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Z DZIEJO W BIERUN SKIEJ SZKOĄY

W 1988 roku mija 40 lat od chwili powstania III Liceum Og o lnokszta”cacego im.
Powstan cow Slaskich w Bieruniu Starym. Na dzisiejszym obszarze Tychow jest to najstarsza
tego typu szko”a. Znamienny ten fakt zobowiazuje do tego, by z wielkim szacunkiem odniesc
sie do niezaprzeczalnych juz  dzis zas”ug wniesionych przez te placowke w rozwo j miasta, a
przy okazji madra  refleksja  pochylic sie nad wielowiekowymi tradycjami oswiatowymi
Bierunia, na kto rych z yznej glebie wyrosnac mog”a ta i inne szko”y .

Na dawnej Ziemi Pszczyn skiej znajdowa”y sie trzy miasta: Pszczyna, Miko”ow i Bierun ,
kto re dla najbliz szej sobie okolicy by”y swoistymi osrodkami z ycia spo”eczno-gospodarczego.
Wsro d tych miast zdecydowany prymat wiod”a Pszczyna, co jest zrozumia”e, gdyz  by”a
siedziba  w”adzy ksia z ecej, a po —niej miastem powiatowym. Ranga pozosta”ych dwo ch miast
by”a mniejsza i do pewnego czasu rownorzedna. Dopiero w XVIII wieku, po licznych
kataklizmach jakie przetoczy”y sie przez te ziemie, Bierun  w stosunku do Miko”owa zacza”
powoli tracic dystans i szanse rozwojowe. Nie mia”o to jednak wiekszego wp”ywu na stan
swiadomosci mieszkan cow osady nad Mleczna . Kolejne pokolenia bieruniakow nigdy nie
straci”y aspiracji dorownywania sasiadowi z zachodu, a juz  szczego lnie w dziedzinie z ycia
umys”owego.

Zaswiadczaja  o tym chocby dzieje oswiaty w Bieruniu. Pieknym zwien czeniem tych
aspiracji i da z en  by”o powo”anie do z ycia pe”nej szko”y sredniej Ż  liceum
ogo lnokszta”cacego.

Zanim sie jednak o szkole tej napisze, trzeba koniecznie nawi azac do kart historii, kto re
opisuja  dawniejsze dzieje szkolnictwa.

Najstarsza wzmianka o szkole w Bieruniu pochodzi z 1677 roku. Zawiera ona informacj e,
z e podczas poz aru miasta sp”one”a rowniez  szko”a. Ale pocza tkow szko”y w Bieruniu
nalez a”oby szukac co najmniej dwa wieki wczesniej. Potwierdzac to zdaja  sie losy wybitnych
mieszkan cow miasta. Juz  bowiem w XV wieku na Uniwersytecie Jagiello n skim w Krakowie
studiowa”o kilku bieruniakow. Pierwszym, kto rego imie odnale—c moz na w albumie przyjec z
1418 roku, by” Marcin z Bierunia. W po —niejszych latach w ksiegach krakowskiej Alma Mater
natknac sie moz na na kolejnych scholarow rodem z Bierunia (w latach 1757Ż 1765 kszta”ci”o
sie ich najwiecej, bo az  dziesieciu).

M”odzi z tutejszego miasteczka udawali sie tez  po nauki na uniwersytety do Pragi
i O”omun ca. Jednym z nich by” w po”owie XVI wieku Marcin Wydra, syn kowala
bierun skiego. Uzyska” on tytu” doktora obojga praw i zosta” obdarzony szlachectwem
i wysokimi godnosciami cesarskimi. Ponadto ze starych kronik miejskich i koscielnych moz na
sie dowiedziec, z e bieruniacy na ogo ” potrafili czytac i pisac, a umiejetnosci tych nie mogli
przeciez  nabyc bez szko”y. Fakt ten nie tylko potwierdza istnienie szko”y parafialnej, ale
dowodzi wysokiego, jak na owczesne czasy poziomu oswiaty w miescie.

Przyk”ady powyz sze moga  stanowic dowo d na to, z e w Bieruniu musia”a istniec szko”a juz
na pocza tku XV wieku. Zapewne powsta”a ona w tym samym czasie, kiedy ksiez na Helena,
pani na Pszczynie przyczyni”a sie do wzniesienia tu w 1420 roku koscio”a sw. Bart”omieja.

Pierwszym natomiast nauczycielem by” prawdopodobnie łcantor BartekŃ wzmiankowany
w —ro d”ach w latach 1572Ż 1593. W zapiskach z 1472 r. natknac moz na sie na baka”arza
Kaspara Diakusa. Tak, czy inaczej obaj, Bartek i Kaspar uczyli w szkole znajdujacej sie w
pleban skim ogrodzie, przy uliczce przebiegajacej wzd”uz  po ”nocnej sciany koscio”a sw.
Bart”omieja, o czym wspominaja  stare kroniki.
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Po kolejnych poz arach, w zwiazku z odbudowa  i rozbudowa  koscio”a postanowiono szko”e
przeniesc do innego, bezpieczniejszego miejsca. Sta”o sie tak dosc po —no, bo w 1828 roku.

Za sprawa  ksiedza Zychonia, owczesnego proboszcza bierun skiego, wykupiono pole
Antoniego Nygi i Jonka Bycza przy drodze prowadzonej do Zabrzegu (Bierunia Nowego)
i na nim Ż  staraniem rektora Jo zefa Polaczka z pieniedzy parafialnych i miejskich wy-
budowano nowa , obszerna  szko”e wraz z mieszkaniem nauczyciela. Wspomina sie o tym
dlatego, bo w tym miejscu znajduje sie obecna szko”a podstawowa nr 27 im. Gen. K.
Swierczewskiego, kto ra  kieruje mgr Jan Wala, a 51 nauczycieli uczy i wychowuje 974 dzieci.
Wspomina sie rowniez  o tym po to, aby wiedziec, z e w tym szczego lnym miejscu narodzi”o
sie w 1948 roku liceum.

Bierun  w swej d”ugiej historii mia” i inny waz ny dla oswiaty epizod. W latach 1845Ż 1856
by” osrodkiem administracji szkolnej dla po ”nocnej czesci powiatu pszczyn skiego.

Inspektorem szkolnym w tych latach by” ks. Jan Hawlicki Ż  proboszcz bierun ski. W 1853
roku szko”y tego inspektoratu wizytowa” na polecenie Rejencji Opolskiej ks. bp Bernard
Bogedain Ż  wizytator generalny szko ”.

W zaleceniach powizytacyjnych, ten swiat”y Slazak z Wro blina domaga” sie od rektorow
szkolnych nauczania w jezyku ojczystym. Jest to fakt godny odnotowania, gdy z  szko”a
pszczyn ska w”asnie dzieki temu, nigdy nie wyrzek”a sie swojskosci.

W okresie miedzywojennym rozkwit rzemios”a w Bieruniu i rozwijajacy sie z ywio”owo w
okolicy przemys” domaga”y sie coraz wiekszej liczby dobrych fachowcow ro z nych
specjalnosci. Nauka zawodu, przebiegajaca tradycyjnym trybem w warsztatach
rzemieslniczych łu majstraŃ juz  nie mog”a sprostac wymaganiom czasu. Staraniem cechow
organizowano w miescie wieczorowe kursy dokszta”cajace, kto re dawa”y teoretyczna
podbudowe dla umiejetnosci zdobywanych w warsztatach znakomitych i s”awnych
łfachmanowŃ bierun skich, jak w warsztacie slusarskim Ż  u Michalika, stolarskim Ż  u
Kulasa, szewskim Ż  u D”ugonia, krawieckim Ż  u Gretki i in. Podobne kursy zawodowe dla
swoich pracownikow organizowa”a wytwo rnia łLignozaŃ. Trwa”y one od miesiaca do
czterech i by”y prowadzone wed”ug programow Slaskiego Instytutu Rzemieslniczo-
Przemys”owego. Wspomina sie o tych formach dlatego, bo z ich doswiadczen  skorzystano po
wojnie, powo”ujac juz  w roku szkolnym 1945/46 wieczorowa  szko”e dokszta”cajaca
znajdujaca  sie w budynku szko”y powszechnej. Uczeszczali do niej uczniowie z okolicznych
warsztatow w liczbie oko”o 60.

W nastepnym roku z powodu duz ego nap”ywu kandydatow, z tej szko”y wy”oni”y sie dwie
samodzielne jednostki: Publiczna Srednia Szko”a Zawodowa zlokalizowana w Ledzinach,
(kierownictwo nad nia  obja” zas”uz ony dla oswiaty slaskiej nauczyciel, Anielin Fabera)
i Pan stwowe Gimnazjum Przemys”owe (od 1950 roku Ż  Chemiczne) zlokalizowane w
Wytwo rni Chemicznej łLignozaŃ. Dyrektorem tej cieszacej sie wysokim poziomem kszta”-
cenia by” najpierw inz . Klimas, a po —niej mgr inz . Teodor Musio”.

Z tego widac, z e Liceum, o kto rego powstanie zabiegano zaraz po wojnie, nie wyros”o na
nowiu oswiatowym. Narodzi”o sie z dobrych tradycji i sporego ju z  dorobku organizacyjno-
pedagogicznego tutejszej spo”ecznosci.
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RYS HISTORYCZNY LICEUM

Kto bliz ej pozna” historie tej ziemi, wie, z e start intelektualny m”odych Slazakow w
pruskim systemie oswiatowym by” powaz nie utrudniony. W okresie miedzywojennym, juz  w
niepodleg”ej Polsce moz liwosci dalszej edukacji m”odziez y slaskiej, zw”aszcza na poziomie
wyz szym z wielu wzgledow takz e by”y ograniczone. Dopiero po drugiej wojnie swiatowej,
w nowych warunkach ustrojowych zapewniono m”odziez y slaskiej rowny start z yciowy.

Szko”y wszystkich szczebli, kto rych siec ulega”a duz emu zageszczeniu, sta”y sie
instytucjami ogo lnodostepnymi i bezp”atnymi.

Wykorzystujac te szanse, grupa dzia”aczy bierun skich na czele z owczesnym kierownikiem
szko”y powszechnej, Franciszkiem Banotem Ż  podje”a starania nad zorganizowaniem w
starym, z bogatymi tradycjami miasteczku pe”nej, 11-letniej szko”y ogo lnokszta”cacej.
Placowka ta mia”a umoz liwic zdobycie matury przez najbardziej uzdolniona  m”odziez  z
okolicznych miejscowosci, dosc znacznie oddalonych od osrodkow miejskich i stworzyc im
szanse podjecia studiow wyz szych. Starania poparte mocnymi argumentami zako n czy”y sie
pomyslnie.

Zarzadzeniem Ministra Oswiaty z dnia 28 sierpnia 1948 roku powo”ano do z ycia 11-
klasowa  Szko”e Ogo lnokszta”caca  Stopnia Podstawowego i Licealnego. Dyrektorem obu
jednostek zosta” mianowany mgr Franciszek Banot, kto ry obja” trud organizowania szko”y.
Nabo r kandydatow przeprowadzono w szko”ach powszechnych Miedzyrzecza, Swierczyn ca,
Bojszow, Bijasowic, Bierunia Nowego, Czarnuchowic, Kopciowic, Che”mu, Imielina
Kosztow, Krasow, Ho”dunowa, Ledzin, Sciern , Go rek, Go”awca, Bierunia Starego,
Urbanowic, Jaroszowic i Tychow. Do egzaminu wstepnego zg”osi”o sie kilkudziesieciu
absolwentow z najlepszymi swiadectwami, lecz 1 wrzesnia 1948 roku w klasie o smej licealnej
(szko”a podstawowa by”a wowczas siedmioletnia) znalaz”o sie tylko 30 najlepszych.

Gimnazjum (si”a  tradycji przedwojennej tak jeszcze szko”e zwano) szybko zdobywa”o sobie
uznanie w srodowisku. By”a to zas”uga pierwszych nauczycieli, kto rych uda”o sie pozyskac
dla szko”y, a kto rych nazwiska przesz”y juz  prawie do legendy: Henryk Swoboda Ż
nauczyciel jezyka rosyjskiego, zastepca dyrektora szko”y, Jo zef Badura Ż  nauczyciel jezyka
polskiego, Stanis”aw Dros Ż matematyk, Ludwik Sinka Ż  wyk”adowca geografii
i astronomii, Franciszek Skrobol Ż  swietny fizyk i chemik, Edmund Zalewski Ż  nauczyciel
”aciny, Helena Wydra Ż  nauczyciel historii, Boles”aw Krzempek Ż  nauczyciel wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego, Boles”aw Drobczyn ski Ż nauczyciel spiewu Ż  oto
tylko niekto rzy, bardziej znani.

Chwila , nie bez pewnych obaw oczekiwana  mia” byc pierwszy egzamin dojrza”osci.
Przeprowadzono go pod koniec maja 1952 roku. Dla Bierunia i oko licznych miejscowosci
by”o to historyczne wydarzenie. Bo oto, z niewielkiego miasteczka, tropem swoich
poprzednikow z minionych epok, mia”o sie udac do szko ” wyz szych kolejne pokolenie
m”odych, zaswiadczajac o niezniszczalnej z ywotnosci pieknych tradycji oswiatowych tej
ziemi. Do matury zosta”o dopuszczonych 18 abiturientow, lecz egzamin zda”o tylko 15.

Swoja  postawa  i zaprezentowana  wiedza  udowodnili, z e to srodowisko na taka  szko”e w
pe”ni zas”uguje. Byli to: Konrad Bajura, Tadeusz Botor, Marceli Czarnynoga, Felicja Hachu”a,
Genowefa Kajdasz, Alojzy Kostyra, Bernard Krawczyk, Jan Raszka, Gertruda Sikora, Janina
Strzez yk, Pawe” Szczygie”, Aniela Szojda, Ludwik Targiel, Jadwiga Wro bel
i Augustyn Zoga”a.
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W pocza tkowym okresie istnienia, szko”a prowadzi”a dzia”alnosc w trudnych warunkach
lokalowych. Przy zak”adach i kopalniach w Bieruniu, w Ho”dunowie,Ledzinach, Tychach
wznoszono nowe osiedla. Przybywa”o ludzi. Powieksza”a sie tez  z roku na rok liczba

uczniow w obydwu szko”ach: podstawowej i liceum. Wychodzac na przeciw narastajacemu
problemowi przepe”nienia, w 1958 roku zawiaza” sie spo”eczny komitet, kto ry postawi” sobie
za cel rozbudowe szko”y. Dzieki jego wysi”kom, a przede wszystkim przewodniczacego
Komitetu Rodzicielskiego Wiktora Wolnika i Jo zefa Kocurka Ż  przewodniczacego
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bieruniu Starym, w la tach 1958-1962 zbudowano
tak potrzebna  sale gimnastyczna  wraz z przylegajacym boiskiem sportowym i skrzyd”o
po”udniowe szko”y, w kto rym znalaz”y sie nowe sale lekcyjne.

Warunki nauki dla 176 uczniow liceum i 523 uczniow szko”y podstawowej nieco sie
poprawi”y. Uruchomiono w Bieruniu liceum prowadzi”o dzia”alnosc w regionie o z ywych
wcia z  tradycjach powstan czych. Samo miasto i pobliskie wsie pszczy n skie by”y w latach
1919Ż 1921 terenem aktywnych dzia”an  powstan czych. W trzecim powstaniu, pod Go ra  Sw.
Anny bi”a sie s”ynna kompania bierun ska pod dowo dztwem Jakuba Kostyry. W bierun skiej
szkole w 1921 roku znajdowa” sie szpital powstan czy. Franciszek Skrobol Ż  nauczyciel
liceum walczy” w powstaniach. W miejscowym kole ZBoWiD dzia”a”o liczne grono z yjacych
jeszcze powstan cow, kto rzy jak Augustyn Seweryn czesto odwiedzali liceum, spotykajac sie z
m”odziez a .

Pielegnowanie patriotycznych tradycji uznano za wa z na  czesc systemu wychowawczego
szko”y. Te fakty zadecydowa”y o wyborze imienia szko”y. W maju 1960 roku, w kolejna
rocznice wybuchu III Powstania Slaskiego nadano liceum imie Powstan cow Slaskich. Ta
podnios”a uroczystosc by”a symbolicznym uk”onem wobec historii i wyrazem czci dla
z yjacych jeszcze weteranow powstan  oraz pamieci dla tych, co pomineli.

Do po”owy lat 60-tych Liceum razem ze Szko”a  Podstawowa  stanowi”o 11-klasowa  Szko”e
Ogo lnokszta”caca  zwana  jedenastolatka . W liceum istnia”y wowczas pojedyncze oddzia”y w
klasie VIII, IX, X, XI. W wyniku reformy oswiaty, polegajacej miedzy innymi na
wprowadzeniu osmioletniej szko”y podstawowej Ż  nastapi”o organizacyjne oddzielenie
podstawowki od liceum. Dyrektorem liceum pozosta” Franciszek Banot, zas dyrektorem
szko”y podstawowej zosta” Ż  mgr Miros”aw Jaworski.

W tym okresie liczba oddzia”ow w liceum podwoi”a sie. W kaz dej klasie, kto re od tego
czasu zmieni”y numeracje na I, II, III i IV uczy”o sie oko”o 60 uczniow. Razem szko”a liczy”a
278 m”odziez y (1966 r.) Idac z duchem czasu i za”oz eniami reformy oswiaty wprowadzono
elementy specjalizacji kszta”cenia. Powsta”y klasy o czterech profilach: humanistycznym,
matematyczno-fizycznym, biologiczno-chemicznym i ogo lnym. Pociagne”o to za soba
ilosciowy wzrost kadry nauczajacej i duz e jej zro z nicowanie pod wzgledem fachowym.

Mia”o tez  wp”yw na poprawe wynikow nauczania i lepsze przygotowanie absolwentow do
studiow wyz szych.

Dwie samodzielnie dzia”ajace szko”y w jednym budynku powaz nie utrudnia”y prowadzenie
prawid”owej pracy dydaktyczno-wychowawczej obu jednostek. Mimo rozbudowy obiektu,
ciasnota stawa”a sie coraz bardziej dokuczliwa, totez  w 1966 roku rozpoczeto przygotowania
do budowy nowej szko”y przeznaczonej tylko dla liceum. Zosta”a ono zlokalizowana przy ul.
Piaskowej, wychodzacej z rynku na zacho d w strone Ąysiny, na zachodnim brzegu Mlecznej.
Dzieki zabiegom w”adz miejskich (Bierun  wtedy by” jeszcze samodzielnym miastem o
powierzchni 20 km kw., w kto rym mieszka”o oko”o 6 tysiecy mieszkan cow) i przychylnosc
w”adz powiatowych w Tychach, a zw”aszcza duz ej pomocy materialno-technicznej Zak”adow
Tworzyw Sztucznych .łErgŃ, rozpoczeto niebawem roboty budowlane.
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Po dwo ch latach budowy w roku szkolnym 1969/70 wprowadzono sie do nowego obiektu.
Oficjalne otwarcie nowej szko”y nastapi”o 16 pa—dziernika 1969 roku. Swiadkami tej
historycznej chwili by”a licznie zebrana m”odziez , nauczyciele, weterani powstan , mieszkan cy
Bierunia, przedstawiciele w”adz miejskich, powiatowych i wojewo dzkich.

Pierwszy rok pracy w nowym budynku nie by” ”atwy. Trzeba by”o zagospodarowac
kilkanascie sal lekcyjnych, wyposaz yc je w odpowiednie meble, sprzet, pomoce naukowe.
Duz o roboty czeka”o na terenach woko ” szko”y. Dzieki pe”nej poswiecenia pracy nauczycieli i
spontanicznej pomocy uczniow i rodzicow szybko uporano sie z robota .

Te pierwsze trudne lata by”y ostatnim okresem pracy pedagogicznej zas”uz onego dla
oswiaty slaskiej dyrektora liceum, mgr Franciszka Banota. Za”oz y” te szko”e, kierowa” nia
przez 23 lata, nastepnie podja” i doprowadzi” do kon ca dzie”o budowy nowej szko”y.
Odchodzac, pozostawi” po sobie serdeczna  pamiec uczniow i mieszkan cow Bierunia.

Od 1 wrzesnia 1971 r. stanowisko dyrektora obja” mgr Franciszek Kagan. Urodzony 13
marca 1935 roku w Zabinie, woj. Tarnow. W 1959 roku ukon czy” Wyz sza  Szko”e
Pedagogiczna  w Katowicach jako magister fizyki. Przedmiotu tego naucza” w latach 1959Ż
1966 w LO w Katowicach i w LO w Tychach. w okresie od 1966 r. do 1971 r. by” dyrektorem
LO w Miko”owie, skad przeszed” na rownorzedne stanowisko do Bierunia.

Dzieki jego staraniom zosta”a zbudowana szatnia, a nad nia  dodatkowa izba lekcyjna. W
wolnych, niewykorzystanych miejscach powsta”y ma”e sale do prowadzenia zajec
pozalekcyjnych. Ponadto zosta” uporzadkowany teren woko ” budynku szkolnego. Za”oz ono
klomby, posadzono drzewa i krzewy, urzadzono boisko sportowe. Piecze nad utrzymaniem
i wzbogacaniem zieleni obje”a Rada M”odziez owa. Szko”a zosta”a rowniez  wzbogacona o
nowe pomoce naukowe zakupione z dotacji w wysokosci 260 tys. z” przyznanej 15 maja 1974
roku przez gen. Jerzego Zietka.

W 1970 roku w nowym budynku liceum lokum znalaz”a reaktywowana po 14-letniej
przerwie Zasadnicza Szko”a Zawodowa ZTS łErgŃ. Nauke rozpocze”o w niej 56 uczniow, w
dwo ch oddzia”ach, aparatowy procesow chemicznych i slusarz mechanik. Organizacja  zajec
praktycznych zaja” sie nauczyciel zawodu Augustyn Czarnynoga, kto ry w tym charakterze
pracuje do dzis.

Znaczacym osiagnieciem Rady Pedagogicznej w tym czasie by”o wzbogacenie form pracy
wychowawczej i podniesienie jej poziomu, zw”aszcza w dziedzinie rozbudzania aktywnosci
spo”ecznej. Obecnosc szko”y w srodowisku by”a coraz bardziej dostrzegalna. W dowo d
uznania jej wk”adu w z ycie spo”eczne miasta, w 1975 roku ZTS łErgŃ jako Zak”ad
Opiekun czy oraz Komitet Rodzicielski ufundowa”y szkole sztandar. Zosta” on wreczony na
uroczystosci w dniu 14 listopada 1976 roku. Zebrana w Zak”adowym Domu Kultury m”odziez
w obecnosci swych nauczycieli, rodzicow i zaproszonych gosci z”oz y”a na sztandar
slubowanie dochowania wiernosci idea”om ojcow i polskiej szko”y.

Do liceum uczeszcza”o wowczas najwiecej uczniow w ca”ej 40-letniej historii, bo az  633.
Dziewczeta stanowi”y 76% ogo ”u m”odziez y. Kadra nauczajaca liczy”a 23 nauczycieli
etatowych i 7 dochodzacych.

W 1975 roku w wyniku zmian w podziale administracyjnym kraju, Bieru n  sta” sie dzielnica
miasta Tychy. Usprawnienie komunikacji, jakie nast api”o w zwiazku z tym faktem, mia”o
duz y wp”yw na wzrost liczby uczniow dojez dz ajacych, zw”aszcza z kierunku Tychow.
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Wch”oniecie Bierunia przez organizm nowego miasta Tychy uczyni”o ponadto liceum
bierun skie najstarsza  szko”a  tego typu w miescie i skomplikowa”o numeracje. By”o najstarsze,
a nosi”o numer III zamiast I. Sta”o sie tak dlatego, gdyz  w”adze oswiatowe chcia”y
uszanowac juz  istniejaca  numeracje dotychczasowych szko ” tyskich tzn: I dla LO
im. L. Kruczkowskiego (1953 r.), II dla LO im. C. Norwida (1963 r.).

W zwiazku z przeniesieniem sie dyrektora F. Kagana do Bolkowa, woj. jeleniogo rskie od
1 wrzesnia 1977 roku dyrektorem liceum bierun skiego zosta”a mgr Maria Gwo —d—.

Urodzi”a sie 8 grudnia w 1951 roku w Baranowie Sandomierskim. w 1970 roku uko n czy”a
wydzia” Fizyki Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach. w latach 1949Ż 1967 by”a
nauczycielka  w szkole podstawowej w Jaroszowicach i SP nr 4 w Tychach. w nastepnych
latach pracowa”a w liceum im. C. Norwida najpierw jako wyk”adowca fizyki, a po —niej
zastepca dyrektora szko”y. Stamtad przeniesiona do Bierunia.

W drugiej po”owie lat siedemdziesia tych liceum mia”o juz  w srodowisku ugruntowana
renome. Jego ukon czenie w ocenie lokalnej spo”ecznosci uwaz ane by”o za konieczny warunek
dalszego awansu spo”ecznego. Dla wielu sta”o sie nawet tradycja  rodowa , gdyz  za rodzicami
przychodzic zacze”y dzieci. Liczba absolwentow zbliz y”a sie do dwo ch tysiecy. Oko”o 50% z
nich dosta”o sie i ukon czy”o studia wyz sze. Swiadczy”o to dobrze o szkole, kto ra potrafi”a nie
tylko uzbroic w wiedze potrzebna  w z yciu, lecz takz e rozbudzic chec dalszego kszta”cenia.

Dobra  ilustracja  w”asciwie wykorzystanych szans jakie stworzy”a bierun ska szko”a, sa  losy
jej absolwentow. Oto nazwiska niekto rych z nich:
dr nauk med. Marian Kost (uk. 1955 r.) Ż lekarz-radiolog, ordynator OddziaŚu Radio-
logii instytutu Onkologii w Gliwicach,
mgr StanisŚaw S cierski (uk. 1957 r.) Ż aktor Teatru Laboratorium we WrocŚawiu,
lek. med. Zygmunt Cichy (uk. 1955 r.) Ż kierownik Osrodka Zdrowia w Bojszowach,
mgr Roman Nyga (uk. 1956 r.) Ż artysta malarz, wspoŚtworca Grupy ” Arkatż ,
mgr inz. Jan Spyra (uk. 1958 r.) Ż gŚowny inzynier w kopalni ” Debienskoż ,
mgr Otylia Piekorz (uk. 1959 r.) Ż polonistka, dziennikarz radiowy w PR Katowice,
dr inz. Alfred Carbogno (uk. 1960 r.) Ż gornik, pracownik naukowy Politechniki
S laskiej w Gliwicach,
dr Oktawian Koczuba (uk. 1961 r.) Ż  ekonomista, pracownik naukowy Uniwersytetu
Warszawskiego,
mgr Urszula Poradzisz-Adamus (ok. 1961 r.) Ż nauczycielka, dyrektor liceum
Medycznego w Tychach,
mgr Roman Ficek (ok. 1965 r.) Ż nauczyciel, dyrektor Osrodka
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci NiesŚyszacych w Krakowie,
dr Edward DŚugajczyk (uk. 1957 r,) Ż historyk, pracownik naukowy S laskiego
Instytutu Naukowego w Katowicach,
mgr inz. Jan Wakstyl (uk. 1966 r.) Ż  puŚkownik ” Wojska Polskiego,
dr Janusz Niesyto (uk. 1967 r.) Ż pracownik, w sŚuzbie dyplomatycznej,
dr Jan Czempas (uk. 1966 r.) Ż ekonomista, pracownik naukowy Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach,
dr nauk med. Jan Z oŚna (uk. 1969 r.) Ż  lekarz, pracownik naukowy S laskiej Akademii
Medycznej w Katowicach,
dr nauk med. Hubert BoŚdys (uk. 1974 r.) � lekarz, pracownik naukowy S laskiej
Akademii Medycznej w Katowicach.
dr Jolanta Drobik (uk. 1979 r.) Ż biolog, stazysta naukowy w USA.
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Z okazji 35-lecia, w uznaniu osiagniec dydaktyczno-wychowawczych liceum zosta”o
odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystosc dekoracji odby”a sie 21
pa—dziernika 1983 roku i mia”a odswietna  atmosfere. M”odziez  przygotowa”a okolicznosciowy
program artystyczny, o mocnych akcentach patriotycznych.

W uroczystosci uczestniczy” jeden z ostatnich z yjacych jeszcze powstan cow, porucznik
Augustyn Seweryn.

Liceum bierun skie nalez y do klubu szko ” noszacych imie Powstan cow Slaskich. Klub ten
skupia 53 szko”y rozsiane po ca”ym kraju. Komisja Weteranow Powstan  Slaskich i Zarzad
Wojewo dzki ZBoWiD w Katowicach, oceniajac aktywnosc cz”onkow klubu na polu
wspo ”pracy szko”y z organizacjami kombatanckimi, przyzna”y liceum okolicznosciowy
proporzec za wzorowe wspo ”dzia”anie z miejscowym ko”em ZBoWiD, i szczego lnie bliski
i czesty, kontakt weteranow powstan  z m”odziez a  szko”y.

Z kon cem 1984 roku dyrektor Maria Gwo —d— przesz”a na emeryture. Od 1 stycznia 1985
roku nowym dyrektorem liceum zosta” mgr Jo zef Berger.

Urodzi” sie 14 marca 1948 roku w Ledzinach. Po maturze, kto ra  zdoby” w 1966 roku w
liceum bierun skim, podja” studia w Wyz szej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po ich
ukon czeniu, od 1971 roku pracowa” w szkolnictwie tyskim jako nauczyciel historii w
technikum go rniczym i dyrektor szko”y podstawowej nr 22. Z Bieruniem zwiazany miejscem
zamieszkania.

Od pierwszych dni po objeciu stanowiska rozpocza” zdecydowane dzia”ania, zmierzajace w
kierunku unowoczesnienia szko”y pod kaz dym wzgledem. Dzieki temu w latach 1985Ż 1988
wykonano szereg prac remontowo-modernizacyjnych. Po 16 latach funkcjonowania obiektu
by”y one juz  nieodzowne. Naprawiono dach, dokonano wymiany okien, sale lekcyjne
wyposaz ono w nowe meble, zakupiono wiele nowych pomocy naukowych. Urz adzono jedyna
w Tychach szkolna  pracownie komputerowa . Na terenach przyszkolnych, dotad
nieuz ytecznych powsta”o boisko do pi”ki recznej okolone biez nia , skoczniami i rzutniami,
umoz liwiajace rozgrywanie konkurencji lekkoatletycznych. Modernizacj e i rozbudowe bazy
dydaktycznej sprzez ono z usprawnieniami metod zarzadzania i kierowania szko”a , a takz e z
wysi”kami grona pedagogicznego skierowanymi na poprawe wynikow nauczania
i wychowania.

Wielki udzia” w podejmowanych dzia”aniach mia” zak”ad opiekun czy � ZTS łErgŃ, kto ry
z duz a  troska  odnosi” sie do wszystkich problemow i nie szczedzi” srodkow i si” na rozwo j
podopiecznej szko”y.

Wielkim wydarzeniem w z yciu szko”y by”y w 1987 roku obchody Jubileuszu 600-lecia
nadania praw miejskich Bieruniowi, w kto rych uczniowie i nauczyciele wzieli liczny i bardzo
aktywny udzia”. Licealisci pod kierunkiem swoich profesorow przygotowali wielkie
widowisko historyczne, ukazujace najwaz niejsze wydarzenia z historii miasta
i zaprezentowali go na bierun skim rynku w dniu 19 wrzesnia. Wystep m”odych artystow
nagrodzi”y d”ugotrwa”e oklaski uczestnikow uroczystosci, szczelnie wype”niajacych rynek
i przyleg”e uliczki. Z okazji niezwyk”ego swieta m”odziez  wzie”a tez  udzia” w barwnym
korowodzie, zorganizowa”a sesje popularno-naukowa , konkurs wiedzy o 600-letnim Bieruniu
i wystawe fotografii archiwalnej pod nazwa  łNasza RodniaŃ. Postawe licealistow we
wszystkich imprezach jubileuszowych uznano za wielki sukces wychowawczy szko ”y.

Nie by”by on moz liwy bez pe”nej oddania pracy ca”ego grona pedagogicznego szko”y i bez
madrosci, doswiadczenia d”ugoletnich i zas”uz onych nauczycieli, jak mgr Jadwigi Gorol,
mgr Elz biety Waligo ra, mgr Jolanty Sitkowskiej, mgr Jo zefa Plewika, a przede wszystkim
zastepcy dyrektora szko”y � mgr Julii Gajewskiej.
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Dzia”alnosc pozalekcyjna zreszta  by”a zawsze w liceum waz nym ogniwem procesu
nauczania i wychowania. W wielu dziedzinach szko”a i jej uczniowie odnosili znaczace
sukcesy (np. w 1987 roku uczennica Iwona Kot zdoby”a srebrny medal na Miedzynarodowym
Konkursie Plastycznym w Tokio). Jednak na szczego lne podkreslenie zas”uguja  osiagniecia w
sporcie.

Od kilkunastu lat szko”a specjalizuje sie w biathlonie, narciarstwie klasycznym, pi”ce
recznej i sportach obronnych. W tych dyscyplinach dziewczeta i ch”opcy z Bierunia
zajmowali zawsze czo”owe miejsca w zawodach na szczeblu miasta, wojewo dztwa i kraju.

W rywalizacji o tytu” najbardziej usportowionej szko”y w wojewo dztwie katowickim, od
1975 roku liceum plasowa”o sie rokrocznie w pierwszej dziesia tce, a w 1981 roku zaje”a III,
zas w 1986 roku Ż  II miejsce. Dowodem wysokiej rangi, jaka  tu ma kultura fizyczna, sa
takz e wyniki konkursu łSport dla kaz degoŃ. W 1987 roku druz yna bierun skiego łogo lniakaŃ
zaje”a w tym konkursie I miejsce w wojewo dztwie i w nagrode pojecha”a na Ogo lnopolski
Zlot Przodujacych Szkolnych Klubow Sportowych, gdzie za ca”okszta”t dzia”alnosci sportowej
Zarzad G”owny SKS przyzna” jej zbiorowa  odznake łZa zas”ugi w rozwoju sportuŃ.

To wyro z nienie i wiele innych w postaci dyplomow, pucharow, listow pochwalnych by”o
wyrazem uznania dla wieloletniej, wytrwa”ej pracy mgr Mariana Lacha Ż  nauczyciela
wychowania fizycznego oraz dla uczennic i uczni ow, kto rzy poswiecajac osobisty czas i si”y
w szlachetnej rywalizacji sportowej, bronili barw szko”y. Do wyro z niajacych sie sportowcow
szko”y, kto rzy w okresie od 1975 do 1988 roku osiagneli bardzo dobre wyniki nalez eli:
Elz bieta Janota, Krystyna Gawe”czyk, Ewa Mie”ek, Ewa Biela, Helena Jagoda, Gabriela
Ąukaszek, Alina Mrozek, Teresa Bo”dys, Barbara Wiktor, Katarzyna Lach, Irena Iskra, Lidia
Boryczka, Marek Guznar, Kazimierz Kocurek, Andrzej Wro bel, Adam Bochen ski, Krzysztof
Wiktor, Jaros”aw Broz yna, Eugeniusz Natkaniec, Andrzej Bucha”a, Dariusz Losko,
ZbigniewWiec”aw, Miros”aw Wowro, Damian Kapica, Stefan Ficek.

Do sukcesow rozs”awiajacych dobre imie szko”y nalez a”y rowniez  wyniki uczennicy
Karoliny Pia tek, kto ra od 1985 roku utrzymuje mocna  pozycje wicemistrzyni Polski juniorow
w badmintonie i jest reprezentantka  Polski w zawodach miedzynarodowych.

Dziedzina  z ycia sportowego szko”y, majaca  w liceum bierun skim rowniez  dobra  tradycje
od pierwszych lat istnienia szko”y, by”y i sa  szachy. W organizowanej co roku przez Pa”ac
M”odziez y w Katowicach Wojewo dzkiej Olimpiadzie Szachowej uczniowie liceum zajmowali
wysokie lokaty: w 1969 roku Ż  Stanis”aw Bratek � II miejsce, w 1970 r. � Danuta Drob �
VI, w 1980 r. Ż  Krystyna Kubica Ż  III. Natomiast druz yna szachowa reprezentujac liceum
w latach 1982, 1983, 1984 zdobywa”a kolejno mistrzostwo miasta Tychy, a na szczeblu
wojewo dzkim zajmowa”o miejsca VŻ VII. W turniejach druz ynowych szko”e reprezentowali:
Renata Kubica, Bogus”aw Dzierz ak, Robert Proksa, Zbigniew Wiec”aw. Ten ostatni powo”any
zosta” do kadry juniorow Polskiego Zwiazku Szachowego. Szachom łmecenasujeŃ mgr Jo zef
Kaleta.

Ale sport, krzewienie kultury fizycznej to tylko niewielki wycinek bogatej dzia ”alnosci
pozalekcyjnej i pozaszkolnej liceum. W ca”ej swej historii znane sa  osiagniecia szko”y w
olimpiadach przedmiotowych, zw”aszcza wiedzy o Polsce i swiecie wspo ”czesnym,

biologicznej, chemicznej, w licznych konkursach np. łEskulapiadaŃ, łSrebrny MuszkietŃ,
łSprawni jak z o”nierzeŃ, przegladach zespo”ow artystycznych (teatralnych, plastycznych,
muzycznych).

W srodowisku uczniowskim dzia”aja  ponadto organizacje: Zwiazek Harcerstwa Polskiego,
Szkolne Ko”o Krajoznawczo-Turystyczne, Liga Ochrony Przyrody, Polski Czerwony Krzyz ,
Liga Obrony Kraju, kto re aktywizujac swoich cz”onkow do konkretnej dzia”alnosci,



łIII Liceum Ogo lnokszta”cace im. Powstan cow Slaskich ...Ń

Alojzy Lysko, Jo zef Kaleta 11

wspomagaja  wysi”ki nauczycieli w procesie wychowania i nauczania. Organizacj a , kto ra
wzie”a na siebie najbardziej odpowiedzialne zadanie Ż  wspo ”gospodarzenie szko”a � jest
Samorzad Uczniowski. Stanowia  go uczniowie, cieszacy sie wsro d kolez anek i kolegow
najwiekszym zaufaniem, ale i cechujacy sie w”asciwa  postawa  i zaangaz owaniem spo”ecznym.
Z ich inicjatywy zorganizowano wiele prac spo”ecznie uz ytecznych, spotkan
i uroczystosci. Istotna  dziedzina  ich pracy by”a rowniez  szeroko zrozumiana
wspo ”odpowiedzialnosc za ”ad, porzadek i dyscypline w szkole.

Duz a  ruchliwosc organizacyjna  w spo”ecznosci szkolnej przejawia”a Spo ”dzielnia
Uczniowska, dzia”ajaca od lat piecdziesia tych. Za”oz y” ja  i przez wiele lat prowadzi”
prof. Stanis”aw Dros, a przez ostatnie lata kieruje nia  mgr Jo zef Kaleta.

Waz na  role w z yciu szko”y odgrywa”y wycieczki, rajdy i obozy. Corocznie kaz da klasa
realizowa”a kilka jednodniowych wycieczek do muzeum, teatru, zak”adu pracy, na uczelnie,
wystawe, interesujacy film oraz przynajmniej jedna  wycieczke wielodniowa , najczesciej w
go ry (Tatry, Pieniny, Sudety). Organizacji wycieczek sprzyja dzia”alnosc Komitetu
Rodzicielskiego, kto ry ze swych funduszy pokrywa” czesc kosztow. Rola Komitetu
Rodzicielskiego nie ogranicza”a sie jednak tylko do wycieczek. Pomoc rodzicow obejmowa”a
prawie wszystkie dziedziny z ycia szko”y (zakup pomocy naukowych, doz ywianie,
swiadczenie us”ug, zapomogi itp.).Szko”a typu sredniego nie mog”aby z pewnoscia
prawid”owo funkcjonowac bez w”asnej ksia z nicy. W bierun skim liceum biblioteke
uruchomiono juz  w pierwszym roku istnienia szko”y i zawsze by”a ona w centrum uwagi na-
uczycieli i dyrekcji. Obecnie ksiegozbio r liczy ponad 13 tysiecy woluminow i jest stale
wzbogacany, dzieki zapobiegliwosci bibliotekarki Ireny Kubiciel.

Wszystkie wyz ej odnotowane przejawy z ycia szkolnego jakkolwiek istotne, traktowane
by”y przez nauczycieli tylko jako instrumenty i srodki dydaktyczno-wychowawcze s”uz ace
jednemu celowi: ukszta”towac cz”owieka i obywatela. Dlatego najwiekszym osiagnieciem
liceum w okresie minionych 40 lat by”o wyuczenie i wychowanie dwo ch tysiecy
absolwentow.

To oni sa  chluba  szko”y. Tej szko”y, w kto rej zdobyli swiadectwa dojrza”osci
i jednoczesnie przepustki do wstepu na wyz sze uczelnie. Wielu z tych przepustek skorzysta”o i
ukon czy”o pomyslnie studia wyz sze. Sa  wsro d nich lekarze, inz ynierowie, nauczyciele,
oficerowie, prawnicy, pracownicy naukowi, urzednicy, artysci, ksiez a, dziennikarze.

Wiekszosc z nich po studiach powro ci”a w rodzinne strony, w”aczajac sie w bystry nurt
toczacego sie z ycia. Przepojeni troska  o sprawy ludzi i ziemi, kieruja  dziswaz nymi odcinkami
pracy w pobliskich kopalniach, zak”adach pracy, w szko”ach, placowkach zdrowia, urzedach
itd. Czasem ogladaja  sie za siebie i wspominaja  lata w liceum.

Pytaja : � Gdyby sie wowczas tej szko”y nie ukon czy”o, jakby dalej potoczy”y sie nasze
losy?  I konstatuja � Tak, otworzy”a szerzej oczy na swiat, bo dzieki niej... Tak w”asnie
dzieki niej ...

Bo szko”a jest najcenniejszym skarbem, jaki moz na podarowac cz”owiekowi w m”odosci.
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WSPOMNIENIA

W 1988 roku fakt istnienia szko”y jest oczywisty, bezdyskusyjny. W 1948 roku tak nie
by”o. Na nas, pierwszych uczniach spoczywa”a ogromna odpowiedzialnosc za dalszy los
szko”y. Dopiero bowiem od zaprezentowanych przez nas na maturze wynik ow zalez ec mia”o
czy liceum bedzie istniec dalej, czy nie. Garstka siedemnastu abiturient ow i grono profesorow
� entuzjastow z wielkimi emocjami i pewnym niepokojem oczekiwa”a egzaminu. Mysle, z e
wiedza  i postawa  nikogo nie zawiedlismy. Razem zdalismy ten egzamin na bardzo dobry. My
� z dojrza”osci z yciowej, nasi nauczyciele z dojrza”osci organizacyjno-pedagogicznej. Nic
przeto dziwnego, iz  komers by” naszym wspo lnym swietowaniem radosci z osiagnietego
sukcesu. Tego szczesliwego dnia zapomniec nie sposo b. Wspo lna radosc by”a tym wieksza,
kiedy jesienia  1952 roku zapoznalismy sie z wynikami egzaminow na wyz sze uczelnie.
Liczba bierun skich absolwentow, kto rzy zdobyli indeksy przeros”a najsmielsze oczekiwania.
W pe”ni usatysfakcjonowa”o to grono profesorow i w”adze oswiatowe. Nastepne roczniki
mog”y juz  bez kompleksow pisac dalsza historie szko”y.

Jan Raszka Ż  absolwent z 1952 roku

Za namowa  kierownika szko”a podstawowej w Jaroszowicach przystapi”em do egzaminu
wstepnego do otwierajacego swe podwoje Liceum Ogo lnokszta”cacego w Bieruniu Starym.
Zda”em i zosta”em zgodnie z porzadkiem alfabetycznym zapisany pod numerem 1. Z takim
samy numerem otrzyma”em swiadectwo dojrza”osci, co traktuje jako wielkie wyro z nienie.
Mile wspominam lata spedzone w łjedenastolatceŃ, zw”aszcza profesorow. Wielka  sympatia
darzy”em profesora Czaplin skiego � wyk”adowce biologii i geografii. Bardzo mnie on lubi”,
zlecajac czesto pisanie referatow z biologii, kto re wyprzedza”y materia” biez acy. Tak
zachecany do nauki zacza”em interesowac sie ksia z kami z zakresu medycyny. Po maturze
i zdaniu egzaminu wstepnego zosta”em przyjety na pierwszy rok Akademii Medycznej we
Wroc”awiu. Studia ukon czy”em w 1959 jako lekarz medycyny ...

Konrad Bajura � absolwent z 1952 roku

Naczelna  zasada  naszego liceum by”o wprawdzie sta”e podnoszenie poziomu nauczania, ale
nieod”acznym atrybutem naszej m”odosci by” przeciez  ruch, sport. Umia” to swietnie godzic
profesor Boles”aw Krzempek, kto ry zwyk” mawiac łw zdrowym ciele, zdrowy duchŃ.
Wychowanie fizyczne traktowa”, jak kaz dy inny przedmiot. Trzeba sie wiec by”o sporo
natrudzic, aby sprostac jego wymaganiom ...

Marceli Czarnynoga � absolwent z 1952 roku

Oto przede mna  wielka ksiega licealnych lat i jej tytu” łNie zapomneŃ. Jasiu Go ralczyk �
nasz klasowy przywo dca, Marysia Janik, co zgubi”a sie gdzies w Lublinie, Rena Pastuszka
i Heniek Kulski � kiedys klasowe, a obecnie medyczne ma”z en stwo, Irena (Halinka?) Kubina
Ż  tez  lekarz, Halina Cichon � nauczycielka, d”ugow”osa Marianna � niestety nazwisko
ulecia”o, Bronia Klyczka z Ledzin, Ewa K”apa � wiem, przysz”a do X klasy.
I dalej Rysiek Kubista z Ho”dunowa � swietny karykaturzysta i komik klasowy, a teraz taki
powaz ny, bos przeciez  szef ratownictwa go rniczego z kopalni łPiastŃ, bieruniacy: Jasiu
Olczyk, Hubert Dziubany i Jurek Pluta � inz ynierowie, jak ich znam pewnie niezwyczajni.
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i jeszcze łCezarŃ Ż  Czesiek Czarnynoga z Bojszow, Karol Klimza, PiotrusKarwat Ż  trzeci
z klasy lekarz. Nieroz”aczny duet klasowy: Genek Krzywda i Zbyszek Jeczmyk, najwyz szy w
klasie Ż  Heniek Grabowski, bardzo meski Rudolf Ko”odziej, no i ,łGerardŃ Ż  Gerard Laby
Ż  nasz klasowy poliglota, bez kto rego kaz da klasowka z francuskiego nie mia”a z adnego
sensu. Jakz e chcia”bym sie z nimi, wszystkimi zobaczyc. Patrze na poz o ”k”a  juz  fotografie
maturalna . Klasa otacza swa  ukochana  wychowawczynie � pania  mgr Haline G”odowa .

My odswietni, powaz ni, troche spieci, a Ona pe”na serdecznego usmiechu, wyrozumia”osci,
z yczliwosci. Uczy”a nas historii i by”a bardzo wymagajaca, stanowcza, ale sprawiedliwa.
Niekto rzy z nas podkochiwali sie w Niej, bo mia”a duz o wdzieku i urody.

Mimo, iz  łpod”apa”emŃ u Niej kilka dwo j, historii uczy”em sie zawziecie (ambicja!)
i moz e dlatego kilkanascie lat po —niej mog”em poprowadzic swobodnie kilka lekcji historii w
Norymberdze(!) lekcji o kro lewskim Krakowie i polskim Slasku.

Cztery lata w liceum przez ylismy w atmosferze m”odzien czej radosci i entuzjazmu. Mog”o
tak byc dzieki ogromnej serdecznosci naszych pedagogow. Mi”o wspominam Pan stwo
Adamikow. By”em dobry z matematyki, ale na maturze nieco zawali”em, wiec postawi”em na
jezyk polski i .. . zosta”em polonista . Przepraszam. Do dzis tez  dok”adnie pamietam rozwo j
z aby, co by”o zas”uga  profesora G”oda, nauczyciela biologii. D—wieczy mi w uszach czesto
powtarzany przez pania  profesor Zauche od jezyka rosyjskiego zwrot: łmniej niz  zeroŃ.
Dziekuje pani profesor Grabskiej za wspania”y Rajd Maturzystow po Beskidzie Slaskim.
Pozdrawiam Pan stwo Jaworskich, kto rym zawdzieczam tak wiele. Pod Waszymi
opiekun czymi skrzyd”ami, Drodzy, dokonywa”em pierwszych poetyckich wzlotow. Panu
profesorowi Since i pani profesor Pia tek dziekuje za rozbudzenie moich zainteresowa n
plastycznych. Dziekuje wszystkim. Od kaz dego z Was łcos wzia”emŃ.

łZycie uniewaz nia smierc przez pamiecŃ. Wiec nie zapomne pieknych lat spedzonych w
bierun skiej łbudzieŃ.

Roman Ficek Ż  absolwent  1963 roku

Czytanie nudnych lektur, rozwiazywanie zawi”ych zadan  matematycznych, kucie dat z
historii, praw fizyki, wzorow chemicznych, paniczny strach przed klasowkami,
sprawdzianami, odpytywaniem. Obowiazek noszenia fartucha szkolnego z tarcza  zakaz
malowania sie, spacerowanie parami po korytarzach podczas przerw, okresowe, najczesciej
przykre podsumowywanie klas na apelu � to wszystko dwadziescia siedem lat temu
uznawane by”o przez nas za jedno pasmo udrek, swoiste plagi egipskie, kto re nam m”odym nie
pozwala”y z yc radosnie i beztrosko. Buntowalismy sie czasem przeciwko temu
i uciekalismy zw”aszcza wiosna  na wagary do cudownego miejsca � na bierun ska  groble.
Tam by”a nasza prawdziwa wyspa szczescia. Ch”opcy, jak to ch”opcy zawsze mieli zielono w
g”owie. Hasali do woli, niczym sie nie przejmujac. My, dziewczeta drz a”ysmy na mysl o
nastepnym dniu w szkole.

Dzis z perspektywy czasu inaczej patrze na lata spedzone w liceum. Widze je barwniejsze,
jasniejsze. Dzis dobrze rozumiem, dlaczego wowczas poddawano nas takim pro bom.
W naturze kaz dej szko”y tkwi przeciez  to, z e aby ukszta”towac cz”owieka, nalez y mu stawiac
do pokonania coraz trudniejsze przeszkody, cwiczyc go fizycznie i duchowo, sprawdzac,
kontrolowac, oceniac. Tylko tak moz na cz”owieka czegos nauczyc i nalez ycie przygotowac do
z ycia w doros”osci.

Z wielkim uznaniem oceniam przeto trud wychowawczy wszystkich profesor ow, a
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szczego lnie naszej, m”odej wowczas wychowawczyni profesor W. Zauchy. Z ogromna  troska
sledzi”a nasze postepy w nauce. Jej bystremu spojrzeniu nie usz”o nic. Intuicyjnie wyczuwa”a
na przyk”ad, czy nieobecnosc w szkole to choroba, czy łbajaŃ. I wytrwale pisa”a listy do
rodzicow. Duz o ich napisa”a w ciagu czterech lat. I dobrze, bo dla niekto rych okaza”y sie
zbawienne.

To dzieki Jej wysi”kom moglismy 7 czerwca 1961 roku odetchnac z ulga . Mature
zdalismy!

Mile tez  wspominam profesora Franciszka Skrobola, kto ry jak nikt potrafi” wpoic nam
swiadoma  dyscypline, profesora Kazimierza G”oda, wielkiego mi”osnika przyrody,
nauczycielke jezyka polskiego w klasie o smej, pania  profesor Czuczewicz i rozkochana  w
Mickiewiczu i S”owackim pania  profesor Opiela. Wszystkich zreszta  nauczycieli wspominam
dobrze i mam dla nich duz o serdecznosci. W kaz dym z nas bowiem, pozosta”a czastka czegos,
co poza wiedza  nam przekazali.

Urszula Switu”a-Jeruzol Ż  absolwentka z 1961 roku

... Okres pobytu w szkole wspominam bardzo mile. Liceum da”o mi podwaliny do studiow.
Wiedza zdobyta w szkole przyda”a sie bardzo. Gdy wracam myslami do czasow szkolnych to
przypominam sobie prof. Jadwige Gorol, prof. Franciszka Swobode, prof. Stanis”awe Kaleta,
prof. Jo zefa Plewika, kto rych rady, wskazowki dotyczace problemow szkolnych i poza
szkolnych  przekazywane nam � uczniom, przyda”y sie bardzo i procentuja  w samodzielnym
z yciu ...

Bronis”awa Kraska � absolwentka z 1973 roku

Absolwenci liceum, kto rzy studiowali historie, geografie, ekonomie, czy kierunki
pokrewne duz o zawdzieczali profesorowi Ludwikowi Since. Znajomosc mapy geograficznej,
umiejetnosc jej czytania, rozumienie tresci w niej zawartych, kto re wynieslismy z liceum to
jego zas”uga. Do legendy uczniowskiej przeszed” s”ynny wska—nik (łwedkaŃ), z kto rym
odpowiadano przy mapie.

Urodzony 29 wrzesnia 1923 roku w miejscowosci Kryry powiat Pszczyna, Liceum
Pedagogiczne ukon czy” w 1949 r. w Pszczynie, a studia wyz sze na Uniwersytecie
Poznan skim. W Liceum w Bieruniu Starym dziesiec lat (1950Ż 1960) pracowa” jako
wyk”adowca geografii i astronomii. Wielki humanista, przyrodnik pogl adowo przedstawia”
zjawiska geograficzne tak, z e stawa”y sie bliskie kaz demu z nas. Pe”niac po —niej obowiazki
wizytatora � metodyka geografii, cieszy” sie duz ym autorytetem u m”odych nauczycieli,
kto rzy korzystali z jego pomocy naukowych i opracowa n  metodycznych.

Zmar” 31 lipca 1983 roku nie doczekawszy emerytury.

Jo zef Kaleta � absolwent z 1961 roku
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ZASĄUZENI  DLA  SZKOĄY

FRANCISZEK BANOT

Urodzi” sie  11 wrzesnia 1910 roku w Go”kowicach w powiecie
wodzis”awskim. Seminarium Nauczycielskie uko n czy” w 1930 roku
w Pszczynie. W tym samym roku obja” posade w szkole
powszechnej w Murckach, gdzie pracowa” do 1939 roku. W tym
okresie studiowa” w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Po
wybuchu wojny przenio s” sie do rodzinnych stron. W kwietniu
1940 roku zosta” wywieziony na przymusowe roboty w g”ab
Niemiec. Tam za dzia”alnosc w ruchu oporu zosta” aresztowany
i osadzony w wiezieniu. Po wyzwoleniu kro tko prowadzi”
dzia”alnosc kulturalno-oswiatowa  w organizujacym sie w Bayreut
Komitecie Opieki nad Polakami. W sierpniu 1945 roku postanowi”

wro cic do kraju. Obja” ponownie kierownictwo nad szko”a  w Murckach. Rok po —niej zosta”
przeniesiony do Bierunia Starego na stanowisko kierownika szko ”y podstawowej. Tworzy”
zreby szkolnictwa zawodowego w srodowisku Bierunia. W 1948 roku wspo lnie z
miejscowymi dzia”aczami zorganizowa” pe”na , 11-letnia  szko”e ogo lnokszta”caca  i zosta” jej
dyrektorem. Kontynuowa” jednoczesnie studia na Uniwersytecie Jagiello n skim,
gdzie w 1952 roku uzyska” tytu” magistra filozofii. By” znanym i wielce zas”uz onym
dzia”aczem spo”ecznym srodowiska tyskiego, wieloletnim prezesem Zarzadu Oddzia”u ZNP,
cz”owiekiem powszechnie szanowanym, cieszacym sie u swoich uczniow i nauczycieli
wielkim autorytetem.
Przyczyni” sie w 1970 roku do reaktywowania przyzak”adowej szko”y zawodowej ZTS łErgŃ,
kto ra znalaz”a lokum w nowo zbudowanym z jego inicjatywy liceum. Po przejsciu na
emeryture w 1971 roku pracowa” nadal prowadzac fakultatywne zajecia z pedagogiki.

Odznaczony Slaskim Krzyz em Powstan czym (1949), Krzyz em Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski (1965), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1976). Zmar” 11 grudnia
1978 roku z egnany na cmentarzu przez licznie zgromadzonych mieszka n cow Bierunia,
m”odziez  i nauczycieli trzech szko ”bierun skich.

... by” historykiem. Potrafi” doskonale wplatac wa tki patriotyzmu lokalnego i zaszczepiac
go w nasze serca. Z tego patriotyzmu wyrasta”a nasza motywacja do nauki.

... bylismy uczniami i nie wiedzielismy o wielu zabiegach organizatorskich majacych na
celu materialne wzbogacenie szko”y, zjednywanie przyjacio ” w srodowisku. Mimo to
podswiadomie czulismy potrzebe czynnego angaz owania sie we wszystkie prace spo”eczne.
Dopiero po latach wielu z nas zrozumia”o, z e animatorem z ycia szko”y w tym zapomnianym
zaka tku Ziemi Slaskiej by”On Ż  dyrektor Banot.

... coraz wyra—niej widze, jak bardzo mu zalez a”o na nas, z ywo interesowa” sie naszymi
losami. Cieszy” sie z naszych osiagniec. I zawsze powtarza”: Ż  Nie zapominajcie o swych
korzeniach, o rodzinnej ziemi.
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FRANCISZEK SKROBOL

Urodzi” sie 5 pa—dziernika 1902 roku w Kleszczowie ko”o Zor.
Seminarium Nauczycielskie ukon czy” w Wagrowcu, gdzie znalaz” sie
po powstaniach slaskich. W latach 1918Ż 1920 byt czynnym
cz”onkiem Towarzystwa Gimnastycznego łSoko ”Ń i Polskiej
Organizacji Wojskowej w Zorach bra” udzia” w I i II powstaniu
slaskim. W latach 1928Ż 1939 by” nauczycielem pe”niacym
obowiazki kierownika szko”y powszechnej w Lipinach Slaskich.
Jako eksternista Pan stwowego Wyz szego Kursu Nauczycielskiego w
Warszawie z”oz y” w 1935 roku egzamin z matematyki i fizyki, a w
1939 roku specjalizujac sie w tych samych przedmiotach uko n czy”

studia w Instytucie Pedagogicznym w Katowicach. Podczas kampanii wrzesniowej walczy” na
froncie w stopniu podporucznika Wojska Polskiego. 22 wrzesnia zosta” ranny. Zwolniony ze
szpitala w Zamosciu, ukrywa” sie i leczy” na terenie gminy Suszec w powiecie pszczyn skim.
W 1941 roku zosta” wywieziony na przymusowe roboty do zak”adow przemys”owych w
Ąabedach. Od 1940 roku do wyzwolenia dzia”a” w konspiracji. Jako dowo dca placowki AK w
orach udziela” ochrony osobom sciganym przez gestapo. Po wyzwoleniu zorganizowa”
Gminna  Spo ”dzielnie w Suszcu. By” tam tez  przewodniczacym Gromadzkiej Rady Narodowej.
Odbudowa” zniszczona  przez dzia”ania wojenne szko”e. W latach 1948Ż 1949 zbudowa”
nowa . W 1949 roku zosta” przeniesiony do pracy w 11-letniej szkole ogo lnokszta”cacej w
Bieruniu. Do 1962 roku naucza” w niej chemii i fizyki. Jednoczesnie by” wizytatorem-
metodykiem w Pszczynie. Mimo zewnetrznej surowosci, doskonale rozumia” m”odziez . Mia”
dla niej duz o serca. Sam by” wzorem pracowitosci i obowiazkowosci. Potrafi” wspaniale
zaszczepiac mi”osc do ojczystej ziemi.

Za swe zas”ugi by” wielokrotnie wyro z niany licznymi odznaczeniami miedzy innymi
slaskim Krzyz em Powstan czym, Medalem Zwyciestwa i Wolnosci, Krzyz em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. W 1979 roku spo”eczen stwo Zor wpisa”o Jego nazwisko do Ksiegi
Zas”uz onych dla Miasta.

Zmar” 27 wrzesnia 1980 roku. Pochowany na cmentarzu w Pszczynie.

... uchodzi” za nauczyciela surowego i wymagajacego, lecz by” przez uczniow lubiany.
Potrafi” w klasie utrzymac dyscypline i porzadek. Przekazywa” gruntowna  wiedze z fizyki
i chemii. By” madrym wychowawca , kto ry dobrze zna” ukryte potrzeby naszych dusz.
Szanowalismy Go za sprawiedliwy system ocen i kszta”towanie rozsadnych zasad z yciowych.
By” taki kro tki okres, gdy prof. Skrobola zabrano z lekcji ... ale ku naszej ogromnej radosci
powro ci” do nas.
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STANISĄAW DROS

Urodzi” sie 19 pa—dziernika 1912 roku w Starokrzepicach w powiecie
k”obuckim. Seminarium Nauczycielskie ukon czy” w Czestochowie,
gdzie tez  rozpocza” prace nauczycielska . Podczas wojny pracowa” w
spo ”dzielczosci, biorac aktywny udzia” w tajnym nauczaniu. We
wrzesniu 1945 roku przyby” do Bierunia i podja” prace nauczycielska
w szkole podstawowej i wieczorowej Zawodowej Szkole
Dokszta”cajacej. W nowo powsta”ym liceum zosta” wyk”adowca
matematyki. By” to jego przedmiot koronny. Posiada” takz e
wykszta”cenie muzyczne i prowadzi” zajecia wychowania
muzycznego. W 1953 roku uko n czy” Pan stwowa Szko”e

Pedagogiczna  w Ąodzi. Przez wiele lat by” opiekunem spo ”dzielni uczniowskiej. Prace
pedagogiczna  przerwa” z powodu choroby. W marcu 1970 roku przeszed” na rente.
Zmar” w szpitalu w Katowicach 24 czerwca 1972 roku. Pochowany na cmen tarzu w Bieruniu
Starym.

W pamieci uczniow zapisa” sie jako cz”owiek prawy, mimo iz  stale by” zatroskany o wyniki
swojej pracy, by” dobrym wyk”adowca , wk”adajacym do kaz dej lekcji duz o wysi”ku.
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JO ZEF BADURA

Urodzi” sie 7 stycznia 1908 r w Blerach pow. Bielsko. Pochodzi” z
rodziny ch”opskiej. Studia wyz sze odby” w Instytucie Pedagogicznym
w Katowicach w latach 1932Ż 1934 i na Wydziale Humanistycznym
Uniwesytetu Jagiellon skiego w Krakowie, gdzie w 1952 roku uzyska”
stopien  magistra filozofii. Przed wojna  by” nauczycielem jezyka
polskiego i kierownikiem szko”y w Swietoszowce i Brennej. Podczas
okupacji przebywa” na przymusowych robotach w g”ebi Rzeszy. Po
wojnie pracowa” w Imielinie, a nastepnie w Bieruniu Starym. W
liceum bierun skim znalaz” sie w 1948 roku, podejmujac tu nauczanie
jezyka polskiego. By” wychowawca  pierwszego rocznika
absolwentow. Wiele czasu poza dzia”alnoscia  dydaktyczna poswieca”

na organizowanie z ycia kulturalnego w srodowisku. Zyska” sobie przez to wdziecznosc
uczniow i mieszkan cow Bierunia. Zorganizowa” w Tychach Liceum Ogo lnokszta”cace dla
pracujacych, kto rym kierowa” w ”atach 1955Ż 1971. W 1972 roku przeszed” na emeryture. Za
swoja  pe”na  oddania prace pedagogiczna  i dzia”alnosc spo”eczna  by” odznaczony miedzy
innymi Krzyz em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1971) Z”ota  Odznaka
łZas”uz onego w rozwoju wojewo dztwa katowickiegoŃ.

Zmar” 15 czerwca 1980 roku w Tychach.

... by” zakochany w swoim przedmiocie Ż  jezyku polskim. Zadna Jego lekcja nie mog”a
sie zmiescic w 45 minutach, Szczego lna  mi”oscia  darzy” okres romantyzmu w literaturze i nas
tym romantyzmem zaraz a”. Uczy” nas kochac ziemie ojczysta . Niezapomniane wycieczki w
bliskie i dalekie strony.
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BOLESĄAW DROBCZYN SKI

Urodzi” sie 6 maja 1911 roku w Ustroniu pow. Cieszyn, w rodzinie
robotniczej. Po uko n czeniu szko”y powszechnej kszta”ci” sie najpierw
w Gimnazjum im. Osuchowskiego, a nastepnie w Seminarium
Nauczycielskim im. P. Stelmacha w Cieszynie. Po maturze, kto ra
zdoby” w 1931 r. otrzyma” posade nauczyciela w Bojszowach
Nowych. Za”oz y” tam cho r łEchoŃ. W 1933 roku zda” egzamin
kwalifikacyjny, uzyskujac pe”ne uprawnienia nauczycielskie. Dwa
lata po —niej przenio s” sie do Paw”owic, aby miec lepszy dojazd do
Katowic, gdzie podja” studia w Konserwatorium Muzycznym w klasie
skrzypiec. W okresie wojny pracowa” przymusowo przy budowie

kolei. Po wyzwoleniu naucza” kolejno w szko”ach podstawowych nr 10 w Chorzowie, w
Paw”owicach, w Bojszowach Starych, skad na sta”e przenio s” sie od 1943 roku do Bierunia
Starego. W liceum uczy” spiewu, prowadzi” cho r szkolny, kto ry zdobywa” liczne nagrody
i wyro z nienia. By” tez  konsultantem bierun skiego cho ru łPoloniaŃ. Przeszed” na
przedwczesna  emeryture w 1970 roku. Zmar” 18 stycznia 1988 roku. Pochowany jest na
cmentarzu w Bieruniu Starym.
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RADA PEDAGOGICZNA III Liceum Ogo lnokszta”cacego
im. Powstan cow Slaskich

w Tychach-Bieruniu Starym w roku szkolnym 1987/88

mgr Jo zef Berger (od 1985 r.) - dyrektor, nauczyciel historii i propedeutyki nauki o
spo”eczen stwie

mgr Julia Gajewska (od 1962 r.) - z-ca dyrektora, nauczyciel jezyka rosyjskiego
mgr Teresa Biegan ska (od 1987 r.) - nauczycielka pedagogiki
mgr Bernadeta Ficek (od 1973 r.) - nauczycielka jezyka polskiego
inz . Leon Godlewski (od 1984 r.) - nauczyciel przysposobienia obronnego
mgr Jadwiga Gorol (od 1961 r.) - nauczycielka chemii

Irena Iskra (od 1986 r.) - nauczycielka kultury fizycznej
mgr Ro z a Jagoda (od 1987 r.) - nauczycielka geografii
mgr Jo zef Kaleta (od 1966 r.) - nauczyciel historii i propedeutyki nauki o spo”eczen stwie
mgr Stanis”awa Kaleta (od 1967 r.) - nauczycielka geografii
mgr Teresa Kurant (od 1985 r.) - nauczycielka jezyka rosyjskiego
mgr Marian Lach (od 1972 r.) - nauczyciel kultury fizycznej
mgr Pawe”Ledwon  (od 1986 r.) - nauczyciel propedeutyki i wiedzy ekonomicznej
mgr Irena Malcherek (od 1977 r.) - nauczycielka jezyka francuskiego
mgr Halina Micha”owska (do 1985 r.) - nauczycielka fizyki
mgr Joanna Naumienko (od 1983 r.) - nauczycielka jezyka angielskiego
mgr Elz bieta Pisarek (od 1972 r.) - nauczycielka fizyki
mgr Jo zef Plewik (od 1968 r.) - nauczyciel przedmiotu: praca-technika
mgr Elz bieta Rupniewska (od 1987 r.) - nauczycielka matematyki
mgr Jolanta Sitkowska (od 1974 r.) - nauczycielka jezyka polskiego
mgr Teresa Solarz (od 1983 r.) - nauczycielka geografii
mgr Magdalena Sztafrowska (od 1987 r.) - nauczycielka przedmiotow: pracaŻ technika
mgr Paulina Swietlin ska (od 1985 r.) - nauczycielka matematyki i informatyki
mgr Jolanta Tarajkowska (od 1987 r.) - nauczycielka matematyki
mgr Elz bieta Waligo ra (od 1966 r.) - nauczycielka biologii
mgr Zbigniew Zajac (od 1986 C.) - nauczyciel jezyka polskiego

D”ugoletnia  sekretarka  by”a Gertruda Drobik, kto ra w 1981 roku przesz”a na emeryture. Od
tego czasu sekretariat prowadzi Gabriela Wo jcik.

Wo—nym szko”y jest niezastapiony Franciszek Michalski.
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