CENTRUM EDUKACJI W ZABRZU - KALENDARIUM
najważniejsze wydarzenia z historii naszej szkoły
1933
8 września uroczyście poświęcono modernistyczny, monumentalny gmach policji
zaprojektowany przez architektów niemieckich na rogu obecnych ulic gen. de Gaulle’a i
1 Maja (dziś sąsiadujemy z Komendą Miejską Policji). Budowa trwała w sumie 3 lata.
Wymiary: 100 m (skrzydło południowe), 60 m (skrzydło wschodnie), 20 m (maksymalna
wysokość). Nasz budynek historyk DARIUSZ WALERJAŃSKI, znawca historii Zabrza,
zaliczył do „pereł międzywojennej architektury” (tzw. szlak zabrzańskiego modernizmu).
1939 - 1944
Pod tym adresem w okresie okupacji mieściła się siedziba gestapo i więzienie
(podziemia) – można o tym przeczytać w książce wspomnieniowej znajdującej się w
szkolnej bibliotece.
1945
Po wyzwoleniu Zabrza przez Armię Czerwoną (24 stycznia) początek historii naszej
szkoły: 14 października powstaje Górnicza Szkoła Zawodowa, 19 listopada uruchomiona
zostaje Szkoła Przemysłowo – Górnicza (pierwszy dyrektor: STANISŁAW KOCOT). W
sumie nazwa naszej placówki zmieniała się co najmniej 7 razy.
Warto tu wspomnieć z kronikarskiego obowiązku, że mieścił się u nas jeden z punktów
zbornych dla mieszkańców Górnego Śląska przewidzianych przez NKWD do deportacji
w głąb ZSRR (fotografia naszego budynku widnieje na tytułowej stronie książki
Zbigniewa Gołasza opisującej tragedię górnośląską 1945 roku).
1946
Pierwszy pełny rok szkolny jest trudny organizacyjnie i finansowo, niemniej powstają
różne instytucje: chór i kółko teatralne, drużyna harcerska i koło Związku Walki Młodych
(ZWM). Nowym dyrektorem zostaje p. EUGENIUSZ BALICZ (do 1947 roku). Pierwsi
nauczyciele: BLIJ, BŁASZCZYK, BURZYŃSKI, ĆWIKOWSKI, HIRSZ-JELEŃSKI,
KUNTZE, PODOBA, SOŃTA, SZCZAPAŃSKI, TEUCHMAN, ZDEB.
1947
Sporo się dzieje: utworzenie Gimnazjum Przemysłowo-Górniczego i internatu dla
młodzieży zamiejscowej, przekształcenie wydziału koksochemicznego w Liceum
Koksochemiczne, wreszcie przeniesienie szkoły do budynków przy ulicy Roosevelta 7.
Stanowisko dyrektora obejmuje HENRYK HIRSZ – JELEŃSKI. Powstaje Komitet
Rodzicielski, powołano też szkolne koło PPR. Na niwie sportowej odnotujmy I miejsce w
Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół Zawodowych.

1948
Kolejna zmiana: OSKAR DECHOW dyrektorem szkoły (tylko do 1949). Powstało
Liceum Przemysłu Węglowego, uruchomiono także szkolne warsztaty mechaniczne,
ruszyły nowe pracownie: chemiczna, fizyczna i geologiczna. Działalność rozpoczęło
szkolne koło ZMP, czyli Związku Młodzieży Polskiej.
1949
Rozpoczął działalność zespół taneczny (CECYLIA WYKROT). Wprowadzono nowe
programy nauczania, zatwierdzone przez Centralny Urząd Szkolnictwa Zawodowego
(CUSZ).
1950
Przekształcenie gimnazjum i liceum w Technikum Górnicze nr 1 (wydziały:
eksploatacja złóż, mechanika górnicza, elektrotechnika górnicza), powstanie komórki
Związku Nauczycielstwa Polskiego (przew.: mgr ANDRZEJ GEISLER). Ministerstwo
Górnictwa stało się nowym organem nadzorującym szkołę. Znak czasu: ruszyły kursy
Wieczorowej Szkoły Politycznej I i II stopnia.
Zaledwie przez kilka miesięcy sprawuje funkcję dyrektora mgr STANISŁAW
CHOLEWA – zastępuje go wkrótce WŁADYSŁAW DYREK (aż do 1958 roku).
Czerwiec: pierwszy egzamin dojrzałości (79 absolwentów).
1951
Nastąpiła przeprowadzka do gmachu przy ul. 1 Maja 12 – tak więc już 65 lat
funkcjonujemy bez przerwy w tym samym miejscu. W szkole działa orkiestra, która gra
m.in. na Barbórkach i pochodach pierwszomajowych.
1952
FRYDERYK NIEMIEC kieruje w ramach LOK (Liga Obrony Kraju) wojskowym
szkoleniem młodzieży. W tym roku szkołę ukończył znany w świecie biegacz JERZY
CHROMIK. W skład Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Technikum Górniczego
wchodzili: dyr. mgr WŁADYSŁAW DYREK, mgr WALERIAN BLIDY i STANISŁAW
SZCZEPAŃSKI.
Ciekawostka: w szkole pojawili się młodzi Koreańczycy (oczywiście z KRL-D).
1953
Internat przeniesiono na ul. Opolską, a jego nowym kierownikiem został STANISŁAW
SZCZEPAŃSKI. Z inicjatywy maturzystów powstało Koło Absolwentów z przew.
HUBERTEM MACIOŃCZYKIEM (dziś nie funkcjonuje). Szkoła bierze aktywny udział
w tradycyjnym wówczas pochodzie pierwszomajowym – wyróżniamy się górniczymi
odświętnymi mundurami. Dynamicznie rozwija się szkolny sport: w 5 sekcjach mamy aż
147 uczniów.

1954
Zdobyliśmy I miejsce w eliminacjach teatralno - chóralnych w Katowicach oraz
wyróżnienie na eliminacjach centralnych w Warszawie.
1955
Ważna data: I Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 10-lecia szkoły. Przyłączono do
nas Technikum Górnicze nr 2. W ramach 6-dniowego tygodnia nauki soboty
przeznaczono na zajęcia praktyczne.
Ciekawostka: I miejsce Koreańczyka LI-SAN-HY, naszego ucznia, na ogólnopolskich
zawodach strzeleckich szkół górniczych.
1956
Nastąpiła likwidacja wydziału elektrotechniki górniczej. Nowym prezesem ZNP w szkole
został mgr EDWARD PELC (do 1961 roku). Naukę w technikum przedłużono do 5 lat.
1957
W wyniku tzw. odwilży wprowadzono lekcje religii (tylko na rok). Rozpoczął się
remont internatu na ul. Opolskiej, poza tym uruchomiono stołówkę (działała kilkadziesiąt
lat, serwując bardzo smaczne i tanie obiady). Powstała tzw. Rada Internatów.
1958
Nowym dyrektorem został JAN KANDORA (do 1960 roku). Kultywujemy tradycje
górnicze, np. pasowanie na gwarka i tzw. skok przez skórę.
1959
Mamy powód do dumy: nasz absolwent EDWARD SZMIDT rekordzistą Polski,
czołowym sprinterem Europy i olimpijczykiem.
1960
Sporo się działo tego roku. Mgr EDWARD PELC został mianowany nowym
dyrektorem. Powstała kolejna publikacja nt. naszej szkoły, mianowicie praca dyplomowa
mgr MARIANA WOŹNIAKA „Technikum Górnicze w Zabrzu i jego absolwenci”.
Utworzono Samorząd Szkolny, którego pierwszym przewodniczącym został JANUSZ
CZABANKA.
1961
Znak czasu: powołanie Kółka Młodych Racjonalizatorów. Podczas wycieczki do
Warszawy odwiedziliśmy m.in. Grób Nieznanego Żołnierza.

1962
Oto najważniejsze wydarzenia w skrócie: II Zjazd Absolwentów, uruchomienie
Wydziału Zaocznego, przeniesienie praktyk uczniowskich do KWK „Zabrze”, powstanie
Szkolnego Koła PTTK i drużyny PCK (mgr JANINA JANKOWSKA). Mgr inż.
ZDZISŁAW SUROWIAK powołany na stanowisko dyrektora szkoły (funkcję piastował
do 1971 roku). Przy KWK Knurów powstał tzw. punkt nauczania (4 oddziały), następne
utworzono przy KWK Gliwice i KWK Sośnica.
1963
Wydarzeniem roku jest nagroda Ministra Kultury dla szkolnego zespołu teatralnego
prowadzonego przez JOANNĘ SMALCOWĄ. Wśród naszych nauczycieli znajdziemy
ludzi prowadzących podczas okupacji tajne nauczanie (mgr EDWARD PELC),
pracujących w Persji i Afryce (mgr BRONISŁAWA GRUSZCZYŃSKA), więzionych w
obozach koncentracyjnych (mgr TADEUSZ PODOBA i mgr WŁADYSŁAW DYREK).
1964
Znaczący sukces sportowy, czyli I miejsce na Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół
Średnich w Olsztynie. Nasze szkolne warsztaty wykonują różne urządzenia dla pobliskich
kopalni oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. KWK Sośnica przekazała 50 000 zł
na pomoce dydaktyczne. Powstały nowe, dobrze wyposażone gabinety przedmiotowe:
polonistyczny, matematyczny, historyczny, górniczy, przysposobienia obronnego,
ratownictwa górniczego i maszynoznawstwa.
1965
Z okazji 20-lecia szkoły (1945 – 1965) sporo się działo: odbył się III Zjazd
Absolwentów (połączony z uroczystym obiadem i programem rozrywkowym), nastąpił
przemarsz ulicami Zabrza, odsłonięto tablicę pamiątkową i zorganizowano górniczą sesję
naukową, wydano broszurę okolicznościową, a patronem szkoły został znany pisarz śląski
GUSTAW MORCINEK, ufundowano także sztandar szkolny (dziś mamy ich trzy).
Publikację jubileuszową opracowali: ANTONI GRZYBOWSKI, JERZY WYKROTA,
ZDZISŁAW SUROWIAK, JÓZEF ŚLIWA, PAWEŁ MAŃKA, BOGUSŁAW
SZARYCKI.
W ciągu minionych dwóch dekad ok. 1700 naszych wychowanków otrzymało dyplom
technika. W szkole było zatrudnionych 43 nauczycieli, w tym aż 41 z wyższym
wykształceniem (wówczas nie był to standard).
1966
Kolejny sukces sportowy: I miejsce na VI Ogólnopolskiej Spartakiadzie Szkół
Górniczych w Wałbrzychu. Nasza młodzież wzięła aktywny udział w pracach
społecznych na rzecz miasta.

1967
Powstała gazetka „Wolna Trybuna” (JERZY STEUER) – do dziś wydajemy szkolne
pismo (tytuły kilkakrotnie się zmieniały). MARIA HERMAN założyła Koło ZMS
(Związku Młodzieży Socjalistycznej) dla młodych nauczycieli. Szkoła ufundowała dla 7letniego MARKA HATKI z Domu Dziecka w Zabrzu – Pawłowie książeczkę
mieszkaniową PKO.
Zdobyliśmy III miejsce na Centralnym Przeglądzie Postaci Legendarnych i
Historycznych w Tychach. W mieście zajęliśmy I miejsce za wystawienie sceny „Wesele
śląskie” w ramach Zabrzańskiego Września.
1968
Nastąpiła kolejna modernizacja warsztatów szkolnych (obecnie własnych nie
posiadamy). Pojawiły się dwie duże wystawy historyczne dotyczące dziejów harcerstwa i
20-lecia PRL.
Kółka zainteresowań działające w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych: chór męski,
kółko teatralne oraz wokalne i akordeonowe (A. SCHINDLER), kółko gitarowe (J.
CHWALICZ) i plastyczne (K. JĘDRZEJEWSKA – NOWAK), fotograficzno-filmowe (Z.
SAWICKI) i recytatorskie, kółko historyczne (M. HERMAN) i matematyczne (B.
HARDYL), radiotechniczne (E. WARZECHA).
1969
W ramach akcji honorowego krwiodawstwa Szkolnego Koła PCK zebrano 8 litrów
krwi. Szkoła zawarła z Zabrzańskim Zjednoczeniem Przemysłu umowę dotyczącą
wyposażenia pracowni elektroniki i automatyki. Pojawiły się dwa nowe kółka
zainteresowań: historii szkoły i historii Zabrza. Zajęliśmy I miejsce w piłce ręcznej na
Spartakiadzie Górniczej.
Naszą szkołę ukończył JERZY MARKOWSKI, później znany polityk związany ze
Śląskiem, dr nauk technicznych, dyr. KWK Budryk, wiceminister, senator IV i V
kadencji, związany z SLD (był obecny na gali 70-lecia).
1970
Jak ten czas leci… kolejny jubileusz i publikacja broszury „25 lat Technikum
Górniczego im. Gustawa Morcinka w Zabrzu”. Ponadto zajęliśmy III miejsce na
Centralnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół Zawodowych Ministerstwa
Górnictwa i Energetyki (dziś podlegamy Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu). Z
kolei STEFAN PRZYSUCHA zakwalifikował się do wojewódzkiego etapu konkursu
recytatorskiego. Koło Historyków zorganizowało sesję popularnonaukową „Jubileusz
PRL” (mgr BRYGIDA GÓLSKA).
Powód do dumy: wśród olimpijczyków jest aż 4 naszych absolwentów – EDWARD
SZMIDT, ZBIGNIEW JAREMSKI, HENRYK PASIERB, MARIAN JAKUBIEC.
1971
Nowym dyrektorem został mgr DONAT JASIŃSKI (przez 20 lat).

1972
Aktywną działalność prowadzi szkolny zespół wokalny. W ramach licznych wycieczek
przedmiotowych odwiedzamy pobliskie kopalnie.
1973
Ważne wydarzenie, mianowicie powstanie pierwszej szkółki piłkarskiej.
1974
Działo się, działo w tym roku… Ministerstwo Górnictwa i Energetyki powołało Zespół
Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 1.
Satysfakcję przyniósł nam brązowy medal
nowopowstałego Gwarka Zabrze na VIII Igrzyskach Młodzieży Szkolnej MGiE. Powstał
pierwszy tom Kroniki Szkolnej (wszystkie przechowuje nasza biblioteka).
1975
Gwarek Zabrze został oficjalnie przyjęty do struktur PZPN. Pierwsze zgrupowanie
drużyny odbyło się w Szczyrku. Otwarto także Izbę Pamięci Narodowej (dziś już nie
istnieje). Wzięliśmy udział w IX Festiwalu Zespołów Artystycznych Szkół Górniczych.
Udany występ zaliczył szkolny kabaret „Zielono mi w głowie.”
Dwaj nasi uczniowie, mianowicie RYSZARD SOCHALSKI i ANDRZEJ ZDUNEK,
rozpoczęli żmudną pracę nad ozdobieniem auli na IV piętrze: 8 czarnobiałych grafik w
formie malarstwa naściennego (mural, freski) prezentuje pracę górników i panoramiczny
kolaż górnośląskiego krajobrazu (prace trwały aż do 1980 roku – dziś szkoła stara się
zdobyć fundusze na renowację tego unikalnego dzieła).
1976
Reprezentacja naszej szkoły zdobyła I miejsce na III Olimpiadzie Wiedzy Górniczej.
Gwarek w ramach Turnieju Rex Rotary Cup-76 (juniorzy) rozegrał w Birkerod k.
Kopenhagi kilka meczów, zdobywając zaszczytne II miejsce (na 16 zespołów).
1977
Zdobyliśmy II miejsce w konkursie na najbardziej usportowioną szkołę w Zabrzu.
Wzięliśmy też udział w II Sejmiku Przodowników Nauki i Pracy. Poza tym w kontekście
VI Zjazdu ZHP założyliśmy Młodzieżowy Krąg Instruktorski (dziś harcerzy u nas nie
ma).
Kółko fotograficzne energicznie prowadził inż. ANDRZEJ ZIELIŃSKI. Wycieczka do
fortów Srebrnej Góry (obecnie woj. dolnośląskie) zakończyła się ciekawą grą terenową.
1978
Gwarek Zabrze awansował do ligi centralnej juniorów – nagrodą był 20-dniowy pobyt
na obozie sportowym w Bułgarii. Mamy również I miejsce na Igrzyskach Młodzieży
Górniczej w Rybniku. W tym roku szkołę ukończył KRYSTIAN PERA, obecnie znany
naukowiec, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

DANUTA BACZYŃSKA prowadziła energicznie szczep harcerski. Rozpoczęło
działalność Koło Miłośników Twórczości Gustawa Morcinka (mgr BARBARA MIKA).
Powstała gazetka kółka chemicznego „Alchemik” (dziś nie istnieje). Spośród rozmaitych
imprez wyróżnić należy Zlot Miłośników Przyrody i Olimpiadę Wiedzy o Polsce i
Świecie Współczesnym. Szkolne Koło PTTK: ok. 400 odznak turystycznych Irekord w
Zabrzu) i stworzenie osobnej kroniki (z piękną, rzeźbioną w drewnie okładką).
Mgr PAWEŁ KRZYWY rozpoczął wieloletnią pracę w naszej szkole – jako nauczyciel,
następnie wicedyrektor, a także wych. klas sportowych, dyr. drużyny, członek zarządu
Gwarka i skarbnik klubowy.
1979
Nasz Gwarek został wicemistrzem Śląska juniorów. Powstało Policealne Studium
Zawodowe (PSZ). Turystyka nadal jest mocnym punktem szkoły – Szkolne Koło PTTK
zdobyło II miejsce w Ogólnopolskim Rajdzie Krajoznawczym „Szlakami architektury na
Śląsku”. Uruchomiono kiosk spożywczy.
Imprezy i akcje: ogólnoszkolny konkurs nt. historii LWP, niełatwa Olimpiada Wiedzy
Technicznej, Dzień Kultury Rosyjskiej (tzw. Wieczór przy samowarze – dziś rzecz jasna
nie funkcjonuje), zimowa akcja dokarmiania ptaków.
1980
Przełom polityczny wpłynął wyraźnie na funkcjonowanie naszej placówki - powstała
nauczycielska „Solidarność” (mgr MARIA SZWEDZIŃSKA). Założono także
Spółdzielnię Uczniowską pod patronatem WSS Społem w Zabrzu. Szkoła nawiązała
współpracę z zabrzańską jednostką wojskową (dziś już jej nie ma). Prężnie działa Klub
Ochrony Przyrody.
Rośnie aktywność młodzieży: braliśmy udział w Ogólnopolskim Biwaku Młodzieży, w
XII Festiwalu Zespołów Artystycznych i w Młodzieżowych Igrzyskach Szkół
Górniczych.
1981
Trwa tzw. festiwal wolności: nastąpiły zmiany w programach nauczania j. polskiego i
historii (usuwanie „białych plam”). Kolejny sukces sportowy: zdobyliśmy I miejsce w
woj. katowickim i VI w Polsce we współzawodnictwie na najbardziej usportowioną
szkołę. Nie zapominamy o działalności artystycznej, czego dowodem jest nagroda
specjalna dla szkolnego kabaretu na XIII Konfrontacjach Kabaretowych „Tychy’81” (mgr
KRYSTYNA HRYSZKIEWICZ).
1982
Byliśmy na „ideologicznym” spotkaniu z sędzią Sądu Rejonowego w Zabrzu (prelekcja
nt. „Prawo karne w okresie stanu wojennego”). Wzięliśmy udział w prestiżowej
harcerskiej akcji „Frombork’82”, warto też odnotować pierwsze miejsce szkolnej
drużyny PCK w zawodach w Zabrzu (IV w woj. katowickim).

1983
JOACHIM KLEMENZ jako reprezentant juniorów w piłce nożnej odwiedził Meksyk
(Mistrzostwa Świata !). Gościliśmy delegację z NRD-owskiego wówczas Sangerhausen,
czyli „miasta róż” (do dziś miasto partnerskie Zabrza). Z kronikarskiego obowiązku
odnotujmy generalny remont internatu przy ul. Opolskiej i powstanie kawiarenki.
Sport: III miejsce w Ogólnopolskich Sztafetowych Biegach Przełajowych (Toruń) i II
miejsce w Strefowych Sztafetowych Biegach Przełajowych (Wrocław).
1984
Dynamicznie rozwija się Spółdzielnia Uczniowska „Gwarek”. Kółko teatralne pod
wodzą polonistki mgr DARII GORAWSKIEJ wystawiło z powodzeniem III cz.
„Dziadów”. Nasz Gwarek Zabrze w Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Belgii
zdobył II miejsce (przegrał z Hiszpanami po dogrywce).
1985
Ruszył szkolny radiowęzeł, zatem funkcjonuje już okrągłe 30 lat – obecnie posiada
nowoczesny sprzęt. Dwa łyki statystyki: Spółdzielnia „Gwarek” to aż 209 członków i
obroty roczne rzędu 1,3 mln zł (dzisiaj mamy sklepik-barek „Kołodziej” na parterze),
SKS to 6 sekcji sportowych, w świetlicy rekreacyjnej działało 13 zespołów artystycznych,
z kolei szkolny szczep harcerski liczył 76 członków skupionych w 3 drużynach.
1986
Szkolny Hufiec Pracy – ok. 4000 przepracowanych roboczogodzin (dziś już nie istnieje,
chociaż ma u nas siedzibę Młodzieżowe Biuro Pracy). Szkoła zorganizowała udaną
wycieczkę do Leska (Bieszczady).
1987
W ramach kółka teatralnego powstała niebanalna inscenizacja „Odysei” Homera (mgr
ALEKSANDRA BEHRENDT i mgr DARIA GORAWSKA). W „Dzienniku Zachodnim”
pojawił się obszerny tekst zatytułowany „Gwarek Zabrze mistrzem”.
1988
Powołano Państwową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów
eksternistycznych (funkcjonowała 14 lat). Mgr EWA ZELBA założyła pionierskie kółko
komputerowe. Powodzeniem cieszyła się wystawa prac naszych uczniów w Ośrodku
Sztuk Plastycznych „Pastel”. Szkolną Olimpiadę Wiedzy Górniczej zorganizował mgr
WITOLD SKRZECZYŃSKI, dyrektor naszej szkoły wieczorowej ( już nieżyjący). W
sezonie 1987/88 nasz Gwarek zdobył wicemistrzostwo Polski juniorów. Odbyła się
wycieczka edukacyjna do Krakowa.

1989
Przełomowy politycznie rok 1989 przynosi ważne zmiany organizacyjne. Szkoła
zrezygnowała z oficjalnych apeli i akademii. Nowa nazwa naszej placówki brzmi Zespół
Szkół Zawodowych (ZSZ) nr 1. To również nowy statut, logo i struktura organizacyjna.
Powstały nowe kółka zainteresowań: plastyka w drewnie (mgr R. NAWRAT),
rękodzielnictwo (J. RADOCHA), sanitarne (mgr E. SZNURA). Nie zapominamy o
turystyce górskiej – wycieczka do Szczyrku to strzał w dziesiątkę.
Mamy też piękny sukces sportowy, czyli I miejsce Gwarka Zabrze w
Międzynarodowym Turnieju Piłkarskim w Berlinie Zachodnim (3:1 w meczu finałowym).
Naszą szkołę ukończył KRZYSZTOF RUMIN (wych. mgr ANNA MAJZNER) –
obecnie znany zabrzański plastyk, szef pobliskiego klubu „Pastel”, nauczyciel Liceum
Sztuk Plastycznych (Kończyce), wielokrotnie nagradzany (m.in. Brązowy Krzyż
Zasługi), uczestnik wielu wystaw krajowych i zagranicznych (m.in. RFN, Francja,
Szwajcaria, Argentyna).
1990
W ZSZ nr 1 działają zgodnie dwa związki zawodowe: „Solidarność” (przew.: mgr
MARIA SZWEDZIŃSKA, obecnie mgr KRZYSZTOF KURCZYNA) i ZNP (przew.:
mgr HENRYK RATAJCZAK). Wprowadzono lekcje religii do szkoły, a symbolem nowej
epoki staje się oficjalna rocznicowa wzmianka o Katyniu (1940-1990) w Kronice Szkoły.
Otrzymujemy wyróżnienia i nagrody podczas Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów
Artystycznych. W dniach 11 – 19 grudnia odwiedzają nas Francuzi z Liceum im. Anny
Frank w Jarny (31 osób) – pomaga w tym przedsięwzięciu mgr ANNA FODER. Funkcję
wicedyrektora szkoły obejmuje mgr MARIAN RYNDAK (matematyk, absolwent UJ).
1991
Uroczyście pożegnaliśmy dyr. DONATA JASIŃSKIEGO odchodzącego na emeryturę.
Po rozstrzygnięciu konkursu 9 czerwca (w obecności komisji konkursowej) nowym
dyrektorem został mgr ANTONI ZAWISZA (do 1997 roku), który rozpoczął energiczne
starania o budowę niezbędnej dla nas hali sportowej. Powstały nowe kierunki w ramach
Policealnego Studium Zawodowego, czyli informatyka i ekonomia. Stanowisko
kierownika internatu objął mgr MIECZYSŁAW STOCKI.
W kwietniu w ramach rewizyty odwiedziliśmy Francję. Wycieczka maturzystów do
Częstochowy (Jasna Góra) zapoczątkowała wieloletnią tradycję takich wyjazdów.
Polonista KRZYSZTOF KURCZYNA rozpoczął tworzenie od podstaw Szkolnej
Videoteki (obecnie Filmoteki) Humanistycznej – dziś jej zbiory należą do największych
w regionie (oprócz uczniów najwięcej filmów podarował kol. ZBIGNIEW PLEWAKO).
1992
Od 1 września stanowisko dyrektora zaczął piastować mgr ANTONI ZAWISZA. W
roku szkolnym 1992/93 mieliśmy aż 43 klasy dzienne i 14 wieczorowych – dla
porównania dziś mamy zaledwie 22 oddziały (rok 2015). Wprowadzono j. angielski do
programu nauczania. 14 października tradycyjnie obchodziliśmy Dzień Nauczyciela
(obecnie Dzień Edukacji Narodowej): wśród wyróżnionych nauczyciele znaleźli się mgr
MIROSŁAWA PASKO, mgr WALERIA PIELA, mgr inż. DOROTA WASILEWSKA,
mgr ZBIGNIEW CYGANOWICZ i mgr ZBIGNIEW OCIEPKA. Z kolei w ramach

obchodów tradycyjnej Barbórki nagrodzono mgr WITOLDA SKRZECZYŃSKIEGO
(dyr. technikum wieczorowego), dr inż. EDMUNDA ZASTAWNEGO, mgr ROMANA
BIELECKIEGO oraz mgr GABRIELĘ PALMOWSKĄ. W związku z przejściem na
emeryturę nagrodę pieniężną i rzeczową za wieloletnią pracę otrzymała p. ZDZISŁAWA
JAKUBOWSKA (pracownik obsługi). W księgowości pracują p. MARIA SYCHTA i p.
BARBARA WOJCZYK, natomiast zbiory szkolnej biblioteki kataloguje i powiększa mgr
BARBARA GORYCKA. W grudniu szkolną wigilię zaszczycił obecnością ks. proboszcz
G. KOWOLIK.
6-dniową atrakcyjną wycieczkę do Paryża w ramach PTTK przygotowały romanistka
mgr ANNA FODER (pilot) i mgr EWA ZELBA (opiekun). Powstała funkcjonująca do
dziś Rada Szkoły (4 rodziców, 4 nauczycieli i 4 uczniów) – przew. został mgr inż.
EUGENIUSZ POSTOLSKI Nawiązaliśmy owocną współpracę ze Stowarzyszeniem
Krakowski Klub Fantastyki (SKKF – MAREK ŚWITNIEWSKI i JACEK
KWAŚNIEWSKI). Rozpoczęła się stopniowa komputeryzacja szkoły (dyrekcja,
sekretariat, księgowość, biblioteka, 2 pracownie komputerowe). Nasz budynek został
podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej.
1993
Otworzyliśmy Liceum Ekonomiczne nr 2 i Technikum Ochrony Środowiska. Decyzją
Kuratorium Oświaty w Katowicach powołano także Technikum Górniczo-Elektroniczne,
w ramach którego pojawiły się takie specjalności jak podziemna eksploatacja złóż,
automatyka górnicza, systemy komputerowe, elektrotechnika przemysłowa, automatyka
przemysłowa i energoelektronika. Pożegnaliśmy przew. Komitetu Rodzicielskiego p.
HERBERTA GÓRECKO. W Dniu Edukacji Narodowej nagrody otrzymali: mgr
KRYSTYNA SZPYRKA, mgr EUGENIA SZOŁTYSEK, mgr TADEUSZ OZIMINA,
mgr PAWEŁ KRZYWY, mgr MIECZYSŁAW STOCKI. Funkcję kier. zajęć
praktycznych sprawował mgr ZBIGNIEW OCIEPKA (nagrodzony z okazji Barbórki), a
wśród nauczycieli zawodu wymieńmy z kronikarskiego obowiązku mgr STANISŁAWA
CYGANOWICZA (kier. warsztatów), mgr HENRYKA JANECKIEGO, mgr
STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO oraz inż. RAFAŁA NAWRATA.
Ruszyła modernizacja warsztatów szkolnych(diagnostyka samochodowa, ślusarstwo i
skrawanie, obróbka cieplna). 26 kwietnia odbył się jednodniowy strajk czynny
organizowany prze ZNP i Solidarność (postulaty: dofinansowanie oświaty i oczekiwana
od dawna podwyżka płac nauczycielskich). Matura’93: 234 uczniów klas maturalnych,
161 maturzystów (143 uzyskało świadectwo dojrzałości).
To rok niezwykle „usportowiony”: BOGDAN TURZA (V górnicza) mistrzem Polski
w biegu na 5 km, MAREK JĘDRYŚ (IV aut.) mistrzem Polski juniorów w szpadzie (8
miejsce w Pucharze Świata), ANDRZEJ WIECZOREK (V aut.) mistrzem Polski juniorów
w zapasach w stylu wolnym, GRZEGORZ PORĘBA (V aut.) mistrzem Śląska w chodzie,
nasz Gwarek wicemistrzem Polski juniorów, JOANNA SULEWSKA mistrzynią Polski w
ratownictwie wodnym.
1994
Zasłużoną Nagrodę Kuratora otrzymał dyrektor ANTONI ZAWISZA. Efektem
końcowym frontalnej wizytacji szkoły była ocena wyróżniająca (mgr TERESA ŚLIWA).
Powstała gazetka szkolna „WC Magazyn”. Pedagogiem szkolnym został mgr TADEUSZ
OZIMINA. W dniach 20 - 27 marca odbyła się szkolna wycieczka do Londynu
(opiekunowie: mgr W. GORDZIEWICZ, mgr E. LITWINOWICZ, mgr B. MIKA, mgr M.

SZWEDZIŃSKA, mgr M. ZASTAWNA). Ważna data to 23 maja – zgodę na budowę hali
sportowej wyraziła Rada Miejska Zabrza (realizacja w latach 1994-1997). Dotychczas
nasza młodzież odbywała zajęcia w obiekcie MOSiR na ul. Matejki. Mgr DANUTA
BACZYŃSKA zorganizowała wycieczkę edukacyjną do Warszawy celem zwiedzenia
Sejmu i Senatu RP oraz przy okazji Łazienek i Starówki.
Ponowne sukcesy odniosła JOANNA SULEWSKA w ratownictwie wodnym (I miejsce
na Mistrzostwach Śląska, II w Mistrzostwach Polski i V w Mistrzostwach Europy). Z
kolei MAREK JĘDRYŚ zajął I miejsce w szpadzie w Mistrzostwach Polski i I miejsce w
Pucharze Świata. SKS Gwarek został wicemistrzem Polski juniorów w piłce nożnej.
Absolwentem naszego Technikum Górniczego został TOMASZ TOBOLEWSKI –
obecnie sławny plastyk (grafika), dr sztuki, nauczyciel licealny i wykładowca akademicki
(Cieszyn i Ostrava), laureat wielu prestiżowych nagród międzynarodowych, uczestnik
wystaw m.in. w RFN, Francji, Szwecji, Chorwacji czy Chinach).
1995
Naukę rozpoczęło 1126 uczniów w 41 oddziałach dziennych i 325 słuchaczy w 10
oddziałach wieczorowych. Wrzesień: wycieczka 10-dniowa na Lazurowe Wybrzeże
(opieka: mgr ANNA FODER i p. TERESA ŻUREK). 2 grudnia: uroczyste obchody
jubileuszu 50-lecia szkoły (publikacja książkowa) i Zjazd Absolwentów (program
artystyczny: mgr ALEKSANDRA BEHRENDT). W ciągu półwiecza przewinęło się
przez szkolne mury ponad 500 nauczycieli etatowych i tzw. dochodzących. W zjeździe
wzięło udział 124 absolwentów. Grudniowy numer szkolnej gazetki WCMagazyn nt. tego
wydarzenia przygotowali m.in. PRZEMYSŁAW ŚMIEJEK (tekst) i PAWEŁ
KRZYWDZIŃSKI (zdjęcia).
29 marca odbyła się III Wojewódzka Konferencja Ekologiczna – specjalną wystawę
przygotowali nasi uczniowie pod kierunkiem mgr EUGENII SZOŁTYSEK (wśród
zaproszonych gości wizytator mgr TERESA ŚLIWA i naczelnik Wydziału Oświaty UM
w Zabrzu mgr ANDRZEJ GĄSKA). Młodzież zorganizowała sprawnie imprezę zwaną
Szatnia Party. Studniówka odbyła się w Domu Kultury KWK Makoszowy.
Sport: zdobyliśmy I miejsce we współzawodnictwie szkół zabrzańskich (w kategorii
chłopców), a nasze juniorki wywalczyły II miejsce w rejonie Zabrze – Ruda Śląska.
1996
Mgr STEFAN KAREŁ (autor kilku artykułów z zakresu historii i pedagogiki)
opublikował książkę „Szkolny Klub Sportowy „Gwarek” Zabrze na boiskach piłkarskich
Polski i Europy w latach 1974-1994”. Mgr KRZYSZTOF KURCZYNA wdrożył w
liceum filmoznawczy program innowacyjny z j. polskiego. Zapoczątkowano dyskusję nt.
zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Komisja Socjalna –
aktualnie przew. jest mgr ANNA WOŁOWIEC – NALEWAJKO).
Ważne imprezy ogólnoszkolne: Konkurs Recytatorski, Konkurs Gwarowy, Wigilia
Szkolna (mgr ANNA MAJZNER, mgr BARBARA MIKA, mgr inż. JOANNA PYTLIK),
Randka w ciemno (aula). Furorę robi szkolny zespół „In a House of Brick” (wokalista
MARIUSZ KWIECIŃSKI).

1997
Nowy dyrektor: historyk mgr MARIAN KITEL – do dziś (zastępcy: mgr MARIAN
RYNDAK, mgr ANTONI DRYNDA). Dwie uczennice Liceum Ekonomicznego nr 2
znalazły się w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (opiekun: mgr
ANNA KAŹMIERCZAK). Szkoła wzięła udział w niełatwym Konkursie
Matematycznym „Kangur” (mgr KRYSTYNA MIKOSZ, mgr WALERIA PIELA).
Matura majowa 1997: było 240 uczniów klas programowo najstarszych, 196 przystąpiło
do egzaminu, świadectwo dojrzałości otrzymało 185 abiturientów.
1998
Po wielu latach starań oddano do użytku nowoczesną halę sportową. M. TKACZ znalazł
się w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Wspólnie z II LO (dr
ADAM REGIEWICZ) Komisja Przedmiotów Humanistycznych przygotowała dwie
interesujące sesje międzyszkolne: „Magia: słowo i obraz” i „Mickiewicz czytany dzisiaj”
(publikacje dostępne w naszej bibliotece).
1999
Maj: pierwsze kontakty z Włochami (IRRSAE Calabria – Catanzaro) – program unijny
Comenius 3.1 Socrates. Ruszył nowy system awansu zawodowego w oświacie
(nauczyciele: stażysta, kontraktowy, mianowany, dyplomowany).
„Unesco Day” to cykl imprez popularyzujących języki obce oraz idee tolerancji i
współpracy (mgr EWA MALENDOWICZ, mgr ANNA ULFIK i inni). Pierwszą edycję
Szkolnego Konkursu Ortograficznego przygotowali mgr KRYSTYNA HRYSZKIEWICZ
i mgr KRZYSZTOF KURCZYNA, a Szkolny Konkurs Gwarowy – mgr ANNA
MAJZNER i mgr BARBARA MIKA. Zapoczątkowano pracę nad stworzeniem misji i
wizji rozwoju szkoły w latach 2000-2003 (mgr ANTONI DRYNDA i inni).
Opublikowano w Zabrzu książkę metodyczną „Literatura i historia w zwierciadle kina”
(dr A. REGIEWICZ, mgr K. KURCZYNA). Wspólnie z II LO zorganizowaliśmy sesje
popularnonaukowe: „Fenomen kina gatunków” i „Śląsk – śmietnik kultury?”. 14 lutego
dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolne Walentynki.
Sukcesy sportowe: I m. piłkarskim w turnieju halowym w Siemianowicach Śląskich i I
m. w turnieju halowym KS Pogoń Zabrze, II m. w Międzynarodowym Turnieju Halowym
w Zabrzu, IV m. w Dalmenhorst (RFN), I m. w Peine, I m. w Berlinie.
2000
Najważniejsze osiągnięcia: prymus GRZEGORZ DUPLAGA został laureatem
Olimpiady Elektronicznej „Euroelektra”, a ROBERT FORYCIARZ znalazł się w etapie
wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. I miejsce zajęła praca dyplomowa
„Stanowisko zapisu dźwięku EEPROM” na Forum Myśli Technicznej Śląskiego
Kuratorium Oświaty w Katowicach (promotor: mgr inż. ZBIGNIEW PLEWAKO).
Wyróżniła się również praca dyplomowa A. BŁACHOWIAK i K. KRAWCZYKA
„Komputerowy zestaw do plików avi – Multimedialny Przegląd Kina Grozy” (promotor:
mgr BOHDAN KOMISARCZYK, konsultacja filmoznawcza: mgr KRZYSZTOF
KURCZYNA). IWONA ŚWIERCZEK i PATRYK ŁAGANOWSKI zostali zwycięzcami
diecezjalnego etapu Konkursu Biblijnego (katechetka p. MARIA WYLEŻOŁ) –
wzmianki prasowe pojawiły się w „Głosie Zabrza” i „Nowinach Zabrzańskich”.

Innowacyjny program modułowego nauczania informatyki opracowali mgr ANTONI
DRYNDA i mgr inż. ZBIGNIEW PLEWAKO. Szkolne Prezentacje 2000 w naszej hali
sportowej zgromadziły aż 26 szkół i instytucji. Odbył się konkurs plastyczny „Pejzaże
mojej Europy” (mgr inż. JOANNA PYTLIK, mgr inż. Z. PLEWAKO, mgr K.
HRYSZKIEWICZ). Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymał mgr KRZYSZTOF
KURCZYNA. Ruszyły kursy egzaminatorów OKE (Nowa Matura) dla naszych
nauczycieli, zainicjowano także trudny proces mierzenia jakości pracy szkoły (mgr
ANTONI DRYNDA). Szkolenia WDN dla Rady Pedagogicznej poprowadziły mgr inż.
JOANNA PYTLIK, mgr ANNA WOŁOWIEC oraz mgr WIESŁAWA PRZYBYŁA.
Współpraca z II LO, Klubem Miłośników Fantastyki „Portal” (DOK Kończyce) i
Towarzystwem Miłośników Zabrza (TMZ) zaowocowały sesjami naukowymi: „Lustro”
(II LO), „Mity nasze powszednie” (siedziba TMZ) i „Oblicza fantastyki” (nasza aula).
Pochlebne wzmianki prasowe o naszej szkole pojawiły się w „Głosie Zabrza” i
„Nowinach Zabrzańskich”.
Wybrane sukcesy sportowe: II m. w piłkarskim turnieju halowym GKS Sparta Zabrze,I
m. w turnieju w Tychach.
2001
GRZEGORZ DUPLAGA ponownie został laureatem „Euroelektry”, a MAREK
KENTNOWSKI znalazł się w II etapie trudnego Konkursu Matematycznego „Kangur”. 4
kwietnia uczennice klasy III LO (ekon.) pod wodzą mgr JOLANTY WÓJCIK dzięki
brawurowemu zatańczeniu kankana zdobyły I miejsce na IX Dniach Francuskich w
Gliwicach (Festival de Theatre en Langue Francaise).
Przyłączono do naszej szkoły Gimnazjum nr 11 (dyr.: mgr BARBARA STOCKA).
Powołano samodzielną Komisję Języków Obcych – przew. została mgr ANNA ULFIK.
Pierwsi w szkole nauczyciele dyplomowani to dyr. mgr MARIAN KITEL i mgr JANUSZ
KOWALSKI (WF). Nad wdrożeniem ECDL (Europejskiego Komputerowego Prawa
Jazdy) pracowali skutecznie mgr ANTONI DRYNDA, mgr inż. ZBIGNIEW PLEWAKO,
mgr BOHDAN KOMISARCZYK, mgr MIROSŁAW PANEK. Powstał Szkolny
Dyskusyjny Klub Filmowy (SDKF) „Orion” z własnym statutem (opiekun: mgr
KRZYSZTOF KURCZYNA). Klasy maturalne wzięły masowy udział w ogólnopolskim
konkursie na temat ekranizacji „Przedwiośnia”.
Sporo się działo na polu współpracy międzynarodowej i technologii informatycznej. 25
kwietnia nastąpił wyjazd do Włoch w ramach programu unijnego „Socrates”, a od 6 do
10 czerwca przebywała w Zabrzu ekipa włoska z prof. LEONARDO PAGALLO i prof.
SANTO MANCUSO na czele. Z kolei 17 października miał miejsce wyjazd do Portugalii
dyr. M. KITLA, wicedyrektora M. RYNDAKA i mgr J. PIOTROWSKIEJ (romanistki).
23 listopada odbyło się miejskie sympozjum poświęcone ECDL (przedstawiciele ok. 40
szkół). Odnotować warto zdobycie uprawnień egzaminatora ECDL przez mgr B.
KOMISARCZYKA i mgr A. DRYNDĘ (kurs w Lublinie). Podłączono Internet do
pracowni komputerowych.
Sesje naukowe: „Feminizm – kobiecy aspekt kultury” (TMZ) i „Krzyk” (TMZ) – wśród
autorów tekstów naukowych mgr K. KURCZYNA, mgr K. BĄKOWSKA, mgr K.
HRYSZKIEWICZ. Nawiązano współpracę z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej nr 4 w
Zabrzu (kier.: mgr ALINA CYFRA). Tradycyjnie w kwietniu odbyła się szkolna
pielgrzymka maturzystów do Częstochowy, poza tym dodatkowo – na życzenie młodzieży
– do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach (ks. ARKADIUSZ
KINEL). Powstał szkolny folder reklamowo-informacyjny.

2002
Początek roku szkolnego to niestety wiadomość o tragicznej śmierci 2 naszych uczniów
podczas wakacji w wypadku drogowym.
Nasze sukcesy: SKS Gwarek mistrzem Polski juniorów w piłce nożnej (mgr MARIUSZ
PAŃPUCH, mgr MARIAN RYNDAK), MAGDALENA TRZCIŃSKA przeszła do etapu
wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, I miejsce zdobył mgr KRZYSZTOF
KURCZYNA w I Delegaturowym Konkursie Ortograficznym dla Dorosłych w Zabrzu,
dostaliśmy wyróżnienie dla pracy dyplomowej „Sterowanie ruchem pojazdu...” na Forum
Myśli Technicznej Śl. KO w Katowicach (promotor: mgr BOHDAN KOMISARCZYK),
nasi uczniowie znaleźli się w II etapie Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju z Fizyki
(mgr ALICJA KALETA).
Na przełomie września i października z okazji 80-tej rocznicy uzyskania praw miejskich
przez Zabrze zorganizowano u nas wystawę „Moja dzielnica – moje miasto Zabrze”,
odbył się także miejski finał konkursu pod tym samym tytułem (obecny był wizytator mgr
MAREK TORBUS). Polonistka mgr BARBARA MIKA przygotowała przedstawienie
„Kopciuszek po Śląsku”, z którym nasi uczniowie wystąpili w finale IX Tygodnia Kultury
Śląska – Lux ex Silesia.
Odnotować trzeba sporo zmian organizacyjnych, imprez i projektów. Nowa nazwa
szkoły to Centrum Edukacji (CE), mamy też nowy statut i logo. Mgr MARIAN KITEL
ponownie został dyrektorem (kadencja 5-letnia). Nastąpiła przeprowadzka Gimnazjum nr
11 do gmachu CE (z pobliskiego budynku SP nr 5 – wcześniej tam chodziliśmy na
lekcje). W nowym Samorządzie Szkolnym znaleźli się: RAFAŁ MINKINA,
MAŁGORZATA BIDULIŃSKA, NATALIA KALETA, ANGELIKA PYZA,
KRZYSZTOF ANDREJKÓW (opiekunowie: mgr E. ŻELICHOWSKA, mgr J. STOJAK).
Kolejnym nauczycielem dyplomowanym został mgr FRANCISZEK ROSIECKI (WF). Ze
środków MEN powstała nowa pracownia komputerowa dla gimnazjum. Ruszył pierwszy
sprawdzian gimnazjalny i eksperymentalnie pierwsza nowa matura (zdawała tylko 1
uczennica na ok. 70 uprawnionych). Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Policją i Strażą
Miejską celem poprawy bezpieczeństwa w szkole, wprowadziliśmy także identyfikatory.
Na kurs „Zastosowanie komputera w nauczaniu języków obcych” do Irlandii wyjechali
mgr ANNA ULFIK (anglistka) i mgr BOHDAN KOMISARCZYK (informatyk). Z kolei
na kurs językowy do Francji pojechał dyr. MARIAN KITEL. Centrum Edukacji
nawiązało współpracę z CKP, czyli Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu. Mgr
MIROSŁAW PANEK zdobył uprawnienia egzaminatora ECDL (kurs w Katowicach).
Powstała sekcja samoobrony (zajęcia w naszej hali).
Ważniejsze wydarzenia w sferze edukacji i kultury: wdrożenie zintegrowanej ścieżki
międzyprzedmiotowej „Wielka Brytania od A do Z” w klasie LO z poszerzonym j.
angielskim (mgr ANNA ULFIK, mgr KRZYSZTOF KURCZYNA, mgr ADAM
ŁACWIK, mgr ANNA WOŁOWIEC, mgr MARIUSZ ŚWIETLIK, mgr BOHDAN
KOMISARCZYK), „reanimowanie” kółka teatralnego (mgr WIESŁAWA PRZYBYŁA
i mgr JOLANTA PIOTROWSKA), cykl imprez z okazji „Unesco Day” (II edycja),
Konkurs Piosenki Obcojęzycznej (mgr BEATA SEKUŁA, mgr AGNIESZKA KOWOL),
Szkolny Konkurs Filmoznawczy „Nie tylko Hollywood...” (m.in. mgr KATARZYNA
BĄKOWSKA), powstanie Klubu Myśli Europejskiej, I numer „konkurencyjnej” gazetki
szkolnej „AntyWC Magazyn” (opiekun: mgr inż. JOANNA PYTLIK), udział w sesjach
międzyszkolnych „Miasto…” (II LO) i „Groza” (TMZ).

2003
Przeprowadzono modernizację budynku CE (w ramach poprawy stanu BHP) i remont
różnych sal (kier. gosp. HALINA POLOCZEK). Ponowna generalna wizytacja
(kwiecień) zakończyła się wynikiem pozytywnym. Pojawiła się w szkole ochrona.
Pedagog szkolny mgr EWA DWORSKA opracowała program profilaktyczny
„Wagarowicz”. Polonista KRZYSZTOF KURCZYNA przygotował niedużą monografię
CE „Kartki z dziejów szkoły 1945-2003” (dostępna w naszej bibliotece).
Nasze sukcesy: 50 uczniów gimnazjum w ogólnopolskim konkursie „Bóg bogaty w
miłosierdzie” (katecheta mgr ZYGMUNT GAŁKA), wyróżnienie pracy literackiej
JUSTYNY CHWAŁCZYK w ogólnopolskim konkursie na temat profilaktyki AIDS, 3
uczniowie w II etapie Olimpiady Elektronicznej „Euroelektra”, przejście do II etapu 3
uczennic gimnazjum w ogólnopolskim konkursie „Śpiewajmy kolędy” (Łódź – mgr
KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI). Mgr BEATA SEKUŁA w październiku zorganizowała
szkolny etap Konkursu Multitest 2003 ogłoszonego przez Centrum Edukacji Szkolnej.
Wybrane imprezy – sesje – wycieczki: Dni Śląskie - cykl imprez (mgr ANNA
MAJZNER, mgr BARBARA MIKA, mgr WIESŁAWA PRZYBYŁA), sesja szkolna
„Totalitaryzm wczoraj i dziś” (mgr ADAM ŁACWIK, mgr KRZYSZTOF KURCZYNA,
mgr MARIUSZ ŚWIETLIK, mgr JOLANTA LESZCZYŃSKA), sesja poświęcona
kulturze francuskiej i jej recepcji na Śląsku (mgr JOLANTA PIOTROWSKA), szkolna
wycieczka (2 klasy) po raz pierwszy na Kielecczyznę, wybory na „Miss i Mistera Szkoły”
(zwycięzcy: KATARZYNA MAKUCEWICZ z II Gb i ARKADIUSZ MATUSZEWSKI
z I Gb), wyjścia na filmy „Zemsta”, „Pianista”, „Raport mniejszości”, „Władca
pierścieni”, „Ziemia niczyja”, „Stara baśń”.
2004
Sukcesy naszych uczniów: MICHAŁ CENTKOWSKI (III kl. gimnazjum) zaproszony
na festiwal filmowy w Warszawie jako współautor 3-minutowego filmu amatorskiego
zrealizowanego w pobliżu naszej szkoły (parodia horroru), IV miejsce ROMANA
KAŁUCKIEGO w I Miejskim Konkursie Ortograficznym, udział kilku uczennic w
ogólnopolskim konkursie poetyckim, I miejsce ALICJI SZWANC w kategorii „soliści” w
50 Jubileuszowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka w
Zabrzu (opieka: mgr BEATA SEKUŁA).
Co ważnego działo się w szkole ? Przyjęliśmy gościnnie delegację włoską – opiekowali
się nią mgr MARIAN KITEL i mgr JOLANTA PIOTROWSKA. Kolejne nominacje na
stopień nauczyciela dyplomowanego otrzymali m.in.: mgr MARIAN RYNDAK
(matematyk), mgr KRYSTYNA HRYSZKIEWICZ (polonistka), mgr ANNA
WOŁOWIEC (nauczycielka geografii), mgr inż. JOANNA PYTLIK (obecnie
wicedyrektor). Przez tydzień nasza delegacja gościła w Terni (Włochy) – przy okazji
odwiedziła także Rzym i Asyż (opiekunowie: mgr inż. JOANNA PYTLIK, mgr BEATA
SEKUŁA, mgr AGATA PAŹDZIORA). Spora grupa nauczycieli odeszła na zasłużoną
emeryturę.
Niemało zrobiliśmy w dziedzinie kultury i promocji szkoły. Wzięliśmy aktywny udział
w obchodach Roku Gombrowicza (sesja naukowa II LO) i w interesującej sesji
kulturoznawczej „Gra. Manipulacja...”. Samodzielnie zorganizowaliśmy w kwietniu sesję
„Wielka Brytania od A do Z”, na której oprócz odczytów i dyskusji był pokaz filmu i
prezentacja multimedialna (organizator: mgr KRZYSZTOF KURCZYNA, uczestnicy:
mgr ANNA ULFIK, mgr BOHDAN KOMISARCZYK, mgr ADAM ŁACWIK, a także
nasi uczniowie). Odnotować wypada dwie imprezy „reklamujące” CE, mianowicie Targi

Edukacyjne w naszej hali sportowej (mgr inż. JOANNA PYTLIK) i Dzień Otwarty
Centrum Edukacji. W kwietniu odbyła się kolejna edycja UNESCO DAY – impreza
bardzo podobała się zagranicznym gościom, czyli uczniom i nauczycielom z Włoch
(Kalabria).
Pojawiła się nowa gazetka „Orbit Inside” (dwukrotnie wyróżniana w kraju, wydawana
do dzisiaj), ruszyły także warsztaty dziennikarskie (polonistki: mgr JOLANTA
LESZCZYŃSKA i mgr SYLWIA STACHOWIAK). Na szczególną uwagę zasługuje
opublikowanie antologii twórczości uczniowskiej „Nowy Wyraz” (liryka i eseistyka,
fotografika artystyczna, grafika i komiks) pod wspólną redakcją mgr KRZYSZTOFA
KURCZYNY, mgr BARBARY MIKI i mgr SYLWII STACHOWIAK.
Nasze Technikum Gazownicze ukończył zawodnik Gwarka Zabrze ŁUKASZ
PISZCZEK – znany piłkarz, król strzelców Mistrzostw Europy U-19 (Szwajcaria),
reprezentant Polski, zawodnik Bundesligi, zagorzały fan Górnika Zabrze.
2005
Najważniejszy sukces tego roku to zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie na
szkolną stronę internetową. Ostateczne „wygasła” tzw. stara szkoła młodzieżowa
(pięcioletnia), a I ogólnopolska nowa matura przyniosła nam bardzo dobre wyniki. W
kwietniu uroczyście pożegnaliśmy na hali ostatni rocznik „starej” matury. Brązowy Krzyż
Zasługi otrzymał dyr. MARIAN KITEL. Delegacja naszej szkoły odwiedziła Grecję
(oprócz dyr. CE także mgr ALICJA KOŁODZIEJ i mgr ANNA KOWALCZYK).
Wzięliśmy udział w sesji międzyszkolnej II LO „Metafory i metamorfozy...”. Powstało
centrum administrowania szkolną siecią internetową (mgr BOHDAN KOMISARCZYK,
mgr ANTONI DRYNDA).
2006
Najważniejszym wydarzeniem w szkole były przygotowane z rozmachem obchody
jubileuszu 60-lecia (Multikino i hala sportowa) z udziałem licznych gości, także
zagranicznych (komitet organizacyjny to m.in. mgr M. KITEL, mgr inż. J.PYTLIK, mgr
W. PRZYBYŁA, mgr B. KOMISARCZYK, mgr M. GERLICH, p. H. POLOCZEK).
Wzięliśmy aktywny udział w sesji II LO i UŚ „Nie-nasycenie” (Katowice, Wydział
Teologiczny – mgr K. KURCZYNA, mgr A. KACZOROWSKA). Na warsztaty
artystyczne w Gliwicach naszą młodzież zabrała germanistka mgr M. ZAŁĘSKA.
Uczennice Centrum Edukacji nagrały płytę z kolędami w języku polskim i angielskim.
Wymieńmy ważniejsze konkursy ogólnoszkolne: filmoznawczy, ortograficzny, biblijny,
artystyczny. Studia doktoranckie z prawa kanonicznego podjęła katechetka mgr JOANNA
ŻUREK – GAŁKA.
2007
To był świetny rok dla naszej szkoły. MICHALINA JANOWSKA zajęła IV miejsce w
Zabrzu w Konkursie Literackim o Wyspiańskim, MIKOŁAJ SCHONBACH znalazł się
w ścisłym finale V Miejskiego Konkursu Ortograficznego, uczennica I klasy gimnazjum
zdobyła wyróżnienie w VIII Konkursie Gwarowym, a JULIA BORKOWSKA została
laureatką wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży
Szkolnej „W Polsce bije serce świata…”, wreszcie zdobyliśmy III miejsce w kraju (!) w
XI Ogólnopolskim Konkursie na Recenzję Literacką „Ale HIT !” (na szczególne uznanie
zasługuje tu praca polonistki mgr JOLANTY LESZCZYŃSKIEJ). Dodajmy, że

ROKSANA BROTTNER wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Randka
z Alą Makotą” i w Międzynarodowym Konkursie Poetyckim „O Złote Cygaro Wilhelma”.
W ramach doskonalenia zawodowego studia podyplomowe podjęli członkowie KPH
(wiedza o społeczeństwie i wiedza o kulturze), odbyły się także spotkania w ramach
WDN (mgr WIESŁAWA PRZYBYŁA). Nowym przew. Komisji Języków Obcych został
germanista mgr DAMIAN WYLEŻOŁ (jego matka to MARIA WYLEŻOŁ, lubiana przez
naszą młodzież katechetka). W październiku miała miejsce wizyta delegacji włoskiej,
którą powitano programem artystycznym w auli (mgr MARIAN KITEL i romanistka mgr
JOLANTA PIOTROWSKA). Po raz pierwszy odbyła się podziemna wycieczka szkolna
do zabytkowej kopalni „Guido” i skansenu „Luiza” (spektakl „Dziady” niezwykle
wyglądał w scenerii górniczych chodników). W ramach kontynuacji współpracy z
Uniwersytetem Śląskim projekt stworzenia klas o profilu kulturoznawczo-dziennikarskim
przygotowała mgr IWONA PROMNY – POHL. Mgr KRZYSZTOF KURCZYNA
wdrożył autorski program z j. polskiego „W kręgu cywilizacji anglosaskiej...”. Doradca
zawodowy mgr inż. KRZYSZTOF KAPTUR przygotował dla młodzieży kilka spotkań
warsztatowych i wyjazd na Politechnikę Śląską w Gliwicach. Mgr inż. JOANNA
ŚWIDERSKA i mgr inż. JERZY ZIELONKA (opiekun kółka elektronicznego)
zorganizowali szkolny etap konkursu „Z elektroniką przez świat” i Olimpiady
„Euroelektra”. Mgr KATARZYNA JAMRÓZ uczestniczyła w kursie Akademii CISCO
przy AGH w Krakowie.
Odnotować wypada wyróżniające wyniki sprawdzianu gimnazjalnego na tle miasta (mgr
R. KORUS, mgr W. PRZYBYŁA, mgr S. STACHOWIAK, mgr B. KORZUS, mgr G.
SERWATKA). Nowymi opiekunami Szkolnej Strony Internetowej zostali mgr inż.
JOANNA KOWALSKA i mgr DARIUSZ STANKOWSKI.
Wzięliśmy udział w
listopadowej sesji UŚ o absurdzie w kulturze. Masowa wycieczka kinowa na „Katyń”
Wajdy objęła aż 14 klas. Spotkanie z senator MARIĄ PAŃCZYK na temat gwary i
kultury śląskiej cieszyło się sporym zainteresowaniem. Ten rok zaowocował wieloma
konkursami: m.in. filmoznawczym, ortograficznym, artystycznym, szekspirowskim,
biblijnym, kulturoznawczym, matematycznym. Samorząd Szkolny sprawnie
przeprowadził akcję „Góra Grosza”, a jego reprezentanci współpracowali z Młodzieżową
Radą Miasta. Ze środków gminy Zabrze wyremontowano elewację budynku CE i
uszczelniono przeciekający dach hali sportowej (p. HALINA POLOCZEK).
2008
Zacznijmy od sukcesów: Grand Prix dla PATRYKA ZGORZAŁEGO w VIII
Gawędziarskim Konkursie Gwarowym „Jo wom godom”, III nagroda dla MARZENY
BOŁASZEWSKIEJ w Konkursie Recenzji Filmowych w Chorzowie, II miejsce drużyny
CE (ANNA KOT, MONIKA ZARZYCKA, RAFAŁ PORA) w Miejskim Konkursie
Wiedzy o Obronności „Tarcza” (opiekun: mgr MIECZYSŁAW STOCKI). Ponadto
wzięliśmy udział w ogólnopolskiej olimpiadzie wiedzy o Internecie DialNet Masters i po
raz pierwszy w Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej, a także w Olimpiadzie
Przedsiębiorczości (mgr EWA ŻELICHOWSKA) i w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej
(mgr DOROTA WASILEWSKA). Ważniejsze sukcesy sportowe: zwycięstwo w turnieju
„Waloszek Cup” w Dąbrowie Górniczej, II miejsce dziewcząt i chłopców w koszykówce
w Zabrzu (mgr MICHAŁ GRZYB), I miejsce dziewczyn w tenisie stołowym (m.in. mgr
HENRYK RATAJCZAK)
Co się działo w szkolnych murach ? Mgr JOANNA MAŁNOWICZ wzięła udział w
seminarium językowym w Blossin. Mgr ALICJA KOŁODZIEJ w ramach innowacji
pedagogicznej wykładała biologię w języku angielskim. W grudniu mgr BOGUSŁAWA

KORZUS uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Sesja popularnonaukowa
„Szekspir żywy” (organizator: mgr KRZYSZTOF KURCZYNA) cieszyła się dużym
zainteresowaniem młodzieży, podobnie koncert zespołu „Aldehyd” (aula). Fizycy mgr
SEBASTIAN MARKISCH i mgr MARCIN SPRAWKA zorganizowali dla gimnazjum
turniej rycerski, poza tym przygotowali uczniów do konkursu astronomiczno –
astrofizycznego. Kółko matematyczne dla młodzieży uzdolnionej w tym kierunku
prowadziła mgr GABRIELA SERWATKA, dodatkowe zajęcia z chemii mgr
MAGDALENA MAJTYKA. W bibliotece szkolnej (mgr MAGDALENA
DROHOJOWSKA) odbyło się spotkanie z poetą WACŁAWEM KOSTRZEWĄ, poza
tym mgr RÓŻA MORDYŃSKA zorganizowała wyjazd bibliotekarzy zabrzańskich na
Targi Książki w Krakowie. Po raz pierwszy wszystkie świadectwa zostały wydrukowane
komputerowo. Odbyło się referendum w sprawie jednodniowego strajku ostrzegawczego
nauczycieli (brak rozstrzygnięcia z powodu braku quorum, aczkolwiek większość
głosujących wówczas nauczycieli była za strajkiem). Mgr inż. JOANNA ŚWIDERSKA
przygotowała 3 uczniów do konkursu „Czy będziesz dobrym inżynierem” (Politechnika
Śląska), poza tym brała udział w wielu szkoleniach oraz – co warto podkreślić – zachęcała
naszą młodzież do obcowania z teatrem (ok. 20 spektakli !). Samorząd Szkolny (IWONA
GASZ, PATRYCJA SALWA, KAMILA ZIEMIAŃSKA, SZYMON NOWAK, MICHAŁ
GAJDA) współorganizował rozmaite imprezy: Dzień Żaka, Górę Grosza, wspólne
spotkanie wigilijne samorządów szkół zabrzańskich, konkurs w ramach Dnia Języków
Obcych. Po raz pierwszy w historii szkoły zorganizowano oficjalnie 2 próbne matury (w
grudniu i marcu). Społecznym inspektorem pracy został mgr MARIUSZ PAŃPUCH.
Uroczyste pożegnanie maturzystów na hali z udziałem pani prezydent Zabrza
MAŁGORZATY MAŃKI - SZULIK i dr PURZYŃSKIEGO z Wyższej Szkoły Bankowej
z Chorzowa przygotowały: mgr ANNA FRANCKIEWICZ, mgr BEATA SEKUŁA, mgr
WIESŁAWA PRZYBYŁA.
Ważniejsze imprezy pozaszkolne: 4-dniowy projekt Dni Filmu w Chorzowie (3
konkursy oraz warsztaty filmoznawcze), Akademia Filmowa w zabrzańskim Multikinie (3
spotkania – mgr W. PRZYBYŁA), ponownie 2 podziemne wycieczki regionalne do
kopalni Guido (poz. 170 m. i 320 m.), będącej perłą Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki.
2009
Najważniejszym wydarzeniem niewątpliwie było 35-lecie Gwarka Zabrze i zdobycie
przezeń Mistrzostwa Śląska A.D. 2009.
RAFAŁ PERSKI z klasy I Tb i MACIEJ ZGRZENDEK z klasy III Tb otrzymali dwie
równorzędne nagrody (za pierwsze miejsca) w Ogólnopolskim Konkursie na Stronę
Internetową „Mistrz Sieci” – organizatorem były Techniczne Zakłady Naukowe w
Dąbrowie Górniczej (mgr inż. J. KOWALSKA i mgr D. STANKOWSKI). PAWEŁ
GŁOGOWSKI z IV Te zdobył wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym
„Fraszka” (opiekun: mgr JOLANTA LESZCZYŃSKA, która także czuwała nad uczniami
biorącymi udział w Międzyszkolnym Konkursie Herbertowskim). Edukacja historyczna
(mgr ADAM ŁACWIK, mgr MARIUSZ ŚWIETLIK, mgr ZBIGNIEW IZDEBSKI) jest
w CE na wysokim poziomie: zajęliśmy III miejsce drużynowo w miejskim konkursie
wiedzy o stanie wojennym i III miejsce w międzyszkolnym konkursie wiedzy o rotmistrzu
Pileckim. Nasi uczniowie zajęli I miejsce w powiatowym etapie Turnieju
Motoryzacyjnego i VII lokatę w etapie wojewódzkim (opiekun: mgr inż. KRZYSZTOF
KAPTUR). ANGELA MASŁOWSKA zajęła II miejsce w X Wojewódzkim Konkursie
Haftu i Rękodzieła Artystycznego. Nasi gimnazjaliści PIOTR KUDZIA, ARKADIUSZ
KACHNIARZ i ŁUKASZ SOWIŃSKI zdobyli wyróżnienia i nagrody w konkursie

matematycznym Kangur (opiekun: mgr GABRIELA SERWATKA). Oprócz tego
uczniowie CE wzięli udział w konkursie matematycznym Oxford i fizycznym Lwiątko
(mgr M. SPRAWKA i mgr S. MARKISCH). Polonista KRZYSZTOF KURCZYNA, od
lat współpracujący z Filmoteką Szkolną PISF, zdobył wyróżnienie w ogólnopolskim
konkursie nauczycielskim na scenariusz lekcji filmowej z j. polskiego (o filmie Wajdy
„Popiół i diament”).
Wymieńmy ciekawsze wycieczki edukacyjne: Warszawa (znakomite Muzeum
Powstania Warszawskiego i słynny Cmentarz Powązkowski), tradycyjnie pobliski
Kraków, ponownie Kielecczyzna i Zakopane. Były też wyjścia i wyjazdy o charakterze
sportowym: na lodowisko MOSiR i do Sportowej Doliny w Bytomiu na narty i
snowboard (mgr MAŁGORZATA GERLICH, mgr MICHAŁ GRZYB, mgr HENRYK
RATAJCZAK). Poza tym nauczyciele WF zorganizowali II ogólnoszkolny turniej piłki
nożnej. Mgr MIECZYSŁAW STOCKI wziął udział w kursie „Patriotyzm, obronność,
bezpieczeństwo”. W kolejnym Dniu Przedsiębiorczości (mgr inż. KRZYSZTOF
KAPTUR) wzięło udział blisko 100 uczniów (ok. 60 zakładów pracy). Mgr inż. JERZY
ZIELONKA zmodernizował swoją pracownię i opracował program zajęć kółka
elektronicznego. Kolejna szkolna sesja popularnonaukowa i zarazem publikacja zbiorowa
nosiła tytuł „Dwudziestolecie 1989 – 2009” (sala 210). Mgr BEATA SEKUŁA,
opiekunka kółka dziennikarskiego, zorganizowała spotkanie z redaktorem „Głosu Zabrza”
p. JAKUBEM LAZAREM. Nasza młodzież wzięła udział w warsztatach informatycznych
przygotowanych przez Wyższą Śląską Szkołę Zarządzania w Katowicach. Odbyły się
liczne imprezy aktywizujące naszych uczniów i promujące szkołę: Dzień Języków
Obcych, Dzień Żaka, Dzień Sportu, Dzień Filmu, Dzień Otwarty Centrum Edukacji.
2010
PATRYK KOLASA z gimnazjum został finalistą wojewódzkiego konkursu
chemicznego (opiekun: mgr GABRIELA SERWATKA). Artykuł KAROLA FRANCA
pojawił się w prestiżowej publikacji zbiorowej (Poznań). Nasze dziewczyny zdobyły I
miejsce w Zabrzu w piłce ręcznej i III miejsce w koszykówce. AGNIESZKA BELDZIK i
ALICJA PAŃKO zajęły II i III miejsce w konkursie fotograficznym zorganizowanym z
okazji II Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery (opiekun: mgr inż. KRZYSZTOF
KAPTUR).
Dwaj nasi uczniowie, mianowicie MARIUSZ HOLIK (II Ls) i FILIP WIŚNIEWSKI (I
Ls) zostali powołani do narodowej reprezentacji futbolowej. W silnie obsadzonym
Międzynarodowym Turnieju Piłki Nożnej drużyna Gwarka zajęła I miejsce nie tracąc ani
jednej bramki. Inne sukcesy sportowe: tenis stołowy chłopców – drużynowo II miejsce w
Zabrzu i IV w rejonie, tenis stołowy dziewcząt – drużynowo III miejsce w Zabrzu.
Dodajmy, że w okresie ferii zimowych mgr M. PAŃPUCH i mgr J. KOWALSKI odbyli
tygodniowy staż w sławnym klubie Bundesligi Borussia Dortmund. Poza tym kilku
naszych uczniów pod opieką mgr MICHAŁA GRZYBA i mgr MAŁGORZATY
GERLICH brało udział w obozie narciarsko – snowboardowym w Czechach.
We wrześniu MAGDALENA OSZCZYK została nową przewodniczącą Samorządu
Szkolnego. Dzień Edukacji Narodowej w październiku tym razem został zorganizowany z
rozmachem w siedzibie Gwarka Zabrze w Biskupicach. Po raz pierwszy Komisja
Przedmiotów Humanistycznych przygotowała aż dwie sesje naukowe w ciągu roku
szkolnego: o II wojnie światowej i o Katyniu (poloniści i historycy). Lekcję filmową z j.
polskiego z udziałem dziennikarki „Głosu Nauczycielskiego” przeprowadził mgr
KRZYSZTOF KURCZYNA, co zaowocowało obszerną publikacją prasową o naszej
szkole. Reaktywowaliśmy po kilkuletniej przerwie Kronikę Szkoły (nowa oprawa

plastyczna, więcej fotografii). Powstała kolejna gazetka szkolna, mianowicie „CE
Tajmz”. Polonistka mgr ANNA KACZOROWSKA zakończyła staż na stopień
nauczyciela mianowanego. W Komisji Języków Obcych aż 8 nauczycielek odbywało staż
na stopień nauczyciela mianowanego (m.in. mgr KAROLINA CZARNOTA i mgr
KATARZYNA STĘPNIAK) i nauczyciela dyplomowanego (m.in. mgr ELŻBIETA
SKRODZKA i mgr ANETA JEŃCZAK), a mgr JOANNA USTUPSKA (j. angielski)
zdobyła uprawnienia egzaminatora maturalnego OKE. Wzmiankowana powyżej komisja
wykazała się dużą pracowitością: m.in. II ogólnoszkolne dyktando z j. angielskiego i
niemieckiego, konkurs piosenki obcojęzycznej, konkurs kolęd, Wielka Akcja Promocji
Kultury i Nauczania Języków Obcych, wystawa prac z okazji Halloween, liczne
konsultacje metodyczne i szkolenia (Zabrze i Katowice).
Nad projektami unijnymi „Moje miasto” i „Edukacja to więcej niż szansa” czuwali
m.in. mgr M. KITEL, germanistka mgr J. MAŁNOWICZ, matematyk mgr M. SAWICKI.
W maju w ramach projektu unijnego przedstawiciele CE odwiedzili Dortmund.
Ciekawostka: warsztaty dla nauczycieli „Metoda projektu” prowadził Włoch prof.
LEONARDO PANGALLO. Mgr ZYGMUNT GAŁKA ukończył licencjat rzymski z
teologii (pierwsza faza studiów doktoranckich) na Uniwersytecie Opolskim. Nastąpiła
modernizacja biblioteki szkolnej. W licznych
wyjazdach szkoleniowych dla
bibliotekarzy, m.in. na Targi Książki w Krakowie i do czeskiej Karviny, uczestniczyła
mgr RÓŻA MORDYŃSKA. 8 nauczycieli, przeszkolonych przez mgr MIROSŁAWA
PANKA, prowadziło elektroniczne wywiadówki dla rodziców. Mgr JOANNA
GARSTKA – MAĆKOWIAK przygotowała uczniów do egzaminu ECDL Advance. Do
Miejskiego Konkursu Fotograficznego „Zabrzański Detal” przystąpili uczniowie
wspomagani przez mgr inż. JOANNĘ KOWALSKĄ. Mgr MARZENA LANUSZNY
przygotowała uczniów do konkursu „Moja firma zatrudnia osobę niepełnosprawną” (w
ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery). Uczniowie drugich klas LO brali udział w
Festiwalu Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie (mgr inż.
KRZYSZTOF KAPTUR). Klasa IV Tf uczestniczyła w cyklu 4 warsztatów
psychologicznych prowadzonych przez p. JANINĘ MYSZOR.
2011
To był znowu dobry rok dla Centrum Edukacji. Nasz Gwarek zdobył I miejsce w XIX
Międzynarodowym Turnieju Juniorów. SZYMON NOWAK został laureatem
wojewódzkiego konkursu historycznego (mgr MARIUSZ ŚWIETLIK). Cieszyliśmy się z
II miejsca PAULINY ŁĄTKI (LO) w IV Zabrzańskim Festiwalu Kolęd. Sympatyczna
ciekawostka: nasza uczennica ANGELA MASŁOWSKA została obwołana „Dziewczyną
lata 2010” (stosowna fotografia i notka pojawiły się w lokalnej prasie).
Halloween w CE zorganizowały kol. anglistki, a nasza młodzież dobrze się bawiła.
Odwiedziła nas delegacja włoska. Unijny projekt „Pilotaż nowych egzaminów
maturalnych” przygotował m.in. wicedyrektor ANTONI DRYNDA. Międzyszkolna sesja
popularnonaukowa pod intrygującym tytułem „Wampiry, diabły, czarownice…” odbyła
się tradycyjnie w sali 210 (mgr KRZYSZTOF KURCZYNA zredagował posesyjną
publikację). Uczniowie drugich klas LO wyjechali na Festiwal Przedsiębiorczości
zorganizowany przez zaprzyjaźnioną z nami Wyższą Szkołę Bankową w Chorzowie. Mgr
JACEK CIEKOT zaliczył kursy na trenera I klasy i na licencję UEFA. Mgr MARCIN
SPRAWKA (fizyka) podjął studia doktoranckie na Wydziale Prawa UŚ w Katowicach. W
projekcie unijnym przeznaczonym dla gimnazjum „Poznaję, badam, wiem” wzięły udział
kol.: mgr GABRIELA SERWATKA, mgr ANNA WOŁOWIEC i mgr BOGUSŁAWA
KORZUS.

Uczeń DANIEL GABRYŚ opracował i serwisował zmienioną stronę internetową
Centrum Edukacji, mgr DARIUSZ SURDYKA uruchomił szkolny Facebook, natomiast
mgr DARIUSZ STANKOWSKI aktualizował szkolną stronę Biuletynu Informacji
Publicznej (BIP). Z kolei mgr inż. KRZYSZTOF KAPTUR w ramach unijnego programu
Socrates Comenius wyjechał do Hiszpanii („Od szkoły średniej do uniwersytetu i rynku
pracy”). Nasze panie bibliotekarki mgr MAGDALENA DROHOJOWSKA i mgr RÓŻA
MORDYŃSKA uczestniczyły w III Powiatowej Konferencji dla Bibliotekarzy i
Regionalistów „Śląsko – kaszubskie klimaty…” (Pławniowice) i w gliwickiej sesji
popularnonaukowej „Misja biblioteki w XXI wieku”, a także zorganizowały w ramach
edukacji regionalnej wycieczki po Zabrzu (Europejskie Dni Dziedzictwa).
Zorganizowaliśmy liczne wycieczki edukacyjne: Warszawa (szlaki tematyczne),
Kraków (zabytki i muzea), Łódź (Muzeum Kinematografii, Muzeum Miasta Łodzi i
Muzeum Sztuki Współczesnej), Katowice (jedyne w kraju Centrum Scenografii Polskiej),
tradycyjnie Auschwitz-Birkenau, Ruda Śląska (oryginalne Muzeum PRL).
2012
Także w tym roku nie zabrakło znaczących sukcesów. Na honorowym miejscu należy
wymienić prestiżowe wyróżnienie dla naszej gazetki (ogólnopolski program Junior Media
– mgr JOLANTA LESZCZYŃSKA). Mgr JANUSZ KOWALSKI zajął IV miejsce w
miejskim plebiscycie na trenera roku. I miejsce w konkursie dziennikarskim zajęła
KAROLINA KOZŁOWSKA (LO). K. BOCHENEK dotarł do wojewódzkiego etapu
Olimpiady Historycznej. Ponownie błysnęła talentem wokalnym PAULINA ŁĄTKA
zajmując III miejsce w Wojewódzkim Festiwalu Młodych Talentów, poza tym wzięła
udział w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Poetyckiej „Kwiaty na kamieniach”
(Bytom). MARTA KOT (I La) w nagrodę za wygranie konkursu o Unii Europejskiej
pojechała do Brukseli. W Belgii byliśmy także z okazji projektu Comenius „Kształcenie
średnie zgodnie z ET 2020” (listopad).
Nie brakowało sukcesów sportowych. Jeżeli chodzi o Gwarka Zabrze, to juniorzy starsi
zdobyli I miejsce (mgr J. KOWALSKI), również I miejsce wywalczyli juniorzy młodsi w
Lidze Śląskiej i trampkarze 98 (mgr M. PAŃPUCH), a II miejsca zajęli juniorzy w lidze
regionalnej (mgr M. RUDYK) i trampkarze 99 (mgr J. CIEKOT). Dzięki m.in. mgr H.
RATAJCZAKOWI nasi chłopcy w tenisie stołowym zdobyli mistrzostwo Zabrza i III
miejsce w rejonie. Ponadto mgr M. GRZYB systematycznie organizował zajęcia
dodatkowe na ściance wspinaczkowej (zostały sfilmowane przez TVZ). Z inicjatywy kol.
ZBIGNIEWA MAZURKIEWICZA i HENRYKA RATAJCZAKA w październiku
rozpoczął się VI Ogólnoszkolny Turniej Piłki Nożnej (łącznie 8 drużyn). Komisja WF i
PO (przew. mgr JACEK CIEKOT) opracowała samodzielnie program nauczania
wychowania fizycznego dla IV etapu edukacyjnego „Wiedza – sprawność – zdrowie”, a
także zorganizowała Mistrzostwa Zabrza w siatkówce. Wzięliśmy udział w Mistrzostwach
Zabrza w aerobicu (mgr ANNA FRANCKIEWICZ).
We wrześniu nową przew. Samorządu Szkolnego została PAULINA
LEWANDOWSKA., która przy pomocy nauczycieli WF zorganizowała pokaz bokserski
w szkolnej hali. Samorząd pomagał m.in. przy organizacji: Dnia Pierwszoklasisty,
różnych akcji charytatywnych, kiermaszu ciast na rzecz WOŚP, minirecitalu kolęd, poczty
walentynkowej. Mgr EWA DWORSKA od lat pełni funkcję pedagoga szkolnego
(warsztaty dla uczniów, pogadanki, programy profilaktyczne, plany pracy szkoły, koncert
zespołu „Ptaki” w DMiT w ramach programu profilaktyki antynarkotykowej). Projekt
edukacyjny „13 grudnia…” przygotowali mgr ADAM ŁACWIK, mgr JOLANTA
LESZCZYŃSKA, mgr MARIUSZ ŚWIETLIK. Na uwagę zasługuje także ponownie

wdrożony projekt unijny w gimnazjum „Poznaję, badam, wiem”. Zabrzańskie Dni ECDL
w Centrum Edukacji
zorganizowali sprawnie mgr ANTONI DRYNDA, mgr
MIROSŁAW PANEK, mgr SEBASTIAN JANUS. Szkolny Konkurs Wiedzy o Telewizji
i Szkolny Konkurs Literaturoznawczy przeprowadziła Komisja Przedmiotów
Humanistycznych. Komisja Języków Obcych zachęciła młodzież do udziału w aż 4
olimpiadach z j. angielskiego (2 kuratoryjne, Olimpus, NKJO – mgr KAROLINA
CZARNOTA, mgr BEATA SEKUŁA, mgr JOANNA USTUPSKA, mgr KATARZYNA
STĘPNIAK), 2 konkursach i 2 dyktandach oraz w Tygodniu Języków Obcych. Za
współpracę z fundacją polsko – francusko – niemiecką odpowiedzialna była germanistka
mgr JOANNA MAŁNOWICZ (wyjazd do Dunkierki w 2013 roku). Teksty do konkursu
Marco Alberto Ippolito zredagowała romanistka mgr ELŻBIETA SKRODZKA.
W gimnazjum zorganizowano interesujący konkurs plastyczny „Strzyga – bohaterka
śląskich legend w oczach młodych artystów”. Odbyły się aż dwie gimnazjalne wycieczki
do Paryża. W maju mieliśmy wizytę uczniów i nauczycieli z kilku krajów europejskich.
Szkolna sesja „2012…” (o apokaliptyce, katastrofizmie i millenaryzmie), sfilmowana
przez Telewizję Zabrze, odbyła się w sali audiowizualnej nr 210 (mgr I. PROMNYPOHL, mgr K. KURCZYNA, mgr Z . GAŁKA, mgr A. ŁACWIK, mgr M. ŚWIETLIK).
Nasi nauczyciele wzięli udział w trzydniowych warsztatach psychologicznych nt. relacji
szkoła - rodzice. W roku szkolnym 2012/2013 objęto nauczaniem indywidualnym 3
osoby, wypłacono 28 stypendiów socjalnych i aż 30 motywacyjnych (w tym 2 stypendia
Prezesa Rady Ministrów). W ramach remontów bieżących pomalowano halę sportową i
wymieniono okna w bibliotece.
2013
Niezawodna PAULINA ŁĄTKA z klasy II La zdobyła zaszczytne I miejsce w
Miejskim Konkursie Piosenki Religijnej (wygrywała też wcześniej szkolne konkursy
artystyczne). Na podkreślenie zasługuje także I miejsce PATRYKA SOCAŁY w XII
edycji Regionalnego Konkursu Gwarowego „Jo wom godom”. Dwaj uczniowie
technikum – DANIEL ILNICKI I TOMASZ PISKORZ – dostali się do finału Miejskiego
Konkursu „Mówimy Tuwimy” (rapowali wiersze Tuwima w kinie „Roma”). Udało się
nam również w kwietniu zająć III miejsce w Turnieju Motoryzacyjnym. Nie zapominamy
o sporcie: pierwsze miejsce zdobyliśmy w mistrzostwach Zabrza w tenisie stołowym, a
nasi juniorzy młodsi z Gwarka zajęli IV miejsce w Polsce (mgr M. PAŃPUCH).
Miewamy także uczniów uzdolnionych plastycznie – praca MATEUSZA
DESZCZYŃSKIEGO (klasa II Lb) pojawiła się na wystawie „Wskrzeszenie” (galeria w
znanym pubie „Impresja”). Stypendystami premiera w szkole ponadgimnazjalnej zostali
MARTA KOT i PIOTR KUDZIA.
Co poza tym działo się w murach Centrum Edukacji ? Nastąpiły zmiany w profilach
pierwszych klas, mianowicie pojawił się przyszłościowy kierunek energetyka odnawialna
(w technikum). Samorząd Szkolny przygotował we wrześniu Dzień Pierwszoklasisty
(turniej, pasowanie, dyskoteka) i poczęstunek dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji
Narodowej (przy pomocy mgr RENATY KORUS), współorganizował z maturzystami
Dzień Żaka, brał udział w akcji „pomagamy z uśmiechem”, zorganizował przy pomocy
mgr AGNIESZKI MAŁAŃCZUK kiermasz podręczników dla gimnazjum, pomagał przy
tworzeniu programu Nocy Gimnazjalisty. Wykonano generalny remont hali i biblioteki
szkolnej (kier. gospodarczy p. HALINA POLOCZEK). Zakupiono nowoczesną drukarkę
przeznaczoną do drukowania świadectw w technikum. Aktywną wieloletnią działalność w
zakresie doradztwa zawodowego (SzOK – Szkolny Ośrodek Kariery), organizacji Dnia
Przedsiębiorczości, praktyk zawodowych i promocji szkoły (np. prezentowanie oferty

edukacyjnej CE w gimnazjach, filmy reklamujące szkołę) prowadził mgr inż.
KRZYSZTOF KAPTUR (również opiekun radiowęzła i kółka motoryzacyjnego).
Corocznie zdarzają się z powodów zdrowotnych przypadki nauczania indywidualnego –
te sprawy pilotuje mgr EWA DWORSKA (jako pedagog szkolny zajmuje się także terapią
dysleksji, Komisją Stypendialną i Zespołem Wychowawczym). Nasi uczniowie z okazji
Dni Otwartych odwiedzili Policealną Szkołę Medyczną w Zabrzu, czyli popularną
„Sorbonę”. Zespół Przedmiotów Matematyczno – Przyrodniczych (przew. mgr ANNA
KOWALCZYK) był bardzo aktywny w tym roku: badania wyników nauczania i próbne
matury, kółka i zaj. wyrównawcze, liczne konkursy (Kangur, Oxford, Sudoku,
Matematyka w fotografii, geograficzny, fizyczny), projekty unijne, Noc Gimnazjum,
studia podyplomowe z fizyki (mgr MAGDALENA MAJTYKA), wyjścia (kino i teatr,
kopalnia Guido, Muzeum Górnictwa Węglowego) oraz wycieczki krajoznawcze i
integracyjne.
Unijny projekt „Poznaję, badam, wiem” został podsumowany programem artystycznym
przygotowanym przez mgr JOLANTĘ LESZCZYŃSKĄ. Komisja Przedmiotów
Humanistycznych zorganizowała w ramach edukacji regionalnej Szkolny Konkurs
Wiedzy o Zabrzu. Jubileuszowa sesja z okazji 150-lecia Powstania Styczniowego 1863
przygotowana została przez mgr K. KURCZYNĘ i historyka mgr A. ŁACWIKA. Polsko
– niemiecko – francuskie seminarium dla uczniów technikum ciszyło się sporym
zainteresowaniem. Uczniowie Centrum Edukacji spotkali się z niezwykle ciekawym
człowiekiem, mianowicie byłym ambasadorem Izraela SZEWACHEM WEISSEM.
Ważniejsze wycieczki szkolne: zorganizowane przez mgr IWONĘ PROMNY – POHL i
mgr JOANNĘ KOWALSKĄ do Krakowa (3 arcyciekawe muzea: Lotnictwa Polskiego,
O. Schindlera i Sztuki Współczesnej) i Bochni (trasa podziemna w kopalni soli wpisanej
na Listę UNESCO i zabytkowe miasteczko), do Istebnej (mgr AGNIESZKA
MAŁAŃCZUK), do Brukseli (projekt unijny – mgr BOGUSŁAWA KORZUS, mgr
ALICJA KOŁODZIEJ). Od 11 do 15 marca nasza delegacja odwiedziła mroźną Norwegię
z okazji unijnego projektu „Kształcenie średnie zgodnie z ET 2020” (mgr inż. K.
KAPTUR). Naszymi uczniami podczas pobytu we Włoszech (ferie zimowe) opiekowała
się anglistka mgr JOANNA HAJDUGA.
2014
W tym roku nasz klub piłkarski Gwarek Zabrze, utworzony w 1974 roku, kierowany
m.in. przez mgr DONATA JASIŃSKIEGO (I prezes), JANA BOLESŁAWA NIESYTO
(I wiceprezes), mgr RYSZARDA MIŚKA (I opiekun drużyny), mgr ANTONIEGO
ZAWISZĘ (kolejny prezes), mgr PAWŁA KRZYWEGO, mgr MARIANA RYNDAKA
(obecny prezes), JANA KOWALSKIEGO (trener), mgr JANUSZA KOWALSKIEGO
(jego syn – także trener), mgr MARIUSZA PAŃPUCHA (trener), uroczyście obchodził
40-lecie swego istnienia – na terenie stadionu w Biskupicach jak i w szkole (mgr
KRYSTYNA HRYSZKIEWICZ). Złota „jedenastka 40-lecia” to ŁUKASZ PISZCZEK,
MARCIN KUŹBA, KAMIL KOSOWSKI, MICHAŁ PROBIERZ, PAWEŁ
OLKOWSKI, DARIUSZ JACKIEWICZ, MARIUSZ MAGIERA, ADAM DANCH,
MARCIN MALINOWSKI, KRZYSZTOF SADZAWICKI, ANDRZEJ URBAŃCZYK.
Opublikowano broszurę okolicznościową „40 lat. Szkolny Klub Sportowy Gwarek
Zabrze” (autorzy tekstów: mgr MARIAN RYNDAK, prezydent Zabrza MAŁGORZATA
MAŃKA – SZULIK, prof. MARIAN ZEMBALA, ŁUKASZ PISZCZEK).
Zaszczytna Brązowa Tarcza została przyznana naszemu Technikum nr 1 (prestiżowy
ranking edukacyjny czasopisma „Perspektywy”). Nasze gimnazjum od lat jest „szkołą
sukcesu”, o czym świadczą wyniki EWD (dyr. mgr inż. JOANNA PYTLIK, poprzednio

mgr BARBARA STOCKA). Szkolna gazetka „Orbit Inside”, redagowana przez mgr
JOLANTĘ LESZCZYŃSKĄ, ponownie zdobyła wyróżnienie w konkursie
ogólnokrajowym. Trzech naszych uczniów dostało się do ogólnopolskiego etapu konkursu
informatycznego Tik Tak ECDL (opiekunowie: mgr SEBASTIAN JANUS i mgr
DARIUSZ SURDYKA). Zajęliśmy również III miejsce w Turnieju Motoryzacyjnym w
Zabrzu (mgr inż. K. KAPTUR). Trójka naszych uczniów znalazła się w regionalnym
finale Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Mediach w Katowicach (Uniwersytet
Śląski). Sympatyczna bezdomna kotka Pimpusia, którą zaopiekowała się szczególnie mgr
MAGDALENA DROHOJOWSKA, jako maskotka CE zdobyła I miejsce w Zabrzu i VI
w woj. śląskim w głosowaniu internetowym na najsympatyczniejszego kota.
Organizujemy rozmaite imprezy (Dni Otwarte CE, wizyty w różnych gimnazjach), aby
w warunkach niżu demograficznego zadbać o odpowiedni poziom rekrutacji (aktualnie
mamy 22 oddziały klasowe w gimnazjum, liceum i technikum). Po odejściu na emeryturę
mgr inż. ANTONIEGO DRYNDY funkcję wicedyrektora objął historyk mgr MARIUSZ
ŚWIETLIK (wcześniej kierownik drużyny Gwarka). Nauczyciele informatyki – mgr
SEBASTIAN JANUS, mgr MIROSŁAW PANEK, mgr DARIUSZ STANKOWSKI, mgr
DARIUSZ SURDYKA, mgr inż. JOANNA KOWALSKA, mgr BOHDAN
KOMISARCZYK, mgr JOANNA GARSTKA –MAĆKOWIAK, mgr KATARZYNA
JAMRÓZ – zajmują się w Centrum Edukacji różnymi zadaniami (np. egzaminy
zawodowe i nadzór nad pracowniami komputerowymi, ECDL, szkolna strona internetowa
i Facebook CE, turnieje gier komputerowych, szkolny Internet, nowy telewizor na
pierwszym piętrze wyświetlający ważne komunikaty itd.). Pozyskaliśmy nową pracownię
komputerową przystosowaną do przeprowadzania egzaminów zawodowych (profil
technik informatyk) i zestaw do programowania robotów. Nauczyciele CE w roku
szkolnym 2014/2015 wzięli udział w licznych szkoleniach nt. Nowej Matury i nowych
egzaminów zawodowych (Zabrze, Gliwice, Katowice). Mgr RENATA KORUS
opracowała regulamin szkolnej studniówki. Nasi katecheci (mgr ZYGMUNT GAŁKA i
mgr JOANNA ŻUREK-GAŁKA) corocznie organizują w szkole m.in. konkursy biblijne i
olimpiady teologiczne. Mgr MIECZYSŁAW STOCKI, nauczyciel edukacji dla
bezpieczeństwa (wcześniej przysposobienie obronne), prowadzi od lat kółko
przedmiotowe, pomógł też w zorganizowaniu wystawy militarnej w ramach sesji o II
wojnie światowej. Mgr AGNIESZKA MAŁAŃCZUK zorganizowała w gimnazjum
oryginalny konkurs rzeźby ekologicznej, natomiast podczas Nocy Gimnazjalisty
przygotowała spotkanie z zabrzańskim podróżnikiem, który opowiadał o Brazylii. Z kolei
mgr MAGDALENA MAJTYKA czuwała nad terenową grą ekologiczną. Nauczyciele
gimnazjum brali aktywny udział w Pikniku Rodzinnym (kwiecień). Na podkreślenie
zasługuje 4-dniowa wycieczka krajoznawcza gimnazjalistów do Torunia (mgr
BOGUSŁAWA KORZUS).
Nasza młodzież masowo odwiedziła Multikino, aby zobaczyć głośny film „Bogowie”,
poświęcony prof. Relidze. Uczniowie CE w ramach polsko-niemieckiej grupy studyjnej
przez 5 dni uczestniczyli w projekcie „Śladami zbrodni w Auschwitz”. Komisja
Przedmiotów Humanistycznych opracowała autorski 3-letni program edukacji medialnej z
j. polskiego dla LO. Kolejna szkolna sesja naukowa, tym razem z okazji 70 rocznicy
Powstania Warszawskiego, zaowocowała publikacją zbiorową zredagowaną przez mgr
KRZYSZTOFA KURCZYNĘ. Ważną rolę odgrywa Klub Przyjaciół Braci Mniejszych:
uczniowie, zwłaszcza gimnazjum, współpracują ze schroniskiem dla zwierząt w Zabrzu –
Biskupicach, budują domki dla zwierzaków, przynoszą żywność (mgr MAGDALENA
DROHOJOWSKA, mgr SYLWIA STACHOWIAK). Powstał nowy samorząd szkolny:
opiekunkami są aktualnie mgr inż. JOANNA KOWALSKA i mgr AGNIESZKA
BOBROWSKA (uczniowie: MICHAŁ KARWEL, KAROLINA KRZOSA, MATEUSZ

GAJOS, DANIEL SUCHAN, BORYS SZEMBEK). AGNIESZKA ŁYKO z klasy IV Ta
zajmowała się w naszej szkole pracą dziennikarską (teksty, fotografie), współpracując z
gazetką i szkolną stroną internetową.
Od wielu lat Centrum Edukacji współpracuje m.in. ze Śląskim Kuratorium Oświaty,
Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego (matury), Centrum
Kształcenia Praktycznego (braliśmy udział w otwarciu hali nowych technologii),,
Wydziałem Oświaty UM, NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty (p. JANSZ SIECH),
Młodzieżowym Biurem Pracy w Zabrzu, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach (sesje i
konkursy), Politechniką Śląską w Gliwicach (Dni Otwarte), II LO (sesje naukowe i
kursy), licznymi wydawnictwami (PWN, WSiP, Operon, Helion), Policją i Strażą
Miejską, Ogniskami Pracy Pozaszkolnej, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
(nauczanie indywidualne, zaświadczenia dotyczące dysleksji), zabrzańską filią Wyższej
Szkoły Technicznej (warsztaty), parafią św. Andrzeja, Muzeum Górnictwa Węglowego,
Multikinem (wcześniej z kinem studyjnym „Roma”), Teatrem Nowym, Operą Śląską w
Bytomiu (różne spektakle), a także z partnerami zagranicznymi w ramach licznych
projektów unijnych.
2015
Historyczny sukces: po raz pierwszy w dziejach CE nasi uczniowie (MATEUSZ GREŃ,
KUBA KORONA, WIKTORIA DUKA, WERONIKA LANGER) zdobyli 2 główne nagrody,
czyli Złote Maski, na prestiżowym Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta
Kroczka w Zabrzu (opieka artystyczna: mgr AGNIESZKA BOBROWSKA i mgr inż.
JOANNA KOWALSKA) – dzięki temu mogli swój spektakl „Chateria” zaprezentować na
scenie Teatru Nowego. Mimo początkowych obaw znakomitym rezultatem zakończyła się
wielodniowa zewnętrzna ewaluacja,
podczas której dwie panie wizytatorki badały
wieloaspektowo zagadnienie aktywności uczniów: zarówno liceum jak i technikum otrzymało
najwyższe noty, czyli symbol „A” (niewiele szkół w regionie może poszczycić się takim
osiągnięciem). Trzeci ważny sukces to ponowne przyznanie naszemu Technikum nr 1
Brązowej Tarczy (2 miejsce w Zabrzu, 16 w woj. śląskim, 131 w kraju).
Mamy też na koncie sukces międzynarodowy. 29 listopada w Zespole Szkolno –
Przedszkolnym nr 7 w Zabrzu Makoszowach odbyło się podsumowanie XIII edycji projektu
„MARCO & ALBERTO IPPOLITO”. Jest to projekt międzynarodowy, w którym
uzdolniona młodzież z takich krajów jak Kanada, Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Portugalia,
Rumunia, Czechy i Polska prezentuje swoje prace artystyczne z zakresu poezji , prozy,
fotografii, filmu, skupione co roku na innym temacie. W tej edycji Centrum Edukacji
reprezentowała KAROLINA KRZOSA (klasa I Lb), która przygotowała fotografie i wiersz,
za które zastała nagrodzona specjalnym i honorowym wyróżnieniem. Nagrody wręczał
uzasadniając wybór jury wieloletni koordynator projektu prof. LEONARDO PANGALLO.
Sporo działo się na polu humanistyki. JAKUB KASPRZYCKI z klasy I La zajął VI
miejsce w ogólnokrajowym konkursie biblistycznym (zorganizowanym przez kościół
protestancki), ANGELIKA BŁAŻEJEWSKA z II Lb zajęła III miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Literackim nt. ks. Popiełuszki (mgr JOLANTA LESZCZYŃSKA), I miejsce
(ponownie) zdobył PATRYK SOCAŁA w XIV regionalnym konkursie gwarowym „Jo
wom godom”, NATALIA WALLA z kl. III Gc zdobyła nagrodę w Międzyszkolnym
Konkursie Plastycznym „Nowa postać mangi” (opiekun: mgr BEATA BIGOS). Z kolei
KAROLINA FABIŚ została finalistką II edycji Interdyscyplinarnych Warsztatów
Filozoficznych zorganizowanych przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
JUSTYNA FIJAŁKOWSKA otrzymała wyróżnienie w XXVI Konkursie Plastycznym
„Zabrze – moje miasto”. Był też oryginalny sukces sportowy: drużyna CE zajęła II

miejsce w Zabrzu w rozgrywkach siatkówki plażowej (KATARZYNA BULAK i
MONIKA SZMYTKA z kl. I La).
Przez kolejną kadencję dyr. MARIAN KITEL sprawnie zarządzał Centrum Edukacji,
szczególną uwagę skupiając na współpracy międzynarodowej (projekty unijne i wymiany
zagraniczne – przy pomocy m.in. mgr JOANNY MAŁNOWICZ i mgr MIROSŁAWA
PANKA) i modernizacji gmachu szkoły (generalny remont III piętra) jak i
poszczególnych pracowni. Mgr DARIUSZ SURDYKA (informatyk), notabene absolwent
naszej szkoły, energicznie wspomagający przygotowanie jubileuszu, uzyskał stopień
nauczyciela mianowanego. Z kolei mgr SEBASTIAN JANUS, także informatyk,
rozpoczął studia uzupełniające na krakowskiej AGH w związku z wprowadzeniem profilu
„energetyka odnawialna” (Technikum nr 1). Kol. anglistki energicznie od lat organizują
rozmaite imprezy, np. Tydzień Języków Obcych, cykliczny konkurs „DoYouKnow ?”
(nagrody: vouchery do kina lub na basen) czy międzyszkolny konkurs Spelling Bee (mgr
JOANNA USTUPSKA, mgr AGNIESZKA BOBROWSKA, mgr KATARZYNA
STĘPNIAK). Szkolny Konkurs Wiedzy o Centrum Edukacji (z okazji 70-lecia szkoły)
cieszył się dużym powodzeniem.
Mgr IWONA PROMNY – POHL wraz z uczniami przygotowała niebanalny wystrój
plastyczny I i III piętra (galeria mangi i nowe gabloty). Klasa I La uczestniczyła aktywnie
w międzynarodowej konferencji naukowej w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
(cykl „Kultura Europy Środkowej”). Nasza młodzież ponownie spotkała się z b.
ambasadorem Izraela w Polsce p. SZEWACHEM WEISSEM. Z okazji 70-lecia
zakończenia II Wojny Światowej zorganizowaliśmy szereg dużych imprez, tzn. sesję
naukową, efektowną wystawę historyczno – militarną w sali 210 i konkurs (mgr
KRZYSZTOF KURCZYNA, mgr ADAM ŁACWIK, mgr ZBIGNIEW IZDEBSKI, mgr
MAGDALENA DROHOJOWSKA). Mgr MARIUSZ PAŃPUCH (wuefista) zainicjował
prozdrowotną akcję „Centrum Edukacji biega” (uczniowie i nauczyciele – początkowo w
niedzielę rano, potem w czwartki przed wieczorem). Historycy przygotowali uczniów do
Olimpiady „Solidarności” (mgr ADAM ŁACWIK), a także zainstalowali na III piętrze
mobilną wystawę katowickiego IPN. Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Orion”,
kierowany przez polonistę mgr KRZYSZTOFA KURCZYNĘ, obchodził 15-lecie swej
nieprzerwanej działalności (to rekord w Zabrzu).
Sprawnie działają różne instytucje wewnątrzszkolne: Rada Rodziców (przew. p.
MIRELA KOCYBA) i Rada Szkoły (przew. mgr HENRYK RATAJCZAK), Zespół
Wychowawczy i Zespół Kierowniczy (mgr MARIAN KITEL), Komisja Socjalna (przew.
mgr ANNA WOŁOWIEC), Komisja Stypendialna (mgr EWA DWORSKA), komisje
przedmiotowe. Centrum Edukacji to nie tylko uczniowie i nauczyciele, trudno bowiem
wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie szkoły bez administracji i obsługi.
Kierownikiem gospodarczym jest od wielu lat p. HALINA POLOCZEK (bieżące
zarządzanie, finanse, remonty itd.). W sekretariacie pracują ofiarnie: p. EWA
OCHMANN, p. MATYLDA MIKA – DYCZEWSKA, p. ROMANA BALICKA. O
zdrowie naszych uczniów dba szkolna pielęgniarka p. MARTA POMYKALSKA. W
szkolnej księgowości pracują: p. AGNIESZKA SZENDZIELORZ (główna księgowa), p.
MARIA SYCHTA i p. MIROSŁAW SYCHTA (syn). O czystość i porządek na terenie
CE dbają nasze sprzątaczki i portierki, w tym woźna p. BOŻENA JANECKA, dzięki
której regularnie załatwiamy dofinansowanie dla naszej młodzieży z dobrowolnych
składek na Radę Rodziców. Liczne naprawy bieżące i większe remonty sal to domena
dwóch pracowitych konserwatorów: p. ADAMA ZARZECKIEGO i p. SYLWESTRA
WEZNEROWICZA.

Marzec 2015: wzięliśmy aktywny udział w Targach Edukacyjnych (hala MOSiR – mgr
inż J. KOWALSKA i mgr A. BOBROWSKA). Kwiecień 2015: pojawił się na antenie
lokalnej TVZ program nt. Dnia Przedsiębiorczości i doradztwa zawodowego z udziałem
mgr inż. KRZYSZTOFA KAPTURA (pokazano również naszą szkołę). Schyłek kwietnia
to nie tylko egzaminy gimnazjalne, w tym próbne (mgr inż. JOANNA PYTLIK), ale także
Dni Otwarte CE dla uczniów i rodziców (oferta skierowana głównie do zabrzańskich
gimnazjalistów). Maj 2015: po raz pierwszy nowa matura dla absolwentów LO – z j.
polskiego zamiast prezentacji losowanie zestawów pytań (jednocześnie wygasa „stara”
matura dla klas czwartych technikum). 16 maja: Piknik Gimnazjalny promujący szkołę
(m.in. mgr M. SAWICKI). Czerwiec 2015: kolejna odsłona Nocy Gimnazjum (m.in.
warsztaty filmoznawcze, maraton filmowy, konkurs medioznawczy, wirtualne muzeum,
gry i zabawy, prezentacja dotycząca Islandii).
Wrzesień 2015: nie udało się otworzyć kierunku klimatyzacja i chłodnictwo (podobnie
było w kilku innych miastach). Na emeryturę odeszli mgr MIECZYSŁAW STOCKI
(edukacja dla bezpieczeństwa) i mgr KRYSTYNA HRYSZKIEWICZ (polonistka), za to
historyka Z. IZDEBSKIEGO zastąpiła na razie mgr RÓŻA SZMIT. Z początkiem roku
szkolnego ruszyły kolejne remonty: malowanie I i II piętra, generalna modernizacja
głównego wejścia do szkoły (były opóźnienia i poprawki), rozpoczęło się głosowanie w
ramach budżetu obywatelskiego (remont auli – koszt ok. 0,5 mln zł). Na parterze
wyeksponowano w specjalnej gablocie sztandar szkolny, a na I piętro powróciły
nowoczesne gabloty z trofeami sportowymi. Zabrzański Wrzesień w tym roku odbył się
pod hasłem „Filmowo, bajkowo…” (koordynator: mgr MICHAŁ GRZYB). W szkolnym
sklepiku na parterze zgodnie z nowym rozporządzeniem pojawiła się zdrowa żywność. Z
urlopu wróciła anglistka mgr KAROLINA CZARNOTA, w ramach zastępstw pojawili się
nowi nauczyciele, w tym ksiądz MARCIN KAZANOWSKI (miłośnik górskich
wspinaczek). 19 października grupa naszych uczniów (rozszerzenie z historii) pod opieką
wicedyrektora M. ŚWIETLIKA wzięła udział w konferencji naukowej nt.
parlamentaryzmu (gmach Teatru Nowego w Zabrzu). Ciekawą inicjatywą okazała się
terenowa gra miejska „Przedsiębiorczość na start !” (opiekun: mgr inż. K. KAPTUR).
Pojawiły się nowe innowacje pedagogiczne: z WF (fitness – mgr ANNA
FRANCKIEWICZ) i j. polskiego (innowacja teatralno-dziennikarska: mgr R. KORUS,
mgr W. PRZYBYŁA, mgr J. LESZCZYŃSKA, mgr E. DWORSKA). 21 września odbyło
się pierwsze w roku szk. 2015/2016 spotkanie członków SDKF „Orion”. Także w tym
miesiącu zorganizowano kolejną edycję Szkolnego Konkursu Ortograficznego i
Szkolnego Konkursu Filmoznawczego „Seriale, seriale…”. Teksty i fotografie uczniów i
nauczycieli CE pojawiły się na stronie „Youngface/TV”.
Co działo się w CE w październiku, listopadzie i grudniu Anno Domini 2015 ? Kol.
anglistki kontynuowały cykliczny konkurs „Do You Know ?”, przygotowały także
międzyszkolny konkurs Spelling Bee. Po raz pierwszy zorganizowano wycieczkę
edukacyjną do nowootwartego Muzeum Żydów Polskich i Muzeum Wojska Polskiego w
Warszawie (mgr K. KURCZYNA, mgr inż. J. KOWALSKA, mgr IWONA PROMNY –
POHL).
W Knurowie byliśmy na warsztatach filmoznawczych poświęconych
Kieślowskiemu (mgr JOLANTA LESZCZYŃSKA i mgr JOANNA MAŁNOWICZ). Od
19 do 25 października odbył się Ogólnopolski Tydzień Kariery – imprezy i konkursy w
naszej szkole koordynował mgr inż. KRZYSZTOF KAPTUR (odwiedziło nas ok. 80
uczniów z gimnazjów nr 2, 16 i 25). Klasy gimnazjalne miały okazję obejrzeć w MOK
Guido spektakl pt. „Mały Książę” (mgr SYLWIA STACHOWIAK). Niestety, nasz
projekt remontu auli (koszt 0,5 mln zł) po otrzymaniu ok. 800 głosów w ramach budżetu
obywatelskiego nie przeszedł do fazy realizacji (spróbujemy w następnym roku). 13
października z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej (dzień wolny od zajęć

dydaktycznych) odbyła się akademia na naszej hali sportowej, przygotowana przez mgr
AGNIESZKĘ BOBROWSKĄ i mgr inż. JOANNĘ KOWALSKĄ, następnie nauczyciele
wraz z Dyrekcją spotkali się w sali nr 17 przy kawie i słodkościach (tu m.in. dyr. CE mgr
MARIAN KITEL rozdał 10 nagród).
Dodajmy, że 25 października w Centrum Edukacji działała Obwodowa Komisja
Wyborcza (wybory parlamentarne – u nas akurat wygrała lista PO). Mgr ADAM
ŁACWIK przygotował uczniów do dwóch konkursów historycznych. Tenże nauczyciel
otrzymał w prezencie od klasy sympatycznego chomika nieprzypadkowo nazwanego
Mieszko, który rezyduje w sali 212 – tak więc mamy kolejną obok kotki Pimpusi
zwierzęcą maskotkę Centrum Edukacji. Ruszyły kolejne szkolenia związane z
procedurami zreformowanej matury, co dotyczy zwłaszcza j. polskiego (WOM w
Katowicach). 12 listopada kol. RENATA KORUS przygotowała wspólnie z młodzieżą
tzw. lipdub, czyli efektowny teledysk (jako tło muzyczne posłużyła piosenka zespołu
Queen). Całość filmował profesjonalnie mgr MARIUSZ SAWICKI.
25 listopada odbyły się spotkania z rodzicami. 4 grudnia miała miejsce impreza
andrzejkowo-mikołajkowa dla gimnazjalistów. Także w grudniu odbyła się konferencja
klasyfikacyjna dla 4 klas maturalnych, natomiast w styczniu dla reszty oddziałów
klasowych. 9 grudnia odbyło się także specjalne spotkanie uczniów, rodziców i
nauczycieli dotyczące przyszłorocznej studniówki (sprawy logistyczne). 10 grudnia
kilkunastoosobowa grupa uczniów z 2 klas LO, mających rozszerzenia z historii, pod
opieką mgr ADAMA ŁACWIKA i mgr RÓŻY SZMIT pojechali do słynnej radiostacji
gliwickiej na lekcję muzealną (Muzeum Radia i Sztuki Mediów). 11 grudnia gimnazjaliści
pojechali do muzeum obozowego w Oświęcimiu (mgr SYLWIA STACHOWIAK, mgr
WIESŁAWA PRZYBYŁA).
Z kolei 16 grudnia ok. 300 uczniów z 30 szkół woj. śląskiego pobiegło w symbolicznym
„Biegu 9 górników” ku czci poległych w stanie wojennym w KWK Wujek – w tym roku
także nasza młodzież, ubrana w koszulki z podobizną górnika JANA
STAWISIŃSKIEGO, wzięła w tym przedsięwzięciu udział (opiekunowie: mgr
MARIUSZ ŚWIETLIK i mgr ADAM ŁACWIK). Również 16 grudnia odbyło się w
gabinecie dyr. CE specjalne zebranie Komitetu Organizacyjnego, będące swoistym
podsumowaniem całego jubileuszu oraz wytyczeniem dalszych kierunków działania
(m.in. projekt powołania Klubu Absolwenta, remont generalny II piętra, pomysł adaptacji
starej kotłowni na potrzeby kulturalne) – w zebraniu wzięli udział mgr MARIAN KITEL,
mgr MARIAN RYNDAK, mgr RENATA KORUS, mgr KRZYSZTOF KURCZYNA, p.
PAWEŁ KRZYWDZIŃSKI (nasz absolwent), p. JACEK DYMKOWSKI (ma syna w
naszym gimnazjum), p. MIROSŁAW DYNAK (radny).
21 grudnia nasza młodzież odwiedziła Dom Spokojnej Starości (mgr S.
STACHOWIAK). Tego samego dnia rozpoczął się kolejny ogólnoszkolny turniej gier
komputerowych CSGO (5-osobowe drużyny), zorganizowany przez uczniów pod opieką
mgr inż. SEBASTIANA JANUSA i mgr inż. DARIUSZA SURDYKI. W ramach swoistej
konkurencji uczeń III Ta M. KASPRZYK przygotował turniej gier karcianych. Ruszyła
ponownie ogólnoszkolna zbiórka makulatury. Mgr JOLANTA LESZCZYŃSKA wraz z
młodzieżą przygotowała kolejne numery gazetki Orbit Inside (edycja internetowa i
papierowa). Rozpoczęła się rekrutacja nauczycieli na tzw. Job Shadowing we Francji
(unijny projekt Erasmus – mgr inż. KRZYSZTOF KAPTUR). Wuefistka mgr ANNA
FRANCKIEWICZ zorganizowała ogólnoszkolną zbiórkę słodyczy i przyborów szkolnych
w ramach akcji „Świąteczna paczka” (dla dzieci z ubogich rodzin). Podsumowaniem roku
kalendarzowego (nie mylić ze szkolnym) był cykl imprez zorganizowanych w CE 22
grudnia (wtorek): program artystyczny na hali (mgr inż. J. KOWALSKA, mgr A.
BOBROWSKA, mgr inż. K. KAPTUR), wigilie klasowe w poszczególnych salach

lekcyjnych (wychowawcy z uczniami) i wigilia szkolna, czyli opłatkowe spotkanie
pracowników szkoły w sali 17 (krótkie przemówienie dyr. M. KITLA i życzenia wraz z
modlitwą ks. KAZANOWSKIEGO, który notabene pożegnał się z nami, bowiem objął
funkcję proboszcza w pobliskim Kamieńcu).
UROCZYSTY JUBILEUSZ 70-LECIA (1945 – 2015) NASZEJ SZKOŁY odbył się
w sobotę 28 listopada 2015 roku: msza w kościele św. Andrzeja o 10.00, Zjazd
Absolwentów (ok. 150 osób z różnych roczników), o 12.00 półtoragodzinna gala w DMiT
(m.in. z efektowną prezentacją multimedialną, pokazem aikido i udziałem orkiestry
górniczej), uroczysty obiad po 14.00, następnie szwedzki stół i wieczorek taneczny w auli
na IV p (do północy). Z okazji tego zjazdu wydaliśmy obszerną, bogato ilustrowaną
publikację okolicznościową we współpracy z naszym absolwentem PAWŁEM
KRZYWDZIŃSKIM z agencji RazDwa, przygotowaliśmy także wystawę fotograficzną i
ekspozycję szkolnych wydawnictw (sesje, kroniki itd.). Na parterze uroczyście odsłonięto
szóstą już tablicę pamiątkową imitującą bryłę węgla (białe litery na czarnym tle).
Absolwenci wpisywali się do Kroniki Szkoły.
W Komitecie Organizacyjnym pracowali: mgr MARIAN KITEL (przew.), mgr
RENATA KORUS (program artystyczny), p. HALINA POLOCZEK (sprawy
logistyczne), mgr KRZYSZTOF KURCZYNA (publ. książkowa,
2 wystawy,
dokumentacja fotograficzna), mgr JOLANTA LESZCZYŃSKA (pomoc przy scenariuszu
imprezy), mgr IWONA PROMNY-POHL (fotoekspozycja i aranżacja plastyczna szkoły
oraz dekoracje w DMiT), mgr WIESŁAWA PRZYBYŁA (pomoc przy programie w
DMiT), mgr SEBASTIAN JANUS (prezentacja multimedialna), mgr inż. DARIUSZ
SURDYKA (wsparcie techniczne, red. publikacji), mgr MARIUSZ SAWICKI
(filmowanie), mgr MAGDALENA DROHOJOWSKA (udostępnienie zbiorów na
wystawy), mgr inż. JOANNA KOWALSKA (wsparcie organizacyjne), mgr
AGNIESZKA BOBROWSKA (dokumentacja fotograficzna). Wspomagali nas
organizacyjnie, technicznie i finansowo p. ADAM RAMS (wieloletni prezydent Knurowa
i nasz absolwent), p. JAN HARDYL (syn naszej nauczycielki mgr BOŻENY HARDYL) i
p. MIROSŁAW DYNAK. Wspomagali nas również: panie pracujące w sekretariacie (E.
OCHMANN, M. MIKA – DYCZEWSKA, R. BALICKA), woźna p. B. JANECKA,
konserwatorzy (p. S. WEZNEROWICZ i A. ZARZECKI), ANDRZEJ DUTKIEWICZ i
DARIUSZ GUZ (zdjęcia do publikacji). Wśród sponsorów znaleźli się: Urząd Miejski w
Zabrzu, firma Siltech, mikulczycka restauracja „Pod Wawrzynem”, Centrum Kultury w
Knurowie, BGŻ BNP Paribas, Wedar (usługi budowlane).
Kto wystąpił na gali w prestiżowym Domu Muzyki i Tańca ? Orkiestrą KWK Knurów
„dowodził” sprawnie dr Mariusz Kowalczyk. Pani KATARZYNA JARZYNA kierowała
perfekcyjnie grupą „Energy”, która potrafiła świetnie połączyć taniec z elementami
akrobatycznymi. Sprawnością sportową zadziwiła widownię 9-osobowa grupa aikidoków
z Europejskiej Federacji Yoshinkan Aikido, trenująca na hali MOSiR w Zabrzu.
Konfreransjerkę prowadzili dzielnie (prawie bez tremy) nasi uczniowie: MATEUSZ
GREŃ, DAGMARA LANGE i WOJCIECH PIETRZAK. Pięknie – mimo choroby –
zaśpiewała nasza absolwentka PAULINA ŁĄTKA (wcześniej zdobywała w mieście i
regionie rozmaite nagrody). Żonglerkę futbolową zaprezentowali zawodnicy Gwarka
Zabrze: BARTŁOMIEJ SATERNUS, JONATAN STRZEMPEK, DAWID HOSZCZEK,
ANDRZEJ WINIARSKI. Jako mimowie i kabareciarze wystąpili również: JOANNA
KOWALEWSKA, PIOTR SALAMON, EWELINA PUCHALSKA, MICHAŁ

PRADELA, SEBASTIAN PORWIN, MICHAŁ RYBAKOWSKI, FILIP MAZIARZ,
JUSTYNA CISZOWSKA, KUBA HODOWANY.
W TVZ, czyli Telewizji Zabrze, mogliśmy na początku grudnia zobaczyć ponad
pięciominutowy program poświęcony naszej gali (w tym kilka wywiadów z
pracownikami CE). Z kolei You Tube zamieścił pełną, ponad godzinną relację z
uroczystości. Dokumentacja, zwłaszcza fotograficzna, znalazła się także w Kronice
Szkoły oraz w jednej z edycji szkolnej gazetki. Pochlebne wzmianki o naszym jubileuszu
pojawiły się w lokalnej prasie. Oczywiście informacje o tym wydarzeniu można znaleźć
na stronie internetowej CE i na szkolnym Facebooku.
W roku szkolnym 2015/2016 w Centrum Edukacji mieliśmy 22 oddziały klasowe
(gimnazjum, liceum i technikum) skupiające nieco ponad 500 uczniów (kiedyś było ich
ok. 1500 licząc ze szkołą wieczorową). Było zatrudnionych 47 nauczycieli etatowych i 8
niepełnoetatowych (w tym 1 dyrektor i 3 wicedyrektorów). Do 2015 roku było w szkole
12 dyrektorów (od 1945 roku) i 11 wicedyrektorów (od 1971 roku). Łącznie od 1945 roku
do dziś w naszych murach uczyło ok. 300 nauczycieli etatowych i ok. 350 nauczycieli
niepełnoetatowych (tzw. dochodzących). W sumie pojawiło się w różnych okresach 6
gazetek redagowanych przez uczniów. Do dziś posiadamy 3 sztandary szkolne, a na
parterze wisi aktualnie 6 tablic pamiątkowych (jest miejsce na następne).
2016
Zapowiedzi nowych władz oświatowych (PiS) dotyczące tzw. reformy systemu edukacji
narodowej (m.in. projekt stopniowej likwidacji gimnazjalnego etapu kształcenia)
zaniepokoiły nie tylko nauczycieli, ale i uczniów naszego gimnazjum, należącego
przecież do zabrzańskiej czołówki – decyzje przełożono na razie do 2017 roku. Oba
związki zawodowe, czyli ZNP (H. RATAJCZAK) i NSZZ Solidarność (K.
KURCZYNA), wspólnie przeprowadziły akcję zbierania podpisów pod ogólnopolską
petycją w tej sprawie (ok. 40 podpisów).
Troje naszych uczniów z klasy I Tb zakwalifikowało się do okręgowego etapu V
Olimpiady Medialnej w Katowicach (odbył się 15 stycznia) – są to PATRYK
SKONIECZNY, JUSTYNA CISZOWSKA i DAGMARA LANGE (opiekun: mgr
JOLANTA LESZCZYŃSKA). Ponownie błysnęła nasza szkolna gwiazda – maskotka,
czyli sympatyczna kotka Pimpusia, o której czasopismo „Kocie sprawy” zamieściło
artykuł wraz ze zdjęciem (poinformowała nas o tym mgr SYLWIA STACHOWIAK).
7 i 8 stycznia odbyła się druga próbna matura (Nowa Era) z wybranych przedmiotów
(pierwsza WSiPowska miała miejsce w listopadzie).

opr. mgr Krzysztof Kurczyna

WYKAZ ŹRÓDEŁ
Umownie te źródła można podzielić na dwa rodzaje: papierowe i elektroniczne. Bogatą
70-letnią historię Centrum Edukacji, czyli dawnego Tegietu, można znaleźć w wielu
źródłach, dostępnych np. w szkolnej bibliotece. Oczywiście najłatwiej skorzystać z
dwóch ważnych stron internetowych: szkolna strona to www.ce.zabrze.pl, a oficjalna
strona klubowa naszego Gwarka Zabrze to www.gwarekzabrze.eu. Rzecz jasna można
wtedy poszukać rozmaitych linków. Osobna kwestia to szkolny Facebook, cieszący się
sporą popularnością, a także kanał You Tube. Archiwalne czarnobiałe fotografie można
znaleźć w Internecie na różnych stronach związanych z Zabrzem i Górnym Śląskiem.
Jeżeli ktoś woli tradycyjny papier, to ma duży wybór: kilka jubileuszowych publikacji
o CE, osobna Kronika Szkolnego Koła PTTK, kolejne opasłe, ilustrowane licznymi
fotografiami tomy Kroniki Szkolnej, 2 publikacje o Gwarku Zabrze (obszerniejszą
zredagował p. Stefan Kareł), a także skromna monografia „Kartki z dziejów szkoły…”
(do roku 2003) pióra mgr Krzysztofa Kurczyny. Najnowsze opracowanie,
najdokładniejsze i najlepiej ilustrowane, to wielodziałowa książka „70 lat Technikum
Górniczego w Zabrzu. Zjazd absolwentów” (Zabrze 2015).
Warto też sięgnąć dla uzupełnienia informacji po ciekawą broszurę, mianowicie
„Antologię twórczości uczniowskiej NOWY WYRAZ” (wiersze, fotografia artystyczna,
komiks i grafika, szkice krytyczne – autorami są nasi absolwenci z różnych roczników).
Teksty naszych uczniów i nauczycieli zainteresowani odnajdą również w licznych
publikacjach, będących owocem szkolnych i międzyszkolnych (wspólnie z II LO) sesji
naukowych. Pamiętajmy, że zapisem dziejów naszej „budy” są także kolejne numery
szkolnych gazetek, zwłaszcza „CE Tajmz”, „WC Magazynu” i „Orbit Inside”. Dodatkowe
szczegółowe informacje można znaleźć w licznych dokumentach wewnątrzszkolnych, np.
w rozmaitych sprawozdaniach, zwłaszcza komisji przedmiotowych.
Wnikliwy historyk zajrzy ewentualnie do opracowań popularnonaukowych i
specjalistycznych, poświęconych naszemu miastu. Oto garść przykładów: nieco
przestarzała już monografia H. Rechowicza „Zabrze. Zarys rozwoju miasta” (Katowice
1967), dużo bardziej aktualne „Kalendarium zabrzańskie” P. Hnatyszyna (Zabrze 2000),
imponująca seria ponad 20 tomów „Kronik miasta Zabrza”. Fotografie szkoły
odnajdziemy w niektórych albumach przybliżających dzieje i architekturę naszego miasta.
Dodajmy do tego bogate archiwa, np. Wydziału Oświaty UM w Zabrzu, Śląskiego
Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz lokalnej Delegatury w Gliwicach.

A N E K S

H I S T O R Y C Z N Y

DYREKTORZY I WICEDYREKTORZY
DYREKTORZY (1945 – 2016)
1. Stanisław Kocot (1945-1946)
2. Eugeniusz Balicz (1946-1947)
3. Henryk Hirsz – Jeleński (1947-1948)
4. Oskar Dechow (1948-1949)
5. mgr Stanisław Cholewa (1950)
6. Władysław Dyrek (1950-1958)
7. Jan Kandora (1958-1960)
8. mgr Edward Pelc (1960-1962)
9. mgr inż. Zdzisław Surowiak (1962-1971)
10. mgr inż. Donat Jasiński (1971-1991)
11. mgr Antoni Zawisza (1991-1997)
12. mgr Marian Kitel (od 1997)
WICEDYREKTORZY (1971 – 2016)
1. mgr Grzegorz Tajnert
2. mgr inż. Tadeusz Ważny
3. mgr inż. Józef Śliwa
4. mgr Paweł Krzywy
5. mgr Marian Kitel
6. mgr Marian Ryndak
7. mgr Witold Skrzeczyński
8. mgr Antoni Drynda
9. mgr inż. Joanna Pytlik
10. mgr Barbara Stocka
11. mgr Mariusz Świetlik

SZKOLNY KLUB SPORTOWY GWAREK ZABRZE 1974 – 2014
Istotną częścią dziejów „Tegietu” czy też – jak kto woli – Centrum Edukacji, jest
niewątpliwie bogata historia SKS Gwarek, który z różnych powodów jest ewenementem
na skalę ogólnopolską. Zawodnicy Gwarka to od czterech dekad uczniowie sportowych
klas naszego IX Liceum Ogólnokształcącego. Jego ponad 40-letnia historia, obfitująca w
wiele sukcesów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, zaczęła się oficjalnie
12 czerwca 1974 roku. Wtedy to z inicjatywy Jana Mitręgi, ówczesnego Ministra
Górnictwa i Energetyki, w naszej szkole odbyło się spotkanie działaczy, którzy
postanowili powołać szkółkę piłkarską – miała być bezpośrednim zapleczem, czyli kuźnią
młodych talentów, dla renomowanego Górnika Zabrze, wielokrotnego Mistrza Polski
(dziś ponownie gra w ekstraklasie, a wierni kibice czekają na nowoczesny stadion,
którego patronem jest Ernest Pohl). Nasz Gwarek dorobił się 2 publikacji na swój temat
– jedną z nich, ilustrowaną i obszerną, zredagował p. Stefan Kareł.
Wymieńmy z kronikarskiego obowiązku założycieli: Franciszek Kamiński (starszy
wizytator szkolenia zawodowego w MGiE), Kazimierz Piechuła (dyrektor ds.
pracowniczych ZZPW, czyli Zabrzańskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego),
Teodor Wieczorek (I trener zespołu ligowego), legendarny Hubert Kostka (bramkarz
Górnika Zabrze, reprezentant Polski i złoty medalista olimpijski z Monachium, zarazem
szef szkolenia piłkarskiego), Donat Jasiński (ówczesny dyrektor Technikum Górniczego
i jednocześnie pierwszy prezes Gwarka), nauczyciel matematyki Ryszard Misiek
(przedstawiciel Rady Pedagogicznej i później opiekun drużyny), Jan Bolesław Niesyto
(z-ca kierownika naszego internatu przy ul. Opolskiej i wiceprezes ds. organizacyjnych).
Pierwszym trenerem został Zygmunt Anczok, a drugim Hubert Skowronek. W roku
1976 opiekę nad szkoleniem przejął były piłkarz Górnika Zabrze i wielokrotny
reprezentant Polski Jan Kowalski. W klubie pojawili się nowi działacze związani z naszą
szkołą, mianowicie matematyk Marian Ryndak (wicedyrektor) i rusycysta Paweł
Krzywy. Wśród nowych trenerów odnotować trzeba Piotra Orszulika, Feliksa Karolka,
Huberta Nowarę i Kazimierza Grabosza. Górnik Zabrze zajął się sprawami
organizacyjno – szkoleniowymi, z kolei przedstawiciele Technikum Górniczego zajęli się
edukacją, wychowaniem i zakwaterowaniem młodych zawodników, którzy od 1 września
1974 roku zamieszkali w internacie przy ul. Bohaterów Warszawskich. Miejsce
zakwaterowania zmieniało się parokrotnie: w 1976 roku młodzi ludzie trafili na IV piętro
naszej szkoły, w 1980 roku powędrowali na ul. Opolską 8 (dziś jest tu budynek
mieszkalny), a po 22 latach w 2002 roku zamieszkali w Miejskiej Bursie Szkolnej na ul.
Franciszkańskiej.
Nie zawsze oczywiście było różowo, ale wspólnym wysiłkiem udawało się
rozwiązywać różne problemy. Początkowo „gwarki” trenowały na bocznych boiskach
Górnika Zabrze przy ul. Roosevelta, potem przeniosły się do dzielnicy Biskupice (ul.
Zamkowa 1, obecnie Bytomska 100d), gdzie przestał istnieć GKS Górnik Biskupice.
Ówczesna baza sportowa była bardzo skromna, niemniej utworzono wówczas dodatkowe
boisko treningowe. Pierwszy poważny sukces to sezon 1978/79, czyli zdobycie
wicemistrzostwa Śląska Juniorów Starszych. Przełomowy okazał się rok 1992, kiedy to
wskutek zmian organizacyjnych w Górniku Zabrze zaczynają się kłopoty finansowe. Ta
sytuacja wymusza poważną zmianę: grupa działaczy (Antoni Zawisza, Jan Kowalski,
Marian Ryndak, Jacek Kubicki) 2 listopada 1992 roku rejestruje Szkolny Klub
Sportowy Gwarek Zabrze jako Stowarzyszenie Kultury Fizycznej. Tak więc nasz klub od

tej chwili posiada własną osobowość prawną. Pierwszym strategicznym sponsorem
zostaje na wiele lat Stanisław Płoskoń (firma Progres). Dziś proces szkoleniowy
wspomagają także lekarz sportowy i fizjoterapeutki. Barwy klubowe to” klasyka”, czyli
biel i czerwień.
Wkrótce przyszły kolejne sukcesy. Wyliczmy najważniejsze: wicemistrzostwo Polski
Juniorów Starszych w 1994 (Jan Kowalski) i 1999 roku (jego syn Janusz Kowalski),
mistrzostwo Polski Juniorów Młodszych w 2002 roku (Mariusz Pańpuch), mistrzostwo
Polski Juniorów Starszych w 2003 roku i wicemistrzostwo Polski Juniorów Starszych rok
później (oba zespoły prowadził Janusz Kowalski), w 2006 roku kolejny tytuł Mistrza
Polski w tej kategorii, wreszcie trzykrotnie mistrzostwo Śląska trampkarzy (2008, 2009,
2011). Dodajmy do tej imponującej kolekcji zaszczytny tytuł króla strzelców Mistrzostw
Europy do lat 19 dla Łukasza Piszczka (2004) oraz brązowy medal na Mistrzostwach
Europy do lat 18 dla Łukasza Żeglenia (2013). I ciekawostka: w 2008 roku Kapituła
Sejmiku Śląskiego przyznała Gwarkowi Nagrodę im. Wojciecha Korfantego w dowód
uznania za działalność na rzecz młodzieży. To efekt wieloletniej ofiarnej pracy nie tylko
młodzieży, ale i trenerów: mgr Janusza Kowalskiego (trener I klasy, AWF Katowice,
kurs UEFA PRO – licencja UEFA A), mgr Mariusza Pańpucha (trener I klasy, AWF
Katowice, kurs UEFA PRO – licencja UEFA A), mgr Jacka Ciekota (trener I klasy,
AWF Katowice, licencja UEFA A), mgr Marcina Rudyka (trener II klasy, AWF
Katowice), Roberta Piwko (kursy PZPN B i UEFA B), Huberta Chwolika (trener
bramkarzy, zawodnik Polonii Bytom i dwukrotny finalista Pucharu Polski).
Z pewnością te liczne sukcesy pomogły w szybkiej modernizacji bazy sportowej w
Biskupicach – dziś jest tu nowoczesny, estetyczny stadion z pełną infrastrukturą. W 2005
roku powstało nowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Na tym polu docenić trzeba
zaangażowanie różnych działaczy z wiceprezesem Józefem Gawronem na czele. Gwarek
współpracował z Gimnazjum nr 5 w Zabrzu – Biskupicach, szkoląc tam trampkarzy w
klasach sportowych. Nasi zawodnicy zasilają Górnika Zabrze i inne krajowe kluby (w
różnych ligach), reprezentację Polski, kluby zagraniczne. Gwarek bierze także udział w
rozmaitych turniejach międzynarodowych. Gościliśmy nie tylko zespoły europejskie, ale
także azjatyckie (dwukrotnie piłkarzy japońskich z Katigawa Kobe) czy z Ameryki
Południowej. Nasz klub ma oczywiście własną, atrakcyjną stronę internetową, jest też
obecny na Facebooku. W 2014 roku zorganizowano uroczyste obchody jubileuszu 40lecia klubu w Biskupicach i również w Centrum Edukacji (m.in. program artystyczny i
osobne gabloty informacyjne). Nadmienić warto, że zawodnicy Gwarka jako uczniowie
CE dobrze radzą sobie na maturze, czasem odnoszą sukcesy w różnych konkursach,
bywają też artystycznie utalentowani (np. hip – hop).
DO NAJWYBITNIEJSZYCH WYCHOWANKÓW
NALEŻĄ:

SKS

GWAREK ZABRZE

Łukasz Piszczek – reprezentant Polski, zawodnik m.in. Herty Berlin i Borussii
Dortmund
Kamil Kosowski – były reprezentant Polski, grający w Górniku Zabrze i Wiśle
Kraków oraz w klubach europejskich (Niemcy, Anglia, Włochy, Grecja)
Marcin Kuźba – były reprezentant Polski, zawodnik Górnika Zabrze i klubów
zagranicznych (Francja, Szwajcaria, Grecja)
Tomasz Bandrowski – były reprezentant Polski, zawodnik Lecha Poznań i
Jagiellonii Białystok oraz Energie Cottbus (RFN)

Michał Probierz – trener Lechii Gdańsk, grający wcześniej w Ruchu Chorzów i
Górniku Zabrze
Adam Danch – kapitan Górnika Zabrze
Marcin Malinowski – kapitan Ruchu Chorzów (grający m.in. w Bytomiu)
Paweł Olkowski – reprezentant Polski (kluby: Zabrze, Katowice i Lubin)
Tomasz Cywka – liga polska i angielska
Łukasz Bortnik – trener w Widzewie Łódź i jedyny polski szkoleniowiec
legitymujący się prestiżowym kursem angielskiej federacji FA Applied Football
Science Conditioning (certyfikat uprawniający do pracy z zespołami Premiere
League)
Dariusz Jackiewicz – Górnik Zabrze, Stomil Olsztyn, Amica Wronki, Odra
Wodzisław Śląski i Zagłębie Lubin
Przemysław Trytko – liga polska i angielska
Dawid Jarka – liga polska (5 drużyn) i grecka
Piotr Gierczak – liga polska
Mariusz Magiera – dwa renomowane kluby, czyli Górnik Zabrze i Wisła Kraków
Marcin Dziewulski – Ruch Radzionków i Polonia Bytom
Adrian Chomiuk – Polonia Bytom i GKS Tychy
Marcin Sobczak – zespoły: Poznań, Chorzów, Bełchatów, Tychy
Daniel Feruga – Ruch Chorzów, GKS Tychy, ROW Rybnik
Łukasz Żegleń – reprezentant Polski U19 i zawodnik Podbeskidzia Bielsko-Biała
Mateusz Mączyński – GKS Tychy
Daniel Kutarba – ROW Rybnik
Dominik Sadzawicki – GKS Katowice
Ponadto wymienić trzeba takich utalentowanych zawodników jak Mieczysław Agafon,
Mirosław Warzecha, Marcin Kondzielnik, Łukasz Krótkiewicz, Wojciech Stawowy,
Andrzej Urbańczyk, Jordan Maciejowski, Krzysztof Kokoszka, Sławomir Kapciński,
Tomasz Copik, Robert Piekarski, Remigiusz Golda, Tomasz Nowok, Tomasz
Jaworek, Janusz Kluge, Jarosław Bryś, Jacek Pieniążek, Tomasz Siczek, Sławomir
Samiec, Daniel Kołodziejski, Marek Krotofil, Robert Mandrysz, Remigiusz Malicki,
Damian Furczyk, Sylwester Dębowski, Michał Płonka, Bartosz Nowak (kluby
regionalne: Zabrze, Katowice, Bielsko-Biała, Bytom, Radzionków, Ruda Śląska, Chorzów,
Tychy, Rybnik; kluby spoza woj. śląskiego: Kraków, Wrocław, Szczecin, Opole, Gdynia,
Tarnobrzeg, Bełchatów, Ostrowiec Świętokrzyski, Łęczna). Ta lista z pewnością będzie się
szybko powiększać.
Osobny rozdział to Uczniowski Klub Sportowy (UKS) Gwarek Zabrze. Zacytujmy garść
informacji z oficjalnej strony internetowej: „UKS (…) jest projektem powołanym na
potrzeby SKS Gwarek Zabrze, który ma na celu kompleksowe wyszkolenie przyszłego
pokolenia młodych piłkarzy. (…) pozwala nam na holistyczne, etapowe kształcenie piłkarzy
oraz wyeliminowanie błędów podczas trenowania dzięki pełnej kontroli ścieżki rozwoju
naszych zawodników.(…) UKS Gwarek Zabrze to kuźnia, w której zdolni i pracowici
chłopcy doskonalą umiejętności piłkarskie i budują charakter w oparciu o szlachetne
wartości takie jak szacunek, uczciwość, skromność i sumienność.” Nic dodać, nic ująć.
Dotychczas szkolenie w Gwarku dotyczyło chłopców w wieku od 13 lat (I klasa
gimnazjum) do 18 lat (III klasa liceum), teraz natomiast objęło młodszych adeptów futbolu
– w oparciu o najlepsze standardy wypracowane przez kluby krajowe i zagraniczne.

Doświadczeni trenerzy, stosując różne metody, dostosowują styl swej pracy do wieku i
poziomu dzieci pragnących rozpocząć swoją przygodę z piłką nożną. Kadrę szkoleniową
tworzą: Roland Kowalczyk (AWF Katowice, trener II klasy i wychowanek SKS Gwarek),
Łukasz Porada (AWF Katowice, trener PZPN C, bramkarz futsalowy, również instruktor
pływania i ratownik wodny), Karol Sieński (AWF Katowice, trener II klasy, wychowanek
KS Sparta Zabrze, uczestnik stażu trenerskiego u Adama Nawałki). Baza szkoleniowa
jest dość bogata: stadion Gwarka w Biskupicach, nowoczesna hala sportowa w SP nr 21
(ul. Bytomska 26), wreszcie hala MOSiR w Zabrzu (ul. Matejki 6). Klub wspierany jest
przez sponsorów, mianowicie hurtownię Pablosport i Szalbud Investments (branża
budowlana i mieszkaniowa). W statucie UKS Gwarek czytamy m.in.: „Klub realizuje
swoje zadania statutowe we współdziałaniu ze Szkolnym Klubem Sportowym Gwarek
Zabrze, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi. Klub opiera swą
działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz
pomocy rodziców dzieci.” (paragrafy 7 i 8) Warto też dodać, że w ramach programu
„Maluchy z Gwarka” do klubu można zapisywać dzieci już w wieku 7 – 9 lat (klasa SP I –
III).
UKS Gwarek Zabrze patronuje różnym przedsięwzięciom, starając się jak najlepiej
wyszkolić i przy okazji wychować swych bardzo młodych podopiecznych. Wymieńmy
ważniejsze zawody i imprezy: turnieje Deichmann Cup, Pogoń Cup i Cider Cup, sparingi z
różnymi zespołami krajowymi i zagranicznymi (np. Juventus Soccer School, MSPN
Górnik Zabrze, APN Knurów, UKS Sprint Katowice, Góral Żywiec, Multisport Zabrze,
MKS Zaborze, Sparta Zabrze), treningi wyjazdowe (Istebna), spotkanie z Łukaszem
Piszczkiem, chrzest zawodników, odwiedziny św. Mikołaja czy kulig górski. Dzięki takim
poczynaniom z pewnością możemy liczyć na kolejne sukcesy obu ściśle współpracujących
ze sobą klubów piłkarskich.

