
 

     Tadeusz WURST 
               (1934 – 2015) 
 

 Kolega mgr inż. Tadeusz Wurst urodził się 30 

września 1934r. w Dobrzyniu n. Wisłą. W 1966r. ukończył 

studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczo-Hutniczej AGH 

uzyskując tytuł inżyniera elektryka w specjalności 

elektrotechnika przemysłowa. Następnie kontynuował studia 

w zakresie nauk elektrycznych w Wyższej Szkole 

Pedagogicznej w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom magistra 

elektrotechniki.  

Od 1953r. jest związany z krakowską oświatą. 

Najpierw został skierowany przez Kuratorium do Szkoły 

Zawodowej w Krakowie-Podgórzu, a od 1956r. został 

zatrudniony w Szkole Rzemiosł Budowlanych w Krakowie-

Nowej Hucie i od tej pory na stałe związał się z tą najmłodszą dzielnicą Krakowa i jej 

propagowaniem w swojej działalności. W 1958r. przeszedł do pracy w dzisiejszym Zespole 

Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie - Nowej Hucie, gdzie przez wiele lat pełnił funkcję z-

cy dyrektora, a następnie powierzoną Mu przez Radę Pedagogiczną funkcję dyrektora ZSzE 

nr 2. W latach 90-tych prowadził prywatne Policealne Studium Techniczno-Ekonomiczne 

oraz Centrum Szkoleniowe. W długoletniej pracy zawodowej mgr inż. Tadeusz Wurst dał się 

poznać jako doskonały organizator i inicjator wielu działań dydaktyczno-wychowawczych. 

Istotne znaczenie w Jego szeroko pojętej  działalności pedagogicznej zawsze 

odgrywały zajęcia pozalekcyjne z młodzieżą i praca społeczna w środowisku nauczycieli. 

Jako jeden z pierwszych pomysłodawców tworzenia klasopracowni do nauczania 

przedmiotów zawodowych, mgr inż. T. Wurst zajmował się projektowaniem i urządzaniem 

klasopracowni do przedmiotów elektrycznych oraz opracowywaniem szeregu pomocy 

dydaktycznych do przedmiotów zawodowych. Był inicjatorem wykorzystania telewizji 

w obwodzie zamkniętym w systemie prowadzenia zajęć lekcyjnych. 

Wiele satysfakcji dla siebie i szkoły czerpał T. Wurst z organizowanych przez szereg 

lat Konkursów na Najlepszą Pracę Dyplomową technika elektryka i elektronika, które 

przekształciły się w organizowane przez kilkanaście lat Konkursy ogólnopolskie oraz 

Wystawy najlepszych prac dyplomowych. 

Mgr inż. T. Wurst jest autorem licznych publikacji zamieszczanych w prasie 

nauczycielskiej i technicznej oraz opracowań związanych z jego pracą i działalnością 

społeczną. Był pomysłodawcą i organizatorem Ogólnopolskiej Olimpiady Elektrycznej 

i Elektronicznej, którą po raz pierwszy zorganizował w 1972r., natomiast jubileuszowa 

XXV Olimpiada odbyła się w mieście Kopernika - Toruniu. Olimpiada ta jest organizowana 

do dzisiaj. Uczestniczył w pilotażowych pracach Ministerstwa Edukacji i Instytutu 

Kształcenia Zawodowego, mających na celu opracowanie programów kształcenia 

w zawodach szerokoprofilowych technika elektryka i elektronika. Przez kilka lat wchodził 

w skład Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Szkoła Zawodowa”. 

Od zarania jako nauczyciel i wychowawca działał społecznie w szczególności na rzecz 

sportu  szkolnego. W latach sześćdziesiątych był wiceprzewodniczącym Międzyszkolnego 

Klubu Sportowego „Krakus” Nowa Huta, 20 lat prezesował Zarządowi Dzielnicowemu 

Szkolnego Związku Sportowego Kraków - Nowa Huta, a jednocześnie w latach 1968-88 był 

wiceprezesem Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Krakowie. Pod koniec lat 

osiemdziesiątych mgr inż. Tadeusz Wurst pełnił funkcję wiceprezesa, a następnie Prezesa 



Wojewódzkiej Komisji Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Krakowie, a w latach 1970-1982 

był Członkiem Zarządu i Wiceprezesem Zarządu „Wanda” Nowa Huta. Był także członkiem 

Zarządu Głównego Budowlanego Klubu  Sportowego Zrzeszenia Sportu, Turystyki 

i Rekreacji „BUDOWLANI” w Warszawie. 

Zorganizował i urządził w Nowej Hucie Salę Tradycji Sportu Szkolnego, w której 

były eksponowane sukcesy polskich olimpijczyków, osiągnięcia nowohuckiego sportu 

szkolnego, działalność ZD SZS Nowa Huta i klubów sportowych z tej części Krakowa. 

W roku 1996 kol. T. Wurst uczestniczył w zespole trzyosobowym  w tworzeniu 

Szkoły Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej, która mieściła się w Krakowie - Bronowicach, 

a w roku 2008 w zespole organizacyjnym Szkoły Sportowej Piłki Nożnej - Gimnazjum 

i Liceum - w Krakowie - Nowej Hucie. 

Przez ponad 15 lat pełnił funkcję prezesa w Ognisku Związku Nauczycielstwa 

Polskiego w ZSE nr 2. Przez ćwierć wieku był też przewodniczącym Nowohuckiej 

Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty 

w Krakowie - Nowej Hucie.  

Mgr inż. Tadeusz Wurst był też członkiem Rady Seniora Miejskiego Związku Piłki 

Nożnej w Krakowie oraz członkiem Zarządu MZPN. Kol. T. Wurst był inicjatorem 

i organizatorem wielu imprez i konkursów między innymi: Ogólnopolskie Biennale Fotografii 

Sportowej, Ogólnopolski oraz Międzynarodowy Konkurs Plastyczny o tematyce sportowej 

dla młodzieży szkół średnich i podstawowych.  

Kol. mgr inż. Tadeusz Wurst był aktywnym długoletnim członkiem Stowarzyszenia 

Elektryków Polskich, do którego wstąpił w 1953r. W latach 1955-1961 pełnił funkcję 

wiceprezesa Koła Grodzkiego SEP nr 100, a w latach 1961-2013, a więc przez ponad 50 lat 

funkcję prezesa i organizatora pracy tego Koła SEP.  

W latach 1994-2010 był członkiem Oddziałowej Komisji Młodzieży i Studentów. 

Po zakończeniu działalności pedagogicznej w szkolnictwie średnim był nadal 

zainteresowany stanem szkolnictwa zawodowego w kraju, występował z propozycjami 

i inicjatywami w zakresie odbudowy tego szkolnictwa. 

Za długoletnią działalność stowarzyszeniową mgr inż. T. Wurst był wyróżniony Złotą 

Honorową Odznaką SEP (2011r.), Medalem im. M. Pożaryskiego (2013r.), Dyplomem 

Okolicznościowym 60-lecia aktywnej działalności w SEP oraz Odznaką „HONORIS 

GRATIA” nadaną przez Prezydenta Miasta Krakowa. 

Za wyróżniającą się działalność zawodową w zakresie kształcenia kadr elektryków 

oraz różnorodną działalność społeczną mgr inż. Tadeusz Wurst był wyróżniony Srebrnym 

i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1981r.) 

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1987r.), Medalem Komisji Edukacji 

Narodowej, Złotą Odznaką Związku Nauczycielstwa Polskiego, Złotą Odznaką Za Zasługi 

dla Miasta Krakowa, Dyplomem Honorowym Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Fair Play” 

oraz Srebrnym i Złotym medalem „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Medalem za 

zasługi dla Nowej Huty (2014r.). 

 

Kol. mgr inż. Tadeusz Wurst zmarł w Krakowie w dniu 16 lutego 2015r. Pozostawił 

córkę Elżbietę i syna Edwarda oraz dwóch wnuków Sebastiana i Tomasza. 

Pozostanie w naszej Pamięci, jako szczególnie zasłużony dla rozwoju szkolnictwa 

zawodowego w zakresie elektryki oraz w działaniach na rzecz aktywizacji młodzieży 

i rozwoju Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 

Jan Strzałka  
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