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Szkolnictwo zawodowe w Hucie „Cz stochowa” –  

zarys problemu 

Wraz z powojenn  rozbudow  huty nast pi  znaczny wzrost zatrudnienia. 

Do pracy potrzebowano jednak w du ej mierze specjalistów o odpowiednich 

kwalifikacjach w zwi zku z pojawieniem si  coraz to nowocze niejszych ma-

szyn i urz dze , które by y oddawane do eksploatacji. Na rynku pracy w Cz -

stochowie i okolicach istnia  jednak pewien problem, a mianowicie wyst powa  

bardzo niski poziom wykszta cenia ogólnego, zawodowego i techniczno-ekono- 

micznego1. Zagadnienie to by o zwi zane z sytuacj  powojenn , a tak e z rosn -

cym zapotrzebowaniem przemys u na wykwalifikowanych pracowników. Kie-

rownictwo Huty zdawa o sobie spraw  z konieczno ci przygotowania kadr dla 

nowych wydzia ów produkcyjnych i dlatego w 1951 roku w pionie G ównego 

In yniera Huty utworzono Dzia  Szkolenia Zawodowego, który zajmowa  si  

szkoleniem wewn trzzak adowym pracowników2. Podlega y temu Dzia owi 

równie  otwarte wcze niej Gimnazjum Przemys owe, Szko a Przemys owa oraz 

Technikum Hutnicze mieszcz ce si  w budynkach przy ul. Prusa3. 

1. Zespó  Szkó  Elektromechanicznych  

Placówka ta bra a swój pocz tek ze Szko y Przemys owej Pa stwowej Huty 

„Cz stochowa”. Do jej za o enia przyczynili si  in . Mieczys aw Skwara i in . 

Czes aw Poga ka4. Na pocz tku obowi zki dyrektora zosta y powierzone in . 

                                                 
1  Franusiak K., Malarski T., Bala,J., Mandrysz I., Huta „Cz stochowa” 1896–2002, Cz stocho-

wa 2002, s. 382. 
2  Tam e. 
3  Tam e. 
4  Kronika Liceum Zawodowego nr 2 w Cz stochowie-Rakowie, b. pag.  
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Marianowi Skwarze, a od 1 wrze nia 1946 r. na dyrektora zosta  powo any mgr 

Józef Gargul5. Powy sza placówka o wiatowa mie ci a si  pocz tkowo przy uli-

cy Okrzei 70 i liczy a 33 uczniów6. W sk ad szko y w 1947 roku wchodzi y trzy 

typy klas, a mianowicie: kurs zerowy z 1 klas , Szko a Przemys owa – 2 klasy 

oraz Gimnazjum, sk adaj ce si  z dwóch wydzia ów mechanicznego i hutnicze-

go – 3 klasy. W 1948 r. szko a zosta a przeniesiona do nowego budynku przy  

ul. ukasi skiego 48/50 i zyska a nazw : Zasadnicza Szko a Hutniczo-Elektry- 

czna7. Dalsze zapotrzebowanie przez Hut  „Cz stochowa” na wykwalifikowane 

kadry robotników i techników by o powodem wybudowania nowego pomiesz-

czenia szkolnego przy ulicy Prusa 208. Szko a Zawodowa, której dyrektorem by  

Karol Moszczy ski, pozosta a przy ulicy ukasi skiego. W Szkole Zawodowej 

mie ci y si  warsztaty szkolne. W 1950 r. Technikum Hutnicze przenios o si  do 

nowego budynku. Ze wzgl du na du e zainteresowanie m odzie y kszta ceniem 

si  w obu szko ach, w adze o wiatowe zmuszone zosta y do rozpocz cia budo-

wy w 1951 r. internatu, która zosta a uko czona w roku szkolnym 1953/19549. 

W tym samym roku dyrektorem Technikum Hutniczego zosta  Stefan Strojny. 

Dnia 17 listopada 1956 r. odby  si  zjazd absolwentów z okazji 10 rocznicy po-

wstania szko y10. Gimnazjum Przemys owe, Szko a Przemys owa oraz Techni-

kum Hutnicze by y pocz tkowo jednostkami resortowymi, które do roku 1958 

by y podporz dkowane Ministerstwu Hutnictwa, od tego roku zosta y przej te 

przez Ministerstwo O wiaty11. W roku szkolnym 1958/1959 nast pi o po cze-

nie Technikum Hutniczego i Zasadniczej Szko y Zawodowej, na stanowisku dy-

rektora pozosta  Stefan Strojny, wraz z zast pcami – Walentym Kopeckim i Ka-

zimier  Bachowsk 12. W 1959 roku zorganizowano wydzia  mechaniczny dla 

absolwentów Zasadniczych Szkó  Zawodowych. Szko a pocz tkowo zosta a na-

zwana Liceum Mechanicznym, a od 1960 roku zmieni a nazw  na Technikum 

Rzemie lnicze13. Kierownictwo Huty cznie z Dyrekcj  przyk ada o ogromn  

wag  do odpowiedniego przygotowania m odego pracownika do pracy w zak a-

dzie. Przyk adowo w protokole nr 13 z Posiedzenia Prezydium Rady Robotni-

czej Huty im. B. Bieruta odbytego w dniu 8.04.1958 r. znale  mo na informa-

cje na temat opieki nad m odym pracownikiem14. W sprawie odpowiedniego 

                                                 
5  Nieszporek E., Poroszewska A., 50 Lat Technikum Hutniczego w Cz stochowie, Cz stochowa 

1996, s. 11. 
6  Tam e. 
7  Tam e. 
8  Tam e. 
9  Tam e, s. 12. 
10  Kronika Liceum Zawodowego nr 2 w Cz stochowie-Rakowie.  
11  Franusiak K., Malarski T., Bala J., Mandrysz I., dz. cyt., s. 382. 
12  Nieszporek E., Poroszewska A., dz. cyt., s. 12. 
13  Tam e. 
14  Archiwum Pa stwowe w Cz stochowie (APCZ), Huta Cz stochowa, 1/692, Protokó  nr 13 z Posie-

dzenia Prezydium Rady Robotniczej Huty im. B. Bieruta w Cz stochowie z dnia 8.04.1958 r., s. 1. 
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przygotowania m odego pracownika do pracy nale a o przygotowa  kadr  mi-

strzowsk , spo ród najlepszych nale a o wybra  osoby mog ce pe ni  funkcj  

przysz ych opiekunów m odocianych pracowników15.  

W roku 1961 wskazywano na celowo  i konieczno  nawi zania cis ej 

wspó pracy Samorz du Robotniczego ze Szko  w dziedzinie wychowania i na-

uczania m odzie y, sygnalizowano konieczno  zorganizowania specjalnej kon-

ferencji Samorz du Robotniczego Huty przy wspó udziale grona nauczyciel-

skiego, podopiecznych szkó . Na owej konferencji miano ustali  kierunki dalszej 

wspó pracy16. W dniu 1.09.1961 r. do budynku Technikum Hutniczego zosta o 

przeniesione technikum dla pracuj cych mieszcz ce si  wcze niej w Liceum 

Ogólnokszta c cym im. Miko aja Kopernika, które posiada o dwa wydzia y: 

elektromechaniczny i mechaniczny17. W 1962 roku technikum otrzyma o za pa-

trona Walentego Obraniaka18 (ur. 31 pa dziernika 1902 r. w Cz stochowie), 

dzia acza polskiego podziemia, który zosta  rozstrzelany przez hitlerowców  

w 1943 roku19. W owym czasie w technikum mie ci y si  nast puj ce szko y: 

Technikum Hutnicze, Technikum Mechaniczne po Zespole Szkó  Zawodowych, 

Technikum Zawodowe dla Pracuj cych, Zasadnicza Szko a Zawodowa oraz 

Pa stwowa Szko a Techniczna dla absolwentów liceów ogólnokszta c cych20. 

We wrze niu 1963 roku oddzielono Zasadnicz  Szko  Metalow  w specjalno-

ciach: lusarz i tokarz, a tak e elektromonter; kierowa  ni  mgr in . Zdzis aw 

Bru 21. W kronice Liceum Zawodowego nr 2 w Cz stochowie-Rakowie znalaz a 

si  równie  informacja o utworzeniu klasy dla obywateli kuba skich. By a to 

ciekawa wzmianka, poniewa  informowa a o wspó pracy mi dzynarodowej  

w dziedzinie edukacji technicznej. M odzie  wszystkich typów szkó  odbywa a 

zaj cia teoretyczne w budynku, który znajdowa  si  przy ulicy Prusa 20. Zaj cia 

szkolne natomiast odbywa y si  w Warsztatach Szkolnych przy ul. ukasi skie-

go, a tak e w ró nych zak adach produkcyjnych, zale nie od specjalno ci. Zak a-

dowym opiekunem szkó  by a Huta im. B. Bieruta, obecnie Huta Cz stochowa22. 

W roku Szkolnym 1973/1974 zako czy a dzia alno  Zasadnicza Szko a 

Metalowa23. W 1980 roku w Technikum Hutniczym, oprócz tradycyjnych kie-

runków hutniczych, otwarte zosta y nowe specjalno ci elektryczne i elektronicz-

ne24. Te dwie nowe specjalno ci mia y wp yw na przekszta cenie w 1990 roku 

                                                 
15  Tam e. 
16  APCZ, Huta Cz stochowa, 1/695, Protokó  nr 12 z Posiedzenia Prezydium Rady Robotniczej 

Huty im. B. Bieruta z dnia 12.06.1961 r., s. 1. 
17  Nieszporek E., Poroszewska A., dz. cyt., s. 13. 
18  Tam e. 
19  ród o: http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/Walenty_Obraniak [dost p 11.12.2015]. 
20  Nieszporek E, Poroszewska A, dz. cyt., s. 13. 
21  Kronika Liceum Zawodowego nr 2 w Cz stochowie-Rakowie.  
22  Tam e. 
23  Nieszporek E., Poroszewska A., dz. cyt., s. 14. 
24  Tam e. 
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Zespo u Szkó  Mechanicznych w Zespó  Szkó  Elektromechanicznych. W roku 

1995 z udzia em w adz wojewódzkich, miejskich i kuratoryjnych odby a si  uro-

czysto  nadania szkole imienia Boles awa Prusa25.  

2. Zespó  Szkó  Zawodowych nr 3 im. Stanis awa Staszica  

w Cz stochowie 

Pierwszym dokumentem przechowywanym w aktach szko y jest pismo Mi-

nisterstwa Przemys u Ci kiego za wiadczaj ce, e: „Obywatel – Minister e-

majtis – wyst pi  do Ministra O wiaty o wyra enie zgody na otwarcie z dniem  

1 wrze nia 1958 r. zawodowych szkó  przyzak adowych”, mi dzy innymi „przy 

Hucie im. B. Bieruta o specjalno ciach: wielkopiecownik i stalownik”26.W Pro-

tokole nr 33 z Posiedzenia Prezydium Rady Robotniczej Huty im. B. Bieruta 

odbytego w dniu 26.09.1958 w Cz stochowie s  zawarte informacje na temat 

uruchomienia Szko y Przyzak adowej o dwóch specjalno ciach: dla stalowników 

i wielkopiecowników, oraz Szko y Wieczorowej27. Zosta y one uruchomione  

w zwi zku z rosn cym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych pracowni-

ków. Dzia a y w ramach utworzonej w 1958 roku za zgod  Ministerstwa O wia-

ty Trzyletniej Szko y Zawodowej, której pomieszczenia znajdowa y si  w bu-

dynku Warsztatów Zespo u Szkó  Mechanicznych. Ka dy z uczniów tych szkó  

stawa  si  automatycznie pracownikiem huty, wraz ze wszystkimi przys uguj -

cymi wiadczeniami socjalnymi, dodatkowo otrzymywa  równie  stypendia,  

a tak e ksi ki wraz z innymi pomocami naukowymi28. Szko a znajdowa a si  

na parterze Warsztatów Zespo u Szkó  Mechanicznych przy ul. ukasi skiego 

32/8. W 1958 r. w dniu 18 wrze nia rozpocz y si  zaj cia w klasach: I a – klasa 

o specjalno ci wielkopiecownik, liczy a 37 uczniów, jej wychowawc  by  Lech 

Madali ski, natomiast I b o specjalno ci stalownik, liczy a 35 uczniów, a jej wy-

chowawc  by  Walenty Kopecki29. Opiek  nad szko  sprawowa , z ramienia hu-

ty, kierownik Dzia u Szkolenia – Janusz Kurski, natomiast pierwszymi nauczy-

cielami byli pracownicy szko y, w której pomieszczeniach odbywa a si  nauka30. 

Równocze nie trwa y prace adaptacyjne prowizorycznych pomieszcze  dla 

szko y, a zatem nowy rok szkolny, 1959/1960, rozpocz to w 3 salach, które 

zajmowa y po ow  pierwszego pi tra budynku31. W 1962 roku z dniem 1 wrze-

                                                 
25  Tam e, s. 26. 
26  Wi niewski Z., Uramowska A., Przepióra M., Zespó  Szkó  Zawodowych Nr 3 im. Stanis awa 

Staszica w Cz stochowie, Monografia 1958–2002, Cz stochowa 2002, s. 7. 
27  APCZ, Huta Cz stochowa, 1/692, Protokó  nr 33 z Posiedzenia Prezydium Rady Robotniczej  

z dnia 30.09.1958 r., s. 3. 
28  Franusiak K., Malarski T., Bala J., Mandrysz I., dz. cyt., s. 382–383. 
29 Wi niewski Z., Uramowska A., Przepióra M., dz. cyt., s. 7. 
30  Tam e. 
31  Tam e. 
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nia otwarto Trzyletnie Technikum Mechaniczno-Hutnicze dla Pracuj cych na Pod-

budowie Zasadniczej Szko y Zawodowej przy Hucie im. B. Bieruta w Cz stocho-

wie. Szko a ta otwiera a drog  do redniego wykszta cenia wszystkim pracownikom 

huty, którzy nie mogli ucz szcza  do szkó  m odzie owych, a posiadali kwalifikacje 

w zawodzie oraz du e do wiadczenie produkcyjne32. W owym Technikum, którego 

dyrektorem by  Zdzis aw Jasinkiewicz, nauka by a prowadzona w dwóch klasach  

o specjalno ciach: I a – metalurgia surówki i stali, I b – budowa maszyn i urz dze  

hutniczych33. Pierwsi absolwenci opu cili Technikum w 1965 roku, uzyskuj c wia-

dectwo dojrza o ci. Przez kolejne lata nast puje dalszy rozwój obu szkó , wzrasta 

liczba nauczycieli, którzy byli zatrudnieni na pe nym etacie, nast powa  równie  

wzrost liczby uczniów i klas, a tak e by y wprowadzane nowe specjalno ci, zgodne 

z potrzebami huty34. Z dniem 1 wrze nia 1974 roku po czono szko y znajduj ce si  

przy Hucie im. B. Bieruta w Cz stochowie, tj.: Przyzak adow  Szko  Zawodow . 

Liceum Zawodowe, Trzyletnie Technikum Mechaniczno-Hutnicze dla Pracuj cych 

na Podbudowie Zasadniczej Szko y Zawodowej Huty w jeden zbiorczy zak ad 

szkolny pod wspóln  nazw : Zespó  Szkó  Zawodowych Huty im. B. Bieruta  

w Cz stochowie35. W 1989 roku w sk ad Zespo u Szkó  Zawodowych wszed  nowy 

typ szko y, a mianowicie 5-letnie Technikum Hutnicze dla m odzie y36. W 1993 ro-

ku zmieniono nazw  szko y na Zespó  Szkó  Zawodowych nr 3 im. Stanis awa Sta-

szica. Restrukturyzacja zatrudnienia w hucie nie omin a Dzia u Szkolenia, który 

zosta  zlikwidowany w 1999 roku37. W 2002 roku Zespó  Szkó  Zawodowych im. 

Stanis awa Staszica zosta  po czony z Zespo em Szkó  Elektroniczno-Mecha- 

nicznych im. Boles awa Prusa38. 

Reasumuj c, powy sze szko y zosta y za o one w celu zwi kszenia kwalifika-

cji pracowników Huty oraz wyszkolenia nowej kadry pracowników. Huta „Cz -

stochowa” mia a du y wk ad w rozwój szkolnictwa na terenie Cz stochowy. War-

to wspomnie  fakt, i  niektóre z tych szkó  funkcjonuj  po dzie  dzisiejszy. 
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Szkolnictwo Zawodowe w Hucie „Cz stochowa” – zarys problemu 

Streszczenie 

W artykule autor przedstawi  krótk  histori  Zespo u Szkó  Elektro-Mechanicznych przy ulicy 

B. Prusa 20 i Zespó  Szkó  Zawodowych nr 3 im Stanis awa Staszica w Cz stochowie. Szko y te 

zosta y za o one przez „Hut  Boles awa Bieruta”, aby kszta ci  nowych wykwalifikowanych pra-

cowników dla przemys u hutniczego. 

S owa kluczowe: Boles aw Bierut, Huta, Cz stochowa, historia Zespo u Szkó  Elektro-

Mechanicznych przy ul. B. Prusa 20 i Zespo u Szkó  Zawodowych nr 3 im. Stanis awa Staszica  

w Cz stochowie, szkolnictwo zawodowe, zarys problemu. 

Vocational Education in Cz stochowa Steel Mill – outline of the 

problem 

Summary 

In this article, the author will outline a brief history of the Zespó  Szkó  Elektro-Mechanicznych 

Street. B. Prusa 20 and Zespó  Szkó  Zawodowych no. 3 im. Stanis awa Staszica in Cz stochowa. 

These schools were established by the Boles aw Bierut steel mill to get new qualifieed employees. 

Keywords: Boles aw Bierut steel mill, Cz stochowa, history of Zespó  Szkó  Elektro-

mechanicznych Street. B. Prusa 20 and Zespó  Szkó  Zawodowych no. 3 im. Stanis awa Staszica 

in Cz stochowa, vocational education, outline, problem. 


