Szkole Górniczej w Radlinie. W 1956 roku przeniósł 
się do Technikum Górniczego w Rybniku, gdzie uczy historii i języka pol-
skiego. W 1961 roku awansuje na zastępcę dyrektora ds. pedagogicznych, 
a w 1974 roku obejmuje stanowisko dyrektora naczelnego, które piastuje do 
1981 roku, kiedy przechodzi na emeryturę. W późniejszych latach wiele dzia-
łał społecznie, został radnym miejskim oraz pełnił funkcję wiceprzewodniczą-
cego Rady Miasta.

Za swoją pracę zawodową i społeczną otrzymał wiele wyróżnień i odznaczeń: 
Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komi-
sji Edukacji Narodowej, honorowy tytuł Zasłużonego Nauczyciela Polski Lu-
dowej i tytuł profesora szkoły średniej.

1974 1975-1979 1980 1981 1982 1983 1984

dYREKTORZY (Cd.)

ZASTęPCY (Cd.)

Mgr Jan Bujak
1 IX 1974-30 X 1981

mgr inż. Mieczysław Ślusarz
1974-1981
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mgr inż. Andrzej Pałach – ur. 14 sierpnia 1953 roku 
w Tarnowie, gdzie w 1972 roku ukończył II Liceum Ogól-
nokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Jako 
absolwent Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych 
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od 1978 do 
1984 roku pracuje w KWK „dębieńsko” na stanowisku 
sztygara zmianowego w dziale maszynowym. W 1984 
roku odchodzi z górnictwa i zostaje nauczycielem gór-
niczych przedmiotów zawodowych w ZST. W 1991 roku 
zostaje wicedyrektorem odpowiedzialnym za funkcjo-
nowanie szkoły dla dorosłych, a 1 września 2001 roku 
obejmuje stanowisko dyrektora, które piastuje do mo-
mentu przejścia na emeryturę w 2006 roku. Ukończył 
również studia podyplomowe w zakresie matematyki 
na Uniwersytecie Jagiellońskim (1999 r.) oraz w zakre-
sie zarządzania oświatą i przedsiębiorczości na Akademii 
Ekonomicznej w Katowicach (2000 r.).

dwukrotnie otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta. 
Obecnie w niepełnym wymiarze godzin nadal uczy ma-
szyn i urządzeń górniczych.

2003 2004 2005 2006

mgr inż. Andrzej Pałach
1 IX 2001-31 VIII 2006

mgr Mieczysław Smiatek
2000-

mgr Inż. Grażyna Kohut
2001-2006

mgr Waldemar Wollny
2004-

mgr Alojzy Zimończyk
2006-

mgr inż. Lech Wawrzyniak – ur. się 30 stycznia 1948 roku w Radlinie.

Tutaj ukończył Zasadniczą Szkołę Górniczą i jako jeden z jej prymusów konty-
nuował naukę w rybnickim Technikum Górniczym. Po maturze kilka miesięcy 
pracował w KWK „Marcel”, a następnie przeniósł się do Instytutu Elektry-
fikacji i Automatyzacji Wydziału Górniczego Filii Politechniki Śląskiej w Ryb-
niku. Pracę godził ze studiami na Wydziale Elektrycznym. Od 1976 roku był 
nauczycielem przedmiotów elektrycznych w Technikum Górniczym, a 4 lata 
później awansował na stanowisko zastępcy dyrektora. 1 września 1991 roku 
zostaje dyrektorem ZST i pełni tę funkcję do czasu przejścia na emeryturę 
w 2001 roku.

Systematycznie podnosił swe kwalifikacje: ukończył studia podyplomowe na 
Wydziale Górniczym o specjalności – organizacja i ekonomika kopalń oraz 
kurs dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych.

Otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrną Odznakę PTTK za pracę z młodzieżą, 
Nagrodę Ministra Oświaty, Nagrodę Kuratora, Nagrodę dyrektora PAWK oraz 
tytuł dyrektora Górniczego II stopnia.

1991 1992 1993-1998 1999 2000 2001 2002

dYREKTORZY (Cd.)

ZASTęPCY (Cd.)

mgr inż. Lech Wawrzyniak
1 IX 1991-31 VIII 2001

mgr inż. Paweł Frater
1981-1999

mgr inż. Andrzej Pałach
1991-2001

mgr Iwona Durdzińska
1991-2003
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mgr inż. Grażyna Kohut – ur. 3 września 1959 roku w Rybniku. Absolwentka Technikum Górniczego 
z 1978 roku. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Metalurgicznym Politechniki Śląskiej oraz studia 
podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim (wychowanie do życia w rodzinie) i Politechnice Śląskiej (przed-
siębiorczość, doradztwo zawodowe, organizacja oświaty i zarządzanie kadrami).

Od 1983 roku pracuje w ZST jako nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych, przez wiele lat 
przewodnicząc Zespołowi Socjalnemu. W latach 2001-2006 na stanowisku 
wicedyrektora kierowała działalnością szkoły dla dorosłych i przewodniczyła 
wielu zespołom zadaniowym. Jest również współtwórczynią Rybnickich Ze-
szytów Nauczycielskich i autorką publikacji na temat wychowania.

W 2003 roku uzyskuje stopień nauczyciela dyplomowanego, a w 2006 roku 
obejmuje funkcję dyrektora ZST, największej placówki oświatowej w woje-
wództwie śląskim.

Laureatka konkursu „Nauczyciel Roku” organizowanego przez ZNP i „Tygo-
dnik Rybnicki” (2007 r.). Od 2009 roku posiada tytuł Generalnego dyrektora 
Górniczego II stopnia.

W 2007 i 2009 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta, a w 2008 – Na-
grodę Kuratora Oświaty. Nominowana do nagrody „Narcyz 2010”przyznawa-
nej przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Przemysłowego.

2007 2008 2009 2010

mgr inż. Grażyna Kohut
1 IX 2006-

mgr Alojzy Zimończyk
2006-

mgr Mieczysław Smiatek
2000-

mgr Waldemar Wollny
2004-

dYREKTORZY (Cd.)

ZASTęPCY (Cd.)

mgr inż. Piotr Tokarz
2007-

Jubileusz 60-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku. 1950-2010 38



Wobec	 zwiększają-
cej	się	liczby	uczniów,	
ciasnoty	 pomieszczeń	
sprawne	 funkcjono-
wanie	szkoły	było	nie-
zwykle	 trudne,	 toteż	
z ogromną	satysfakcją	
została	 przyjęta	 decy-
zja	o budowie	nowego	
budynku	 przy	 ulicy	

Kościuszki,	 którego	 inwestorem	 była Dy-
rekcja	Rybnickiego	Zjednoczenia	Przemysłu	
Węglowego.	Dzięki	dużemu	zaangażowaniu	
dyrekcji	RZPW	oraz	inż.	Eryka	Maroszka	zo-
stały	uruchomione	kredyty	pozwalające	roz-
począć	budowę	szkoły	i internatu.	Prace	na-
brały	zawrotnego	tempa,	bowiem	już	w roku	
szkolnym	 1950/51	 rozpoczęły	 się	 zajęcia	
w nowo	wybudowanym	gmachu	przy	 ulicy	
Kościuszki	5.

W tym	samym	roku	nastąpiła	kolejna	re-
organizacja	szkoły	–	przekształcenie	dotych-
czasowego	 Gimnazjum	 Przemysłowo-Gór-
niczego	w Liceum	Górnicze	Nr	1	w Rybniku,	
a w roku	następnym	na-
zwa	szkoły	uległa	zmia-
nie	na	Technikum	Gór-
nicze.
Now y 	 b u d y n e k ,	

w  którym	 swoją	 sie-
dzibę	 znalazło	 Techni-
kum	 Górnicze,	 stwa-
rzał	 dogodne	 warunki	
dla	pracy	dydaktycznej,	
posiadał	 dziesięć	 sal	
lekcyjnych,	 pomiesz-
czenia	administracyjne,	
salę	gimnastyczną	i hol	

łączący	szkołę	z wybudowanym	również	in-
ternatem.	 Jego	 kierownikiem	 został	 Leon	
Branny.

W 1952	roku	nastąpiła	zmiana	na	stanowi-
sku	dyrektora.	Funkcję	tę,	w związku	z przej-
ściem	inż.	Jana	Kropińskiego	na	urlop	zdro-
wotny,	przejął	Feliks	Popek,	a  jego	zastępcą	
został	Józef	Ciuła.

We	wrześniu	1957	roku	do	uczniów	Tech-
nikum	 Górniczego	 dołączyli	 wychowanko-
wie	 ostatnich	 klas	 zlikwidowanego	 Techni-
kum	Budowy	Maszyn	Górniczych,	 zasilając	
wydział	 eksploatacji	 złóż	 węglowych.	Wraz	
z  uczniami	 do	 nowej	 szkoły	 przeszli	 także	
wybitni	 pedagodzy,	 dotychczasowi	 pracow-
nicy	TBMG:	prof.	Helena	Sierna,	mgr	Tade-
usz	Heimroth,	mgr	Alfred	Mura,	 inż.	Mie-
czysław	 Ziewiec,	 a  z  Zasadniczej	 Szkoły	
Górniczej	w Radlinie	do	Technikum	Górni-
czego	 przeszedł	mgr	 Jan	Bujak.	Ci	wszyscy	
nauczyciele	 długie	 lata	 swej	 kariery	 zawo-
dowej	związali	z rybnicką	„sztygarką”.	Swoją	
wiedzą,	 pedagogicznym	 zaangażowaniem,	

Budynek przy ul. Kościuszki w latach 50.

L. Branny

Początki	 Technikum	 Górniczego	 w  Ryb-
niku	 przypadają	 na	 trudne	 lata	 po	 drugiej	
wojnie	 światowej,	 gdy	wraz	 z  rozwijającym	
się	 przemysłem	 wydobywczym	 zrodziła	 się	
konieczność	kształcenia	pracowników	miej-
scowych	kopalń	węgla	kamiennego.
26	 marca	 1945	 roku	 został	 wyzwolony	

Rybnik.	Wkrótce,	6	czerwca	1945	roku,	Mi-
nister	Przemysłu	i Handlu	powołał	trzyletnią	
Szkołę	 Przemysłowo-Górniczą	 mającą	 swą	
siedzibę	 w  wynajętym	 budynku	 ss.	 Urszu-
lanek	 przy	 ulicy	 Gen.	 Sikorskiego,	 obecnie	
–	 Józefa	 Piłsudskiego.	 Rekrutacją	 uczniów	
do	nowo	powstałej	szkoły	i organizowaniem	
prac	związanych	z rozpoczęciem	funkcjono-
wania	 tej	placówki	zajęli	 się	 inż.	Franciszek	
Gorzelany	 –	 kierownik	 wydziału	 szkolenia	
przy	 Rybnickim	 Zjednoczeniu	 Przemysłu	
Węglowego	oraz	jego	zastępczyni	–	mgr Ma-
ria	Górska.
5	grudnia	1945	roku	rozpoczęto	rok	szkolny	

1945/46	 na	 dwóch	 wydziałach:	 górniczym	
i mechaniczno-elektrycznym.	Pierwsze	mie-
siące	funkcjonowania	szkoły	były	niezwykle	
trudne	zarówno	dla	uczących,	jak	i uczniów.	
Trudne	warunki	 lokalowe,	brak	programów	
nauczania,	 podręczników,	
pomocy	 naukowych	 –	 to	
tylko	 niektóre	 problemy	 to-
warzyszące	codziennej	pracy	
dydaktycznej.
1	 kwietnia	 1946	 roku	 na	

stanowisko	dyrektora	szkoły	
został	powołany	inżynier	Jan	
Kropiński.
W roku	szkolnym	1946/47	

wzrosła	 liczba	 uczniów	
kształcących	 się	 nadal	 na	

kierunkach	górniczym	 i mechaniczno-elek-
trycznym.	W dalszym	 ciągu	 jednak	 dawały	
znać	o sobie	trudności	z pierwszych	miesięcy	
istnienia	 szkoły.	 Słabe	 przygotowanie	 inte-
lektualne	 uczniów,	 brak	 nauczycieli	 etato-
wych	i kwalifikowanej	kadry	uniemożliwiały	
sprawne	organizowanie	zajęć.	W marcu	1947	
roku	 szkoła	 otrzymała	 budynek	 przy	 ulicy	
Wodzisławskiej	 przeznaczony	 na	 warsztaty,	
wyposażony	 przez	 kopalnię	 „Chwałowice”	
w maszyny	 i  narzędzia	 potrzebne	 uczniom	
do	praktycznej	nauki	zawodu.
Wobec	 rosnących	 potrzeb	 rozwijającego	

się	 przemysłu	 górniczego	 konieczne	 stało	
się	zdynamizowanie	kształcenia	kadry	śred-
niego	dozoru	do	pracy	w nowo	powstających	
kopalniach.	 To	 właśnie	 stało	 się	 przyczyną	
powołania	przez	Ministra	Przemysłu	i Han-
dlu	w dniu	28	kwietnia	1947	roku	–	w miej-
sce	 dotychczasowej	 Szkoły	 Przemysłowej	
–	 trzyletniego	 Gimnazjum	 Przemysłowo-	
-Górniczego.	 Placówka	 ta	 szybko	 zdobyła	
sobie	popularność,	także	poza	naszym	regio-
nem.	W  tym	okresie	bardzo	 trudnej,	wręcz	
pionierskiej	 pracy,	 funkcję	 zastępcy	 dyrek-
tora	 po	 Pawle	 Kuchcie	 przejął	 Jan	 Rduch.	

Budynek szkoły 1950 r.
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podkreślić,	że	wszelkie	prace	budowlane	wy-
konywali	nauczyciele	zawodu	oraz	uczniowie	
w ramach	zajęć	praktycznych.
W  związku	 z  dynamicznym	 rozwojem	

szkoły,	 znacznym	wzrostem	 liczby	 uczniów	
dyrektor	Feliks	Popek	podjął	decyzję	o prze-
budowie	 gmachu	 i  dostosowaniu	 go	 do	
zwiększających	 się	 potrzeb.	 Modernizacja	
miała	uczynić	szkołę	bardziej	 funkcjonalną.	
Internat	 został	 przeniesiony	 do	 nowo	 po-
wstałego	 budynku	 przy	 Rybnickiej	 Fabryce	
Maszyn.	 W  miejsce	 zburzonej	 sali	 gimna-
stycznej	zbudowano	skrzydło	północne,	aulę	
zamieniono	 na	 salę	 gimnastyczną,	 a  także	
podwyższono	 ostatnie	 piętro.	Wkrótce	 jed-
nak	ilość	sal	lekcyjnych	pozostających	w dys-
pozycji	Technikum	Górniczego	zmniejszyła	
się	 na	 skutek	 utworzenia	 w  roku	 1968	 filii	
Politechniki	 Śląskiej	 w  Rybniku	 z  siedzibą	

właśnie	 w  Technikum	 Górniczym.	 W  tym	
samym	 roku	 w  budynku	 tym	 rozpoczęła	
działalność	 ZSZ	 „Transgór”.	 Miał	 tu	 także	
swą	 siedzibę	 punkt	 konsultacyjny	 Akade-
mii	Ekonomicznej	w Katowicach.	W przebu-
dowanych	 pomieszczeniach	 znalazł	miejsce	
„Karlik”	–	szkolna	świetlica.
Dzięki	 rozbudowie	 i  modernizacji	 bu-

dynku	 lepsze	 warunki	 dla	 swej	 pracy	 uzy-
skała	również	biblioteka	
szkolna,	 która	 wzbo-
gaciła	 się	 o  nowe	 po-
mieszczenia:	 czytelnię	
czasopism	 i  podręczny	
księgozbiór.	 W  jej	 po-
wstaniu	i rozwoju	szcze-
gólną	rolę	odegrała	Ha-
lina	 Wildowa,	 której	
osobiste	zaangażowanie	

Budynek szkoły po przebudowie

H. Wildowa

osobistymi	walorami	zyskali	sobie	szacunek,	
autorytet	wielu	pokoleń	uczniów.
Lata	 sześćdziesiąte	 to	okres	dalszego	 roz-

woju	Technikum	Górniczego.	W roku	szkol-
nym	1960/61	zastępcą	dyrektora	został	mgr	
Jan	 Bujak,	 a  dotychczasowy	 zastępca,	 Józef	
Ciuła,	ze	względu	na	zły	stan	zdrowia	zrezy-
gnował	 z  tej	 funkcji.	 Zmarł	 nagle	 19	 stycz-
nia	1969	roku.
W roku	szkolnym	1961/62	nastąpił	wzrost	

naboru	 do	 klas	 pierwszych	 na	 wydziale	
eksploatacji	 złóż	 węglowych,	 został	 także	
otwarty	wydział	budowy	kopalń	dla	uczniów	
po	 zasadniczych	 szkołach	 górniczych.	Uru-
chomiono	 także	 punkt	 konsultacyjny	 Wy-
działu	 dla	 Pracujących	 jako	 filię	 zaocznego	
Technikum	Górniczego	w Katowicach.	Ko-
lejny	rok	przyniósł	dalszy	rozwój	szkoły,	zna-
cząco	wzrosła	liczba	uczniów.	Należy	zazna-
czyć,	że	w budynku	przy	ulicy	Kościuszki	5	
oprócz	 Technikum	 Górniczego	 funkcjono-
wały	w tym	czasie	również	szkoły	zawodowe	
stopnia	 zasadniczego:	 Państwowa	 Szkoła	
Górnicza,	Zasadnicza	Szkoła	Rybnickiej	Fa-
bryki	 Maszyn	 oraz	 Zasadnicza	 Szkoła	 dla	
Pracujących	RPST.
Gwałtowny	 wzrost	 liczby	 uczniów	 oraz	

oddziałów	 spowodował	 konieczność	 posze-

rzenia	kadry	pedagogicznej	 i powołania	za-
stępcy	dyrektora	w Technikum	dla	Pracują-
cych.	Od	1	września	1963	roku	zaczął	pełnić	
tę	 funkcję	 Leopold	 Hanzel.	 Kierownikiem	
zajęć	praktycznych,	na	miejsce	Józefa	Surmy,	
który	 przeszedł	 do	 ZSG	 w  Chwałowicach,	
został	 inż.	 Roman	 Borowiec,	 funkcję	 kie-
rownika	 szkolnych	 warsztatów	 powierzch-
niowych	 pełnił	 Ryszard	 Stacha.	 Do	 pracy	
został	 wówczas	 przyjęty	 inż.	 Eryk	 Kopiec		
–	 specjalista	 w  zakresie	 budownictwa	 ko-
palń,	 który	w Technikum	Górniczym	prze-
pracował	wiele	lat.

W roku	1961/62	rozpoczęto	kolejne	ważne	
inwestycje	konieczne	do	efektywnego	przygo-
towania	 uczniów	 do	 zawodu	 –	 budowę	 hali	
maszyn,	 którą	 ukończono	w  roku	 szkolnym	
1962/63	 oraz	 budowę	 sztolni.	 Inwestycje	 te	
mogły	być	zrealizowane	dzięki	dużej	pomocy	
KWK	 „Marcel”	 i  KWK	 „Rymer”.	 Szczegól-
nie	 dobrze	 układała	 się	 współpraca	 szkoły	
z  jej	 nowym	 zakładem	 opiekuńczym	 –	 ko-
palnią	„Rymer”.	Jej	dyrektor,	mgr	inż.	Witold	
Wojtal,	wykazywał	wiele	troski	i zaangażowa-
nia	 w  wyposażenie	 Technikum	 Górniczego.	
Wspomniane	 kopalnie	 dostarczyły	 powsta-
łym	obiektom	potrzebnego	sprzętu	i niezbęd-
nych	 urządzeń	 górniczych.	 Należy	 jednak	

H. Sierna T. Heimroth A. Mura M. Ziewiec
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miasta,	 czego	wyrazem	 było	 uhonorowanie	
szkoły	w dniu	11	lipca	1979	roku	Złotą	Od-
znaką	„Zasłużony	dla	Miasta	Rybnika”.
W  roku	 1979	 na	 mocy	 decyzji	 Kuratora	

Oświaty	i Wychowania	został	utworzony	Ze-
spół	 Szkół	Zawodowych	Ministerstwa	Gór-
nictwa	w Rybniku.	Nazwa	szkoły	1 stycznia	
1988	 roku	 uległa	 zmianie	 na	 Zespół	 Szkół	
Zawodowych	 Wspólnoty	 Węg	la	 Kamien-
nego	na	podstawie	ustawy	z 23 października	
1987	 roku	 o  utworzeniu	Wspólnoty	Węgla	
Kamiennego.
Wcześniej	 decyzją	Kuratora	Oświaty	 i Wy-

chowania	z dniem	1	września	1981	roku	powo-
łano	 również	dzienne	Technikum	Zawodowe	
Przedsiębiorstwa	Spedycyjno-Transportowego	
Przemysłu	Węglowego	„Transgór”	w Rybniku.
Z kolei	1	września	1982	roku	na	mocy	de-

cyzji	Kuratorium	Oświaty	i Wychowania	zo-
stało	otwarte	Policealne	Studium	Zawodowe,	
a następnie	od	1	września	1985	roku	rozpo-

częło	działalność	Policealne	Studium	Zawo-
dowe	dla	Pracujących	Ministerstwa	Górnic-
twa	i Energetyki.

30	października	1981	roku	to	kolejna	cezura	
w historii	szkoły.	Na	emeryturę	przeszedł	dy-
rektor	mgr	Jan	Bujak,	współautor	wizerunku	
szkoły	o wysokim	poziomie	nauczania,	cieszą-
cej	się	uznaniem	nie	tylko	w regionie	rybnic-
kim,	ale	również	w województwie.	Człowiek	
dbający	 o  dyscyplinę,	 niezwykle	 wymaga-
jący	 nie	 tylko	 w  stosunku	 do	 podwładnych	
i uczniów,	ale	również	wobec	siebie.

30	listopada	1981	roku	na	stanowisko	dy-
rektora	 Zespołu	 Szkół	 Zawodowych	 zo-
stał	powołany	mgr	 inż.	Mieczysław	Ślusarz.	
W roku	szkolnym	1981/82	funkcję	zastępcy	
objął	mgr	inż.	Lech	Wawrzyniak,	a od	roku	
1982/83	 drugim	 zastępcą	 dyrektora	 zo-
stał	 mgr	 inż.	 Paweł	 Frater,	 natomiast	 mgr	
inż. Henryk	Macek	pozostał	 na	 stanowisku	
dyrektora	wydziału	dla	pracujących.

Obchody jubileuszu 25-lecia

i  pasja	 sprawiły,	 że	 pomieszczenie	 to	 –	 po-
czątkowo	nader	skromne	–	wkrótce	uzyskało	
rangę	biblioteki	bogato	wyposażonej	i kiero-
wanej	w profesjonalny	sposób.

W związku	z utworzeniem	w roku	 szkol-
nym	 1968/69	 wydziału	 automatyki	 górni-
czej	konieczne	stało	się	zorganizowanie	od-
powiedniej	 pracowni.	 Zadania	 tego	 podjął	
się	mgr	Michał	Cieślar.	Dzięki	wsparciu	 fi-
nansowemu	 i  pomocy	 technicznej	 KWK	
„Jankowice”	i KWK	„Chwałowice”	powstała	
wkrótce	pracownia	przeznaczona	dla	dwóch	

kierunków:	 elektrycznego	 i  elektronicznego	
z automatyką

Znaczącym	 wydarzeniem	 w  historii	 Tech-
nikum	Górniczego	było	nadanie	 szkole	 imie-
nia	Bolesława	Krupińskiego.	29	stycznia	1973	
roku	w szkolnej	auli	odbyła	się	podniosła	uro-
czystość,	podczas	której	Technikum	Górnicze	
otrzymało	imię	wybitnego	profesora,	zasłużo-
nego	dla	polskiego	górnictwa	i geologii.	Tablicę	
pamiątkową	 odsłonił	 ówczesny	minister	 gór-
nictwa	 i  energetyki	 –	 Jan	Mitręga.	 Szczegól-
nie	witanym	gościem	był	brat	B.	Krupińskiego		
–	dr nauk	medycznych	Henryk	Krupiński.

Wkrótce	 nastąpiło	 kolejne	 istotne	 wyda-
rzenie	 z  życia	 szkoły.	 Sprawujący	 od	 roku	
1952	funkcję	dyrektora	Feliks	Popek	odszedł	
na	 emeryturę,	 a  jego	 następcą	 od	 1	 wrześ-
nia	 1974	 roku	 został	mgr	 Jan	Bujak.	 Funk-
cję	zastępcy	dyrektora	do	spraw	pedagogicz-
nych	 przejął	 mgr	 inż.	 Mieczysław	 Ślusarz,	
a w  roku	 szkolnym	1975/76	 stanowisko	za-
stępcy	dyrektora	w Technikum	dla	Pracują-
cych	objął	mgr	inż.	Henryk	Macek.

Rok	1975	 to	ważny	 jubileusz	 rybnickiego	
Technikum	Górniczego.	10	maja	1975	roku	
odbyła	się	uroczystość	25-lecia	szkoły,	której	
niezwykle	podniosłym	akcentem	była	przy-
sięga	 na	 sztandar	 ufundowany	 przez	 absol-
wentów	Technikum.

W latach	1976-1977	powstały	kolejne	dwie	
nowocześnie	wyposażone	sale	–	laboratoria:	
do	nauczania	języków	obcych	oraz	matema-
tyki.	 Opiekunami	 pracowni	 były	 mgr	 mgr	
Irena	Jordan	i Jolanta	Kosok

Osiągnięcia	 Technikum	Górniczego,	 jego	
rola	w kształceniu	wysoko	kwalifikowanych	
pracowników	kopalń	znalazły	uznanie	władz	

H. Krupiński 
na  szkolnej uroczystości

M. Cieślar w pracowni automatyki
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