
1961 - 1983 

Historia naszej szkoły jest związana z Kopalnią Węgla Kamiennego „Siersza” w Trzebini. W momencie 

rozkwitu mechanizacji i elektryfikacji kopalni istniało zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry i 

dlatego powstał pomysł utworzenia Zasadniczej Szkoły Górniczej przy kopalni „Siersza”. 

Zasadnicza Szkoła Górnicza KWK „Siersza” powstała na podstawie Aktu Erekcyjnego Ministra 

Górnictwa i Energetyki w 1961r. na wniosek i z inicjatywy władz górniczych kopalni „Siersza”.  

Dyrektorem szkoły został mgr Franciszek Mrowczyk, który rozpoczął organizację nowo powstałej 

szkoły. 

Kształciła ona wtedy w 3 specjalnościach: 

- górnik 

- górnik mechanik 

- elektryk 

W pierwszym roku szkolnym 1961/62 Zasadnicza Szkoła Górnicza liczyła 2 oddziały i 60 uczniów. 

Ówczesna szkoła mieściła się częściowo w hotelu robotniczym przy KWK „Siersza”, a przy szybie 

„Zbyszek” były warsztaty szkolne. Pierwsza kadra nauczycielska to: dyrektor, jego żona Lucyna 

Mrowczyk oraz 5 pracowników inżynieryjno- technicznych KWK „Siersza”. 

Nauka w szkole górniczej trwała 3 lata na podbudowie ukończonej ośmioklasowej szkoły 

podstawowej. Trzy dni w tygodniu nauka odbywała się w szkole, a 3 dni przeznaczone były na zajęcia 

praktyczne. Absolwent uzyskiwał tytuł robotnika wykwalifikowanego. 

Na początku właściwie wszystko było pierwsze: Pierwszy Dzień Nauczyciela, pierwszy Dzień Górnika, 

pierwszy Dzień Kobiet, pierwszy wyjazd na wycieczkę i inne pierwsze… 

Pierwsi absolwenci opuścili szkołę V 1964r. Była to „oszałamiająca” ilość 54 uczniów. Wszyscy 

natychmiast rozpoczęli pracę w kopalni „Siersza". W ciągu kilku następnych lat szkoła stale się 

rozwijała, przybywało coraz więcej uczniów, oddziałów, powiększyło się grono pedagogiczne i liczba 

absolwentów. W ZSG tętniło życie uczniowskie, sportowe, kulturalne. 

Za działalność oświatową i społeczną 3 XII 1969 w przededniu Dnia Górnika ZSG otrzymała sztandar 

ufundowany przez załogę Kopalni „Siersza”, który wręczył dyrektor mgr inż. Stefan Słupski 

W 1970r szkoła otrzymała nowy budynek szkoły, również dzięki dyrekcji Kopalni „Siersza”. 

W latach 1978-80 młodzież Zasadnicza Szkoła Górnicza pod opieką mgr K. Bodzenta zbierała 

dokumenty, militaria, mundury z okresu II wojny św. I stworzyła Szkolną Izbę Pamięci Narodowej. W 

X 1980r Zasadnicza Szkoła Górnicza zajęła I miejsce w konkursie wojewódzkim, a w IV 1981r minister 

Z. Huszcza odznaczył Izbę Pamięci srebrnym medalem. 

 



Kopalnia Węgla Kamiennego „Siersza”, aby zapewnić sobie wykwalifikowaną kadrę potrzebowała 

oprócz robotników także techników. I dlatego od 1962 roku istniało również Technikum Górnicze dla 

Pracujących będących filią Technikum Górniczego w Jaworznie. Młodzież otrzymywała bezpłatne 

mieszkania w internacie, wyżywienie, umundurowanie i wyjeżdżała na wypoczynek do domów 

wczasowych KWK „Siersza” w Dąbkach i w Zakopanem. 

W roku szkolnym 1977/78 utworzono filię Zasadniczej Szkole Górniczej w ZSZ w Kolbuszowej K. 

Rzeszowa, w której naukę rozpoczęło 20 uczniów. 

1984 - 2006 

W 1984r nastąpił dalszy rozwój szkoły, bo w budynkach pojawiła się Przyzakładowa Szkoła Zawodowa 

Elektrowni „Siersza”, która kształciła monterów mechanicznych urządzeń energetycznych i 

mechaników maszyn i urządzeń przemysłowych. 

W roku 1990 do budynku ZSG KWK „Siersza” przeniesiona została Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

Przyzakładowa i Średnie Studium Zawodowe Zakładów Surowców Ogniotrwałych „Górka” w Trzebini. 

Z dniem 1 IX 1992 powstało Technikum Górnicze Państwowej Agencji Węgla Kamiennego SA w 

Trzebini. 

Nauka była prowadzona w następujących specjalnościach: 

- technik górnik: podziemna eksploatacja złóż, 

- technik mechanik: eksploatacja maszyn i urządzeń mechanicznych górnictwa podziemnego, 

- technik elektryk: eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych górnictwa podziemnego. 

Na skutek zachodzących zmian systemowych w kraju w latach 90tych KWK „Siersza” ograniczała 

zatrudnienia. Górnictwo przestało być atrakcyjne dla absolwentów z powodu przerostu zatrudnienia 

w kopalniach, ZSG ograniczyła nabór. 

Wyzwaniem stało się utworzenie Zespołu Szkół oraz uregulowanie spraw własności obiektu, w 

którym mieściła się szkoła i przekazanie pod władzę Kuratorium Oświaty. 

W 1991r dotychczasowy dyrektor ZSG mgr Franciszek Mrowczyk przeszedł na emeryturę, a nowym 

dyrektorem została wybrana mgr Lucyna Pitala. Podjęte starania doprowadziły do otwarcia 1 

września 1994r Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Trzebini, a Zasadnicza Szkoła Górnicza 

została przekwalifikowana w Zasadniczą Szkołę Zawodową. 

W skład ZSME wchodziły publiczne szkoły zawodowe: 

- Technikum Mechaniczno - Elektroniczne w Trzebini 

- Technikum Górnicze dla Dorosłych w Trzebini 

- Liceum Zawodowe w Trzebini 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Trzebini 



- Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektrowni „Siersza” w Trzebini 

- Technikum Mechaniczno – Elektryczne dla Dorosłych w Trzebini 

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Trzebini 

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy Zawodowej w Trzebini 

- Podstawowe Studium Zawodowe w Trzebini 

W momencie powstania ZSME młodzież miała możliwość kształcenia się w różnych typach szkół i 

zdobywania bardziej atrakcyjnych zawodów. 

Nauka w szkole zawodowej trwała 3 lata, podbudowa to ukończone 8 klas szkoły podstawowej. 

Otwarto klasy wielozawodowe (kształcące w zawodach budowlanych, odzieżowych i 

gastronomicznych). Nadal istniała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektrowni „Siersza” w Trzebini. 

Szkoły średnie: 

Nauka trwała 4 lata w liceach zawodowych i 5 lat w technikum, podbudowa ukończone 8 klas szkoły 

podstawowej: 

- Liceum Zawodowe ( w zawodach mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych ), 

- Technikum Mechaniczno- Elektryczne. 

W skład ZSME w Trzebini powołano szkoły średnie zawodowe dla dorosłych i Technikum 

Mechaniczno - Elektryczne dla Dorosłych. Technikum kształciło dorosłych na podbudowę zasadniczej 

szkoły zawodowej w zawodach: 

- technik mechanik o specjalności budowy maszyn 

- technik elektryk o specjalności elektromechanika ogólna. 

Dyrekcja ZSME w Trzebini zawarła porozumienie z CKiWOHP w Trzebini, aby młodzi uczestnicy OHP w 

Trzebini mogli zdobywać kwalifikacje zawodowe i uzupełniać wykształcenie ogólne w ZSME i dlatego 

powołano szkoły: 

- Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Dorosłych, która kształciła młodzież w zawodzie grupy 

budowlanej, odzieżowej i gastronomicznej na podbudowę 8 klas szkoły podstawowej, 

- Szkołę Przysposabiającą do Pracy Zawodowej, która kształciła w zakresie przysposabianie do pracy 

zawodowej uczestników OHP w zawodach grupy mechanicznej, odzieżowej i budowlanej 

- Podstawowe Studium Zawodowe w Trzebini, które prowadziło kształcenie dla dorosłych o kierunku 

mechanicznym, budowlanym, odzieżowym i gastronomicznym. 

Z dniem 1 września 1997 w ZSME w Trzebini powstało Technikum Elektroniczne kształcąca w 

zawodzie technik elektronik. 

Kolejne zmiany, nastąpiły w dniu 1 września 2000r. 



Powołano: 

- Technikum Gastronomiczne, 

- Technikum Telekomunikacji, 

- Policealne Studium Zawodowe kształcące w zawodzie Technik Informatyk. 

W ciągu kilku lat szkoła zmieniła swoje oblicze, a co najważniejsze cały czas się rozwijała. Przybyło 

uczniów, oddziałów, powiększyło się grono pedagogiczne. 

Kolejne lata to nie tylko rozwój samej szkoły. Powstaje Lokalna Akademia Informatyczna (2001r), 

będąca programem skierowanym do młodzieży szkół średnich, w tym uczniów naszej szkoły, 

absolwentów oraz bezrobotnych. Daje ona szansę zdobycia praktycznych umiejętności 

informatycznych, popartych rzetelnym przygotowaniem teoretycznym. Jej kluczowy moduł to „Cisco 

Networking Academy” 

W 2002 roku utworzone zostało Informatyczne Centrum Edukacyjne, którego głównymi zadaniami 

są: zapewnienie łatwego dostępu do edukacji, rozwój umiejętności w dziedzinie informatycznej, 

upowszechnianie możliwości kształcenia ustawicznego, jakie stwarza wykorzystanie technik 

informatycznych, oraz wzrost kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 

Dalsze zmiany to efekt reformy systemu oświaty. 

W 2002r powstają licea profilowane o kierunkach: 

- zarządzanie informacją 

- usługowo – gospodarczy, 

a Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przekształca się w Technikum Nr 2 oraz Liceum 

Profilowane Nr 2. 

2005r, to utworzenie pierwszego w naszej szkole ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu monter - 

elektronik. Od roku 2006r szkoła jest również organizatorem Festiwalu Artystycznego 

Młodzieży(FAM). 

2007 - 2014 

W dniu 1 września 2007 roku została zmieniona nazwa szkoły Zespół Szkół Mechaniczno-

Elektrycznych przekształca się w Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini. 

Nowym dyrektorem szkoły został mgr inż. Marek Łazicki a jego zastępcami są: mgr Lucyna Pitala, mgr 

inż. Aleksandra Kawala. 

Dnia 6 stycznia 2008 roku do użytku została oddana nowa hala sportowa. Jest to nowoczesny obiekt 

sportowy, który służy nie tylko uczniom naszej szkoły ale społeczności lokalnej. Odbywają się w nim 

zawody szkolne ,gminne i powiatowe. 

W czerwcu 2008 roku opuściły mury naszej szkoły ostatnie klasy Liceum Profilowanego Nr 2. 



Obecnie Zespół Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini składa się z 

Technikum Nr 2, które kształci w zawodach: 

- technik informatyk; 

- technik elektronik; 

- technik teleinformatyk; 

- technik budownictwa; 

- technik żywienia i gospodarstwa domowego 

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2, która kształci w zawodach: 

- kucharz małej gastronomii 

- monter elektronik 

Technikum Dla Dorosłych, które kształci w zawodach: 

- technik elektryk, 

- technik żywienia i gospodarstwa domowego 

Policealnej Szkoły Dla Dorosłych Nr 2: 

- technik informatyk, 

- technik organizacji usług gastronomicznych 

W styczniu 2013 roku klasy Technikum dla Dorosłych oraz Policealnej Szkoły Dla Dorosłych Nr 2 

zostały przeniesione do Powiatowego Centrum Edukacji w Chrzanowie. 

Od 1 września 2009 roku w szkole funkcjonuje nowy profil: Technik usług fryzjerskich. 

Końcem 2013 roku uzyskaliśmy zgodę ze Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na utworzenie 

dwóch nowych kierunków: 

- technik organizacji reklamy 

- kelner 

Współczesna historia Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini to gwałtowny rozwój, 

rozbudowa bazy dydaktycznej, istniejących pracowni i ciągła informatyzacja szkoły. 

Zespół szkół posiada liczne, nowoczesne pracownie zawodowe i klasopracownie przedmiotowe, w 

tym: 

- pracownie telekomunikacji, 

- dwie pracownie elektryczno - elektroniczne, 



- pracownię maszyn elektrycznych, 

- warsztat elektryczny, 

- trzy pracownie komputerowe wyposażone w stały dostęp do Internetu oraz czytelnię internetową. 

Wraz z powołaniem do życia nowej klasy o profilu Technik żywienia i usług gastronomicznych, dzięki 

staraniom Dyrektora, z własnych środków finansowych zorganizowano pracownię sztuki kulinarnej, w 

której uczniowie mogą nabywać praktyczne umiejętności zawodowe. 24 marca 2009 roku dokonano 

oficjalnego otwarcia klasopracowni przy udziale władz Powiatu Chrzanowskiego i zaproszonych gości. 

Zespół Szkół Techniczno – Usługowych, dostosowując się do potrzeb rynku pracy, stale poszerza swą 

ofertę edukacyjną. W roku 2009 utworzono Technikum usług fryzjerskich, na potrzeby którego 

zorganizowano pracownię ze środków finansowych w ramach projektu Modernizacja Kształcenia 

Zawodowego w Małopolsce. Klasopracownia zaopatrzona została w konsole fryzjerskie wraz z 

fotelami, myjnie, przyborniki, narzędzia i aparaty takie jak suszarki, prostownice, lokówki, 

karbownice, maszynki do strzyżenia, nożyczki oraz degażówki. 

W istniejącym warsztacie elektronicznym utworzono stanowisko do obróbki mechanicznej. 

Doposażone zostają także pracownie pod kątem Ośrodka Egzaminacyjnego. Szkolna platforma 

Moodle przechodzi renowację. 

W 2014 roku, dzięki staraniom nauczycieli gastronomii, została uruchomiona pracownia obsługi 

konsumenta. Pracownia jest wyposażona w sprzęt zakupiony w ramach Projektu unijnego 

Modernizacja Kształcenia zawodowego w Małopolsce. 

Efektem pracy całej społeczności szkolnej jest uzyskanie licznych certyfikatów, które podnoszą jakość 

kształcenia i bezpieczeństwo uczenia się. Wśród nich należy wymienić: Srebrny Znak Jakości 

Interklasa, Szkoła promująca bezpieczeństwo, Laboratorium ECDL, CISCO NETWORKING ACADEMY 

PROGRAM, Szkoła z klasą , Certyfikat legalności ARCA VIR, Certyfikat Polskiego Towarzystwa 

Dysleksji, Wyróżnienie w rankingu IT Szkoła – w uznaniu działań na rzecz rozwijania kompetencji 

uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej. 

Priorytetem we wszystkich działaniach ZST – U jest troska o ucznia, rozwój jego indywidualnych 

talentów i pasji. Służą temu wszelkie inicjatywy podejmowane przez grono pedagogiczne: konkursy, 

olimpiady, projekty edukacyjne, programy naukowe, akcje charytatywne, wycieczki przedmiotowe, 

wyjścia do teatru, kina, akademie, uroczystości o charakterze kulturalnym. 

Wyniki jakie młodzież osiąga w nauce oraz konkursach nieustannie owocują, co potwierdza 

prestiżowy ranking techników portalu edukacyjnego miesięcznika Perspektywy 2014. Według pisma 

Technikum nr 2 w Zespole w Trzebini plasuje się na 38 miejscu w województwie małopolskim. Ta 

pozycja sprawia, że jesteśmy najlepszym technikum na terenie powiatu chrzanowskiego. Nasz 

kierunek technik teleinformatyk zajął 5 miejsce w Polsce w kategorii swojego zawodu. Kolejny zawód 

– technik usług fryzjerskich zajął miejsce 6. 

W ciągu kilkudziesięciu lat funkcjonowania szkoły wykształcenie zdobyło tysiące absolwentów. 

Nasza szkoła jest kuźnią dobrych charakterów, uczy odpowiedzialności i rzetelności, a przede 

wszystkim daje solidne, techniczne i zawodowe wykształcenie. 


