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WSTĘP
Ta publikacja stanowi suplement do monografii Zespołu Szkół
Elektronicznych pt. “Ocalić od zapomnienia” wydanej 1 marca 1996r.
z okazji 25-lecia szkoły, liczącej 270 stron i zawierającej historię ZSE, jej
organizację, profile kształcenia zawodowego, opis bazy dydaktycznej,
systemu wychowawczego, współpracy ze środowiskiem, liczne
przykłady innowacji pedagogicznych, sukcesów dydaktycznowychowawczych nauczycieli i uczniów, sylwetki kadry kierowniczej,
spis pracujących w szkole w różnych latach nauczycieli i osób stanowią
cych administrację oraz obsługę placówki, wspomnienia absolwentów,
a także wiele innych informacji o życiu i dorobku szkoły w ciągu
ćwierćwiecza, w latach 1971-1996. Do monografii została dołączona
dyskietka ze spisem absolwentów wszystkich roczników szkół wchodzą
cych w skład Zespołu.
Od srebrnego jubileuszu Zespołu Szkół Elektronicznych mija 5
lat. 1 marca 2001 roku szkoła będzie świętować swoje 30-lecie, bilan
sować sukcesy, rozważać niepowodzenia, potrzeby i plany na przyszłość,
która z uwagi na wielką reformę strukturalną całego szkolnictwa w Polsce
realizowaną sukcesywnie od 1999r. nie jest znana naszej społeczności
szkolnej, choć stanowi już przedmiot rozważań.
Jedną z form uczczenia i upamiętnienia 30 lat funkcjonowania ZSE jest
ta publikacja zawierająca informacje o pracy szkoły w okresie od 1 marca
1996r. do 1 marca 200Ir. oraz spis absolwentów na dyskietce. Powstała
z inicjatywy dyrektora mgra inż. Wiesława Zięciny, a materiał do niej
przygotowali: mgr Romualda Bereżecka, mgr Bożenna Chodyra, Joanna
Glanc, mgr Marzanna Górska, mgr inż. Danuta Jankowska, mgr Maria
Januszewska, mgr Elżbieta Jastrzębska, mgr Ewa Krajewska, mgr Halina
Musielak, Roman Pikulski, Tomasz Pikulski, mgr Agnieszka Ryba, mgr
inż. Zofia Salamonik, mgr Grażyna Spychalska, Grzegorz Targoński, mgr
inż. Zbigniew Szpakowski, mgr inż. Jacek Wesołowski, mgr Józef
Wojcieski, mgr Wira Woszczyk, mgr Ryszard Wójcicki, mgr inż.
Wiesław Zięcina, Halina Zięcina, mgr Barbara Zygmunt oraz mgr
Władysław Grzegorczyk - koordynator procesu tworzenia suplementu,
adiustator, autor niektórych rozdziałów i redaktor wydania.
Przygotowanie materiałów do druku poprzez zapis komputerowy
to zasługa inż. Danuty Przyhiskiej oraz uczniów kl. 4alz i 4blz.
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Wstęp

Absolwent Grzegorz Jaglarski opracował program komputerowy, dzięki
któremu został sporządzony spis absolwentów na dyskietce.
Dyrektor powołał komitet organizacji perłowego jubileuszu
w składzie: mgr Romualda Bereżecka, mgr Bożenna Chodyra, mgr inż.
Krystyna Galińska, Joanna Glanc, mgr Marzanna Górska, mgr inż.
Andrzej Grabowski, mgr Urszula Gómicka-Grot, mgr Władysław
Grzegorczyk, mgr Urszula Hejduk, mgr inż. Danuta Jankowska, mgr
Irena Jędrzejewska, mgr Maria Korzep, mgr Ewa Krajewska, mgr
Stanisław Kwaśnik, mgr inż. Barbara Mierzecka, mgr Halina Musielak,
mgr Janusz Niedbalski, inż. Danuta Przyłuska, mgr Agnieszka Ryba, mgr
inż. Zofia Salamonik, mgr Grażyna Spychalska, mgr Magdalena Tamas,
mgr inż. Jacek Wesołowski, mgr Józef Wojcieski, mgr inż. Renata
Wyszogrodzka.
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I. PRZEŻYJMY TO JESZCZE RAZ. WSPOMNIENIA
JUBILEUSZU 25 - LECIA
Przygotowania do uroczystości 25 - lecia Zespołu Szkól Elektronicznych
trwały ponad pół roku. Rada Pedagogiczna powierzyła je komitetowi,
w którego skład weszli: mgr Władysław Grzegorczyk (przewodniczący),
Halina Grabarkiewicz, mgr inż. Stanisław Grefkowicz, mgr Urszula
Górnicka - Grot, mgr Zygmunt Grzesiczak, mgr Urszula Hejduk, mgr
Maria Korzep, mgr Emilia Madej, mgr inż. Aleksy Markiewicz, mgr
Alicja Michalik, mgr Jan Ratajczyk, mgr inż. Halina Szereszewska, mgr
Ryszard Wójcicki i mgr Waldemar Zakrzewski.
Głównymi formami uczczenia srebrnego jubileuszu, poza
uroczystością w kinie “Elektronik” oraz spotkaniem towarzyskim w klu
bie szkolnym, było opracowanie monografii szkoły oraz ufundowanie
przez Komitet Rodzicielski nowego sztandaru, zaś celem - pod
sumowanie dorobku ZSE, “ocalenie” go od zapomnienia, głęboka reflek
sja nad dalszymi zadaniami i przyszłością placówki.
Na uroczystości jubileuszowe zostali zaproszeni: Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, Prymas Polski
Kardynał Józef Glemp, Prezes Rady Ministrów Włodzimierz
Cimoszewicz, Minister Edukacji Narodowej Jerzy J. Wiatr, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Danuta Grabowska,
Prezydent Warszawy Marcin Święcicki, przedstawiciele Kuratorium,
władz dzielnicy Żoliborz, oświatowych związków zawodowych - ZNP
i “Solidarności”, Redakcji “Głosu Nauczycielskiego”, zaprzyjaźnionych
ze szkołą instytucji oraz rodzice, delegacje uczniów, nauczyciele i pra
cownicy ZSE.
Nie wszyscy zaproszeni i oczekiwani dostojni goście mogli
przybyć na nasze uroczystości , podziękowali jednak za zaproszenia
i w nadesłanych pismach adresowanych do dyrektora mgr. inż. Wiesława
Zięciny ciepło wypowiadali się o roli i zasługach ZSE w kształceniu
i wychowywaniu młodzieży oraz przekazywali życzenia dalszej
pomyślności w pracy.
W imieniu Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego sekretarz
stanu w jego kancelarii Marek M. Siwiec napisał m.in.: “ Z upoważnienia
Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego chciałbym złożyć na Pana ręce

9

Przeżyjmy to jeszcze raz

serdeczne gratulacje z okazji ćwierćwiecza istnienia szkoły, a kadrze
nauczycielskiej życzyć nieustających sukcesów w pracy z młodzieżą”.
Premier Włodzimierz Cimoszewicz oprócz gratulacji i życzeń zawarł
w przysłanym piśmie takie zdania : “ Przez dwadzieścia pięć lat Wasza
Szkoła dbała o to , by jej absolwenci byli dobrze przygotowani do
wykonywania wciąż rozwijającego się zawodu elektronika . Przez ten
czas Szkoła tworzyła swoją historię , zajmując wśród warszawskich
placówek oświatowych znaczące miejsce . Fachowość kształcenia
młodzieży, zaangażowanie w proces dydaktyczny i wychowawczy kadry
pedagogicznej przysparzały Zespołowi Szkół Elektronicznych uznania
i popularności wśród młodych mistrzów elektroniki”.
Przesłanie Ministra Edukacji Narodowej brzmiało m.in.: “Z okazji tak
doniosłej dla Zespołu Szkół Elektronicznych uroczystości życzę Dyrekcji
i Nauczycielom dalszych sukcesów , radości i pełnego zadowolenia
z osiągniętych rezultatów, uczniom - najlepszych wyników w nauce
i spełnienia wszystkich planów na przyszłość , Absolwentom zaś - kon
sekwentnej kontynuacji obranej drogi życiowej z pełnym wykorzys
taniem zdobytej w szkole wiedzy”.
Bardzo życzliwie odpowiedział
na zaproszenie Marcin Święcicki,
Prezydent Warszawy .
Pisemne gratulacje , życzenia
Warszawa. dnu l malca IMO :
i podziękowania za współpracę
Szanowny Pan Wiesław Zięcimi
Dyrektor Zesjłolu Szkól tlektronicznych w Warszawie
przysłali także : Przewodniczący
ul. (>en. Zajączka
Federacji
Związków
Szanow ny Panie Ih rektorze.
Zawodowych
“Metalowcy”
Jcsl mi liie/n: CII!1V milo, ze z ok.i/p piekl.cno lipnie'.'.za
.'•'-leci.i Zespołu Szkol i Icklroms/m. Jl w Wt
noję zl<-zy ć
Zdzisław Tuszyński , z-ca dyrek
Panu, (ironu Pedaęoijc/ner.m. całemu personelowi Szkoły or.u |ci
uczniom i absolwentom naise-deczmcis/e c>r;i:uk:cic i / giębi serca
płynące życzenia dalszych lat oww|.
*
przy no<z:»ei wiele satysfakc u
tora Warszawskich Zakładów
pney
Od ćwierćw.ceza /espot Szkol Mekuomcznysłi k-z.aki
Radiowych “RAWAR”, przewod
kadry
dla polskie) elektroniki
Protesjonalmi.
wytrwał.' i
konsekwentna praca Dyrekcji Szkoły. Rady Pedagogicznej sprawia, ze
absolwenci s.| doskonale przygotowani do wekorzs starta w praktSse
nicząca Komitetu Głównego
zdobyczy współczesne) wiedzy
Bogactwem .n.m^tw w obecny cli czasach ' t ludzie
Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
ws kształceni. zdolni sprosta,. wyzwaniom, takie mesie ze sobą
wcjMiłc/esny swi.it /c-pol s/k,d I leklromc/nych pr/yimtowuir
n.lodztez. lak by tym w\ zwaniom sprostała.
prof.
dr
hab.
Stanisława
Borkowska , podkreślając , że
“w tej szlachetnej rywalizacji
olimpijskiej
Zespół
Szkół
Elektronicznych w Warszawie
zajmuje ex aequo z dwiema innyGratulacje od
mj sz]ęOjami trzecie miejsce
W ■. H . I \

5 'A II« I « •'

szpak-

Prezydenta Warszawy
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Spółdzielni “Lingwista” mgr Janusz Stróżewski , który przekazał też
szkole tysiąc złotych na cele oświatowo- wychowawcze .
Obchody jubileuszu poprzedziła Msza Święta w Kościele Św.
Stanisława Kostki odprawiona przez Kardynała Józefa Glempa w intencji
pomyślności szkoły oraz zmarłych nauczycieli i uczniów . W homilii
Ksiądz Prymas podkreślił znaczenie elektroniki w rozwoju cywilizacji
i życzył pomyślności nauczycielom i uczniom ZSE.
Na uroczystości w kinie “Elektronik” przybyli: Jego Eminencja Kardynał
Józef Glemp , Anna Urbanowicz reprezentująca prezydenta Warszawy ,
Maria Kotowska i Andrzej Kruszewicz z Kuratorium Oświaty , Bożena
Dunaj ska - wiceprezes Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa
Polskiego , Marian Madej - prezes Oddziału ZNP Żoliborz , Stefan
Kubowicz - przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania
NSZZ “Solidarność” , Ryszard Wysocki - dyrektor dzielnicy Żoliborz ,
przedstawiciel Federacji Związków Zawodowych “Metalowcy” , liczne
poczty sztandarowe z zaprzyjaźnionych szkół, nauczyciele , pracownicy ,
uczniowie oraz absolwenci ZSE. Sala mająca ponad 500 miejsc była
wypełniona . Przed pierwszym rzędem krzeseł znalazła się liczna orkies
tra wojskowa . Mistrzem ceremonii był mgr Adam Godlewski , nauczy
ciel wychowania fizycznego , zapowiadający kolejne wystąpienia.
Dyrektor Zespołu mgr inż. Wiesław Zięcina powitał zebranych , przy
pomniał historię szkoły , wyraził wiarę , że spełnia ona dobrze swoje
zadania , a jej absolwenci są naszą chlubą . Powiedział m.in.: “Staramy
się w naszych działaniach, aby ZSE był placówką nowoczesną, na miarę
wyzwań cywilizacji i zbliżającego się nowego tysiąclecia”.
O warunkach nauki w szkole i jej wielu sukcesach mówił Piotr Fiodorof,
uczeń klasy 5b .
Wspomnieniami z okresu
edukacji
w
technikum
podzielił się dr hab. inż.
Krzysztof Zdunek , absol
went z 1971 roku , pracow
nik naukowy Politechniki
Warszawskiej . Wyraził ży
czenie , żeby wszyscy uczest
nicy uroczystości spotkali się
podczas złotego jubileuszu
Na 25-lecie szkoła
szkoły .
otrzymała nowy sztandar
11

Przeżyjmy to jeszcze raz

Przewodnicząca Komitetu Rodzicielskiego przekazała szkole nowy
sztandar ufundowany przez rodziców i powiedziała : “Nich patronuje
uczniom i nauczycielom w ich codziennej pracy , mobilizuje do
pomnażania dotychczasowych osiągnięć i będzie powodem do dumy dla
całej społeczności szkolnej”.
Sztandar poświęcił Prymas Józef Glemp i powiedział , że powinien on
być symbolem jedności w imię wspólnego celu , powodem do dumy ,
przejawem poczucia honoru i wyrazem umiłowania szkoły .
Przedstawiciele samorządu szkolnego podziękowali fundatorowi za
otrzymany sztandar , a Księdzu Kardynałowi za jego poświęcenie .
Maria Kotowska wręczyła
Nagrody Kuratora zsłużonym pedagogom.
Otrzymali je : mgr inż.
Wiesław Zięcina , mgr
Elżbieta Jastrzębska , mgr
inż. Jolanta Szklarska , mgr
Barbara Zygmunt i mgr
Ryszard Wójcicki .
Dyrektor Zespołu uhonoro
wał swoimi nagrodami 26
nauczycieli i pracowników .
Uroczystość uświetniły 2
programy artystyczne : jeden
przygotowany przez uczniów
pod kierunkiem mgr Urszuli
Górnickiej - Grot , złożony
z
utworów
poetyckich
Kardynał wpisuje się do księgi pamiątkowej i piosenek śpiewanych przy
akompaniamencie gitar, drugi
- występ aktorów, wśród których był nasz absolwent Mirosław
Kowalczyk . Prezentowali humor i piosenki 20 - lecia międzywojennego.
Następnie w klubie szkolnym goście i gospodarze spełnili toast za
pomyślną przyszłość ZSE . Prymas Józef Glemp zorientowawszy się , że
jest piątek , a na stołach znajdują się przekąski , udzielił wszystkim dys
pensy , co wzbudziło wesołość . Korzystając z okazji wyraził wielkie
uznanie dla uczniów , którzy pięknie recytowali wiersze i śpiewali
głęboko refleksyjne piosenki oraz sugerował , by pomyśleć o wyborze
12
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patrona szkoły . Jego zdaniem , mogliby nim być np. Tadeusz Kościuszko ,
gen. Ignacy Prądzyński lub gen. Stanisław Maczek .

Ksiądz Prymas wśród nas

Dalszej pomyślności życzyli szkole Stefan Kubowicz , Bożena
Dunaj ska , przedstawiciel “Metalowców” i inni goście . Mgr Władysław
Grzegorczyk promował monografię ZSE “Ocalić od zapomnienia”
poprzez jej krótką charakterystykę i zachęcił słuchaczy do zapoznania się
z nią . Dostojni goście otrzymali ją z podziękowaniem za udział
w naszym srebrnym jubileuszu .

mgr Wtadystaw Grzegorczyk (z lewej strony) promuje monografię
13
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W przeddzień uroczystości “Glos Nauczycielski” nr 9 z 28 lutego
1996 r. zamieści! obszerny artykuł Krystyny Strużyny pt. “Srebrne gody
“Zajączka”. Rozpoczyna się tak : “Na dobrą opinię i uznanie środowisko
szkoły pracuje latami , a Zespół Szkól Elektronicznych w Warszawie ,
popularny “Zajączek” , stanowi chlubny wyjątek od tej reguły . W ciągu
25 lat istnienia zgromadzi! na swoim koncie tak wiele sukcesów , że
obdzielić można by nimi kilka zawodówek i ogólniaków”. Te słowa to
chyba najlepszy prezent jubileuszowy.
Na dobrą opinię i uznanie środowisko szkoły
pracuje latami, a Zespół Szkół
Elektronicznych w Warszawie, popularny
,.Zajączek”, stanowi chlubny wyjątek od tej
reguły. W ciągu 25 lat Istnienia zgromadził ha
swoim koncie tak wiele sukcesów, że
obdzielić można by nimi kilka zawodówek
I ogólniaków.

SREBRNE ==
GODY „ZAJĄCZKA”

„Głos Nauczycielski”
o naszym 25-letnim dorobku
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„Ojcem chrzestnym' szkoły przy u!
Gen. Zajączka 7 w Warszawie był
Zygmunt Grzesiczak. dyrektor Tech
nicznych Zakładów Naukowych Pm
mys» zrodził si« juz w 1962 roku Ta
nowoczesna pod Każdym względem
placówka oświatowa powstać miała
z połączenia Technicznych Zakładów
Naukowych z fMigtej 44/50 i Techrekurn Mechaniczno-eiełarycznegonr
2 ww z Pomaturalnym Studium Etektronicznym z ut. Śniadeckich 17 Dyre
ktor Gtzestczak ptłnowa
*
planów mwes-tycj?. zabiegał o Środki. a dzięki
poparciu ministra Waniotkł poznał
szkoły zawodowe za granicą w NRD.
NRF, Czechosłowacji, na Węgrzech
i w ZSRR, a taWe najlepsze szkoły
tego typu w Katowicach. Wrocławiu
i Krakowie, Budowa tak ogromnej
szkoły o kubaturze blisko 79400 m’
z 330 izbami lekcyjnymi wymagała
dużych pieniędzy. Okazało się, że nte
ma ich. ministerstwo przemysłu cięż
kiego, które obok Mtntetersłwa Ośwta-

ty i Zjednoczenia Przemysłu Elektronicznego miało partycypować w kosz
tach budowy i wyposażenia placówki
Zygmunt Grzestczak rozpoczął więc
wędrówkę po rożnych ważnych urzę
dach Nie była nadaremna—na budo
wę ..Zajączka" 48 min zł przekazał
Fundusz Budowy 1000 Szkól aa Tysiąctecte. a GKKF — <0 min zł z ptentedry r 05 Ototka
*
rw--txxtowę *at
gimnastycznych i basenu.
We wszystkich pracach dotyczących budowy ł uruchomienia nowej
szkoły tek naprawdę dyrektor Grześ»czak Uczyć mógł jedynie na trzy osoby
M Chabsktego. R. Vtowergera. K
Wewrzewaktego. Po wielu latach
wspomina z goryczą:. .Przykre jest to.
że nikt im nie powiedział nawet dzięku
ję. A była to praca bardzo ciężka,

••O

II. WYWIAD Z DYREKTOREM MGR. INŻ. WIESŁAWEM
ZIĘCINĄ. JEGO SPOJRZENIE NA MINIONE 5-LECIE
SZKOŁY
Już w 1996r , gdy świętowaliśmy 25-lecie Zespołu Szkół
Elektronicznych, nie ukrywał Pan Dyrektor, że warunki, w jakich
funkcjonuje szkoła, są trudne, dodając równocześnie, iż “nie wolno się
zatrzymywać i czekać na lepsze czasy”.
Jakie było pod tym względem minione 5-lecie?
Tak sformułowane pytanie aż prosi się o dokonanie bilansu minionego
5-lecia, który może być swoistym raportem o stanie oświaty, bo przecież
kondycja naszej szkoły jest odzwierciedleniem sytuacji oświaty polskiej
w skali makro.
W okresie ostatnich 5-ciu lat coraz częściej formułowana była
przez środowisko (ale nie tylko) teza o “kryzysie szkoły” oraz twierdze
nie, że konieczna jest szeroko pojęta reforma oświaty.
Zawsze przy tej okazji pojawiały się postulaty (i słuszne) dotyczące
zwiększenia nakładów finansowych na szkolnictwo, ciągle mówiło się, że
nauczyciele powinni być bardziej wykwalifikowani i lepiej opłacani,
że programy winny być mniej przeładowane i mniej encyklopedyczne, że
szkoła powinna stwarzać równe szanse każdemu, że innowacje,
że wyposażenie i tak dalej, i tak dalej... Trudno zresztą byłoby znaleźć
kogoś, kto by zaprzeczył ogólnej słuszności tych stwierdzeń.
W moim odczuciu jednak piętno na szkole w tym okresie
odcisnęły przede wszystkim:
notoryczne i pogłębiające się niedoinwestowanie szkół
zaostrzenie trudności finansowych w kraju - obiektywne i subiekty
wne, odczuwane ostrzej z powodu rozbudzonych ambicji społeczeństwa.
Trudne też stało się realizowanie w praktyce hasła “uspołecznienia”
szkoły, bo okazało się, że rodzice wcale nie palą się do działania
w sprawach szkoły i że w ogóle ludzie mało gamą się do pracy
społecznej. Straciły zaś na swoim znaczeniu (chociaż nie całkiem
zginęły) zjawiska dominujące w poprzednich kilku latach, wśród których
wymieniłbym przede wszystkim:
- agresję wokół spraw personalnych i ocen postaw ideowych (poli
tycznych) stanowiącą szczególnie trudny problem w szkole (każdej)
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poczucie destabilizacji charakterystyczne dla okresu po 1989r (cho
ciaż zaczyna ono nabierać nowego wymiaru w wyniku wprowadzonej
reformy systemu edukacji).
Patrząc szerzej na tę sytuację, należałoby stwierdzić, że general
nie społeczeństwo przełomu wieków nie radzi sobie z oświatą powszech
ną i nie tylko u nas w Polsce poszukuje rozwiązań problemów, które ta
oświata stwarza. Zauważamy, my, ludzie zajmujący się edukacją, pewną
dezorientację społeczną w zakresie oczekiwań i wymogów stawianych
szkole. Oczekiwania wobec szkoły rosną, a jej prestiż maleje.
Źródła tej pogłębiającej się sprzeczności dostrzegam w tym, że stawiane
są szkole wymagania, którym nie potrafi ona sprostać, obejmujące całą
sferę wychowania i opieki oraz powszechności i dostępności oświaty
(wykształcenia) przy znacznym zróżnicowaniu zdolności, motywacji,
zakresu potrzeb odbiorców i możliwości edukacyjnych szkól.
Koniec ubiegłego, tj. XX wieku, przyniósł przynajmniej dwa
znaczące wydarzenia dla naszej (i nie tylko naszej) szkoły. Są nimi:
- wprowadzona od 1. stycznia 1999r. reforma samorządowa, a co za
tym idzie przekazanie publicznych szkół samorządom (w naszym
przypadku -powiatowi), czyli rozdzielenie nadzoru pedagogicznego
(kuratoria) od prowadzenia szkoły (samorząd)
- rozpoczęcie od 1-go września 2000r. reformy systemu edukacji, obej
mującej między innymi zmiany struktury szkolnej, stworzenie nieza
leżnego od szkoły systemu oraz zasad oceniania i egzaminowania, jak
również awansu zawodowego wraz z zasadami wynagradzania
nauczycieli.
Myślę, że nie czas jest jeszcze dokonywać jakichkolwiek pod
sumowań czy też ocen wprowadzonych reform, chociaż ogromna nadzie
ja, jaką pokładaliśmy w reformie samorządowej w odniesieniu do szkół,
a dokładniej ich dofinansowania, na razie nie przyniosła skutków, jakich
oczekiwaliśmy.
Natomiast w reformie systemu edukacji na szczególną uwagę
zasługują następujące jej elementy:
- zdecydowane podkreślenie ważności wychowania w zreformowanej
polskiej szkole
- poszukiwanie rozwiązań od lat zaniedbywanych problemów dotyczą
cych kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

-

Patrząc w przyszłość, sądzę, że zreformowana szkoła przestanie być
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szkolą pozorów i udawania, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów,
że uczniowie kończąc ją będą mądrzejsi, a nie źle nauczeni różnych
mądrych rzeczy. Chcialbym, żeby w szkole coraz więcej się myślało,
a nie tylko słuchało i odpowiadało, uczyło się, a nie było promowanym
z klasy do klasy dla pomyślnego ukończenia szkoły. Dodałbym jeszcze,
żeby przestano tak dużo mówić i pisać o kryzysie i degradacji szkoły, bo
w końcu wszyscy w to uwierzymy i wtedy to zjawisko stanie się faktem.
Obserwując gorączkowe reformowanie wielu dziedzin życia
w tym samym czasie, zastanawiam się, czy nie poszliśmy w dążeniu do
zmian o jeden most za daleko?

H wywiadzie sprzed pięciu lat, zamieszczonym w monografii ZSE,
powiedział Pan Dyrektor: “Optymalny model pracy szkoły, do którego
musimy dążyć, to model partnerski i tolerancyjny, charakteryzujący się:
wzajemnym szacunkiem, dialogiem, wspólnym rozwiązywaniem pro
blemów”.
W jakiej mierze udało się szkole kierowanej przez Pana taki model
wypracować?
Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna i musi mieć
charakter subiektywny- inaczej patrzą na te sprawy uczniowie i rodzice,
jeszcze inaczej widzą je nauczyciele i dyrektor.
Przede wszystkim trzeba wyraźnie podkreślić, że jest to proces ciągły ,
w którym wszyscy uczestnicy mogą w sposób równouprawniony na sie
bie oddziaływać. Nie znaczy to jednak, że wszyscy mają zawsze jed
nakową wolę uczestnictwa w rozwijaniu i utrwaleniu tego modelu.
Przykładów jest aż nadto. Chociażby to, o czym wspomniałem wcześniejsprawa “uspołecznienia” szkoły. Nie udało się nam przecież utrzymać
powołanej na początku lat 9O-tych Rady Szkoły, która właśnie wiele
z tych problemów miała pomóc rozwiązać i na zasadzie równości trzech
stron, czyli rodziców, uczniów i nauczycieli w swoim działaniu wspoma
gać wszystkie procesy zachodzące w edukacji szkolnej. Równocześnie
tak naprawdę role tych stron są odmienne i w swojej istocie relacje
te odbywają się na zasadzie zależności czy nierównorzędności. Przecież
w samej roli nauczyciela tkwią możliwości działań manipulacyjnych,
a jednocześnie jest on zwierzchnikiem, sędzią, egzekutorem (wiedzy),
a mówiąc o wychowaniu - fachowcem w dziedzinie, w której nie ma
fachowców. A do tego trzeba dodać jeszcze jedno - nauczyciel to zwykły,
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przeciętny człowiek stojący wobec dramatycznych niekiedy wyborów
dokonywanych w sytuacjach, których granice są i muszą być niejasne.
Chcemy i powinniśmy wpływać na uczniów, co jest istotą nauczania, ale
jednocześnie szanować ich autonomię, być tolerancyjni, obiektywni
i sprawiedliwi, a zarazem patrzeć indywidualnie.
To właśnie pośród tych paradoksów my nauczyciele musimy odnajdywać
i wybierać nie tyle “złoty środek”, co “mniejsze zło”, a może “większe
dobro” - dokonywać wyborów, które nazwałem dramatycznymi.
Jednocześnie szkoła tak jak człowiek potrzebuje miłości, a przynajmniej
pewnej dozy akceptacji i co jest niezwykle ważne - tożsamości.
I nie ma innej drogi do spełnienia tych pragnień, niż dążenie do tego, żeby
szkoła stawała się “naszą”. A jeśli coś jest moje, to się o to troszczę, tym
żyję, o to dbam. W takiej szkole, “naszej” szkole, zespół ludzi wzajemnie
sobie życzliwych, odpowiedzialnych za to, co robią, stwarza uczniom
warunki sprzyjające ich rozwojowi. Wtedy możemy stać się współdecy
dującymi i współtwórcami szkoły. Aby zaś mieć do tego prawo, musimy
przestrzegać pewnych norm, być rzeczywiście wzorowi w wywiązywaniu
się z obowiązków służbowych (zarówno w sensie uczenia, jaki i codzien
nej dyscypliny), posiąść sztukę mądrego kompromisu, umiejętność
współżycia z ludźmi, wyzbyć się wszelkich form agresji, nie popadać
w postawę roszczeniową, a przede wszystkim zdecydować się na
poświęcenie naszej szkole czasu i wysiłku intelektualnego oraz zdobyć
się na rezygnację z wygodnictwa, wykazać więcej odwagi cywilnej
wobec własnego środowiska niż np. władzy. Taka jest cena szeroko rozu
mianej demokracji.
W jakim stopniu udało się nam te postulaty zrealizować w naszej szkole,
każdy z podmiotów uczestniczących w procesie edukacji - nauczyciele,
rodzice i uczniowie - musi odpowiedzieć sobie sam. Moje odczucia są
pozytywne, widzę wiele zrozumienia u większości tych, od których
sprawy te zależą.
I jeszcze jedna uwaga: staramy się niekiedy udawać lepszych niż
jesteśmy, co bywa czasem bardzo pożyteczne.

Jest Pan dyrektorem już dziesiąty rok. Jaki jest bilans doświadczeń na
tym stanowisku?
Sądzę, że pytanie to wymaga pewnego rozszerzenia.
A mianowicie, w czym wyraża się istota i specyfika pracy dyrektora
18

Wywiad z dyrektorem ZSE

szkoły? Jaka jest jego rola w wielopodmiotowym systemie kierowania
szkołą? Jakie elementy odróżniają kierowanie szkołą od kierowania
instytucjami innego typu?
Dyrektor szkoły jest zwierzchnikiem wszystkich członków pod
ległego mu personelu (w którym sam jest jednym z nauczycieli), osobą,
której powierzona jest odpowiedzialność za całość stojących przed szkołą
zadań i pracę całego personelu. Od dyrektora zarówno administracja
oświatowa, jak i nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oczekują organi
zowania procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego
w szkole. Od dyrektora oczekuje się również, aby był realizatorem poli
tyki oświatowej państwa, respektował przyjęte ustalenia władz oświa
towych i samorządowych. Wprawdzie system obowiązujących przepisów
daje mu pewną swobodę działania, nie jest ona jednak nieograniczona.
Wreszcie od dyrektora szkoły wymaga się, aby był menedżerem i przy
czyniał się poprzez swoje działania i inwencję do pozyskiwania
dodatkowych środków finansowych, niezbędnych do realizowania
wszystkich zadań stojących przed kierowaną przez niego placówką.

Tak z grubsza wyglądają zadania, które ma do wypełnienia dyrek
tor szkoły i z którymi przez całą ostatnią dekadę przychodziło mi się
stykać, a których stopień ważności w różnych latach zmieniał się
w zależności od aktualnych priorytetów.
Wydaje mi się jednak, że jednym z najważniejszych problemów,
z którymi styka się dyrektor szkoły, są stosunki międzyludzkie, mające tu
znacznie większy wymiar niż np. w fabryce. Występuje tu w większym
stopniu potrzeba wychowywania ludzi, a nie tylko kierowania nimi, po
nadto podstawowym elementem pracy szkoły jest osobowość ludzka.
Inną rzeczą jest, że zespół, którym przychodzi kierować dyrektorowi,
czyli grono nauczycieli, z natury swego zawodu jest wyjątkowo mało
elastyczny. Drażliwość nauczycieli, ich mała podatność na krytykę,
wynika z charakteru pracy, który w jakimś stopniu rozwija poczucie
“nieomylności”. Druga specyficzna cecha pracy dyrektora szkoły wynika
z dwustopniowości podległego mu zespołu, w którym kieruje on
kilkudziesięcioosobową “załogą” nauczycielską i kilkusetosobową
społecznością uczniowską. Problem wzajemnych stosunków tych dwóch
grup, przede wszystkim utrzymanie między nimi względnej równowagi,
jest samym w sobie zadaniem dyrektora w kierowaniu szkołą. Inną rzeczą
jest fakt, że właśnie cała działalność szkoły dokonuje się w sferze niema
19

Wywiad z dyrektorem ZSE

terialnej. Dyrektor szkoły jest właściwie pozbawiony sformalizowanych
metod sprawdzenia jakości własnej pracy i działań szkoły, za którą
odpowiada. Jeszcze w zakresie nauczania: stopni, wyników testów i egza
minów jakąś cząstkową obiektywizację i sprawdzalność można osiągnąć,
choć też często pozorną, a przede wszystkim fragmentaryczną. Natomiast
w
dziedzinie
wychowania
zostaje
chyba tylko
intuicja.
Trudnymi sprawami w kierowaniu szkolą są również te, które
stwarzają sytuacje dwuznaczne, rozwiązywane przeważnie na zasadzie
wyboru mniejszego zła, a nie stosowania jasnych, określonych norm.
Najbardziej “drażliwy”, a zarazem chyba najważniejszy zespół spraw
i pytań stojących przed dyrektorem mieści się na styku stosunków
z nauczycielami i młodzieżą. Połączenie tak ważnych, a przecież, tak
sprzecznych wymogów, jak dbanie o autorytet nauczyciela, lojalność
koleżeńską, a jednocześnie odpowiedzialność za atmosferę panującą
w szkole, za wzorce przekazywane młodzieży, to też domena pracy
dyrektora.
Tak, w dość dużym skrócie i uproszczeniu, przedstawiłem tu
zagadnienia w moim odczuciu najważniejsze, z którymi spotyka się
dyrektor każdej szkoły. W jakimś zakresie występują one i w innych
instytucjach, ale w szkole mają znaczenie podstawowe, mieszczące się na
samym szczycie hierarchii celów. Celowo pomijam tu inne elementy
pracy dyrektora i jego obowiązki jako reprezentanta, księgowego,
statystyka, administratora, a w ostatnich szczególnie latach - menedżera.
Muszę tu wyraźnie zaznaczyć, że wszystkim tym zadaniom nie podołałby
żaden dyrektor, gdyby nie mądra, zaufana i lojalna grupa ludzi stanowią
cych kierownictwo szkoły, czyli wicedyrektorzy i kierownicy
poszczególnych agend i działów. Wszyscy stanowimy pewne tło,
dodatek, wprawdzie nieodzowny i konieczny, dla ludzi najważniejszych
w procesie edukacji, czyli nauczycieli. Musimy jednak sobie koniecznie
powiedzieć, że celem szkoły nie jest dobre samopoczucie nauczyciela
samo przez się, ale zadowolenie z powodu osiągnięć w zapewnieniu
młodzieży optymalnych warunków rozwoju.

Szkolnictwo w Polsce jest w toku wielkiej reformy strukturalnej, która
gruntownie zmieni formy kształcenia zawodowego. Jak w tej sytuacji
rysuje się przyszłość szkół i nauczycieli z ulicy Gen. Zajączka 7 ?
Reforma systemu edukacji stała się faktem. Po wielu latach
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dyskusji, przymiarek, przygotowań, ten niezwykle ważny problem - ze
społecznego punktu widzenia - stał się od pierwszego września 2000 roku
rzeczywistością. Nie wchodząc w całokształt tej reformy, ograniczę się tu
do zagadnień strukturalnych, a dotyczących bezpośrednio naszej szkoły.
Pierwsze nasze zetknięcie z reformą nastąpi już w roku szkolnym
2001/2002, kiedy to 3-letnie gimnazjum dojdzie do poziomu klasy trze
ciej, w związku z czym nie będziemy prowadzili rekrutacji do klas pierw
szych szkół młodzieżowych. Spowoduje to dość istotne zmniejszenie
ilości klas (o około dziesięciu). Reforma dotychczasowych szkół ponad
podstawowych, która zacznie funkcjonować od roku szkolnego
2002/2003, spowoduje stopniową likwidację obecnego technikum na
rzecz 3-letnich liceów profilowanych, kończących się egzaminem
dojrzałości (w zmienionej formule). Licea profilowane oznaczają nie
tylko takie formy jak liceum klasyczne, humanistyczne, matematyczne
itp., ale również licea o profilu technicznym, a więc orientujące ucznia
zawodowo. Prócz liceum będą istniały 2-letnie szerokoprofilowane
szkoły zawodowe. Pełne wdrożenie nowego ustroju szkolnego nastąpi od
roku szkolnego 2004/2005. Wspomnę jeszcze tylko, że po szkole
zawodowej jej absolwent będzie mógł uzyskać pełne wykształcenie śred
nie w 2-letnim liceum uzupełniającym, a absolwent liceum pro
filowanego - zawód, między innymi w 1-2-letnim policealnym studium
zawodowym. Takie są założenia zbliżającej się do nas reformy, która swój
ostateczny kształt otrzyma poprzez przygotowanie odpowiednich planów
i programów nauczania.
A jakie będą skutki i oddziaływania reformy na naszą szkołę
z ponad wtedy już 30-letnią tradycją? Odpowiedź jest i prosta, jeśli popa
trzymy na możliwości, jakie stwarza reforma, i złożona, jeśli
uwzględnimy w swoich rozważaniach sytuację demograficzną (dość
znaczny niż absolwentów opuszczających gimnazja). Trzeba też wyraźnie
podkreślić, że w nowych zreformowanych szkołach nastąpi dość istotne
przesunięcie w kierunku kształcenia ogólnego kosztem zawodowego.
Jeśli chodzi o przyszłość naszej szkoły, to sądzę, że jesteśmy przygo
towani do kształcenia młodzieży w liceach o profilu ogólnym i tech
nicznym (elektronicznym, informatycznym oraz pokrewnych), jak
również w szkole zawodowej w zawodach elektryczno-elektronicznych.
Musimy to robić dobrze, nawet bardzo dobrze, być w czołówce szkół,
gdyż konkurencja będzie duża i wtedy okaże się, które szkoły przystosu
ją się i pozostaną w zmienionych realiach edukacyjnych.
21

Wywiad z dyrektorem ZSE

Myślę, że uporamy się ze wszystkimi problemami, jakie stawia
przed nami reforma, a kończący “Zajączka” będą synonimem bardzo
dobrego absolwenta szkoły średniej. Tego sobie, nam i naszej szkole
gorąco życzę.

(Pytania przygotował mgr Władysław Grzegorczyk)

III. STAN ORGANIZACYJNY
W skład Zespołu Szkół Elektronicznych nadal wchodzą :
-Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 5-letnie na podbudowie szkoły
podstawowej o specjalnościach elektronika ogólna i systemy kompu
terowe (tylko w klasach trzecich, czwartych i piątychj.Uczniowie obec
nych klas pierwszych i drugich dopiero w ostatnim roku nauki będą mogli
wybrać specjalizację z zakresu systemów i sieci komputerowych,
urządzeń audiowizualnych lub automatyki przemysłowej. W 25 klasach
tej szkoły jest 753 uczniów.
-Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 3-letnie na podbudowie zasad
niczej szkoły zawodowej. Klasa trzecia ma specjalność elektronika ogól
na, zaś uczniowie klasy pierwszej i drugiej, podobnie jak w technikum
5-letnim, wybiorą specjalizację w klasie trzeciej. W trzech klasach
pobiera naukę 78 uczniów.
-Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22 kształcąca w zawodzie monter
elektronik o specjalności urządzenia elektroniczne (w klasach trzecich)
i monter elektronik (w klasach pierwszych i drugich). W 6 klasach uczy
się 179 uczniów.
- Liceum Zawodowe nr 1 kształcące w zawodzie monter elektronik
o specjalności urządzenia elektroniczne. Ma tylko klasy trzecie i czwarte,
gdyż od roku szkolnego 1999/2000 wstrzymano nabór kandydatów.
W trzech oddziałach jest 90 uczniów.
-Policealne Studium Elektroniczne o specjalnościach elektronika ogólna
i technik informatyk .W czterech semestrach kształci się 107 słuchaczy.
W roku szkolnym 1997/98 powstało przy Zespole Szkół Elektronicznych,
kierowane przez jego dyrekcję CVI Liceum Ogólnokształcące o profilu
ogólnym. W 13 oddziałach jest 326 uczniów . Wiosną 2001r. tę szkołę
opuszczą pierwsi absolwenci.
1 września 1999r. zostało otwarte Liceum Techniczne o profilu elektro
nicznym. W 3 oddziałach klas pierwszych i drugich jest 96 uczniów.
Oprócz w/w szkół młodzieżowych są 2 szkoły dla dorosłych :
-Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 3-letnie o specjalności elektro
nika ogólna.
-Policealne Studium Elektroniczne o specjalnościach : elektronika ogólna
i technik informatyk.
Obie pracują w systemie eksternistycznym , a nauka w nich jest odpłatna.
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IV. DYREKCJA , NAUCZYCIELE I ICH SOJUSZNICY
1. Dyrekcja
Dyrektorem Zespołu Szkól Elektronicznych i CVI Liceum
Ogólnokształcącego jest mgr inż. Wiesław Zięcina pełniący tę funkcję od
1 września 1991 r. Obowiązki wicedyrektorów pełnią :
- mgr Elżbieta Jastrzębska ( od 1.IX. 1993 r.)
- mgr inż. Zofia Salamonik ( od 1.IX. 1995 r.)
- mgr inż. Andrzej Grabowski ( od 1 .IX.2000 r.)
- mgr Eugeniusz Pawłowski ( od czerwca 1992 r. )
Kierownikiem warsztatów szkolnych jest nadal mgr Ryszard Wójcicki
(od 1971 r.), a jego zastępcą mgr Janusz Niedbalski (od 1986 r.).
Do 31 sierpnia 2000 r. wicedyrektorem odpowiedzialnym za proces kształcenia
zawodowego i bazę techniczną służącą tym zadaniom była mgr inż. Jolanta
Szklarska, powołana na to stanowisko 1 września 1979 r. Przez 21 lat z ogrom
nym zaangażowaniem kierowała pracą nauczycieli przedmiotów zawodowych,
troszczyła się o unowocześnienie planów i programów nauczania, moderniza
cję wyposażenia pracowni specjalistycznych i Studia TVD , poziom prac
dyplomowych , organizację praktyk zawodowych , popularyzowała i nad
zorowała olimpiady i konkursy wiedzy technicznej ... Trudno wyliczyć jej
zasługi dla zapewnienia młodzieży i nauczycielom jak najlepszych warunków
nauki i pracy , a szkole - popularności i uznania w środowisku . l.IX.2000 r.
przeszła na emeryturę , lecz nadal pracuje jako nauczycielka w niepełnym
wymiarze godzin.

Dyrekcja. Od prawej: mgr inż. Zofia Salamonik, mgr Elżbieta Jastrzębska,
mgr inż. Wiesław Zięcina, mgr inż. Jolanta Szklarska, mgr Ryszard Wójcicki,
mgr inż. Andrzej Grabowski.
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2. Zespół kierowniczy
Jego rola i zadania omówione w monografii wydanej w 1996 r. ( s. 88 )
nie zmieniły się . Nadal stanowi przejaw kolegialnego decydowania
o sposobach realizacji wszelkich zadań szkoły.
W roku szkolnym 2000/2001 w skład zespołu wchodzą :
- mgr inż. Wiesław Zięcina - dyrektor
- mgr Elżbieta Jastrzębska - wicedyrektor
- mgr inż. Zofia Salamonik - wicedyrektor
- mgr inż. Andrzej Grabowski - wicedyrektor
- mgr Ryszard Wójcicki - kierownik warsztatów szkolnych
- mgr Eugeniusz Pawłowski - wicedyrektor d/s administracyjnych
- Urszula Kłosińska - główna księgowa
- mgr Władysław Grzegorczyk - prezes Ogniska ZNP
- mgr inż. Czesław Szufnara - przewodniczący “Solidarności”
Przedstawicielki Rady Pedagogicznej:
- mgr Urszula Hejduk
- mgr Ewa Krajewska
- mgr inż. Ewa Karczewska
- mgr Hanna Paplińska
W latach 1996 - 2000 zmieniali się reprezentanci grona nauczycielskiego.
Byli nimi : Andrzej Boguta , mgr Adam Godlewski , mgr inż. Ireneusz
Marciniak .

3. Pedagog szkolny
Pedagogiem szkolnym jest nadal mgr Halina Musielak . Na co
dzień pomaga uczniom w łagodzeniu i rozwiązywaniu ich kłopotów oso
bistych , związanych z nauką, okresem dojrzewania i dorastania, wspiera
nauczycieli i wychowawców klas w ich działaniach opiekuńczo wychowawczych, jest sojusznikiem dyrekcji szkoły w realizacji wszel
kich zadań.
Na początku każdego roku szkolnego organizuje w klasach pier
wszych wyjazdy integracyjne , w których uczestniczy wespół
z wychowawcą, do ośrodka w Dębem lub innych miejscowości. Podczas
2-dniowego pobytu poza domem i szkołą w klimacie życzliwości i poczu
cia bezpieczeństwa uczniowie poznają się wzajemnie, nawiązują więzi
z kolegami, wychowawcą i pedagogiem. Ujawniają się charaktery i zain25
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teresowania
młodzieży.
Dostrzeżone cechy przy
wódcze pozwalają wybrać
skład samorządów kla
sowych i samorządu szkol
nego
oraz
stworzyć
Międzyklasową
Grupę
Liderów Promocji Zdrowia,
która pod okiem pedagoga
organizuje
akcje
zdrowotne - antyniko
tynowe i inne oraz uczest
mgr Halina Musielak z uczniami podczas
niczy w wolontariacie na
wyjazdu integracyjnego kl.l
rzecz osób niepełnospra
wnych i poszkodowanych przez los . 31 maja 1997 r. z okazji Światowego
Dnia bez Tytoniu grupa uczniów pod opieką mgr Haliny Musielak uczest
niczyła w imprezie i akcji antynikotynowej na Rynku Starego Miasta , za
co szkoła otrzymała podziękowanie od Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Warszawie. Pedagog szkolny inspiruje młodzież do
organizowania akcji świątecznych mających na celu sprawienie radości
dzieciom z domów dziecka . W tym celu współpracuje z samorządem
szkolnym. Ważnym zadaniem , nad którym pracuje pedagog od roku
1999/2000, jest stworzenie programu wychowawczego szkoły . Do tego
zamierzenia zmobilizowała nauczycieli i samorząd szkolny .

4. Rada Pedagogiczna
W roku jubileuszu 30-lecia Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół
Elektronicznych i CVI Liceum Ogólnokształcącego tworzą :

Balcerzak Wanda
Baranowski Henryk
Bereżecka Romualda
Biskupski Krzysztof
Błotnicki Olgierd
Bogdalin Grzegorz
Boguta Andrzej
Buczyńska Halina
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- język angielski
- zajęcia praktyczne
- język polski
- kultura fizyczna
- język angielski
- religia
- zajęcia praktyczne
- matematyka
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Chodyra Bożenna
- język rosyjski
Dembiński Stefan
- PO (od 01.11,2000r nie pracuje)
Dement Krzysztof
- kultura fizyczna
Duch Teresa
- bibliotekarka
Dudkowski Roman
- matematyka (od 01.12.2000r nie pracuje)
Elas Gabriela
- bibliotekarka
Fiedorowicz-Podkowa Nadzieja
- język rosyjski
Filonowicz Wojciech
- elementy informatyki, technologia
Finogenow Hanna
- przedmioty zawodowe
Furmanik Andrzej
- zajęcia praktyczne
Gadalińska-Krzyżanowska Anna -biologia, chemia, ochrona środowiska
Galas Halina
- klub
Galińska Krystyna
- klub
Gawin Jerzy
- pracownia elektryczna
Gazel Jadwiga
- język angielski
Gerula Alicja
- kultura fizyczna
Glanc Joanna
- język angielski
Godlewski Adam
- kultura fizyczna
Gołębiowski Ryszard
- religia
Gómicka-Grot Urszula
- klub
Górska Marzanna
biologia , chemia , ochrona środowiska
Grabowski Andrzej
- pracownia elektroniczna
Grefkowicz Stanisław
- pracownia elektryczna
Grodzicka Magdalena
- geografia
Gruchalska-Kwaśniewska Hanna
- przedmioty zawodowe
Grzegorczyk Władysław
- język polski
Gwiazdonik Anna
- historia
Hejduk Urszula
- chemia
Jakuć Henryk
- zajęcia praktyczne
Jankowska Danuta
- przedmioty zawodowe
Januszewska Maria
- historia
Januszewski Marek
- zajęcia praktyczne
Jastrzębska Elżbieta
- matematyka
Jędrzejewska Irena
- matematyka
Kajszczak-Seliga Mirosława
- bibliotekarka
Karczewska Ewa
- przedmioty zawodowe
Kazimierak Jadwiga
- bibliotekarka
Kindziuk Irena
- geografia
27
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Kołodziejczyk Józef
Korzep Maria
Kostrzewska Urszula
Kot Henryk
Kowalczyk Krystyna
Koźbiał Ryszard
Krajewska Ewa
Krępa Krystyna
Krużycki Jacek
Kujawka Halina
Kulma Tadeusz
Kuźmiński Czesław
Kwaśnik Stanisław
Kwiatek Bogdan
Lewandowski Jacek
Lewicka Ewa
Lis Mieczysław
Łada Ewa
Łopacki Zbigniew
Madej Emilia
Malan Wioletta
Marciniak Ireneusz
Michalska Anna
Mierzecka Barbara
Mieszczyńska Karyna
Moryc Józef
Murawska Urszula
Nasalska Danuta
Niedbalski Janusz
Ogburawa John
Olsztyńska Ewa
Orłowski Zbigniew
Paplińska Hanna
Pawlak Ludmiła
Pielech Helena
Pietrzykowski Lech
Popin Ryszard
Przyłuska Danuta
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- przedmioty zawodowe
- przysposobienie obronne
-język polski
- przedmioty zawodowe
- pracownia elektr. i elektroniczna
- podstawy elektrotechniki
- kultura fizyczna
- plastyka
- religia
- język polski
- przedmioty zawodowe
- elementy informatyki
- historia
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- język angielski
- język angielski
- zajęcia praktyczne (urlop wychowawczy)
- przedmioty zawodowe
- język polski
- język polski
- przedmioty zawodowe
- fizyka
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- język polski
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
-język angielski (od 01.01.20001r. nie pracuje)
- przedmioty zawodowe
- fizyka
- matematyka
- język rosyjski
- język rosyjski
- język angielski
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne

Rada Pedagogiczna

- przedmioty zawodowe
Raszkowska Elżbieta
- fizyka
Rataj czyk Jan
- przedmioty zawodowe
Romaniak Marek
- zajęcia praktyczne
Rudnik Jerzy
- język polski
Ryba Agnieszka
- zajęcia praktyczne
Saraczewski Zenon
przedmioty
zawodowe
Salamonik Zofia
- bibliotekarka
Sawicka Ludomira
- kultura fizyczna
Sidło Ewa
- przedmioty zawodowe
Sobiech Marek
- język polski
Spychalska Grażyna
- kultura fizyczna (urlop)
Stachaszewska Urszula
- ekonomika przedsiębiorstw
Stemicka Wanda
Sułek Anna
- matematyka
- język polski
Suska Marzena
Szajdziuk-Wyrzykowska Monika
- kultura fizyczna
Szereszewska Halina
- przedmioty zawodowe
Szklarska Jolanta
- przedmioty zawodowe
Szpakowski Zbigniew
- przedmioty zawodowe
Szufnara Czesław
- przedmioty zawodowe
Szymański Tadeusz
- zajęcia praktyczne
Tamas Magdalena
- język rosyjski
Tułodziecka Wanda
- przedmioty zawodowe
Wardęcka Hanna
- język polski
Wesołowska Jadwiga
- kultura fizyczna
Wesołowski Jacek
- przedmioty zawodowe
Wiatr Julian
- przedmioty zawodowe
Wiemicka Barbara
- język angielski
Wiśniewska Wiesława
- religia
Wojcieski Józef
- wiedza o społeczeństwie
Woszczyk Wira
- bibliotekarka
Wójcicka Hanna
- przedmioty zawodowe
Wójcicki Ryszard
- zajęcia praktyczne
Wroński Zdzisław
- kultura fizyczna
Wróbel Danuta
- matematyka
Wucyna Monika
język angielski (urlop wychowawczy)
Wyszogrodzka Renata
- przedmioty zawodowe
Ks. Wyszyński Adam
- religia
Zagała Monika
- historia
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Zając Jan
Zakrzewski Waldemar
Zawadzki Stefan
Zięcina Wiesław
Zygmunt Barbara

- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- fizyka
- pracownia elektr.
- fizyka

Na podstawie znowelizowanej w kwietniu 2000 r. ustawy Karta
Nauczyciela wszyscy pracownicy pedagogiczni otrzymali w roku szkol
nym 2000/2001 nowe stopnie awansu zawodowego : nauczyciela stażysty
- 2 osoby ,nauczyciela kontraktowego - 31 osób i nauczyciela
mianowanego - 93 osoby .Wielu nauczycieli rozpoczęło starania
o uzyskanie wyższych stopni, w tym nauczyciela dyplomowanego.
W szkołach dla dorosłych (eksternistycznych) pracują :
Grabowska-Steffen Alicja - język polski
Ładyżyńska Jolanta - matematyka
Szubert Ewa - przedmioty ekonomiczne
Szubert Bolesław - przedmioty ekonomiczne
Zadania Rady Pedagogicznej realizują między innymi powołane przez
nią zespoły i komisje, nieco zmienione w ostatnich latach pod względem
charakteru i składu osobowego.
- Zespół do spraw wychowawczo-zdrowotnych i innowacji pedago
gicznych (mgr inż. Zofia Salamonik, mgr Halina Musielak, mgr inż.
Halina Szereszewska, mgr Marek Sobiech, mgr Halina Buczyńska , mgr
inż. Jacek Wesołowski, mgr Janusz Niedbalski)
- Zespół do współpracy z zagranicą (Joanna Glanc, mgr Barbara
Wiemicka)
- Komisja socjalna (mgr Irena Jędrzejewska - przewodnicząca, mgr inż.
Halina Szereszewska, mgr inż. Danuta Nasalska, mgr Stanisław Kwaśnik,
Henryk Baranowski, Grażyna Krajewska, Hanna Kluczek)
- Komisja do spraw nowego ustroju szkolnego (mgr Elżbieta Jastrzębska
-przewodnicząca, mgr Halina Buczyńska, mgr Barbara Zygmunt, mgr
inż. Renata Wyszogrodzka, mgr Barbara Wiemicka, mgr Władysław
Grzegorczyk, mgr Stanisław Kwaśnik, mgr. Urszula Hejduk, mgr inż.
Ewa Karczewska, mgr inż. Hanna Finogenow, mgr inż. Wanda Tułodziecka, mgr Janusz Niedbalski, mgr Halina Musielak)
- Komisja do spraw zróżnicowania dodatku motywacyjnego (mgr
Elżbieta Jastrzębska - przewodnicząca, mgr inż. Zofia Salamonik, mgr
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inż. Andrzej Grabowski, mgr Ryszard Wójcicki, mgr Władysław
Grzegorczyk, mgr inż. Czesław Szufnara)
- Komisja do spraw oceniania uczniów (mgr inż. Zofia Salamonik -prze
wodnicząca, mgr Urszula Hejduk, mgr Ewa Sidło, mgr Anna Sułek , mgr
inż. Halina Szereszewska, mgr inż. Renata Wyszogrodzka, mgr Stanisław
Kwaśnik, mgr Janusz Niedbalski)
- Komisja do spraw statutu szkoły (mgr inż. Zofia Salamonik - przewod
nicząca, mgr Wanda Stemicka, mgr Władysław Grzegorczyk, mgr inż.
Czesław Szufnara, mgr Józef Woj cieski)
- Komisja do spraw szkolnego programu wychowawczego (mgr Halina
Musielak - przewodnicząca, mgr inż. Zofia Salamonik, mgr Bożenna
Chodyra, mgr Urszula Hejduk, mgr Ewa Sidło, mgr inż. Krystyna
Galińska, mgr Jan Ratajczyk, Tadeusz Szymański)
- Zespół do spraw plastycznych (mgr Urszula Górnicka - Grot, mgr inż.
Krystyna Galińska, mgr Bożenna Chodyra, mgr Halina Galas)
Śledzeniem losów absolwentów zajmują się mgr inż. Danuta Nasalska
i mgr Monika Zagała.
Łącznikiem do spraw współpracy z komisją kultury przy Urzędzie Gminy
Żoliborz jest mgr Urszula Górnicka - Grot, a łącznikiem do współpracy
szkoły z organizacjami kombatanckimi - mgr Stanisław Kwaśnik.
Do grona osób protokołujących zebrania klasyfikacyjne Rady
Pedagogicznej dołączyli mgr Halina Kujawka i mgr Zdzisław Wroński.
Zmienili się też przewodniczący zespołów wychowawców poszczegól
nych poziomów klas:
-pierwszych - Joanna Glanc
-drugich - mgr Bożenna Chodyra
-trzecich - mgr Urszula Hejduk
-czwartych TEM - mgr Hanna Wardęcka
-maturalnych - mgr Ewa Sidło i mg inż. Krystyna Galińska.
Opiekę nad ceremoniałem szkolnym sprawują mgr Maria Korzep, mgr
Adam Godlewski i mgr Zdzisław Wroński.
Zespół do opracowywania audycji radiowych i telewizyjnych tworzą:
mgr Urszula Kostrzewska, mgr Wioletta Malan i mgr Marzena Suska.

5. Komisje Przedmiotowe
Komisje przedmiotowe koordynujące pracę nauczycieli tego samego
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przedmiotu nauczania (lub też kilku podobnych) pracują nad sposobami
realizacji programu oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
W ostatnich pięciu latach nastąpiły niewielkie zmiany w ich charakterze
lub też mają nowych przewodniczących.
Komisją historii i wiedzy o społeczeństwie kieruje teraz mgr Stanisław
Kwaśnik, Komisją kultury fizycznej, bhp i PO - mgr Ewa Krajewska,
Komisją technologii i materiałoznawstwa - mgr inż. Ewa Karczewska,
Komisją programistów - mgr inż. Hanna Finogenow, Komisją chemii
i biologii - mgr Marzanna Górska.
Przewodniczący pozostałych komisji nie zmienili się.

6. Nauczyciele pracujący w latach 1996 - 2000
W latach 1996-2000 pracowali w naszych szkołach:

Alinowska Małgorzata
Bajek Tadeusz
Banasiak Maria
Białecki Krzysztof
Bochiński Piotr
Ciesielski Robert
Denicki Waldemar
Dolota Lucyna
Fidura Robert
Filar Mieczysław
Filipiak Bogumił
Ks.Gałecki Tadeusz
Gantner Anna
Gawin Czesława
Godulska Daria
Grzesiczak Zygmunt
Grześkowiak Iwona
Gudzielewski Jerzy
Jabłonowski Tadeusz
Ks.Kłosiewicz Krzysztof
Kołątaj Adam
Kowalewicz Adam
Kostrzewa Bogdan
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- język polski
- zajęcia praktyczne
- fizyka
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- język polski
- język polski
- religia
- język angielski
- przedmioty zawodowe
- religia
- przedmioty zawodowe
-język angielski, fizyka
- język polski
- zajęcia praktyczne
- religia
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- religia
- biologia
- kultura fizyczna
- przedmioty zawodowe

Nauczyciele

Kowalska Janina
Knapek Stefan
Krzywonos Andrzej
Kuszewska Teresa
Kwiatkowska Teresa
Lewicki Zdzisław
Lipska Grażyna
Łęgowiecki Leszek
Markiewicz Aleksy
Michalik Alicja
Misiak Marian
Niemirowicz-Szczyt Jan
Paprocka Agnieszka
Potocka Izabela
Puta-Wieczorek Michalina
Rutkowski Robert
Strój nik Ewa
Surlej Cezary
Szatański Andrzej
Szczypczyk Andrzej
Szymański Janusz
Szyszko Justyn
Szyszniewska Monika
Urbanowicz-Czamecka Agnieszka
Wituszyński Tomasz
Zdobych Stanisław
Zienkiewicz Hanna

- język polski
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- język angielski
- religia
- zajęcia praktyczne
- informatyka
- przedmioty zawodowe
- pracownia elektryczna
- matematyka
- przedmioty zawodowe
- fizyka
- język polski
-język polski
- przedmioty zawodowe
zajęcia praktyczne
- język polski
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- język angielski
-język angielski (urlop)
- plastyka
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- religia

7. Nauczyciele - perłowi jubilaci
30 lat bez przerwy pracują w Zespole Szkól Elektronicznych następujący
nauczyciele :
Nadzieja Fiedorowicz - Podkowa
Andrzej Furmanik
Krystyna Galińska
Jadwiga Gazet
Alicja Steffen - Grabowska
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Stanisław Grefkowicz
Elżbieta Jastrzębska
Emilia Madej
Karyna Mieszczyńska
Józef Moryc
Wanda Stemicka
Halina Szereszewska
Jolanta Szklarska
Hanna Wójcicka
Ryszard Wójcicki
Barbara Zygmunt
Za wierność ZSE , pracę dla jego dobra , wykształcenie kilku pokoleń
młodzieży - gorące podziękowanie wraz z życzeniami pomyślności
w życiu i następnych latach wykonywania umiłowanego zawodu.

8. Administracja i obsługa.
Pracą tych działów szkoły nadal kieruje wicedyrektor Eugeniusz
Pawłowski. Mimo szczupłych finansów na remonty starzejących się
obiektów szkolnych, niezbędne modernizacje i środki czystości utrzymu
je budynki w należytym stanie, zapewniając warunki nauki około dwóm
tysiącom uczniów i studentów ( w gmachu ZSE jest także Wyższa Szkoła
Handlu i Prawa).

Pracownikami administracji są:
Baranowska Regina
Brachacka Bożenna
Dolik Elżbieta
Gałecka Bożena
Gralewska Bożena
Kłosińska Urszula
Krajewska Grażyna
Lisikiewicz Jerzy
Pikulski Roman
Wesołowski Edward
Woźniak Katarzyna
Zięcina Halina
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- sekretarka warsztatów szkolnych
- samodzielny referent (sekretarka)
- samodzielny referent (sekretarka)
- specjalista ds. płac
- starszy referent (sekretarka)
- główna księgowa
- starszy referent
- st. operator elektr. monit.
- st. operator elektr. monit.
- samodzielny referent
- specjalista ds. księgowości
- specjalista ds. osobowych

Administracja i obsługa

W dziale obsługi pracują:
Begrerk Sławomir
Bielińska Alina
Banasik Tomasz
Cichocki Jerzy
Ćmoch Zbigniew
Dąbrowski Jerzy
Delura Małgorzata
Falkowski Adam
Gałązka Barbara
Gozdek Mirosław
Gronau Maria
Jeliński Andrzej
Kluczek Hanna
Kowalczyk Henryka
Krygier Marianna
Kuźma Zdzisław
Nercz Janusz
Paczkowska Katarzyna
Piętka Czesław
Podkowińska Barbara
Roszko Franciszek
Szumigowski Marek
Wąsik Maria
Wieczorek Agnieszka
Włodarczyk Paraskiewa
Ziółkowski Ireneusz
Żmijewska Bogumiła

- murarz
- sprzątaczka
- dozorca
- dozorca
- robotnik do prac lekkich
- szatniarz
- sprzątaczka
- starszy rzemieślnik
- sprzątaczka
- malarz
- szatniarka
- robotnik do prac lekkich
- sprzątaczka
- sprzątaczka
- sprzątaczka
- robotnik do prac lekkich
- hydraulik (do 22. 12. 2000r)
- sprzątaczka
- dozorca
- portier
- stolarz
- elektryk (do 22.12.2000r)
- sprzątaczka
- sprzątaczka
- sprzątaczka
- dozorca
- sprzątaczka

W latach 1996 - 2000 w działach administracji i obsługi pracowali:
Bielecka - Pawłowska Anna
- sprzątaczka
Blankiewicz Kazimierz
- stolarz
Brączewski Mieczysław
- malarz
Bigielmajer Janusz
- dozorca
Broszkiewicz Tadeusz
- elektryk
Czyżewska Krystyna
- sprzątaczka
Daab Bogdan
- dozorca
Leśniewski Janusz
- hydraulik
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Michajtow Alina
Mućka Halina
Mutke Janina
Szydlik Tadeusz
Zmitrowicz Leszek

- sprzątaczka
- sprzątaczka
- portierka
- elektronik w Studiu TVD
- hydraulik

9. Komitet Rodzicielski. Rada Rodziców.
Komitety Rodzicielskie zgodnie z założeniami Ministerstwa
Edukacji mają wspierać szkoły w realizacji zadań dydaktycznych
i wychowawczych.
Pracę Komitetu naszej szkoły - a od 1. IX. 2000 Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Elektronicznych i CVI Liceum Ogólnokształcącym
normuje ustalony regulamin. Kadencja Komitetu trwa dwa lata. Jest on
tworzony z przedstawicieli Rad Klasowych Rodziców po jednej osobie
z każdej klasy. Oczywiście w Komitecie mogą działać chętni rodzice nie
wchodzący w skład Rad Klasowych. W szczególnych przypadkach
Komitet Rodzicielski może podjąć uchwałę o zwołaniu zebrania ple
narnego wszystkich rodziców, których dzieci uczęszczają do naszej
szkoły.
Funkcje w Komitecie Rodzicielskim są pełnione honorowo,
z wyjątkiem sekretarki, księgowej i kasjerki, które zostają powierzone na
podstawie umowy o pracę-zlecenie.
W okresie 1996-2000 zmieniło się kilku przewodniczących
Komitetu Rodzicielskiego. 15.09.1996r. zakończyła kadencję p. Anna
Niewęgłowska , proponując na swoje miejsce p. Elżbietę Koperską , a na
viceprzewodniczącego p. Marka Dobrzyńskiego. 17.XIL1996r.
p. Koperska ustąpiła z powodów osobistych, a nowym przewodniczącym
został p. Jacek Girtler . Od września 1998 r. przewodniczącym Komitetu
jest p. Waldemar Stanieć.
Zebrania Komitetu Rodzicielskiego odbywają się regularnie wg
ustalonego harmonogramu (przeciętnie raz w miesiącu ). Istnieje ścisłe
współdziałanie dyrekcji szkoły i Komitetu. W zebraniach zawsze uczest
niczy ktoś z dyrekcji, informując przedstawicieli rodziców o wszystkim,
co dzieje się w szkole i o podjętych działaniach pedagogicznych, np.
o wynikach klasyfikacji semestralnej uczniów /w klasach pierwszych
także półsemestralnej/, o decyzji skreśleń lub przeniesienia uczniów do
innych klas, o nowych formach oceniania uczniów, terminarzu egza
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minów dyplomowych i matur, bieżących potrzebach szkoły ( najczęściej
jest to prośba o dofinansowanie ), o kłopotach np. z firmą “Tygrysek”,
która nie regulowała swych zobowiązań wobec szkoły. Rodzice interesu
ją się np. wyposażeniem pracowni i sami sugerują pomoc w ich
doposażeniu.
Fundusze na działalność Komitetu Rodzicielskiego pochodzą: 1)
z wynajmu lokali, 2) składek deklarowanych rokrocznie przez rodziców
(ich wysokość i tryb zbierania określa Komitet Rodzicielski). I tak w roku
szkolnym 1996/97 miesięczna opłata na Komitet wynosiła 15 zł, nato
miast wpłata semestralna 60 zł (za I semestr płatne do 30 XI, za II semetr
płatne do 31 III). W roku 1998 przesunięto terminy płatności na 15 XI
i 15 III, utrzymując składkę miesięczną na starym poziomie. W roku 2000
podniesiono opłatę miesięczną do 20 zł (wliczając w to opiekę medyczną).
W Komitecie Rodzicielskim działają trzy komisje: 1) do spraw
nauki i wychowania, 2) do spraw socjalno-bytowych i 3) do spraw
kulturalno-oświatowych.
Komisja do spraw wychowania i nauki współdziała ze szkołą
zwłaszcza w adaptacji klas pierwszych, szczególną troską otaczając
uczniów, którzy nie mogą się przystosować do wymagań szkoły, przez co
zaniżają poziom klasy. Stara się przeciwdziałać obniżeniu poziomu
nauczania w klasach spowodowanego złą frekwencją (bardzo popularne
zjawisko zwłaszcza w klasach zasadniczych) i ujemnym oddziaływaniem
uczniów lekceważących naukę szkolną, dyscyplinę, normy kulturalnego
zachowania. Zadaniem komisji jest również pomoc w organizowaniu
wycieczek do instytucji, krajoznawczych, organizowaniu praktyk
w klasach czwartych technikum i patronat nad warsztatami szkolnymi.
Komisja do spraw socjalno-bytowych współdziała ze szkołą
w zakresie: organizacji
zabaw studniówkowych,
posiłków dla egzamina
torów i uczniów w czasie
egzaminów dyplomowych
i matur, przyznawania
wyróżniającym się ucz
niom nagród naukowych,
pomocy uczniom znajdują
cym się w trudnej sytuacji
Sala konsumpcyjna podczas
studniówki - dzieło rodziców
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losowej i materialnej, wzbogacania szkoły w pomoce naukowe. Do jej
kompetencji należą również wizyty rodziców w bursach i internatach, w
których mieszkają nasi uczniowie.
Komisja do spraw kulturalno-oświatowych pomaga w organi
zowaniu wycieczek młodzieży do zakładów pracy i instytucji (np. do
sejmu), na wystawy, do muzeów, kin, teatrów, współuczestniczy w przy
gotowaniu Dnia Edukacji Narodowej, studniówek, imprez kulturalnych
organizowanych na terenie szkoły przez osoby z zewnątrz oraz będących
dziełem naszych uczniów i nauczycieli, jak np. konkursy recytatorskie.
Najwięcej emocji budzi oczywiście finansowa strona działalności
Komitetu Rodzicielskiego, najbardziej widoczna, choć niekoniecznie
ważniejsza od wkładu pracy rodziców naszych uczniów w organizację
np. studniówek czy przygotowanie posiłków na gorący czas egzaminów
dyplomowych i matur. Można wtedy zobaczyć, ile miłości wkładają
nasze mamy w przygotowanie sal maturalnych, barwnych kanapek, chcąc
choć w ten sposób dodać ducha zdenerwowanym maturzystomi pokrzepić
ich nadwątlone intelektualnym wysiłkiem siły.
Wśród stałych pozycji po stronie wydatków Komitetu
Rodzicielskiego są m. in. rokroczne koszty związane ze studniówkami,
maturami i egzaminami dyplomowymi, organizacją Dnia Szkoły i Święta
Edukacji Narodowej, jak również wigilii i “jajeczka” nauczycieli
i samorządu szkolnego.

Komitet Rodzicielski finansuje również koszty zajęć dydaktycznych dla
dyplomantów w czasie ferii zimowych oraz fakultetów dla klas matural
nych (z jęz. polskiego, matematyki, historii). Były organizowane również
zajęcia wyrównawcze dla klas pierwszych. Komitet pokrywa też koszty
szkolnego klubu sportowego, dofinansowuje szkolny Klub
Krótkofalowców, a od 2000r. Kółko Teatralne.
Do stałych kosztów Komitetu Rodzicielskiego należą również
wydatki na obiady dla niezamożnych uczniów, opłaty za bursy i internaty
i stałe zasiłki losowe, np. w przypadku choroby lub śmierci rodzica.
Pozycją stałą są także rokroczne nagrody dla najlepszych absolwentów
przyznawane według kryteriów ustalonych przez Komitet Rodzicielski.
W roku bieżącym zapomogi losowe zostały podniesione do kwoty 400 zł,
natomiast nagrody naukowe do 200 zł.
Oprócz wydatków przewidzianych zdarzają się sytuacje
“awaryjne”, w których Komitet Rodzicielski przychodzi szkole
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z pomocą. Na przykład po awarii sieci cieplnej w czasie Świąt Bożego
Narodzenia i Nowego Roku 1996/97 Komitet Rodzicielski dofinansował
remont w wysokości 10.000 zł. Kiedy we wrześniu 1999r. p. dyrektor
Wiesław Zięcina poinformował, że szkoły nie stać na zatrudnienie opieki
medycznej, rodzice (ustalając składkę dla młodzieży 4 zł miesięcznie)
znów przyszli z pomocą, angażując lekarza i dwie pielęgniarki na pół
etatu. Pokryli także jednorazowo koszty tzw. “bilansu osiemnastolatków”, czyli “raportu” o stanie zdrowotnym młodzieży klas przedmatu
ralnych.
W roku szkolnym 1999/2000 na sugestię p.dyrektora, który poin
formował o nagminnych kradzieżach w szkolnej szatni i wyraził
możliwość rozwiązania problemu przez przebudowanie boksów
i wprowadzenie numerków,
Komitet dofinansował koszty
przedsięwzięcia w wysokości 30.000 zł. Uczestniczył także w dofinan
sowaniu siłowni szkolnej, w wymianie “zaczytanych” lektur w szkolnej
bibliotece, zakupie folii samoprzylepnej dla uporządkowania
księgozbioru, kupnie drukarki, kosztach związanych z zainstalowaniem
w szkole intemetu.
Wyrazem troski Komitetu Rodzicielskiego o bezpieczeństwo
naszych uczniów stało się wystąpienie do Urzędu Dzielnicy Żoliborz
w sprawie organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Mickiewicza
i ul. Zajączka (ustawienie barierek i słupków).
Od dłuższego czasu Komitet ma niestety kłopoty - rodzice nie
płacą składek bądź opóźniają się z wpłatą. Jeśli nie nastąpi poprawa, nie
będzie można realizować ustalonych planów finansowych. Wynikiem
kłopotów finansowych jest m.in. rezygnacja z dopłat do biletów do kin,
uzależnienie dopłat do biletów teatralnych od wpłat na konto Komitetu
danej klasy, czasem dokonywana z przykrością odmowa na podania
uczniów i nauczycieli proszących np. o refundację kosztów wycieczki.
(opracowała mgr Grażyna Spychalska)

10. Służba zdrowia
W minionym pięcioleciu szkolna opieka medyczna była ograniczona do
minimum, a nawet na krótko całkowicie jej zabrakło. Po odejściu
w czerwcu 1998r. pielęgniarki Aliny Mackiewicz wskutek decyzji
wynikających z reformy służby zdrowia w państwie przez rok szkoła
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została pozbawiona personelu medycznego.
Dopiero dzięki staraniom Rady Rodziców i jej funduszom za zgodą ro
dziców uczniów została zatrudniona od 1 września 1999r. na pół etatu
pielęgniarka Wiesława Topolewska, a w roku 2000 przybyły dr Alicja
Piątkiewicz (od lutego do czerwca opłacana przez Radę Rodziców)
zatrudniona na pół etatu oraz pielęgniarka Elżbieta Kozłowska (również
na pół etatu od 1 września).
Od roku szkolnego 2000/2001 wszystkie 3 panie stanowiące szkolną
służbę zdrowia są w części opłacane przez Mazowiecką Kasę Chorych,
natomiast pozostałe koszty nadal stanowią obciążenie Rady Rodziców.
Pół etatu lekarskiego i etat pielęgniarek to za mało dla ponad 1700 osób
(uczniów i pracowników) przebywających codziennie w szkole, wskutek
czego biały personel ma ograniczone możliwości świadczenia usług pa
cjentom. Udziela doraźnej pomocy, prowadzi badania profilaktyczne,
szczepienia ochronne, sporządza tzw. bilans zdrowia 18-latków. Choć
potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej w zakresie pomocy medy
cznej są większe niż obecne możliwości ich zaspokojenia, czujemy się
wszyscy bezpiecznie ze świadomością uzyskania szybkiej doraźnej
pomocy
i
możemy
spokojnie
pełnić
swoje
obowiązki.

V. PRO MEMORIA
W latach 1996-2000 zmarli nauczyciele: Maria Velóssy, Andrzej
Szczypczyk, Wiesława Giże, Marian Misiak, bibliotekarka - Halina
Grabarkiewicz oraz wicedyrektor do spraw administracji szkoły Władysława Siemaszko.

Maria Velössy
Urodziła się w 1929r. w Warszawie, gdzie
mieszkała i uczyła się do 1944r. Po powstaniu
warszawskim osiedliła się w Piotrkowie
Trybunalskim. Tu w 1948r. ukończyła szkołę
średnią. W latach 1948-1952 studiowała filologię
polską na Uniwersytecie Łódzkim. Od 195Ir. do
1960r. pracowała jako nauczycielka języka
polskiego w piotrkowskich szkołach zawodowych -
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Technikum Mechaniczno-Elektrycznym i Technikum Przemysłu
Szklarskiego. W 1960r. zamieszkała w Świdrze k. Warszawy i podjęła
pracę nauczycielską w Zasadniczej Szkole Handlowej w WarszawieWłochach. Od 1964r. pracowała w Technikum MechanicznoElektrycznym Nr 2 w Warszawie na ul. Śniadeckich 17, a od 1 marca
197Ir. w Zespole Szkół Elektronicznych. Stąd w 1985r. przeszła na
emeryturę.
Była nauczycielką z powołania, bardzo cenioną przez dyrekcje
szkól, w których uczyła, łubianą i szanowaną przez współpracowników
i uczniów. Zaszczepiała młodzieży miłość do teatru, organizując częste
klasowe wyjścia do królestwa Melpomeny, co wychowankowie bardzo
cenili. Przez wiele lat była przewodniczącą komisji przedmiotowej języka
polskiego. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i uhonorowana
Nagrodą Kuratora Oświaty. Zmarła 10 listopada 1996r. Pochowana na
Cmentarzu Powązkowskim.

Marian Misiak
Urodził się w 1945r. w Warszawie. Ukończył
Liceum Pedagogiczne Nr 4 w Warszawie (1965r.),
Studium Nauczycielskie - kierunek chemia z fizyką
(1967r.) oraz Politechnikę Warszawską z tytułem
inżyniera mechanika. Pracował jako nauczyciel
w Szkole Podstawowej Nr 15 (1965 - 1968),
w Przemysłowym Instytucie Telekomunikacji
(1968 - 1969), Zakładach Materiałów Lampowych
(1970-1972), Warszawskich Zakładach Maszyn Budowlanych (19721974), Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Koparek i Hydrauliki (19741986), Spółdzielni “Skarbiec” (1986-1988). W 1989r. wrócił do pracy
nauczycielskiej i otrzymał ją u nas. Przez jeden rok był zastępcą kierow
nika Warsztatów Szkolnych, a w następnych latach nauczycielem zawodu
i przedmiotów zawodowych. Prowadzone zajęcia praktyczne zyskały
bardzo dobrą ocenę przełożonych, na co złożyły się nowatorskie metody
nauczania, ciągła dbałość o wyposażenie działu, stosowanie nowoczes
nych
technologii
produkcji
oraz
efekty
wychowawcze.
Młodzież lubiła Go, ceniła za życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość
i pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych. Zmarł w wyniku
wypadku samochodowego 5 marca 2000r.
41

Pro memoria

Halina Grabarkiewicz
Urodziła się w 1923r. w Słonimiu (woj.
nowogródzkie). W 1945r. jako repatriantka
zamieszkała w Sulęcinie i tam w następnym roku
zdała maturę. Od 1946r. związała się z Warszawą.
Przez półtora roku studiowała w Szkole Głównej
Handlowej. W latach 1947-1953 pracowała w
Centrali Handlu Zagranicznego “Polimex”, a od
roku 1965 w Technicznych Zakładach Naukowych
na ul. Długiej 44/50 jako sekretarka, a później bibliotekarka. W 1968r.
ukończyła 2-letni kurs bibliotekarski. Z naszą szkołą była związana od jej
powstania w 197 lr. Jej zasługą jest zorganizowanie działu beletrysty
cznego biblioteki. Pani Halina kochała swoją pracę, wykonywała ją
z zaangażowaniem, pasją i niezwykle kompetentnie. Była pogodna,
serdeczna, koleżeńska, opanowana, życzliwa i rozsądna. Cieszyła się
dużym uznaniem dyrekcji szkoły, nauczycieli, współpracowników,
szczególnie - koleżanek bibliotekarek, dla których była wzorem, a teraz
jest legendą. Za wzorową pracę otrzymała kilka nagród, w tym nagrodę
Ministra Oświaty i Wychowania w 1979r. W 1985r. została uhonorowana
Złotym Krzyżem Zasługi. Pracę zawodową zakończyła 31.VIII. 1996r.
Zmarła 28 lutego 1999r. Zawsze będziemy o Niej pamiętać.
(na podstawie informacji Kol. Wiry Woszczyk)

Wiesława Giże
Urodziła się w 1928r. w Warszawie. Podczas II
wojny światowej i okupacji niemieckiej była
członkiem ruchu oporu - łączniczką II plutonu kom
panii B-2 Pułku AK “Baszta”, przenosiła tajną
prasę, rozkazy i broń. Brała udział w Powstaniu
Warszawskim od 1 sierpnia do 27 września 1944r.
Miała pseudonim “Gloria”. W 1947r. zdała egzamin
dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im.
Juliusza Słowackiego w Warszawie. Studiowała na Wydziale
Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1952r.
uzyskała tytuł magistra filozofii ze specjalnością w zakresie chemii.
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Od 1957r. pracowała jako nauczycielka chemii w Liceum
Ogólnokształcącym im. Narcyzy Żmichowskiej na ul. Klonowej 16
(do 1962r.), Technicznych Zakładach Naukowych na ul. Długiej 44/50
(do 197 Ir.) oraz w naszej szkole od jej powstania w 1971r. do 1978r.
Przez 3 lata pełniła funkcję kierownika wydziału (1975-1978). Była uta
lentowaną nauczycielką, wspaniałą wychowawczynią, doskonałą organi
zatorką, bardzo zaangażowaną w pracę szkoły, łubianą, szanowaną
i cenioną przez współpracowników i młodzież.
Za bohaterską postawę w walce o niepodległość podczas okupacji
hitlerowskiej otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi z Mieczami, Medal za
Wolność i Zwycięstwo oraz Odznakę Grunwaldzką.
Władze oświatowe w uznaniu zasług i sukcesów pedagogicznych
uhonorowały Ją Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania (1975r.) i
Złotym Krzyżem Zasługi. Na początku lat 80-tych wyjechała do Szwecji
do bardzo chorego syna. Zmarła w Sztokholmie 10 września 1999r.
Przyjaciele z AK, Gimnazjum i “Solidarności” napisali w nekrologu
m.in.: “Pozostanie po Niej wspomnienie wspaniałego i oddanego
wychowawcy młodzieży, czemu poświęciła wiele lat pracy, ucząc chemii,
a także prawdy historycznej”.

Andrzej Szczypczyk
Urodził się w 1933r. Ukończył Studium Nauczycielskie i przez
wiele lat pracował jako nauczyciel zajęć praktycznych w szkołach
zawodowych. Z nami był związany w latach 1984-1989 oraz 1995-1999.
Uczył także w Zespole Szkół Mechanicznych Nr 2 w Warszawie na
ul. Wiśniowej 56 (1989 - 1995).

Był sumienny, lubił swój zawód, umiał przekazać swoją wiedzę
uczniom, cieszył się szacunkiem kolegów i młodzieży. Zmarł w 1999r.

Władysława Siemaszko
Urodziła się w 1929r. Do wybuchu II wojny światowej mieszkała
z rodzicami - ojcem inżynierem leśnikiem i matką nauczycielką
w nadleśnictwie Dębowo koło Tczewa. Gdy w 1939r. Niemcy zajęli
Pomorze, ojciec został zaliczony do kategorii szczególnie niebez
piecznych dla Rzeszy i rozstrzelany, a Włada z matką i młodszym
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rodzeństwem uciekła do Warszawy. W 1940r. wstąpiła do Szarych
Szeregów Żoliborskiej Drużyny “Żywioły”. Brała udział w Powstaniu
Warszawskim jako łączniczka oddziałów Armii Krajowej w Śródmieściu
pod pseudonimem “Żbik” i została ciężko ranna. Po wojnie i ukończeniu
nauki pracowała w szkolnictwie zawodowym w Gorzowie
Wielkopolskim. W latach 1966 - 1980 była zastępcą dyrektora do spraw
administracyjnych w Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem nad
Zalewem Zegrzyńskim, skąd przeszła do nas i przez 10 lat pełniła tę samą
funkcję. Bardzo chlubnie zapisała się w dziejach ZSE, o czym pisaliśmy
w monografii w 1996r. Po przejściu na emeryturę żywo interesowała się
szkołą, utrzymywała bliskie kontakty z wieloma nauczycielami i pra
cownikami Zespołu. Znamy ją i wspominamy jako oddanego szkole
wicedyrektora oraz szlachetnego człowieka i wiernego przyjaciela wielu
z nas, nie wszyscy chyba jednak wiedzą, że Włada była też poetką.
Napisała sporo wierszy, w których zawarła swoje przeżycia, refleksje
i doświadczenia związane z wojną, okupacją i Powstaniem. Tworzyła “do
szuflady”, jedynie parę wierszy zostało wydrukowanych w prasie warsza
wskiej. Stanisław Stanuch nazwał Jej poezję “pamiętnikiem wielce
rzeczywistym” i widział w niej pokrewieństwo z wczesną twórczością
Tadeusza Różewicza, a najbardziej z wierszami Anny Świrszczyńskiej.
Oto jeden z wierszy Władysławy Siemaszko:

“Na życie zabrakło czasu”
Rówieśnicy uczyli się,
bawili się,
zdobywali dziewczyny.
Nie było zabawy
ani miłości,
Kiedy nam przyszło umierać.
Nauczono nas cierpieć,
walczyć do końca,
ginąć bez skargi.
Tylko na życie,
na zwykłe życie
zabrakło czasu...
Zmarła 11 października 1999r. Spoczywa na Cmentarzu Północnym
(Wólka Węglowa).
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VI. BAZA MATERIALNO-DYDAKTYCZNA
1. Nowe pracownie i sale przedmiotowe
W stosunku do stanu w 1996 r. nastąpiły pewne zmiany . Nie ma już pra
cowni informatyki w sali 228 , która służy teraz jako sala językowa , a jej
opiekunem jest mgr Olgierd Blotnicki . Powstała nowa pracownia infor
matyki w salach 232-234 oddana do użytku 1 marca 1999 r. Odbywają
w niej zajęcia klasy piąte TEM o specjalności systemy komputerowe
i słuchacze PSE . Komputery są połączone w sieć lokalną z serwerem,
który obsługuje również inne pracownie komputerowe szkoły. Sprzęt
stanowiący bazę dydaktyczną jest nowoczesny i zapewnia naukę na
pożądanym poziomie . Serwer jest wyposażony w dwa procesory
Pentium II Xeon 400 Mhz , pamięć RAM 768 MB . Sieć szkolna pracu
je pod nadzorem systemu operacyjnego Windows NT 4.0 Terminal
Serwer Edition.
W pracowni 234 jest 17 komputerów o konfiguracji:
procesor - Pentium II 350 Mhz
pamięć - 64 MB RAM
dysk - 3.4 GB
system operacyjny - Windows 98
Na serwerze szkolnym zainstalowane jest oprogramowanie :MS Office
97 , Delphi 4 , Visual C++ 6.0.
Opiekunem pracowni jest mgr inż. Jacek Wesołowski.

Prof. Jacek Wesołowski - opiekun
pracowni informatyki (sale 232-234)

Zajęcia w pracowni informatyki
(sale 232-234)

Zmiany planów nauczania oraz powstanie CVI Liceum
Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Elektronicznych zdecydowały
o reaktywowaniu pracowni chemicznej pod opieką mgr Urszuli Hejduk
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w salach 337-339 oraz powstaniu pracowni biologicznej w sali 324, którą
zorganizowała i opiekuje się mgr Marzanna Górska . Otwarcie nastąpiło
w grudniu 1998 r. Duży wkład pracy w odnowienie i urządzenie pracowni
wnieśli uczniowie obecnej klasy 3 dlo. ( m.in. Maciej Kolczyński,
Arkadiusz Korpalski, Tomasz Jakubiak ) oraz ich rodzice ( p. Przedborska ,
p. Piłkowscy , p. Markuszewska , p. Otok , p. Mystkowski , p. Baran ).
Wśród pomocy dydaktycznych są plansze do nauki botaniki i zoologii ,
mikroskopy , preparaty mikroskopowe oraz książki popularnonaukowe
z zakresu biologii i ochrony środowiska .

Lekcja chemii prowadzona przez
mgr Urszulę Hejduk

Lekcja w sali biologicznej prowa
dzona przez mgr Marzannę Górską

Niektóre pracownie specjalistyczne mają nowych opiekunów.
Pracownią informatyki w sali 236 opiekuje się mgr inż. Zbigniew
Łopacki , drugą w sali 126-128 - mgr inż. Wojciech Filonowicz,
pracownią elektroniczną w sali 139 - 141 - mgr inż. Józef Kołodziejczyk,
pracownią oprogramowania mikrokomputerowego ( sala 1A/P) mgr inż. Hanna Finogenow , a pracownią rysunku ( s. 251 - 25la ) - mgr
inż. Ewa Karczewska .
Dotychczasowe przeznaczenie i opiekunów zmieniły niektóre sale
przedmiotowe . Izbą pamięci narodowej opiekuje się mgr Monika Zagała.

2. Biblioteka
Nowością w bibliotece szkolnej jest system komputerowy rejestracji
zbiorów oraz wypożyczeń wg programu “Sowa”. Przy wydatnej pomocy
inż. Danuty Przyłuskiej oraz uczniów panie bibliotekarki wprowadziły do
komputera cały księgozbiór. Umożliwia to czytelnikom łatwiejsze
poszukiwanie potrzebnych książek. Proces komputeryzacji nie jest
jeszcze zakończony. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem haseł
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przedmiotowych i przygotowaniem do wypożyczeń nową metodą przy
zastosowaniu kodów kreskowych .
Brak pieniędzy opóźnia finalizowanie tych czynności , a także nie
pozwala na uzupełnienie księgozbioru i pełne zaspokojenie potrzeb
edukacyjnych czytelników.

Biblioteka skomputeryzowana

Panie bibliotekarki pracują
nowocześnie dzięki komputerom

3. Siłownia i boisko
W grudniu 1996r. została oddana do użytku uczniów i nauczycieli
siłownia. Nad jej urządzeniem pracowali nauczyciele kultury fizycznej ,
a szczególne zasługi ma mgr Adam Godlewski - sponsor i współtwórca .
Wyposażenie obiektu stanowią : wiosła , ławeczki do ćwiczeń ze sztangą
( 4 szt. ) , ławeczka skośna do ćwiczeń mięśni brzucha , obciążniki do
sztangi od 1 kg do 15 kg , gryfy ( 6 szt. ) , atlasy ( 2 szt.) i stojak na
obciążniki.
Siłownia służy odbywaniu zajęć
kultury fizycznej, pozwala reali
zować niektóre cele programowe kształtowanie i wzmacnianie mięśni
brzucha , grzbietu , ramion i nóg ,
ogólną poprawę sylwetki, a w go
dzinach pozalekcyjnych jest wyko
rzystywana do ćwiczeń rekrea
cyjnych zainteresowanych pra
Przyszli kulturyści dzięki siłowni
cowników .
szkolnej
W październiku 2000r. zostało odd
ane do użytku zmodernizowane w części boisko do piłki siatkowej,
koszykowej i ręcznej z akrylową estetyczną - zielono - czerwoną
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W siłowni szkolnej

nawierzchnią,
antypoślizgową,
zapobiegającą urazom, spełniającą
wymogi bezpieczeństwa oraz tra
wiaste boisko do piłki nożnej. Prace
modernizacyjne
zawdzięczamy
Metru, które prowadziło na terenie
szkolnym
roboty
związane
z
przedłużaniem
linii
kolei
podziemnej.

4. Studio TVD
W 1997 r. opiekunem Studia został Roman Pikulski. Oprócz wykonywa
nia czynności związanych z emisją filmów do klas na zamówienie
nauczycieli czy retransmisji audycji telewizyjnych do klubu szkolnego
oraz przygotowywania programów z okazji rocznic czy świąt zajmuje się
serwisem sprzętu audiowizualnego. Skupia grupę uczniów , którzy intere
sują się wyposażeniem Studia i jego pracą .
W 1999r. został przeprowadzony remont kabiny reżyserskiej
i zainstalowany mikser cyfrowy TV. Dzięki temu jest możliwość mon
towania materiałów filmowych. Ponadto zmodernizowano Studio tak , że
można z niego nadawać programy “na żywo”, co uatrakcyjniło ofertę
usług..
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5. Ośrodek w Dębem
Pawilon rekreacyjno - wypoczynkowy w Dębem, radość i chluba
minionych lat, służy wprawdzie nadal szkole głównie na wyjazdy
integracyjne klas pierwszych, lecz wymaga generalnego remontu,
znacznej modernizacji, by odpowiadał normom prawnym (budowlanym,
przeciwpożarowym ). Potrzeba na to niemałych kwot pieniędzy, których
szkoła nie ma. Oprócz tego niepewne jest nasze prawo do własności
ośrodka wskutek zmian legislacyjnych po przeprowadzeniu w ostatnich
latach reformy administracji w państwie . Dębe , gdzie jest nasz pawilon,
należy teraz do powiatu legionowskiego i decyzję o tym , kto będzie
właścicielem, podejmie starosta. Toczą się rozmowy na ten temat
i zapewne niedługo losy ośrodka rozstrzygną się.

Na terenie szkolnego ośrodka w Dębem
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VII. NAUKA I WYCHOWANIE
1. Olimpiady, konkursy, turnieje...
W trosce o rozwój intelektualny uczniów, stwarzanie możliwości
zdrowej rywalizacji, wyławianie talentów i ich pielęgnowanie szkoła
proponuje młodzieży udział w wielu różnorodnych zmaganiach
umysłowych - olimpiadach, konkursach, turniejach. Należą do nich:
- Olimpiada Wiedzy Technicznej (opiekun: mgr inż. Ireneusz
Marciniak)
- Olimpiada Fizyczna (opiekun: mgr Barbara Zygmunt)
- Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (opiekun: mgr Wanda Stemicka)
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (opiekun: mgr
Józef Woj cieski)
- Olimpiada Historyczna (opiekun: mgr Stanisław Kwaśnik, wcześniej
także mgr Maria Januszewska)
- Olimpiada Języka Angielskiego (organizatorzy: mgr Barbara
Wiemicka, Joanna Glanc, mgr Mieczysław Lis)
- Turniej Młodych Mistrzów Techniki (opiekun: mgr inż. Jolanta
Szklarska)
- Turniej Wiedzy o Wynalazczości (opiekun: mgr inż. Ireneusz
Marciniak, wcześniej mgr inż. Henryk Kot)
- Konkurs Fizyczny (opiekun: mgr Barbara Zygmunt)
- Konkurs Matematyczny (opiekun: mgr Halina Buczyńska)
- Konkurs Marynistyczny (opiekun: mgr Maria Korzep)
- Konkurs Podstaw Elektrotechniki (organizatorzy: mgr inż. Barbara
Mierzecka, mgr inż. Ewa Olsztyńska, mgr inż. Zbigniew
Szpakowski, mgr inż. Renata Wyszogrodzka)
- Konkurs Recytatorski (organizuje komisja nauczycieli języka pol
skiego, której przewodniczącym jest mgr Władysław Grzegorczyk).
Poloniści proponują uczniom także inne konkursy, np. w 1998r. - Roku
Mickiewiczowskim (z okazji 200. rocznicy urodzin wieszcza) odbył się
konkurs plastyczny, którego uczestnicy wykonali ilustracje do utworów
Adama Mickiewicza, a wyróżnione prace były eksponowane w Klubie
szkolnym. W tym roku szkolnym został ogłoszony literacki konkurs
twórczości własnej uczniów, na który można zgłosić swoje wiersze,
opowiadania, powieści i inne formy wypowiedzi artystycznej.
Nauczyciele zachęcają także młodzież do udziału w okolicz50
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nościowych konkursach organizowanych przez różne instytucje poza
szkolne.
Szkolne konkursy literackie zapoczątkowane przez polonistów
w 1993r. stały się już tradycją, a zmagania recytatorskie w każdym roku
obejmujące inny zasób wierszy cieszą się coraz większym zaintere
sowaniem uczniów. Budzą one wrażliwość na piękno języka w czasach
szerzenia się mowy dalekiej od norm i potrzeb, popularyzują poezję
uważaną za twórczość hermetyczną. Konkursy recytatorskie w I etapie
(klasowym) obejmują wszystkich uczniów, po czym odbywają się elimi
nacje międzyklasowe oraz uroczysty finał w Klubie szkolnym z udziałem
publiczności - młodzieży i pedagogów. Dyrektor szkoły wręcza finalis
tom nagrody książkowe.
W 1996/97r. najlepszymi recytatorami zostali: Mariusz
Burczyński - kl. 3e, Grzegorz Jaglarski - kl. 3g, Tomasz Jakubowski kl. 3e. W roku szkolnym 1997/98 - Artur Mielcarz - kl. 4alz, Grzegorz
Wyszomirski - kl. 3a, Tomasz Jakubowski - kl. 4e. Rok później najładniej
mówili “wiersz sercu bliski”: Maciej Kolczyński - kl. Idlo, Grzegorz
Wyszomirski - kl. 4a, Piotr Jaworski - kl. 3b. W roku Juliusza Słowack
iego (1999) wiersze autora “Kordiana” najciekawiej interpretowali:
Paweł Oracz - kl. 4g, Michał Adamski - kl. 2dlo, Marcin Żyliński - kl. 4g.
W tym roku szkolnym zwyciężyli
w recytowaniu wierszy współczes
nych Michał Adamski - kl. 3dlo,
Kamila Paradowska - kl. 4blo,
Zbigniew Kubiatowski - kl. 3blo.
W organizacji konkursów recyta
torskich mają zasługi wszyscy
nauczyciele języka polskiego,
szczególne jednak - mgr Romualda
Bereżecka.
Turniej szachowy zorga
nizowała dwukrotnie w Klubie
mgr inż. Krystyna Galińska.
W r. 1999/2000 mistrzem został
Andrzej Żaboklicki - kl. 5f,
wicemistrzami - Rafał Tworzydło PSE i Robert Kwiatkowski - PSE.
Niektórzy lubią poezję. Finał konkursu Zawody
sędziował
profesor
recytatorskiego » 1999 r

stefan Zawadzki.
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Nauczyciele wychowania
fizycznego organizują szkol
ną ligę piłki koszykowej
i siatkowej, turnieje tenisa
stołowego o puchar dyrek
tora
szkoły,
zawody
pływackie. O sukcesach
w olimpiadach i konkursach
o zasięgu krajowym i woje
wódzkim piszemy w dalszej
części suplementu.
Mistrzowie szachów

Szkolna reprezentacja koszykówki z 1998 r. z prof. Krzysztofem Biskupskim

2. Imprezy i uroczystości szkolne
Realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych służą rozmaite
imprezy i uroczystości szkolne organizowane przez dyrekcję szkoły,
zespoły nauczycieli, samorząd uczniowski, a także instytucje poza
szkolne, np. agencje artystyczne, teatry. Z uwagi na liczbę uczniów
uczestniczą w nich - w zależności od charakteru - delegacje klas, wybrane
grupy, zainteresowani uczniowie.
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Co roku z okazji Święta Niepodległości nauczyciele historii przy
gotowują z uczniami akademię odbywającą się w auli szkolnej lub
Klubie. Program składa się z tekstów źródłowych, wierszy, pieśni,
utworów muzycznych. Jako goście honorowi uczestniczą zaproszeni
kombatanci.
W 1998r. podczas takiej uroczystości dyrektor Wiesław Zięcina oraz mgr
Maria Januszewska zostali udekorowani odznakami Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych.

Wykonawcy programu z okazji
Dnia Niepodległości

Radość pływania

Nauczyciele wychowania fizycznego przygotowują każdego roku
około 1 czerwca Święto Sportu. Odbywają się wtedy finały ligi
koszykówki, siatkówki oraz zawody pływackie na dystansie 40m.
w różnych stylach.
Do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych weszły na stałe na
zasadzie tworzenia tradycji ślubowanie klas pierwszych połączone
z uczestnictwem w projekcji filmu, koncercie, wycieczce po Warszawie
itp., spotkania świąteczne-wigilijne i wielkanocne, studniówki, święto
szkoły- 1 marca, dyskoteki, wycieczki klasowe i ogólnoszkolne, wystawy
prac dyplomowych, powitanie wiosny zwane przez młodzież “Dniem
wagarowicza”.
Spotkania świąteczne delegacji klas z dyrekcją szkoły organizuje
samorząd szkolny pod kierunkiem pani wicedyrektor Zofii Salamonik.
Opłatek i jajko wielkanocne przygotowują kolejno zespoły nauczycieli
jednego lub kilku przedmiotów. W miłej przedświątecznej atmosferze
uczestnicy składają sobie życzenia wszelkiej pomyślności w pracy
(nauce) i życiu osobistym, co integruje społeczność szkolną. Podobną
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rolę odgrywają obchody święta szkoły, których składnikiem jest zawsze
nowy numer gazetki szkolnej (piszemy o niej oddzielnie).

Spotkanie wielkanocne członków
samorządu z dyrekcją w 1999 r.

Wigilijne spotkanie
pracowników w 2000 r.

Studniówki w ZSE
miały zawsze doskonałą
organizację dzięki zaan
gażowaniu maturzystów,
ich rodziców i nauczycieli.
Pomysłowe, bogate deko
racje, dobra muzyka, obfite
i smaczne menu zapew
niały szampański nastrój
zabawy.
Studniówka 1999 r. - polonez

Klasy młodsze organizowały dyskoteki zazwyczaj “Andrzej
kowe” i karnawałowe. Jako goście uczestniczyli w nich uczniowie
z innych szkół, m.in. z Liceum Ogólnokształcącego im. Limanowskiego
oraz Zespołu Szkól Ekonomicznych z ulicy Stawki.
W minionym 5-leciu wychowawcy zorganizowali 32 wycieczki
klasowe trwające od jednego do pięciu dni (najwięcej było 3-dniowych).
Ich trasy były różne: góry (najczęściej Zakopane i okolice), Trójmiasto,
Kraków - Wieliczka - Oświęcim , Łowicz - Arkadia - Nieborów, okolice
Warszawy. Były nawet 2 wycieczki zagraniczne: do Pragi i Wiednia (obie
zorganizowała prof. Danuta Nasalska).
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Wycieczki
zagraniczne
wielodniowe (podczas ferii)
dla uczniów i nauczycieli
organizował
mgr
inż.
Zbigniew Szpakowski.
W 1996r.- do Skandynawii
(Kopenhaga, Oslo, Sztok
holm), w 1997r. -południowa
Francja (Lazurowe Wybrze
że), Monaco, “podróż pod
niebna” kolejką na lodowiec
Klasa 3g w Wieliczce (1997 r.)
Mer de Glass, w 1998r.- do
Grecji (Delfy, Ateny, Korynt, Mykeny), w 1999r.-najdłuższa, licząca
9 tyś. km. trasa obejmowała Francję, Hiszpanię, Portugalię, Gibraltar,
Andorę oraz Niemcy (Norymbergę), w 2000r.-zwiedzanie światowej
wystawy Expo 2000 w Hannowerze.

Nasi w Hannowerze na Expo 2000

Wycieczka nauczycieli na Pojezierze
Brodnickie (1999 r.)

Dla pracowników szkoły odbyło się 6 wycieczek turystycznorekreacyjnych trwających zazwyczaj 2-3 dni. Miejscami docelowymi
były Duszniki Zdrój, Ciechocinek, Bieszczady, Mazury, Pojezierze
Brodnickie, Kazimierz Dolny. Organizowali te wyjazdy mgr Maria
Korzep, mgr Urszula Hejduk, mgr inż. Barbara Mierzecka i Jacek
Lewandowski.
Dzięki współpracy szkoły z agencjami artystycznymi i teatrami
młodzież uczestniczyła w organizowanych w sali kina “Elektronik” lub
Klubie wielu koncertach i spektaklach: “Dzieje teatru” (1996), “Z naro
dzenia Pana”- kolędy, pastorałki i poezja o Bożym Narodzeniu (1996),
“Katyń” (1997), “Legiony Piłsudskiego w boju i pieśni” (1997), “Rzecz
o tolerancji” (1997), “Muzyka europejska i amerykańska” (1997),
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“Lament Antygony” (1999), fragmenty “Dziadów” A. Mickiewicza
(2000), “Odprawa posłów greckich” J. Kochanowskiego (2000),
“Reymont” (2000), “Mickiewicz” (2000), “Vivat Konstytucja” (2000),
“Poezja Wisławy Szymborskiej” (2000), “Polacy w łagrach sowieckich”
(2000). Wykonawcami w/w programów byli profesjonalni artyści, a orga
nizatorem większości imprez mgr Władysław Grzegorczyk we
współpracy z dyrekcją i nauczycielami, głównie polonistami.
17 grudnia 1998r. dla uczczenia dwusetnej rocznicy urodzin Adama
Mickiewicza odbyło się w sali kina “Elektronik” piękne przedstawienie
złożone głównie z tekstów wieszcza: ballad, fragmentów II i III części
“Dziadów” oraz “Pana Tadeusza” połączonych narracją. Scenariusz
i reżyseria to dzieło mgr Romualdy Bereżeckiej, a dekoracja - mgr
Agnieszki Urbanowicz. Około 50 uczniów uczestniczących w spektaklu
przygotowały do występu polonistki: mgr Małgorzata Alinowska, mgr
Romualda Bereżecka, mgr Urszula Kostrzewska, mgr Agnieszka
Paprocka, mgr Agnieszka Ryba i mgr Marzena Suska. Wykonawcy
występowali w strojach z epoki romantyzmu wypożyczonych z Teatru
Studio dzięki przychylności pani Bogumiły Michalskiej - aktorki.
Mundury wojskowe z czasów Księstwa Warszawskiego do końcowego
poloneza zdobyliśmy od wojska za
wstawiennictwem
mgr
Marii
Korzep. Utwory muzyczne wzboga
cające przedstawienie wykonywał
na fortepianie Kamil Sajewicz z kl.
4g. Narratorami łączącymi kolejne
sceny-obrazy
byli
Marcin
Dorodziński i Maciej Kolczyński.
Widzowie
przyjęli
występy Polonez kończący program artysty
huraganowymi brawami. Spraw
czny przygotowany w Roku
Mickiewiczowskim (1998)
dziło się przysłowie, że nie święci
przez uczniów
garnki lepią.
20 października 1999r. w 21. rocznicę pontyfikatu Jana Pawia II odbył się
w Klubie szkolnym kameralny poranek poetycki złożony z utworów
papieża - poety, Karola Wojtyły. Program opracowała i przygotowała
z uczniami klasy 5b mgr Romualda Bereżecka. Na wyróżnienie zasłużyli:
Marcin Kobus, Paweł Kołodziejek, Marek Siejka, Tomasz Stokowski,
Paweł Wałachowski (recytacje) i Przemysław Jeruzalski (muzyka).
Imprezę wzbogaciła wystawa książek - dziel Jana Pawła II oraz książek
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poświęconych Ojcu Świętemu i Jego pontyfikatowi.
Co roku po zakończeniu egzaminów z przygotowania zawodowego odby
wały się wystawy najciekawszych
prac dyplomowych - projektów, mo
deli, prototypów różnych urządzeń
elektronicznych, często bardzo
pomysłowych,
nowatorskich,
zgłaszanych później do Turnieju
Młodych Mistrzów Techniki i zaj
mujących najwyższe miejsca w oce
nie jurorów. Celem tych ekspozycji
Szkolna wystawa prac dyplomowych
jest popularyzowanie wśród ucz
niów najnowszych rozwiązań technicznych w elektronice i informatyce,
pokazywanie osiągnięć naukowo-technicznych abiturientów, zachęcanie
młodszych klas do rozwijania zainteresowań zawodowych.

3. Działania wychowawcze
Kształtowaniu mądrych, odpowiedzialnych postaw młodzieży, rozwija
niu aktywności społecznej, uwrażliwieniu na potrzeby osób wymagają
cych pomocy, wdrażaniu do przestrzegania regulaminu szkolnego i zasad
życia w społeczeństwie służyły różnorodne działania wychowawcze
podejmowane przez pedagoga szkolnego - mgr Halinę Musielak,
opiekunkę Samorządu Szkolnego - mgr inż. Zofię Salamonik,
wychowawców klas, nauczycieli, a koordynowane przez dyrekcję szkoły.
Wychowawcy klas I wespół z pedagogiem szkolnym i przy udziale psy
chologa z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Alei Wojska
Polskiego zrealizowali programy profilaktyczne “Nasze spotkania”,
“Siedem kroków”. W efekcie powstała pierwsza międzyklasowa Grupa
Liderów Promocji Zdrowia (1997r.). Przeszkolona i uzupełniana grupa
współpracuje z pedagogiem i uczestniczy w akcjach profilaktyki
zdrowotnej, antynikotynowej i innych, w szkole i poza szkołą, za co
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna wyróżniła nas zorganizowaniem
bezpłatnego spektaklu “Rzecz o tolerancji”.
W roku szkolnym 1999/2000 dzięki współpracy z Sanepidem, Kościołem
Adwentystów oraz Strażą Miejską odbyło się wiele prelekcji połączonych
z projekcją filmów na temat szkodliwości nikotyny, alkoholu, zagrożeń
AIDS, narkomanii, konsekwencji prawnych popełnionych przez
młodzież wykroczeń oraz granic obrony koniecznej. Młodzież obejrzała
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z wychowawcami spektakle teatralne: “Christin” - dramat 15-letniej
narkomanki (1997r.), “Siódme przykazanie” - rzecz o agresji
(1998/1999r.) i “Wir” - o sektach i psychomanipulacjach (1999/2000r.)
i dyskutowała o nich na lekcjach wychowawczych.
Cykle spotkań zespołów klasowych z pracownikami Poradni Uzależnień
z ul. Dzielnej, Towarzystwa Pomocy Młodzieży z ul. Andersa oraz
Markiem Kotańskim - to przykłady zabiegów wychowawczych w ramach
profilaktyki zdrowotnej. Dla rodziców naszych uczniów były także orga
nizowane prelekcje na temat wpływu przemocy w domu na postawę
dzieci z udziałem psychologa z “Niebieskiej Linii” oraz narkomanii dzięki współpracy ze Strażą Miejską.
Do akcji wychowawczych o znaczeniu społecznym organizowanych
w ostatnich latach przez Samorząd Szkolny należą:
- zbiórka książek dla dzieci z Ukrainy
sprzedaż kalendarzyków i przeznaczenie dochodu na pomoc dzieciom
niepełnosprawnym
- zbiórka zużytych baterii, za które szkoła otrzymała młode drzewka do
zasadzenia w otoczeniu szkoły
- zbiórka pieniędzy oraz zabawek dla dzieci z Domów Dziecka
Dyrektor Domu Dziecka Nr 16 w Warszawie, ul.Międzyparkowa
5 podziękowała za dary przekazane wychowankom.
W 1996r. klasa If z wychowawczynią mgr inż. Krystyną Galińską
przekazała mieszkańcom Domu Dziecka Nr 3 na ul. Daliboral 1 skrzynkę
mandarynek.
W 1998r. nasi uczniowie zebrali 475zł i wsparli Fundację “Przyjaciele
Szpitala Dziecięcego przy Litewskiej w Warszawie”, za co gorąco
podziękował prof. Adam Jelonek.
Kwestowali także w ramach
akcji charytatywnych Pol
skiego Czerwonego Krzyża.
W tym roku szkolnym kilku
uczniów wstąpiło do Klubu
Wolontariusza przy Ośrodku
Pomocy Społecznej Dzielnicy
Żoliborz,
aby
pomagać
osobom starszym i niepełno
sprawnym lub dzieciom spec
mgr Bożenna Chodyra z uczniami podczas jalnej troski.
prezentacji naszych szkól w 1999 r.
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Od kilku lat ZSE uczestniczył w prezentacji szkół ponadpodsta
wowych pod hasłem “Perspektywy dla ósmoklasistów” organizowanej
przez Kuratorium Oświaty w Pałacu Kultury. Celem tych akcji było
propagowanie charakteru i dorobku szkoły oraz warunków nauki w niej
z myślą o pozyskaniu kandydatów. Obok nauczycieli, m.in. mgr Bożenny
Chodyry, w rankingu uczestniczyli uczniowie z klas starszych i zachęcali
młodszych kolegów do starania się o przyjęcie do szkół na ul. Zajączka 7.
9 maja 1998r. w ramach obchodów Roku Mickiewiczowskiego i ucz
czenia 200. rocznicy urodzin wieszcza grupa naszych uczniów (Grzegorz
Wyszomirski, Marcin Kobus, Paweł Kołodziejek, Marek Siejka, Paweł
Wałachowski,
Karolina
Kosterkiewicz i inni) uczest
D
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Z poważaniem
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Mieszkanka Żoliborza zachwycona i wzruszona oglądanym
występem napisała do nas list:

Kochani!

Dziewiątego maja uczestniczyłam w pięknym spektaklu mickiewi
czowskim zrealizowanym przez Was w Parku im. Stefana Żeromskiego.

Pragnę Wam gorąco podziękować za wielkie i wzruszające przeżycie,
jakie stało się moim, i na pewno nie tylko moim, udziałem. Dokonaliście
czegoś wspaniałego. Wskrzesiliście dawny zwyczaj powszechnego
obcowania z prawdziwą Poezją, amatorskiego zaangażowania w naro
dową kulturę. To niezwykle, gdy w dzisiejszych, tak na co dzień dalekich
od poezji czasach, nagle, w środku miasta brzmią słowa, które tylko
ludziom bez wyobraźni mogą się wydawać niepotrzebne i nieaktualne.
Przypomnieliście nam wszystkim, że prawdziwa wielkość nigdy nie
przemija, że twórczość geniuszy jest nieśmiertelna. Nie dlatego, iż
jesteśmy rozliczani przez szkołę ze znajomości “Pana Tadeusza” czy
“Ballad i romansów”, ale dlatego, że ta poezja jest piękna i mądra, i tak
bardzo nam znajoma i bliska jak ukochana osoba, z którą można nie
utrzymywać kontaktów na co dzień, ale dobrze wiedzieć, że jest i czuć,
jak wiele się jej zawdzięcza. Tego wieczoru w parku byli ludzie w różnym
wieku, a przecież wytworzyła się miedzy nimi jedyna w swoim rodzaju
więź. Stało się to dzięki Waszemu wspaniałemu pomysłowi i pracy, jakiej
nie szczędziliście, by nasz stary Żoliborz przypominał sobie czasy swojej
świetności i tradycji. I Mickiewicz, i Żeromski mogą być dumni, że
Polska młodzież, wychowana na ich twórczości, chce strzec tej więzi
“między dawnymi a młodszymi laty”.
Życzę wam, abyście nigdy o tym nie zapomnieli. Abyście zawsze byli
gotowi pielęgnować duchowe piękno, bez którego nie ma pełni życia.
Abyście zawsze, na przekór drwinom różnych mędrków, byli dumni
z tego, że jesteście Polakami.

wdzięczna mieszkanka Żoliborza
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Organizatorzy spektaklu nagrodzili uczniów oraz ich opiekunów:
mgr Romualdę Bereżecką i mgra Władysława Grzegorczyka utworami
Mickiewicza.
W grudniu 1998r. również z okazji Roku Mickiewiczowskiego
delegacja młodzieży ZSE ze sztandarem uczestniczyła w uroczystej Mszy
Świętej w kościele Świętego Krzyża, za co podziękował dyrekcji
proboszcz parafii ks. Mieczysław Kozłowski.
Cennym działaniem na rzecz wychowania obywatelskiego były
przeprowadzone w szkole na początku października 2000r. prawybory
prezydenckie - sondaż przed właściwymi wyborami prezydenta
Rzeczypospolitej. Zorganizował je mgr Józef Wojcieski z uczniami
kl. 5f - Piotrem Ignaczakiem, Michałem Mrozem, Łukaszem
Pietuchowskim i Bartoszem Szadkowskim. W głosowaniu wzięło udział
14,3% uczniów, a sympatie wyborcze przedstawiały się tak: Aleksander
Kwaśniewski - 33%, Janusz Korwin - Mikke - 24%, Andrzej Olechowski
- 20%, Andrzej Lepper - 10%, Marian Krzaklewski - 6%. Pozostali
kandydaci - od 2% do 0% głosów.
Wyrazem zaangażowania uczniów w życie szkoły i pracy dla jej
społeczności są takie poczynania pod patronatem samorządu szkolnego,
jak koncerty muzyczne w Dniu Edukacji (14.X.), z okazji “Dnia
wagarowicza”, rekolekcji, nadawanie muzyki przez radiowęzeł szkolny
podczas przerw, przygotowywanie spotkań przedświątecznych, organiza
cja dyżurów w szkole.

4. Gazetka szkolna

“Życie Zespołu” odeszło już do historii. Uczcijmy je minutą ciszy...
Z zupełnie nową redakcją i świeżymi pomysłami rusza “PLUS &
MINUS”. “Po 20 latach walki na kopie z wiatrakami, wysadzeniu 17
pociągów towarowych, porwaniu prezydenta, zatruciu bufetu sejmowego
(etylen na metylen), przepędzeniu chińskiej mafii etc... etc... udało się
nam coś zmienić (chodzi tu o tytuł)...” - tak rozpoczynał się “wstępniak”
nr 1/24 z dnia 1 marca 1997r. W dalszym ciągu redakcja wyrażała
nadzieję, że szkolna gazetka będzie ukazywać się częściej, ale to niestety
udało się zrealizować dopiero w 1999 roku. Ukazały się wtedy trzy
numery : jeden z “poślizgiem” (miał być przed świętami Bożego
Narodzenia - dotarł do rąk nauczycieli i uczniów tuż po Nowym Roku
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2000), drugim uczczono Święto Szkoły, trzeci zjawił się w czerwcu przed
samymi wakacjami. Tę praktykę redakcja zamierza kontynuować, a jeśli
się uda, udoskonalić (czytaj więcej numerów w roku szkolnym).
Pierwszy i drugi numer (1/24
i 2/25) powstał pod opie
kuńczymi
skrzydłami p. prof.
Nr 6/28
1 CZERWCA 2000
Cena l,50zł
Ewy Strojnik i p. prof. Urszuli
Kostrzewskiej, trzeci (3/26)
p. prof. Grażyny Spychalskiej
i p. prof. Małgorzaty Alinowskiej, następne (4, 5, 6) p. prof.
Grażyny Spychalskiej i p. prof.
Agnieszki Ryby.
Było dobrą tradycją “szkolnego
organu prasowego”, że rozpoczy
nał je artykuł “wiodący” dyrekto
ra naczelnego albo wywiad
z nim, a także wywiady z innymi
tzos‘T
dyrektorami i nauczycielami.
0002 YOMHSZO l
92/9 JN
Niestety ostatnie takie rozmowy
ukazały się w numerze z 1 marca
1997r. Była to rozmowa Piotra
Gazetka szkolna (strona tytutowa)
Drzewiczaka z mgr Elżbietą
Jastrzębską, dyrektorką szkół młodzieżowych i omówiony przez uczniów
R. Golińskiego i M. Gozdowskiego wywiad ze zmarłym w 2000 r. bardzo
ciepło wspominanym przez uczniów prof. Marianem Misiakiem. Teraz
naszych nauczycieli jakby mniej w gazetce. A szkoda. Przecież szkoła to
nie tylko uczniowie. Nauczyciele też.
Tematyka “PLUSA & MINUSA” jest bardzo urozmaicona. Wszystkiego
w nim po trochu: są wiadomości z życia szkoły (np. reportaże ze
studniówek), po co jest P.O. w szkole (nr 3/26), artykuł o szkolnej szatni
(“Dwa dni później” 5/28), sprawozdanie z turnieju szachowego i zebrania
samorządu (“Burza o wychowanie” nr 6/28), sprawozdanie z działalności
naszych krótkofalowców, informacje o koncertach w szkole i nie tylko.
Są materiały wykraczające poza życie szkoły, ale nie poza zainteresowa
nia naszej młodzieży, np.: “Polityczna afera”(5/28) na temat debaty poli
tycznej w szkole im. B. Limanowskiego, “Ta historia zdarzyła się
naprawdę...”- o narkomanii (5/28), o szkołach w intemecie, co młodzi
myślą o aktualnej sytuacji w kraju - “Krytykom ku przestrodze” (3/26).

Plus &? Minus

buso

snuijAt
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Są serio i mniej serio recenzje filmów i książek; wprowadzona w ostat
nich numerach rubryka HOP&BĘC, która jest “upuszczeniem pary
z kotła”, tzn. okazją do wyrażenia przez uczniów swoich opinii na temat
jakiegoś nauczyciela. Jest jak zwykle humor z zeszytów szkolnych,
zabawne teksty naszych nauczycieli (np. W piątek będzie nieza
powiedziana klasówka, Ja dzisiaj wcześnie skończę, równo
z dzwonkiem); różne ciekawostki z tej i nie z tej ziemi, którymi ostatnio
popisuje się Łukasz Łuczak (np.: o najstarszej ściądze świata).
Sympatycznym pomysłem redakcji były dwa konkursyniespodzianki. Pierwszy pod tytułem “No i co z nich wyrosło” przed
stawiał zdjęcia pięciu nauczycielek w wieku przedszkolnym (“Jakie
śliczne aniołki - prawda? Czy odgadniecie, który z tych aniołków was
teraz gnębi ?”); Drugi - Zdjęcia szkolnego zespołu “Just 5” z lat 60-tych,
tj. gitarzystów, perkusisty, flecisty i lidera zespołu, a także chórku “Kurek
- zlotopiórek” - czyli przyszłych nauczycieli ZSE w wieku mniej więcej
maturalnym. Jest wreszcie dużo, a nawet bardzo dużo radosnej (?) twór
czości naszych szkolnych poetów i pisarzy. Tak dużo, że pisemko
wyrasta na jakieś nowe “Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”. Szkolny
“Pegazik” jest też bardzo różny: są bezpretensjonalne, ale miłe wierszy
ki, często fraszki o szkole, nauczycielach i kolegach:
*

*

*

Na przerwie nawet jest całkiem miła,
Ale na lekcji to Ryba-Piła
*
*

*

W szkole uczymy się angielskiego,
Choć nie umiemy jeszcze polskiego
(święta prawda)
*
*

*

Nauczycielu! Zastanów się, proszę,
czy jest sens harować
za tak marne grosze?
Nerwy sobie strzępisz,
głos i zdrowie tracisz
w ten sposób z pewnością,
Ty się nie wzbogacisz
(i to prawda, nawet po wejściu
w życie nowej Karty Nauczyciela)
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Są oczywiście poważne, a nawet (może tak wypada) smutne poezje :

CZAS

CZAS jak zły pies pędzi,
gdy mu kość z miski zabiorę.
Czas mi wydaj e dni do życia,
gdy mu ochota na to przyjdzie.
A gdyby go tutaj nie było
i wszystko by stało tak trwale.
A gdybym nie zginął w czasie,
i wszystko bym przeżył jak Bóg.
(Gilbert)
*
* *

Pojadę tam, gdzie kończą się drogi,
Gdzie słońce zachodzi,
Gdzie świata kres...
Pójdę tam, gdzie nie ma już ludzi,
Gdzie nie ma spokoju,
Gdzie nie ma ciebie...
*
* *

brudna stara
zmęczona baba
zgorzkniała i nudna
aż do znudzenia
męcząca i brzydka
niechciana kocica
kochana kiedyśtam
w dalekiej przeszłości
(Ruda)
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Jak widać, nasza gazetka jakoś egzystuje, a nawet rozwija się, ale ma
jeden problem - brak lokum. Na początku “Życia Zespołu” pokój redak
cyjny mieścił się na trzecim piętrze szkoły, potem w sali 143. Był wygod
ny, urządzony z fantazją. Pokój integrował zespół, sprzyjał powstawaniu
różnych ciekawych pomysłów. Teraz redakcja nie ma swego kąta, gdzie
redaktorzy mogliby się spotykać, dyskutować, pracować... i tworzyć
nowe numery.
Na koniec lista współpracowników PLUSA & MINUSA za lata
1997 - 2001 (autorów, redaktorów, grafików): Maciek Napierała, Marek
Gałkiewicz, Robert Goliński “Gilbert” (działa do dziś, choć to już ważny
absolwent), Jacek Liński, Maciek Gozdowski, Michał Grzybek, Paweł
Sobczak “Sopel”, Piotr Drzewiczak, Tomek Binkiewicz “Victor”, Marcin
Szczerbaczuk “Misiek”, Tomek Kownacki “Borys”, Andrzej Wrzosek,
Czarek Otowski “Otos”, Marcin Klukowski, Sebastian Aptacy, Krzysztof
Kuźmiński (redaktor techniczny i grafik), Łukasz Bryczyński, Konrad
Lipner, Marcin Sucharski, Wojciech Roguski, Bogdan Tułodziecki,
Sławomir Koźmiński, Łukasz Łuczak, Małgosia Wachowicz, Ania
Listopad, Marta Wątkowska, Emilia Rysiawa, Marta Wyczółkowska,
Magda Postek, Agnieszka Bąk, Adam Markuszewski “Szaman”,
“Helios”, Marysia Lesiak “Ruda”, Przemek Kondrat, Maciek Kolczyński,
Michał Adamski, Grzegorz Wyszomirski “Hesiek”, Tomek Szymborski,
Jarek Wiśniewski, Mikołaj Soszyński, Beata D., Jurand Niemczycki.
Nie są to oczywiście wszyscy autorzy tekstów i rysunków
w naszej gazetce - niektórzy woleli pozostać anonimowi. Ale i tak im
wszystkim dziękujemy.
(Opracowała mgr Grażyna Spychalska)

5. Zajęcia pozalekcyjne
Oferta zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, którzy chcieliby rozwi
jać swoje zainteresowania bądź przyjemnie spędzić wolny czas, obejmu
je Klub Krótkofalowców, Koło Biologiczne, Kółko Teatralne, Zespół
Wokalny i Szkolny Klub Sportowy.

Szkolny Klub Krótkofalowców SP5PZQ
17 grudnia 2000r. minęło siedem lat od uroczystego wznowienia
jego działalności w szkole. Prowadzi go na zasadzie hobby mgr inż.
Zbigniew Szpakowski, a spotkania uczestników odbywają się w sali 237.
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Historia Klubu SP5PZQ sięga 1964 roku. Rozpoczyna! swoją działalność
w Młodzieżowym Domu Kultury na Muranowie, a sprzęt wypożyczał
z Technicznych Zakładów Naukowych na ul. Długiej, które w 1971r.
weszły w skład Zespołu Szkól Elektronicznych.
Co Klub proponuje entuzja
stom tego elektronicznego
hobby?
Kulturalne, pożyteczne spę
dzenie wolnego czasu w go
dzinach
popołudniowych
i w czasie długich przerw
w towarzystwie podobnych
sobie “zapaleńców”,
dla
których radio, elektronika,
Członkowie klubu SP5PZO z prof.
wymiana doświadczeń i czaZbigniewem Szpakowskim przy radiostacji

sopjsm

technicznych

Jest

czymś więcej niż obowiązkiem szkolnym.
Kontakty przez radio z radioamatorami w kraju i za granicą
owocują pogłębieniem praktyki w obsłudze sprzętu łączności radiowej,
prowadząc do uwieńczonego sukcesem egzaminu państwowego na
świadectwo operatorskie i licencję nadawcy ze znakiem wywoławczym
operatora. Upoważnia ona do samodzielnej obsługi w “eterze” prywatnej
i klubowej stacji nadawczo - odbiorczej.
Wiele satysfakcji członkom klubu dają okazjonalne spotkania,
uroczystości i imprezy, w których biorą czynny udział. Coroczne finały
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i pracująca szkolna radiostacja
o znaku wywoławczym SP(OSP uzupełniają zbiórki wolontariuszy na
potrzeby chorych dzieci. Zbiórka zabawek, kosmetyków i odzieży dla
dzieci Domu Dziecka na ulicy Międzyparkowej to także przejaw
społecznie pożytecznej działalności Klubu.
Praca radiowa też przynosi wiele ciekawych połączeń, do których
należą między innymi:

- regularne połączenia radiowe z polską jednostką sił pokojowych ONZ
w Libanie. W jednostce tej ojciec jednego z “klubowiczów” /Tadka
Sawickiego SQ5LKN/ starszy chorąży sztabowy Stanisław Sawicki
OD5 / SP5LKN pełnił zaszczytną, całoroczną służbę w oddziałach
UNIFIL-u
- łączność ze stacją milenijną brytyjskich któtkofalowców
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M2000A uruchomiona w obserwatorium astronomiczne - fizycznym na
przedmieściach Londynu - Greenwich, przez który przebiega południk
“zero” - regularne łączności z Polską Stacją Antarktyczną im.
Arctowskiego na wyspie Św. Jerzego w archipelagu Południowych
Szetlandów. Głównym celem funkcjonowania stacji położonej na pokry
tej stale lodem skale jest prowadzenie badań naukowych, biologicznych,
meteorologicznych, klima
tycznych i geologicznych.
Ponieważ radio ma to do sie
bie, że dociera nie tylko do
adresata, członkowie Klubu
mają
wielu
przyjaciół
nasłuchowców, którzy pro
wadzą z nimi ożywioną kore
spondencję listowną, wymie
niają ciekawe karty QSL,
Karta potwierdzenia tączności milenijnej
odbitki kserograficzne sche
stacji M2000A w Greenwich
matów radiowych, anten itp.
Z okazji jubileuszu pozdrawiamy wszystkich sympatyków Klubu
i składamy im najlepsze życzenia.
(Na podstawie materiałów mgra inż. Zbigniewa Szpakowskiego
SP5AHY)

Koło Biologiczne
Prowadzi je mgr Marzanna Górska ucząca biologii w CVI LO.
Uczestniczą w nim uczniowie z klas trzecich myślący o zdawaniu matu
ry z biologii oraz młodsi pragnący wzbogacać wiedzę z tego przedmiotu.
W roku szkolnym 1999/2000 uczestnicy Koła nawiązali kontakt z
prezesem Związku Polskich Fotografików Przyrody - Ireneuszem
Graffem (absolwentem ZSE), który zorganizował w szkole wystawę
przyrodniczą pod hasłem “światłem malowane”. Młodzież wraz
z opiekunką koła uczestniczyła w wernisażu “Tereny nadbużańskie” na
ul. Elektoralnej. W planach młodych biologów jest organizacja dyskotek,
z których dochód zostanie przeznaczony na zakup pomocy naukowych do
sali biologicznej.
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Kółko Teatralne i Wokalne
Istnieje od października 2000r. Prowadzi je mgr
Agnieszka Ryba we współpracy z mgr Magdaleną Tamas. Uczestnicy
uczą się interpretacji głosowej tekstu, podstaw gestu scenicznego, mają
też zajęcia z emisji głosu. Zespól miłośników Melpomeny pracuje nad
repertuarem satyrycznym i tekstem dramatycznym i przedstawi swój
dorobek społeczności szkolnej.
Mgr Agnieszka Ryba proponuje zainteresowanym “pośpiewaniem
sobie” zajęcia wokalne. W dotychczasowym repertuarze zespołu były
pieśni murzyńskie i inne, można jednak rozwijać indywidualne
upodobania.

Szkolny Klub Sportowy
Zajęcia w ramach SKS-u obejmują takie dyscypliny sportu, jak
piłka koszykowa, piłka siatkowa, pływanie oraz ćwiczenia w siłowni.
W ramach sekcji piłki
koszykowej oraz siatkowej
corocznie odbywają się ligi
szkolne. Sekcja pływania pro
ponuje ćwiczenia doszkala
jące i korektywne. W siłowni
są prowadzone zajęcia obej
mujące ćwiczenia kształtujące
i poprawiające sylwetkę.
W soboty SKS organizuje gry
Zajęcia w sitowni
sportowe i rekreacyjne.

6. Praktyczna nauka zawodu
Pięciolecie 1996-2001 było dla Warsztatów Szkolnych, gdzie uczniowie
odbywają lekcje zajęć praktycznych, okresem trudnej pracy w zmieniają
cych się warunkach. Miały na to wpływ zarówno przeobrażenia
zachodzące w strukturze zakładów elektronicznych (prywatyzacja,
upadek, zmiana charakteru działalności, np. serwis urządzeń impor
towanych zamiast wcześniejszej produkcji), jak i reforma szkolna oraz
zmiana podległości szkoły w sensie organizacyjno-finansowym (obecnie
podlega administracji powiatu). Zmniejszenie funduszy na oświatę,
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zwłaszcza na inwestycje niezbędne dla udoskonalenia warunków
kształcenia zawodowego, utrudniało prowadzenie zajęć praktycznych na
miarę zamierzeń szkoły i oczekiwań uczniów. Kierownictwo Warsztatów
Szkolnych próbowało doskonalić proces nauki zawodu poprzez
współpracę z różnymi firmami, co nie było łatwe. Udawało się zawierać
umowy okresowe - na miesiąc, rok lub dłużej i realizować zadania szkole
niowe w nieco lepszych warunkach.
Firmami, które wspominamy z największą sympatią, są:
- GERDA - spółka z o. o.
- DIGILAB - Computer Systems
- ELEKTRONICS - serwis, import, export
Kierownictwo Warsztatów Szkolnych zajmuje się także organizacją prak
tyk zawodowych dla uczniów. W tym celu nawiązuje współpracę
z dziesiątkami większych i mniejszych zakładów pracy, aby zapewnić
grupie około 300 uczniów rocznie możliwość odbycia przewidzianych
w planach nauczania praktyk. W wyszukiwaniu firm i podpisywaniu
umów uczestniczą zainteresowani uczniowie. Stanowi to dla nich swoistą
próbę poszukiwania miejsca pracy, egzamin z umiejętności zaprezen
towania się pracodawcy, “sprzedania” posiadanej wiedzy i znalezienia
miejsca umożliwiającego rozwój indywidualnych zainteresowań. Ten
nowy sposób organizowania praktyk wprowadzony przez zastępcę
kierownika Warsztatów Janusza Niedbalskiego zdaje egzamin i jest
ceniony przez uczniów. Wiele firm chwali naszych praktykantów za
dobrą wiedzę zawodową, zdyscyplinowanie i kulturalne zachowanie.
Warsztaty Szkolne ZSE kształcą także w zakresie praktycznej nauki
zawodu uczniów z innych szkół:
- Zespołu Szkół Zawodowych nr 27 w Warszawie, ul. Ożarowska 71
- Zespołu Szkół Elektrycznych w Warszawie, ul. Sołtyka 8/10
- Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Piasecznie
Główną formą kształcenia są obecnie ćwiczenia praktyczne. Ten rodzaj
zajęć dla uczniów ZSE oraz innych szkół pozwala myśleć o zlokalizowa
niu w przyszłości w budynku Warsztatów Szkolnych Centrum
Kształcenia Praktycznego.
Z grona nauczycieli praktycznej nauki zawodu niespodziewana śmierć
zabrała Andrzeja Szczypczyka i Mariana Misiaka, łubianych i cenionych
przez współpracowników i uczniów.
O dalszym losie Warsztatów Szkolnych i charakterze kształcenia
zawodowego zadecyduje realizacja trwającej reformy oświaty.
(opracował mgr Ryszard Wójcicki)
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7. Współpraca ze Szkocją
Pomimo zmian, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich pięciu lat, współpraca
z Fife College w Szkocji jest kontynuowana.
Rokrocznie wyjeżdża grupa uczniów - absolwentów klas 3 i 4 Technikum
5-letniego. Systematyczny wzrost kosztów nauki i pobytu w Wlk.
Brytanii nie okazał się przeszkodą i po zdaniu egzaminu kwalifika
cyjnego na dobrym poziomie w 1997r. wyjechało 3 uczniów, w 1998r. 14, w 1999r. - 6 i w 2000r. - 6.
Od września 1997r. w wyniku
reformy systemu edukacyjnego
przeprowadzonej w Wlk. Brytanii
wszyscy studenci obcokrajowcy
zostali objęci takimi samymi
zasadami nauki co ich brytyjscy
koledzy. W konsekwencji naukę
w College’u przedłużono do 2 lat:
- rok I - to blok przedmiotów
obowiązkowych,
- rok II - to wybór specjalizacji
(minimum jednej, ale wyróżniający
się studenci, za zgodą władz uczel
ni, mogą studiować równolegle
dwa kierunki) oraz praca nad
uzyskaniem dyplomu uprawnia
jącego do kontynuowania studiów
wyższych na uniwersytetach bry
Fife College
tyjskich.
Studenci z Polski uzyskali
również prawo do zakwa
terowania w akademiku, co
obniża wydatki na utrzymanie
i daje większe możliwości
korzystania z socjalnych
zasobów uczelni.

Dom akademicki dla słuchaczy Fife College
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W maju 1998r. gościliśmy w naszej szkole panią dyrektor Fife College
Joyce Johnston. Wizyta trwała 5 dni, podczas których poznała naszą
szkołę, a oprócz Warszawy zwiedziła także Kraków i Wieliczkę.
Nastąpiła również zmiana na stanowisku opiekuna studentów z Polski po Bill-u Hutchisonie przejął tę funkcję i pełni ją z równie wielkim zaan
gażowaniem Bill Preston.
Pisemne egzaminy kwalifika
cyjne w jęz. angielskim odby
wają się w naszej szkole, ale
tematy przygotowują, a na
stępnie sprawdzają prace
nauczyciele Fife College.
O wynikach uczniowie powia
damiani są podczas uro
czystych spotkań przedstawi
cieli Fife College z kandydata
Wizyta delegacji Fife College w ZSE
mi i ich rodzicami w naszej
szkole - tradycyjnie w maju.
Ich pobyt u nas kończy uroczyste wręczenie naszym absolwentom doku
mentów zaświadczających o przyjęciu ich w poczet studentów Fife
College.
(Opracowała prof. Joanna Glanc)
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VIII. WYNIKI NAUCZANIA
1. Trochę statystyki
Wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej ilustrują różne wskaźniki
statystyczne, jak średnia ocena w klasie czy szkole, procent uczniów
promowanych do następnej klasy i kończących szkolę, frekwencja i inne.
Przedstawiamy niektóre z nich.
a) średnia ocena
Rok
szkolny

ZSE

CVI
LO

1995/96

3,42

-

1996/97

3,31

-

1997/98

3,41

3,26

1998/99

3,31

3,40

1999/00

3,15

3,27

Klasy z najwyższą średnią ocen i ich
wychowawcy

klasa 5g - 4,25 - mgr inż. Zofia Salamonik
klasa 4g - 4,04 - mgr Ewa Sidło
klasa 5g - 4,19 - mgr Ewa Sidło
klasa 4g - 3,96 - mgr Barbara Zygmunt
klasa 4g - 3,95 - mgr Władysław Grzegorczyk
klasa 3bz - 3,80 mgr Ewa Strojnik
klasa lalo - 3,53 - mgr Ewa Sidło
semestr IV PP - 4,20 - mgr inż. Hanna Finogenow
klasa 5g - 3,94 - mgr Władysław Grzegorczyk
klasa Idlo - 3,80 - mgr Marzena Górska
klasa 4f - 3,87 - mgr inż. Krystyna Galińska
klasa 2dlo - 3,80 - mgr Marzena Górska

b) Uczniowie promowani
Rok
szkolny

ZSE

CVILO

1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00

93,42%
95,17%
94,21%
94,84%
96,05%

90,78%
97,73%
94,53%

c) Maturzyści
Świadectwo dojrzałości otrzymało w kolejnych latach:
1995/96
- 95% abiturientów
1996/97
- 92,9% abiturientów
1997/98
- 94,4% abiturientów
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1998/99
- 90,1% abiturientów
1999/2000 - 91,6% abiturientów
Najwyższe średnie ocen z egzaminów dojrzałości osiągnęły klasy:
5g w roku 1998/99 - 3,73 (wychowawca mgr Władysław Grzegorczyk),
5e w roku 1999/2000 - 3,61 (wychowawczyni mgr Halina Buczyńska).
Średnie ocen z egzaminów pisemnych : w roku 1998/99 - 3,0, w roku
1999/2000 - 3,13 , a z egzaminów ustnych: w roku 1998/99 - 3,5, w roku
1999/2000 - 3,19.

d) Frekwencja
Rok
szkolny

ZSE

1995/96
1996/97

87,44%
87,50%

1997/98

1998/99

1999/00

CVI
LO
-

Klasy z najwyższą frekwencją i ich
wychowawcy

klasa le - 95,5% - mgr Halina Buczyńska
klasa 1 f - 97% - mgr inż. Krystyna Galińska
klasa le - 97% - mgr Urszula Stachaszewska
88,96% 85,77%
klasa Iblo - 87,2% - mgr Nadzieja Podkowa
klasa 2f - 93,37% - mgr inż. Danuta Nasalska
87,50% 88,83% klasa lalo - 92,2% - mgr Urszula Hejduk
klasa Idlo - 92,2% - mgr Marzena Górka
klasa 1 e - 95% - mgr Zbigniew Orłowski
87,61% 86,57%
klasa 2alo - 90,3% - mgr Urszula Hejduk

2. Sukcesy w olimpiadach, turniejach, konkursach...

Olimpiada Wiedzy Technicznej

1996 r.
Świątkowski Maciej - uczestnik etapu okręgowego

1997 r.
Daniluk Piotr - uczestnik etapu okręgowego

Turniej Wiedzy o Wynalazczości
/organizowany przez Warszawski Klub Wynalazczości, Polski Związek
Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów oraz Kuratorium Oświaty/
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1996 r.
1. Krawczyńska Sylwia -1 miejsce w finale wojewódzkim
2. Stachurski Artur - II miejsce w finale wojewódzkim
3. Sztucki Maciej - V miejsce w finale wojewódzkim
Opiekunem w/w zawodników był mgr inż. Henryk Kot.
Zespół Szkół Elektronicznych zajął I miejsce.

1997 r.
1. Strzałkowski Rafał -1 miejsce w finale wojewódzkim
2. Mirkowska Izabela - uczestniczka etapu wojewódzkiego
3. Dubrawski Aleksander - uczestnik etapu wojewódzkiego
Zespół Szkół Elektronicznych zajął III miejsce wśród drużyn 11 szkół
uczestniczących w eliminacjach. Opiekunem drużyny był mgr inż.
Henryk Kot.

id
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W
1^1
kr

Jfoledze
ftafalmoi
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za zajęcie I miejśca
w finale wojewódzkim
„Jurnięju wiedzy o wynalazczości
dla młodzieży

s /z

%

szkół ponadpodstawowych

W

W1

5^

Warszawa, kwiecień 1997r.

Sukces młodego wynalazcy

Wynalazki - jakie to proste

1998 r.
1. Wójcik Piotr -1 miejsce w finale wojewódzkim
2. Prokop Adam - IV miejsce w finale wojewódzkim
3. Chrustowski Arkadiusz - VII miejsce w finale wojewódzkim
Zespół Szkół Elektronicznych zajął I miejsce wśród 13 szkół biorących
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udział w turnieju. Opiekunem naszych zwycięzców był mgr inż. Henryk
Kot.

1999 r.
1. Karpowicz Konrad - I miejsce w finale wojewódzkim i X w cen
tralnym.
2. Duran Tomasz - II miejsce w finale wojewódzkim
3. Drzewiczak Piotr - V miejsce w finale wojewódzkim
Zespół Szkół Elektronicznych zajął I miejsce wśród 14 szkół uczest
niczących w eliminacjach. Opiekunem drużyny ZSE był mgr inż. Henryk
Kot.

2000 r.
1. Janeczek Bartosz - VII miejsce w finale wojewódzkim
2. Orłowski Łukasz - XII miejsce w finale wojewódzkim
3. Urbański Marcin - uczestnik finału wojewódzkiego
Nasza reprezentacja zajęła VII miejsce wśród 11 szkół. Opiekunem
zawodników był mgr inż. Ireneusz Marciniak.

Konkurs prac dyplomowych uczniów średnich szkół tech
nicznych - organizowany przez “Przegląd Techniczny”
1996 r.
l .Nedwidek Rafał - zdobył tytuł - “TECHNIK ‘96” w konkursie
ogólnopolskim.
2 . Świątkowski Maciej - zdobył tytuł - “TECHNIK ‘96” w konkursie
ogólnopolskim.
Opiekę nad pracami nagrodzonych uczniów sprawowała mgr inż. Zofia
Salamonik.

Od prawej - mgr inż.Zofia
Salamonik i jej uczniowie: Maciej
Świątkowski oraz Rafat
Nedwidek podczas wręczenia
nagród.
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1997 r.
1. Grzelak Sławomir - uczestnik finału ogólnopolskiego - “TECHNIK ‘97’’
2. Karolak Michał - uczestnik finału ogólnopolskiego - “TECHNIK ‘97”
Opiekunem pracy ucznia - laureata był mgr Marek Sobiech.
3. Roszczyk Radosław - uczestnik finału ogólnopolskiego - “TECHNIK ‘97”.
Opiekunem pracy ucznia - laureata był mgr Marek Sobiech.
4. Kopaczewski Michał - uczestnik finału ogólnopolskiego - “TECH
NIK ‘97”.
Opiekunem pracy ucznia - laureata był mgr inż. Bogumił Filipiak.
5. Fangrat Tomasz - uczestnik finału ogólnopolskiego - “TECHNIK ‘97”.
6. Muszyński Tomasz - uczestnik finału ogólnopolskiego - “TECHNIK ‘97”.

Turniej najlepszych prac dyplomowych organizowany przez
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
1996 r.
1. Szukalski Jacek -1 miejsce w finale ogólnopolskim.
2. Witkowski Arkadiusz -1 miejsce w finale ogólnopolskim.
3. Dutka Marcin, Głaska Piotr, Kidziński Marcin - wyróżnienie w finale
ogólnopolskim.
Opiekunką wyróżnionych prac uczniów była mgr inż. Danuta Jankowska

2000 r.
-Binkiewicz Tomasz, Szczerbaczuk Marcin - II miejsce w eliminacjach
wojewódzkich i III miejsce w zawodach centralnych.
Promotor pracy - mgr inż. Danuta Jankowska.

Turniej Młodych Mistrzów Techniki

1996 r.
Laureaci eliminacji wojewódzkich:
Szukalski Jacek, Witkowski Arkadiusz, Dutka Marcin, Głaska Piotr.
Opiekunką wyróżnionych prac uczniów była mgr inż. Danuta Jankowska.
Wyróżnienie w eliminacjach regionalnych:
Stachurski Daniel, Laudański Michał, Kidziński Marcin.
Opiekunką wyróżnionych prac uczniów była mgr inż. Danuta Jankowska.

1997 r.
1. Grzelak Sławomir, Muszyński Tomasz - wyróżnienie.
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Promotorem ich prac była mgr inż. Danuta Nasalska.
2. Kazimierczak Maciej - III miejsce w konkursie “Pomoc dydaktyczna”
Promotor pracy - mgr inż. Danuta Jankowska.
3. Kozłowska Urszula, Matera Rafał - wyróżnienie w konkursie
“Użyteczna praca dyplomowa”.
Promotor pracy - mgr inż. Jan Zając.
4. Karolak Michał, Roszczyk Radosław -1 miejsce w konkursie“Pomysł
techniczny”.
Promotor pracy - mgr Marek Sobiech.
5. Kopaczewski Michał, Fangrat Tomasz - wyróżnienie w konkursie
“Pomysł techniczny”.
Promotor pracy mgr inż Bogusław Filipiak.
6. Adamski Jacek, Lisiecki Marcin - wyróżnienie w konkursie “Pomysł
techniczny”.
Promotor pracy - mgr inż. Danuta Jankowska.

1998 r.
1. Bakun Krzysztof, Gamus Michał
- II miejsce w konkursie “Pomysł
techniczny” i I miejsce w elimi
nacjach centralnych.
Promotor pracy - mgr inż. Danuta
Jankowska
2. Jabłoński Michał, Reguła Robert
- wyróżnienie w konkursie
“Pomysł techniczny”.
Promotor pracy- mgr inż. Danuta
Nasalska.
3. Błachnio Krzysztof, Kołak
Ryszard - wyróżnienie w
konkursie “Użyteczna praca
dyplomowa”.
Promotor pracy mgr inż. Marek
Romaniak.

"Dyrelętor
Zespołu SzRół 'Elektronicznycfi

"Warszawa, ul. (jen. Zajączlęą 7

"Komitet "Regionalny Turnieju Tdlodyc/i Mistrzów
TechmJćj oraz "Warszawską ‘EjuR "Wynalazczości wyrażają
uznanie igratulacje zjalitu, że Tana(i) uczniowie:

Michał Gamus i Krzysztof Bakun
zostali

LAUREATAMI
eliminacji regionalnych XXXI edycji Turnieju Młodych
Mistrzów Technilj

Przewodnicząca
Komitetu Regionalnego TMMT

ŻUIW
mgr inż. Wanda Szklarska

Warszawa, czerwiec 1998 r.

Mtodzi mistrzowie techniki

1999 r.
1. Lipiec Dariusz, Jaworski Mariusz - wyróżnienie w konkursie “Użyteczna
praca dyplomowa”.
Promotor pracy - mgr inż. Wanda Tułodziecka.
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2. Chrustowski Arkadiusz, Jaglarski Grzegorz - I nagroda w elimina
cjach w kategorii “Pomysł Techniczny” i III miejsce w zawodach cen
tralnych.
Promotor pracy: mgr inż. Danuta Jankowska.
Komitat Rngionalny
Tutnitłu MlodMch
Ulttnów Tecłihiłtl

Polski Związek Stowarzyszeń
Wynalazców i Racjonalizatorów

Warszawska Rada Turnieju
Młodych Mistrzów Techniki

DYREKCJA
Zespołu Szkół Elektronicznych
Warszawa ul gen Zajączka 7

Organizatorzy XXXII edycji Turnieju Młodych
Mistrzów Techniki województwa mazowieckiego
gratulują Dyrekcji Szkoły oraz nauczycielowi
prowadzącemu pracę dyplomową:

mgr inż. Danucie Jankowskiej

pL „Symulator systemu DSM-51 Jagoda”

UatoHiocIdo
Kuratorium
Ofwiaty

Watoawcki Wo|ov6dzki
Klub Techniki
I Rac|onallrac|l

LIST
GRATULACYJNY
Organizatorzy regionalnej edycji Turnieju
Młodych Mistrzów Techniki w roku 1999
gratulują

Pani Wandzie Tułodzieckiej
wyróżnienia uzyskanego za pracę
dyplomową wykonaną przez uczniów
Mariusza Jaworskiego
Dariusza Lipca

uczniów:
Arkadiusza Chrustowskiego
Grzegorza Jaglarskiego
zajęcia I miejsca w grupie B - Pomysł Techniczny
w eliminacjach wojewódzkich.
Uprzejmie prosimy o rozdanie dyplomów uczniom
i nauczycielom oraz uwzględnienie nauczyciela
prowadzącego pracę dyplomową w rozdziale nagród
dyrektora.
Przewodnicząca
Komitetu Rwonalneaa TMMT

Życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji
w działalności dydaktycznej
oraz pomyślności w życiu osobistym

'

S
Wanztnra, czerwiec 19W r.

Nauka nie poszła w /as

Wspólny sukces uczniów i nauczycieli

2000 r.
1. Garcarz Michał, Otowski Cezary -1 miejsce w eliminacjach regional
nych i III miejsce w zawodach centralnych.
2. Binkiewicz Tomasz, Szczerbaczuk Marcin - II miejsce w elimina
cjach regionalnych.
Promotor prac uczniów - mgr inż. Danuta Jankowska.

Konkurs marynistyczny
W 1996 r. w finale konkursu pod tytułem “Polska leży nad Bałtykiem”
organizowanego przez Zarząd Rejonowy Ligi Obrony Kraju Warszawa
Żoliborz i Bielany wyróżnili się:
- Dorodziński Marcin - II miejsce
- Kacprzak Agnieszka - IV miejsce
i zakwalifikowali się do finału wojewódzkiego.
W 1997 r. drużyna ZSE w składzie: Zawadka Paweł, Lament Mirosław,
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Dorodziński Paweł i Kacprzak Agnieszka zajęła III miejsce.

1998 r.
Drużyna ZSE w składzie: Bołdak Agnieszka, Dorodziński Marcin,
Lament Mirosław, Zawadka Paweł zajęła II miejsce w grupie szkół po
nadpodstawowych w dzielnicy.

1999 r.
Tyczyński Grzegorz - II miejsce wśród szkół ponadpodstawowych.
Drużyna ZSE w składzie: Wachowicz Małgorzata, Tyczyński Grzegorz,
Bek Dariusz, Miętek Marcin zajęła II miejsce w grupie szkół ponadpod
stawowych w dzielnicy.

2000 r.
- Gierycz Tytus, Pawłowski Jacek - zwycięzcy zawodów dzielnicowych
i uczestnicy finału okręgowego.
Organizatorką konkursu w szkole i opiekunką drużyn w latach 1996-2000
była mgr Maria Korzep.

Powszechny Internetowy Konkurs Dla Uczniów Szkół
Średnich - Matematyka

2000 r.
- Garcarz Michał - uczestnik finału I konkursu.
EV
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WYDZIAŁ MATEMATYKI
i NAUK INFORMACYJNYCH

Powszechny Internetowy Konkurs
Dla Uczniów Szkół Średnich
Matematyka

DYPLOM
UCZESTNICTWA
Michał Garcarz
l czcń Technikum Elektroniczno-Mechaniczncgo

w Warszawie

brał udział w Finale i Konkursu
i uzyskał 69 na 100 punktów

'.7ó

Warszawa, I 2 czerwca 2000 roku

Symbioza matematyki z Internetem
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Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym
1996 r.
- Nowak Marcin, Wodowski Adam - uczestnicy eliminacji okręgowych.
- Rutkowski Sławomir - finalista XXXVII Olimpiady.

1997 r.
Uczestnicy eliminacji okręgowych:
Roszczyk Radosław, Sobocki Mariusz, Krawczyńska Sylwia,
Śniedziński Krzysztof.

1998 r.
- Bieńkowski Konrad, Jaryczewski Gerard - finaliści zawodów okręgowych.

1999 r.
- Prokop Adam, Sałaciński Mariusz - finaliści zawodów okręgowych.

2000 r.
- Pawlak Robert - finalista zawodów okręgowych.
Opiekunem Olimpiady i nauczycielem w/w uczniów w latach 1996 2000 był mgr Józef Wojcieski.

Olimpiada Języka Angielskiego

1996r.
- Kasprowicz Dominik-wyróżnienie w zawodach II stopnia

1997r.
Uczestnicy eliminacji II stopnia: Gop Tomasz, Adamski Jacek, Bleckman
Radosław.

1999r.
Guła Jerzy-uczestnik eliminacji II stopnia

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

1996r.
Uczestnicy finału:
Jakubowski Piotr, Rutkowski Sławomir, Wasiak Robert.

1997r.
Uczestnicy eliminacji okręgowych:
Stachyra Artur, Krawczyńska Sylwia, Leszczyński Rafał, Lewandowski
Tomasz.
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Krawczyńska Sylwia i Stachyra Artur zakwalifikowali się do zawodów
centralnych.

1998r.
Uczestnicy eliminacji okręgowych:
Wojda Paweł, Banasiak Grzegorz, Gómaś Robert, Balazs Matayas,
Zakrzewski Krzysztof, Kursa Sławomir, Duszyński Michał.

1999r.
Uczestnicy finału centralnego:
Kurabiowski Rafał, Prokop Adam, Sałaciński Mariusz , Stolarek Marcin.

2000r.
Uczestnicy eliminacji okręgowych:
Szczerbaczuk Marcin, Szymborski Tomasz, Walendziak Miłosz,
Banaszek Adam, Otowski Cezary, Wiśniewski Paweł.
Opiekunem Olimpiady i nauczycielką w/w uczniów w latach 1996-2000
była mgr Wanda Stemicka.

Olimpiada Fizyczna

1996r.
- Bednarski Michał-uczestnik zawodów doświadczalnych II stopnia .
Uczeń mgr Czesławy Gawin.

2000r.
- Ostrowski Piotr - uczestnik zawodów międzyszkolnych. Uczeń mgr
Barbary Zygmunt.

Konkurs Fizyczny
/organizowany przez Kuratorium Oświaty w Warszawie i Politechnikę
Warszawską/.

1996r.
Uczestnicy zawodów finałowych:
- Matera Rafał
- Bednarski Michał
- Lamenta Patryk
Uczniowie mgr Barbary Zygmunt i mgra Jana Ratajczyka.

1997r.
Uczestnicy zawodów rejonowych: Tymiński Marcin, Reguła Robert,
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Burczyński Mariusz, Cholewa Jacek, Dymecki Jerzy, Fiedorczuk
Łukasz, Galas Piotr, Gamus Michał, Jakubowski Tomasz, Matera Rafał,
Machalski Paweł.
Laureaci zawodów finałowych:
- Matera Rafał
- Gamus Michał
Uczniowie mgr Barbary Zygmunt.

OTRZYMUJE

OTRZYMUJE

Lol MICHAŁ GAMUS

Lol. RAFAŁ MATERA
uezcń ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH

ucreń ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH

w WARSZAWIE przy ul. GENERAŁA ZAJĄCZKA 7

„ WARSZAWIE Pr,.y ul GENERAŁA ZAIĄCZKA 7

Fizyka - bez tajemnic

Fizyka - bez tajemnic

REKTORA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
OTRZYMUJE

mgr BARBARA ZYGMUNT
w ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH

w WARSZAWIE przy ul GENERAŁA ZAJACZKA 7

III KONKURSU FIZYCZNEGO
Sl.1^.^. K.r.l.r>.. (hwt.l,

Jeden z wielu sukcesów mgr Barbary
Zygmunt
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1998r.
Uczestnicy zawodów rejonowych:
Falkowski Rafał, Przeździak Radosław, Szymborski Tomasz,
Pietuchowski Łukasz, Toczyski Paweł, Orłowski Łukasz, Burczuński
Mariusz, Bednarski Grzegorz, Żyliński Marcin, Machalski Paweł, Siudy
Jakub, Fiedorczuk Tomasz, Jakubowski Tomasz, Galas Piotr, Reguła
Robert.
Uczniowie mgr Barbary Zygmunt.

1999r.
Uczestnicy zawodów rejonowych:
Przeździak Jarosław, Ostrowski
Piotr, Kuźmiński Stanisław, Siudy
Jakub, Kwećka Zbigniew, Orłowski
Łukasz, Ignaczak Piotr, Bednarski
Grzegorz,
Borkowski
Marcin,
Żyliński Marcin.
Siudy Jakub został finalistą.
Uczniowie mgr Barbary Zygmunt.

2000r.
Uczniowie wytypowani do
zawodów rejonowych:
Konopka
Rafał,
Kuźmiński
Sławomir,
Orłowski
Łukasz,
Ostrowski Piotr, Prokop Jerzy,
Przeździak Jarosław, Siudy Jakub.
Nauczycielem pierwszego ucznia
jest mgr Zbigniew Orłowski, pozo
stałych - mgr Barbara Zygmunt.

Z fizyką za pan brat

Zawody Matematyczne dla uczniów średnich szkół
zawodowych woj. warszawskiego

1996r.
Sawicz Andrzej - laureat zawodów - I miejsce - (uczeń mgr Haliny
Buczyńskiej)
Kasprowicz Dominik - laureat zawodów - III miejsce - (uczeń mgr
Elżbiety Jastrzębskiej)
Antolak Dariusz - laureat zawodów - wyróżnienie - (uczeń mgr Beaty
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Sekutowicz)
Bryszewska Agnieszka - uczestnik finału zawodów - (uczennica mgr
Elżbiety Jastrzębskiej)
Prokopczyk Piotr - uczestnik finału zawodów - (uczeń mgr Beaty
Sekutowicz)

1997r.
Adamski Jacek - laureat Zawodów - I miejsce - (uczeń mgr Haliny
Buczyńskiej)
Kazimierczuk Maciej - laureat Zawodów - III miejsce - (uczeń mgr
Haliny Buczyńskiej)
Matera Rafał - laureat Zawodów - III miejsce - (uczeń mgr Elżbiety
Jastrzębskiej)
Jacek Adamski uczestniczył także w finale konkursu matematycznego dla
uczniów liceów ogólnokształcących.
Mieczkowski Marcin - uczestnik finału zawodów - (uczeń mgr Ireny
Jędrzejewskiej)
Sztenkiel Arkadiusz - uczestnik finału zawodów - (uczeń mgr Haliny
Buczyńskiej)

Wojewódzkie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne
/organizowane przez Kuratorium Oświaty i Centrum Astronomiczne
w Warszawie/.

1997r.
- Bieńkowski Konrad - II miejsce w
zawodach wojewódzkich i uczest
nictwo w finale ogólnopolskim.
Uczeń mgr Barbary Zygmunt.

KONKURS KRASOMÓWCZY
MŁODYCH
KRAJOZNAWCÓW
W 1997r. w tym konkursie został
wyróżniony Piotr Kijewski - uczeń
klasy 3g ( zachęcony i przygo
towany przez nauczyciela języka
polskiego i wychowawcę - mgra
Władysława Grzegorczyka ).
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Warszawa, dnia 25 paxdzlemka 1997 roku

Elekronik krasomówca
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ZAWODY SPORTOWE

1998r.
- II miejsce w warszawskiej lidze
koszykówki chłopców szkół
średnich.
Wiele sukcesów zdobył nasz uczeń
i absolwent (1998r.) Grzegorz
Targoński w łucznictwie. Oto nie
które z nich:

1996r.
- II miejsce zespołu polskiego
w Pucharze Europy Juniorów
- mistrzostwo Polski w grupie
juniorów (indywidualnie)

1997r.

Sukces naszych koszykarzy

- I miejsce w Mistrzostwach Polski
seniorów (indywidualnie)
- III miejsce w Otwartych Mistrzostwach Stanów Zjednoczonych
(indywidualnie)

Grzegorz Targoński (z prawej) z
kolegą podczas zawodów

Sukcesy Grzegorza Targońskiego

- XXIV miejsce na Mistrzo stwach Świata Seniorów w Kanadzie (indy
widualnie)

1998r.
- srebrny medal na Mistrzostwach Europy seniorów w klasyfikacji
drużynowej
- II wicemistrz Polski za 1998r. i III miejsce w Pucharze Polski (indy
widualnie)
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1999r.
- II miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorów (indywidualnie) i mist
rzostwo Polski (zespołowo)

2000r.
- IV miejsce w Pucharze Europy i IX miejsce w Mistrzostwach Europy
(indywidualnie)
- XXII miejsce na olimpiadzie w Sydney

Konkurs Wiedzy Ekologicznej
/organizowany przez Ministerstwo Ochrony Środowiska/.

W 1998r. w eliminacjach wojewódzkich wzięli udział Michał Adamski
i Katarzyna Baran - uczniowie mgr Marzanny Górskiej.

Konkursy recytatorskie
(pozaszkolne)

1998r.
- w eliminacjach wojewódzkich I Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury na
ul. Łazienkowskiej 7 uczestniczyli: Tomasz Jakubowski, Artur Mielcarz
i Grzegorz Wyszomirski - uczniowie mgr Romualdy Bereżeckiej,
mgr Emilii Madej, mgr Grażyny Spychalskiej.
- w Konkursie Recytatorskim “Mickiewicz” 98 organizowanym przez
Pałac Młodzieży w Warszawie wziął udział Paweł Walachowski (klasa
4b) - uczeń mgr Romualdy Bereżeckiej.
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IX. ABSOLWENCI I ICH WSPOMNIENIA
W latach 1996-2000 ukończyło szkoły wchodzące w skład ZSE 1810
absolwentów, w tym Technikum Elektroniczne - Mechaniczne 5 - letnie719, 3 - letnie - 171, Liceum Zawodowe Nr 1 - 290, Zasadniczą Szkołę
Zawodową Nr 22 - 251, Policealne Studium Elektroniczne dzienne - 172,
PSE dla dorosłych - 113 i Technikum Elektroniczno - Mechaniczne
3- letnie dla dorosłych - 94.

Wspomnienia absolwentów

Grzegorz Targoński - absolwent ТЕМ z 1998r.1
Bardzo często wspominam lata spędzone
w technikum, choć nie zawsze były one
przyjemne. Pogodzenie sportu na po
ziomie profesjonalnym z nauką w szkole
nie było takie proste, jak mi się wydawało.
Po
każdym,
zwłaszcza
dłuższym
wyjeździe na zawody pożyczałem od
kolegów zeszyty i myślalem, że nie
zdołam nadrobić zaległości, a ponadto
trzeba było odbyć ćwiczenia w pracowni
i zaliczyć je. Niekiedy mój dzień nauki
kończył się następnego już dnia, ale dzięki
temu szedłem do szkoły przygotowany.
Gdy sytuacja wymagała tego, uzgadniałem
z profesorami terminy “zaliczenia”
opuszczonych zajęć, starałem się jednak
nie korzystać często z takiego przywileju. Układałem plan wyjazdów na
zawody tak, aby być na klasówkach, a jeśli się to nie udało, spotykałem
się ze zrozumieniem profesorów i pisałem sprawdziany w innym
terminie. Nie miałem dużych kłopotów z nauką, choć w klasie pierwszej
pewne trudności sprawiała mi informatyka, a w klasie drugiej strachem
napawały mnie pierwsze ćwiczenia w pracowni p. prof. Jerzego Gawina,

1Grzegorz Targoński jest znanym sportowcem. Uprawia łucznictwo i ma
w tej dziedzinie wiele sukcesów, o których piszemy na str 85-86. Przez
pięć lat nauki w ZSE umiał połączyć obowiązki ucznia i czynnego
sportowca, uczestniczącego w licznych zawodach.
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gdyż balem się, aby nie zniszczyć żadnego urządzenia. Czwartej klasy nie
zapomnę do końca życia i nawet zbudzony w nocy będę recytował zasadę
działania bramki NAND. Jestem bardzo szczęśliwy, że układów
cyfrowych uczyła mnie pani prof. Michalina Puta-Wieczorek. Do dziś
pamiętam tematy lekcji i potrafię wytłumaczyć działanie wielu układów
cyfrowych. Choć podczas lekcji przeżywałem stres, uderzenia mojego
serca dochodziły do 140 na minutę, to jednak wiele z tych zajęć
wyniosłem. Z klasy piątej utkwił mi w pamięci moment testowania pracy
dyplomowej, którą wykonałem z kolegą pod kierunkiem pani prof.
Haliny Szereszewskiej. Na tydzień przed terminem oddania gotowa praca
nie działała, nie wiadomo dlaczego?. Przeżyliśmy z kolegą nerwowe dni,
lecz wszystko skończyło się dobrze i otrzymaliśmy piątki. W ostatniej
klasie dzięki lekcjom “Podstaw organizacji pracy zawodowej” prowa
dzonych przez panią prof. Wandę Sternicką zainteresowałem się
ekonomią. W tym roku akademickim (2000/2001) po powrocie z Igrzysk
Olimpijskich w Sydney rozpocząłem studia w Wyższej Szkole
Ekonomiczno - Informatycznej i uczę się tam z przyjemnością. Bardzo
wiele zawdzięczam wychowawczyni klasy - Pani prof. Romualdzie
Bereżeckiej. Nauczyła nas, jak zachowywać się w trudnych sytuacjach
życiowych i rozwiązywać własne problemy. Dzięki niej nie zaniedby
wałem nauki dla kariery sportowej. Wierzę, że wiedza zdobyta w tech
nikum będzie owocować w niedalekiej przyszłości - ułatwi mi dalsze
kształcenie się i znalezienie pracy...
Tomasz Pikulski - absolwent ZSE i Fife College z 2000r.

Decyzję o dalszej nauce w Szkocji podjąłem
z myślą o swojej przyszłości - opanowaniu języka
angielskiego ułatwiającego znalezienie później
dobrej pracy, a do tego doszła ciekawość świata.
Nauka w Fife College trwa dwa lata. Pierwszy
rok to wprowadzenie w nauki techniczne, zaś
drugi - specjalizacja w zakresie wybranej
dziedziny: telekomunikacji, komputerów, elek
troniki lub budowy elementów elektronicznych.
Ja wybrałem tę pierwszą. Nauczyciele szkoccy
zwracają dużą uwagę na aktywny udział uczniów
w zajęciach - ćwiczenia, samodzielne opracowanie tematu, uczestnictwo
w dyskusji. Grupy (klasy) liczą 10-15 osób, co zapewnia bliski kontakt
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profesorów i słuchaczy, odczuwalną bezpośredniość, stosunki partne
rskie. Zajęcia odbywają się 4 dni w tygodniu po ok. 6 godz. dziennie.
Nauka odbywa się głównie w szkole, prac domowych jest niewiele
i można je odrobić w uczelni, korzystając z intemetu, biblioteki i pomo
cy wykładowców. Wymagania są jasno określone, toteż każdy uczący się
wie, co powinien opanować. Oceny są trzy: zaliczone, nie zaliczone,
zaliczone z wyróżnieniem. Baza techniczna szkoły jest bogata
i nowoczesna, dostępna także po planowych zajęciach . Fife College to
szkoła przyjazna, na pewno mniej stresująca niż polska, jeśli uczeń chce
zdobywać wiedzę. Pobyt w Szkocji to także lekcje życia - samodziel
ności, odpowiedzialności, zarobkowania na naukę i utrzymanie. Jestem
zadowolony, że ukończyłem Fife College i mam nadzieję na zreali
zowanie planów, jakie wiązałem z tą uczelnią przed wyjazdem do niej.
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KRONIKA WAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ
1996r. - 1 marca odbyły się uroczystości 25 - lecia ZSE
- na przełomie czerwca i lipca wizyta delegacji z Fife College
- w grudniu uruchomienie siłowni
1997r. -

12 marca finał szkolnego konkursu recytatorskiego
1 września otwarcie CVI Liceum Ogólnokształcącego
jesienią rozpoczęła się komputeryzacja biblioteki szkolnej
16 grudnia koncert dla uczniów “ Muzyka europejska
i amerykańska”

1998r. - od 15 do 18 kwietnia wizyta delegacji z Fife College w Szkocji
- 7 maja finały ligi koszykówki szkól średnich, w których
drużyna ZSE zajęła II miejsce
- 9 maja udział naszych uczniów w plenerowym spektaklu na
Żoliborzu z okazji Roku Mickiewiczowskiego
- w grudniu otwarcie sali biologicznej
- 17 grudnia szkolne przedstawienie w 200. rocznicę urodzin
Adama Mickiewicza
1999r. - wiosenne spotkanie po latach nauczycieli z Technikum na ul.
Śniadeckich
- 1 marca oddanie do użytku pracowni informatyki w salach
232 - 234
- 1 września otwarcie Liceum Technicznego

2000r. - w październiku oddanie do użytku zmodernizowanego w części
boiska szkolnego.
- 6 grudnia - finał szkolnego konkursu recytatorskiego
- 19 grudnia - finał szkolnego turnieju szachowego
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UZUPEŁNIENIE MONOGRAFII Z 1996 ROKU I ERRATA

1. Uzupełnienie
W informacji o wicedyrektorze mgr. Janie Ratajczyku (s. 46-47)
zostały pominięte jego odznaczenia i nagrody. Przepraszamy
i uzupełniamy brakujące osiągnięcia.
Mgr Jan Ratajczyk otrzymał: Srebrny Krzyż Zasługi (1968r.),
Złoty Krzyż Zasługi (1980r.), Medal 40-lecia Polski Ludowej (1984r.),
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1989r.), Medal Komisji
Edukacji Narodowej (1993r.), 2 Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania
(1975r, 1979r.), 4 Nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania (1983r.,
199Ir., 1993r., 1995r.) oraz Nagrodę Dyrektora ZSE (1985r.).

2. Errata
a) W rozdziale “Biblioteka” (s. 144-145) błędnie zostały nazwane niektóre
działy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej. Powinny one brzmieć :
- 0 - Dział ogólny
- 1 - Dział filozofii
- 2 - Dział religii
- 3 - Dział nauk społecznych
- 5 - Matematyka. Nauki przyrodnicze
- 6 - Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne.
- 7 - Sztuka. Rozrywki. Sport.
- 8 - Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna.
- 9 - Geografia. Biografie. Historia.
b) Na s.271 przy zdjęciach mylnie wydrukowano nazwisko Tomasza
Pikulskiego.
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