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Z historii
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych























Uchwałą Sejmu Śląskiego z dnia 30 marca 1931 roku (Dz.U.Śl. Nr 9 poz. 17 z dnia 25 kwietnia 1931r.)
formalnie zostały powołane do życia Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe; budowę gmachu
rozpoczęto wcześniej, we wrześniu 1928 roku przy ulicy Krasińskiego według projektu inż. J.
Dobrzańskiej i inż. Z. Lobody; połowę budynków oddano do użytku w roku szkolnym 1930/31, a
uroczyste otwarcie nastąpiło 21 października 1933 roku w obecności Prezydenta RP Ignacego
Mościckiego, członków rządu oraz ówczesnego marszałka Sejmu Śląskiego K. Wolnego i wojewody
śląskiego Michała Grażyńskiego; poświęcenia gmachu Zakładów dokonał ks. biskup Adamski,
ordynariusz diecezji katowickiej; „Pałac Techników” – jak nazwano budynek – liczył ponad 600
pomieszczeń;
Od 1931 roku warsztaty szkolne Śl.TZN pełniły swoje funkcje;
W myśl rozporządzenia Ministra WR i OP z dnia 27 marca 1933r. wprowadzone zostały w całym kraju
jednolite ciemnogranatowe mundurki szkolne i tarcza z numerem szkoły : Śl.TZN miały w tarczy
numer 280T;
W II półroczu 1938 roku rozpoczęto budowę bursy dla młodzieży spoza województwa, która bardzo
licznie garnęła się do szkoły – budowę przerwał wybuch II wojny światowej;
W sierpniu 1939 roku szkołę przekazano dla potrzeb 73 Pułku Piechoty oraz mających powstać
Batalionów Obrony Narodowej, a w roku szkolnym 1939/40 naukę chciało podjąć 1456 uczniów, ale
„kraju runęło niebo i śmierć się stała”- jak o hitlerowskiej napaści napisał poeta K.K. Baczyński;
1 września 1939 r. wśród ewakuowanych na polecenie władz województwa urzędów i niektórych
zakładów pracy znalazły się również Śl.TZN, w pierwszych dniach września wśród rozstrzelanych
obrońców Katowic znaleźli się również uczniowie Śl.TZN, natomiast okupant w siedzibie „Pałacu
Techników” założył własną szkołę inżynierską;
W 1945, po wyzwoleniu, kompleks budynków powrócił do Śl.TZN, w pierwszych dniach września
podjęto pracę, a 1 września 1945 roku przeprowadzono pierwszy powojenny nabór uczniów;
5 października 1946 r. społeczeństwo śląskie ufundowało swojej zasłużonej uczelni sztandar szkolny;
Do roku 1951 Śl.TZN podlegały Kuratorium Okręgu Szkolnego śląskiego, a następnie zostały przyjęte
przez Ministerstwo Hutnictwa jako szkoła resortowa i nazwa została zmieniona na „Technikum
Hutnicze” , czym przecięto piękną nić tradycji, którą wnosiły Śl.TZN w kulturę edukacyjną na Śląsku;
W 1958 roku na skutek usilnych starań Dyrekcji Szkoły (zasługa Faustyna Krahla) przywrócono szkole
dawną nazwę Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe jako wyraz podtrzymania tradycji;
W latach sześćdziesiątych szkoła stała się znaczącym ośrodkiem kulturalnym i sportowym, na
wydziałach otwarto nowe specjalności, np. elektronikę (wydział elektryczny), automatykę (na
mechanicznym); 2 stycznia 1965 r. gościła delegację średniego szkolnictwa zawodowego z Chińskiej
Republiki Ludowej; w 1966r. uczniowie wygrali zawody o Złoty Muszkiet w letnich igrzyskach
młodzieży szkół średnich; w szkole działała orkiestra, chór, zespoły teatralne; w latach świetności próg
szkoły przekraczało ponad 4,5 tysiąca uczniów;
23 czerwca 1967 roku nastąpiło uroczyste otwarcie stadionu szkolnego, wybudowanego na tzw.
Saharze (Dolina Trzech Stawów w Katowicach) przez młodzież przy pomocy zakładów pracy i
miejscowych instytucji;
W 1972 roku decyzją władz gmach Śl.TZN przekazano Politechnice Śląskiej , a szkołę przeniesiono do
pomieszczeń zastępczych w Dąbrowie Górniczej, Katowicach- Szopienicach, Katowicach: ZSZ Huty
„Baildon” i budynkek Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych przy ulicy Zawadzkiego 26,
dyrekcja administracja i część Wydziału Hutniczego;
8 czerwca 1979 roku połączono Śl.TZN i ZSM-E w jedną jednostkę organizacyjną o nazwie Śląskie
Techniczne Zakłady Naukowe z siedzibą w budynku przy ul. Zawadzkiego 26 (obecna Sokolska 26), w
którym pozostajemy do dzisiaj;
Po wywłaszczeniu o zwrot budynku stanowiącego i pod względem prawnym i moralnym własność
Śl.TZN walczono w 1972 roku – po „wyrzuceniu”- oraz w latach 1980-81, kiedy utworzono komitet do
spraw rewindykacji gmachu w składzie: P. Tuszyński , S. Kozaczka, A. Bogacki, J. Nawotka, H. Kuś,
G. Sarna, i w latach 1990-91, kiedy sprawą rewindykacji budynku zajmowała się dyrekcja szkoły, m.in.
jej dyrektorzy K. Komander, J. Sporek, G. Sarna;
W latach 1981, 1991, 1996, 2001, 2006 szkoła świętowała kolejne Jubileusze;
W l998 roku powstał „ Hymn Śl.TZN”;
2007 – Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Śl.TZN reaktywowało swoją działalność;
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Na przełomie wieków szkoła angażowała się w realizację Międzynarodowych Programów
COMENIUS, ARION, GLOBE oraz we współpracę z Norwegią;
2011/2012 – 2015/2016 – ostatnie pięciolecie - dzięki zaangażowaniu nauczycieli, szkoła włączyła
się m.in. w realizację Międzynarodowego Programu Erasmus+ Zaawansowane Umiejętności
Projektowania w Auto/CAD (wyjazdy młodzieży do Drezna), projekt polsko - niemiecko – francuski
pod hasłem „Technika i środowisko” w Dortmundzie oraz "Energia i planowanie miejskie” w Lille,
wolontariat, współpracę ze stowarzyszeniem „Pomagam, więc jestem” w ramach projektu polsko –
francuskiego (wyjazd młodzieży do Saint – Etienne). Wielu uczniów odniosło sukcesy, zdobywając
wyróżnienia, rozsławiając imię szkoły jako finaliści lub laureaci konkursów i olimpiad naukowych
krajowych i międzynarodowych. W roku 2014 pożegnaliśmy Dyrektora Śl. TZN Jana Sporka, który
przeszedł na emeryturę po 24 latach pełnienia funkcji, dziękując Mu za niezwykłe zaangażowanie,
inicjatywę i wytrwałość.
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Poczet Dyrektorów

Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
Marian Klimko - Pierwszy Dyrektor Śl.TZN od 1 stycznia 1930 do 1 maja 1933 roku;
nauczyciel Politechniki Lwowskiej, łączył wiedzę fachową z umiejętnościami, praktyka administracyjna w
szkolnictwie dawała mu podstawy zarządzania

Marian Bogdanowicz - funkcję Dyrektora pełnił od 12 maja 1933 do 1 września
1939 roku, do wybuchu II wojny światowej; nominowany na stanowisko przez wojewodę M. Grażyńskiego,
specjalista organizacji przedsiębiorstw; zginął w kampanii wrześniowej

Zygmunt Łabędzki - był Dyrektorem od 15 marca 1945 do 31 stycznia 1948 roku;

absolwent Politechniki Berlińskiej sprzed wojny, od powstania szkoły pracował w Śl. TZN jako nauczyciel
termodynamiki oraz maszyn i kotłów parowych; jako pełnomocnik Ministra Oświaty przygotował szkołę do
pracy po latach zawieruchy wojennej

Władysław Siadek - Dyrektor Śl. TZN od 1 września 1949 do 31 stycznia 1951 roku;
również przed wojną ich nauczyciel, podczas okupacji pracował w Szkole Rzemieślniczej w Krakowie, po
wyzwoleniu wrócił do Katowic, by zabezpieczyć przed zdewastowaniem budynkek szkoły

Roman Ptaszczyk - na stanowisku Dyrektora od 15 IX 1951 do 14 XII 1952 roku
Faustyn Krahl - Dyrektor w latach: 1 luty 1952 do 31 grudzień 1966 – przyczynił się do

rozkwitu Śl. TZN; absolwent Politechniki Lwowskiej, dzięki jego staraniom szkoła odzyskała nazwę Śląskie
Techniczne Zakłady Naukowe, zmienioną w 1951 roku na Technikum Hutnicze z uwagi na przejęcie przez
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego i ustanowienie szkoły resortowej

Ginter Suckel - był Dyrektorem od 17 października 1966 do 30 kwietnia 1972 roku
Jerzy Czupryna - na stanowisku Dyrektora od 2 maja 1972 do 20 marca 1974 roku;

absolwent Politechniki Śląskiej, od 1951 r. nauczyciel, a od 1954 kierownik wydziału mechanicznego Śl. TZN

Stanisław Kubica - Dyrektor od 21 marca 1974 do 31 sierpnia 1985 roku; dzięki jego

staraniom Śl. TZN – po pozbawieniu macierzystego budynku przy ulicy Krasińskiego i rozparcelowaniu zostały
na powrót skupione w aktualnym budynku przy ul. Sokolskiej (wówczas ulicy Zawadzkiego), organizator
obchodów 50- lecia szkoły z udziałem Wojewody

Karol Komander - był Dyrektorem Śl. TZN od 1 września 1985 do 30 września 1990
roku, skąd przeszedł do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Katowicach

Jan Sporek - 8 października 1990 roku został wybrany przez Radę Pedagogiczną na stanowisko
Dyrektora Śl. TZN i funkcję tę pełnił do 2014 roku; absolwent Politechniki Śląskiej Wydziału Transportu, jako
nauczyciel podjął pracę w Śląskich 1 września 1984 roku; dzięki jego staraniom szkoła słynęła w regionie z
wysokiego poziomu nauczania, dyscypliny, kultywowania tradycji, ale i nowoczesności

Aneta Łosiewicz – obecny Dyrektor, pierwsza w historii szkoły dama kierująca Śl.TZN;
absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (Wydział Fizyki), od 1 września 1994 roku nauczyciel, następnie
wicedyrektor ds. pedagogicznych, później – ds. organizacyjnych, od roku szkolnego 2014/2015 Dyrektor
Śl.TZN; kontynuatorka misji szkoły: „Śląskość, Tradycja , Zaufanie, Nowoczesność”
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Wywiad z Panią Dyrektor Śl.TZN Anetą Łosiewicz

Sandra Brzezińska: W imieniu redakcji gazetki szkolnej serdecznie dziękuję, że zgodziła się Pani udzielić
wywiadu.
Na początku pragnę zapytać, czy Pani Dyrektor chętnie powraca pamięcią do czasów szkolnych? Czy
lubiła Pani chodzić do szkoły? Czy miała Pani ulubiony przedmiot w szkole?
Aneta Łosiewicz: Oczywiście! Z sympatią wspominam nauczycieli oraz kolegów. Z niektórymi utrzymuję
kontakt do dnia dzisiejszego. Uważam, że zawsze trafiam na fajnych i sympatycznych ludzi, w związku z czym
chodzenie do szkoły nigdy nie stanowiło dla mnie problemu.
Na pewno wszyscy spodziewają się, że moim ulubionym przedmiotem była fizyka, ale tak naprawdę
uwielbiałam matematykę. Fizyką zainteresowałam się dopiero w klasie trzeciej liceum, choć nigdy nie miałam z
tym przedmiotem problemów i jego uczenie się przychodziło mi z łatwością.
SB: Który etap edukacji uważa Pani w swoim życiu za najciekawszy?
AŁ: Nie wiem, czy najciekawszym, ale najmilej wspominanym przeze mnie etapem edukacji był okres studiów.
To jest ten czas, kiedy człowiek w pełni dorasta, kształtuje swój charakter, a jednocześnie ma prawo do
popełniania wielu błędów wynikających z braku doświadczenia.
SB: Gdy rozpoczynała Pani swoją karierę jako nauczyciel, czy myślała Pani o zostaniu dyrektorem?
AŁ: Nigdy. Zawsze chciałam pracować z młodzieżą i wszystkie kolejne propozycje awansu zawodowego były
dla mnie miłym zaskoczeniem, bo to znaczy, że inni doceniają moją pracę, zaangażowanie, wiedzę oraz
umiejętności. Jednak bez względu, jakie stanowisko zajmuję, zawsze czuję się „belfrem”.
SB: W długoletniej historii szkoły było wielu wspaniałych Dyrektorów, ale na tym stanowisku Pani jest
pierwszym Dyrektorem-kobietą. Czy Pani się nad tym zastanawiała? Czy w ogóle ma to dla Pani jakieś
znaczenie?
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AŁ: Wydaje mi się, że płeć nie ma znaczenia, ale obserwując współczesny świat, widzę, że to właśnie kobiety
zaczynają zajmować eksponowanie stanowiska i mam wrażenie, że to mężczyźni stają się powoli tą słabszą
płcią. Mam nadzieję, że tą wypowiedzią nie naraziłam się męskiej większości w naszej szkole. Pomimo
wszystko Was uwielbiam.
SB: Oprócz sprawowania funkcji kierowniczej uczy Pani również fizyki w naszym technikum. Czy trudne
jest łączenie tych dwóch ról ?
AŁ: Bardzo trudne, ale wiedzą to najlepiej uczniowie, z którymi mam zajęcia.
SB: Co sądzi Pani o systemie edukacyjnym? Czy jest korzystny dla rozwoju uczniów?
AŁ: Każde zmiany w oświacie są ogłaszane jako te, które wspierają wszechstronny rozwój ucznia. Trudno mi z
tezą polemizować i podważać opinię ekspertów. Moim skromnym zdaniem szkoła jednak nigdy nie lubiła
rewolucji. Procesy w niej zachodzące powinny mieć znamiona spokojnej ewolucji. Każdy uczestnik procesu
edukacyjnego powinien mieć poczucie stabilizacji, znać zakres stawianych wymagań od początku pierwszego do
zakończenia ostatniego etapu edukacyjnego. Wszystkim nam nauczycielom, zależy na Waszym wszechstronnym
rozwoju, a wydaje mi się, że kolejne reformy, te obecne i te zapowiadane skutecznie to utrudniają.
SB: Czym różni się dzisiejsza młodzież od tej z początków Pani kariery?
AŁ: Tak naprawdę niczym. To, co się zmienia, to świat wokół, w związku z czym młody człowiek, aby
sprawnie w nim funkcjonować, musi dostosować się do jego wymagań. Ważne, aby lubić młodych ludzi i
znajdować z nimi wspólny język.
SB: Czy chciałaby Pani wprowadzić zmiany w szkole w najbliższym czasie?
AŁ: Chciałabym, myślę, że jest to ambicją każdego dyrektora, aby pozostawić trwały ślad po sobie, a nie tylko
zaistnieć „we wdzięcznej pamięci” uczniów i nauczycieli. Chciałabym stworzyć Wam warunki na miarę XXI
wieku, ale nie wszystko zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Doskonale wiecie, że wszystkie zmiany wymagają
dużych nakładów finansowych, a budżet szkoły jest zatwierdzany przez Radę Miasta oraz Prezydenta Miasta.
SB: W tym roku nasza szkoła obchodzi 85 rocznicę powstania. Jakie znaczenie mają Jubileusze według
Pani?
AŁ: Wszystkie jubileusze mają przede wszystkim ocalić od zapomnienia cząstkę historii szkoły, a także
połączyć różne pokolenia ludzi tworzących wizerunek tej szkoły, docenić dorobek, a jednocześnie tworzyć jej
nowe oblicze. Dodatkowo przedsięwzięcia takie mają za zadanie promocję szkolnictwa zawodowego w mieście i
regionie oraz zacieśnienie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
SB: Co chciałaby przekazać Pani uczniom i pracownikom szkoły w roku
jubileuszowym? Czego można życzyć Pani Dyrektor z tej okazji?
AŁ: Życzę wszystkim spełnienia marzeń, przede wszystkim zdrowia, wokół samych dobrych i radosnych ludzi
oraz wiary, że będzie lepiej, optymizmu i poczucia humoru, mimo zgoła niewesołej codziennej rzeczywistości.
Wierzę jednak, że „Śląskie” nauczyły Was godnych zachowań, odpowiedzialności, rzetelności i dobrze
przygotowały do wejścia na rynek pracy. Mam nadzieję, że będziecie z sentymentem wracać pamięcią do
czasów szkolnych.
Mnie możecie życzyć wyłącznie satysfakcji. Uważam, że każda dobrze wykonywana praca wymaga powołania.
Największym plusem mojego zawodu jest codzienny kontakt z młodzieżą, która daje lekcje szczerości,
naturalności, otwartości, humoru i jednocześnie wymaga wyobraźni i kreatywności. Dzięki pracy w „Śląskich”
poznałam wielu wspaniałych ludzi.
SB: Dziękuję za życzenia i za rozmowę.
Sandra Brzezińska, 1c
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Wywiad z Panem Stanisławem Kubicą Dyrektorem Śl.TZN w latach 1974 – 1985
Dominik Dziadek: W imieniu własnym, jak i wszystkich uczniów Śl.TZN witam Pana i dziękuję
za przyjęcie zaproszenia.
Stanisław Kubica: Dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że przypomnieliście sobie o
staruszku, który kończy już swoje, że tak powiem sensowne życie, wiek jednak robi swoje… Będę
gotów, w miarę możliwości odpowiedzieć na wszystkie pytania.
DD: Dla niektórych Pana poprzedników stanowisko dyrektora Śl.TZN było elementem
menadżerskiej ścieżki zawodowej, dla innych ukoronowaniem kariery dydaktycznej. Jak Pan
znalazł się na tym stanowisku?
SK: Nie wiem, czy tak można określić funkcję dyrektora „Śląskich”, że jest to jakaś menadżerska
funkcja. Raczej w przypadku dyrektorów, z którymi miałem okazję się poznać osobiście lub na
podstawie dokumentów, to była to raczej ścieżka dydaktyczna. Ja rozpoczynałem jako nauczyciel
szkoły podstawowej, była nas czwórka w domu i każdy chciał się kształcić i zdobyć zawód. Ten
zawód najłatwiej było zdobyć jako nauczyciel i od tego nauczyciela szkoły podstawowej, robiąc
studia, szedłem dalej.

Wracając do prawa bycia dydaktykiem: przez 10 lat pracowałem w najlepszej szkole średniej, jaką
było Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza. W 1965 r. przeszedłem do szkolnictwa
zawodowego przemysłu hutniczego, gdzie jako wizytator miałem możliwość poznania wszystkich
szkół zawodowych, przyzakładowych. Jeździłem na wizytacje do Wałbrzycha do zakładów
koksowniczych, do Zdzieszowic, do Szczecina. Wielką wizytację zrobiłem w hucie Warszawa, w
hucie Lenina w Krakowie i w Ostrowcu Świętokrzyskim. Miałem możliwość poznawania tych szkół
od strony wewnętrznej, musiałem uczestniczyć w procesie dydaktycznym, oceniać te szkoły.
Obejmując to stanowisko, faktycznie byłem dobrze przygotowany. W tym czasie miałem także
nadzór pedagogiczny w Śl.TZN . Dlatego uważam, że byłem dyrektorem z dobrą bazą dydaktyczną, a
nie menadżerską. Nie byłem dyrektorem, którego można przenosić, tak jak to się dzieje dzisiaj, np.
jest się dyrektorem „Śląskich”, a jutro dyrektorem banku itp.
DD: Był pan dziewiątym dyrektorem Śl.TZN, funkcję tę sprawował Pan od 21 marca 1974 do 31
sierpnia 1985, przez 4181 dni. Czy jakiś dzień zapamiętał Pan w sposób szczególny?

Czy ja przypominam sobie jakiś szczególnie ważny dla mnie dzień? W tamtym czasie hutnictwo
kierowało tą szkołą, bo podlegała ona nie pod oświatę, a pod resor przemysłu ciężkiego. Dla mnie
przyjście na stanowisko dyrektora odbyło się dosyć ciekawie: poprzedni dyrektor, Jerzy Czupryna,
złożył wymówienie, uzasadniając , że obowiązki są za ciężkie. Tak się złożyło, że 21 marca 1974
roku, kiedy toczyło się posiedzenie kierownictwa szkoły, dyrektor Zjednoczenia Hutnictwa Żelaza i
Stali przywiózł mnie tu i ja dalej prowadziłem rozpoczęte przez dyrektora Czuprynę posiedzenie
kierownictwa. Od 1966 roku, do objęcia kierownictwa szkoły, byłem ściśle związany z tą placówką,
więc nie było dla mnie problemu poprowadzić dalej naradę. Było to bardzo znamienne, że nagle ja nie
tylko jestem wizytatorem tej szkoły, ale staję się jej kierownikiem. Dla mnie osobiście było to
wyjątkowe dlatego, że jako rodowity Ślązak z dziada pradziada – „pniok”, bo i ojciec, i matka to
rodowici Ślązacy, przyszedłem do instytucji, w sensie kierowania nią, która ma w swojej nazwie
„Śląsk”. Dlatego zapamiętałem ten dzień.
Pamiętam również moment, kiedy organizowaliśmy 50-lecie szkoły w hali sportowej Huty Baildon.
W tym samym czasie miały miejsce rozruchy w ‘81 przed stanem wojennym i wtedy weszło do nas
kierownictwo Solidarności katowickiej, bo w hucie rozpoczął się strajk generalny. To był dla mnie
również bardzo znamienny dzień, pewnie zachowały się z niego jakieś zdjęcia.
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Zuzanna Piekarczyk: W czasie urzędowania podejmował Pan tysiące decyzji, przyjął dziesiątki
pracowników. Czy dziś pamięta Pan jakichś nauczycieli, pracowników?
SK: Szczerze mówiąc większość z nich pamiętam. Jednak 10 lat pracy z tymi ludźmi, codzienne
obcowanie, zaowocowało dobrą znajomością. Doskonale pamiętam szczegóły, np. od zgłoszenia po
przebieg pracy dyrektora Sporka, którego część z was pewnie jeszcze pamięta.
Miałem pięciu zastępców: tutaj zastępcą był dyrektor Henryk Dytkowski, w Dąbrowie Górniczej
Marian Karkowski, Mieczysław Kwapisz, z którym szczególnie długo współpracowałem był
dyrektorem ds. pedagogicznych. Władysław Bojko, był wicedyrektorem, kiedy jeszcze uczyłem w
„Śląskich” w latach ’60. Henryk Żabicki, był kierownikiem internatu i mieszkał w domu nauczyciela
przy ul. Krasińskiego, inżynier Henryk Mika, świetny automatyk, wychował tu dwie swoje córki,
które poślubiły absolwentów Śl.TZN. Warto też podkreślić, że zalążkiem informatyki w
Zjednoczeniu Żelaza i Stali była nasza szkoła, nasi absolwenci zasilili ich szeregi jako eksperci.
Pamiętam niepowodzenia: była taka sytuacja, kiedy mieliśmy 2,5 tys. uczniów, potem 1,7 tys. i trzeba
było zmniejszyć zatrudnienie. Przykładowo, było zbyt wielu rusycystów, stanąłem przed wyborem,
zwolnić świetną rusycystkę , która dojeżdżała ze Sławkowa czy równie dobrą nauczycielkę , która
mieszka na miejscu. Wyszedłem z założenia, że lepiej jednak zostawić tę, która jest na miejscu.
Okazało się, że przejście do Sławkowa, to przejście do szkoły podstawowej. Pani profesor, która
uczyła w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych, znana i szanowana sławkowiczanka, teraz
miała uczyć w szkole podstawowej. Proszę sobie wyobrazić sytuację i przeżycia. Takie decyzje są
ciężkie i przykre dla dyrektora. Zwalniałem w tamtym czasie również inżynierów z przemysłu, którzy
nie byli nauczycielami ze „Śląskich”, tylko dochodzącymi na określony czas, tych może mniej
znałem. Oni przepływali, powstawały nowe kierunki, wiecie, jak szybko starzeje się wiedza nowych
technologii.
ZP: Czy miał Pan możliwość oddawania się jakimś pasjom, rozrywkom, gdy był Pan
dyrektorem? Czy któreś z nich przetrwały do dziś?
SK: Moje pasje, niestety, trochę mi przeszkadzały. Ja jestem dzieckiem kolejarskim. Już przed wojną
byłem nad morzem, na Ukrainie, w Karpatach, potem w czasie wojny miesiąc spędziłem w „Breslau”,
a po wojnie zostało dążenie do wycieczkowania. Tak się złożyło, że kiedy byłem prezesem ZNP w
Katowicach przez 11 lat, zarząd główny zorganizował swoje biuro turystyczne i trzeba było je
prowadzić. Po październiku ’55 (odwilż gomułkowska) zarząd główny zwrócił się do organizacji
nauczycielskich w 'Demoludach', żeby wymieniać nauczycieli i zapoznawać się poza granicami. Na to
wezwanie odpowiedziała tylko NRD, trzeba więc było przyjąć tych nauczycieli niemieckich do nas.
Wiedzieli, że jest Kubica, który włada językiem , no i prowadziłem tych niemieckich nauczycieli po
Polsce, a potem z polskimi pojechałem do Niemiec i tak się zaczęły moje nauczycielskie podróże.
Zawsze interesowało mnie kolarstwo, pływanie, narty to były moje ulubione sporty, a także lubiłem
tańczyć.
DD: Lata 70- „ dekada Gierka”, którego nazywano człowiekiem ze Śląska, Edward Babiuch,
absolwent Śl.TZN, członek KC PZPR, swego czasu druga osoba w państwie, później premier
PRL, a jednak nie udało się zapobiec wyrugowaniu. Utraciliśmy "Pałac Techników" przy ulicy
Krasińskiego i rozpoczął się proces cichego zamykania "Śląskich". Pan rozpoczął swoją pracę
jako dyrektor w czasie, kiedy wydawało się, że będzie Pan ostatnim, który gasi światło. Pomimo
partyjnej polityki niszczenia śląskiej tożsamości, osobistego zaangażowania w tę sprawę
Edwarda Gierka, podjął Pan starania o byt naszej szkoły. Jak Pan wspomina czas "walki o
szkołę"?
SK: Ta walka wynikała przede wszystkim ze zmiany w systemie oświaty. Ja bym nie włączał do tego
ani Gierka, ani Babiucha, oni mimo tak poważnych funkcji, jakie pełnili, nie byli tymi, którzy albo
chcieli utrzymać, albo zniszczyć, oświata to jest żywy organizm, to nie jest tak, że raz ustawiony,
będzie działał na zawsze, to jest proces, który się dział, który idzie, który trzeba widzieć w szerszej
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perspektywie. Śląsk miał ambicje kształcenia inżynierów. Nie doszło do tego, bo wojna przerwała, ale
ten zamysł był i w 1945 roku, kiedy była już możliwość tworzenia szkolnictwa wyższego
technicznego. Profesor Kuczyński, który był profesorem w Warszawie, dostał polecenie, żeby
zbudować politechnikę na Śląsku. I już były prace przygotowawcze do tego, żeby utworzyć w oparciu
o ten gmach, wyższą uczelnię. Już przed wojną się do tego przygotowywano i wybudowano nie tylko
budynek „Śląskich”, ale również Dom Profesora, był to drugi wysokościowiec w Katowicach, po
Żwirki i Wigury, który miał przyciągnąć wykształconą kadrę profesorską . Okazało się, że wyrósł
Katowicom konkurent. Niemcy, którzy mieli piękne mieszkania w Gliwicach, opuszczali je. Budynki
szkolne, które były w Gliwicach, były doskonale wyposażone. W związku z tym koncepcja
zbudowania na bazie „Śląskich” w ‘45 roku wyższej uczelni upadła i ta wyższa uczelnia w postaci
politechniki, zaczęła pracować w Gliwicach. Katowice nie miały warunków na to, bo ten budynek dla
profesorów nie był jakiś olbrzymi, mimo tego, że był to wysokościowiec, nawet budynek „Śląskich”,
który był budowany pod tym kątem, przy rozwoju przemysłu po ‘45 roku nie mógł spełniać takich
zadań jak szkoła wyższa. Nie zrezygnowano z tego całkowicie, umieszczono tam wydział dla
pracujących politechniki, który istniał równolegle z naszą szkołą. A potem się okazało, że, wzorem
NRD, można stworzyć Polytechnische Univesität w Katowicach i dlatego zaczęto likwidować
warsztaty. Nawiasem mówiąc, kierownik tamtych warsztatów inż. Czesław Bilniki do dziś żyje, ma 90
lat, jeszcze jest w pełni sił i mógłby wiele powiedzieć o tej szkole, jaką znał w tamtym okresie.
Wracając do zasadniczej sprawy. Czy „Śląskie” w tym systemie się mieściły. Z gmachu „Śląskich”
pierwsze wyszło górnictwo, stworzono technikum górnicze na Brynowie, potem zaczęto budować
ośrodek szkół zawodowych w Bogucicach, budowlanka, która była przed wojną, została przeniesiona
do Bytomia, technikum odzieżowe poszło do Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Wyposażono
tamte obiekty w nowy sprzęt, nowe kadry. I co zostało dla „Śląskich”? Zostać w tych kilku branżach?
Dlatego łatwiej było przeznaczyć ten budynek dla rozrastającej się Politechniki Śląskiej. A te sprzęty,
które były tam przydatne dla kształcenia techników? To jest najbardziej bolesne i o czym wspomina
się, że „Śląskie” zostały źle potraktowane „bo wyrzucano przez okna sprzęty, które były młodzieży do
kształcenia ”. Władze, wiedząc, że jest duży nacisk, żeby te „Śląskie” pozostały, mamiły, że zostaną
wybudowane trzy nowe wydziały, w Siemianowicach. Zaawansowane były również przygotowania
na ul. Gałeczki w Chorzowie, a że huta Dzierżyński potrzebowała nowych kadr, złapano ją jako
inwestora zastępczego i kazano im zbudować zakład w Dąbrowie Górniczej. W międzyczasie już nas
powyrzucali i znaleźliśmy się w tym budynku, w którym była najpiękniejsza szkoła zawodowa,
kształcąca wykwalifikowanych robotników. Trzeba ją było zlikwidować, bo zaczęto budować
przyzakładowe szkoły i te szkoły miały ten walor, że absolwenci szkół odbywali praktyki nie w
warsztatach szkolnych, ale bezpośrednio w produkcji, w warsztatach szkół przyzakładowych.
ZP: W ciągu pięciu lat podniósł Pan szkołę z „grobu”. Kiedy mieliśmy opuścić budynek
wybudowany specjalnie dla nas o objętości 172 tys. m3 , który posiadał halę obróbki metali,
odlewnię z walcownią, kuźnię ze spawalnią, warsztaty elektrotechniczne, stolarskie, modelarskie,
własną elektrociepłownię, system klimatyzacji, dwie sale gimnastyczne wraz z natryskami,
internat etc... wydawało się, że rozbicie tego ośrodka do trzech różnych miast będzie zwieńczone
spektakularną klęską. Pan w porę dostrzegł te zagrożenia i... ?
SK: Wydaje mi się, że tutaj jest trochę przesady w sformułowaniu „posiadania”. W międzyczasie
budynek i te urządzenia się zestarzały. To nie jest tak, że w ’45 roku po tej Ingenieur Schule
przejęliśmy budynek taki, jaki był wybudowany, on był zrujnowany, nie było sprzętu, nie było
opału… Na przykład elektrociepłownia nie funkcjonowała. Zwiedzanie tamtego budynku powinno
być dla was lekcją obowiązkową. Nauczyciele, jak i młodzież, byli za tym, żeby „Śląskie” tam
zostały, ale decyzje były takie, że musieliśmy stamtąd odejść. W związku z tym te sprzęty, które
wtedy wyrzucano, to nie były sprzęty przyszłościowe. Takie przedstawianie sytuacji prawdopodobnie
spowodowało na przykład, że w Wikipedii nie ma wzmianki i o żadnym dyrektorze „Śląskich” tylko
o wicedyrektorach. Bo dyrektor musiał się kłócić, dyrektor był wzywany do komitetu do urzędu
oświaty i zawsze on nadstawiał głowę. Profesor Adam Gierek zaczął organizować instytut
metaloznawstwa i metalurgii (w budynkach od strony ulicy Granicznej), tam były nasze warsztaty
szkolne, które stały się zalążkiem Politechniki Śląskiej. Adamowi Gierkowi nie udało się stworzyć
uniwersytetu technicznego na wzór tego, w jakim pracował w Dreźnie, tylko pozostała Politechnika
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taka, jaka jest. Nie zmieniła nazwy, tak jak teraz to jest modne, np. z akademii na uniwersytet
ekonomiczny. Dlatego też nazwa Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe powinna pozostać w swojej
niezmienionej, oryginalnej postaci.
DD: W 1981 roku zorganizował Pan jubileusz 50 - lecia Śl.TZN i choć nie był to pierwszy
jubileusz, to był on wyjątkowy, bo odrzucał oficjalną państwową arytmetykę (według której
wcześniej świętowano 25 - lecie szkoły po wojnie) i odwoływał się do przedwojennych tradycji
szkoły. Dziś świętujemy 85 lat Śl.TZN. Szkoła dłuższy czas funkcjonuje przy ul. Sokolskiej
(dawniej Zawadzkiego) niż przy ulicy Krasińskiego. Czy uważa Pan, że starania o zwrócenie
"Pałacu Techników" mają sens?
SK: Wydaje mi się, że nie, takie jest moje zdanie, z którym nie zgadza się większość absolwentów,
większość tych, którzy wspominają: „bo to była nasza szkoła, tu żeśmy się kształcili…”, ale, niestety,
trzeba się liczyć z realiami. Realia są takie, że nigdy nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Ta
szkoła jest, jaka w tej chwili i jest uwieńczeniem tych wszystkich wysiłków, które w okresie 85 lat
były ponoszone.
DD i ZP: Serdecznie dziękujemy Panu za wspaniałą lekcję historii naszej szkoły, cieszymy się, że
mogliśmy poznać Pana Dyrektora i mamy nadzieję na spotkanie w czasie tegorocznych
uroczystości.

Dominik Dziadek,3ak
Zuzanna Piekarczyk,1d
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Pamiątkowe zdjęcie Grona Pedagogicznego Śl.TZN
Rok szkolny 2013/2014

„Sukces jest wynikiem właściwej decyzji”

- Eurypides

Przez dziesięciolecia dobre imię Szkoły umacniali i rozsławiali swymi osiągnięciami naukowymi,
artystycznymi i sportowymi uczniowie, angażując się w konkursy regionalne, wojewódzkie, ogólnopolskie i
międzynarodowe. Parafrazując słowa Eurypidesa, dziękujemy za podjęcie właściwej decyzji i gratulujemy im
sukcesów.

W „archiwach szkolnych” przechowywane są dyplomy, podziękowania i gratulacje zarówno dla
uczniów, jak i nauczycieli, których zaangażowanie w przygotowanie podopiecznych zaowocowało wspaniałymi
sukcesami. Przypomnijmy w tym miejscu „najważniejsze z najważniejszych” osiągnięć z ostatnich pięciu lat –
od Jubileuszu do Jubileuszu:
ROK 2011/2012

Konkursy ogólnopolskie :




Wyróżnienie w 57 Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w kategorii „Recytacja” – Krystian
Idzikowski
Finalista w XIV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie
elektrycznej – Bartosz Gęca
II miejsce w III Olimpiadzie Mechatroniki



Konkursy wojewódzkie :
II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Szymborską o sobie” – Krystian Idzikowski
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IV miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Szymborską o sobie” – Patryk Heuchert
Konkursy regionalne :
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - Krystian Idzikowski
VII miejsce w 51 Zawodach Strzeleckich „O srebrne muszkiety 2012” w kategorii chłopców
I miejsce w Konkursie „Wiem wszystko o elektryce” – Przemysław Kowalczuk
II miejsce w Konkursie „Wiem wszystko o elektryce” – Dominik Pająk
I miejsce w Mistrzostwach Katowic Szkół Ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej chłopców
V miejsce w Zawodach Pływackich o Mistrzostwo Katowic Szkół Ponadgimnazjalnych – Wojciech
Tyczka
II miejsce w Mistrzostwach Katowic Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce chłopców
III miejsce w strzelaniu o Puchar Prezydenta Katowic
Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim dla Młodzieży i Dorosłych pt. „Konopnicka? Krasiński?
Warto ich poznać!” – Krystian Idzikowski
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Jesienny Ogród Sztuk” w kategorii grafika – Joanna Tyszer
I miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Jesienny Ogród Sztuk” w kategorii poezja – Małgorzata Zdeb

ROK 2012/2013
Konkursy ogólnopolskie :














I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka” – Natalia Gołębiowska
Wyróżnienie w XV edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie
elektronicznej – Robert Krzyszkowski
Laureat w XIX Ogólnopolskim Konkursie na Pracę „Fizyka a Ekologia” – Joanna Tyszer, Patryk
Heuchert
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na niemieckojęzyczną/anglojęzyczną prezentację – Monika
Datka, Christopher Saternus
Finalista XV Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego w Katowicach –
Krystian Idzikowski
Konkursy wojewódzkie :
II miejsce w konkursie „Ekonomia dla atmosfery” – Mateusz Drobiec, Bartosz Florek, Dawid Czub
I miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Patriotycznej pod hasłem „1863-za Polskę, za honor się
bić”
Konkursy regionalne :
III miejsce w Rejonowych Mistrzostwach Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża
I miejsce w konkursie internetowym „Świat poukładany, czyli rzecz o segregacji odpadów w mojej
gminie” – Wojciech Magierowski
I miejsce w Konkursie Recytatorskim dla Młodzieży i Dorosłych pt. „ Konopnicka i inne” – Krystian
Idzikowski
Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim dla Młodzieży i Dorosłych pt. „ Konopnicka i inne” –Alicja
Dąbek
III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Fotograficzno-Informatycznym „Widokówka z Katowic barwy miasta” – Beata Winckowicz
IV miejsce w XXII Regionalnym Konkursie „Randka z Chemią” - Patryk Heuchert

ROK 2013/2014

Konkursy międzynarodowe:


Wyróżnienie w Międzynarodowym konkursie Kangur Matematyczny – Tomasz Duży, Patryk
Kacperski, Dominik Kocot, Tomasz Raczyński, Radosław Wojakowski, Michał Wyrtki
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Wyróżnienie w Polsko-Ukraińskim Konkursie Fizycznym „Lwiątko 2014” – Adrian Bielawa
Konkursy ogólnopolskie :
V miejsce w XVI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” w grupie
elektrycznej – Adrian Bielawa
Wyróżnienie dla Finalisty XVIII Konkursu Wiedzy Technicznej – Wojciech Magierowski
IV miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Prac Badawczych „ Podwójne wahadło” - Wojciech
Magierowski
Laureat w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie na Pracę „Fizyka a Ekologia” – Aleksandra
Holewa
Wyróżnienie w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Konkursie na Pracę „Fizyka a Ekologia” –
Aleksander Ładoń
X miejsce w XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” Kategoria
elektronika – Robert Krzyszkowski
Finalista w XVI Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha Korfantego – Krystian
Idzikowski
I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” - Barbara Ciszyńska
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” – Marta Drozdowska, Paweł Gąsior,
Kacper Hołda, Klaudia Woźna, Justyna Świerczyńska
I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka” – Mateusz Skiba
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka” – Piotr Słowik
Konkursy wojewódzkie :
II miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w Wojewódzkim Konkursie „Rzecz o Sławomirze
Mrożku” – Szymon Paprocki
IV miejsce w Finale Licealiady Młodzieży Szkolnej województwa śląskiego w piłce siatkowej plażowej
chłopców
Konkursy regionalne :
I miejsce w Konkursie Recytatorskim dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych pt.
„Konopnicka? Warto ją poznać” - Dominik Kocot
III miejsce w konkursie „Infrastruktura na terenach górniczych na przykładzie Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego - zagrożenia i perspektywy rozwoju” - Wojciech Magierowski
I miejsce w konkursie ekologicznym w kategorii „12 kroków ratujących środowisko naturalne” Kacper Hołda
Wyróżnienie w konkursie ekologicznym w kategorii „12 kroków ratujących środowisko naturalne” Mirosław Witkowski
I miejsce w Mistrzostwach Katowic Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce plażowej chłopców –
Dawid Mazur, Krzysztof Czekała
II miejsce w konkursie „Moja fascynacje malarstwem Tadeusza Makowskiego” – Marta Drozdowska
III miejsce w XV Turnieju Sztuki recytatorskiej „Promuj Śląsk” – Krystian Idzikowski
II miejsce w kategorii prac literackich w X Edycji Regionalnego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży
„Śląsk- Moja Mała Ojczyzna” - Arnold Langer
Wyróżnienie w Konkursie Recytatorskim dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych pt. „Konopnicka? Tuwim?
Warto ich poznać!” – Mateusz Skiba
II miejsce w Międzyszkolnym Konkursie „Śląscy twórcy demokracji lokalnej” - Dawid Jurczyński
I miejsce w Katowickim Matematycznym Maratonie Maturzystów; - Tomasz Raczyński, Marcin
Niewiadomski, Adam Budkowski

ROK 2014/2015

Konkursy międzynarodowe:



II miejsce w VI Międzynarodowym Konkursie Historycznym „Śląskie Zamki i Pałace” – Jakub Leda
Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie „Kangur matematyczny” – Radosław Wojakowski
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Konkursy ogólnopolskie:










Tytuł laureata w XVII edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra” – Daniel
Hojnca
Bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym – Angelika Mieszczanin
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym – Alicja Dąbek, Krzysztof Wysiński,
Katarzyna Dymińska, Franciszek Danek
Wyróżnienie w półfinałach w XVII Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym im. Wojciecha
Korfantego – Szymon Paprocki
I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko – Planeta – Ryszard Lipiński
I miejsce w szkole w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” – Konrad Nowak
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” – Klaudia Woźna, Maciej
Drozdowski,
Tytuł laureata w XIX Konkursie Wiedzy Technicznej – Wojciech Magierowski
Finalista XXII Ogólnopolskiego Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki – Marcel Gawlik

Konkursy regionalne:










II miejsce w XXV Jubileuszowym Konkursie Regionalnym „Randka z chemią” – Monika Czech
III miejsce w XXV Jubileuszowym Konkursie Regionalnym „Randka z chemią” – Mateusz
Kondraciuk, Bartosz Łagan
II miejsce w Międzyszkolnym Turnieju Młodych Talentów w konkurencji plastycznej – Marta
Drozdowska
III miejsce w Otwartym Turnieju Unihokeja Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych
I miejsce w Katowickim Matematycznym Maratonie Maturzystów – Wojciech Magierowski, Paweł
Rother
I miejsce w Katowickim Matematycznym Maratonie Maturzystów – Śl.TZN
Wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym „Pomysł na bajkę ekologiczną” – Marta Komandera, Szymon
Wątor
I miejsce w Konkursie Recytatorskim dla Szkół Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych pt.
„Konopnicka? Warto ją poznać!” – Dominik Kocot
III miejsce w III zawodach Szkolnej Ligii Strzeleckiej 2014/2015 - Śl.TZN

ROK 2015/2016 (1 semestr)





I miejsce szkole w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka” – Alicja Kaufmann
Wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Fraszka” – Barbara Ciszyńska, Daniel
Chmiel, Szymon Paprocki, Aleksandra Holewa, Angelo Korzekwa, Oliwia Fraszyk, Piotr Słowik,
Marcel Gawlik, Dominika Tadeusiak, Jonatan Gołyźniak, Aleksandra Zadora, Krzysztof Grzegrzułka
Finalista IV Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych – Maciej Kimel, Adrian Michałek,
Michael Czuba
………………….ciąg dalszy nastąpi……..

Doprawdy, jak to miło coś umieć!
Ah, la belle chose de savoir quelque chose! (fr.) –
powiedział bohater sztuki Moliera pt. Mieszczanin szlachcicem.
W ciągu ostatniego pięciolecia spośród absolwentów i uczniów można wyłonić takich, którzy nie tylko
„coś umieją”, ale z całą pewnością wyróżnili się tym, że osiągnęli najwyższe wyniki w szkole, a ze zdobywania
wiedzy uczynili pasję, która przerodziła się w sukces.
Przypominając ich nazwiska, pragniemy jeszcze raz pogratulować sukcesów i życzyć równie
wspaniałych w przyszłości. Dedykujemy również słowa starożytnego podróżnika i historyka Herodota:

Całe nasze życie to działanie i pasja. Unikając zaangażowania w działania
i pasje naszych czasów, ryzykujemy, że w ogóle nie zaznamy życia.
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Osiągnięć uczniów ciąg dalszy – najwyższe średnie

ROK 2011/2012

Lp. Średnia
Nazwisko i imię
1.
5,69 Adamus Dawid
2.
5,64 Jaromirski Mateusz
3.
5,43 Stanisławski Radosław
4.
5,43 Magierowski Wojciech
5.
5,36 Szefer Andrzej
6.
5,36 Jabłońska Joanna
7.
5,31 Kuszaj Kamil
8.
5,23 Gawlik Piotr
9.
5,15 Grajcar Piotr
10.
5,14 Latański Igor
11.
5,14 Stachurka Jarosław
12.
5,12 Mikolas Daniel
13.
5,08 Mateuszuk Filip
14.
5,08 Stefańska Klaudia
15.
5,07 Stok Michał
16.
5,00 Niszkiewicz Piotr
17.
5,00 Staś Renata
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Klasa
4C
4E
4J
1J
3B
3C
4G
4E
4G
4J
4J
3K
4G
4C
4B
4C
4F

ROK 2012/2013

Lp. Średnia
Nazwisko i imię
1.
5,63 Magierowski Wojciech
2.
5,50 Mikolas Daniel
3.
5,40 Ciszyńska Barbara
4.
5,33 Jabłoński Wadim
5.
5,25 Jabłońska Joanna
6.
5,11 Skowroński Kamil
7.
5,07 Koterba Patryk
8.
5,00 Hyla Jakub
9.
5,00 Telega Tymoteusz
10.
5,00 Heuchert Patryk
11.
5,00 Zadora Aleksandra

Klasa
2j
4k
1e/h
4g
4c
1b
4f
4g
2g
2c/f
1c
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ROK 2013/2014

Lp. Średnia
Nazwisko i imię
1.
5,52 Ciszyńska Barbara
2.
5,43 Magierowski Wojciech
3.
5,35 Mieszczanin Angelika
4.
5,35 Skowroński Kamil
5.
5,20 Holewa Aleksandra
6.
5,17 Krzeczkowski Mateusz
7.
5,13 Żychoń Marco
8.
5,00 Silski Jędrzej
9.
5,00 Wierzbicka Dominika
10.
5,00 Wirth Piotr
11.
5,00 Zeprzałka Bartłomiej
12.
5,00 Zadora Aleksandra
13.
5,00 Tyszer Joanna
14.
5,00 Gawor Tomasz

ROK 2014/2015

Lp. Średnia
Nazwisko i imię
1.
5,79
Magierowski Wojciech
2.
5,58
Mieszczanin Angelika
3.
5,53
Skowroński Kamil
4.
5,53
Ciszyńska Barbara
5.
5,42
Żychoń Marco
6.
5,29
Beczała Szymon
7.
5,26
Gołyźniak Jonatan
8.
5,23
Heuchert Patryk
9.
5,23
Markusik Wiktor
10.
5,20
Witkowski Mirosław
11.
5,19
Łagan Bartosz
12.
5,18
Paprocki Szymon
13.
5,15
Frej Dominik
14.
5,13
Mazur Piotr
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

5,12
5,12
5,08
5,07
5,06
5,05
5,05
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Czech Monika
Gaida Radosław
Telega Tymoteusz
Rother Paweł
Krzyżyk Julia
Chmiel Daniel
Lewandowski Mikołaj

Klasa
2E/H
3J
1C/E
2B
1B/F
1M
3B
4A
4C/F
4i
4i
2C
3C/F
3G

Klasa
4J
2C/E
3B
3E/H
4B
3G
2N
4 C/F
4G
2D
1C
3i
1i
3B

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Tyszer Joanna
Ślusarz Beniamin
Olek Piotr
Karnia Kacper
Kaufmann Alicja
Kondraciuk Mateusz
Januszek Tomasz
Dąbek Alicja
Olszewska Paulina
Kuc Michał

ROK 2015/2016 ( 1 semestr)

Lp. Średnia
Nazwisko i imię
1.
5,30
Ciszyńska Barbara
2.
5,28
Skowroński Kamil
3.
5,05
Mieszczanin Angelika
4.
5,04
Grabania Bartłomiej
5.
5,04
Proboszcz Aleksander

4 C/F
4B
4J
1A
1C
1C
3A/K
3C
3C
3i

Klasa
4e/h
4b
3c/e
1g
1i

1C
1C
4G
4J
1C
1G
2M
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***
Połamaliśmy skrzydła marzeń,
Wykrwawiliśmy całą nadzieję
Szkarłatną strugą
Na bezlitosną biel
Rzeczywistości.
W czarnych od cynizmu płucach
Rzęzi siwy dym miłości
Z taniej paczki, po 6 dolarów
Za 20 sztuk
Obojętności,
Sine, rozchylone usta drgając,
Wciąż bezwiednie protestują,
Negują fakt dokonany.
Jakby szept mógł przywrócić
Życie.
Oczy zaszły bielmem,
Wreszcie jasno dojrzały
Czerń przyszłości.
Od dawna nieoszklone łzą zastygły.
I już tylko serce
Wciąż żywo wybija rytm
Marsza pogrzebowego,
W takt którego odchodzę z krainy miraży.
***

Wśród tysiąca kolorów
świata i jego cudów
Wilgotny róż Twych ust
Opętał serce moje.
Wśród miliona oczu
Barw różnych świata
Twoje cudowna głębią
Wiążą moją duszę senną.

***

Codziennie zmartwychwstajemy
Z boleśnie racjonalnych marzeń
Do rzeczywistości – płótna Beksińskiego,
My – dzieci Boscha.
Surrealizm rutyny codzienności
Niedostrzegalny dla empirycznych umysłów
Zamkniętych w groteskowych skorupach;
Spisanych na straty w dniu narodzin
Fałsz sączący się przez narządy
Oplata świadomość siecią zwątpienia.
Prawdziwie wolni są jedynie wariaci,
Odcięci od umysłowo chorych racjonalistów.
Gorączkowy bieg za Panaceum Zielonym Bogiem przesłania przekrwione
Od monitorów oczy.
Sprzedaliśmy swoje skrzydła.
W oparach psychodeli – tańczymy!
Zmierzamy nieuchronnie w stronę otchłani –
Zimnego spokoju nieistnienia.

Papieros
Kruche szczęście zawijamy
W bibułę zaufania
Ogień pożądania
Spala je powoli
A my
Wdychamy słodki dym miłości
Przez filtr niepewności

Tu, gdzie dźwięki błądzą
Pod zielonych drzew koroną
Oddech Twój mym pulsem
W piersi cicho dźwięczy.
Proszę, zostań ze mną
Pod czarnym nocnym niebem
Pod srebrzystych gwiazd
Wiecznością razem żyjmy.

Marcel Gawlik, klasa IVc

( Wyróżnienie w XXII Ogólnopolskim Turnieju
Jednego Wiersza o Laur Plateranki)
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Na okoliczność Jubileuszu…wierszem i prozą
Nasza Szkoła

Już 85 lat blaskiem oślepiasz
Płomienie nadziei w naszych sercach zaświecasz
Na nieszczęście chóry o Tobie nie śpiewają
Toteż pokrótce przytoczę twą historyję całą
Niegdyś znana przecież nie byłaś taka
W 31 roku nikt nie wiedział ktoś ty ani jaka
Przez lata trochę się pozmieniało
I wciąż sławy tobie przybywało
Jeszcze nawet nie powstałaś
A już wielu zalotników miałaś
Wtenczas Pałacem Techników Cię zwano
I przekształcić w politechnikę zamierzano

Tyle kierunków miałaś
Wszystkich wykształcić chciałaś
Miałaś też duże możliwości
Gdyż zajęcia odbywały się w jednej włości
Nie było nigdzie na Śląsku lepszego mienia
Aż innym szkołom szczęki opadały ze zdziwienia
Niestety zostałaś żniwem wojny dotknięta
Kto o Tobie wtedy pamiętał?
Uciekli Twoi uczniowie do Lwowa
A Ty pozostawiona w niemieckich okowach

Marzec 2016

Po okupacji z Twym ponownym otwarciem się
ociągano
Sprzęt i wyposażenia na nowo zbierano
Jednak Gronu zapału nie brakowało
Więc 1 marca 1945 nowych uczniów zwerbowało
5 października owego roku sztandar otrzymałaś
Czy się wtedy szeroko uśmiechałaś?
Potem nastał komunistyczny rząd
Który wydał surowy sąd
Budynek Ci odebrano
A w zamian nic nie dano…
Jednak ty się nie poddałaś
W budynkach zastępczych swą misję kontynuowałaś
Po całych Katowicach porozrzucana
W końcu po wielu staraniach w tym miejscu
ulokowana
8 czerwca 1975 roku Cię połączono
W Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe zmieniono
I pod tą nazwą dziś prosperujesz
Dobrze się z tyloma uczniami czujesz?
Bardzo się na przestrzeni lat zmieniłaś
Lecz na majestacie i renomie nie straciłaś
Kształć nas po wszeczasy!
Wołamy My! Uczniowie! Twe zasiane lasy!

Marcin Brzeziak, 2g
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Pracownicy, uczniowie i absolwenci Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych
łączcie się!

Bo oto dziś świętujemy 85 rocznicę założenia naszej wspaniałej szkoły – kuźni talentów,
krzewicielki tradycji, „Pałacu Techników”. Od lat absolwenci Śląskich zasilają szeregi klasy
robotniczej i inteligencji technicznej, wzmacniają przemysł i zwiększają rodzimą produkcję.
Świadomi rozgrywającego się wyścigu pracy i wytwórczości, przemy wciąż do przodu. Bo kto stoi w
miejscu, ten się cofa. My się nie cofamy, od samego początku idziemy równym, twardym krokiem,
przodując pochodowi wolnych pracowników i wytwórców! Jednakowym ubiorem, dając wzór
równości i dyscypliny, świecąc czerwienią tarczy, dzierżymy w dłoniach symbol najwyższej ludzkiej
wartości – sztandar pracy! To my stanowimy sól tej ziemi i perłę w jej koronie!
*

*

*

A teraz … bez czerwonych pająków. Praca jest pojęciem kluczowym w życiu pojedynczego
człowieka, społeczności czy szerzej – ludzkości. Jedni myśliciele uznają pracę za ciężar, który każdy
musi nieść. Inni widzą w niej coś większego: medium komunikacji międzyludzkiej, czynność
poznawczą lub upatrują w niej źródła niezależności rodzaju ludzkiego lub jeszcze coś innego. O tak,
filozofowie bezlitośnie zasypują świat mnogością koncepcji i pojęć. Przejdźmy lepiej nad nimi do
porządku dziennego. (Jakoż nikt nie dba o filozofów).
Ponad tą gmatwaniną systemów i definicji istnieje obraz o wiele prostszy i jaśniejszy. Praca jest
konieczna, trzeba pracować i ten obowiązek łączy ogół ludzi siatką wzajemnych zależności. Im lepiej
praca jest zorganizowana i realizowana, tym większe korzyści przynosi ogółowi i jednostce. Z drugiej
strony, zła organizacja i niesumienne wykonawstwo wypaczają stosunki pracy i zmniejszają korzyści z
niej płynące bądź nawet przynoszą szkody. A któż świadomy chciałby ponosić szkody lub przyczyniać
się do szkodzenia innym? Nikt p r a w d z i w i e świadomy. Tu dochodzimy do sedna sprawy: Śląskie
Techniczne Zakłady Naukowe są ośrodkiem edukacyjnym, który od 85 lat kultywuje ideę „zdrowej”,
sumiennej pracy, „dobrej roboty”.

Oczywiście, nie twierdzę, że uczeń walący młotkiem w „pręta”, robi to z poczuciem wyższego
sensu. Nie podejrzewam też nikogo, że w trybach tokarki dostrzega naturę metafizyczną (to chyba
przypadek kliniczny?). Nie znajdziemy również konkretnych odniesień do tego, o czym piszę, w
tematach lekcji i wykładach. A jednak, wydaje się, że, od tegoż nieszczęsnego „walenia młotkiem” do
teoretycznych zajęć edukacyjnych, wszystko (choć czasem ledwie skromna część) obraca się wokół
wartości takich jak szczerość i sumienność pracy. Wszak właśnie tych jakości upatruje się w
świadectwie ukończenia Śląskich.

Praca, jak pisałem, wpływa na życie społeczności. Z drugiej strony, społeczność jest kontekstem
pracy i jej nośnikiem, nadaje jej kształt i wyznacza cele. Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe
zrodziły się z potrzeb Ziemi Śląskiej i stanowią jej nieodłączne już dziedzictwo. Ze Śląskiem i Polską
dzieliła nasza szkoła czasy świetności, wojny, potem ucisku i represji. Rysy charakterystyczne dla
historii naszego kraju pojawiają się w historii naszej szkoły. Prężny rozwój przerwany przez tępą
agresję, represje ze strony „władzy”, próba wymazania tradycji. Odebrano nam nasz budynek,
próbowano odebrać również nazwę. To ostatnie się nie udało (poza kilkoma laty). Można bowiem
decyzjami administracyjnymi zmienić siedzibę ośrodka, trudniej jednak wymazać lata tradycji. Żywa,
trwa ona w tysiącach ludzi: uczniów, absolwentów i pracowników Śląskich, którzy po cichu noszą ją
w sobie dnia powszedniego. Dzisiaj jednak, w święto naszej szkoły, należy jej dziedzictwo uczcić
głośno i uroczyście, poczuć się zeń dumnym silniej niż na co dzień. Świętujmy więc 85 lat istnienia
Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych hucznie i rozkoszujmy się ich niepowtarzalną
atmosferą!
Szymon Paprocki, 4i
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