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- Kiedy człowiek przestaje być
dzieckiem?
- Kiedy zima przestaje go cieszyć,
a zaczyna denerwować

Zima jest piękna! Pod warunkiem, że
widzę ją przez okno, leżąc pod ciepłą
kołdrą z kubkiem herbaty i świadomością, że nigdzie nie muszę wychodzić

Zima jest wtedy, kiedy o godzinie 16 nie
wiemy co powiedzieć „Dzień dobry” czy
„Dobry wieczór”
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Od Redakcji
Drodzy czytelnicy!
Za nami już pierwszy semestr. Mamy nadzieję, że wszyscy jesteście zadowoleni i z nową
energią zabieracie się za naukę w drugim semestrze. W tym numerze zrobiliśmy dla Was
przegląd wszystkich ciekawych wydarzeń w naszej szkole w minionym półroczu. Oprócz tego
mamy dla Was ciekawy artykuł o tym jak walczyć ze stresem, dwie recenzje oraz na deser
wywiad z absolwentem Śl.TZN, który uczęszczał do naszej szkoły w latach 1963 do 1968. To
by było na tyle, my się zabieramy za tworzenie kolejnego numeru, a Wam życzymy miłego
czytania. :)
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•04.11.16• W związku ze zbliżającym się Dniem Niepodległości odbył się szkolny konkurs
recytatorski "Kiedy myślę ojczyzna..." o tematyce patriotycznej. Wyróżnieni zostali uczniowie: 1 miejsce - Daria Jagła 2 miejsce - Patryk Cieplak 3 miejsce - Ewa Mazur i Paweł Mrozik.
•07.11.16• Odbyły się wybory do samorządu szkolnego. Po zapoznaniu się z programami
kandydatów, uczniowie wybrali nowego przewodniczącego- Macieja Zdolskiego z klasy 3a.
•10.11.16• Tego dnia odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości przygotowana przez klasy 1b i 2b pod czujnym okiem pań: Agnieszki Dworak i Sylwii MożyłowskiejZając. Zachwycił nas kwartet wokalny, który wykonał "Rotę" M. Konopnickiej.
•22.11.16• Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji "Honorowego krwiodawstwa", oddając krew w ambulansie stojącym przed budynkiem. Tego dnia oddano ponad 16 litrów
krwi!
•25.11.16• Szkolne Koło Wolontariatu zaangażowało się w akcję w Dniu Pluszowego Misia,
zbierając pluszaki dla fundacji "Mam marzenie".
•29.11.16• "Seksmisja trwa" to tytuł wykładu o branży IT, którym zaciekawił nas programista Daniel Opic. Wyłoniono trzech zwycięzców w konkursie "Rzuć palenie", którzy dobitnie
plakatem, rzeźbą bądź prezentacją multimedialną przekazali o szkodliwości palenia. Oto i
oni: Weronika Kopiec, Bartłomiej Cichy, Dawid Jaromin.
•6.12.16• Nikomu chyba nie trzeba mówić, kogo wspominamy tego dnia. O naszej szkole
święty Mikołaj również nie zapomniał i odwiedził wszystkie klasy, częstując słodkościami.
•21.12.16• Ten dzień był zdecydowanie "na sportowo". Aż 140 uczniów wzięło udział w rekreacyjnej wycieczce na lodowisko do spodka.
•23.12.16• Jasełka pod kierunkiem księdza Tomasza Kusza przygotowali w nowoczesnym
stylu uczniowie naszej szkoły.
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Van Gogh Alive - tętniący życiem, kolorowy świat
holenderskiego mistrza
870 obrazów, 150 akwareli, ponad 1000
rysunków i 133 szkiców listowych- tak
w liczbach przedstawia się dorobek jednego z
najsłynniejszych malarzy holenderskich, Vincenta van Gogha, czołowego przedstawiciela
postimpresjonizmu. Niedoceniany za życia
(sprzedał tylko jeden obraz- Czerwone winnice
w Arles), dziś jest jednym z bardziej cenionych
artystów, którego dzieła sprzedawane są za niebotyczne kwoty (Portret doktora Gacheta wyceniono na 82,5 mln dolarów). Tego wszystkiego można dowiedzieć się
z niezwykłej wystawy, znajdującej się obecnie
w Krakowie.
Wystawa Van Gogh Alive pozwala
przyjrzeć się najważniejszym dziełom holenderskiego mistrza. Obrazy wyświetlane za pomocą technologii Sensory4, która sprawia, że
aż tętnią życiem. Wyświetlane są na ścianach
wewnątrz budynku Starego Dworca
w Krakowie. Pomysł odwiedzenia jej narodził
się zupełnie przypadkiem- zainteresowała mnie
reklama wyświetlana w Internecie. Pomimo
drogiego biletu (ulgowy 25 zł), zdołałam namówić grupę znajomych na wycieczkę do Krakowa. Muszę przyznać, że było warto. Wybór
miejsca, muzyka i przede wszystkim ogrom
dzieł stworzyły niepowtarzalny klimat, sprzyjający zapoznaniu się z tym niezwykłym artystą.
Na obejrzenie wystawy jest wyznaczone
około godziny. Zwiedza się bez przewodnika,
interaktywne tablice informują o wszystkich
niezbędnych rzeczach, w każdym momencie
można wrócić do poprzedniej sali czy zatrzymać się gdzieś na dłużej. Pierwszą rzeczą jaka
uderzyła mnie po wejściu na wystawę była
ciemność- jedynymi źródłami światła są tam
projekcje obrazów i listów van Gogha.

prac oraz obejrzymy naturalnej wielkości rekonstrukcję obrazu Pokój van Gogha w A rles.
Do następnego pomieszczenia prowadzi długi
korytarz stworzony z wyświetlanych po obu
stronach obrazów (uważam, że to jedna z najlepszych instalacji w tym miejscu). Znajdują
się w nim martwe natury wyświetlone nie tylko
na wysokich ścianach, ale również na podłodze, co czyni ten pokój najbardziej atrakcyjnym dla dzieci. W następnej sali spędziłam najwięcej czasu. Na czas wystawy zostawiono w
niej stare dworcowe ławeczki, na których można było usiąść i w skupieniu podziwiać chronologicznie poukładane pejzaże oraz najsłynniejsze cytaty Vincenta van Gogha. Kolejnym ciekawym elementem tej wystawy była możliwość uczestniczenia w lekcji rysunku. Wreszcie, dociera się do ostatniego pomieszczenia.
Nie zobaczymy tam żadnego obrazu, zewsząd
otaczają nas listy i szkice, które van Gogh wysyłał do swojego brata przez całe życie.
Podsumowując, uważam, że takich wystaw powinno być więcej- dają one możliwość,
by dokładnie przyjrzeć się słynnym na cały
świat dziełom. Oczywiście zobaczenie oryginału również jest wspaniałym przeżyciem, ale
muzealny tłum, gruba szyba i często niewielka
powierzchnia obrazu uniemożliwiają zrozumienie pełnego przekazu artysty, natomiast połączenie technologii ze sztuką daje wspaniałą
okazję do zobaczenia każdego detalu w najlepszej jakości. Wystawę Van Gogh Alive będzie
można odwiedzić w Krakowie do 15 stycznia
2017r. Myślę, że warto przeznaczyć wolny
weekend na odwiedzenie jej, obojętnie czy jest
się fanem postimpresjonizmu czy nie.
Emilia Kaczmarek 1c

W pierwszej sali zapoznamy się z jego
życiorysem, ciekawostkami dotyczącymi jego
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Pora na ujarzmienie potwora
Czyli jak radzić sobie z lękami i stresem.
Najlepiej zacząć od tego czym są lęki oraz co tak
naprawdę powoduje ich pojawianie się w naszym
organizmie. Otóż są to naturalne reakcje organizmu,
nieodłączny element naszego życia. Same w sobie
nie są niczym złym. Pozwoliły naszemu gatunkowi
przetrwać. W sytuacjach wyjątkowych ratują nam
życie, w razie zagrożenia mobilizują do walki lub
ucieczki, lecz gdy występują w nadmiarze mogą być
szkodliwe i mogą powodować negatywne skutki takie jak: rozkojarzenie, bezsenność, popadanie w nałogi, nerwica, a w gorszych przypadkach depresja, a
nawet myśli samobójcze.
Z tej definicji wynika, że lęk jest synonimem strachu
i pewnie tak teraz myślicie. Też tak uważałam, ale to
nic bardziej mylnego. Lęk i strach są jak rajstopy i
rajtuzy, niby to samo, a jednak się różnią*. Czym
dokładnie? A zatem strach objawia się gdy boimy
się konkretnej rzeczy np. wielkiego włochatego pająka, który wyskoczył nie wiadomo skąd, czy podejrzanego mężczyzny idącego za nami w ciemnej ulicy. Czyli strach spowodowany jest przez zewnętrzny
impuls i znika wraz ze zniknięciem obiektu strachu.
Natomiast lęk bierze się z wewnątrz. Jest stanem
wzmożonej czujności, kiedy to "skanujemy" nasze
najbliższe otoczenie w poszukiwaniu wroga lub zagrożenia, które w rzeczywistości znajduje się tylko
w naszej głowie. Niestety jest długotrwały i przeżywamy go znacznie częściej, niż zdajemy sobie z tego
sprawę. Każdy z nas odczuwa jakiś lęk, niektóre nawet są nazwane fobiami np. abemarofobia - lęk
przed przegapieniem przystanku, pentheraphobia strach przed teściową, czy tafefobia - lęk przed obudzeniem się w trumnie po swojej śmierci, do tego
stopnia, że niektórzy każą pochować się z telefonem
komórkowym. Dlatego sam mechanizm radzenia
sobie z własnymi lękami może być przydatny.
Cztery kroki do pozbycia się lęku.
Po pierwsze i chyba najważniejsze należy zaakceptować to, że się boimy. Zamiast walczyć z lękiem trzeba potraktować go jako komunikat o tym, że nasze
poczucie bezpieczeństwa zostało zachwiane. Michał
Pasterski – autor książki "Insight. Droga do mental-

nej dojrzałości" twierdzi, że już sama akceptacja,
daje nam ulgę.
Po drugie powinniśmy się skonfrontować z lękiem.
Nie chodzi od razu o wyzywanie go na pojedynek i
rzucanie się na niego z gołymi rękami, bo w przypadku jeżeli nie wiemy czego naprawdę dotyczy,
jest to porywanie się z motyką na słońce. Jest to
oczywiście przenośnia, żeby ktoś nie pomyślał, że
lęk można pokonać uderzając w niego dobrze wymierzonym prawym sierpowym, jeśli w ogóle wiemy gdzie mierzyć. W bezpośrednim starciu z lękiem pomocne jest nadanie mu kształtu np. w postaci ciężkiego kamienia, albo kajdanek. Następnie
należy zastanowić się co zrobić by się od niego
uwolnić, aby zniknął. Możemy wejść w rolę śledczego albo dziennikarza i zadać kilka pytań m. in.
Po co tu jesteś? O co ci chodzi? To pozwoli przyjrzeć się lękowi z innej perspektywy , dowiedzieć
się czegoś o nim, a przez to oswoić.
Po trzecie pomaga obejrzenie naszego lęku w lustrze społecznym. Czy u innych też wywołuje tak
dużą obawę? Jak inni poradzili sobie z tym lękiem?
To świetnie działa w grupach wsparcia, gdzie ludzie opowiadają sobie nawzajem o różnych przeżytych przez siebie traumach. Michał Pasterski mówi , że wspólne doświadczenie daje siłę, by nad
lękiem zapanować. Nie tylko dlatego, że widzimy,
że nie jesteśmy w podobnej sytuacji sami, ale też
dlatego, że inni ludzie podsuwają nam nowe rozwiązania.
Po czwarte i chyba najprostsze rozwiązanie, jest
działanie na skróty czyli poprzez mięśnie. Mianowicie gdy odczuwamy lęk, nasze ciało się napina,
jeżeli odwrócimy ten proces i rozluźnimy ciało na
przykład przez uprawianie sportu czy trening relaksacyjny, albo medytacja podziała to rozluźniająco
równocześnie na nasz umysł.
Stresie idź precz!
Ponieważ stres dotyczy większość ludzi, w dużej
mierze również uczniów szkół zaczynając od podstawówki, kończąc na studiach, a i tak się z nim nie
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rozstajemy, bo towarzyszy nam zarówno w pracy,
jak i w życiu prywatnym przez całe nasze życie.
Ale jest dobra wiadomość, jako że stres to nasza
reakcja na bodziec zewnętrzny, która wymaga od
nas podjęcia jakiś działań, jesteśmy w stanie go
kontrolować. Jak to? Ponieważ to nasza własna
reakcja i w dużej mierze zależy od nas. Bodziec
pozostaje od nas niezależny, ale o tym w jaki sposób będziemy na niego reagować decydujemy my.
Poniżej przedstawiam kilka sposobów na stres:
UŚMIECHAJ SIĘ CZĘŚCIEJ ;)

Śmiech uwalnia ciało od napięć rozluźniając cały
organizm. Nikt, ale to nikt nie jest w stanie szczerze się śmiać i jednocześnie odczuwać stres. Nawet
sztuczny uśmiech powoduje uwalnianie się hormonów odpowiedzialnych za dobre samopoczucie,
dlatego śmiej się jak najczęściej!
ZNAJDŹ I ZLIKWIDUJ
Poświęć 10 minut na zastanowienie się, co najbardziej Cię stresuje w ciągu dnia. Wypisz wszystko,
co Ci przychodzi do głowy. Mogą być to ludzie,
czynności, przedmioty, itp. Cokolwiek, co wywołuje w Tobie stres. Teraz, patrząc na każdy stresor
z osobna, zastanów się, czy możesz go wyeliminować. Jeśli jest taka możliwość, wyrzuć go ze swojego życia natychmiast. Pomyśl też, jak możesz
zapobiegać niektórym sytuacjom.
"WEŹ TO NA KLATĘ"
Jeśli na liście wciąż zostały Ci jakieś elementy i są
to rzeczy, których nie możesz się pozbyć, zmień
swoje podejście. Przede wszystkim weź odpowiedzialność za Twój stres. To nie te rzeczy Cię stresują, ale Ty się nimi stresujesz! A to robi ogromną
różnicę.
MEDYTUJ
Medytacja i ćwiczenia relaksacyjne to zdecydowanie najlepszy sposób na to, aby w dłuższej perspektywie zmniejszyć poziom stresu w Twoim życiu do
minimum. Praktykowanie takich ćwiczeń trzy razy
w tygodniu sprawi, że po dwóch miesiącach będziesz już odporny na stres.
BĄDŹ "POGROMCĄ ZMARTWIEŃ"
Jest to metoda, która została opisana przez Briana
Tracy’ego w jego książce pt. „Maksimum Osią-
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gnięć”. Polega na tym, że najpierw na kartce opisujesz jak najbardziej jasno sytuację, która Cię martwi. Następnie masz za zadanie określić najgorszy
możliwy rezultat, najgorszy scenariusz przebiegu
tej stresującej sytuacji. Często już sam fakt zdefiniowania tego czarnego scenariuszu zmniejsza
zmartwienie. Trzeci krok to akceptacja tego najgorszego rezultatu. Zdecyduj się, że jeśli tak by się
stało, zaakceptujesz to. Ta akceptacja to najważniejszy krok! Ostatnie, co musisz zrobić, to podjęcie natychmiastowego działania, dzięki któremu
unikniesz tego najgorszego scenariusza. Zastanów
się, co dokładnie możesz zrobić, aby zminimalizować straty, i zrób to.
PORZĄDEK NIE TYLKO OD ŚWIĘTA
Bałagan zawsze potrafi zestresować. Nie wiemy,
co gdzie jest, szukamy dokumentów, gdy są nam
potrzebne natychmiast, gubimy najważniejsze rzeczy. Nawet jeśli akurat nic nie zgubiliśmy, sam widok bałaganu wywołuje chaos w głowie. Dlatego
dbaj o porządek.
NIE ZIEWAJ, DRZEMAJ!
Tak jak medytacja, regularne drzemki obniżają poziom kortyzolu w organizmie. Często stres wynika
ze zbyt małej ilości snu. Możesz ten sen nadrobić w
ciągu dnia, wystarczy nawet 15 minut.
RUCH TO ZDROWIE
Absolutna konieczność, jeśli często się stresujesz.
Ćwiczenia sprawią, że będziesz czuł się dużo, dużo
lepiej. Ruch powoduje wydzielanie się w mózgu
endorfin, hormonów szczęścia. Poza tym sprawia,
że jesteś zdrowy. A choroby też potrafią być wielkim źródłem stresu, warto więc im zapobiegać.
Jeżeli czytasz to i nie wierzysz, że jakakolwiek z
tych metod może pomóc w pozbyciu się stresu,
myślę, że powinieneś je wypróbować i ocenić sam.
Gwarantuję, że będziesz zadowolony. Ale w razie
czego reklamacji nie przyjmuję. Żartuję, nie będzie
Ci w ogóle potrzebna.
*-Dla tych którzy nie wiedzą rajstopy są cieńsze od rajtuz i są noszone wyłącznie przez kobiety, podczas gdy rajtuzy produkowane są
głównie dla dzieci, ale nie wyklucza się rajtuz dla osób dorosłych,
także mężczyzn.

Źródła: magazyn "Coaching" nr 6/2016
michalpasterski.pl
Autor: Roksana Zmorek kl. 1c
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Jednym z ostatnich wydarzeń kulturowych, w jakim uczestniczyła część uczniów naszej szkoły, było wyjście 14 grudnia br.
na Poranek edukacyjny z cyklu „Muzyka w muzyce” organizowany w Narodowej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia.
Uczniowie mieli okazję usłyszeć „Uwerturę koncertową Leonora III” L. van Beethovena, „Wariacje na temat rococo na
wiolonczelę i orkiestrę” P. Czajkowskiego oraz „Krzesanego”
W. Kilara. Samo hasło „muzyka w muzyce” – przewodnia myśl
tegorocznych koncertów symfonicznych zwraca uwagę na to,
że kompozytorzy czerpią inspirację dla swojej twórczości z
dzieł już istniejących. Czasami fragment jakiegoś utworu
przekształcają, dochodząc do zupełnie nowych i zaskakujących rezultatów. Zdarza się też, że utwór zostaje poddany
transkrypcji, czyli otrzymuje odmienną szatę brzmieniową,
przy zachowaniu dotychczasowej treści. Od dawien dawna
znane są i powszechnie praktykowane praktyki stylizacji czy
też parodii, przy pomocy których kompozytorzy wyrażają
swoją dezaprobatę, krytykę czy zachwyt, uznanie. Takie podejście do muzyki wymaga też od nas, odbiorców, świadomego słuchania, rozróżniania obydwu warstw muzyki – pierwowzoru i efektu kompozytorskich poczynań. Jestem przekonana, że udział w tym wydarzeniu był dla wielu z nas wspaniałą
przygodą. NOSPR to niewątpliwie niesamowite miejsce na
światowym poziomie. Akustyka jest niewyobrażalna, a doznania jakich mogliśmy doświadczyć podczas koncertu wprawiły
mnie (i żywię nadzieję, że nie tylko mnie), w szczery zachwyt i
wzruszenie.
Na początku orkiestra zagrała „Uwerturę Leonora III” z opery
„Fidelio”. Sama dwuaktowa opera z mówionymi dialogami
należała do nurtu tzw. Opery „ratunkowej” (terroru i ocalenia). Nurt ten zrodził się we Francji na przełomie XVII i XIX
wieku i był reakcją na to, co działo się za czasów terroru jakobinów: twórcy tych oper sprzeciwiali się ich nadużyciom,
uczyli człowieczeństwa i porządku moralnego. Akcja sceniczna rozgrywa się w aurze zagrożenia, opresji, z której bohaterom udawało się jednak wyjść w ostatnim momencie cało i to
na zasadzie deus ex machina (ocalenia, którego nikt się nie
spodziewa). Sama uwertura doskonale oddaje symfoniczną
formę przebiegu dzieła i dramatyzmu akcji scenicznej. Kompozytor mistrzowsko buduje napięcie, a entuzjastycznie podany w partii fletu temat główny uwertury potwierdza, że oto
nadszedł ratunek, można zakończyć opowieść w radosnym
tonie.

Z kolei „Wariacje na temat rococo” to świadectwo o nieschematycznym myśleniu kompozytora, wybierającego wariację
zamiast klasycznego, trzyczęściowego cyklu. Czajkowski napi-
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sał ten utwór kierując się zasadami estetycznymi i technicznymi, co znaczy, że są nimi wyrafinowany dźwięk, dystyngowana elegancja, równowaga formy, wypracowanie szczegółu
czy przejrzysty akompaniament. W kolejnych wariacjach myśl
muzyczna rozwijana jest przy zachowaniu więzi z formą wyjściową tematu. Czajkowski zastępuje melodię triolową figuracją czy doprowadza do dialogu solisty z orkiestrą. (w roli
solisty rewelacyjny wiolonczelista Krzysztof Michalski). Wariacja IV przynosi zmianę trybu z durowy na mollowy, a wraz
z nią aurę melancholii. W ostatniej wariacji dochodzi też do
rozluźnienia więzi z tematem i do spotęgowania wirtuozerii
w partii solowej, która prowadzona jest tu w trzydziestodwójkach i to w tempie allegro vivo, czyli bardzo szybko a
wręcz brawurowo.
Ostatnim utworem z jakim mieliśmy okazję się zapoznać był
„Krzesany”. Jest to jedna z najbardziej znanych kompozycji
W. Kilara, wykonana po raz pierwszy podczas jednego z koncertów festiwalu muzyki współczesnej Warszawska Jesień w
1974r. Były to lata, kiedy nawiązania do muzyki ludowej wydawały się zaszłością, a folklor źródłem już wyczerpanym,
czymś nie do pogodzenia z nurtem awangardowym w muzyce. W początkowej fazie dzieła autor silnie dysonansowym
brzmieniem oddaje w malowniczy sposób monumentalne
piękno tatrzańskiego krajobrazu. Zmieniające się barwy potężnych brzmień zdają się ukazywać skaliste szczyty o zmroku
jak i znów o poranku. Słychać pogłos snujący się pomiędzy
szczytami i pasterskie trombity używane na halach. Opracowanie ludowego materiału polega tu na m.in. stopniowym
narastaniu tempa i wolnemu brzmieniu, w kierunku coraz
większego zgiełku. Ów krajobraz brzmieniowy osiąga swoją
kulminację podczas „chóru” instrumentów dętych blaszanych, gdy muzyka przeobraża się w potężny i ogłuszający
klaster, miażdżący swym poruszającym brzmieniem ciągle
obecną i powtarzaną melodię góralską w smyczkach. Z całą
pewnością mogę stwierdzić, że uczestnictwo w tym "poranku
edukacyjnym" było cudownym przeżyciem. Orkiestra, z dyrygentem na czele, zafundowała nam niesamowite emocje i
pozwoliła przenieść się choć na chwilę do innego świata, w
którym mogliśmy bez końca zasłuchiwać się w grane utwory.
Jestem przekonana, że był to jeden z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych muzycznie koncertów w jakim miałam
okazję uczestniczyć. Żywię również głęboką nadzieję, że dane
będzie mi wraz z klasą częściej gościć w tego typu miejscach
na tak wyjątkowych i przepełnionych swoistą magią koncertach.
Agnieszka Tomalka 1c
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Dawno temu w Śląskich...
N: No to zaczynamy, pierwsze pytanie. W jakich
latach chodziłeś do Śląskich Technicznych i
gdzie się one wtedy mieściły?
D: Do Śląskich chodziłem od 1963 do 1968 roku.
Szkoła mieściła się przy ul. Krasińskiego, obecnie
jest tam wydział transportu i metalurgii Politechniki.
N: Na jakim kierunku się uczyłeś? Jakie jeszcze
były wtedy kierunki?
D: Uczęszczałem na wydział mechaniczny, specjalność obróbka skrawania, to była klasa 1a.
N: Z tego co pamiętam, mówiłeś kiedyś, że twój
wydział był najliczniejszy.
D: Tak, wydział mechaniczny był najliczniejszy.
Był jeszcze hutniczy także całkiem duży, elektryczny i chemiczny. Budynku Śląskie udzielały także
Technikum Geodezyjnemu.

wały się przez trzy lata, w czwartej i piątej klasie
były praktyki.
N: A teraz się przyznaj, którego przedmiotu nie
lubiłeś najbardziej.
D: Zdecydowanie chemii, a największym koszmarem była chemia organiczna.
N: Pamiętasz swojego ulubionego nauczyciela?

D: No pewnie. Moim ulubionym nauczycielem był
zastępca kierownika wydziału inż. Paweł Tuszyński, uczył mnie elektrotechniki z elektroniką. Bardzo go lubiliśmy, nie wiem czy był tego świadomy,
ale nadaliśmy mu pseudonim „Ponton”
N: Ponton? Dlaczego?
D: Był troszeczkę przy kości i czasami ratował nas
z różnych opresji.
N: A nauczyciel, za którym nie przepadałeś?

N: Jak dużo dziewczyn chodziło w tamtych latach do Śląskich?

D: Nauczyciel polskiego....potrafił postawić 5 niedostatecznych na jednej lekcji.

D: Nie pamiętam dokładnie, ale na wydziale mechanicznym było ich około 30. Chodziły głównie
do klasy c. Najwięcej dziewczyn było na wydziale
chemicznym, na hutniczym i elektrycznym było ich
niewiele.

N: Dlaczego nie masz zdjęć szkolnych?

N: Jak duża była twoja klasa?

D: Granatowy garnitur, niebieska koszula, a biała
na święto, granatowy, a na 1 maja czerwony krawat
oraz porządnie przyszyta tarcza do rękawa.

D: Liczba osób w klasie co roku się zmieniała. W
klasie 1 było nas 40, a w 5 już tylko 27.

D: W tamtych czasach nie było na to mody, z resztą, zrozum, sami faceci i zdjęcia...
N: Jak wyglądał wasz ubiór do szkoły?

N: Jakie miałeś przedmioty?

N: Jak ogółem wspominasz czasy w Śląskich
Technicznych.

D: Oczywiście matematykę i polski, które bardzo
lubiłem. Z języków obcych rosyjski i przez rok angielski, który miał być przez trzy lata, ale nauczyciele ciągle chorowali lub ich zmieniano....taki
pech.

D: Wspominam je bardzo dobrze, nauczyciele byli
fajni i zawsze miałem znajomych. Bardzo się cieszę, że chodziłem do tej szkoły, dzięki temu zdobyłem dobry zawód.

N: Na pewno były jeszcze jakieś przedmioty zawodowe.

D: Również dziękuję.

D: Mechanika, technologia metali, rysunek odręczny i techniczny, skrawanie, obrabiarki, części maszyn, BHP. Na warsztatach były zajęcia praktyczne takie jak: ślusarstwo, obsługa tokarek, frezarek,
strugarek i spawanie. Zajęcia na warsztatach odby-

N: Dziękuję za wywiad.

Wywiad z absolwentem Śl.TZN Witoldem Siodłakiem
przeprowadziła wnuczka -- Natalia Siodłak, uczennica
klasy 1c
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