
Dyrektorzy

Zespołu Szkół Zawodowych

im. gen. Wł. Sikorskiego 

w Słupcy

w latach 1972 - 2022



Dyrektor
w latach 1972-1973

mgr Tadeusz Wiśniewski

Urodził się w 1913 r. w Chicago w rodzinie polskich emigrantów.

W 1921 roku wraz z rodziną przybył do Polski i zamieszkał w Słupcy,

gdzie ukończył Szkołę Powszechną i Państwowe Seminarium Nauczycielskie

w roku 1932.

Rok szkolny 1933/1934 przepracował jako pełniący obowiązki kierownika

Wyznaniowej Szkoły Żydowskiej w Słupcy. W latach 1936 – 1939 studiował

w Akademii Handlowej w Poznaniu. W stopniu ppor. Wojska Polskiego brał udział

w Wojnie Obronnej od 1 września do 15 października 1939 roku. Rozbrojony

pod Włodzimierzem Wołyńskim uciekł z niewoli radzieckiej. W czasie okupacji

działał w ruchu oporu – ZWZ, AK (ps. Socha–Skiba). Po oswobodzeniu miasta

został powołany na członka Tymczasowego Komitetu Miejskiego.

Od października 1945 r. był zatrudniony na stanowisku nauczyciela

w Liceum Ekonomicznym w Słupcy, gdzie pracował nieprzerwanie do roku 1973.

Przez trzynaście lat, od 1960 do 1973 roku obejmował stanowisko dyrektora szkoły.

W środowisku znany społecznik - poseł na Sejm PRL V kadencji, radny

MRN, PRN, WRN.

W 1999 roku za działalność pedagogiczną i społeczną został uhonorowany

najwyższym wyróżnieniem władz miasta - „Herbową Tarczą Słupcy”. Posiadał także

odznakę „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”. Zmarł 3 września 2014 roku,

w wieku 101 lat.



Dyrektor
w latach 1973-1988

mgr Stanisław Waligóra

Urodził się w 1935 r. w Orzechowie. Po ukończeniu szkół szczebla podstawowego

i średniego rozpoczął studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej – dzisiejszej Politechnice Poznańskiej.

Edukację zaburzyły wydarzenia czerwca 1956 roku, po czym został zabrany do wojska. Służbę

kontynuował w Wałbrzychu a następnie, do końca 1959 roku, w Oficerskiej Szkole Łączności

w Zgierzu i Legionowie. Pracę pedagogiczną rozpoczął w Zasadniczej Szkole Zawodowej

w Dąbrowie Górniczej (1961 -1967). W tym czasie, w roku 1966 uzyskał z wyróżnieniem tytuł magistra

wychowania technicznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Katowicach. W latach 1967 – 1973

pracował w Zespole Szkół Mechanicznych w Rykach, początkowo jako nauczyciel, następnie został

powołany na dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych.

W roku 1973 został powołany na stanowisko dyrektora, organizującej się wówczas, Zasadniczej

Szkoły Zawodowej WKS „Mostostal” w Słupcy. Funkcję tę pełnił do roku 1988, tj. do czasu przejścia

na emeryturę.

Dyrektor Stanisław Waligóra przekształcił niewielką szkołę w duży Zespół Szkół Zawodowych.

Od początku pracy na stanowisku dyrektora nadzorował budowę szkoły i warsztatów oraz tworzył

nowe kierunki kształcenia. Od roku 1975 nadzorował działalność kursów kwalifikacyjnych

dla potrzeb zakładów i rzemiosła. W 1976 roku zorganizował Średnie Studium Zawodowe Zaoczne.

Dbał o wizerunek szkoły i jej tradycje. Powołał do istnienia koła zainteresowań: fotograficzne, kartingowe,

teatralne, strzeleckie, plastyczne, żeglarskie oraz zespół muzyczny. W szczególny sposób bliskie mu były

formy kształcenia dorosłych. Po przejściu na emeryturę dalej z pasją oddawał się pracy, służąc swoim

wielkim doświadczeniem jako wicedyrektor słupeckiej filii Centrum Kształcenia Zawodowego w Koninie

(1988 – 2001). Nigdy nie zapominał o swojej placówce, odwiedzając ją każdego tygodnia, oraz służąc

swoim doświadczeniem, radą i pomocą. Chętnie uczestniczył jako emeryt w uroczystościach szkolnych

i wycieczkach. Cieszył się autorytetem w słupeckim środowisku. 11 listopada 1999 roku, podczas

obchodów Narodowego Święta Niepodległości, został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem władz

miasta – „Herbową Tarczą Słupcy”. Zmarł 8 września 2001 roku.



Dyrektor
w latach 1988-2007

mgr Bronisław Kawa

Urodził się w 1953 roku we wsi Wielonek w województwie poznańskim.

Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował edukację w Pedagogicznej Szkole

Technicznej o specjalności obróbka skrawaniem w Lesznie. Po ukończeniu szkoły,

w roku 1975 podjął pracę w Międzyresortowym Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy

w charakterze instruktora praktycznej nauki zawodu.

W latach 1977–1981 studiował na wydziale budowy maszyn Politechniki

Poznańskiej. W okresie od września 1978 roku do września 1979 roku pełnił funkcję

zastępcy kierownika warsztatów szkolnych. W latach 1979-1984 pracował jako

nauczyciel przedmiotów zawodowych. We wrześniu 1984 roku przejął obowiązki

wicedyrektora, które pełnił do sierpnia 1988 roku.

Z dniem 1 września 1988 r. objął stanowisko dyrektora szkoły, które piastował

do roku 2007, tj. do czasu przejścia na emeryturę. Pełniąc obowiązki dyrektora szkoły

dbał o rozwój i modernizację bazy lokalowej. Szkołę wyposażono w potrzebne pomoce

dydaktyczne, szczególnie do przedmiotów zawodowych. Zakupiono magnetowidy,

telewizory, pracownie zostały zaopatrzone w potrzebne lektury przedmiotowe.

Od 1997 roku duży nacisk położył na komputeryzację placówki. Opracował

i konsekwentnie realizował „Program kompleksowego wdrożenia techniki

komputerowej w zarządzaniu szkołą”. Wiele uwagi poświęcił organizacji i wyposażeniu

pracowni informatycznej.

Po przejściu na emeryturę współorganizował Uniwersytet Trzeciego Wieku

w Słupcy, w którym od początku prowadzi sekcję turystyczną, a od 21 października

2010 roku jest Prezesem Zarządu Słupeckiego Uniwersytetu.

Uchwałą z dnia 20 grudnia 2018 roku Rady Miasta Słupcy został uhonorowany 

najwyższym wyróżnieniem honorowym - „Herbową Tarczą Słupcy”. 



Dyrektor
od 2007 roku

mgr Stanisław Marek Kłaniecki

Urodził się w 1969 roku w Słupcy. Po ukończeniu szkoły podstawowej kontynuował naukę

w Technikum Ogrodniczym w Powierciu, a następnie odbył studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej

w Rzeszowie, uzyskując w 1994 roku tytuł magistra historii. W tym też roku podjął pracę w charakterze

nauczyciela w Zespole Szkół Zawodowych w Słupcy. W okresie pracy systematycznie doskonalił swoje

umiejętności i podnosił kwalifikacje zawodowe, kończąc studia podyplomowe: Przysposobienie obronne

w 2001 roku oraz Organizację i Zarządzanie „Menedżer w Oświacie" w roku 2006. W latach 1994 – 2003

dodatkowo pracował w szkołach ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcącym im. J. Piłsudskiego

w Słupcy (1994 – 2003) i Zespole Szkół Ekonomicznych im. M. Jackowskiego w Słupcy (2001– 2002).

W trakcie rozwoju kariery zawodowej w roku 2003 uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

W 2007 roku, w wyniku konkursu, objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych, które pełni

do dzisiaj.

Od początku pracy na stanowisku dyrektora szkoły podejmował działania zmierzające do pełnego

i właściwego wykorzystania bazy technicznej szkoły oraz wysokich kwalifikacji nauczycieli. Zdecydowanie

dążył do wprowadzenia nowych kierunków kształcenia, modernizacji i rozbudowy bazy szkoły oraz zakupu

nowoczesnych pomocy naukowych. W okresie trzech kadencji (2007 -2022) zostały wyremontowane liczne

sale dydaktyczne, korytarze, szatnie, biura; wymieniono okna i drzwi w budynku pracowni szkolnych; powstały

nowe pracownie; zakupiono wyposażenie - od sprzętów biurowych po sprzęt multimedialny: DVD, rzutniki,

tablice interaktywne; sieć informatyczna objęła swoim zasięgiem całą placówkę. Wiele uwagi poświęca

kształceniu zawodowemu. W roku 2008, po trzynastoletniej przerwie, wznowił współpracę z Firmą

MOSTOSTAL S.A., dzięki której w Zasadniczej Szkole Zawodowej (obecnie Branżowej Szkole I stopnia) został

utworzony nowy oddział kształcący w zawodzie ślusarz. W Technikum poszerzył ofertę edukacyjną o nowe

kierunki: technik elektryk (2009), technik informatyk (2011), technik mechatronik (2011). Proces kształcenia

w zawodach branży samochodowej wzbogacił o kurs prawa jazdy kat. B. Szczególnym osiągnięciem jest

kompleksowa termomodernizacja budynków szkoły i pracowni szkolnych oraz modernizacja sal lekcyjnych.

W latach 2012-2022 nadał szkole dużą dynamikę rozwoju i sprawił, że oprócz wzbogacenia oferty

edukacyjnej o nowe kierunki - kierowca mechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik

bezpieczeństwa i higieny pracy (2016), nastąpiła rozbudowa zaplecza do kształcenia zawodowego.

Jest człowiekiem o dużej charyzmie, który z wyczuciem potrafi scalać szkolną społeczność.


