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W 2012 roku zbiegły się dwie rocznice związane ze szkolnictwem żeglugowym w
Polsce. Pierwsza to 75 lecie powstania pierwszej szkoły w Warszawie, a druga to 65 lecie
powstania naszej szkoły. Przypomnijmy fakty.
W 1937 roku powstała Męska Prywatna Szkoła Żeglugi Rzecznej, działalność jej na krótko
przerwał wybuch wojny, już w 1940 r. powstała Miejska Szkoła Żeglugi Śródlądowej
i działała do wybuchu Powstania Warszawskiego. W roku 1946 powstała w Warszawie
Państwowa Szkoła Żeglugi Śródlądowej, 1 września 1948 r. z powodu trudnych warunków
lokalowych wydział mechaniczny przeniesiono do Wrocławia, a wydział nawigacyjny do
Elbląga, a 1 września 1950 roku również do Wrocławia.
Tak więc szkoła we Wrocławiu przejęła tradycje szkoły warszawskiej i elbląskiej.
TRUDNE POCZĄTKI

24 października 1946 roku na posiedzeniu Rady Głównej
Polskiej Żeglugi na Odrze podjęto decyzję o utworzeniu
szkoły żeglugi we Wrocławiu, powołano grupę organizacyjną
w składzie: przewodnicząca Zofia Konopielska – kierownik
propagandy przedsiębiorstwa, Tadeusz Domański –
pracownik PŻnO, Ryszard Skard-Skała – przydzielony na etat
sekretarza szkoły. Zespół rozpoczął prace od poszukiwania
lokum, upatrzono mocno zrujnowany budynek przy ul.
Siemińskiego 16. Plany pomieszczeń i kosztorys opracowano
w ciągu jednego dnia, natomiast remont musiał trochę
potrwać. Kolejnym etapem prac było pozyskanie wyposażenia
szkoły
oraz
znalezienia
kadry
pedagogicznej
i administracyjnej. Dyrektorem został Antoni Gregorkiewicz z Warszawy.
Reakcja na anons prasowy o utworzeniu nowej szkoły zaskoczyła rozmiarem jej
organizatorów. Na zaplanowanych 80 miejsc
wpłynęło 140 podań. Egzaminy odbywały się w kilku
grupach, w dniach 6 – 13 lutego 1947 r. z j. polskiego
i matematyki, wszystkich poddano badaniom
lekarskim. Młodzież przybyłą na egzaminy
zakwaterowano w salach bez szyb, a na podłodze
leżało jeszcze sporo gruzu. Kilka godzin wytężonej
pracy, pokój nabrał właściwego wyglądu i można
było napalić w piecu. Do szkoły przyjęto 85 uczniów
na dwa kierunki, nawigacyjny – 42 i mechaniczny –
43. Do internatu zakwalifikowano 65 uczniów,
z warunkiem odpracowania 5 lat po ukończeniu
szkoły w Polskiej Żegludze na Odrze.
Przedłużający się remont uniemożliwiał rozpoczęcie
nauki i należało poszukać innego zastępczego
obiektu, wybrano Ośrodek Sportów Wodnych przy
ul. Na Grobli 30/32. Zaplecze było bardzo skromne:
dwie sale wykładowe, dwie noclegowe, stołówka
i małe zaplecze kuchenne.
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Szkoła Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu

Wrocław, dnia 22 lutego 1947

Rozkaz Nr 1
1)
Odezwa
Droga Młodzieży !
Decyzją Zarządu Głównego Polskiej Żeglugi na Odrze została powołana do życia Szkoła
Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
Zgłaszając się do tej Szkoły, dokonaliście jednocześnie wyboru przyszłego zawodu.
Wybraliście szczytny i piękny zawód marynarza śródlądowego.
Należy podkreślić, że jesteście pierwszymi uczniami tej nowootwartej szkoły, pierwszymi,
którzy po jej ukończeniu wejdziecie na jednostki pływające pod polską banderą – na
polskiej Odrze. I nie jest przypadkiem fakt, że druga w Polsce - Szkoła Żeglugi Śródlądowej
– otwarta właśnie została we Wrocławiu. W mieście o tysiącach polskich pamiątek, mieście
przywróconym po kilkusetletniej niewoli – Ojczyźnie, w którym Wam właśnie, jest danym
uczyć się, wyrastać na dzielnych fachowców i obywateli swojego kraju.
Musicie pamiętać o tym, że macie szczęście być pierwszymi, którzy po przejściu wyszkolenia
ruszycie do pracy, udowadniając całemu światu, że Wrocław, a wraz nim Dolny Śląsk, że
Odra, a wraz z nią i Ziemie Odzyskane są polskie, z Polską związane na wieki, że nikt,
żadna siła – nie potrafi usunąć polskiej bandery i polskich statków, na których Wy właśnie
pływać będziecie.
Obowiązki marynarza są ciężkie i odpowiedzialne. Będziecie musieli wiele nad sobą
pracować, ażeby zdobyć odpowiednie wiadomości, ażeby wiedzą i zamiłowaniem do tego
zawodu okazać, że jesteście godni być członkami pierwszego kierunku szkoleniowego, że
jesteście warci troski i opieki, jakie nad Wami roztacza Zarząd Główny Polskiej Żeglugi na
Odrze.
23 lutego 1947 nastąpił oczekiwany dzień otwarcia
Prywatnej Szkoły Żeglugi Śródlądowej – prywatnej bo
założonej przez przedsiębiorstwo Polska Żegluga na Odrze.
W uroczystości tej brały udział władze miasta i oświatowe
Wrocławia, a fakt ten odnotowany został w dolnośląskiej
prasie, często piszącej o marynarzach żeglugi śródlądowej.
Program nauczania zakładał dwuletni okres nauczania przy
podziale 5 miesięcy szkolenie teoretyczne i 5 miesięcy
praktyczna nauka zawodu na jednostkach pływających
PŻnO, warsztatach i stoczniach.
Regulamin szkolny oparty był na dyscyplinie zbliżonej do
wojskowej, co wyróżniało tę szkołę wśród innych.
Po feriach wielkanocnych 14 – 16 kwietnia 1947 roku
nastąpiła
oczekiwana
przeprowadzka
do
wyremontowanego budynku szkolnego przy ul. Siemińskiego 16. Szkoła mieściła się
w trzypiętrowym budynku, wciśniętym pomiędzy dwie tej samej wielkości kamienice
i posiadała: na I piętrze cztery sale wykładowe, pomieszczenia na naukę popołudniową oraz
korytarz na zbiórki i apele, na II piętrze pomieszczenia internatowe (pokoje 6 osobowe),
stołówka i pomieszczenia gospodarcze, pozostałe kondygnacje przeznaczone były na
mieszkania dla personelu szkoły.

4

Kierownictwo szkoły postanowiło zadbać również o odpowiedni wygląd marynarzy. Na
kilka dni przed pierwszym maja do szkoły dotarły pierwsze mundury – kolejarskie. To nic,
przy pomocy niezastąpionej Zofii Konopielskiej (nauczycielki i intendentki w jednej
osobie), na wypożyczonej maszynie krawieckiej przez jedną noc zmieniły swój wygląd.
W pochodzie pierwszomajowym marynarze śródlądowi prezentowali się wyśmienicie
i zwracali powszechną uwagę.
Trudny i urozmaicony pierwszy rok nauki zakończył się 20 czerwca, a dwa dni później
wszyscy uczniowie brali udział w spływie Odrą do Szczecina, zorganizowanym przez Ligę
Morską z okazji Dni Morza. 30 czerwca w Szczecinie odbyła się wielka manifestacja,
w której brał udział prezydent Bolesław Bierut. Przyjął osobiście delegację spływu, było to
wydarzenie o znaczeniu propagandowym, szeroko opisywane przez prasę.
Po
zakończonej
imprezie
uczniowie udali się na praktyki
zawodowe.
Rok szkolny 1948/49 przynosi
kolejne
zmiany
programów
nauczania i przejście szkolenia
z dwuletniego
na
trzyletnie.
Przybywa
młodzieży,
w
internacie wprowadzono piętrowe
łóżka, lecz to nie rozwiązało
problemu lokalowego, dla wielu
brakuje miejsc. Kierownictwo
Żeglugi na Odrze rozpoczyna
starania o uzyskanie większego
obiektu.
3 stycznia 1949 r. następuje kolejna przeprowadzka do obiektu przy Alei Brücknera 10.
Mimo, że w budynku trwały normalne zajęcia, to dopiero 3 kwietnia 1949 nastąpiło jego
oficjalne otwarcie. Była to uroczystość związana z obchodami czwartej rocznicy odzyskania
wybrzeża morskiego. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miejskich, żeglugi
i Ligi Morskiej. Z uroczystości, w transmisji radiowej podano: „zaczynamy zwiedzanie od
II piętra, od otwartej przed chwilą świetlicy. Ściany ozdobione narodowymi flagami,
błękitno – białymi emblematami PŻnO i mapami szlaku komunikacyjnego Odry i wybrzeża.
Na zgrabnych stolikach czasopisma, szachy i warcaby, a na honorowym miejscu – duma
świetlicy – aparat radiowy, otrzymany ostatnio od Państwowej Żeglugi na Odrze...”
W nowej szkole oprócz wspomnianej świetlicy na II piętrze znajdowały się: pracownie
fizyki i bosmańska, biblioteka i sala zebrań. Na I piętrze – 6 sal wykładowych, a na parterze
sypialnie. W piwnicy: kuchnia, stołówka i łaźnia. Część uczniów mieszkała również
w budynku przeznaczonym dla personelu szkoły, tuż obok przy ul. Toruńskiej. Należy
jeszcze dodać, że szkoła zyskała przyznany przez prezydenta Wrocławia 6-ścio hektarowy
plac, co umożliwiło w przyszłości jej rozbudowę.
7 kwietnia 1949 r. grupa siedmiu uczniów klasy III wyjeżdża do Holandii, po odbiór
zakupionych tam holowników parowych, tzw. dużych holendrów : „Jarowid” i „Żywija”,
a pozostali udają się na praktyki indywidualne.
Rok 1950 przynosi kolejne zmiany, szkoła zostaje upaństwowiona, zmienia nazwę na
Państwowa Szkoła Żeglugi Śródlądowej i przechodzi pod zarząd Ministerstwa Żeglugi.
Okręgowa Dyrekcja Dróg Wodnych przekazała szkole dwie łodzie wiosłowo – żaglowe
typu „Barkas”,
które po wyremontowaniu służyły do praktycznego szkolenia
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w wiosłowaniu i żeglowaniu. Zajęcia praktyczne odbywały się na wypożyczanych z PŻnO
jednostkach pływających dla każdej klasy w jednym dniu tygodnia.
Szkoła w tym czasie nie posiadała warsztatów, uczniowie zmuszeni byli korzystać z:
warsztatów mechanicznych PŻnO przy ul. Trzebnickiej, warsztatów szkolnych
Państwowego Gimnazjum i Liceum Mechanicznego przy ul. Jedności Narodowej,
warsztatów Państwowego Liceum Mechanicznego przy ul. Jemiołowej, warsztatów
szkutniczych Ligi Morskiej przy ul. Na Grobli lub Stoczni Rzecznej przy ul. Kwidzyńskiej.
24 -25 lutego 1950 r. 31 abiturientów (z 85 uczniów rozpoczynających naukę) zdawało
egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, 26 lutego ogłoszono wyniki – zdali wszyscy – 11
nawigatorów i 20 mechaników. W tym dniu szkołę opuścili pierwsi absolwenci.
Od września 1950 r. następuje skrócenie nauki z trzech do dwóch lat.
W 1951 r. dwie Państwowe Szkoły Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i Elblągu stają się
szkołami resortowymi Ministerstwa Żeglugi. We wrześniu otrzymują nazwę Zasadniczej
Szkoły Żeglugi Śródlądowej i stają się jednowydziałowe. We Wrocławiu kształcą się
mechanicy, a w Elblągu nawigatorzy, następuje wzajemne przeniesienie uczniów o tych
specjalnościach.
1953 rok to kolejne zmiany, decyzją Ministra Żeglugi likwiduje się Zasadnicze Szkoły
Żeglugi Śródlądowej i tworzy jedną we Wrocławiu kształcącą młodzież na poziomie
średnim.
15 czerwca 1953 roku kończy pracę zasłużony dla rozwoju szkoły Antoni Gregorkiewicz.
1 września 1953 r. rozpoczyna działalność Technikum Żeglugi Śródlądowej na wydziałach:
służby pokładowej, obsługi maszyn statków rzecznych, eksploatacji portów i floty rzecznej.
Do szkoły przybywa młodzież ze zlikwidowanej szkoły w Elblągu, a wraz z nią jej sztandar
z 1949 r. Przybycie uczniów z Elbląga stworzyło poważne problemy wychowawcze,
powoduje to wizyty w szkole komisji władz oświatowych i żeglugowych. W listopadzie
dochodzi do zmiany dyrektora, a wielu uczniów musi pożegnać się ze szkołą, w sumie
likwidacji ulegają dwie klasy.
W internacie uczniowie klas pierwszych przechodzili dwumiesięczny okres
„rekrucki”. Ostrzyżeni na „zero” i umundurowani w używane kombinezony koloru
zielonego stanowili dość osobliwą grupę. W rytm życia szkolnego wdrażali ich koledzy
starszych klas, stosując metodę „przez nogi do głowy”, ćwiczyli musztrę, biegi, a nawet
czołganie. Okres rekrucki kończył się na początku listopada, młodzi otrzymywali
umundurowanie. Te mundury były zazwyczaj mocno podniszczone i sporo pracy należało
włożyć, żeby wyglądać na prawdziwych
„wilków rzecznych”.
Praktyki zawodowe w 1954 r. młodzież
początkowo odbywa na udostępnionej przez
P.P. Żegluga na Odrze barce „BP-52”,
którą we wrześniu otrzymuje jako statek
szkoleniowy.
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23 kwietnia 1955 r. P.P. Warszawska
Żegluga na Wiśle przekazuje szkole
bocznokołowy statek parowy „Paweł
Finder”, służył on młodzieży do 1958 r.
W sezonie 1955 i 1956 praktyki odbywały
się jeszcze na barce parowej „BP -51” z
P.P. Żegluga na Odrze i na statku
inspekcyjnym parowym bocznokołowcu
„Zbigniew” z Okręgowego Zarządu
Wodnego w Szczecinie, a następnie
przekazano go dla potrzeb szkoły do zajęć
praktycznych.
ZŁOTE LATA

Rok szkolny 1956/57, zapisał się w dziejach
szkoły dość
istotnymi
przemianami,
rzutującymi na dalszy jej rozwój.
Dyrektorem zostaje Tadeusz Cieśla, który
przez 26 lat (do 31.08.1982 r.) staje się jej
prawdziwym gospodarzem. Już od samego
początku,
dzięki
staraniom
nowego
dyrektora powiększa się budżet szkoły. Jest
więc za co naprawić już mocno zniszczony
sprzęt, przeprowadzić remont sanitariatów,
doprowadzić do normalnego wyglądu,
dotychczas smarowany naftą, parkiet
w salach. Szkoła nabiera nowego blasku, powstają nowe dwa gabinety: rysunku
technicznego i maszynoznawstwa, na I piętrze zostaje zorganizowana po raz pierwszy
czytelnia. Rozpoczyna się budowa internatu.
W kwietniu 1957 r. odbywają się pierwsze egzaminy dojrzałości w Technikum Żeglugi
Śródlądowej.
2 maja 1957 r. szkoła otrzymuje statek
motorowy „Małgorzata Fornalska”, na
którym uczniowie odbywają praktyki
do1961 r., a później (do 1964 r.) służy do
praktycznej nauki zawodu.
W roku szkolnym 1958/59 następują
kolejne zmiany, przychodzą uczniowie
klas trzecich i czwartych Technikum
Dróg Wodnych ze Szczecina, a szkoła
przyjmuje nazwę Technikum Żeglugi
Śródlądowej i Gospodarki Wodnej. Z Technikum Dróg Wodnych w Szczecinie szkoła
otrzymała wiele potrzebnego sprzętu, a także dość dużą bibliotekę.
Internat z budynku szkolnego zostaje przeniesiony do nowowybudowanej zachodniej części
internatu przy ul. Toruńskiej 72, (część środkową oddano w 1960 r.). Nastąpiła znaczna
poprawa warunków nauczania.
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W pierwszych miesiącach roku szkolnego uczniowie pod kierownictwem nauczycieli
zawodu zmontowali zakupiony wcześniej barak i urządzili w nim warsztaty szkolne,
ślusarnię i stolarnię. Na zajęcia z kowalstwa i tokarstwa uczęszczali do warsztatów
Technikum Elektryczno – Mechanicznego.
W 1958 r. szkoła otrzymała statek
„Westerplatte”, który po adaptacji dla
potrzeb szkolnych wypływa w swój pierwszy
rejs z praktykantami 15. czerwca 1959 r.,
a służył szkole aż do 1974 r.
Okres największego rozkwitu przypada na rok
szkolny 1960/61, następuje nabór do sześciu
I klas, a nauka odbywa się na dwie zmiany.
W listopadzie 1960 r. powstaje Pomaturalna
Państwowa Szkoła Techniczna Żeglugi Śródlądowej o specjalności – technik nawigator,
a 1.09.1961 Zaoczne Technikum dla
Pracujących we Wrocławiu i jego filia w
Giżycku, filia w Warszawie powstaje
1.10.1964 r.
W Remontowej Stoczni Rzecznej we
Wrocławiu, 13 kwietnia 1961 r. zostaje
zwodowany
pierwszy
statek
wybudowany tylko dla potrzeb szkoły –
„Młoda Gwardia”, matką chrzestną
została długoletnia pracownica Żeglugi
na Odrze – Mieczysława Winnicka.
18 listopada 1962 r. po raz pierwszy w dziejach szkoły wszyscy uczniowie złożyli
„Przyrzeczenie”.
„Ja uczeń Technikum Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu
przyrzekam
być
mężnym,
uczciwym i solidnym uczniem,
przyrzekam sumiennie wykonywać polecenia nauczycieli,
wychowawców,
przełożonych
i rodziców, przyrzekam na swoją
młodość osiągać jak najlepsze
wyniki w nauce i wychowaniu,
przyrzekam nie splamić nigdy
honoru i godności ucznia
i absolwenta
tej
szkoły,
przyrzekam
swoją
nauką,
pracą
i
wzorowym
zachowaniem
potwierdzać,
że
zasługuję
na
miano
dobrego
obywatela
i
patrioty.
Przyrzekam wiernie służyć Ojczyźnie - Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej!”
Później odbyła się defilada, a na trybunie miejsca zajęli przedstawiciele władz resortowych,
miejskich oraz kierownictwo szkoły.
W kolejnych latach „Przyrzeczenie” składała już tylko młodzież klas pierwszych niepowtarzalna uroczystość, zapoczątkowana w 1962 r. weszła do kalendarza szkolnych
uroczystości. Początkowo była to impreza o ceremoniale nieomal wojskowym, z defiladą
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i elementami musztry, a dla pierwszoklasisty, który po raz pierwszy zakładał wtedy
błyszczący świeżością galowy marynarski mundur, stanowiła przeżycie zapamiętywane do
końca życia. Tradycja ta przetrwała do 2000 roku. W ostatnich latach coraz częściej zamiast
musztry paradnej pojawiał się Neptun ze swoim dworem, ale niezmiennym punktem
programu zawsze było ślubowanie na sztandar szkoły.
Zasadnicza poprawa warunków lokalowych nastąpiła w roku szkolnym 1964/65, gdy
2 października oddano do użytku warsztaty szkolne. Utworzono tam działy: obróbki ręcznej
metali, spawalniczy, silników spalinowych, obróbki i skrawania, nawigacyjny, obróbki
plastycznej metali, obróbki drewna, pomiarów i kontroli technicznej, narzędziownię
i wypożyczalnię. 30.12.1964 r. zakończono budowę nowej szkoły o 17 salach
wykładowych, użytkowanie jej rozpoczęto w czasie matur, umożliwiło to rozpoczęcie
remontu starego budynku i w niedalekiej przyszłości zaprzestania nauczania na dwie
zmiany. 22.09.1966 r. uruchomiono centralną kotłownię i zakończono budowę auli i sali
gimnastycznej. Kryty basen zostaje oddany do użytku 12.10.1968 r., jest to ostatni akord
rozbudowy bazy szkoleniowej. Kompleks budynków z urządzonymi, rok wcześniej,
boiskami sportowymi i uporządkowanym terenem tworzą piękną całość.
Zmiany te wysoko ocenili absolwenci na I Zjeździe Absolwentów, który odbył się 2 marca
1968 r.
W szkole dbano o wszechstronny rozwój
uczniów, działały liczne koła zainteresowań.
W 1948 powstało koło Ligi Morskiej,
w późniejszym okresie różnego rodzaju
zespoły recytatorskie, zespoły muzyczne,
kółka fotograficzne, filatelistyczne i Szkolne
Koło Sportowe. Wprawdzie, od początku
istnienia szkoły młodzież interesowała się
piłką nożną i odnosiła sukcesy, to dopiero w
1958 r. powstała sekcja piłkarska MKS
„Juvenia” (twórcami byli: R. Strusiński i Z.
Wolański), która największe sukcesy odnosiła w
latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Od 1961 r. działał chór szkolny, a w 1968 r.
powstał Szkolny Teatr Poezji „Sylaba 68”.
Teatr ten dopiero pod kierownictwem E.
Piaseckiej, w latach siedemdziesiątych, odnosił
swoje wielkie sukcesy w kraju i za granicą.
W roku 1972 obchodzono ćwierćwiecze
istnienia szkoły. Z tej okazji zorganizowano
rajd turystyczny o nazwie „Ster”,
zakończony na Górze Świętej Anny,
uroczystość
uświetnił
szkolny
chór
i orkiestra. Rajdy „Ster” (każdorazowo na

innej trasie) organizowano przez 15 lat.
Elbląski „Zamach” przekazał szkole niewielki
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holownik - „Danek”, przeznaczony do zajęć warsztatowych.
Z okazji jubileuszu rozpisano wśród młodzieży ankietę na patrona szkoły, zgłoszeń było
bardzo wiele, zwyciężył major Sucharski wyprzedzając m.in. Bolesława Chrobrego, Adama
Mickiewicza i Marię Skłodowską-Curie.
15 października 1972 r., z okazji ćwierćwiecza istnienia, placówka otrzymała imię majora
Henryka Sucharskiego. Odsłonięcia tablicy patrona dokonała osobiście Maria Bugajska,
siostra bohaterskiego obrońcy Westerplatte, następnie odbyło się przyrzeczenie młodzieży
klas pierwszych.
Nowoczesny zestaw pchany dla
potrzeb szkoły wodowany został
w Stoczni Remontowej we Wrocławiu
15 czerwca 1975 r. i otrzymał nazwę
„Westerplatte
II”,
zastępując
wysłużony już statek „Westerplatte”.
Zestaw składa się z pchacza typu
„Bizon” i barki pchanej o długości 70
m stanowiącej część hotelową dla 40
praktykantów.
Z okazji trzydziestolecia szkoły w dniach 25 – 28 lutego 1977 r. odbył się II Zjazd
Absolwentów.
Wtedy
też
szkoła
nawiązuje
współpracę
międzynarodową,
początkowo ograniczającą się do
kontaktów z podobnymi szkołami tego
typu w NRD, Czechosłowacji i na
Węgrzech. W 1977 r. młodzież na
„Westerplatte II” popłynęła w rejs do
niemieckiej szkoły w Schőnebeck, a w
1978 r. do Czeskiej Szkoły Żeglugi w
Dečinie. W 1980 r. grupa 30 uczniów
odbyła praktykę na Dunaju, na statku
szkolnym „Buda”, a węgierscy
uczniowie na „Westerplatte II”.
Szkołą, a w szczególności jej organizacją, wyposażeniem pracowni i warsztatów oraz
statkami szkolnymi interesowali się przedstawiciele wielu państw, między innymi RFN
i Francji. Odwiedziła ją również delegacja ONZ, która uznała szkołę za najlepszy ośrodek
do kształcenia specjalistów rozwoju dróg wodnych w Afryce. Nie wiadomo jednak dlaczego
nie doszło do rozpoczęcia tej współpracy.
1 września 1978 r. szkoła otrzymuje nazwę - Zespół Szkół Zawodowych Żeglugi
Śródlądowej Ministerstwa Komunikacji. W skład zespołu wchodzą: Technikum Zawodowe
o specjalności żegluga śródlądowa, Zaoczne Technikum Zawodowe dla Pracujących
z filiami we Wrocławiu, Giżycku, Warszawie, Płocku, Kędzierzynie-Koźlu ze
specjalnościami żegluga śródlądowa, budowa maszyn i urządzeń statków rzecznych;
Policealne Studium Zawodowe o specjalności żegluga śródlądowa, Zasadnicza Szkoła
kształcąca w zawodach: marynarz żeglugi śródlądowej, monter kadłubów statków
rzecznych, monter maszyn i urządzeń statków rzecznych.
Od 1 września 1980 rozpoczyna działalność Technikum Wieczorowe o specjalności budowa
statków rzecznych.
10

ZMIERZCH
Trudności gospodarcze w kraju w latach 1982 – 1990 nie omijają szkoły. Następuje
stopniowe zmniejszanie liczby uczniów. W 1985 r. wygaszone zostają Policealne Studium
Zawodowe i Zaoczne Technikum dla Pracujących.
31 października 1983 r. następuje przekazanie statku szkolnego „Młoda Gwardia” do
Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie-Koźlu. Statek ten pod
nazwą „Sucharski” służy nadal tej szkole.
W roku szkolnym 1986/87 przeobrażono czytelnię szkolną w Centrum Kultury
Informacji i Edukacji Samokształceniowej. Organizowano w nim spotkania z działaczami
kultury i liczne okolicznościowe wystawy.
W dniach 27 – 28.02.1987 r. odbywa się III Zjazd Absolwentów, a 15.05.1987 r.
szkoła wchodzi do Rady Patronackiej m/s „Wrocław” – zapoczątkowując tym samym
współpracę z załogą statku i Polskimi Liniami Oceanicznymi.
Na początku lat dziewięćdziesiątych nawiązane zostały kontakty i wymiana
turystyczna ze szkołą w SanktPetersburgu, kilka lat później z
niemiecką szkołą w Minden.
28 lutego 1992 r. szkoła otrzymała nowy
sztandar, a na budynku, z okazji 45-lecia
wmurowano
piękną
tablicę
z
wizerunkiem
majora
Henryka
Sucharskiego - patrona szkoły.
1 września 1992 r. wraz z nowym
dyrektorem
(byłym
dyrektorem
zlikwidowanego
Zespołu
Szkół
Zawodowych
przy
Zakładach
Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu) -Hubertem Adamczykiem rozpoczyna
pracę w naszej szkole liczna grupa
nauczycieli z ww. placówki. Realia
rynku pracy nie sprzyjają kształceniu
marynarzy
żeglugi
śródlądowej,
zachodzi konieczność kształcenia w
innych specjalnościach. W szkole
powstają nowe kierunki: w Technikum
Zawodowym – ochrona środowiska i w
następnym roku budownictwo wodne;
w Zasadniczej Szkole Zawodowej –
ślusarz
spawacz
w
miejsce
dotychczasowego montera kadłubów i
rok
później
ogrodnik
terenów
zielonych. W budynku przy Alei Brücknera 10 naukę rozpoczynają dziewczęta. Jednak ilość
młodzieży ciągle się zmniejsza, w 1997 r. szkoła liczy ponad 600 uczniów (w najlepszym
okresie było ich ponad 1200) i kształci w następujących zawodach: technik żeglugi
śródlądowej, technik ochrony środowiska, technik budownictwa wodnego, technik budowy
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statków, marynarz żeglugi śródlądowej, monter maszyn i urządzeń statków śródlądowych,
ślusarz spawacz i ogrodnik terenów zielonych.
5 maja 1997 r. obchodzone są skromne uroczystości z okazji 50-lecia szkoły, wtedy
też otwarto nową pracownię i laboratorium oczyszczania wód i ścieków.
IV Zjazd Absolwentów z tej okazji zaplanowano na październik.
12.07.1997 r. nadchodzi powódź tysiąclecia.
Zalane i całkowicie zniszczone zostały
wszystkie pomieszczenia na niskim parterze:
nowe pracownie analizy chemicznej wody
i ścieków, gabinety: silników okrętowych
i mechanizmów pomocniczych, archiwum
szkoły, magazyny, warsztaty szkolne, basen,
piwnice, kuchnia i magazyny internatu,
boisko i otoczenie szkoły. Zaraz po
opadnięciu wody w lipcu i sierpniu 1997 r.
nauczyciele i pracownicy szkoły społecznie
pracowali przy usuwaniu szkód popowodziowych.
W zaistniałej sytuacji nie mógł się odbyć IV Zjazdu Absolwentów.
1.01.1999 r. na mocy ustawy Rady Ministrów szkoła przestaje być szkołą resortową
i przechodzi pod władze Samorządowe Wrocławia.
1.09.1999 r. w budynku szkoły rozpoczyna działalność rejonowe Gimnazjum Nr 39.
22.06.2001 r. kończy działalność Technikum Wieczorowe, szkołę też opuszczają ostatni
absolwenci
Zasadniczej
Szkoły
Zawodowej
o
kierunku
ślusarz-spawacz.
Od września 2001 do stycznia 2002 trwa walka o istnienie szkoły; interwencje u radnych
wszystkich klubów i opcji politycznych we Wrocławiu oraz posłów: Antoniego
Stryjewskiego (LPR), Teresy Jasztal (SLD), Janusza Dobrosza (PSL), Jacka Protasiewicza
(PO) i senator Marii Berny (SLD).
18.10.2001 r. zostaje podjęta uchwała Rady Miejskiej Wrocławia (uchwała nr XL/1337/01)
w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Wrocławia.
31.01.2002 r. na mocy uchwały Rady Miejskiej Wrocławia (uchwała nr XLIV/1442/02) od
1 września 2002 r., w miejsce ZSZ Żeglugi Śródlądowej, ma powstać Zespół Szkół Nr 1, w
skład którego wejdą: XIV LO, Liceum Profilowane, Gimnazjum Nr 39 i Technikum
Żeglugi do wygaszenia.6.03.2002 r.
zostaje odwołany dyr. Hubert
Adamczyk (1.04.2002 r. odchodzi na
emeryturę), obowiązki dyrektora
szkoły przejmuje mgr inż. Andrzej
Koc.
20.04.2002 r. z okazji 55-lecia szkoły
odbył się, ostatni już w Zespole Szkół
Zawodowych Żeglugi Śródlądowej,
IV Zjazd Absolwentów. Piękna
i wzruszająca uroczystość. Były
spotkania w klasach absolwentów
z ich nauczycielami. W gabinetach
przedmiotów zawodowych wielu, od dawna już dorosłych, panów z łezką w oku oglądało
swoje prace dyplomowe służące teraz jako pomoce naukowe ich młodszym kolegom.
Centrum Kultury Informacji i Edukacji Samokształceniowej nadano imię wieloletniego
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nauczyciela nawigacji inż. Mariana Szwarca. W wypełnionej po brzegi auli odbyła się
akademia, na której przypomniano dorobek, unicestwianej właśnie, szkoły i osiągnięcia jej
absolwentów. Wieczorem uczestnicy zjazdu i nauczyciele spotkali się na balu - ostatnim w
murach szkoły.
Na 20 posiedzeniu Sejmu RP 25.04.2002 r. poseł na Sejm RP Antoni Stryjewski, obecny na
IV Zjeździe, z trybuny sejmowej mówi ...Lata 90. to lata walki o tę szkołę. Niestety, na dziś
walki przegranej. W ramach zmian w funkcjonowaniu państwa szkoły przekazano
samorządom, a te, mając inną perspektywę oglądu spraw państwowych, w wielu
przypadkach nie chciały podjąć trudu prowadzenia szkół zawodowych. Tak stało się też i we
Wrocławiu. 18 października 2001 r. Rada Miasta Wrocławia postanowiła wygasić
kształcenie zawodowe marynarzy śródlądowych. Tak, więc po 55 latach istnienia
wrocławska akademia żeglugi śródlądowej ma zamknąć swoje podwoje. Tak, jakby Odra,
nad którą leży miasto Wrocław, która łączy Śląsk z Ziemią Lubuską, Pomorzem i samym
morzem, przestała płynąć. Tak, jakby inne polskie rzeki, jeziora i kanały wodne nie
potrzebowały życzliwych, wykształconych gospodarzy, marynarzy szuwarowych
i bagiennych. Tak, jakby Polska nie potrzebowała gospodarki rzecznej...
20.06.2002 r. odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Zawodowych Żeglugi Śródlądowej, a od 31.08.2002 r. następuje pierwsze w historii szkoły
grupowe zwolnienie nauczycieli w związku z wygaszaniem Technikum Żeglugi
Śródlądowej.
1.09.2002 r. powstaje Zespół Szkół Nr 14, dyrektorem zostaje Aleksander Dobrzycki,
a zastępcą ds. Technikum Żeglugi mgr inż. Andrzej Koc.
Warsztaty szkolne nie były potrzebne szkole ogólnokształcącej, przebudowano je
i 12.12.2003 r. przeniesiono tam Gimnazjum Nr 39.
Od 1.09.2004 r., z uwagi na małą ilość klas zostaje zlikwidowany etat zastępcy dyrektora
ds. Technikum Żeglugi, mgr inż. Andrzej Koc zostaje Kierownikiem Internatu.
3.03.2005 r. dotychczasowy dyrektor Aleksander Dobrzycki zostaje odwołany ze
stanowiska,
w
jego
miejsce
powołano
Marka
Łaźniaka.
W maju 2005 r. przeprowadzono
ostatni
egzamin
dojrzałości
w
Technikum Żeglugi Śródlądowej, a
10.06.2005 r. odbywa się ostatnie, po
58 latach działalności, rozdanie
świadectw w Technikum Żeglugi
Śródlądowej
29.06.2005 r. - jeszcze ostatnia próba
obrony Szkoły - protest w sprawie
likwidacji
Szkoły,
na
ręce
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty
Teresy Kalety oraz Wojewody
Dolnośląskiego
Stanisława
Łopatowskiego, składają Krzysztof Brzozowski i Andrzej Koc. Rezultat znamy.
31.08.2005 r. Ostateczna likwidacja Technikum Żeglugi Śródlądowej.
W ciągu pięćdziesięciu ośmiu lat Szkoły Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i jej
filie w Warszawie, Giżycku, Płocku i Kędzierzynie-Koźlu ukończyło około dziewięć
tysięcy absolwentów.
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Dyrektor
Antoni Gregorkiewicz – ur. w
1902 r. na Syberii, od 1917 r.
związany
z
działalnością
harcerską. W 1919 r. powrócił do
Polski i zamieszkał w Pułtusku,
gdzie ukończył liceum i pracował
jako nauczyciel. W 1942 r. za
działalność harcerską został
aresztowany przez gestapo, a
następnie
więziony
w
Oświęcimiu, Gross Rosen i
Oranienburgu. Po powrocie z
obozu koncentracyjnego w 1946
r. organizował Szkołę Żeglugi
Śródlądowej, został jej pierwszym dyrektorem i kierował nią do 1953 r. Przeprowadził się
do Warszawy gdzie pracował w Zjednoczeniu Żeglugi i Stoczni Rzecznych. Po przejściu na
emeryturę powrócił do Wrocławia, zmarł nagle na ulicy 8 lutego 1977 roku.

Dyrektor Tadeusz Cieśla –
ur. 14.04.1924 r. w Tarnowie.
Wybuch wojny przerwał mu naukę
na rok przed maturą. Przerwał
również, krok przed spełnieniem
(przeszedł już kwalifikacje do
szkoły lotniczej) marzenia o
lataniu.
W
czasie
okupacji
pracował
jako
robotnik
w
zakładach
kolejowych,
gdzie
aktywnie uczestniczył w akcjach
sabotażowych.
Liceum
Pedagogiczne
ukończył
w
Tarnowie, a następnie Uniwersytet
Wrocławski. Do Wrocławia przyjechał w 1946 r., w odpowiedzi na apel władz
państwowych o zasilenie kadrą pedagogiczną Ziem Odzyskanych. Pracował w wielu
szkołach, pełnił funkcję dyrektora kilku techników.
W 1956 r. zamienił niespełniony mundur lotnika na marynarski - został dyrektorem TŻŚ. Z
pasją i poświęceniem, pracując (dosłownie) od rana do nocy, czuwał nad edukacją i
wychowaniem młodzieży oraz rozbudowywał bazę szkoły. W 1982 r. przeszedł na
emeryturę, do 1992 r. pracował jeszcze w naszej szkole jako nauczyciel. Całe dorosłe życie
poświęcił pracy pedagogicznej i działalności na rzecz środowiska i miasta Wrocławia.
Zmarł 11.02.2003 r.
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Szkoła Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
Rozkaz Nr 1 z dnia 22 lutego 1947

Lekcja rysunku
technicznego z
Wacławem
Chądzyńskim

„BP -52”
Zbudowana w 1903 r.,
wyposażona w dwa
silniki parowe o mocy
100 KM zasilane z
jednego kotła.
Długość kadłuba 55,00
m, szerokość 8,00 m.
Po adaptacji ładowni
mieściło się w niej 32
praktykantów
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„Paweł Finder”
Zbudowany w 1886 r.
przez stocznię w Pińsku.
Statek o długości 27,00
m, szerokości 5,50 m i
zanurzeniu
1,00
m,
wyposażony w maszynę
parową o mocy 24 KM.
Po adaptacji zabierał na
pokład 18 praktykantów.
Przekazany szkole w
1955 r , służył do 1958 r.

„Zbigniew”
Bocznokołowiec,
niewielki, parowy statek
inspekcyjny przekazany
szkole w 1956 r. Służył
młodzieży
do
praktycznej
nauki
zawodu

Absolwenci z 1954 r.
Dwa paski na rękawie to
funkcja pełniona przez
ucznia. W tym czasie
używano
określeń
pochodzących z tradycji
szkoły zawodowej: 1-szy
rocznik to był 1-szy kurs,
2-gi rocznik to był 2-gi
kurs, klasa to pluton a
rocznik to kompania. Tak
więc był szef plutonu i szef
kompanii.
Nie
było
emblematu szkoły więc na
czapkach noszono różne
kotwiczki a najczęściej orzełka Marynarki Wojennej
16

Przepustka
Przed wyjściem do miasta każdy uczeń musiał być
sprawdzony pod względem legalności wyjścia oraz wyglądu
zewnętrznego

Pierwszy egzamin
dojrzałości 1957 r.

Ustny egzamin
dojrzałości
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„Małgorzata Fornalska”
Zbudowana w 1876 r. jako
barka o napędzie parowym
o długości 55,00 m.
Przerobiona na motorową
w 1935 r., wyposażona w
silnik czterosuwowy firmy
Szuler o mocy 180 KM
Miała dwie ładownie,
jedna pełniła rolę sypialni
a druga świetlicy i jadalni
dla
32
praktykantów.
Służyła szkole od 1957 r.
do 1964 r.

Internat szkolny
W 1968 r. zostaje
przeniesiony z budynku
szkolnego do nowowybudowanej zachodniej
części internatu przy ul.
Toruńskiej 72, część
środkową oddano w
1960 r.

Widok z okna na boisko
sportowe i szkołę
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„Westerplatte”
Barka
kanałowa
typu
„Kłodnica” zbudowana w
1937 r. jako barka bez
napędu, długość 34,00 m,
szerokość 3,95 m, w 1952
r, zamontowano na niej
silnik firmy Bolinder o
mocy
75
KM.
Po
dostosowaniu dla potrzeb
praktyk
szkolnych
przyjmowała na pokład 27
uczniów. Służyła szkole od
1958 r. do 1974 r.

„Młoda Gwardia”
W Remontowej Stoczni
Rzecznej we Wrocławiu,
13 kwietnia 1961 r.
zostaje
zwodowany
pierwszy
statek
wybudowany tylko dla
potrzeb szkoły – matką
chrzestną
została
długoletnia pracownica
Żeglugi na Odrze –
Mieczysława Winnicka.

„Młoda Gwardia”
Projekt powstał w 1960
r. na kadłubie barki
motorowej
BM-500,
wyposażonej w dwa
silniki typu Puck B120W
o mocy 120 KM. Długość 57,00 m, szerokość
7,54 m. Zamontowano na
niej: radar, echosondę i
radiotelefon. Dla 36
uczniów
zapewniała
bardzo dobre warunki
socjalne. W 1983 r.
przekazana do ZSŻŚ w
Kędzierzynie-Koźlu
–
obecnie MS „Sucharski”
19

Przyrzeczenie
18 listopada 1962 r. po raz
pierwszy
w dziejach
szkoły wszyscy uczniowie
złożyli

Ceremonia zapoczątkowana w 1962 r. przetrwała do
2000 roku. Początkowo
była to impreza o ceremoniale nieomal wojskowym, z defiladą i elementami musztry, a dla
pierwszoklasisty, który po
raz pierwszy zakładał
wtedy błyszczący
świeżością galowy
marynarski mundur,
stanowiła przeżycie
zapamiętywane do końca
życia.

Przyrzeczenie

Przyrzeczenie
Zawsze
składane
sztandar szkoły
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na

Dyrektor Tadeusz Cieśla
przypina patki uczniom
klas pierwszych

Defilada
Po „Przyrzeczeniu” była
defilada. a na trybunie
miejsca
zajmowali
przedstawiciele
władz
resortowych,
miejskich,
dyrekcja oraz nasi najbliżsi

Warsztaty szkolne
2 października 1964 r. oddano do użytku warsztaty
szkolne. Utworzono tam działy: obróbki ręcznej
metali, spawalniczy, silników spalinowych, obróbki i
skrawania, nawigacyjny, obróbki plastycznej metali,
obróbki drewna, pomiarów i kontroli technicznej,
narzędziownię i wypożyczalnię.
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Aula i sala gimnastyczna

22.09.1966 r.
zakończono budowę auli
i sali gimnastycznej oraz
uruchomiono centralną
kotłownię

Obiekty sportowe

Kryty basen

Oddany do użytku
12.10.1968 r.
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Obchody XX lecia szkoły
Uroczystości zawsze rozpoczynały się od wciągnięcia flagi
na maszt

Obchody XX lecia szkoły
Przyrzeczenie

Obchody XX lecia szkoły

2 marca 1968 r. odbył się
I Zjazd Absolwentów
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MKS „Juvenia”
W 1958 r. powstała
sekcja
piłkarska
(twórcami byli:
R. Strusiński i
Z. Wolański),
największe sukcesy
odnosiła w latach
sześćdziesiątych i
siedemdziesiątych.

Chór szkolny
Działał od 1961 r

Orkiestra szkolna
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Szkolny Teatr Poezji
„Sylaba 68”
Teatr ten powstał w
1968 r., dopiero pod
kierownictwem
E. Piaseckiej, w latach
siedemdziesiątych,
odnosił swoje wielkie
sukcesy w kraju i za
granicą.

Rajd turystyczny o
nazwie „Ster”
W 1972 r. obchodzono
ćwierćwiecze istnienia
szkoły. Z tej okazji
zorganizowano I rajd,
zakończony na Górze
Świętej
Anny,
uroczystość
uświetnił
szkolny chór i orkiestra.
Rajdy
„Ster”
(każdorazowo na innej
trasie)
organizowano
przez 15 lat.

„Danek”
Niewielki
holownik
przekazany szkole przez
Elbląski „Zamach” przeznaczony do zajęć
warsztatowych.
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Egzamin dojrzałości

Egzamin dojrzałości

Odsłonięcie tablicy
15 października 1972 r., z okazji
ćwierćwiecza istnienia, szkoła
otrzymała imię majora Henryka
Sucharskiego. Odsłonięcia tablicy
patrona dokonała osobiście Maria
Bugajska, siostra bohaterskiego
obrońcy Westerplatte
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Pochód 1 – maja

Tak prezentowały się
„wilki rzeczne” na
ulicach Wrocławia

Studniówka
Co roku prawie o tej samej
porze odbywały się bale
„wilków
rzecznych”,
początkowo w szkole,
później w różnych lokalach
na terenie miasta
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„Westerplatte II”
15 czerwca 1975 r. w
Stoczni Remontowej we
Wrocławiu
został
zwodowany nowoczesny
zestaw
pchany
dla
potrzeb
szkoły,
zastępując wysłużony już
statek „Westerplatte”

„Westerplatte II”
Zestaw składa się z
pchacza typu „Bizon” o
długości 20,95 m, szer.
8,22 m, zanurzenie 1,10
m, posiada dwa silniki o
mocy 200 KM i barki
pchanej o długości 69,67
m, szer. 9,00 m i
zanurzeniu 1,20 m. Na
barce
znajdują
się
pomieszczenia hotelowoszkoleniowe
dla
40
uczniów.

XXX – lecie
W dniach 25 – 28 lutego
1977 r. odbył się II Zjazd
Absolwentów.
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Rejs Wrocław – Dečin

Współpraca pomiędzy
szkołami w NRD,
Czechosłowacji i
Węgier.
Praktykanci z
Czechosłowacji i Polski
z załogą „Westerplatte
II” zwiedzają Sans Souci

Neptunalia
Impreza zapoczątkowana w
1984 r. przez Leszka
Musiała
i
Krzysztofa
Brzozowskiego (w roli
Neptuna)

Neptunalia
Chcąc zostać „wilkiem
rzecznym” musiało się
wiele wycierpieć
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40 – lecie szkoły

W dniach 27 –
28.02.1987 r. odbył się
III Zjazd Absolwentów

45 – lecie szkoły

28 lutego 1992 r.
szkoła otrzymała
nowy sztandar, a na
budynku,
wmurowano piękną
tablicę z
wizerunkiem
majora Henryka
Sucharskiego patrona szkoły
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Przyrzeczenie na
statku szkolnym
„Westerplatte II”
w 1992 r.
Wraz
z
nowym
dyrektorem do szkoły
przybyły dziewczęta

Pierwsze dziewczynki
po przyrzeczeniu

Dyskoteka na statku
szkolnym
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Wigilia w internacie

12.07.1997 r. powódź
tysiąclecia.
Zalane i całkowicie
zniszczone
zostały
pomieszczenia
na
niskim
parterze
archiwum
szkoły,
magazyny, warsztaty
szkolne,
basen,
piwnice, kuchnia i
magazyny
internatu,
boisko i otoczenie
szkoły.

IV Zjazd Absolwentów
Nadanie imienia
wieloletniego
nauczyciela nawigacji
inż. Mariana Szwarca
Centrum Kultury
Informacji i Edukacji
Samokształceniowej.
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IV Zjazd Absolwentów
Wystąpienie dyrektora
Marka Malickiego

IV Zjazd Absolwentów
Wystąpienie dyrektora
Tadeusza Cieśli

IV Zjazd Absolwentów
20.04.2002 r. z okazji
55-lecia szkoły odbył się,
ostatni już w Zespole
Szkół
Zawodowych
Żeglugi Śródlądowej
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Sztandary szkoły

Walka o szkołę
Uczniowie w
programie TVP
Wrocław, 11.10.2001 r.
zaśpiewali piosenkę
„Hej żegluga”,
autor Wiktor Diagiel
muzyka Damian Śifirz

20.06.2002 r. odbyła się
ostatnia Rada
Pedagogiczna w Zespole

Szkół Zawodowych
Żeglugi Śródlądowej
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W maju 2005 r. przeprowadzono ostatni egzamin dojrzałości
w Technikum Żeglugi Śródlądowej, a 10.06.2005 r. odbywa
się ostatnie, po 58 latach działalności, rozdanie świadectw w
Technikum Żeglugi Śródlądowej

10.06.2005 r.
ostatnie, po 58 latach
działalności, rozdanie
świadectw i pożegnanie
sztandaru
przez
młodzież
Technikum
Żeglugi Śródlądowej

10.06.2005 r.
ostatnie, po 58 latach
działalności, rozdanie
świadectw i pożegnanie
sztandaru Technikum
Żeglugi Śródlądowej
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Widok z góry na dobrze znane wszystkim okolice szkoły
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KADRA PEDAGOGICZNA
Dyrektorzy
Antoni Gregorkiewicz od stycznia 1947 r. do 15.06.1953 r.; był pierwszym dyrektorem i
współtwórcą szkoły; był zwolennikiem twardej wojskowej
dyscypliny, którą młodzież z czasem zaakceptowała i polubiła, zmarł
w przededniu II Zjazdu Absolwentów w 1977 roku.
Mikołaj Ślepczyński od 15.06.1953 do 31.08.1953 r. z dokumentów wynika, że pełnił
funkcję w okresie wakacji
Stanisław Waszczyński Od 1.09.1953 do 31.10.1953 r., pracował w szkole w latach 1953
– 1975 jako nauczyciel historii
Jerzy Baczyński
od 1.11.1953 do 31.08.1955 r.
Józef Wąsik
od 1.09.1955 do 31.08 1956 r.
Tadeusz Cieśla
od 1.09.1956 do 31.08.1982 r. Nie często się zdarza, aby
kierowniczą funkcję pełnić w jednym miejscu przez tak długi okres.
Szkole wyszło to na dobre. T. Cieśla był prawdziwym gospodarzem.
To za jego czasów szkoła uległa tak wielkim przeobrażeniom.
Trudno słowami wyliczyć zasługi i okazać wdzięczność. 26
roczników kończących szkołę w latach 1956 – 1982 z sympatią
wspomina sylwetkę swego dyrektora, osoby zrównoważonej, raczej
spokojnej, rzadko podnoszącej głos na uczniów, o ujmującym
sposobie bycia. Po przejściu na emeryturę pracował w szkole do
1991 r. Zmarł 11.02 2003 r.
Zenon Brzezowski
od 1.09.1982 do 31.08.1987 r., w szkole pracował w latach 1960 1987 jako nauczyciel chemii
Marek Malicki
od 1.09.1987 do 31.08.1992 r. Absolwent szkoły z 1973 r., pracował
w szkole w latach 1978 - 2004 r. jako nauczyciel przysposobienia
obronnego i języka polskiego, pełnił funkcję kierownika wydziału i
wicedyrektora szkoły
Hubert Adamczyk
od 1.09.1992 do 6.03.2002 r., nauczyciel historii
Andrzej Koc
od 6.03.2002 do 31.08.2002 r. Pracował w szkole w latach 1981 2005 jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pełnił funkcję
wicedyrektora szkoły oraz wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 14 ds.
Technikum Żeglugi Śródlądowej, był kierownikiem internatu
Aleksander Dobrzycki od 1.09.2002 do 3.03.2005 r.
Marek Łaźniak
od stycznia 2005 do 31.08.2005 r.
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Nauczyciele i Wychowawcy
Zofia Konopelska
Ryszard Skała

założycielka szkoły, pedagog, także intendent
1947 - 1949 oficer rezerwy, wychowawca internatowy, także
nauczyciel w.f., p.w. i geografii
Zygmunt Maga
1947 - 1974 nauczyciel przedmiotów zawodowych klas
mechanicznych
Jan Sobiegraj
1947 - 1954 nauczyciel przedmiotów zawodowych w klasach
nawigacyjnych
Wacław Chądzyński 1947 - 1956 nauczyciel materiałoznawstwa oraz rysunku
Jarosław Drahel
1949 - 1952 nauczyciel technologii metali, maszynoznawstwa,
matematyki i p.w.; pełnił też funkcję kierownika internatu.
Michał Utecki
1948 - l 951 nauczyciel geografii
Poniatowska
nauczycielka języka polskiego
Helena Węgrzyńska (Krutul) 1952 - 1987 nauczycielka matematyki
Stanisława Inglot
1953 - 1966 nauczycielka języka polskiego
Ryszard Strusiński
1953 - 1986 nauczyciel w.f., wychowawca i kierownik internatu
Stanisław Waszczyński 1953 - 1975 nauczyciel historii, od 1.09.1953 do 31.10.1953 r.
pełnił funkcję dyrektora szkoły
Mieczysław Wróblewski 1953 - 1971 nauczyciel teorii prowadzenia statku, autor
podręcznika z tej dziedziny
Mikołaj Kasperowicz 1954 - 1970 nauczyciel fizyki
Józef Bąk
1955 - 1982 kapitan statków szkolnych: "Paweł Finder". "Młoda
Gwardia", "Westerplatte II"
Wacław Chyba
1955 - 1961 nauczyciel locji i geografii
Bartłomiej Dyda
1955 - 1977 nauczyciel zawodu, potem kierownik warsztatów
Józef Burka
1955 - 1967 nauczyciel eksploatacji
Zygmunt Kaszuba
1955 - 1962 nauczyciel matematyki i budownictwa wodnego
Franciszek Maszkiewicz 1955 - 1962 nauczyciel chemii, matematyki i fizyki
Edmund Pająk
1955 - 2001 nauczyciel przedmiotów mechanicznych, pełnił także
funkcję kierownika warsztatów szkolnych
Czesław Śladkowski 1955 - 1978 nauczyciel przedmiotów zawodowych, pełnił także
funkcję zastępcy dyrektora szkoły
Jerzy Popiel
1955 - 1959 kapitan statków szkolnych: "Paweł Finder",
"Małgorzata Fornalska"
Bogdan Domański
1956 - 1964 nauczyciel geografii
Władysław Krygowski 1956 - 1973 major rezerwy, był wychowawcą w internacie, pod
jego komendą odbywały się musztry i defilady
Jan Lewandowski
1956 - 1974 zastępca, a następnie kierownik internatu
Mieczysław Sebastian 1956 - 1975 zapoznawał uczniów z budową statków i zasadami ich
remontów
Marian Wawrzyniak 1956 - 1964 kierował internatem
Franciszek Wietchy 1956 - 1978 nauczyciel rysunku technicznego i zastępca dyrektora
szkoły
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Zbigniew Zubrzycki
Zbigniew Gottfried
Józef Kusek
Anna Lichtig
Zofia Maszkiewicz
Edward Szafran
Marian Szwarc

Edward Holz

nauczał budowy statku, pracownik Navicentrum
1957 - 1968 nauczyciel zawodu oraz zastępca kierownika
warsztatów szkolnych
1957 - l 986 nauczyciel historii i wychowawca w internacie
1957 - 1968 nauczycielka języka rosyjskiego
1957 - 1979 uczyła geografii oraz pełniła funkcję kierownika zajęć
pozalekcyjnych
1957 - 1971 mechanik na statkach szkolnych
1958 - 2002 absolwent z 1957 r. Pracę w szkole rozpoczął jako
bosman na
statku szkolnym, po ukończeniu studiów został
nauczycielem przedmiotów
zawodowych, długoletni
przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej na stopnie oficerskie
żeglugi śródlądowej. Pełnił funkcję wicedyrektora szkoły,
„chodząca” historia szkoły, odszedł od nas nagle 10.03.2002 r.
1958 - 1975 pełnił funkcję sternika na statku szkolnym
"Westerplatte"
nauczyciel zawodu

Henryk Wiśniewski
M. Sowa
Franciszek Kuczyński
Winiarski
Roman Korek
Jerzy Owsiak
Jerzy Krysiak
k.ż.w. Kazimierz Dowgiałło
Bogusława Kędzierska 1958 - 1965 nauczycielka budownictwa wodnego
Maria Bednarska
1959 - 2000 nauczycielka języka polskiego
Jadwiga Żuraw (Krutul) 1959 - 1997 nauczycielka matematyki
Marian Kapuścik
1959 - 1984 wychowawca w internacie, prowadził chór szkolny, od
1974 r. kierownik internatu
Zenon Brzezowski
1960 - 1987 nauczyciel chemii, od 1.09.1982 do 31.08.1987 r.
dyrektor szkoły
Jan Muzyka
1960 - 1989 pracował jako członek załogi statku szkolnego oraz
nauczyciel zawodu; absolwent wydziału zaocznego z 1964 r.
Bronisław Derkacz
1960 - 1985 nauczyciel zawodu, potem rysunku technicznego oraz
zastępca dyrektora szkoły
Zygmunt Bartnicki 1960 - 1986 nauczyciel zawodu, przez rok pełnił funkcję
kierownika warsztatów, organizator wycieczek górskich dla
młodzieży
Adrian Daćko
1960 - 1980 wychowawca w internacie
Witold Durko
1960 - 1980 wychowawca w internacie
Jerzy Dobaczewski
wieloletni mechanik na statku szkolnym
"Westerplatte" i "Młoda Gwardia"
Andrzej Waligóra
wychowawca w internacie
Bogusław Korol
1960 - 2004 wychowawca w internacie
Mieczysław Kozulski 1960 - 1970 nauczyciel matematyki
Edward Laskownicki 1960 - 1986 nauczyciel zawodu, zastępca kierownika warsztatów
Roman Radziałowski 1960 - 1971 kapitan statków szkolnych
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Aleksander Łukasik

absolwent z 1957 r., długoletni mechanik na statku
„Westerplatte II”
Jerzy Rynowiecki
1960 - 1962 nauczyciel fizyki
Mirosława Rynowiecka
nauczycielka fizyki
Henryk Kusek
1961 - 1970 nauczyciel fizyki
Piotr Lenz
1961 - 1964 nauczyciel niemieckiego
Franciszek Stapiński 1961 - 1982 wychowawca w internacie
Edmund Trzęsicki
1961 - 1986 zastępca kierownika internatu, wychowawca
Maria Kopera
nauczycielka przedm. zaw. technologia wody,
normowanie i kosztorysowanie
Leszek Srokowski
nauczyciel prawa wodnego
Jan Aulich
nauczyciel przedm. zaw. hydrologia i hydraulika,
mechanika gruntów i fundamentowanie
Hensold
nauczyciel rysunku technicznego; zginął w Alpach
1962/63
Jan Bernacki
1962 - 2000 nauczyciel chemii, pełnił funkcję zastępcy dyrektora
szkoły
Stefan Graczyk
1962 - 1977 nauczyciel przysposobienia wojskowego oraz
wychowawca w internacie
Mirosław Kowalewski l962 - 1996 nauczyciel w.f.
Kazimierz Ludwicki 1962 - 1982 nauczyciel zawodu
Bronisława Muzyka 1962 - 1975 nauczycielka języka rosyjskiego
Lucjan Majdan
1962 - 1981 nauczyciel zawodu
Helena Szymanowska 1962 - 1958 nauczycielka matematyki
Marian Budziszak
1962 - 1992 wychowawca w internacie
Tadeusz Pukrop
1962 - 1992 wychowawca w internacie
Bronisław Sielicki
1962 - 1970 nauczyciel matematyki
Józef Kuśnierek
1963 - 2001 wychowawca internatowy
Jordanis Lazopulos 1963 - 1982 wychowawca internatowy
Maria Pasek
1963 - 1990 zastępca kierownika warsztatów szkolnych
Zenon Powroźnik
1964 - 1970 wychowawca w internacie
Zofia Wieszaczewska
nauczycielka języka polskiego
Henryk Kopaczewski 1964 - 1988 wychowawca w internacie i nauczyciel prawa pracy;
absolwent z 1960 r.
Joanna Theisen-Szostak 1964 - 1968 nauczycielka języka niemieckiego
Ryszard Chomicz
1964 - 1965 nauczyciel zawodu
Antoni Mirosław
1964 - 1984 nauczyciel zawodu i rysunku technicznego, przez wiele
lat pełnił funkcję kierownika praktyk
Zbigniew Priebe
1964 - 1966, 1981 - 1982 nauczyciel przedmiotów zawodowych,
absolwent z 1957 r.
Stanisław Osiecki
1965 - 1996 pracował jako pracownik administracji szkolnej,
nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie,
a następnie kierownik; absolwent wydziału zaocznego z 1974 r.
Marian Rynkiewicz 1965 - 1982 członek załogi statku szkolnego, nauczyciel
przedmiotów zawodowych, przez wiele lat był kapitanem statku
szkolnego „Młoda Gwardia”; absolwent z 1959 r. Zmarł nagle w
1982 r.
Mieczysław Schlossberger 1965 - 1994 nauczyciel zawodu
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Maurycy Janiszewski 1965 - 1980 wychowawca w internacie
Demostenes Ikonomu
wychowawca w internacie
Ryszard Złociński
1965 - 1993 wychowawca w internacie
Irma Berner
nauczycielka języka niemieckiego
Irma Pyszniak
1966 - 1982 nauczycielka języka polskiego
Bronisław Jaśnikowski 1966 - 1985 nauczyciel zawodu ( silniki spalinowe), wychowawca
w internacie. Okresowo zastępca dyrektora ds. administracyjnych
Zygmunt Radulski
1966 - 1981 nauczyciel zawodu (kowalstwo)
Józef Stępień
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Renata Witkowska
nauczycielka języka niemieckiego
Burysz
Remigiusz Tyc
1966 - 1984 wychowawca w internacie
Henryk Pierchała
1967 - 2005 nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz członek
załogi statku szkolnego, pełnił funkcję kierownika warsztatów
szkolnych; absolwent z 1966 r.
Ferdynand Łapiński 1967 - 1996 nauczyciel zawodu na warsztatach
Piotr Obolewicz
1967 - 1978 wychowawca w internacie
Henryk Pasek
1967 - 2001 nauczyciel fizyki
Grażyna Bara
1967 - 1970
Piotr Roskosz
1967 - 1973 nauczyciel języka niemieckiego
Wojciech Jarosiński 1967 - 1973 nauczyciel przedmiotów zawodowych
Jerzy Sokólski
l 967 - 1998 nauczyciel zawodu
Jan Stochmal
1967 - 2002 nauczyciel zawodu
Jadwiga Szulc
nauczycielka języka polskiego, bibliotekarz
Sławomir Jeznach
1968 - 1993 nauczyciel zawodu nauczyciel zawodu
Zdzisław Wolański
1968 - 1986 nauczyciel wychowania fizycznego
Józef Filipek
1968 - 1993 nauczyciel zawodu; absolwent z 1953 r.
Stanisław Partyka
1968 - 2005 uczył praktycznie zawodu na statkach szkolnych, od
1982 r. pełnił funkcję kapitana „Westerplatte II”; absolwent
wydziału zaocznego z 1969 r.
Ryszard Kuriata
1968 - 1987 nauczyciel zawodu
Jan Lis
1968 - 1992 nauczyciel zawodu
Witold Jarzyna
1968 - 1972 nauczyciel zawodu
Józef Maj
1969 - 1982 nauczyciel mechaniki technicznej i rysunku
Elżbieta Piasecka
1969 - 1975 polonistka i założycielka szkolnego zespołu
teatralnego „Sylaba 68”
Bogdan Piasecki
nauczyciel historii
Henryk Kowalczyk
nauczyciel w.f.
Karolina Szostak
nauczycielka języka niemieckiego
Mieczysław Tomkiewicz
zastępca dyrektora ds. administracyjnych
Mikołaj Kasperowicz
nauczyciel fizyki
Marian Kosicki
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Tadeusz Miklaszewski
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zbigniew Stanek
1969 - 1992 nauczyciel zawodu, potem pełnił funkcję kierownika
warsztatów szkolnych; zmarł tragicznie
Irena Szumiec
1969 - 1986 nauczycielka języka polskiego
Jadwiga Szwaja Bielawska 1969 - 2001 nauczycielka języka polskiego
Alojzy Toporowicz
1969 - 1982 nauczyciel mechanizmów pomocniczych
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Zbigniew Szłapa
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Stanisław Frączek
nauczyciel zawodu
Wojciech Śladkowski
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Lidia Tworek
1969 - 1973 nauczycielka języka niemieckiego
Henryk Gajewski
1969 - 1989 kapitan statku szkolnego, nauczyciel zawodu i
kierownik internatu; absolwent wydziału zaocznego z 1966 r.
Janusz Kaim
nauczyciel zawodu
Wanda Urbanowicz
nauczycielka języka rosyjskiego
Irena Talik
1970 - 2002 nauczycielka matematyki, prezes ogniska ZNP
Barbara Zelkowier
1971 - 2002 nauczycielka języka rosyjskiego
Włodzimierz Zelkowier 1971 - 2003 nauczyciel fizyki, pełnił funkcję wicedyrektora
szkoły i dyrektora gimnazjum
Jerzy Bartoszek
1971 - 2005 nauczyciel przedmiotów zawodowych; absolwent z
1966 r.
Janina Kaczor (Niedźwiedź) 1972 - 2003 nauczycielka języka niemieckiego
Jerzy Żarnowski
1971 - 1980
Jerzy Noworol
1972 - 2000 nauczyciel zawodu
Ewa Jastrzębska
1973 - 2004 nauczycielka języka niemieckiego
Aleksandra Czekańska (Rzewuska) 1973 - 1975 nauczycielka języka niemieckiego
Maria Rybak
nauczyciel zawodu
Bogusława Dębowska 1973 - 1976
Stanisław Zawisza
nauczyciel zawodu
Leszek Dolecki
nauczyciel zawodu
Lucjan Nizwald
1973 - 1976 nauczyciel matematyki
Andrzej Piętka
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Mariański
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Artur Donesz
1974 prowadził zajęcia z wychowania fizycznego
Jadwiga Roter
1974 - 1987 nauczycielka języka rosyjskiego
Maria Popowicz Kaus 1975 - 2000 nauczycielka historii
Jacek Ferenc
nauczyciel mechaniki technicznej i technologii
Dariusz Kipiński
polonista, wizytator ministerialny
Danuta Jakubiec
prowadziła zajęcia gospodarcze
Jolanta Średnicka
1977 - 2005 nauczycielka matematyki
Antoni Karczewski
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Eryk Potyka
1975 - 2000 nauczyciel wychowania fizycznego
Jan Ryl
1975 - 2000 nauczyciel zawodu, okresowo kierownik szkolenia
praktycznego
Emil Stadnik
1975 - 2003 wychowawca, od 1996 r. kierownik internatu
Andrzej Szkopiński
nauczyciel zawodu
Krystyna Szymanek
nauczycielka ekonomiki przedsiębiorstw
Elwira Pazura (Gutt)
nauczycielka języka rosyjskiego
Leopolda Czuba
nauczycielka języka polskiego
Julia Beutel
1976 - 1977 nauczycielka chemii
Marek Malicki
1978 - 2004 nauczyciel przysposobienia obronnego i języka
polskiego, pełnił funkcję kierownika wydziału i wicedyrektora
szkoły od 1.09.1987 do 31.08.1992 r. dyrektor szkoły; absolwent
szkoły z 1973 r.
Wanda Grobelna
1979 - 2001 uczyła marynarzy smacznie i zdrowo gotować
42

Katarzyna Borowiec
nauczycielka matematyki
Grażyna Sępkowska-Huczek
nauczycielka historii
Waldemar Rybicki
1979 - 1987 wychowawca w internacie, opiekun drużyny
harcerskiej; absolwent z 1978 r.
Józef Czech
1979 - 1983 dyrektor administracyjny, absolwent z 1975 r.
Krzysztof Brzozowski 1980 - 2005 wychowawca w internacie, nauczyciel historii,
organizator wycieczek turystycznych i rajdów, przewodniczący
koła NSZZ Solidarność
Leszek Musiał
wychowawca w internacie
Bogumił Wilk
1981 - 2005 nauczyciel w.f.; absolwent z 1977 r.
Zdzisław Staniów
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Andrzej Koc
1981 - 2005 nauczyciel przedmiotów zawodowych. Pełnił funkcję
wicedyrektora szkoły oraz wicedyrektora Zespołu Szkół Nr 14 ds.
Technikum Żeglugi Śródlądowej, był kierownikiem internatu; od
6.03.2002 do 31.08.2002 r. dyrektor szkoły
Aleksander Bielawski 1982 - 2004 nauczyciel przedmiotów zawodowych; absolwent z
1967 r.
Małgorzata Kuzka
nauczycielka przedmiotów mechanicznych
Ewa Orłowska
1982 - 2004 nauczycielka elektrotechniki i informatyki
Lidia Chmielewska 1982 - 1991 nauczycielka języka polskiego
Leszek Redkiewicz
1982 - 1988 wychowawca w internacie
Jacek Mączyński
1983 - 2004 nauczyciel zawodu; absolwent z 1967 r.
Ryszard Malinowski 1983 - 2003 nauczyciel geografii i przedmiotów ekonomicznych,
pełnił funkcję zastępcy dyr. ds. ekonomiczno-administracyjnych;
absolwent z 1977 r.
Małgorzata Drwięga 1984 - 2005 nauczycielka rysunku i mechaniki technicznej, oraz
przedmiotów budowlanych
Magdalena Chomicz 1984 - 1986 nauczycielka historii
Halina Ryczywół
1984 - 2004 polonistka, kierownik zajęć pozalekcyjnych
Maciej Malinowski
nauczał przysposobienia do życia w rodzinie,
wychowawca w internacie
Maria Żmijowska
kierownik Centrum Informacji
Henryk Romanow
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Elżbieta Wierzbicka
nauczycielka języka rosyjskiego
Leszek Dolecki
1986 - 2002 nauczyciel zawodu
Marian Hajduk
wychowawca w internacie
Stanisław Bakalarz
nauczyciel języka polskiego
Jan Bieńkowski
nauczyciel zawodu
Stanisław Bosak
nauczyciel ekonomiki przedsiębiorstw
Andrzej Skut
1986 nauczyciel elektrotechniki okrętowej, a od 1990
wychowawca w internacie
Wanda Stojewska
1987 - 2001 nauczycielka języka rosyjskiego
Waldemar Masłyk
1988 - 2003 nauczyciel zawodu
Maria Terebus
1992 - 2002 nauczycielka języka polskiego
Grażyna Isańska
1992 - 2002 nauczyciel przedmiotów mechanicznych, kierownik
warsztatów
Jolanta Wełna Szczepańska 1992 - 2005 nauczycielka języka francuskiego, pedagog
szkolny
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Edmund Walasek
1992 - 2005 nauczyciel w.f.; absolwent z 1965 r.
Bronisław Broszko
nauczyciel matematyki
Maria Paśko
nauczycielka informatyki
Dorota Pruchnik
1990 - 2003 nauczycielka matematyki
Beata Kryjom
nauczycielka przedmiotów zawodowych
Małgorzata Piskozub 1997 - 2005 nauczycielka chemii
Barbara Dziekońska Łęga
nauczycielka przedmiotów zawodowych
Elżbieta Zaporowska
nauczycielka chemii
Agnieszka Lesz
nauczyciel wychowania fizycznego
Elżbieta Antczak
1976 - 2005 nauczycielka historii, pedagog szkoły
Anna Bosak
nauczycielka ekonomiki przedsiębiorstw
Janusz Sikora
1992 - 2002 nauczyciel przedmiotów zawodowych
Jan Bieńkowski
nauczyciel zawodu
Marian Pawlicki
nauczyciel przysposobienia obronnego
dr Bronisław Chudzik
Małgorzata Medyk
nauczycielka przedmiotów zawodowych
Stefan Kordylasiński
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Piotr Gierczak
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Fajkowska
Maciej Urczyński
nauczyciel języka angielskiego
Tomasz Kaźmierczak 2000 - 2003 nauczyciel przedmiotów zawodowych
Janusz Pawęska
nauczyciel przedmiotów zawodowych
Joanna Pawęska
nauczycielka przedmiotów zawodowych
Bruno Lisowski
nauczyciel elektrotechniki

Proces dydaktyczny wspierali również swoją pracą bibliotekarze:
Barbara Surowiecka bibliotekarz, Jadwiga Jasińska prowadziła bibliotekę w internacie.
Na statkach szkolnych wiedzę praktyczną przekazywali:
kapitanowie: Romuald Olszewski, Lubiszewski, Jerzy Popiel, Roman Radziłowski,
Władysław Stypczyński, Józef Bąk, Henryk Gajewski (abs. 1966), Marian Rynkiewicz
(abs. 1959), Andrzej Podgórski (abs. 1971), Stanisław Partyka (abs. 1969),
bosmani: Ryszard Popek (abs.1972), Józef Węgrzyn (abs.1975), Mieczysław Daszyński
(abs.1976), Roman Marut (abs.1977), Miłosz Ginter (abs. 1978), Paweł Borowski
(abs.1994),
mechanicy: Aleksander Łukasik (abs.1957), Jerzy Dobaczewski, Edward Szafran,
Franciszek Staniszewski, Leopold Liana (abs.1978),
sternik Edward Holz, Leszek Kita (abs. 1975)
elektryk Eugeniusz Łożyński.
Zasady chrześcijańskiego wychowania wpajali w kolejnych latach:
ksiądz Wojciech Kopeć, ksiądz Wiesław Rusin, ksiądz Waldemar Potorski oraz
katecheta Wiesław Wasilewski.
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Pracownicy administracji i obsługi:
Michał Kulczycki, Aleksandra Komisarek, Stanisław Szarycz, Józefa Nabak,
Ludmiła Kalwat, Zofia Sebastian, Marianna Dercz, Stanisława Pietrusiak,
Stanisława Filejska, Janina Litwin, Janina Gajewska, Magdalena Jaśnikowska,
Dorota Kozak, Anna Niklasz, Stanisława Szyszka, Bogusława Michalczyszyn,
Marianna Szerszeń, Anna Trzęsicka, Emilia Żmuda, Ryszard Szymczak,
Eufrozyna Masłyk, Krystyna Szafrańska, Zenon Tokarek, Rozalia Pawłowska,
Aniela Bagińska, Genowefa Przydatek, Iwona Saletnik, Lilianna Gołacka,
Janusz Pasek, Elżbieta Korona, Halina Ważna, Maria Jura, Krzysztof Kwaśnik,
Jerzy Pawlik, Mariusz Kurzawa, Irena Strabel, Tadeusz Beutel, Janina Osławska
Długa lista pedagogów, wychowawców i innych pracowników szkoły nie jest kompletna
(brakuje imion, lat pracy i czego uczyli). Staraliśmy się nie pominąć nikogo.
Listę tworzyliśmy na podstawie dostępnych dokumentów, uzupełnianych przez nauczycieli
i absolwentów (to co zapamiętali).
Przepraszamy wszystkich, których na liście niema.

Dedykuję ten wiersz
Panu Dyrektorowi
Tadeuszowi Cieśli
Dusza Taty
Pomiędzy pszczelimi ulami
Przeciska się jak aksamit
I krzewów nie porusza
Stąpa bosymi stopami
Taka z poświaty dusza.
Chodzi tu zimą wiosną jesienią
I kiedy upalne lato
Unosi się lekko tuż nad ziemią
Ktoś tak podobny do Ciebie Tato.
Dziś nie ma uli zapachu miodu
Nie słychać głosu o ciepłym brzmieniu
Została niema pustka ogrodu
I sad bez pszczół w milczeniu.
Zygmunt Ostaszewski 63
Gdańsk 2007.10.02
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W 2005 roku ostatecznie zniknęła z mapy polskiej oświaty nasza szkoła. Nie mogłam
bezczynnie patrzeć jak bezpowrotnie giną pamiątki (sztandary, modele statków i pomoce
naukowe) stanowiące przecież cząstkę nas wszystkich związanych z TŻŚ. 10.06.2005 r. na
ostatnim rozdaniu świadectw w naszej szkole zwróciłam się z apelem o przysyłanie mi
wspomnień z życia szkoły. Uznałam, że publikacja podsumowująca (przynajmniej w
zakresie najważniejszych wydarzeń) 58 lat istnienia szkoły będzie pamiątką, której żadna
władza nam nie odbierze. Udało się. W 2007 r. z okazji Zjazdu Absolwentów wydana
została książka „Zakończony rejs”. Bardzo pomocne w jej tworzeniu były strony
internetowe - Zygmunta Maćkowskiego (abs. 1975), a później Wiesława Konieczki (abs.
1982) i Darka Bąka (abs. 1983). Zgromadzono na nich mnóstwo zdjęć wspomnień ze
szkolnej ławy i informacji o losach absolwentów.
Dzięki możliwości kontaktowania się przez internet na własnej – absolwenckiej stronie oraz
dużemu zaangażowaniu kilku osób w konsolidowanie ludzi związanych z TŻŚ doszło do
zorganizowania (w dniach 15 – 16.06.2006 r. w Dusznikach Zdroju) I Zjazdu Absolwentów
na którym powołano Stowarzyszenie Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu, prezesem został wybrany Waldemar Rybicki (abs. 1978).
30 czerwca 2007 r. z okazji 60-tej rocznicy powstania szkoły Stowarzyszenie
Absolwentów Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej zorganizowało zjazd.
Oficjalne spotkanie odbyło się, w
odpłatnie wynajętej od XIV LO, auli przy
Alei Brücknera 10. Na budynku szkoły
(w miejscu usuniętych tablic z
wizerunkiem patrona szkoły), dzięki
staraniom Stowarzyszenia, pozwolono
wmurować tablicę:
„W tym budynku w latach 1949 – 2005
mieścił się Zespół Szkół Żeglugi
Śródlądowej czerwiec 2007 Absolwenci”
Spotkania towarzyskie i bal były w
Domu Kultury przy Placu Piłsudskiego
(dawny Plac Gottwalda), a 1 lipca na wynajętym statku „Westerplatte II”. Z pewnością
wszystkie zapisały się ciepło w pamięci uczestników.
Kolejny zjazd odbył się w 2009 r. z okazji 50. rocznicy rozpoczęcia pracy
zawodowej przez panie Marię Bednarską i Jadwigę Żuraw oraz 85 rocznicy urodzin
Alojzego Toporowicza.
Zjazd w 2010 r. zorganizowany został z uwagi na konieczność przeprowadzenia
zebrania sprawozdawczo-wyborczego Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół
Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu. Dokonano na nim zmian w składzie
zarządu stowarzyszenia oraz przyjęto skrócona nazwę „Stowarzyszenie TŻŚ”.
W skład Zarządu Stowarzyszenia TŻŚ weszli również absolwenci – byli nauczyciele
i pracownicy szkoły: Waldemar Rybicki (abs. 1978, pracował w latach 1979-1987), Henryk
Pierchała (abs. 1966, pracował w latach 1967-2005), Jerzy Bartoszek (abs. 1966, pracował
w latach 1971-2005), Jacek Mączyński (abs. 1967, pracował w latach 1983-2004),
Zbigniew Priebe (abs. 1957, pracował w latach 1964-1966, 1981-1982), Józef Czech (abs.
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1975, pracował w latach 1979-1983), a także Zbigniew Toporowicz (abs. 1974, syn
długoletniego nauczyciela).
W dalszej części zjazdu odbyło się „wodowanie” I tomu książki Waldemara
Mielczarka (abs. 1971) „Jungom równi”. Matką chrzestną „wodowania” była
wychowawczyni Waldka - Bronisława Muzyka. Dalsza część spotkania odbyła się na
wynajętym statku „Westerplatte II”, jak zawsze w świetnej atmosferze.
19 listopada 2011 r z inicjatywy
Stowarzyszenia TŻŚ odsłonięto granitową
tablicę: „PRACOWNIKOM ODRZAŃSKIEJ
DROGI WODNEJ - JEJ BUDOWNICZYM,
STOCZNIOWCOM,
MARYNARZOM,
PORTOWCOM,
KTÓRZY
SWOIM
TRUDEM PRZYWRÓCILI ODRĘ DLA
POLSKI
CZERWIEC
1988
SPOŁECZEŃSTWO
WROCŁAWIA
ODTWORZONO
STARANIEM
STOWARZYSZENIA "TŻŚ" I RZGW
CZERWIEC
2011”
Odsłonięcia dokonali: zastępca dyr. RZGW Wrocław - Beata Głuchowska i prezes
Stowarzyszenia
Absolwentów
TŻŚ
Waldemar
Rybicki.
W uroczystości brali udział ludzie związani z Odrą, byli nauczyciele ZSZŻŚ, absolwenci
oraz emeryci i pracownicy przedsiębiorstw żeglugowych.
Stowarzyszenie prowadzi również działalność mniej nagłośnioną, ale jakże ważną.
W miarę skromnych możliwości wspomaga ludzi „Pomocna dłoń”, dofinansowuje
spotkania nauczycielskie, a Waldemar Rybicki uczestniczy w większości z nich.
Przedstawiciele stowarzyszenia odwiedzają groby nauczycieli i absolwentów - z inicjatywy
Zygmunta Szewczyka (abs. 1969) został całkowicie odnowiony grób Stanisława
Waszczyńskiego (nauczyciel historii w latach 1953 - 1975).
W czasie najbliższego zjazdu stowarzyszenie zaplanowało otwarcie „Sali pamięci”
naszej szkoły.
Niezależnie od zjazdów, w różnych miejscach Polski organizowane są zloty,
spotkania klasowe i koleżeńskie.
Wyjątkowo atrakcyjny program mają zloty organizowane od wielu lat przez
Ryszarda Zarembę (abs. 1977). Każdego roku odbywają się w innym, ciekawym miejscu.
Ten z 15-16.06.2006 r. w Dusznikach Zdroju był jednocześnie I Zjazdem Absolwentów
(oczywiście po rozwiązaniu szkoły) i zawiązało się na nim Stowarzyszenie Absolwentów
Zespołu Szkół Zawodowych Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.
Na kolejnym organizowanym w dniach 23-26 czerwca 2011 r. w Kudowie Zdroju
odbyło się „wodowanie” książki Waldemara Mielczarka - „Jungom równi” tom II. Józef
Węgrzyn (abs. 1975) wystąpił w roli Honorowego Generalnego Komodora Wodowania, a
„Matką Chrzestną była córka Waldka - Aleksandra Giemza. Uroczystość zgromadziła liczne
grono pedagogów, absolwentów i zaproszonych gości.
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W Polanicy Zdroju, „U Sowy”, od 2009 r. regularnie spotykają się absolwenci
rocznika 1960, a wyjątkowo świątecznie było w 2010 r. z okazji 50. rocznicy ukończenia
szkoły. Przyjeżdżają prawie wszyscy z kraju i z zagranicy.
Tradycją
nauczycieli
i
pracowników
(od
czasu
likwidacji szkoły) stały się
spotkania noworoczne w
internacie przy ul. Toruńskiej,
w okresie ferii zimowych.
Od trzech lat Ryszard
Sławczyński
(abs.
1984,
obecnie dyr. Klubu Muzyki i
Literatury)
organizuje
w
pięknych wnętrzach klubu
spotykania
noworoczne,
połączone z atrakcyjnymi
koncertami
dla
grona
pedagogicznego
i
pracowników administracji.
„Znaczek absolwenta” według projektu Arkadiusza Kaliki (abs.
1988) Navigare Necesse Est – nie trzeba uzasadniać jak bliska
naszym sercu jest ta sentencja i dlaczego tak wielu absolwentów
nosi teraz ten znaczek

Leszek Czerwiński z rocznika 1966
mieszkający obecnie w New Jersey, jest
gemmologiem i jubilerem. Wykonał
emblemat, niegdyś noszony na szkolnym
mundurze, teraz można go nosić na szyi,
wpiąć do marynarki lub krawata.
Kotwiczka
może
również
być
breloczkiem do kluczy.
Zaprojektował i wykonał również sygnet,
umieszczając na nim wszystkie symbole
związane z TŻŚ. Noszenie biżuterii z
nazwą
ukończonej
szkoły
jest,
wprawdzie, najbardziej popularne w
USA, ale ten zwyczaj jest akurat
sympatyczny
i
wielu
naszych
absolwentów już ją posiada.
48

Duszniki Zdrój 16.06.2006 r.
Podziękowanie
„Kapituły
TŻŚ” Ryszardowi Zarembie
za zorganizowanie zjazdu

Duszniki Zdrój 16.06.2006 r.
Zebranie założycielskie
Stowarzyszenia
Absolwentów Zespołu Szkół
Zawodowych Żeglugi
Śródlądowej

Duszniki Zdrój 16.06.2006 r.
Pierwsze wystąpienie prezesa
Stowarzyszenia Absolwentów
Zespołu Szkół Zawodowych
Żeglugi Śródlądowej
Waldemara Rybickiego
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30 czerwca 2007 r.
Zjazd z okazji 60-tej
rocznicy
powstania
szkoły.
Na budynku
szkoły
wmurowano tablicę:
„W tym budynku w
latach 1949 – 2005
mieścił się Zespół Szkół
Żeglugi
Śródlądowej
czerwiec
2007
Absolwenci”

30 czerwca 2007 r. Zjazd z
okazji
60-tej
rocznicy
powstania szkoły.
Wystąpienie prof. Marii
Bednarskiej i prowadzący
prof. Krzysztof Brzozowski

29.06.2009 r.
Zjazd z okazji 50. rocznicy
rozpoczęcia pracy
zawodowej przez panie
Marię Bednarską i Jadwigę
Żuraw oraz 85 rocznicy
urodzin Alojzego
Toporowicza
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26 - 27 czerwca 2010 r.
Walne
Zgromadzenie
Stowarzyszenia Absolwentów
i I Spotkanie Absolwentów
Szkół Żeglugi Śródlądowej
połączone z „wodowaniem”
I tomu „Jungom równi” –
W. Mielczarka.

26 - 27 czerwca 2010 r.
Walne
Zgromadzenie
Stowarzyszenia Absolwentów
i I Spotkanie Absolwentów
Szkół Żeglugi Śródlądowej
połączone z „wodowaniem”
I tomu „Jungom równi” –
W. Mielczarka.

18 - 20. 09. 2010 Polanica
Zdrój – spotkanie
koleżeńskie z okazji 50-tej
rocznicy ukończenia TŻŚ.
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Noworoczne spotykanie
nauczycieli i pracowników
szkoły w pięknych
wnętrzach Klubu Muzyki i
Literatury

Noworoczne spotykanie
nauczycieli i pracowników
szkoły w pięknych
wnętrzach Klubu Muzyki i
Literatury

Spotykanie nauczycieli i
pracowników szkoły w
internacie
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Spotykanie nauczycieli i
pracowników szkoły w
internacie

23-26.06. 2011 r.
Kudowa Zdrój
Spotkanie zorganizowane
przez Ryszarda Zarembę
połączone z "wodowaniem"
książki Waldemara
Mielczarka - "Jungom
równi" tom II.

24.06. 2011 r. Kudowa Zdrój
„Wodowanie”
II
tomu
„Jungom równi” – W.
Mielczarka.
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Posiedzenie zarządu
Stowarzyszenia TŻŚ

Posiedzenie zarządu
Stowarzyszenia TŻŚ

Pomnik
„PRACOWNIKOM
ODRZAŃSKIEJ DROGI
WODNEJ - JEJ
BUDOWNICZYM,
STOCZNIOWCOM,
MARYNARZOM,
PORTOWCOM, KTÓRZY
SWOIM TRUDEM
PRZYWRÓCILI ODRĘ
DLA POLSKI”
Odsłonięty 19.11.2011 r.

54

Słowa Kazimierz Kwiatkowski – absolwent TŻŚ 1961
Muzyka popularna

Hej szkoło – szanta TŻŚ
Uprzedza przygrywka

Hej szkoło nasza szkoło
Dziękuję Ci tak bardzo
Dobrze nas wychowałaś
Szkołeś nam dała twardą
*
Szkołeś nam dała twardą
Uczyłaś statkiem pływać
Silniki obsługiwać
Z mielizny łajby zrywać
*
Z mielizny łajby zrywać
Kotwiczyć kiedy trzeba
I burty odmalować
W słońcu, gdy trochę nieba
*
W słońcu, gdy trochę nieba
Przy pracy trzeba śpiewać
Bo gdy jest czasem smutno
Neptun się lubi gniewać

***
Hej szkoło nasza szkoło
W Wrocławiu na Brücknera
Uczyłaś nas łodziarki
Na naszych rzekach nie raz
*
Na naszych rzekach teraz
Żegluga jest w upadku
Komu na tym zależy ?
Tak mało pływa statków
*
Tak mało pływa statków
Szkoły już dawno nie ma
Aż żal nam serce ściska
I Bóg się może gniewa
*
I Bóg się może gniewa
Nie winni są łodziarze
Komuś ? na tym zależy !
Więc smutne mamy twarze

bis

bis

bis

bis
Uprzedza przygrywka

bis

bis

bis

bis
Końcowa przygrywka
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