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Prawdziwa krytyka cnoty siê nie boi !
Na uwagê zas³uguje budynek w którym znajduje siê Szko³a. Obecnie to ul. J. S³owackiego, zwana
d³ugo ulic¹ Strzelnicz¹, która w XVI-XVIII w. by³a drog¹ wylotow¹ do Pszczyny i Wroc³awia, a w
XX w. do Katowic. Tu stoi monumentalny gmach szko³y z obszernym dziedziñcem i sporym skwerem wzd³u¿ g³ównej fasady. Jest do dziœ œwiadectwem powa¿nego podejœcia ówczesnego pañstwa i
miasta do spraw oœwiatowych. Zosta³ zaprojektowany przez architekta z Bia³ej Emanuela Rosta
seniora i wzniesiony w latach 1873-83. By³o to najwiêksze z ówczesnych przedsiêwziêæ budowlanych miasta Bielska. Budynek szko³y kosztowa³ 300 tysiêcy florenów.
Pierwotnie znalaz³y tu siedzibê trzy szko³y œrednie - Mittelschule. Najstarsza w Bielsku szko³a
œrednia czyli Pañstwowa Wy¿sza Szko³a Realna, powsta³a w 1860 r., a do tego gmachu przenios³a
siê w 1874 r. Przygotowywa³a m³odzie¿ do studiów technicznych oraz do pracy w handlu i rzemioœle.
To tutaj, w 1875 r., mia³ miejsce pierwszy w Bielsku egzamin maturalny.
Ten ogromny budynek nieodparcie przypomina swoj¹ trójskrzyd³ow¹ bry³¹ pa³ac. W architekturze
jest to okres tak zwanego dojrza³ego historyzmu. A historyzm to kierunek w architekturze i sztukach
plastycznych koñca XIX i pocz¹tku XX w., którego cech¹ by³o naœladowanie wielkich stylów epok
minionych, wynikaj¹ce z szacunku dla przesz³oœci, d¹¿enie do okaza³oœci i wyra¿anie pogl¹du, ¿e
architektura ma wyra¿aæ okreœlone treœci. Historyzm w CK Austrii mia³ s³awiæ wielkoœæ i nienaruszalnoœæ dynastii Habsburskiej. Ten neorenesansowy gmach zosta³ zbudowany w kszta³cie litery E wed³ug romantycznej legendy na czeœæ ma³¿onki cesarza Franciszka Józefa, cesarzowej El¿biety.
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12 pa¿dziernika 1874 - otwarcie szko³y
Œl¹ska Krajowa Rada Szkolna w Opawie w dniu
21 wrzeœnia 1874 r. skierowa³a do dyrekcji Wy¿szej Szko³y Realnej w Bielsku zawiadomienie, w
którym informuje, i¿ w dniu 12 paŸdziernika
1874 roku bêdzie otwarta w Bielsku Szko³a Przemys³owa.
(...) Ma ona za zadanie daæ sposobnoœæ m³odym ludziom zdobywania wiedzy teoretycznej w
zawodzie budowlanym oraz maszynowym. Zak³ad ten dzieli siê przeto na oddzia³ budowlanotechniczny i maszynowo-techniczny, czyli na
szko³ê przemys³u budowlanego i szko³ê budowy
maszyn. Ka¿da z nich obejmuje: 1) szko³ê przygotowawcz¹, 2) szko³ê œredni¹ i 3) szko³ê wy¿sz¹.
Szko³a przygotowawcza jest przeznaczona
dla m³odszych uczniów, którzy nie osi¹gnêli jeszcze wymaganego wieku dla uczêszczania do w³aœciwej szko³y przemys³owej. Nauka trwa w niej
przez 2 lata.
Szko³a œrednia daje mo¿liwoœæ przyswojenia
sobie wiadomoœci dla fachowców z zakresu budownictwa, jak: murarzy, cieœli, kamieniarzy, stolarzy, blacharzy, zdunów, dekarzy itp., a tak¿e
budowniczych maszyn, budowniczych m³ynów,
mechaników i œlusarzy, którzy bêd¹ prowadzili

cesarz Franciszek Józef I (1848 - 1916)

samodzielne przedsiêbiorstwa przemys³owe
lub bêd¹ pracowali na stanowiskach mistrzów
czy podmistrzów budowlanych, kierowników
robót, maszynistów, monterów i rysowników.
Okres nauki trwa w niej przez 3 lata.
W szkole wy¿szej uzyskuj¹ osoby czynne
w przemyœle w ci¹gu dwóch piêciomiesiêcznych kursów wymagan¹ wiedzê dla przyst¹pienia do egzaminu na budowniczych, maszynistów w zak³adach, kierowników warsztatów
mechanicznych, aby wykazaæ siê wymaganym
wykszta³ceniem zawodowym, jakie aspiranci
do jednorocznej s³u¿by wojskowej musz¹ udowodniæ.
W roku szkolnym 1874/1875 bêd¹ czynne
szko³y: budowlana i budowy maszyn, szko³a
przygotowawcza oraz pierwszy kurs szko³y
œredniej.
Do szko³y przygotowawczej bêd¹ przyjêci
kandydaci po ukoñczeniu wymaganego podstawowego obowi¹zku szkolnego oraz po przedstawieniu odpowiednich dowodów swego zachowania. Do przyjêcia na pierwszy kurs
szko³y œredniej, oprócz powy¿szych wymagañ, kandydaci musz¹ mieæ ukoñczony 16 rok
¿ycia. Wczeœniejsza praktyka zawodowa
przed wst¹pieniem do Szko³y Przemys³owej
jest wprawdzie mile widziana, lecz nie jest wymaganym warunkiem przyjêcia.
Op³ata szkolna jest wp³acana z góry i wynosi 8 florenów za ka¿dy kurs. Ponadto przy
przyjêciu nale¿y wp³aciæ 7 floren. Niezamo¿ni
uczniowie, na wniosek grona nauczycielskiego,
mog¹ byæ zwolnieni z op³at przez œl¹sk¹ radê
szkoln¹.
Zg³oszenia kandydatów przyjmuje dyrekcja
Szko³y Przemys³owej (dyrektor Friedrich Maertens), która udziela równie¿ wszelkich informacji (...)
Zawiadomienie to podpisa³ przewodnicz¹cy Œl¹skiej Rady Krajowej w Opawie, Aleksander Ritter von Summer.

Ewa D¹browska, Dzieje Pañstwowej Szko³y Przemys³owej w Bielsku od 1874 do 1950 roku,Bielsko 2009.
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Przepisy dyscyplinarne
obowi¹zuj¹ce
w Pañstwowej Szkole
Przemys³owej od roku
szkolnego 1900/1901.
Poniewa¿ Szko³a ta by³a szko³¹ œredni¹, a nie
wy¿sz¹, przepisy dyscyplinarne w niej obowi¹zuj¹ce
by³y z niewielkimi zmianami takie, jakie obowi¹zywa³y w innych szko³ach œrednich monarchii AustroWêgierskiej. Absolwenci, którzy mieli póŸniej byæ
czynni w pracy zawodowej musieli w szkole przyzwyczaiæ siê do takiego zachowania, aby uznawano ich
za wykszta³conych, kulturalnych i taktownych ludzi.
Od ka¿dego ucznia tej szko³y wymagano zatem surowego przestrzegania poni¿szych przepisów dyscyplinarnych:
1. Ka¿dy uczeñ tej szko³y od momentu wstêpu do
niej ma siê bezwarunkowo podporz¹dkowaæ zarz¹dzeniom dyrekcji.
2. Zobowi¹zuje siê uczniów do wykazywania siê wytrwa³¹ pilnoœci¹, przyzwoitym zachowaniem i nale¿ytym sprawowaniem, tak w
stosunku do ich prze³o¿onych, jak i pomiêdzy sob¹.
3. Uczniowie maj¹ w ka¿dym
przypadku okazywaæ dyrektorowi i wszystkim nauczycielom nale¿ny szacunek i
podporz¹dkowaæ siê ich zarz¹dzeniom.
4. Po wejœciu do szko³y ka¿dy uczeñ ma siê
udaæ do odpowiedniej klasy i przygotowaæ
siê do lekcji. Nieusprawiedliwione jest jej
opuszczenie. Stanie lub ha³asowanie na korytarzach i przejœciach jest surowe zabronione.
5. Polecane przez nauczycieli zadania maj¹ byæ pilnie i dok³adnie wykonane i w nakazanym czasie oddane.
6. Obecnoœæ uczniów na lekcjach i æwiczeniach ma
byæ punktualna i wszelka nieusprawiedliwiona nieobecnoœæ jest niedopuszczalna.
7. Przyczyna nieobecnoœci musi byæ wystarczaj¹ca i
na czas przekazana. Gdy po 6-dniowej nieobecnoœci
nie jest do wychowawcy dostarczona wiadomoœæ z
w³aœciw¹ podstaw¹ nieobecnoœci, to uwa¿a siê, i¿
uczeñ wyst¹pi³ ze szko³y.
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8. Nieusprawiedliwione nieobecnoœci, niedba³a pilnoœæ i niew³aœciwe obyczaje s¹ odnotowane na œwiadectwie szkolnym.
9. Ka¿d¹ zmianê miejsca pobytu i mieszkania ucznia
nale¿y zaraz zg³osiæ w dyrekcji szko³y.
10. Uczniowie maj¹ szanowaæ mienie szko³y, a powsta³e szkody wyrównaæ. Uczeñ, który dopuœci³ siê
uszkodzenia pomocy naukowych lub wyposa¿enia
szko³y, a nie zosta³ wykryty i nale¿y przypuszczaæ,
i¿ wszystkim lub wiêkszoœci uczniów sprawca powinien byæ znany, to szkoda musi zostaæ pokryta przez
uczniów ca³ej klasy. Drapanie drzwi, œcian, sto³ów i
pomocy naukowych jest zabronione.

Szkolnictwo
w monarchii
Austro-Wêgierskiej
Pod koniec XIX wieku na Œl¹sku Austriackim i w
Galicji do szko³y maszerowa³o siê w wieku lat szeœciu.
Obowi¹zkowa i bezp³atna nauka w szkole ludowej przys³ugiwa³a do 12 roku ¿ycia. Potem mo¿na siê by³o do-

11. Uczniowie mog¹ nale¿eæ do stowarzyszeñ utworzonych przez osoby, które nie s¹ uczniami szko³y,
jako cz³onkowie lub s³uchacze.

14. Nauczyciele s¹ uprawnieni do usuniêcia ze szko³y uczniów, którzy siê
tym przepisom przeciwstawiaj¹, po jednorazowym bezowocnym upomnieniu.
15. Palenie w budynku
szkolnym jest wszystkim
uczniom uczêszczaj¹cym do
szko³y bezwarunkowo wzbronione. Palenie na ulicach i placach jest
dozwolone jedynie tym uczniom, którzy osi¹gnêli prawn¹ pe³noletnioœæ.
16. Uczêszczanie do teatru, kawiarni, restauracji i
publicznych miejsc rozrywki jest dozwolone jedynie za zgod¹ dyrekcji lub uprawnionego nauczyciela.
Odwiedzanie lekkich sztuk teatralnych i maj¹cych
z³¹ opinie restauracji jest zabronione.
17. Przy postêpowaniu dyscyplinarnym stosowane
s¹ nastêpuj¹ce kary: a) zwyk³a nagana nauczyciela;
b) zaostrzona nagana dyrektora w obecnoœci nauczyciela; c) zakaz korzystania ze stypendium, groŸba wydalenia, zastosowanie kary karceru; d) wydalenie ze szko³y.
Ewa D¹browska, Dzieje Pañstwowej Szko³y Przemys³owej
w Bielsku od 1874 do 1950 roku,Bielsko 2009.

Zespó³ Szkó³ Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych jest kontynuatorem 143-letniej tradycji. Jest
jedn¹ z dwudziestu œrednich szkó³ technicznych w Polsce
kultywuj¹cych ponad 100-letnie tradycje. Szko³a mia³a swój
pocz¹tek w 1874 roku, kiedy to c.k. austriackie ministerstwo oœwiaty za³o¿y³o w Bielsku Pañstwow¹ Szko³ê Zawodow¹, która w 1881 roku podwy¿szy³a swój status,
staj¹c siê Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³¹ Przemys³ow¹. Choæ
niektórzy siêgaj¹ jeszcze dalej wstecz umieszczaj¹c jej pocz¹tki w 1862 roku, kiedy to zosta³a za³o¿ona w Bielsku
prywatna szko³a mistrzów tkackich (upañstwowiona w 1874
r.).
Ciesz¹ca siê bardzo dobr¹ opini¹, Pañstwowa Szko³a
Przemys³owa, istnia³a przez ca³e dwudziestolecie miedzywojenne, z przerw¹ wojenn¹, pod t¹ nazw¹ funkcjonowa³a
do 1950 roku.

12. Uczniom nie wolno tworzyæ ¿adnych zwi¹zków
miêdzy sob¹, nosiæ odznak zwi¹zkowych oraz innych.
13. Spotkania i zebrania uczniów o celach kszta³c¹cych, literackich i towarzyskich mog¹ siê odbywaæ
jedynie za zezwoleniem i nadzorem w³aœciwych nauczycieli.

ZSEEiM
w Bielsku-Bia³ej

kszta³caæ na dwuletnich kursach niedzielnych. Za utrzymanie szkó³ p³aci³y gminy (zupe³nie jak dzisiaj) i dwory, na
nauczycielskie pensje ³o¿y³y (tez prawie jak dzisiaj) w³adze
powiatowe i krajowe.
Szko³y ludowe dzieli³y siê na czteroklasowe szko³y
pospolite (trywialne) i trzyklasowe szko³y wydzia³owe.
G³ównym celem nauki na tym etapie by³o wychowanie
religijne, moralne i obywatelskie oraz przygotowanie
uczniów do zawodu. Od 1895 roku nauka w szkole wiejskiej trwa³a szeœæ lat, a w miejskiej siedem. Wiejska mia³a
przygotowywaæ dzieci do pracy na roli, zatrzymaæ je na wsi
i nie dopuœciæ do szkó³ œrednich i wy¿szych. Miejska
uzyska³a nastawienie rêkodzielnicze i przemys³owe.
Oœmioklasowe gimnazja by³y podstaw¹ szkolnictwa
œredniego. By³y to przede wszystkim gimnazja klasyczne.
Przez osiem lat piêæ - szeœæ godzin tygodniowo zajmowa³a
nauka ³aciny, a cztery godziny tygodniowo - nauka greki.
Od 1867 r. nauczano jêzyka polskiego, który wkrótce sta³
siê jêzykiem wyk³adowym. Uczono historii i geografii,
matematyki i nauk przyrodniczych oraz religii i propedeutyki filozofii. Nauka w gimnazjum koñczy³a siê egzaminem maturalnym.
Szkolnictwo realne (œrednie techniczne) tak¿e by³o
dwuetapowe. Szko³y ni¿sze, trzyklasowe, z czasem przekszta³cono w szko³y zawodowe o kierunku rolniczym, leœnym, przemys³owym i kupieckim. Szko³y wy¿sze szeœcio-, a potem siedmioklasowe, przygotowywa³y do studiów technicznych. Pod koniec XIX w. zaczê³y powstawaæ
tzw. szko³y przemys³owe, w których starano siê ³¹czyæ
praktyczn¹ naukê zawodu z wiedz¹ teoretyczn¹.

W 1950 r., w Bielsku, po reorganizacji szkolnictwa œredniego, Pañstwowa Szko³a Przemys³owa przesta³a istnieæ. Z dwóch jej wydzia³ów: mechanicznego i elektrycznego,
zorganizowano Technikum Mechaniczno-Elektryczne, popularnego "Mechanika". Nowa szko³a znalaz³a swoje lokum w starszej siedzibie "Przemys³ówki". budynku przy
ul. S³owackiego 24.
Dyrektorem "Mechanika" zosta³ in¿. Paulin Kasprzycki,.
Po jego œmierci, grudzieñ 1954 roku, na stanowisko dyrektora TME zosta³ powo³any Teofil Molinek, który kierowa³
szko³¹ do roku 1968. Kolejnymi dyrektorami "Mechanika"
byli: Ludwik Gawlas 1968 - 1975,Edward Jab³ecki 1975
- 1997, Jan Dzida 1997 - 2008 i od 2008 roku do chwili
obecnej Jacek Zieliñski.
W wyniku kolejnych reorganizacji szko³a zmieni³a nazwy, przyjmowa³a pod swój dach inne szko³y
techniczne z Bielska-Bia³ej, z którymi siê integrowa³a. W jej sk³ad
wchodzi³y ró¿nego typu szko³y, zarówno dla m³odzie¿y, jak
i dla doros³ych, w systemach dziennym i zaocznym.
Szko³a pod obecn¹ nazw¹, Zespó³ Szkó³ Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych, powsta³a w 1997
roku (wtedy Zespó³ liczy³ 68 oddzia³ów i 2028 uczniów!).
ZSEEiM zajmuje znacz¹ce miejsca na listach ogólnopolskiego rankingu szkó³ œrednich. Ranking prowadz¹ gazety Perspektywy i Rzeczpospolita. W tych klasyfikacjach,
od lat, Zespó³ zajmuje wysokie miejsca wœród szkó³ województwa œl¹skiego, jedne z najwy¿szych w Bielsku-Bia³ej
i najwy¿sze wœród szkó³ technicznych w mieœcie.

