Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - instytucja oświatowa 50-cio lecia Miasta
Świdnika.
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej - jest jedna z dwóch najstarszych placówek
oświatowych szkolnictwa średniego w 50-ciu letnim Świdniku. Jest to najwłaściwszy moment
aby przybliżyć społeczności Świdnika historie i spółczesność Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej W dniu 19 sierpnia 1959roku minister przemysłu ciężkiego powołał do życia
Zasadniczą szkołę Zawodową dla Pracujących Wytworni Sprzętu Komunikacyjnego Świdniku,
która swoja działalność rozpoczęła już 1 września tegoż roku. Powstanie wiązało się
bezpośrednio z zapotrzebowaniem Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego na
wykwalifikowanie pracowników.
Szkoła była pierwsza szkół zawodowych na Lubelszczyźnie, zaś uczniami, młodzi ludzie,
którzy równocześnie byli pracownikami Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego. W pierwszym
roku w dwóch klasach uczyło się 99 uczniów, a w szkole mieściła się w zaadoptowanym
jednopiętrowym budynku znajdującym się na teranie WSK(obecnie Powiatowa Straż
Pożarna) Nauka trwała 3 lata a zajęcia odbywały się przez 6 dni w tygodniu. Trzy dni zajęcia
teoretyczne i trzy dni zajęć warsztatowych. Pierwszych 53 absolwentów opuściło szkołę w
1962 roku. Rozwój szkoły łączył się ściśle
z rozwojem WSK. Dynamiczny rozwój zakładu zwiększył zapotrzebowania na
wykwalifikowana kadrę robotników. Szkoła rozpoczęła wiec prowadzenie dwufazowego
naboru a wytwórnia pozyskiwała wykwalifikowanych pracowników dwa razy w roku, w
styczniu i czerwcu.
W dziesiątym roku pracy Szkoła miała już 16 klas i 535 uczniów.
Powierzchnia warsztatów szkolnych zwiększyła się do 1800 m2, a szkołę opuściło już 1097
absolwentów. Najważniejsza zmiana w życiu Szkoły to przeprowadzenie się w dniu 8
października1970 roku do nowego budynku, w którym pracuje do dzisiaj. W maju 1971 roku
decyzja Ministra Przemysłu Maszynowego został powołany Zespół Szkół Technicznych. W
roku 2001 decyzją Rady Powiatu Świdnickiego powołano Powiatowe Centrum Edukacji
Zawodowej. Z chwilą przeprowadzenia do nowego budynku
i zdecydowanego polepszenia bazy szkoły a także ogromnego zapotrzebowania WSK na
wykwalifikowanych pracowników i kadrę techniczna nastąpił gwałtowny rozkwit szkoły.
Powoływane były nowe szkol i specjalności w latach 1980-86 w 64-ch oddziałach uczyło się
około 1600 uczniów, przeszło 140 nauczycieli etatowych
i kontraktowych.
W internacie na ulicy Hotelowej 6 i Sportowej 1 mieszkało 250 uczniów. Lekcje odbywały się
przez 6 dni w tygodniu od godziny 7.00 do 19.45 , w niedziele technikum zaoczne. Aby
zapewnić dobra warunki nauki szkoła wynajmowała 6 sal lekcyjnych na Praterze w tzw.

"Berlinku". Mówiło się w tym czasie, że Zespół Szkół Technicznych kształcił młodzież z całej
wschodniej Lubelszczyzny. Szkoła zapewniała i zapewnia naukę i zdobycie zawodu uczniom
bardzo zdolnym technikum i liceum a także uczniom, którzy otrzymali jedyna i ostatnia
szanse zdobycia zawodu
w Zasadniczej Szkole Zawodowej - OHP i Podstawowym Studiom Zawodowym - OHP. Taka
powinna być misja technicznych Szkół, średnich, w których drzwi SA otwarte dla wszystkich.
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej do chwili obecnej ukończyło 13095 absolwentów

w następujących szkołach i 26 specjalizacjach.

Dynamika rozwoju PCEZ do 15 sierpnia 2004r.

Rok 1959 powołanie ZSZ - absolwentów - 6723
Rok 1970 powołanie Technikum Mechaniczne - Wieczorowe - absolwentów - 864
Rok 1971 powołanie Technikum Mechaniczne - po ZSZ - absolwentów - 854
Rok 1971 powołanie Technikum Mechaniczne - Zaoczne - absolwentów - 368
Rok 1972 powołanie Liceum Zawodowe - absolwentów - 770
Rok 1979 powołanie Policealne Studium Zawodowe - absolwentów 250
Rok 1979 powołanie Policealne Studium Zawodowe dla dorosłych - absolwentów - 27
Rok 1980 powołanie Technikum Mechaniczne Młodzieżowe - absolwentów - 1239
Rok 1984 powołanie PSZ. OHP - absolwentów - 1120
Rok 1992 powołanie Policealne Studium Zawodowe-Informatyczne - absolwentów - 696
Rok 1996 powołanie Liceum Ekonomiczne - absolwentów - 196
Rok 2001 powołanie Technikum Ekonomiczne - absolwentów - 59
Rok 2001 powołanie Liceum Techniczne - absolwentów - 29
Razem - 13095

W 1991 roku w okresie przekształceń restrukturyzacyjnych WSK, szkoła została przyjęta
przez Kuratorium Oświaty w Lublinie wraz z warsztatami szkolnymi, które przyjęły status

gospodarstwa pomocniczego i Internetem ma 150 miejsc. Od tej chwili następuje
restrukturyzacja szkoły, weryfikacja specjalności nauczania pod względem potrzeb nie tylko
WSK lecz regionu
z uwzględnieniem rozwoju techniki. To wtedy powołane zostaje Liceum Ekonomiczne
i Policealne Studium Zawodowe- Technik Informatyk W szkole zawsze pamiętano
o stwarzaniu możliwości rozwoju uczniom posiadającym zainteresowania i uzdolnienia.
Uczniowie rozwijali swoje uzdolnienia w kole żywego słowa, recytatorskim, modelarskim,
fotograficznym, radiotechnicznym, komputerowym, poezji śpiewanej, dziennikarskim, PCK,
Stowarzyszeniu Inżynierów Mechaników
i Techników Polskich, Związku Harcerstwa Polskiego, Lidze Obrony Kraju, Szkolnym Kole
Sportowym.
Ogromnymi sukcesami od lat na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim szczycą się
uczniowie szkoły w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki i turnieju o wynalazczości. Od 1988
roku niezliczona ilość nagród indywidualnych i zespołowych. Corocznie duża ilość indeksów
na uczelnie techniczne w Lublinie i całej Polsce. Prace dyplomowe, abiturientów otrzymują
wnioski racjonalizatorskie i patenty. Nie sposób pominąć szczególnego faktu w historii szkoły,
która od roku 1994 uczestniczyła w realizacji programu MOVE, finansowanego przez Fundusz
Współpracy Unii Europejskiej PHARE. Program obejmował 60 szkól z Polski, po 6 szkół z 10
województw, które wygrały ranking kuratorium oświaty. Pierwszy etap to świetnie
przygotowane szkolenia kardy kierowniczej i nauczycieli przez specjalistów z Anglii. Drugi
etap to wyposażenie
w kompletny sprzęt ogromnej wartości 3 pracowni - fizyki; informatyki i wprowadzanie do
świata pracy. Bardzo ważnym faktem w tym momencie było wejście do UNII EUROPEJSKIEJ
10 lat wcześniej niż naszej ojczyzny. Faktem o bardzo ważnym znaczeniu to istnienie w
strukturach organizacyjnych szkoły-Ośrodka Szkolenia Kierowców w latach 1973-2000, który
stwarzał możliwości praktycznie każdemu zainteresowanemu uczniowi przygotowanie do
egzaminów prawa jazdy kategorii A i B. W tym okresie prawo jazdy otrzymało 4881 osób w
trybie stacjonarnym i 132 w trybie eksternistycznym co stwarzało wielką możliwość
odnalezienia się na coraz trudniejszym rynku pracy. W 45 latach pracy szkoły swoje
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie życiowe swoim uczniom i wychowankom
przekazywało 615 nauczycieli etatowych i kontraktowych następujących specjalności:

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych - 419
Nauczyciele praktycznej nauki zawodu-113
Nauczyciele wychowawcy internatu - 39

Nauczyciele wychowawcy świetlicy szkolnej - 28
Nauczyciele bibliotekarze - 10
Pedagodzy szkolni - 6
Bardzo ważne ogniwo w procesie dydaktycznym i pracy szkoły stanowi administracja i
obsługa - tych osób było 56. W tym okresie szkołą kierowało 6 dyrektorów, 9 v-ce
dyrektorów. W jedynym przypadku podam nazwiska dyrektorów tej zasłużonej placówki
oświatowej Miasta Świdnika aby przypomnieć ich absolwentom różnych roczników. A
absolwenci to przecież 1/3 mieszkańców naszego miasta.

Dyrektorzy:
Jung Waldemar - 1959-62
Hadrawa Adam - 1962-69
Rejmak Marian - 1969-72
Tomaszkiewicz Kazimierz - 1972-79
Krygier Andrzej - 1979-90
Paterek Tadeusz - 1990-99
Krzysztofik Barbara - 1999-2008
Goral Anna - 2008- nadal

To była historia i współczesność Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej przekazana
w telegraficznym skrócie. Moim osobistym pragnieniem a także - mam nadzieje życzeniem
mieszkańców naszego miasta jest - by szkoła dopisywała ciągle nowe wspaniałe karty swojej
historii! By przygotowywała do życia
w ciągle zmieniających się warunkach społecznego życia. By budowała więzy przyjaźni,
życzliwości i porozumienia. By pielęgnowała najcenniejsze wartości. Mam nadzieje że na 50lecie szkoły - Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej znajdzie się w gronie instytucji
zasłużonych dla miasta Świdnika. Jestem pierwszym wnioskodawcą.
Tadeusz Paterek

