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„Jak to wszystko się zaczęło” 
czyli o tym jak powstała SPTE 

 

NA PODSTAWIE ROZMOWY 

Z MGR ZOFIĄ FOBER (DYREKTOR GTE W LATACH 1999-2008), 

MGR JOANNĄ GIBIEC-SMIERNĄ (DYREKTOR SPTE) 

I PREZESEM TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO KS. JANUSZEM SIKORĄ 

 

Kiedy i jak narodził się pomysł utworzenia Szkoły Podstawowej Towarzystwa 

Ewangelickiego? 

Ks. Janusz Sikora – wszystko zaczęło się wiosną 2005 roku. Wtedy to dotarła do 

mnie informacja, że Technikum Mechaniczne ulokowane dotychczas 

w budynku na Placu Kościelnym 5, zostanie przeniesione na ulicę Frysztacką. 

Należało wówczas określić nowe przeznaczenie tego obiektu. Rozważając tę 

kwestię najbardziej skłaniałem się ku temu, aby dalej służył on celom 

edukacyjnym, ponieważ z tą myślą został wiele lat temu zbudowany. 

Towarzystwo Ewangelickie miało już dobre doświadczenia związane 

z prowadzeniem liceum i gimnazjum, pomyślałem zatem, że mądrym 

dopełnieniem tych dwóch inicjatyw byłoby utworzenie ewangelickiej szkoły 

podstawowej. Zarząd Towarzystwa w pełni zaakceptował ten pomysł. Potem 

wszystko potoczyło się już bardzo szybko. Mieliśmy niewiele czasu, aby 

przeprowadzić niezbędne remonty i wyposażyć obiekt. Udało się jednak zdążyć 

na czas i we wrześniu 2005 roku mogliśmy uroczyście zainaugurować rok 

szkolny w szkole podstawowej. 
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Czy pojawiały się jakieś obawy, dylematy związane z tą nową inicjatywą? 

Ks. Janusz Sikora – tak, mieliśmy dylemat, czy otwierając szkolę prowadzić od 

razu nabór do wszystkich sześciu klas ? Czy tylko do klasy pierwszej? W końcu 

uznaliśmy, ze otworzymy od początku sześć klas, nawet jeżeli nie będą one 

miały pełnej liczebności. Nie ukrywam, że mieliśmy też obawy związane z tym, 

czy znajdą się rodzice, którzy zechcą umieścić swoje dzieci w płatnej szkole 

podstawowej? 

Jak zatem udał się ten pierwszy nabór? 

Ks. Janusz Sikora – przyznam, że byliśmy z niego zadowoleni. Do szkoły zapisało 

się wówczas 101 uczniów. W następnych latach dochodziły do poszczególnych 

klas kolejne dzieci i stany oddziałów systematycznie były uzupełniane. 

Jaka miała być ta nowa szkoła? Co było najważniejsze dla jej założycieli? 

Ks. Janusz Sikora – tworząc wizję szkoły podstawowej bazowaliśmy na 

doświadczeniach wyniesionych z prowadzenia gimnazjum i liceum. Chcieliśmy, 

aby ta szkoła dobrze wychowywała i kształciła. Było dla nas ważne, by wpajano 

dzieciom szacunek do drugiego człowieka, pracowitość, dawanie z siebie jak 

najwięcej każdego dnia i unikanie w życiu „ chodzenia na skróty”. Priorytetem 

było też to, by była to szkoła bezpieczna. Chcieliśmy, aby rodzice czuli, że ich 

dzieci znajdują się pod dobra opieką. 

A w jaki sposób Pani wspierała inicjatywę poszerzenia rodziny szkół 

ewangelickich o szkołę podstawową? 

Pani Zofia Fober – ks. Janusz Sikora mając na uwadze moje doświadczenie 

w zakresie zarządzania (przez 11 lat byłam dyrektorem SP 17 w Jastrzębiu 

Zdroju, współtwórczynią i dyrektorem GTE w Cieszynie), zaproponował mi 

udział w tworzeniu szkoły podstawowej.  
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W pierwszej kolejności skupiłam się na osobie przyszłego dyrektora szkoły. 

Niewątpliwie chodziło o kogoś o wysokich kwalifikacjach zawodowych, 

umiejętnościach w komunikacji, twórczym myśleniu i działaniu – jednym 

słowem nauczyciela, wychowawcę, dyrektora - menadżera. Taką osobą okazała 

się mgr Joanna Gibiec, której propozycję objęcia funkcji dyrektora powstającej 

szkoły zaproponował w porozumieniu z ZTE ks. Janusz Sikora. Pani Joanna 

wyraziła zgodę i zaczęła się nasza wspólna „przygoda” tworzenia trzeciej 

placówki oświatowej TE – gromadzenie wymaganej dokumentacji, współudział 

w tworzeniu Statutu SPTE, regulaminów, planów pracy; poznawanie 

Dzienników Urzędowych, rozporządzeń MEN-u, zaleceń Kuratora Oświaty 

i innych temu dokumentów. Od początku zakładałyśmy, że będzie to szkoła 

o wysokim poziomie nauczania, ciekawych dodatkowych zajęciach, przyjazna 

uczniom, współdziałająca z rodzicami. Takie postanowienie wiązało się 

z prawidłowym powołaniem rady pedagogicznej, dlatego prowadziłyśmy 

rozmowy z kandydatami na nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 

oglądałyśmy prowadzone przez nich lekcje pokazowe, zwracałyśmy uwagę na 

ich dotychczasowe osiągnięcia zawodowe, stosowane metody pracy 

dydaktyczno – wychowawczej, jak również wizje szkoły, w której dany kandydat 

czy kandydatka chcieliby pracować. Przyznam, że nie zawsze były to łatwe 

działania. Jednak cel został osiągnięty. Młoda, twórcza, ciągle wzbogacająca 

wiedzę i umiejętności Rada Pedagogiczna SPTE doskonale radzi sobie 

z edukacją kolejnych roczników. Z radością obserwuję wszechstronny rozwój 

szkoły, jej pozycję w mieście, powiecie, województwie. I życzę dalszych 

sukcesów. 

Jak Pani wspomina początki pracy w SPTE? 

Pani Joanna Gibiec-Smierna – Pamiętam jak po raz pierwszy weszłam do 

budynku , który wydawał się ogromny przygnębiający, ponury. Byłam 



4 
 

przerażona, nie ukrywam ,że miałam wątpliwości, ale wiedziałam , jaki mam 

cel. Ogromne pracownie elektryczne z maszynami trzeba było dostosować do 

potrzeb nowej placówki. Za budynkiem znajdował się teren porośnięty trawami 

i krzewami, z którym też należało coś zrobić, aby mogły tam przebywać dzieci. 

Pracy było sporo a czasu niewiele. Remont zaczęliśmy w ostatnim tygodniu 

czerwca jak stopniowo pustoszały pracownie. Prace trwały przez całe wakacje. 

Dzień przed rozpoczęciem roku szkolnego cała kadra – nauczyciele i pracownicy 

obsługi- do godziny 22 przygotowywali pracownie dla nowych uczniów, którzy 

następnego dnia weszli w mury naszej „nowej” szkoły. Tak rozpoczęła się 

historia kolejnej placówki TE. 

Co wówczas dla Pani – jako dyrektorki szkoły – było trudne, a co dawało 

radość? 

Pani Joanna Gibiec-Smierna – musiałam przebrnąć przez akty prawne , które 

stanowiły podstawę do opracowania wewnętrznych dokumentów, niezbędnych 

w prawidłowym funkcjonowaniu placówki wymaganych przez Kuratorium 

Oświaty. Trudne było budowanie współpracy z rodzicami i angażowanie ich w 

życie szkoły oraz dobór właściwej kadry pedagogicznej. Natomiast z radością 

patrzyłam na postępujące prace remontowe, na zmieniającą się kolorystykę 

i urządzone klasopracownie. Wraz z pojawieniem się uczniów, zadzwonił 

pierwszy dzwonek, szkoła zaczęła tętnić życiem i dynamicznie się rozwijać.  

Z przeprowadzonej rekrutacji na rok 2016/2017 wynika, że od września naukę 

w SPTE rozpocznie 239 uczniów. 

 


