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Pan 
Aleksander Tarnawski 

 
 

Uczniowie Słowaka, życzą 
 

Absolwentowi Gimnazjum Państwowego im. Odrowążów 
w Chorzowie (dzisiaj Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące 

im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie) 
Za bycie cząstką naszej szkolnej społeczności 

 
Podporucznikowi „Upłazowi” 

Za walkę o wolną Polskę i spadanie jak grom z jasnego nieba 
na okupanta 

 
Laborantowi Kopalni „Walenty Wawel” 

Za lata prac badawczych nad surowcami 
 

Asystentowi Katedry Chemii Fizycznej Politechniki Śląskiej 
i Adiunktowi w Instytucie Metali Nieżelaznych 
Za wkład w rozwój uczelni i prace naukową 

 
Kierownikowi w Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwach 
za wkład w tworzenie naukowego obrazu miasta , z którymi jest 

Pan związany do dnia dzisiejszego 
 

A chwila, to wszystko to ta sama osoba... Z całego serca życzymy 
wszystkiego najlepszego Dostojny Solenizancie 
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Szanowny Panie Aleksandrze 

 

Pana setne urodziny przypadają w szczególnym okresie Bożonarodzeniowej Triady 
(Boże Narodzenie, Nowy Rok, Święto Trzech Króli), okresie równie napełnionym 
wydarzeniami jak Pana życie. 8 stycznia, Pana Dzień Urodzin dla nas uczniów Słowaka 
kojarzy się również z rocznicą urodzin Elvisa Presleya - ikony młodzieży amerykańskiej 
w różnym wieku oraz rocznicą śmierci Zbyszka Cybulskiego - ikony polskiej kultury. Daty te 
w sposób szczególnie symboliczny odzwierciedlają Pana niezwykłą biografię. 

Urodził się Pan i dojrzewał w rodzącej się II Rzeczypospolitej Polskiej. Walczył Pan 
i pokazał siłę swojego charakteru na frontach II wojny światowej. Był Pan świadkiem 
przemian ustrojowych jakie miały miejsce w Polsce od 1945 do 1989 roku. W 100 roku życia 
przeżywa Pan światową pandemię. 

Jest Pan zarówno świadkiem jak i uczestnikiem tworzącej się historii. Pana życie 
wypełnione jest licznymi zasługami: udziałem w różnych formach walki z faszyzmem 
o wolność Polski, krótkim czasem pracy w Polskim Radiu, pracą naukową , pracą 
zawodową. To pozwala nam stwierdzić, że przepracował Pan całe życie, a wyjątkowym 
zwieńczeniem tej aktywności było wydarzenie sprzed siedmiu lat. W wieku 93 lat skacząc 
ze spadochronem wykazał się Pan taką samą sprawnością jak za czasów Oddziału VI 
Sztabu Naczelnego Wodza. Warto przypomnieć sobie, gdzie to wszystko się zaczęło – 
w Gimnazjum Państwowym im. Odrowążów w Chorzowie, z którego tradycji współcześnie 
czerpie Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie 

Swoim życiowym i zawodowym dorobkiem inspiruje Pan młodych uczniów 
chorzowskiego Słowaka. Czasy się zmieniły, ale ich dynamizm pozostał. Wielu uczniów 
aktywnie działa i uczestniczy w wydarzeniach kształtujących obraz współczesnej Polski. 
Musimy się wykazać i także stać się częścią tworzącej się historii. Na szczęście mamy Kolegę 
Absolwenta, który ma 100 letnie doświadczenie „w tym temacie”. 

Każdy z nas, uczniów współczesnego Słowaka może sięgnąć do książki pod tytułem 
,,Ostatni. Historia cichociemnego Aleksandra Tarnawskiego'', wywiadu rzeki 
dokumentującego lata przeżyć, działań, przygód i niezwykłych decyzji .  

Z wyrazami szacunku i podziwu, wszystkiego najlepszego Drogi Absolwencie 

Nauczyciele i Uczniowie chorzowskiego Słowaka. 
 


