
NAUCZYCIELE ABSOLWENCI TECHNIKUM KOLEJOWEGO 

 

Urszula Halemba-Kulawik  

nauczyciel emerytowany 

absolwentka rocznika  1968/1969 

kierunek: eksploatacja handlowa 

wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Ewa Warot 

nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne 

 

Janusz Kuchna  

nauczyciel emerytowany 

absolwent rocznika  1963/1964 

kierunek: drogi i mosty kolejowe 

wychowawcy: prof. Janusz Jarmundowicz, prof. Maciej Sibielak 

nauczane przedmioty:  drogi kolejowe i kołowe, mosty kolejowe i kołowe, mechanika 

budowli, roboty ziemne, miernictwo kolejowe i drogowe 

 

 

 

 

Lucyna Kleszcz 

absolwentka rocznika 1975/1976 

kierunek: drogi i mosty kolejowe 

wychowawca: prof. Genowefa Staroń 

nauczane przedmioty:  drogi kolejowe i kołowe, mosty kolejowe i kołowe, mechanika 

budowli, roboty ziemne, rysunek techniczny, konstrukcje mechaniczne, techniki wytwarzania 

i konstrukcje mechaniczne, budownictwo ogólne, konstrukcje budowlane, kosztorysowanie, 

przedsiębiorczość, działalność gospodarcza, kształtowanie środowiska 



 

 

Roman Miszczak  

absolwent rocznika 1987/1988 

kierunek: drogi i mosty kolejowe 

wychowawca: prof. Janusz Kuchna 

nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne  

Po ukończeniu Technikum Kolejowego był profesjonalnym 

piłkarzem występującym  w trzech klubach ekstraklasy 

(Zagłębie Sosnowiec, Stal Stalowa Wola, Warta Poznań), 

a także w niższych ligach (Zagłębie Sosnowiec, Górnik 

Mysłowice, Górnik Wojkowice, Czarni Sosnowiec). 

Jarosław Szołtysek  

absolwent rocznika 1990/1991 

kierunek: automatyka sterowania 

ruchem kolejowym 

wychowawca: prof. Barbara 

Wierzbicka 

nauczane przedmioty:  obsługa 

statków powietrznych, wyposażenie 

statków powietrznych 

obecnie: Dyrektor Aeroklubu Śląskiego 

Lidia Jezierska 

Sekretarz CKZiU 

absolwentka rocznika  1984/1985 

kierunek: ekonomika i organizacja transportu 
kolejowego 
 
wychowawca: prof. Mieczysław Sięka 
 

nauczane przedmioty: drogownictwo, 
prawoznawstwo, podstawy prawa transportowego 
nauczyciel Technikum w latach 2007-2012 
 



 

Robert Jastrzębski  

absolwent rocznika 1994/1995 

kierunek: automatyka sterowania ruchem kolejowym 

wychowawca: prof. Joanna Fila 

nauczany przedmiot: język angielski 

 

 

Rafał Krążek 

absolwent rocznika 1995/1996 

kierunek: ruch i przewozy kolejowe 

wychowawca: prof. Iwona Mirowska 

nauczane przedmioty:  historia, wiedza o społeczeństwie, 

historia i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie 

 

Zbigniew Pastucha  

absolwent rocznika 1980/1981 

kierunek: automatyka sterowania ruchem kolejowym 

wychowawca: prof. Joanna Fila 

nauczany przedmiot: urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności 

 

Tomasz Czarnecki 

 absolwent rocznika 1987/1988 

kierunek: automatyka sterowania ruchem kolejowym 

wychowawca: prof. Halina Borda 

nauczany przedmiot: urządzenia sterowania ruchem kolejowym i łączności 

 



Wiesław Rojek  

nauczyciel emerytowany 

absolwent rocznika 1963/1964 

kierunek: drogi i mosty kolejowe 

nauczyciel przedmiotów zawodowych 

 

Mieczysław Dembiński  

nauczyciel emerytowany 

absolwent rocznika 1964/1965 

kierunek: drogi i mosty kolejowe 

wychowawcy: prof. Stanisław Hankus, prof. Maciej Sibielak 

nauczyciel przedmiotów zawodowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


