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WPrOWADzenIe
„Nie podobna zbudować świata bez poprawy losu poje-

dynczych ludzi” – to jedna z myśli patronki Technikum nr 4, 
umieszczona na odwrocie sztandaru szkolnego ufundowane-
go szkole w 1967 roku. Zdanie to, choć wydawać się może ba-
nalne, jest wyjątkowo adekwatne, gdy idzie o tę szkołę. Prze-
cież to właśnie bytomski Elektronik od ponad sześćdziesięciu 
lat uczy i wychowuje wspaniałą młodzież, mądrych ludzi oraz 
wyjątkowo kompetentnych pracowników. 

Od 1953 roku szkoła jest bardzo mocno związana ze środo-
wiskiem Bytomia i na stałe wpisała się w tradycje szkolnictwa za-
wodowego tego regionu. liczni absolwenci Elektronika, nie tylko 
z Bytomia, ale także z wielu pobliskich miast, zawsze w szczegól-
nie ciepły sposób wspominają tę szkołę. Wielokrotnie podkre-
ślają, jak wielkim zaszczytem i niezwykłą przygodą była dla nich 
możliwość nauki w jej historycznych murach. Dawni uczniowie, 
dziś wspaniali profesorowie, doktorzy, absolwenci najlepszych 
uczelni i po prostu specjaliści wielu dziedzin, kochają swoją szko-
łę i mają z nią wiele cennych wspomnień, które na pewno pozo-
staną z nimi na zawsze. Nie może być inaczej, bo to nadzwyczajna 
szkoła, pełna nadzwyczajnych aktywności.

CO DzIś TeCHnIKum nr 4  
Im. mArII SKŁODOWSKIeJ-CurIe  
mOŻe zAPrOPOnOWAć mŁODemu CzŁOWIeKOWI?

Otóż dzisiejsze technikum, prowadzone przez panią dy-
rektor mgr Beatę Kołodziejczyk, oferuje kierunki, które są nie 
tylko ciekawe i przydatne, ale przede wszystkim cenne na jak-
że trudnym i wymagającym rynku pracy.

Fototechnik – kierunek, przygotowujący do przyszłej 
pracy w zawodzie fotografa. Podczas zajęć uczniowie pozna-
ją budowę aparatów fotograficznych, sposób wywoływania 
zdjęć analogowych i cyfrowych, metody pracy w studio foto-
graficznym oraz pracy podczas obróbki zdjęć w programach 
graficznych, takich jak Adobe Photoshop. Ponadto realizują 

ciekawe projekty fotograficzne np. budowę camery obscura 
czy wykonywanie zdjęć otworkowych. Nauczyciele prowadzą 
także zajęcia z fotografii modowej, reklamowej i artystycznej. 
Oprócz tego uczniowie tego kierunku angażują się w nieba-
nalne projekty filmowe, poznając ciekawe techniki operator-
skie. Prowadzą również odkrywcze dyskusje na temat świata 
filmu. Kierunek ten jest idealnym wyborem dla młodych ludzi, 
inspirujących się kreatywną fotografią. 

mgr inż. Michalina Skała-Kalamorz, 
mgr Wioleta Rosiak
TEChNIKUM NR 4 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W BYTOMIU

Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Bytomiu 
to historyczna szkoła odważnie stąpająca w przyszłość

Fot. 1. Pracownia fototechniki

Technik cyfrowych procesów graficznych – kierunek, 
dzięki któremu uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę z za-
kresu grafiki komputerowej, poligrafii oraz technik multime-
dialnych. Przedmioty obowiązkowe w tym zawodzie to m.in. 
cyfrowe technologie graficzne – dominują tu zagadnienia z za-
kresu przygotowania do druku, historii drukarstwa, poligrafii 
czy współczesnych technik druku przemysłowego. Program 
nauczania przewiduje także tworzenie od podstaw projektów 
produktów poligraficznych takich jak ulotki, plakaty, opako-
wania przy użyciu programów graficznych. Uczeń poznaje wy-
dawniczą kompozycję książki, posługuje się wiedzą z zakresu 
typografii oraz samodzielnie projektuje i składa wydawnictwo. 
Nie brakuje również ćwiczeń kreatywnych, np. projektowanie 
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logo, tworzenie fotomontaży czy tradycyjnych grafik – linorytu 
oraz suchej igły. Podczas zajęć z technologii multimedialnych 
uczniowie dowiadują się, jak wykonać animację, prezentację 
multimedialną czy elementy stron internetowych. 

Technik awionik – kierunek cieszący się olbrzymią po-
pularnością wśród młodzieży. Na zajęciach uczniowie poznają 
elementy wyposażenia elektrycznego i awionicznego statków 
powietrznych. Zdobywają wiedzę z zakresu elektrotechni-
ki i  elektroniki, by móc dokonywać napraw elementów sieci 
elektroenergetycznej oraz urządzeń elektrycznych i awionicz-
nych. Zdobywają umiejętności obsługi liniowych statków po-
wietrznych i powiązanych z nią czynności kontroli i napełnia-
nia systemów, a także instalacji samolotów oraz śmigłowców. 
Uczniowie mają do dyspozycji symulator lotów, na którym 
odbywają się zajęcia praktyczne. Dzięki wieloletniej współpra-
cy uczniowie Technikum nr 4 odbywają praktyki zawodowe 
w GTl Katowice - Pyrzowice oraz zajęcia praktyczne w hanga-
rze firmy LineTech, z którą także szkoła współpracuje. Ponad-
to uczniowie tego kierunku wygrywają prestiżowe konkursy, 
w  tym organizowany przez szkołę Konkurs Wiedzy lotniczej 
„latająca Miotła Baby Jagi” oraz biorą czynny udział w konfe-
rencjach i wykładach branżowych.

Technik elektronik – absolwent tego kierunku to specjali-
sta w zakresie urządzeń elektronicznych systemów telewizji sa-
telitarnej, kablowej, kontroli dostępu i zabezpieczeń oraz sieci 
komputerowych i automatyki przemysłowej. Uczniowie na zaję-
ciach poznają układy analogowe i cyfrowe oraz ich opomiarowa-
nie. Sami projektują, a następnie konstruują i programują układy 
sterowania. Z sukcesem biorą udział w licznych konkursach m. in. 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. 
Rywalizują również w konkursach z  robotyki dzięki zestawom 
lego, z których budują i programują najróżniejsze twory. 

Technik teleinformatyk – zdobywa wiedzę oraz umiejęt-
ności z dziedziny telekomunikacji i informatyki, które są ukie-
runkowane na projektowanie i konfigurowanie sieci, trans-

misję danych w sieciach, konfigurowanie i eksploatowanie 
urządzeń oraz usług sieciowych. Umiejętności praktyczne są 
wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogowej 
i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu przetwarzania 
sygnałów, optoelektroniki światłowodowej, łączy radiowych, 
satelitarnych, systemów telekomunikacyjnych oraz teletran-
smisyjnych, a także protokołów sieciowych. Bogata baza dy-
daktyczna stwarza wspaniałe warunki do nauki.

Technik telekomunikacji – to klasa mundurowa. Techni-
kum kształci przyszłą kadrę łączności dla wojska, służb mun-
durowych oraz ratunkowych. Uczniowie zdobywają wiedzę 
i umiejętności z zakresu uruchamiania, konfigurowania i utrzy-
mania urządzeń sieci telekomunikacyjnych, transmisji danych 
i analizy ruchu w sieciach cyfrowych. Umiejętności praktyczne 
są wzbogacone wiedzą ogólną z zakresu elektroniki analogo-
wej i cyfrowej oraz wiedzą szczegółową z zakresu optoelektro-
niki światłowodowej, łączy radiowych i satelitarnych, cyfrowych 
systemów transmisyjnych oraz protokołów sieciowych. Oprócz 
tego przechodzą szkolenia ogólnowojskowe, odbywają zajęcia 
na strzelnicy. Są naszą dumą, niosąc szkolny sztandar.

Technik elektryk – uczniowie tego kierunku to specja-
liści w  dziedzinie elektroenergetyki oraz instalacji elektrycz-
nych. Oprócz podstaw elektrotechniki, materiałoznawstwa 
oraz rysunku elektrycznego nasi uczniowie zdobywają wiedzę 
i umiejętności z zakresu projektowania, wykonywania, a także 
eksploatacji oraz konserwacji maszyn i urządzeń elektrycz-
nych, instalacji elektrycznych zarówno domowych jak i prze-
mysłowych. Postępują zgodnie z zasadami BhP oraz w pełni 
respektują przepisy ochrony przeciwporażeniowej. Na zaję-
ciach praktycznych sami tworzą układy, testują ich działanie 
oraz możliwości zastosowania. Potrafią wykonać pomiary 
wielkości elektrycznych oraz sporządzać ważną dokumenta-
cję techniczno-przygotowawczą, wykonawczą oraz powyko-
nawczą. Biorą udział w licznych konkursach, są laureatami Gali 
Praktykanta Roku organizowanej przez firmę Tauron.

Fot. 2. Pracownia grafiki warsztatowej Fot. 3. Pracownia awioniki Fot. 4. Elektronicy podczas zajęć praktycznych
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Technik eksploatacji portów i terminali jest specjali-
stą w zakresie obsługi, organizacji oraz ofertowania procesów 
transportowych jak również magazynowych w portach i ter-
minalach różnych środków transportu: morskiego, lądowego 
oraz lotniczego. Chodzi tu oczywiście zarówno o obsługę pa-
sażerską jak i ładunkową. Uczniowie posługują się biegle języ-
kiem angielskim, potrafią czytać i sporządzać dokumentację 
związaną z obsługą portów i terminali. Są świetnymi marketin-
gowcami. Umiejętności te zdobywają podczas bardzo atrak-
cyjnych zajęć praktycznych. Odbywają praktyki w wielkich 
koncernach logistycznych oraz w GTl Katowice - Pyrzowice.

Dla wymienionych zawodów technikum dysponuje 
następującymi pracowniami specjalistycznymi:
 Laboratorium fonetycznym, będącym pracownią językową, 

która posiada najbardziej rozbudowany zestaw funkcji. 
Na przejrzystych graficznych oknach za pomocą myszki 
w prosty i intuicyjny sposób można uruchomić wszystkie 
funkcje systemu. Oprogramowanie można dostosować do 
wymagań wykładowcy. Pracownia wyposażona jest rów-
nież w pulpity uczniowskie, posiadające gniazdo słuchaw-
kowe oraz regulację siły głosu w  słuchawkach. Podwyż-
sza to komfort pracy osobom słabosłyszącym. Pracownia 
językowa niezmiernie ułatwia prowadzenie zajęć, dzięki 
rozbudowanym możliwościom pracy indywidualnej oraz 
w parach i grupach, a także w łatwej i intuicyjnej obsłudze;

 Pracownią Apple, czyli pracownią komputerową, wypo-
sażoną w komputery Macintosh iMac firmy Apple, co jest 
pewną innowacją w zakresie nauczania w polskich szko-
łach. Pracownia wykorzystywana jest przez nauczycieli 
różnych przedmiotów. Internet oraz programy edukacyj-
ne firmy Young Digital Planet wspomagają i uatrakcyjniają 
nauczanie takich przedmiotów jak fizyka, matematyka czy 
biologia. W pracowni na komputerach iMac odbywają się 
lekcje technologii informacyjnej i specjalizacji dla uczniów 
technikum;

 Pracownią Unitr@in – pracownią elektroniczno-elektro-
techniczną, która bazuje na multimedialnym systemie 
dydaktycznym UniTr@in. System ten jest potężnym syste-
mem eksperymentalnym, służącym do wspierania kom-
puterowego nauczania elektroniki i elektrotechniki. Jest 
systemem bazującym na najnowszych osiągnięciach me-
todyki i dydaktyki, w wyniku czego łączy w najkorzystniej-
szych proporcjach zagadnienia teoretyczne z ich praktycz-
ną interpretacją w układy elektroniczne i elektryczne;

 Pracownią energoelektroniki, w której uczniowie wykonują 
ćwiczenia z przedmiotów elektrycznych i elektronicznych. 
Pracownia posiada nowoczesne modele do ćwiczeń i duże 
zaplecze dydaktyczne;

 Pracownią grafiki warsztatowej, czyli miejscem, w którym 
uczniowie mają możliwość stworzenia grafiki np. linorytu, 
począwszy od wycięcia matrycy do wykonania odbitki na 
profesjonalnej prasie graficznej. To tu, oprócz umiejętności 
warsztatowych, kształtuje się wyobraźnię i wrażliwość ar-
tystyczną;

 Pracownią fototechniki, czyli fotograficzną, która jest miej-
scem praktycznej nauki zawodu i zdobywania umiejętności 
warsztatowych. Technikum dysponuje jednym z najlep-
szych studiów zdjęciowych na Śląsku. Jest wyposażone, 
w  podwieszany na suficie zestaw lamp firmy ELFO z serii 
 QUANT PRO. Stosuje się do nich bogaty zestaw dyfuzorów, 
filtrów i blend. System oświetlenia umożliwia pracę w świe-
tle ciągłym oraz impulsowym bez zamiany lamp. Studio 
dysponuje lustrzanką cyfrową wraz z zestawem obiekty-
wów stałoogniskowych i zmiennoogniskowych, w  zakre-
sie od 17 mm do 200 mm i osprzętem do makrofotografii. 
W szkolnej ciemni oczkiem w głowie jest powiększalnik 
DURST, z głowicą barwną ClS500, o maksymalnym formacie 
powiększanego negatywu 4×5 cali oraz analizator barwny 
WAllNER. Pliki cyfrowe obrabiane są w najnowszym pakie-
cie oprogramowania graficznego: Adobe Desing Standard 
CS6, a efekty obróbki oglądane na monitorach firmy EIZO, 
skonstruowanych z myślą o grafikach i fotografach;

 Pracownią miernictwa wyposażoną w sześć nowoczesnych 
stołów elektrotechnicznych firmy Langlois, umożliwiają-
cych realizacje ćwiczeń z zakresu miernictwa elektrycznego 
i podstaw elektrotechniki. Zaplecze dydaktyczne pracowni 
zawiera aparaturę kontrolno-pomiarową oraz obiekty ba-
dań. W pracowni prowadzone są zajęcia z uczniami kształcą-
cymi się w zawodzie technik elektryk i technik elektronik;

 Pracownią awioniki im. Edwarda Makuli, która otwarta zo-
stała 30 stycznia 2015 roku. Uroczystość otwarcia tej pra-
cowni i szkołę zaszczycili swoją obecnością m. in. posłowie 
na Sejm RP Jerzy Polaczek  i Wojciech Szarama, Wojewoda 
Śląski Piotr litwa, zastępca Śląskiego Kuratora Oświaty   

Fot. 5. Uczniowie w pracowni elektrycznej
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Tadeusz  Żesławski, zastępca Prezydenta Bytomia Aneta 
latacz, przedstawiciele Wydziału Edukacji, przedstawiciele 
służb wojskowych oraz lotnictwa, dyrektorzy zaprzyjaź-
nionych szkół technicznych w Bytomiu, członkowie Klubu 
Emerytów, Absolwentów i Sympatyków Energetyk-Elek-
tronik w  Bytomiu, Elżbieta Sochacka oraz żona Edwarda 
 Makuli, pani  Małgorzata Makula. Uroczystość połączona była 
z IV Konkursem Wiedzy lotniczej „latająca Miotła Baby Jagi”.

PrOJeKTY I OSIąGnIĘCIA
Ciekawe kierunki, wyposażone pracownie, zaangażowani 

uczniowie i wysoko wykwalifikowana kadra to również przy-
czyna licznych sukcesów w konkursach i różnego typu kre-
atywnych wyzwaniach oraz projektach. Mówiąc o tych ostat-
nich, warto wymienić kilka, w których uczniowie Technikum 
nr 4 w Bytomiu chętnie brali udział.

„Zoom in Media” to europejski projekt, polegający na mo-
nitoringu marketingu alkoholowego, a Technikum nr 4 jest 
jedyną w kraju szkołą średnią w nim uczestniczącą. Co cieka-
we, uczniowie zostali przeszkoleni przez przedstawicieli IOGT 
w zakresie wykorzystania urządzeń przenośnych (smartpho-
nów/tabletów z systemem android oraz IPhonów), dzięki któ-
rym za pomocą specjalnie pobranej aplikacji, przygotowanej 
przez EUCAM – European Centre for Monitoring Alcohol Mar-
keting, mogli wziąć udział w badaniu, którego wyniki posłużą 
jako materiał do konsultacji w czasie konferencji Unii Europej-
skiej w Brukseli, odnośnie wprowadzenia ograniczeń związa-
nych z marketingiem alkoholowym.

„Kompetentny absolwent szkoły zawodowej” – projekt dla 
uczniów klas III i IV, kształcących się w zawodach technik elek-
tryk oraz technik elektronik, mający na celu zwiększenie zdol-
ności do zatrudnienia. 

Zrealizowany został również projekt „Staże zawodowe – 
wykształcony uczeń, kompetentny pracownik”, podczas którego 
uczniowie technikum mieli okazję odbyć w wakacje staże za-
wodowe w kilku znanych firmach.

Uczniowie tej szkoły średniej bardzo chętnie biorą udział 
w wielu ciekawych imprezach i konkursach. liczne osiągnię-
cia, miejsca na podium i wyróżnienia są nagrodą za praco-
witość i twórcze podejście. Do ostatnich osiągnięć lat 2014 
i 2015 należą m. in.: III miejsce w kategorii line Follower pod-
czas Festiwalu Robotów w ramach Festiwalu Nauki w Chorzo-
wie; III miejsce w Mistrzostwach Bytomia w Pływaniu Junio-
rów; wyróżnienie w konkursie ortograficznym „Trzy pokolenia”, 
zorganizowanym przez Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Bytomiu i Bytomski Uniwersytet Trzeciego Wieku; II miejsce 
w Międzyszkolnym Konkursie z języka angielskiego pt. „Znany 
Anglik”; II i III miejsce oraz wyróżnienia w Miejskim Konkursie 
Plastycznym „Bohaterowie – Żołnierze Wyklęci”; zwycięstwo 

w IV Konkursie Wiedzy lotniczej: „latająca Miotła Baby Jagi”; 
I  miejsce w  IV Turnieju Szachowym pod patronatem Prezy-
denta Miasta Świętochłowice; II miejsce w trzeciej edycji Wo-
jewódzkiego Konkursu „Z elektroniką przez świat”; I miejsce 
oraz wyróżnienie w powiatowym konkursie „Ekosystemy wod-
ne”; wysokie miejsca w konkursie fotograficznym „Pejzaże Ślą-
ska” – I, II i III miejsce w kategorii „Moje miasto”, I, II i III miejsce 
w kategorii: „Bytom w czerni i bieli”; I miejsce w II Międzyszkol-
nym Konkursie Wiedzy lotniczej w Gliwicach; I miejsce w Rejo-
nowym Konkursie „Wyżyna Śląska – mój region” („The Silesian 
Upland – my region”) i wiele, wiele innych.

Warto również dodać, że przy Technikum nr 4 działa 
Koło nr 23 Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddziału Gli-
wickiego SEP. Koło to, zgodnie ze statutem SEP, propaguje 
społecznie użyteczne wykorzystywania elektryki. Inicjuje 
i popiera twórczość naukową oraz techniczną we wszystkich 
dziedzinach elektryki. Doskonali także kwalifikacje zawodo-
we, kształtuje etykę zawodową przyszłych elektryków oraz 
integruje środowisko, co sprzyja tworzeniu przyjacielskich 
więzi członków. Członkowie Ci są stypendystami SEP za wy-
sokie osiągnięcia w nauce oraz pracę na rzecz Koła SEP i Od-
działu Gliwickiego SEP.

WSPÓŁPrACA
Bytomskie Technikum nr 4 współpracuje z licznymi fir-

mami, organizacjami, by poszerzyć i uatrakcyjnić ofertę szko-
ły. Wymienić tu można firmy: Siemens, Tauron, IOGT, EMT 
Systems, lineTech w Pyrzowicach, GTl Katowice - Pyrzowice, 
NKT Cables, Kopalnię Bobrek-Centrum, a także Stowarzysze-
nie Technicznych Szkół lotniczych, Radę Programową Poli-
techniki Śląskiej, MBP w Bytomiu, WKU w Gliwicach, Akade-
mię Chint.

PODSumOWAnIe
Świetne technikum to miejsce, w którym zdobywa się me-

rytoryczną wiedzę, potrzebne umiejętności oraz odpowiednie 
doświadczenie nie tylko zawodowe, ale także to związane z za-
sadami dobrego wychowania i współżycia społecznego. W dzi-
siejszych, bardzo wymagających czasach hasła, takie jak: „twór-
cze myślenie”, „kreatywność”, „motywacja” czy „podmiotowość 
ucznia” bywają często nadużywane – są modnym dodatkiem, 
mądrze brzmiącym sloganem. Technikum nr 4 w Bytomiu od 
lat udowadnia, że doskonale zna wartość tych słów w praktyce. 
Kadra tej szkoły, zadowoleni uczniowie oraz liczni absolwenci 
są dowodem na to, że współczesna szkoła może łączyć ze sobą 
cenne tradycje z nowoczesną dydaktyką. Bytomski Elektronik, 
czyli Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie, zawsze był,  
jest i z pewnością będzie dumą i chlubą naszego miasta. 




