
Drogi Dyrektorze ! 
 

 Stoimy tu razem, Twoi następcy, którzy kierowali lub kierują Zespołem Szkół  
Elektrycznych Nr 2 w Krakowie, a Ty byłeś jego twórcą. 
 Jako najstarszy z nas najdłużej byłem z Tobą związany. Pamiętam dzień w 1964 roku, 
kiedy – po długiej i miłej rozmowie - przyjmowałeś mnie do szkoły jako nauczyciela, który 
szukał pracy po ukończeniu studiów. Podobnie jak Tobie, tu upłynęło całe moje życie 
zawodowe. 
 Ty od dziesięciu lat, tj. od roku 1954, kierowałeś tą szkołą, która rozwijała się 
dynamicznie. Po Zasadniczej Szkole Zawodowej otworzyłeś Zasadniczą Szkołę 
Gospodarczą, Technikum Elektryczne, Technikum dla Dorosłych, Technikum dla 
Przodujących Robotników, Technikum Pedagogiczno-Przemysłowe, w tej szkole kształcili 
się także obcokrajowcy – Afgańczycy. 
 W ciągu dwudziestopięcioletniego kierowania szkołą dałeś się poznać jako wspaniały 
organizator, pedagog i gospodarz. Dzięki Twoim kontaktom z władzami Krakowa,  
zakładem opiekuńczym -  Elektromontażem nr 2, a także doskonałej współpracy nauczycieli 
z rodzicami uczniów,  szkoła stała się znaną i cenioną placówką w Krakowie i 
województwie. Często byli uczniowie pytani, jaką szkołę ukończyli, odpowiadali z dumą: 
„Chodziłem do Osieckiego”. 
 Nie bałeś się wyzwań. Byłeś inicjatorem poszerzenia bazy materialnej szkoły o „nowe 
skrzydło”, swoim zapałem zaraziłeś nauczycieli i uczniów, którzy włączyli się  w realizację 
tego przedsięwzięcia . Stworzyłeś, jako nowator, system gabinetów i dbałeś o ich 
wyposażenie w najnowocześniejsze na owe czasy pomoce szkolne i urządzenia.  
 Przykładałeś dużą wagę nie tylko do zdobycia fachowej, kierunkowej wiedzy i 
umiejętności przez uczniów, ale także ich wszechstronnego rozwoju. Twierdziłeś, że 
elektryk ma też być humanistą, dlatego w szkole istniała orkiestra, chór, zespół taneczny, 
balet, zespół dramatyczny i inne koła zainteresowań. 
 Zarządzałeś szkołą w czasach PRL. Różniliśmy się poglądami, ale potrafiłeś być 
tolerancyjny i dobierałeś sobie kadrę kierując się intuicją, wiedzą i fachowością. Zawsze 
brałeś w obronę swych nauczycieli, chociaż potrafiłeś jednocześnie ostro zareagować, jeżeli 
popełniali błędy. Umiałeś inspirować i zachęcać do wysiłku, który owocował wspaniałymi 
osiągnięciami. Lubiłeś otaczać się ludźmi serca i czynu. 
 „Non omnis moriar” . Ta łacińska dewiza Horacego mówi, że nie cały umieram, coś 
po mnie pozostaje. Po Tobie pozostała szkoła, którą rozwijają następne pokolenia. Żyjesz w 
pamięci i sercach swoich uczniów i nauczycieli. 
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