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Drodzy Czytelnicy! 

 

  Trzymacie w rękach specjalne wydanie „Mediatora”, które powstało, by uczcić 

obchody 70 - lecia Powiatowego Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych. Jubileusz to 

fantastyczny moment na przypomnienie historii szkoły oraz zaprezentowanie naszych 

obecnych osiągnięć. Z nieukrywaną dumą i radością przedstawiamy Wam wszystko to, co 

świadczy o oryginalności oraz wyjątkowości szkoły.  

  Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy – wszyscy razem od 70 lat tworzymy 

historię i kontynuujemy wielkie dzieło zapoczątkowane przez budowniczego szkoły Jana 

Rutynę. 

  70 – lat istnienia szkoły mówi wiele o miejscu, w którym rozwijamy nasze talenty, 

uczymy się konsekwencji w dążeniu do celu, poznajemy wspaniałych ludzi. Przygotowany 

przez redaktorów „Mediatora” zestaw artykułów ma być  „kapsułą czasu”, prezentującą 

Wam przeszłość i teraźniejszość naszej szkoły. 

  Jan Paweł II mówił „ Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro”. Nauczyciele  uczą nas nie 

tylko podstawowej wiedzy, ale również tego, by odważnie  pokonywać  przeszkody  i  być 

nieustępliwym  na  każdej  drodze,  jaką przyjdzie  nam  iść.   

  Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych  dawało nam i daje od 

siebie wszystko to, co ma najlepsze. Dlatego całej szkolnej społeczności: Dyrekcji, 

Nauczycielom,  Pracownikom,  Uczniom  i  Rodzicom serdecznie  dziękujemy  za  wsparcie, 

życzliwość oraz wspaniały klimat  szkoły. 

 

Życzymy miłej lektury! 

Redakcja wydania jubileuszowego 
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Moje siedemdziesiąt lat… 

 
 

        70 lat to  piękny, dojrzały wiek, a ja ciągle jestem młoda i piękniejsza niż 20, 30, czy 60 

lat temu. Ani jednej zmarszczki i trzymam się prosto, a moje wnętrze pełne jest młodego 

radosnego śmiechu, mimo czasem trudnych chwil. A to wszystko zasługa tych, którzy przybyli 

na moje wezwanie. A wzywam co roku każdego pierwszego września od siedemdziesięciu lat. 

I jak tu się nie uśmiechać? Tylu młodych zdolnych ludzi przekracza moje progi, tylu mądrych, 

cierpliwych pedagogów służy mi od lat. To ich zasługa, że się nie starzeję. Lista nazwisk jest 

długa. Niełatwo przypomnieć wszystkich, opowiedzieć o  ich pracy, o tym jak tworzyli 

miejsce, w którym nieprzerwanie istnieję. Wielu związało ze mną całe zawodowe życie, na 

dobre i na złe. Kiedy zaczynałam swe istnienie, czuwali ze mną przy naftowej lampie, byle 

gdzie, w zimnie. Tułaliśmy się wspólnie. Ale, gdy już mocno stanęłam, to otwarłam drzwi dla 

tysięcy, a oni mi zawsze pomagali. Tak bardzo chciałabym im podziękować, po szkolnemu 

dygnąć. Im -wychowawcom, profesorom i profesorkom, nauczycielom zawodu, administracji, 

obsłudze. Ale cóż, jestem jaka jestem i mogę tylko pamiętać. Przytoczona niżej lista 

nauczycieli jest być może niepełna, być może w pomyliłam się w datach, ale w końcu mam 

siedemdziesiąt lat! 
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Dyrektorzy szkoły od jej początków 

 
Jan Rutyna założyciel i budowniczy szkoły w latach 1945 - 1953 i 1959 – 1969 

 

 
 

 
 

Jerzy Kozieł w latach w roku 1953/54 
 

Jan Chmiel w latach 1954-57 
 

Mieczysław Stanuch w latach 1957-59 
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Jan Szuścik w latach 1968-1991; nauczyciel przedmiotów zawodowych 
 

 
 

Bruno Chrabąszcz  w latach 1991-2004; rozbudował i unowocześnił szkołę; długoletni 
nauczyciel przedmiotów zawodowych 
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Monika Kosińska w latach 2004-2009; nauczyciel języka polskiego 

 

 
 

Jan Giera w latach 2009-2013; nauczyciel przedmiotów zawodowych 
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Witold Błaszcz 2013; nauczyciel wychowania fizycznego 

 

 
 

Magdalena Mach-Surowiec 2013 do nadal; nauczyciel języka angielskiego 
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Kadra pedagogiczna od 06.X.1945 r.: 
 

1. Pudło Julia nauczyciel w latach 1945-? 

2. ks.Klimek Walenty katecheta w latach 1945-? 

3. Zientara Janina nauczyciel w latach 1945-? 

4. Wajdowicz Józefa nauczyciel w latach 1945-? 

5. Zientara Stanisław nauczyciel  matematyki w 
latach 1947-? 

6. Warzecha Janina (Rzeszut) nauczyciel języka 
polskiego ?do 1959 r. i 1985-87 

7. Wiślicki Władysław nauczyciel zawodu i 
kierownik warsztatów w latach 1947-53 

8. Świerzb Stanisław nauczyciel w roku 1948/49 

9. Homiński Bolesław nauczyciel zawodu
 w roku 1950/51 

10. Łachut Julian nauczyciel zawodu w latach 
1950-72 

11. Stolarski Franciszek nauczyciel w latach 
1950-55 

12. Rudnicki Aleksander nauczyciel w latach-
1951/52 

13. Zadrapa Stanisław nauczyciel zawodu w 
latach 1952-82 

14. Tomczak Roman nauczyciel w latach 1952-54 

15. Baj Tadeusz nauczyciel i zawodu w latach 
1952-56 

16. Zaborowski Emil nauczyciel w roku 1952/53 

17. Chmiel Jadwiga nauczyciel matematyki i 
języka rosyjskiego w latach 1953-58 

18. Ośmiałowska Władysława nauczyciel w roku 
1953/54 

19. Kozdroń Julia nauczyciel w roku 1954/55 

20. Swół Henryk nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1954-56 

21. Rodziak Bronisław kierownik warsztatów w 
roku 1954/55 

22. Kupiec Tadeusz nauczyciel zawodu w roku 
1954/55 

23. Rogala Tadeusz nauczyciel zawodu w 
roku1955/56 

24. Pochroń Józef nauczyciel zawodu w latach 
1955-58 

25. Ksiądz Góra Eugeniusz katecheta w roku 
1957/58 

26. Ks. Góra Kazimierz katecheta w latach? 

27. Sendor Gustaw nauczyciel zawodu w  latach 
1957-60 

28. Ćwikła Bogusław kierownik warsztatów 
szkolnych w roku 1958/59 

29. Ksiądz Cisak Józef katecheta w roku 1958/59 

30. Smaś Jan nauczyciel zawodu w  latach 1961-
76- 

31. Skrzydeł Eugeniusz nauczyciel zawodu w 
roku 1958/59 

32. Linke Zbigniew nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1959-68 

33. Rutyna Władysława nauczyciel języka  
polskiego, historii i kierownik biblioteki w 
latach 1959-70 

34. Stolarska Krystyna nauczyciel wychowania 
fizycznego w roku 1959/60 

35. Gancarz Tadeusz kierownik warsztatów 
szkolnych w roku 1959 

36. Golec Piotr kierownik warsztatów i 
nauczyciel praktycznej nauki zawodu w 
latach 1959-92 

37. Hoszwa Wojciech nauczyciel matematyki i 
wicedyrektor w latach 1960-1991 

38. Ryczek Mieczysław nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1960-90 

39. Broda Stanisława nauczyciel zawodu 1960 

40. Horbacewicz Bogdan nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1960-63 

41. Horbacewicz Stanisława nauczyciel 
przedmiotów zawodowych i wychowawca 
internatu w latach 1960-77 
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42. Kolendrowicz Julia nauczyciel zawodu w roku 
1961/62  

43. Babiec Krystyna nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1961-69 

44. Babiec Jan nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1961-91 

45. Bodziony Maria nauczyciel zawodu w latach 
1962-67 

46. Wasilewska Krystyna (Jeleń) nauczyciel 
zawodu w latach 1962-64 

47. Młynarczyk Irena nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1962-64 

48. Pochroń Józef nauczyciel zawodu w latach 
1962-67 

49. Nowakowska Izabela nauczyciel 
wychowania fizycznego w latach 1964-02 

50. Prusak Teresa nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w roku 1964/65 

51. Kogut Rozalia nauczyciel języka rosyjskiego w 
roku 1964/65 

52. Gancarczyk Maria nauczyciel zawodu w 
latach 1965/66 

53. Stojek Maria nauczyciel zawodu w latach 
1965 

54. Dudek Krystyna nauczyciel języka 
rosyjskiego w latach 1966-2003 

55. Fijał Zbigniew nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1966-72 

56. Kozioł Stanisław nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1966-72 

57. Pietracha Leszek nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1966/67 

58. Pietracha Ryszard nauczyciel zawodu i 
technolog w latach 1966-74- 

59. Mikos Kazimierz nauczyciel zawodu w latach 
1967-75 

60. Hardek Halina nauczyciel języka polskiego w 
latach 1967-73 

61. Duś Jan nauczyciel praktycznej nauki zawodu 
w roku 1967/68 

62. Dorre Antoni nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w roku 1967/68 

63. Witkowski Zygmunt „Wuju” nauczyciel 
fizyki i PO w latach 1968-2000 

64. Witkowska Lucyna nauczyciel matematyki 
w latach 1968-2000 

65. Kołton Henryk nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1968-06 

66. Machnik Tadeusz nauczyciel zawodu w 
latach 1968-88 

67. Maziarka Antoni nauczyciel zawodu w latach 
1968-70 

68. Gałka Jan nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1968-73 

69. Krzciuk Tadeusz nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1968-98 

70. Kowalczyk Euzebiusz nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w roku 1968/69 

71. Młynarski Jan wychowawca internatu w 
latach 1968-90 

72. Szamocka Maria wychowawca internatu w 
latach 1968-72 

73. Machnik Alicja nauczyciel matematyki w 
latach 1969-2000 

74. Machnik Włodzimierz nauczyciel zawodu w 
latach 1969-96 

75. Hołda Józef nauczyciel  przedmiotów 
zawodowych w roku 1969/70 

76. Ziętara Mieczysław nauczyciel PO w 1969 

77. Chrabąszcz Janina nauczyciel języka 
polskiego w latach 1969-79 

78. Woźniak Stanisław nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1969-01 

79. Sztyler Stanisław nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1969-01 

80. Daszkiewicz (Banaś) Alicja nauczyciel historii 
w latach 1969-70 

81. Papliński Remigiusz nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1969-71 



mediator 10/2015 

Strona | 10  

 

82. Zamora Władysław nauczyciel zawodu w 
latach 1969-71 

83. Korbaś Stanisław nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu i kierownik warsztatów w 
latach 1969-80 

84. Pakuła Mieczysław nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1970-2007 

85. Kańska Teresa  nauczyciel języka polskiego i 
bibliotekarz w latach 1970-77 

86. Strzyż Władysław nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1970-2003 

87. Kusek Stefan nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1970-72 

88. Kula Władysław nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1970-76 

89. Topór Czesław nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1970-94 

90. Błaszcz Marian nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1970-96 

91. Gądek Jan wychowawca internatu w latach 
1970-73 

92. Kaczocha Marian nauczyciel PO w 1970  

93. Dąbrowska Rozalia nauczyciel języka 
rosyjskiego w latach 1970-73 

94. Romański Henryk nauczyciel zawodu w 
latach 1970-74 

95. Pietryka Leszek kierownik internatu w latach 
1970-74 

96. Szymura Marek wychowawca internatu w 
roku 1970/71 

97. Binkiewicz Andrzej nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1970- 76 

98. Pałka Edward nauczyciel zawodu w latach 
1970-73 

99. Gałka Kazimiera nauczyciel fizyki w latach 
1971-2001 

100. Kristen Antoni nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1971-78 i 1980-85 

101. Szwajkos Janina nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1971-98 

102. Burzec Marian nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1971-2000 

103. Ząbek Kazimierz nauczyciel przedmiotów 
zawodowych i wicedyrektor szkoły w latach 
1971-2001 

104. Jasiak Genowefa nauczyciel języka 
rosyjskiego w latach 1971-97 

105.  Kaczmarska Genowefa nauczyciel języka 
polskiego w roku 1971/72 

106.  Kozłowiecki Tadeusz nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w roku 1971/72 

107. Trela Krystyna wychowawca internatu w 
latach 1971-73 

108. Dubas Anna nauczyciel języka rosyjskiego w 
roku 1971/72 

109. Gądek (Rogoż) Maria nauczyciel historii w 
latach 1971-74 

110. Dudziński Czesław nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1971-73 

111. Bator Franciszek nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1972-76 

112. Duda Zofia nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1972-85 

113. Guzik Zbigniew nauczyciel w roku 1972/73 

114. Dębski Marian nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1972-2013 

115. Banaś Marian nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1972-92 

116. Jasińska Helena nauczyciel historii w latach 
1972-95 

117. Mali Jan nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w roku 1972/73 

118. Mika Edward nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1973-76 

119. Mazur Kazimierz nauczyciel historii w latach 
1973-84 

120. Mazur Grażyna nauczyciel języka 
polskiego1973-2003  

121. Dzięgiel Anna nauczyciel bibliotekarz w 
latach 1973-2001 
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122. Chrabąszcz Krzysztof nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w roku 1973/74 

123. Lech Maria nauczyciel historii w latach 
1975-2011 

124. Mastalerz Henryk nauczyciel zawodu w 
latach 1975-79 

125. Korczak Krystyna wychowawca internatu w 
roku 1975/76 

126. Dojka Adolf (Leszek) nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1975-99 

127. Niemiec Adam nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1976-83 

128. Nowakowski Leszek nauczyciel zawodu w 
roku 1976/77 

129. Tumidajski  Andrzej nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1976-78 

130. Kański Roman nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1976-80 

131. Cabaj Józef wychowawca internatu  w roku 
1976/77 

132. Duda Henryka wychowawca i kierownik 
internatu w latach 1976-2001 

133. Bania Alfred nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1977-83 

134. Gądek Józef nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1977-2005 

135. Leyko Krzysztof nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1977-86 

136. Leyko Małgorzata nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1977-86 

137. Lupa Kazimierz nauczyciel zawodu w latach 
1977-85 

138. Dębska Stanisława nauczyciel chemii i 
biologii w latach 1978-2004 

139. Dzięgiel Jerzy nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1978-2009 

140. Zadrapa Bogdan (Jacek) nauczyciel 
praktycznej nauki zawodu w latach 1978-
2006 

141. Jasiński Zbigniew nauczyciel zawodu i 
kierownik warsztatów w latach 1978-91 

142. Szlachta Leszek nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w roku 1978/89 

143. Szocik Eugeniusz kierownik internatu w 
latach 1978-89 

144. Bogacz Teresa wychowawca internatu w 
roku 1978/79 

145. Ludwicki Edward nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1978-80 

146. Niemiec Jan nauczyciel języka polskiego w 
latach 1979-84 

147. Wentrych Krystyna nauczyciel języka 
polskiego w latach 1979-2010 

148. Socha Andrzej nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1979-81 

149. Wójcik Janusz nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1979-81 

150. Hnacik Stanisław nauczyciel języka polskiego 
w latach 1980-83 

151. Kłagisz Jadwiga nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1980-2002 

152. Szybalska Maria nauczyciel w roku 1980/81 

153. Pater Janusz nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1982-98 

154. Surdel Józef nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1982-92 

155. Knapczyk Marek nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1982-84 

156. Ryś Janusz nauczyciel przedmiotów 
ekonomicznych  w latach 1983-86 

157. Ożóg Bogusława nauczyciel języka 
niemieckiego latach 1983-88 

158. Rochalska Genowefa nauczyciel w latach 
1983-86 

159. Mazur-Roik Małgorzata nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w latach 1984-
2013 

160. Dynarowicz Kazimierz wychowawca 
internatu w roku 1984 

161. Nowak Stanisław kierownik internatu w 
latach 1984-87 
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162. Czupryna Maksym wychowawca internatu w 
roku 1984/85 

163. Bączek Zygmunt nauczyciel bibliotekarz i 
wychowawca świetlicy w latach 1985-91 

164. Gajos Mieczysław nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1986-95 

165. Tęczar Kazimierz nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1986-99 

166. Stal Mirosław nauczyciel historii w latach 
1986-88 

167. Solarz Bogusława wychowawca internatu w 
roku 1987/88 

168. Szwed Anita nauczyciel bibliotekarz w latach 
1987-90 

169. Burzawa Bogusław wychowawca internatu w 
roku 1987/88 

170. Bączek Helena nauczyciel-wychowawca 
świetlicy w latach 1988-90 

171. Szwed Leszek wychowawca internatu w roku 
1988/89 

172. Konfederak    Ryszard  wychowawca 
internatu w roku 1988/89 

173. Dąbrowska Teresa nauczyciel języka 
niemieckiego w latach 1989-92 

174. ks. Pawlina Piotr katecheta w latach 1990-93 

175. Ożóg Radosław nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1990-93 

176. Gondek Edward wychowawca internatu w 
latach 1990-92 

177. Czyż Jan nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1990-2001 

178. Tworzydło Zbigniew nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1990-92 

179. Podlasińska Zofia nauczyciel wychowania 
fizycznego w roku 1990/91 

180. Ks. Nowak Józef katecheta w latach 1991-96 

181. Jurczyk Kazimierz nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu i z-ca kierownika w latach 
1991-2004 

182. Czub Barbara nauczyciel geografii w latach 
1991-96 

183. Guła Zbigniew nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w roku 1991/92 

184. Siudak Mirosław nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w roku 1991/92 

185. Dzięgiel Jarosław nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1991-97 

186. Gadziała Wiesław nauczyciel języka 
angielskiego w roku 1991/92 

187. Wilk Marek nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1991-97 

188. Dudek Bożena wychowawca internatu w 
roku 1991/92 

189. Krukowska Anna nauczyciel języka 
angielskiego w roku 1992/93 

190. Ożóg Jolanta nauczyciel plastyki w roku 
1992/93 

191. Krochmal Tadeusz nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w roku 1992/93 

192. Cich Wiesław nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1992/1993 

193. Mazurek Jerzy nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1992-98 

194. Błach Eugeniusz nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1992-97 

195. Chrabąszcz Stanisław nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu i z-ca kierownika warsztatów 
w roku 1992/93 

196. Chrabąszcz Jerzy nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w  latach 1992-2001 

197. Kapel Czesław nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1992-2002 

198. Ukleja Stanisław nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1992-2004 

199. Gwizd Kazimierz nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1992-2004 

200. Owsianka Leszek nauczyciel praktycznej 
nauki zawodu w latach 1992-2014 

201. Warzecha Jerzy nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1992-95 
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202. Chybicki Ryszard nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1993-2007 

203. Czech Piotr nauczyciel Języka angielskiego w 
roku 1993/94 

204. Budziński Jarosław nauczyciel przedmiotów 
zawodowych w latach 1993-97 

205. Hobson Joseph Ernest nauczyciel języka 
angielskiego w roku 1993/94 

206. Ks.Żaba Janusz katecheta w latach 1993-95 

207. Kaczówka Ewa nauczyciel języka polskiego w 
roku 1993/94 

208. Kupiec Alicja nauczyciel języka rosyjskiego w 
latach 1993-97 

209. Łachut Leszek nauczyciel zawodu w roku 
1993/94 

210. Łuc Mariusz nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1993-95 

211. Szot Lucyna wychowawca internatu w latach 
w roku 1993/94 

212. Socha Andrzej nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1993-2001 

213. Marchwicka Beata nauczyciel języka 
angielskiego w latach 1994-96 

214. Szendoł Tadeusz nauczyciel w latach 1994-96 

215. Zych Marek nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1994-99 

216. Duda Bogdan nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1994-2001 

217. Kalita Krzysztof nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1994-2004 

218. Duksztulski Włodzimierz nauczyciel 
wychowania fizycznego w latach 1995-2000 

219. Mazur Bożena nauczyciel historii w latach 
1995-97 

220. ks. Kulpa Jerzy katecheta w latach 1995-01 

221. Liguz Tadeusz nauczyciel praktycznej nauki 
zawodu w latach 1996-2000 

222. Róg Anna (Zięba) nauczyciel matematyki w 
latach 1996-2001 

223. Podlasińska Elżbieta nauczyciel języka 
niemieckiego w latach 1996-2001 

224. Ks. Skrabacz Wiesław katecheta w latach 
1997-2000 

225. Ks. Leszkiewicz Leszek katecheta w latach 
1997-99 

226. Merchut Stanisław nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 1997-2003 

227. Gibała Małgorzata nauczyciel języka 
polskiego w latach 1997-2012 

228. Strah Sandra nauczyciel języka angielskiego 
w latach 1998-2000 

229. Ks. Ochał Jerzy katecheta w latach 1999-
2003 

230. Misiaszek Małgorzata nauczyciel matematyki 
w roku 1999/00 

231. Twaróg Anna nauczyciel wychowania 
fizycznego w roku 1999/00 

232. Chrabąszcz Urszula nauczyciel matematyki w 
roku 1999/00 

233. Czech Wilhelma nauczyciel PO w latach 
1999-2001 

234. Rzepecka-Lis Renata nauczyciel fizyki w roku 
1999/00 

235. Grażyna Duda nauczyciel wychowania 
fizycznego w roku 1999/00 

236. Ks. Babraj Leszek katecheta w latach 2000-
2007 

237. Pacura Andżelika wychowawca internatu w 
roku 2000/01 

238. Zych Wanda nauczyciel matematyki w latach 
2001-2010 

239. Sacha Piotr nauczyciel ekonomii w roku 
2000/01 

240. Siutaj Elżbieta nauczyciel ekonomii w roku 
2000/01 

241. Trznadel Aleksandra nauczyciel matematyki 
w roku 2000/01 

242. Fudala Magdalena nauczyciel języka 
angielskiego w latach 2000-06 
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243. Tabor Edyta nauczyciel matematyki w latach 
2000-2004 

244. Florian Agata nauczyciel języka niemieckiego 
w latach 2001-2007 

245. Ks. Pasyk Krzysztof katecheta w latach 2001-
2003 

246. Owsiany Małgorzata nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 2001-2004 

247. Świech Joanna nauczyciel języka 
niemieckiego w latach 2002-2014 

248. Pietracha Maria nauczyciel geografii w roku 
2002 

249. Łachut Władysław nauczyciel fizyki w roku 
2002/03 

250. Ks. Obiedziński Paweł katecheta w latach 
2003-2006 

251. ks. Stelmach Bogdan katecheta w latach 
2003-2012 

252. ks. Skraba Paweł katecheta w latach 2003- 
2012 

253. Klimaj-Guła Hermina nauczyciel Chemii w 
roku 2003/04 

254. Szarkowicz Katarzyna nauczyciel języka 
angielskiego w roku 2003/04 

255. Szlązak Paweł nauczyciel wychowania 
fizycznego w roku 2003/04 

256. Habel Piotr nauczyciel wychowania 
fizycznego w roku 2004/05 

257.  Bator Andrzej nauczyciel matematyki w roku  
2004/05 

258. Wójcik Magdalena nauczyciel biologii w 
latach 2004-07 

259. Woźny Bogumiła nauczyciel języka 
niemieckiego w latach 2004-2010 

260. Misiaszek Katarzyna nauczyciel chemii w 
latach 2004-2010 

261. Podosek Monika nauczyciel przedmiotów 
ekonomicznych w latach 2004-2008 

262. Foder Aneta nauczyciel geografii w roku 
2004/05 

263. Duda Anna nauczyciel języka angielskiego w 
latach 2005-2013 

264. Czosnyka Anna nauczyciel matematyki w 
latach 2005-2011 

265. Stochlińska Elżbieta nauczyciel języka 
angielskiego w latach 2005-2011 

266. Radłowska Anna nauczyciel chemii w roku 
2005/06 

267. Bielaszka Danuta nauczyciel języka polskiego 
w latach 2005/06,2013-2015 

268. Będkowski Jarosław nauczyciel wychowania 
fizycznego w latach 2006-2010 

269. Buda Paweł nauczyciel języka polskiego w 
roku 2006/07 

270. Rodzoń Dariusz nauczyciel języka 
niemieckiego w roku 2006/07 

271. Gajewska-Papier Izabela nauczyciel geografii 
w latach 2009-2011  

272. Kotlorz Leszek nauczyciel fizyki w roku 2011 

273. Ks. Mytych Dariusz katecheta w latach 2012-
2014 

274. Ks. Gąsior Piotr katecheta w roku 2012/13 

275. Ks. Nowak Paweł katecheta w roku 2013/14 

276. Czub-Kapel Ewelina nauczyciel biologii w 
roku 2013/14 

277. Ciecińska Małgorzata nauczyciel wychowania 
fizycznego w roku 2014/15 
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Spróbujmy rozpoznać znane nam niegdyś twarze: 
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A dziś uczą i wychowują: 
 
Beata Smaś pedagog od 1992 i obecnie wicedyrektor  

Marek Sztyler nauczyciel  przedmiotów zawodowych od 1993 i obecnie wicedyrektor       

Bogdan Kłyś nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatyki od 1980 roku, wicedyrektor 
w latach 1999-2014                                             

Andrzej Kłagisz nauczyciel przedmiotów zawodowych od 1982                                               

Danuta Bryk nauczyciel matematyki od 1983 

Leszek Dąbroś nauczyciel wychowania fizycznego od  1983                                                                         

Barbara Głód nauczyciel języka polskiego od 1984 

 Piotr Czech 
Andrzej Tumidajski 
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Laura Tokarczyk nauczyciel języka polskiego od 1985      

Teresa Domańska nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i edukacji dla bezpieczeństwa od 
1989                                            

Monika Dąbroś nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze od 1991            

Stella Dąbroś nauczyciel bibliotekarz i języka włoskiego od 1991  

Grażyna Andrzejewicz nauczyciel języka angielskiego od  1994                                                         

Marta Sieroń nauczyciel bibliotekarz  od  1994                          

Marta Szwajkosz nauczyciel geografii od 1996  

Jan Giera nauczyciel przedmiotów zawodowych od 1996                                                                               

Marek Jachym nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie od 1996                                                 

Stojek Mieczysława nauczyciel fizyki od 1998 

Ewa Szuścik-Radłowska nauczyciel języka angielskiego od 1998                            

Maria Gadziała nauczyciel biologii od 1998              

Anna Jędo nauczyciel języka angielskiego od 1998 

Agnieszka Kowalik nauczyciel matematyki od 1999        

Ryszard Juzwa nauczyciel przedmiotów zawodowych od 2000                                                               

Ewa Plebańska nauczyciel wychowania fizycznego od 2003     

Magdalena Mach-Surowiec nauczyciel języka angielskiego od 2004 

Andrzej Radłowski nauczyciel wychowania fizycznego od 2004                                                             

Lucjan Urban nauczyciel przedmiotów zawodowych od 2009  

Ewa Klepacz nauczyciel chemii od 2010               

Joanna Rzepecka-Bober nauczyciel języka niemieckiego od 2011                                                   

Krzysztof Słupek nauczyciel przedmiotów zawodowych od 2012                                                            

Mariusz Najduch nauczyciel przedmiotów zawodowych od 2013                                                

Renata Kmiecik pedagog od 2014                              

ks. Tomasz Franczak katecheta od 2014 

ks. Zbigniew Rusin katecheta od 2014 
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W podziękowaniu za trudną pracę i wskazanie właściwej drogi życzymy dużo 

wytrwałości, sukcesów zawodowych, jak i również uśmiechu każdego dnia! 

Pamięcią i serdecznym dziękuję obejmujemy również byłych i obecnych 

pracowników administracji i obsługi. 

Wszystkiego najlepszego z okazji wspólnego święta. 

 

Od Dokształcającej Szkoły Zawodowej do PCEiKZ  - szkic historyczny  

 

Początki szkolnictwa zawodowego w Szczucinie sięgają jeszcze czasów 

przedwojennych. Powstała przy siedmioklasowej Szkole Powszechnej w Szczucinie 

Dokształcająca Szkoła Zawodowa w 1934 roku pod kierownictwem Jana Kościńskiego. Szkoła 

przetrwała do wybuchu II wojny światowej. W trakcie wojny we dworze Boguszów w 

Lubaszu odbywało się nauczanie i egzaminy maturalne. Kontynuacją szkolnictwa po wojnie 

zajął się Jan Rutyna. Człowiek ten wyróżniał się nieprzeciętną osobowością. Był entuzjastą i 

społecznikiem, co doprowadziło do założenia szkoły. W lutym 1945 roku objął stanowisko 

dyrektora szkoły podstawowej, a od września rozpoczął organizowanie szkoły zawodowej. 

Nauka w Dokształcającej Szkole Zawodowej, bo taką nazwę otrzymała, rozpoczęła się 6 

października 1945 roku. Szkoła nie miała własnego budynku ani sprzętu, mieściła się przy 

Szkole Podstawowej. W klasach lekcyjnych było zimno i ciemno. Nauka odbywała się 

wieczorami przy naftowych lampach. Dzięki staraniom Jana Rutyny pozyskano fundusze na 

zakup sprzętu szkolnego i księgozbioru do biblioteki. We wspomnieniach Jana Rutyny można 

odczytać, że nastawienie miejscowych władz do tworzącej się szkoły było raczej negatywne. 

Dlatego rozwoju szkoły podjęli się rodzice i dzieci pod kierownictwem dyrektora. 

W roku 1947/48 Dokształcająca Szkoła Zawodowa została przemianowana na 

Publiczną Średnią Szkołę Zawodową, a także otrzymała pierwszy własny sprzęt, czyli ławki, 

stoliki uczniowskie. Nadal nie miała swoich własnych pomieszczeń. Dopiero w roku szkolnym 

1949/50 szkoła otrzymała mały lokal, w którym umieszczono bibliotekę i kancelarię. Po wielu 

staraniach dyrektora Jana Rutyny o przydzielenie terenu, w końcu dopisało szczęście. 

Otrzymano teren z byłego majątku Lubomirskich wraz z budynkami. 

W roku 1950/51 zostały uruchomione warsztaty szkolne. Na początku w prywatnym 

pomieszczeniu u Bolesława Homińskiego, a w następnym roku w wyremontowanym 

budynku stajni na terenie majątku.  W tym roku 1952 szkoła wypuściła pierwszych własnych 

absolwentów z kwalifikacjami zawodowymi. W dniu 5 marca 1953 roku dyrektor Jan Rutyna 

został odwołany ze stanowiska. Jednak po wielu perypetiach przywrócono go na to 

stanowisko w roku 1959. Zastał placówkę w kompletnym upadku i podjął się ponownej pracy 



mediator 10/2015 

Strona | 20  

 

nad przywróceniem ładu i porządku. W kolejnych latach nadal wzbogacał warsztaty w 

potrzebne urządzenia, maszyny i narzędzia. Wybudował magazyny dla warsztatów szkolnych, 

świetlicę i bibliotekę oraz toaletę i śmietniki. W budynku po dawnej stajni dworskiej 

przygotował 3 nowe sale lekcyjne. Jan Rutyna rozpoczął starania o budowę nowego obiektu 

szkolnego. W roku szkolnym 1962/63 wybudowano budynek świetlicy i biblioteki. W dniu 27 

lutego 1962 roku powołano komisję lokalizacyjną. Budowę szkoły rozpoczęto dopiero w 

kwietniu 1965 roku. Przy budowie pomagali rodzice i uczniowie. Pracę przy budowie całego 

kompleksu budynków szkolnych zakończono szybko. Budowę szkoły zakończono w grudniu 

1966 roku. Naukę w nowej szkole rozpoczęto 13 lutego 1967 roku. 15 grudnia 1966 roku 

rozpoczęto budowę warsztatów szkolnych, a 15 maja 1967 roku budynku mieszkalnego dla 

nauczycieli. Budowę internatu rozpoczęto jeszcze w sierpniu 1966 roku. Ukończono ją w 

styczniu 1968 roku i w tym samym miesiącu przyjęto młodzież. W maju 1968 roku oddano do 

użytku budynek mieszkalny, a warsztaty dopiero 18 czerwca 1969 roku. Rozpoczął się okres 

dynamicznego rozwoju placówki. W dniu 7 września 1969 roku nastąpiło uroczyste oddanie 

do użytku całego obiektu. W 1999 roku dokonano adaptacji pomieszczeń warsztatów na 4 

nowe sale lekcyjne. W budynku dawnej stolarni urządzono małą salę gimnastyczną. W  2000 

roku oddano do użytku nową, ekologiczną kotłownię gazową, która zastąpiła starą-węglową. 

W latach 2002 i 2003 nadbudowano poddasze i wykonano spadzisty dach w miejsce 

dawnego stropodachu, wymieniono stolarkę okienną i wykonano ocieplenie budynku wraz z 

odnowieniem elewacji. Wokół szkoły położono kostkę brukową. Zmodernizowano sale 

lekcyjne i wyposażono je w nowoczesny sprzęt do nauki zawodów z grupy teleinformatycznej 

i do przedmiotów kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2015/16 rozpoczęto modernizację 

warsztatów. Warsztaty otrzymają pracownię obrabiarek skrawających  numerycznych CNC. 

Placówka kilkukrotnie zmieniała swoją nazwę.  Mieściła różne typy szkół, ale                               

jej trzon główny to nauczanie zawodu.  

 

Geneza nazwy szkoły w Szczucinie 

 

Nazwy naszej szkoły zmieniały się przez dekady. Pierwotnie funkcjonowała nazwa 

„Dokształcająca Szkoła Zawodowa”. W 1948 roku zmieniła swoją nazwę na „Publiczna Szkoła 

Zawodowa”. W 1951 roku przyszła pora na kolejną nazwę, tym razem na  „Zasadnicza Szkoła 

Metalowa”. W 1961 r. znów zmieniono nazwę na „Zasadnicza Szkoła Zawodowa”. W dniu 7 

września 1969 nadano szkole imię „XXV - lecia PRL”. W roku 1977 szkoła została 

przemianowana na „Zespół Szkół Zawodowych im. XXV - lecia PRL”. W 1990 roku wraz ze 

zmianami ustrojowymi nastąpiła kolejna zmiana w nazewnictwie. Zrezygnowano wówczas z 

imienia XXV – lecia PRL.  W roku 2002 nastąpiła zmiana nazwy szkoły w związku z reformą 
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oświaty. Szkoła nazywa się „Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych”. W roku 2005 obchodziliśmy 

jubileusz 60 – lecia. Uroczystość zbiegła się z nadaniem szkole imienia jej założyciela – Jana 

Rutyny. Od września 2013 roku nasza placówka funkcjonuje pod nazwą „Powiatowe 

Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych”.  

 

 

Rozmawiamy z nauczycielami naszej szkoły, którzy przed 

laty byli jej uczniami p. Stellą Dąbroś i p. Markiem 

Jachymem: 

 

 Była Pani uczennicą tej szkoły. Jak z perspektywy nauczyciela widzi Pani szkołę z 

czasów swojej nauki? 

Na pewno muszę powiedzieć, że była większa dyscyplina i nauczyciele nie pozwalali 

na wiele rzeczy, jak teraz się pozwala. Natomiast bardzo dobrze wspominam szkołę, 

bardzo miło, tym bardziej, że przeniosłam się do tej szkoły z III Liceum, więc miałam 

jakieś porównanie. Na pewno nie było tam takiej miłej atmosfery jak tutaj.  

 Jakie ma Pani najlepsze bądź najgorsze wspomnienie ze szkołą? 

Najgorsze wspomnienie ze szkoły to było, kiedy uciekliśmy z lekcji matematyki u 

dyrektora Hoszwy i na drugi dzień wszyscy dostaliśmy dwóje, bo kiedyś jedynek nie 

było. Moja mama spotkała go w sklepie i od razu się o tym dowiedziała, że nie byłam 

w szkole. Z kolei najlepsze wspomnienie, że tutaj poznałam miłość swojego życia, 

mojego męża. Natomiast mam bardzo dużo miłych wspomnień dotyczących mojej 

klasy. Wtedy to chodził ze mną do technikum Pan Jasiu Woźny. Mieliśmy fajną klasę. 

Do technikum chodziły tylko dwie dziewczyny. Żeby przygotować studniówkę, 

pomagaliśmy na wsi przy wyrobach mięsnych, ponieważ to były czasy, gdy nie można 

było nic kupić w sklepie.  

 

 Jacy nauczyciele zapadli Pani w pamięć? 

Najbardziej w pamięć zapadł mi Pan Hnacik, który uczył języka polskiego i był bardzo 

wymagający. Wspaniałym nauczycielem, którego nigdy nie zapomnę, była Pani 

Monika Kosińska. Oczywiście Pan Hoszwa, który był surowy i wymagający, a także 

świętej pamięci Bruno Chrabąszcz.  
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 Czy pamięta Pani jakieś ciekawe anegdotki o swoich byłych nauczycielach? 

Tak o Panu Witkowskim, mówili na niego „Wuju”. Po każdym przeprowadzonym 

doświadczeniu mówił: „Uważaj chłopczyku albo dziewczynko, bo wybuchnie”. PO 

odbywało się w taki sposób, że chodziliśmy na strzelnicę, natomiast tylko jeden 

karabin był nabity, ten który niósł Pan Witkowski na ramieniu. A my mogliśmy sobie 

tylko pukać, tak strzelać.  

 

 Lepiej jest być uczniem czy nauczycielem? 

Rola ucznia jest na pewno łatwiejsza niż nauczyciela, natomiast myślę, że każdy ma 

swoje miejsce. Jeżeli uczeń wie jakie jest jego miejsce w szkole, to wtedy ma z 

nauczycielem bardzo dobry kontakt. Natomiast nauczyciel powinien być nastawiony 

bardzo przyjacielsko do ucznia, bo wtedy wzbudza jego zaufanie. Nigdy nie powinien 

pokazywać, że jest lepszy od ucznia, natomiast jego wiedza powinna być taka, by ją 

przekazać uczniowi, w taki sposób, by go zachęcić do tego przedmiotu.  

 

 Czy w roli nauczyciela czuje się Pan inaczej niż kiedyś jako uczeń tej szkoły? 

Perspektywa nauczyciela i perspektywa ucznia to są dwie różne sprawy. Uczeń ma 

inne zadania, inne role pełni, a nauczyciel też ma inne zadania. Jest to związane z 

wiekiem i spojrzenie na rolę ucznia zaciera się w pamięci. Pamiętam tę rolę jako 

przyjemną i sympatyczną. Rola nauczyciela w  perspektywie od młodego do starszego 

wzbudza u mnie pozytywną refleksję.  

 

 Jakie ma Pan najlepsze bądź najgorsze wspomnienie ze szkołą? 

Na pewno wspomnienie jakie miał uczeń przed sprawdzianami, przed tym, co się 

nazywa przekazaniem swojej wiedzy na papierze, obawa przed odpowiedzią. 

Natomiast z perspektywy nauczyciela, to te momenty kiedy przychodziły wyniki z 

matur, zwłaszcza te dobre, wtedy to człowiek się bardzo cieszył. 

 

 Jacy nauczyciele zapadli Panu w pamięć? 

 Duży wpływ na moją późniejszą prace naukową miał nauczyciel historii Pan Kazimierz 

Mazur. Nie mogąc mówić wszystkiego o czasach współczesnych na historii najnowszej 

często kończył nasze rozmowy, dyskusje sakramentalnym zdaniem: „Proszę sobie 

doczytać resztę lub dowiedzieć w domu”. To spowodowało, że człowiek zainwestował 

wiedzę historyczną w książki, zrobił nawet doktorat o historii najnowszej jak to w 
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podręcznikach bywało. Mile wspominam tez swoich wychowawców. Pamiętam Panią 

Janinę Szwajkos, Pana Kazimierza Ząbka, pamiętam dyrektorów tej szkoły, którzy 

mnie uczyli: Pana Szuścika, Pana Chrabąszcza, Pana Hoszwę, Panią Kosińską, która 

była moją koleżanką jako nauczyciel. Miałem z nimi kontakt i miło wspominam. 

Pamiętam także innych nauczycieli: Pana Witkowskiego nauczyciela fizyki, Panią 

Witkowską nauczycielkę matematyki, Pana Hnacika od języka polskiego, Panią Dudek, 

Panią Jasiak. Chodząc po szkole można ich  sobie wspomnieć oglądając zdjęcia  

twarzy na korytarzach, na gablotkach. 

 Lepiej jest być uczniem czy nauczycielem? 

To są dwie różne perspektywy. Zależy to wszystko od wieku, co wynikało z 

pierwszego pytania. Uczeń ma inne funkcje, w innych płaszczyznach działa, natomiast 

nauczyciel pełni już zadania szersze, odpowiada za pewne procesy myślowe ucznia i 

później jest odpowiedzialny za przyszłą karierę zawodową. Choć z perspektywy czasu 

wydaje mi się, że rola ucznia jest elementem grzeczniejszym. 

 

 Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiały Bernadetta Skiba i Angelika Szczygieł 

 

Nasze spostrzeżenia  

 

Jak każdy z nas uczniów na co dzień nie myślimy wiele o szkole. A przynajmniej 

staramy się nie myśleć. Wszyscy dobrze wiemy, że „ jest ona wielką i znakomicie 

prosperującą fabryką stresu, nerwów oraz przeszkód do pokonania”.  

Nigdy wcześniej nie zastanawiałem  się, kto mógł spacerować tymi samymi korytarzami w 

odległej przeszłości. Aż do dziś, gdy przyszło zastanowić się nad jej przeszłością i dowiedzieć 

o jej początkach. 

Patrzę na stare fotografie i porównuję z tym, co jest obecnie. PCEiKZ  jak każda 

placówka edukacyjna XXI wieku, nieuchronnie wpadło w ręce postępu, zmieniło się jego 

wyposażenie oraz dekoracja sal. W klasach można teraz znaleźć tablice multimedialne, 

komputery i inny sprzęt elektroniczny. Nauczyciele posługują się  dziennikiem 

elektronicznym, co jest udogodnieniem dla uczniów i nauczycieli. A obecnie doposażone są 

pracownie i uczniowie technikum   będą mogli uczyć się na nowoczesnych obrabiarkach CNC 

firmy Hass oraz w pracowni programowania obrabiarek numerycznych wyposażonych w 11 
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bardzo nowoczesnych stanowisk komputerowych wraz z symulatorami obróbki. W zakresie 

zawodów teleinformatycznych, informatycznych i elektronicznych szkoła wzbogaciła się  

między innymi w spawarkę światłowodową, reflektometry światłowodowe i do kabli 

miedzianych, profesjonalne testery telekomunikacyjne, analizatory sieci LAN i 

bezprzewodowych, oscyloskopy cyfrowe, zagłuszacze sygnałów GSM, generatory arbitralne, 

switche i routery, telefony systemowe.   

  Wybierając Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych jako miejsce 

nauki po egzaminach gimnazjalnych myślimy nie tylko o zapleczu szkoły, ale sugerujemy się 

tym, co mówią absolwenci. A oni podkreślają, że szkoła zapewnia poczucie bezpieczeństwa 

oraz promuje indywidualizm. Niezwykłym plusem jest też tutaj przyjazna atmosfera. 

  Kiedy jesteśmy uczniami, staramy się nie myśleć o szkole... Kiedy osiągamy dojrzałość,  

nie możemy o szkole zapomnieć. Wracamy pamięcią do młodych lat przy każdej możliwej 

okazji, widząc na ulicy starego przyjaciela czy mijając mury byłej szkoły. Dlatego wracając do 

historii i opisując ją, mamy nadzieję, że to wydanie Mediatora wielu osobom przypomni 

historię ich młodości… 
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