


Waldemar Zillinger – nauczyciel fizyki, 

dyrektor szkoły w latach 1935-1945, koordynator 

tajnego nauczania w Sosnowcu, autor „Zbioru 

zadań z fizyki”, który doczekał się dwudziestu 

czterech wydań 

 

  



Jan Strzelecki – absolwent 

szkoły z roku 1937, uczestnik 

kampanii wrześniowej, 

założyciel Stowarzyszenia 

Wychowanków  

i Sympatyków Liceum oraz 

Fundacji  Szkolnej im.  

S. Staszica, Honorowy Patron 

naszej szkoły 



  

Stanisław Bomski – absolwent  

szkoły z roku 1934, w czasie 

okupacji niemieckiej 

zaangażowany w tajne nauczanie, 

wybitny nauczyciel matematyki, 

fizyki i chemii, Patron konkursu 

dla gimnazjalistów „Bomba z 

matmy” 
 



Józefa Trzaska – za walkę z okupantem w oddziałach AK w 

czasie wojny odznaczona wieloma prestiżowymi 

odznaczeniami, nauczycielka chemii, oddana 

wychowawczyni, przez uczniów pieszczotliwie nazywana 

„Ciocią” 



Maria Polańska – zasłużona 

nauczycielka tajnego 

nauczania w czasie okupacji 

niemieckiej w Sosnowcu, 

wybitna romanistka, oddana 

wychowawczyni wielu 

pokoleń staszicaków  

  



  

Henryk Nowakowski– 

nauczyciel wychowania 

fizycznego, który w naszej 

szkole uczył przez 40 lat, 

wielki pasjonat i propagator 

sportu  



Franciszek Hanzel – nauczyciel języka polskiego i 

angielskiego, pasjonat historii starożytnej i kultury antycznej, 

wychowawca stosujący niekonwencjonalne, ale skuteczne 

metody kształtowania młodych osobowości 



  Mieczysław Kociołkowski – nauczyciel języka polskiego, 

wychowawca i opiekun laureatów Olimpiady Literatury  

i Języka Polskiego  



Janina Mazurkiewicz – nauczycielka biologii, wyrozumiała 

i opiekuńcza wychowawczyni, nazywana przez uczniów 

„Sarenką”  



Jerzy Kram – absolwent 

szkoły z roku 1934, wybitny 

nauczyciel i pedagog, autor 

wielu publikacji z dziedziny 

metodyki nauczania języka 

polskiego, „Dyktanda” jego 

autorstwa są znane wielu 

pokoleniom polskich uczniów. 

Jest patronem konkursu dla 

gimnazjalistów  

„Kram z poezją”  



Bogdan Rudzki – nauczyciel wychowania fizycznego i 

biologii w Liceum Plater oraz w ”Staszicu”, nazywany 

zarówno przez uczniów jak  

i nauczycieli „Dziki”, co świetnie oddawało jego 

niekonwencjonalny sposób bycia  

  



Kazimierz Sadowski – nauczyciel języka rosyjskiego, 

wymagający 

 i  z powodzeniem egzekwujący wiedzę 



Robert Żabówka – nauczyciel biologii i 

ekologii, opiekun i wychowawca 

olimpijczyków, pasjonat turystyki 

górskiej, przewodnik PTTK, działacz 

Ligi Ochrony Przyrody, wielki przyjaciel 

młodzieży  

 



Barbara Jakóbik – nauczycielka 

plastyki i wiedzy o kulturze, opiekunka 

laureatów olimpiady z historii sztuki, 

twórczyni wielu scenografii 

towarzyszących szkolnym akademiom 



Franciszek Zbieg – wybitny nauczyciel 

matematyki, oddany wychowawca, 

utrzymujący kontakt z absolwentami, 

chętnie uczestniczący w spotkaniach i 

zjazdach swoich wychowanków  



Agnieszka Kozłowska – polonistka, 

która pomimo bardzo krótkiego okresu 

czasu spędzonego w naszej szkole, 

zaskarbiła sobie wdzięczną pamięć 

wśród uczniów i nauczycieli. Zmarła 

nagle w kwietniu 2007 r. 



Jadwiga Moskwa – nauczycielka 

matematyki, a następnie 

wizytator  Wydziału Oświaty  

w Sosnowcu 



Jolanta Jeżewska 

nauczycielka matematyki, która całe swoje życie 

zawodowe związała z naszym liceum.Wspaniała 

nauczycielka, serdeczna wychowawczyni, niestrudzona 

organizatorka szkolnej turystyki 



Henryka Włusek –  

nauczycielka j. polskiego oraz bibliotekarka 



Bogusław Kabała 

nauczyciel historii, wizytator metodyk, dyrektor 

naszej szkoły w latach 1979 -1992, działacz 

społeczny i samorządowy. Instytucji szkoły 

przydawał ludzkiego ciepła 


