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WYDANIE SPECJALNE POŚWIĘCONE SIEDEMDZIESIĘCIOLECIU ISTNIENIA „MECHANIKA” 

70 LAT „MECHANIKA” 

 
 
 Historia szkoły sięga lat powojen-
nych. Szkoła została powołana dekretem 
Dyrekcji Okręgowej Szkół Zawodo-
wych w Szczecinie z dnia 16 paździer-
nika 1946 roku pod nazwą Dokształca-
jąca Szkoła Zawodowa z siedzibą 
w budynku przy ul. Łukasiewicza 4. 
Była to pierwsza szkoła zawodowa 
w Słupsku. 

Jej organizacją zajął się Wacław 
Nowak, pełniący funkcję kierownika od 
października 1946 roku do roku szkol-
nego 1946/47. Wkrótce zastąpił go na 
tym stanowisku Brunon Wolff, pełnią-
cy powierzone mu obowiązki od roku 
szkolnego 1947/48 do końca lipca 1950 
roku. 

W roku szkolnym 1947/48, ze 
względu na niedogodne warunki loka-
lowe, uzyskano odpowiedniejszy budy-
nek przy ul. Świętojańskiej 6. W kolej-
nych latach nastąpiła intensywna rozbu-
dowa placówki. Utworzone zostały 
warsztaty. Ich kierownikiem i organiza-

torem został Arkadiusz Ułasik. Szkoła prowa-
dziła wówczas trzy wydziały: mechaniczny, 
elektryczny i krawiecki, natomiast w roku 
szkolnym 1949/50 – mechaniczny, elektryczny, 
introligatorski i stolarski. Przy szkole powstały 
następujące organizacje młodzieżowe: ZMP, 
Samorząd Szkolny, PCK, zespół teatralny 
i Spółdzielnia Uczniowska. W tym okresie 
w naszej szkole uczyły się także dziewczęta. 
Utworzono dla nich dwie klasy o specjalności 
ślusarz. 

Z dniem 7 sierpnia 1950 roku stanowi-
sko dyrektora szkoły objął Leon Rak. W roku 
szkolnym 1950/51 szkoła prowadziła cztery 
wydziały: mechaniczny, elektrotechniczny, 
stolarski i introligatorski. Działały takie organi-
zacje młodzieżowe, jak: Samorząd Szkolny, 
Koło Odbudowy Warszawy, Spółdzielnia 
Uczniowska, TPPR, zespół teatralny, orkiestra 
dęta, TPZ, PCK, kółko krajoznawcze. Pracowa-
ły także biblioteka i świetlica. W październiku 
1950 roku przeniesiono warsztaty mechaniczne 
z budynku szkolnego do pomieszczeń przy pla-
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cu Zwycięstwa 6, poprzednio zajmowanego 
przez Dyrekcję Przemysłu Miejscowego. 

Obok nauki uczniowie brali udział 
w pracach społecznych, które wiązały się 
przede wszystkim z odgruzowywaniem miasta. 
Dyrekcja szkoły i grono pedagogiczne przywią-
zywało wagę nie tylko do przekazywania wia-
domości i uczenia zawodu, ale również wy-
chowania w duchu patriotyzmu. 

20 września 1950 roku dla uczniów za-
miejscowych w gmachu szkoły przy ul. Łuka-
siewicza 4 otwarto internat, którego kierowni-
kiem został Aleksander Rzymieszkiewicz. 
Wkrótce na potrzeby internatu uzyskano lepszy 
budynek przy ul. Wojska Polskiego 24. Kie-
rownikiem tej placówki został Kazimierz Go-
lianek. 

Przełomowym rokiem w historii szkoły 
okazał się rok 1951, gdyż Zasadnicza Szkoła 
Metalowa, wchodząca w skład Publicznej 
Średniej Szkoły Zawodowej, przeprowadziła 
się do budynku przy ul. Niedziałkowskiego 2, 
w którym mieści się do dnia dzisiejszego, choć 
pod trochę zmienioną nazwą. Z budynku wy-
prowadziło się Technikum Finansowe, zgodnie 
z decyzją Delegatury DOSZ z dnia 25 września 
1951 roku. Nadal jednak pozostała, aż do 
czerwca 1962 roku, Szkoła Podstawowa nr 9. 

Kolejnym pedagogiem, który dnia 
01 marca 1955 roku objął urząd dyrektora szko-
ły, był – z wykształcenia fizyk – Edward Mi-
chalski.  

Jego zastępcą do spraw szkoleniowo – produk-
cyjnych został Stanisław Nożewski. 

W roku szkolnym 1955/56 szkoła 
kształciła w następujących specjalnościach: 
ślusarz samochodowo – traktorowy, ślusarz 
maszyn rolniczych (w 9 klasach). W roku 
szkolnym 1957/58 wydłuża się okres kształce-
nia do 3 lat oraz dochodzi nowa specjalność – 
ślusarz maszynowy. Ilość klas zwiększa się do 
13. W następnych latach dochodzi nowa spe-
cjalność – monter instalacji sanitarnej. W 1957 
roku swój lokal zmienił internat. Został on 
przeniesiony z ul. Wojska Polskiego na 
ul. B. Bieruta do budynku mieszkalnego adap-
towanego dla potrzeb dojeżdżających uczniów. 

W roku szkolnym 1960/61 na wniosek 
słupskich zakładów pracy powstało Zaoczne 
Technikum Mechaniczno – Elektryczne dla 
Pracujących. Dwa lata później odnotujemy 
wzrost rangi szkoły dzięki utworzeniu, zgodnie 
z zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 
06 sierpnia 1962 roku Nr SZ 2 – 11/177/62, 
pięcioletniego technikum na podbudowie szko-
ły podstawowej o specjalności technik mecha-
nik budowy maszyn. 

Po dwóch latach doszła nowa specjal-
ność – obróbka skrawaniem. Następnie na mo-
cy zarządzenia z dnia 14 lutego 1962 roku Nr 
OD 2 – Oa/11/62 Minister Oświaty otworzył 
Technikum Mechaniczno – Elektryczne dla 
Pracujących w Słupsku o pięcioletnim okresie 
nauczenia, a Minister Komunikacji zarządze-
niem Nr 226 z dnia 23 września 1963 roku – 
Szkołę Zawodową dla Pracujących PKS 
w Słupsku. Prawdopodobnie miało to wpływ 
na otrzymanie po wielu staraniach od Prezy-
dium Miejskiej Rady Narodowej sąsiadującej 
posesji przy placu Zwycięstwa 7. W związku 
z powyższym powiększono dział mechaniczny 
i utworzono dwie ślusarnie. Od roku 1963 
zwiększa się znacznie ilość klas (18), dlatego 
nauczanie zawodu odbywa się na dwie zmiany. 
Z tego samego powodu klasy o specjalności 
sanitarnej przeniesione zostają do Technikum 
Przemysłu Drzewnego i Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej nr 2. 

W związku z przejściem wicedyrektora 
Stanisława  Nożewskiego na stanowisko dyrek-
tora Technikum Elektrycznego w Słupsku, po-
wołano na jego miejsce Eugeniusza Szymań-
czaka, który z kolei z dniem 15 marca 1969 
roku został powołany na stanowisko zastępcy 
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przewodniczącego Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Słupsku, a jego dotychczasowe 
obowiązki przejął inż. Stefan Piwoński. Rok 
później utworzono czteroletnie liceum zawo-
dowe, w którym młodzież zdobywała specjal-
ność obróbki skrawaniem. 

Zarządzeniem Ministra Oświaty 
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 
1969 roku Nr SZ 2-0141-200/69 nadano 
Technikum Mechanicznemu i Zasadniczej 
Szkole Zawodowej imię Janka Krasickiego. 
Zarządzenie obowiązywało od dnia 01 stycznia 
1970 roku. W tym samym roku Komitet Rodzi-
cielski ufundował sztandar szkoły. Oficjalne 
uroczystości nadania szkole imienia i przekaza-
nia sztandaru odbyły się 09 marca 1970 roku 
w XXV Rocznicę Powrotu Ziemi Słupskiej do 
Macierzy. 

W roku 1972 stanowisko dyrektora 
szkoły objął Stanisław Mulawa, z wykształce-

nia mgr ekonomii. Za jego kadencji na mocy 
zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego w Ko-
szalinie z dnia 15 maja 1975 roku Nr O-Vi-
022/19/75 utworzono czteroletnie Średnie Stu-
dium Zawodowe Nr 1 w Słupsku. Po jego 
ukończeniu uczniowie zdobywali zawód me-
chanika obróbki skrawaniem i mogli przystę-
pować do egzaminu maturalnego. 

Zarządzaniem Kuratora Oświaty i Wy-
chowania Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku 
z dnia 26 marca 1976 roku Nr O-III-022/15/76 
powołano z kolei zbiorczy zakład szkolny 
w Słupsku o nazwie: Zespół Szkół Mecha-
nicznych im. Janka Krasickiego w Słupsku, 
w skład którego weszły: Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa Nr 1, Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
Przyzakładowa, Liceum Zawodowe, Techni-
kum Mechaniczne po ósmej klasie szkoły pod-
stawowej, Technikum Mechaniczne po Zasad-
niczej Szkole Zawodowej, Technikum dla Pra-
cujących po Zasadniczej Szkole Zawodowej. 
Zarządzenie Nr 1 weszło w życie z dniem 
01 września 1976 roku. 

W dniu 4 lipca 1982 roku szkoła ponio-
sła wielką stratę. Nagle zmarł wieloletni dyrek-
tor ZSM w Słupsku Stanisław Mulawa, odzna-
czony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Od-
znaką ZNP, Odznaką Honorową „Zasłużony 
Popularyzator Wiedzy TWP” i innymi odzna-
czeniami. Pogrzeb odbył się dnia 07 lipca1982 
roku w Słupsku. 

W dniu 01 sierpnia 1982 roku stanowi-
sko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Słupsku objął mgr Zygmunt Kowalski. 

Sprawował je do momentu przejścia na emery-
turę w 1991 roku. W czasie zarządzania przez 
niego szkołą w końcu lat osiemdziesiątych roz-
poczęto prace nad przyszłym Centrum Szkole-
nia Praktycznego. W tym okresie, dzięki wysił-
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kowi i zabiegom ówczesnego kierownika Tade-
usza Lisika, doczekał się także kapitalnego re-
montu internat. 

Z chwilą przejścia dyrektora Zygmunta 
Kowalskiego na emeryturę, w roku 1991 dyrek-
torem Zespołu Szkół Mechanicznych został 
mgr inż. Zbigniew Szymański, z wykształcenia 

inżynier budowy maszyn. Wspólnie z kierow-
nikiem warsztatów, Ryszardem Ochocińskim, 
kontynuował on prace projektowe i adaptacyjne 
dla potrzeb nowych warsztatów. Korzystając 
z doświadczeń kształcenia zawodowego nie 
tylko polskich, ale i zagranicznych podjęto 
wówczas myśl utworzenia odrębnej, nowocze-
snej placówki pod nazwą Centrum Kształcenia 
Praktycznego. Pomysł zaakceptował przedsta-
wiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej, co 
wiązało się z poważnym wsparciem finanso-
wym. Gdyby warsztaty zostały przy ZSM, nie 
byłoby pieniędzy na supernowoczesne urządze-
nia na miarę końca XX w., tak potrzebne dla 
regionu. W związku z tym z dniem 01 stycznia 
1996 roku CKP zaczęło funkcjonować jako 
odrębna jednostka oświatowa, której dyrekto-
rem został nasz były wicedyrektor Leszek Ma-
tis. Mimo administracyjnego podziału, ucznio-
wie naszej szkoły odbywają tam zajęcia prak-
tyczne do dnia dzisiejszego. 

Dnia 02 stycznia 1992 roku decyzją Ku-
ratora, na bazie rozwiązanego miejskiego Ze-
społu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, 

powołano gospodarstwo pomocnicze o nazwie 
Szkolny Ośrodek Kształcenia Kierowców 
i Usług Transportowych przy ZSM. Jego kie-
rownikiem został Tadeusz Lisik. Od 01 stycznia 
1995 roku ponowną decyzją Kuratora zmienio-
no nazwę tego ośrodka na Pracownię Szkole-
nia Kierowców ZSM. Pracownia oferowała 
usługi w zakresie kursów samochodowych 
w kategoriach A, B i T oraz transportowe typu 
turystycznego, gdyż dysponowała trzema auto-
karami. W 1996 roku, w związku z powołaniem 
Tadeusza Lisika na stanowisko wicedyrektora 
ZSM, kierownikiem Pracowni Szkolenia Kie-
rowców został Zbigniew Mościbrocki. 

Ponieważ od kilku lat zmniejszyło się 
zainteresowanie młodzieży zamiejscowej miej-
scami w internacie, natomiast rósł koszt jego 
utrzymania i nierentowności (blisko połowę 
środków rzeczowych przeznaczano na utrzy-
manie internatu), z dniem 02 sierpnia 1995 roku 
przekazano budynek internatu dla potrzeb Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego. 

W roku 2001 dyrektorem szkoły został 
mgr inż. Tadeusz Pacholczyk. 

 W tym czasie, w związku z pojawieniem 
się w szkole absolwentów gimnazjów, dnia 
1 września 2002 roku szkoła zmieniła nazwę na 
Zespół Ponadgimnazjalnych Szkół Technicz-
nych. Z kolei ze względu na utworzenie trzy-
letniego licem ogólnokształcącego oraz liceum 
profilowanego szkoła przyjęła nazwę Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4. Dnia 
11 marca 2006 roku szkole nadano imię Tade-
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usza Tańskiego. Ponadto szkoła zmieniła swoje 

oblicze. Stała się bardziej estetyczna i nowo-
czesna. 
 Dyrektor wprowadził system monitorin-
gu telewizyjnego, dzięki czemu podniósł się 
poziom bezpieczeństwa uczniów i pracowni-
ków. W szkole pojawiły się dwie nowe pra-
cownie komputerowe, została skomputeryzo-
wana biblioteka i powstała czytelnia multime-
dialna wyposażona w komputery z podłącze-
niem do Internetu, swą działalność rozwinęła 
gazetka szkolna „Parada”, regularnie poszerza-
na była baza dydaktyczna o nowoczesny sprzęt 
audiowizualny. 

Po przejściu na emeryturę dyrektora Ta-
deusza Pacholczyka w 2011 roku stanowisko 
dyrektora „Mechanika” po raz pierwszy objęła 
kobieta – pani mgr Barbara Zakrzewska. 

Dyrektor Barbara Zakrzewska wdrożyła 
z sukcesem reformę kształcenia zawodowego. 

Wprowadziła nowe kierunki. Dnia 1 września 
2013 roku szkoła zmieniła nazwę na Zespół 
Szkół Mechanicznych i Logistycznych. 

Dyrektor szkoły nawiązała współpracę 
z uczelniami wyższymi. Rozszerzyła współpra-
cę z pracodawcami, efektem tego są klasy pa-
tronackie: technik mechanik o profilu policyj-
nym (kryminalistyka) i profilu morskim, tech-
nik mechatronik o profilu strażackim i profilu 
lotniczym. 

Pani dyrektor Barbara Zakrzewska to 
przede wszystkim przyjaciel młodzieży. 
Uczestniczy we wszystkich formach życia spo-
łeczności uczniowskiej. Rozumie jej problemy 
i pomaga je rozwiązywać. Wytrwale wspiera 
każdego młodego człowieka. Poszukuje no-
wych metod nauczania i zachęca podwładnych 
do eksperymentów. Śledzi najnowsze trendy 
w pedagogice z myślą o tym, by najlepsze roz-
wiązania zaszczepić na gruncie szkoły, z którą 
jest związana od początku swojej pracy zawo-
dowej. Z jednej strony jest osobą potrafiącą 
postawić trafną diagnozę potrzeb edukacyjnych 
w naszym regionie, z drugiej natomiast wizjo-
nerką kreślącą obraz szkoły przyszłości, w któ-
rej zmieni się przede wszystkim relacja między 
nauczycielem a uczniem. Swoim zaangażowa-
niem i entuzjazmem zaraża podwładnych, po-
wodując, że szkoła tętni życiem. Wspaniałymi 
zaletami pani dyrektor są jej umiejętności ko-
munikacyjne, rzeczowość, konkretność, duże 
wymagania wobec siebie i innych, myślenie 
kreatywne, twórcze, wizjonerskie. 
 Już dziś możemy śmiało powiedzieć, że 
pozostawiliśmy po sobie trwały ślad. Naszych 
uczniów spotykamy we wszystkich słupskich 
zakładach pracy, na odpowiedzialnych stanowi-
skach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim 
i krajowym. Są wśród nich profesorowie, dy-
rektorzy, właściciele ogromnych przedsię-
biorstw, wybitni sportowcy, a także aktorzy 
i duchowni. 
 W roku siedemdziesięciolecia szkoły 
patrzymy w przyszłość optymistycznie, a hasło 
„Wkręć się w tryby Mechanika” wskazuje, jaki 
chcemy zachować charakter. Szkoła wrosła 
w środowisko, zawsze była i będzie otwarta na 
jego potrzeby.1 
                                                
1 Z kronik i roczników „Mechanika”. 50 lat 1946-1996, 
Słupsk 1996. 
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KRÓTKI ZARYS HISTORYCZNY OŚWIATY W SŁUPSKU 

 
W związku z obchodami siedemdziesię-

ciolecia istnienia naszej szkoły warto przypo-
mnieć historię słupskiej oświaty, której jeste-
śmy częścią. 

Początki szkolnictwa w Słupsku wiązały 
się, podobnie jak w innych miastach pomor-
skich, z działalnością Kościoła. Prawdopodob-
nie przy kościele NMP istniała szkoła parafial-
na, nad którą opiekę sprawowała rada miejska. 
Pierwsza wzmianka źródłowa dotycząca szkoły 
miejskiej pochodzi dopiero z 1449 roku. 

Większy rozwój szkolnictwa na terenie 
Słupska łączy się z ruchem reformacyjnym. 
Nauczyciele słupscy dla reformacji pozyskani 
zostali już w 1522 roku. Krótki czas później 
nastąpiła reorganizacja szkoły miejskiej w du-
chu programu obozu protestanckiego. Po reor-
ganizacji dawna szkoła słupska stanowiła ty-
pową szkołę miejską wyższego stopnia, zwaną 
od głównego przedmiotu nauczania – łaciny, 
łacińską lub partykularną. Oprócz szkoły łaciń-
skiej istniała w Słupsku także szkoła elemen-
tarna, zwana niemiecką, w której uczono religii, 
sztuki czytania i pisania oraz rachowania.  

Po wojnie trzydziestoletniej słupska 
czteroklasowa męska szkoła łacińska straciła 
swoją renomę. Brakowało wybitniejszych na-
uczycieli, a ci co pracowali, często odchodzili 
z powodu niskich wynagrodzeń. Pomyślniejsze 
czasy dla szkoły nastały od roku 1722, kiedy 
dokonano reformy programowo-metodycznej. 
Szkoła odzyskała na pewien czas liczącą się na 
Pomorzu pozycję. Gdy zabrakło indywidualno-
ści, ponownie podupadła. 

Trudny okres przeżywała szkoła – 
z niemieckim językiem nauczania – dla dzieci 
z rodzin mniej zamożnych mieszczan. Krótki 

żywot miała w Słupsku szkółka dla dzieci wy-
znawców kalwinizmu. Została ona założona 
w ostatnim ćwierćwieczu XVIII stulecia, a już 
na początku następnego nie ma o niej żadnych 
informacji. W latach 1649-1663 istniała jedno-
klasowa szkoła polska. Dłużej przetrwała pol-
ska szkółka parafialna przy kościele św. Piotra 
na Starym Mieście. Szkółka ta istniała do 1756 
roku, tj. do czasu zlikwidowania w tej parafii 
ostatnich w Słupsku nabożeństw w języku pol-
skim. W latach 1708-1710 działała szkółka 
elementarna dla dziewczynek. Decyzją króla 
pruskiego, Fryderyka II, otwarta została 
w Słupsku w 1769 roku Szkoła Kadetów. 
W pierwszej połowie XIX stulecia istniały po-
czątkowo w Słupsku jednoklasowe szkółki 
elementarne, osobne dla dzieci rodzin bez oby-
watelstwa miejskiego i dla dzieci mieszczan, 
z podziałem dla chłopców i dziewczynek. 
Na początku drugiej połowy XIX wieku za-
chowywany był nadal podział na dwa typy 
szkół powszechnych – szkołę miejską i tzw. 
szkołę bezpłatną. Nie było jeszcze klas koedu-
kacyjnych. Od roku szkolnego 1895/96 powsta-
ło jednolite szkolnictwo podstawowe; zniesiono 
podział na szkołę miejską i bezpłatną. Słupsk 
posiadał wówczas dwie szkoły podstawowe 
(przy ul. Deotymy i H. Pobożnego). W 1905 
roku otwarto trzecią szkołę podstawową – przy 
ul. A. Mickiewicza. Swoje odrębne szkoły mia-
ły dwie gminy wyznaniowe. Okresowo poja-
wiały się ponadto małe prywatne szkoły pod-
stawowe, w roku 1900 otwarto szkołę specjalną 
dla dzieci opóźnionych w rozwoju. Jedyna 
w pierwszej połowie XIX wieku męska szkoła 
średnia niższego stopnia otrzymała w 1858 ro-
ku status gimnazjum męskiego, które w 1859 
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roku 

umieszczono w gmachu przy ul. B. Bieruta 
(obecnie ul. Szarych Szeregów). Mieściła się 
tam również szkoła realna, którą w 1894 roku 
przekształcono w trzyletnie progimnazjum re-
alne. Osobna szkoła ponadpodstawowa dla 
dziewcząt istniała od 1834 roku. W roku 1882 
szkoła ta otrzymała nowy budynek przy 
ul. Niedziałkowskiego (w tym momencie roz-
poczyna się historia budynku naszej szkoły), 
który pod koniec XIX wieku został rozbudowa-
ny, po przemianowaniu jej na wyższą średnią 
szkołę żeńską. Z chwilą ujednolicenia szkolnic-
twa podstawowego utworzono w Słupsku dwie 
inne szkoły średnie niższego stopnia – osobno 
dla chłopców i dla dziewcząt. Zreformowane 
zostało kursowe szkolnictwo zawodowe. 

W okresie międzywojennym szkolnic-
two podstawowe w Słupsku zyskało tylko jedną 
szkołę. Uruchomiono ją w 1920 roku przy dzi-
siejszej ul. Krzywoustego. W ówczesnym cza-
sie szkoły borykały się z problemami lokalo-
wymi. Do 1928 roku w budynku naszej dzi-
siejszej szkoły działały trzy szkoły żeńskie: 
gimnazjum, liceum oraz uruchomione po I woj-
nie seminarium dla wychowawczyń przedszko-
li. W tym czasie powstały średnie szkoły zawo-
dowe typu stacjonarnego. 

Po II wojnie światowej organizacja 
szkolnictwa podstawowego w mieście rozpo-

częła się w kwietniu 1945 roku, z chwilą przy-
bycia przedstawicieli Ministerstwa Oświaty 
z Władysławem Kwapiszem na czele. Już 
w miesiącach wakacyjnych uruchomiona zosta-
ła pierwsza polska szkoła podstawowa przy ul. 
Partyzantów, przeniesiona następnie na 
ul. Mickiewicza. Dalsze dwie rozpoczęły pracę 
w październiku 1945 roku przy ul. Deotymy 
i H. Pobożnego. Rok później na terenie miasta 
czynnych było już pięć szkół stopnia podsta-
wowego. Z dniem 10 września oddano dla ce-
lów nauczania młodzieży tzw. przerośniętej 
trzyletnią szkołę publiczną wieczorową. Roz-
poczęto też organizowanie kursów repoloniza-
cyjnych dla ludności miejscowej, nieznającej 
języka polskiego. 

Równolegle organizowano na terenie 
miasta szkolnictwo średnie ogólnokształcące 
i zawodowe. 1 września 1945 roku zainaugu-
rowano naukę w Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcącym przy ul. Bieruta. W 1946 roku uru-
chomiono drugie Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcące dla Dorosłych. W pierwszym po-
wojennym roku szkolnym utworzone zostało 
w Słupsku również Liceum Pedagogiczne. 

Równoległym torem przebiegało orga-
nizowanie szkolnictwa zawodowego. W lutym 
1946 roku rozpoczęło pracę Gimnazjum i Li-
ceum Handlowe oraz Liceum Administracyjne. 
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W październiku natomiast pierwsi uczniowie 
rozpoczęli naukę w Dokształcającej Szkole 
Zawodowej (tutaj zaczyna się historia naszej 
szkoły). 

Na początku 1947 roku na terenie mia-
sta czynnych było siedem szkół podstawowych. 
W roku następnym przybyła Szkoła Ćwiczeń 
przy Liceum Pedagogicznym, a przy Szkole 
Podstawowej nr 4 utworzona została VIII klasa, 
zapowiedź szkoły jedenastoletniej. Nosiła ona 
pierwotnie nazwę: Jedenastoletnia Szkoła 
Ogólnokształcąca TPD, a następnie Szkoła 
Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące nr 11. 
W tym samym roku oddano do użytku kolejną 
Szkołę Podstawową nr 6 przy ul. Buczka. Mi-
mo to liczba placówek szkolnych była nadal 
niewystarczająca. Sytuacja poprawiła się dopie-
ro w połowie lat pięćdziesiątych, kiedy zakoń-
czono budowę dwóch nowych szkół podstawo-
wych – przy ul. Sobieskiego i Kilińskiego. 
Dla młodzieży, która nie mała możliwości 
ukończenia szkoły podstawowej w normalnym 
trybie, utworzona została Państwowa Szkoła 
dla Pracujących. 

Szkolnictwo średnie ogólnokształcące 
reprezentowane było przez dwa gimnazja i licea 
ogólnokształcące. Dla potrzeb przemysłu meta-
lowego już od roku 1947 szkoliła fachowców 
Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa, miesz-
cząca się przy ul. Łukasiewicza (to jest druga 

nazwa naszej szkoły). Fachowców dla prze-
mysłu drzewnego przygotowywała Szkoła 
Przysposobienia Przemysłowego nr 34, która 
istniała do 1951 roku, a po jej likwidacji utwo-
rzono Zasadniczą Szkołę Drzewną. W roku 
1952 powstało w Słupsku Technikum Rolnicze 
oraz utworzona została Zasadnicza Szkoła 
Ogrodnicza. 

Największy wzrost liczby uczniów szkół 
podstawowych w Słupsku miał miejsce 
w latach 1957-1964. Baza szkolnictwa wzrosła 
wówczas z jedenastu w roku 1957 do czternastu 
szkół w 1975. 

Szkolnictwo średnie i ogólnokształcące 
reprezentowane było nadal przez dwa licea 
ogólnokształcące. Szybko natomiast rozwijało 
się szkolnictwo zawodowe. W latach sześćdzie-
siątych Słupsk stał się najsilniejszym ośrodkiem 
tego typu szkolnictwa na terenie Pomorza 
Środkowego. W mieście działały wówczas na-
stępujące szkoły: Technikum Mechaniczne 
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 przy 
ul. Niedziałkowskiego 2 (to my), Technikum 
Przemysłu Drzewnego i Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa przy ul. Szymanowskiego, Techni-
kum Ekonomiczne i Zasadnicza Szkoła Han-
dlowa przy ul. Partyzantów, Technikum Go-
spodarcze i Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna 
im. Marii Skłodowskiej-Curie przy alei Sien-
kiewicza, od 1967 roku Technikum Elektryczne 
oraz Zasadnicza Szkoła Międzyzakładowa przy 
ul. Szczecińskiej, w latach 1956-1959 Szkoła 
Pielęgniarska, w 1960 roku przekształcona 
w Liceum Medyczne, na bazie którego w latach 
następnych powstał Zespół Średnich Szkół Me-
dycznych, Technikum Rolnicze i działająca 
przy nim Szkoła Ogrodnicza, od 1964 roku 
powstałe na bazie zlikwidowanej Zasadniczej 
Szkoły Odzieżowej – Zasadnicza Szkoła Skó-
rzana i Technikum Skórzane, Zasadnicza Szko-
ła Budowlana dla Pracujących i Technikum 
Budowlane, od 1960 roku Zasadnicza Szkoła 
Zawodowa przy Zakładzie Doskonalenia Za-
wodowego oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa 
prowadzona przez Parowozownię Główną PKP 
w Słupsku. 

Poważną rolę w rozwoju oświaty 
w mieście odegrało Liceum Pedagogiczne, któ-
re istniało w latach 1945-1969. Innym ośrod-
kiem kształcącym przyszłych pedagogów było 
powołane w 1957 roku Studium Nauczyciel-
skie, na bazie którego dwanaście lat później 
powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską 
(12 września 1969 roku). Ukoronowaniem 
osiągnięć uczelni było przekształcenie jej, mocą 
rozporządzenia Rady Ministrów z 20 sierpnia 
1974 roku, w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, 
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a później w Pomorską Akademię Pedago-
giczną.2 

Kolejna znacząca zmiana w szkolnic-
twie słupskim nastąpiła wraz z wprowadzeniem 
reformy oświaty. Powstały wówczas sześciolet-
nie szkoły podstawowe, trzyletnie gimnazja, 
trzyletnie licea ogólnokształcące i profilowane, 
które w krótkim czasie zostały zlikwidowane, 
czteroletnie technika, zasadnicze szkoły zawo-
dowe oraz licea i technika uzupełniające po 
ZSZ. 
 1 września 2012 roku dokonała się re-
wolucja w zakresie kształcenia zawodowego. 
Zawody ujęte w klasyfikacji zawodów szkol-
nictwa zawodowego to zawody jedno-, dwu- 
i trójkwalifikacyjne – kwalifikacje oznaczono 
odpowiednio symbolami K1, K2 i K3. Klasyfi-
kacja zawiera 95 zawodów jednokwalifikacyj-
nych – są to przede wszystkim zawody naucza-
ne w zasadniczej szkole zawodowej. Zawodami 
jednokwalifikacyjnymi są także między innymi 
zawody nauczane na poziomie technikum 
i szkoły policealnej, dla których ministrem wła-
ściwym jest minister do spraw zdrowia, mini-

                                                
2 J. Lindmajer, T. Machura, J. Spors, B. Wachowiak, 
Dzieje Słupska, Słupsk 1986. 

ster do spraw zabezpieczenia społecznego, mi-
nister do spraw transportu, minister do spraw 
gospodarki morskiej. Wśród zawodów, w któ-
rych kształcenie jest prowadzone w technikum, 
dominują zawody, w ramach których wyodręb-
niono dwie lub trzy kwalifikacje. W tych zawo-
dach pierwszą – bazową – kwalifikacją jest na 
ogół kwalifikacja ustalona dla zawo-
du/zawodów nauczanych w zasadniczej szkole 
zawodowej, a stanowiących merytoryczną 
i programową podbudowę do nabywania kolej-
nych – wyższych – kwalifikacji zawodowych 
(właściwych dla zawodów nauczanych na po-
ziomie technikum). 
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