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50 lat Zajączka w Warszawie 

1971-2021         

 

 

Pomnik „Dziewczyny z różą” autorstwa Ireny Nadachowskiej                                                                        

stanął obok płyty poświęconej powstańcom poległym w natarciu na Dworzec Gdański                     

w dn. 20 -22 sierpnia 1944 r. 

 
Pomnik i kamień pamięci znajdują się pod opieką uczniów ZSEiL. 
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Makieta szkoły według projektu Andrzeja Sierakowskiego  –                                

ilustrowany tygodnik „Stolica” 1965 nr 12 

 

 

Rosną mury… 1964 – 1971 

 

wykonawca : Huta Warszawa 

 

Dwadzieścia lat później – 1991 r. 
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POCZĄTEK LAT 70.  
 

Utworzenie Zespołu Szkół Elektronicznych: 
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Założyciel szkoły  

dyrektor  TZN Zygmunt Grzesiczak  
odczytuje treść aktu erekcyjnego  

marzec 1964 r. 

 
Zespół Szkół Elektronicznych przy ul. gen. Zajączka 7 w Warszawie powstał w wyniku 

połączenia  dwóch szkół: Technicznych Zakładów Naukowych z ul. Długiej 44/50                               

i Technikum Mechaniczno-Elektrycznego nr 2 z ul. Śniadeckich 17. 
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ZŁOTE LATA 70. i 80. 
 

 
Stanisław Grefkowicz (1971 - 1991)                               
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Akt nadania szkole imienia:  

28 lutego 1972 r.  

 

1973 r. – 

ufundowanie sztandaru przez Zarząd Główny                                                            

Związku Zawodowego Metalowców 

sprawującego opiekę nad naszą szkołą 
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Delegacje państwowe i zagraniczne w naszej szkole: 

 

gen. Wojciech Jaruzelski z „wizytą gospodarską” w 1982 r.                                                                                                      

W 1986 r. odwiedził szkołę minister ds. młodzieży i sportu – p. Aleksander Kwaśniewski                          

(przyszły prezydent RP). 

 

Delegacja z Bukaresztu uczestnicząca w pracach konferencji inspekcji generalnych w stolicach 

krajów socjalistycznych składa po wizycie w naszej szkole gratulacje kadrze pedagogicznej i dyrekcji 

z okazji osiągnięć na wszystkich poziomach procesu nauczania –  wpis do Księgi Honorowej. 

 

„Serdecznie dziękujemy za całą przyjaźń. Zobaczyliśmy nowoczesną szkołę.”– wpis delegacji fińskiej                     

do Księgi Honorowej 
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Dzień Olimpijczyka – 1972-1974  

nasi honorowi goście    

                                       

              Władysław Komar                                                          Janusz Sidło                                                                                                                                                                                      
1972 – Monachium: złoto w pchnięciu kulą                           1956 – Melbourne: srebro w rzucie oszczepem                                               

                                   

                Elżbieta Krzesińska                                             Zygmunt Smalcerz                                                                
1956 – Melbourne:  złoto w skoku w dal,                         1972 – Monachium: złoto w podnoszeniu ciężarów                                                
1960 – Rzym: srebro w skoku w dal                                                                                                   

 

wpis do Księgi Honorowej 
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nowoczesne szkolne studio telewizji dydaktycznej 

1 marca 1976 r.  – pisała o tym warszawska prasa                       

 

„Express Wieczorny”, 1.03.1976 r.  

 

Studio powstało z inicjatywy dyrektora  – p. Stanisława  Grefkowicza i wicedyr. ds. techniczno-

programowych – p. Władysława Szulca.  Głównym projektodawcą i wykonawcą został Zakład 

Telewizyjnego Sprzętu Profesjonalnego WZT „Unitra”.  

szkolna izba pamięci narodowej 

 
otwarta 10 maja 1974 r. dzięki wysiłkowi dyrekcji, nauczycieli (zwłaszcza nauczycieli historii) 

uczniów, rodziców i sojuszników szkoły  
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warsztaty szkolne 

składały się z dwóch działów: elektrycznego i mechanicznego 

      
Działające przy szkole warsztaty, których kierownikiem nieprzerwanie od 1971 r. był p. Ryszard 

Wójcicki, dostarczały na rynek krajowy rocznie 40 tys. sztuk gniazdek elektrycznych. Produkowały 

też m.in. pirometry optyczne EP-7, stroboskopy SB-05,przyciski PWS-1, przystawki magnetofonowe 

PWS-1 (w porozumieniu z Państwowymi Zakładami Optycznymi), galwanometry (we współpracy                 

z Fabryką Pomocy Naukowych), generatory sygnałów kontrolnych TV (w kooperacji z fabryką 

Meratronik).                                                                                                     

Produkowały także na eksport do Iraku i Czechosłowacji nowoczesny miernik – miliamperomierz 

omomierz „Barbara -2”.   

                                                       wyprodukowane w naszych warsztatach 

           

  miernik  „Barbara-2”,  z tyłu:  galwanometr                                                                                                                                                                                

Najważniejszym partnerem warsztatów szkolnych była Fabryka Mierników i Komputerów „ERA”. 

Warsztaty zaczęły podupadać wraz z upadkiem firm, z którymi kooperowały,                                                         

w czasie transformacji ustrojowej w latach  90. 
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nowoczesna szkoła 

         

pracownia językowa                                    pracownia maszyn cyfrowych 

W 1979 r. wprowadzono  w ZSE rozszerzony program                                                                                                           

nauczania  j. angielskiego w jednej klasie w każdym roku                                                                                                                              

oraz zaczęto nauczać w tym języku niektórych                                                                                                              

przedmiotów zawodowych. 

 pracownia języka polskiego                         audytorium im. M. Kopernika 

                     

sala nr 104 – lekcję prowadzi p. Hanna Wardęcka                                          na 136 miejsc 

                   korytarz – gabloty                                          szkolny basen 

     

Na budowę szkoły dyr. TZN Z. Grzesiczak pozyskał środki (ok. 48 mln) z Funduszu Budowy 

1000 Szkół na Tysiąclecie. Natomiast  na budowę dwóch sal gimnastycznych i basenu                  

(ok. 40 mln) – z pieniędzy Totolotka. 
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                                                                                  harcerska sekcja kartingowa   

                  to jedna z trzech drużyn harcerskich (obok drużyny żeglarskiej i turystycznej)                                           

wchodzących w  1976 r. w skład szkolnej organizacji harcerskiej  

                                                                   

ośrodek wypoczynkowy w Dębem                   

Szkolny ośrodek rekreacyjno-szkoleniowy powstał w poł. lat 70. w wyniku porozumienia między 

dyr. ZSE S. Grefkowiczem i dyr. Technikum Gospodarki Wodnej w Dębem (gm. Skrzeszew)                   

i zatwierdzenia budowy ośrodka przez Urząd Gminy w Skrzeszewie. „Młodzież naszej szkoły gościła 

tu grupy rówieśników, np. z Bułgarii czy Niemiec. […] Może to początek europeizacji?” – 

monografia szkoły z 1996 r. pt. „Ocalić od zapomnienia”,   s. 152.               

szkolne kino „Elektronik” 

 

Z okazji zakończenia roku szkolnego przemawia dyrektor ZSE – p. Stanisław Grefkowicz. 

W kinie „Elektronik” odbywały się także cotygodniowie spotkania szkolnego DKF-u. 
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Goście Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Frankensteinik”: 

DKF powstał w I 1972 r. Jego założycielką i prowadzącą była p. Urszula Górnicka-Grot.                                                              

Marek Kondrat   1976 r.                                             

            

            Piotr Fronczewski                      1983 – Zdzisław Kamiński   1984 – Wojciech Siemion                                                  

To tylko nieliczni goście, np.: 1973 – Andrzej Wajda i Maja Komorowska (po premierze „Wesela”), 

1974 – gen. Michał Rola-Żymierski (Dzień WP), Szymon Kobyliński (z okazji 500-lecia drukarstwa 

polskiego), 1976 – Igor Śmiałowski, Jan Machulski, Jerzy Zelnik, Edmund Fetting.                                                                                                                                                  

          uroczystości państwowe                                                  tradycja szkolna 

                                                              

1985 r.  – pochód pierwszomajowy na pl. Teatralnym                                  1972 r.– pierwszy wieczór       

„Stolica”  nr 17. Fot. H. Jurko                                                                                                            przy samowarze                                                        
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 szkolny kabaret 

Powstał w 1972 r. na letnim obozie zajęć pozalekcyjnych w Zakopanem. Jego założycielem                     

i prowadzącym był uczeń kl. czwartej technikum elektronicznego – Jacek Cichocki.                        

1972 r. – pierwszy program kabaretowy w dniu nauczyciela pt. „Za chwilę dalszy ciąg 

usterek…”; 1973 r. – pierwszy gość szkolnego kabaretu: Jan Pietrzak; 

 

„Hamlet” w wykonaniu laureatów plebiscytu: „Zabawa, jakiej nie było”: 

 

Konkurs ten wygrywaliśmy trzy razy z rzędu: w 1987, 1988 i 1989 roku.                                     

Szkolny kabaret  był nieodłącznym elementem zajączkowych zabaw studniówkowych. 
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Marek Sierocki – gościnnie jako dj studniówkowy 

 

Zajączkowe studniówki do 2001 r. odbywały się w szkole (w jednej sali gimnastycznej były 

„tańce, hulanki, swawole”, a w drugiej – można było się posilić i odpocząć; kadra  

odpoczywała w klubie szkolnym; w innych sytuacjach w klubie szkolnym odbywały się 

popularne na całym Żoliborzu dyskoteki). Dekoracje sal przygotowywali szkolni artyści – 

plastycy☺. 

Poloneza czas zacząć… 

 

Od lewej: p. dyr. S. Grefkowicz, p. J. Szklarska, p. W. Zięcina 
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                                                      szkolne muzeum elektroniki  

    
                                                                                         antena z lat 50. współpracująca z radiami typu Pionier                                                                                                         

                                                 z tyłu lampy oscyloskopowe: l. 70.-80., z przodu lampy elektronowe: l. 70.-80.  

 

Muzeum powstało w 1979 r. z inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli przedmiotów 

zawodowych (m.in. dyr. S. Grefkowicza i p. J. Jaweckiego). Zawierało ok. 40 eksponatów 

pochodzących od prywatnych ofiarodawców. 

                     

                   generator Heathkit LG-1                                           magnetofon szpulowy czterościeżkowy        

monofoniczny - produkowany w l. 70.                                                                                                                                          
przez Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka w W-wie 

1986 r.    laptop Toshiba T3100/20 - wymaga stałego podłączenia                                                                   

dysk twardy 20Mb, procesor Intel 80286 8 MHz, 1Mb pamięci ram, czarno-pomarańczowy 9,6-calowy 

wyświetlacz plazmowo-gazowy o rozdzielczości 640x400 pikseli 
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Złota Syrenka 1988  
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1994 r. – Podpisanie współpracy z Fife College of Technology                          

w Kirkcaldy – Szkocja 

 

 

Delegacja ZSE: p. dyr. W. Zięcina, p. wicedyr. E. Jastrzębska, p. J. Gazeł (tłum.) 

Warunkiem zakwalifikowania się do Fife College było zdanie egzaminu z j. angielskiego, 

rozwiązanie testu z przedmiotów zawodowych w j. angielskim, osiągnięcie dobrych wyników                   

na koniec roku szk. oraz … dostarczenie do college’u komputera.                                                                         

Współpraca  z Fife College została nawiązana już w 1989 r.                                                                         

Tradycja współpracy ze szkołami zagranicznymi jest jeszcze starsza: 1972 r. – umowa ze Szkołą 

Inżynierską w Velten k. Berlina, 1973 r. – współpraca z Energetycznym Liceum Zawodowym nr 128 

w Moskwie, 1978 r. – wymiana wakacyjna z Bułgarią (Ahtopol), 1987-1990 – wymiana wakacyjna 

ze szkołą w Berlinie. 
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PRZEŁOMOWE LATA 
90. 

 
Wiesław Zięcina (1991 - 2006) 
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XXV-lecie ZSE 

                                                                          1996 r. 

  

szkoła otrzymuje nowy sztandar 

 

    

Przemawia Prymas Polski kard. Józef Glemp.      

Zespół nauczycieli pod red. p. Władysława Grzegorczyka opracował monografię szkoły. 
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Konkurs literacki – 1995 r. 

 

Obchody 200. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza – 1998 r. 

                  

 

Przedstawienie przygotowane przez zespół polonistów                                                                    

według pomysłu i scenariusza p. Romualdy Bereżeckiej. 



23 

 

klub krótkofalowców 

 

opiekun – p. Zbigniew Szpakowski 

17 grudnia 1993 r. – uroczyste otwarcie szkolnego klubu radiokomunikacji amatorskiej 

 

zespół wokalno-muzyczny                                                                                                                                                                                          

 

opiekun – p. Agnieszka Ryba 

Zespół wokalno-muzyczny, potocznie zwany chórem, działał od 1998 r. Kontynuował 

szkolną tradycję zapoczątkowaną w latach 70. Wtedy zespół  zorganizował i prowadził                                                                                                                                      

p. Marian Martyński. Następnie zespoły wokalne szkoliła p. Bożenna Chodyra,                         

pod kierunkiem której rozwijał się p. Adam Kruszewski – przyszły solista Opery Narodowej  

w Warszawie. 
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Ocalić od zapomnienia – XXX-lecie ZSE i CVI LO 

2001 r. 

    

      Przemawia dyrektor ZSE i CVI LO – p. Wiesław Zięcina.                                                            

Zespół nauczycieli pod red. p. Władysława Grzegorczyka opracował suplement                               

do monografii szkoły. 

 

              

Jubileuszowy dar od Prezydenta m. st. Warszawy Pawła Piskorskiego. 
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2002 r. – ZSE zmienia nazwę na ZSEiL 

 

 

 

1997 r.  –  

przy Zespole Szkół Elektronicznych utworzono  

CVI Liceum Ogólnokształcące 
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egzamin zawodowy w starej formule – obrona prac dyplomowych 

 

egzamin maturalny w starej formule – matematyka 

  

Dyrektor Wiesław Zięcina gratuluje absolwentom. 
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pracownia elektroniczna                                 Dzień  Sportu 

                               
nr 135 – zajęcia prowadzi p. Danuta Nasalska        p. dyrektor Wiesław Zięcia gratuluje najlepszy sportowcom             

 

szkolne kino „Elektronik” 

 

Kino stanowiło element składowy naszej szkoły od 1964 r. (tj. od zatwierdzenia projektu 

budowy kompleksu szkolnego) do września 2001 r. Tu odbywały się wszystkie rozpoczęcia       

i zakończenia roku szk. Po remoncie nie wróciło do szkoły, lecz stało się częścią 

Mazowieckiego Centrum Kultury Medialnej. 
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 2006 r. – XXXV – lecie ZSEiL 

           

Szkolna gazetka „Plus & Minus” stanowiła kontynuację „Życia Zespołu” (zmiana tytułu –             

1 marca 1997 r.) , którego pierwszy numer ukazał się 1 marca 1973 r. na Święto Szkoły.                                 

Od 2011 r. gazetka ukazuje się pod tytułem: „ The Zajączek Times”.                                           

Wydawana jest także w wersji elektronicznej.  

 

 

wpis do Księgi Honorowej 
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wycieczki nauczycielskie 

Białowieża – 1992 r. 

 

Cieszyn – 1994 r. 
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OWOCNE WEJŚCIE                    

w 21. wiek 

 

Halina Szczur (2006 - 2019) 
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Ogólnopolski Konkurs – Elektryzująca Pasja                                                  
opiekun – p. Danuta Nasalska 

                    II miejsce –  2005 r.                                                       I miejsce –  2006 r.  

      

                     Jarosław Waryszewski:                                                        Michał Chełstowski:                                                              

urządzenie dydaktyczno-pomiarowe                                                            quadrocopter 

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej                 
opiekun – p. Danuta Nasalska 

                    2008 r.                                                                                    2009 r.  

                       

Zbigniew Patelski – laureat                                                  Mariusz Ciszkowski – laureat                                    

Kacper Tymiński – finalista                                                  Marcin Szymański – finalista 
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Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej                   
opiekun – p. Danuta Nasalska 

                                      2018 r.                                                                                       2020 r.       

             

                       Bartosz Niemiec – finalista              Bartosz Niemiec i Damian Wiśniewski – finaliści 

Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości                                         

opiekun – p. Danuta Nasalska 

           2013 r.  –  innowacje techniczne                                 2014 r.  – wynalazczość 

                      
   Michał Chełstowski i  Igor Leniec-Lincow – finaliści                            Łukasz Królik– finalista                                       

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości – 2013 r.                                                                     
opiekun – p. Danuta Nasalska                                                                                                      

                                            Kamil Komnacki - finalista       
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Przemawia dyrektor ZSEiL –  p. Halina Szczur 

 

Międzyszkolny konkurs recytatorski dla uczniów warszawskich techników 

 

                     pomysłodawczyni i  koordynatorka nowej formuły – p. Urszula Murawska 

Tradycja szkolnego konkursu recytatorskiego sięga lat 70.                                                                       

Od  2010 r. konkurs ma  charakter międzyszkolny.                                                                    
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Podpisanie umowy o współpracy z WAT – 2010 r. 

 

podnoszenie kwalifikacji     

 współpraca z pracodawcami      

Jesteśmy szkołą wspierającą uczniów:                                                                                                                 

            

i przyszłych nauczycieli – opiekę mentorską sprawowały:                               2010 r.                                                                                

p. Agnieszka Ouarghi i p. Marzena Suska                                    koordynator: p. Olga Urbańska 
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Targi edukacyjne szkół ponadpodstawowych 

Zawsze jesteśmy na bieżąco z nowinkami technologicznymi. Regularnie uczestniczmy                

w targach i wystawach zawodowych oraz wycieczkach do zakładów pracy. 

 

Lublin: Targi energetyczne – 2018 r. 

 

nasze grono 

 

2017 r. 
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Katastrofa smoleńska – 10 IV 2010 r. 

 

  

 

 

2013 r.  

Honorowy gość: córka gen. Wł. Andersa –  p. Anna Maria Anders 

      

organizator spotkania: p. Maria Januszewska   
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Dzień Edukacji Narodowej 

  

Spotkania z emerytowanymi nauczycielami ZSEiL stanowią wieloletnią tradycję                          

naszej szkoły. 

 

50 lat tradycji  honorowego krwiodawstwa  

 

 

            koordynator – p. Joanna Bajuk 
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stałe inicjatywy szkolne 

współpraca  z żoliborską czytelnią „Pod Sowami” 

 

                                                                koordynator – p. Gabriela Elas 

                 „Entropia słowa”                                   „Marsz Czystego Powietrza”          

              

organizatorzy: nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących 

„Góra Grosza”                                               „Mediacje szkolne” 

  

organizator: samorząd szkolny 
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stałe inicjatywy szkolne 

Dzień Europejski                                                                                                                     

        

                                           2014 r.                                                                                   2018 r. 

Jesteśmy szkołą bez przemocy i przyjaciółmi wolontariatu: 

         

                       zbiórka żywności  2019       roznoszenie paczek ubogim mieszkańcom Żoliborza 

 

                            3520 kg ☺                                             we współpracy z Caritas i siostrą Adrianą 
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     Dni Technika 

       

                     goście z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie 

 

Dni Technika  są organizowane od  2010 r.  W tym czasie odbywają się spotkania                               

z pracodawcami i  przedstawicielami wyższych uczelni technicznych. Młodzież prezentuje 

własne innowacyjne pomysły oraz  uczestniczy w licznych wykładach, pokazach                              

i konkursach.   Nagrody funduje Rada Rodziców.  
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Święto Szkoły  

obchodzimy od 1972 r. ☺ 

Turniej tenisa stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły – od 1996 r.  

   2007 r. 

finał  turnieju szachowego – od 2004 r.                      rozgrywki logiczne 

      
pomysłodawczyni i pierwsza organizatorka – p. Marzena Suska                          od  2019 r.                                                                

od 2. edycji organizację turnieju przejął p. Grzegorz Bogdalin                                                                                                                                  

ogólnoszkolne dyktando – od 2003 r.  

 

pomysłodawczyni i pierwsza organizatorka – p. Marzena Suska; ok. 5. edycji dołączyła p. A. Ryba 
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 lekcje inne niż zwykle 

             lekcja historii                                                                   lekcja muzealna 

  

 

  w odwiedzinach u Juliusza Słowackiego                     formiernia królewska w Łazienkach                                                                       

    

               Krzemieniec / Ukraina  

 

                          śladami „Lalki”                                            Muzeum Katyńskie 
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lekcje inne niż zwykle                                                                            

                           

               Muzeum Komputerów i Gier                              w Sejmie 

            

 

                                    na rowerach                                          Muzeum Techniki 

   

 

                 biała szkoła                                                                zielona szkoła 
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                    Warszawska Olimpiada Młodzieży – 2012 r.  

II miejsce  

                                                                             
prowadzący: p. Bartłomiej Pawłowski 

 

Dzień Sportu  

                                                                                            
siatkówka – 2011 r.                                                                przeciąganie liny – 2014 r. 

 

ergometry – 2018 r. 

 

Każdego roku 1 czerwca organizowane są zawody sportowe w różnych dyscyplinach. 
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Kształcimy w zawodach poszukiwanych na rynku pracy: 

technik programista – od 1 IX 2020 r. 

technik informatyk – od 1991 r.  

technik urządzeń dźwigowych – od 1 IX 2015 r.   

technik elektryk – od 1 IX 2007 r. 

technik elektronik – od 1971 r. 

technik teleinformatyk – od 1 IX 2008 r. 
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promocja szkoły 

   

Dni Żoliborza – 2007 r. 

 

Dni otwarte w szkole – 2018 r. 
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Realizujemy projekty unijne:  

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych  

koordynator – p. Marek Sobiech 

 

 

Zajęcia z nowoczesnego montażu pakietów elektronicznych                                                                     

z elementami języka angielskiego technicznego – 2013/2014 

koordynator – p. Marek Sobiech 
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40-lecie ZSEiL – 2011 r.  
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13 X 2013 r. – Nadanie Technikum Elektronicznemu nr 3                                      

imienia Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” 
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Sławomir Pocztarski  ps. „Bóbr”                                                Bogusław Kamola ps. „Hipek” 
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Żołnierze Armii Krajowej „Żywiciel” – 2014 r. 

Powstanie Warszawskie w relacjach żołnierzy AK „Żywiciel” – 2014-2015 

 

 

 

    

Projekt realizowany w ramach programu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne                                           

w latach 2014-2015. 

koordynatorzy projektu: p. Maria Januszewska i p. Stanisław Kwaśnik 
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Zawsze czcimy pamięć naszego Patrona 

 

po ślubowaniu – uczniowie klas pierwszych przy pomniku „Żywiciela” 

 

 

kwatera „Żywiciela” na Powązkach Wojskowych 
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Projekt edukacyjny: Katyń. Prawda i Pamięć 

koordynatorki: p. Maria Januszewska i p. Anna Gwiazdonik 

                                                                                                            realizowany od 2003 r.  

 

Nagrodą dla zwycięzców były wyjazdy do Katynia i Bykowni.  

 

Zawsze … 

17 IX  

 

uczestniczymy w uroczystościach organizowanych pod pomnikiem                                                               

Poległym i Pomordowanym na Wschodzie 
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Projekty unijne 

Comenius:  Geometry in everyday life – 2012-2014 

szkolny koordynator projektu – p. wicedyr. Anna Sułek 

 partnerzy projektu:  

Łotwa, Polska, Bułgaria, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Rumunia 

 

 

 

 

Litwa 2013 r. 
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Europejski Fundusz Społeczny: Nauką i pracą ludzie się bogacą – 2014 r.     

szkolni koordynatorzy projektu:                                                                                                                             

p. wicedyr. Agnieszka Chłopczyńska, p. Olga Urbańska i p. Marek Sobiech 

 

                           

Irlandia  – 2014 r. 

Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej                                               

szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży – 2016 r. i 2018 r.                                                 

 szkolni koordynatorzy projektu:                                                                                                                             

p. wicedyr. Agnieszka Chłopczyńska, p. Olga Urbańska i p. Marek Sobiech 

 

Berlin / Niemcy 
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Erasmus+: Unia Europejska drogą do osiągnięcia sukcesu młodzieży 

kształcącej się w zawodach informatycznych oraz elektryczno-elektronicznych  

– 2015 r. i  2016 r. 

Erasmus+: Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej                        

szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży – 2017 r. 

                                                      firma partnerska: EuroMind                                                                                                                                                      
szkolni koordynatorzy projektu:                                                                                                                             

p. wicedyr. Agnieszka Chłopczyńska, p. Olga Urbańska i p. Marek Sobiech 

                              
Ubeda/Hiszpania – nad basenem w rezydencji 

Erasmus+ : MULTIKEY – 2014-2016                                                                                    

szkolny koordynator projektu – p. wicedyr. Anna Sułek                                                             
partnerzy projektu: Chorwacja, Polska, Łotwa,  Hiszpania,  Włochy 
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Erasmus+ : Sports formula – 2016-2018 

szkolny koordynator projektu – p. wicedyr. Anna Sułek 

 

partnerzy projektu: Łotwa,  Polska, Chorwacja, Francja,  Włochy 

 

Erasmus+ : New Paths in Math – 2017-2019                                                                   

szkolny koordynator projektu – p. wicedyr. Anna Sułek 

partnerzy projektu: Polska, Bułgaria, Cypr, Portugalia, Włochy 

                     
Cypr 2019 

                                      
Toruń 2019                                                                     ZSEiL      
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Uroczyste obchody 100-lecia Niepodległości (2017-2018)  

odśpiewanie  hymnu przez całą społeczność szkolną 

 

9 listopada 2018 r. godz. 11.11 

inscenizacja „Wesela” S. Wyspiańskiego  

 

scenariusz i reżyseria: p. Agnieszka Ouarghi i p. Marzena Suska                                                       

dekoracja stołu i gadżety: p. Iwona Godlewska-Binio;                                                                                                                                      
weselnicy: społeczność zajączkowa i goście z międzynarodowego programu Erasmus+                                         

5.12.2017 r.                                                                                                                                                   
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                 akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości                                          

 

 

scenariusz i reżyseria: p. Marta Regucka i p. Anna Ulkowska-Skiepko                                      
9.11.2018 r.                                            

 

p. Magdalena Grodzicka - współorganizatorka akademii i uczniowie biorący w niej udział            

inscenizacja „Przedwiośnia” S. Żeromskiego  
5 

5                 

 

scenariusz i reżyseria: p. Agnieszka Ouarghi i p. Marzena Suska                                                     
5.12.2018 r.   
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Międzyszkolny konkurs recytatorski:  Wolności oddać nie umiem 

 

organizacja i prowadzenie: p. Urszula Murawska         19.11.2018 r.  

koncert w klubie szkolnym                    gazetka jubileuszowa 

       

                                                   redakcja: p. Marta Regucka i p. Anna Ulkowska-Skiepko  

 

zagraniczni goście w czasie obchodów 100-lecia Niepodległości  
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                                      grono                                                                      panie sprzątaczki        

 „Tam się człowiek napije, nadysze ojczyzny…” –                                    
multimedialny quiz poświęcony znajomości treści epopei A. Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”  

                        

organizacja: p. Wioletta Malan i p. Marzena Suska                                         9.11.2018 r.                                                          

jury: p. Agnieszka Ouarghi 

Poloneza czas zacząć… 

    choreografia: p. Irmina Banaszek                                                                                                              
tańczą: uczniowie, nauczycielki i dyrekcja szkoły – 9.11.2018 r.                                                                                                                            

w pierwszym rzędzie od lewej: p. wicedyr. Wioletta Malan i p. dyr. Halina Szczur  

Jubileuszowy album: Tak świętowaliśmy niepodległość  opracowała p. Marta Regucka – XI 2019 r.  
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Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne  

Produkcja PCB maszyną CNC - innowacyjny program edukacyjny                                    

dla pasjonatów elektroników – 2018 r. 

 

koordynator – p. Mateusz Kozłowski 

 

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne  

Zielona energia – budowa napędów w pojazdach elektrycznych                                   

na przykładzie roweru – 2019 r. 

 

koordynatorzy:  p. Paweł Słomkowski, p. Piotr Gołdak 
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Uczniowie Zajączka mogą prezentować swoje pasje                                             

i rozwijać zainteresowania  

Mam talent – od 2012 r.                                                                        
koordynator – p. Beata Domańska 

    

2013 r.  - wystawa prac Artura Śmietańskiego 

Passion Fashion  – od 2012 r.  

koordynator – p. Beata Domańska 

    

2014 r. – spotkanie z sokolnikiem Mateuszem Dragonem 

Beksiński w naszej szkole – od 2015 r.                                                        
organizacja – p. Beata Domańska i p. Marzena Suska 
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XVIII Wojewódzki Konkurs Ortograficzny – 2018 r.                                             

Ortografia na medal                                                                                            
opiekun – p. Marzena Suska 

Kamil Kochański – finalista          Michał Siatkowski – laureat 

 

 etap dzielnicowy: Kamil Kochański – II miejsce       Michał Siatkowski - I miejsce  

 

 Projekty edukacyjne: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży  

Prototyp internetowego serwisu rekrutacyjnego                                                

dla osób niepełnosprawnych: Pracabezgranic.pl – 2019 r. 

koordynator – p. Katarzyna Rytelewska 

 

twórcy – Radosław Relidzyński, Jakub Smolaga, Konrad Harmasz i Mikołaj Olczak                                                                                   
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Erasmus+ : Mathbuster – 2018-2020                                                                   

szkolny koordynator projektu – p. Dariusz Rudzki 

partnerzy projektu: Polska, Chorwacja, Włochy, Francja, Łotwa 

 

 

Łotwa 2018 r. 

 

 

ZSEiL – 2019 r. 
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Erasmus+: Mobilność europejska pierwszym krokiem w rozwoju zawodowym 

młodych techników – 2019 r.     

                                                      firma partnerska: EuroMind                                                                                                                                                      
szkolni koordynatorzy projektu:                                                                                                                             

p. wicedyr. Agnieszka Chłopczyńska, p. Olga Urbańska i p. Marek Sobiech 

                            
Sewilla 

                           
Alhambra – Grenada 

                            

                           Gibraltar                                                                                          Italica 
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Sewilla – zajęcia praktyczne na najwyższym poziomie! 

 

Uczniowie zajmowali się konstrukcją dronów: od etapu planowania po wykonanie.  

                             

Praktyki odbywały się w partnerskiej firmie Dronetools. 
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wycieczki nauczycielskie 

Malbork – 2014 r. 

 

 

ogólnopolski strajk nauczycieli 

 

kwiecień – wrzesień 2019 r.   
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Jesteśmy złotą szkołą! 

 

 

 

Od 2016 r. nasze technikum zajmuje znaczące miejsca                                                     

w Ogólnopolskim Rankingu Techników organizowanym                                               

przez Fundację PERSPEKTYWY. 

Technika są oceniane za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły               

w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury 

z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego.                             

Do sporządzenia rankingu wykorzystuje się dane ze źródeł zewnętrznych 

wobec ocenianych szkół. Źródłem danych są protokoły komitetów głównych 

olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami 

matur i egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej (SIO). 
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Wioletta Malan 

 

2019 - 2021 – p.o. dyrektora 

od IX 2021 - dyrektor 

 



73 

 

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 

 

Przemawia p. Wioletta Malan – pełniąca obowiązki dyrektora ZSEiL .  

ślubowanie klas pierwszych 

   

2020 r. 

                                     Warszawska Olimpiada Młodzieży                                                                                            
2020 r. – koszykówka: I miejsce                                         2019 r. – koszykówka: II miejsce 

    

           prowadzący – p. Mateusz Jamroz                                 prowadzący – p. Mateusz Jamroz  
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Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 

Podróż pamięci  2018 – 2019 

 

                                   Treblinka                                                        Palmiry 

     

  koordynator: p. Marzena Suska                                                p. Maria Januszewska  

 

Miasto pamięci 2019  

 

                  koordynator: p. Maria Januszewska 
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The Zajączek Discussion Club – od 2012 r. 

koordynator: p. Beata Domańska                                   szkolny zespół muzyczny                          

                                                                                             
2020 r. – otwarcie wystawy o rtm. Witoldzie Pileckim                                zagrał  dla WOŚP – 2020 r. 

 Warto zauważyć, że społeczność zajączkowa od lat 90. wspiera WOŚP.  „Za udział w 3. finale                    

w 1995 r. Jerzy Owsiak wyraził nam podziękowanie i przesłał swoje przyjacielskie ‘siema’.” –

możemy przeczytać w monografii szkoły z 1996 r., s. 249.               

      

Jasełka – 2019 r. 

 

organizacja: p. Marta Regucka i p. Irmina Kołak 

W ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym na przedstawieniu gościliśmy członków 

Klubu Seniora z s. Adrianą oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy               

przy ul. Rydygiera 3. 
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Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne  

Od Forbota do Robota  – od 2018 r.                                                                                                    
koordynator: p. Józef Rychlik  

 

Młodzi konstruktorzy piszą programy, uruchamiają układy elektroniczne                                                 
i konstruują roboty-zabawki. 

 

Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne 

Minielektrownia słoneczna 2020 

 

     

     koordynatorzy: p. Piotr Gołdak                             p. Paweł Słomkowski 
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Schrack Technik Polska w Zajączku 

2020 r. - współpracująca od kilku lat ze szkołą firma Schrack Technik objęła patronatem 

klasy w zawodzie technik elektryk; co roku najlepszy uczeń w tym zawodzie otrzyma 

nagrodę ufundowaną przez firmę patronacką☺ 

 

Media transmisyjne  –  szkolenie kadry w Shrack Technik Polska  

Podpisanie umowy z RCI 

W styczniu 2021 r. do grona współpracujących z ZSEiL instytucji dołączyło Regionalne 

Centrum Informatyki. Umowę o współpracy podpisali: w imieniu szkoły – p. Wioletta 

Malan p.o. dyrektora, a  w imieniu RCI Warszawa – komendant płk Marek Jurecki.  

 

Regionalne Centrum Informatyki zajmuje się m.in. łącznością, technologiami IT                                     

oraz kryptologią i cyberbezpieczeństwem. Współpraca z RCI Warszawa pozwoli                         

zarówno podnieść poziom wiedzy technicznej uczniów w naszej szkole, jak i pokazać 

ścieżkę kariery w Siłach Zbrojnych RP. 

Jesteśmy złotą szkołą 2021!         
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Kalendarium 

1964 r. – zatwierdzenie złożonego przez dyrektora TZN mgr. inż. Zygmunta Grzesiczaka  

                 projektu koncepcyjnego dotyczącego utworzenia szkoły   

               – wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zespołu Szkół Elektronicznych 

1965 r. – rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Elektronicznych 

1971 r. – 4 stycznia: rozpoczęcie nauki w budynku ZSE 

              – 1 marca: utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą:  

                                    Zespół Szkół Elektronicznych w Warszawie 

             – 1 marca: dyrektorem ZSE zostaje mgr inż. Stanisław Grefkowicz 

1972 r.  –  28 lutego: nadanie ZSE imienia Polskiej Partii Robotniczej 

1973 r.  – 1 marca: ufundowanie ZSE sztandaru przez Zarząd Główny Związku Zawodowego  

                                   Metalowców 

1979 r. – 1 września: utworzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 22 

1982 r. – 1 września: utworzenie Technikum Elektroniczno-Mechanicznego 3-let. po ZSZ 

1984 r. – 28 grudnia: podpisanie umowy o współpracy Warsztatów Szkolnych                                      

                                     z Fabryką Mierników i Komputerów „ERA” 

1989 r. – 12 grudnia: podjęcie decyzji przez Radę Pedagogiczną o rezygnacji                            

                                       z używania imienia PPR 

1991 r.  – 1 września: dyrektorem ZSE zostaje mgr inż. Wiesław Zięcina 

1994 r. – podpisanie przyjacielskiej współpracy z Fife College of Technology w Kirkcaldy                  

                 k. Edynburga w Szkocji 

1996 r. – z okazji obchodów XXV-lecia istnienia Szkoła otrzymuje nowy sztandar 

1997 r. –  1 września: utworzenie przy Zespole Szkół Elektronicznych CVI LO 

2001 r. – obchody jubileuszu XXX-lecia Szkoły  

2002 r. – Zespół Szkół Elektronicznych w Warszawie zmienia nazwę                                                    

                  na Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, ul. gen. J. Zajączka 7 

2006 r. – dyrektorem ZSEiL zostaje mgr Halina Szczur 

2011 r. – obchody jubileuszu 40-lecia Szkoły 

2013 r. – 13 października: wchodzące w skład ZSEiL Technikum Elektroniczne nr 3  

                      otrzymuje imię Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” oraz sztandar                                  

2019 r. – 1 września: p.o. dyrektora ZSEiL zostaje mgr Wioletta Malan 

2021 r. – 1 września: dyrektorem ZSEiL  zostaje mgr Wioletta Malan 
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O szkole opowiadali: 

 

 

 

Paweł Słomkowski 

Wioletta Malan 

Anna Sułek 

Marek Sobiech 

Piotr Gołdak 

Mateusz Wiesiołek 

Urszula Hejduk 

Urszula Murawska   Katarzyna Michalczyk                                

MMichalsczyk 

Roman Pikulski Barbara Mierzecka Katarzyna Rytelewska 

Stanisław Kwaśnik 

Włodzimierz Barański 

Rajmund Kudelski 
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O szkole opowiadali: 

 

 

 

Marzanna Górska Adam Gałach Gabriela Elas 

Anna Gantner                        

Agnieszka Ouarghi Agnieszka Chłopczyńska Marek Januszewski 

Anna Ulkowska-Skiepko Ewa Krajewska Iwona Godlewska-Binio 

Marzena Suska Maria Januszewska 

Jakub Będowski 

Joanna Pliszka 

Kacper Ufel 

Jacek Grabowski 

Kamil Koloński 
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Stopka redakcyjna:  

Album 50 lat Zajączka w Warszawie: 1971-2021  powstał z okazji Jubileuszu Szkoły. 

Opracowanie i skład: p. Marzena Suska, p. Maria Januszewska  

Okładka i tableau: p. Piotr Gołdak 

Materiały:  

1. Ocalić od zapomnienia 1971-1996. XXV lat, red. Wł. Grzegorczyk, Warszawa 1996  

2. Ocalić od zapomnienia 1971-2001. XXX lat. Suplement, red. Wł. Grzegorczyk, Warszawa 2001  

3. prezentacja: Cztery dekady Zajączka, oprac. W. Malan, M. Suska. 2011 

4. materiały i zdjęcia ze strony internetowej szkoły 

5. zdjęcia z kronik szkolnych  

6. zdjęcia wykonane przez p. Magdalenę Grodzicką i p. Romana Pikulskiego 

 

Dodatkiem specjalnym do albumu jest film, w którym zaproszeni goście: dyrekcja, nauczyciele,                   

emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, absolwenci i uczniowie opowiadają o Zajączku. 

Twórca filmu: Kacper Ufel z kl. 2 IT                                                                                                                           

Opieka merytoryczna: p.  Joanna Pliszka 

W filmie wykorzystane zostało nagranie zrealizowane przez uczniów kl. 4B: Jakuba Będowskiego, 

Mateusza Wiesiołka i Kamila Kolońskiego  pod kierunkiem p. Adama Gałacha. 

 

Podziękowania: 

Dziękujemy wszystkim Państwu za nadesłane materiały i konsultacje, a w szczególności                                    

p. Magdalenie Grodzickiej i p. Ewie Krajewskiej. 

Dziękujemy Radzie Rodziców  ZSEiL za sfinansowanie druku albumu.  

 

Druk: 

Drukarnia cyfrowa Polimax                                                                                                                                                   

ul. Nowoursynowska 161 L, Warszawa   

 

Damian Pasternak, kl. 4D – zwycięzca szkolnego konkursu na jubileuszowe logo z okazji 50-lecia: 
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