
Niełatwe są takie pożegnania… 

Żegnamy dzisiaj naszą Panią Dyrektor.  

 Zespół Szkół Technicznych w Rybniku był ważną częścią jej życia. Niemal 

równie ważną, jak Rodzina, najbliżsi. Tak to czuliśmy. Stąd płynie nasz żal  

i poczucie straty. Grażyna Kohut zżyła się z „Tyglem”, z nauczycielami  

i kilkoma pokoleniami młodzieży, tak bardzo, że trudno nam po prostu 

pogodzić się z myślą, że już nigdy nie przekroczy progów swojej ukochanej 

szkoły. 

Rybnicki Tygiel - to było jej życie. A ona wpisała się w dumną i piękną historię 

tej szkoły. Była jej absolwentką, a po studiach wróciła jako nauczyciel  

i wychowawca. W 2001 r. została wicedyrektorem, a w 2006 roku objęła 

stanowisko dyrektora. Funkcję tę pełniła przez dwanaście lat, aż do roku 2018, 

w którym przeszła na emeryturę. 

Wielu z nas było świadkami tego, jak wcielała w życie szczytne idee „Tygla”, miejsca, w którym uczniowie nie tylko 

zdobywają wiedzę i umiejętności, ale także rozwijają swoje pasje i osiągają sukcesy. A nauczyciele tworzą zgraną 

grupę, która - jak mawiała Pani Dyrektor - „gra do jednej bramki”. Dzięki tym działaniom możemy dziś mówić  

o marce Tygla. 

W relacjach międzyludzkich potrafiła skracać dystans, zachowując autorytet. Podziwialiśmy jej zaangażowanie  

i wysiłki organizacyjne. To ona ugruntowała szkolną tradycję karczmy Tygla. To z jej inicjatywy Olimpiada Wiedzy 

Górniczej „O Złotą Lampkę” trafiła do Rybnika. Zawsze wspierała Piotra w przeprowadzeniu międzynarodowego 

turnieju Robotów „Robotic Tournament”. 

Niezwykle ważna dla Pani Dyrektor była więź pokoleń między absolwentami. Pielęgnowała ją poprzez 

organizowanie Kwartalników Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Technikum Górniczego i Zespołu Szkół 

Technicznych w Rybniku. Była wiceprezesem tego Stowarzyszenia. 

Z radością i szacunkiem przyjmowała w murach Tygla najstarszych absolwentów, którzy opowiadali o swoich 

wspomnieniach związanych ze szkołą, z dumą przedstawiała najmłodszych absolwentów, którzy prezentowali 

swoje dokonania. 

Pani Dyrektor stale powtarzała, że całe życie jest szkołą. Jej życie jest szkołą dla nas. Swoim poświęceniem, pogodą 

ducha, otwartością i życzliwością wobec drugiego człowieka pokazała nam, co w życiu jest istotne  

i ważne. Kochała pracę … Za swoje dokonania otrzymała pięciokrotnie Nagrodę Prezydenta Miasta Rybnika, 

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz tytuł „Pozytywista Roku”. Ponadto 

przyznano jej Srebrny Krzyż Zasługi, Srebrny Medal za Długoletnią Służbę i Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

 

Pani Dyrektor, Grażyno, 

w imieniu całej społeczności szkolnej dziękuję Ci, że byłaś z nami, dziękuję za Twoje ciepło i dobro. Zawsze mogliśmy 

liczyć na Twoją bezinteresowną pomoc. Potrafiłaś pochylać się nad tymi, którzy potrzebowali pomocy. Dzięki swojej 

osobowości umiałaś załagodzić trudne i zawiłe sytuacje. Zawsze stawałaś w obronie uczniów i swoich nauczycieli. 

Dziękuję za każdy gest przychylności, koleżeństwa, życzliwości, za szczery uśmiech, którym obdarzałaś każdego  

z nas. 

Dzisiaj pochylamy głowy nisko…  

I choć żegnamy Cię ze smutkiem, to jednak w głębi serca jesteśmy przekonani, że jesteś tu teraz z nami i będziesz 
nas nadal wspierać, teraz z góry, razem z prezesem Leonem, bo jak napisał ksiądz Jan Twardowski: „Można odejść 
na zawsze, by stale być blisko”.   

Spoczywaj w pokoju! 


