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W 1962 r. decyzją Ministra Oświaty i Szkol-
nictwa Wyższego powołany został w Rybni-
ku Ośrodek Stacjonarno-Zaoczny Politech-
niki Śląskiej.

Zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydzia-
łów Górniczego, Elektrycznego i Mechanicz-
nego odbywały się w południowym segmen-
cie Technikum Górniczego (obecnie Zespołu 
Szkół Technicznych) przy ul. Kościuszki 5. Pro-
wadzone były tam do 1980 r.

W 1994 r. Centrum Kształcenia Inżynierów, 
poszerzając swoją bazę dydaktyczną, po-
nownie wróciło do tego segmentu. Obec-
nie odbywają się w nim zajęcia dla studen-
tów Wydziału Górnictwa i Geologii oraz 
Organizacji i Zarządzania.

Oprócz sal wykładowych mieszczą się tu-
taj dwie pracownie komputerowe, Biuro 
Obsługi Studentów Zamiejscowego Ośrod-
ka ww. wydziałów, punkt ksero oraz bufet 
studencki.

Od 1980 r. nową siedzibą CKI (wtedy jeszcze 
Ośrodka Gliwicko-Rybnickiego) stał się były 
budynek Rybnickiego Zjednoczenia Przemy-
słu Węglowego przy ul. Kościuszki 54. Zjed-
noczenie zostało wcześniej przeniesione do 
Jastrzębia-Zdroju.

W budynku przy ul. Kościuszki 54 przed 
II wojną światową istniało seminarium du-
chowne Ojców Werbistów z Pieniężna.

W Budynku Głównym (taką nazwę przyjął) 
prowadzone są zajęcia przede wszystkim 
dla studentów Wydziału Budownictwa.
Mieści się tutaj również Biuro Obsługi Stu-
dentów Zamiejscowego Ośrodka ww. wy-
działu oraz administracja Centrum Kształ-
cenia Inżynierów.
W przestronnej auli odbywają się uroczy-
stości, konferencje i sympozja.
Studenci Uczelni mają możliwość korzysta-
nia z dwóch sal komputerowych, pracowni 
Geodezji oraz Geologii.
W budynku znajduje się też stołówka, bu-
fet i punkt ksero.
Przekształcenie w 1994 r. Ośrodka Szkole-
niowego w Centrum Kształcenia Inżynie-
rów zaowocowało dalszym poszerzeniem 
bazy dydaktycznej i socjalnej studentów.
Uczelnia pozyskała Pawilon Dydaktyczno-
-Laboratoryjny na zapleczu Budynku Głów-
nego przy ul. Kościuszki 54. Mieszczą się 
w nim obecnie Laboratoria Fizyki, Podstaw 
Elektrotechniki oraz utworzone przez dra 
inż. JANA A. RUBINA nowoczesne  Labora-
torium Materiałów Budowlanych (oddane 
w pełni do użytku w roku 2011).
Dom Studenta „Jedynaczek” został utwo-
rzony w styczniu 1972 r. Mieścił się wtedy 
w budynku przy ul. Żużlowej, gdzie funk-
cjonował do 1991 r.
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W 1991 r. przeniesiono go do dwóch bu-
dynków przy ul. Chrobrego 39, które były 
dzierżawione od spółdzielni Mieszkanio-
wej „RYF”. W 1999 r. Politechnika Śląska 
zakupiła ww. budynki.

W 2006 r. zakupiono dwa lokale w sąsied-
nim budynku, które zaadaptowano na po-
koje gościnne.

W Domu Studenta „Jedynaczek” znajduje 
się 30 pokoi 3-osobowych o podwyższo-
nym standardzie z dostępem do Internetu 
i telewizji kablowej. Studenci do swej dys-
pozycji mają również pracownię kreślar-
ską, świetlicę oraz siłownię.

Ze względu na specyfi kę zakwaterowania 
(część studentów wyjeżdża na kilkumie-
sięczne praktyki zawodowe) dom studenta 
pełni również funkcję hotelową.

Poprawia to znacząco wynik ekonomiczny 
działalności Domu Studenta „Jedynaczek”, 
zobowiązuje jednak do utrzymania wyso-
kiego standardu estetycznego pomiesz-
czeń.

W latach 1998-1999 powstała koncepcja 
budowy kampusu akademickiego na te-
renie dawnego zespołu szpitalnego przy 
ul. Rudzkiej 13. W 2000 r., jako pierwszy, 
oddano do użytku Budynek Dydaktyczny, 
zlokalizowany tuż przy ul. Rudzkiej. Oprócz 
sal wykładowych mieszczą się w nim: 

aula, dwie pracownie komputerowe oraz 
Biuro Obsługi Studentów Zamiejscowego 
Ośrodka Wydziałów: Inżynierii Środowiska 
i Energetyki, Elektrycznego, oraz Automa-
tyki, Elektroniki i Informatyki.

W latach 2001-2002 na terenie kampusu 
zaadaptowano na rzecz uczelni kolejne 
obiekty. Centrum Kształcenia Inżynierów 
Politechniki Śląskiej otrzymało Laborato-
rium Nowoczesnych Technologii Przemy-
słowych oraz Centrum Upowszechniania 
Technologii Informatycznych (obecnie La-
boratorium Informatyczne). Budynki dy-
daktyczne otrzymały również Uniwersytet 
Śląski oraz Akademia Ekonomiczna (obec-
nie Uniwersytet Ekonomiczny).

W Laboratorium Nowoczesnych Techno-
logii Przemysłowych mieści się nowa, od-
dana do użytku w 2011 r., pracownia kom-
puterowa oraz następujące laboratoria: 
Chemii, Gospodarki Odpadami, Mechaniki 
Płynów, Elektrotechniki i Automatyki oraz 
Biologii.

W budynku Laboratorium Informatyczne-
go mieści się sześć pracowni komputero-
wych.

Do 2011 r. korzystali z nich studenci wszyst-
kich trzech uczelni wchodzących w skład 
utworzonego w 2002 r. Zespołu Szkół Wyż-
szych.
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W 2008 r. na terenie kampusu powstała sieć 
Internetu bezprzewodowego, a Uniwersy-
tet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny utwo-
rzyły w swoich budynkach własne pracow-
nie komputerowe. W związku z powyższym, 

Laboratorium Informatyczne przestało peł-
nić swoją podstawową funkcję pracowni 
dydaktycznych i pracowni ogólnodostęp-
nych dla studentów. W przyszłości zostanie 
przystosowane do nowych funkcji.
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Publikacja z okazji jubileuszu 50-lecia stanowi wyraz wdzięczności dla 
wszystkich Osób oraz Instytucji, które w ciągu półwiecza zaangażowały 
się całym sercem w dzieło tworzenia od podstaw Centrum Kształcenia In-
żynierów Politechniki Śląskiej – dla władz rektorskich i dziekańskich uczel-
ni, władz miasta Rybnika i sąsiednich gmin oraz dyrekcji współpracują-
cych z nami zakładów pracy. Dzięki nim Centrum Kształcenia Inżynierów 
powstało i przetrwało różne zmiany ustrojowe, ustawowe oraz organi-
zacyjne w szkolnictwie wyższym. Podczas kolejnych lat poszerzyło swoją 
bazę lokalową oraz doposażyło w nowoczesny sprzęt sale dydaktyczne, 
pracownie i laboratoria.

Żywimy nadzieję, że i w następnym półwieczu istnienia CKI w Rybniku 
spotykać się będziemy z równie wielką życzliwością i wsparciem fi nanso-
wym ze strony wyżej wymienionych Osób oraz Instytucji.

Pragniemy złożyć podziękowania także Władzom Uniwersytetu Śląskie-
go i Uniwersytetu Ekonomicznego, z którymi współpracujemy już po-
nad 10 lat. Niechaj wspólne działanie trzech uczelni stworzy warunki do 
wszechstronnego rozwoju młodego pokolenia i powstania nowych inicja-
tyw naukowych i społecznych.
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Dziękujemy wszystkim pracownikom Politechniki Śląskiej, którzy nie szczę-
dząc swoich sił, czasu i inwencji przyczynili się do rozwoju CKI. Słowa po-
dziękowania kierujemy do tych, którzy już odeszli, ale na zawsze pozostaną 
w naszej pamięci, jak również do tych którzy przebywając na emeryturze 
dalej otaczają nas życzliwością i wspierają radą.

Monografi ę adresujemy również do osób, które obecnie i w przyszło-
ści, z poświęceniem i zapałem, działają i działać będą dla dobra Centrum 
Kształcenia Inżynierów. Niechaj w kolejnych latach owocnej współpracy 
przyświeca nam następująca ponadczasowa dewiza Anthony’ego Rob-
binsa: 

 Dyrekcja
 Centrum Kształcenia Inżynierów

„Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego i bezinteresownego 
wkładu w życie innych, doświadczają największej radości życia – 
prawdziwego poczucia spełnienia”.
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