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WSTĘP

1 marca 1996 r. mija 25 lat od powstania Zespołu Szkół Elektronicznych 
w Warszawie przy ul. Gen. Zajączka 7 w wyniku połączenia dwóch szkół: 
Technicznych Zakładów Naukowych z ulicy Długiej 44/50 i Technikum 
Mechaniczno-Elektrycznego nr 2 z ulicy Śniadeckich 17.

Srebrny jubileusz szkoły skłonił Dyrekcję i Radę Pedagogiczną do spo
rządzenia bilansu pracy dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej oraz 
określenia miejsca ZSE na mapie szkolnictwa Warszawy. Ci, którzy pra
cują nieprzerwanie w „Zajączku”, mówią, że nie tak dawno uczestniczyli 
w uroczystym otwarciu tej największej w Warszawie szkoły, a już będą 
świętować jej dwudziestopięciolecie!

Mijają lata, „szybuje czas bez wytchnienia”, zacierają się w pamięci co
dzienne wydarzenia szkolne, odchodzą ze szkoły nauczyciele i uczniowie 
tworzący jej dorobek. By nie został on zapomniany, postanowiliśmy dać 
mu wyraz w tej pracy i w ten sposób podsumować 25-letni trud pedago
gów, wychowawców, pracowników administracji i obsługi, absolwenów, 
uczniów i licznych sojuszników szkoły - rodziców uczących się, instytucji, 
organizacji i zakładów pracy.

Przez całe ćwierćwiecze Zespół Szkół Elektronicznych był szkołą znaną 
w Warszawie (i nie tylko), cieszącą się dobrą opinią, chętnie wybieraną 
przez młodzież i dorosłych w celu kształcenia się w atrakcyjnych zawo
dach i specjalnościach elektronicznych. Nauka w „Zajączku” bywała po
wodem do dumy i atutem w podejmowaniu pracy zawodowej przez ab
solwentów. Tę pochlebną ocenę szkoła zawdzięcza dobrej organizacji 
zajęć, ofiarnej pracy nauczycieli i otwartym umysłom młodzieży. Model 
edukacji funkcjonujący w Zespole Szkół Elektronicznych był zawsze po
szukujący i otwarty. Oznacza to szeroko pojętą innowacyjność w proce
sie dydaktyczno-wychowawczym, eliminowanie schematów, rutyny i ma
łej stabilizacji.

Chlubą szkoły i wizytówką kształtującą jej autorytet są wspólne sukce
sy naukowe, sportowe i wychowawcze uczniów oraz nauczycieli, zdobyte 
przez uczestników olimpiad, konkursów, zawodów, imprez itp.

Wprawdzie nadrzędnym celem i zadaniem ZSE jest kształcenie zawo
dowe, jednak za równie ważne szkoła uznawała wyposażenie absolwen
tów w szeroko rozumianą wiedzę o życiu, kulturze i sztuce. Stąd ogromna 
rola pracy organizacji młodzieżowych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, 
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Wstęp

imprez wszelkiego rodzaju. Można powiedzieć, że szkoła wypracowała 
własny mikrosystem dydaktyczno-wychowawczy, który sprawdził się i przy
niósł wymierne korzyści wychowankom i społeczeństwu.

Doceniły to władze Warszawy, wyróżniając i nagradzając Zespół Szkół 
Elektronicznych 15 stycznia 1988 r. Złotą Odznaką Honorową za Zasługi 
dla Warszawy, czyli popularną Złotą Syrenką. Jest to nagroda prestiżowa, 
przyznawana za wybitne osiągnięcia zazwyczaj zasłużonym osobom, rza
dziej instytucjom.

Bogaty dorobek 25 lat pracy szkoły zasługuje, by go ocalić od zapo
mnienia. Tego zadania podjęli się autorzy monografii: mgr Romualda Be- 
reżecka, mgr Władysław Grzegorczyk, którego upór i ogromny wkład pra
cy doprowadził do powstania w tak krótkim czasie i w takim kształcie 
niniejszej monografii, mgr Urszula Kostrzewska, mgr Emilia Madej, 
mgr Grażyna Spychalska i mgr Hanna Wardęcka przy życzliwej pomocy 
Dyrekcji, Koleżanek i Kolegów pracujących obecnie i w przeszłości w ZSE, 
mgr Grażyny Lipskiej, która wraz z uczniami przygotowała komputerową 
wersję pracy oddawanej do druku oraz mgr Mieczysława Filara, który wy
konał wiele zamieszczonych w monografii zdjęć, a także Pana Jana Kwiat
kowskiego z ul. Nowiniarskiej 12 i naszych absolwentów, którzy nadesłali 
swoje wspomnienia.

Ta książka oraz nowy sztandar szkolny to główne formy uczczenia sre
brnego jubileuszu, którego organizację Rada Pedagogiczna powierzyła 
Komitetowi w składzie: mgr Władysław Grzegorczyk (przewodniczący), 
Halina Grabarkiewicz, mgr inż. Stanisław Grefkowicz, mgr Urszula Górnic- 
ka-Grot, mgr inż. Zygmunt Grzesiczak, mgr Urszula Hejduk, mgr Maria 
Korzep, mgr Emilia Madej, mgr inż. Aleksy Markiewicz, mgr Alicja Micha
lik, mgr Jan Ratajczyk, mgr inż. Halina Szereszewska, mgr Ryszard Wój
cicki i mgr Waldemar Zakrzewski.



I. GENEZA ZESPOŁU SZKÓŁ 
ELEKTRONICZNYCH

4 stycznia 1971 roku, po feriach świątecznych, uczniowie szkół zawodo
wych z ulicy Długiej i ulicy Śniadeckich po raz pierwszy przybyli na zaję
cia w nowym budynku przy ulicy Generała Zajączka 7 na Żoliborzu. Było 
to miejsce historyczne. Podczas Powstania Warszawskiego na tym tere
nie zginęło kilkudziesięciu żołnierzy Armii Krajowej, a w czasie walk o War
szawę w roku 1945 poległo kilkudziesięciu żołnierzy polskich i radziec
kich. Ten fakt zaważył zdecydowanie przy ustalaniu lokalizacji Szkoły. 
Oddawane do użytku budynki szkolne prezentowały się imponująco. Mno
gość pracowni, sal przedmiotowych, obszerne pomieszczenia stołówki, 
klubu, przestronne halle zapowiadały na przyszłość dobre warunki pracy.

Jak powstała szkoła?
Myśl budowy nowego gmachu szkolnego zrodziła się dość wcześnie. 
Już w roku 1962 zostały przyjęte założenia przez dyrektora Technicz
nych Zakładów Naukowych, mgra inż. Zygmunta Grzesiczaka (przy po
mocy naczelnika MO, inż. Bałamuckiego i kierownika w Zakładach Ursus, 
ob. Czybirowa). Lokalizację ustalono w lipcu 1963 r. i już 18 lipca w tym 
samym roku zamknięto projekt koncepcyjny. Projekt wstępny został za
twierdzony 12 lutego 1964 roku. Dynamika działań pozwoliła na wmuro
wanie kamienia węgielnego jeszcze w tym samym, 1964 r. Pisała o tej 
uroczystości cała warszawska prasa. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, 
po wymienieniu wszystkich ówczesnych znakomitości życia państwowe
go, władz miasta i dzielnicy Żoliborz, akt erekcyjny stwierdzał: „Realizu
jąc apel Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu rozpoczęto 
na Żoliborzu budowę trzynastej szkoły z funduszów społecznych, dając 
tym samym wyraz przeświadczeniu, że nowo wybudowana szkoła bę
dzie trwałym pomnikiem czynu obywatelskiego i wkładem społeczeń
stwa Żoliborza w powszechność i rozwój socjalistycznej oświaty. W jej 
murach młode pokolenie będzie zdobywało wiedzę i wychowywane bę
dzie w duchu przyjaźni i braterstwa między narodami na świadomych 
obywateli Polski Ludowej. Młodzieży - przyszłym gospodarzom - ten 
gmach szkolny opiece polecamy”.

Po uroczystościach wmurowania kamienia węgielnego rozpoczęła się 
budowa i napotykała na najróżnorodniejsze trudności. Dzięki jednak wy
trwałości i uporowi dyrektora Zygmunta Grzesiczaka i jego współpracow-
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Geneza Zespołu Szkół Elektronicznych

Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę Zespołu Szkół Elektronicznych 
przy ul. Gen. Zajączka, marzec 1964 r.

ników w 1965 roku wykonawca „Huta Warszawa” rozpoczyna budowę. 
Termin jej ukończenia planowano początkowo na rok 1968. Nowy obiekt 
miał być ogromnym, najnowocześniejszym, według ówczesnych założeń,
kompleksem szkolnym. Ilustrują to następujące liczby:

kubatura ogólna 79 357 m3
kubatura budynku szkolnego 51 920 m3
kubatura warsztatów 11 509 m3
powierzchnia terenu szkolnego 2,7 ha
długość szkoły 173 m
szerokość korytarza 2,4 m
szerokość schodów 1,2 m
ilość izb 330

Czas pokonywania trudności związanych z budową wspomina najbar
dziej w nią wówczas zaangażowany mgr inż. Zygmunt Grzesiczak, dyrek
tor Technicznych Zakładów Naukowych.

„TZN stale rozszerzały swoją działalność i aby sprostać zadaniom, ja
kie przemysł stawiał przed nimi, należało mieć większy budynek. W związku 
z tym poczyniono odpowiednie starania. Minister Waniołka polecił mi za
poznać się ze szkolnictwem za granicą i w Polsce. Poznałem szkolnictwo
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Geneza Zespołu Szkół Elektronicznych

zawodowe w NRD, NRF, Czechosłowacji, na Węgrzech i w ZSRR oraz tego 
typu szkoły w Katowicach, Wrocławiu, Krakowie. Na tej podstawie opra
cowałem założenia do budowy oraz technologię nauczania, która polega
ła na tym, że:

1. Przedmioty ogólnokształcące i pomocnicze oraz podstawowe zawo
dowe (mechanika, elektrotechnika, elektronika) byłyby wykładane jedno
cześnie dla kilku klas, które następnie dzielone na grupy 20-osobowe odby
wałyby seminaria w salach seminaryjnych małych (dzisiaj zlikwidowanych);

2. Wszystkie przedmioty zawodowe powinny być odbywane w pracow
niach, umożliwiających ćwiczenia;

3. Sale lekcyjne byłyby przypisane do poszczególnych klas, na przykład 
w sali nr... odbywają się wszystkie lekcje (z wyjątkiem pracowni) klas pierw
szych, a w sali nr... wszystkie lekcje klas drugich itd. W salach tych znajdo
wałyby się w ścianach szafy na pomoce dydaktyczne do poszczególnych 
przedmiotów. Założenia te zostały zatwierdzone przez Ministerstwo Oświa
ty i Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego oraz Zjednoczenie Przemysłu Elek
tronicznego. Po zatwierdzeniu założeń i uzyskaniu lokalizacji okazało się, 
że MPC nie ma pieniędzy na budowę szkoły. Zacząłem szukać potrzeb
nych środków. Dowiedziałem się, że z Funduszu Budowy 1000 Szkół na 
Tysiąclecie zostało 48 milionów. Spowodowałem konferencję Ministerstwa 
Oświaty, Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego, Zjednoczenia Przemysłu Elek
tronicznego, na której sporządzono umowę: 48 milionów będzie przekaza
ne do Kuratorium Okręgu Szkolnego z wyraźnym zastrzeżeniem przezna
czenia ich na budowę TZN. Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego wy
posaży szkołę we wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne i meble. 
Realizacji tej umowy dopilnuje Dyrektor TZN. Kiedy już były założenia i lo
kalizacja, powołałem Komitet Budowy TZN złożony z kilkunastu osób, który 
właściwie nic nie zrobił dla TZN. Zwróciłem się o pomoc do Komitetu Ro
dzicielskiego. Do pracy przy realizacji planów budowy zgłosiły się 3 osoby : 
- p. M. Chański załatwiał wszelkie sprawy w Radzie Narodowej Żoliborza 
i zajmował się zaopatrzeniem w materiały budowlane
- mgr inż. R. Vieweger załatwiał wszelkie sprawy związane z budową gma
chu (był nieoficjalnym inspektorem budowy)
- mgr K. Wawrzewski załatwiał sprawy związane z budową oraz miał wgląd 
w sprawy zaopatrzeniowe (był nieoficjalnym inspektorem księgowości).

Dzięki tym trzem osobom została zbudowana szkoła nosząca dzisiaj 
nazwę Zespołu Szkół Elektronicznych. Przykre jest to, że nikt im nie po
wiedział nawet: „dziękuję”, a była to praca bardzo ciężka, nerwowa i cza
sochłonna.
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Kiedy już stały budynki szkoły, kina, warsztatów, zabrakło pieniędzy na 
budowę pomieszczeń dla zespołu wychowania fizycznego. Zwróciłem się 
do przewodniczącego GKKF, mgra W. Reczka i wyprosiłem ok. 40 milio
nów z pieniędzy TOTOLOTKA na budowę sal gimnastycznych i basenu. 
Pieniądze te zostały przelane na konto KOS z wyraźnym przeznaczeniem 
na budowę ośrodka sportowego w szkole. Została spisana umowa po
między KOS, GKKF i dyrektorem TZN, na mocy której po oddaniu do użytku 
obiektu sportowego będą mogły korzystać z niego instytucje sportowe 
Żoliborza w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Przy organizowaniu pra
cowni i sal należy odnotować ogromny wkład pracy wielu kolegów i kole
żanek. Panie Zofia Dorosz, główna księgowa i intendent, Stefania Pasut, 
realizowały zamówienia składane przez nauczycieli. Wyposażenie pracowni
projektowali:

języka polskiego
matematyki
historii
języka obcego
fizyki

chemii 
mechanicznej 
elektrotechnicznej

elektroniki
automatyki 
mikrofalowej 
wychowania fizycznego 
bhp
wychowania obronnego 
gabinetu lekarskiego 
gabinetu dentystycznego 
archiwum
stolarni
biblioteki

wyposażenie warsztatów

mgr Irena Lerska 
mgr Ignacy Olak 
mgr Władysław Gotowiec 
mgr Irena Gródecka 
mgr Barbara Zygmunt 
mgr Jan Ratajczyk 
mgr Wiesława Giże 
mgr inż. Krystyna Galińska 
mgr inż. Stanisław Grefkowicz 
mgr Aleksy Markiewicz 
mgr inż. Stefan Knapek 
mgr inż. Tadeusz Drożdżewski 
mgr inż. Winchowski 
mgr Janina Urbaniak 
mgr Stanisław Dominowski 
kpt. Józef Kącki 
lek. Wanda Seidler
lek. Dorejko
p. Jadwiga Grudzińska
p. Włodzimierz Krzemiński 
p. Halina Grabarkiewicz, 
p. Krzemińska 
mgr Ryszard Wójcicki, 
inż. Wilhelm Ochocki

Wszyscy wymienieni wykonali odpowiedzialną i ciężką pracę.
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Po odebraniu budynków od „budowlańców” w sierpniu 1970 roku otrzy
małem pisemne polecenie od MPC i KOS, abym przyjął szkoły z ul. Śnia
deckich, połączył je z TZN i zorganizował pracę tych szkół jako jednego 
organizmu. Meblowanie szkoły na ul. Gen. Zajączka przeprowadziłem od 
końca listopada do 15 grudnia. Od 20 grudnia młodzież z TZN przenosiła 
pomoce dydaktyczne. Przy tej operacji nic nie zginęło, potłukła się men
zurka i termometr, a pomocy tych było dużo, bo aż za ponad 80 milionów. 
Stawiając ten budynek przy ul. Gen. Zajączka myślałem, że szkoła będzie 
miała imię prof. dra Janusza Groszkowskiego, b. por. POW, b. płk. AK, b. 
prezesa PAN, kawalera krzyża Virtuti Militari za udział w wojnie 1920 r., 
prekursora elektroniki w Polsce. Uzasadniałem to tym, że miejsce, na 
którym szkoła się znajduje, zbroczone jest krwią żołnierską.”

Połączone w jeden organizm szkoły z ul. Długiej i Śniadeckich pismem 
Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 1971 roku 
otrzymały miano Zespołu Szkół Elektronicznych w Warszawie i stanowiły 
największą szkołę zawodową w mieście. Z ul. Długiej w skład Zespołu 
weszły jednostki tworzące wówczas jeden zbiorczy zakład szkolny pod 
wspólną nazwą Techniczne Zakłady Naukowe MPC.

Krótka historia Technicznych Zakładów Naukowych
Pierwsza w tej historii szkoła to Technikum Mechaniczno-Elektryczne MPM 
otwarte przez ministra przemysłu maszynowego, W. Kostuja, w dniu 15 
stycznia 1957 r. Siedzibą szkoły był budynek przy ul. Długiej 44/50, odda
ny na mocy umowy między Komendą MO m. st. Warszawy a Minister
stwem Przemysłu Maszynowego na cele szkolenia funkcjonariuszy Komi
tetu Bezpieczeństwa Publicznego. Początkowo budynek został przejęty 
na dwa lata.

17 stycznia 1957 r. TME rozpoczęło normalną pracę, a już 2 maja 1957 r. 
została otwarta Zasadnicza Szkoła Metalowo-Elektryczna MPC. 1 września 
obie szkoły rozpoczynały naukę pod następującym kierownictwem: dy
rektor szkół - mgr Franciszek Kruk, zastępcy: do spraw Technikum - mgr 
Aleksander Czumiński, do spraw ZSZ - mgr Stanisław Maziarz, do spraw 
administracyjnych - Stanisław Piotrowski i główny księgowy - Franciszek 
Maczubski. W miarę upływu czasu szkoła coraz bardziej się rozrastała. 
Od września 1958 roku otwarta została Trzyletnia Szkoła Mistrzów i szkoła 
zasadnicza dla pracujących. W tym samym roku wprowadzono także kur
sy języków obcych. Od 20 stycznia 1959 r. wszystkie szkoły zostały obję
te wspólną nazwą Techniczne Zakłady Naukowe MPC (zarządzenie Min. 
Oświaty Nr PCI-11/80/58 za zgodą Min. Przem. Ciężkiego).
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Budynek TZN przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie 
(obecnie siedziba Uniwersytetu Warszawskiego)

Pierwsi absolwenci Technikum wyszli wiosną 1959 r., a okres od mo
mentu powstania aż do tego czasu w historii tych szkół był uważany za 
tymczasowy z racji nie ustalonego prawa do budynku, do którego w gru
dniu 1958 r. wprowadził się Przemysłowy Instytut Elektroniki. W porozu
mieniu z Instytutem TZN otrzymały prawo tylko do jednej czwartej użytko
wanej dotychczas powierzchni budynku. To zahamowało dalszy rozwój 
placówki. Rozpoczęły się rozmowy między przedstawicielami Szkół i Ko
mendy MO o zwrot powierzchni zgodnie z umową z roku 1957. W marcu 
1959 r. spór został rozstrzygnięty na korzyść TZN MPC dzięki wysiłkom 
ówczesnego dyrektora TZN, mgra F. Kruka i przychylności wiceministra 
MPC, L. Rubinszteina.

Już od września 1959 r. TZN przejęły Państwową Szkołę Techniczną 
Zakładów im. Kasprzaka, a także otwarto Technikum Ekonomiczne na 
podbudowie 9 klas szkoły ogólnokształcącej. Dyrektorem nowej szkoły 
został mgr inż. Zygmunt Grzesiczak. W roku szkolnym 1959/60 w TZN 
uczyło się 980 słuchaczy, pracowało 134 nauczycieli i 32 osoby obsługi. 
W październiku 1960 roku zginął tragicznie dyrektor Kruk. Był człowiekiem 
o wysokiej kulturze, posiadał łatwość współżycia i współpracy z różnymi 
ludźmi. Opanowany, wymagający wiele od siebie, pracowity, przykładem 
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swoim służył innym ludziom, pobudzał ich do wytężonej pracy. Umiał wal
czyć z uporem o sprawy, które traktował jako ważne. Jego śmierć uznano 
za dużą stratę dla TZN.

Nowym dyrektorem Szkoły został mgr inż. Zygmunt Grzesiczak. Uro
dził się w 1918 r. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. We 

wrześniu 1939 r. brał udział w obronie Warszawy 
oraz w bitwie pod Kałuszynem, a w czasie okupa- 

ji* i cji (1940-1945) był żołnierzem podziemia (m.in.
jnJ Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej). Za dzia

łalność wojskową otrzymał: Odznakę Grunwaldu, 
Medal za Warszawę, Medal Zwycięstwa i Wolności, 
Medal za Udział w Wojnie Obronnej, Krzyż Armii 
Krajowej, Odznakę Pamiątkową „Akcja Burza”.

Pracę w szkolnictwie zawodowym podjął w 1951 r. 
Pełnił funkcję kierownika warsztatów szkolnych, kie- 

H równika wydziału, wicedyrektora i dyrektora Tech
nicznych Zakładów Naukowych na ul. Długiej 44/50, 

a później starszego inspektora, naczelnika wydziału szkół, głównego spe
cjalisty ds. szkolenia, starszego wykładowcy i zastępcy kierownika wydziału 
na Politechnice Warszawskiej.

Jest autorem wielu programów nauczania oraz trzech podręczników: 
„Elementy mechaniczne i mechanizmy w urządzeniach elektrycznych i 
elektronicznych”, „Elementy mechaniczne w elektronice”, „Pracownia po
miarów warsztatowych”.

Z polecenia władz oświatowych zorganizował wiele szkół zawodowych 
(m.in. ZSZ dla FSO, ZSZ dla Fabryki Kabli w Ożarowie, ZSZ dla Fabryki 
Lamp im. Róży Luksemburg w Warszawie) oraz doprowadził do powsta
nia Zespołu Szkół Elektronicznych na ul. Gen. Zajączka 7, zorganizował 
go i przygotował do rozpoczęcia nauki. Choć nie pełnił już w ZSE funkcji 
dyrektora, pracował jako nauczyciel do 1974 r. Wrócił do nas w 1985 r. 
i do dziś uczy zajęć praktycznych w Warsztatach Szkolnych.

Za zasługi w pracy pedagogicznej otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Związku Zawodo
wego Metalowców, Złotą Odznakę ZNP i 17 dyplomów uznania.

W TZN na wicedyrektora (po dyrektorze Grzesiczaku) powołany został 
mgr Janusz Szymański. Nastąpił okres wytężonej i stabilnej pracy wszyst
kich szkół TZN. W 1961 r. rozpoczęło pracę Technikum Zawodowe Za
oczne. Początkowo kierownikiem tej Szkoły był mgr Cieplak, a po rezy
gnacji objął to stanowisko mgr Stanisław Gmachowski. W tym czasie zor
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ganizowano warsztaty szkolne, których kierownikiem został inż. Jerzy Za
błocki, a po roku pracy i rezygnacji jego miejsce zajął inż. Wilhelm Ochoc
ki. Następnym wydarzeniem w życiu szkoły było usamodzielnienie się ZSZ 
z Żerania. Od września 1964 r. w skład Technicznych Zakładów Nauko
wych wchodziły następujące szkoły:

Państwowa Szkoła Techniczna z 341 uczniami;
Technikum Mechaniczno-Elektryczne z 528 uczniami;
Technikum Zawodowe Zaoczne z 539 uczniami;
Kursy języków obcych kształciły 121 uczniów.

W każdym roku szkolnym młodzież zdobywała wiedzę z zakresu wielu 
specjalności. W 1959/60 r. nauka odbywała się aż w dwudziestu specjal
nościach, w następnych latach ich ilość ulegała ograniczeniu aż do 1964/ 
/65 r., w którym pozostały tylko najpopularniejsze, takie jak elektronika, 
automatyka elektroniczna, elektronowe przyrządy pomiarowe, technika 
mikrofal, ekonomika przemysłu, elektrotechnika przemysłowa, obróbka 
skrawaniem. Z tym dorobkiem, przedstawionym oczywiście w dużym 
skrócie, historią i majątkiem Techniczne Zakłady Naukowe na początku 
lat siedemdziesiątych przeniosły się do nowego gmachu przy ul. Gen. 
Zajączka.

Krótka historia szkół z ul. Śniadeckich
Technikum Mechaniczno-Elektryczne Nr 2 powstało w roku 1963 i istniało 
zaledwie osiem lat, ale zdążyło wypracować sobie dobrą lokatę wśród 
warszawskich szkół zawodowych. Absolwenci Szkoły z łatwością dosta
wali się na wyższe uczelnie. Główne źródła tego sukcesu to atrakcyjne 
kierunki nauczania i staranny dobór kadry pedagogicznej. Nowe podów
czas specjalności - maszyny liczące, programowanie, miernictwo elek
tryczne i elektroniczne, maszyny analityczne, pomiary przemysłowe - przy
ciągały zdolną młodzież.

Twórca Szkoły, dyr. inż. Mieczysław Zaliwski, chcąc zapewnić wysoki 
poziom przygotowania zawodowego, zatrudniał jako nauczycieli specja
listów z Głównego Urzędu Statystycznego, Narodowego Banku Polskie
go oraz Politechniki Warszawskiej - placówek, które miały dostęp do no
wości technicznych na świecie. Wśród nich byli: dr inż. Andrzej Cielecki 
z Instytutu Technologii Elektronowej, laureat nagrody Mistrz Techniki 
1969 r. za mikroskop analizacyjny do badań w podczerwieni; inż. Mie
czysław Oszako, trzykrotny laureat dorocznej nagrody w dziedzinie Po
stępu Pedagogicznego; mgr inż. Wit Drewniak, organizator Ośrodka Obli
czeniowego GUS, inż. Józef Oryga z Ośrodka Atomowego w Świerku.
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Z Politechniki Warszawskiej dochodził do pracy w szkołach na ul. Śnia
deckich mgr Jerzy Zakrzewski, z Narodowego Banku Polskiego inż. Sta
nisław Biela.

Wśród nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących było również wie
lu znakomitych dydaktyków, jak na przykład matematyczka mgr Teresa 
Kilanowska, fizyk mgr Józef Bryniak, historyczka mgr Maria Rydzewska, 
chemiczka mgr Romana Wojnarowicz, poloniści mgr Janina Kowalska, mgr 
Maria Velóssy, mgr Stefan Woldan, rusycystka mgr Nadzieja Fiedorowicz- 
-Podkowa. Mgr Stefan Woldan był przez pierwszych pięć lat zastępcą dy
rektora do spraw pedagogicznych i w dużej mierze jego zasługą był pa
nujący w niej dobry klimat wychowawczy, ciepła atmosfera i poczucie więzi. 
W ostatnich latach zastąpił go w tej funkcji oddany szkole kol. Leszek Ka
miński. Rozmiary szkoły - 17 oddziałów Technikum Mechaniczno-Elek
trycznego i 11 semestrów Państwowego Studium Elektroniki - pozwalały 
dyrektorowi poznać każdego ucznia, co jest niezmiernie ważne w proce
sie wychowawczym. Nawet ciasnota i dalekie od komfortu warunki lokalo
we miały wbrew pozorom pozytywny wpływ na dobre samopoczucie 
uczniów, o czym mówią absolwenci, których do roku 1970 było 568.

Władze oświatowe uznały, że przeniesienie Szkoły do nowoczesnego 
budynku zapewni jej lepsze warunki dydaktyczne, dobrze wyposażone 
pracownie i warsztaty, a nawet „osławiony” basen.

W dniu łączenia szkół z ulic Długiej i Śniadeckich dyrektorem był już 
inż. Mieczysław Oszako, który na początku roku 1970 zastąpił będącego 
na urlopie zdrowotnym inż. M. Zaliwskiego, a następnie otrzymał miano
wanie na jego miejsce.

W momencie przeprowadzki na ul. Gen. Zajączka Szkoła liczyła 17 klas 
TME i 11 semestrów PSE. Wszyscy uczniowie i nauczyciele w tym mo
mencie rozpoczęli nowy etap pracy. W pierwszym okresie czasami ujaw
niało się poczucie odrębności, „wchłonięcia” przez ZSE, ale nowa dyrek
cja starała się łączyć i jednoczyć i nauczycieli, i uczniów, a czas zrobił 
swoje. Wielu pedagogów z b. Szkoły ze Śniadeckich pracowało w Zespole 
Szkół Elektronicznych aż do odejścia na emeryturę, wielu pracuje nadal. 
Jednym z długoletnich pracowników ZSE jest p. Andrzej Furmanik, absol
went TME ze Śniadeckich i b. nauczyciel tamtej szkoły.

W nowej siedzibie
Zajęcia szkolne w nowym budynku rozpoczęły się 4 stycznia 1971 r. 
W początkowym okresie wspólnej pracy połączone szkoły kształciły mło
dzież w trzech kierunkach: elektronicznym, mechanicznym i ekonomicz
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Zarządzenie 
Ministra Oświaty 1 Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 40 lutego 1971 r. Kr 8Z2-O141-5/71

w sprawie utworzenia zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie: 
Zespół Szkół Elektronicznych w Warszawie.

g 1. Tworzy się zbiorczy zakład szkolny pod nazwą: Zespół 
Szkół Elektronicznych w Warszawie.

8 2. W skład zbiorczego zakładu szkolnego wymienionego 
w g 1 wchodzą:
1. Technikum klektroniczno-Hechaniczne w Warszawie
2. Technikum Elektroniczno-kechaniczne dla Pracujących 

w Warszawie
3. Technikum Elektronlczno-faechaniczne Zaoczne w Warszawie 
4. Pomaturalne Studium Elektroniczne w Warszawie

8 3. Organizację Zespołu Szkół Elektronicznych w '.'.arszowle 
określa statut zbiorczego zakładu szkolnego, stanowiący załącznik 
do zarządzenia i/.lnistra Oświaty z dnia 30 sierpnia 1961 r. 
w sprawie organizacji zbiorczego zakłaeu szkolnego /Dz.Urz.Lia. 
Ośw. Kr 11, poz. 1pd/ ze zmianami wynikającymi z porozumienia 
z dnia 31 grudnia 19/u r. pomiędzy Prezydium Rady Harodor.ej 
m. st. Warszawy, ministrom Oświaty 1 Szkolnictwa Wyższego orao 
Ministrem Przemysłu Łlaszyuowego w sprawie kształcenia roootników 
kwalifikowanych i techników dla potrzeb kaerowych Centrum 
naukowo-Prooukcyjnego Połprzewouników i i.iikroelektroniKi.

nym i aż w szesnastu specjalnościach. Byliśmy więc wówczas największą 
szkołą zawodową w Warszawie i prowadziliśmy kształcenie w największej 
ilości specjalności. Powodowało to konieczność przygotowania i prowa
dzenia odpowiedniej ilości pracowni specjalistycznych. Utrzymywanie tylu 
specjalności w dłuższym okresie było bardzo trudne, dyrekcja dążyła więc 
konsekwentnie do zmniejszania ich ilości, utrzymując jako podstawowe 
dla Szkoły specjalności elektroniczne i informatyczne. Specjalność mecha
niczna pozostała w Zespole jedynie w szkołach dla pracujących.

W styczniu 1971 r. oddany zo
stał do użytku budynek główny i 
sąsiadujący z nim, w którym zna
lazły pomieszczenie warsztaty. 
W tym czasie trwały jeszcze pra
ce w sali widowiskowej i części 
budynku przeznaczonej na zaję
cia sportowe. Młodzież nie mogła 
się doczekać ukończenia robót 
przy basenie, który ostatecznie 
otwarto 1 marca 1973 r. Zajęcia 
odbywały się normalnie od stycz
nia, ale oficjalnie Zespół Szkół 
Elektronicznych powołany został 
od 1 marca 1971 r. zarządzeniem 
Ministerstwa Oświaty i Szkolnic
twa Wyższego z dnia 10 lutego 
1971 r. Dyrektorem ZSE został 
mianowany mgr inż. Stanisław 
Grefkowicz, który sprawował tę 
funkcję do odejścia na emerytu
rę w roku 1991. 1 marca jest od 
momentu powołania ZSE dniem

uroczyście obchodzonego święta Szkoły. Corocznie wydawana jest w tym 
dniu okolicznościowa gazetka szkolna, odbywają się okazjonalne Rady 
Pedagogiczne, nadawane są audycje telewizyjne, słuchowiska przygoto
wywane przez uczniów i popularyzowane przez radiowęzeł lub uroczyste 
akademie, na które program artystyczny przygotowywany był dotychczas 
na zajęciach pozalekcyjnych. W roku trzydziestolecia powstania PPR z ini
cjatywy Komitetu Warszawskiego PZPR, Kuratorium i Dyrekcji Szkoły nada
no Zespołowi Szkół Elektronicznych imię Polskiej Partii Robotniczej.

a 4. Zarząozeoio v.chodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 marca 1971 r.

Zarządzenie Min. Ośw. 
i S. W. - Nr SZ2-0141-5/71
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Wejście do budynku głównego ZSE przy ul. Gen. Zajączka 7

W następnym roku, 1973, podczas obchodów rocznicy Szkoły ZSE 
otrzymał ufundowany przez Zarząd Główny Związku Zawodowego 
Metalowców, ówczesny komitet opiekuńczy Szkoły, sztandar, który odtąd 
był obecny na wszystkich oficjalnych uroczystościach. W tym też roku od 
września zaczęło pracować kino „Elektronik”.

Opisane wydarzenia zakończyły podstawowy okres budowy i narodzin 
Zespołu Szkół Elektronicznych. Z imienia PPR szkoła zrezygnowała w gru
dniu 1989 r.



II. STAN ORGANIZACYJNY

W skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodziło 9 typów szkół: 4 mło
dzieżowe na podbudowie szkoły podstawowej oraz 5 dla dorosłych, w tym 
3 na podbudowie szkoły średniej i 2 po ukończeniu Zasadniczej Szkoły 
Zawodowej. Łącznie we wszystkich szkołach kształciliśmy uczniów i słu
chaczy w 30 specjalnościach i zawodach. Należały do nich:

1. elektronika
2. elektronika ogólna
3. budowa maszyn przemysłu elektronicznego
4. maszyny liczące
5. automatyka i pomiary przemysłowe
6. mechanika
7. maszyny analityczne
8. miernictwo elektryczne i elektroniczne
9. elektroniczne maszyny matematyczne

10. elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe
11. urządzenia zewnętrzne i urządzenia przygotowania danych EMC
12. technika półprzewodnikowa
13. technologia podzespołów i sprzętu elektronicznego
14. radiotechnika i telewizja
15. technologia materiałów elektronicznych
16. elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa
17. elektroakustyka
18. programowanie elektronicznych maszyn cyfrowych
19. technik informatyk
20. ekonomika przemysłu
21. obróbka skrawaniem
22. elektroenergetyka
23. elektrotechnika przemysłowa
24. monter urządzeń elektronicznych
25. mechanik urządzeń elektronicznych
26. monter układów elektronicznych i automatyki przemysłowej
27. monter elektronik - specjalność: urządzenia elektroniczne
28. monter urządzeń telekomunikacyjnych
29. monter elektronik - specjalność: urządzenia telekomunikacyjne
30. ślusarz narzędziowy
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Stan organizacyjny

Zmiany ilości i rodzaju prowadzonych w szkole specjalności i zawodów 
wynikały z zapotrzebowania zakładów pracy na określone umiejętności 
absolwentów i potwierdzają żywy kontakt dyrekcji ZSE z przemysłem elek
tronicznym oraz instytucjami wspierającymi go bądź związanymi z dzie
dziną elektroniki. Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia w szkole 
wymagało dużo wysiłku dyrekcji i nauczycieli, a także środków material
nych. Należało opracować odrębne plany nauczania i programy, poszuki
wać specjalistów do nauki nowych przedmiotów, modernizować pracow
nie, wymieniać sprzęt itp. Taki trud szkoła podejmowała wiele razy w cią
gu 25-lecia, chciała bowiem wychodzić naprzeciw potrzebom społecznym 
w dziedzinie kadr pracowników, a także unowocześniać proces kształce
nia i nadążać za postępem w dziedzinie elektroniki, która rozwija się nie
zwykle dynamicznie.

Z naszego dorobku w zakresie unowocześniania planów i programów 
nauczania korzystały często inne szkoły elektroniczne w Polsce. Nasi na
uczyciele byli więc pionierami w przeobrażaniu charakteru procesu kształ
cenia elektroników. Obecnie tzw. plany wdrożeniowe też zostały opraco
wane w dużej mierze przez komisje przedmiotowe Zespołu Szkół Elektro
nicznych, podobnie jak dostosowane do nich programy przedmiotów 
zawodowych. Wprowadzone zostały w ТЕМ 5-letnim i ZSZ w roku szkol
nym 1991 /92, w ТЕМ 3-letnim i PSE - w roku 1994/95 i LZ w roku 1995/96.

W roku szkolnym 1995/96, w którym przypada jubileusz 25-lecia Ze
społu Szkół Elektronicznych, młodzież kształci się w 5 specjalnościach 
i zawodach. Są nimi:

1. elektronika ogólna (w technikum 5-letnim i 3-letnim oraz PSE)
2. systemy komputerowe (w technikum 5-letnim)
3. technik informatyk (w PSE)
4. monter elektronik (w liceum zawodowym)
5. monter elektronik (w Zasadniczej Szkole Zawodowej)
Technik elektronik o specjalności „elektronika ogólna” zdobywa kwa

lifikacje przydatne w zakładach produkujących elementy, podzespoły i 
urządzenia elektroniczne oraz przy obsłudze i konserwacji sprzętu elek
tronicznego.

Technik elektronik o specjalności „systemy komputerowe” może pra
cować przy eksploatacji i konserwacji elektronicznych maszyn cyfrowych 
i urządzeń peryferyjnych w ośrodkach obliczeniowych oraz w działach 
konstrukcyjnych.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie jako specjalista od pro
jektowania systemów informatycznych w małych przedsiębiorstwach, ich 

21



Stan organizacyjny

obsługi i utrzymywania w ruchu, a także pracować na stanowisku pro
gramisty w języku C++ i Turbo Pascal. Zawód „monter elektronik” o spe
cjalności „urządzenia elektroniczne” (absolwenci LZ i ZSZ) pozwala 
podjąć pracę w zakładach produkujących elementy, podzespoły, urzą
dzenia elektroniczne oraz przy obsłudze i konserwacji sprzętu elektro
nicznego.

W minionych 25 latach Zespół Szkół Elektronicznych tworzyły nastę
pujące szkoły:

Młodzieżowe
1. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 5-letnie na podbudowie szkoły 

podstawowej, stanowiące trzon szkoły ze względu na ilość klas (25 lub 
więcej).

2. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 4-letnie na podbudowie szkoły 
podstawowej. Powstało w 1974 roku na zasadzie eksperymentu i ist
niało do 1983 roku. Przez 6 lat rekrutowano do tej szkoły 1 klasę uczniów, 
którzy decydowali się na intensywniejszą naukę, by 5-letni program 
opracować w 4-lata (szczegółowy opis tego udanego przedsięwzięcia 
w rozdziale VI).

3. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 3-letnie dla absolwentów Zasa
dniczej Szkoły Zawodowej (dzienne dla niepracujących). Powstało 
w 1982 roku i istnieje nadal.

4. Liceum Zawodowe nr 1 (4-letnie) na podbudowie szkoły podstawowej; 
powstało w 1971 roku i istniało do 1982 roku. Zostało reaktywowane 
w 1989 roku i do dziś kształci w zawodzie monter urządzeń elektronicz
nych.

5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 22, 3-letnia dla absolwentów szkoły 
podstawowej. Powstała w 1979 roku i nadal istnieje.

6. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Przyzakładowa Rejonowego Urzędu 
Telekomunikacji Warszawa-Północ. Istniała od 1990 do 1994 r.

Dla dorosłych
1. Policealne Studium Elektroniczne - 2-letnie dla absolwentów liceów 

ogólnokształcących w celu przygotowania do zawodu. Wchodziło 
w skład ZSE zawsze.

2. Policealne Studium Elektroniczne - Wydział Wieczorowy (dla niepra
cujących), 2-letnie. Istniało w latach 1971-1978 i kształciło absolwen
tów liceów ogólnokształcących, którzy zdobywali zawód technika-elek- 
tronika.
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3. Policealne Studium Elektroniczne - Wydział Zaoczny (dla pracujących), 
2-letnie. Istniało w latach 1975-1992 i przyjmowało absolwentów liceów 
ogólnokształcących chcących zdobyć zawód technika elektronika.

4. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne Zaoczne na podbudowie Za
sadniczej Szkoły Zawodowej (dla pracujących), 3-letnie. Istniało od po
czątku ZSE do 1994 roku. W roku 1994 powstało Technikum Eksterni
styczne (płatne) na podbudowie ZSZ o specjalności elektronika ogólna.

5. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne dla Pracujących (Wieczorowe) 
na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej, 3-letnie. Istniało do 
1978 r.

W roku szkolnym 1995/96 w skład Zespołu Szkół Elektronicznych wchodzą 
następujące szkoły, klasy, specjalności i zawody:
1. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 5-letnie na podbudowie szkoły 

podstawowej złożone z 25 klas (po 5 klas równoległych), w których uczy 
się 818 uczniów w dwóch specjalnościach: elektronika ogólna i syste
my komputerowe.

2. Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 3-letnie na podbudowie Zasa
dniczej Szkoły Zawodowej (dla niepracujących) o 6 klasach, 168 
uczniach i jednej specjalności: elektronika ogólna.

3. Liceum Zawodowe nr 1 na podbudowie szkoły podstawowej, 4-letnie 
(dla niepracujących). Liczy 7 klas, 234 uczniów zdobywających zawód: 
monter elektronik o specjalności urządzenia elektroniczne.

4. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 22 na podbudowie szkoły podstawo
wej, 3-letnia dzienna. Ma 6 klas, w których 189 uczniów zdobywa za
wód: monter elektronik o specjalności urządzenia elektroniczne.

5. Policealne Studium Elektroniczne dla absolwentów liceów ogólnokształ
cących, 2-letnie (dla niepracujących). Ma trzy semestry i dwie specjal
ności: elektronika ogólna i technik informatyk oraz 98 słuchaczy.
Łącznie w 47 oddziałach uczy się 1507 uczniów i słuchaczy w zasadzie 

na jednej zmianie. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o godz. 745, lecz nie 
wszystkie klasy przychodzą na swoje lekcje o tej porze, choć warunki lo
kalowe nie przeszkadzają temu. Wynika to z braku nauczycieli, których 
czas pracy jest ruchomy. Wskutek tego zajęcia niektórych klas rozpoczy
nają się i kończą później niż mogłyby.

Szkoły eksternistyczne
W związku z wygasaniem bezpłatnych szkół zaocznych w ZSE zostały 
zorganizowane w 1992 roku kursy zawodowe przygotowujące do egza
minów eksternistycznych. Umożliwiają one uzyskanie takich samych świa
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dectw lub dyplomów o specjalności elektronika ogólna jak w dotychcza
sowych szkołach zaocznych. Formy zajęć prowadzonych w ramach kur
sów eksternistycznych są podobne do pracy w szkole, dlatego nieoficjal
nie prowadzone w Zespole Szkół Elektronicznych kursy nazywane są Tech
nikum Eksternistycznym oraz Policealnym Studium Elektronicznym - 
Eksternistycznym. Liczba zgłaszających się kandydatów pozwala organi
zować 3 semestry liczące po około 25 słuchaczy równocześnie. Słucha
cze ci rekrutują się spośród absolwentów ZSZ. Hie udaje się natomiast 
zorganizować semestrów dla absolwentów liceów ogólnokształcących i 
zawodowych pracujących wg programu technikum ze względu na małą 
ilość kandydatów, toteż tych nielicznych dołącza się na zajęcia semestrów 
na podbudowie ZSZ, co ułatwia im przygotowanie się do egzaminów. W 
obu typach szkół eksternistycznych odbyły się już egzaminy końcowe i 
po 4 słuchaczy zostało absolwentami.



III. DYREKCJA, NAUCZYCIELE 
I ICH SOJUSZNICY

1. DYREKTORZY

Mgr inż. Stanisław Grefkowicz

Pierwszym dyrektorem ZSE był mgr inż. Stanisław 
Grefkowicz. Pełnił tę funkcję od powstania szkoły 
1 marca 1971 roku do 31 sierpnia 1991 roku. Uro
dził się 9 stycznia 1937 roku w Turzy Małej w po
wiecie płockim. Po ukończeniu Liceum Ogólno
kształcącego im. Króla Władysława Jagiełły w Płoc
ku w 1953 roku rozpoczął studia na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 1958 
roku podjął pracę jako asystent w Katedrze Urzą
dzeń Elektrowni swojej uczelni. W rok później ukoń

czył studia z tytułem magistra inżyniera elektryka i rozpoczął pracę w Tech
nicznych Zakładach Naukowych Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego w War
szawie na ulicy Długiej 44/50 jako asystent do organizowania pracowni 
elektrycznej. W ciągu sześciu miesięcy zorganizował i uruchomił Pracow
nię Pomiarów Elektrycznych, a w następnych dwóch latach zaprojektował 
wykonanie trzech kolejnych pracowni specjalistycznych. Równocześnie 
uczył w szkołach Technicznych Zakładów Naukowych - Państwowej Szkole 
Technicznej, Technikum Mechaniczno-Elektrycznym i Technikum Zawo
dowym Zaocznym.

Współpracował jako nauczyciel dochodzący z Technikum Samocho
dowym Nr 1 w Warszawie na ul. Hożej, gdzie zorganizował Pracownię Elek
trotechniki.

1 lutego 1969 roku został powołany na stanowisko Naczelnika Działu 
Szkolnictwa Zawodowego w Kuratorium Oświaty w Warszawie. 1 marca 
1971 roku został dyrektorem Zespołu Szkół Elektronicznych w Warsza
wie - nowej, jednej z największych szkół w Polsce, kształcącej ponad 
3600 uczniów i słuchaczy w 15 zawodach i specjalnościach. W 10 rocz
nicę powstania ZSE 1 marca 1981 roku wyznał redakcji szkolnej gazetki 
„Życie Zespołu”, że „obejmując 1 marca 1971 roku stanowisko dyrekto
ra powołanego Zespołu, czuł się nie mniej zagubiony w nowym budyn
ku i w nowej roli niż uczniowie klas pierwszych na początku września.
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Przytłaczał nie tylko ogrom budynku, ale także i zadań, zarówno tech
nicznych, jak i organizacyjnych związanych z wdrożeniem w życie wszy
stkiego, co wiązało się z powstaniem nowego Zespołu Szkół Elektronicz
nych”. Jednym z zadań dyrektora była integracja grona pedagogiczne
go i wszystkich pracowników. Liczący kilkaset osób personel pochodził 
z 2 szkół i należało scalić go w jeden organizm szkolny. Ten cel dyrektor 
osiągnął dość szybko.

Organizując Zespół Szkół Elektronicznych dyrektor Stanisław Grefko- 
wicz zastosował wiele nowatorskich w szkolnictwie zawodowym rozwią
zań organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych. W modelowy spo
sób układał współpracę z przemysłem elektronicznym, dzięki czemu uzy
skiwał bardzo znaczne fundusze na wyposażenie szkoły. Za zgodą 
Ministerstwa Oświaty i Wychowania wprowadził dodatkowe stanowisko wi
cedyrektora do spraw techniczno-programowych.

Zorganizował centralną wypożyczalnię przyrządów pomiarowych, 
nadzorowaną przez kierownika laboratorium we współpracy z Warszta
tami Szkolnymi. Dzięki temu szkoła uzyskiwała znaczne oszczędności 
na serwisowaniu sprzętu pomiarowego. Zorganizowanie od podstaw War
sztatów Szkolnych, bez których szkoła zawodowa nie mogłaby funkcjo
nować, to kolejne zadanie w początkach kierowania Zespołem przez 
dyrektora.

Dyrektor Stanisław Grefkowicz to typowy niespokojny duch - pedagog 
i człowiek poszukujący najlepszych rozwiązań, zwolennik - nawet miło
śnik - innowacyjności, wróg rutyny i małej stabilizacji. Być aktywnym - to 
jego dewiza, którą z powodzeniem zaszczepiał wszystkim w szkole: nau
czycielom, uczniom, rodzicom, sojusznikom szkoły.

Jego „oczkiem w głowie” były nie tylko innowacje organizacyjne, ale 
także zajęcia pozalekcyjne, szkolne organizacje młodzieżowe i wszelkie 
formy rywalizacji w nauce - od współzawodnictwa międzyklasowego, po
przez konkursy, turnieje szkolne i międzyszkolne, aż po ogólnopolskie, 
a nawet międzynarodowe olimpiady przedmiotowe. W tych wszystkich for
mach aktywizacji uczniów i nauczycieli szkoła osiągnęła ogromne sukce
sy, w czym jest niemała zasługa dyrektora.

Mgr inż. Stanisław Grefkowicz wprowadził w ZSE po raz pierwszy 
w szkolnictwie zawodowym za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania 
specjalny program rozszerzonej nauki języka angielskiego i wychowania 
fizycznego, nauczanie niektórych przedmiotów zawodowych po angiel
sku, a także skrócony do 4 lat plan nauczania dla wybranych klas techni
kum 5-letniego złożonych z najzdolniejszych uczniów.
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W latach 80. wspólnie z kierownikiem Warsztatów Szkolnych i dyrekto
rem Fabryki Mierników i Komputerów ERA zastosował nową formę orga
nizacyjną w pracy Warsztatów, powołując na terenie szkoły Dział Szkole- 
niowo-Produkcyjny tej fabryki, umożliwiający naukę zawodu w sposób efek
tywny, w sensie technologii zbliżony do warunków zakładu. Dyrektor 
Stanisław Grefkowicz zarealizował istotne dla szkoły inwestycje: Ośrodek 
Rekreacyjno-Szkoleniowy w Dębem, rozbudowę przyszkolnego domu dla 
nauczycieli, jednocześnie sukcesywnie modernizował pracownie specja
listyczne oraz Warsztaty Szkolne.

Zasługą dyrektora jest otwarcie uczniom i nauczycielom okna na świat 
przez wyjazdy zagraniczne. Już w latach siedemdziesiątych dzięki umo
wom zawartym przez ZSE ze szkołami w innych państwach nasi wycho
wankowie z opiekunami spędzali wakacje w Moskwie, Berlinie, Bratysła
wie, nad Morzem Czarnym w Bułgarii, na Węgrzech, a w następnej deka
dzie dotarli do Wielkiej Brytanii (Szkocji).

Nasz dyrektor zdobył sobie zaufanie władz oświatowych i państwowych, 
czego wyrazem było powołanie go przez premiera w 1977 roku na wiceprze
wodniczącego Komitetu Ekspertów do Spraw Edukacji Narodowej. Pełniąc 
tę funkcję brał aktywny udział w opracowaniu „Raportu o stanie i kierunkach 
rozwoju edukacji narodowej”, wydanego jesienią 1989 roku. W sierpniu 1989 
roku decyzją Ministra Edukacji Narodowej został powołany na sekretarza kra
jowego zespołu do opracowania koncepcji rozwoju szkolnictwa zawodowe
go. Jako organizator pracy tego zespołu doprowadził w ciągu 3 miesięcy do 
powstania raportu pt. „Wstępny projekt rozwoju szkolnictwa zawodowego”, 
stanowiącego zwięzłą, konkretną i dostosowaną do zmienionej rzeczywisto
ści gospodarczej propozycję niezbędnych zmian organizacyjno-programo- 
wych w szkolnictwie zawodowym w latach 1991-1995.

Dyrektor Stanisław Grefkowicz ukończył Podyplomowe Studium Kadry 
Kierowniczej w Kaliszu w 1977 roku, a następnie uzyskał 3. stopień spe
cjalizacji zawodowej.

Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Ka
walerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodo
wej i innymi. W1991 roku przeszedł na emeryturę, lecz nadal pracuje w ZSE 
jako nauczyciel niepełnozatrudniony i prowadzi pracownię elektryczną 
i elektroniczną. Zarówno w Zespole Szkół Elektronicznych, jak i w szkol
nictwie zawodowym mgr inż. Stanisław Grefkowicz zapisał się jako uta
lentowany nauczyciel, a także zaangażowany i wytrwały organizator sku
tecznie realizujący swoje koncepcje dydaktyczne, których rezultaty wyka
zały słuszność podejmowanych działań.
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WYWIAD Z PIERWSZYM DYREKTOREM ZSE 
MGR INŻ. STANISŁAWEM GREFKOWICZEM

Jakie refleksje nasuwają się Panu Dyrektorowi w przededniu 25-le- 
cia powstania Zespołu Szkół Elektronicznych w Warszawie?

Pierwsza refleksja dotyczy jakże szybkiego upływu tych 25 lat od 1 mar
ca 1971 r., kiedy to objąłem funkcję naczelnego dyrektora powołanej w tym 
dniu największej wówczas szkoły zawodowej w Warszawie i jednej z naj
większych w kraju - Zespołu Szkół Elektronicznych przy ulicy Gen. Za
jączka 7. Rozmiary szkoły w tym okresie to ponad 3600 uczniów i słucha
czy, około 120 nauczycieli etatowych i 70 dochodzących, prawie 60 osób 
personelu administracji i obsługi, do tego nowy, jeszcze wykańczany bu
dynek o 330 pomieszczeniach, którego nie odebraliśmy jeszcze od wy
konawcy i który trzeba było urządzić na potrzeby szkoły. Oczywiście tak 
duża szkoła nie mogła powstać w jednym dniu, stworzono ją z połączenia 
dwóch znanych warszawskich szkół zawodowych: Technicznych Zakła
dów Naukowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, które poprzednio 
mieściły się przy ulicy Długiej 44/50, oraz Technikum Mechaniczno-Elek
trycznego nr 2 z ul. Śniadeckich 17. Obydwie szkoły przeniosły się na ul. 
Gen. Zajączka po feriach świątecznych 1970/71 r. i przez dwa miesiące 
funkcjonowały oddzielnie z dwoma dyrektorami, dwoma kierownikami war
sztatów, oddzielnymi administracjami itp. Dopiero z dniem 1 marca 1971 r. 
zostały połączone w jeden zespół. Wspominając tamten czas trudno nie 
wspomnieć o wielkim entuzjazmie, z jakim wszyscy nauczyciele, dyrek
cja, administracja, a także uczniowie urządzali nową szkołę. Cieszył nas 
każdy nowy mebel do niej ściągnięty, każdy miernik dla pracowni czy obra
biarka do warsztatów. A było co urządzać, bo w tamtym okresie szkoła 
kształciła w około 15 specjalnościach i zawodach, w trzech podstawowych 
kierunkach: elektronicznym, informatycznym i mechanicznym. Trzeba było 
urządzić zupełnie nowe pracownie dla takich specjalności jak elektronicz
ne maszyny matematyczne czy maszyny analityczne, nie mówiąc już 
o odtworzeniu w nowym budynku kilku pracowni, które istniały wcześniej 
w Technicznych Zakładach Naukowych. Był to najtrudniejszy, ale i najbar
dziej romantyczny okres mojej pracy. Miałem wówczas 34 lata i jako tzw. 
młody, ambitny zostałem postawiony przed niepowtarzalną szansą reali
zowania w znaczącej skali swych doświadczeń i przemyśleń w zakresie 
prowadzenia dużej szkoły zawodowej. Moim atutem było spore doświad
czenie, jakie wyniosłem z poprzednich miejsc pracy od 1958 r. na róż

28



Dyrektorzy

nych stanowiskach, od asystenta na Politechnice Warszawskiej, nauczy
ciela przedmiotów zawodowych w kilku szkołach, specjalizującego się 
dodatkowo w urządzeniu pracowni, z-cy dyrektora technikum młodzieżo
wego, kierownika wydziału w technikum zaocznym, czy wreszcie przez 
ostatnie dwa lata naczelnika Działu Szkolnictwa Zawodowego w Kurato
rium Oświaty i Wychowania w Warszawie. Z wielką sympatią wspominam 
tamte czasy, najlepsze w moim życiu zawodowym, gdyż towarzyszyła mi 
świadomość, że mam wpływ na realizację szkoły, którą sobie wymarzy
łem i którą choć z kłopotami udało mi się stworzyć. Wykorzystując swoje 
znajomości zarówno w Kuratorium, jak i w Ministerstwie zdołałem przefor
sować pewne nowe rozwiązania w organizacji szkoły, niezbędne dla tak 
dużego zespołu, a zupełnie nie mieszczące się w obowiązujących przepi
sach. Kilka z nich w późniejszym okresie upowszechniono na wszystkie 
szkoły zawodowe. Dobra współpraca z przemysłem pozwoliła mi zdobyć 
bardzo znaczne środki finansowe na wyposażenie szkoły, dzięki czemu 
nasze pracownie miały najnowszy sprzęt, jaki w tamtym okresie był do 
zdobycia. Muszę tu jeszcze wspomnieć o młodzieży, która trafiała do szko
ły. Była to zawsze młodzież ambitna, o sprecyzowanych zainteresowaniach 
i dużym potencjale intelektualnym. Z taką młodzieżą i bardzo dobrą kadrą 
nauczycieli można się było pokusić o uzyskanie odpowiedniego poziomu 
nauczania. Szkoła ten poziom osiągnęła i w krótkim czasie zdobyła sobie 
znaczącą pozycję w szkolnictwie zawodowym w Warszawie.

Kierował Pan Zespołem Szkół Elektronicznych od początku jego po
wstania przez ponad 20 lat. Jakie dokonania szkoły z tego okresu uważa 
Pan za godne pamięci i kontynuacji?

Odpowiedź na to pytanie jest o tyle trudna, że wiele z tego, co w pierw
szych latach istnienia szkoły forsowaliśmy jako nowatorstwo, z czasem 
stało się normalną praktyką w szkolnictwie zawodowym. Pozostaje saty
sfakcja, że byliśmy pierwsi, którzy różne korzystne zmiany organizacyjne i 
programowe proponowali, a życie potwierdziło ich słuszność. Ponadto 
zmieniły się czasy i nie wszystko, co w tamtych latach było możliwe do 
realizacji, np. bardzo rozbudowany, a więc kosztowny system zajęć poza
lekcyjnych, jest w tej chwili możliwe do kontynuowania z uwagi na mizerię 
finansową szkolnictwa. Ale przejdźmy do konkretów. Z uwagi na rozmiary 
i wielobranżowość szkoły zaproponowaliśmy wprowadzenie poza obowią
zującymi przepisami specjalnego stanowiska zastępcy dyrektora do spraw 
techniczno-programowych. Ministerstwo zatwierdziło to stanowisko, naj
pierw dla naszej szkoły, po kilku latach wprowadziło je wiele dużych szkół 
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zawodowych. Jako pierwsi, też w drodze wyjątku i to po licznych stara
niach, zatwierdziliśmy dla ZSE rozszerzony program nauczania języka an
gielskiego w technikum 5-letnim (6 godzin języka angielskiego w klasach 
I i II oraz 4 godziny języka + 2 przedmioty zawodowe w języku angielskim 
w klasach III, IV i V). Po 3 latach ukazało się zarządzenie Ministra Oświaty i 
Wychowania, dopuszczające rozszerzony program nauczania języków 
obcych we wszystkich szkołach zawodowych, choć w skromniejszym za
kresie, niż to zatwierdzono dla naszej szkoły. W drugiej połowie lat 70. 
opracowaliśmy specjalny plan nauczania i program skracający okres kształ
cenia w wybranym ciągu technikum z 5 do 4 lat. Ministerstwo wyraziło na 
to zgodę i przez 6 lat prowadziliśmy ten bardzo udany eksperyment. Na 
ile udany, niech świadczy fakt, że absolwenci tego skróconego technikum 
dostawali się prawie w 100% na studia. Dopiero wprowadzenie wolnych 
sobót w szkołach sprawiło, że dalsza realizacja tego systemu okazała się 
zbyt trudna. Mając w szkole 12 pracowni specjalistycznych z drogim sprzę
tem, wprowadziliśmy centralną wypożyczalnię sprzętu pomiarowego po
łączoną z serwisem, który organizacyjnie podlegał warsztatom szkolnym. 
To rozwiązanie przyniosło znaczne oszczędności, usprawniło gospodar
kę przyrządami, dając jednocześnie szansę na zapoznanie uczniów z na
prawami bardzo wielu rodzajów przyrządów. System ten z powodzeniem 
funkcjonuje do dzisiaj. W wychowaniu naszej młodzieży stawialiśmy za
wsze na partnerstwo z uczniami, rozwijanie zainteresowań i uczestnictwo 
w kulturze. Służył temu rozbudowany system zajęć pozalekcyjnych, licz
ne imprezy przygotowywane przez młodzież, i to nie tylko dyskoteki i tak 
zwane części artystyczne, ale także wystawy twórczości artystycznej, tech
nicznej naszych uczniów oraz wystawy tematyczne. Starałem się wspól
nie z gronem nauczycielskim tworzyć pewne naciski, ale i warunki do 
współuczestnictwa młodzieży w kulturze czy poznawania ojczystego kra
ju. Służyły temu przyjęte zasady, że każda klasa powinna być wraz z wy
chowawcą co najmniej dwa razy w semestrze w teatrze, raz w filharmonii, 
że w okresie pobytu w szkole każda klasa technikum 2 razy, a szkoły za
wodowej co najmniej raz organizowała 4-dniowe wycieczki krajoznawcze. 
Osobiście organizowałem wyjazdy naszej młodzieży na obozy letnie i zi
mowe w kraju i za granicą. Starałem się tworzyć tradycję szkoły, choćby 
poprzez obchody święta szkoły w każdą rocznicę jej powstania, wydawa
liśmy „Życie Zespołu”, a były to czasy, gdy wydawanie takiej gazetki było 
znacznie trudniejsze niż obecnie i to zarówno ze względu na konieczność 
uzyskania zgody (tak!) Centralnego Urzędu Kontroli Prasy i Widowisk, czy 
choćby ze względów poligraficznych.
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Sądzę, że jako dyrektor szkoły doprowadziłem do modelowej wręcz (jak 
na owe czasy) współpracy z przemysłem i to zarówno z jego strukturami 
zarządzającymi (Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego), jak i konkret
nymi zakładami (Zakłady Mierników i Komputerów „Era”, Zakłady Sprzętu 
Elektronicznego „Meratronik” i inne). To z przemysłu uzyskaliśmy znacz
ne środki na sprzęt dla szkoły, których starczyło nie tylko na wyposażenie 
pracowni czy choćby gabinetów dentystycznych w najnowszy sprzęt, ale 
także na wybudowanie i urządzenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowe- 
go w Dębem czy zakup autokaru. Z przemysłu przejmowaliśmy do pro
dukcji w warsztatach mniej skomplikowane przyrządy pomiarowe, wreszcie 
wspólnie z Fabryką Mierników i Komputerów „Era” utworzyliśmy w war
sztatach szkolnych Wydział Szkoleniowo-Produkcyjny. O korzyściach tech
nologicznych, a także materialnych takiego rozwiązania można by sporo 
powiedzieć, dość wspomnieć, że wartość rocznej produkcji wspomnia
nego wydziału była zbliżona do łącznej wartości produkcji pozostałych 
kilkunastu warsztatów szkolnych w Warszawie. Sądzę, że zerwanie więzi 
z przemysłem przez warsztaty szkolne, jakie dokonało się w ostatnich la
tach, jest największą tragedią współczesnych szkół zawodowych, podob
nie jak zbyt już długie trwanie w starych strukturach organizacyjnych (nie 
zmienione od lat typy szkół, przestarzała filozofia kształcenia zawodowe
go). Mam prawo o tym pisać, gdyż jako wiceprzewodniczący powołane
go przez Premiera w roku 1987 Komitetu Ekspertów ds. Edukacji Narodo
wej współuczestniczyłem w opracowaniu „Raportu o stanie i kierunkach 
rozwoju edukacji narodowej”, wydanego jesienią 1989 r. i zawierającego 
zarówno szczegółowo i uczciwie przedstawioną diagnozę stanu edukacji 
narodowej, jak i opracowane kierunki jej przebudowy i to z wyczuciem 
zmian, jakie nadchodziły. W rok później zostałem powołany przez Mini
stra Edukacji na sekretarza zespołu grupującego nauczycieli z całej Pol
ski, który w okresie od października do grudnia 1990 r. miał za zadanie 
opracować szczegółowe kierunki przebudowy szkolnictwa zawodowego. 
Mimo upływu 5 lat w szkolnictwie zawodowym bardzo niewiele się zmie
niło. Będę miał satysfakcję, jeśli przedstawiona w naszym raporcie idea 
liceów technicznych zacznie być wreszcie wcielana w życie, a z tego, co 
czytam i słyszę, wnioskuję, że ten czas już nadchodzi. Wracając od tej 
dygresji do postawionego pytania, chciałbym zwrócić uwagę na to, że god
na pamięci i kontynuacji z doświadczeń ZSE jest współpraca szkoły z Ko
mitetem Rodzicielskim. To był mocny punkt działalności, szczególnie dy
rekcji szkół młodzieżowych i trudno przecenić znaczenie tej współpracy 
dla tworzenia właściwego systemu wychowawczego.
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Zespół Szkół Elektronicznych jest szkołą znaną w Warszawie i cie
szącą się dobrą opinią. Czemu to, Pana zdaniem, zawdzięcza?

Myślę, że w decydującej mierze o dobrej opinii szkoły zadecydowa
ła młodzież, która trafiła do nas. Twierdzę, że była to najlepsza mło
dzież spośród tej, która wybierała szkoły zawodowe i, jak sądzę, nie 
ustępująca młodzieży renomowanych liceów ogólnokształcących. Kie
runki kształcenia, jakie prowadziliśmy, sprawiły, że była to młodzież 
o skonkretyzowanych zainteresowaniach technicznych, młodzież zdol
na i ambitna, bo taka głównie przechodziła przez dość gęste sito se
lekcji. Ta młodzież dużo wymagała od nauczycieli, ale też praca z nią 
mogła dawać wiele satysfakcji, myślę także, że łatwiej było ją wycho
wywać. Brak poważnych problemów wychowawczych przez ponad 20 
lat mojego dyrektorowania jest chyba dowodem na prawdziwość po
stawionej tezy. To po pierwsze. Na drugim miejscu wśród przyczyn wy
pracowania przez szkołę dobrej opinii stawiam zespół nauczycieli, 
wśród których wielu było nauczycieli wybitnych, autentycznie zaanga
żowanych i kochających swoją pracę, a także mających ambicję osią
gnięcia sukcesów poprzez swoich uczniów. Owe ambicje najpełniej ma- 
terializowały się w bardzo wysokim poziomie wykonywanych prac 
dyplomowych, co także stanowiło element - i to ważny - wysokiego 
poziomu nauczania. Często odnosiliśmy wręcz wrażenie, że uczeń doj
rzewa i to nie tylko w sensie technicznym podczas wykonywania pracy 
dyplomowej. Powstał pewien pozytywny snobizm na wybranie trudne
go, ambitnego tematu pracy i wykonywanie jej nawet ponad postawio
ne wymagania. Przy tej okazji odkrywały się autentyczne talenty inży
nierskie. Nie bez znaczenia było tu także odpowiednie stymulowanie 
ambicji uczniów przez nauczycieli i właściwe ukierunkowanie ich dzia
łań. Atutem naszej szkoły były wyjątkowo korzystne warunki technicz
ne, przede wszystkim nowocześnie wyposażone i wciąż modernizowane 
pracownie. Wreszcie chcę oddać sprawiedliwość zespołowi kierowni
czemu szkoły, do którego starałem się przyciągnąć zawsze najlepszych 
nauczycieli, jakimi dysponowała szkoła i sądzę, że udawało mi się przez 
te 20 lat harmonijnie dla dobra szkoły z nimi współpracować. Tej zasa
dzie doboru najlepszych na stanowiska kierownicze pozostawałem wier
ny przez całe 20 lat i aby tej zasady nie zmienić, wołałem nawet wcze
śniej, niż było to konieczne, przejść na emeryturę.

Kierując ZSE realizował Pan zapewne swoją wizję szkoły nowocze
snej, nowatorskiej, dbającej o wszechstronny rozwój osobowości mło
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dzieży. Czy ma Pan niedosyt w urzeczywistnieniu swoich pomysłów 
na dobrą szkołę i co ewentualnie uważa Pan za porażkę?

Każdy z nas realizując jakąś swoją wizję ma przeważnie niedosyt i świa
domość, że mogłyby osiągnąć więcej. Myślę jednak, że biorąc pod uwa
gę warunki, w jakich przyszło mi realizować moją wizję szkoły nowocze
snej i nowatorskiej, nie muszę się wstydzić rezultatu. Jak każdy człowiek 
przeżywałem różne porażki, ale na pewno kierowania Zespołem Szkół Elek
tronicznych, szkołą, której poświęciłem 20 najlepszych lat życia, nie zali
czam do swoich porażek. Mam prawo bez fałszywej skromności sądzić, 
że swój poziom, liczne sukcesy i wypracowaną latami dobrą opinię szkoła 
w dużej mierze zawdzięcza również mojej pracy, a może także umiejętno
ści właściwego nią kierowania.

Czego Pan Dyrektor życzy ZSE w następnym 25-leciu, by złoty jubi
leusz mógł być obchodzony z jeszcze większym dorobkiem?

Przede wszystkim życzę mojej szkole, aby nie tkwiła nigdy w stagnacji 
organizacyjnej i programowej, lecz dokonywała niezbędnych zmian i do
pasowywała się z możliwie najmniejszym opóźnieniem do zmian, jakie 
zachodzą wokół niej. Życzę jej także, aby podobnie jak to było w prze
szłości, szkoła brała na siebie obowiązek poszukiwania i przecierania szla
ków dla nowych rozwiązań w szkolnictwie zawodowym.

Pytania sformułował mgr Władysław Grzegorczyk, który bardzo dzięku
je Panu Dyrektorowi za udzielenie odpowiedzi.

Mgr inż. Wiesław Zięcina

Funkcję dyrektora naczelnego Zespołu objął w wy
niku konkursu 1 września 1991 roku.

Urodził się w 1946 roku w Treysa (Niemcy). Po 
ukończeniu Technikum Elektrycznego w Poznaniu 
podjął w 1964 roku pracę w charakterze elektryka 
w Poznańskim Przedsiębiorstwie Instalacji, a na
stępnie w dziale głównego energetyka Wielkopol
skich Zakładów Gazownictwa. Po przeniesieniu się 
w 1969 roku do Warszawy pracował w Stołecznych 
Zakładach Przemysłu Terenowego na stanowisku 
starszego energetyka, skąd w 1970 roku przeszedł 
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do pracy w Komitecie Drobnej Wytwórczości, a po reorganizacji tego urzę
du w 1971 roku w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego i Usług, gdzie 
w Departamencie Techniki zajmował stanowisko starszego inspektora do 
spraw energetycznych.

We wrześniu 1972 roku rozpoczął pracę nauczycielską w Zespole Szkół 
Zawodowych CZSP w Warszawie. W rok później ukończył studia na 
Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Od 1 września 1975 roku 
pracuje jako nauczyciel w ZSE. Pełnił funkcję technika bhp (1977-1978), 
wicedyrektora do spraw szkół dla dorosłych (1982-1990), był członkiem 
Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Prezydencie Miasta Stołecz
nego Warszawy (1988-1991), wicedyrektorem ZSE do spraw szkół mło
dzieżowych (1990/1991).

W 1983 roku ukończył Studium Organizacji i Zarządzania Oświatą dla 
dyrektorów szkół organizowane przez Instytut Kształcenia Nauczycieli. 
W 1985 uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie przedmiotów 
elektrycznych. Jest inicjatorem i współzałożycielem w 1995 roku Stowa
rzyszenia Twórczych Szkół Zawodowych CENTRUM oraz jego przewo
dniczącym wybranym na zebraniu założycielskim w październiku 1995 
roku. Za osiągnięcia w pracy zawodowej oraz dydaktyczno-wychowaw
czej otrzymał: nagrodę Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczo
ści (1971), Nagrodę Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług (1972), na
grodę Prezesa CZSP (1974), trzy nagrody Kuratora (1980, 1987, 1992), 
Nagrody dyrektora ZSE (1985, 1991).

W 1990 roku został odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej brą
zową odznaką „Za Zasługi dla Obrony Cywilnej”.

WYWIAD Z OBECNYM DYREKTOREM ZSE 
MGR INŻ. WIESŁAWEM ZIĘCINĄ

Pracuje Pan w Zespole Szkół Elektronicznych od 1975 r., a piąty 
rok kieruje nim. W jakim nastroju będzie Pan Dyrektor uczestniczył 
w jubileuszu 25-lecia szkoły?

Obejmując w roku 1992 funkcję dyrektora naszej szkoły, nawet w naj
śmielszych wyobrażeniach nie mogłem przypuszczać, z jakimi problema
mi przyjdzie mi się borykać. Nie sądziłem wtedy, że głównym moim zada
niem będzie zabieganie o wysokość konta środków szkoły - czyli prowa
dzenie działalności gospodarczej. Bo przecież nawet biorąc pod uwagę 
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fakt, że funkcjonujemy w kraju, gdzie gospodarkę rynkową i zasady wol
nego rynku dyktuje ekonomiczna rzeczywistość, to jednak szkoła powo
łana jest do kształcenia i kreowania postaw młodzieży, a nie do zarabiania 
pieniędzy bądź prowadzenia biznesu. Jednak w naszej oświatowej rze
czywistości postawiony zostałem oko w oko z brakiem środków na cele 
podstawowe, od przysłowiowej kredy poczynając.

Te sprawy, najogólniej mówiąc, były wyznacznikiem mojej pracy w okre
sie ostatnich pięciu lat. Dlatego też mój nastrój w dniu jubileuszu w dużej 
mierze będzie zależał od kondycji szkoły, a szerzej - od stanu polskiej 
oświaty. Bo przecież trzeba sobie jasno powiedzieć, że szkoła taka jak 
nasza, kształcąca wysokiej klasy specjalistów, kosztuje; kosztuje niemało 
chociażby ze względu na nowoczesny sprzęt komputerowy i wyposaże
nie laboratoriów specjalistycznych. Inną sprawą jest stan techniczny obiek
tów, czyli to, co czyni naszą szkołę bezpieczną i daje minimum komfortu 
pracy i nauki. Tutaj 25 lat zrobiło już swoje - począwszy od instalacji cen
tralnego ogrzewania, którego stopniowy remont i wymiana staje się na 
najbliższe lata sprawą priorytetową, poprzez zabezpieczenie przeciwpo
żarowe związane z przebudową ciągów komunikacyjnych (podsufitki) oraz 
ścian niektórych pomieszczeń wykonanych z materiałów łatwopalnych, 
a skończywszy na wymianie bądź naprawie etapami okien, ociepleniu 
obiektów, wymianie oświetlenia itd. Te prace będą determinowały działa
nia dyrektora na najbliższe lata. Od ich wykonania będzie zależeć dalsze 
funkcjonowanie naszej szkoły i jej przetrwanie przez następne 25 lat.

Lata, w których pełnił Pan funkcję dyrektora Zespołu Szkół Elektro
nicznych, przyniosły Polsce wiele różnorodnych zmian. Czy sprzyjają 
one funkcjonowaniu szkoły i kierowaniu nią?

Kryzys, który na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
dotknął w Polsce niemal wszystkie dziedziny życia, nie ominął także edu
kacji, w tym jej głównego ogniwa - szkolnictwa. W ostatnich latach polska 
szkoła poddawana jest różnorodnym zmianom: i tym sterowanym cen
tralnie, i następującym oddolnie z inicjatywy nauczycieli, rodziców, środo
wisk itd. Ze zideologizowanej, pełnej encyklopedyzmu i propagandy szkoły 
PRL przeszliśmy w okres jej uspołecznienia (rady szkoły, rady rodziców). 
Inne zmiany to religia w szkole, reorganizacja administracji oświatowej, 
ustawa o systemie oświaty, zmiany w kształceniu zawodowym (licea tech
niczne), prace nad nową maturą itp. Jednak w dalszym ciągu szkoła skon
centrowana jest na przekazie urzędowo ustalonych, niepodważalnych tre
ści, przy dominującym nacisku na ich pamięciowe opanowanie.
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Reformowanie oświaty na poziomie szkoły i programów nauczania (lub 
podręczników) to operacje kosmetyczne. Mimo szumnych zapowiedzi 
władz oświatowych w dalszym ciągu nie wiemy nawet, dokąd zmierzamy. 
Jest jasne, że cały system szkolny wymaga reformy. Brakuje świadomo
ści, że edukacja społeczeństwa jest wartością ogólnonarodową, a nie wy
łącznie indywidualną. Brakuje programu kształcenia nauczycieli oraz po
wiązania systemu doskonalenia z rozwojem zawodowym nauczyciela (nie 
rozstrzygnięte sprawy związane z finansowaniem doskonalenia, jego obli- 
gatoryjnością, a także z możliwością awansu zawodowego). Brak uregu
lowania podstawowych zasad funkcjonowania zawodowego, czyli Karty 
Nauczyciela, która miałaby charakter promocyjny dla nauczycieli mających 
wysokie kwalifikacje, sukcesy zawodowe i motywację do pracy, czyli re
gulacji statusu zawodowego nauczyciela. Truizmem jest stwierdzenie, że 
reformowanie polskiej szkoły zależy bezpośrednio od środków finanso
wych przeznaczonych na edukację. Szkoły są permanentnie od wielu lat 
niedofinansowane, a co za tym idzie z opóźnieniem wprowadzane jest 
unowocześnianie bazy i wyposażenia szkolnego.

Z wielkością nakładów na edukację wiąże się kwestia wynagrodzenia 
nauczycieli. Bez wzrostu (realnego) płac nauczycielskich nie może być 
mowy o napływie młodych, zdolnych i energicznych ludzi do zawodu. 
Nauczyciel powinien być mistrzem, dopuszczalne jest, by był rzemieślni
kiem, ale nie może być nieudacznikiem. Rozwiązana też musi być możli
wość awansu zawodowego nauczyciela. Rozpoczyna i po ponad trzydzie
stu latach kończy pracę nie zmieniając swojego statusu, nie awansując. 
Awans w postaci powołania na stanowisko dyrektora (a nawet ministra) 
jest awansem administracyjnym, a nie zawodowym.

Nastąpił dość istotny rozziew między kompetencjami i obowiązkami, 
a praktycznymi możliwościami dyrektora szkoły. Cóż z tego, że przyznano 
dyrektorowi rozległe (formalne) uprawnienia, skoro jego możliwości w wielu 
obszarach życia szkoły są ograniczone (i to nie tylko w sferze material
nej). Ten stan sprawia, że dyrektor nie może pracować w sposób upo
rządkowany, lecz miota się i balansuje między tym, za co odpowiada, a tym, 
co może. Więcej w tym działaniu improwizacji niż organizacji.

Poza tym byłoby dobrze, gdyby dyrektor nie musiał wyłącznie „prosić” 
i „proponować”, a mógł po prostu coś nakazać. Wszystkim szkołom krzyw
dę zrobiły publiczne oświadczenia polityków i wysokiej rangi przedstawi
cieli MEN mówiące o tym, że oświata jest bezpłatna, wszelkie opłaty są 
dobrowolne. Spowodowało to raptowny spadek wpłat na komitet rodzi
cielski, który pełni u nas rolę finansowego „pogotowia ratunkowego”.
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Można takie oświadczenie składać, będąc przekonanym, że szkoła jest 
miodem i mlekiem płynąca. Że tak nie jest, wszyscy sobie doskonale zdaje- 
my sprawę. Stąd też potencjał drzemiący w rodzicach nie może być lek
ceważony.

Podobno dotychczasowy model kształcenia zawodowego przeżył 
się i trwają prace nad jego przeobrażeniami. Jakie jest zdanie Pana 
Dyrektora w tej mierze? Czy nasza szkoła też już nie spełnia swej 
roli?

Współczesne kierowanie szkołą zawodową, w odróżnieniu od sytuacji 
sprzed paru lat, realizowane jest w warunkach wyjątkowej niepewności, 
zagrożenia i złożoności. Należy sobie zdać sprawę z faktu, że szkoła, 
a szkoła zawodowa w szczególności, tak jak każde przedsiębiorstwo pod
lega prawom rynku, który to fakt każdy dyrektor i rada pedagogiczna musi 
w swojej pracy uwzględnić. Szkoła zawodowa pełni funkcję służebną wo
bec społeczeństwa i jego różnorodnych struktur oraz form działalności. 
Wynika z tego, że swą działalność musi dostosować do zachodzących 
zmian w społeczeństwie, gospodarce, by zaspokajać oczekiwania i współ- 
przyczyniać się do ich rozwoju. Zmiany, jakie się dokonały i dokonują wokół 
nas, niosą określone konsekwencje, z których najważniejsze to:
- uległy likwidacji bądź są w likwidacji duże zakłady przemysłu elektro

nicznego, w szczególności w sektorze państwowym,
- likwidacja bądź upadek zakładów tzw. sektora uspołecznionego powo

duje kłopoty z organizacją praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodo
wych. Zakłady prywatne lub różnego rodzaju spółki w większości przy
padków nie są zainteresowane przyjmowaniem uczniów na praktyki 
zawodowe,

- likwidacja zakładów powoduje bezrobocie, a więc trudności dla absol
wentów ze znalezieniem pracy,

- warsztaty szkolne borykają się z trudnościami w zdobywaniu zamówień 
produkcyjnych, a co za tym idzie narastają kłopoty z zapewnieniem cią
głości procesu szkoleniowo-produkcyjnego,

- warsztaty szkolne były i są niedoinwestowane, wzrasta dystans w wy
posażeniu technicznym między zakładami pracy, szczególnie prywat
nymi, a warsztatami szkolnymi,

- poziom środków na wydatki rzeczowe w szkole zatrważająco z roku na 
rok maleje, toteż nie wystarczają one obecnie nawet na pokrycie wy
datków eksploatacyjnych. Tym samym brakuje pieniędzy na remonty, 
modernizacje, zakup pomocy dydaktycznych itp
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- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli coraz częściej realizowane jest 
na zasadach odpłatności przez szkołę lub zainteresowanego,

- nie jest wypłacany ekwiwalent uczniom pobierającym praktyczną nau
kę zawodu w warsztatach szkolnych, co nie sprzyja motywacji uczniów 
do pracy,

- maksymalnie „obcięto” (nawet w planach wdrożeniowych) godziny prze
znaczone na praktyczną naukę zawodu i praktyki zawodowe,

- warsztaty szkolne zostały pozbawione wszelkich ulg podatkowych,
- biblioteka szkolna staje się coraz uboższa w nowości, lektury, czasopi

sma. Funkcja biblioteki jako ośrodka informacji maleje.
Można by tu jeszcze przytoczyć wiele przykładów świadczących o trud

nościach, z jakimi boryka się nasza szkoła, a szerzej szkolnictwo zawodo
we. Szczęśliwie wiele z tych wymienionych „raf” udało się nam minąć. 
Jest to wynikiem między innymi:
- trafnego doboru specjalności,
- umiejętnego organizowania praktyk zawodowych,
- racjonalnego wykorzystywania pozyskiwanych funduszy na potrzeby 

szkoły,
- dobrej pracy i zrozumienia jej celów przez większość pracowników 

szkoły.
Taki jest stan na dzień dzisiejszy. Co będzie jutro, jaki model szkoły zawo
dowej będzie szkołą XXI wieku - nie wiem i sądzę, że w chwili obecnej 
nikt, kto zna choć odrobinę problematykę kształcenia zawodowego, nie 
potrafi jednoznacznie na tak postawione pytanie odpowiedzieć. O skali 
trudności niech świadczy fakt, że prace nad reformą systemu szkolnego 
trwają już od lat, a wyniki działań różnego rodzaju komitetów i komisji nie 
napawają optymizmem. Czy szkołą przyszłości w szkolnictwie zawodo
wym będą wprowadzane obecnie „pilotażowo” licea techniczne? Być 
może, ale wypracowana musi być dokładnie koncepcja dalszego kształ
cenia i zdobywania umiejętności zawodowych po ich ukończeniu. Myślę, 
że co najmniej do końca tego stulecia nie należy spodziewać się radykal
nych zmian w systemie szkolnym.

Każda zbiorowość, a taką jest też szkoła, ma swoje sukcesy i po
rażki. Co Pana Dyrektora cieszy, a co niepokoi w Zespole Szkół Elek
tronicznych?

Wprawdzie prawie pięć lat mojej pracy na stanowisku dyrektora to za
ledwie cząstka historii szkoły, ale są to lata, które przypadają chyba na 
najtrudniejszy okres w polskiej oświacie, głównie ze względu na zmiany, 
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które następowały i następują wokół nas. Gdy zaczynaliśmy pracę przed 
25 laty, ZSE był chyba największą, najnowocześniejszą, najdroższą i wiele 
jeszcze „naj” szkołą w Polsce. Początkom tym, a znam to z opowiadań 
pracujących tu od chwili powstania szkoły, towarzyszył wielki entuzjazm i 
zaangażowanie, gdyż dla wszystkich było to wydarzenie przełomowe. 
Szkoda tylko, że ten entuzjazm trochę przez lata przygasł, jakby nie było 
potrzebne już takie wielkie zaangażowanie, jakbyśmy osiągnęli szczyty. 
Ale tak już jest, że największe inicjatywy wyzwalają w nas rzeczy wielkie, 
natomiast zwykła codzienna praca, której efekty są na co dzień mało wi
doczne, mniej nas pociąga. Chciałbym tu jednak wyraźnie podkreślić, że 
liczne sukcesy i osiągnięcia naszej szkoły są zasługą nas wszystkich: na
uczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz uczniów. Oczywiście, 
różny jest udział tych grup w pomnażaniu sukcesów szkoły. Bo też tak 
jest w życiu, że motorem napędowym postępu, wprowadzania nowości, 
wykorzystywania wszystkich możliwości, które mamy do dyspozycji dla 
realizacji określonych celów, są jednostki najbardziej aktywne i niespokoj
ne duchem. Im właśnie szkoła nasza zawdzięcza, że jesteśmy znani z pro
fesjonalnego przygotowania naszych absolwentów do pracy i do dalszej 
nauki. A sukcesów tych w ostatnich latach było sporo - od udziału uczniów 
w różnego rodzaju zawodach, konkursach i olimpiadach do osiągnięć na
uczycieli w rozmaitych gremiach oświatowych i komisjach programowych. 
Naszym sukcesem jest też wprowadzenie we wszystkich szkołach Zespo
łu tzw. planów wdrożeniowych, które w porównaniu z poprzednimi są 
znacznie nowocześniejsze, a niemałą zasługę w ich opracowaniu mają 
nasi nauczyciele. Udało się nam w ciągu ostatnich lat poprzez tzw. wyjaz
dy integracyjne wypracować system adaptacji uczniów klas I. W porozu
mieniu z Komitetem Rodzicielskim został wypracowany i ciągle jest dos
konalony system nagradzania uczniów za osiągnięcie wysokich wyników 
w nauce. Nie uległa uszczupleniu baza szkoły, wręcz przeciwnie, poprzez 
racjonalne wykorzystanie środków specjalnych udało się nam dokonać 
wymiany we wszystkich pracowniach informatycznych całego sprzętu kom
puterowego, a ze względu na wymagania programowe planów wdroże
niowych - uruchomić kilka nowych pracowni informatycznych. Korzystamy 
też w coraz większym stopniu z licencjonowanego oprogramowania kom
puterowego. Uzupełniliśmy też i w dużym stopniu unowocześniliśmy sprzęt 
audiowizualny użytkowany przez wielu nauczycieli. Biblioteka szkolna mimo 
trudności jest zaopatrywana w nowości wydawnicze, zarówno beletrystycz
ne, jak i techniczne. Staramy się, w miarę posiadanych środków, wykony
wać niezbędne prace remontowe i adaptacyjne. Wychodząc naprzeciw za
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potrzebowaniu społecznemu, uruchomiliśmy kursy eksternistyczne pozwa
lające uzyskać tytuł technika elektronika i technika informatyka w zakresie 
technikum zawodowego i policealnego studium zawodowego, które to szko
ły dla pracujących zostały decyzją władz oświatowych „zawieszone” w swoim 
działaniu. Stworzyliśmy poprzez nawiązane kontakty przynajmniej części 
naszej młodzieży możliwość kontynuacji nauki po trzeciej klasie technikum 
w Fife College’u w Szkocji. Prócz możliwości doskonalenia języka angiel
skiego skraca to uczniom naukę w szkole średniej o jeden rok, a w przypad
ku jej kontynuacji w szkockich szkołach wyższych o dalsze dwa lata. Jed
nak z uwagi na koszty mogą sobie na to pozwolić tylko ci uczniowie, których 
rodzice są w dobrej sytuacji materialnej.

Rejestr naszych osiągnięć jest znacznie większy, bo też i szkoła jest 
ogromna, toteż nie sposób wszystkiego tu omówić. Szkoła to nie tylko 
baza materialna, kadra pedagogiczna i uczniowie. Potrzebne są też od
powiednie stosunki towarzyszące wzajemnym działaniom nauczycieli 
i uczniów, czyli to, co można określić jako atmosferę szkoły. Czy taka at
mosfera u nas istnieje? Myślę, że na tak postawione pytanie każdy z nas 
musi odpowiedzieć sobie sam, a każda z odpowiedzi będzie zawierać 
pewne „ale”.

Nie odczuwam, abyśmy w ostatnim okresie ponieśli jakieś ewidentne 
porażki. Wszystkie braki i niedostatki związane są ze sprawami finanso
wymi, na które mamy niewielki wpływ. Również wiele nowych problemów 
wychowawczych wiąże się przede wszystkim z tym, co dzieje się na ze
wnątrz szkoły, z „zachłyśnięciem się” nowymi przemianami, niekiedy 
błędną interpretacją możliwości, które niosą zachodzące zmiany. Niepo
kojące jest też stwarzanie w stosunkach między ludźmi takich sytuacji, 
w których proste niekiedy sprawy na skutek naszych nierozważnych dzia
łań urastają do rangi problemu.

Podsumowując, chciałbym, aby Zespół Szkół Elektronicznych był szkołą 
prawdziwą, która uczy, wychowuje młodzież i opiekuje się nią, miejscem, 
dokąd chętnie wraca się po lekcjach, a nawet po latach. Chciałbym, 
w kontekście moich wypowiedzi, zacytować pewne zdanie, które usłysza
łem kiedyś na jakimś zebraniu, a które winno być, jak mi się wydaje, mot
tem działania każdego z nas: „Ludziom nie wiedzie się nie z powodu głu
poty, lecz z braku entuzjazmu”.

Jakie pomysły lub dążenia pedagogiczne będzie Pan Dyrektor rea
lizował w kierowaniu szkołą w przyszłości, aby jej dorobek pomna
żać?
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Przyszłość polskiej oświaty, a w tym kontekście naszej szkoły, zależy 
nie tylko od tych wielkich zmian, których oczekujemy i które na pewnym 
etapie muszą nastąpić. Zmiany te zależą również od nas, przynajmniej 
na poziomie szkoły. Jest to przede wszystkim potrzeba zapewnienia szko
le odpowiedniego miejsca w ocenie społecznej. Nasza szkoła przygoto
wująca doskonałych fachowców będzie potrzebna, będzie mieć szansę 
rozwoju, do niej chętnie ubiegać się będą kandydaci. Absolwenci będą 
poszukiwani, a więc będą mieć zapewnioną pracę, szczególnie ci, którzy 
legitymować się będą najlepszymi ocenami. To właśnie winno stanowić 
silną motywację do osiągania wysokich efektów pracy nauczycieli i nau
ki naszych uczniów. Czy tak jest? Częściowo tak, ale do świadomości 
części nauczycieli i wielu jeszcze uczniów ta oczywista prawda naszych 
czasów jeszcze nie dotarła, a jeśli dotarła, to nie na tyle silnie, by zmie
nić ich postawy. Kwestia zmiany postaw wiąże się ściśle ze zmianą spo
sobu uczenia i uczenia się. Nauczyciel, szczególnie z wieloletnim sta
żem pracy pedagogicznej, musi dokonać nie tylko aktualizacji progra
mu nauczania ze względu na postęp naukowy i techniczny, organizacyjny, 
na dokonujące się przemiany, ale również zmian pod kątem potrzeb na
szych absolwentów. Musi zmienić się sposób przekazywania wiedzy z 
podającego na preferujący aktywność ucznia, wyzwalający samodziel
ność myślenia i działania, wprowadzający partnerstwo i dialog z uczniem. 
Jest to trudne zadanie, gdyż wymaga wyzwolenia się z dotychczasowych 
nawyków, odejścia od działań rutynowych, intensywnego samokształce
nia i refleksyjnej obserwacji rzeczywistości. Wszystko to wiąże się z ideą 
upodmiotowienia ucznia w szkole i humanizacją procesu kształcenia.

Sposób uczenia się uczniów musi ulegać również daleko idącym prze
mianom, od stanu bierności, uczenia się dla stopnia, dla rodziców, do 
świadomej aktywności. Musi wynikać z przekonania, że wielokrotnie w 
swym życiu każdy z nich będzie zmuszony zmieniać zawód, że umiejęt
ność i chęć uczenia się ułatwi mu dokonanie tej zmiany. W szkole na
szej, jak zresztą w każdej szkole, istnieje potrzeba odejścia od dotych
czasowego stresogennego modelu wychowawczego (szkoła nie jest po 
to, aby uczniowie nabawiali się nerwic, tylko żeby się uczyli funkcjonal
nej wiedzy), jak również od roli eksperta w przedmiocie, to znaczy, że 
nauczyciele biorą na siebie odpowiedzialność za wyniki nauczania, nie 
zaś grożą uczniom, że jak się nie wezmą za naukę, to nie przejdą do 
następnej klasy itd.

Optymalny model pracy szkoły, do którego musimy dążyć, to model 
partnerski i tolerancyjny, charakteryzujący się:
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- wzajemnym szacunkiem,
- dialogiem,
- wspólnym rozwiązywaniem problemów.
Poruszyłem tu te sprawy, które mogą i muszą zależeć od nas, nauczy

cieli i będą wyznacznikiem naszego działania w najbliższych latach. Je
stem przekonany, że część naszych nauczycieli rozumie i czuje „powiew” 
nowych czasów i drobnymi krokami wprowadza je do swojej codziennej 
pracy pedagogicznej. Przekonanie części społeczności szkolnej do tych 
zasad służyć będzie do rozbudzania inicjatyw i pobudzania do działania 
innych. Mimo iż jest bardzo ciężko, nie wolno się zatrzymywać i czekać 
na lepsze czasy. Należy, choć małymi krokami, iść naprzód. Zaniechanie 
działań jest równoznaczne z cofaniem się. Do takiej sytuacji ze względów 
dydaktyczno-wychowawczych w stosunku do młodzieży, jak również 
w trosce o przyszłość naszej szkoły nie możemy dopuścić. Celowo nie po
ruszam innych spraw, niezwykle istotnych dla przyszłości naszej szkoły, 
takich chociażby jak sprawy wychowawcze, środki finansowe na realiza
cję zadań, autonomia szkoły itd. Nie zależą one tylko od nas, ale od całe
go szeroko rozumianego otoczenia szkoły, jak również stanu naszego kraju.

Pytania sformułował mgr Władysław Grzegorczyk, który bardzo dziękuje 
Panu Dyrektorowi za udzielenie odpowiedzi.

2. WICEDYREKTORZY

Mgr Janusz Szymański

Był wicedyrektorem do spraw różnych szkół wcho
dzących w skład Zespołu Szkół Elektronicznych 
wiatach 1971-1981. Urodził się w 1923 roku. Ukoń
czył fizykę techniczną na Uniwersytecie im. Miko
łaja Kopernika w Toruniu w 1952 roku. Pracę 
w szkolnictwie rozpoczął w 1949 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym w Inowrocławiu. W latach 1952- 
-1960 pracował w przemyśle (Zakłady Wytwórcze 
Lamp Elektrycznych) oraz równocześnie jako 
nauczyciel niepełnozatrudniony w szkołach zawo
dowych przy Zakładach Radiowych im. M. Kasprza
ka w Warszawie.
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Od 1960 roku związał się z Technicznymi Zakładami Naukowymi 
w Warszawie na ul. Długiej 44/50, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora ds. 
szkół młodzieżowych. Od 1 marca 1971 roku przeszedł do Zespołu Szkół 
Elektronicznych i tu był wicedyrektorem przez 10 lat, kierując kolejno szko
łami młodzieżowymi, PSE i szkołami zaocznymi. W 1981 roku przeszedł 
na emeryturę, lecz nie przerwał pracy. Nadal jest z nami jako nauczyciel 
niepełnozatrudniony.

Mgr Janusz Szymański to człowiek niezwykle pracowity, sumienny, do
skonały nauczyciel, wychowawca i organizator, łatwo nawiązujący kontak
ty z młodzieżą i współpracownikami, ceniony i szanowany przez uczniów, 
dyrekcję i kolegów.

Otrzymał liczne odznaczenia, a między innymi: Krzyż Kawalerski Orde
ru Odrodzenia Polski, Odznakę Grunwaldzką, Medal Zwycięstwa i Wolno
ści, Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi oraz Złotą Odznakę za Zasługi dla War
szawy.

Mgr inż. Krzysztof Sobków

Od powstania ZSE do 31.08.1973 r. był wicedyrektorem do spraw Poli
cealnego Studium Elektronicznego. Ukończył Wydział Elektroniki Poli
techniki Warszawskiej. Pracę zawodową rozpoczął w 1966 r. Kierując PSE 
umiał nawiązać bezpośredni i życzliwy kontakt ze słuchaczami, rozumiał 
ich problemy jako ludzi dorosłych i osiągał w kierowaniu szkołą dobre 
wyniki.

Mgr Alicja Michalik

Była wicedyrektorką do spraw szkół młodzieżowych 
od 1972 do 1981 r. Urodziła się w 1930 r. Pracę 
nauczycielską rozpoczęła w 1949 r. jako absolwent
ka Seminarium Nauczycielskiego. W roku 1956 
ukończyła studia matematyczne I stopnia w Wy
ższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, a w 1965 uzy
skała tytuł magistra w WSP w Gdańsku. Pracowała 
w Technicznych Zakładach Naukowych w Warsza
wie na ul. Długiej 44/50, a od 1 marca 1971 r. do 
dziś w ZSE. Energiczna, odpowiedzialna, pragma
tyczna, bardzo sprawnie kierowała najważniejszymi 
szkołami w Zespole prawie przez 10 lat. Miała duży 
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autorytet wśród młodzieży, a także rodziców. Dzięki jej wysiłkom Komitet 
Rodzicielski był autentycznym sojusznikiem szkoły w wielu podejmowa
nych działaniach wychowawczych i organizacyjnych.

W 1982 r. przeszła na emeryturę, lecz nadal pracuje jako nauczycielka 
matematyki, a jej talent pedagogiczny i doświadczenie owocują sukcesa
mi w nauczaniu i wychowaniu.

Za zasługi zawodowe została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi oraz 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mgr inż. Janusz Nałęcz-Jawecki

Pełnił funkcję wicedyrektora do spraw techniczno-programowych w roku 
szkolnym 1973/74. Było to w początkach istnienia ZSE nowe i bardzo waż
ne stanowisko, gdyż pełniąca wynikające zeń obowiązki osoba odpowia
dała za terminowe i fachowe przygotowanie bazy kształcenia zawodowe
go. Z tymi zadaniami przez rok zmagał się wicedyrektor, któremu poświę
camy wspomnienia na stronie 83.

Mgr Stanisław Gmachowski

Pełnił funkcję wicedyrektora do spraw Technikum 
Elektroniczno-Mechanicznego Zaocznego ZSE od 
początku jego powstania do 1974 roku, kiedy to 
przeszedł na emeryturę. Obowiązki wicedyrektora 
piastował wcześniej w Technicznych Zakładach 
Naukowych na ulicy Długiej 44/50. Urodził się w 
1913 r. Pracę pedagogiczną rozpoczął przed 1939 
r. Po 17 września 1939 r. został aresztowany przez 
władze rosyjskie i osadzony w więzieniu. Uwolnio
ny znów dostał się do niemieckiego obozu pracy.

Mimo cierpień i upokorzeń zachował postawę godną człowieka i Pola
ka (wg relacji współtowarzyszy obozowych). W 1945 r. wraz z żoną Olgą 
powrócił do kraju i swego umiłowanego zawodu. Był pedagogiem nie tyl
ko z przygotowania, ale i zamiłowania. Obozowa gehenna nie zmieniła 
jego stosunku do ludzi i pasji pracy pedagogicznej. Jako nauczyciel, 
a później dyrektor szkół (Jelenia Góra, Liskowo koło Kalisza, Mińsk Mazo
wiecki, Warszawa) stwarzał wokół siebie atmosferę pracy i przyjaźni. Był 
świetnym organizatorem pracy szkolnej, wyróżniał się niezwykłym poczu
ciem obowiązku i odpowiedzialności. Potrafił skupić wokół siebie nauczy
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cieli, których pasją była praca z dorosłymi. Był przyjacielem swoich nau
czycieli i słuchaczy, doradcą w wielu życiowych sprawach. Cieszył się 
szczególnym rodzajem autorytetu opartego na życzliwości, mądrości 
i doświadczeniu. Po przejściu na emeryturę pracował w niepełnym wymia
rze godzin jako nauczyciel matematyki do 1982 r. Za zasługi w pracy pe
dagogicznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł po ciężkiej chorobie w stycz
niu 1996 roku.

Mgr inż. Tadeusz Henig

Pełnił obowiązki wicedyrektora do spraw Technikum Elektroniczno-Mecha- 
nicznego dla Pracujących oraz Wydziału Wieczorowego Policealnego Stu
dium Elektronicznego w latach 1971-1973.

Był człowiekiem o szerokiej wiedzy, którą upowszechniał także jako 
autor podręczników z zakresu aparatów i urządzeń elektrycznych. Swo
im doświadczeniem zdobytym w pracy w szkolnictwie zawodowym dzielił 
się współpracując przez wiele lat z byłym Instytutem Kształcenia Zawo
dowego.

Jako dyrektor szkół wieczorowych był dobrym organizatorem i doświad
czonym wychowawcą, umiejętnie kierującym pracą młodych nauczycieli. 
Wielka kultura osobista, rozsądek i życzliwość sprawiały, że był powszech
nie łubiany przez słuchaczy i nauczycieli.

Mgr inż. Władysław Szulc

Pełnił funkcję wicedyrektora do spraw techniczno-programowych w latach 
1974-1979. Urodził się w 1941 r. Skończył Politechnikę Warszawską w 
1969 r. - Wydział Elektroniki. W 1972 r. ukończył Studium Pedagogiczne. 
PracęwZSE rozpoczął w 1971 jako nauczyciel przedmiotów zawodowych. 
Wyróżniał się wielką ambicją zawodową, energią, pomysłowością, konse
kwencją w realizacji podjętych zadań. Zorganizował 2 klasy - pracownie 
podstaw elektrotechniki, jak na owe czasy bardzo nowoczesne. Podjął 
i zrealizował w 1977 r. bardzo poważną inwestycję, jaką był dla ZSE sy
stem telewizji dydaktycznej. Inicjował i przeprowadzał wśród nauczycieli 
konkursy na najlepsze pracownie i sale przedmiotowe. Po odejściu z ZSE 
został dyrektorem Zespołu Szkół przy Hucie Warszawa, a potem wiceku
ratorem w Warszawie.
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Mgr inż. Andrzej Gryka

Był wicedyrektorem do spraw Policealnego Studium Elektronicznego 
wiatach 1974-1977. Urodził się w 1941 r. Pracę pedagogiczną rozpoczął 
w 1972 r. po ukończeniu studiów na Wydziale Elektroniki Politechniki War
szawskiej w Zespole Szkół Elektronicznych.

Utalentowany elektronik, świetny nauczyciel, szybko awansował na sta
nowisko wicedyrektora i okazał się dobrym organizatorem procesu kształ
cenia w PSE. Dbał o wysoki poziom przedmiotów zawodowych, a także 
o udział słuchaczy w życiu kulturalnym szkoły. Dobrze układał swoje kon
takty z nauczycielami, za co był ceniony.

W roku 1977 wyjechał na stałe do Kanady.

Mgr Jan Ratajczyk

Był wicedyrektorem ZSE do spraw Technikum Elek- 
troniczno-Mechanicznego dla Pracujących od 
1 września 1973 r. do 31 sierpnia 1976 r. Urodził się 
w 1934 r. W latach 1954-1958 studiował na Wydzia
le Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Warszawskie
go i uzyskał tytuł magistra fizyki. W1958 r. rozpoczął 
pracę jako nauczyciel fizyki w Technicznych Zakła
dach Naukowych Ministerstwa Przemysłu Ciężkie
go w Warszawie na ul. Długiej 44/50. W Zespole 
Szkół Elektronicznych pracuje od jego powstania, 
tj. od 1.03.1971 r.

Mgr Jan Ratajczyk był bardzo sumienny w wykonywaniu swoich obo
wiązków, wymagający w stosunku do nauczycieli i słuchaczy, ale także 
życzliwy i wyrozumiały, toteż cieszył się szacunkiem współpracowników 
i uczących się.

W latach 1976-1979 pracował w Zespole Szkół Samochodowych 
w Warszawie na ul. Hożej 88 i również pełnił funkcję wicedyrektora. Od 
roku szkolnego 1979/80 znów jest w ZSE, uczy fizyki, jest przewodniczą
cym komisji przedmiotowej (1981-1988), ma wielu finalistów i laureatów 
Międzyszkolnych Turniejów Fizycznych organizowanych dla uczniów szkół 
zawodowych, pełni funkcję kierownika wydziału w szkołach młodzieżo
wych (1988-1991).

Od 1.09.1991 r. po przejściu na emeryturę pracuje w niepełnym wy
miarze godzin. Jest nauczycielem łubianym i szanowanym przez uczniów 
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i współpracowników. W 1995 r. młodzież w przeprowadzanym plebiscycie 
uznała mgr Jana Ratajczyka za nauczyciela najdowcipniejszego i przyznała 
mu III miejsce w kategorii „nauczyciel najbardziej łubiany”.

Mgr inż. Jolanta Szklarska

Mgr inż. Jolanta Szklarska ukończyła studia na 
Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 
roku 1969 uzyskując dyplom magistra inżyniera 
elektronika w specjalności radiotechnika i telewizja. 
1.09.1969 rozpoczęła pracę w Technicznych Zakła
dach Naukowych Ministerstwa Przemysłu Maszy
nowego w Warszawie przy ul. Długiej w charakte
rze nauczyciela przedmiotów zawodowych.

W chwili organizacji Zespołu Szkół Elektronicz
nych została opiekunem nowo tworzonej pracow

ni specjalistycznej układów elektronicznych. Jednocześnie pełniła funk
cję przewodniczącej Komisji Przedmiotowej Elektroniki.

Od 1.09.1975 r. powierzono jej zmodernizowanie pracowni techniki cy
frowej, której została opiekunem.

Została również przewodniczącą Komisji Przedmiotowej Informatyki. 
W wyniku prac tej Komisji i wspólnych uzgodnień z nauczycielami Tech
nicznych Zakładów Naukowych z Wrocławia doszło do zatwierdzenia 
w nomenklaturze zawodów i opracowania później programów specjalno
ści „elektroniczne maszyny i systemy cyfrowe”.

Ukończyła specjalistyczne kursy zawodowe: „Kurs Programowania 
w języku Fortran” (1976), „Kurs Instruktorów Technicznych Komputera Biu
rowego Mera 300” (1976).

Od 1.09.1979 została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Ze
społu Szkół Elektronicznych ds. techniczno-programowych, jednocześnie 
jeszcze przez trzy kolejne lata pozostając opiekunem pracowni techniki 
cyfrowej i przewodniczącą Komisji Informatyki.

W chwili uruchomienia klubu komputerowego prowadziła w nim zaję
cia przez dwa pierwsze lata istnienia klubu. Cały czas podnosi swoje kwa
lifikacje: ukończyła Podyplomowe Studium Komputerowej Techniki Pomia
rowej (1980). W roku 1984 uzyskała II stopień specjalizacji zawodowej w 
zakresie przedmiotów elektronicznych. W październiku 1986 brała udział 
w Konkursie zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 
w RFN na temat „Nowe technologie nauczania”. W okresie intensywnej 
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współpracy szkoły z Fabryką Mierników i Komputerów „Era” organizowa
ła Wydział Eksperymentalny na terenie szkoły i była jego kierownikiem 
(1.10.86-28.02.90).

W roku 1988 uzyskała III stopień specjalizacji zawodowej w zakresie 
elektroniki. Brała aktywny udział w Zjeździe Polskiego Towarzystwa Peda
gogicznego i wygłosiła referat „Problemy komputeryzacji”, opublikowany 
w materiałach PTP i miesięczniku „Szkoła Zawodowa”. Jako zastępca dy
rektora ds. techniczno-programowych odpowiada za prawidłową organi
zację procesu kształcenia zawodowego we wszystkich szkołach wchodzą
cych w skład ZSE.

Do zakresu jej obowiązków należy nadzór merytoryczny nad pracą 10 
pracowni, modernizacja ich wyposażenia, prawidłowy dobór tematyki prac 
dyplomowych w taki sposób, aby stanowiły one wyposażenie szkoły, oraz 
szkolenia nauczycieli, organizowanie egzaminu z przygotowania zawodo
wego.

Do września 95 r. nadzoruje również modernizujące się w tym czasie 
studio Telewizji Dydaktycznej, Wypożyczalnię Sprzętu Audiowizualne
go, Wypożyczalnię Przyrządów Pomiarowych i pracę Kierownika Labo
ratorium.

Odpowiada za przebieg eliminacji Turnieju Młodych Mistrzów Techniki 
w szkole. Od 1985 r. była członkiem, a następnie Przewodniczącą War
szawskiej Rady TMMT i Sądu Konkursowego dla regionu warszawskiego. 
Sama też ma laureatów szczebla warszawskiego i krajowego w TMMT 
i OWT. Doskonaląc warsztat zawodowy nauczycieli przedmiotów zawo
dowych zorganizowała i sama ukończyła Kursy z zakresu administrowa
nia siecią Novell (1993) oraz kurs „Komputer w środowisku Windows”.

Za swoją pracę otrzymała wiele znaczących nagród:
Nagrodę Ministra (1976, 1982, 1992)
Nagrodę Kuratora (1988, 1989, 1990, 1991)
Posiada również następujące odznaczenia:
1. Medal Pamiątkowy za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty w sto

łecznym woj. warszawskim (1.13.1986)
2. Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Warszawy, tzw. Srebrną 

Syrenkę za działalność w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki
3. Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Warszawy za organizację Tur

nieju Młodych Mistrzów Techniki na szczeblu Warszawy (1989 r.)
4. Złoty Krzyż Zasługi (1989 r.)
5. Medal Pamiątkowy za Zasługi dla Oświaty (25.05.1990 r.)
6. Medal Komisji Edukacji Narodowej (20.05.1993 r.)
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7. Złotą Odznakę Honorową Zrzeszenia WKTiR (27.05.1993 r.) oraz wiele dy
plomów z Turnieju Młodych Mistrzów Techniki, Olimpiady Wiedzy Technicz
nej i Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszą Pracę Dyplomową Technika 
Elektronika uzyskanych za zajęcie pierwszych miejsc przez uczniów, których 
była opiekunem. Jest autorem wielu opracowań, w tym programów naucza
nia, recenzji książek i podręczników. Była organizatorem i kierownikiem obo
zów wymiennych młodzieży ZSE z Bułgarią w roku 1985 i z NRD w 1987.

Mgr inż. Hieronim Traczewski

Pełnił funkcję wicedyrektora do spraw Policealnego Studium Elektronicz
nego w latach 1977-1982. Urodził się w 1948 r. W 1969 r. po skończeniu 
Studium Nauczycielskiego rozpoczął pracę pedagogiczną. Ukończył 
w 1974 r. Politechnikę Warszawską z tytułem magistra elektrotechniki.

W ZSE uczył przedmiotów zawodowych, głównie podstaw elektrotech
niki oraz podstaw automatyki. W roku 1977 został wicedyrektorem ds. PSE. 
Odszedł z Zespołu Szkół Elektronicznych w 1983 r. do innej pracy poza 
szkolnictwem.

Mgr inż. Wiesław Zięcina

Był wicedyrektorem do spraw szkół dla dorosłych, tj. Policealnego Stu
dium Elektronicznego dziennego i Zaocznego oraz Technikum Mecha- 
niczno-Elektronicznego Zaocznego od 1982 do 1990 r., a następnie w roku 
szkolnym 1990/91 kierował szkołami młodzieżowymi. Dał się poznać jako 
dobry organizator i nauczyciel, choć praca w szkołach dla dorosłych nie 
była łatwa z różnych względów. Od 1991 r. jest dyrektorem naczelnym 
ZSE, o czym pisaliśmy wcześniej.

Mgr Władysław Grzegorczyk

Od 1 stycznia 1982 r. do 31 sierpnia 1987 r. pełnił funkcję wicedyrektora 
do spraw szkół młodzieżowych. Urodził się w 1935 r. Zawód nauczyciela 
wybrał po ukończeniu szkoły podstawowej i pozostał mu wierny do dziś. 
Ukończył Liceum Pedagogiczne, Studium Nauczycielskie oraz Wyższą 
Szkołę Pedagogiczną, a w ramach doskonalenia zawodowego Studium 
Podyplomowe Filologii Polskiej dla Nauczycieli na Uniwersytecie Warszaw
skim w 1977 r. Od 1953 r. pracował w kilku szkołach warszawskich, a od 
1974 r. w Zespole Szkół Elektronicznych.
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__  Jest polonistą o rozległej wiedzy humanistycznej, 
bardzo pracowitym i utalentowanym nauczycielem.

■ W 1984 r. uzyskał III stopień specjalizacji zawodo
wej w zakresie nauczania języka polskiego. Pełniąc 

w obowiązki wicedyrektora wykazywał wielką umie-
JjyK jętność organizowania pracy dydaktyczno-wycho-

wawczej, nadzorowania jej realizacji oraz inspiro- 
Ask wania i aktywizowania do różnych działań nauczy- 

JB* ® c*e*’ ' mł°dzieży. Wiele ze swych doświadczeń
pedagogicznych przekazywał młodym nauczycie

lom rozpoczynającym pracę w szkole.
Jego ocenę ludzi i sytuacji zawsze cechowały uczciwość i bezstron

ność, a w kontaktach z otoczeniem kultura, uprzejmość i życzliwość, co 
zjednało mu sympatię młodzieży, współpracowników i rodziców. Obowiązki 
zawodowe łączył i godził z działalnością społeczną w Związku Nauczy
cielstwa Polskiego jako wieloletni prezes Ogniska oraz członek Zarządu 
Oddziału ZNP Żoliborz i Zarządu Okręgu Warszawa. W 1987 r. przeszedł 
na emeryturę, lecz nadal pracuje w ZSE jako nauczyciel języka polskiego 
w niepełnym wymiarze godzin.

Za osiągnięcia i zasługi zawodowe i społeczne został odznaczony Zło
tym Krzyżem Zasługi (1975 r.), Złotą Odznaką ZNP (1980 r.), Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej (1982 r.) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odro
dzenia Polski (1985 r.), otrzymał trzy Nagrody Ministra Oświaty i Wycho
wania (1974 r.,1977 r., 1987 r.), Nagrodę Kuratora (1982 r.) oraz wiele na
gród dyrektora ZSE.

Inż. Jerzy Walczak

W latach 1986-1989 za zgodą władz oświatowych istniało w ZSE stanowi
sko wicedyrektora do spraw wychowawczych i obronnych. Piastował je 
inż. Jerzy Walczak uczący równocześnie przysposobienia obronnego. Do 
jego obowiązków jako zastępcy dyrektora należał nadzór nad pracą orga
nizacji młodzieżowych, współpraca z ich przewodniczącymi i opiekuna
mi, reprezentowanie szkoły w organizowanych przez władze oświatowe 
akcjach społeczno-wychowawczych i imprezach, uaktywnienie Ligi Obro
ny Kraju i propagowanie poprzez różne działania wyszkolenia obronnego 
młodzieży. Z tych zadań wywiązywał się należycie, toteż szkoła odnosiła 
pewne sukcesy w powierzonych jego pieczy dziedzinach (np. w 1987 r. III 
miejsce w Stołecznych Eliminacjach Szkolnych Drużyn Sanitarnych PCK).
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Mgr Andrzej Taraszkiewicz-Sirocki

Był wicedyrektorem do spraw szkół młodzieżowych 
w latach 1987-1990. Urodził się w 1940 r. Pracę 
nauczycielską rozpoczął w 1959 r. jako absolwent 
Studium Nauczycielskiego w Warszawie. W 1967 r. 
ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszaw
skim. W latach 1971-1990 pracował w ZSE. Ukoń
czył Studium Podyplomowe na Uniwersytecie War
szawskim. Mgr Andrzej Taraszkiewicz to bardzo 
dobry nauczyciel matematyki, człowiek o rozległych 
zainteresowaniach, dobry organizator, łubiany i ce

niony zarówno przez uczniów, jak i współpracowników. W okresie kiero
wania szkołami młodzieżowymi w ZSE dbał o właściwą atmosferę pracy 
i nauki, przywiązywał wielką wagę do kultury osobistej uczniów, efektyw
nie współpracował z nauczycielami i rodzicami. Jego pogoda ducha i po
czucie humoru eliminowały wszelkie napięcia i sprzyjały osiąganiu zamie
rzonych celów organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych. Uzy
skał II stopień specjalizacji zawodowej w zakresie nauczania matematyki. 
W 1990 r. przeszedł na emeryturę. Za wybitne osiągnięcia w pracy peda
gogicznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Ka
walerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Mgr Hanna Wójcicka

Pełniła funkcję wicedyrektora do spraw szkół dla 
dorosłych, tj. Policealnego Studium Elektroniczne
go dziennego i Zaocznego oraz Technikum Elek- 
troniczno-Mechanicznego Zaocznego w roku szkol
nym 1990/91. Urodziła się w 1938 r. Ukończyła Wy
dział Elektryczny Uniwersytetu Śląskiego. Pracę 
zawodową rozpoczęła w 1961 r. Z Technicznych 
Zakładów Naukowych na ulicy Długiej 44/50, gdzie 
była asystentką w pracowni elektrycznej, przeszła 
1 marca 1971 r. do ZSE.

Zorganizowała wespół z innymi nauczycielami 
pracownię pomiarów podzespołów elektronicznych i przez wiele lat opie
kowała się nią. Przez pewien czas była zastępcą kierownika laboratorium, 
a w roku szkolnym 1990/91 kierowała szkołami dla dorosłych. Duże do
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świadczenie pedagogiczne, pracowitość i sumienność owocowały w pra
cy ze słuchaczami i gronem nauczycielskim.

Po przejściu na emeryturę pracuje nadal w niepełnym wymiarze czasu, 
prowadząc pracownię elektryczną i elektroniczną.

Mgr Wanda Sternicka

W latach 1991-1993 pełniła funkcję wicedyrektora 
fdo spraw szkół młodzieżowych oraz PSE. Jest ab

solwentką Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 
w Warszawie. Od 1966 do 1969 r. pracowała w prze
myśle (w Zakładach Poligraficznych „Dom Słowa 
Polskiego” i Zjednoczeniu Przemysłu Poligraficzne
go), a od 1 września 1969 r. do dziś jest nauczy
cielką przedmiotów ekonomicznych, których uczyła 
w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym przy uli
cy Śniadeckich 17, a następnie w ZSE od czasu 
jego powstania.

W latach 1972-74 była starszym asystentem w Instytucie Kształcenia 
Zawodowego w pracowni programów i podręczników. Ukończyła liczne 
kursy doskonalenia wiedzy (ekonomiczny, księgowości, obsługi kompu
tera). Od 1994 r. uczestniczy w seminariach odbywających się w Federal
nym Instytucie Kształcenia Zawodowego i Centralnym Ośrodku Doskona
lenia Nauczycieli, a zorganizowanych w ramach umowy o współpracy 
w dziedzinie kształcenia i doskonalenia kadr specjalistycznych i kierowni
czych, zawartej pomiędzy rządami Rzeczypospolitej Polskiej oraz Repu
bliki Federalnej Niemiec. Celem seminariów jest opracowanie programu 
nauczania nowego przedmiotu „Zarys gospodarki rynkowej”.

W czasie 2-letniej pracy na stanowisku wicedyrektora doprowadziła do 
opracowania Regulaminu Szkolnego przez zespół nauczycieli i uczniów, 
zainicjowała i współorganizowała wyjazdy integracyjno-adaptacyjne klas I 
do Dębego, powołała zespoły wychowawców poszczególnych poziomów 
klas, co usprawniło pracę wychowawczą, proponowała oryginalne formy 
zajęć, była współinicjatorem spotkań świątecznych pracowników, a także 
członków samorządów klasowych z okazji Bożego Narodzenia i Wielka
nocy. Energia, ambicja zawodowa i innowacyjny stosunek do pracy pe
dagogicznej mgr Wandy Sternickiej owocują również sukcesami uczniów 
w Olimpiadach Wiedzy Ekonomicznej. Komitet Główny Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej przyznał mgr Wandzie Sternickiej nagrodę za zasługi dla 
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rozwoju olimpiad szkolnych. Za wybitne osiągnięcia zawodowe mgr Wan
da Sternicka została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Otrzymała 
Nagrodę Ministra I stopnia, 3 Nagrody Kuratora, liczne nagrody dyrektora 
oraz nagrody organizatorów Olimpiad Wiedzy Ekonomicznej.

Mgr Elżbieta Jastrzębska

Obowiązki wicedyrektora pełni od 1 września 1993 r. 
Ukończyła Liceum Pedagogiczne Nr 1 w Warsza
wie, a następnie Wydział Matematyki i Fizyki Uni
wersytetu Warszawskiego. Od 1963 r. pracowała 
w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym Nr 2 
(które weszło później w skład ZSE) na stanowisku 
kierownika zajęć pozalekcyjnych, a od 1968 jako 
nauczycielka matematyki. W Zespole Szkół Elek
tronicznych pracuje od jego powstania w 1971 r.

Mgr Elżbieta Jastrzębska to utalentowana nau
czycielka matematyki, stawiająca na pierwszym 

miejscu dobro szkoły oraz młodzieży, łubiana i ceniona przez uczniów oraz 
współpracowników, dobry organizator życia szkolnego. W ramach pod
noszenia kwalifikacji zawodowych ukończyła kurs specjalny z matematyki 
dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych (1986 r.), Studium Podyplo
mowe Matematyki dla Nauczycieli Uniwersytetu Warszawskiego (1992 r.) 
oraz kursy komputerowe. Wielu jej uczniów zostało laureatami Konkursu 
Matematycznego dla Szkół Średnich. W roku szkolnym 1992/93 pełniła 
funkcję kierownika wydziału w szkołach młodzieżowych. Za osiągnięcia w 
pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymała Złoty Krzyż Zasługi (1984 r.),
Nagrodę Ministra I stopnia (1980 r.) i Nagrodę Kuratora (1992 r.).

Mgr inż. Zofia Salamonik

Funkcję wicedyrektora pełni od 1 września 1995 r. Ukończyła Techni
kum Nukleoniczne o specjalności elektronika jądrowa, a następnie Poli
technikę Warszawską. W latach 1978-1984 pracowała w Instytucie Fizy
ki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej. Od 1984 r. pracuje 
w ZSE. Doskonała nauczycielka specjalistycznych przedmiotów zawodo
wych była przez wiele lat opiekunem pracowni techniki cyfrowej, którą 
urządziła pod kątem realizacji programu wdrożeniowego dla zawodu 
technik elektronik o specjalności systemy komputerowe. Aktywnie ucze-
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stniczyła w pracach komisji programowej MEN 
i Ministerstwa Przemysłu przy opracowywaniu no
wych, wdrożonych obecnie w wielu szkołach 
w Polsce programów nauczania w zawodzie tech
nik elektronik. Jest recenzentką programu „Pra
cownia elektryczna i elektroniczna" oraz współau
torką programu „Pracownia układów i urządzeń 
elektronicznych” dla specjalności elektronika ogól
na w zawodzie technik elektronik. Prowadzi bar
dzo ciekawe prace dyplomowe wzbogacające 

bazę dydaktyczną szkoły. Jej uczniowie-dyplomanci uzyskali wiele na
gród i wyróżnień w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki oraz Konkursie 
na Najlepszą Pracę Dyplomową w eliminacjach wojewódzkich i central
nych. Doskonali i aktualizuje swoją wiedzę zawodową. Ukończyła nastę
pujące kursy: obsługi baz danych, obsługi mikrokomputerów, obsługi i 
zastosowania modemów, certyfikat Novella jako zarządcy sieci, konfigu
racji sprzętowej i oprogramowania narzędziowego mikrokomputerów. W 
roku szkolnym 1993/94 uzyskała I stopień specjalizacji zawodowej. Jest 
członkiem Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli przy Kuratorze Oświa
ty. W latach 1993-1995 była kierownikiem wydziału w szkołach młodzie
żowych. Znakomicie wywiązuje się z obowiązków nowego w naszej szko
le stanowiska wicedyrektora ds. opiekuńczo-wychowawczych. Jest łu
biana przez uczniów i współpracowników. Za osiągnięcia w pracy 
dydaktyczno-wychowawczej została odznaczona Medalem Komisji Edu
kacji Narodowej (1995 r.) oraz otrzymała Nagrodę Ministra i Nagrodę Ku
ratora.

3. KIEROWNIK WARSZTATÓW SZKOLNYCH

Mgr Ryszard Wójcicki

Funkcję kierownika Warsztatów Szkolnych pełni nieprzerwanie od 1971 r. 
do dziś mgr Ryszard Wójcicki. Urodził się w 1939 r. w Warszawie. Po 
ukończeniu szkoły średniej ogólnokształcącej kształcił się w Państwo
wej Szkole Technicznej w Warszawie na ulicy Długiej 44/50 i ukończył ją 
w 1961 r. z tytułem technika technologa w zakresie radiotechniki. W tym 
roku rozpoczął pracę zawodową jako technik elektronik w Zjednoczo
nych Zakładach Elektronicznej Aparatury Pomiarowej ELPO. 1.09.1964 r.
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został nauczycielem zawodu w Technicznych Za
kładach Naukowych MPC na ul. Długiej 44/50. Od 
1968 do 1971 r. pełnił funkcję zastępcy kierowni
ka Warsztatów Szkolnych, a po powstaniu ZSE 
został kierownikiem Warsztatów. W 1972 r. ukoń
czył Studium Kadry Kierowniczej Szkolnictwa 
Zawodowego, a w następnym roku Uniwersytet 
Śląski w Katowicach w zakresie elektrotechniki. 
W 1984 r. uzyskał II stopień specjalizacji zawodo
wej. W całym okresie pracy na stanowisku kierow- 

nika urządzał i modernizował Warsztaty Szkolne współpracując z wielo
ma zakładami pracy. Wprowadzał coraz to nowe wyroby do produkcji, 
jak omomierz-miliamperomierz „Barbara-2”, pirometr optyczny, miernik 
optyczny, miernik uniwersalny Lavo-1, galwanometr, żarówki wagonowe 
i wiele innych. Dzięki tej produkcji Warsztaty miały zawsze bardzo dobre 
wyniki ekonomiczne, co plasowało je na pierwszym miejscu wśród wszy
stkich szkół zawodowych województwa warszawskiego, a uczniowie zdo
bywali dobre przygotowanie do dalszej pracy. W 1984 r. w porozumie
niu z dyrekcją Fabryki Mierników i Komputerów ERA został zorganizo
wany w Warsztatach Szkolnych przy niemałym trudzie kierownika mgr 
Ryszarda Wójcickiego Eksperymentalny Wydział Szkoleniowo-Produk- 
cyjny, który istniał do 1991 r. Był to dla Warsztatów najlepszy okres za
równo pod względem ekonomicznym, jak i realizacji programu naucza
nia zawodu. Od 1989 r. magister Ryszard Wójcicki bardzo zaangażował 
się we współpracę szkoły ze Szkocją, dzięki czemu nasi uczniowie mogą 
uczyć się w Fife College w Kirkcaldy - załatwia komputery dla wyjeżdża
jących na naukę (jest to umówiona forma odpłatności), przyjmuje i opro
wadza po Polsce gości ze Szkocji. Doskonały organizator, człowiek o 
wielkiej pogodzie ducha i wielkim optymizmie zarówno w kontaktach z 
młodzieżą jak i ze współpracownikami. Inicjator i organizator pracowni
czych wyjazdów integracyjnych. W minionych latach łączył obowiązki za
wodowe z pracą społeczną w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Otrzy
mał liczne odznaczenia i nagrody, a między innymi: Srebrny Krzyż Za
sługi, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, Złotą Odznakę ZNP, Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi 
dla Warszawy”, 3 nagrody Ministra i 3 nagrody Kuratora.
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4. KIEROWNICY LABORATORIUM

Mgr inż. Wojciech Jędraszko

Od powstania ZSE do maja 1995 r. pracował na sta
nowisku kierownika laboratorium. Urodził się 
w 1938 r. Ukończył Państwową Szkołę Techniczną 
w Technicznych Zakładach Naukowych w Warsza
wie na ulicy Długiej 44/50 i tam rozpoczął pracę 
w 1963 r. W tym samym roku ukończył kurs auto
matyki, a w dwa lata później kurs pedagogiczny. 
W latach 70. ukończył studia na Politechnice War

szawskiej. Całe życie zawodowe związał z naszą szkołą i był jej oddany 
do śmierci w maju 1995 r. Od chwili objęcia stanowiska kierownika 
laboratorium organizował wypożyczalnię przyrządów pomiarowych, której 
zadaniem było wyposażenie wszystkich istniejących w Zespole pracowni 
w przyrządy pomiarowe, właściwa gospodarka nimi, zorganizowanie na
praw, zaopatrzenie w elementy. Był także współtwórcą pracowni automa
tyki i wieloletnim w niej nauczycielem. Szanowaliśmy Go wszyscy, bo tyl
ko On potrafił zauważyć nieprawidłowe wykorzystanie przyrządów, urwa
ny potencjometr, ukręcony przełącznik. Potrafił wszystko naprawić, 
a pracownie i przyrządy traktował jak swoje własne, dbając, by w każdej 
chwili były sprawne. Nie ma Wojtka już wśród nas, pożegnaliśmy Go na 
zawsze, został jednak w naszych sercach.

Mgr inż. Andrzej Grabowski

Funkcję kierownika laboratorium pełni od 1 wrze
śnia 1995 r. Z wykształcenia inżynier elektronik, jest 
doskonale przygotowany do tej pracy. Od 1984 r. 
uczył przedmiotów zawodowych - elektronicznych, 
od 1986 r. był kierownikiem wydziału w szkołach 
dla dorosłych, a w okresie ich wygasania faktycz
nie nimi kierował. Odznacza się sumiennością, pra
cowitością, odpowiedzialnością za powierzone mu 
obowiązki, co niewątpliwie owocować będzie na 
objętym stanowisku.
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5. KIEROWNICY WYDZIAŁU

W strukturze organizacyjnej zarządzania Zespołu było od początku do 
31.08.1995 r. stanowisko kierownika wydziału podlegającego bezpośre
dnio wicedyrektorowi do spraw określonej szkoły i razem z nim zajmują
cego się jej codziennymi sprawami. Ilość kierowników wydziału w Zespo
le w roku szkolnym była uzależniona od liczby oddziałów. Przeważnie każ
da ze szkół Zespołu miała oprócz wicedyrektora także kierownika wydziału, 
który był jego prawą ręką.

Funkcję kierownika wydziału w minionych latach pełnili (układ alfabe
tyczny): mgr Andrzej Adamczyk, mgr Krystyna Bednarska, mgr Bożen
na Chodyra, mgr Jadwiga Gazeł, mgr Wiesława Giże, mgr inż. Andrzej 
Grabowski, mgr Irena Gródecka, mgr Władysław Grzegorczyk, mgr Elż
bieta Jastrzębska, mgr inż. Janusz Nałęcz-Jawecki, mgr Leszek Kamiń
ski, mgr Michał Kostrzewski, mgr Elżbieta Kowalewska, mgr inż. Ewa 
Kowalska, mgr Halszka Łozińska, mgr inż. Halina Magdziak, mgr Alicja 
Michalik, mgr Witold Monkiewicz, mgr inż. Tadeusz Nowakowski, mgr 
inż. Elżbieta Poteraj, mgr Jan Ratajczyk, mgr inż. Zofia Salamonik, mgr 
Jadwiga Stręk, mgr inż. Czesław Szufnara, mgr inż. Władysław Szulc, 
mgr Andrzej Taraszkiewicz-Sirocki, mgr inż. Włodzimierz Tarnowski, mgr 
inż. Hieronim Traczewski, mgr Barbara Wierzchowska, mgr Sławomir 
Wilczyński.

6. ZASTĘPCY KIEROWNIKA WARSZTATÓW 
SZKOLNYCH

Funkcję zastępcy kierownika Warsztatów Szkolnych w minionych latach 
pełnili:

mgr Ryszard Wójcicki do 31.08.1971 r.
inż. Czesław Falkowski
Mieczysław Ochowicz 
Tomasz Kardasiewicz 
mgr Waldemar Zakrzewski 
mgr Wojciech Dąbrowski 
mgr Janusz Niedbalski

W roku jubileuszowym ZSE na tym stanowisku pracuje mgr Janusz 
Niedbalski (od 1986 roku).
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7. KIEROWNICY WYDZIAŁU DS. WF I SPORTU

Wielkość szkoły i wynikająca z niej rola wychowania fizycznego i sportu 
skłoniły dyrektora do powierzenia jednemu z nauczycieli WF roli koordy
natora pracy w zakresie rozwoju fizycznego uczniów i upowszechniania 
wśród nich szeroko pojętej kultury fizycznej.

Tę funkcję w minionych latach pełnili:

mgr Marian Urbaniak 
mgr Lidia Kowalska 
mgr Adam Sabat 
mgr Jacek Żmirek 
mgr Borysław Panów 
mgr Marek Rychter 
mgr Krzysztof Dement 
mgr Zdzisław Wroński 
mgr Ewa Sidło 
mgr Adam Godlewski

(1971-1973) 
(1973/74 i 1975-1977) 

(1974/75)
(1977-1981)
(1981-1983)
(1983-1985)
(1985-1987)

(1987/88) 
(1988-1992) 
(1992-1995)

8. KIEROWNICY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

Zajęcia pozalekcyjne, o których będzie mowa w dalszej części monogra
fii, były przez wiele lat integralną częścią procesu nauczania i wychowa
nia. Ich rodzaj był wynikiem zainteresowań uczniów, miały one bowiem 
stwarzać możliwości rozwijania zdolności i zaspokajać potrzebę samore
alizacji poprzez określonego rodzaju twórczość lub działalność. W nie
których latach paleta propozycji dla zainteresowanych uczniów była bar
dzo bogata - od kół artystycznych po techniczne.

Pracą kół zajęć pozalekcyjnych kierowali w minionych latach:

mgr Urszula Górnicka-Grot
mgr Bożenna Chodyra
mgr Marian Martyński
mgr Hanna Bogatko-Ceglińska 
mgr Małgorzata Wiśniewska

(1971-1975,1979-1982)
(1975-1977)
(1977-1979)
(1982-1985)
(1986-1990)
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9. PEDAGODZY SZKOLNI

Z uwagi na rozmiary szkoły od 1974 r. istniało stanowisko pedagoga szkol
nego. Zajmowała je przez wiele lat mgr Janina Ważniewska-Maassen, krót
ko mgr Halina Pieńkowska, a od 1990 r. do dziś funkcję tę pełni mgr Hali
na Musielak.

Pedagog szkolny jest powiernikiem uczniów i ich rodziców w różnych 
trudnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (także osobistych), do
radcą nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i nauko
wych, często pośrednikiem w relacjach między uczniami i nauczycielami. 
Jego praca polega przede wszystkim na odbywaniu indywidualnych roz- 
mów-konsultacji z szukającymi u niego wsparcia czy pomocy. Dewizą 
w pracy pedagoga szkolnego jest poszanowanie prywatności, tajemnica 
rozmów i zaufanie.

Pedagodzy nie ograniczali swojej roli do indywidualnych konsultacji ze 
zgłaszającymi się do nich rozmówcami, lecz prowadzili wiele akcji o cha
rakterze wychowawczym w ramach szeroko pojętej profilaktyki, obejmu
jących zarówno mniejsze grupy uczniów, jak i niejednokrotnie całą mło
dzież szkoły.

Mgr Janina Ważniewska-Maassen organizowała pogadanki, odczyty 
i projekcje filmów na temat szkodliwości alkoholu, nikotyny oraz narkoty
ków (spotkanie z Markiem Kotańskim w 1986 r.). Przeprowadzała ciekawe 
konkursy na bezalkoholowe urządzanie w domu uroczystości (np. osiem
nastych urodzin, zabaw, świąt itp).

Zapraszała do szkoły na spotkania z młodzieżą wybitnych uczonych 
z dziedzin istotnych dla wychowania, np. prof. Kazimierza Dąbrowskiego 
-twórcę teorii dezintegracji pozytywnej, który mówił o fazach rozwoju oso
bowości, autokreacji i autoterapii, prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, au
tora książki „Ku afirmacji życia” (1985/86 r.).

Młodzież zapoznała się z ekologią życia seksualnego i psychologią pre
natalną w sposób przystępny. Obronie życia poczętego służyły spotkania 
z ks. Ryszardem Halwą, unikalny przed laty film „Niemy krzyk”, który obej
rzało w szkole wielu uczniów. Problemy kultury zdrowotnej mgr Janina 
Ważniewska-Maassen popularyzowała poprzez konkursy, audycje telewi
zyjne i dyskusje tematyczne. Organizowała też opiekę nad osobami star
szymi, skupiając grupę uczniów odwiedzających je w domach i niosących 
potrzebną pomoc. Podobne działania wychowawcze prowadzi mgr Hali
na Musielak. Wśród nich ogromną wartość mają pobyty integracyjne klas 
pierwszych na początku roku szkolnego w Dębem, o czym będzie mowa
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Pedagog szkolny - pani Halina Musielak

w innym miejscu. W ramach 
profilaktyki uzależnień Pani 
Halina Musielak organizowała 
spotkania z członkiem MONA
RU, który opowiadał o swoich 
losach narkomana, konkursy 
na temat AIDS, szkodliwości 
nikotyny i alkoholu. Przepro
wadziła cykl zajęć w nie
których klasach pt. „Nasze 
spotkania”, na które składa 
się program psychologiczny 

uczący radzenia sobie w trudnych sytuacjach i właściwej reakcji wobec 
problemów innych ludzi. Zainicjowała i umożliwiła 4 klasom w bieżącym 
roku uczestnictwo w zajęciach z psychologiem pod hasłem „Płciowość 
i odpowiedzialność nastolatków" (wychowanie seksualne). W najnowszych 
planach pedagoga jest cykl spotkań z młodzieżą na temat nowoczesnych 
metod przyspieszonego uczenia się.

10. NAUCZYCIELE

W ciągu 25 lat w Zespole Szkół Elektronicznych pracowali następujący 
nauczyciele:

Nazwisko Przedmiot Lata

Adamczyk Andrzej - chemia 1971-1974
Adamczyk Janusz - zajęcia praktyczne 1992-1994
Adamska Alina - wychowanie fizyczne 1971-1978
Andruszkiewicz Stefan - zajęcia praktyczne 1979-1985

1988/89
Arcinowska Ewa - zajęcia pozalekcyjne 1975-1977
Andrzejewski Jan - zajęcia praktyczne 1977/78
Baczyński Franciszek - zajęcia praktyczne 1988/89
Bagińska Bożena - przedmioty zawodowe 1980-1991
Bajek Tadeusz - zajęcia praktyczne 1993-1996
Bajorek Zygmunt - informatyka 1985-1988
Bajszczak Zdzisław - zajęcia praktyczne 1988-1991
Ballaun Robert - przysposobienie obronne 1984/85
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Nauczyciele

Baranowska Regina - zajęcia praktyczne 1973-1977
Baranowski Henryk - zajęcia praktyczne 1974/75

1990-1996
Baranowski Jerzy - zajęcia praktyczne 1971/72
Bark Marta - język angielski 1989/90
Bartoszek Henryk - przedmioty zawodowe 1972-1977
Bąkała Jan - zajęcia praktyczne 1977/78
Bednarska Krystyna - matematyka 1974-1978
Berliński Stanisław - przysposobienie obronne 1989-1991
Bereżecka Romualda - język polski 1988-1996
Białecki Krzysztof - przedmioty zawodowe 1972-1977

1980/81
1986-89

Białek Anna - zajęcia praktyczne 1977/78
Bialik Zenon - zajęcia praktyczne 1988-1990
Biela Stanisław - przedmioty zawodowe 1973-1975
Bielicki Jerzy - przedmioty zawodowe 1972-1975
Bil Włodzimierz - język rosyjski 1983/84
Bilski Leszek - zajęcia praktyczne 1972-1975

1977-1979
Bińczyk Krzysztof - zajęcia praktyczne, 

- zajęcia pozalekcyjne
1990-92

Biskupski Krzysztof - wychowanie fizyczne 1985-1987
1992-96

Bladowski Witold - przedmioty zawodowe 1981-1985
Blinkow Wiktor - zajęcia praktyczne 1977/78
Błażewicz Tadeusz - przysposobienie obronne 1981/82
Bogatko-Ceglińska Hanna - zajęcia pozalekcyjne 1982-1985
Boguta Andrzej - zajęcia praktyczne 1979-1996
Bochiński Piotr - zajęcia praktyczne 1986-1992
Bonder Stanisław - zajęcia praktyczne 1971-1976
Boniewski Remigiusz - zajęcia praktyczne 1988-1990
Borkowska Maria - język niemiecki 1972-1979
Borkowska Maria - przedmioty zawodowe 1993/94
Borkowski Wojciech - zajęcia praktyczne 1988-1992
Borowski Andrzej - zajęcia praktyczne 1989/90
Borzymowski Jacek - wychowanie fizyczne 1978-1983

1990-1995
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Boszko Mirosław

Bronisławski Wojciech

Brzozowska Irena 
Brzycki Zenon 
Brodowski Stefan
Bryniak Józef
Buczyńska Halina 
Budnicka Bożena 
Bury Jacek 
Chadaj Zbigniew 
Chański Ryszard 
Chędor Zdzisław 
Chmielewska Irena 
Chmielińska Jolanta 
Chmurski Waldemar 
Chodyra Bożenna 
Cholewa Mieczysław 
Chojnicki Tadeusz 
Chomicki Aleksander 
Chudzik Maria 
Ciemniewski Stanisław 
Czarnecka-Cicha Barbara 
Czarnecki Włodzimierz 
Czerniewski Piotr 
Czerwiakowski January 
Czyż Zbigniew 
Dadas Bogdan 
Damięcki Zygmunt

Danis Barbara 
Dawiskiba Rozalia

Dąbrowski Marian 
Dąbrowski Wojciech 
Dement Krzysztof

Demianiuk

- podstawy technologii
i konstrukcji

- propedeutyka nauki
o społeczeństwie

- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- fizyka
- matematyka
- bibliotekarka
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- zajęcia pozalekcyjne
- zajęcia praktyczne
- język polski
- przedmioty zawodowe
- fizyka
- język rosyjski
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe

- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- zajęcia pozalekcyjne

- język polski
- podstawy technologii

i konstrukcji

- zajęcia praktyczne
- wychowanie fizyczne

- przysposobienie obronne

1986/87

1986/87

1972-1975 
1988-1991 
1971-1973

1971/72 
1990-1996 
1975-1980

1971/72 
1982-1986 
1971-1973 
1972-1974
1973-1976 
1971-1978 
1978-1980 
1972-1996

1970/71 
1988-1990
1975-1977

1972/73
1972/73
1976/77 

1977-1979
1973/74 

1982-1987
1989/90 

1971-1975 
1972-1978 
1979-1981

1974/75 
1982-1984

1978-1980 
1985-1987 
1982-1988 
1995/1996

1983/84
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Nauczyciele

Denicki Waldemar - język polski 1992-1996
Dewille Dariusz - język polski 1987-1989
Dębowski Bogusław - zajęcia praktyczne 1971-1977
Dębski Tadeusz - przedmioty zawodowe 1976/77

Dlouny Mirosława - zajęcia pozalekcyjne
1979-1990

1977/78
Dławichowska Lucyna - systemy techniki cyfrowej 1975-1977
Długokęcki Wiesław - systemy techniki cyfrowej 1988/89
Dobraczyński Jan - zajęcia praktyczne 1971-1973
Dobrowolski Józef - przedmioty zawodowe 1971-1975
Domański Włodzimierz - podstawy technolgii 1987/88

Dominowski Stanisław
i konstrukcji

- bezpieczeństwo 1972-1975

Donat Jolanta
i higiena pracy

- zajęcia pozalekcyjne 1972-1974

Drewniak Witold
(zespół tańca)

- przedmioty zawodowe 1976/77
Drożdż Tadeusz - przedmioty zawodowe 1976-1978
Drożdżewski Tadeusz - przedmioty zawodowe 1971-1974
Drynkowski Jan - zajęcia praktyczne 1972-1975
Drzazga Genowefa - historia 1971-1990
Duch Teresa - bibliotekarka 1989-1996
Dudziński Jędrzej - zajęcia praktyczne 1977-1978
Durak Ewa - język rosyjski 1982-1991
Dutkiewicz Iwona - język angielski 1986/87
Falkowski Czesław - zajęcia praktyczne 1971/72
Ferenc Maria - język angielski 1983-1985
Ferens Mirosława - matematyka 1991-1996
Fiedorowicz-Podkowa - język rosyjski 1971-1996

Nadzieja
Filar Mieczysław - fizyka, język angielski, 1985-1996

Filipiak Bogumił
koło fotograficzne

- przedmioty zawodowe 1992-1996
Finogenow Hanna - przedmioty zawodowe 1982-1988

Florek Maria
1990-1996

1977/78
Fosiewicz Elżbieta - język polski
Franjasz Maria - matematyka 1971-1975
Furmanik Andrzej - zajęcia praktyczne 1971-1996
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Dyrekcja, nauczyciele i ich sojusznicy

Gaik Kazimierz
Gajewski Władysław

- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe

Galas Halina - wiedza o spdeczeństwi 
klub

Galewicz Maria - zajęcia praktyczne
Galińska Ewa - język angielski
Galińska Krystyna - podstawy technologii 

i konstrukcji
Gantner Anna - przedmioty zawodowe
Gawin Czesława - fizyka, język angielski
Gawin Jerzy - pracownia elektryczna

- podstawy elektrotechni
Gazeł Jadwiga -język rosyjski, 

język angielski
Gadziński Jerzy - zajęcia praktyczne
Gerula Alicja - wychowanie fizyczne
Giże Jerzy - przedmioty zawodowe
Giże Wiesława - chemia
Glanc Joanna - język angielski

Gliński Zdzisław
Gliński Romuald

- przedmioty zawodowe

Gmachowska Olga - język rosyjski
Gmachowski Stanisław - matematyka

Godlewski Adam - wychowanie fizyczne
Gdański Zygmunt - zajęcia praktyczne
Goliasz Wiktor - przedmioty zawodowe, 

zajęcia praktyczne
Golnik Urszula - język polski
Gołębiowski Lech - chemia
Gołębiowski Ryszard - religia
Gotowiec Władysław - historia
Gotner Krystyna - bibliotekarka
Górecka Małgorzata - język niemiecki
Górecki Marek - przedmioty zawodowe
Górnicka-Grot Urszula - zajęcia pozalekcyjne

1971-1990
1971-1984

1995/96 
1992-1996

1971-1973
1986/87 

1971-1996

1983-1996 
1990-1996 
1977-1996

1971-1996

1988/89 
1988-1996 
1972-1976
1972-1978
1984-1990

1995/96
1971-1973

1974/75
1971-1978
1971-1982

1984/85
1979-1996 
1971-1976 
1972-1976

1973/74 
1974-1977 
1990-1996
1971-1975

1980/81
1981/82

1981-1984 
1971-1986 
1994-1996
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Nauczyciele

Grabarkiewicz Halina 
Grabowska-Steffen Alicja 
Grabowski Andrzej 
Grabowski Józef 
Grabowski Leszek 
Grefkowicz Stanisław

Gregorczyk Grażyna 
Grela Teresa 
Grenda Tadeusz 
Gródecka Irena 
Grodziński Andrzej 
Gruchalska-Kwaśniewska

Hanna
Gryka Andrzej 
Grzegorczyk Władysław 
Grzegorzewski Zbigniew 
Grzesiczak Zygmunt

Grzywacz Andrzej 
Guzik Stanisław 
Gwardys Zbigniew

Hadaś Andrzej

Halik Janusz 
Hałas Ryszard

Hejduk Urszula

Hellman Antoni 
Henig Bogna 
Henig Tadeusz 
Hułas Barbara 
Idźkowski Janusz 
Ignaczak Elżbieta 
Ignatiew Julita

- bibliotekarka. 1971-1996
- język polski 1971-1996
- przedmioty zawodowe 1984-1996
- przedmioty zawodowe 1972-1975
- przedmioty zawodowe 1990-1996
- podstawy elektrotechniki, 1971-1996

pracownia elektryczna
1979-1981

- przedmioty zawodowe 1974-1977
- przedmioty zawodowe 1975/76
- język rosyjski 1971-1993
- przedmioty zawodowe 1977/78
- przedmioty zawodowe 1977-1996

- przedmioty zawodowe 1972-1977
- język polski 1974-1996
- rysunek techniczny 1988-1995
- zajęcia praktyczne 1971-1974

1985-1996
- zajęcia praktyczne 1988-1991
- język niemiecki 1971-1977
- przedmioty zawodowe 1976/77 

1979-1983
1987/1988

- zajęcia praktyczne, 1977-1982
przedmioty zawodowe 

- zajęcia praktyczne 1973/74
- podstawy technologii 1989/90

i konstrukcji
- chemia, ochrona 1978-1996

środowiska, bezpieczeństwo 
i higiena pracy

- informatyka 1971/72
- matematyka 1971-1980
- przedmioty zawodowe 1971-1975
- fizyka 1973-1978
- podstawy elektrotechniki 1983/84
- podstawy elektrotechniki 1987-1991
- przedmioty zawodowe 1987-1989
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Jabłońska Elżbieta - zajęcia pozalekcyjne 
(koło plastyczne)

1990/91

Jabłońska Marta - przedmioty zawodowe 1971-1975
Jakuć Henryk - zajęcia praktyczne 1977/78 

1985-1996
Jamrozik Katarzyna - wychowanie fizyczne 1978-1981
Jankowska Danuta - przedmioty zawodowe 1990-1996
Jankowska Grażyna - bibliotekarka 1976-1977
Jankowski Jerzy - zajęcia praktyczne 1971-1979
Janus Anna - przedmioty zawodowe 1972-1975
Janusik Władysław - przedmioty zawodowe 1991-1993
Januszewski Marek - zajęcia praktyczne 1982-1996
Jarno Tadeusz - przedmioty zawodowe 1972-1976
Jarosiński Mirosław - język angielski 1991-1995
Jaroszewska Krystyna - język angielski 1980-1993
Jasiński Aleksander - zajęcia pozalekcyjne 1976/77

(kółko teatralne)
Jasiński Tadeusz - przedmioty zawodowe 1972-77

1979/80
Jastrzębska Elżbieta - matematyka 1971-1996
Jastrzębski Andrzej - język polski 1987/88
Jawecki Janusz - przedmioty zawodowe 1971-1981
Jaworska Elżbieta - podstawy elektroniki
Jaworski Andrzej - podstawy technologii 1987-1991

i konstrukcji
Jędraszko Wojciech - przedmioty zawodowe 1971-1995
Jóźwicki Zenon 1977-1987
Juchnowicz - podstawy rachunkowości 1989/90
Jurczewski Andrzej 1976/77
Jusiński Kazimierz - przedmioty zawodowe 1975/76
Kacprzyńska Eleonora - bibliotekarka 1971-1981
Kacpura Jarosław - zajęcia praktyczne 1988-1990
Kaczmarczyk Antoni - przedmioty zawodowe 1989-1991
Kaczmarczyk Stanisław 1972/73
Kaczorowski Jan 1974-1977

1979-81
Kalinka-Hermanowska - historia 1987-1996

Jolanta
Kaliński Marek - przedmioty zawodowe 1972-1990
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Kamiński Jerzy 1972/73
Kamiński Leszek - geografia 1971-1977
Karczewska Ewa - przedmioty zawodowe 1982-88

Kardasiewicz Tomasz - zajęcia praktyczne
1994-96 

1972-1985
Karubin Luiza - propedeutyka nauki o społeczeństwie
Kawulski Zygmunt - zajęcia praktyczne 1974/75,

Kaźmierczak Jadwiga - historia, bibliotekarka
1977/78 

1975-1996
Kącka Barbara - zajęcia praktyczne 1975-1977
Kącki Józef - przysposobienie obronne 1971-1980
Kędzierska Alicja 1972/73
Kępa Iwona - pływalnia 1979/80
Kiczko - przedmioty zawodowe 1988/89
Kielan Anna - język angielski 1982/83
Kilanowska Teresa - matematyka 1971-1973
Kisiel Michał - historia 1975-1982
Klamecka-Jabłkowska - historia 1971-1975

Krystyna
Klimaszewski Michał - przedmioty zawodowe 1972-1977
Kłoniecki Jan - przedmioty zawodowe 1978-1982
Ks. Kłosiewicz Krzysztof - religia 1994-1996
Kłosiński Romuald - przedmioty zawodowe 1978-1981
Knapek Stefan - przedmioty zawodowe 1971-73

Kobylańska Czesława
1995/96
1971/72

Kochlik Adam 1972/73
Kolankiewicz Grzegorz - wychowanie fizyczne 1990/91
Kołaczkowska Halina - matematyka 1971-1973
Kołakowski Krzysztof 1990/91
Kołodziejczyk Józef - przedmioty zawodowe 1986-1996
Kołodziejski Jerzy - podstawy elektroniki 1990/91
Kołpowska Maria - przedmioty zawodowe 1972-1974
Kołubiec Krzysztof 1983/84
Kopeć-Gembarzewska - klub 1971-1975

Joanna
Kopeć Tadeusz - przedmioty zawodowe 1975-1977
Korzep Maria - przysposobienie obronne 1986-1996
Kosianko Wacław - zajęcia praktyczne 1976/77
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Kosianko Włodzimierz 
Kosiński Konrad 
Kosiński Marian

Kosiorowska Maria

Kostrzewa Bogdan 
Kostrzewska Urszula 
Kostrzewski Michał 
Kosycarz Andrzej 
Kot Henryk 
Kowalewski Lech 
Kowalczyk Krystyna 
Kowalewska Elżbieta 
Kowalska Ewa 
Kowalska Janina 
Kowalska Lidia

Kowalski Jerzy 
Kowalski Krzysztof 
Kowalski Zdzisław 
Kozaczewski Ryszard 
Kozak Bożena 
Kozakiewicz Mirosława 
Koźbiał Władysław

Koźmiński Jerzy 
Koziara Ryszard 
Krajewska Ewa 
Krajewski Bogdan 
Krasuski Edmund 
Kraśko Jan 
Krawiec Stanisław 
Kręciejewski Mieczysław 
Krokosz Iwona 
Król Janusz 
Król-Bryłowska Aniela 
Kruszelnicki Czesław 
Krysińska Bożena
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- zajęcia praktyczne 1979-1982
1972-1975

- przedmioty zawodowe 1971-77
1979/80

- geografia, 1991 -1993
ochrona środowiska

- systemy informatyczne 1992-1996
- język polski 1975-1996
-fizyka 1973-1979

1972/73
- przedmioty zawodowe 1989-1996

1974-1976
- pracownia elektryczna 1972-1996
-matematyka 1972-1995
- przedmioty zawodowe 1972-1994
- język polski 1971-1981, 1984/85
- wf i zajęcia pozalekcyjne 1971-1977

(kółko taneczne)
- przedmioty zawodowe 1971-1973

1971/72
- zajęcia praktyczne 1982/83
- przedmioty zawodowe 1977/78
-język angielski 1983-1986
-bibliotekarka 1988/89
- zajęcia praktyczne, 1971 -77

urządzenia radiowe 1988/89
- przedmioty zawodowe 1971/72
- wychowanie fizyczne 1987/88
- wychowanie fizyczne 1990-1994
- przedmioty zawodowe 1972-1981
- przedmioty zawodowe 1980/81
- język angielski 1977-1983
- przedmioty zawodowe 1971/72
- podstawy elektrotechniki 1984-1988
-bibliotekarka 1987-1987
- przedmioty zawodowe 1991-1992

1984/85
- przedmioty zawodowe 1971-1990

1976/77



Nauczyciele

Krzeszowska Ewa - język angielski
Krzywonos Andrzej - przedmioty zawodowe
Książkiewicz Maria - zajęcia pozalekcyjne
Kubiak Tadeusz - przedmioty zawodowe
Kuć Stanisław - zajęcia praktyczne
Ks. Kulma Andrzej - religia
Kulma Tadeusz - bhp
Kur Stanisław - zajęcia praktyczne
Kurianowicz Włodzimierz - zajęcia praktyczne
Kurowska Eufemia - propedeutyka nauki

o społeczeństwie
Kursa Barbara - przedmioty zawodowe
Kustra Piotr - podstawy elektrotechniki
Kuśmirek - miernictwo
Kwapisz Czesław - matematyka
Kwiatek Bogdan - zajęcia praktyczne
Kwiatkowski P. - systemy techniki cyfrowej
Kwiatkowski Tomasz - przedmioty zawodowe
Lachowicz Jerzy - przedmioty zawodowe
Lachowicz Teresa - przedmioty zawodowe
Lasiecki Stanisław - przedmioty zawodowe
Laskowski Zbigniew - przedmioty zawodowe
Lech Grzegorz
Legień Emil - język angielski
Lemieszek Wiesław - przedmioty zawodowe
Lerska Irena - język polski
Lewandowski Paweł - zajęcia praktyczne
Lewandowski Jacek - zajęcia praktyczne
Lewandowski Ryszard - przysposobienie obronne
Lewandowski Władysław - zajęcia praktyczne
Lewandowski Jan
Lewicki Zdzisław - zajęcia praktyczne
Lewińska Krystyna - przedmioty zawodowe
Lipiec Urszula - matematyka
Lipska Grażyna - informatyka
Lisek Sylwester - zajęcia praktyczne
Liszkiewicz Adam - zajęcia praktyczne
Ładno Wiesław - przedmioty zawodowe
Ładyżyńska Jolanta - matematyka

1972-1976 
1994-1996 
1974-1995 
1974-1995

1974/75
1991/92 

1991-1996 
1972-1973

1977/78
1982/83

1971-1973 
1991-1994

1988/89
1972/73

1980-1996
1990/91 

1971-1980 
1971-1979 
1971-1973

1988/89 
1979-1981

1973/74
1994/95
1972/73 

1971-1984 
1986-1992 
1981-1996

1983/84
1991/92
1979/80 

1982-1996 
1971-1976

1994/95 
1985-1996

1989/90
1974/75
1986/87 

1991-1994
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Łappa Ryszard 
Łazarek Zbigniew 
Łącz Laura

Łęcki Jan
Łodziński Bolesław 
Łopacki Zbigniew 
Łozińska Halszka 
Łukaszewicz Anna 
Maassen Janina

Maciak
Maciągiewicz Irena 
Madaliński Tadeusz 
Madej Emilia 
Magdziak Halina 
Machalla Andrzej 
Majerowski Andrzej 
Majewski Stanisław 
Malczewski Ryszard 
Malesa Ryszard 
Malkiewicz Paweł 
Mamcarz Bogdan 
Marciniak Ireneusz 
Marczakowska Irena

Markiewicz Aleksy

Markiewicz Marek 
Maroński Marian 
Martyński Marian

Masewicz Tadeusz 
Masiewicz Beata 
Mastalarski Tadeusz 
Maszczyński Krzysztof 
Matusiewicz 
Matusik Andrzej

- przedmioty zawodowe 1986-1993
1971/72

- zajęcia pozalekcyjne 1990/91
(kółko teatralne)

- przysposobienie obronne 1984-1987
1983/84

- przedmioty zawodowe 1991-1996
- język polski 1971-1977

1971/72
- przygotowanie do życia 1974-86

i pedagog szkolny 1988-1990
- przedmioty zawodowe 1989/90
-język angielski 1987-1996
- zajęcia praktyczne 1988/89
- język polski 1971-1996
- przedmioty zawodowe 1972-1981

1973/74
- podstawy elektrotechniki 1982-1989
- zajęcia praktyczne 1988/89 

1974/75 
1972/73
1980/81

- zajęcia praktyczne 1976-1989
- przedmioty zawodowe 1990-1996
- przedmioty zawodowe 1976/77 

1979-1981

zajęcia praktyczne

- pracownia elektryczna, 1971-1996
podstawy elektrotechniki

- ekonomika przedsiębiorstw 1976-1981
- przedmioty zawodowe
- podstawy elektrotechniki,

1971-1985

zajęcia pozalekcyjne 1971-1982
- podstawy elektrotechniki 1972/73
- podst. ped. i psychol. 1986-1988
- matematyka 1992-1996
- zajęcia praktyczne 1988-1990
- przedmioty zawodowe 1989/90
- przedmioty zawodowe, 1971/72
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Matuszewski Adam 
Mazurowski Jacek 
Maziarz Jan

Mączak Anna 
Mercik Krystian 
Michalik Alicja 
Michalik Ryszard 
Michalska Anna 
Michalski Kazimierz 
Michalski Wojciech 
Mielczarski Wojciech 
Miernik Adam 
Mierzecka Barbara

Mierzwa Edward 
Mierzwiński Szczepan 
Mieszczyńska Karyna 
Mirecka Elżbieta 
Mirecka Janina

Mirkowski Kazimierz

Misiak Marian

Mizeraczyk Weronika 
Młotkowski Adam 
Monkiewicz Witold 
Mordasewicz Elżbieta 
Morkowska Anna 
Moryc Józef 
Mozolewska Danuta

Mrozowski Włodzimierz 
Murawska Urszula 
Musielak Halina

Najdeker Eugeniusz 
Nasalska Danuta

- zajęcia praktyczne 1978/79
1975/76

- zajęcia praktyczne 1977/78 
1988-1991

- historia 1981-1991
- systemy techniki cyfrowej 1989/90
- matematyka 1971-1996
- przedmioty zawodowe 1972/73
- fizyka 1994-1996
- zajęcia praktyczne
- podstawy technologii

1972-1975

- geografia 1971-1975
- przedmioty zawodowe 1981-1983
- podstawy elektrotechniki 1976-91

1994-1996
- historia 1981/82
- zajęcia praktyczne 1988-1990
- przedmioty zawodowe 1971-1996

1972-1976
- zajęcia pozalekcyjne, 1972/73

kółko plastyczne 
- zajęcia praktyczne, 1989/90

miernictwo
- zajęcia praktyczne, 1988-96

podstawy elektrotechniki 
- język niemiecki 1971-1975
- przysposobienie obronne 1972-1978
- historia 1974-1991
- podstawy elektrotechniki 1985/86
- zajęcia praktyczne 1985/86
- zajęcia praktyczne 1971-1996
- podstawy technologii 1974-1979

1984-1987
- urządzenia telekomunikacyjne 1993/94
- język polski 1988-1996
- pedagog szkolny, 1985-1987

przygotowanie do życia 1990-1996
- zajęcia praktyczne 1977/78
- przedmioty zawodowe 1989-1996
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Nasiłowski Marek - zajęcia praktyczne 1981-1988
Narożniak Marek - zajęcia praktyczne 1877/78
Nestorowicz Andrzej - zajęcia praktyczne 1988/89
Neyman Michalina - przedmioty zawodowe 1980-1982
Niedbalski Janusz - zajęcia praktyczne 1985-1996
Niedźwiałowska-Wierzbicka - fizyka 1982-1984

Teresa
Nieliwódzki Marek 1972/73
Nikodem Marek 1976/77
Nitecka Krystyna - geografia 1976-1989
Niski Janusz 1978/79
Norkowski Henryk - wychowanie fizyczne 1974-1976
Nowak Leszek - zajęcia praktyczne 1980/81
Nowakowski Włodzimierz - zajęcia praktyczne 1972/73
Nowakowski Tadeusz - przedmioty zawodowe 1971-1974
Nowicki Marian 1972/73
Nowosielski Edward - przedmioty zawodowe 1977/78
Obłąkowski Marek - zajęcia praktyczne 1972/73
Ochocki Wilhelm - zajęcia praktyczne 1971/75
Ochowicz Joanna - klub
Ochowicz Mieczysław - zajęcia praktyczne 1972/77
Olak Ignacy - matematyka 1971/75
Olczyk Wiesław - klub 1971-1973
Olek Krystyna - przedmioty zawodowe 1975-1977
Olejak Andrzej - przysposobienie obronne 1981-1983
Olender Sławomir - wychowanie fizyczne 1987/88
Oleśniewicz Józef - zajęcia praktyczne 1971/74
Olewiński Zbigniew 1980/81
Olsztyńska Ewa - przedmioty zawodowe 1984-1996
Ołdak Anna - język angielski 1971-1974
Opaliński Jerzy 1975-1976
Ordon-Krosnowska Jadwiga - przedmioty zawodowe 1982-1984
Oryga Józef - przedmioty zawodowe 1971-1973
Osiadacz Barbara - język angielski 1994/95
Osiński Leszek - ekonomika przedsiębiorstw 1971-1973
Ostaszewski Stanisław - zajęcia praktyczne 1971-1975

1977-1979
Ostrowski Antoni 1974/75
Ossowski Marek - zajęcia praktyczne 1974/75
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Ozimkiewicz Aleksander - fizyka, 1971-1973
Pabian Marian - przedmioty zawodowe 1971-1977

1979-1986
1989-1992

Paciorek Krzysztof - zajęcia praktyczne 1988-1991
Pakulska Grażyna - język rosyjski 1981/82
Pałczyński Andrzej - zajęcia praktyczne
Panów Borysław - wychowanie fizyczne 1971-1991
Partyka Jerzy - przedmioty zawodowe 1974-1977
Pasiak Antoni - zajęcia praktyczne 1973-1979
Paszuk Marek - wychowanie fizyczne 1972-1974
Patulska Janina - bibliotekarka 1973-1978
Pawlak Elżbieta - język angielski 1971-1973
Pawłowicz Marek - zajęcia pozalekcyjne 1984-1986
Pawłowski Jerzy 1977/78
Perkowska Elżbieta - przedmioty zawodowe 1986/87
Perkowski Maciej - przedmioty zawodowe 1986/87
Piekarska Mirosława - język angielski 1988/89
Piekut Małgorzata -język angielski, 1990-1994

przedmioty zawodowe
Pieniążek Tadeusz - matematyka 1978-1987
Pieńkowska Hanna - pedagog szkolny 1988/89
Pieńkowska Małgorzata - przedmioty zawodowe 1979-82

1987/88
Pietrzak Henryka - przedmioty zawodowe, 1990/91

zajęcia praktyczne
Pincel-Piątkowska A. 1979/80
Pinkiewicz Ludwik 1984/85
Piotrowska Danuta - przedmioty zawodowe 1971/72
Piotrowska Halina - fizyka 1990-1992
Piotrowska Irena - matematyka 1975-1978
Polatyński - przedmioty zawodowe 1989/90
Ponichtera Danuta - matematyka 1985-1992
Poniżnik Jan - zajęcia pozalekcyjne 1977/78
Popin Ryszard - zajęcia praktyczne 1991-1996
Popiński Bogdan - zajęcia pozalekcyjne 1977/78
Poteraj Elżbieta - przedmioty zawodowe 1980/87
Potocka Izabella - język polski 1994-1996
Pozarzycki Stanisław - przedmioty zawodowe 1971-1973
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Prus Leszek - przedmioty zawodowe 1985/86
Przedmojska Irena 1976/77
Przyłuska Danuta - zajęcia praktyczne 1990-1996
Puzynowska Bożena - bibliotekarka 1971/72
Pyziak Bogdan - przedmioty zawodowe 1971-1973
Radzikowska Barbara - język polski 1971-1987
Raszkowska Elżbieta - przedmioty zawodowe 1986/88

1995/96
Ratajczyk Jan - fizyka 1971-1977

1979-1996
Reszka Adam - przysposobienie obronne 1976-78

1980/81
Retmaniak Marek - przedmioty zawodowe 1973-1977

1979-1986
Retmaniak Włodzimierz 1972/73
Rogalski Michał - przedmioty zawodowe 1979-1985
Rogowski Waldemar - zajęcia praktyczne 1979/80
Roguski Krzysztof - wychowanie fizyczne 1971/72
Rok Barbara - język niemiecki 1980-1982
Romaniak Marek - przedmioty zawodowe 1992-1996
Rosolski Krzysztof - przedmioty zawodowe 1981/82
Ross Halina - język angielski 1971-1975
Rostek-Grabowska Alicja - fizyka
Różalski Jerzy - wychowanie fizyczne 1974/75
Rudnik Jerzy - zajęcia praktyczne 1986-1996
Rusek Stanisław - przedmioty zawodowe 1984/85

1989/90
Rutkowski Andrzej 1971/72
Rutkowski Robert - zajęcia praktyczne 1992-1996
Rychter Marek - wychowanie fizyczne 1972/73

1983-1987
Rydzewska Maria - historia 1971-1991
Rydzewski Jacek - przedmioty zawodowe 1984/86

1989/90
Rzeszotowski Marek 1972/73
Rżysko Marek - przedmioty zawodowe 1972/73
Sobaczyńska Henryka 1976/77
Sabat Adam - wychowanie fizyczne 1974-1976
Sabat Grzegorz - zajęcia praktyczne 1991/92
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Sachmata Jan - zajęcia praktyczne 1973-1990
Sadowski Ryszard - zajęcia praktyczne 1988-1991
Sadowski Tadeusz - przedmioty zawodowe 1984-1990
Sadurska Anna - bibliotekarka 1985-1988
Salamonik Zofia - przedmioty zawodowe 1984-1996
Sanocki Klemens - zajęcia praktyczne 1971/72
Sandomierska Zuzanna - przedmioty zawodowe 1994/95
Saraczewski Zenon - zajęcia praktyczne 1987-1996
Sarnowska Krystyna - historia 1972-1978
Sekutowicz Beata - matematyka 1987-1996
Seliga Mirosława - bibliotekarka 1990-1996
Serwiński Jerzy 1975-1977
Sarafin Stanisław 1974/75
Siarkiewicz Anna - zajęcia praktyczne 1978/79
Sierakowski Janusz - zajęcia praktyczne 1974/75
Sidło Ewa - wychowanie fizyczne 1972-1996
Sikorski Zdzisław - rysunek zawodowy 1971-1987
Sitnik Adam - przedmioty zawodowe 1972/73
Siwecki Marcin - przedmioty zawodowe 1983-1986
Skibiński Antoni 1972/73
Skibniewski Stanisław - zajęcia praktyczne 1981-1990
Skłodowski Jan - przedmioty zawodowe 1974-1979
Skrzypczak Jan - przedmioty zawodowe 1972-1977
Sobczuk Ryszard - przedmioty zawodowe 1986/87
Sobków Krzysztof - przedmioty zawodowe 1971-1973
Sobiech Marek - fizyka, przedmioty 1984-1996

zawodowe
Sobieniecki Piotr - zajęcia praktyczne 1989/90
Sokołowski Włodzimierz - zajęcia praktyczne 1978-1981
Sołtyk Jan - przedmioty zawodowe 1977/78
Spychalska Grażyna - język polski 1991-1996
Stacewicz Jan - zajęcia praktyczne 1971-1977
Stachaszewska Urszula - wychowanie fizyczne 1987-1996
Stankiewicz Roman - zajęcia praktyczne 1972/73
Stanisławska Ewa - zajęcia pozalekcyjne 1974-76

1979-1982
Starczewski Józef 1979-1981
Staroń Anna - zajęcia praktyczne 1975-1977
Starosta Jacek 1971/72
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Dyrekcja, nauczyciele i ich sojusznicy

Stelmaszczuk 
Sternicka Wanda 
Stokowski Witold

Stolarski Leon

Stranc Jacek 
Stręk Jadwiga 
Strój Zbigniew 
Stropińska Irena

Strzechowski Maciej 
Strzyżewski Janusz 
Suchańska Ewa

Suchocka Jadwiga 
Suder Ryszard 
Sujeta Maria 
Sułecka Małgorzata

Syfert Anna 
Sypuła Arkadiusz 
Szałtys Dorota 
Szamborski Andrzej 
Szargiej Anna 
Szatański Andrzej 
Szczepanowski Piotr 
Szczepańska Magdalena 
Szczęśniak Henryk 
Szczypczyk Andrzej 
Szereszewska Halina 
Szewczyk Henryk 
Szklarska Jolanta 
Szklarski Tadeusz 
Szpakowski Zbigniew 
Szufnara Czesław 
Szulc Halina 
Szulc Małgorzata

(koło fotograficzne)

- geografia 1989/90
- ekonomika przedsiębiorstw 1971-1996
- zajęcia praktyczne 1979-1984

1987/88
- propedeutyka nauki 1985-1990

o społeczeństwie
- wychowanie fizyczne 1984/85
- matematyka 1972-1995
- zajęcia praktyczne 1971-1978
- podstawy ekonomii 1992/93

i rachunkowości
- zajęcia praktyczne 1978/79
- przedmioty zawodowe 1973-1982
- klub, przysposobienie 1978-1983

do życia w rodzinie
1976/77

- informatyka 1990-1992
- historia 1990-1996
- język angielski 1976-1981

1984-1990
- informatyka 1988-1990

1971/72
- język rosyjski 1985/86
- zajęcia praktyczne 1973/74
- język rosyjski 1988/89
- zajęcia praktyczne 1979-1991
- przedmioty zawodowe 1988/89
- przedmioty zawodowe 1971-1974
- podstawy elektroniki 1988-1990
- zajęcia praktyczne 1984-1989
- przedmioty zawodowe 1971-1996
- zajęcia praktyczne 1977/78
- przedmioty zawodowe 1971-1996
- przedmioty zawodowe 1972-1977
- przedmioty zawodowe 1990-1996
- przedmioty zawodowe 1981-1996
- podstawy elektrotechniki 1992/93
- zajęcia pozalekcyjne 1972-1981
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Szulc Piotr - przedmioty zawodowe 1975-1977
1979-1981

Szulc Władysław - przedmioty zawodowe 1971-1979
Szustak Marianna -bibliotekarka 1977-1981, 1993-1996
Szymalska Maria - geografia 1993-1995
Szymański Janusz
Szymański Piotr

- przedmioty zawodowe 1971-1996
1984/85

Szymański Tadeusz - zajęcia praktyczne 1973-1976
1988-1996

Szymczak Zygmunt - zajęcia praktyczne 1974/75 
1988-1991

Szyrski Włodzimierz - podstawy technologii 1989/90
Szydlik Tadeusz - zajęcia praktyczne 1992/93
Śliwiński Wojciech - przedmioty zawodowe 1972/73

1974-1981
Taraszkiewicz Andrzej - matematyka 1971-1990
Taraszkiewicz Kazimierz
Tarka Zygmunt

- wychowanie fizyczne 1971/72
1972/73

Tarnowski Włodzimierz
Tarkiewicz Jan

- przedmioty zawodowe 1972-1976
1973/74

Toczyłowski Arkadiusz - język polski 1981/82
Tomczyk Witold - zajęcia praktyczne 1977/78 

1988-1990
Traczewski Hieronim - przedmioty zawodowe 1974-1983
Trzcińska Stanisława - bibliotekarka 1980-1992
Tułodziecka Wanda - przedmioty zawodowe 1982-1988

1990-1996
Tumański Andrzej - przedmioty zawodowe 1977-1981
Twardoń Józefa - podstawy elektrotechniki 1971-1992
Tyl Jerzy
Tysarowska Zofia

- zajęcia praktyczne 1977/78 
1974-1976

Trojan Jerzy - zajęcia praktyczne 1971/72
Urban Andrzej - wychowanie fizyczne 1973-1975
Urbaniak Bożena - chemia 1989-1991
Urbaniak Janina - wychowanie fizyczne 1971-1978

1984-1988
Urbaniak Marian - wychowanie fizyczne 1971-1973
Urbański Wojciech - przedmioty zawodowe 1978-1983
Uszyński Eugeniusz - zajęcia praktyczne 1982-1984
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Dyrekcja, nauczyciele i ich sojusznicy

Wabik Mirosław 
Wagner Maciej 
Walczak Bogumiła 
Walczak Jerzy 
Walnik Grażyna 
Wałęka Andrzej 
Wardecki Tomasz 
Wardęcka Hanna

- przedmioty zawodowe
- język niemiecki
- przysposobienie obronne
- język angielski
- podstawy elektrotechniki
- zajęcia praktyczne
- język polski

Warecki Jan
Warszawska Mirosława

- przysposobienie obronne

Wasilewska-Sobańska
Małgorzata

- język rosyjski

Wawer Zbigniew - przedmioty zawodowe
Wątkowski Grzegorz 
Weinknecht Juliusz

- przedmioty zawodowe

Werszczyński Jarosław - zajęcia praktyczne
Wesołowska Jadwiga - wychowanie fizyczne
Wesołowski Jacek
Węgiełek Irena

- przedmioty zawodowe

Wicik Andrzej - urządzenia telekomunikacji
Wieczorek Henryk - przedmioty zawodowe
Wieczorek Michalina
Wieczorek Witold

- przedmioty zawodowe

Wielogórski Tomasz - zajęcia praktyczne
Wierciński Leszek - zajęcia praktyczne
Wierciński Paweł - zajęcia praktyczne
Wiernicka Barbara - język angielski
Wierzchowska Barbara - fizyka
Wierzchowski Czesław - przedmioty zawodowe
Więch Rafał - zajęcia praktyczne
Więckowska Zofia - język polski
Więcław Bogdan - przedmioty zawodowe
Wiklak Henryk - zajęcia praktyczne
Wilczyński Sławomir - przedmioty zawodowe
Wiśniewska Małgorzata
Wiśniewska Maria
Wiśniewski Zygmunt

- język polski

Witkowski Ireneusz - zajęcia praktyczne

1973/74 
1971-1973 
1982-1984 
1985-1990 
1972-1978

1989/90 
1972-1978 
1971-1982 
1983-1996 
1978-1986

1972/73 
1975-1977

1971-1980 
1988-1990 
1974-1976 
1977-1979 
1993-1996
1984-1996

1978/79 
1992-1994

1972/73 
1971-1996

1972/73 
1973-1977

1989/90
1989/90 

1985-1996 
1974-1986

1972/73
1989/90 

1990-1995 
1972-1977

1972/73 
1979-1986 
1985-1990

1975/76
1989/90 

1982-1989
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Władoń Urszula 1972/73
Włodarczyk Marian - fizyka 1971-1975
Włodarski Jerzy - zajęcia praktyczne 1990-1992
Wnuk Małgorzata - przedmioty zawodowe 1990-1996
Wojciechowski Antoni - zajęcia praktyczne 1971-1976
Wojcieski Józef - historia, wiedza 1973-1996

o społeczeństwie
Wojdak Sławomir - przedmioty zawodowe 1972/73
Wojnarowicz Romana - chemia 1971-1991
Wojtanowski Stanisław - przedmioty zawodowe 1977-1980
Wojtkowski Henryk - przedmioty zawodowe 1986/87
Wolny Grzegorz - przedmioty zawodowe 1972-1977
Woszczyk Wira - bibliotekarka 1981-1995
Woźniakowski Andrzej - zajęcia praktyczne 1978-1980
Wójcicka Hanna - przedmioty zawodowe 1971-1996
Wójcicki Ryszard - zajęcia praktyczne 1971-1996
Wroński Zdzisław - wychowanie fizyczne 1976-1996
Wróbel Piotr - fizyka 1973-1976
Wróblewski Andrzej
Wygnański Władysław

- historia
1984-1987

Wysocki Henryk - przedmioty zawodowe 1976/77 
1979-1983

Wyżyńska Edyta - język angielski 1982/83
Velóssy Maria - język polski 1971-1985
Zabłocki Jerzy - zajęcia praktyczne 1971-1974
Zaguła Małgorzata - fizyka 1971-1973
Zając Jan - przedmioty zawodowe 1986-1996
Zajdel Jan - przedmioty zawodowe, 1971-1977

zajęcia praktyczne
Zakrzewski Waldemar - zajęcia praktyczne 1975-1996
Zalewski Jan 1973-1975
Zalewski Stanisław - przedmioty zawodowe 1991-1994
Zarzycka Małgorzata - geografia 1990/91
Zawadzki Bogusław - zajęcia praktyczne 1977/78
Zawicki Ignacy - miernictwo 1988/89
Zawirski Wit 1980/81
Zdobych Stanisław - zajęcia praktyczne 1971-1996
Zegadło Ryszard - zajęcia praktyczne 1972/73
Zembrzuska Hanna 1978/79
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Zgórzak Wiesław - zajęcia praktyczne 1988/89
Zgrzywa Bronisław - przysposobienie obronne 1983/84
Ziarno Anna - język angielski 1977/78
Zielińska Teresa - miernictwo 1987/88
Zieliński Jerzy - przedmioty zawodowe 1988-1991
Zieliński Zbigniew - przedmioty zawodowe 1992/93
Zieliński Jerzy - wychowanie fizyczne 1988-1990
Ziembicki Dariusz - przedmioty zawodowe, 

zajęcia praktyczne
1991/92

Ziemiński Andrzej - przedmioty zawodowe 1971-1973
Zięcina Wiesław - przedmioty zawodowe 1975-1996
Ziobro Grażyna - język rosyjski 1984/85
Zuchowicz Stefan - rysunek techniczny 1971-1977
Zwierko Stanisław - przedmioty zawodowe 1972-1977
Zwierzchowski Stefan - przedmioty zawodowe 1971-1974
Zych Kazimierz - podstawy technologii

i konstrukcji mechanicznych
1971-1987

Zygmunt Barbara - fizyka 1971-1996
Żakowska Ewa 1979/80
Żakowski Władysław - przedmioty zawodowe 1971/77

1979/80
Żerman Maria - bibliotekarka 1972-1979
Żmirek Jacek - wychowanie fizyczne 1975/77 

1980-1982
Żwirski Wiesław - fizyka 1972/73
Życka Krzesisława - zajęcia praktyczne 1971-1974

Od powstania szkoły pracują nieprzerwanie następujący Jubilaci: Fie- 
dorowicz-Podkowa Nadzieja, Furmanik Andrzej, Galińska Krystyna, Gazeł 
Jadwiga, Grabarkiewicz Halina, Grabowska-Steffen Alicja, Grefkowicz Sta
nisław, Jastrzębska Elżbieta, Madej Emilia, Markiewicz Aleksy, Michalik Ali
cja, Mieszczyńska Karyna, Moryc Józef, Sternicka Wanda, Szereszewska 
Halina, Szklarska Jolanta, Szymański Janusz, Wieczorek Michalina, Wój
cicka Hanna, Wójcicki Ryszard, Zdobych Stanisław, Zygmunt Barbara.

Nauczyciele - absolwenci ZSE
Wśród nauczycieli pracujących w ZSE wielu jest naszymi absolwentami. 
W roku 1972 ukończył Policealne Studium Zawodowe Tadeusz Szymań
ski i jako nauczyciel zajęć praktycznych pracuje do dnia dzisiejszego cie
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sząc się szacunkiem i sympatią. Pracując ukończył Studium Pedagogicz
ne. W roku 1977 Marek Januszewski ukończył Liceum Zawodowe i uzy
skał tytuł mechanika urządzeń elektronicznych. Tytuł technika uzyskał stu
diując zaocznie w PSE. W 1982 r. skończył Studium Pedagogiczne. Jest 
cenionym pracownikiem, nauczycielem zajęć praktycznych i oddanym mło
dzieży wychowawcą. Również w roku 1977 Liceum Zawodowe z tytułem 
mechanika urządzeń elektronicznych ukończył Andrzej Boguta, a w roku 
1979 PSE i uzyskał tytuł technika. Pracuje do chwili obecnej jako nauczy
ciel zajęć praktycznych. Zaocznie w 1982 r. skończył Studium Pedago
giczne.

W roku 1980 Leszek Grabowski ukończył TEM o specjalności elektro
niczne maszyny matematyczne. W 1985 r. ukończył Politechnikę War
szawską, a następnie Studium Pedagogiczne. W naszej szkole pracuje 
jako nauczyciel przedmiotów zawodowych od 1990 r. Krótko, bo jedynie 
w latach 1979-82, pracował u nas Włodzimierz Kosianko - nauczyciel 
zajęć praktycznych. W roku 1979 ukończył Liceum Zawodowe z tytułem 
mechanika urządzeń elektrycznych, a w 1980 r. Studium Pedagogiczne. 
Nauczycielem zajęć praktycznych jest absolwent naszej szkoły Jacek 
Lewandowski. W roku 1981 ukończył Liceum Zawodowe z tytułem mon
tera urządzeń elektronicznych, a w r. 1982 Studium Pedagogiczne. W szko
le rozpoczął pracę w 1981 r.

Stosunkowo krótko i z przerwami pracował u nas Krzysztof Bińczyk, 
który Liceum Zawodowe ukończył w 1980 r. Jako nauczyciel zajęć prak
tycznych pracował w latach 1984-1988 i 1990-1992. W roku szkolnym 
1986/87 języka angielskiego uczyła absolwentka naszej szkoły Ewa Ga
lińska, która w 1980 ukończyła Technikum Elektroniczne (elektroniczne 
maszyny matematyczne), a ponadto uzyskała świadectwo złożenia pań
stwowego egzaminu z języka angielskiego. Absolwent Technikum Me- 
chaniczno-Elektronicznego z 1975 r., Mieczysław Kręciejewski po ukoń
czeniu Politechniki Warszawskiej pracował w naszej szkole w latach 1981- 
86 i 1987-88. Uczył podstaw elektroniki. W 1975 r. Henryk Baranowski 
po ukończeniu Technikum z tytułem technika urządzeń elektrycznych 
podjął pracę jako nauczyciel zajęć praktycznych. Zaocznie ukończył Stu
dium Pedagogiczne. W roku 1982 Beata Sekutowicz ukończyła TEM 
(elektroniczne maszyny matematyczne). Nauczycielem Beaty był prof. 
Andrzej Traszkiewicz. Pod wpływem jego sugestii podjęła studia na wy
dziale matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i wybrała zawód nau
czycielski. Studia skończyła w 1987 r. i natychmiast podjęła pracę w naszej 
szkole.
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W roku 1984 Technikum Elektroniczno-Mechaniczne ukończył Grze
gorz Wątkowski. Następnie podjął studia na Politechnice Warszawskiej, 
które skończył w 1989 r. W naszej szkole pracował jako nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w latach 1988-90. W roku 1985 ukończył Tech
nikum Elektroniczno-Mechaniczne i podjął pracę jako nauczyciel zajęć 
praktycznych Paweł Lewandowski. W czasie pracy ukończył zaocznie w 
1989 r. Studium Pedagogiczne. Pracował w naszej szkole do 1992 r. Zyg
munt Bajorek, absolwent PSE z 1985 r. (informatyka), pracował w naszej 
szkole od 1.09.1985 do 1988 r. Piotr Bochiński, absolwent Technikum 
Elektronicznego z 1986 r., ukończył Studium Pedagogiczne w 1987 r. Pra
cował jako nauczyciel zajęć praktycznych w latach 1986-1992. Rafał So- 
biczewski - ukończył Technikum Elektroniczno-Mechaniczne w 1992 r. 
Jego praca dyplomowa została wyróżniona w Turnieju Młodych Mistrzów 
Techniki. Jest jeszcze studentem IV roku Politechniki Warszawskiej. 1 li
stopada 1995 r. podjął pracę w naszej szkole jako nauczyciel przedmio
tów zawodowych.

Nauczyciele zmarli
Spośród grona nauczycieli, którzy pracowali w ZSE, nie żyją już: Alina 
Adamska, Józef Bryniak, Jan Dobraczyński, Józef Dobrowolski, Olga Gma- 
chowska, Stanisław Gmachowski, Janusz Jawecki, Wojciech Jędraszko, 
Eleonora Kacprzyńska, Tomasz Kardasiewicz, Marian Kosiński, Emil Le- 
gień, Danuta Mozolewska, Adam Młotkowski, Marian Pabian, Tadeusz Pie
niążek, Krystyna Sarnowska, Stanisława Trzcińska, Barbara Tworek-Wierz- 
chowska, Stefan Zuchowicz, Władysław Żakowski, Maria Żerman.

Adam Młotkowski

Urodził się w 1917 r. Pracę nauczycielską roz
począł w 1937 r. W czasie II wojny światowej był 
żołnierzem w randze porucznika w Armii gen. Wła
dysława Andersa i brał m.in. udział w Bitwie o Mon
te Cassino. Za zasługi żołnierskie został odznaczo
ny Krzyżem Walecznych, Krzyżem Pamiątkowym 
Monte Cassino, Gwiazdą za Wojnę 1939-1945 r. 
W naszej szkole pracował w latach 1972-1978 i 
uczył przysposobienia obronnego. Jego lekcje 
były żywe i ciekawe, gdyż Profesor, były żołnierz, 
potrafił zainteresować uczniów przedmiotem, 
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wzbogacał zajęcia ciekawymi doświadczeniami i wspomnieniami wojsko
wymi z lat młodości. W kontaktach z innymi był bezpośredni, toteż był 
łubiany i szanowany. Zmarł 6.lipca 1980 r. i spoczywa na Cmentarzu Waw- 
rzyszewskim.

Mgr inż. Janusz Nałęcz-Jawecki

Urodził się w 1932 r. we Lwowie. Po wybuchu 
II wojny światowej zamieszkał razem z rodzicami 
w woj. warszawskim, a po wyzwoleniu jego rodzina 
przeniosła się do Wrocławia. Tam ukończył szkołę 
podstawową, średnią, Politechnikę i uzyskał w 
1958 r. tytuł magistra inżyniera łączności. Po prze
niesieniu się do Warszawy pracował na stanowisku 
technologa w Zakładach Lamp Nadawczych (1958- 
-1961), a od 1961 r. związał swoje życie zawodowe 
ze szkolnictwem. Ukończył Studium Pedagogicz
ne (1963), 2-letnie Podyplomowe Studium Naucza
nia Programowanego (1968) i roczne Studium

Filozofii, a także Studium Kadry Kierowniczej.
Pracował w Technikum Kolejowym, w Technicznych Zakładach Nau

kowych w Warszawie na ul. Długiej 44/50 (w latach 1963-1968), w Zespo
le Szkół Zawodowych Fabryki Półprzewodników „Tewa” jako wicedyrek
tor do spraw technicznych (1968-1971), a następnie u nas w ZSE. Uczył 
przedmiotów technologicznych i elektronicznych, pełnił funkcję wicedy
rektora do spraw technicznych w roku szkolnym 1973/74 oraz kierownika 
wydziału w latach 1979-1981. W nauczaniu łączył teorię z jej praktycznym 
zastosowaniem w zakładzie produkcyjnym, toteż co tydzień część jego 
zajęć odbywała się poza szkołą w fabryce, by uczniowie śledzili procesy 
wytwarzania elementów elektronicznych. Zorganizował bardzo dobrze wy
posażoną salę przedmiotową, wypełnioną mnóstwem pomocy, w tym tak
że wykonanych przez uczniów. Mgr inż. Janusz Nałęcz-Jawecki był nau
czycielem i wychowawcą całym sercem oddanym młodzieży i szkole. Jego 
stosunek do uczniów był niezwykle przyjazny, niemal koleżeński, co zjed
nało mu szacunek i uznanie. Opracował i wydał podręcznik pt. „Podze
społy elektroniczne”. Był mistrzem w układaniu planu lekcji. W uznaniu 
zasług pedagogicznych otrzymał Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowa
nia oraz Złoty Krzyż Zasługi. Zmarł nagle 20 listopada 1981 r. Spoczywa 
otoczony naszą pamięcią na Cmentarzu Wawrzyszewskim.
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Tomasz Kardasiewicz

Urodził się w 1940 r. Był nauczycielem zawodu i pełnił funkcję głównego 
mechanika w Technicznych Zakładach Naukowych MPC przy ul. Długiej 
44/50. Od 1.03.71 roku został nauczycielem zawodu w Zespole Szkół Elek
tronicznych. Od listopada 1970 r. przygotowywał wyposażenie i organiza
cję zajęć na działach mechanicznych warsztatów ZSE. Zorganizował dział 
produkcji żarówek, który wyposażył w maszyny własnej konstrukcji. Przez 
wiele lat dział montażu żarówek i dział próżni technicznej dawały unikalną 
produkcję w skali kraju. Od 1976 do 1981 r. pełnił funkcję zastępcy kierow
nika warsztatów do spraw mechanicznych. Pracował z dużym poświęceniem, 
utrzymując cały park maszynowy warsztatów w pełnej gotowości. W 1985 r. 
uzyskał I stopień specjalizacji zawodowej. Za osiągnięcia w pracy otrzymał 
w roku 1978 Nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. Zmarł 1.11.1985 r.

Mgr Barbara Tworek-Wierzchowska (1934-1988)
(wspomnienia mgr Barbary Zygmunt)

Dnia 12 stycznia 1988 r. grono przyjaciół i wycho
wanków ZSE pożegnało zmarłą mgr Barbarę Two- 
rek-Wierzchowską, znakomitego nauczyciela i wy
chowawcę. Nad mogiłą na Cmentarzu Bródnow
skim pochylił się także sztandar XX LO im. 
Bolesława Chrobrego, gdzie Basia pracowała ostat
nio. Barbara Tworek-Wierzchowska urodziła się 
5.07.1934 r. w Warszawie, gdzie ukończyła szkołę 
podstawową i średnią. Ukończyła również studia na

Uniwersytecie Warszawskim otrzymując dyplom magistra fizyki. Droga za
wodowa Basi związana była z Warszawą. Pracowała kolejno w różnych 
szkołach oraz w Zespole Szkół Elektronicznych przy ul. Gen. Zajączka 7 
do chwili przejścia na rentę. W1977 r. powołana została do pełnienia funkcji 
kierownika wydziału w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym ZSE. 
W pracy dydaktyczno-wychowawczej uzyskiwała bardzo dobre wyniki. 
W kontaktach z młodzieżą była konsekwentna, wymagająca, stanowcza. 
Odpowiadała za pracę samorządu i organizacji harcerskiej. Dzięki jej ini
cjatywie samorząd przeprowadził akcję honorowego krwiodawstwa, urzą
dzał sympozja oraz sesje popularnonaukowe. Była nie tylko wspaniałym 
wychowawcą uczniów, ale również nauczycielem dbającym o ich rozwój 
myślowy oraz przygotowanie do dalszego kształcenia w szkołach wy
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ższych. Współpracowała z zespołem nauczycieli metodyków fizyki ODN. 
Wystąpiła na Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i pracowników nau
kowo-dydaktycznych IKN w Sulejówku w kwietniu 1978 r. Pamiętam na
sze wspólne prace nad przygotowaniem uczniów do Międzyszkolnych Tur
niejów Fizycznych, w których nasza młodzież zdobywała tytuły laureatów 
oraz I miejsca, np. Jubileuszowych Turniejów Fizycznych w Szczecinie, 
w LO im. Poniatowskiego w Warszawie i organizowanych przez KOiW. 
W roku 1974 ukończyła Studium Podyplomowe Fizyki, a w roku 1984 zdo
była II stopień specjalizacji zawodowej. Za swoją pracę została wyróżnio
na szeregiem odznaczeń, a także nagrodami Ministra Oświaty, Kuratora 
Oświaty i Wychowania oraz Nagrodami Dyrektora. Była bardzo łubiana 
i szanowana przez młodzież i współpracujących z nią nauczycieli. Basia to 
wspaniała matka Doroty i babcia Przemka. Doskonale pokonywała trudy 
narzucane jej przez życie, jak i zadania, które stawiała przed sobą. Ciężka 
choroba serca wyrwała ją z naszych szeregów. Pozostawiła po sobie 
wdzięczną pamięć tych, z którymi zetknęła się choćby na krótką chwilę.

Mgr Tadeusz Pieniążek

Urodził się w 1922 r. w Wawrzyńcach w powiecie 
miechowskim. W 1942 r. w ramach tajnego naucza
nia otrzymał świadectwo dojrzałości. Wkrótce sam 
został nauczycielem tajnych kompletów prowadząc 
zajęcia z różnych przedmiotów. Do walki z okupan
tem niemieckim włączył się także jako żołnierz Armii 
Krajowej i pełnił rolę łącznika w oddziałach Ponure
go na Kielecczyźnie. Przybrał pseudonim wojskowy 
„Konrad”. Po wojnie mieszkał w Gdańsku i praco
wał jako wychowawca świetlicy szkolnej i nauczyciel.

Aresztowany za przynależność do AK przebywał rok w więzieniu. 
W 1956 r. uzyskuje dyplom nauczyciela szkół średnich i uprawnienia do 
nauczania matematyki. Przenosi się do Warszawy i podejmuje pracę 
w Technikum Łączności na ul. Poznańskiej 3. W latach 1966-1970 studiuje 
na Uniwersytecie Warszawskim na Studium Wieczorowym Matematyki 
i uzyskuje tytuł magistra. Od 1978 r. do 1987 r. pracował w Zespole Szkół 
Elektronicznych. Obok matematyki uczył też krótko języka niemieckiego, 
który znał dobrze ze szkoły średniej i lat okupacji. Był nauczycielem am
bitnym, wymagającym od siebie i uczniów, cenił pracowitość, dobre wy
chowanie, uczciwość i godność. Praca nauczycielska była jego pasją, od
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dawał się jej całkowicie. Sam miłośnik turystyki (w 1955 r. zdobył Górską 
Odznakę Turystyczną), chętnie wyjeżdżał na wycieczki z uczniami. Był ce
niony i szanowany przez młodzież, z którą umiał nawiązać życzliwe i przy
jazne kontakty. Odznaczony Krzyżem Walecznych (za udział w II wojnie 
światowej) oraz Medalem Komisji Narodowej za wybitne zasługi w pracy 
pedagogicznej (1982). Zmarł 3 maja 1990 roku. Spoczywa na Cmentarzu 
Powązkowskim w kwaterze 125.

Mgr inż. Danuta Mozolewska

Była z nami w latach 1974-1979 i 1984-1987. Uczyła przedmiotów zawo
dowych: materiałoznawstwa, podstaw technologii i konstrukcji mechanicz
nych, rysunku technicznego. Urodziła się w 1932 r. Była absolwentką Po
litechniki Warszawskiej, którą ukończyła w 1957 r. W tym samym roku roz
poczęła pracę pedagogiczną. W1969 r. ukończyła Studium Pedagogiczne, 
gdyż z pracą w szkolnictwie wiązała swoje życie zawodowe. Charaktery
zowała ją wielka kultura w kontaktach z kolegami i uczniami. Była subtel
na, wrażliwa, cicha i łagodna, obiektywna w ocenie uczniów i łubiana przez 
nich. Częste choroby wyłączały ją z rytmu pracy szkolnej, czym przejmo
wała się. Zmarła w 1991 roku. Pozostanie w naszej pamięci jako Koleżan
ka życzliwa, szlachetna i prawa.

Mgr Stanisława Trzcińska

Pracowała z nami od 1980 r. do śmierci w 1992 r. jako bibliotekarka, a 
następnie pracownik pedagogiczny świetlicy-klubu. Urodziła się w1939 r. 
Ukończyła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim. W okre
sie zatrudnienia w ZSE stan jej zdrowia nie pozwalał na ciągłą pracę, 
gdyż często przebywała na zwolnieniach lekarskich i urlopach zdrowot
nych. Gdy wracała do swych obowiązków w klubie, próbowała jakby 
odrobić stracony czas, organizowała spotkania z ciekawymi ludźmi, oko
licznościowe wystawy. W 1990 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej przy
gotowała bardzo ciekawą ekspozycję fotogramów ilustrujących pracę 
polskich nauczycieli na Zachodzie Europy w latach II wojny światowej, a 
kilka tygodni wcześniej patronowała spotkaniu uczniów z Tadeuszem 
Wiesieckim z Armii gen. Władysława Andersa. Pani Stanisława była wielką 
miłośniczką gór, a zwłaszcza Tatr. Spędzała tam często ferie szkolne i 
wakacje, odbywała długie i trudne marszruty. Zwierzała się kiedyś, że 
nie obawia się niebezpieczeństw czyhających na turystów na szlakach 
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dla prawdziwych taterników. Usposobienie miała pogodne, lekceważyła 
kłopoty, dzieliła się swymi przemyśleniami i doświadczeniami. Pozosta
nie w naszej pamięci.

Eleonora Kacprzyńska

Urodziła się w 1926 r. Z wykształcenia była technikiem budowlanym 
(ukończyła ten rodzaj szkoły w 1953 r.), lecz prawie całe życie zawodo
we związała ze szkołą, a w niej z biblioteką. Od 1961 r. pracowała jako 
nauczyciel-bibliotekarz w Technicznych Zakładach Naukowych w War
szawie na ul. Długiej 44/50, a od 1 marca 1971 r. w Zespole Szkół Elek
tronicznych. W 1963 r. ukończyła kurs bibliotekarski potwierdzający kwa
lifikacje zawodowe. Zainteresowania techniczne owocowały w pracy bi
blioteki w dziale księgozbioru szkolnego związanego z charakterem 
naszej szkoły, nazywanego potocznie „technicznym”, który pozostawał 
pod jej opieką. Orientowała się w nim doskonale, dzięki czemu mogła 
szybko spełnić prośbę każdego czytelnika. Sporządziła bardzo dokład
ne katalogi i rozbudowała ten dział biblioteki. W 1976 r. została odzna
czona Złotym Krzyżem Zasługi.

W życiu towarzyskim odznaczała się miłym i wesołym usposobieniem. 
Była bardzo łubiana przez młodzież i współpracowników. W 1982 r. prze
szła na emeryturę. Zmarła po długiej chorobie w 1993 r.

mgr Alina Adamska

Urodziła się w 1928 roku w Warszawie. Ukończyła Akademię Wychowa
nia Fizycznego w 1952 r. i uzyskała specjalizację z pływania oraz gimna
styki leczniczej. Pracowała w Liceum Ogólnokształcącym, Technikum 
Chemicznym Nr 1, a następnie w Stołecznej Przychodni Międzyszkol
nej. Od 1 września 1970 roku była nauczycielką wychowania fizycznego 
w Technikum Mechaniczno-Elektrycznym Nr 2 przy ulicy Śniadeckich, a 
od 1971 roku w ZSE. W czasie pracy pedagogicznej osiągała dobre wy
niki, była bardzo łubiana przez młodzież i współpracowników. Zdobyła 
uprawnienia przewodnika PTTK i oprowadzała wycieczki szkolne po 
Warszawie.

W roku 1978 odeszła na emeryturę. Zmarła 18 września 1984 r.
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11. ZESPÓŁ KIEROWNICZY

Kierowanie tak dużą szkołą wymaga uzgadniania wszelkich poczynań orga
nizacyjnych, administracyjnych, dydaktycznych i wychowawczych pomię
dzy dyrektorem naczelnym a wicedyrektorami poszczególnych szkół skła
dowych Zespołu oraz administracją. Temu celowi służy funkcjonujący od 
początku istnienia ZSE Zespół Kierowniczy. W jego podstawowy skład, 
któremu przewodniczy dyrektor naczelny, wchodzą wicedyrektorzy odpo
wiadający za przydzielone ich pieczy szkoły, kierownik Warsztatów Szkol
nych, zastępca dyrektora do spraw administracyjnych, główna księgowa 
oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej i przewodniczący związków za
wodowych (w przeszłości także sekretarz POP). Rozszerzony skład ze
społu kierowniczego obejmował także do 1995 r. kierowników wydziału, 
których stanowiska zostały zlikwidowane.

Zespół Kierowniczy na cotygodniowych (przeważnie) zebraniach oma
wiał bieżące zadania szkoły wynikające zarówno z rocznych planów pra
cy, jak i dyktowane przez życie, tj. wynikające z decyzji władz szkolnych, 
kontaktów szkoły z różnymi partnerami i kontrahentami, a także z bieżą
cych wydarzeń w szkole i poza nią.

W zależności od rodzaju i wagi rozpatrywanych spraw przyjmowane 
ustalenia miały charakter wstępnych propozycji rozwiązań i znajdowały 
swój finał na Radzie Pedagogicznej bądź stanowiły decyzje przenoszone 
do bieżącej realizacji we właściwych dziedzinach przez odpowiedzialne 
za nie osoby. Taki sposób kierowania szkołą pozwalał na uwzględnienie 
w jej codziennej pracy wszystkiego, co w danej chwili ważne i terminowe.

Z wymiany zdań na określony temat w gronie kierowniczym rodziły się 
decyzje bardziej przemyślane, gwarantujące ich lepsze i sprawniejsze wy
konanie. Kolegialny sposób zarządzania szkołą, nie pomijając uprawnień, 
odpowiedzialności i inwencji dyrektora naczelnego, przyczynił się niewąt
pliwie do licznych korzystnych rozwiązań, za którymi szły osiągnięcia.

W roku jubileuszu szkoły w skład Zespołu Kierowniczego wchodzą:
mgr inż. Wiesław Zięcina 
mgr inż. Jolanta Szklarska 
mgr Elżbieta Jastrzębska 
mgr inż. Zofia Salamonik 
mgr Ryszard Wójcicki 
mgr inż. Andrzej Grabowski 
mgr Eugeniusz Pawłowski

- dyrektor
- wicedyrektor
- wicedyrektor
- wicedyrektor
- kierownik Warsztatów
- kierownik laboratorium
- wicedyrektor ds. ekonomiczno

-administracyjnych
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Urszula Kłosińska 
mgr Władysław Grzegorczyk 
mgr Tadeusz Mastalarski 
mgr inż. Danuta Jankowska

mgr Adam Godlewski 
Andrzej Boguta

- główna księgowa
- prezes Ogniska ZNP
- przewodniczący „Solidarności”
- przedstawicielka Rady 

Pedagogicznej
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej
- przedstawiciel Rady Pedagogicznej

12. RADA PEDAGOGICZNA I JEJ KOMISJE

Rada Pedagogiczna, najważniejszy organ szkolny, zbiera się wówczas, gdy 
są przewidziane w rocznym planie pracy szkoły problemy do omówienia 
oraz w terminach doraźnych dyktowanych przez bieżące wydarzenia. 
Z uwagi na rozmiary szkoły można mówić o zebraniach plenarnych gro
madzących wszystkich pracowników pedagogicznych i zebraniach odby
wanych w poszczególnych szkołach Zespołu i Warsztatach Szkolnych. Ta 
specyfika spotkań członków Rady Pedagogicznej była charakterystyczna 
przez wiele lat istnienia ZSE, gdy szkół składowych było więcej niż dziś, 
a i ich rozmiary były większe. Obecnie znacznie rzadziej odbywają się po
siedzenia nauczycieli uczących w którejś ze szkół wchodzących w skład 
Zespołu, dominują zebrania ogółu nauczycieli.

W roku 1995/96 Radę Pedagogiczną stanowią następujący nauczyciele:

Bajek Tadeusz
Baranowski Henryk
Bereżecka Romualda
Biskupski Krzysztof
Boguta Andrzej
Buczyńska Halina
Chodyra Bożenna
Dement Krzysztof 
Denicki Waldemar
Duch Teresa
Ferens Mirosława
Fiedorowicz-Podkowa Nadzieja
Filar Mieczysław
Filipiak Bogumił
Finogenow Hanna

- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- język polski
- wychowanie fizyczne
- zajęcia praktyczne
- matematyka
- język rosyjski
- wychowanie fizyczne
- język polski
- bibliotekarka
- matematyka
- św1etlica-klub
- język angielski
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
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Furmanik Andrzej 
Gajewski Władysław 
Galas Halina 
Galińska Krystyna 
Gantner Anna 
Gawin Andrzej 
Gawin Czesława 
Gazeł Jadwiga 
Gerula Alicja 
Glanc Joanna 
Godlewski Adam 
Gołębiowski Ryszard 
Górnicka-Grot Urszula 
Grabarkiewicz Halina 
Grabowski Andrzej 
Grabowski Leszek 
Grefkowicz Stanisław 
Grzegorczyk Władysław 
Grzesiczak Zygmunt 
Hejduk Urszula 
Jakuć Henryk 
Jankowska Danuta 
Januszewski Marek 
Jastrzębska Elżbieta

Kalinka-Hermanowska Jolanta 
Karczewska Ewa 
Kaźmierak Jadwiga 
Kindziuk Irena 
ks. Kłosiewicz Krzysztof 
Knapek Stefan 
Kołodziejczyk Józef 
Korzep Maria 
Kostrzewska Urszula 
Kot Henryk 
Kowalczyk Krystyna 
Krzywonos Andrzej 
Kulma Tadeusz 
Kwiatek Bogdan

- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- wiedza o społeczeństwie
- rysunek techniczny
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- fizyka, język angielski
- język angielski
- wychowanie fizyczne
- język angielski
- wychowanie fizyczne
- religia
- świetlica-klub
- bibliotekarka
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- język polski
- zajęcia praktyczne
- ochrona środowiska
- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- wicedyrektor, 

matematyka
- historia
- przedmioty zawodowe
- bibliotekarka
- przedmioty zawodowe
- religia
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- przysposobienie obronne
- język polski
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- bezpieczeństwo i higiena
- zajęcia praktyczne
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Lewandowski Jacek 
Lipska Grażyna 
Łęgowiecki Leszek 
Łopacki Zbigniew 
Maciągiewicz Irena 
Madej Emilia 
Markiewicz Aleksy 
Mastalarski Tadeusz 
Michalik Alicja 
Michalska Anna 
Mierzecka Barbara 
Mieszczyńska Karyna 
Misiak Marian

- zajęcia praktyczne
- informatyka
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- język angielski
- język polski
- przedmioty zawodowe
- matematyka
- matematyka
- fizyka
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne, 

podstawy elektrotechniki
Moryc Józef 
Mruk Remigiusz 
Murawska Urszula 
Nasalska Danuta 
Niedbalski Janusz 
Olsztyńska Ewa 
Paplińska Hanna 
Popin Ryszard 
Potocka Izabella 
Przyłuska Danuta 
Raszkowska Elżbieta 
Ratajczyk Jan 
Romaniak Marek 
Rudnik Jerzy 
Rutkowski Jerzy 
Salamonik Zofia

- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- język polski
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- matematyka
- zajęcia praktyczne
- język polski
- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- fizyka
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- wicedyrektor,

przedmioty zawodowe
Sekutowicz Beata 
Seliga Mirosława 
Sidło Ewa 
Sobiczewski Rafał 
Sobiech Marek 
Spychalska Grażyna 
Stachaszewska Urszula 
Sternicka Wanda

- matematyka
- bibliotekarka
- wychowanie fizyczne
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- język polski
- wychowanie fizyczne
- ekonimika przedsiębiorstw
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Strojnik Ewa 
Sujeta Maria 
Sząreszewska Halina 
Szklarska Jolanta

Szpakowski Zbigniew 
Szufnara Czesław 
Szustak Marianna 
Szymański Janusz 
Szymański Tadeusz 
Tułodziecka Wanda 
Wardęcka Hanna 
Wesołowska Jadwiga 
Wesołowski Jacek 
Wieczorek Michalina 
Wiernicka Barbara 
Włodarski Roman 
Wnuk Małgorzata 
Wojcieski Józef 
Wójcicka Hanna 
Wójcicki Ryszard

Wroński Zdzisław 
Wróbel Danuta 
Zając Jan 
Zakrzewski Waldemar 
Zdobych Stanisław 
Zięcina Wiesław

Zygmunt Barbara

- język polski
- historia
- przedmioty zawodowe
- wicedyrektor,

przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- bibliotekarka
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- przedmioty zawodowe
- język polski
- wychowanie fizyczne
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- język angielski
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- wiedza o społeczeństwie
- przedmioty zawodowe
- kierownik warsztatów, 

zajęcia praktyczne
- wychowanie fizyczne
- matematyka
- przedmioty zawodowe
- zajęcia praktyczne
- zajęcia praktyczne
- dyrektor,

pracownia elektryczna
- fizyka

Zajęcia z uczestnikami kursów eksternistycznych w zakresie elektroniki 
ogólnej obejmujących program technikum na podbudowie zasadniczej 
szkoły zawodowej oraz policealnego studium zawodowego prowadzą:

mgr Alicja Grabowska-Steffen 
mgr Jadwiga Gazeł 
mgr Romana Wojnarowicz 
mgr Barbara Zygmunt

-język polski
- język rosyjski
- chemia
- fizyka
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mgr Józef Wojcieski
mgr Jadwiga Kaźmierak 
mgr Elżbieta Jastrzębska
mgr Wanda Sternicka
mgr inż. Karyna Mieszczyńska 
mgr inż. Halina Szereszewska 
mgr inż. Krystyna Kowalczyk

- historia
- historia
- matematyka
- ekonomika
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe
- przedmioty zawodowe

Kierownikiem tego kursu jest mgr inż. Andrzej Grabowski.
Na kursach w zakresie policealnego studium zawodowego przygoto

wujących do eksternistycznych egzaminów w celu uzyskania dyplomu 
z tytułem „technik informatyk” uczą: mgr Marek Sobiech, mgr inż. Zbigniew 
Łopacki, mgr inż. Hanna Finogenow, mgr inż. Jan Zając, mgr inż. Danuta 
Jankowska (przedmioty zawodowe), mgr Grażyna Lipska (informatyka), 
mgr Beata Sekutowicz (matematyka z elementami statystyki), mgr Barba
ra Wiernicka (jęz. angielski), mgr Bolesław Szubert (rachunkowość przed
siębiorstw) oraz mgr Ewa Szubert (ekonomika). Kierownikiem tych kur
sów jest mgr inż. Jolanta Szklarska.

Ogólny nadzór nad wszystkimi kursami sprawuje dyrektor mgr inż. Wie
sław Zięcina.

Na co dzień, pomiędzy zebraniami Rady Pedagogicznej pracują jej ko
misje. Ich ilość i charakter zmieniały się wraz z upływem czasu, weryfiko
wało je bowiem życie. W minionych latach były między innymi:
- komisja do spraw nauczania i innowacji pedagogicznych
- komisja do spraw ideowo-wychowawczych i opiekuńczych, której na

zwa zmieniała się nieco, np. na „do spraw wychowawczych i samorzą
dowych” lub ogólnie „do spraw wychowawczych"

- komisja do spraw warunków pracy, porządku i estetyki szkoły
- komisja do spraw doskonalenia, oceny pracy i nagradzania nauczycieli 
- komisja do spraw zdrowia, nazywana później „do spraw wychowania 

zdrowotnego i ochrony pracy”, a następnie „do spraw wychowawczo- 
-zdrowotnych”

- komisja socjalna
Komisja do spraw nauczania i innowacji pedagogicznych powołana 

w 1985 r. miała inspirować nauczycieli do poszukiwania ciekawszych i efek
tywniejszych metod i środków dydaktycznych. Jej pierwszą przewodni
czącą była mgr Barbara Zygmunt (1985-1988), potem mgr Jadwiga Gazeł 
(1988-1990), mgr Władysław Grzegorczyk (1990/91) i mgr inż. Leszek Gra
bowski (1991-1993).
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Komisja proponowała między innymi:
- potrzebę ujednolicenia wymagań nauczycieli uczących tego samego 

przedmiotu
- wymianę doświadczeń wśród nauczycieli (lekcje otwarte, praca komisji 

przedmiotowych)
- uaktywnianie samorządów klasowych
- poszukiwanie sposobów przeciwdziałania absencji uczniów
- powołanie komitetu redakcyjnego audycji telewizyjnych
- zwiększenie oddziaływań wychowawczych w pracy z uczniami słabymi 
- omawianie w każdym semestrze prac kół zajęć pozalekcyjnych 
- organizowanie imprez mających na celu przegląd samorodnej twórczo

ści uczniów
- większe wykorzystywanie komputerów w nauce różnych przedmiotów 
- przeprowadzenie wśród uczniów ankiety „Czas wolny i jego wykorzysta

nie” w celu ukierunkowania uczniów, jak winni uczyć się i odpoczywać
- przygotowanie filmu o szkole przydatnego w procesie rekrutacji kan

dydatów do ZSE
- zorganizowanie punktu informacyjnego dla kandydatów do szkoły
- zorganizowanie skrzynki pytań o interesujące młodzież problemy i udzie

lanie odpowiedzi przez kompetentnych nauczycieli
W celu wzbogacenia treści pracy komisji mgr Jadwiga Gazet nawiązała 

kontakt z dr Mieszalskim z Uniwersytetu Warszawskiego, który przez pe
wien czas współpracował ze szkołą.

W roku szkolnym 1991/92 komisja w składzie: mgr inż. Krystyna Kowal
czyk, mgr inż. Leszek Grabowski i mgr Władysław Grzegorczyk opraco
wała regulamin indywidualnego toku nauki w ZSE. Dotąd jednak z tej moż
liwości nikt nie skorzystał.

Komisja do spraw ideowo-wychowawczych i opiekuńczych, której prze
wodniczącymi byli mgr Alicja Michalik (1985-1988) i mgr Witold Monkie
wicz (1988-1991), inspirowała nauczycieli i uczniów do działań w trosce 
o wychowanie i warunki sprzyjające nauce, interesowała się pracą organi
zacji młodzieżowych, organizowaniem spotkań z ciekawymi ludźmi, zwra
cała uwagę na uaktywnienie pracy studia TVd, wykorzystanie ośrodka 
wypoczynkowego w Dębem, współpracowała z komisją stypendialną 
i Komitetem Rodzicielskim. Od 1992 r. komisją o nowej nazwie „do spraw 
wychowawczych” kierował mgr inż. Czesław Szufnara. Komisja powołała 
zespoły wychowawców klas poszczególnych poziomów, tj. pierwszych, 
drugich itd. Istnieją one nadal i koordynują pracę wychowawczą w odpo
wiednich klasach. W roku szkolnym 1995/96 ich przewodniczącymi są:
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- klasy pierwsze
- klasy drugie
- klasy trzecie
- klasy czwarte
- klasy piąte

mgr Beata Sekutowicz
mgr inż. Zbigniew Szpakowski
mgr Bożenna Chodyra
mgr Hanna Wardęcka
mgr inż. Krystyna Galińska

Komisja do spraw warunków pracy, porządku i estetyki szkoły funk
cjonująca przez kilka lat od 1985 r. pod przewodnictwem mgr Ewy Sidło 
wskazywała potrzeby w zakresie troski o estetyczny wygląd rekreacji i 
korytarzy, interesowała się porządkiem w szatni i bufecie, zgłaszała dy
rekcji zagrożenia bezpieczeństwa i konieczność poprawy warunków pra
cy i nauki.

W drugiej połowie lat 80. istniała komisja zajmująca się doskonaleniem, 
oceną pracy i nagradzaniem nauczycieli, a jej przewodniczącą była mgr 
Maria Rydzewska. Członkowie tego zespołu popularyzowali informacje o 
kursach i studiach dla nauczycieli, brali udział w przygotowywaniu szkole
niowych zebrań nauczycieli, uczestniczyli w zespole typującym do nagród 
i odznaczeń.

Ważną rolę spełniała komisja troszcząca się o zdrowie i warunki nauki 
uczniów, którą zazwyczaj kierował pedagog szkolny współpracujący z ga
binetem lekarskim i pozaszkolnymi instytucjami medyczno-sanitarnymi 
- mgr Janina Ważniewska-Maassen i mgr Halina Musielak.

Celem komisji było szerzenie szeroko pojętej oświaty zdrowotnej po
przez ciekawe formy, jak filmy, konkursy (np. dotyczące problematyki AIDS, 
szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu), spotkania z wybitnymi znaw
cami problemów zdrowia, a także aktorem prezentującym monodram „Kto 
następny do tego piekła”, Ryszardem Faronem. Spektakl porusza proble
my alkoholizmu, przedstawia wstrząsającą historię młodego człowieka, 
który jeszcze w szkole zaczął popadać w nałóg. Monodram prezentowa
ny w szkole 9 razy obejrzało kilkuset uczniów. W roku szkolnym 1993/94 
Rada Pedagogiczna powołała 2 nowe komisje: do spraw współpracy 
z zagranicą pod przewodnictwem mgr Wandy Sternickiej oraz do opraco
wania statutu szkoły z przewodniczącą mgr Grażyną Lipską. Współpraca 
z zagranicą to przede wszystkim w kilku ostatnich latach kontakty ze 
Szkocją, obejmujące wymianę doświadczeń pedagogicznych oraz możli
wość kształcenia się naszych uczniów w zaprzyjaźnionej z nami szkole 
szkockiej.

W roku jubileuszu ZSE cele i zadania Rady Pedagogicznej realizują 
wytypowane zespoły, komisje, a nawet poszczególni nauczyciele. Poza 
komisjami przedmiotowymi, o których będzie mowa oddzielnie, pracują:
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- zespół wychowawczy pod kierunkiem mgr Haliny Musielak
- komisja do spraw wychowawczo-zdrowotnych i innowacji pedagogicz

nych w składzie: mgr inż. Zofia Salamonik, mgr Halina Musielak, mgr 
inż. Leszek Grabowski, mgr Grażyna Lipska, mgr Czesława Gawin

- zespół do współpracy z zagranicą, który tworzą: mgr Jadwiga Gazeł, 
mgr Wanda Sternicka, mgr Mieczysław Filar, mgr inż. Marian Misiak

- zespół do spraw plastycznych przygotowujący dekoracje na uroczy
stości szkolne stanowią: mgr Bożenna Chodyra, mgr Nadzieja Fiedoro- 
wicz-Podkowa, mgr inż. Małgorzata Wnuk

- komisja stypendialna w składzie: mgr Urszula Hejduk i mgr inż. Zofia 
Salamonik

- zespół audycji radiowych i telewizyjnych: mgr Emilia Madej i mgr Gra
żyna Spychalska

- zespół redakcyjny „Życia Zespołu” pod kierunkiem mgr Urszuli Muraw
skiej

- łącznicy do spraw współpracy z komisją kultury i kultury fizycznej przy 
Urzędzie Gminy Żoliborz: mgr Tadeusz Mastalarski i mgr Adam Godlew
ski

- łącznicy do spraw współpracy z organizacjami kombatanckimi: mgr 
Maria Sujeta i mgr Jolanta Hermanowska

- zespół śledzący losy absolwentów: mgr inż. Danuta Nasalska i mgr Be
ata Sekutowicz.

Ponadto Rada Pedagogiczna powierzyła następujące zadania nauczy
cielom:
- planowanie i koordynację wycieczek szkolnych i dyskotek szkolnych 

mgr Wandzie Sternickiej
- prowadzenie kroniki szkolnej mgr Bożennie Chodyrze (robi to od wielu 

lat)
- opiekę nad młodzieżą mieszkającą w bursach i internatach mgr Halinie 

Musielak
- opiekę nad pomnikiem przy szkole mgr Janowi Ratajczykowi
- Klub „Miłośników Gór” dla uczniów i nauczycieli mgr inż. Małgorzacie 

Wnuk
- protokołowanie zebrań Rady Pedagogicznej mgr Emilii Madej, mgr Józe

fowi Wojcieskiemu (zebrań plenarnych) oraz mgr Urszuli Kostrzewskiej, 
mgr Hannie Wardęckiej, mgr Romualdzie Bereżeckiej i mgr Janowi Ra
tajczykowi (zebrań klasyfikacyjnych).
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13. KOMISJE PRZEDMIOTOWE

W Zespole Szkół Elektronicznych działa trzynaście komisji przedmioto
wych, które skupiają wszystkich nauczycieli danego przedmiotu. Aktual
nie przewodniczącymi komisji problemowych są: w komisji języka polskie
go - mgr Władysław Grzegorczyk, komisji języków obcych - mgr Barbara 
Wiernicka, komisji historii i WOS - mgr Maria Sujeta, komisji przedmiotów 
ekonomicznych i geografii gospodarczej - mgr Wanda Sternicka, kultury 
fizycznej, bhp i przysposobienia obronnego - mgr Adam Godlewski, ko
misji matematyki - mgr Halina Buczyńska, fizyki - mgr Barbara Zygmunt, 
komisji mechaników - mgr inż. Małgorzata Wnuk, elektryków - mgr inż. 
Ewa Olsztyńska, elektroników - mgr inż. Wanda Tułodziecka, komisji in
formatyków - mgr inż. Danuta Jankowska, programistów - mgr Marek 
Sobiech. Przewodniczącym komisji przedmiotów warsztatowych jest mgr 
Waldemar Zakrzewski.

W roku szkolnym 1995/96 w naszej szkole uczy dziesięciu polonistów. 
Na początku każdego roku komisja języka polskiego, której przewodni
czy długoletni nauczyciel mgr Władysław Grzegorczyk, ustala plan pracy 
rocznej, a przede wszystkim uzgadnia i opracowuje rozkłady materiału 
nauczania w poszczególnych klasach.

Na zebraniach samokształceniowych kolejni poloniści omawiają róż
ne sposoby realizacji wybranych lektur. Odbywają się też tzw. „lekcje 
otwarte”. W miarę możliwości nauczyciele języka polskiego uczestniczą 
w zebraniach organizowanych przez metodyka dzielnicowego. Przez kilka 
ostatnich lat zebrania te często odbywały się na terenie ZSE ze względu 
na to, że metodykiem była nasza nauczycielka - pani mgr Urszula 
Kostrzewska.

Zadaniem polonistów jest również opracowanie tematów na ustny eg
zamin maturalny w poszczególnych klasach, a wcześniej wspólne ustale
nie tematów „próbnej” matury pisemnej z języka polskiego. Komisja przy
gotowuje pytania na ustny egzamin wstępny do TEM i LZ, a także na eg
zaminy sprawdzające dla uczniów wszystkich szkół młodzieżowych.

Komisja języka polskiego bierze również udział w realizacji zadań 
dyd aktyczn o-wych owawczych szkoły.

Stało się już regułą, że uczniowie wszystkich klas pierwszych uczest
niczą w obowiązkowych lekcjach bibliotecznych, na których zapoznają się 
ze szkolnym księgozbiorem i sposobami korzystania z niego. Lekcje te 
odbywają się na początku roku szkolnego, po czym w każdej klasie zo- 
stają wybrani dwaj tzw. „łącznicy” z biblioteką szkolną.

97



Dyrekcja, nauczyciele i ich sojusznicy

Organizowanie koncertów poetyckich, konkursów recytatorskich, quizów 
literackich to także domena polonistów. Ostatnio w naszej szkole odbyły 
się dwa cieszące się dużym zainteresowaniem konkursy literackie: jeden 
na temat romantyzmu, drugi na temat „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. Ten 
drugi miał świetną „oprawę” artystyczną. Uczniowie znakomicie odczytali 
fragment „Potopu”, a dwaj szkolni artyści zagrali i zaśpiewali ballady Jacka 
Kaczmarskiego o Kmicicu i panu Longinie Podbipięcie. Klasy dopingujące 
swoich „zawodników” startujących w quizie stawiły się niemal w komplecie 
i okazało się, że „Trylogia” ma wciąż licznych znawców i wielbicieli.

Niepisanym obowiązkiem polonistów są wycieczki z klasami do teatrów, 
kin i muzeów. Opieka nad przydzielonymi salami przedmiotowymi, kon
serwacja i wzbogacanie zasobu pomocy naukowych, udostępnianie ich 
innym kolegom-polonistom, troska o estetykę sal - uzupełniają zakres 
obowiązków członków komisji języka polskiego.

Komisje Matematyki, Fizyki i Chemii są najstarsze w Zespole Szkół Elek
tronicznych. Komisji Fizyki i Chemii przewodniczyły mgr Barbara Zygmunt 
(1971-1975 i 1978-1996) oraz mgr Barbara Hułas (1975-1978).

Od wprowadzenia w roku szkolnym 1991/1992 programu wdrożenio
wego nie obejmującego chemii jest to tylko Komisja Przedmiotowa Fizyki. 
W pracy komisji szczególną uwagę zwracano na metody nauczania oraz 
rozbudzanie zainteresowań uczniów zdolnych i przygotowanie ich do 
udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nauczyciele aktua
lizowali programy nauczania, zwracali uwagę na korelację fizyki i chemii 
z innymi przedmiotami, wzbogacali zasób pomocy naukowych i konser
wowali posiadane w pracowniach środki dydaktyczne, opracowali spraw
dziany wiadomości oraz tematy na egzaminy maturalne i wstępne. Prawie 
przez wszystkie lata nauczyciele fizyki organizowali wewnętrzne konkursy 
przedmiotowe, a najlepszych uczniów typowali do Międzyszkolnych Tur
niejów Fizycznych, które odbywały się pod patronatem Kuratorium, 
a w dwóch ostatnich latach pod opieką Kuratorium i Wydziału Fizyki Poli
techniki Warszawskiej. W MTF tytuły laureatów zdobyło 149 uczniów ZSE. 
Również z powodzeniem nasi uczniowie uczestniczyli w XX i XXX Jubile
uszowym Konkursie Fizycznym dla szkół średnich w Szczecinie, w Jubi
leuszowym Konkursie organizowanym przez V LO im. Poniatowskiego, 
a także w Konkursie „Mikrokomputer w Laboratorium Fizycznym” organi
zowanym przez Instytut Fizyki Politechniki Warszawskiej w 4 kolejnych edy
cjach w latach 1987-1990. Nauczyciele fizyki od 1972 roku opiekowali się 
uczniami, którzy zgłosili swój udział w Olimpiadzie Fizycznej. Ośmiu uzy
skało tytuły laureata, a siedmiu zostało finalistami.
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Mgr Barbara Zygmunt zorganizowała w 1987 r. „Dzień Fizyka” w szkole 
z bardzo ciekawym programem obejmującym pokaz programów kompu
terowych, quiz o tematyce fizycznej (teoretyczny i doświadczalny) oraz 
część artystyczną. Nauczyciele organizowali wycieczki z klasami do In
stytutu Badań Jądrowych w Świerku, do Muzeum Techniki, Obserwato
rium Astronomicznego, dzielili się swoimi doświadczeniami zawodowymi 
poprzez lekcje otwarte w szkole oraz uczestnictwo w zebraniach i semi
nariach organizowanych przez Ośrodek Metodyczny i Instytut Fizyki Uni
wersytetu Warszawskiego.

Mgr Barbara Zygmunt opracowała skrypty z fizyki dla słuchaczy Tech
nikum Zaocznego, przez 4 lata (1977-1980) reprezentowała szkołę w pra
cach Komisji powołanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do opra
cowania tematów egzaminacyjnych z fizyki na I rok studiów w uczelniach 
technicznych, uczestniczyła w Zjazdach Fizyków, w konferencji nauko
wej w Katowicach (1977 r.) poświęconej pracy z uczniem uzdolnionym, 
a jej referaty zostały opublikowane w „Chowannie” z 1982 r. i w pracy 
zbiorowej pt. „Z doświadczeń nauczycieli fizyki”. Mgr Barbara Zygmunt 
brała również udział w pracach komisji do opracowania programu nau
czania fizyki w Ośrodku Doskonalenia Szkolnictwa Zawodowego w War
szawie. Recenzowała także program nauczania fizyki dla ZSZ. Za osią
gnięcia zawodowe otrzymała wiele odznaczeń, nagród, wyróżnień 
i podziękowań.

Komisja Przedmiotowa Matematyki działa od 1 marca 1971 roku. Kolej
nymi przewodniczącymi Komisji były: mgr Teresa Kilanowska, mgr Bo
gna Henig, mgr Jadwiga Stręk. Obecnie przewodniczącą jest mgr Halina 
Buczyńska.

Komisja Przedmiotowa Matematyki pracuje w każdym roku szkolnym 
według ustalonego planu. Na początku roku szkolnego przewodniczący 
Komisji organizuje zebranie wszystkich nauczycieli matematyki. Na zebra
niu tym ustala się:
1. Rozkład materiału nauczania matematyki wszystkich klas ТЕМ, LZ, TZ, 

ZSZ, według obowiązujących numerów programów.
2. Wyznacza termin (połowa września) i przygotowuje sprawdzian z ma

tematyki dla uczniów klas pierwszych ТЕМ i LZ.
3. Proponuje lekcje koleżeńskie, po dwie w każdym semestrze.
4. Organizuje Szkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas pierw

szych, drugich, trzecich i czwartych ТЕМ. Konkurs ma trzy etapy: I etap 
w październiku, II etap w lutym, III etap w maju. Zadania konkursowe 
są dobierane do programu nauczania na poziomie klas. Do I etapu przy-
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stępuje od 30 do 40 uczniów, ilość laureatów jest różna - od 5 do 10 
uczniów, ponieważ zadania konkursowe są o podwyższonym stopniu 
trudności.
Na zakończenie roku szkolnego uczniowie laureaci otrzymują nagrody 

książkowe.
Do zadań matematyków należy również czynne włączanie się do Za

wodów Matematycznych dla uczniów średnich szkół woj. warszawskiego. 
Komisja przygotowuje tematy na ustny egzamin dojrzałości z matematyki 
oraz tematy na drugą część egzaminu wstępnego do TEM i LZ, a także 
tematy na egzaminy sprawdzające dla uczniów wszystkich szkół młodzie
żowych.

Do zadań Komisji należy również branie udziału w zebraniach organi
zowanych przez wizytatorów metodyków, wykorzystywanie TVd do wyświe
tlania programów matematycznych oraz wykorzystanie komputera w sali 
315. W ciągu roku szkolnego są organizowane zebrania nauczycieli ma
tematyki w zależności od bieżących potrzeb. Po pierwszym i po drugim 
semestrze omawia się realizację programu i wyniki nauczania. W roku 
szkolnym 1994/95 odbyło się wspólne zebranie nauczycieli matematyki 
i nauczycieli podstaw elektrotechniki w sprawie liczb zespolonych i alge
bry Boole’a.

Komisja korzysta z tablic informacyjnych w holu trzeciego piętra. 
W tablicach tych zamieszczane są informacje o konkursach oraz ciekawo
stki matematyczne. Zagadnieniami merytorycznymi związanymi z naucza
niem przedmiotów zawodowych w poszczególnych specjalnościach zaj
mują się Komisje Przedmiotów Zawodowych. Zadaniem ich jest analiza 
i korelacja merytoryczna treści kształcenia, ich uaktualnianie, w wielu przy
padkach tworzenie autorskich planów i programów nauczania.

Komisje przedmiotowe: elektryczna, elektroniki, mechaniczna, informa
tyki i programistów miały zawsze znaczącą rolę w tworzeniu i wprowadza
niu nowych programów nauczania. Przez wiele lat szkoła pracowała 
w oparciu o opracowane w ramach Komisji autorskie plany i programy na
uczania. Pozwoliło to realizować rzeczywiście nowoczesny program i do
stosować treści nauczania do szybkich zmian w elektronice. W tym zakre
sie komisje mechaniki, elektryczna, a jeszcze wcześniej automatyki mają 
olbrzymie zasługi. Komisja Mechaników powstała 5.11.1972 r. W szkole 
istniał kierunek „Budowa maszyn przemysłu elektronicznego”, który obej
mował wiele przedmiotów mechanicznych. Były to: mechanika technicz
na, pasowania i pomiary, pracownia wytrzymałości materiałów i pomiarów 
warsztatowych, maszynoznawstwo, części maszyn, materiałoznawstwo, 
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Mgr Ewa Karczewska w sali przedmiotowej 
technologii

rysunek techniczny. Dla ww. spe
cjalności Komisja prowadziła pra
ce dyplomowe, organizowała wy
cieczki do FSO, Huty „Warsza
wa”, Zakładów Radiowych im. M. 
Kasprzaka, FWP. Komisja zajmo
wała się organizowaniem pracow
ni wytrzymałości materiałów i po
miarów warsztatowych, prowa
dzonych przez kol. mgr inż. 
K. Galińską, opracowaniem ćwi
czeń i dostarczaniem przedmio
tów i materiałów do badań wytrzy
małościowych. Z pracowni naszej 
korzystały także inne szkoły, 
między innymi szkoła przy zakła
dach TEWA.

Zorganizowano również pracownię rysunku technicznego (mgr inż. 
Kazimierz Zych) i zgromadzono detale do rysunku, zarówno drewniane, 
jak i metalowe. Pod koniec lat 70. w związku ze zlikwidowaniem kierunku 
„budowa maszyn przemysłu elektronicznego” zakres działalności komisji 
zmniejszył się. Pracownię wytrzymałości materiałów przekazano sąsiedniej 
szkole - Zespołowi Szkół Zawodowych Nr 19, a wyposażenie pracowni 
pomiarów warsztatowych - warsztatom szkolnym.

Komisja w latach 80. swoją działalnością obejmuje tylko jeden przedmiot 
- podstawy technologii i konstrukcji mechanicznych, do którego program 
nauczania opracowały kol. mgr inż. Ewa Karczewska i mgr inż. Krystyna 
Galińska.

W roku szkolnym 1992/93 wprowadzony został program wdrożeniowy 
dla klas 1 i 4 technikum, 1 klasy szkoły zasadniczej i 1 klasy liceum zawo
dowego. Komisja licząca wówczas 3 osoby zajmowała się oceną progra
mów wdrożeniowych w celu jak najlepszej ich realizacji. Przystosowano rów
nież do obecnych wymagań pracownię technologii i materiałoznawstwa.

W pierwszych latach realizowania programu wdrożeniowego organizo
wane były wycieczki do Centrum Produkcyjnego Materiałów Półprzewo
dnikowych i do TEWY.

Obecnie Komisja Mechaników liczy 3 osoby: mgr inż. Małgorzata Wnuk 
- przewodnicząca, mgr inż. Krystyna Galińska i mgr inż. Ewa Karczewska. 
Zajmuje się wyposażaniem pracowni, prowadzeniem prac dyplomowych 

101



Dyrekcja, nauczyciele i ich sojusznicy

i dokształcaniem się nauczycieli. Komisja Elektroniki działa od początku 
istnienia szkoły. Należą do niej nauczyciele uczący przedmiotów elektro
nicznych.

W pierwszych latach działalności szkoły istniały dwie Komisje Elektro
niki: dla PSE, PSE-Z, TEM-Z, którą przez wiele lat prowadziła mgr inż. Ewa 
Kowalska, a następnie przez dwa lata mgr inż. Karyna Mieszczyńska oraz 
dla szkół młodzieżowych (prowadziły ją mgr inż. Halina Szereszewska, 
a następnie mgr inż. Hanna Gruchalska-Kwaśniewska). Od roku szkolne
go 1990/91 funkcję przewodniczącej Komisji Elektroniki dla wszystkich 
szkół pełni mgr inż. Wanda Tułodziecka. W czasie 25 lat istnienia Zespołu 
realizowano różne programy nauczania, które uwzględniały ciągły postęp 
techniczny w dziedzinie elektroniki. Komisja Elektroniki w ciągu swej całej 
działalności współuczestniczyła w opracowywaniu programów wdrożenio
wych oraz opracowywała programy autorskie.

W roku 1994/95 w ramach Komisji opracowano dla ТЕМ 3-letniego pro
gramy nauczania do przedmiotów zawodowych. W roku szkolnym 1995/ 
/96 członkowie Komisji opracowują programy nauczania dla PSE.

Komisja co roku wysyła szczegółowe uwagi na temat realizowanych 
programów do Instytutu Badań Edukacyjnych przy MEN.

Do zadań Komisji należy coroczne opracowanie zadań egzaminacyj
nych oraz opracowanie i przydzielenie prac dyplomowych uczniom klas 
czwartych ТЕМ 5-letniego i drugich ТЕМ 3-letniego w czerwcu oraz słu
chaczom drugiego roku PSE we wrześniu. Komisja opracowuje tematy 
pod kątem potrzeb szkoły. Ponadto organizowane są wystawy ciekawszych 
prac dyplomowych dla klas młodszych. Komisja współpracuje ze szkolną 
biblioteką, opiekuje się Muzeum Elektroniki, organizuje olimpiady wiedzy 
technicznej oraz lekcje koleżeńskie.

W latach 1989-1990 na zlecenie Komisji Edukacji Narodowej zostały 
opracowane nowe programy nauczania. Nauczyciele przedmiotów zawo
dowych naszej szkoły byli autorami i recenzentami wielu programów. Ko
misja ta skupiająca specjalistów z całej Polski działała na terenie ZSE, 
a szkoła nasza była szkołą wiodącą w zakresie specjalności „elektronika 
ogólna”, równocześnie współpracując ze szkołą we Wrocławiu w zakresie 
programów dla specjalności „systemy komputerowe”. Zastępcą przewo
dniczącego tej Komisji była wicedyrektor Jolanta Szklarska. Autorami 
i recenzentami programów byli następujący nauczyciele: mgr inż. Halina 
Szereszewska, mgr inż. Ewa Kowalska, mgr inż. Hanna Finogenow, mgr 
inż. Hanna Kwaśniewska, mgr inż. Krystyna Kowalczyk, mgr inż. Zofia Sa- 
lamonik, mgr Janusz Niedbalski, mgr inż. Henryk Kot, mgr inż. Marek
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Romaniak, inż. Tadeusz Kubiak, mgr inż. Ewa Olsztyńska, mgr inż. Irene
usz Marciniak, mgr inż. Danuta Nasalska.

Utworzenie specjalności „systemy komputerowe” jest również wspól
nym dziełem naszej szkoły i Technicznych Zakładów Naukowych we Wro
cławiu. Specjalność ta i jej obecny kształt powstały w wyniku wielogodzin
nych dyskusji po połączeniu dwóch poprzednio istniejących specjalno
ści: „maszyny matematyczne” i „urządzenia peryferyjne”. Na wniosek 
naszych szkół została ona wpisana do wykazu specjalności i zatwierdzo
na przez MEN.

Do osiągnięć ZSE jako szkoły zawodowej należy zaliczyć również fakt, 
że jako pierwsza zaczęła realizować program edukacji informatycznej, roz
poczynając zajęcia równolegle ze szkołami ogólnokształcącymi w zakre
sie elementów informatyki. W roku 1985 utworzona została pierwsza pra
cownia informatyczna i powołane informatyczne kółko zainteresowań.

Zajęcia prowadzone były na komputerach typu Meritum otrzymanych 
ze Zjednoczenia Mera. Od tego czasu minęło kilkanaście lat. Kolejne rocz
niki uczniów ZSE przechodzą przez pracownię elementów informatyki, 
wyposażoną w 16 komputerów połączonych siecią Novell. Komisja Pro
gramistów jest najmłodszą Komisją Przedmiotową naszej szkoły, ale po
siada bardzo duży dorobek. Jej członkowie brali udział w pracach przy 
przygotowywaniu nowego zawodu „technik informatyk”. Prace te prowa
dzone były na zlecenie MEN-u.

W wyniku tych prac rozpoczęliśmy szkolenie w tym tak atrakcyjnym 
zawodzie jako jedna z siedmiu pierwszych szkół w Polsce, a co ciekaw
sze tylko dwie z nich były to szkoły elektroniczne: ZSE Warszawa i TZN 
Wrocław. Nauczyciele przedmiotów zawodowych - mgr Marek Sobiech, 
mgr inż. Jan Zając, mgr inż. Hanna Finogenow uczestniczyli w wielu kur
sach specjalistycznych przygotowujących do nauczania w nowej specjal
ności. Za uzyskane z MEN środki wyposażona została pracownia progra
mowania komputerów, wyposażenie pozostałych dwóch pracowni infor
matycznych sfinansowane zostało ze środków szkoły. Wszyscy nauczyciele 
uczący przedmiotów związanych z wykorzystaniem sieci komputerowej 
ukończyli kurs administratora sieci Novell.

Dużą rolę w tworzeniu bazy dydaktycznej szkoły w zakresie wyposaże
nia w płytki pomiarowe i pomoce dydaktyczne pełnią prawidłowo wyda
wane, prowadzone i rozliczane prace dyplomowe uczniów. Prace te to 
w wielu przypadkach unikalne rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne, 
programy komputerowe itp. Od wielu lat konsekwentnie prowadzona za
sada wykonywania prac pożytecznych dla szkoły przynosiła i przynosi
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konkretne rezultaty. Często prace te zdobywały najwyższe nagrody w Tur
nieju Młodych Mistrzów Techniki na szczeblu stołecznego województwa 
warszawskiego, jak również w konkursach ogólnopolskich. Również w dru
gim znaczącym konkursie - „Konkursie na Najlepszą Pracę Technika Elek
tryka i Elektronika” szkoła nasza co roku miała laureatów na szczeblu wo
jewódzkim lub krajowym.

14. RADA SZKOŁY

Pierwsze rozmowy, a następnie prace nad powołaniem Rady Szkoły roz
poczęły się jesienią 1990 r. Projekt wyszedł od nauczycieli i rodziców 
uczniów. Rada miałaby stanowić organ o charakterze uchwałodawczym 
i opiniodawczym pomocnym przy rozwiązywaniu spraw wewnątrzszkol- 
nych. Ustalono na Radzie Pedagogicznej, że w skład Rady Szkoły będzie 
wchodziło 21 osób:

7 nauczycieli wybranych przez Radę Pedagogiczną
7 uczniów wybranych przez Samorząd Szkolny
7 rodziców wybranych przez ogół rodziców.

19.11.1990 r. opracowano pierwszy projekt statutu Rady Szkoły, za co 
odpowiedzialni byli: prof. Witold Monkiewicz i prof. Zbigniew Szpakowski. 
Szczególnie podkreślano, że celem Rady jest stworzenie uczniom i nau
czycielom najkorzystniejszych warunków do pracy, nauki i wszechstron
nego rozwoju. Dobro ucznia jest dla Rady wartością nadrzędną i przez 
Radę chronioną. 9 kwietnia 1991 r. w kinie „Elektronik” odbyło się spotka
nie rodziców z nauczycielami. Zebranie prowadził dyrektor naczelny ZSE 
mgr inż. Stanisław Grefkowicz. Powołano wtedy pierwszy skład Rady Szko
ły. Uczniowie i nauczyciele, którzy weszli w skład Rady, zostali wyłonieni 
w wyborach tajnych w marcu 1991 r. Pierwszy skład Rady Szkoły wyglą
dał następująco:

Rodzice:
Górski Włodzimierz 
Ławryńczuk Janina 
Rudonowicz Bogdan 
Rutkowski Kazimierz 
Oziębło Barbara 
Kuliński Jacek 
Jęd raszko Ryszard
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Uczniowie:
Bortnowski Adam
Kierlańczyk Jacek 
Lusawa Rafał
Mickiewicz Adam
Wieczorkowski Maciej
Włodarski Artur
Wojciechowski Piotr

Nauczyciele:
Monkiewicz Witold
Szpakowski Zbigniew
Zając Jan
Sternicka Wanda
Finogenow Hanna
Lipska Grażyna
Jastrzębska Elżbieta

Pierwsze zebranie Rady Szkoły odbyło się 16.04.1991 r. Przewodniczył 
zebraniu prof. Witold Monkiewicz, obecny był zaproszony na spotkanie 
dyrektor Stanisław Grefkowicz. Dokonana została prezentacja członków 
Rady Szkoły. Dyskutowano głównie na temat programu działania Rady 
i ustalono jej kompetencje. Wyboru przewodniczącego Rady Szkoły do
konano na spotkaniu 12.11.1991 r. - został nim prof. Zbigniew Szpakow
ski. Ustalono, że do kompetencji Rady Szkoły należy współudział w opra
cowaniu i uchwaleniu Statutu Szkoły. Powołany został zespół roboczy 
w składzie:

prof. Jan Zając
Jacek Kierlańczyk
Piotr Wojciechowski
prof. Wanda Sternicka
prof. Grażyna Lipska
pan Bogdan Rudonowicz
prof. Barbara Zygmunt

Przy opracowaniu statutu wykorzystane zostały materiały zebrane przez 
uczniów. Rok szkolny 1991/92 poświęcony był intensywnej pracy. Pełna 
redakcja statutu zakończona wysłaniem projektu do kuratorium przypa
dła na 7.04.1994 r. Po roku działania Rada rozwiązała się samoistnie.
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15. KOMITET RODZICIELSKI

Funkcja Komitetu Rodzicielskiego wynika z założenia Ministerstwa Edu
kacji Narodowej o współdziałaniu rodziców ze szkołą w procesie wycho
wania i edukacji kolejnych pokoleń. Jego działalność ujęta jest w regula
min i strukturę organizacyjną, które wyznaczają formy i zakres pracy - okre
ślane na nowo corocznie, choć kadencja trwa 2 lata.

Zakres i formy działania. Współudział w organizacji życia i pracy szkoły 
przejawia się m.in. w gromadzeniu funduszy, np. przez wynajem lokali, 
ustalanie składek rocznych uczniów na rzecz Komitetu, a następnie wy
datkowanie ich. Fundusze przeznaczone są m.in. na finansowanie lub 
dofinansowanie:

- działalności kulturalnej - np. biletów do teatrów dla uczniów
- nagrody książkowe dla laureatów konkur

sów i olimpiad
- koncerty poetyckie (artyści występujący 

w szkole)
- działalności warunkowej - nagrody naukowe dla uczniów wg kryte-

- pomocy uczniom przez

rium (średnia ocen 5,00)
- wyposażenie sal w sprzęt komputerowy itp.
- wyposażenie klubu szkolnego
- uzupełnianie księgozbioru biblioteki
- patronowanie rozwijającym się klubom 

zainteresowań, np. klubu krótkofalowców
- zajęć wyrównawczych
- udzielanie zapomóg w trudnych sytuacjach 

materialnych
- udzielanie zapomóg losowych

- wyjazdów

- udzielanie zapomóg w sytuacji strat ponie
sionych w szkole, np. kradzieży odzieży

- przyznawanie stypendiów (współdziałanie 
z komisją szkolną)

- wycieczki klasowe krajowe i zagraniczne
- obozy integracyjno-adaptacyjne uczniów 

kl I
- pomocy medycznej - dodatek do uposażenia pielęgniarek

- dodatek do uposażenia lekarza
- zniżka 20% u stomatologa
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Ważną dziedziną pracy Komitetu jest współudział w organizacji matur, 
egzaminów z przygotowania zawodowego, studniówek, uroczystości szkol
nych, np. Święta Szkoły, Dnia Edukacji Narodowej itp., a również wizyty 
członków Komitetu w bursach i internatach. Ta różnorodność pracy rodzi
ców odbywa się często w cieniu codziennego rytmu życia szkoły. Rodzi
ce najbardziej widoczni są w dniach świątecznych - matur i wielkich uro
czystości szkolnych, a także czasem jako dyżurni w bufecie czy na kory
tarzach.

Obfitość stołów „studniówkowych” to często czarowne dzieło zapobie
gliwości matek i ojców. To oni dbają, by ci piękni, wspaniali ich synowie 
przeżyli jedyny, mający pozostać na zawsze w pamięci wieczór beztroski 
uczniowskiej, by ich na chwilę wyrwać z obciążających myśli o ważnym 
progu życiowym. Twarze zmęczone, lecz ciągle uśmiechnięte, towarzy
szące tym już dorosłym synkom, świadczą o miłości, nadziejach wiąza
nych z bohaterami wieczoru (czy nocy).

To rodzice - w tym wyjątkowym dla każdego rocznika wieczorze - przej
mują opiekę i chyba władzę w szkole, której prawie pięć lat temu powie
rzyli swych niedorostków. Nauczyciele są oczywiście zawsze „na miejscu”, 
ale chętnie na ten raz stają się gośćmi tandemu rodzinnego. Szkoda jedy
nie, że tak miłe chwile są początkiem rozstania.

Wieloletnia obserwacja egzaminów maturalnych pozostawia w pamięci 
także twarze matek, ich wzrok, który w dorosłym już mężczyźnie, wcho
dzącym do sali egzaminacyjnej, widzi jeszcze synka potrzebującego cie
płego wsparcia mamusi.

Ile westchnień i życzeń powierzają matki przygotowanym kanapkom, 
które znajdą się na stoliku (maturalnym) ich synów. Może przez nie odby
wa się dialog, ponieważ zamkniętych drzwi i progu sali egzaminacyjnej 
rodzice przekroczyć nie mogą.

Może to nie tylko posiłek fizyczny? Może - te banalne kanapki - to po
karm i mowa tajemna?

W zwykłości codziennych obowiązków współgranie Komitetu Rodziciel
skiego ze Szkołą zmierza do momentu, kiedy bezbłędnie i sprawnie tyka
jący zegar zadzwoni na znak, że oto znów wyfruwają motyle! Koordynato
rami pracy Komitetu Rodzicielskiego ze Szkołą byli m.in. przewodniczący: 
Jolanta Rzepecka, Anna Mickowska, Jan Brodowski, Krystyna Przybyłow- 
ska, Barbara Macierzyńska, Anna Niewęgłowska.
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16. KOMITETY PATRONACKIE

Od początku istnienia ZSE dyrekcja doceniała potrzebę pozyskania insty
tucji wspierających pracę szkoły i pomagających jej w różny sposób. Z ich 
znalezieniem nie było trudności, wiele bowiem organizacji i zakładów ro
zumiało sytuację szkół, było zainteresowanych pozyskiwaniem do pracy 
u siebie naszych absolwentów, wreszcie miało środki, które mogło prze
znaczyć na nasze potrzeby.

Pierwszym naszym komitetem opiekuńczym był Zarząd Główny Związ
ku Zawodowego Metalowców, którego siedziba znajdowała się na ul. Dłu
giej w sąsiedztwie Technicznych Zakładów Naukowych, a te przecież we
szły w skład ZSE. Metalowcy ufundowali szkole sztandar w 1973 r., a w 
następnych latach często przekazywali spore sumy pieniędzy na pomoce 
naukowe, nagrody dla pracowników i obozy dla uczniów. 7 października 
1971 r. patronat nad szkołą objęło Zjednoczenie Przemysłu Automatyki 
i Aparatury Pomiarowej MERA w Warszawie na ul. Foksal 11 i zobowiązało 
się pomagać w urządzeniu pracowni specjalistycznych, między innymi za
instalować maszynę cyfrową ZAM-41, a dyrekcja ZSE deklarowała uwzglę
dniać w organizacji kształcenia te zawody i specjalności, które mogłyby 
zapewnić MERZE dopływ kadr.

Patronat nad szkołą objęło także Zjednoczenie Przemysłu Elektronicz
nego UNITRA, dla którego w założeniu ZSE kształcił przyszłe kadry wy
kwalifikowanych pracowników. W 1973 r. przekazało szkole dużą w owym 
czasie sumę 3 milionów złotych na wyposażenie pracowni.

Komitetem patronackim w początkach istnienia szkoły były Wrocław
skie Zakłady Elektroniczne ELWRO. W umowie zawartej 10 maja 1972 r. 
zobowiązały się do wyposażenia ZSE w elektroniczne maszyny matema
tyczne oraz zapewnienia ich serwisu. W 1973 r. szkoła zawarła umowę 
o zakresie i formach opieki z Zakładami Produkcji Mierników i Kompute
rów ERA. Umowa zakładała przyjmowanie przez ERĘ uczniów na praktyki 
zawodowe i praktyczną naukę zawodu, udzielanie szkole pomocy mate
rialnej i technicznej, nieodpłatne przekazywanie niepełnowartościowych 
materiałów i wyrobów niezbędnych w procesie kształcenia zawodowego. 
W 1986 r. grono naszych patronów powiększyło się o Zakłady WAREL z ul. 
Modlińskiej 6. Podobnie jak i wcześniejsze zakłady patronackie, kolejne 
oferowały szkole różnorodną pomoc w zakresie kształcenia zawodowego, 
wymiany doświadczeń naukowo-technicznych, jak też korzystanie przez 
nauczycieli i pracowników ZSE z zakładowych ośrodków wczasowych i 
kolonii organizowanych przez WAREL. Kolejnym zakładem był MERATRO-
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NIK z ul. Barskiej 28. Współpraca z tymi i innymi zakładami przynosiła szko
le znaczące korzyści: sprzyjała sprawniejszemu realizowaniu zadań dy
daktyczno-wychowawczych, zwłaszcza lepszemu i nowocześniejszemu 
kształceniu zawodowemu młodzieży poprzez kontakty z procesem pro
dukcji w przemyśle elektronicznym.

Wszystkim naszym patronom należą się słowa uznania i wdzięczności.

17. ADMINISTRACJA SZKOŁY

W sprawnym funkcjonowaniu szkoły istotną rolę odgrywa administracja 
i obsługa. Jej wielkość i charakter zmieniały się w czasie wskutek różnych 
czynników i decyzji. Spojrzenie na to z perspektywy mijającego ćwierć
wiecza jednoznacznie potwierdza stopniowe ograniczanie ilości osób za
trudnionych w tej sferze. Dziś personel administracyjno-obsługowy ogra
niczony jest maksymalnie.

W minionych latach pracowało więcej sekretarek, rzemieślników-kon- 
serwatorów, woźnych i sprzątaczek. Była telefonistka i konserwator telefo
nów (w szkole jest centrala i sieć wewnętrznych telefonów), kierowca-za- 
opatrzeniowiec i kierowca autokaru szkolnego w pewnym okresie, kucharki 
i pomoce kuchenne pracujące w szkolnym bufecie, grupa remontowa 
wykonująca naprawy u nas i w innych szkołach, ogrodnik pielęgnujący 
zieleń zatrudniany na zlecenie. W roku szkolnym 1972/73 szkoła zatru
dniała 92 pracowników administracji. Teraz personel administracji to 12 
osób, a obsługi - 27. Na etatach administracyjnych pracują: mgr Euge
niusz Pawłowski - wicedyrektor, Urszula Kłosińska - główna księgowa, 
Halina Zięcina - specjalistka ds. osobowych, Bożena Brachacka, Elżbieta

P Władysława 
Siemaszko

Dolik i Bożena Gralewska - sekretarki, Bożena Ga
łecka - specjalista ds. płac, Katarzyna Woźniak - 
specjalista ds. księgowości, Grażyna Krajewska - 
pracownik administracyjny, Bogumił Filipiak i Tade
usz Szydlik - starsi operatorzy elektronicznych 
monitorów telewizyjnych oraz Edward Wesołowski 
- konserwator ośrodka rekreacyjnego w Dębem. W 
Warsztatach jako sekretarka pracuje Regina Bara
nowska. Za pracę administracji i obsługi odpowia
da wicedyrektor do spraw administracyjnych. Tę 
funkcję w minionych latach pełnili: Jadwiga Grudziń
ska, Janina Skowrońska, Tadeusz Szymański, Ma
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ria Kuźniar, Władysława Siemaszko, Aniela Denis, mgr inż. Andrzej Mała
chowski.

Najdłużej - prawie 10 lat - pracą działu administracji i obsługi kierowała 
Władysława Siemaszko.

Podczas okupacji uczestniczyła w konspiracji, była łączniczką w Po
wstaniu Warszawskim. Odznaczona Krzyżem Powstania Warszawskiego, 
Krzyżem AK nadanym w Londynie, Odznaką za Akcję BURZA, Złotą 
Odznaką ZNP, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.

W latach 80., gdy Władysława Siemaszko pełniła swoją funkcję, budy
nek szkoły wymagał remontu bądź modernizacji. W tym czasie mimo zna
nych trudności, głównie materiałowych, choć nie tylko, w szkole wykona
no wiele prac poprawiających sprawność działania różnorodnych instala
cji oraz prac adaptacyjno-modernizacyjnych obiektów i pomieszczeń 
szkoły. Został dobudowany drugi segment mieszkalny, dzięki czemu kilka 

rodzin pracowników szkoły otrzymało lokale.
Od czerwca 1992 r. wicedyrektorem administra

cyjnym jest Eugeniusz Pawłowski. Oprócz stałej 
troski o bieżące remonty i konserwacje, ogrzewa
nie, zaopatrzenie w sprzęt, środki czystości itp. 
przybyło mu jeszcze ważne zadanie - konieczność 
wynajmowania wolnych pomieszczeń szkolnych 
firmom i instytucjom na zasadach odpłatności 
przysparzającej szkole środków finansowych niez
będnych do regulowania wielu opłat i zakupu po
mocy naukowych.

Pracownikami administracji i obsługi w różnych latach byli:

Nazwisko

Adamicz Bożena 
Anaszkiewicz Dariusz 
Badiak Jadwiga 
Bajer Włodzimierz 
Baranowska Regina 
Baryga Wacław 
Bąkała Jan 
Białaszewska Zofia 
Białecki Piotr 
Białek Anna

Stanowisko

sekretarka
tokarz
starszy referent 
starszy mistrz 
samodzielny referent 
dozorca 
samodzielny referent 
laborant 
konserwator 
zestrajacz

czas pracy

1986 
1974-1976 
1971-1980

1980 
1973-nadal 
1971-1977 
1977-1979 
1971-1974 
1972-1981 
1974-1981
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Bielecka-Pawłowska Anna 
Bielińska Alina 
Bielińska Józefa 
Biernacki Czesław 
Bigielmajer Janusz 
Bińczyk Krzysztof 
Blankiewicz Kazimierz 
Blumer Krystyna 
Brachacka Bożena 
Bryczewski Mieczysław 
Brzezicki Piotr 
Chadaj Zbigniew 
Chonchera Maria 
Chorąży Julian 
Chrzanowski Kazimierz 
Chudziej Eugenia 
Cieluba Lucyna 
Cywiński Wojciech 
Czarnecka Anna 
Czarnecki Włodzimierz 
Czarniej Aldona 
Czernik Marzena 
Czyżewska Krystyna 
Dąbrowska Elżbieta 
Dąbrowska Jolanta 
Delura Małgorzata 
Dieża D.
Dolik Elżbieta 
Duda Pelagia 
Falkowski Adam 
Fiutkowski Anatoliusz 
Flipiak Bogumił 
Gacoń M.
Gadej Wanda 
Gajowniczek Zofia 
Galej W.
Galjan Halina 
Galka Natalia 
Gałązka Janina

sprzątaczka 1981-nadal
sprzątaczka 1975-nadal
starsza woźna 1989-1991
dozorca 1992-nadal
dozorca 1995-nadal
laborant 1980/1981, 1990-1992
stolarz 1993-nadal
robotnik do prac lekkich 1975-1976
sekretarka 1990-nadal
malarz 1993-nadal
samodzielny referent 1973-1975
kierownik magazynu 1974-1981
starsza woźna 1971-1981
preser 1975/76
konserwator 1974-1980
woźna 1971-1975
samodzielny referent 1973-1976
laborant 1979
samodzielny referent 1982-1994
tokarz-starszy mechanik 1977-1979
samodzielny referent 1978-1980
referent 1980
sprzątaczka 1995-nadal
specjalista ds. sekretariatu 1976-1980
laborant 1979-1981
sprzątaczka 1994-nadal
referent 1982
sekretarka 1984-nadal
samodzielna księgowa 1980-1983
konserwator 1984-nadal
stolarz 1991-1993
st. operator el. mon. TV 1992-nadal
referent 1980-1982
robotnik do prac lekkich 1974-1975
starsza woźna 1972-1979
sprzątaczka 1981/82
samodzielny referent 1975-1978
starsza woźna 1971-1976
starszy referent ds. osob. 1973-1984
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Gałecka Bożena specjalista ds. płac 1977-nadal
Gardasiewicz Janusz starszy mechanik 1978-1980
Gawron Piotr tokarz 1975/76
Getka Edward dozorca 1982/83
Goldferder Z. sprzątaczka 1975-1976
Gospodarczyk Wacława woźna 1977
Góral Edwarda starsza woźna 1971-1976
Górecka Krystyna sprzątaczka 1972-nadal
Gorczyńska Wiesława samodzielny ref. ds. Ośrodka 1978-1987
Górniak Hanna sekretarka 1974-1976
Gralewska Bożena sekretarka 1989-nadal
Grencel Jeremi konserwator 1979/80
Gręda Henryk konserwator 1971-1979
Grudzińska Jadwiga kasjerka 1971-1981
Grzegorek Elżbieta główna księgowa 1980/81
Grzelak Barbara starsza woźna 1971-1981
Gumowska Karolina starsza woźna 1974-1981
Jabłońska Ewa laborant 1980
Jachowicz Janina samodzielny referent 1976/77
Jakubiak J. woźna 1975-1982
Jakuć Henryk główny technolog 1978-1985
Janczew E. konserwator 1981/1982
Jangas Mirosław referent ds. zaopatrzenia 1979/1980
Januszewski Marek zestrajacz 1977-1980
Jaroszek Antonina samodzielny referent 1976

ds. administracji
Jaroszewicz Stefania starsza woźna 1971-1978
Jarząbek Janina kucharka 1990/91
Jasińska Bogusława samodzielny referent 1979-1981
Jaworowski Adam hydraulik 1992
Kaliciński Piotr konserwator 1975-1981
Kanabus Andrzej laborant 1977/78
Kapacki Teodor rzemieślnik 1972-1975
Karpeka Halina starszy referent 1971-1979
Kempa Barbara sekretarka 1988-1991
Klejnowski Andrzej starszy rzemieślnik 1975/76
Kluczek Hanna woźna-sprzątaczka 1979-nadal
Kłodowski Jan specjalista ds. TV 1975-1979
Kłosińska Urszula główna księgowa 1962-1976,1993-nadal
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Kondracka Janina 
Kosianko Włodzimierz 
Kostro Maria 
Kowalczyk Barbara 
Kowalczyk Henryka 
Kowalski Jarosław 
Kozłowska Grażyna 
Kozłowska Halina 
Kozłowski M.
Krupach Jerzy 
Krygier Marianna 
Krynicka Bożena 
Krystosik B. 
Krzemiński Włodzimierz 
Ksit Andrzej 
Kucińska Janina 
Kurzyna Marek 
Laskowska Marianna 
Laskowski Zbigniew 
Leśniewski Janusz 
Lewandowska Joanna 
Lewandowski Jacek 
Lipiec Jan 
Liżewska St.
Łeszczuk Roman 
Madach Bogdan 
Madanowski Andrzej 
Majewski Antoni 
Majewski Antoni 
Makulec Kazimiera 
Malasińska Halina 
Malinowska Elżbieta 
Małkowska Stanisława 
Mamcarz Bogdan 
Mamcarz Marek 
Markiewicz Olga 
Markiewicz Sławomira 
Markiewicz Zygmunt 
Marków Andrzej

szatniarka
zestrajacz urządzeń elekt, 
szatniarka 
główna księgowa 
sprzątaczka 
konserwator 
samodzielny referent 
samodzielna księgowa 
dozorca 
starszy rzemieślnik 
sprzątaczka 
sprzątaczka 
samodzielny referent 
konserwator 
specjalista ds. tech. 
starsza woźna 
laborant
samodzielny ref. ds. adm. 
specjalista ds. TV 
hydraulik 
samodzielny referent 
referent ds. zaopatrzenia 
hydraulik 
główna księgowa 
konserwator 
tokarz 
robotnik ds. obsługi 
konserwator 
starszy rzemieślnik 
starsza woźna 
telefonistka 
pomocnik w kuchni 
starsza woźna 
tokarz 
referent 
główna księgowa 
starszy referent 
samodzielny ref. ds. tech. 
starszy referent

1991-nadal 
1979/1980 
1992-nadal

1994-nadal 
1981/1982 
1972-nadal 
1973-1981

1982 
1973-1975 
1987-nadal 
1989-1993

1982 
1977/1978 
1979/1980 
1974-1979 
1978/1979 
1975/1976 
1979-1981 
1995-nadal 
1980/1981

1981
1993/94 

1971-1982 
1971-1980 
1977-1979 
1974-1976

1978/79 
1971-1975

1978 
1971-1986 
1989-1991 
1971-1976 
1974-1982

1982/83 
1971-1988

1982/83 
1974/75 
1977/78
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Markowska Anna 
Medecka Anna 
Mesjasz Ewa 
Michajłow Alina 
Michałowska Maria 
Miklewski Włodzimierz 
Mikołajewska Anna 
Miszczak Bolesław 
Monkiewicz Zygmunt 
Mućka Halina 
Mutke Janina 
Nalewajek Maria 
Narożniak Zofia 
Natorf Mieczysław 
Nieora Helena 
Niedzińska Magdalena 
Oleciński Z.
Olewiński Zbigniew 
Opawska Krystyna 
Orłowska Irena 
Osuch Ryszard 
Ostrowski Mieczysław 
Owczarek Stefan 
Pacak Leszek 
Paczkowska Katarzyna 
Paff Maria 
Pałczyński Andrzej 
Paplińska Bronisława 
Pasut Stefania 
Pazio Helena 
Pełczyński Andrzej 
Piętak Wieńczysława 
Piętka Czesław 
Płaszyńska Elżbieta 
Płodowska L.
Pracownik Barbara 
Pragacz Marian 
Przygodzki Antoni 
Pyra Irena

starszy referent
starszy referent
starszy referent 
sprzątaczka 
starsza księgowa 
laborant
samodzielny referent 
referent ds. zaopatrzenia 
samodzielny ref. ds. tech. 
sprzątaczka 
portierka
woźna
sekretarz szkoły
samodzielny ref.-laborant 
starsza woźna
starsza księgowa 
konserwator 
konserwator 
sprzątaczka 
referent sekretariatu 
samodzielny referent 
tokarz 
starszy referent 
specjalista 
sprzątaczka 
referent
tokarz
robotnik do prac lekkich 
samodzielny referent 
sprzątaczka
tokarz
sam. referent administr.
dozorca
sprzątaczka
starszy referent 
sam. referent ds. mag. 
starszy mistrz
sam. ref. zaopatrzeniowy 
starsza woźna

1978 
1971-1976 
1980-1983 
1987-nadal

1980
1971-1977

1979
-1974 

1974/1975 
1993-nadal 
1991-nadal

1979/80 
1972-1977 
1975-1978 
1971-1976

1975/76 
1971-1982
1973-1980
1985-1994

1979/80
1971-1979

1975
1971-1977

1981/82
1972-nadal
1973-1975

1977/78 
1971-1975
1971-1977 
1972-nadal 
1977-1981 
1973-1975 
1988-nadal 
1972-nadal 
1972-1982 
1981-1994

1979 
1973-1977 
1971-1976
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Radowska Maria szlifierz 1977-1979
Radzikowska Władysława szatniarka 1989-1991
Rączkowski Marek starszy technolog 1973
Rogozińska Anna starszy referent 1980/81
Romanowski Marian dozorca 1987-1993
Romański Andrzej starszy rzemieślnik 1975
Rosa Bożena pracownik narzędziowni 1974/75
Roszko Franciszek stolarz 1994-nadal
Rozbicki Witold starszy konstruktor 1974/75
Różycka Mirosława sekretarka 1972-1986
Rutkowska Elżbieta woźna 1978/79
Rzepiela Stanisław dozorca 1975-1982
Sabat Grzegorz elektronik 1989-1992
Sawicka Kazimiera robotnik do prac lekkich 1971-1976
Schaitter Jan laborant 1975-1978
Sekuła Janina starsza woźna 1979
Sendek Maryla laborantka 1978
Sępień Krystyna telefonistka 1990/91
Siarkiewicz Anna samodzielny referent 1978-1980
Sienkiewicz Marianna szatniarka 1990-1992
Skolimowska Lidia starszy referent 1979/80
Skolimowski Krzysztof preser 1978-1981
Skolinowska Henryka starszy referent ds. osob. 1976-1990
Skowroński Bolesław elektryk 1971-1995
Słowik Wacław-ojciec dozorca 1989-nadal
Słowik Wacław-syn kierowca 1990/91
Snopczyńska Elżbieta starszy referent 1980
Sobieniecka Maria starsza woźna 1971-1977
Sobierańska Anna starszy referent 1976/77
Sokołowski Władysław ślusarz 1975
Staroń Anna zestrajacz 1974/75
Stefanowicz Wanda portierka 1972-1977
Stopka Teresa referent 1971-1975
Strzechowska Krystyna kierownik zaopatrzenia 1971-1981
Strzechowski Maciej technolog 1978
Strzelczyk Wiesława główny księgowy 1976
Szałas Robert elektronik 1987-1991
Szatański Andrzej zestrajacz urządzeń elektr. 1979/80
Szczepkowska Jadwiga starszy technolog 1974-1978
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Szczesik Tadeusz mistrz 1979/80
Szczęsny Z. dozorca 1975-1982
Szczygielska Anna robotnik do prac lekkich 1972-1975
Szewczyk Marek zaopatrzeniowiec 1977-1981
Szostak Adam konserwator 1982/83
Szydlik Tedeusz elektronik 1992-nadal
Thiel Helena starszy referent 1973
Toczyska Zofia pomocnik kucharza 1989-1991
Tomaszewska Zofia starszy referent 1971-1981
Tomaszewski Bronisław elektryk 1971-1991
Trejda Wiesława główny księgowy 1981-1993
Truszczyńska Jadwiga sam. referent ds. administr. 1974
Trzebuchowski Wojciech referent techniczny 1981
Twardosz Roman zestrajacz 1975-1977
Walczak Katarzyna referent 1977
Walkiewicz Janusz dozorca 1994
Wasiak Waldemar kierownik ośr. w Dębem 1987-1995
Wasilewska Barbara sprzątaczka 1981-1983
Wasilewska Barbara starsza woźna 1975-1980
Wejdak Roman konserwator 1982
Wesołowski Edward referent w ośr. w Dębem 1995-nadal
Węglarski Ryszard zestrajacz 1972-1975
Wichiciel Jadwiga samodzielna księgowa 1981
Więch Matylda sprzątaczka 1993/94
Wiśniewska Genowefa sprzątaczka 1974/75
Wiśniewski Andrzej laborant 1977
Witczak Krystyna starsza księgowa 1977-1979
Witkowski J. mechanik 1981/82
Włodarczyk Paraskiewa sprzątaczka 1973-nadal
Wojciechowski Aleksander elektronik 1974/75
Wojtasiak Barbara sprzątaczka 1990-1995
Woźniak Janina woźna 1981-1983
Woźniak Józefa samodzielny referent 1971-1981
Woźniak Katarzyna księgowa 1977-nadal
Wróbel Ewa starszy laborant 1977/78
Wyszogrodzka Stanisława woźna 1971-1975
Zaborski Wiesław zestrajacz 1976/77
Zachaj Irena robotnik do prac lekkich 1975
Załęska Irena samodzielny referent 1980
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Szkolna służba zdrowia

Zapatowicz Iwona 
Zdrojewska Konstancja 
Zielińska Anna 
Zielińska Małgorzata 
Zielińska Teodozja 
Zielska Władysława 
Ziemski Roman 
Zięcina Halina 
Zinlczyk Józef 
Ziomek Henryka 
Ziółkowska Barbara 
Zycki Leszek 
Żółkiewka Genowefa

sprzątaczka 
woźna 
sprzątaczka 
księgowa 
sprzątaczka 
robotnik do prac lekkich 
kierownik gr. remont, bud. 
specjalista ds. osobowych 
robotnik do prac lekkich 
robotnik do prac lekkich 
kierownik administracyjny 
zestrajacz urządzeń elektr. 
sprzątaczka

1984-1992 
1984-1992 
1992-nadal

1974
1984-1993

1974/75
1980

1990-nadal
1975 

1972-1975 
1982-1985

1978/79
1972-1995

18. SZKOLNA SŁUŻBA ZDROWIA

Mówi się żartobliwie, że aby się leczyć, trzeba mieć zdrowie. Jest w tym 
powiedzeniu wiele sensu, jeśli droga pacjenta do lekarza jest długa i wy
maga trudów. Tak na szczęście nie było przez około 20 lat w ZSE dzięki 
świetnie zorganizowanej i funkcjonującej w szkole przemysłowej służbie 
zdrowia, którą stanowili lekarze i pielęgniarki, do których dostęp w godzi
nach pracy szkoły był zawsze możliwy.

Obok lekarzy internistów były także lekarki dentystki. Korzystanie z ich 
opieki i pomocy było zarówno dla uczniów, jak i pracowników ZSE wiel
kim dobrodziejstwem. Szkolna służba zdrowia nie tylko służyła doraźną 
pomocą pacjentom, lecz z urzędu, obligatoryjnie troszczyła się o stan zdro
wia całej społeczności szkolnej. Do jej stałych zadań należała okresowa 
kontrola zdolności do pracy wszystkich zatrudnionych, badania profilak
tyczne, szczepienia ochronne, prześwietlenia klatki piersiowej w sprowa
dzanych do szkoły ambulansach itp. Panie dentystki systematycznie spraw
dzały stan zębów, prowadziły fluoryzację.

W pierwszych latach istnienia ZSE pracowały w szkole jako internistki 
dr Wanda Seidler, dr Małgorzata Rowińska, dr Genowefa Wojewoda-Zwi- 
nogrodzka. W tej roli współpracował ze szkołą także dr Henryk Bajerski.

W szkolnej służbie zdrowia do około 1990 r. były 2 etaty lekarzy interni
stów, 2 etaty stomatologów, 2 pielęgniarki i 2 pomoce dentystyczne. Naj
dłużej jako internistki pracowały u nas dr Teresa Ściebura (1974-1990) 
i dr Barbara Makarewicz, już nieżyjąca. Dr Teresa Ściebura była lekarką nie
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zwykłą, swoistą „siłaczką” nie liczącą czasu pracy i interesującą się wielo
ma sprawami szkolnymi wykraczającymi poza zakres jej podstawowych 
obowiązków. Przejmowała się nie tylko dolegliwościami pacjentów, pro
wadziła rozmowy z rodzicami uczniów pozostających pod jej kuratelą, 
dociekała przyczyn niepowodzeń w nauce, wprowadziła w klasach spe
cjalne dzienniczki uczniów do kontaktów między pacjentem, jego rodzi
cami i lekarzem, brała udział w zebraniach Rady Pedagogicznej. Szcze
gólnie angażowała się w proces rekrutacji kandydatów do szkoły, bowiem 
troszczyła się o to, „aby po ukończeniu szkoły mogli znaleźć pracę, aby 
nie chodzili z dyplomem, który nie gwarantuje zatrudnienia w danym za
wodzie”. Tak to wyraziła w 1988 r. w wywiadzie udzielonym redakcji „Życia 
Zespołu”.

Dr Teresa Ściebura miała do pomocy pielęgniarki: Stanisławę Przyby
szewską, Irminę Żaczek, Halinę Ćwiek, Ewę Fontarską, Teresę Mazanek, 
pracujące w różnych latach. W dwóch gabinetach stomatologicznych przyj
mowały pacjentów w ciągu ponad 20 lat dr Dorejko, dr Elżbieta Duńska- 
-Krzesińska - medalistka olimpijska w skoku w dal, nazwana złotą Elą, gdyż 
zdobyła złoty medal na Olimpiadzie w Melbourne w 1956 r. oraz srebrny 
w Rzymie w 1960 r., dr Krystyna Skrycka i dr Maria Michalak-Kos, której 
laborantką była m.in. Krystyna Zboralska.

Od 1991 r. opieka lekarska w szkole została znacznie ograniczona, 
a stomatologiczna skasowana wskutek powszechnie znanych zmniejszo
nych wydatków państwa na te cele.

Dzielnicowy Zakład Opieki Zdrowotnej zatrudniał u nas lekarzy docho
dzących, którymi w latach 1991-1994 byli: dr Maria Świderska, dr Lidia 
Obrębska, dr Halina Sobczyńska, dr Zofia Mikoleit-Jaworska i dr Jerzy 
Klimowicz, zmarły w grudniu 1994 r. Od września 1994 r. opiekę lekarską 
nad ZSE sprawuje żoliborska Poradnia Medycyny Szkolnej, która kieruje 
swych lekarzy natzw. „zadania”, czyli w celu przeprowadzenia pewnych 
prac (np. szczepień, tzw. bilansów zdrowia absolwentów itp.). Na co dzień 
są w gabinecie szkolnym tylko pielęgniarki: do czerwca 1994 r. praco
wała Ruta Piętka, a obecnie tę funkcję pełnią Alina Mackiewicz i Anna 
Skurzyńska.



DWA ŁYKI ELEKTRONIKI. 
CZYM ONA JEST?

Elektronika to dziedzina nauki i techniki dotycząca przejść kwantowych 
w atomach, jonach i cząstkach, zjawisk przewodzenia elektrycznego w próż
ni, gazach i ciałach stałych oraz konstruowania i uzyskania przyrządów, 
których działanie opiera się na tych przejściach i zjawiskach.

Taka encyklopedyczna definicja elektroniki jest dopiero punktem wyj
ścia do pełnego jej określenia w końcu XX w. Elektronika jako szeroka 
gałąź techniki stanowi kontynuację i wykorzystanie praktyczne badań 
prowadzonych już w poprzednim stuleciu w zakresie fizyki i matematyki. 
W tym względzie każde odkrycie praw fizyki czy też określenie aparatu 
matematycznego, za pomocą którego następował zapis tych praw, stano
wiły kolejne kroki do narodzin, a następnie szalonego rozwoju elektroniki.

Ten rozwój to wiek dwudziesty, ale szczególnie lata po drugiej wojnie 
światowej. Początkowo elektronikę kojarzono wyłącznie z możliwością 
uzyskania łączności pomiędzy ludźmi, szybko jednak okazało się, że jest 
to dziedzina o wszechstronnych zastosowaniach. Następował i następuje 
rozwój i specjalizacja w wielu kierunkach: radiokomunikacji, telewizji, tele
komunikacji, automatyce i miernictwie, elektronice jądrowej, elektronice 
medycznej, lecz to pewnie nie wszystkie dziedziny zastosowań. Ten 
ogromny postęp i wtargnięcie elektroniki dosłownie do wszelkich dziedzin 
naszego życia było możliwe dzięki olbrzymiej rewolucji technologicznej, 
w której jako szkoła zawodowa braliśmy aktywny udział. W okresie po
wstawania szkoły, narodzin nowych pracowni i tworzenia podwalin jako
ści szkoły zawodowej pracowaliśmy wszyscy w oparciu o lampy elektro
nowe, nieśmiało próbowaliśmy wdrażać nowe wtedy elementy półprze
wodnikowe - tranzystory. Jako szkoła zawodowa przeszliśmy przez 
wszystkie kolejne technologie: półprzewodniki, układy hybrydowe, scalo
ne, aby w roku 1995 móc uczyć mikroprocesorów i układów programo
walnych.

Czy elektronika jest łatwa? Jest na pewno nauką dla pasjonatów, dla 
ludzi, którzy chcą i wiedzą, że uczyć będą się całe życie.

W końcu XX wieku do tak sprzętowo pojmowanej elektroniki dołączyła 
informatyka - nauka zajmująca się sposobami zapisu, przetwarzania i prze
syłania informacji. A więc informatyka to również komputeryzacja. Tu rów
nież startowaliśmy od początku. Duże maszyny analogowo-cyfrowe, języ
ki programowania Algol, Fortran, elektromechaniczny zapis informacji na
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taśmie papierowej i kartach perforowanych to początki naszej szkoły. Dziś 
komputery osobiste są w każdej pracowni, sieci Novell i Unix pozwalają 
na swobodne korzystanie z dostępu do informacji, a końcówka Internetu 
daje możliwość wyjścia na świat.

Elektronika i dziś stanowi wyzwanie - nasi uczniowie są wymagający, 
chcą uczyć się nowocześnie i dla przyszłości. Potwierdzeniem jakości 
kształcenia zawodowego są sukcesy naszych uczniów osiągane na stu
diach w kraju i za granicą, jak również fakt, że nie ma wśród nich bezro
botnych, a w pracy na wielu stanowiskach mają znaczne osiągnięcia za
wodowe.

Przez 25 lat istnienia szkoły nasi nauczyciele starali się pamiętać o tym, 
że kształcimy dla przyszłości. Oznaczało to i oznacza ciężką codzienną 
pracę nad udoskonalaniem własnej wiedzy, unowocześnianiem treści pro
gramowych nauczanych przedmiotów oraz wyposażenia pracowni.



IV. BAZA MATERIALNO-DYDAKTYCZNA

1. WARUNKI LOKALOWE

Zespół Szkół Elektronicznych posiada doskonałe warunki lokalowe sprzy
jające pracy dydaktyczno-wychowawczej. W skład kompleksu budynków 
tworzących szkołę wchodzą: gmach główny, obiekt sportowy, sala wido
wiskowa i Warsztaty Szkolne. Szkoła ma także ośrodek rekreacyjno-wy
poczynkowy w Dębem nad Zalewem Zegrzyńskim. Charakter szkoły wy
maga nie tylko „zwykłych” sal lekcyjnych, ale przede wszystkim specjali
stycznych pracowni wyposażonych w różnorodny sprzęt elektroniczny. 
Jest ich w ZSE -11:

- pracownia elektroniczna IIIA - sale 218-220
(opiekun: mgr inż. Zbigniew Szpakowski)

- pracownia elektroniczna IIIB - sale 224-226
(opiekun: mgr inż. Halina Szereszewska)

- pracownia informatyki - sala 228
(opiekun: mgr inż. Hanna Finogenow)

- pracownia elektryczna - sale 233-235 
(opiekun: mgr inż. Andrzej Gawin)

- pracownia mikrokomputerowa - sala 236
(opiekun: mgr inż. Jolanta Szklarska)

- pracownia elektryczna i elektroniczna - sale 241 -243
(opiekun: mgr inż. Krystyna Kowalczyk)

- pracownia informatyki - sale 121-123
(opiekun: mgr Marek Sobiech)

- pracownia mikrokomputerowa - sale 126-128
(opiekun: mgr Grażyna Lipska)

- pracownia techniki cyfrowej - sale 135-137
(opiekun: mgr inż. Danuta Nasalska)

- pracownia elektroniczna - sale 139-141 
(opiekun: mgr inż. Leszek Grabowski)

- pracownia systemów mikroprocesorowych - sala 1A 
(opiekun: mgr inż. Danuta Jankowska)

- pracownia oprogramowania mikrokomputerowego - sala 1A 
(opiekun: mgr inż. Jacek Wesołowski)
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Nauka przedmiotów zawodowych odbywa się także w salach i klaso- 
pracowniach przystosowanych do programów nauczania, tzn. wyposażo
nych w odpowiednie pomoce naukowe. Są to następujące sale:

- pracownia rysunku - sale 251-251 a
(opiekun: mgr inż. Małgorzata Wnuk)

- sala podstaw technologii i konstrukcji mechanicznych nr 317-319
(opiekun: mgr inż. Ewa Karczewska)

- sala przedmiotów zawodowych nr 347-349
(opiekun: mgr inż. Ireneusz Marciniak)

- sala przedmiotów zawodowych nr 322-324
(opiekun: mgr Marek Romaniak)

- sala podstaw elektrotechniki nr 314-316
- sala elektroniki i techniki cyfrowej nr 318-320

(opiekun: mgr inż. Danuta Nasalska)
- sala miernictwa i układów nr 326-328

(opiekun: mgr inż. Henryk Kot)
- sala przedmiotów zawodowych (miernictwa) nr 351-353

(opiekun: mgr inż. Ewa Olsztyńska)
- sala przedmiotów zawodowych nr 214-216

(opiekun: mgr inż. Czesław Szufnara)
- sala przedmiotów zawodowych nr 240

(opiekun: mgr inż. Barbara Mierzecka)
- sala przedmiotów zawodowych nr 106-108

(opiekun: mgr inż. Jan Zając)
- sala przedmiotów zawodowych nr 110-112

(opiekun: mgr inż. Danuta Jankowska)
- sala przedmiotów zawodowych nr 114-116

(opiekun: mgr inż. Wanda Tułodziecka)
Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących uczą w salach i klasopra- 

cowniach urządzonych zgodnie z wymaganiami materiału nauczania, dys
ponują środkami dydaktycznymi sprzyjającymi nauczaniu poglądowemu.

- pracownia fizyczna - sale nr 333/335
(opiekun: mgr Jan Ratajczyk)

- pracownia ogólna - sale nr 337/339
(opiekun: mgr Czesława Gawin)

- sala fizyki nr 329-331
(opiekun: mgr Barbara Zygmunt)

- sala matematyki nr 301 -303
(opiekun: mgr Beata Sekutowicz)
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- sala matematyki nr 302-304 
(opiekun: mgr Halina Buczyńska)

- sala matematyki nr 315-315a
(opiekun: mgr Elżbieta Jastrzębska)

- sala matematyki nr 306
(opiekun: mgr Danuta Wróbel)

- sala języków obcych nr 330-332
(opiekun: mgr Jadwiga Gazeł)

- sala języka rosyjskiego nr 151-153 
(opiekun: mgr Bożenna Chodyra)

- sala języka angielskiego nr 132
(opiekun: mgr Joanna Glanc)

- sala języka angielskiego nr 138-140 
(opiekun: mgr Mieczysław Filar)

- sala języka angielskiego nr 155-157 
(opiekun: mgr Barbara Wiernicka)

- sala języka angielskiego nr 159
(opiekun: mgr Irena Maciągiewicz)

- sala języka polskiego nr 101-103
(opiekun: mgr Grażyna Spychalska)

- sala języka polskiego nr 102-104
(opiekun: mgr Ewa Strojnik)

- sala języka polskiego nr 113-115 
(opiekun: mgr Władysław Grzegorczyk)

- sala języka polskiego nr 117-119
(opiekun: mgr Urszula Murawska)

- sala przysposobienia obronnego nr 201-203 
(opiekun: mgr Maria Korzep)

- sala historii nr 206-208
(opiekun: mgr Maria Sujeta)

- sala historii nr 210-212
(opiekun: mgr Jolanta Hermanowska)

- sala ekonomiki nr 221-223
(opiekun: mgr Wanda Sternicka)

- sala religii nr 308
(opiekun: mgr Ryszard Gołębiowski)

- sala religii nr 202-204
(opiekun: ksiądz Krzysztof Kłosiewicz)
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Są także sale ogólnego przeznaczenia, w których odbywają się lekcje 
różnych przedmiotów z braku w określonym czasie klasopracowni lub sali 
przedmiotowej, a mianowicie:

- sala nr 130 (opiekun: mgr Halina Musielak)
- sala nr 257 (opiekun: mgr inż. Andrzej Grabowski)
- sala nr 230 (opiekun: mgr Waldemar Denicki)
- sala nr 232 (opiekun: mgr inż. Tadeusz Kulma)
- sala nr 234 (opiekun: mgr Józef Wojcieski)
- sala nr 313 (opiekun: mgr Hanna Paplińska)
- sala nr 312 (opiekun: mgr Tadeusz Mastalarski)
- sala nr 310 (opiekun: mgr Waldemar Denicki)
W części sportowej budynku, gdzie odbywają się lekcje wychowania 

fizycznego i zajęcia sportowe, są dwie sale gimnastyczne oraz basen. Salą 
gimnastyczną pierwszą opiekuje się mgr Jadwiga Wesołowska, a drugą - 
mgr Krzysztof Biskupski. Basen jest wynajmowany przez ajenta, lecz 
w godzinach zajęć szkolnych odbywają się na nim lekcje wychowania 
fizycznego.
W budynku głównym są także:

- biblioteka (pod opieką mgr Jadwigi Kaźmierak i Teresy Duch)
- świetlica-klub (opiekun: mgr Nadzieja Fiedorowicz-Podkowa)
- gabinet pedagoga szkolnego - nr 301 a

(opiekun: mgr Halina Musielak)
- Izba Pamięci Narodowej (opiekun: mgr Maria Sujeta)
- Muzeum Elektroniki (opiekun: mgr inż. Halina Szereszewska)
- studio telewizji dydaktycznej (kieruje nim mgr inż. Bogumił Filipiak)
- wypożyczalnia sprzętu audiowizualnego i radiowęzeł

(obsługuje Tadeusz Szydlik)
Pokoje nauczycielskie, gabinety dyrektora naczelnego i wicedyrekto

rów oraz sekretariaty, pokoje administracji i szkolnej służby zdrowia, a tak
że bufety gastronomiczne i kiosk z gazetami dopełniają charakterystykę 
warunków nauki młodzieży i pracy kadry pedagogicznej. Praktyczna nau
ka zawodu odbywa się w Warsztatach Szkolnych obok budynku głównego.

2. ZAWODOWE PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE

Zajęcia w pracowniach specjalistycznych, nie umniejszając znaczenia in
nych przedmiotów zawodowych i ogólnokształcących, mają szczególnie 
ważne znaczenie w procesie kształcenia zawodowego przyszłych elek
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troników. Sumują one, utrwalają i poszerzają wiadomości i umiejętności 
ucznia zdobywane na lekcjach różnych przedmiotów zawodowych, a tak
że przygotowują do samodzielnego rozwiązywania problemów i stosowa
nia teorii w praktyce. Podstawową formą zajęć w pracowniach są ćwicze
nia odbywane w grupach pod kierunkiem jednego lub dwóch nauczycieli 
(zgodnie z przepisami władz oświatowych). Taki rodzaj lekcji ma swoją 
specyfikę - odbywają się w blokach kilkugodzinnych bez przerwy, uczeń 
otrzymuje zadanie do samodzielnego wykonania i wymagają odpowiednie
go wyposażenia pracowni w sprzęt niezbędny do ćwiczeń. Czy jest on 
nowoczesny, czy w pełni zaspokaja oczekiwania uczniów? Szkoła ma am
bicje wyposażenia pracowni w urządzenia nowoczesne i w dużej mierze 
te plany realizuje, ciągle modernizując wszystkie laboratoria, choć ograni
czone środki finansowe nie pozwalają na optymalne zaspokojenie potrzeb.

a) Pracownia elektroniczna Ilia (sale 218-220)
Pracownia ta miała swój początek w Technicznych Zakładach Naukowych 
na ul. Długiej 44/50. Była nazywana Pracownią Pomiarów Lamp Elektro
nowych i Tranzystorów, a prowadzili ją najpierw inż. Stanisław Krawiec, 
a następnie mgr inż. Stefan Knapek, który napisał dla potrzeb pracowni 
skrypt wydany w 1963 r. Pracownię Pomiarów Podzespołów Elektronicz
nych, przeniesioną w 1971 r. do ZSE organizowali mgr inż. Czesław Wierz
chowski i mgr inż. Stefan Knapek, autor dwóch skryptów wydanych w la
tach 1966-1968 zawierających instrukcje do wszystkich ćwiczeń. Ta wła
śnie pracownia w warunkach ZSE jest III Pracownią Pomiarów 
Elektronicznych. W latach wcześniejszych prowadziła ją m.in. mgr inż. 
Halina Szereszewska. Od 1 września 1990 r. opiekunem pracowni jest mgr 
inż. Zbigniew Szpakowski, autor 2 książek: „Układy scalone w zastosowa
niach”, „Pomiary w radiokomunikacji”.

Wcześniej były za nią odpowiedzialne mgr inż. Halina Szereszewska 
(1971-1976) i mgr inż. Ewa Kowalska (1976-1990). W pracowni odbywały 
zajęcia różne klasy: trzecie ZSZ, trzecie i czwarte technikum 5-letniego 
o specjalności „elektronika ogólna”, słuchacze PSE, klasy drugie techni
kum 3-letniego i czwarte Liceum Zawodowego. Od dwóch lat w pracowni 
znajduje się komputer wraz z drukarką. Zestaw ten jest wykorzystywany 
do prostszych tematów informatycznych. Od 1995 roku na wyposażeniu 
pracowni są między innymi dwa nowoczesne oscyloskopy firm Tektroniks 
i GoldStar, generator funkcyjny oraz zasilacz uniwersalny laboratoryjny no
wej generacji. W ciągu minionych 5 lat około 40 prac dyplomowych wyko
nanych przez uczniów klas maturalnych technikum i słuchaczy PSE zasi-
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Mgr inż. Zbigniew Szpakowski podczas zajęć 
w pracowni elektronicznej

liło i zmodernizowało modele 
urządzeń analogowych i cyfro
wych badane w pracowni, a 
także wzbogaciło sprzęt szkol
nego Klubu Krótkofalowców o 
CB Radio, którym opiekuje się 
mgr inż. Zbigniew Szpakow
ski. W tej pracowni prowadzili 
zajęcia: mgr Hanna Wójcicka, 
mgr inż. Danuta Nasalska, mgr 
inż. Włodzimierz Mrozowski, 
mgr inż. Anna Gantner, mgr 

inż. Ireneusz Marciniak, a obecnie pracują w niej obok opiekuna mgr inż. 
Wanda Tułodziecka i mgr inż. Marek Romaniak.

b) Pracownia układów i urządzeń elektronicznych lllb 
(sale 224-226)
(opracowała: mgr inż. Halina Szereszewska)

Laboratorium mieszczące się w sali 224/226 powstało jednocześnie z 
Zespołem Szkół Elektronicznych. Była to (druga równoległa) pracownia 
elektroniczna dla klas programowo najwyższych, ukierunkowana na spe
cjalność „Miernictwo elektryczne i elektroniczne”. Popularna jej nazwa 
(która przetrwała do dzisiaj) to: PRACOWNIA III B. Pierwszym opieku
nem została mgr inż. Jolanta Szklarska, a jej współpracownikiem Barba
ra Kursa. W pracowni mieli zajęcia uczniowie klas piątych TEM, słucha
cze Studium Policealnego oraz słuchacze Technikum Wieczorowego. W 
szkole wieczorowej uczyli: mgr inż. Tadeusz Szklarski, mgr inż. Adam 
Sitnik, mgr inż. Andrzej Gryka, mgr inż. Halina Szereszewska. W roku 
szkolnym 1975/76 zajęcia w naszym laboratorium mieli uczniowie z Ze
społu Szkół z ul. Sołtyka. Prowadzone one były przez mgr inż. Hannę 
Kwaśniewską i mgr inż. Jolantę Szklarską. Pracownia III B (podobnie jak 
pozostałe w szkole) była dobrze, nowocześnie wyposażonym laborato
rium. W 1976 roku w szkole powstała kolejna pracownia specjalistyczna, 
do której przeszła mgr inż. Jolanta Szklarska. Opiekę nad pracownią III 
B przejęła (i kontynuuje do dzisiaj) mgr inż. Halina Szereszewska. W la
boratorium nadal zajęcia mieli uczniowie klas programowo najwyższych, 
lecz o profilu wiodącym „elektronika ogólna” (klasy Va, Vb) i dodatkowo 
(przez 1G lat) specjalności „technologia podzespołów i sprzętu elektro
nicznego" oraz „technika półprzewodnikowa”. W klasach technologicz
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nych nauczycielem był mgr inż. Janusz Jawecki. W klasach elektronicz
nych (do dnia dzisiejszego) zajęcia prowadzi mgr inż. Halina Szereszew- 
ska. Duży wkład w rozwój pracowni ma mgr inż. Hanna Kwaśniewska, 
która uczyła tu młodzież do roku 1990 i ściśle współpracując z opieku
nem laboratorium przyczyniła się w znaczny sposób do modernizacji 
ćwiczeń. Przez krótki czas nauczycielami pracowni byli: mgr inż. Zofia 
Salamonik, mgr inż. Wanda Tułodziecka, mgr inż. Witold Bladowski. W 
kolejnych latach istnienia pracowni następuje wymiana starego sprzętu 
na coraz nowszy. Pojawiają się oscyloskopy: OSA601, OS150, DT516A, 
woltomierze cyfrowe V541, multimetry V640, zasilacze: P316, P317, 
KP16102, generatory G430, G432, KZ1405, częstościomierz PFL20. Zmia
na programu nauczania w roku 1988 powoduje, że większość haseł pro
gramowych zrealizowana jest już na liniowych i cyfrowych układach sca
lonych. Badane są: liczniki, rejestry, pamięci, przetworniki, układ kalku
latorowy. W roku 1988 mgr inż. Halina Szereszewska dostała dyplom za 
zajęcie III miejsca w konkursie na najlepiej wyposażoną pracownię spe
cjalistyczną.

Od roku szkolnego 1988/89 przez kolejne pięć lat w pracowni III B 
realizowany był program pracowni specjalistycznej dla kierunku „radio
technika i telewizja” (równolegle z programem „elektronika ogólna”). Duży 
wkład w przygotowanie płytek pomiarowych i instrukcji do ćwiczeń mieli 
mgr inż. Wojciech Jędraszko i mgr inż. Andrzej Grabowski. Zajęcia oprócz 
nich prowadzili: mgr inż. Hanna Finogenow, mgr inż. Krzysztof Białecki, 
mgr inż. Ireneusz Marciniak. W roku 1992/93 szkoła przystąpiła do reali
zacji nowego, wdrożeniowego programu nauczania. Rok po roku powsta
wały prace dyplomowe prowadzone przez nauczycieli przedmiotów za
wodowych i to nie tylko pracowników pracowni, np. szereg wspaniałych 
tematów poprowadził mgr inż. Henryk Kot. Czynny udział w przygoto
waniach do realizacji nowego programu brali nauczyciele prowadzący 
zajęcia: mgr inż. Halina Szereszewska, mgr inż. Hanna Finogenow, mgr 
inż. Wojciech Jędraszko, mgr inż. Andrzej Grabowski. W roku 1995 po
wstała „Pracownia układów i urządzeń elektronicznych”. Po raz kolejny 
należało przystosować wygląd pracowni do nowej tematyki programo
wej i rozwijającej się techniki. Dzięki pracom dyplomowym, prowadzo
nym przez mgr inż. Halinę Szereszewską, w sali 226 znajdują się plan
sze obrazujące system telewizji kablowej, sposób transmisji cyfrowej ra
diofonii satelitarnej, zasięg (na mapie Europy) nadawanych programów 
TV sat, współpraca tunera z urządzeniami zewnętrznymi, rodzaje modu
lacji impulsowych stosowanych w radiotechnice i telekomunikacji.
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Zajęcia w pracowni elektronicznej 
mgr inż. Haliny Szereszewskiej

Pracownia została wyposażo
na w nowoczesny sprzęt pomia
rowy: oscyloskopy Tektronix 
2225, Goldstar OS-3040, genera
tory funkcyjne MX 2020, zasilacze 
LPS304, miernik dewiacji CMM- 
-2200, komputer 386DX z moni
torem kolorowym, drukarkę OKI 
E321. Instrukcje pomiarowe (do 
nowego programu) opracowała 
mgr inż. Halina Szereszewska 
przy współpracy mgr inż. Hanny

Finogenow, mgr inż. Andrzeja Grabowskiego.
Płyną lata, zmieniają się uczniowie, nauczyciele, przyrządy, lecz specy

ficzna atmosfera zajęć w pracowni pozostaje taka sama.

c) Pracownia elektroniczna (sala 139-141)
Do 1990 roku opiekunem pracowni była mgr Hanna Wójcicka, a zajęcia 
odbywały tu głównie klasy czwarte technikum 5-letniego oraz drugie tech
nikum 3-letniego o specjalności elektronika ogólna. W roku szkolnym 1990/ 

Mgr inż. Leszek Grabowski w czasie 
zajęć w pracowni elektronicznej

/1991 opiekę nad pracownią powie
rzono mgr inż. Leszkowi Grabowskie
mu, a dwa lata później zmieniło się 
jej przeznaczenie. W związku z wpro
wadzeniem nowego programu nau
czania stała się miejscem ćwiczeń 
trzecich klas technikum 5-letniego 
wszystkich specjalności. Do tej roli 
pracownię przygotowano przez dwa 
lata. Dzięki pracom dyplomowym wy
konanym pod kierunkiem mgr inż. 
Leszka Grabowskiego (około 35) i 
mgr inż. Józefa Kołodziejczyka (oko
ło 20) powstały nowe płytki pomiaro
we. Opiekun pracowni opracował 
komplet instrukcji do ćwiczeń oraz kil
ka nowych, oryginalnych ćwiczeń za
wierających elementy projektowania 
układów elektronicznych.
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Od roku szkolnego 1993/94 realizowane są ćwiczenia z komputerem 
wykorzystujące komputerową symulację obwodów. Polegają one na pro
jektowaniu lub badaniu układów i przedstawiają możliwości wykorzysta
nia komputera w tej dziedzinie.

Pracownia wyposażona jest w oscyloskop cyfrowy, który sprzęgnięty 
z komputerem tworzy system pomiarowy. Jest to oryginalne rozwiązanie 
mgr inż. Leszka Grabowskiego i współpracujących z nim uczniów.

W roku szkolnym 1994/95 w pracowni odbyły się dwa kursy dla nau
czycieli z całej Polski zorganizowane przez Zespół Szkół Elektronicznych, 
a finansowane i nadzorowane przez Centralny Ośrodek Doskonalenia Na
uczycieli. Tematem kursów była organizacja pracowni elektronicznej i spo
sób jej prowadzenia. Uczestnicy z uznaniem wypowiadali się o pracowni 
i jej opiekunie, który był także wykładowcą na odbytych w ZSE kursach. 
Mgr inż. Leszek Grabowski opracowuje podręcznik do pracowni elektro
nicznej, który ukaże się w 1996 roku nakładem Wydawnictw Szkolnych i 
Pedagogicznych. W ten sposób opiekun pracowni elektronicznej dołączy 
do grona nauczycieli ZSE mających dorobek naukowy. Uczeń ściga mi
strzów, gdyż mgr inż. Leszek Grabowski jest absolwentem ZSE.

d) Pracownia elektryczna i elektroniczna (sale 241-243)
Pracownia ta powstała w 1971 roku i służyła słuchaczom Policealnego Stu
dium Elektronicznego, a jej pierwszym opiekunem był inż. Stefan Zwierz- 
chowski. Od 1973 roku opiekuje się nią mgr inż. Krystyna Kowalczyk. 
W następnych latach w pracowni odbywały się zajęcia klas różnych szkół 
ZSE, a obecnie realizowanych jest pięć programów nauczania. W ciągu 
25 lat zmieniało się urządzenie i wyposażenie pracowni od mierników ana
logowych i oscyloskopów OSA-601 do obecnego wyposażenia w mierni
ki cyfrowe i oscyloskopu Tektronix 2225. Pracownia ma także sprzęt au
diowizualny (kamera, rzutnik pisma, rzutnik przeźroczy, telewizor koloro
wy, komputer). W ciągu 23 lat opieki nad pracownią mgr inż. Krystyna 
Kowalczyk miała wielu dyplomantów (ok. 10 rocznie), którzy pod jej kie
runkiem wykonali wiele urządzeń i pomocy naukowych.

Do polepszenia wyposażenia i wystroju pracowni wykonano gabloty 
przedstawiające działanie mikrokomputera i telewizji satelitarnej oraz ga
blotę do badania bramek NAND. Opracowano i wdrożono program do kom
puterowej symulacji układów analogowych i cyfrowych.

W ciągu minionych lat w pracowni prowadzili zajęcia: mgr inż. Halina 
Magdziak, mgr inż. Andrzej Gawin, mgr inż. Wiesław Zięcina, mgr inż. Sta
nisław Grefkowicz, mgr inż. Aleksy Markiewicz, mgr Janusz Szymański,
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Mgr inż. Krystyna Kowalczyk w czasie 
zajęć w pracowni elektrycznej 

i elektronicznej

inż. Stefan Zwierzchowski, mgr Woj
ciech Jędraszko, mgr inż. Karyna 
Mieszczyńska, mgr inż. Andrzej Gra
bowski. Obecnie z opiekunem pra
cowni współpracują: mgr inż. Ewa 
Olsztyńska, mgr Hanna Wójcicka, 
mgr inż. Stefan Knapek i mgr inż. 
Władysław Gajewski. W 1988 roku 
mgr inż. Krystyna Kowalczyk zajęła 
1 miejsce w szkolnym konkursie na 
najlepiej wyposażoną pracownię 
specjalistyczną. W 1994 roku w wy
różnionej pracowni odbywały się 
spotkania nauczycieli innych szkół 
elektrycznych i elektronicznych do
tyczące realizacji nowych progra
mów nauczania (tzw. wdrożenio
wych). Prowadzącymi zajęcia z za
proszonymi kolegami były mgr inż. 
Krystyna Kowalczyk i mgr inż. Ewa 
Olsztyńska.

e) Pracownia informatyczna - sala 228
Sala 228 udostępniona została młodzieży w 1989 roku. Wyposażona zo
stała w komputery SPECTRA-VIDEO i odbywały się w niej zajęcia kółka 
informatycznego, prowadzone początkowo przez mgr Annę Syfert, a na
stępnie przez mgr Ryszarda Sudera.

W 1991 roku salę wyposażono w nowy sprzęt, który stanowiło 7 ze
stawów:

- 7 jednostek centralnych z 8086, FDD 360kB, 640KB RAM
- 7 monitorów czarno-białych
- 1 zestaw złożony z jednostki centralnej z 80286, wyposażony w twar

dy dysk o pojemności 40MB, FDD 1,2, 1,44MB, oraz 2MB RAM
- 2 drukarki 9-igłowe
W sali rozpoczęły się zajęcia słuchaczy Policealnego Studium Elektro

nicznego, nowej, uruchomionej w 1990 roku specjalności technik infor
matyk. Program nauczania dla tego kierunku opracowany został przez 
Komitet Badań Naukowych przy Radzie Ministrów. W maju 1993 roku wy
mieniono we wszystkich komputerach płyty główne z 8086 na 80386 i za
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instalowano 4MB RAM. Wszystkie komputery wyposażono w karty siecio
we i podłączone zostały do sieci Novell, obsługiwanej przez serwer znaj
dujący się w sali 121 u mgr Marka Sobiecha, administratora tej sieci. Od 
grudnia 1993 roku opiekunem sali jest mgr inż. Hanna Finogenow.

f) Pracownia elektryczna - sale 233-235
Pracownia elektryczna powstała w kilka lat po otwarciu ZSE z dwóch wcze
śniej istniejących w salach 314-316 (zorganizowanej przez mgr inż. Ale
ksego Markiewicza) i 318-320 (urządzonej przez inż. Sondija i mgr inż. 
Józefę Twardoń). Kierowali nią w różnych latach: mgr inż. Aleksy Markie
wicz, mgr inż. Wiesław Zięcina, mgr inż. Elżbieta Poteraj, mgr inż. Józefa 
Twardoń, inż. Sondij, a obecnie mgr inż. Andrzej Gawin. Pracownia jest 
wyposażona w zasilacze stabilizowane różnych typów, multimetry, gene
ratory, indukcyjności dekadowe, pojemności dekadowe, rezystory deka
dowe i suwakowe, oscyloskopy, mierniki prądu stałego i przemiennego. 
Dla potrzeb pracowni mgr inż. Aleksy Markiewicz opracował skrypt do 
ćwiczeń. Jest on także autorem „Zbioru zadań z elektrotechniki”. Nauczy
ciele związani z tą pracownią prowadzili ciekawe prace dyplomowe, 
z których wiele służy do ćwiczeń wykonywanych w pracowni (różne pro
gramy komputerowe). Jedna z prac wykonanych przez ucznia Hieropoli- 
tańskiego pod kierunkiem mgr inż. Aleksego Markiewicza otrzymała II na
grodę na eliminacjach centralnych Turnieju Młodych Mistrzów Techniki. 
Obecnie w pracowni prowadzą zajęcia obok opiekuna mgr inż. Andrzeja 
Gawina - mgr inż. Stanisław Grefkowicz, mgr inż. Aleksy Markiewicz, mgr 
Janusz Szymański i mgr inż. Wiesław Zięcina.

g) Pracownia informatyki - sale 121-123
W latach 1985-1991 w wyniku umowy o współpracy ZSE i Fabryki Mierni
ków i Komputerów ERA w sali 121 mieścił się Eksperymentalny Zespół Tech
niczny ERY służący także szkole. Sala wyposażona była wtedy w dwa kom
putery SM 1301 XT, otrzymane z ERY służące do zastosowań przemysło
wych, takich jak sterowanie procesami czasu rzeczywistego, ciągłe zbieranie 
danych medycznych, sterowanie liniami produkcyjnymi. W 1988 r. szkoła 
otrzymała z ERY system minikomputerowy CM 2420 z dwunastoma termi
nalami typu VT 52. Gdy w roku szkolnym 1989/90 został wprowadzony w 
PSE kierunek „programowanie elektronicznych maszyn cyfrowych”, w sali 
121 odbywały się zajęcia laboratoryjne w oparciu o wyżej wspomniany sy
stem CM 2420 i obejmowały naukę programowania w języku PASCAL, 
później C. Zajęcia prowadzili: mgr inż. Piotr Szczepanowski - język C,
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Mgr Marek Sobiech 
w pracowni informatyki

mgr inż. Ryszard Suder - wybrane 
metody informatyki, bazy danych, 
Anna Syfert i mgr Marek Sobiech - 
języki programowania PASCAL i C. W 
roku 1990 specjalność „programowa
nie EMC” zmieniono na „technik in
formatyk” i rozpoczęto wdrożenie 
próbne. Udało się rozbudować sy
stem CM 2420 o dodatkowe dyski 
elastyczne, podsystem wydruków, 
moduł zmiennego przecinka, dodat
kowe terminale i wyposażyć w dodat
kowe oprogramowanie, tj. PASCAL 2, 
ADA, COBOL, FORTRAN, MACRO 
11, BASIC 2 oraz podsystemy FCS, 
RCS, RNO, IDMSDTR, TOC, FxDRV.

Dzięki współpracy z Komitetem Badań Naukowych i Uniwersytetem 
Warszawskim szkoła otrzymała wyposażenie pracowni informatycznej, sie
dem komputerów typu XT i jeden typu AT. Komputery te umożliwiły pra
wie pełną realizację programu wdrożeniowego „technik informatyk”. Pra
cownia otrzymała w 1990 roku modem do współpracy z siecią FIDO orga
nizowaną na terenie Warszawy.

W 1992 roku sala 121/123 została wyposażona w siedemnaście kom
puterów typu 386 SX 4 MB RAM i sieć Novell 3.11. Instalacji sieci dokonał 
mgr Marek Sobiech. W następnym roku zainstalowano system SCO TCP/ 
/IP oraz SCO DEVELOPMENT i połączono z salą 228 w jedną sieć, umoż
liwiając każdemu użytkownikowi korzystanie z systemu Novell oraz UNIX. 
W marcu 1995 roku pracownia uzyskała dostęp do sieci INTERNET. Pra
cownia 121/123 jest wykorzystywana głównie w PSE na kierunku „technik 
informatyk”, większość zajęć laboratoryjnych odbywa się w tej sali.

W ramach pracy Komisji Programistów opracowano wiele koncepcji 
rozwoju informatyki w szkole i wykorzystania sali 121/123. Są to: budowa 
sieci ogólnoszkolnej, podłączenie szkoły do EARN i do Internetu. W ra
mach tej specjalności (około 30 absolwentów rocznie) wydano wiele cie
kawych tematów prac dyplomowych dotyczących np. grafiki, animacji, 
metod programowania, bez danych. Opiekunem pracowni jest mgr Ma
rek Sobiech, a odbywają zajęcia:

mgr Marek Sobiech - języki i metody programowania, 
systemy operacyjne
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mgr Bogdan Kostrzewa - systemy informatyczne 
mgr inż. Danuta Jankowska - systemy operacyjne 
mgr inż. Zbigniew Łopacki - systemy operacyjne

h) Pracownia podstaw techniki komputerowej (sale 135-137) 
Pracownia powstała w 1971 r. i nosiła nazwę „pracowni podzespołów elek
tronicznych maszyn cyfrowych”. Urządzał ją jej pierwszy opiekun mgr inż. 
Stefan Zwierzchowski. Współpracowali z nim mgr inż. Władysław Gajew
ski, inż. Górski oraz Krystyna Olek jako laborantka. Pracownia dyspono
wała przyrządami przekazanymi przez szkoły, z których powstał Zespół 
Szkół Elektronicznych.

W latach 1975-1980 pracownią opiekował się mgr inż. Władysław Ga
jewski, a w późniejszym czasie (do roku 1984) mgr inż. Jolanta Szklarska 
oraz przez dwa lata mgr inż. Anna Gantner. Przez ostatnie dziewięć lat 
opiekunem była mgr inż. Zofia Salamonik, a od 1995 r. mgr inż. Danuta 
Nasalska. Przejściowo w pracowni pracowali: mgr inż. Michał Rogalski, 
mgr inż. Marek Górecki, mgr inż. Michalina Wieczorek, mgr inż. Ewa Ko
walska.

W związku ze zmianą programu nauczania w roku szkolnym 1984/85 
pracownia przyjęła nazwę „pracowni techniki cyfrowej”, a odbywali w niej 
zajęcia uczniowie klas czwartych i piątych technikum oraz słuchacze Poli
cealnego Studium Elektronicznego o specjalności „elektroniczne maszy
ny i systemy cyfrowe”. Wraz z rozwojem komputeryzacji zmieniało się wy

Mgr inż. Zofia Salamonik w czasie zajęć 
w pracowni podstaw techniki 

komputerowej

posażenie pracowni w nowoczesny 
sprzęt komputerowy oraz kontrolno- 
-pomiarowy. Od momentu rozpo
częcia realizacji programu wdroże
niowego stworzono nową pracownię 
podstaw techniki komputerowej. 
Wiązało się to z urządzeniem stano
wisk komputerowych wyposażo
nych w modemy, programatory pa
mięci, analizatory stanów logicz
nych, drukarkę laserową, ploter 
oraz nowoczesne oprogramowanie. 
Stworzeniem pracowni zajęła się ów
czesna jej opiekunka mgr inż. Zofia 
Salamonik. Nowe ćwiczenia oraz in
strukcje pomiarowe powstały dzięki 
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zaangażowaniu mgr inż. Zofii Salamonik, mgr inż. Jana Zająca, mgr inż. 
Jolanty Szklarskiej oraz mgr inż. Danuty Nasalskiej. Wiele stanowisk po
miarowych zbudowano w oparciu o prace dyplomowe naszych uczniów. 
Należy nadmienić, że współpraca z uczniami, a także absolwentami na
szej szkoły zaowocowała wprowadzeniem wielu innowacyjnych rozwiązań 
do ćwiczeń, np. „Synteza układów kombinacyjnych wspomaganych kom
puterowo”, „Programowanie i badanie układów PLA, GAL” itp. Prace dy
plomowe wykonywane przez uczniów tej pracowni od wielu lat zdobywają 
nagrody w Turnieju Młodych Mistrzów Techniki i w konkursach organizo
wanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

i) Pracownia Zastosowań Komputerów w sali 128
(opracowała mgr Grażyna Lipska)

Minęło 10 lat od powstania pierwszej w Zespole Szkół Elektronicznych 
pracowni informatycznej. Zostałam (i jestem do dziś) jej opiekunem. Pra
cownia powstała z przekonania dyrektora Stanisława Grefkowicza i dyrek
tor Jolanty Szklarskiej, że szkoła zawodowa, a szczególnie elektroniczna, 
bez komputerów i informatyki nie może się obyć. Był i jest to bardzo burz
liwy okres rozwoju komputeryzacji. Dziesięć lat temu zaczynaliśmy od 5 
komputerów MERITUM, a obecnie mamy 16 komputerów IBM PC 386, 
jeden komputer 486 tworzących sieć lokalną z serwerem Pentium 100 MHz. 
Dziesięć lat temu uczyłam programowania w języku BASIC, a obecnie w 
programie nauczania jest system operacyjny MS-DOS, Norton Comman
der, system operacyjny WINDOWS, edytor tekstu WORD, arkusz kalkula
cyjny EXCEL, baza danych WORKS i dBASE III Plus, program do wspo
magania projektowania OrCad, elementy programowania w PASCAL’u.

Przez pierwsze lata sama opracowywałam programy nauczania i przed
kładałam Komisji Przedmiotowej do zatwierdzenia. Program był ciągle 
modyfikowany i wzbogacany wraz z coraz lepszym wyposażeniem pra
cowni. Pod moją opieką powstawały pierwsze komputerowe prace dyplo
mowe zdobywające nagrody w różnych konkursach. Pracownia Zastoso
wań Komputerów to nie tylko sprzęt, programy nauczania, ale przede wszy
stkim uczniowie. Związki niektórych z pracownią trwają do dzisiaj, choć 
szkołę ukończyli wiele lat temu. To dzięki ich pasji, pragnieniu sprawdze
nia swoich wiadomości teoretycznych i praktycznych oraz chęci pomocy 
szkole pojawiały się w sali nowości. Piotr Szołkowski i Maciek Zdulski oraz 
Czarek Żemis i Robert Maron zaprojektowali i wykonali sieć lokalną, po
zwalającą na rezygnację z uciążliwych magnetofonów. Chociaż pracow
nia była wyposażona w komputery typu TIMEX, to dobierałam oprogra-
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Mgr Grażyna Lipska w czasie zajęć 
w pracowni zastosowań komputerów

mowanie tak, by było najbar
dziej zbliżone do programów 
stosowanych dla komputerów 
IBM PC. Kolejnym milowym 
krokiem w historii pracowni był 
zakup 16 komputerów IBM PC 
386 25 MHz, serwera i opro
gramowania sieciowego Net
Ware 3.11 amerykańskiej firmy 
NOVELL.

We wrześniu 1992 roku 
szkoła otrzymała nowocześnie

wyposażoną pracownię. Zanim to nastąpiło, do pracy włączyli się ucznio
wie i przyjaciele pracowni. Wspólnie z Andrzejem Czajewskim, Michałem 
Raszkowskim, Pawłem Nazarewskim i Dariuszem Wakulińskim przez wa
kacje testowaliśmy sprzęt, karty sieciowe, oprogramowanie różnych firm. 
Paweł Nazarewski zainstalował oprogramowanie sieciowe.

Moim wkładem w częściowy chociaż zwrot kosztów poniesionych przez 
szkołę na wyposażenie pracowni było organizowanie, nadzorowanie, a 
czasem i prowadzenie kursów komputerowych.

Od października 1995 r. prowadzimy modernizację pracowni.
Ostatnio staram się przygotować uczniom klas pierwszych pokaz łączno

ści za pomocą modemu.
Po 10 latach pracy w szkole i 10 latach prowadzenia tej pracowni mogę 

powiedzieć, że w sali 128 nigdy nie jest nudno, a nauczyciele, uczniowie 
odbywający lekcje informatyki, zaliczający warsztaty i przyjaciele pracow
ni stanowią jedną komputerową (i nie tylko) rodzinę.

Moja praca, czas, wysiłek zostały docenione przez władze oświatowe 
poprzez nadanie 14.10.1992 r. Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Nauczyciele, którzy prowadzili zajęcia informatyki w pracowni: Anna 
Gantner, Janusz Król, Grażyna Lipska, Zbigniew Łopacki, Elżbieta Perkow
ska, Maciej Perkowski, Michał Rogalski, Ryszard Suder, Anna Syfert, Ja
cek Wesołowski.

Pracownie elektroniczne i specjalistyczne były i są bazą zdobywania 
umiejętności praktycznych w zawodzie. W ciągu 25 lat zmieniał się ich wy
gląd, czasem przeznaczenie, wyposażenie w przyrządy pomiarowe i obiekty 
badań. Chociaż ich utrzymanie w ruchu i na odpowiednim poziomie tech
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nicznym kosztuje dużo wysiłku i nakładów finansowych, są one dumą szkoły, 
jej wizytówką (oglądane przez wielu gości, delegacje zagraniczne, władze 
państwowe i oświatowe, nauczycieli z innych szkół i przyszłych uczniów) i 
oczkiem w głowie dyrekcji, a zwłaszcza prowadzących w nich zajęcia nau
czycieli. Każdy z nich zostawił tu cząstkę swego życia. Wszystkie instruk
cje, czasem unikalne płytki pomiarowe są wspólnym dziełem nauczycieli i 
uczniów, którzy obronili już prace dyplomowe i zostawili swoje dzieła dla 
młodszych kolegów. Pracownie były wyposażane w przyrządy pomiarowe 
przez Wypożyczalnię Przyrządów Pomiarowych, współpracującą w zakre
sie ich napraw z dwoma istniejącymi w szkole działami serwisu.

j) Inne pracownie i sale przedmiotowe
Lekcje przedmiotów ogólnokształcących odbywają się w większości 
w salach przystosowanych do nauczania poglądowego. Długoletnia tro
ska opiekunów owocowała zgromadzeniem wielu materiałów i środków 
dydaktycznych wykorzystywanych w toku lekcji. Pracownie fizyczne po
siadają pomoce naukowe do większości zajęć, zarówno do ćwiczeń, jak 
i demonstracji.

W minionych latach jedna z dwóch planowych lekcji fizyki odbywała 
się w grupach i umożliwiała stosowanie ćwiczeń w niewielkich zespołach. 
W tym celu pracownie zostały wyposażone w specjalne stoły, na których 
można było wykonywać badania, pomiary itp.

Sale przedmiotowe historii gromadzą takie pomoce, jak atlasy, mapy, 

Mgr Barbara Zygmunt 
w czasie lekcji fizyki

przezrocza, makiety, fotokopie doku
mentów itp. Bardzo bogaty jest do
robek sali przysposobienia obronne
go (w przeszłości były 2 sale do na
uki tego przedmiotu i obie nieźle 
wyposażone). Do każdego tematu 
są stosowane pomoce, zakupione 
bądź wykonane przez uczniów pod 
kierunkiem nauczycieli, np. plansze, 
mapy, przyrządy rozpoznania ska
żeń, sprzęt łączności, torby sanitar
ne, maski przeciwgazowe, zeszyty 
do nauki terenoznawstwa, przeźro
cza, kasety video z filmami popular
nonaukowymi związanymi z tema
tyką lekcji.
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Mgr Maria Sujeta w czasie lekcji historii Lekcja języka polskiego w sali 113 
mgr Władysława Grzegorczyka

Lekcja języka polskiego w sali 104 
prowadzona przez mgr Urszulę 

Kostrzewską

Mgr Bożenna Chodyra w czasie lekcji 
języka rosyjskiego

W salach języka polskiego nauczaniu poglądowemu służą:
- biblioteczki złożone z lektur, słowników, encyklopedii, podręczników, 

różnych historii literatury, monografii okresów i autorów, albumów 
(przejętych na stałe z biblioteki szkolnej)

- płytoteka z nagraniami utworów literackich w wykonaniu wybitnych 
aktorów, w tym np. całego „Pana Tadeusza”

- przeźrocza ilustrujące historię sztuki powszechnej i polskiej, sylwet
ki wybranych poetów i pisarzy (ich życie i twórczość)

- taśmoteka z audycjami dla szkół nagranymi z radia i telewizji oraz 
zestawem filmów opartych na programowych utworach literackich

- obrazy, plansze, z których część to materiały wykonane przez mło
dzież
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Mgr inż. Czesław Szufnara 
w czasie lekcji podstaw elektroniki

Ks. Krzysztof Kłosiewicz 
w czasie lekcji religii

Mgr Wanda Sternicka w czasie lekcji 
ekonomiki przedsiębiorstw

Wykorzystaniu pomocy audiowi
zualnych służy zgromadzon/w sa
lach przedmiotowych sprzęt tech
niczny - gramofony, magnetofony, 
magnetowid, rzutniki do przezroczy, 
kamera sprzężona z monitorem itp.

Nauczyciele wielu przedmiotów wykorzystują na lekcjach filmy na kase
tach video wypożyczane ze szkolnego studia, bowiem w klasach są mo
nitory pozwalające na emisję, choć jeszcze nie wszystkie kolorowe. W na
uczaniu matematyki wykorzystuje się modele brył geometrycznych, tabli
ce z wzorami wykonane przez uczniów, wykresy funkcji, tablice do 
kombinatoryki, a ostatnio również komputer, do którego uczniowie pod 
kierunkiem nauczycieli przygotowują programy.

3. HISTORIA STUDIA TVD

W połowie lat siedemdziesiątych dyrekcja ZSE podjęła inicjatywę stwo
rzenia prototypowego systemu szkolnej telewizji dydaktycznej. Realizacja 
pomysłu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Zjednoczenia Sprzę
tu Elektronicznego UNITRA. Obok dyrektora Zespołu mgr inż. Stanisława 
Grefkowicza w to przedsięwzięcie zaangażował się ówczesny wicedyrek
tor ds. techniczno-programowych mgr inż. Władysław Szulc. On także
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Mgr inż. Bogumił Filipiak w Studiu TVd

nadzorował budowę sieci i studia 
aż do uruchomienia. Głównym 
projektodawcą i wykonawcą czę
ści wizyjnej został Zakład Telewi
zyjnego Sprzętu Profesjonalnego 
WZT „Unitra”.

W dniu 1 marca 1976 roku 
Studio Telewizji Dydaktycznej 
zostało uruchomione. Fakt ten 
odbił się szerokim echem w pra
sie, o czym świadczy artykuł w 
„Ekspresie Wieczornym” pt. „Ta
kiej telewizji może pozazdrościć 
każda szkoła”. W okresie pierw
szych lat studio, stanowiące roz
wiązanie całkowicie prototypo

we, było modernizowane i rozbudowywane, aby jak najlepiej przystoso
wać je do roli, jaką powinno pełnić, a więc mieć warunki techniczne 
zbliżone poziomem do warunków studia profesjonalnego. W ramach tych 
prac przebudowano audytorium II, tworząc w nim pomieszczenie studia 
TVd, wykonano stanowiska magnetowidowe oraz specjalny pulpit fonii 
i mikser wizyjny. Było to pierwsze w Warszawie, a może i w Polsce studio, 
którego zadaniem była nie tylko emisja, ale również i nagrywanie audy
cji telewizyjnych. Wyposażone przez Zakład Profesjonalny Sprzętu Tele
wizyjnego było od chwili powstania źródłem dumy, ale jednocześnie i 
troski o utrzymanie w dobrym stanie technicznym. Powstało tam wiele 
ciekawych audycji telewizyjnych, w tym również film o naszej szkole. Au
dycje te realizowali uczniowie podczas zajęć pozalekcyjnych. W okresie 
kiedy szkoła prowadziła nauczanie w specjalności „radiotechnika i tele
wizja”, Studio stanowiło jednocześnie pracownię uczniowską. Przy stu
diu powstała Wypożyczalnia Sprzętu Audiowizualnego, którą prowadzi 
Tadeusz Szydlik, jak również w ramach działu warsztatowego dział na
praw tego sprzętu. Na początku 1986 roku system telewizji dydaktycz
nej objął swym zasięgiem praktycznie całą szkołę, gdyż monitory mają
ce połączenie kablowe ze studiem znajdowały się w większości sal 
przedmiotowych. Umożliwiło to odtwarzanie wcześniej zarejestrowanych 
fragmentów w dogodnym dla nauczyciela momencie. Oczywiście moż
liwe było również korzystanie z programów antenowych TVP, jak i pro
gramów realizowanych na „żywo”. Personel studia składający się w 1986
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roku z trzech osób zajmował się całokształtem jego działalności, a więc 
realizacją i emisją programów wideofonicznych, a także naprawą i kon
serwacją sprzętu.

Nie sposób pominąć pracowników, których zasługi dla funkcjonowania 
systemu telewizji dydaktycznej są niepodważalne. Byli to:

Krzysztof Bińczyk
Piotr Kaliciński
Zbigniew Laskowski
Wojciech Cywiński 
Jan Skłodowski 
Grzegorz Sabat 
Leszek Pacak 
Piotr Sobieniecki 
Włodzimierz Miklewski 
Adam Szostak

oraz mgr inż. Władysław Szulc, a później mgr inż. Jolanta Szklarska. 
Wspomnieć trzeba o tym, że uczniowie wykonywali prace dyplomowe 
dla potrzeb Studia TVd. Jedna z takich prac - „Błyskawiczny mikser wi
zji” zdobyła w 1980 roku I miejsce w Turnieju Młodych Mistrzów Techni
ki w woj. warszawskim. Na terenie Studia TVd były i są prowadzone za
jęcia warsztatowe w zakresie obsługi urządzeń wideofonicznych oraz na
praw sprzętu audiowizualnego. W roku 1988 Studio TVd zostało 
wyposażone w antenę satelitarną, co umożliwiło emisję programów sa
telitarnych tak pomocnych w nauce języków obcych, jak również stałą 
emisję popularnego wśród młodzieży muzycznego programu satelitar
nego MTV, a obecnie MCM poprzez monitory znajdujące się w hallach 
na II piętrze. Obecnie Studio TVd zostało przeniesione do adaptowanych 
pomieszczeń w związku z wynajęciem dotychczasowych firmie Acces 
Gram TV, do czego ZSE został zmuszony trudną sytuacją materialną. Stu
dio posiada do dyspozycji nauczycieli ponad 250 kaset wideofonicznych 
podzielonych tematycznie na 15 działów przedmiotowych. Istnieją dwa 
niezależne stanowiska do przegrywania kaset magnetofonowych dla po
trzeb nauczycieli języka angielskiego oraz stanowisko do przegrywania 
kaset wideofonicznych i nagrywania programów telewizji edukacyjnej. 
Od 1992 roku Studio TVd prowadzi mgr inż. Bogumił Filipiak.
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4. WYPOŻYCZALNIA I SERWIS PRZYRZĄDÓW 
POMIAROWYCH

Ten dział pomocniczy ściśle związany z zajęciami w pracowniach specja
listycznych istnieje od powstania ZSE. Kierował nim do maja 1995 r. mgr 
Wojciech Jędraszko, a od 1 września 1995 r. prowadzi go mgr inż. An
drzej Grabowski. Celem wypożyczalni jest zaopatrywanie pracowni oraz 
sal przedmiotów zawodowych w przyrządy niezbędne do wykonania ćwi
czeń demonstracyjnych bądź pomiarowych zgodnie z obowiązującymi pro
gramami nauczania. Niektóre przyrządy pozostają w pracowniach stale, 
inne okresowo w zależności od ich roli w procesie nauki. Wszystkie są 
eksploatowane w bardzo dużym stopniu, toteż zużywają się lub ulegają 
uszkodzeniu i wymagają naprawy, którą zajmuje się współpracujący z wy
pożyczalnią dział napraw warsztatów szkolnych. Spełnia on niezwykle 
ważną rolę, gdyż zapewnia szybki i mniej kosztowny serwis niż jakikol
wiek zakład usługowy w mieście. Szkoła systematycznie wymienia star
sze i zużyte przyrządy na nowe. W ostatnich dwóch latach zakupiła dość 
nowoczesne oscyloskopy firmy Tektronics, oscyloskopy cyfrowe, gene
ratory funkcyjne oraz zasilacze.

Wypożyczalnia posiada rozmaite woltomierze, amperomierze, mierni
ki, watomierze, rezystory, cewki, kondensatory, dekady, oporniki, zasila
cze, mostki, generatory, uniwersalne przyrządy telewizyjne, analizatory lo
giczne i wiele innych przyrządów. Niektóre służą już wiele lat (np. oscylo-

Zdzisław Lewicki w serwisie 
przyrządów pomiarowych

Wnętrze wypożyczalni przyrządów 
pomiarowych
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skopy OSA 601), lecz są w pełni sprawne i o dobrych parametrach tech
nicznych. Częsta zmiana profilów kształcenia (specjalności) i programów 
nauczania wymagała dostosowania do nich zasobów wypożyczalni. Dbał 
o to przez 24 lata jej poprzedni kierownik, mgr Wojciech Jędraszko, zmar
ły nagle w maju 1995 r.

5. SZKOLNE MUZEUM ELEKTRONIKI
(opracowała mgr inż. Halina Szereszewska)

W roku 1979, z inicjatywy dyrekcji szkoły i nauczycieli przedmiotów zawo
dowych, powstało w naszej szkole MUZEUM ELEKTRONIKI. Założyciela
mi byli: dyr. Stanisław Grefkowicz i mgr Janusz Jawecki. Dzięki ogromne
mu zaangażowaniu pracowników i uczniów zgromadzonych zostało oko
ło 40 eksponatów dobrowolnie ofiarowanych. Pomieszczenie muzeum 
znajduje się na pierwszym piętrze budynku szkolnego, oddzielone od ko
rytarza przeszklonymi drzwiami. Dzięki temu młodzież może każdego dnia 
oglądać znajdujące się tam eksponaty. W roku szkolnym 1982/83 opieku
nem szkolnego muzeum została mgr inż. Halina Szereszewska, która po
stanowiła powiększyć zbiory, zmienić wystrój i ustawienie eksponatów. W 
roku 1989 dwóch uczniów klasy 5a: Grzegorz Wydrzyński i Jacek Andrze
jewski w ramach pracy dyplomowej pt. „Historia elektroniki” (pod kierun
kiem Haliny Szereszewskiej) wykonało szereg prac, których wynikiem jest 
obecna postać szkolnego muzeum. Będąc wewnątrz, można z bliska przyj
rzeć się dawnym urządzeniom i podzespołom elektronicznym, przeczy
tać podstawowe dane o ich zastosowaniu, obejrzeć fotografie ludzi zwią
zanych z elektroniką, a także poznać ich życiorysy. Aby muzeum było cie
kawe i przejrzyste dla wszystkich zwiedzających, zgromadzone w nim 
eksponaty zostały posegregowane w grupy tematyczne.

Wchodząc do muzeum, po prawej stronie widzimy fotografie naukow
ców zasłużonych w dziedzinie elektroniki: Aleksandra Volty, Andre Ma
rie Ampere’a, Michaela Faraday’a, Aleksandra Popowa, Alberta Einstei
na, Janusza Groszkowskiego. Możemy poznać ich życiorysy i osiągnię
cia naukowe. W przeszklonych gablotach znajdują się elementy bierne, 
elementy półprzewodnikowe, płytki elektroniczne pracujące w maszy
nach cyfrowych. Wspaniałą rzeczą są wydawnictwa techniczne z lat 1928, 
1929, 1950, 1953. W ilustrowanym tygodniku dla wszystkich RADJO 
można podziwiać nowoczesne (w latach 1928-29) schematy, np. wzmac
niacza małej częstotliwości czy też odbiornika rezonansowego z lampą
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ekranowaną. Są też reklamy, 
a oto jedna z nich „EKRADY- 
NA MARKONT’ego jest ostat
nią zdobyczą współczesnej 
radjotechniki i przewyższa za
letami wszelkie neutrodyny” 
(RADJO - 26 maja 1929 r.). 
Każdy egzemplarz, każda 
strona tych wydawnictw jest 
niezmiernie interesującą czę
ścią historii elektroniki. Pod 
gablotami ustawione zostały 

odbiorniki radiowe w chronologicznej kolejności ich produkcji. Mamy tu 
między innymi: odbiorniki SCHLIB i MENDE z 1935 roku, VE-301 z 1936 
roku, PIONIER, PHILIPS i MEDIATOR z 1937 roku. Jest też odbiornik 
WOLA z roku 1938.

Lewa strona została zagospodarowana przyrządami pomiarowymi z lat 
sześćdziesiątych. Są to: mierniki uniwersalne (MUR-4, UNIPIWOT), mier
niki coscp, watomierz, zestawy posobnikowe, mostki pomiarowe. Poniżej 
umieszczone są dwa pierwsze telewizory czarno-białe. Jeden z nich wy
produkowany w Polsce (na licencji) to odbiornik WISŁA, który jest spraw
ny technicznie.

Nie sposób opisać wszystkich eksponatów znajdujących się w naszym 
muzeum, ale może ta krótka informacja o zbiorach oraz umieszczona fo
tografia zainteresuje tych, którzy u nas nie byli. Widoczny w korytarzu pierw
szego piętra napis MUZEUM ELEKTRONIKI serdecznie zaprasza wszyst
kich ciekawych i to nie tylko tych związanych z elektroniką, ale również te 
osoby, które chcą przyjrzeć się krótkiej historii techniki, bez której współ
czesny świat nie mógłby egzystować.

6. BIBLIOTEKA

Mija 25. rok istnienia biblioteki ZSE. Na jej zasoby złożyły się dwa księgo
zbiory:

1. Technicznych Zakładów Naukowych MPC przy ul. Długiej 44/50
2. Technikum Mechaniczno-Elektrycznego Nr 2 przy ul. Śniadeckich.
Księgozbiór stale się powiększał o najnowsze i cenne wydania ze wszy

stkich dziedzin: humanistycznych, matematyczno-fizycznych i technicznych.
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Księgozbiór biblioteki szkolnej. 
P Marianna Szustak przy pracy

Było zakupywanych mnóstwo róż
nych encyklopedii, słowników ency
klopedycznych oraz lektur szkol
nych. Rzadko która biblioteka szkol
na na terenie Warszawy mogła się 
poszczycić takim księgozbiorem.

W bibliotece Technicznych Zakła
dów Naukowych pracowały nastę
pujące panie bibliotekarki: Eleonora 
Kacprzyńska - założycielka, Krysty
na Piotrowska, Emilia Madej, Danu
ta Grudzińska, Halina Grabarkiewicz, 
Mirosława Guzikowa. W roku 1971 
nastąpiło przeniesienie Technicz
nych Zakładów Naukowych z ul. Dłu
giej 44 oraz Technikum Mechanicz
no-Elektrycznego z ul. Śniadeckich 
do nowego budynku przy ul. Gen. 
Zajączka 7.

W nowym, bardzo obszernym lo
kalu biblioteki przystąpiono do po

łączenia dwóch księgozbiorów: 11000 woluminów Technicznych Zakła
dów Naukowych i 6000 woluminów Technikum Mechaniczno-Elektrycz
nego Nr 2. Łącznie zbiory w 1971 r. wynosiły 17000 woluminów. Księgo
zbiór został planowo rozłożony na dwa działy: beletrystyczny i techniczny.

Ponieważ szkoła posiadała duże fundusze na zakupy książek, księgo
zbiór stale się powiększał o nowe, wartościowe pozycje. W tym też czasie 
przystąpiono do wielkiej selekcji zbiorów. Oprawione roczniki czasopism 
zostały ulokowane w Klubie szkolnym, jak też wszystkie czasopisma nau
kowe. W dziale beletrystycznym wyodrębniony został bardzo dobrze zao
patrzony dział lektur po kilkadziesiąt egzemplarzy każdego prawie tytułu. 
Bardzo rzadko zdarzały się braki jakiejś pozycji. Przekazane zostały boga
te księgozbiory do kilku pracowni języka polskiego, historii, języków ob
cych, geografii i innych.

Wszystkie książki w dziale beletrystycznym zostały rozłożone na po
szczególne działy Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, tj.:

1. Dział encyklopedii i słowników encyklopedycznych
2. Dział filozofii, etyki, psychologii
3. Dział religioznawstwa i mitologii różnych krajów
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4. Dział nauk społecznych, jak socjologia, statystyka, polityka, marksizm- 
-leninizm, gospodarka, praca i BHP, prawo, wojskowość, pedagogi
ka, etnografia.

5. Dział nauk biologicznych, botaniki, zoologii, ochrony środowiska,
6. Dział medycyny, gospodarstwa domowego
7. Dział sztuki, malarstwa, architektury, muzyki, teatru, filmu i telewizji, 

sportu
8. Dział literatury pięknej: powieść, poezja, dramat, nauka o literaturze, 

historia literatury i krytyka literacka, listy, satyry, antologie, reportaże, 
wspomnienia

9. Dział geografii, podróży, biografii, historii powszechnej, historii II wojny 
światowej, historii Polski ujętej chronologicznie.

Księgozbiór w roku 1983 wzrósł już po odjęciu ubytków do 24 510 
w dziale beletrystycznym i do 12 005 w dziale technicznym. W tym roku, 
tzn. 1983, biblioteka została częściowo przebudowana w celu wyłączenia 
osobnej, tak bardzo potrzebnej uczniom małej czytelni z księgozbiorem 
podręcznym, która jest bardzo licznie odwiedzana i wykorzystywana 
w dziale beletrystycznym i technicznym.

Biblioteka szkolna poza ewidencją i opracowaniem księgozbioru pro
wadzi także dokumentację jego wykorzystania. W związku z tym sporzą
dza się codzienną statystykę z rozbiciem na książki z literatury pięknej 
i popularnonaukowej oraz ilościowo na wypożyczane uczniom i persone
lowi w bibliotece oraz czytelni. Oprócz tego sporządza się statystykę pół
roczną i roczną. Daje to obraz czytelnictwa wśród uczniów. Udostępnia
nie księgozbioru jest głównym zadaniem biblioteki. Ponadto udzielane są 
czytelnikom stale informacje biblioteczne, bibliograficzne i rzeczowe. Bi
blioteka ma poza tym mnóstwo innych „mrówczych” prac, które nie za
wsze są widoczne. W związku z tym konieczna jest nam pomoc uczniów. 
Okładają oni książki w folię, podklejają zniszczone egzemplarze, poma
gają przy przekładaniu książek, wykonują napisy informacyjne na rega
łach itd. Oddzielna działalność biblioteki to lekcje biblioteczne, które były 
i są prowadzone systematycznie w klasach pierwszych, w czasie których 
uczniowie są zaznajamiani z księgozbiorem, regulaminem oraz z warszta
tem informacyjno-bibliograficznym i sposobami korzystania z niego.

Wykorzystano filmy o tematyce bibliotecznej oraz odbyło się wiele lek
cji dotyczących samokształcenia i korzystania z katalogów i kartoteki. Kla
sy piąte zdobyły umiejętność korzystania z różnych rodzajów bibliografii. 
Niektóre lekcje odbyły się w Wojewódzkiej Bibliotece Pedagogicznej. Je
śli chodzi o personel biblioteki, to w dziale beletrystycznym pracowały:
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Dział techniczny biblioteki szkolnej

Halina Grabarkiewicz (najdłuższy 
staż), Bożena Puzynowska, Janina 
Patulska, Maria Żerman, Urszula Ko- 
strzewska, Grażyna Jankowska, Ma
rianna Szustak, Stanisława Trzciń
ska, Wira Woszczyk, Barbara Radzi
kowska, Romana Bereżecka, 
Mirosława Kozakiewicz, Irena Kro
kosz, Teresa Duch.

W dziale technicznym biblioteki 
Zespołu Szkół Elektronicznych pra
cowali: Eleonora Kacprzyńska, Kry
styna Gotner, Jadwiga Kaźmierak, 
Stanisława Trzcińska, Władysław 
Grzegorczyk, Anna Sadurska, Ewa 
Seliga. Dział techniczny biblioteki 
obejmuje książki z zakresu działu 5, 
jak matematyka, astronomia, che
mia, działu 6 zawierającego: mecha
nikę ogólną, budowę maszyn, auto
matyzację, technikę jądrową, elek

trotechnikę, konstrukcje obwodów, maszyny elektryczne, miernictwo 
elektryczne i elektroniczne, układy impulsowe, elektronikę, układy elek
troniczne, mikroelektronikę, tranzystory, telekomunikację, radiokomuni
kację, anteny, telewizory, maszyny i urządzenia do przetwarzania danych, 
języki programowania, akustykę techniczną oraz działu 7: fotografię, fil
mowanie, rysunek techniczny. Oprócz tego encyklopedie techniczne, 
słowniki encyklopedyczne, słowniki techniczne, językowe, poradniki, 
katalogi.

W dziale beletrystycznym biblioteki prowadzone są trzy księgi inwenta
rzowe księgozbioru, w którym zapisano do 1995 r. następujące pozycje:

inwentarz główny - 31 927 woluminów
inwentarz broszur - 1 581 woluminów
inwentarz zbiorów specjalnych: taśmy magnetofonowe, druki towarzy

szące - 34 woluminy.
Po obliczeniu ubytków, na które składają się książki zdezaktualizowa

ne, zaczytane, nie zwrócone przez czytelników, stan faktyczny księgozbioru 
beletrystycznego wynosi 26 807 woluminów i 34 pozycje specjalne. Bi
blioteka techniczna posiada aktualnie 12 900 woluminów po odliczeniu 
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ubytków, na które złożyły się selekcje zdezaktualizowanych pozycji oraz 
książek niemożliwych do wyegzekwowania od czytelników.

Ogólny stan księgozbioru biblioteki ZSE wynosi 39 741. Przeciętna wy
pożyczeń dziennie w dziale beletrystycznym stanowi 90 książek, po stro
nie technicznej 50 książek. Przeciętna liczba wypożyczonych książek w obu 
bibliotekach na 1 ucznia w ciągu roku wynosi około 15 woluminów. Z księ
gozbioru obu bibliotek korzystają wszyscy uczniowie naszej szkoły, nau
czyciele, pracownicy oraz emeryci. Zaopatrujemy też nauczycieli w wy
dawnictwa specjalistyczne, aktualnie przydatne w przygotowywaniu lekcji 
i podnoszeniu kwalifikacji pedagogicznych. W naszej szkole pracują nau- 
czyciele-metodycy różnych przedmiotów i na ich życzenie biblioteka przy
gotowuje zestaw pomocy do lekcji pokazowych i instruktażowych (np. dla 
mgr Urszuli Kostrzewskiej). Głównym zadaniem biblioteki jest gromadze
nie i udostępnianie księgozbioru, jego aktualizacja i selekcja. Propaguje
my też czytelnictwo poprzez informacje o nowościach w gablocie hallu 
na I piętrze, a także wystawki okolicznościowe wewnątrz biblioteki i w ga
blotach na parterze. Zorganizowany był wieczór poezji mgr Alicji Patey- 
-Grabowskiej, która pracuje jako polonistka w naszej szkole. Nauczyciele 
biblioteki systematycznie podnoszą kwalifikacje, uczęszczając na kursy 
organizowane przez Ośrodek Metodyczny Kuratorium oraz biorąc udział 
we wszystkich zebraniach samokształceniowych. W latach siedemdzie
siątych i osiemdziesiątych bardzo często organizowano spotkania wszy
stkich bibliotekarzy szkół zawodowych w naszej szkole ze względu na bar
dzo bogaty księgozbiór, prawidłowe jego ułożenie i prawidłowo prowa
dzoną dokumentację. Było to wyróżnienie naszej biblioteki.

(Opracowała Halina Grabarkiewicz)

7. ŚWIETLICA-KLUB

W języku szkolnym funkcjonuje nazwa Klub, choć nie oddaje w pełni tego, 
co pod tym pojęciem się kryje. Nie jest to bowiem lokal żadnej organizacji 
czy stowarzyszenia skupiającego ludzi określonego zawodu. Klub szkol
ny gromadzi jednak młodzież, która wspólnie spędza w nim czas, odpo
czywa, organizuje imprezy, bawi się. Świetlica kojarzy się ze szkołą pod
stawową, w której znajdują opiekę dzieci w godzinach pracy rodziców. 
Nasi uczniowie wyrośli już z wieku wymagającego takiej opieki, toteż dla 
nich omawiany lokal jest klubem, do którego przychodzą z własnej woli w 
czasie wolnym od planowych zajęć. Zdarza się też, że w klubie przeby-
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Młodzież w klubie

wają całe klasy podczas lekcji, 
gdy nie ma nauczyciela i zor
ganizowanego za niego za
stępstwa. Wtedy klub pełni 
rolę świetlicy, uczniowie są 
pod opieką zatrudnionego w 
godzinach zajęć szkolnych 
pedagoga. Klub powstał nieco 
później niż szkoła, a mianowi
cie w 1973 r.

Mimo nadzoru pedagogicz
nego o jego charakterze w

dużej mierze decydowała młodzież, która wyłaniała spośród siebie Radę 
Klubu, planowała różne imprezy, dbała o wystrój i porządek. W klubie odby
wały się zajęcia pozalekcyjne, spotkania i rozmowy z ciekawymi ludźmi, 
wystawy różnego rodzaju - fotograficzne, plastyczne, rocznicowe, impre
zy kulturalne o kameralnym charakterze, wieczornice okolicznościowe, dys
koteki.

Uczniowska Rada Klubu miała, jak każdy, swoje wzloty i upadki. Dzięki 
jej staraniom w roku szkolnym 1973/74 dobrze pracowała sekcja brydżo
wa, a Szczep 283 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej przygotował cieka
wy program słowno-muzyczny. W roku 1979 po pewnym okresie osłabie
nia aktywności młodzieży w pracy klubowej został odnowiony Zarząd Klu
bu, który z zapałem przystąpił do pracy i liczył na współpracę ze wszystkimi 
uczniami. W „Życiu Zespołu” z 1 marca 1979 r. anonimowy korespondent 
(zapewne należący do Zarządu Klubu) informował społeczność szkolną: 
„Każdy czerpie z Klubu same przyjemności i nie zastanawia się, ile wysił
ku i poświęceń kosztuje ich zorganizowanie. W tym roku rozpoczął dzia
łalność Zarząd Klubu, który przejął na swoje barki ciężar pracy tej placów
ki. Zaufanie, jakim obdarzono młodzież, dając jej szansę wykazania się 
pomysłowością, nie zostało zmarnowane, a świadczą o tym roześmiane twa
rze gości naszego klubu. Dyskoteki organizowane przez Zarząd Klubu cieszą 
się olbrzymim powodzeniem. Bilety rozprzedawane są, a właściwie rozchwy
tywane w rekordowo krótkim czasie. Dochód z tych imprez przeznaczony 
jest na różne cele, a m.in. na zakup płyt do szafy grającej... Do zadań Zarzą
du należy wykonywanie okolicznościowych wystaw, prowadzenie kroniki 
szkolnej itp. Przez cały tydzień w klubie pełnione są dyżury, których celem 
jest utrzymanie porządku... Chodzi o to, aby każdy, kto tutaj przychodzi, 
współpracował z nami, a nie utrudniał nam i tak ciężkiej pracy”.
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Widać, że młodzież bardzo poważnie potraktowała powierzone jej obo
wiązki, choć nie sama kierowała pracą klubu, za który odpowiedzialni 
byli zatrudnieni w nim pracownicy-pedagodzy. W ciągu ponad 22-let- 
niego funkcjonowania klubu odbyło się w nim wiele imprez, uroczysto
ści, spotkań. Gościli tu na spotkaniach z młodzieżą aktorzy (Edmund 
Fetting, Jerzy Zielnik, Piotr Fronczewski i inni), zespoły teatralne („Teatr 
Lektur” - 3-krotnie), satyrycy (Jan Pietrzak, Jan Tadeusz Stanisławski), 
poeci i pisarze (Alicja Patey-Grabowska, Krzysztof Sieniawski, Stanisław 
Skalski, Arnold Mostowicz), redaktorzy prasowi i radiowo-telewizyjni (Piotr 
Szarzyński z „Polityki”, Marek Niedźwiedzki - znawca muzyki rockowej, 
Roman Kanciruk zTVP), uczeni (prof. Drozdowski), kombatanci (Tade
usz Wiesiecki z Armii gen. Wł. Andersa) i wielu innych ciekawych i popu
larnych ludzi. W Klubie odbywały się również często wystawy okoliczno
ściowe związane tematycznie z pewnymi rocznicami, a także prezentu
jące prace młodzieży należącej do kół zainteresowań pracujących w 
ramach zajęć pozalekcyjnych. Np. w 1990 r. z okazji Dnia Edukacji pra
cująca w Klubie mgr Stanisława Trzcińska przygotowała cieszącą się 
dużym zainteresowaniem wystawę ilustrującą na fotosach pracę nauczy
cieli polskich na Zachodzie w czasie II wojny światowej. W Klubie są ga
zety codzienne i czasopisma, w tym także techniczne, gry stolikowe, te
lewizor, można więc przyjemnie pod okiem dyżurnego nauczyciela spę
dzić wolne chwile. Klub jest bardzo potrzebny w tak dużej szkole, wrósł 
w jej historię i - jak ujmuje członek redakcji „Życia Zespołu” z 1976 r. - 
„Łączy godziwą rozrywkę i wypoczynek z nauczaniem i wychowaniem 
młodzieży, stanowi istotne ogniwo w procesie dydaktyczno-wychowaw
czym”. Niemała w tym zasługa dyrekcji ZSE i pracowników Klubu, których 
w ciągu minionych lat było wielu. Należeli do nich m.in. Wiesław Olczyk, 
Joanna Ochowicz, Joanna Kopeć-Gembrzewska, mgr Urszula Górnic- 
ka-Grot, Ewa Suchańska, mgr Genowefa Drzazga, mgr Nadzieja Fiedo- 
rowicz-Podkowa, mgr Bożenna Chodyra, mgr Urszula Hejduk, mgr Wan
da Sternicka.

8. IZBA PAMIĘCI NARODOWEJ

Izba Pamięci Narodowej została otwarta 10 maja 1974 r. Powstała wspól
nym wysiłkiem dyrekcji, nauczycieli, uczniów, rodziców i różnych sojuszni
ków szkoły. Duży wkład pracy w jej przygotowanie wnieśli nauczyciele hi
storii, a zwłaszcza mgr Maria Rydzewska.
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Ekspozycja ma układ tematyczny i chronologiczny. Ilustruje: 
- wrzesień 1939 r.
- okupację i życie codzienne
- walki Polaków na frontach II wojny światowej
- lata represji stalinowskich
Każdy z tych okresów jest potwierdzony wycinkami prasowymi. Np. 

wrzesień 1939 r. ilustrują zdjęcia i notatki o gen. Kleebergu, mapa podzia
łu Polski po 17.09.1939 r. W Izbie Pamięci znajdują się kserokopie kenkart 
z lat okupacji, autentyczna kartka żywnościowa, pieniądze z lat 1939-1944, 
kserokopia świadectwa szkoły średniej z tajnego nauczania oraz opaska 
AK z powstania warszawskiego i legitymacja Delegata Rejonu.

Dużo jest eksponatów z dziedziny uzbrojenia, np. hełmy polskie z lat 
wojny w bardzo dobrym stanie, radiostacje angielska i radziecka 
pochodzące ze zrzutów alianckich dla walczących powstańców 
Warszawy, karabin polski, taśma do karabinu maszynowego, granaty, ba
gnet, rewolwer. Jest także maska gazowa, puszka na maskę oraz czap- 
ka-rogatywka. Izba pozwala zapoznać uczniów z częścią najnowszej i

Warszawa, 27 kwietnia 1976 roku

nv»tK<iA Zespołu Szkot 
Elektronicznych

m Polskiej Portu Robotniczej

Stołeczna Komisja do spraw Izb Pamięci Narodowej 
przy Obywatelskim Komitecie Ochrony Pomników Walki 
i Męczeństwa składa serdeczne podziękowanie za zorgani
zowanie Izby oraz życzy by Izba pomogła „ocalić od zapom
nienia" pamiątki narodowe 1 przyczyniła się do kształtowania 
patriotycznych i obywatelskich postaw młodzieży.

Wyraz uznania władz oświatowych 
za zorganizowanie 

Izby Pamięci Narodowej

najtragiczniejszej historii, stanowi 
bardzo pomocny czynnik dydak
tyczny i wychowawczy. Służy nie 
tylko szkole, lecz także środowisku. 
Wiele eksponatów wypożyczonych 
przez Stowarzyszenie Środowiska 
Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” 
wzbogaciło dzielnicową - żoli- 
borską wystawę „Żoliborz w Po
wstaniu Warszawskim” w 1995 r. W 
1976 r. nasza Izba Pamięci Narodo
wej brała udział w konkursie zorga
nizowanym przez Urząd Dzielnicy 
Warszawa-Żoliborz pod nazwą 
„Ocalić od zapomnienia” i zdobyła 
wyróżnienie. W tym samym roku 
wyrazy uznania za zorganizowanie 
Izby przekazała szkole Stołeczna 
Komisja od spraw Izb Pamięci Na
rodowej. Od kilku lat opiekunką Izby 
jest mgr Maria Sujeta, nauczycielka 
historii.
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Ośrodek w Dębem

9. OŚRODEK W DĘBEM

W połowie lat siedemdziesiątych dyrektor Zespołu wraz z dyrektorem Tech
nikum Gospodarki Wodnej w Dębem doprowadzili do zatwierdzenia przez 
Urząd Gminy w Skrzeszewie budowy ośrodka rekreacyjno-szkoleniowe- 
go w Dębem. Wytrwałe starania dyrekcji i kilku oddanych szkole pracow
ników, takich jak Tadeusz Szymański, ówczesny dyr. administracyjny, Je
rzy Krzemieński i Henryk Gręda - stolarze, Stanisław Król - ślusarz, Bole
sław Skowroński - elektryk, doprowadziły do finału. Ośrodek oddano do 
użytku pracowników szkoły (np. wczasy rodzinne) i uczniów (np. obozy 
rekreacyjno-integracyjne) 1 marca 1978 r. Niewielki budynek posiada: 
13 pokoi kilkuosobowych, świetlicę, kuchnię, urządzenia sanitarne.
Uczniom klas pierwszych pod opieką nauczyciela-wychowawcy i peda
goga szkolnego umożliwiono wyjazd na 2 dni - sobota-niedziela we wrze
śniu i październiku. Wizyta(-cja) dyrektora szkoły należy do obyczaju. Wa
lory Ośrodka - las, łąki, woda, cisza i pogoda - jeśli była łaskawa - miały 
sprzyjać integracji.

Uczniowie, stanowiący przypadkowo dobrany zespół klasowy, mają spo
sobność poznać się, przyjrzeć się sobie, porozmawiać, zabawić itp. Wspól
ny pobyt to ważny moment w życiu każdego ucznia i całego zespołu kla
sowego. Nauczyciel także bacznie przyglądał się powierzonym sobie wy
chowankom, mając świadomość, że jest również obserwowany. 
Przygotowanie kolacji i śniadania, nakrycie stołu i celebracja posiłku uka
zywało nie tylko ucznia, ale także jego rodzinę. Ujawniało się, kto jest ma
minsynkiem, konsumentem, kto harcerzem, turystą czy naturalnie, odpo
wiedzialnie i czynnie wdrożonym w życie rodziny jej synem; kto organiza
torem, duszą towarzystwa, kto ma dwie prawe, a kto dwie lewe ręce.

Budynek Ośrodka rekreacyjnego w Dębem

Porządkowanie ośrodka (na 
zakończenie pobytu), zarówno 
pomieszczeń, jak i terenu - 
zwłaszcza bezpośrednio za 
oknami - nie dla wszystkich 
było oczywiste i dalekie od 
wspomnień, kiedy w czasie 
wędrówki po Górach Święto
krzyskich zupełnie inni ucznio
wie zatrzymali się i bez słowa 
najpierw uporządkowali polan
kę, a potem dopiero przygoto-
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Baza materialno-dydaktyczna

Ognisko - pieczenie kiełbasek

wali posiłek. Ile czasu trzeba, 
ilu rozmów, także z rodzicami, 
by (uczniowie) dojrzeli do ta
kiej zwyczajności?

W czasie gier i zabaw prze
myślanych i proponowanych 
przez panią pedagog rysowa
ła się także osobowość chłop
ców - inteligencja, poczucie 
humoru, wesołość, żywioło
wość i inne cechy. Nie wszy
scy jednak zdołali pozbyć się 

nieśmiałości, skrępowania, czy nawet obojętności. Jedni zaprezentowali 
gotowość do działań w zespole na rzecz pozostałych, odpowiedzialność 
za grupę, świadomość obowiązków wynikających z przynależności do ze
społu, inni - nawet przymuszani czy zachęcani - wykręcali się od wyko
nania czegokolwiek.

Wspólny, choć krótki pobyt bez wątpienia ma znaczenie dla uczniów i 
nauczyciela-wychowawcy. Ukazuje problemy, które mogą ukierunkować 
pracę wychowawczą, a ułatwić ją może to częściowe poznanie i zbliżenie 
w niekonwencjonalnych warunkach, uświadomić wspólnotę celów i dą
żeń, których podmiotem jest uczeń. Proces kształtowania jego osobowo
ści wymaga uwagi, wysiłku, dobrej woli, zaufania, konieczności słucha
nia, rozumienia i porozumienia obu stron - tą świadomością skończył się 
pobyt w Dębem.

Te krótkie refleksje - być może - ukazują cele i założenia Dyrekcji Szkoły 
i Rady Pedagogicznej organizującej ten ośrodek. Wyjazdy integracyjne 
klas pierwszych nie wyczerpują możliwości wykorzystania ośrodka. Orga
nizowane były np. wczasy rodzinne - bo blisko, pięknie i wygodnie, a ma
luchy mogą poznawać żabki, mrówki, kwiatki... i szukać krasnoludków pod 
liśćmi paproci. Harcerze znaleźli tu znakomite miejsce i warunki dla swych 
zainteresowań żeglarskich - wody bowiem dość i zapora...

Młodzież naszej szkoły gościła tu grupy rówieśników, np. z Bułgarii czy 
Niemiec - trudno przecenić wartość tego rodzaju spotkań w turystyczno- 
-obozowych warunkach. Może to początek europeizacji?

Ośrodek służył także sobotnio-niedzielnym oddechom utrudzonym pra
cownikom szkoły, a czasem pulsował w rytm tańców - np. w noworoczną 
noc - a jak te zbliżają, czyż mówić trzeba?
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V. OD TEORII DO PRAKTYKI. 
WARSZTATY SZKOLNE

6.10.1970 roku Dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych Ministerstwa 
Przemysłu Maszynowego na ulicy Długiej 44/50 mgr inż. Zygmunt Grzesi- 
czak wydał polecenie przeniesienia Warsztatów Szkolnych na teren nowo 
budowanego obiektu do dnia 20 grudnia 1970 roku. 20.10.1970 roku w 
Technicznych Zakładach Naukowych ustalono plan przeniesienia Warszta
tów Szkolnych. Zdecydowano w pierwszej kolejności przenieść działy:

Przyrządy pomiarowe,
Montaż elektryczny,
Montaż podzespołów elektronicznych.

W pomieszczeniach należy wykonać:
- instalację elektryczną przy stołach
- zabezpieczenia stołów montażowych (bezpieczniki, wyłączniki)
- połączenia mechaniczne stołów
- wprowadzić niezbędne meble
- zamocować tablice
- zamocować szyny do zasłon
- zamocować i podłączyć instalacje wentylacyjne.

Do dnia 15.11.1970 roku przygotować do prowadzenia zajęć działy:
Kontrola jakości
Obróbka tworzyw sztucznych
Nawijalnia cewek
Przezwajanie silników
Rozdzielnia, Magazyn.
Prace związane z urządzaniem pomieszczeń wykonają nauczyciele - 

Andrzej Matusik i Władysław Koźbiał w ramach swoich zajęć dydaktycz
nych. Od dnia 1.10.1970 r. przy adaptacji i wyposażaniu pomieszczeń na 
terenie nowego obiektu pracowali nauczyciele Technikum Mechaniczno- 
-Elektrycznego Nr 2 z ulicy Śniadeckich 17: Andrzej Furmanik i Stanisław 
Zdobych ze swoimi uczniami. Byli więc to pierwsi nauczyciele prowadzą
cy zajęcia i pierwsze zajęcia prowadzone na terenie przyszłego ZSE.

Dnia 4.01.1971 r. odbyła się pierwsza Rada Pedagogiczna nauczycieli 
praktycznej nauki zawodu ZSE i nowego kierownictwa warsztatów:

Kierownik - Wilhelm Ochocki (dawniej TZN)
Zastępca - Ryszard Wójcicki (dawniej TZN)
Zastępca - Czesław Falkowski (dawniej TME)
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Od teorii do praktyki. Warsztaty szkolne

Na zebraniu tym kierownik ogłosił przeniesienie większości maszyn i 
urządzeń niezbędnych do pracy i polecił ustalenie opiekunów przygoto
wanych do prowadzenia zajęć, pomieszczeń i działów produkcyjnych.
W trakcie narady ustalono opiekunów działów:

pok. Dział Nauczyciel/pracownik
101 Podgrzewalnia Maria Chonchera
102 Jadalnia Maria Chonchera
103 WE-11 KTE Jan Stacewicz, Jacek Bury
104 WE-12 Naprawa przyrządów Jerzy Zabłocki
106 WE-10 Montaż przyrządów Andrzej Matusik,

107 WE-9 Próżnia
Stanisław Zdobych
Mieczysław Cholewa

108
109

WE-8 Obróbka termiczna diody
WE-7 Montaż diody inż. Stanisław Ostaszewski

110 RW-1 Rozdzielnia Jerzy Baranowski
111 MW-2 Magazyn podzespołów Krystyna Strzechowska
112 MW-1 Magazyn wyrobów Krystyna Strzechowska.

113
gotowych

WE-6 Montaż podzespołów Władysław Koźbiał,

114
elektronicznych

WE-5 Montaż elektryczny
Jerzy Trojan

Andrzej Furmanik, Jerzy Trojan
115 WE-4 Przezwajalnia silników Józef Moryc,
116 WE-3 Przezwajanie silników Bogdan Dadas

117
i cewek

WE-2 Nawijalnia cewek Stanisław Zdobych
118 WE-1 Z-ca kier Warsztatów Ryszard Wójcicki

Dnia 16.01.1971 r. odbyła się pierwsza narada produkcyjna. Ustalono 
pierwszy plan produkcyjny Warsztatów. Na asortyment produkcji skła
dały się:

transformatory
grzałki
żarówki kolejowe

Prowadzono również rozmowy na temat przejęcia produkcji diod pół
przewodnikowych, która miała ruszyć w najbliższym czasie. Umowa jed
nak nie została sfinalizowana. 01.03.1971 r., czyli dzień oficjalnego otwar
cia szkoły, zastał Warsztaty Szkolne w trakcie normalnej pracy produkcyj- 
no-dydaktycznej działów elektrycznych. Niektóre zajęcia odbywały się na 
terenie ZSE już 6 miesięcy. 04.06.1971 r. podpisano umowę z ELPO (obe-

154



Od teorii do praktyki. Warsztaty szkolne

cnie „Meratronik”) i podjęto się nowej produkcji - miernika BARBARA-2. 
Była to produkcja pierwszego przyrządu pomiarowego na terenie War
sztatów Szkolnych.

Produkowanie miernika pomiarowego przez uczniów! Była to wielka 
niewiadoma: jak w warunkach szkolnych można produkować dobrze i efek
tywnie? Jak utrzymać jakość produkcji?

W pierwszy nowy rok szkolny - 1971/1972 Warsztaty Szkolne popro
wadził jako kierownik Ryszard Wójcicki. Jego zastępcami zostali miano
wani:

Zastępca ds. elektrycznych - Jan Zajdel
Zastępca ds. mechanicznych - inż. Czesław Falkowski

Nowe kierownictwo stanęło przed nowymi zadaniami:
- doprowadzić do rentowności Warsztatów Szkolnych,
- podjąć produkcję pozwalającą realizować program dydaktyczny,
- wywiązać się z dotychczasowych umów.
Zajęcia praktyczne odbywało wówczas 19 klas. Przewodniczącym ko

misji przedmiotowej został wybrany Jan Stacewicz. Rok szkolny zakoń
czył się zorganizowaniem i prowadzeniem obozu letniego dla młodzieży 
szkolnej w Zakopanem (4 turnusy) na Gubałówce.

W rok szkolny 1972/1973 warsztaty szkolne weszły z nowymi działami 
produkcyjnymi, takimi jak:

tokarki - Stanisław Bonder
frezarki - Kazimierz Gaik,

Zdzisław Chendor
ślusarnia - Antoni Wojciechowski
spawalnia - Józef Oleśniewicz,

Zygmunt Golański
obróbka tworzyw sztucznych - Marek Obłąkowski
KTM - Bogdan Dębowski
wypożyczalnia narzędzi - Jerzy Jankowski

Produkcja Warsztatów rosła, zaś rok 1972 był pierwszym rokiem, 
w którym Warsztaty Szkolne stały się finansowo samowystarczalne. Docho
dy były większe niż wydatki.

Pod koniec roku 1972 podpisano umowę z zakładami LUMEL w Zielo
nej Górze i rozpoczęto produkcję miernika Lavo-1. Ponieważ przejęto 
oprzyrządowanie produkcyjne, można było wyrób włączyć do planu roku 
1973. Plan produkcyjny na rok 1973 przewidywał:

miernik Barbara B-2 - 1 000 szt
miernik Lavo-1 - 2 000 szt
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Żarówki - 30 000 szt.
kołki - 800 000 szt.
koła zębate - 3 000 szt.
usługi - naprawa silników, telewizorów,

magnetofonów, nawijanie cewek.
1 marca 1973 roku „Życie Zespołu” informowało w artykule „O War

sztatach słów kilka”:
„Nieodłącznym elementem każdego technikum zawodowego są war

sztaty szkolne - instytucja ucząca nas podstawowych czynności, 
których znajomość jest dla podjęcia pracy w zawodzie niezbędna. Na
sze technikum nie jest wyjątkiem w tej regule i także ma swoje war
sztaty, w których szkolenie młodzieży odbywa się w oparciu o produk
cję przemysłową.

Nie jest może ona tak wysoka jak produkcja normalnych przedsię
biorstw czy zakładów, lecz swój wkład w gospodarkę narodową posia
da. Warsztaty obejmują dwa podstawowe działy: elektryczny i mecha
niczny. Przechodząc szkolenie na dziale elektrycznym, poznajemy kon
strukcję niektórych elementów, zespołów, podzespołów elektrycznych, 
a równocześnie wykonujemy prace związane z produkcją warsztatów. 
Tutaj dokonuje się wszystkich czynności koniecznych dla powstania mi- 
liamperomierza omomierza „Barbara-2” - nowoczesnego miernika, który 
jest wykorzystywany przy obwodach strzałowych w górnictwie (produk
cja roczna tych mierników osiąga ilość 600 szt.), różnego rodzaju żarówek 
potrzebnych w kolejnictwie. Na rynek krajowy warsztaty dostarczają rocz
nie 40 000 sztuk gniazdek elektrycznych. W przyszłości oprócz ww. 
przedmiotów warsztaty będą też produkować mierniki uniwersalne 
„Lavo-1”. Z pracą działu elektrycznego nierozerwalnie związana jest 
działalność działów mechanicznych, dostarczających elementy potrzeb
ne do produkcji finalnej. Tu wykonuje się różnego rodzaju kołeczki, 
uszczelki, otoczki kół zębatych łańcuchowych itp. Niektóre elementy 
wykonuje się dla kooperantów, a wiedzieć należy, że warsztaty koope
rują z różnymi zakładami produkcyjnymi. Nie można jednak mówić o 
osiągnięciach warsztatów, nie wspominając o tych, dzięki którym speł
niają swą funkcję. Duży wkład w organizację pracy warsztatowej ma grono 
nauczycieli. Zajęcia prowadzą w sposób ciekawy, wszystkie czynności 
odpowiednio instruują, dzięki czemu my, uczniowie, w szybkim tempie 
przyswajamy wiadomości i umiejętności praktyczne. Dobrą pracę oraz 
wysiłek włożony w szkolenie warsztatowe doceniły najwyższe władze 
oświatowe, przyznając Nagrodę Zespołową I stopnia Ministra Oświaty:
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Uczniowie w czasie zajęć praktycznych

kierownikowi warsztatów - 
Ryszardowi Wójcickiemu, na
uczycielowi na dziale monta
żu mierników elektrycznych - 
Antoniemu Pasiakowi, nau
czycielowi na dziale kontroli 
technicznej - Janowi Stacewi- 
czowi, nauczycielowi na dzia
le ślusarni - Jerzemu Jankow
skiemu oraz nauczycielowi na 
dziale wypożyczalni narzędzi 
- Stanisławowi Benderowi.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów”.
W 1974 roku rozpoczęto przygotowanie produkcji następnych przyrzą

dów i w planach produkcyjnych na 1975 r. pojawia się:
- Pirometr optyczny EP-7
- Stroboskop SB-05

a w latach 1978-1980:
- przystawka magnetofonowa PWS-1 w porozumieniu z Państwowymi 

Zakładami Optycznymi,
- generator sygnałów kontrolnych TV z fabryki Meratronik,
- galwanometr uniwersalny z Fabryki Pomocy Naukowych
- przycisk PWS-1
- pomoce dydaktyczne - Elektroniczne układy lampowe
- montaż pakietów - PUS-1
- drukarki (młotki)
W związku z każdym nowym rodzajem produkcji stale należało moder

nizować wyposażenie działów, jak też i organizację Warsztatów Szkolnych. 
To wymagało też dodatkowego wysiłku kadry kierowniczej i nauczycieli. 
Niektóre działy musiały zmienić swój profil produkcyjny, przygotować nowe 
programy dydaktyczne.

Prócz realizacji produkcji zajmowano się również projektami. Między 
innymi opracowano płytkę drukowaną do miernika SB-05 w miejsce mon
tażu tradycyjnego na chassis. Uprościło to w znacznym stopniu produk
cję tego miernika i zwiększyło jego niezawodność. Kosztowało to jednak 
pół roku pracy i doświadczeń. Nie wszystko jednak przebiegało zawsze 
zgodnie z życzeniami Kierownictwa warsztatów, czego dowodem jest ar
tykuł „Sztandaru Młodych” z 1974 roku pod tytułem „Kto pokocha Bar
barę?”.
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1.03.1976 roku „Życie Zespołu” zamieściło wywiad z kierownikiem Wój
cickim (o warsztatach)

Red.: Co pan może powiedzieć o planie produkcyjnym naszych war
sztatów na rok 1976? Słyszałem, że jego założenia poważnie przewyż
szają osiągnięcia roku ubiegłego.

Kierownik Wójcicki: Plan roku 1976 jest planem dość wysokim, wartość 
produkcji podnosimy o 1,5 min. zł. Pokrycie w wyrobach obejmuje 6 300 
tys. zł. oraz usługi, które będą stanowić 200 tys. zł. Razem daje to 6,5 min 
zł. Do podniesienia planu przyczyniły się czyny społeczne, przede wszy
stkim zaś rozpoczęcie produkcji pirometru EP-7, którego wartość produk
cyjna w roku 1976 osiągnie 1 230 tys. zł. Pirometr jest produktem antyim
portowym i zapotrzebowanie na ten przyrząd jest bardzo duże.

Red.: Czy wyroby nasze idą na eksport?

Kierownik Wójcicki: Tak. Eksportowaliśmy miernik „Barbara-2” do Iraku 
i Czechosłowacji. Obecnie do krajów demokracji ludowej eksportujemy 
pewne partie stroboskopu.

Red.: Czy można produkcję warsztatów nazwać produkcją na skalę 
przemysłową?

Kierownik Wójcicki: Produkcja Warsztatów Szkolnych przy ZSE im. PPR 
jest związana z przejmowaniem nowych wyrobów od przemysłu. My nie 
zajmujemy się wytwarzaniem wyrobów własnych, własnych oczywiście w 
sensie naszej konstrukcji i naszych opracowań. Wprowadzenie do pro
dukcji nowego opracowania konstrukcyjnego w naszych warunkach trwa
łoby tak długo, iż wyrób w momencie wejścia do produkcji mógłby oka
zać się po prostu nienowoczesny. Dlatego też w pracy opieramy się na 
wyrobach, których produkcja została nagle zaniechana przez zakłady prze
mysłowe. Nigdy nie byliśmy i nie będziemy konkurencją dla przemysłu, 
a jedynie jego uzupełnieniem. Swoimi wyrobami staramy się zachować cią
głość produkcji danego miernika lub przyrządu. Jest to dla nas opłacalne, 
ze względu na duże zapotrzebowanie na tego typu wyroby. Na margine
sie można dodać, że w wielu przypadkach jesteśmy jedynym producen
tem w kraju i nie potrafimy pokryć zapotrzebowania.

Red.: Co konkretnie wykonuje się w warsztatach?

Kierownik Wójcicki: Obecnie w produkcji znajduje się miernik „Barbara-2”, 
stroboskop błyskowy SB-05, miernik uniwersalny „Lavo-1”, a z nowych 
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wyrobów pirometr optyczny zanikowy EP-7. Oczywiście produkujemy je
szcze żarówki, kołki klinowe oraz wykonujemy usługi w zakresie elektro
techniki i elektroniki.

Red.: Jakie są Wasze plany na najbliższą przyszłość?

Kierownik Wójcicki: Plany na najbliższą przyszłość będą obejmowały wpro
wadzenie kilku nowych wyrobów. Na pierwszym miejscu stawiamy jed
nak modernizację stroboskopu. Już obecnie wprowadziliśmy montaż na 
płytce drukowanej. Zamierzamy lampę stroboskopu umieścić na wysię
gniku, a całą obudowę zmniejszyć, by stała się bardziej funkcjonalna. Dzięki 
temu zyskalibyśmy większą ilość klientów przez pozyskanie całej motory
zacji. Oczywiście wymagałoby to zmiany nazwy, typu i ceny. Dalej planu
jemy równolegle z miernikiem „Lavo" na dziale WE-8 wprowadzić mostek. 
Będzie to przyrząd wprawdzie techniczny, ale na nasze warunki prawie 
laboratoryjny ze względu na wymaganą dużą dokładność wykonania.

Red.: A jakie nowości ukażą się w produkcji w najbliższym czasie?

Kierownik Wójcicki: Równocześnie ze stroboskopem chcemy produkować 
oscyloskop lub zasilacz. Będzie to prawdopodobnie oscyloskop OK-9U. 
Jest to przyrząd lampowy, jednak po umownym okresie jednego roku pla
nujemy w oparciu o prace dyplomowe modernizację na układy tranzysto
rowe. Układy te wymagają jednak sprawdzenia.

Red.: Jakie więc korzyści osiągnie uczeń po wdrożeniu tych wszyst
kich nowych technologii?

Kierownik Wójcicki: W swoich zamierzeniach dążymy do tego, aby na po
szczególnych działach uczeń mógł spotkać się z różnymi przyrządami. 
Obecnie każdy dział stanowi o montażu jednego wyrobu i jego ściśle się 
trzyma. Wyjątek stanowi tu WE-10, gdzie dokonuje się już teraz (po mo
dernizacji działu) montażu pirometru optycznego EP-7 i miernika „Barba- 
ra-2”. Ten rodzaj pracy, jaki chcemy wprowadzić, urozmaici zaintereso
wania i pozwoli zapoznać się z nowymi wyrobami przez uczniów. A prze
cież głównie chodzi nam o ucznia, o to, aby poprzez pracę w warsztatach 
pogłębiał swoją wiedzę praktyczną.

Zainteresowanie Warsztatami było duże i w roku 1977 „Życie Zespołu” 
znów przeprowadziło wywiad z kierownikiem warsztatów szkolnych.

Red: Jak wyglądała realizacja planu pracy Warsztatów Szkolnych w 
ubiegłym roku i jakie są zamierzenia na rok bieżący?
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Kierownik Wójcicki: Rok 1976 był wyjątkowo udany jeśli chodzi o plan pro
dukcji. Produkcja wzrosła w stosunku do roku 1975 aż o 34%. Po raz pierw
szy udało nam się złożyć w kuratorium meldunki o wykonaniu planu przed 
terminem, tzn. 20 grudnia. Z tego powodu zdołaliśmy również przekro
czyć plan, minimalnie wprawdzie, bo o 30 tys. zł. Jak będzie wyglądał rok 
1977? Przede wszystkim chcielibyśmy wykonywać tę wielkość planu, co 
w roku ubiegłym i dać dodatkową produkcję ok. 400 tys. zł. Chcielibyśmy 
wprowadzić też nowy wyrób. Co to będzie, to na razie tajemnica służbo
wa. Mogę tylko powiedzieć, że będzie to urządzenie nowoczesne, na dłu
goterminowe umowy pozawierane z Biurem Zbytu. Należy się więc liczyć 
z tym, że gdy opanujemy dobrze nową produkcję, będziemy musieli pod
nieść plan o ok. 2 min. zł.

Red: Czy pan, jako kierownik Warsztatów, jest zadowolony z pracy 
uczniów?

Kierownik Wójcicki: Jak najbardziej. Jeśli się dostarczy uczniom dobrej pra
cy i dobrych wzorów, to jest z nich pożytek. Znaczy to, że uczniowie nie 
mogą siedzieć bezczynnie. Zresztą wszędzie, gdzie dyskutujemy na temat 
przejęcia produkcji, ludzie stawiają znak równości między uczniem trzeciej 
czy czwartej klasy naszej szkoły, a pracownikiem 6 grupy. Takie jest rów
nież moje zdanie.

W 1979 r. w czasie wizytacji frontalnej naszej szkoły praca Warszta
tów Szkolnych została oceniona pod każdym względem jako wzorowa. 
Początek lat osiemdziesiątych to ważne wydarzenia polityczne w kraju. 
Strajki w Gdańsku, stan wojenny, kłopoty zaopatrzeniowe (brak materia
łów, transportu) itd. W dniu 31.12.1980 r. wykonano plan produkcyjno- 
szkoleniowy za rok 1980 w wysokości 8 040 571 zł wobec planowanych 
7 773 000 zł. Przekroczono zatem plan o 267 571 zł. W 1982 r. „Życie 
Zespołu" na temat Warsztatów informowało: „Warsztaty ZSE to niemal
że mały zakład przemysłowy. Codziennie odbywa tu zajęcia praktyczne 
od 150 do 250 uczniów i słuchaczy naszego Zespołu na 15 działach pro
dukcyjnych. Zatrudniamy tylko 4 pracowników bezpośrednio produkcyj
nych, tak że cała produkcja spoczywa w rękach uczniów i prowadzą
cych z nimi zajęcia nauczycieli. Dzięki ich pracy Warsztaty szkolne w 
roku 1982 wykonały plan, a nawet przekroczyły go i to w niezwykle trud
nym dla produkcji okresie (ogólne kłopoty materiałowe, narzędziowe, 
przyrządowe, wyeksploatowany park maszynowy). A plan w porówna
niu z latami poprzednimi nie był mały, bo wynosił 14 665 500 zł. Zreali
zowaliśmy produkcję za kwotę 15 545 082 zł.
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W tym czasie wyprodukowaliśmy:
1. Miernik Barbara B2 - 561 szt.
2. Przystawka magnetofonowa - 2 493 szt.
3. Galwanometr uniwersalny - 300 szt.
4. Pakiet DL - 2 200 szt.
5. Płytka transportera - 168 912 szt.
6. Kołek walcowy - 229 581 szt.
7. Usługi za kwotę - 100 000,- zł.

Z wypracowanego zysku część pieniędzy będzie przeznaczona na na
grody dla uczniów. W celu wytypowania tych najlepszych prowadziliśmy 
już tradycyjnie w ciągu roku szkolnego współzawodnictwo warsztatowe za
kończone konkursem na najlepszego w zawodzie. Regulamin konkursu jest 
wywieszony w gablocie naszych warsztatów, a nagrody będą przyznawane 
na zakończenie roku szkolnego. Mamy nadzieję, że polepszające się zao
patrzenie rynku pozwoli nam lepiej wyposażyć działy produkcyjne i uroz
maicić asortyment produkcji ku zadowoleniu uczniów, nauczycieli i kierow
nictwa warsztatów szkolnych. A nasze plany? Chcemy uruchomić produk
cję miernika UM 112 przy współpracy z Zakładami Wytwórczymi Przyrządów 
Pomiarowych i Systemów Minikomputerowych oraz produkcję własną ge
neratora obrazów kontrolnych do strojenia odbiornika TV. Czy nam się to 
powiedzie, powiemy o tym za rok w następnym wydaniu „Życia Zespołu”. 
Zakładami współpracującymi z nami były:

- Fabryka Mierników i Komputerów ERA
- Zakłady Materiałów Magnetycznych POLFER
- Zakłady Wytwórcze Lamp Elektronowych im. Róży Luksemburg
- ZBML
- Elpo
- Meratronik
- Rawar
- Unipan
- Zopan
- Warel
- Centrum Naukowo-Produkcyjne Materiałów Półprzewodnikowych
- Zakłady Lamp Oscyloskopowych Iwiczna k/Piaseczna
- Fabryka Pomocy Naukowych
- Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka
W wyniku wieloletniej współpracy i licznych negocjacji kierownika War

sztatów Szkolnych mgr Ryszarda Wójcickiego z dyrekcjami zaprzyjaźnio
nych zakładów produkcyjnych i w głównej mierze dzięki jego działaniom 
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w dniu 28 grudnia 1984 roku została podpisana umowa pomiędzy Fabryką 
Mierników i Komputerów ERA, a Warsztatami Szkolnymi, która wyglądała 
następująco:

UMOWA

w iprowi* powołini* Ełupsytnentaliwgo Wyda* Iu Stfcolouowo-Produkcyjtwgo Fębryki Mhmiknw i Kompu- 
terów "ERA" ni terenie W*na*tóv Szkolny* Znpohi Szkól Eleklroniony* im. PPR w Wanuwie. 
W dniu 24 frudnii 1984 r. Fabryk* Mierników i Komputerów "ERA" zwana dalej "F*brykę" repezentowa- 
na przez:
Wojdę** Mlkulafcięgo - Dyrektora Nioclncgo
Zdżulro* Sobicakfego - Głównego Kalęgowcgo
Tadeuaza Rafii ko - Dyrektora d/i informatyki
oraz Zeapól Szkól Elektroolony* Im. PPR, zwany dalej "Szkol," reprezentowany przez: 
SUnlaława Gratkowlru - Dyrektora Zrnpolu
Ryizarda Wójdddęgo - Kierownika WanzUtów
Wieilaw, Trejdf - Głównęgo K*lęgow*go
Uwieraj, umowę tretd nmtępu),«*j:

Z dniom 1 atyonb 1985 r. aa terenie Waraztalów Szkolnych Szkoły powołany natarć Ebparynwntakry Wy- 
ddał Szkoleniowo-Produkcyjny Fabryki, którego prodnktj» będę Hanowi ć podznepoty i zaopoły etoktronk 
ona. a takia wyroby flnahte, przy czym aaoatymant tej produkcji będdt uzpdahay pm Fataykg ■ Kldro- 
wnicłwem Szkoły, tak aby odpowiadał on obowigz^gcym prapaamm praktycznej uroki r aa tuła I *4,ć 
praktycznych.

Produkcja dla Fabryki w ramadi Ekiparytwintilnegn Wydziału Szkoleniowo - Produkcyjnego zkdadtaowana na 
terenie Warzzlatów Szkokcych Szkoły będdc wykonywana głównie w opardu o pracę uczniów pod kierunkiem 
ruuczyaeU zawodu, a takie przez pracowników Fabryki - w odnieaienu do prac azcz^ifab akoagtilkowa- 
nydt lub nlebezpieanydi, przy którydi utrudnianie uczniów byłoby niecelowe lub ubroctoue.

Zatrudnieni aa terenie Wermutów Szkobydt Szkoły zarówno nauczydeia zawodu Jak i pracedrnicy Fabryki 
podlegaj, liuibcwo Kierownikowi Wanztalów Szkolny*, który pełni JędaooaMu tek^g KiarowMka 
EkiperymeoUlnego Wydział* Szknieniowo-ProdakcyjMgo.
Wyjdak Hanowi ргжояггЛ kontroli Jakodd lagoi Wydziału pod legaj gry bnpoMido Dyrektorowi Fabryki. 
Kierownik Wanztalów podlega bezpokednto Dyrektorowi Szkoły, a w kwaatiadi zwigzMyzt i Walnoódg 
Ekaperymentalnago Wydziału Sdcnianiowo-ProdukcyjtMgo Dyrektorowi Fabryki. >ko dngtaroo (ncochwcy

Wanztaly Szkolne funkcjomij, na doiyduzaanrydt zaaadach pozoruj,c w idałaj więzi z Etaparymantahqrm 
Wydziałem Szkolenkwo-Produkcyjnym, dla którego w opardu o podadang baz, lokaiowg i arw
pełnione urzgdzaniand Fabryki, a przude wazyatklm w opardu o *11, roboo, uczniów pod kierunkiem nauczy 
dęli zawodu realizowana będzie produkcja dla Fabryki. Wyroby Wanztatów Szkolnych będ, ifnędiwan* pod 
ich dotydioamw, firma, natomiaot wyroby Ekapnymentabago Wydziału Szkolenkrwo-Prodnkcyjocgo pod 
firm. Fabryki. Rozliczanie produkcji Wanztatów Szkolny* I Eksperymentalny Wydziału Szkoleniowo-Pro
dukcyjnego odbywid dę będzie oddziainie.

Zwięlozone koni у opiel a energię, gaz, wodę ttp. zwięzane z działainaddg ElaperymeaUln^o Wydziału 
Szkolenłowo-Produkcyjnego pokrywane będ, pauz Fabrykę w wynkoid tego zwiękazania w atoaunkn do 
tych koiztów ponieaionydt w toku ubiegłym

Tekst umowy

W dalszej części umowa mówiła o prawach i obowiązkach obydwu stron, 
o zasadach współpracy i oceny przedsięwzięcia, organizacji Eksperymen
talnego Wydziału Szkoleniowo-Produkcyjnego, stanowiskach kierowni
czych, roboczych, oddziałach produkcyjnych, kontroli jakości, inwestycjach 
na terenie EWSP (Warsztatów Szkolnych), z których korzystamy do dzi
siaj, a na końcu o zasadach wynagradzania, stworzeniu systemu motywa
cyjnego dla uczniów, o premiowaniu pracy uczniowskiej, a na zakończe
nie o kategorii osobistego zaszeregowania dla absolwentów szkoły podej
mujących pracę w ERZE. W ramach porozumienia Warsztaty Szkolne 
produkowały takie wyroby jak „Multiplekser”, który w 100% przeznaczony 
był na eksport, a był to moduł systemu SM zwielokrotniający dostęp do 
systemu urządzenia sterowania obrabiarkami, udział w produkcji kompu-
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Bony pieniężne, sprzęt .sportowy, książki
Podział zysku warsztatów szkolnych

Zyik 32 warsztatów szkol
nych stołecznego województwa 
wyniósł w ubiegłym roku 62 
miliony zł. Większość z tego 
(75 proc.) przeznaczono na od
tworzenie órodkĄw obrotowych 
I trwałych, a więc maszyn i na
rzędzi zużytych podczas pracy 
oraz na pomoc warsztatom sła
biej prosperującym. Reszta po- 
zostajo w szkołach. Z pienię
dzy tych wpłacane są nagrody 
nauczycielom zawodu, pracow
nikom warsztatów i uczniom.

Jak to wygląda w praktyce? 
Ile pieniędzy doetają nauczy
ciele, a Ile uczniowie? Jak ten 
fundusz jest wykorzystywany?

Warsztaty Zespołu Szkół Elek
tronicznych przy ul. Gen Za
jączka otrzymały w ubiegłym 
roku 427 770 zł. 60 proc, kwoty 
przeznaczono na nagrody dla 
nauczycieli. — Trzy osoby z 
każdej klasy, a więc uczniowie, 
którzy wygrali współzawod
nictwo — mówi kierownik

warsztatów Ryszard Wójcicki —■ 
otrzymały nagrody książkowe i 
sprzęt sportowy. Po 10 ty«. zł 
dostały trzy najlepsze klasy w 
formie dopłaty do wycieczek 
szkolnych, które jednak mus la
ły być zorganizowane w roku, 
w którym nagroda została Im 
przywiana. Prowadzimy też ak
cję mleczną, obejmującą wszy
stkich uczniów. Mleko jest bez
płatne.

Kierownik warsztatów Zespo
łu Szkól Mechanicznych przy ul. 
Okopowej Andrzej Stępień po
informował, iż otrzymali w u- 
biegtym .roku około 100 tys. zł. 
150 uczniów dostało nagrody 
pieniężne. # Były to bony, naj
niższy wartości 500 zł, najwyż
szy — 3 tys. Za wypracowane 
pieniądze kupuje się też mleko, 
które * uczniowie mogą pić w 
dowolnej ilości. Część zysku 
przeznaczono na zapomogi, któ
re udzielane są w porozumieniu 
z wychowawcami klas. Warsz
taty częściowo finansują rów
nież wycieczki szkolne i obozy 
letnie.

Warsztaty Zespołu Szkól Sa
mochodowych nr 2 otrzymały. 
512 tys. Tutaj również prowa
dzona jest akcja mleczna I tak
że warsztaty finansują wyciecz
ki szkolne. Trzech najlepszych 
uczniów otrzymało bony pie
niężne w wysokości od 1 do 2 
tys. zł. Ob)

Prasa znów o warsztatach

terów Mazowia i różne podze
społy, takie jak zasilacze, zasi
lacze programowane, montaż 
pakietów z lutowaniem na fali, 
uruchamianie urządzeń, pa
kietów, naprawy, itp. Dzięki 
temu porozumieniu nauczy
ciele z uczniami wyjeżdżali za 
granicę na serwisowanie i in
stalacje produkowanych urzą
dzeń. 29 grudnia 1987 roku w 
piśmie „Rzeczpospolita” uka
zał się artykuł pod tytułem 
„Czy szkoła może zarabiać? 
Udany mariaż szkoły z fa
bryką”

Przygoda z fabryką zakoń
czyła się w 1991 roku jako na
stępstwo przemian gospodar
czych w naszym państwie.
Wytworzyła się trudna sytuacja 

dla wszystkich zakładów elektronicznych stolicy. Żaden z zakładów pro
dukcyjnych nie jest zainteresowany kształceniem młodzieży, gdy na ryn
ku pracy jest tylu bezrobotnych. Obecnie gospodarka polska wychodzi 
„na prostą”. Warsztaty Szkolne na pewno też. Zwłaszcza że pracuje nad 
tym w tej nowej sytuacji nasz Kierownik Warsztatów.

(Opracował: mgr Waldemar Zakrzewski)



VI. MIKROSYSTEM DYDAKTYCZNO- 
-WYCHOWAWCZY

Mikrosystem dydaktyczno-wychowawczy to system pracy danej szkoły, 
stworzony i realizowany w konkretnych warunkach. Za elementy mikrosy- 
stemu ZSE można uznać: proces rekrutacji i adaptacji szkolnej nowych 
uczniów, innowacje organizacyjne i dydaktyczno-wychowawcze, współ
zawodnictwo w nauce, konkursy mobilizujące uczniów i nauczycieli do 
aktywniejszej i niekonwencjonalnej realizacji zadań, wychowanie przez 
kontakt z kulturą i samodzielną twórczość wychowanków, pracę organiza
cji młodzieżowych i kół zainteresowań, współpracę Warsztatów Szkolnych 
z zakładami przemysłowymi, współdziałanie szkoły z rodzicami, otwarcie 
na świat poprzez kontakty ze szkołami za granicą, wreszcie tworzenie tra
dycji szkoły.

1. KANDYDACI I PIERWSZOKLASIŚCI

a) Rekrutacja
Elektronika to dziedzina ciesząca się dużym zainteresowaniem wśród mło
dzieży obcującej na co dzień z różnorodnym sprzętem użytkowym: radio
odbiornikiem, telewizorem, magnetowidem, gramofonem i oczywiście kom
puterem z jego oprogramowaniem. Poznać budowę i zasady działania 
posiadanych w domu wyrobów przemysłu elektronicznego, a także umieć 
je naprawić, zmontować lub zbudować to pragnienie, a nawet swoista 
ambicja wielu młodych ludzi. Stąd co roku wielu kandydatów trafia do na
szych szkół w Zespole Szkół Elektronicznych. Większość z nich wybiera 
ten typ szkoły dlatego, że naprawdę interesuje się elektroniką i wiąże z 
nią swoją przyszłość. W roku szkolnym 1983/84 spośród 170 uczniów klas 
pierwszych technikum 5-letniego 159, czyli 93%, wyznało podczas badań 
prowadzonych przez mgr Władysława Grzegorczyka1, iż wybrało naszą 
szkołę średnią, chcąc zostać w przyszłości elektronikami. Jeden z uczniów 
tak motywował swój wybór: „Moje hobby to elektronika. Od czwartej klasy 
szkoły podstawowej jestem całkowicie pochłonięty tą dziedziną nauki, stąd 
też mój wybór padł na szkołę, w której mógłbym pogłębić swoją wiedzę”.

1 Badania miały na celu określenie czynników kształtujących proces adaptacji szkolnej uczniów 
klasy pierwszej technikum 5-letniego. Badaniem objęto 170 uczniów z 5 klas, ich wycho
wawców oraz nauczycieli.

164



Kandydaci i pierwszoklasiści

Inny chłopiec uzasadnił swoją decyzję podobnie: „Wybrałem tę szkołę, 
bo zawód, który można w niej zdobyć, interesuje mnie już od dłuższego 
czasu”. Większość kandydatów do ZSE (66% badanych w 1984 r.) intere
sowała się szkołą przed podjęciem decyzji o pójściu do niej. Wiedzieli oni, 
że jest dobrze zorganizowana i wyposażona, znana z dużych wymagań 
nauczycieli i wysokiego poziomu nauki. Te informacje uzyskiwali od ab
solwentów lub uczniów starszych klas technikum. Zdarza się, że kandy
daci do naszych szkół nie mają wyraźnie skrystalizowanych zaintereso
wań elektroniką (7% badanych w 1984 r.), a decyzję za nich podejmują 
rodzice, co wyznał jeden z uczniów: „Tata wpłynął na moją decyzję o wy
borze szkoły, ponieważ ma ustaloną renomę”. Wybierający naukę w Ze
spole Szkół Elektronicznych absolwenci szkół podstawowych to na ogół 
bardzo dobrzy i dobrzy uczniowie, zdolni sprostać i wymogom egzamina
cyjnym, i zadaniom wynikającym z realizacji programu nauczania.

Wśród szkół młodzieżowych największym zainteresowaniem kandyda
tów cieszy się technikum 5-letnie, do którego dostaje się mniej więcej co 
drugi. Pozostali decydują się często na naukę w Liceum Zawodowym lub 
Zasadniczej Szkole Zawodowej. Tym zawiedzionym w ubieganiu się o 
miejsce w technikum szkoła stwarza pewne możliwości zrealizowania życio
wych planów, przenosząc w ciągu pierwszej klasy z LZ i ZSZ do TEM 
uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce. Zdarzają się i sytua
cje odwrotne - uczeń przyjęty do technikum może być w ciągu roku szkol
nego przesunięty decyzją Rady Pedagogicznej do LZ lub ZSZ, jeśli jego 
oceny są niezadowalające. Wiedzą o tym uczniowie od pierwszego dnia 
pobytu w szkole.

b) Proces adaptacji uczniów klas I
Dyrekcja i nauczyciele ZSE, rozumiejąc niełatwą sytuację nowo przyję
tych uczniów, podejmują określone działania pedagogiczne, by proces 
adaptacji przebiegał korzystnie i nie trwał zbyt długo. Ze wspomnianych 
wcześniej badań przeprowadzonych w 1984 r. wynika, że 61% uczniów 
klas I silnie przeżywało zmianę szkoły i czuło się - cytujemy ich określenia 
- „obco”, „nieswojo”, „okropnie”, „bardzo źle” itp. Potwierdzają to nau
czyciele uczący w klasie I.

Kto najbardziej pomaga uczniom klas I w przezwyciężaniu napotyka
nych w nowej szkole trudności? Według ich zwierzeń najwięcej zawdzię
czają rodzicom, swoim kolegom oraz wychowawcom klas. Wychowawcy 
klas zapoznają uczniów ze szkołą, aby nie błądzili w niej i orientowali się 
w rozmieszczeniu sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń szkolnych. Na 
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pierwszych lekcjach do dyspozycji wychowawcy rozmawia się z uczniami 
o tym, jak się skutecznie uczyć, czym jest koleżeństwo i przyjaźń, czym 
różni się nauka w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Decyzją Rady 
Pedagogicznej został wprowadzony w klasach pierwszych 2-3-tygodnio- 
wy okres ochronny. Nauczyciele nie stawiają wtedy ocen negatywnych, 
by nie stresować uczniów, wyjaśniają specyfikę swoich przedmiotów i wska
zują źródła zdobywania wiedzy w pracy pozaszkolnej.

Skracaniu okresu adaptacji i zmniejszaniu stresów przeżywanych przez 
nowych uczniów służą organizowane przez szkołę od 1991 r. wyjazdy in
tegracyjne klas I do szkolnego ośrodka rekreacyjnego w Dębem. Inicja
torką tej formy przezwyciężania barier w nowym środowisku była ówcze
sna wicedyrektor mgr Wanda Sternicka. Kontynuują te wyjazdy w kolej
nych latach szkolnych wicedyrektorki: mgr Elżbieta Jastrzębska i mgr inż. 
Zofia Salamonik. Każda klasa I na początku roku szkolnego spędza w Dę
bem 2 dni razem z wychowawcą i pedagogiem szkolnym. Odwiedzają 
uczniów i pozostają z nimi jakiś czas wicedyrektorzy, a czasem także ro
dzice. Grupy zabierają ze sobą prowiant na czas pobytu w ośrodku i przy
gotowują posiłki we własnym zakresie. Mgr Halina Musielak pełniąca funk
cję pedagoga szkolnego towarzyszy każdej klasie, bacznie obserwuje 
uczniów, podsuwa dyskretnie projekty zajęć grupowych (spacery, rozmo
wy, gry, zabawy, ognisko itp.), lecz niczego nie narzuca, zaprasza na dys
kusje na różne tematy.

Cel wyjazdów Pani Halina wyjaśnia tak:
„Z wyjazdami wiązaliśmy nadzieję na zapoczątkowanie prawidłowego 

układu stosunków między nauczycielami i uczniami. Okazaliśmy uczniom, 
że zależy nam na nich, że czujemy się za nich odpowiedzialni, a jedno
cześnie szanujemy ich prawo do samodzielności. Nie ustalaliśmy sztyw
nego programu, chcieliśmy, aby młodzież współdecydowała, co będzie
my robili i kiedy, wybierając spośród wielu możliwości. Młodzież została 
poinformowana, że głównym celem wyjazdów jest poznanie siebie nawza
jem i uczenie się bycia razem w taki sposób, żeby się wszyscy (co do 
jednego) dobrze czuli. W sytuacjach trudnych nie narzucaliśmy własnego 
rozwiązania. Poprzez dzielenie się swoimi uczuciami stawaliśmy się sobie 
bliżsi i rozwiązanie znajdowaliśmy wspólnie. Wszystkie trudne sytuacje pod
czas wyjazdów traktowaliśmy jako lekcję bycia razem.

Wyjazdy klas I spełniły kilka celów. Przede wszystkim skróciły okres 
adaptacji w dużej szkole i ułatwiły młodzieży i nam „wyjście” z sytuacji 
anonimowości, w której trudno dostrzec zarówno pozytywne, jak i nega
tywne działanie uczniów”.
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Tak patrzy na tę formę integracji klas pedagog szkolny, tak też traktują 
ją wychowawcy i nauczyciele. A sami uczniowie? Są bardzo zadowoleni 
ze swoistej wyprawy w plener, ze wspólnych zabaw, w czasie których po
znają się i nawiązują pierwsze nici przyjaźni tak bardzo pomocnej w róż
nych sytuacjach szkolnych.

c) Ślubowanie
Po upływie około 4-5 tygodni nauki w nowej szkole pierwszoklasiści zo- 
stają oficjalnie pasowani na uczniów. Następuje to podczas uroczystości 
ślubowania, które składają w obecności dyrekcji, nauczycieli, a także przy
byłych na to święto rodziców. Tekst ślubowania brzmi:

- My uczniowie klas pierwszych ZSE w Warszawie w obecności naszych 
rodziców, nauczycieli i kolegów ślubujemy na sztandar szkoły:

- Uczyć się pilnie i systematycznie
- Spełniać wymagania i zarządzenia szkoły oraz władz oświatowych
- Okazywać należyty szacunek nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły
- Przestrzegać zasad koleżeńskiego współżycia
- Dbać o należyty stan pomieszczeń i sprzętu szkolnego
- Swym postępowaniem godnie reprezentować szkołę, Warszawę i Pol

skę, dbać o jej honor i dobre imię
- Rzetelną i wytrwałą nauką zdobywać jak najlepsze przygotowanie do 

przyszłej pracy dla dobra Ojczyzny.
Dyrektor szkoły podczas tego spotkania zapoznaje uczniów z historią 

i dniem dzisiejszym ZSE, a pomagają mu w tym uczniowie klas starszych 
pracujący w samorządzie szkolnym, należący do różnych organizacji lub 
kół zainteresowań.

Po uroczystości ślubowania klasy z wychowawcami organizują jakąś 
wspólną imprezę (pójście na wycieczkę po Warszawie, do kina, muzeum 
itp.), dzięki czemu ten dzień ma charakter odświętny.

2. INNOWACJE ORGANIZACYJNE I DYDAKTYCZNE

a) Technikum 4-letnie
Ogromne zapotrzebowanie na ludzi zdolnych i dobrze wykształconych, 
jakie w każdym czasie występuje w społeczeństwie, nie pozwala na mar
nowanie jednostek mających większe możliwości intelektualne niż inni. 
Dawały temu wyraz w latach 1973-1974 Ministerstwo Oświaty i Wychowa
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nia oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie podczas organi
zowanych konferencji na temat pracy z młodzieżą uzdolnioną. To skłoniło 
dyrekcję ZSE do rozpoczęcia eksperymentu polegającego na skróceniu 
czasu nauki w technikum z 5 do 4 lat. W roku szkolnym 1974/75 wybór 
padł na klasę Ic złożoną z 31 uczniów, których wyniki w nauce na I se
mestr były znacznie lepsze niż w klasach równoległych, np. średnia ocen 
wynosiła 3,5, gdy w pozostałych klasach pierwszych 3,1; 3,2. Oznaczało 
to, że uczniowie klasy 1c mogą szybciej i lepiej przyswajać sobie wiedzę 
niż ich rówieśnicy. W ten eksperyment bardzo zaangażowała się wycho
wawczyni klasy Ic mgr Barbara Zygmunt.

Wiosną 1975 roku dyrekcja szkoły wystąpiła do Ministerstwa Oświaty 
i Wychowania z wnioskiem o zatwierdzenie planu nauczania dla 4-letnie- 
go Technikum Elektroniczno-Mechanicznego. Decyzję aprobującą ten pro
jekt otrzymaliśmy w lipcu tego roku.

Innowacja, o której mowa, była prowadzona w ZSE w następnych la
tach. Technikum 4-letnie ukończyło 6 roczników, ostatni w roku szkolnym 
1982/83. Wprowadzenie w szkołach 5-dniowego tygodnia nauki uniemoż
liwiło kontynuację tej zintensyfikowanej i przyspieszonej formy nauki.

Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że eksperyment przyniósł wymierne 
korzyści, wśród których na pierwszy plan wysuwają się: zmniejszenie ko
sztów kształcenia i wcześniejsze usamodzielnienie się młodzieży.

b) Intensyfikacja nauki języka angielskiego i wychowania 
fizycznego

W 1979 r. w jednej z klas pierwszych za zgodą władz oświatowych został 
zwiększony tygodniowy wymiar godzin języka angielskiego (z dwóch do 
pięciu). Celem tej innowacji było umożliwienie zainteresowanym uczniom 
bardzo dobrego opanowania tego przedmiotu z uwzględnieniem słownic
twa technicznego z zakresu elektroniki. Ponieważ przedsięwzięcie szkoły 
było nowością w szkolnictwie zawodowym, nie było programu nauczania 
języka angielskiego w takim wymiarze czasu. Opracowali go nauczyciele 
Zespołu, m.in. mgr Krystyna Jaroszewska, mgr Małgorzata Sułecka i mgr 
Joanna Glanc. Program został zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i 
Wychowania. W trzecim roku intensywnej nauki języka angielskiego wpro
wadzona została kolejna innowacja - nauka niektórych przedmiotów za
wodowych po angielsku. Na szczęście dla ambitnych zamierzeń szkoły i 
oczekiwań uczniów znaleźli się inżynierowie-elektronicy i elektrycy znają
cy język angielski. Byli nimi: mgr inż. Michalina Neyman, mgr inż. January 
Czerwiakowski, mgr inż. Andrzej Gawin. W 1984 r. pierwsi abiturienci z 
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klasy „angielskiej” zdawali maturę. W części ustnej wielu z nich zdawało z 
własnego wyboru język angielski i dowiodło, że pierwszy etap ekspery
mentu w zakresie rozszerzania programu z tego przedmiotu zakończył 
się sukcesem. W kolejnych latach innowacja stała się praktyką w organi
zacji procesu dydaktycznego. Ci uczniowie, którzy podjęli trud intensyw
nej nauki języka angielskiego w naszej szkole, opuszczali ją w przekona
niu, że wygrali wielki los na loterii. Ostatnia klasa, która miała możliwość 
ten los wygrać, rozstała się ze szkołą w czerwcu 1995 r.

W 1979r. został również podjęty inny, równoległy do nauki języka angiel
skiego eksperyment, polegający na zwiększonej ilości godzin zajęć wycho
wania fizycznego w jednej z klas pierwszych (do 5 godzin tygodniowo). Po 
roku dobre wyniki zadecydowały o kontynuacji zintensyfikowanych zajęć 
WF w tej i następnej klasie. Z czasem uczniowie z tych klas przysparzali 
szkole sukcesów w zawodach międzyszkolnych, a sami mieli satysfakcję z 
osiąganych wyników. Po paru latach były trudności ze skompletowaniem 
grupy chętnej do uczęszczania do klasy z rozszerzonym programem wy
chowania fizycznego, wskutek czego ta innowacja przeszła do historii szkoły.

c) Pracownie w ZSZ
W roku szkolnym 1984/85 decyzją zespołu kierowniczego została wprowa
dzona do planu nauczania Zasadniczej Szkoły Zawodowej pracownia w kla
sie III. Godziny przeznaczone na zajęcia wygospodarowano z limitu czasu 
praktycznej nauki zawodu, gdyż oficjalny program nie uwzględnił ćwiczeń 
laboratoryjnych. Ich brak wyraźnie dawał o sobie znać w nauce różnych 
przedmiotów zawodowych, a zwłaszcza podczas końcowego egzaminu z 
nauki zawodu. Innowacja okazała się bardzo pożyteczna dla podniesienia 
wyników nauczania i lepszego przygotowania absolwentów do pracy.

W roku szkolnym 1991/92, gdy zostały wprowadzone nowe plany nau
czania (tzw. „wdrożeniowe”), pracownia w ZSZ stała się formalnie 
przedmiotem nauczania. Jej wcześniejsze istnienie niejako eksperymen
talne lub pilotażowe było wewnętrznym ustaleniem podyktowanym troską 
o poziom edukacji zawodowej młodzieży.

3. FORMY AKTYWIZACJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

a) Współzawodnictwo w nauce
Jedną z form aktywizacji uczniów i nauczycieli w celu osiągnięcia coraz lep
szych wyników nauczania i wychowania było współzawodnictwo indywidu
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alne i międzyklasowe, prowadzone przez wiele lat w szkołach młodzieżo
wych, a ostatnio zaniechane. Miało charakter obligatoryjny, obejmowało 
wszystkie klasy jako zespoły i w ich ramach każdego ucznia w Technikum 
Elektroniczno-Mechanicznym (5-letnim i 3-letnim), Liceum Zawodowym i 
Zasadniczej Szkole Zawodowej. Funkcjonowało zgodnie z regulaminem 
opracowanym przez nauczycieli i uczniów - przedstawicieli samorządu szkol
nego. Regulamin ulegał w ciągu lat pewnym zmianom, gdy życie podsu
wało nowsze, bardziej skuteczne i obiektywne kryteria oceniania, którym 
podlegały wyniki w nauce (oceny), zachowanie, frekwencja, aktywność spo
łeczna, kulturalna i naukowa. Po zakończeniu semestru i roku szkolnego 
według ustalonych w regulaminie zasad przeliczano na punkty osiągnięcia 
poszczególnych uczniów i klas. Było to pracochłonne, a zajmowali się tym 
wychowawcy klas z samorządami klasowymi. Trud jednak opłacał się, gdyż 
rywalizacja wyzwalała większą chęć do nauki, rozbudzała ambicje, zwłaszcza 
że na zwycięzców czekały nagrody fundowane przez Komitet Rodzicielski.

Premiowano także klasy za sukcesy sportowe, organizowanie imprez 
szkolnych. Regulamin współzawodnictwa stosowany w ZSE budził zain
teresowanie innych szkół. Samorząd szkolny przedstawiał go na spotka
niu samorządów szkól zawodowych w 1988 r. W warsztatach szkolnych, 
gdzie odbywa się praktyczna nauka zawodu, również istniało współzawo
dnictwo według odrębnego regulaminu. Wyłaniało ono w każdym roku 
szkolnym najlepszego ucznia w zawodzie.

b) Konkursy i olimpiady przedmiotowe
Ich celem było i jest także aktywizowanie uczniów i nauczycieli do większe
go wysiłku intelektualnego, rozbudzanie zainteresowań naukowych, zaspo
kajanie aspiracji intelektualnych, poszukiwanie talentów, urozmaicanie form 
pracy dydaktycznej, a w rezultacie podnoszenie wyników nauczania. Ten 
rodzaj mobilizacji uczniów do pracy nad sobą z jednej strony i swoistej przy
gody w potyczkach konkursowych z drugiej był obecny w szkole od po
czątku jej istnienia i z upływem czasu rozszerzał się. Zwiększała się ilość i 
jakość proponowanych młodzieży rodzajów konkursów i olimpiad oraz przy
bywało chętnych do uczestnictwa w nich. Funkcjonujące w ZSE zawody 
naukowe miały dwojaki zasięg: szkolny i pozaszkolny, tzn. jedne były prze
prowadzane wyłącznie wśród uczniów Zespołu, inne zaś wyłaniały najlep
szych uczestników do udziału w zawodach II stopnia (wojewódzkich) i III 
stopnia (ogólnopolskich). Ze względu na rodzaj wiedzy czy umiejętności 
omawiane konkursy można zróżnicować na przedmiotowe (związane z 
przedmiotami nauki szkolnej) oraz inne - oświatowe, wychowawcze, arty
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styczne, sprawnościowe itp. Ogromna ilość konkursów proponowanych mło
dzieży przez szkołę i innych organizatorów owocowała dodatkowym wysił
kiem umysłowym wielu uczniów i niejednemu z nich przyniosła dużo satys
fakcji, a niektórym także wymierne korzyści (indeksy, nagrody rzeczowe itp.).

Z konkursów przedmiotowych najdłuższą tradycję mają zawody mate
matyczne i fizyczne. Prowadzone były zawsze w ZSE. Nie kończyły się 
wewnątrz szkoły, lecz wyłaniały najlepszych uczestników do zawodów II 
stopnia. Konkursy matematyczne organizowała mgr Jadwiga Stręk, wie
loletnia przewodnicząca komisji przedmiotowej matematyki, entuzjastka 
tej formy aktywizowania uczniów. Uczestniczyli oczywiście jej koledzy ma
tematycy przeprowadzający eliminacje szkolne w swoich klasach. Obe
cnie za konkurs matematyczny odpowiada mgr Halina Buczyńska. W za
wodach matematycznych nasi uczniowie co roku odnosili liczne sukcesy.

Konkursy fizyczne rozpoczynane w szkole miały ciąg dalszy w elimina
cjach wojewódzkich i centralnych. Najlepsi fizycy brali udział w Między
szkolnym Turnieju Fizycznym, Konkursie Fizycznym i oczywiście w Olim
piadzie Fizycznej. Ogromne zasługi w upowszechnianiu idei konkursów 
fizycznych w ZSE ma mgr Barbara Zygmunt, choć nie można pominąć 
zasług wszystkich nauczycieli fizyki. Wewnątrzszkolny charakter ma kon
kurs wiedzy z podstaw elektrotechniki, choć owocuje on zwiększonym 
zainteresowaniem uczniów innymi zawodami technicznymi - Olimpiadą 
Wiedzy Technicznej, Turniejem Młodych Mistrzów Techniki, Olimpiadą Wie
dzy o Wynalazczości itp. W jego organizowaniu w szkole mają swój udział 
liczni nauczyciele, a między innymi mgr inż. Józefa Twardoń, mgr Barba
ra Mierzecka. Obecnie zajmują się nim mgr inż. Ewa Olsztyńska, mgr Bar
bara Mierzecka i mgr inż. Zbigniew Szpakowski.

Szkolny konkurs języka angielskiego, w którego pojawieniu się w szko
le w latach 80. ma swoje zasługi mgr Krystyna Jaroszewska, cieszy się 
dużym zainteresowaniem młodzieży doceniającej znajomość języków 
obcych, a zwłaszcza angielskiego, w obecnej rzeczywistości. Za organi
zację tego konkursu odpowiada obecnie mgr Barbara Wiernicka.

W roku szkolnym 1993/94 młodzież otrzymała nową propozycję: kon
kurs literacki. Z uwagi na różny stopień wtajemniczenia uczniów w spra
wy literatury, uwarunkowany klasą i programem, należało zastosować taką 
formułę, by dać szansę jak największej ilości uczniów. Komisja przedmio
towa pod przewodnictwem mgra Władysława Grzegorczyka ustaliła dwie 
równoległe formy konkursu: quiz obejmujący wiadomości z literatury ro
mantyzmu oraz prace pisemne na dowolny temat i w dowolnej formie wy
powiedzi (opowiadanie, wiersz, esej itp.)
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Finał konkursu literackiego poświęconego 
znajomości „ Trylogii” H. Sienkiewicza

Zakończenie konkursu po
łączone z rozdaniem nagród 
odbyło się uroczyście w klubie 
szkolnym i zostało wzbogaco
ne o tzw. część artystyczną, na 
którą złożyły się recytacje po
ezji oraz piosenki przy akom
paniamencie gitar. Niektóre 
nagrodzone prace, jak opo
wiadanie Michała Ciborow
skiego i recenzja książki Bar
bary Rosiek pt. „Pamiętnik na
stolatki” opracowana przez 

Macieja Gilewskiego, zostały wydrukowane w gazetce szkolnej „Życie Ze
społu”.

W tym samym roku szkolnym 1993/94 odbył się Konkurs Twórczości 
Uczniowskiej o tematyce szkolnej rozstrzygnięty przed dniem 1 marca, 
który jest tradycyjnie świętem szkoły, a nagrodzone teksty wierszy i piose
nek recytowane i śpiewane przez autorów złożyły się na miłą kameralną 
uroczystość szkolną. W rok później były drukowane w „Życiu Zespołu”. 
Oto fragmenty wyróżnionych tekstów.

„Cudowny świat generała Zajączka"
(napisali: Tomasz Nowacki i Paweł Kisiel - klasa Vg)

Szkoła to wielka i osobliwa, 
Sekrety prądu poznamy tu. 
Cuda techniki mamy pod sobą 
I dobrych belfrów długi rząd. 
Szkoła to elit, szkoła jedyna, 
A druga taka nie wiem gdzie. 
Chłopcy przystojni do nas przychodzą 
I cieszą się, że uczą się.

„Życie ucznia" 
(napisał Michał Zawadzki)

Z dala widzę mury szkoły, 
W świetle słońca mienią się.
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Do Zajączka mkną matoły, 
Może coś nauczą się. 
Refren: Życie! Życie! Ucznia życie! 

To wspaniały okres jest! 
Panny, wino i pianino, 
Potem może książka też!

Teksty dalekie od artyzmu, lecz dowcipne, z dystansem i humorem trak
tujące szkołę, uczniów i nauczycieli.

Drugi konkurs literacki w roku szkolnym 1994/95 obejmował quiz z „Try
logii” Henryka Sienkiewicza, w którym zwycięzcą został Zbigniew Krawczak 
z klasy IVf, oraz własną twórczość literacką w postaci wierszy i prozy.

Wśród szkolnych konkursów o charakterze wychowawczym warto wspo
mnieć o zorganizowanym w roku szkolnym 1992/93 konkursie o proble
mach AIDS. Jego plonem były wiersze i plakaty. Wyróżnione i nagrodzone 
prace zostały zaprezentowane podczas finałowej uroczystości w klubie szkol
nym. Pomysł konkursu i jego organizacja to dzieło mgr Haliny Musielak - 
pedagoga szkolnego we współpracy z żoliborską Stacją Sanitarno-Epide
miologiczną. Oto cząstka konkursowego plonu - dwa utwory poetyckie:

„Ulica polska ’93”
(napisał Tomasz Hodzyński - klasa lla)

„...A bliźniego swego
Jak siebie samego...”
Przechodzimy ciepło uśmiechając się szyderczo
Mocno ściskamy w dłoni monetę egoizmu
Myśląc schematem HIVowiec więc narkoman (Albo pedał)
Dławiąc się ze śmiechu
Patrzymy jak tolerancyjni katolicy rzucają cegły
W okna z szybami HIVowej nadziei
Domu miłości społecznej w Laskach
Młodej zaniedbanej - Jestem... Nie mam... „Dziękuję”.
Rzucamy srebrne brzęczące pogardą, wyzwiska
Wyglądające słowo z tekturki „Proszę!” 
jest dla nas sygnałem do przyspieszenia 
Marszu po pieniądz.

„I odpuść nam
jako i my odpuszczamy... "
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XXX
(napisał Krzysztof Bronowski z klasy Vc)

zagubieni
w szarym przytłoku
zabijani
okiem betonowego tłumu 
kulą się 
przywiązani do tabliczek 
LUDZIE chorzy 
na smutek 
wygrywający 
na drewnianych fujarkach 
melodię bólu...

\N roku szkolnym 1994/95 mgr Halina Musielak wespół z komisją Rady 
Pedagogicznej ds. wychowawczo-zdrowotnych zorganizowała konkurs 
wiedzy o szkodliwości palenia tytoniu i picia alkoholu.

W pracy szkoły ważną rolę odgrywają turnieje i olimpiady o zasięgu mię
dzyszkolnym - wojewódzkim i ogólnopolskim. Należą do nich: Olimpiada 
Wiedzy Ekonomicznej, która przyniosła dzięki pracy mgr Wandy Sternic- 
kiej liczne sukcesy, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym 
prowadzona od lat z powodzeniem przez mgra Józefa Wojcieskiego, Olim
piada Historyczna popularyzowana przez mgr Marię Rydzewską, a obe
cnie mgr Marię Sujetę, Olimpiada Wiedzy Technicznej i Turniej Młodych 
Mistrzów Techniki pozostające pod opieką dyrektor mgr inż. Jolanty Szklar
skiej i co roku przysparzające szkole sukcesów oraz Turniej Wiedzy o 
Wynalazczości, nad którym mają pieczę mgr inż. Henryk Kot i mgr inż. 
Ireneusz Marciniak, a wcześniej propagowany przez mgr Hannę Wójcicką.

Młodzież ZSE uczestniczy w wielu innych zawodach, turniejach i kon
kursach pozaszkolnych: sportowych, recytatorskich, strzeleckich, medycz
no-sanitarnych, muzycznych i we wszystkich odnosi zwycięstwa, o czym 
świadczy wykaz sukcesów zamieszczony w dalszej części.

c) Konkursy dla nauczycieli
W minionych latach dyrekcja ZSE organizowała również konkursy dla na
uczycieli. Nie miały one charakteru stałego jak wiele konkursów uczniow
skich. Ich celem była mobilizacja pedagogów do wykazania więcej inwencji 
w niektórych ważnych dziedzinach pracy szkoły. Trzykrotnie odbył się 
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konkurs na najlepiej urządzone pracownie i sale przedmiotowe. W zało
żeniu miał skłonić ich opiekunów do lepszego wyposażenia sal w pomo
ce naukowe, zadbania o ich estetyczny wygląd itp. Było to w latach 1975/ 
/76,1976/77 i 1987/88. Bez wątpienia konkursy spełniły swoją rolę. W roku 
1976 komisja konkursowa pod przewodnictwem wicedyrektora mgra inż. 
Władysława Szulca przyznała nagrody w trzech grupach sal: przedmio
tów ogólnokształcących, zawodowych i praktycznej nauki zawodu.

Spośród sal przedmiotowych ogólnokształcących I nagrodę przyznano mgr 
Janinie Kowalskiej za salę języka polskiego nr 104, II nagrodę - mgr Marii 
Velóssy za salę języka polskiego nr 101, a III nagrodę - mgr Władysławowi 
Grzegorczykowi za salę języka polskiego nr 113. Za najlepiej urządzone sale 
i pracownie przedmiotów zawodowych otrzymali nagrody: I - mgr inż. Halina 
Magdziak, II - mgr Kazimierz Zych, III - mgr inż. Michalina Wieczorek.

W grupie sal zajęć praktycznych w warsztatach uhonorowani zostali: 
I nagrodą - mgr Stanisław Zdobych, II - mgr Mieczysław Ochowicz i III - 
mgr Jan Stacewicz.

W roku 1977 w tym samym konkursie zostali wyróżnieni: mgr Włady
sław Grzegorczyk, mgr Janina Kowalska, mgr Michał Kostrzewski, mgr 
Barbara Hułas - opiekunowie sal przedmiotów ogólnokształcących; na
grodzono też mgr inż. Jolantę Szklarską, mgr Hannę Wójcicką i mgr inż. 
Halinę Szereszewską - za najlepiej urządzone pracownie specjalistyczne 
oraz mgr inż. Halinę Magdziak, mgra Kazimierza Zycha i mgra inż. Jana 
Skłodowskiego za sale przedmiotów zawodowych. Za najlepiej urządzo
ne sale zajęć praktycznych w warsztatach zostali nagrodzeni: mgr Mie
czysław Ochowicz, mgr Jan Stacewicz, mgr Waldemar Zakrzewski. Po
nadto wyróżniono sale mgr inż. Michaliny Wieczorek, mgr Marii Velóssy, 
mgr inż. Krystyny Kowalczyk i Jerzego Jankowskiego.

W trzecim konkursie w 1988 r. w grupie pracowni specjalistycznych 
I nagrodę otrzymała mgr inż. Krystyna Kowalczyk, II - mgr Grażyna Lip
ska, III - mgr inż. Halina Szereszewską. Wyróżniono także mgr inż. Zofię 
Salamonik oraz mgr inż. Ewę Kowalską.

Wśród nagrodzonych i wyróżnionych opiekunów sal przedmiotowych 
byli: mgr inż. Barbara Mierzecka, mgr Wanda Sternicka, mgr Jadwiga 
Gazeł, mgr Krystyna Jaroszewska, mgr Irena Maciągiewicz, mgr Małgo
rzata Sułecka, mgr Bożenna Chodyra, mgr Emila Madej, mgr Witold Mon
kiewicz, mgr Elżbieta Jastrzębska i mgr Urszula Hejduk.

W latach 1977/78 i 1978/79 z inicjatywy wicedyrektor mgr Alicji Micha
lik były ogłoszone konkursy na najlepsze wyniki w pracy wychowawczej. 
W pierwszym z tych konkursów pierwsze miejsce zajęła mgr Maria Velóssy,
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II - mgr Władysław Grzegorczyk i mgr inż. Janusz Jawecki, III - mgr Jani
na Kowalska.

W rok później (1979) do konkursu przystąpiło 5 nauczycieli: mgr Bar
bara Wierzchowska, mgr Maria Velóssy, mgr Maria Rydzewska, mgr Jan 
Warecki, mgr inż. Janusz Jawecki i wszystkich uhonorowano jednakowy
mi nagrodami.

4. IMPREZY I UROCZYSTOŚCI SZKOLNE

W kalendarzu szkolnym wiele miejsca zajmują różnorodne pod względem 
charakteru imprezy i uroczystości szkolne: rocznicowe, okolicznościowe, 
coroczne i niepowtarzalne, podniosłe i rozrywkowe, uczące i bawiące za
razem, kameralne i ogólnoszkolne. Te określenia nie wystarczają, by ob
jąć nimi ogromną ich ilość oraz rozmaitość. W minionych latach uroczy
stości rocznicowych było wiele, dziś czcimy między innymi odzyskanie 
niepodległości, uchwalenie Konstytucji 3 Maja, Dzień Edukacji Narodo
wej. Z tych okazji odbywają się okolicznościowe audycje (radiowe lub te
lewizyjne), poranki kameralne w klubie z udziałem przedstawicieli klas, a 
w programie są przygotowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli 
wiersze, piosenki, teksty źródłowe itp.

Stałymi uroczystościami szkolnymi są: ślubowanie klas pierwszych, stu
dniówka, święto szkoły obchodzone 1 marca, pożegnanie absolwentów. 
Również na stałe wszedł do szkolnych imprez Dzień Sportu organizowa
ny około 1 czerwca. Odbywają się wtedy liczne zawody, rozgrywki w obiek
cie sportowym i na boisku.

Dyskoteki w szkole nie są rzadkością. Ich organizatorami są samorzą
dy klasowe wespół z wychowawcami lub samorząd szkolny z opiekunem. 
Szkoła zakupiła sprzęt potrzebny do dyskotek, a rodzaj muzyki to wybór 
organizatorów i uczestników.

W minionych latach zabawy taneczne łączono z wieczorami andrzejko- 
wymi, programami słowno-muzycznymi przy świecach.

Oryginalna impreza odbyła się 25 kwietnia 1987 r. w klubie szkolnym. 
Był to tzw. Dzień Fizyka przygotowany z miłośnikami fizyki przez mgr Bar
barę Zygmunt. Uczestnicy zawodów naukowych w obecności kolegów 
stanowiących audytorium odpowiadali na pytania i wykonywali ciekawe 
ćwiczenia emocjonujące wszystkich zawodników i widzów. Spotkania z 
ciekawymi ludźmi są często organizowane w szkole. Mają zazwyczaj cha
rakter kameralny - odbywają się w klubie szkolnym, a uczestniczy w nich 
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około 120 uczniów. O niektórych wspominamy we wcześniejszym rozdziale 
na temat pracy klubu. Oprócz nich można przypomnieć dyskusje z Mar
kiem Kotańskim, poranki poetyckie z udziałem Alicji Patey-Grabowskiej - 
poetki, autorki zbiorów wierszy, antologii i książek dla dzieci, związanej od 
25 lat z ZSE pracą w charakterze wykładowcy-konsultanta w Technikum 
Zaocznym, a obecnie na kursach eksternistycznych, spotkanie z poetą 
węgierskim w ramach Warszawskiej Jesieni Poezji w 1989 r. Wieloletnią 
tradycję mają w szkole koncerty poetyckie, którym patronuje Pan Stani
sław Mikołajczyk. W wykonaniu wybitnych aktorów scen warszawskich nasi 
uczniowie słuchali recytowanych i śpiewanych utworów Jana Kochanow
skiego, Ignacego Krasickiego, Juliana Tuwima, Stanisława Wyspiańskie
go, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Edwarda Stachury i innych.

Odbywały się też w szkole przedstawienia teatralne. Teatr Lektur wy
stąpił ze spektaklem wg „Dzienników” Stefana Żeromskiego, utworów po
etyckich Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz utworów epoki Oświece
nia. Teatr Adekwatny wystawił u nas „Kordiana” J. Słowackigo.

Koncerty muzyczne w ZSE zapoczątkował występ artystów, którym to
warzyszył Jerzy Waldorf 10 lutego 1972 r. Słuchaliśmy Orkierstry Repre
zentacyjnej Wojska Polskiego, koncertu muzyki Fryderyka Chopina, W.A 
Mozarta, muzyki rozrywkowej, utworów mistrzów baroku (J.S. Bacha i jemu 
współczesnych).

Imprezy i uroczystości to stały i ważny składnik edukacji szkolnej, uczący 
kontaktu z dorobkiem kultury na dziś i jutro.

5. WYCIECZKI KLASOWE I SZKOLNE

Obok imprez organizowanych w szkole ważną rolę edukacyjną odgrywają 
wycieczki. Uzupełniają i wzbogacają wiedzę zdobywaną na lekcjach, czę
sto nawet w ciekawszy sposób przekazywaną, integrują zespół klasowy, 
stanowią swoistą formę rekreacji. Wśród wycieczek klasowych można wy
odrębnić dłuższe wyjazdy turystyczno-krajoznawcze oraz grupowe wyj
ścia do teatrów, kin, muzeów i innych ciekawych miejsc. W mikrosystemie 
dydaktyczno-wychowawczym ZSE wszelkie tego rodzaju wyprawy stały 
się niemal obligatoryjną formą kształcenia. W ciągu roku szkolnego każda 
klasa odbywa kilka różnych wycieczek planowanych razem z wychowawcą, 
uwzględniających zainteresowania uczniów bądź związanych z programem 
nauki w danym roku. Oprócz wychowawców klas inicjatorami i organiza
torami wycieczek są nauczyciele przedmiotów pragnący wzbogacić tre-
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Klasa Ig w Czarnolasie w 1995 r.

ści nauczania poprzez wysta
wy, filmy, spektakle teatralne 
czy zwiedzanie zakładów pro
dukcyjnych. Poloniści często 
chodzą z klasami do teatrów, 
kin, muzeów, nauczyciele 
przedmiotów zawodowych - 
na wystawy osiągnięć nauko
wo-technicznych.

Wycieczki turystyczno-kra
joznawcze trwają od jednego 
do kilku dni. Klasy młodsze 
odbywają krótkie wyprawy, 
starsze na ogół - dłuższe. W 

czasie jednodniowych wyjazdów uczniowie zwiedzali okolice Warszawy 
(Puszczę Kampinoską i Palmiry, Podkowę Leśną i Muzeum Jarosława Iwa
szkiewicza), Kazimierz, Czersk, Warkę-Winiary (Muzeum Kazimierza Puła
skiego), Czarnolas i Zwoleń - związane z życiem Jana Kochanowskiego. 
Ośrodek szkolny w Dębem przyciąga grupy na krótkie pobyty turystycz- 
no-rekreacyjne w lesie i nad wodą.

Ulubionym regionem zwiedzanym podczas kilkudniowych wyjazdów są 
okolice Zakopanego. Wędówki szlakami tatrzańskimi w gromadzie dostar
czają uczestnikom niezapomnianych wrażeń. Miłośnicy szaleństwa na 
nartach organizują wycieczki w góry zimą (np. klasa Ile w 1994 r.). Pieniny 
i Bieszczady także mają swoich wielbicieli (były tam np. dwie klasy w 1994 r. 
i dwie w 1995 r.). Miłośnicy jezior udają się na Mazury (klasa IVblz w 1995 r.), 
a zainteresowani historią i kulturą do Krakowa.

W roku szkolnym 1994/95 

Wycieczka klasy IVd do Zakopanego

odbyło się ogółem 80 róż
nych wycieczek, w tym 18 wy
jazdowych poza Warszawę i 
62 wyjścia do teatrów, kin, 
muzeów itp.

Wycieczki szkolne przekra
czają także granice Polski. Od 
1992 r. wyjazdy zagraniczne 
organizuje wielki miłośnik tury
styki mgr inż. Zbigniew Szpa- 
kowski. Grupy liczące 45 osób 
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złożone z uczniów różnych klas czterokrotnie wojażowały po Europie, za
wsze w czasie ferii wielkanocnych.

W 1992 r. trasa wycieczki obejmowała Wiedeń i Bratysławę. W rok 
później - Paryż, Brukselę i Strasburg. W 1994 r. uczniowie byli we Wło
szech i zwiedzili Florencję, Rzym, Monte Cassino, Wenecję, Asyż, San 
Marino. Ostatnia odbyta wycieczka przybliżyła uczestnikom Londyn, Am
sterdam i Berlin.

W przygotowaniu jest kolejny wyjazd do Skandynawii w kwietniu 1996 
r. Turyści zwiedzą Aarchus w Danii, Oslo (Pałac królewski, Muzeum Wi
kingów i inne zabytki), Lillehammer - miejsce zimowej olimpiady, fiordy 
norweskie, Göteborg, Kopenhagę, a w niej m.in. Zamek Hamleta.

6. „ŻYCIE ZESPOŁU”

Na początku był ścisk i... „Ścisk”. W gablocie na pierwszym piętrze nowe
go wówczas budynku zaczęły ukazywać się artykuły dotyczące życia szko
ły. Były ciekawe i cięte - to właśnie dlatego na każdej przerwie wokół nich 
robiło się ciasno. Stąd powstała nazwa tej gablotowej gazetki i stąd po
mysł jej wydania. Gdy bowiem zapał autorów artykułów nie słabł, ówcze
sny dyrektor Stanisław Grefkowicz podjął decyzję o wydaniu gazetki w 
formie drukowanej. Dziś, gdy kserokopiarki są powszechnie dostępne, a 
takie gazetki wychodzą w wielu szkołach, nie wydaje się to niczym szcze
gólnym. Wówczas jednak było to prawdziwe wydarzenie.

Pierwszy numer ukazał się 1 marca 1973 roku. Nazwany został „Życiem 
Zespołu”. Od tamtego czasu „okolicznościowa jednodniówka”, a od 1990 
roku „dziennik coroczny” ukazuje się co roku, zawsze w rocznicę powsta
nia szkoły - 1 marca. Nie ukazały się tylko dwa numery: w 1975 roku 
(z trudnych dziś do ustalenia powodów) oraz w roku 1982 z powodu stanu 
wojennego. Jak na organ szkoły elektronicznej przystało, „ŻZ” ulega po
stępującej miniaturyzacji. Kiedyś wydawane było w formacie A3, od roku 
1990 - w formacie A4, a od 1993 - A5. Początkowo teksty do gazetki prze
pisywane były na maszynie, ilustracje rysowane na kartkach papieru o 
ściśle określonej wielkości, a później wszystko było skrupulatnie sklejane 
i dopiero wtedy oddawane do druku. Później dzięki możliwościom ksero
kopiarki teksty można było prawie dowolnie zmniejszać i zwiększać. Od 
roku 1990 zaczęto korzystać z komputera, co znacznie ułatwiło korektę 
tekstów. Dziś przy składzie „ŻZ” właściwie już nie korzystamy z kleju - 
wszystko robi komputer. Zmieniał się też sposób wydawania gazetki - do
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1993 była drukowana w szkol
nej drukarni (z wyjątkiem rocz
nika z 1990 roku, który druko
wany był w DSP), a później - 
odbijana na szkolnej kseroko
piarce.

W 1988 roku gazetka zdo
była wyróżnienie w warszaw
skim Konkursie Zadań Pod- 
miotowo-Twórczych.

„Życie Zespołu” ma swoje 
stałe pozycje. Jedną z nich był 
przez długi czas wypełniający 
często stronę tytułową lub na
stępną, artykuł wiodący dyrek
tora Stanisława Grefkowicza. 
Co zawierał? Dość powie
dzieć, że artykuły te posłużyły 
autorom monografii za źródło 
wiedzy o najważniejszych zda
rzeniach z życia szkoły. Inne 

często pojawiające się w gazetce pozycje to wywiady z nauczycielami lub 
ich własne wypowiedzi. Najczęściej można spotkać rozmowy z panią dy
rektor do spraw technicznych Jolantą Szklarską, kierownikiem warszta
tów Ryszardem Wójcickim, kolejnymi dyrektorami szkół młodzieżowych 
i kierownikami wydziału oraz z panią profesor Ewą Sidło na temat osiągnięć 
sportowych naszych uczniów. Oczywiście pojawiają się też rozmowy z in
nymi nauczycielami, zazwyczaj tymi najbardziej łubianymi przez uczniów. 
Poza tym młodzi redaktorzy szkolnego pisma skrupulatnie odnotowywali 
informacje o tym, kto w szkole gościł - najczęściej byli to przedstawiciele 
władz oświatowych i państwowych, co kiedyś oficjalnie uznawane było za 
powód do dumy i radości. Znaleźć można w gazetce także informacje o tym, 
co o szkole pisano w prasie - od pierwszych o niej wzmianek w „Trybunie 
Ludu” aż po ostatnie we „Wprost”. Rocznicowe wydania „Życia...” podają 
liczby i daty związane z budową, historią i działalnością szkoły. W każdym 
numerze „ŻZ” pojawiają się więc bardzo poważne informacje o naszej szko
le. Nie znaczy to wcale, że jest to jedynie pismo o takim oficjalnym cha
rakterze. Od samego początku, a im bliżej współczesności tym częściej, 
można w gazetce znaleźć rzeczy zupełnie inne. Do wdzięcznych tema
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tów uczniowskich rozważań należą bufet, warsztaty, pracownie oraz wszy
stkie śmieszne rzeczy związane z naszą szkołą, naszymi nauczycielami, 
naszymi uczniami. Pojawiały się teksty na temat noszenia fartuszków 
uczniowskich [„Życie staje się bajką, jeśli można chodzić w fartuszku" (1973, 
przedruk ze „Ścisku”)] czy plakietek [„Jak będziemy tacy duzi jak ty, to 
dostaniemy plakietki, prawda??? - (1984)]. Warte uwagi są też wierszyki 
poświęcone szkole, na przykład zamieszczony w numerze z 1974 roku 
wierszyk „Podsumowanie”:

Gdy nieuchronny „koniec roku" 
spala zieloną, głupią wiosnę, 
pytanie stawiam znów na cokół 
„Czego ze szkoły nie wyniosłem?" 
Są tranzystory, śrubki, wkręty 
(bowiem w przyrodzie nic nie ginie) 
i porcja wiedzy 
Jest
Spoczywa
Dostojnie w naftalinie
Posiadam również bagaż wrażeń
- w ramię bezczelnie mi się wrzyna
Sunę przez znane korytarze
...o! czegoś tutaj jeszcze ni ma.
Bo gdzież się skrył techniczny postęp?
Postępu przecież nie wyniosłem... 1974

albo piosenka „Cudowny świat Generała Zajączka” Tomka Nowackiego 
i Pawła Kiśla 1995:

Szkoła to wielka i osobliwa,
gdzie sens, gdzie treść? Hertz jeden zna.
Tam komputery i tranzystory,
Bo tu w Zajączku jest cudów świat.
Refren: Dziewczyna mówi: niemożliwe!

Dziewczyna mówi: mnie się zdaje,
Dziewczyna mówi: nie do wiary, 
Dziewczyna mówi, że to żart... 
Dziewczyno! nie wiesz, co ja czuję, 
Że to Zajączka jakiś czar.
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Od 1983 roku stałą pozycją „ŻZ” stały się życzenia z okazji święta kobiet. 
Towarzyszą im zazwyczaj różne teksty, często o zabarwieniu antyfemini- 
stycznym [Ewa - niezamierzone brakoróbstwo (1974)].

Jak w każdym szanującym się piśmie, także w „ŻZ” pojawiają się krzyżów
ki, horoskopy. Każdy numer ma oczywiście swój niepowtarzalny kształt i wła
ściwe tylko dla siebie elementy - na przykład ciekawa propozycja dla miło
śników PTiKM: zwymiarowania fragmentu wahadłowca (1990), inicjatywa: 
pomóż swojemu wychowawcy - już dziś wytnij i wypełnij świadectwo szkol
ne (1992). Bardzo zabawnym i udanym pomysłem była ukazująca się w kilku 
numerach (1990, 1992, 1993) ilustrowana lista przebojów. Niektóre dowcipy 
dziś są już właściwie nieczytelne. Bardzo istotnym elementem przy powsta
niu „ŻZ” był pokój redakcyjny. Początkowo pomieszczenie na trzecim pię
trze, później sala 143 (dziś sekretariat prywatnego liceum). Ten własny kąt z 
fantazyjnie pomalowanymi i systematycznie domalowywanymi ścianami oraz 
ze stojącymi na honorowym miejscu maszynami do pisania sprawił, że ucznio
wie chętniej pracowali przy gazetce. Spotkania na prawie każdej przerwie, na 
wolnych lekcjach, po lekcjach i w czasie ferii owocowały ciekawymi pomysła
mi, umożliwiały wymianę myśli, sprawiały, że rzeczywiście redakcja była ze
społem. Odebranie pokoju to więc nie tylko likwidacja bardzo ważnego przy
wileju dla młodych redaktorów, ale także istotnej inspiracji.

Na koniec należy oczywiście wspomnieć jeszcze o twórcach „ŻZ”. Stałą 
osobą w redakcji jest zawsze jej urzędowy opiekun, czyli nauczyciel. Za 
pierwsze numery od 1973 do 1981 roku odpowiedzialna była pani profe
sor Emilia Madej, przy czym w stopce redakcyjnej z 1980 roku wymienio
ne jest także nazwisko pani profesor Hanny Wardęckiej, a w 1981 pana 
profesora Władysława Grzegorczyka. „ŻZ” z 1983 roku powstało z pomocą 
profesor Alicji Grabowskiej.

W latach 1984-1989 odpowiedzialna za redakcję była pani profesor 
Urszula Kostrzewska, a od 1990 roku do chwili obecnej odpowiadam za 
nią ja. Specjalne wyróżnienie należy się autorom rysunków. Do tej pory 
na ich temat nie było mowy, a przecież „ŻZ” to gazeta bogato ilustrowana. 
Najładniejsze i najciekawsze grafiki zawdzięcza gazetka Maćkowi Szosta
kowi (1988-89) i Krzyśkowi Błońskiemu (1990-92).

A oto nazwiska współtwórców „Życia Zespołu”: Anna Żakowska (1973- 
-74), Jacek Cichowski (1973-74), Janusz Sałapatek (1973-74), Marek Woj
ciechowski 1973), Marzena Wachowicz (1974), Danuta Miąszkiewicz 
(1976), Tomasz Dobijański (1976), Jarosław Gmaj (1976), Piotr Jankowski 
(1976-77), Paweł Leśniewski (1976), Piotr Leśniwski (1976), Dariusz Mi- 
trowski (1976-77), Andrzej Pulichowski (1976-77), Robert Sadowski (1976),
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Zbigniew Strzelecki (1976-77), Ewa 
Kiela (1977), Marysia Król (1977), 
Ania Sawicka (1977), Dariusz Mi- 
trowski (1977), Piotrek Przybylski 
(1977), Jacek Buśkiewicz (1978 i 
80), Darek Pęcherski (1978-80), 
Krzysiek Szlendak (1978-80), Mirek 
Pusz (1978), Maciek Konarzewski 
(1978-81), Wojtek Sabała (1980-81), 
Leszek Kobylański (1979), Witold 
Czerski (1979), Iwona Białek (1978- 
-81), Andrzej Hejduk (1978-81), Zbi
gniew Rusinowski (1979-80), Woj
ciech Krasnodębski (1979-81), 
Paweł Lechnio (1979-81), Marek Za- 
łęski (1979), Mariola Wierzchowska 
(1980), Wojtek Postek (1981), Sławo
mir Szydłowski (1981), Tomasz Sza- 

franiec (1981), Piotr Strzyga (1981), Krzysztof Pluta (1981), Michał Daga- 
jew (1983-84), Andrzej Podgórski (1983-84), Edward Waszkiewicz (1983- 
-84), Robert Dąbrowski (1983), Włodzimierz Ożugowski (1983), Bożena 
Marcisz (1984), Krzysztof Kwiatek (1984), Piotr Kulisiewicz (1984-86), Ar
tur Kruk (1984), Krzysztof Chmielewski (1984), Dorota Małaszczak (1985- 
-86), Tomasz Kubiak (1985-86), Marek Jaroszewski (1985-86), Janusz We
ber (1985-86), Piotr Kulisiewicz (1985-86), Sławomir Żmijewski (1985-86), 
Darek Danielewski (1986), Paweł Marecki (1986-87), Andrzej Gołędowski 
(1986-87), Andrzej Kowalski (1986), Arek Szymanek (1986), Tomek Szczę
śniak (1986), Paweł Markowski (1987), Paweł Oleksiak (1987-88), Zasław 
Adamaszek (1987-89), Tomasz Ozimek (1987-88), Ireneusz Graff (1987), 
Renata Osik (1987-89), Jolanta Goławska (1987-89), Mariusz Kuśmierski 
(1987-89), Sylwester Laskowski (1987-89), Maciej Szostak (1988-89), Mo
nika Korpys (1988), Agnieszka Nejman (1989), Grzegorz Cherczyński 
(1989), Dariusz Michalski (1989), Paweł Wilk (1989), Robert Janiszewski 
(1989), Piotr Aleksandrowicz (1990-91), Piotr Murawski (1990-92), Paweł 
Czajkowski (1990-91), Rafał Szombara (1993 i 95), Monika Pecio (1990), 
Krzysztof Błoński (1990-91), Magda Myrcha (1992-94), Mirosław Żelazny 
(1992), Urszula Kozłowska (1993 i 95), Sylwia Krawczyńska (1993 i 95), 
Piotr Orłowski (1993), Magda Grodzka (1995).

(opracowała Urszula Murawska)
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7. WYCHOWANIE FIZYCZNE I SPORT
Opracowane na podstawie wspomnień pani mgr Ewy Sidło.

„Mens sana in corpore sano” - „w zdrowym ciele, zdrowy duch”- mawiali 
starożytni, podkreślając w ten sposób wagę ćwiczeń fizycznych nie tylko 
dla osiągnięcia zdrowia i pięknej sylwetki, ale dla harmonijnego rozwoju 
całego człowieka jako jedności psychofizycznej.

Uprawianie sportu, który jest przede wszystkim domeną ludzi młodych, 
kształtuje w nich takie pożądane społecznie cechy osobowości, jak kole
żeństwo i umiejętność współpracy w zespole, dyscyplinę i przestrzeganie 
zasad fair play, uczy cieszenia się z osiągniętych wyników, ale i godnego 
zniesienia porażek, które zdarzają się przecież nawet najlepszym. A przede 
wszystkim wyrabia tężyznę fizyczną i psychiczną, daje zadowolenie z prze
kraczania kolejnych barier, z pokonania własnej słabości i najpiękniejsze
go zwycięstwa, jakim jest zwycięstwo nad samym sobą.

Wychodząc z tych założeń nasza szkoła przywiązywała od samego po
czątku swego istnienia dużą wagę do rozwoju kultury fizycznej i sportu. 
Szkoła dysponowała dwiema dużymi, dobrze wyposażonymi w sprzęt sa
lami gimnastycznymi oraz jedną małą, przerobioną z sal lekcyjnych. 1 mar
ca 1973 r. oddano do użytku młodzieży także basen.

Dwadzieścia pięć lat wychowania fizycznego i sportowych sukcesów w 
ZSE to wynik pracy nie tylko wychowanków, ale także ofiarnych i ambit
nych nauczycieli. Działalność nauczycieli wychowania fizycznego prze
biegała w trzech kierunkach: prowadzenia normalnych, objętych planem 
nauczania lekcji WF dla wszystkich uczniów szkoły, zajęć korektywnych 
zarówno na salach gimnastycznych, jak i na basenie szkolnym dla uczniów 
z wadami postawy (wskazanymi przez lekarzy szkolnych) i wreszcie opie
ka nad młodzieżą sportowo uzdolnioną, trenowanie jej i przygotowywanie 
do startów w licznych imprezach sportowych zarówno na terenie szkoły, 
jak i dzielnicy oraz Warszawy, współtworzenie razem z nią sukcesów indy
widualnych i sukcesów szkoły.

W roku szkolnym 1971/72 młodzi sportowcy naszej szkoły kierowani 
przez mgr Janinę Urbaniak i mgr Mariana Urbaniaka zdobyli na Warszaw
skiej Olimpiadzie Młodzieży dwa medale: dziewczęta złoty w piłce ręcznej 
i chłopcy brązowy w koszykówce. W ogólnej punktacji szkół warszawskich 
ZSE zdobył V miejsce.

W tym samym roku szkolnym reprezentacja naszej szkoły uczestnicząc 
w Ogólnopolskich Igrzyskach Zimowych zajęła V miejsce w konkurencjach 
klasycznych.
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Grażyna Marcinkowska zapaliła znicz 
w Dniu Olimpijczyka w 1972 r.

Miłym akcentem „Dni Olimpijczy
ka”, które stały się uroczyście cele
browaną tradycją, było zaproszenie 
czołowych polskich olimpijczyków - 
Elżbiety Krzesińskiej, E. Gryzieckiej, 
D. Jaworskiej, Janusza Sidły, Włady
sława Komara, Zygmunta Smalcerza.

W Warszawskiej Olimpiadzie Mło
dzieży w roku szkolnym 1972/73 
startowało 20 uczniów. Sukces od
nieśli koszykarze pod opieką Janiny 
Urbaniak, którzy wywalczyli brązowy 
medal. Siatkarze i siatkarki zdobyli III 
miejsce w dzielnicy, zaś koszykarki 
II. Również w lekkoatletyce nasi 
uczniowie zdobyli medale i punkto
wane miejsca. Wysoki poziom za
prezentowała w tenisie stołowym 
Elżbieta Madejska, która zdobyła aż 
3 złote medale. We współzawodnic
twie sportowym szkół Żoliborza ZSE 
zajął drugie miejsce i otrzymał 10 000 

zł nagrody na zakup sprzętu sportowego.
W Mistrzostwach Żoliborza w piłce siatkowej startowały dziewczęta pod 

opieką mgr Ewy Sidło uzyskując IV miejsce i chłopcy pod opieką mgr Marka 
Paszuka zdobywając III miejsce. W piłce ręcznej zarówno dziewczęta pro
wadzone przez mgr Ewę Sidło, jak i chłopcy (pod opieką mgr Borysława 
Panowa) zdobyli pierwsze miejsca.

W Mistrzostwach Warszawy chłopcy uzyskali III miejsce w piłce koszy
kowej (opiekun mgr Janina Urbaniak) i IV miejsce w piłce ręcznej (opie
kun mgr Borysław Panów), dziewczęta VIII miejsce w piłce ręcznej (opie
kun mgr Ewa Sidło).

W rywalizacji o Puchar Przewodniczącego Dzielnicowej Rady Narodo
wej uzyskano następujące wyniki: w siatkówce i koszykówce I miejsce, 
zaś w piłce nożnej i piłce ręcznej IV miejsce. W 1975 roku Puchar prze
szedł na własność szkoły. Reprezentacja ZSE zdobyła nagrodę „Przeglą
du Sportowego” w koszykówce (kapitan Waldemar Dryl).

11 stycznia 1974 roku powstał Szkolny Klub Sportowy „Spójnia - Elek
tronik” pod patronatem Klubu Sportowego „Spójnia”.
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Startując w roku szkolnym 1974/75 w Mistrzostwach Dzielnicy repre
zentacja w piłce siatkowej dziewcząt zajęła III miejsce (opiekun mgr Ewa 
Sidło), w piłce siatkowej chłopców II miejsce (opiekun Borysław Panów), 
a w biegach przełajowych chłopcy i dziewczęta zajęli IV miejsce (opiekun 
mgr Ewa Sidło i Adam Sabat), koszykarze, którymi opiekowała się mgr 
Janina Urbaniak, zajęli I miejsce, a koszykarki pod opieką mgr Lidii Ko
walskiej i Janiny Urbaniak II miejsce. W piłce ręcznej chłopców I miejsce 
wywalczyła reprezentacja szkoły kierowana przez mgr Henryka Norkow- 
skiego. Kapitanem był Andrzej Drożdż. Mistrzostwa Warszawy przyniosły 
II miejsce koszykarzom (opiekun Janina Urbaniak). W tym samym roku 
ponownie nasza szkoła zdobyła Puchar „Przeglądu Sportowego” (pierw
szy raz 1973/74) w koszykówce chłopców. Najlepszym zawodnikiem był 
Jerzy Cybulski.

W Mistrzostwach Warszawy sukces odnieśli koszykarze (przygotowani 
przez mgr Janinę Urbaniak i mgr Adama Sabata) zdobywając II miejsce.

W Mistrzostwach Dzielnicy chłopcy zajęli I miejsce w piłce ręcznej (opie
kun mgr Jacek Żmirek), V miejsce w piłce nożnej. W piłce siatkowej za
równo dziewczęta, jak i chłopcy uzyskali III miejsca. W biegach przełajo
wych dziewczęta były pierwsze, a chłopcy trzeci, zaś w piłce koszykowej 
chłopcy wywalczyli I miejsce (opiekun mgr Janina Urbaniak), a dziewczę
ta (opiekun mgr Ewa Sidło) musiały zadowolić się trzecim.

W Mistrzostwach Warszawy drużyny piłki ręcznej i koszykarzy zajęły V 
miejsca. Opiekunami drużyn byli mgr Janina Urbaniak i mgr Jacek Żmirek.

Start w Mistrzostwach Dzielnicy przyniósł II miejsce w piłce ręcznej dru
żynie chłopców (opiekun mgr Jacek Żmirek) i IV miejsce dziewcząt, II miej
sce w piłce koszykowej chłopców pod opieką Janiny Urbaniak (dziewczę
ta w tej konkurencji zajęły IV miejsce). W piłce siatkowej zarówno chłopcy 
(opiekun mgr Zdzisław Wroński), jak i dziewczęta (mgr Ewy Sidło) zajęli III 
miejsca. Drużyna piłki nożnej trenowana przez mgr Borysława Panowa 
uzyskała V miejsce.

W Mistrzostwach Dzielnicy w strzelaniu startowało 8 uczniów naszej 
szkoły, którzy wywalczyli I miejsce.

W Mistrzostwach Dzielnicy chłopcy starsi zajęli III miejsce w piłce ręcz
nej, młodsi w tej samej konkurencji - I miejsce. Obiema drużynami opie
kował się mgr Jacek Żmirek. W finałach Spartakiady Młodzieży w piłce 
ręcznej sportowcy naszej szkoły zajęli VI miejsce. Dziewczęta w piłce ręcz
nej III miejsce (opiekunka mgr Ewa Sidło). Drużyna kartingowców w skła
dzie: Szlędak, Malinowski, Bylina, Obrymski - zdobyła I miejsce (w tym 
samym składzie kartingowcy startowali w Pucharze „Trybuny Ludu”).
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Tutaj kilka zdań o sekcji kartingowej w naszej szkole. Powstała ona 
w 1978 r. Początki były bardzo trudne. Nie było ani instruktora, ani sprzę
tu, ani pomieszczenia, gdzie można by trzymać wózki. Jednak przy du
żym zaangażowaniu pierwszych członków sekcji, jej opiekuna prof. Jacka 
Żmirka i dyrekcji Szkoły sekcja zaczynała nabierać rumieńców. Na początku 
września 1978 r. kartingowcy otrzymali dwie pierwsze maszyny, co wzbu
dziło ogromne zainteresowanie uczniów i nauczycieli. Przybywało sprzę
tu, powiększał się skład przyszłej reprezentacji. Karting zdobywał coraz to 
nowych sympatyków.

Przełomowym dla sekcji momentem było wpisanie jej na listę członków 
Polskiego Związku Motorowego. Należy podkreślić, że sprzęt był przygo
towany wyłącznie przez uczniów bez pomocy specjalistów w dziedzinie 
motoryzacji. Potem przyszły sukcesy.

W Mistrzostwach Dzielnicy siatkarki zajęły V miejsce, siatkarze - II miej
sce, koszykarze i koszykarki IV miejsca. Drużynami opiekowali się nau
czyciele WF: mgr Ewa Sidło, mgr Zdzisław Wroński, mgr Jacek Borzymow- 
ski. W biegach przełajowych dziewczęta i chłopcy, nad którymi opiekę 
sprawowali mgr Ewa Sidło i mgr Borysław Panów, zajęli V miejsce.

Jedną z pierwszych imprez sportowych, w których uczestniczyła nasza 
szkoła w nowym roku szkolnym 1979/80, był Bieg Królewski Wilanów- 
-Podzamcze, w którym zdobyliśmy III miejsce. Biegaczami opiekował się 
mgr Adam Godlewski.

W organizowanych 11.10.1979 r. na stadionie „Spójni” biegach przeła
jowych reprezentacja dziewcząt zajęła III miejsce, natomiast chłopców V 
miejsce (opiekunowie mgr Katarzyna Jamrozik i mgr Borysław Panów).

W II Warszawskiej Spartakiadzie Młodzieży startowali siatkarze i siat
karki - dziewczęta zajęły V miejsce (opiekun mgr Ewa Sidło), a chłopcy 
młodsi II miejsce (opiekun mgr Jacek Borzymowski). W piłce ręcznej dziew
częta uzyskały V miejsce, a chłopcy IV. Wielki sukces odnieśli koszykarze 
młodsi (pod opieką mgr Zdzisława Wrońskiego), którzy zdobyli I miejsce 
(skład: P. Radomski, K. Lara, J. Zbrzeźniak).

Również w Mistrzostwach Dzielnicy koszykarze starsi zajęli I miejsce 
(Fatyga, Łagoda D., Kwaśniewski Zb.). Wśród imprez bardzo bogatego 
roku sportowego należy wymienić: konkurs „Kibic - Moskwa 80”, ferie 
„Zima w mieście” zakończone meczem koszykówki: absolwenci ZSE i re
prezentacja ZSE (wygrali absolwenci), mistrzostwa szkoły w piłce siatko
wej, w których rywalizowały aż 22 klasy, zawody w pływaniu dla chłopców 
i dziewcząt, wreszcie Dzień Sportu w dn. 7 maja i wystawy: „Plakatu Olim
pijskiego” i fotografii „Piękno sportu”. Uczeń kl. Vm Krzysztof Szlendak 
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zakwalifikował się do Strefowych Kartingowych Eliminacji do Mistrzostw 
Polski.

Rok sportowy 1980/81 zainaugurowała audycja telewizyjna przygoto
wana przez nauczycieli WF - mgr Ewę Sidło i mgr Jacka Żmirka, po czym 
nastąpiły wielkie porządki (mycie sal gimnastycznych, malowanie boisk, 
bramek, tablic do koszy itd.)

Start w Mistrzostwach Dzielnicy (klas młodszych) przyniósł II miejsce w 
piłce nożnej, V miejsce w lekkoatletyce, I miejsce w piłce siatkowej chłop
ców, VI miejsce w piłce siatkowej dziewcząt i V miejsce w piłce koszyko
wej chłopców. W Mistrzostwach Dzielnicy klas starszych reprezentacje ZSE 
uzyskały: IV miejsce w piłce siatkowej chłopców i VI dziewcząt oraz III miej
sce w piłce ręcznej dziewcząt. W pucharze „Sztandaru Młodych” organi
zowanym w ramach akcji „Zima w mieście” (2-14.02.) reprezentacja szko
ły zajęła II miejsce w piłce nożnej; w piłce koszykowej chłopców I miejsce 
w dzielnicy, a IV w Warszawie. W zawodach organizowanych przez P.Z.Mot. 
startowali nasi kartingowcy. Na terenie szkoły 40 klas rywalizowało o mia
no najlepszych w siatkówce. W zawodach pływackich najlepiej spisali się 
A. Skubida, J. Skubida, R. Kozłowski, S. Wróblewski, W. Baranowski, Po- 
newczyński, D. Domański, S. Szydłowski.

Nowy rok szkolny 1981/82 rozpoczęto od porządkowania obiektów spor
towych. Start w Mistrzostwach Dzielnicy to dwa sukcesy: I miejsce w ko
szykówce chłopców (opiekun - mgr Adam Godlewski) i I miejsce w siat
kówce chłopców (opiekun - mgr Jacek Borzymowski), poza tym III miej
sce w koszykówce dziewcząt, V miejsce w siatkówce dziewcząt, VI miejsce 
w piłce ręcznej dziewcząt (opiekunką wszystkich reprezentacji dziewcząt 
była mgr Ewa Sidło), IV miejsce w piłce ręcznej chłopców (opiekun mgr 
Jacek Żmirek). Reprezentacje szkolne wzięły także udział w biegach prze
łajowych indywidualnych oraz w biegu sztafetowym 10 x 1500 m (opie
kunowie mgr Borysław Panów i mgr Zdzisław Wroński). Udział w Mistrzo
stwach Warszawy wywalczyli koszykarze (kapitan Łagoda) i siatkarze (ka
pitan Kozłowski). W zawodach szkolnych klasy rywalizowały w piłce 
ręcznej, koszykówce, siatkówce. We współzawodnictwie sportowym szkół 
Żoliborza chłopcy uzyskali 265 punktów i II miejsce, dziewczęta 115 punk
tów i VI miejsce.

W następnym roku 1982/83 nasza szkoła startując pod opieką Jacka 
Borzymowskiego i Adama Godlewskiego w Mistrzostwach Dzielnicy po
wtórzyła sukces: zajęła I miejsce w piłce siatkowej i II miejsce w koszy
kówce. Dziewczęta (pod opieką mgr Ewy Sidło) zajęły następujące miej
sca: III w piłce ręcznej, III w piłce koszykowej i V w piłce siatkowej. W piłce 
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nożnej chłopcy pod kierunkiem mgr Krzysztofa Dementa zajęli V miejsce. 
W Mistrzostwach Warszawy, które odbyły się 13.01.1983 r., siatkarze ZSE 
zajęli VI miejsce.

Sukcesem mogli pochwalić się również nauczyciele. Startujący w Mi
strzostwach Warszawy Nauczycieli w piłce siatkowej profesorowie Marek 
Rychter, Jacek Borzymowski, Krzysztof Dement, Zdzisław Wroński, 
A. Godlewski zajęli I miejsce.

Mimo nie najlepszych warunków reprezentanci ZSE startują w roku 
szkolnym 1984/85 w biegach przełajowych, koszykówce, siatkówce, w piłce 
nożnej i po raz pierwszy w szachach. Reprezentanci szkoły zdobywają I 
miejsce w Mistrzostwach Dzielnicy w siatkówce (opiekun reprezentacji mgr 
Jacek Stranc), II miejsce w koszykówce (opiekunka mgr Janina Urbaniak) 
i III miejsce w piłce nożnej pod opieką mgr Krzysztofa Dementa.

W następnym roku młodzież bierze udział w Mistrzostwach Żoliborza 
zajmując II miejsce w piłce ręcznej (opiekun mgr Adam Godlewski), II miej
sce w siatkówce (opiekun mgr Marek Rychter) i II miejsce w koszykówce 
(opiekun mgr Krzysztof Biskupski), a także III miejsce w piłce nożnej (opie
kun Krzysztof Dement). W biegach przełajowych indywidualnych Andrzej 
Ciemski zajął II miejsce, a reprezentacja szkolna IV miejsce.

Klasa lig została zgłoszona do klubu „Maraton” do sekcji piłki siatko
wej, której trenerem jest mgr Marek Rychter.

W szkolnej lidze piłki koszykowej startowały 22 klasy. Mistrzostwo zdo
była klasa IVf. Uroczysty „Dzień Sportu” podsumował dokonania roku spor
towego.

W roku szkolnym 1986/87 reprezentanci ZSE startują w Mistrzostwach 
Dzielnicy i Mistrzostwach Warszawy. Koszykarze pod opieką mgr Krzy
sztofa Biskupskiego zdobywają I miejsce w dzielnicy (V miejsce w Mistrzo

Wicemistrzowie w piłce ręcznej

stwach Warszawy Szkół Śre
dnich); II miejsce w piłce ręcz
nej zdobywa reprezentacja 
szkoły trenowana przez mgr 
Adama Godlewskiego, III miej
sce piłkarze nożni (pod opieką 
mgr Krzysztofa Dementa) i IV 
miejsce siatkarze (pod opieką 
mgr Marka Rychtera). W bie
gach przełajowych wycho
wankowie mgr Borysława Pa- 
nowa uzyskują również IV
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miejsce. W turnieju „Na olimpijskim szlaku” najlepsi okazali się Grzegorz 
Bachański i Tomasz Wieczorek.

W Mistrzostwach Dzielnicy II miejsce zdobywają piłkarze nożni (pod 
opieką mgr Krzysztofa Dementa) oraz piłkarze ręczni trenowani przez mgr 
Adama Godlewskiego, III miejsce uzyskują koszykarze (opiekun mgr Ja
nina Urbaniak) i IV siatkarze pod opieką mgr Ryszarda Koziary.

Startując już kolejny raz w Mistrzostwach Dzielnicy w 1988/89 r. nasza 
szkoła zdobyła I miejsce w piłce koszykowej (ta sama reprezentacja pod 
opieką mgr Alicji Sobiesiak zajęła IV miejsce w Mistrzostwach Warszawy), 
II miejsce w piłce ręcznej (opiekun mgr Adam Godlewski), III miejsce w 
piłce siatkowej (opiekun mgr Jerzy Zieliński) i IV miejsce w piłce nożnej 
(opiekun mgr Adam Godlewski).

2 czerwca 1989 roku w szkole odbyły się zawody pływackie. Najlepsi 
uczniowie (Robert Podkowiński i Paweł Świtkowski) otrzymali dyplomy. 
Dzień potem odbyło się kolejne święto sportu rozpoczęte uroczystym od
czytaniem Apelu Olimpijskiego. Uczniowie klas drugich pod kierownictwem 
p. Marii Korzep, nauczycielki PO, dali piękny pokaz musztry paradnej. Roz
poczęto także finały ligi kosza. I miejsce zdobyła klasa IVb, II - klasa Vb. 
Kolejnymi punktami programu były finały tenisa stołowego, zawody lek
koatletyczne oraz mecz piłki siatkowej nauczyciele kontra uczniowie. Słod
kie nagrody - wspaniałe torty - ufundował Komitet Rodzicielski.

W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych mgr Urszula Łukasiak, 
mgr Ewa Sidło, mgr Zdzisław Wroński, mgr Adam Godlewski uzyskali dru
gi stopień specjalizacji. Dla uczniów z wadami postawy przez cały rok szkol
ny były prowadzone przez mgr Ewę Sidło i mgr Zdzisława Wrońskiego 
zajęcia korekcyjne na basenie szkolnym. W każdą sobotę nauczyciele WF 
prowadzili także zajęcia sportowo-rekreacyjne dla młodzieży. Również w 
czasie ferri zimowych został uczniom zapewniony „odpoczynek na spor
towo”. Ofiarna praca naszych nauczycieli WF została doceniona. Wszy
scy nauczyciele otrzymali nagrody dyr. szkoły Stanisława Grefkowicza, a 
koledzy: Alicja Sobiesiak, Adam Godlewski i Ewa Sidło również podzięko
wania wydziału oświaty za pracę na rzecz kultury fizycznej i sportu.

W roku szkolnym 1989/1990 reprezentacje szkoły biorą udział w Mi
strzostwach Dzielnicy. Koszykarze pod opieką mgr Alicji Sobiesiak zdo
bywają I miejsce. Podobnie I miejsce zajmują wychowankowie mgr Ewy 
Sidło startujący w piłce ręcznej. III miejsce przypada piłkarzom nożnym, 
trenowanym przez mgr Adama Godlewskiego, jak również siatkarzom, 
którymi opiekuje się mgr Jerzy Zieliński. Przełajowcy (opiekunka mgr Urszu
la Łukasiak) zajmują VIII miejsce w rywalizacji szkół Żoliborza.
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Sukcesem mogą pochwalić się koszykarze. Startują w Mistrzostwach 
Warszawy, zdobywają II miejsce i srebrny medal (opiekunka mgr Alicja 
Sobiesiak). Reprezentanci: Garncarek, Wysoczyński, Niewczas, Kowalczyk, 
Zawada.

Na terenie ZSE 4 listopada 1989 roku odbywają się zorganizowane 
przez mgr Adama Godlewskiego Mistrzostwa ZNP w piłce siatkowej. 
Również Mistrzostwa Dzielnicy w piłce koszykowej były organizowane 
przez naszych nauczycieli: mgr Alicję Sobiesiak i mgr Adama Godlew
skiego. 27 grudnia 1989 rozegrany zostaje mecz towarzyski w tenisie 
stołowym ze szkołą nr 212 z Mokotowa. Organizatorem spotkania jest 
mgr Jerzy Zieliński.

Uczniowie ZSE wygrywają sportową rywalizację w Dzielnicy Żoliborz 
i otrzymują Puchar.

W roku 1990/91 reprezentacje szkoły brały udział w Mistrzostwach Dziel
nicy w piłce nożnej zajmując IV miejsce (opiekun mgr Adama Godlewski), 
w piłce siatkowej II miejsce (opiekunka mgr Ewa Szulc), w piłce koszyko
wej I miejsce (opiekunka mgr Alicja Sobiesiak).

Działalność sportową szkoły w roku 90/91 „podsumował” jak zwykle 

Kadra czuje się świetnie

uroczysty Dzień Sportu 6-7 
czerwca, w ramach którego 
odbyły się zawody pływackie.

Szkolna reprezentacja w piłce 
siatkowej, której trenerem jest 
mgr Jacek Borzymowski, bierze 
udział w Mistrzostwach Dzielnicy, 
zajmując I miejsce oraz w Mistrzo
stwach Warszawy IV miejsce.

W roku 1992/93 sekcją siatków
ki oraz ligą piłki siatkowej opieku
je się mgr Jacek Borzymowski, 
mgr Krzysztof Biskupski prowadzi 
reprezentację koszykówki, a mgr 
Alicja Sobiesiak - ligę kosza. Re
prezentacja szkoły zajęła I miejsce 
i zdobyła Puchar Burmistrza Gmi
ny Żoliborz w piłce koszykowej. 
Organizatorami imprezy byli nau
czyciele: mgr Adam Godlewski i 
mgr Krzysztof Biskupski. Na koń-
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Luty 1995 - drużyna koszykówki

czący rok szkolny „Dzień Spor
tu” zorganizowano zawody pły
wackie, turniej piłki nożnej, fi
nały ligi kosza, turniej klas I w 
koszykówce. Zdobywano także 
karty pływackie.

W nowym roku 1995/96 roz
poczęto pracę sportową z peł
nym entuzjazmem. Oddano 
do użytku basen szkolny po 
kapitalnym remoncie oraz 
sale. Ruszyła liga kosza (26 

klas) pod opieką mgr Alicji Sobiesiak-Geruli i mgr Krzysztofa Biskupskiego 
oraz liga piłki siatkowej (16 klas) pod opieką mgr Jadwigi Wesołowskiej. 
Prowadzona jest także Amatorska Liga Szkół Średnich. Trenerem naszej 
reprezentacji jest mgr Krzysztof Biskupski. Rok szkolny trwa....

Nie mogliśmy w krótkiej historii sukcesów sportowych 25 lat istnienia 
szkoły wymienić zasług wszystkich naszych uczniów-sportowców, choć 
doceniamy ich sukcesy. Przez wiele lat sportowcom naszej szkoły towa
rzyszyła fachowa opieka pani doktor Teresy Ściebury, za co należą się jej 
serdeczne podziękowania. Na zakończenie nie sposób nie wspomnieć z 
wdzięcznością o wspaniałej parze naszych nauczycieli: pani Ewie Sidło i 
panu Adamie Godlewskim, którzy od lat przygotowywali układy poloneza 
inaugurującego wszystkie „studniówki”. Jak to się działo, że nasi nie za
wsze obdarzeni absolutnym słuchem muzycznym, a czasem przypomi
nający trochę „słonie w składzie porcelany” uczniowie na ten moment, 
który wszystkim (i im samym, i obserwującym „belfrom”, i rodzicom) za
pierał ze wzruszenia dech w piersi - zamieniali się w pełnych gracji tance
rzy - pozostaje ich tajemnicą.

8. ORGANIZACJE MŁODZIEŻOWE

a) Samorząd Szkolny
Samorząd skupia i reprezentuje wszystkich uczniów szkół młodzieżowych. 
Podobną rolę spełnia Samorząd Słuchaczy w Policealnym Studium Elek
tronicznym. Oczekiwania uczniów wobec szkoły wyraża i reprezentuje 
wybierany co roku Zarząd Samorządu, w którego skład wchodzą także 
samorządy klasowe będące łącznikiem z nim.
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Rola Samorządu w szkole jest bardzo ważna z punktu widzenia po
trzeb uczniów, a także szkoły jako instytucji. Uczniowie pragną za po
średnictwem swych przedstawicieli wyrazić swoje problemy, egzekwo
wać przysługujące im prawa, potrzebują możliwości urzeczywistnienia 
różnych pomysłów na ciekawe życie towarzyskie, chcą się sprawdzić w 
działaniu.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna chcą mieć w Samorządzie sojusznika 
w realizacji różnych celów: organizacyjnych, wychowawczych, rekrea
cyjnych itp.

Praca Samorządu szkół młodzieżowych przejawiała się w minionych la
tach w rozmaitych formach działań w szkole i środowisku. W swoim cza
sie Samorząd prowadził zbiórkę makulatury (akcja była niemal obowiąz
kowa), organizował pomoc koleżeńską w nauce, planował i nadzorował 
dyżury uczniów w pokoju nauczycielskim, bufecie, szatni, sprawował opie
kę nad pomnikiem obok szkoły poświęconym Powstaniu Warszawskiemu 
i Armii Krajowej. Organizował różne imprezy szkolne: dyskoteki, wieczor
nice, koncerty zespołów młodzieżowych - w 1985 r. (część dochodu prze
znaczył na Narodowy Fundusz Pomocy Szkole) i 1990 r., pomagał w uro
czystościach szkolnych (Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet), inicjo
wał formy zajęć i zabawy w pierwszym dniu wiosny, nazywanym popularnie 
„Dniem wagarowicza”, organizował akcję krwiodawstwa oraz liczne kwe
sty - zbiórki pieniędzy na ważne społeczne cele: na pomoc ofiarom trzę
sienia ziemi w Meksyku w 1985 r., na wsparcie mieszkańców zawalonego 
domu w Gdańsku 1995 r. (zebrano milion sześćset tysięcy starych zło
tych), kilkakrotnie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na cele 
określone przez Jerzego Owsiaka.

Samorząd prowadził akcję antynikotynową, próbując po koleżeńsku 
przeciwdziałać paleniu papierosów w zakamarkach szkoły, organizował 
giełdę używanych podręczników, by pomóc kolegom zdobyć potrzebne 
książki. Obejmował we władanie radiowęzeł szkolny i przgotowywał audy
cje, a także uprzyjemniał młodzieży przerwy nadając muzykę rozrywkową. 
Rozprowadzał wśród uczniów bilety do Filharmonii (tę akcję zainicjował 
opiekun Samorządu - mgr Andrzej Taraszkiewicz w roku 1985). Członko
wie Samorządu prowadzili rozmowy w szkołach podstawowych z ucznia
mi klas ósmych na temat wyboru nauki w naszej szkole. Zapoznawali kan
dydatów do ZSE z profilem kształcenia oraz wymogami szkoły.

Przedstawiciele Samorządu byli współtwórcami regulaminu współzawo
dnictwa w nauce i częstymi jego korektorami, podobnie jak i regulaminu 
szkolnego określającego prawa i obowiązki uczniów oraz relacje między
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Spotkanie wigilijne samorządu szkolnego 
- mgr inż. Zofia Salamonik

uczniami i nauczycielami. 
W latach istnienia pomocy sty
pendialnej (dziś jej nie ma) 
przedstawiciel młodzieży był 
członkiem Komisji przyznają
cej pomoc materialną kole
gom.

Działania Samorządu prze
kroczyły progi szkoły i sięgały 
poza jej teren w postaci pomo
cy społecznej niesionej innym. 
W 1991 r. uczniowie pomagali 
w zorganizowaniu imprez w 

Domu Dziecka i Domu Pogodnej Starości (przygotowywali nagłośnienie 
sal za pomocą własnego lub szkolnego sprzętu). W roku szkolnym 1991/ 
/92 Samorząd ZSE nawiązał kontakty z Samorządami innych szkół: Pry
watnym Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 z ul. Felińskiego 15 i Liceum Me
dycznym Nr 3. Kolegom z LO Nr 1 nasi uczniowie pomagali w nagłaśnia
niu sali na studniówkę, a w Liceum Medycznym uczestniczyli w przygoto
waniu pracowni informatycznej. Wcześniej utrzymywali kontakty z Liceum 
Ogólnokształcącym Nr 41 im. Joachima Lelewela z ul. Siemiradzkiego 2 
(1979) i zorganizowali z kolegami z tej szkoły sympozjum naukowe w na
szym ośrodku rekreacyjnym w Dębem.

Przedstwiciele Samorządu lubiący i umiejący fotografować obsługują 
wszelkie imprezy szkolne uwieczniając je dla potrzeb kroniki szkolnej. Sami 
zadbali o estetyczny wygląd przydzielonego im pomieszczenia, podob
nie jak i miłośnicy muzyki młodzieżowej skupiający się w swojej sali pod 
społeczną opieką nauczyciela, mgra Tadeusza Mastalarskiego.

Zarząd Samorządu wykazuje sporo pomysłowości w zdobywaniu pew
nych sum pieniędzy potrzebnych często w jego działalności. Ostatnio roz
prowadza wśród kolegów karty rabatowe, co przynosi określony zysk.

Samorząd Słuchaczy PSE, szkoły dla dorosłych i o niewielkiej liczbie 
uczących się, zajmował się podobnymi sprawami, choć w mniejszym za
kresie. Wśród form swojej pracy uwzględniał pomoc koleżeńską w nauce, 
dyżury szkolne, udział w komisji socjalnej (przydział stypendiów i zapo
móg), organizację imprez sportowych i towarzysko-kulturalnych (np. wie
czór przy samowarze). W roku szkolnym 1986/87 Samorząd ZSE zajął w 
ocenie samorządów szkół województwa warszawskiego II miejsce i otrzy
mał od władz szkolnych 200 tys. zł.
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Opiekunami Samorządu szkół młodzieżowych byli w różnych latach 
m.in. mgr Barbara Wierzchowska, mgr Andrzej Taraszkiewicz, mgr Witold 
Monkiewicz, mgr inż. Czesław Szufnara, a w PSE mgr Jadwiga Gazeł, mgr 
inż. Sławomir Wilczyński i mgr inż. Wiesław Zięcina.

W roku szkolnym 1995/96 Samorządami wszystkich szkół w Zespole 
opiekuje się mgr inż. Zofia Salamonik.

b) Harcerstwo
Harcerstwo - wspaniała szkoła kształtowania młodego charakteru - jest 
związane z 25-letnią historią ZSE w sposób trwały, choć w różnych latach 
jego oddziaływanie na życie szkoły było większe i mniejsze. Praca szcze
pu, choć czasem „kulała”, przynosiła młodzieży wiele pożytku, uczyła sa
modzielności, wyzwalała pomysłowość, sprzyjała zawieraniu trwałych przy
jaźni, kształtowała wrażliwość na troski i potrzeby innych. Dlatego i dyrek
tor i nauczyciele zabiegali o to, by do harcerstwa należało jak najwięcej 
uczniów. Z powodu braku pełnych danych o ilości harcerzy w szkole w 
każdym z minionych lat niech wystarczą znalezione w dokumentach szkol
nych wyrywkowe liczby: w roku szkolnym 1975/76 - ponad 100, w 1978/79 
- 250 (rekord!), w 1979/80 - 140, w 1980/81 - 60, w 1982/83 od 40 do 50, w 
1987/88 - 20, w 1991/92 - sześciu, którzy w następnych latach stopniowo 
wykruszali się. W bieżącym roku szkolnym drużyna harcerska już nie istnieje.

Opiekunami szczepu bądź komendantami spośród Rady Pedagogicz
nej byli w różnych latach: mgr Marian Włodarczyk, mgr inż. Władysław 
Gajewski, mgr Adam Godlewski, Jacek Lewandowski, mgr inż. Jan Zając. 
Od 1991 roku do roku jubileuszu ZSE - mgr inż. Zbigniew Szpakowski.

Wśród form pracy harcerskiej stałe miejsce zajmowała turystyka. W

Drużyna żeglarska woduje łódź

1973 r. mgr Marian Włodar
czyk zorganizował wiosną 
Rajd Świętokrzyski, latem 
obóz w woj. zielonogórskim, a 
zimą w powiecie limanowskim. 
Na tym zimowisku opracowa
no program na uroczystość 
pięciolecia szczepu (szczep 
powstał jeszcze w TZN na ul. 
Długiej).

W roku 1976 w skład szkol
nej organizacji harcerskiej 
wchodziły 3 drużyny: żeglar-
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Obóz żeglarski

ska (drużynowy Andrzej Do- 
łgan), turystyczna (drużynowy 
Robert Gałązka), kartingowa 
(drużynowy Edward Dole- 
żuch), znajdująca się dopiero 
w końcowym stadium organi
zowania.

Komendantem szczepu 
był wtedy dh org. Andrzej Ry
bak, jego zastępcami byli dh 
org. Mirosław Styczyński i dh 
org. Andrzej Dobrowolski, a 
kwatermistrzem dh Elżbieta
Kuligowska.

W 1979 r. mgr inż. Włady
sław Gajewski, komendant 
szczepu, prowadził obóz 
żeglarski ze szkoleniem na 
stopień sternika. W tym sa
mym roku grupa harcerzy bra
ła udział w rajdzie „Azymut - 
Huta „Katowice”.

W roku szkolnym 1979/80
Wręczenie sztandaru 283 WDHY rozpoczyna współpracę ze

szczepem jako zastępca ko
mendanta mgr Adam Godlewski, mający wówczas już duże doświadcze
nie w pracy harcerskiej. Instruktorami szczepu byli wtedy: Maryla Lelon- 
kiewicz, Zdzisław Łasiewicz, Mariusz Szmoniewski, Wojciech Paśniew- 
ski, Kazimierz Portas, a wkrótce dołączyli Roman Szkiłądz i Jacek 
Lewandowski. Zdaniem mgra Adama Godlewskiego był to okres bardzo 
ciekawych działań i wyraźnych osiągnięć szczepu. 13 listopada 1979 r. 
powstała Rada Przyjaciół Harcerstwa. W ramach akcji letniej 1980 szczep 
zorganizował w połowie czerwca 10-dniowy biwak w Dębem w celu przy
gotowania sprzętu żeglarskiego na obóz, a 2 sierpnia 50 harcerzy wyje
chało na samodzielny obóz żeglarski do Jakubowa koło Mrągowa nad 
Jeziorem Probarskim.

Rada szczepu wystąpiła do komitetu rodzicielskiego i dyrekcji ZSE 
z prośbą o ufundowanie szczepowi 283 WDH sztandaru i wręczenie go w 
X rocznicę utworzenia Zespołu Szkół Elektronicznych. 21 listopada 1980 r.
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Sekcja kartingowa w oczekiwaniu na start

odbył się Festiwal kulturalny 
Hufca Żoliborz, na którym 
szczep harcerski ZSE wystąpił 
z programem artystycznym i 
zajął II miejsce. 1 marca 1981 
r. na uroczystej akademii hm. 
Adam Godlewski, komendant 
szczepu, odebrał z rąk prze
wodniczącej komitetu rodzi
cielskiego i dyrektora szkoły 
sztandar, który od tego dnia 

wisiał w gablocie w harcówce. Harcerze dbali o nią, ciekawie, pomysłowo 
ją urządzili, a był to czas niełatwy.

Podczas ferii zimowych 1981 r. 90 harcerzy i instruktorów uczestni
czyło w obozie w Zębie koło Zakopanego. Latem 1981 r. znów odbył się 
obóz w Jakubowie na Mazurach, lecz podzielony na dwie drużyny: 
żeglarską i turystyczną. Powstała wcześniej sekcja kartingowa rozwijała 
się prężnie i w 1980 r. w II Drużynowych Eliminacjach Kartingowych Mi
strzostw Polski Strefy Centralnej zajęła I miejsce w kategorii szkolno-mło- 
dzieżowej. W listopadzie 1982 r. hm Adama Godlewskiego wybrano ko
mendantem Hufca ZHP Żoliborz. Komendantem naszego szczepu zo
stał Jacek Lewandowski.

W roku szkolnym 1984/85 11 harcerzy brało udział w kursie na stopień 
sternika jachtowego, a 8 uczęszczało na kurs organizatorów turystyki mło
dzieżowej. W dniu Święta Zmarłych harcerze uczestniczyli w akcji ZNICZ, 
sprzedając lampki i gromadząc środki na obóz zimowy. W następnym roku 
harcerze brali udział w Ogólnopolskim Nocnym Rajdzie na Orientację i 
zajęli IV miejsce, a na swojej trasie - III. W podobnym Rajdzie w rok później 
zdobyli III miejsce. W roku szkolnym 1986/87 mimo niewielkiej liczby har
cerzy ich działalność przyniosła rezultaty: pomagali seniorom w sąsiedz
twie szkoły, uprawiali turystykę, zorganizowali rozgrywki z piłce siatkowej. 
Podobnie w roku następnym drużyna brała udział w rajdzie „świetlików”, 
świętokrzyskim oraz zorganizowała obóz w Bieszczadach, w którym oprócz 
harcerzy uczestniczyli także uczniowie niezrzeszeni.

W kolejnych latach drużynę harcerską stanowiła już niewielka ilość 
uczniów, głównie z jednej klasy, aż wreszcie organizacja harcerska prze
stała istnieć w szkole. Dlaczego? Czyżby to było znamię czasu?
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c) Inne organizacje
Oprócz samorządu szkolnego i harcerstwa w szkole działały również inne 
organizacje zrzeszające młodzież i mające różne osiągnięcia wychowaw
cze. Należały do nich: Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, Towa
rzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Polski Czerwony Krzyż, Liga Ochro
ny Przyrody, Liga Obrony Kraju, Koło PTTK.

Koło ZSMP zrzeszało w różnych latach od kilkunastu do kilkudziesię
ciu członków, np. w roku szkolnym 1984/85 - 11 osób, w roku 1986/87 - 
76 osób, w roku 1987/88 - 37 osób i w roku 1988/89 - 28 osób. Opieku
nami koła byli między innymi mgr Józef Wojcieski i mgr Bożenna Cho- 
dyra. W pracy koła były spotkania z ciekawymi ludźmi (np. w roku 1987 
z sinologiem, czyli znawcą problemów Chin ), wycieczki krajoznawcze 
(np. w Góry Świętokrzyskie), obozy letnie w kraju (Pisz) i za granicą (NRD, 
Czechosłowacja), filmy video, współudział w organizowaniu uroczysto
ści szkolnych.

Koło TPPR, którym opiekowały się między innymi mgr Ewa Durak i mgr 
Irena Gródecka, skupiało uczniów zainteresowanych kulturą krajów ZSRR 
oraz doskonaleniem nauki języka rosyjskiego. Ich liczba często zmieniała 
się, np. w roku szkolnym 1987/88 wynosiła 182. Członkowie koła uczę
szczali na projekcje filmów radzieckich w wersji oryginalnej w celu szlifo

wania języka rosyjskiego, organizo
wali spotkania z pracownikami insty
tucji radzieckich w Polsce, np. 
AEROFŁOTU, przygotowywali po
moce naukowe do lekcji, pomagali 
sobie nawzajem w nauce, uczestni
czyli w organizowaniu niektórych 
uroczystości szkolnych.

Koło PCK, skupiające w roku kil
kudziesięciu uczniów, propagowało 
zagadnienia medyczno-sanitarne 
oraz szeroko pojętej pomocy huma
nitarnej. Organizowało akcję krwio
dawstwa, uczestniczyło w kwestach 
ulicznych na cele społeczne, w szko
leniu sanitarnym (pierwsza pomoc) 
i brało udział w zawodach szkolnych 
drużyn medyczno-sanitarnych PCK, 

Zauważony udział młodzieży w PCK zdobywając często pierwsze, drugie 

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Difł0VI
dia _ OBilŻIII_ MEDYCZNOtSANIJARNĘJ _ PCK._ _. 

ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH 
w Warszawie

za HI

W STOŁECZNYCH ELIMINACJACH
_ _ _ _ _ SZKOLNYCH DRUŻYN

POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Sukr^urr Pfełes

El.hwu AAPACKA Jr ZJ.i.l.w ZAlĄCZKOWSKI

WAKSZAWA dnu 15.04.1?®/^
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lub trzecie miejsca w rywalizacji międzyszkolnej. Najdłużej opiekuje się 
szkolnym kołem mgr Maria Korzep, a poza nią mają w tej mierze zasługi 
mgr Jan Warecki i inni nauczyciele.

Kołem Ligi Ochrony Przyrody przez wiele lat opiekowała się mgr Nadzie
ja Fiedorowicz-Podkowa. Propagowała w naszej technicznej szkole zaga
dnienia ekologii, potrzeby dokarmiania zimą ptaków i zwierząt, współpra
cowała z warszawskim ogrodem zoologicznym, gdzie członkowie LOP wy
konywali sezonowe prace porządkowe.

W latach 80. istniało koło Ligi Obrony Kraju prowadzone przez nauczy
cieli przysposobienia obronnego. Najaktywniej pracowało od 1985 do 1990 
roku, gdy jego opiekunem był inż. Jerzy Walczak. Np. w roku szkolnym 
1987/88 liczyło 192 członków. Prowadziło między innymi sekcję strzelecką, 
do której w roku szkolnym 1985/86 należało 55 uczniów. Wyniki szkolenia 
w strzelaniu były po dwóch latach znakomite - na zawodach wojewódz
kich nasi reprezentanci zajęli II miejsce. W roku 1988 szkolne koło LOK 
zorganizowało kilkudniową wycieczkę do Gdańska.

Przez kilka lat istniało w ZSE koło PTTK prowadzone najpierw przez 
mgr Urszulę Hejduk, a potem mgra Leona Stolarskiego. Organizowało róż
nego rodzaju imprezy turystyczne: rajdy, wycieczki sobotnie i niedzielne 
o charakterze rekreacyjnym (do Powsina, Lasów Kabackich, Puszczy Kam
pinoskiej) i w celu poznawania historii (np. śladami żołnierzy powstania 
styczniowego).

Spośród tych organizacji obecnie pracuje tylko koło PCK (mgr Maria 
Korzep) i koło LOP (mgr Urszula Hejduk).

Szkolny Klub Sportowy był obecny w ZSE zawsze, a w tym roku szkol
nym jego opiekunem jest mgr Krzysztof Biskupski. O sukcesach sportow
ców informujemy w rozdziale wcześniejszym.

9. UCZYĆ I BAWIĆ ZARAZEM CZYLI ZAJĘCIA
POZALEKCYJNE
(wspomina mgr Urszula Górnicka-Grot)

We wspomnieniach z lat szkolnych najczęściej powraca się do wydarzeń 
z pracy w organizacjach, kołach zainteresowań, do ciekawych imprez szkol
nych i do szkolnego życia pozalekcyjnego.

Kiedy 1 marca 1971 r. dwie warszawskie szkoły zawodowe: z ulicy Śnia
deckich i z ulicy Długiej połączono w Zespół Szkół Elektronicznych, kiedy 
rozpoczęły one pracę we wspaniałym, nowym obiekcie przy ulicy Gen.
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Występy młodzieży w PKiN - zakończenie 
roku 1971/72

Zajączka 7 - w grupie około 3 
tys. ucznów i słuchaczy, przy
stąpiliśmy również do organi
zowania zajęć pozalekcyjnych.

Założyliśmy, że dobrze jest 
poznać siebie, swoje zaintere
sowania, zdolności, umiejęt
ności, aby po uzyskaniu pa
tentu na dojrzałość wkroczyć 
w życie przygotowanym nie 
tylko do zawodu, ale i do ucze
stnictwa w coraz bardziej zło
żonym i bogatym życiu kultu

ralnym. Początek był mieszaniną entuzjazmu z jednej strony i wielkiego 
powątpiewania z drugiej strony.

Nie wierzono, że w tym gronie młodzieży uda się rozbudzić zaintereso
wania tak daleko odbiegające od kierunku nauczania.

Pierwszy występ 5.11.1971 r., sprawdzian zaledwie miesięcznej pracy, 
dowiódł, że dobrze pokierowane zdolności, połączone z odpowiednim 
wkładem pracy dają pozytywne i szybkie rezultaty. Pracując trochę „od 
rocznicy do rocznicy...” postawiliśmy przed sobą ambitny cel: zerwać ze 
stereotypowością akademii, zaskoczyć nowymi pomysłami oraz ciekawą i 
zbliżoną do profesjonalnych metod formą pracy.

Już w pierwszym roku uczestniczyliśmy w przeglądzie pracy zespołów 
zajęć pozalekcyjnych na I Festiwalu Kultury Szkół Zawodowych i zajęli
śmy zaszczytne II miejsce. Sukces ten był podsumowaniem zaledwie kil
kumiesięcznej pracy młodzieży i instruktorów.

Cieszyliśmy się bardzo uzyskanym uznaniem za występ w Sali Kongre
sowej PKiN. Było to uroczyste zakończenie roku szkolnego 1971/72 w 
czerwcu 1972 r. Wręczano tam wówczas świadectwa i nagrody najlep
szym maturzystom.

Prezentowaliśmy układ taneczny opracowany przez mgr Lidię Kowalską 
i wyćwiczony z młodzieżą w czasie zajęć zespołu tanecznego.

Wystąpił również mieszany duet wokalny. Z duetu tego Jarek Latacz 
w kilka lat później śpiewał w Centralnym Zespole Wojska Polskiego.Ten 
sam program 1 maja 1972 r. obejrzały nasze władze oświatowe. Wystą
piliśmy w Domu Nauczyciela przy ul. Brzozowej. Głównym założeniem 
kierownika zajęć pozalekcyjnych (od 1971 do 1975 i od 1979 do 1982 - 
mgr Urszula Górnicka-Grot) oraz wszystkich pracowników i instruktorów 
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było przede wszystkim przygotowanie przyszłych odbiorców współcze
snej sztuki.

W ciągu minionych lat organizowaliśmy wiele spotkań z ludźmi nauki, 
sztuki, literatami. Przychodzili do nas na zaproszenie poszczególnych ze
społów lub Samorządu Szkolnego. W listopadzie 1971 spotkaliśmy się z 
p. Andrzejem Kieruzalskim i grupą przedstawicieli zespołu „Gawęda”. Gru
pa młodzieży „Gawęda” zaprezentowała fragment popisu muzyczno-ru- 
chowego do piosenek harcerskich. 17 kwietnia 1973 r. na zaproszenie 
szkolnego Kabaretu przybył do nas Jan Pietrzak.

Kabaret szkolny powstał na letnim obozie zajęć pozalekcyjnych w Za
kopanem (9-23.07.72), a organizatorem i prowadzącym pracę był uczeń 
wówczas IV klasy technikum elektronicznego, Jacek Cichocki. Pierwszy 
program pod nazwą „Za chwilę dalszy ciąg usterek...” młodzeż zaprezen
towała w Dniu Święta Nauczyciela 1972 roku dla dyrekcji szkoły i grona 
profesorskiego.

W pierwszym numerze „Życia Zespołu” wydanym 1 marca 1973 roku 
dyrektor szkoły mgr inż. Stanisław Grefkowicz wyraził radość, że „wokół 
pani Urszuli Grot skupiło się grono entuzjastów: nauczycieli i uczniów, dla 
których działalność w zespołach zajęć pozalekcyjnych jest po prostu pasją, 
a rezultaty tej pasji możemy oceniać na scenie, w fotogramach na ścia
nach korytarzy czy też kolejnych wystawach organizowanych w hallu głów
nym. Przy zajęciach pozalekcyjnych wyrósł samodzielny, oryginalny ka
baret uczniowski”. Oto przykłady tekstów pisanych i wykonanych przez 
członków kabaretu.

Mikołaj Rej 
fl »• ••

Mamy narodową pychę
- tranzystory nasze liche
Pierwsi między narodami
- lecz nie chwalmy się diodami
Nam łacina dawno zbrzydła
- lecz liczymy na liczydłach
My nie gęsi i nie ptaki
- nasz komputer byle jaki.

17 kwietnia 1973 roku w czasie wizyty J. Pietrzaka Oprócz pokazania 
pracy kabaretu zorganizowano wystawę fotografii szkolnego Koła foto oraz 
wystawę grafiki i malarstwa przygotowaną przez młodzież Koła plastycz-
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Program TV „W co się bawić?" 17.05.1973

nego. Wystąpiła również mło
dzież zespołu tanecznego, a 
całą wizytę i pokazy transmi
towała Polska TV w dwudzie
stominutowym programie za
tytułowanym „W co się ba
wić...?”

Kabaret pracował z pasją. 
Młodzi ludzie bawili się przy 
tym świetnie i zaprzyjaźniali ze 
sobą (czego dowody odnajdu
jemy w gazetkach i Kronikach).

Dowodem tego była pomaturalna para małżeńska - założyciel Kabare
tu Jacek Cichocki i współpracownik z tej samej klasy Anna Żakowska. Ka
baret stał się tradycją w naszej szkole. W późniejszych latach - może z 
mniejszym rozmachem - kontynuował ten rodzaj rozrywki Krzysztof Lara, 
a także wspaniały komik i satyryk Wojciech Kostecki. Nikt nie potrafił uwie
rzyć, że po ukończeniu szkoły Wojtek Kostecki wstąpił do seminarium i 
dzisiaj jest księdzem proboszczem. Dalsze wspaniałe spotkania odbyły 
się z Wojciechem Młynarskim, Janem Stanisławskim - satyrykiem, Woj
ciechem Żukrowskim - pisarzem. W 1976 z aktorami: Igorem Śmiałow-
skim, Janem Machulskim, Jerzym Zelnikiem i Edmundem Fettingiem.

Z okazji 500-lecia drukarstwa polskiego przybył do nas z wizytą Szy
mon Kobyliński - rysownik, a 13 października 1974 gościliśmy na impre
zie zorganizowanej z okazji Dnia Wojska Polskiego generała Michała Rolę- 
-Żymierskiego.

Wojciech Kostecki jeszcze przed seminarium 
duchownym

Dyskutowaliśmy z Roma
nem Burzyńskim o jego książ
ce „Polacy za granicą”. Dwa 
lub może nawet trzy razy przy
był do naszej szkoły z pre
lekcją ostrzegawczą p. Marek 
Kotański. Gościem Szkolnego 
Dyskusyjnego Klubu Filmowe
go „Frankensteinik” byli mię
dzy innymi reżyser Andrzej 
Wajda i p. Maja Komorowska 
- aktorka (na projekcji filmu 
„Wesele”). Po filmie dyskuto-
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Jacek Cichocki - twórca kabaretu

waliśmy. Odwiedził nas i dyskutował 
z nami również p. Marek Kondrat - 
aktor, zaproszony z okazji wyświetla
nia filmu „Smuga cienia”. DKF „Fran- 
kensteinik” powstał w styczniu 
1972 r. Założycielką i prowadzącą 
prace w klubie była mgr Urszula Gór- 
nicka-Grot - kierownik zajęć poza
lekcyjnych. 90-100 osób oglądało 
cotygodniowe projekcje, a następnie 
dyskutowało. Projekcje odbywały się 
raz w tygodniu w szkolnym kinie 
„Elektronik”.

Prezentowaliśmy różne gatunki 
filmów: psychologiczne, historycz
ne, obyczajowo-społeczne, krymi- 
nalno-sensacyjne, filmowane powie
ści. W lutym 1978 roku wyświetlili
śmy cykl słynnych amerykańskich 

filmów sensacyjnych. Działacze DKF uczestniczyli w premierach kilku pol
skich filmów i spotkaniach z ich reżyserami: „Przepraszam czy tu biją...” 
Marka Piwowskiego, „Barwy ochronne” K. Zanussiego, „Zdjęcia prób
ne” Agnieszki Holland. Klub posiadał własnych prelegentów rekrutują
cych się z Policealnego Studium Elektronicznego (Marek Waszkiewicz, 
Andrzej Kanabus, Zbigniew Koźniewski), ale wielokrotnie prelekcje i dys
kusje odbywały się z udziałem zaproszonych krytyków lub recenzentów 
filmowych.

Wszystkie zespoły i koła zainteresowań bardzo ściśle ze sobą współ
pracowały, a zajęcia pozalekcyjne współdziałały z kolei z organizacjami 
szkolnymi: harcerstwem, PCK, TPPR, SKS, korzystając ze szkolnego ra
diowęzła i szkolnej TV. Koło foto zorganizowała i prowadziła pani Małgo
rzata Szulc. Młodzież tego zespołu między innymi spełniała funkcje re
porterskie. Wykonywano zdjęcia ze wszystkich imprez i dostarczano dla 
kroniki szkolnej. 1972 r. na I festiwalu Kultury Szkół Warszawskich Koło 
foto otrzymało wyróżnienie. W 1977 roku zdobyliśmy wyróżnienie specjal
ne w II Ogólnowarszawskim Konkursie Fotograficznym „Warszawa - Mój 
dom”. W1979 roku na Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Kolorowej orga
nizowanym w Lidzbarku uzyskaliśmy główną nagrodę za zdjęcie zatytuło
wane „Krajobraz”. W szkole i poza szkołą organizowano szereg wystaw
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Wernisaż

zdjęć wykonanych według in
struktażu pani Małgorzaty 
Szulc przez młodzież koła fo
tograficznego.

26.02.1983 uczniowie Krzy
sztof Ambroziński i Zbigniew 
Gawarecki przygotowali wy
stawę fotografii czarno-białej 
pt. „Zima”. Odbyło się uroczy
ste otwarcie wystawy, na wzór 
profesjonalnych wernisaży, 
przy udziale zaproszonych 
gości. 16.01.1974 r. tak samo 
uroczyście otwieraliśmy ucz
niowską wystawę fotografii ko
lorowej „Warszawa”. W kwiet
niu 1973 roku zdjęcia Koła foto 

eksponowano na wystawie w Stołecznym Domu Kultury na Rynku Stare
go Miasta, a także w Klubie Książki i Prasy przy ulicy Krasińskiego na Żoli
borzu. 3 czerwca 1974 roku prace Koła foto i Koła plastycznego wysta
wiono na terenie Zakładów Wytwórczych Przyrządów pomiarowych ERA. 
Recenzje ze współpracy znalazły się nawet w „Expresie Wieczornym”. 
19.02.1973 Zespoły plastyczne i Koło foto przygotowały wystawę „500- 
-lecie Kopernika”. Pracę Koła plastycznego bardzo profesjonalnie i cieka
wie zorganizowała pani Janina Mirecka - rzeźbiarka. W późniejszych la
tach zajęła jej miejsce plastyk Ewa Arcinowska - malarka. Proponowane 
formy pracy były niekonwencjonalne i bardzo zainteresowały młodzież. 
Poznawała podstawowe pojęcia kompozycji, kolorystyki, perspektywy, 
technik malarstwa, rysunku i grafiki. Odbywały się wyjazdy w plener (Dębe, 
Zegrze, Julinek), zwiedzanie warszawskich galerii sztuki, wystaw i werni
saży przez młodzież indywidualnie i grupowo (wszystkich uczestników ze
społu). Pani Janina Mirecka w początkowym okresie zagospodarowywa
nia obiektu Zespołu Szkół Elektronicznych zwróciła się do Stołecznej Rady 
Narodowej, skąd sprowadziła szereg dzieł artystów plastyków - obrazy i 
rzeźby. Dzieła sprowadzone dekorują gabinety, pracownie, korytarze. W 
listopadzie 1972 r. Marek Wojciechowski - wówczas uczeń klasy drugiej, 
przygotował wystawę własnych prac graficznych. Były to linoryty wykona
ne na zajęciach z p. Mirecką. Wybrane prace graficzne oprawiono i wyko
rzystaliśmy je do dekoracji pracowni.
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Marek Wojciechowski wystawia 
swoje grafiki

Drugą wystawą prac indywidual
nych była w lutym 1974 wystawa prac 
malarskich uczennicy wówczas klasy 
III Małgorzaty Kamińskiej.

W maju 1979 r. otrzymaliśmy nagro
dę TPPR i Kuratorium Okręgu Szkol
nego miasta Warszawy za uczestnic
two w Konkursie plastycznym „Jutro 
Polski”.

Wspaniały pomysł zainicjowało 
Koło plastyków ogłaszając konkurs na 
„Portret szkoły" z okazji 1 marca 
1973 r. - Święta szkoły. Powstały dow
cipne, pomysłowe, rozfantazjowane 
prace, do których wykorzystano wszel
kie możliwe i dostępne materiały. Nie
które z prac zasługują na wspomnie
nie. Pojawił się druciany człowieczek 
usadowiony na zniszczonym, kośla
wym krześle. Płuca miał z piłeczek 
ping-pongowych. Drucianą nogą przy- 

deptywał najnowszy podręcznik elektroniki. Było ogromne gipsowe ucho, 
w które z fantazją wjeżdżała dziecinna kolejka - to symbolizowało fakt, że 
sąsiadujemy w ogromnej bliskości z Dworcem Gdańskim. Młodzież ze
społu plastycznego wykonywała również prace użytkowe dla szkoły - mniej 
atrakcyjne. Były to dekoracje na wszystkie szkolne imprezy.

Imprezy organizowane z okazji różnych uroczystości szkolnych korzy
stały z działalności wszystkich zespołów (recytatorskiego, muzycznego, 
wokalnego). Zespół plastyczny wykonywał dekoracje, taneczny - układy, 
Koło foto - reportaże fotograficzne z przebiegu przygotowań i efektów 
końcowych. Korzystaliśmy z możliwości rzucania obrazów filmowych na 
scenę (z kabiny fotooperatorskiej) - jako ilustracje do prezentowanego 
ruchu lub słowa, np. ilustrowaliśmy tekst „Kwiatów polskich” Juliana Tu
wima przygotowany jako montaż i prezentowany 9.05.1975.

Zespół taneczny w pierwszych dwóch latach swojej działalności pro
wadziła mgr Lidia Kowalska, następnie mgr Jolanta Donat i dalej p. Ewa 
Czartoryjska-Stanisławska. Odbywały się zajęcia tańca towarzyskiego. Pra
ca prowadzona atrakcyjnie i profesjonalnie przyciągała liczną grupę mło
dzieży. Organizowano turnieje tańca towarzyskiego z udziałem zaproszo-
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mgr Urszula Grot

nych profesjonalnych sędziów. Pierwszy turniej 
odbył się 17 grudnia 1973 roku, następny 20 kwiet
nia 1975 roku. Po takiej imprezie pomnażała się 
najczęściej liczba uczestników w zespole. Zespo
ły recytatorskie prowadziła mgr Urszula Górnicka- 
-Grot, kierownik zajęć pozalekcyjnych, w latach 
1975-1978 aktor Teatru Ochota - mgr Aleksander 
Jasiński, a od 1978 do 1983 aktor Teatru Klasycz
nego Bogusław Stokowski. Z wybranych tekstów 
poezji lub prozy powstawały montaże prezento
wane na imprezach szkolnych, konkursach, wie
czorkach oraz na występach pozaszkolnych. Żywe 
słowo wzbogacane było najczęściej odpowiednio 
dobranym tłem muzycznym.

Spośród wielu występów warto wspomnieć zor
ganizowany 18 listopada 1972 roku „Wieczór przy 
samowarze” z poezją Sergiusza Jesienina. Impre
za ta weszła do stałego kalendarza imprez. W gru
dniu 1972 r. specjalny program prezentowaliśmy 
w Domu Kultury na Próchnika - dla seniorów, a 
potem także dla innych widzów Żoliborza. 1 mar
ca 1972 r. z okazji uroczystości nadania Szkole 
imienia Polskiej Partii Robotniczej przedstawiliśmy

montaż słowno-muzyczny „My, młodzi XX wieku” przygotowany ze słu-
chaczami PSE.

Szkolny Kabaret włączał się do redagowania gazetek, szczególnie tej 
najważniejszej, wychodzącej każdego 1 marca w Dzień Święta Szkoły - 
„Życia Zespołu”. Zespoły muzyczne zorganizował i prowadził mgr Marian 
Martyński, który był także przez dwa lata kierownikiem zajęć pozalekcyj
nych. Brały one udział w Stołecznych Festiwalach i przeglądach pracy, 
zyskując uznanie. Akompaniowały i występowały z własnymi utworami na 
szkolnych imprezach i wieczorkach. Zespoły wokalne szkoliła mgr Bożenna 
Chodyra, kierująca zajęciami pozalekcyjnymi w latach 1975-1977. Należy 
wspomnieć, że znany dzisiaj śpiewak operowy Adam Kruszewski to ab
solwent Zespołu Szkół Elektronicznych. Zaczynał „karierę” pod kierunkiem 
pani Bożenny Chodyry na szkolnych imprezach. Pracownik Klubu mgr Ewa 
Suchańska organizowała rozgrywki, turnieje szachowe i brydżowe przy 
współpracy Polskiego Związku Szachowego i Polskiego Związku Brydża 
Sportowego, skąd przychodzili sędziowie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i
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Adam Kruszewski z ZSE do opery

nagrody ufundowane przez Komitet 
Rodzicielski.

W Klubie odbywały się także 
spotkania andrzejkowe i dyskoteki 
uczestników zajęć pozalekcyjnych. 
W latach 1982-1985 kierownikiem 
zajęć pozalekcyjnych była mgr Han
na Bogatko-Ceglińska, w latach 
1986-1990 mgr Małgorzata Wiśniew
ska. Dyrekcja doceniając znaczenie 
kół zainteresowań w kształceniu i 
wychowaniu stwarzała zawsze moż
liwości wybierania przez uczniów 
zajęć odpowiadających ich zaintere
sowaniom. W roku 1980/81 na zaję
cia pozalekcyjne było przeznaczo
nych około 150 godzin tygodniowo. 
Jeszcze w roku 1988/89 pracowało 
14 kół zainteresowań. Było m.in. koło 
miłośników literatury prowadzone 
przez mgr Urszulę Kostrzewską. Po
tem dotknęły szkołę kłopoty finanso

we, co spowodowało zaniechanie pracy kół zainteresowań. Pozostały 
wspomnienia minionych lat. Obecnie istnieje jeszcze kółko muzyczne, 
którym opiekuje się społecznie mgr Tadeusz Mastalarski, oraz Klub Ra
diokomunikacji Amatorskiej prowadzony na zasadzie hobby przez mgr inż.
Zbigniewa Szpakowskiego.

10. RADIOWE HOBBY CZYLI SZKOLNY KLUB 
RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ

Przekazywanie dwustronnych informacji przy wykorzystaniu fal elektroma
gnetycznych, czyli tzw. łączności radiowe osób prywatnych, kojarzą się 
większości z użytkownikami CB Radio (Citizens Band) oraz ultrakrótkofa- 
lowcami i krótkofalowcami. CB Radio jest dostępne dla wszystkich oby
wateli.

Krótkofalarstwo jest to amatorska służba radiowa, a jako hobby wyma
ga posiadania odpowiednich kwalifikacji operatorskich. Daje to możliwość
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W kółku krótkofalowców

pracy na urządzeniach fa
brycznych i wykonywanych 
własnoręcznie oraz prowadze
nia eksperymentów i doświad
czeń o charakterze technicz
nym. Kluby kierowane przez li
cencjonowanych nadawców 
mogą ubiegać się w Państwo
wej Agencji Radiokomunika
cyjnej o zezwolenie na używa
nie radiostacji amatorskiej oraz 
własnego klubowego znaku 

wywoławczego. Takim właśnie kryterium odpowiada istniejący w Zespole 
Szkół Elektronicznych klub radiokomunikacji amatorskiej wyposażony w 
radiostację o znaku wywoławczym SP5PZQ oraz CB Radio. Siedzibą klu
bu jest pomieszczenie nr 237 na drugim piętrze, przekazane na potrzeby 
tej formy zajęć pozalekcyjnych przez dyrekcję ZSE we wrześniu 1993 roku. 
Przeprowadziliśmy remont pomieszczenia, wyposażyliśmy je w sprzęt i 
doprowadziliśmy do uroczystego otwarcia klubu w dniu 17 grudnia 1993 
roku.

W okresie minionych dwóch lat przez salę 237 przewijało się stale oko
ło 70 młodych ludzi, spośród których przeszło 20 uzyskało już indywidu
alne znaki wywoławcze. Oprócz działalności organizacyjnej, technicznej i 
szkoleniowej członkowie klubu SP5PZO brali udział w wielu akcjach mają
cych na celu pomoc społeczeństwu w minimalizowaniu skutków nie
szczęść i zdarzeń losowych. Wymienić należy nasz zorganizowany udział 
w zbiórkach funduszy dla ofiar pożaru w hali sportowej w Gdańsku (ze
brano 1,6 min starych zł), Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy (zebra
no 2,8 min starych zł w roku 1995 i 300 nowych złotych w roku 1996), a 
ponadto stacja klubowa obsługiwała 3. i 4. finał tej imprezy oraz zbiórkę 
banknotów 1000-złotowych w ramach Akcji „Dzieciak” (zebrano kwotę 150 
nowych złotych). Ze swoją działalnością staramy się być obecni również 
poza murami szkoły i tak w lipcu 1995 radiostacja klubowa SP5PZQ ob
sługiwała „Lato w mieście” zorganizowane przez warszawskie Kuratorium 
Oświaty oraz brała udział w majowej trzygodzinnej audycji „Radia nocą”, 
poświęconej 70-leciu Polskiego Radia i krótkofalarstwu, za co dyrekcja ZSE 
otrzymała list pochwalny od Polskiego Radia S.A. Prowadzona od począt
ku istnienia klubu kronika „pęka w szwach”, rejestrując okazjonalne wpisy 
i wycinki prasowe dotyczące pracy klubu. Praca w „eterze” procentuje
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Karta potwierdzenia łączności radiowej tzw. 
QSL-ka od stacji JW0G z wyspy Spitsbergen 

(77°N, 15.3°E) nadesłana do szkolnej 
radiostacji SP5PZQ.

coraz to nowszymi dyploma
mi, kartami potwierdzenia 
odbioru, tzw. QSL-kami, oraz 
pozyskiwaniem nowych sym
patyków, szczególnie wśród 
młodszych uczniów szkoły. 
Opiekunami klubu SP5PZO są 
pracownicy szkoły: mgr inż. 
Zbigniew Szpakowski - znak 
wywoławczy SP5AHY i Zenon 
Saraczewski - SP5AGU. Na 
wyposażenie koła zaintereso
wań radiokomunikacją ama
torską składają się: radiostacja 
krótkofalowa typu FT dx 505 

(jeszcze pracująca na lampach), radiotelefon stacjonarny typu FMH 350 
D, dwa odbiorniki nasłuchowe (lampowe) typu R-250, radiostacja CB Ra
dio typu ONWA oraz instalacja antenowa KF w postaci dipoli pasmowych 
oraz UKF w postaci anteny wieloelementowej typu Yagi. Nowym nabyt
kiem „jeszcze ciepłym” jest radiostacja krótkofalowa typu FT 101 ZD firmy 
YAESU. W dniu święta szkoły klub krótkofalowców SP5PZQ prowadził ak
cję „otwartych drzwi” dla wszystkich uczniów i gości.

Dowodem przeprowadzonej łączności radiowej jest zamieszczona re
produkcja karty potwierdzenia nadesłana do szkoły z dalekiej północy.

P.S. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od długoletnich pracowników 
Zespołu Szkół Elektronicznych na ul. Gen Zajączka 7, potwierdzonymi w 
dokumentach Resortu Łączności, stwierdzono, że w latach 1975-1978 
działał na terenie szkoły klub krótkofalowców posługujący się znakiem 
wywoławczym SP5PPR. Legitymował się on zezwoleniem nr 63/1 K/75 i 
kierowany był przez licencjonowanych operatorów, panów Adama Kobu
sa SP5AQL, Wojciecha Plutę SP5IMJ i Krzysztofa Gaworka SP5IMK. Opie
kunem klubu z ramienia szkoły był pan Grzegorz Wolny - nauczyciel mier
nictwa elektrycznego. Klub zajmował jedno z pomieszczeń południowe
go skrzydła budynku na pierwszym piętrze.

(Opracował mgr inż. Zbigniew Szpakowski - SP5AHY)
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11. WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ

Na początku lat siedemdziesiątych, gdy powstała szkoła, świat nie był dla 
nas otwarty, niełatwo było „bez wiz i dewiz” podróżować, jeśli nawet było 
na to kogoś stać. A jednak dyrekcja szkoły otworzyła uczniom i nauczy
cielom przysłowiowe okno na świat. Nawiązywała kontakty ze szkołami 
w krajach ówczesnego bloku demokracji ludowej i zawierała umowy o tzw. 
bezdewizowej wymianie grup szkolnych. Oznaczało to, że strona zapra
szająca i przyjmująca gości zapewniała im pobyt w umówionym czasie 
i pokrywała jego koszt, w zamian za rewizytę.

Już w październiku 1972 r. dyrektor ZSE zawarł umowę ze Szkołą Inży
nierską w Velten koło Berlina o wymianie uczniów i nauczycieli podczas 
wakacji, a także doświadczeń dydaktyczno-wychowawczych. Uczestnika
mi wyjazdów do ówczesnej NRD byli słuchacze PSE.

W roku 1973 zostały nawiązane kontakty z Energetycznym Liceum Za
wodowym nr 128 w Moskwie i podczas wakacji trzynastoosobowa grupa 
uczniów spędziła przyjemnie 15 dni za granicą. Zwiedziła nie tylko Mo
skwę, lecz także kaukaskie wybrzeże Morza Czarnego i Zagorsk - małe 
miasto leżące o kilkadziesiąt kilometrów od stolicy z kilkunastoma, jedna

Nasi w Bułgarii (Ahtopol)

przy drugiej, cerkwiami.
Uczestnicy wycieczki zachwyce

ni jej programem i niezwykłą go
ścinnością mówili, że była ona 
„prawdziwa, serdeczna, szczera” i 
że „w tej mierze jeszcze sporo się 
od Rosjan możemy nauczyć” (cyta
ty z artykułu „U przyjaciół” zamie
szczonego w 1974 r. w „Życiu Ze
społu”). W czasie pobytu nad Mo
rzem Czarnym byli urzeczeni jego 
barwami i zaskoczeni, że bywa 
„w kolorze fioletowym, brązowym, 
granatowym, błękitnym, jasnozielo
nym”, że jest „przy brzegu ciemno
żółte, a dalej - ciemnozielone... Ale 
w żadnym razie czarne”. Propono
wali „lepsze, prawdziwe nazwy: 
Morze Ciepłe, Morze Czyste, Głębo
kie, Słone”.
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Rewizyta gości z Moskwy odbyła się niebawem. Oprócz Warszawy zwie
dzili Kraków, Oświęcim, Zakopane, Toruń, Malbork i Gdańsk. Dzięki umo
wie ZSE ze szkołą moskiewską 4-krotnie podczas kolejnych wakacji elek
tronicy przekraczali wschodnią granicę. A jak wiadomo, podróże kształcą. 
Najdłużej trwały nasze kontakty z Technikum Elektrotechniki i Automatyki 
w Sofii. Obejmowały one zarówno wymianę grup młodzieży w czasie wa
kacji, jak i nauczycieli, którzy zapoznawali się z systemem dydaktyczno- 
-wychowawczym w kraju i szkole partnera, jego dorobkiem i potrzebami.

Pierwsza wymiana wakacyjna nastąpiła w 1978 r. 21 uczniów i 3 nau
czycieli odpoczywało ponad dwa tygodnie w Ahtopolu nad Morzem Czar
nym i zwiedzało Bułgarię: Burgas, Warnę, Garbowo (ciekawy skansen kul
tury ludowej), Maderę, Wielkie Tirnowo (pierwszą stolicę Bułgarii).

My goszcząc Bułgarów pokazaliśmy im poza Warszawą również inne 
nasze miasta i ich zabytki: Kraków, Wieliczkę, Toruń, Gdańsk, Żelazową 
Wolę. Wakacyjne wyjazdy do Bułgarii odbywały się 6 razy, ostatni w 1987 r.

Wizyty i rewizyty nauczycieli na podstawie oficjalnych ustaleń były przy
jemne i pożyteczne. Poznawaliśmy Sofię, co nie dane było grupom waka
cyjnym, podpatrywaliśmy codzienną pracę szkoły bułgarskiej. Technikum 
sofijskie przywiązywało ogromną wagę do nauczania języków obcych, 
których było w planach nauczania kilka. Uczyło w wybranym języku wielu 
przedmiotów. To doświadczenie zapewne wpłynęło w jakimś stopniu na 
wprowadzenie w ZSE w 1979 r. rozszerzonego programu nauczania języ
ka angielskiego w jednej klasie w każdym roku, a potem na nauczanie w 
tym języku niektórych przedmiotów zawodowych.

W latach 1987-1990 uczestniczyliśmy w wymianie grup wakacyjnych 
ze szkołą w Berlinie. Początkowo było to wynikiem działań władz szkol
nych Warszawy, potem naszych starań i wzajemnych ustaleń z Niemcami.

Pierwszą grupą 30 uczestników pobytu w Berlinie jako gości szkoły przy 
Zakładach Transformatorów opiekowali się: mgr Władysław Grzegorczyk, 
mgr inż. Jolanta Szklarska i mgr inż. Krzysztof Białecki (tłumacz). Oprócz 
zwiedzenia stolicy ówczesnej NRD gospodarze pokazali nam Drezno (Zwin
ger), Poczdam, Oranienburg.

W 1988 r. nową grupę młodzieży pilotowali do Berlina inż. Jerzy Wal
czak, mgr inż. Hanna Kwaśniewska, mgr inż. Andrzej Gawin. W dwóch 
następnych i ostatnich latach wakacyjnych wyjazdów za Odrę i Nysę 
Łużycką rolę kierownika grup pełniła mgr inż. Barbara Mierzecka, a współ
pracowali z nią mgr Wanda Sternicka, mgr inż. Andrzej Grabowski i mgr 
Józef Wojcieski. Ostatnia grupa mogła już spacerować po Berlinie Zacho
dnim.

211



Mikrosystem dydaktyczno-wychowawczy

Gościom niemieckim umożliwili
śmy poznanie Warszawy i zwiedze
nie Krakowa, Wieliczki, Oświęcimia.

W latach 70. były również kontak
ty ZSE ze szkołami w Czechosłowa
cji i na Węgrzech. Dwukrotnie gru
py uczniów i ich opiekunów przeby
wały w czasie wakacji w Bratysławie 
i raz na Węgrzech (1978 r.)

W 1989 r. 4-osobowa delegacja 
Rady Pedagogicznej (dyrektor mgr 
inż. Stanisław Grefkowicz, mgr inż. 
Jolanta Szklarska, mgr Andrzej Ta-

Fife College raszkiewicz i mgr Ewa Sidło) prze
bywała w Kaliningradzie, gdzie zo

stała zawarta umowa między ZSE a szkołą techniczną w tym mieście o 
współpracy oraz wymianie bezdewizowej nauczycieli i uczniów. Począt
kowo planowano dalszą współpracę, lecz z biegiem czasu plany te zosta
ły przerwane.

W 1989 r. została nawiązana współpraca z Fife College Of Technology 
w Kirkcaldy koło Edynburga w Szkocji, która okazała się bardzo owocna 
dla naszych uczniów. Swoistego rekonesansu dokonała w maju 1990 r. 
grupa 7 zwycięzców w szkolnym konkursie jęz. angielskiego pod opieką 
mgr Krystyny Jaroszewskiej. Przebywała ponad tydzień w Fife College, 
zwiedziła niektóre zabytki Szkocji, a także i Londyn. To wydarzenie zosta
ło nawet opisane w gazecie polskiej wychodzącej w Szkocji.

W następnym roku grupa uczniów i nauczycieli szkockich była naszy
mi gośćmi. Fife College to 
uczelnia w malowniczym mia
steczku Kirkcaldy, położonym 
kilkanaście mil od stolicy Szko
cji, Edynburga.

Olimpijczycy zaintereso
wani tamtejszym systemem 
szkolnictwa oraz poziomem 
wiedzy technicznej na uczelni 
podjęli próbę przystąpienia do 
kilku egzaminów przeprowa-

Podpisanie umowy z Fife College dzonych w ramach kierunku 
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elektronicznego. W efekcie okazało się, że wiedza polskich studentów była 
zadowalająca nawet w wyrażeniu jej nie najdoskonalszą angielszczyzną.

Pomyślnie zdany egzamin, który miał być jedynie zabawą, zainspiro
wał jednego z absolwentów do podjęcia samodzielnej nauki w tej uczelni. 
Pomysł ten udało mu się zrealizować i w ciągu roku akademickiego opa
nował i zaliczył materiał wszystkich zajęć przewidzianych dla kierunku elek
tronicznego. W ten sposób uzyskał niemałą popularność wśród wykładow
ców uczelni oraz zwrócił uwagę na polski system edukacji.

Od tego momentu rozpoczęła się współpraca Zespołu Szkół Elektro
nicznych z Fife College w Szkocji. Początkowo polegało to na wzajem
nych wizytach, poznawaniu systemu pracy oraz osiągnięć obu szkół. Kon
takty stopniowo zacieśniały się i zaczęto rozmowy o wymianie uczniów. 
Obie strony miały wiele koncepcji tej wymiany. Uzgodnienie poglądów 
trwało jakiś czas, aż w 1993 roku siedmiu uczniów klas trzecich i piątych 
po spełnieniu warunków umowy zostało zakwalifikowanych na wyjazd do 
Szkocji. Warunki były następujące: zdanie egzaminu z języka angielskie
go, rozwiązanie testu z przedmiotów zawodowych w języku angielskim i 
osiągnięcie dobrych wyników na koniec roku szkolnego, a w chwili rozpo
częcia nauki dostarczenie do college’u komputera.

W skorzystaniu z możliwości wyjazdu pomagali chłopcom dyrektor ZSE, 
mgr inż. Wiesław Zięcina i kierownik warsztatów, mgr Ryszard Wójcicki. 
Komputery z gwarancją na korzystnych warunkach uczniowie nabywali w 
Warsztatach Szkolnych, które były odpowiedzialne za stan techniczny i 
terminową wysyłkę do Szkocji.

Komputery przywiezione przez naszych uczniów stanowią wyposaże
nie laboratorium Fife College. Uroczyste otwarcie tej pracowni kompute
rowej odbyło się w listopadzie 1994 r. w obecności władz oświatowych 
Szkocji, konsula generalnego Polski doktora Dobrowolskiego i członków 
dyrekcji ZSE. O uroczystości informowała prasa miejscowa i londyńska.

Jak wspominają nasi uczniowie swój pobyt w Fife College? Oto wypo
wiedzi absolwentów:

Pisze Michał Rafał Okoń: „Podjęliśmy pracę zarobkową, gdyż zapewnia
ła stały dochód, a czas jej trwania nie kolidował z wykładami. O naszych 
postępach w nauczaniu oraz pokonywaniu wszelkich barier mogą świad
czyć kolejne pomyślnie zdawane egzaminy i zaliczane przedmioty. Samo 
nauczanie w Fife College of Further and Higher Education nie różniło się 
specjalnie od polskiego systemu nauczania. Zapewne wielką zaletą formy 
organizacyjnej stosowanej w Fife College jest bardziej bezpośredni stosu
nek między wykładowcą a studentem. Również do zalet tamtejszego syste-
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Ach! Jaki piękny Szkot (Michał Okoń)

mu z pewnością należy przywiązywa
nie dużej wagi do ćwiczeń praktycz
nych z zakresu zrealizowanego ma
teriału. Pobyt nasz w Wielkiej Bryta
nii oraz nauka na uczelni były dość 
niespotykanym wydarzeniem do 
tego stopnia, że różne grona społecz
ne interesowały się bardzo naszymi 
poczynaniami i osiągnięciami. Byli
śmy niejako ambasadorami Polski w 
Szkocji. Dzięki temu mieliśmy okazję 
poznać wielu ciekawych ludzi oraz 
odwiedzić interesujące miejsca. Kil
kakrotnie zapraszani byliśmy do Ro- 
tary Club, organizacji zrzeszającej lu
dzi businessu, polityki, kultury i sztu
ki, aby wygłosić odczyt o Polsce, 
porównać życie w obu krajach.

Na pracy, nauce, spotkaniach i za
spokojeniu elementarnych potrzeb 
minął rok akademicki, zakończony

oddaniem projektu inżynierskiego. Po jego zatwierdzeniu otrzymaliśmy dy
plomy i rozpoczęliśmy pracę jako praktykanci na stanowiskach inżynierskich 
w zakładzie specjalizującym się w produkcji sprzętu elektronicznego. Po 
miesięcznej pracy w firmie Hughes Microelektronics zaczęliśmy szukać miej
sca w anglosaskich wyższych uczelniach. Część z nas znalazła odpowie
dnie zakłady naukowe i pozostała na studiach w Wielkiej Brytanii, część 
wróciła, aby studiować w kraju”. Inne informacje znajdujemy w relacji dy
plomanta Fife College, Michała Ciborowskiego:

„Nauka w Fife College nie należy do najłatwiejszych, głównie ze względu 
na bardzo dużą ilość materiału, który trzeba poznać. Specjalne programy 
nauczania, przygotowane dla Polaków, obejmują dwuletni kurs Higher Natio
nal Diploma w zakresie Elektronics and Electrical Engineering (według tłu
macza: Wyższe Studium Dyplomowe w zakresie Inżynierii Elektrycznej i Elek
tronicznej). Zakres poznawania wiedzy znacznie przekracza wiedzę przewi
dzianą w polskim programie nauczania. Pomocne jest to, że w College’u uczą 
rzeczy potrzebnych młodemu inżynierowi, a nie tych, które „powinien znać”.

Ciężka praca i nauka w Szkocji przyniosła efekty każdemu absolwento
wi ZSE.
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Dariusz Gromadka (pierwszy z prawej) wśród 
kolegów i profesora z Fife College

Niektórzy z nas (na przykład 
ja) ze względu na bardzo wy
soką cenę czesnego nie byli w 
stanie podjąć dalszej nauki za 
granicą. W moim przypadku 
nie była to wielka strata, gdyż 
Wydział Elektroniki i Technik 
Informacyjnych Politechniki 
Warszawskiej na mocy prze
niesienia zaakceptował mnie 
na wybrany przeze mnie kie
runek - na drugi rok studiów.”

Listy dyplomantów Fife
College świadczą o uzyskaniu przez nich różnorodnych doświadczeń; 
naukowych, życiowych (musieli sami rozwiązywać różne problemy łączą
ce się z egzystencją w oddaleniu od domu i zdobywaniem środków na 
utrzymanie) i kulturalnych, bo jak pisze jeden z nich, obcowali „z kulturą 
celtycko-anglosaską tak bardzo odmienną od kultury słowiańskiej”. Zdo
byte wykształcenie przyniosło satysfakcję i zostało wysoko ocenione na 
gruncie rodzimym. Dotychczas z tej wymiany skorzystało 28 uczniów. 
Pierwszy z absolwentów Fife College, Cezary Makulec, zdołał już skoń
czyć studia na uniwersytecie w Edynburgu. Obecnie pracuje w Polsce 
w przedstawicielstwie angielskiej firmy Hewlett Packard. W 1993/94 roku 
wyjechało do Kirkcaldy siedmiu uczniów, z których Dariusz Gromadka 
studiuje w Edynburgu.

W bieżącym roku 1995/96 przebywa w Szkocji i uczy się w Fife College 
ośmiu uczniów, którzy w czerwcu ubiegłego roku szkolnego ukończyli

Delegacja ZSE w Fife College

klasę trzecią. Szkoła ceni so
bie tę współpracę i odwzaje
mnia zainteresowanie Colle
ge^ zaproszeniami do wizyt w 
Polsce. Corocznie przedstawi
ciele uczelni szkockiej odwie
dzają nas w maju, łącząc swój 
pobyt z typowaniem kandyda
tów do studiowania w nowym 
roku szkolnym. Dla Zespołu 
Szkół Elektronicznych ogrom
ne znaczenie ma fakt otwarcia 
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przed młodzieżą możliwości sprawdzenia się w nowych, odmiennych od 
naszych warunkach.

12. TWORZENIE TRADYCJI SZKOŁY

a) Święto Szkoły
Zajęcia lekcyjne w nowym budynku rozpoczęły się już 1 stycznia 1971 r. 
Jednak pismo Ministerstwa Oświaty i Wychowania powoływało oficjalnie
nową szkołę z dniem 1 marca 1971 r.

W uroczystym nastroju

W związku z tym zrodziła 
się tradycja obchodzenia świę
ta naszej szkoły każdego roku 
właśnie 1 marca. Był i jest ten 
dzień momentem mobilizacyj
nym do nowych działań oraz 
integrującym zespół nauczy
cieli i uczniów. Niewątpliwą 
atrakcją była wydawana w tym 
dniu w formie gazetowej jed
nodniówka „Życie Zespołu”. 
Pismo uczniowskie ukazywało 
się przez cały rok w formie ga- 

blotowej. Natomiast 1 marca był to numer specjalny, który każdy kupował 
i czytał z dużym zainteresowaniem. Młodzież i opiekunowie zespołu re
dakcyjnego (zawsze polonista) „wychodzili z siebie”, aby nowy numer był 
ciekawszy, dowcipniejszy, bardziej oddający atmosferę życia szkoły niż 
poprzedni. O pracy twórczej tego grona informuje odrębny dział niniej
szej monografii. Corocznie święto szkoły odbywało się przy kawie w klu
bie szkolnym, gdzie spotykali się pracownicy szkoły, emeryci, zaproszeni 
goście, delegacja uczniów.

Wśród zaproszonych gości zawsze byli przedstawiciele komitetów opie
kuńczych i zaprzyjaźnionych zakładów pracy, władz oraz Komitetu Rodzi
cielskiego. Spotkania towarzyskie urozmaicały występy aktorów lub 
uczniów. Były one również okazją do wręczania nagród nauczycielom za 
ich osiągnięcia.

Grono pedagogiczne oraz pracownicy administracji świętowali ten dzień 
ciesząc się z osiągnięć, których było niemało. Oto niektóre z nich poda
wane w układzie chronologicznym w latach 1972-1985.
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Rok 1972 - nadanie imienia szkoły (PPR)
Rok 1973 - ufundowanie sztandaru przez Zarząd Główny Metalow

ców, nasz komitet opiekuńczy.
Rok 1974 - oddanie pracowni maszyn analitycznych i informatyki, 

adaptacja klubu szkolnego, Izba Pamięci Narodowej, 
sale dla kółka muzycznego i plastycznego.

Rok 1975 - oddanie 2 sal języka polskiego oraz Izby Harcerskiej
Rok 1976 - powstaje powielarnia szkolna
Rok 1977 - utworzenie Studia Telewizji Dydaktycznej
Rok 1978 - otwarcie ośrodka wypoczynkowego w Dębem, powsta

je szkolne muzeum elektroniki
Rok 1979 - oddano do użytku salę układów elektronicznych, gabi

net bhp oraz hall rekracyjny poświęcony produkcji ki
neskopów kolorowych

Rok 1980 - modernizacja Studia TVd i hall wystawczy
Rok 1981 - powstają dwie klasy - pracownie podstaw elektrotechni

ki (sale 316, 320), Szczep 283 WDH otrzymał sztandar
Rok 1985 - oddanie do użytku pracowni mikrokomputerowej

Dyrekcja i grono pedagogiczne miały zawsze ambicje, aby na dzień 
święta szkoły powstała jakaś nowa inwestycja. Oczywiście lista osiągnięć 
nie kończy się na tym wykazie, dalsze zostały uwiecznione w innych dzia
łach monografii. Z satysfakcją stwierdzić należy, że dzień ten był zawsze 
momentem przyjemnym i dającym nam wszystkim wiele radości. Panuje 
szczególna atmosfera sprzyjająca refleksji nad upływem czasu i naszymi 
dokonaniami, które pozostawiają trwały ślad nie tylko materialny, ale tak
że w pamięci nauczycieli i absolwentów.

b) Studniówki
Wiadomo, że bez „studniówki” matura nieważna. Jak każdy przyzwoity 
bieg musi rozpocząć się startem, tak każda matura musi zacząć się od 
„odliczania 100 dni do naszego egzaminu dojrzałości”. Inaczej jakby bied
ny maturzysta wiedział, kiedy ma się zacząć uczyć?

W przeciwieństwie do matury, która przynajmniej dla niektórych jest ra
dosną improwizacją (na szczęście udaną), studniówka zaczyna się... rok 
wcześniej, gdy czwartoklasiści pod opieką aktywnych społecznie profeso
rów usuwają ślady studniówkowego szaleństwa i obiecują sobie za rok w 
podobny sposób zemścić się na młodszych kolegach. Mniej więcej w listo- 
padzie-grudniu zaczynają się przygotowania zaproszeń, wyławianie talen
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tów, montowanie programu artystycznego, którym wypada się popisać.
Zaproszenia są rozmaite: nawiązują do „złotego wieku” kultury polskiej 

i do Kochanowskiego: „Jakoby tu rok bez wiosny mieć chcieli, którzy chcą, 
żeby młodzi nie szaleli” i do średniowiecznych żaczków, a raz było nawet 
zaproszenie od... Belzebuba „namiestnika szkół w mieście waszym War
szawą zwanym”. Dla równowagi na tym sabacie dusz piekłu zaprzeda
nych „została zapewniona anielska obsługa uczty”.

Na „bramce” potężnie wyglądający ojcowie czuwają, aby nic i nikt nie 
zakłócił zabawy. Zaproszenia, czyli inaczej glejty okazywane „przy wnijściu” 
są pilnie kontrolowane, a i o wypuszczeniu przed czasem nie ma mowy. Po 
zgromadzeniu się wszystkich w holu można dopiero ocenić rozmiary cu
downej metamorfozy. Uczniowie, do których stroju, a zwłaszcza fryzury, na
uczyciele mają na ogół zastrzeżenia, przemienieni są w dobrze ułożonych 
gentelmenów. Wyczyszczeni, uczesani, wciśnięci w modne garnitury lub 
fraki retro, posługujący się staroświecką polszczyzną: proszę, dziękuję, prze
praszam, dziwią nie tylko profesorów, ale może i siebie. Panie jak zawsze 
czarujące. Niektórzy maturzyści przeprowadzają swoje partnerki nieco de
monstracyjnie obok profesorów, a zwłaszcza profesorek, jakby chcąc po
wiedzieć: „Nie jestem już taki ostatni, skoro mam taką dziewczynę”.

Uroczystość zaczyna się, jak każę tradycja, wspaniałym polonezem, nad 
którego bezkolizyjnym przebiegiem czuwają pani Ewa Sidło i pan Adam 
Godlewski.

Młodzież „zajączkowa” bawi się w dwóch salach gimnastycznych, podob
nie jak hol udekorowanych przez szkolnych artystów-plastyków z wykorzy
staniem sieci maskujących (PO), resztek papieru komputerowego i taśm 
magnetofonowych (pracownia). W jednej niemal ciemnej (dla nastroju) roz
grywa się swoisty seans ŚWIATŁO (od czasu do czasu można coś zobaczyć) 
i DŹWIĘK (ogłuszający). Pary wirują w rytmie disco. W drugiej sali przy obfi
cie zastawionych stołach można pokrzepić nadwerężone harcami siły.

Mniej więcej koło północy następuje przerwa - czas na popisy samorod
nych talentów. Repertuar różny, przeważnie szkolno-polityczny. Mieliśmy 
już Hamleta w wykonaniu samych panów, nawet Ofelię, która odzywała się 
basem, dziennik telewizyjny podany awaryjnie, ponieważ autokar z artysta
mi kabaretowymi nie dojechał (np.: godz. 9.30 - 6-11-16, a w nim dla mło
dych widzów Chłopi z Placu Broni, godz. 11.00 - koncert ryczeń, godz. 
12.45 - z kamerą wśród zwierząt, czyli wiadomości z sejmu i senatu, godz. 
13.00 - dla majsterkowiczów magazyn Mały Pszej... a w nim film instrukta
żowy pt. „Jak domowym sposobem rozkręcić własny interes”). Występo
wały też orkiestry jednoosobowe - artysta grający na ustach niczym cała
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„Poloneza czas zacząć... ” - studniówki

filharmonia. Ciekawym, ale nie
zbyt bezpiecznym programem 
było pokazywanie slajdów z na
szymi ukochanymi profesorami 
w połączeniu z odpowiednimi 
fragmentami mniej lub bardziej 
znanych piosenek. Za niektóre 
fotki zwykłego śmiertelnika cze
kały natychmiastowe egzeku
cje pod zieloną lub białą ta
blicą, ale maturzystom się upie
kło. Nauczyciele zachowali 
zimną krew i wykazali się du
żym poczuciem humoru.

Zajączkowe „tańce, hulanki, 
swawole” są należycie doce
niane, jak świadczą nagrody 
zdobyte w konkursach Kurato
rium, Staromiejskiego Domu 
Kultury i „Sztandaru Młodych” 
za „Zabawę, jakiej nie było”: 
I miejsce w roku 1987, II - w 
1988 i znów I w 1989 roku.

Początki tego niezapomnianego dnia świętowanego rokrocznie przez 
kolejne pokolenia maturzystów sięgają zamierzchłych czasów, o czym 
świadczą chociażby wspomnienia naszych profesorów w skończonej pio
sence studniówkowej:

Gdy elektronika słodka jak batonik, 
to cię pewnie uczy pani Salamonik. 
kici, kici, miau, miau 
balanga, balanga 
kici, kici, miau, miau 
balanga, balanga, hej.

To że oscyloskop jest prosty jak płot, 
W mig ci wytłumaczy pan profesor Kot

kici, kici....

I tak dalej.... na każdego coś miłego.
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12. INTEGRACJA NAUCZYCIELI

Grono nauczycielskie naszej szkoły jest zespołem nie tylko ściśle z sobą 
współpracującym, ale także utrzymującym różnorodne kontakty towarzy
skie. Od 1991 r. tradycją stały się spotkania wigilijne i wielkanocne, które 
skupiają prawie wszystkich pracowników. Organizatorzy za każdym razem 
się zmieniają, a uczestniczą w przygotowaniach wszyscy, do których się 
zwrócą o pomoc prowadzący. Stoły na tych uroczystościach są bogato 
zastawione, a potrawy, dania, dekoracje, które się na to składają, są dzie
łem koleżanek i kolegów, znanych ze swoich uzdolnień kulinarnych.

Na wszystkie uroczystości organizowane w Szkole zawsze zapraszani 
są koledzy, którzy odeszli już na emeryturę, ale ciągle czują się ze Szkołą 
związani. Od kilku lat odbywają się zabawy karnawałowe, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem pracowników.

W ciągu roku szkolnego organizujemy wspólne wyprawy do teatrów. 
Zakupem biletów początkowo zajmowała się kol. Jadzia Gazeł, a obecnie 
zastąpił ją w tym kol. Władysław Grzegorczyk. W ostatnim czasie obejrze
liśmy wspólnie „Aidę” i „Nabucco” Verdiego, „Barona cygańskiego” Straus
sa, „Miłość na Krymie” Sławomira Mrożka.

Elementem integrującym środowisko nauczycieli są także dłuższe wy
cieczki zagraniczne i krajowe, organizowane w dniach wolnych od zajęć. 
Jeszcze w 1984 r. odbyła się wycieczka do Budapesztu, a w 1990 r. pię
ciodniowa wycieczka szlakiem A. Mickiewicza na Litwę i Białoruś. Odwie
dziliśmy wówczas Nowogródek, Wilno z Uniwersytetem Wileńskim i Ostrą 
Bramą, Grodno, Nieśwież, Troki. Podziwialiśmy Świteź, i choć było chłod
no i pochmurno wchodziliśmy do jeziora, aby znaleźć się bliżej opisanej 
przez poetę przeszłości.

Wycieczki turystyczno-kra
joznawcze do różnych zakąt
ków Polski także mają wielu 
entuzjastów. W 1991 r. była to 
podróż na Mazury połączona 
ze zwiedzaniem Świętej Lipki, 
gdzie wysłuchano koncertu na 
osiemnastowiecznych orga
nach. W następnym, 1992 r., 
odbyła się wycieczka do Bia
łowieży. Istotnym punktem

Nad grobem matki Marszałka J. Piłsudskiego programu było zwiedzenie re-
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Integracja nauczycieli

„Świteź tam jasne rozprzestrzenia łona..."

zerwatu żubrów i muzeum 
przyrody, a następnie zabytko
wej cerkwi prawosławnej w 
Hajnówce. Przy okazji w nieda
lekim Białymstoku obejrzeli
śmy pałac Branickich i nowo
czesne budowle, takie jak 
gmach Akademii Medycznej 
czy kościół św. Rocha. Na po
czątku nowego roku szkolne
go, we wrześniu, zorganizowa
liśmy pieszą wyprawę górską 

po Beskidzie Żywieckim. Podczas tego wyjazdu zwiedziliśmy Cieszyn.
Stałym punktem wszystkich wycieczek jest wspólnie organizowany 

przez uczestników wieczorek taneczny lub nawet dłuższa zabawa, albo 
też ognisko, najczęściej połączone z pieczeniem kiełbasek.

W 1993 roku wiosną odbył się wyjazd do szkolnego ośrodka w Dębem. 
Tym razem w programie były prace społeczne na rzecz Ośrodka. W tym 
samym, 1993 roku, odbyły się wycieczki do Zamościa, gdzie podziwiano 
zabytkowe renesansowe budowle w mieście, i do Zakopanego. Istotną 
częścią programu tej wycieczki był wjazd kolejką górską na Kasprowy 
Wierch i daleki spacer Doliną Strążyską.

W maju 1994 r. zwiedziliśmy Pieniny i nie czekając na oficjalne otwar
cie sezonu uczestniczyliśmy w spływie Dunajcem. Na dobry nastrój ucze
stników nie miały żadnego wpływu spadające z nieba strugi deszczu. W 
październiku tego samego roku, a już w następnym roku szkolnym, zor
ganizowana została wyprawa do Mrągowa, zwiedzanie bunkrów Hitlera, 
spływ łódkami Krutynią, ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek i oglą
danie zachodu słońca nad Śniardwami. Tym razem zabawa taneczna odby
ła się na statku na środku jeziora Śniardwy.

Następnym celem wyprawy nauczycieli i pracowników Szkoły była Łeba, 
wiosną 1995 roku. Atrakcją tej wycieczki były spacery brzegiem morza, 
podziwianie ruchomych piasków, zwiedzanie miejscowego skansenu i 
zaduma nad urokiem Słowińskiego Parku Narodowego.

Jesień tego roku (1995) powitano wyjazdem na grzyby i ryby. Charak
ter wyprawy był zdecydowanie rekreacyjny. Pożytki wymierne wycieczki 
to uzbierane w mazurskich lasach grzyby, a z ryb - wędzone węgorze, w 
łowieniu których pomagali naszym zapalonym wędkarzom miejscowi za
wodowi rybacy.
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M i krosystem dydaktyczno-wychowawczy

Najwięcej energii w realizację tych imprez włożyli koleżanki i koledzy: 
Grażyna Lipska, Urszula Hejduk, Maria Korzep, Ewa Olsztyńska, Adam 
Godlewski, Ryszard Wójcicki, Janusz Niedbalski.



VII. WYNIKI PRACY DYDAKTYCZNO- 
-WYCHOWAWCZEJ

Ocena wyników nauczania i wychowania jest czynnością niełatwą, bar
dzo złożoną i zależną od przyjętych kryteriów w toku formułowania wnio
sków. W praktyce szkolnej stosuje się dla doraźnych potrzeb takie skła
dniki oceny, jak stosunek liczby uczniów bez ocen niedostatecznych do 
uczniów z tymi ocenami, średnia ocena (w klasie, szkole), frekwencja. Ale 
ważny jest również odsetek uczniów osiągających nieprzeciętne wyniki, 
spełniających warunki przyznawania tytułu wzorowego ucznia.

Istotnym probierzem efektywności pracy szkoły są wyniki osiągane przez 
uczestników różnych konkursów, zawodów i olimpiad, podczas których 
następuje potwierdzenie lub weryfikacja ocen szkolnych.

O wynikach pracy dydaktyczno-wychowawczej świadczą także losy 
absolwentów - zarówno procent zdających maturę, startujących na stu
dia, potem przyjętych, jak i późniejsze ich sukcesy lub porażki.

Uwzględniając wymienione kryteria można powiedzieć, że bilans 25- 
-lecia w zakresie wyników wspólnej pracy uczących się i ich nauczycieli 
w ZSE jest satysfakcjonujący

1. TROCHĘ STATYSTYKI

W minionych latach były przyznawane najlepszym uczniom brązowe, sre
brne i złote odznaki wzorowego ucznia. Ilość tych wyróżnień w latach 1971 - 
-1979 przedstawia poniższe zestawienie:

Rok Odznak 
brązowych

Odznak 
srebrnych

Odznak 
złotych

1971 8 5 —
1972 6 4 5
1973 6 6 3
1974 15 3 3
1975 15 11 5
1976 10 9 4
1977 14 5 6
1978 — — 12
1979 — — 4
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Wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej

Najwyższe średnie ocen wśród zdobywców złotej odznaki mieli: w roku 
szkolnym 1977/78 Janusz Wlazeł z klasy 4b (4,69), Grzegorz Stachowiak 
z klasy 3f w roku 1978/79 (4,69).

Obecnie wyróżnia się prymusów kończących klasę lub szkołę świadec
twem z czerwonym paskiem. W latach 1992-1995 zasłużyły na nie nastę
pujące grupy uczniów w szkołach młodzieżowych:

Rok Świadectwa Świadectwa
(ukończenia) promocyjne dojrzałości

1992 29 11
1993 15 5
1994 13 16
1995 16 7

Wyniki pracy szkoły łącznie z warsztatami w roku szkolnym 1986/87 
uzyskały w ocenie Kuratorium Oświaty notę bardzo dobrą, najwyższą wśród 
131 szkół zawodowych województwa.

W roku 1988/89 promocja i frekwencja uczniów wynosiły w poszcze
gólnych szkołach:

Szkoła Promocja Frekwencja
Technikum 5-letnie 93,4% 89,43%
Technikum 3-letnie 95,6% 87,36%
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 92,2% 88,6%
PSE dzienne 76,1% 80,4%
PSE Zaoczne 84,4% 83,2%
Technikum Zaoczne 80,2% 77,0%

Średnia ocena w kilku wybranych przykładowo latach była następująca:

Szkoła Rok Średnia
ocena

Technikum 5-letnie 1987/88 3,57
1990/91 3,63
1991/92 3,60

Technikum 3-letnie 1987/88 3,51
1990/91 3,43
1991/92 3,48
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Maturzyści na studiach

Zasad. Szkoła Zawód. 1987/88 3,58
1990/91 3,24
1991/92 3,38

Wyniki egzaminów dojrzałości także ilustrują sprawność procesu dy
daktyczno-wychowawczego.

Matura w roku 1994 Maturzyści 1989 z wychowawczynią 
p. mgr Hanną Wardęcką

Do matur w ZSE przystępują tradycyjnie wszyscy abiturienci. W wybra
nych latach świadectwa dojrzałości otrzymało:

1986/87 — 91,3% abiturientów
1987/88 — 90% abiturientów
1990/91 — 95% abiturientów
1991/92 — 96% abiturientów
1992/93 — 91,13% abiturientów
1993/94 — 96,1% abiturientów
1994/95 — 94,2% abiturientów

2. MATURZYŚCI NA STUDIACH

O wynikach pracy dydaktyczno-wychowawczej świadczy dobrze odsetek 
absolwentów przystępujących do egzaminów wstępnych na wyższe uczel
nie oraz tych, którzy zostają studentami.

W stosunku do ilości absolwentów procent ubiegających się o indeks 
wynosił przykładowo:

w roku szkolnym 1982/83 - 72%
w roku szkolnym 1983/84 - 62,3%
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Wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej

w roku szkolnym 1984/85 - 67,9%
w roku szkolnym 1990/91 - 74,4%

Odsetek przyjętych na studia w stosunku do zdających egzaminy wstęp
ne absolwentów technikum 5-letniego wynosił w wybranych latach:

1985/86 - 87,7%
1987/88 - 78%
1988/89 - 85,3%
1989/90 - 87,12%
1990/91 - 86%

Z grupy absolwentów technikum 3-letniego indeksy studenckie otrzy
mywało mniej kandydatów na studia, np. w latach 1988/89 i 1989/90 po 
57%, ale w latach 1985/86 i 1987/88 - po 16%.

Warto zaznaczyć, że absolwenci szkoły zawodowej wybierają nie tylko 
studia techniczne, lecz właściwie niemal wszystkie. Poza Politechniką 
Warszawską, gdzie trafia ich najwięcej, wybierają Uniwersytet, Szkołę 
Główną Handlową (dawniej SGPiS), Wojskową Akademię Techniczną i inne.

3. SUKCESY W KONKURSACH, TURNIEJACH 
I OLIMPIADACH

Wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły ilustrują liczne sukcesy 
uczniów i nauczycieli w rozmaitych międzyszkolnych konkursach, zawo
dach, turniejach i olimpiadach, o których była mowa wcześniej. Charakter 
szkoły sprawił, że najliczniejszy był udział młodzieży w zmaganiach tech
nicznych, choć równie dużym zainteresowaniem cieszyły się zakończone 
niezliczonymi sukcesami intelektualne zawody fizyczne, matematyczne i 
ogólnie mówiąc humanistyczne. Oczywiście, w ciągu 25-lecia były lata 
chude i tłuste, ale tych drugich znacznie więcej. Najwięcej laurów zebrali
śmy w okresie 1987-1995. Plan ćwierćwiecza przedstawią poniższe ze
stawienia.

A. Turniej Młodych Mistrzów Techniki

1974 r. -1 nagrodę w eliminacjach wojewódzkich za najciekawszy pomysł 
techniczny zdobył Jan Dobrzański.
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Sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach

Uczeń Wierzbicki odbiera dyplom laureata 
wTMMT

1976 r.

1978 r.

1981 r.

- 1 nagroda w eliminacjach wojewódzkich dla Dariusza Cielebą- 
ka. Bożena Maślakiewicz - laureatka eliminacji centralnych

- wyróżnienie w finale TMMT trzech uczennic mgr Barbary Zyg
munt za opracowanie zestawu ćwiczeń szkolnych do lasera

- w konkursie na najciekawszą dla gospodarki pracę dyplomową 
I nagrodę otrzymali: Stanisław Chmielewski, Dariusz Cielebąk, 
Bożena Maślankiewicz, Krzysztof Piątek za pracę „Praktyczny 
układ arytmometru (uczniowie mgr Krystyny Olek)

- również pierwszą nagrodę zdobył Zbigniew Maryniak za pracę 
„Symulator systemu Seecheck” wykonaną pod kierunkiem mgr 
inż. Tadeusza Dębskiego i mgr inż. Tadeusza Kubiaka.

- II nagrodę otrzymało 4 uczniów mgr inż. Władysława Gajewskiego
- III nagrodę otrzymały 2 uczennice mgr Hanny Wójcickiej
- w konkursie na najciekawszy pomysł techniczny drugą nagro

dę otrzymali Wojciech Stawikowski i Andrzej Wiśniewski za pra
cę „Cyfrowy miernik pojemnościowy”

- w zawodach wojewódzkich w konkursie „Pomysł techniczny” 
pierwszą nagrodę zdobyli Sławomir Chudek i Ireneusz Leśniew
ski za „Projekt budynku inwentarskiego”

- II nagrodę: Beata Sekutowicz (obecnie nasza nauczycielka ma
tematyki) i Piotr Wójcicki za układy redukcji szumów Dolby В 
do magnetofonów MZ 403 SD „Dama Pik”

- II nagrodę zdobył również Wojciech Pochopień za elektronicz
ny zegar z przystawką mówiącą.

- W konkursie „Użyteczna praca dyplomowa” pierwszą nagrodę 
otrzymał Piotr Wawryków, а II Wojciech Gęsina i Andrzej Koźbiał.
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Wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej

- W konkursie „Estetyczny wzór przemysłowy” I nagrodę otrzy
mali: Robert Mazurkiewicz i Zenon Wiśniewski

- II nagrodę: Andrzej Jednorałek i Waldemar Lipiński
- III nagrodę: Jacek Doniec.

1986 r. - 4 laureatów
1987 r. -1 miejsce w eliminacjach centralnych za użyteczną pracę dyplo

mową zajęli: Jerzy Wąsik i Marek Bogiel, a finalistami zostali: 
Robert Bylinka, Robert Kokoszko, Piotr Ostapkowicz i Robert 
Deresz

1988 r. -1 nagrodę w konkursie „Pomysł techniczny” zdobyli: Jacek Ka- 
łucki, Krzysztof Bieńkowski i Krzysztof Jurczak (opiekun pracy 
inż. Wiesław Długokęcki) i otrzymali także nagrodę ministra prze
mysłu oraz wolny wstęp na studia.

- 1 miejsce w konkursie „Użyteczna praca dyplomowa” zajął Lu
cjan Maślana

- II miejsce - praca dyplomowa Jacka Pawelca pisana pod kie
runkiem mgr Grażyny Lipskiej, a Paweł Hałoń i Marcin Jędrzej
czak - wyróżnienia. Donosiła o tym prasa warszawska w artyku
le „Młodzi milionerzy”.

- W 1988 r. nasza szkoła zajęła II miejsce we współzawodnictwie 
rad szkolnych TMMT.

- W Konkursie na najlepszą pracę dyplomową technika elektryka 
i elektronika organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich I miejsce zdobył Jacek Pawelec za pracę „System opro
gramowania narzędziowego dyskietek 3” (ta sama praca otrzy
mała I miejsce w konkursie „Zadanie podmiotowo-twórcze” orga
nizowanym przez IKN)

- III miejsce praca dyplomowa „System symulacji analogowych 
układów elektronicznych” Roberta Marona. Obie prace pisane 
pod kierunkiem mgr Grażyny Lipskiej.

1989 r. -W etapie wojewódzkim konkursu „Pomysł techniczny” I miejsce 
zajęli Sławomir Guzek i Paweł Jasiński, a III - Przemysław Zubik

- W konkursie „Użyteczna praca dyplomowa" I miejsce zajęli Grze
gorz Bieniek i Olgierd Dutko,

- II miejsce - Piotr Szołkowski i Maciej Zdulski za pracę „Baza da
nych do wypożyczalni sprzętu pomiarowego” pisaną pod kie
runkiem mgr Grażyny Lipskiej oraz Jacek Marszałek.

- Szkoła została uznana za najbardziej aktywną w prowadzeniu Tur
nieju i otrzymała I nagrodę w wysokości 30 000 zł oraz dyplom.
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- W ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę dyplomową IV 
miejsce zajęli Robert Bonat i Michał Michalak (uczniowie mgr 
inż. Jolanty Szklarskiej) (praca wyróżniona również I nagrodą w 
konkursie „Zadania podmiotowo-twórcze”), a V miejsce Jacek 
Marszałek (uczeń mgr Hanny Wójcickiej)

- Prace Roberta Bonata i Michała Michaluka oraz Jacka Marszał
ka i Krzysztofa Kędry (dwaj ostatni pod opieką mgr Hanny Wój
cickiej) były zakwalifikowane do finału konkursu „Dyplom Tech- 
nika-Elektronika”.

1990 r. -1 miejsce w eliminacjach wojewódzkich zajęli Artur Jedynak, Ar
tur Czerwiński, Grzegorz Chorzewski i Anna Tkacz, a II miejsce 
Artur Wróblewski i Tomasz Skrzeszewski. Szkoła została laure
atem I miejsca.

1991 r. -W konkursie „Pomoc dydaktyczna” II miejsce w województwie 
warszawskim zajęła praca „Analizator stanów logicznych” Paw
ła Gawrońskiego, Piotra Nikołajuka i Darka Pakulskiego, zreali
zowana pod kierunkiem mgr Grażyny Lipskiej. Ta sama praca 
zajęła I miejsce w finale ogólnopolskim TMMT i przez kilka lat 
służyła w pracowni Podstaw Techniki Komputerowej.

- Praca wymieniona wyżej zajęła I miejsce w ogólnopolskim finale
Konkursu na najlepszą pra
cę dyplomową technika 
elektryka i elektronika orga
nizowanym przez SEP.

1992 r. -II miejsce w konkursie 
„Użyteczna praca dyplo
mowa” za pracę „Rekruta
cja kandydatów" zajęli 
A. Bystrzycki i M. Toma
szewski (opiekun: mgr 
Marek Sobiech).

- III miejsce B. Lewandow
ski i Stępniewicz (ucznio
wie mgr inż. Jana Zająca).

- wyróżnienie Krzysztof Ku
kliński za pracę dyplo
mową „System INWEST” 
(uczeń mgr Grażyny Lip
skiej).
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- II miejsce w konkursie „Pomysł techniczny” zdobyli Grzegorz 
Kapciak i Maciej Łempkowski (opiekun: mgr inż. Jolanta Szklar
ska).

- wyróżnienie w konkursie „Pomoc dydaktyczna” spotkało Rafała 
Sobiczewskiego (uczącego obecnie w ZSE) i Marka Niewczasa 
- uczniów mgr inż. Tadeusza Kubiaka.

- Szkoła otrzymała wyróżnienie, podziękowanie, dyplom i propor
czyk.

1993 r. -1 miejsce w konkursie „Użyteczna praca dyplomowa” zajęli Adam 
Banaszek i Piotr Bobiński (uczniowie mgr inż. Leszka Grabow
skiego)

- III miejsce w konkursie „Pomoc dydaktyczna” zdobyli Henryk 
Gładek i Adam Kucharski (uczniowie mgr inż. Zofii Salamonik), 
a w konkursie „Pomysł techniczny”: - II miejsce - Jacek Kapu- 
ściak i Maciej Wieczorkowski (opiekun: mgr inż Jan Zając)

- III miejsce - Arkadiusz Świderski (uczeń mgr inż. Jolanty Szklar
skiej)

1994 r. -I miejsce w konkursie „Pomysł techniczny” zajęli Tomasz Gą
ska, Jacek Nosowski i Robert Kalinowski (uczniowie mgr inż. 
Danuty Nasalskiej)

-III miejsce w konkursie „Pomoc dydaktyczna” zdobyli Jakub 
Dańda i Albert Kubicki (uczniowie mgr inż Danuty Nasalskiej) w 
konkursie „Użyteczna praca dyplomowa” zostali wyróżnieni 
Marek Maciak i Michał Szulowski (uczniowie mgr inż. Zofii Sala
monik)

1995 r. -1 miejsce w konkursie „Pomoc dydaktyczna” zdobyli Artur Chmiel 
i Piotr Tytkowski (uczniowie mgr inż. Jana Zająca)

- II miejsce w konkursie „Użyteczna praca dyplomowa” zajęli Ma
rek Kulbacki, Rafał Sancewicz i Krzysztof Stasiak (uczniowie mgr 
inż. Danuty Nasalskiej)

- II miejsce w konkursie „Pomysł techniczny” zajęli Tomasz Kar
wat i Marek Skaliński (uczniowie mgr inż Danuty Nasalskiej).

- Praca tych uczniów zdobyła także I miejsce w wojewódzkich eli
minacjach SEP na najlepszą pracę dyplomową techników elek
troników i elektryków; II miejsce w tej kategorii zajęli Tomasz 
Szymański i Jakub Bednarski.
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Sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach

Laureaci prezentują swoje prace

B. Olimpiada Wiedzy Technicznej 

1975 r. - Ryszard Bałakier - laureat zawodów centralnych
-Jerzy Kanty - uczestnik zawodów centralnych

1978 r. -Wojciech Pondo i Ramunas Wierzbicki - laureci zawodów cen
tralnych.

1980 r. -Łukasz Spychalski - laureat VI Olimpiady
1983 r. -Grzegorz Wątkowski - uczestnik eliminacji centralnych
1988 r. -3 laureatów eliminacji centralnych: Robert Maron, Cezary Kraj- 

dener i Olgierd Dudko
1989 r. - 3 laureatów eliminacji centralnych: Tomasz Borkowski, Artur Ska- 

liński, Paweł Rejewski
1990 r. - Piotr Stankiewicz - laureat XVI Olimpiady
1992 r. -3 laureatów zawodów centralnych: Piotr Murawski (opiekun: mgr 

inż. Danuta Jankowska), Piotr Stępień (opiekun: mgr inż. Jolan
ta Szklarska), Piotr Walesiak (opiekun: mgr inż. Jan Zając)

1993 r. -Piotr Łoniewski - uczestnik finału centralnego, 5 uczestników 
eliminacji okręgowych (Grzegorz Jędrzejewski, Maciej Krokwa, 
Piotr Łoniewski, Paweł Woźniak, Maciej Świątkowski)

1994 r. -w eliminacjach okręgowych 11 uczniów; Michał Konieczny - 
uczestnik zawodów centralnych

1995 r. -w eliminacjach okręgowych: Jakub Bednarski, Michał Kuczkow
ski, Maciej Świątkowski
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C. Turniej Wiedzy o Wynalazczości

1984 r. -dyplom dla szkoły za popularyzację i upowszechnianie wiedzy 
o wynalazczości wśród młodzieży szkolnej przyznany przez War
szawski Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji

1987 r. - III miejsce drużynowo w Warszawie
1993 r. -II miejsce drużynowo w Warszawie, a indywidualnie:

- II miejsce Radosław Rzepkowski,
- VII - Przemysław Pluta,
- VIII - Paweł Wójcik (opiekun mgr inż. Henryk Kot)

1994 r. - II miejsce w klasyfikacji zespołowej szkół warszawskich, a indy
widualnie:

- II miejsce Radosław Rzepkowski,
- VI - Grzegorz Gawroński,
- VII - Aleksander Chmielowiec (opiekun: mgr inż. Henryk Kot)

1995 r. -1 miejsce drużynowo w Warszawie
- 1 miejsce w finale wojewódzkim i udział w eliminacjach central

nych Aleksander Chmielowiec (opiekun mgr inż. Henryk Kot)
1988 r. -W Konkursie Wynalazczym rozpisanym przez MERATRONIK 

zdobyli nagrody Paweł Hałoń i Marcin Jędrzejczak (opiekun mgr 
inż. J. Szklarska)

D. Olimpiada Fizyczna

1972 r. - Grzegorz Juchnikowski - laureat XXI Olimpiady Fizycznej (uczeń 
mgr Barbary Zygmunt)

- Ryszard Feldman - finalista XXI Olimpiady Fizycznej (uczeń mgr 
Barbary Zygmunt)

1973 r. - Ryszard Feldman - laureat XXII Olimpiady Fizycznej (uczeń mgr 
Barbary Zygmunt)

1974 r. - Wojciech Gos - laureat XXIII Olimpiady Fizycznej (uczeń mgr 
Barbary Zygmunt)

1976 r. - Przemysław Wiśniewski - laureat XXV Olimpiady Fizycznej 
(uczeń Mariana Włodarczyka i Barbary Zygmunt)

1980 r. - Do etapu doświadczalnego XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Fi
zycznej doszli uczniowie Barbary Zygmunt: Grzegorz Stacho
wiak, Bogusław Słodownik i Jarosław Wzorek.

1982 r. - Do zawodów II stopnia Olimpiady Fizycznej zakwalifikowali się: 
Dariusz Karbiowiak, Bogdan Kowalczyk, Jacek Kujaszewski, Sła-
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womir Śmietanowski, Piotr Tarkowski, Piotr Sobotka (uczniowie
B. Zygmunt)

1985 r. - Do drugiego etapu zakwalifikowani zostali następujący ucznio
wie: Janusz Matuszewski, Andrzej Cichocki, Marek Piraszewski, 
Jacek Skwara, Andrzej Łyszcz (uczniowie mgr Barbary Zygmunt) 
oraz Jacek Stanisławski i Artur Chojnacki.

- do zawodów doświadczalnych II stopnia zakwalifikowali się An
drzej Cichocki, Marek Piraszewski

- Marek Piraszewski - finalista XXXIV Olimpiady Fizycznej
- Andrzej Cichocki - laureat XXXIV Olimpiady Fizycznej

1987 r. -Piotr Ostapkowicz - laureat XXXVI Olimpiady Fizycznej (uczeń 
mgr Barbary Zygmunt)

1988 r. -14 uczniów w zawodach II stopnia
1989 r. -Rafał Wysoczyński (uczeń mgr Barbary Zygmunt) - finalista 

XXXVIII Olimpiady Fizycznej
1990 r. -do finału zakwalifikował się Artur Skaliński (uczeń mgr Marka 

Sobiecha)
1991 r. -do etapu teoretycznego przeszli uczniowie: Kamil Białkowski,

Grzegorz Kapciak, Paweł 
Jaruzel, Jacek Kasprzak 

1992 r. -7 uczniów w okręgowych 
zawodach teoretycznych, 
Jacek Kasprzak - laureat 
XLI Olimpiady Fizycznej (5 
miejsce w Polsce) i ucze
stnik (wyróżniony) Mię
dzynarodowej Olimpiady 
Fizycznej w Helsinkach 
(uczeń mgr Barbary Zyg
munt)

1993 r. -Piotr Łoniewski - laureat 
XLII Olimpiady Fizycznej 
(5 miejsce w Polsce) za
kwalifikowany na Między
narodową Olimpiadę Fi
zyczną w Williamburgu w 
USA (uczeń mgr Barbary 
Zygmunt)

-finalistami zostali: Marek

Dyplom uznania dla mgr Barbary 
Zygmunt za przygotowanie 

do olimpiady Jacka Kasprzaka
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Maciak, Maciej Krokwa, Radosław Rzepkowski
1994 r. -do zawodów doświadczalnych II stopnia zostali zakwalifikowa

ni: Tomasz Gąska, Robert Kalinowski (uczniowie mgr Jana Ra- 
tajczyka), Wojciech Kosowicz, Maciej Krokwa, Marek Maciak, 
Radosław Rzepkowski (uczniowie mgr Barbary Zygmunt)

1995 r. - Michał Bednarski - finalista XLIV Olimpiady Fizycznej (uczeń mgr 
Czesławy Gawin i mgr inż. Jacka Wesołowskiego; opiekun mgr 
Barbara Zygmunt)

E. Konkurs Fizyczny (dla uczniów szkół ponadpodstawowych)

1987 r. -1 miejsce drużynowo w III etapie, a indywidualnie 3 uczniów za
jęło II miejsce i 2 uczniów - III miejsce

1988 r. -1 miejsce drużynowo; 10 laureatów III etapu (4 uczniów mgr Jana 
Ratajczyka i 6 uczniów mgr Barbary Zygmunt)

1990 r. -1 miejsce drużynowo w III etapie
- 1 miejsca indywidualnie: Emil Ronda, Paweł Jaruzel, Grzegorz 

Białkowski
- II miejsca - 4 uczniów
- III miejsca - 2 uczniów

1992 r. -I miejsce w III etapie zajęli: Piotr Łoniewski, Michał Konieczny, 
Maciej Krokwa, Arkadiusz Maciak

- II miejsce - 3 uczniów
- III miejsce - 3 uczniów

1995 r. - Rafał Matera - laureat I stopnia
- Adam Kozłowski - finalista
- 16 uczniów w zawodach rejonowych

F. Międzyszkolny Turniej Fizyczny (organizowany przez Kuratorium 
Oświaty w Warszawie dla uczniów szkół technicznych)

1978 r. -W XX Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym Szkół Średnich w 
Szczecinie (tzw. Turniej Jubileuszowy) drużyna: Wojciech Po- 
ndo (uczeń mgr Barbary Wierzchowskiej), Bogusław Słodow- 
nik (uczeń mgr Barbary Zygmunt), Paweł Goławski (uczeń mgr 
Barbary Zygmunt) zajęła 8 miejsce w klasyfikacji Szkół Ogólno
kształcących i Techników, a w grupie Techników I miejsce.

1979 r. -1 miejsca: Wojciech Pondo i Marek Walczak (uczniowie mgr Bar
bary Wierzchowskiej)
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^ec/tnikutn tytekłroniczne)- Offfec/ianu*- 

•Zespołu Śhkół ęjtdkĆTonćasriytA L*r.

w Międzyszkolnym Turnieju Fizycznym 
organizowanym dla uczniów klas 

szkół zawodowych

/4 O5.19&<

Wyróżnienie dla szkoły

- II miejsce - Leszek Gon
tarz (uczeń mgr Barbary 
Wierzchowskiej)

- III miejsce - 5 uczniów: 
Janusz Ocipka, Jarosław 
Podniesiński, Bogusław 
Słodownik, Jarosław Wzo
rek (uczniowie mgr Barba
ry Zygmunt) i Wiesław Wit
czak (uczeń mgra Jana 
Ratajczyka).

- Drużynowo szkoła zajęła II 
miejsce

1980 r. -1 miejsce drużynowo - 34 
uczniów zostało laureata
mi, w tym 17 uczniów mgr 
Barbary Zygmunt, pozo
stali to uczniowie mgr Bar
bary Wierzchowskiej i mgr 
Jana Ratajczyka.

1981 r. -W III MTF 16 laureatów (9 - mgr Barbary Zygmunt) i I miejsce 
drużynowo

1985 r. - Laureaci - 9 uczniów mgr Barbary Zygmunt, I miejsce drużynowo 
1986 r. -1 miejsce - Robert Maron, Robert Jasiński (uczniowie mgr Barba

ry Zygmunt), Tomasz Chodkowski (uczeń mgr Jana Ratajczyka)
- II miejsce - Marcin Gołębski, Jacek Pawelec, Jerzy Charytoniuk, 

Marek Golimowski, Olgierd Dudko, Paweł Hałoń, Piotr Drożkie- 
wicz, Krzysztof Kędra (uczniowie mgr Barbary Zygmunt), Mar
cin Kruszewski, Tomasz Chodkowski, Sławomir Guzek (ucznio
wie mgr Jana Ratajczyka); I miejsce drużynowo

1987 r. - Laureaci VII MTF to: Olgierd Dudko, Jerzy Charytoniuk, Krzy
sztof Kędra, Robert Jasiński, Marek Golimowski, Jerzy Marsza
łek (uczniowie mgr Barbary Zygmunt), Tomasz Chodkowski, 
Sławomir Guzek, Marcin Kruszewski (uczniowie mgr Jana Ra
tajczyka),

- 1 miejsce drużynowo
- 1 miejsce indywidualnie: - Robert Jasiński, Olgierd Dudko
- II miejsca - 3 uczniów
- III miejsca - 2 uczniów
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1988 r. -Laureatami VIII MTF zostało 10 uczniów, I miejsce drużynowo;
- 3-osobowa drużyna: Robert Jasiński, Krzysztof Kędra, Jacek Pa

welec (uczniowie mgr Barbary Zygmunt) brała udział w XXX Ju
bileuszowym Turnieju Fizycznym w Szczecinie i na 40 drużyn 
zajęliśmy 7-8 miejsce w klasyfikacji ogólnej, a I miejsce w gru
pie szkół technicznych.

1989 r. -I miejsce w klasyfikacji drużynowej,
- 1 miejsce w IX MTF zajęli uczniowie: Michał Tomaszewski, Mi

chał Szczęśniak, Michał Nowacki
- II miejsce: Emil Ronda, Piotr Wąchocki
- III miejsce: Adam Synowiec, Rafał Szombara

1990 r. -1 miejsce w klasyfikacji drużynowej
- 1 miejsce: Emil Ronda, Paweł Jaruzel (uczniowie mgr Barbary 

Zygmunt), Grzegorz Białkowski
- II miejsce Michał Tomaszewski, Jacek Kapuściak, Marek Nie- 

wczas, Maciej Lewandowski (uczniowie mgr Barbary Zygmunt)
- III miejsce: Grzegorz Kapciak, Adam Mickiewicz (uczniowie mgr 

Barbary Zygmunt)
1991 r. -Laureatami XI MTF zostali następujący uczniowie:

- 1 miejsce: Paweł Jaruzel, Piotr Łoniewski, Jacek Kapuściak, Ra
dosław Rzepkowski (uczniowie Barbary Zygmunt), Michał Kli
maszewski (uczeń mgr Jana Ratajczyka)

- II miejsce Wojciech Kosowicz, Michał Mazurek (uczniowie mgr 
Barbary Zygmunt), Marek Maciak (uczeń Jana Ratajczyka)

- III miejsce Krzysztof Gachewicz, Grzegorz Sokołowski, Dariusz 
Szpotański (uczniowie mgr Barbary Zygmunt), Robert Kalinow
ski (uczeń mgr Jana Ratajczyka)

- 1 miejsce drużynowo
1992 r. -1 miejsce w klasyfikacji drużynowej

-Laureatami XII MTF zostali uczniowie:
- 1 miejsce Piotr Łoniewski, Michał Konieczny, Maciej Krokwa 

(uczniowie Barbary Zygmunt), Marek Marek (uczeń mgr Jana 
Ratajczyka)

- II miejsce Radosław Rzepkowski, Wojciech Kosowicz (ucznio
wie mgr Barbary Zygmunt), Michał Klimaszewski (uczeń mgr 
Jana Ratajczyka)

- III miejsce Tomasz Świniarski, Andrzej Sawicki, Sebastian Bara
nowski (uczeń mgr Haliny Piotrowskiej)

1993 r. - IV miejsce w klasyfikacji drużynowej
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- laureatami zostali: Artur Iwanicki, Tomasz Świniarski, Andrzej 
Hałas (uczniowie mgr Jana Ratajczyka)

1994 r. - III miejsce w klasyfikacji drużynowej XIV MTF
- 1 miejsce indywidualnie: Michał Bednarski (opiekun mgr Cze

sława Gawin)
- III miejsca indywidualnie: Jacek Cholewa, Tomasz Gop, Adam 

Kozłowski, Rafał Matera, Michał Gamus (uczniowie mgr Barba
ry Zygmunt), Tomasz Fangrat (uczeń mgr Jana Ratajczyka)

- W 1978r w Ogólnopolskim XX Turnieju Fizycznym nasza szkoła 
zajęła VIII miejsce, indywidualnie Wojciech Rondo - VII miejsce.

G. Konkursy nie tylko fizyczne

a) „Mikrokomputer w laboratorium fizycznym" organizowany przez Wydział 
Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej

1987 r. -III miejsce zajęli ex aequo: Krzysztof Tomaszewski i Wojciech 
Wydrzyński (opiekun: mgr inż. Jolanta Szklarska) za program 
komputerowy „Optyka”, Robert Maron za program „Fourier”, 
Jacek Pawelec za program do opracowywania wyników pomia
rów, Marek Zybura za program „Ruch ładunku w jednorodnym 
polu elektrycznym”, Paweł Hałoń za program animacji pracy lam
py Brauna.

- IV miejsce - Robert Bonat, Piotr Grabowski, Piotr Hnatiuk i Mi
chał Michaluk za program „Ruch harmoniczny”

1988 r. -II miejsce zajął program zespołu: Robert Bonat, Piotr Hnatiuk 
i Michał Michaluk

-Zespół: Marcin Piwko, Artur Górski, Rafał Wyszomierski i Piotr 
Dygasiewicz, zespół: Artur Jedynak, Paweł Wilk, Grzegorz Jani
szewski i zespół: Tadeusz Kielak i Cezary Makulec uzyskały wy
różnienia. Indywidualnie uzyskał wyróżnienie Paweł Hałoń.

1989 r. -Wyróżnieni zostali: Robert Janiszewski, Paweł Wilk, Rafał Szym
borski i Rafał Szombara.

1990 r. -1 miejsce zajęli wychowankowie mgr Jadwigi Stręk: Cezary Ma
kulec, Tadeusz Kielak, Przemysław Zubik

- II miejsca zdobyli Andrzej Czajewski i Paweł Wilk. 
-Wyróżnienie przypadło Michałowi Tomaszewskiemu.
- 1 miejsce drużynowo
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Wymienione wyżej prace były konsultowane od strony informa
tycznej z mgr Grażyną Lipską, a od strony merytorycznej z mgr 
Barbarą Zygmunt.

Cezary Makulec po skończeniu Technikum Elektroniczno-Mechanicz- 
nego w 1993 r. wyjechał do Szkocji i przez rok kształcił się w Fife College 
w ramach umowy między ZSE a tą szkołą. Wyróżniał się zarówno bardzo 
dobrą nauką, jak i kulturą bycia, a następnie podjął studia na Uniwersyte
cie w Edynburgu i został jego absolwentem.

b) Seminarium Astronomiczne

1995 r. -W Wojewódzkim Młodzieżowym Seminarium Astronomicznym 
Konrad Bieńkowski zajął czwarte miejsce (uczeń mgr Barbary 
Zygmunt).

c) Konkursy techniczno-zawodowe

1979 r. - W Konkursie o Najlepszego Fachowca w Zawodzie „Elektronik” 
laureatami finału wojewódzkiego zostali Marek Mączewski i Ta
deusz Wnęk.

1988 r. -W II Ogólnopolskich Warsztatach Komputerowych we Wrocła
wiu został wyróżniony Cezary Żemis

-W Międzynarodowym Konkursie „Mikrokomputer, Programowa
nie i Eksploatacja” w Warnie w Bułgarii przygotowani przez mgr 
Grażynę Lipską Tomasz Borkowski, Witold Kołodziejczyk i Adam 
Kulikowski zajęli I miejsce w klasyfikacji drużynowej, a indywidu
alnie III miejsce - Witold Kołodziejczyk i IV - Tomasz Borkowski.

1990 r. -w II Europejskiej Konferencji Oświaty Zdrowotnej w Warszawie 
w konkursie na program komputerowy związany z tematyką kon
ferencji wzięli udział uczniowie mgr Grażyny Lipskiej: A. Kuli
kowski i D. Pakulski z programem „Ankieta”. Mgr Grażyna Lip
ska przetłumaczyła również z języka angielskiego założenia kon
kursu i opracowała dla niego wymagania merytoryczne i 
sprzętowe.

1995 r. - W Wojewódzkim Turnieju Pożarniczym II miejsce zajął Mateusz 
Dobiasz

-W Mistrzostwach Polski w Telegrafii Szybkiej w finale uczestni
czył Marcin Kowalski.
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H. Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół średnich województwa 
warszawskiego

Jeszcze jedno wyróżnienie 
matematyków

1976 r. -III miejsce w klasyfikacji 
drużynowej w III etapie

1977 r. -dyplom uznania za osią
gnięcia w Konkursie

1978 r. -dyplom uznania za osią
gnięcia w Konkursie

1980, 1981, 1983 - dyplomy uzna
nia za wyniki w Konkursie

1982 r. -12 laureatów w finale
1985r. -laureaci: Andrzej Łyszcz 

(uczeń mgr Alicji Micha
lik), Andrzej Cichocki 
(uczeń mgr Jadwigi 
Stręk), Marek Jaroszewski 
(uczeń mgr Elżbiety Ja
strzębskiej)

1987 r. - laureaci: Cezary Krajdener 
(uczeń mgr Elżbiety Ko
walewskiej), Robert Maron 
i Piotr Ostapkowicz (ucz
niowie mgr Jadwigi Stręk) 
oraz Dariusz Siewiera (uczeń mgr Elżbiety Jastrzębskiej).

1988 r. -laureaci: Cezary Krajdener (uczeń mgr Elżbiety Kowalewskiej) 
i Andrzej Geneja.

1989 r. - II miejsce w klasyfikacji drużynowej
1990 r. - laureaci: Michał Nowacki (uczeń mgr Jadwigi Stręk), Ignacy Gajo 

i Grzegorz Chłopek (uczniowie mgr Elżbiety Jastrzębskiej)
1992 r. - laureat: Michał Tomaszewski (uczeń mgr Elżbiety Jastrzębskiej)
1993 r. - laureat: Tomasz Grygo (uczeń mgr Jadwigi Stręk)
1994 r. -laureaci: Konrad Buryło (uczeń mgr Haliny Buczyńskiej), Michał 

Konieczny (uczeń mgr Elżbiety Kowalewskiej), Krzysztof Sro
czyński (uczeń mgr Elżbiety Jastrzębskiej) i Marek Maciak

1995 r. - laureat: Andrzej Sawicz (uczeń mgr Haliny Buczyńskiej) oraz 6 
uczestników III etapu.
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I. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej oraz Wojewódzki Konkurs Wie
dzy Ekonomicznej

1984 r. -1 miejsce w Woj. Konkursie (opiekun mgr Wanda Sternicka)
1985 r. - II miejsce w Woj. Konkursie (opiekun: mgr Wanda Sternicka)
1987 r. - V miejsce w klasyfikacji zespołowej w III Wojewódzkim Konkur

sie Wiedzy Ekonomicznej (opiekun: mgr Wanda Sternicka)
1988 r. - II miejsce zespołowo w IV Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Eko

nomicznej dla ZSZ, a indywidualnie:
- II miejsce Tomasz Wojtyła,
- III - Robert Młotkowski
- VI - Waldemar Bajdecki (opiekun: mgr Wanda Sternicka)

1989 r. -W V Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej dla szkół 
technicznych II miejsce zespołowo (opiekun mgr Wanda Ster
nicka)

1990 r. - IV miejsce w Woj. Konkursie Wiedzy Ekonomicznej
1991 r. -Rafał Lis - Laureat IV Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (uczeń 

mgr Wandy Sternickiej).
1992 r. - laureaci V Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej: Piotr Jabłoński - II 

miejsce i Mariusz Nowakowski - XV miejsce (uczniowie mgr 
Wandy Sternickiej). Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekono
micznej przyznał szkole nagrodę w wysokości 8 000 000 zł.

1993 r. - Finalistami i laureatami VI Olimpiady zostali: Mariusz Pawlak
-8 miejsce, Michał Włodarski - 11, Michał Mazurek - 13, Piotr 
Jakubowski i Paweł Orłowski uczestnicy finału (uczniowie mgr 
Wandy Sternickiej). Komitet Główny Olimpiady Ekonomicznej 
Przyznał ZSE nagrodę w wysokości 20 000 000 zł

Laureaci VI Olimpiady Wiedzy 
Ekonomicznej 1993 r. czekający 
na wręczenie nagród w Urzędzie 
Rady Ministrów: Mariusz Pawlak 
(pierwszy z prawej), Michał 
Włodarski (drugi z lewej). W 
środku: mgr Wanda Sternicka - 
opiekun naukowy oraz dyrektor 
ZSE mgr inż. Wiesław Zięcina
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1994 r. - laureat VII Olimpiady: Piotr 
Jakubowski - VI miejsce, 
9 uczestników w elimina
cjach okręgowych 
(uczniowie mgr Wandy 
Sternickiej)

1995 r. -laureat VIII Olimpiady - 
Piotr Jakubowski - II miej
sce oraz 6 uczestników 
eliminacji wojewódzkich 
(uczniowie mgr Wandy 
Sternickiej)

J. Olimpiada Wiedzy o Polsce 
i Świecie Współczesnym

1976 r. -Waldemar Śmietana - 
uczestnik eliminacji cen
tralnych

1982 r. -uczestnicy finału central
nego: Dariusz Obrępalski 
i Krzysztof Pluta

1983 r. - uczestnicy finału centralnego: Dariusz Obrępalski i Jarosław Mika
1984 r. -laureaci: Krzysztof Pluta i Dariusz Obrępalski, finalista Jarosław 

Mika (uczniowie mgr Józefa Wojcieskiego). Szkoła otrzymała wy
razy podziękowania za przygotowanie uczestników Olimpiady

K. Olimpiada Historyczna

KOMITET GŁÓWNY 
OLIMPIADY WIEDZY EKONOMICZNEJ

DYPLOM

za zdobycie tytułu laureata

VIII OLIMPIADY 
WIEDZY EKONOMICZNEJ

/ jeszcze raz sukces w Olimpiadzie 
Ekonomicznej

1987 r. -finalista 8 Olimpiady: Andrzej Krysiński (uczeń mgr Marii Rydzew
skiej)

1993 r. - uczestnik 2 etapu (wojewódzkiego): Marcin Król (uczeń mgr Marii 
S ujęty)

1994 r. - uczestnik 2 etapu: Adam Lewandowski (uczeń mgr Marii Sujety)

L. Inne olimpiady i konkursy humanistyczne

1975 r. -II miejsce w klasyfikacji drużynowej w Finale Stołecznym Tur
nieju Wiedzy Społeczno-Politycznej zajęli słuchacze PSE (opie
kun mgr Józef Wojcieski)
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Wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej

1977 r. -Sławomir Michalak i Krzysztof Kruszewski - uczestnicy woje
wódzkiej Olimpiady Języka Rosyjskiego.

1987 r. -1 miejsce w konkursie „Zabawa jakiej nie było" za organizację stu
dniówki i program artystyczny (konkurs organizowany przez redak
cję „Sztandaru Młodych” i Staromiejski Dom Kultury w Warszawie)

1988 r. - II miejsce w konkursie „Zabawa jakiej nie było”
-laureat Olimpiady Języka Angielskiego - Michał Kwiatkowski - 
- VI miejsce (uczeń mgr Krystyny Jaroszewskiej)

- W konkursie „Zadanie Podmiotowo-Twórcze” (organizowanym 
przez Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w 
Warszawie) wyróżnienie otrzymała gazetka szkolna „Życie Ze
społu” (opiekun: mgr Urszula Kostrzewska)

- 1 miejsce otrzymała praca dyplomowa „Baza danych do wypo
życzalni sprzętu pomiarowego” Piotra Szołkowskiego i Macieja 
Zdulskiego napisana pod kierunkiem mgr Grażyny Lipskiej 

1989 r. - W ogólnopolskim konkursie MATURZYŚCI-89 na najlepsze pra
ce maturalne nagrodę dla najlepszego laureata średniej szkoły 
zawodowej otrzymał Paweł Krawczykiewicz (uczeń mgr Hanny 
Wardęckiej)

Język angielski - znany

DYPLOM
dla

mgr Hanny Wardęckiej

nauczycielki laureata 
konkursu

na najlepsze prace maturalne 
z języka polskiego

»MATURZYŚCI 89«

Przewodniczący Jury Redaktor Naczelny

Warszawa, 17 października 1989

Dyplom mgr Hanny Wardęckiej
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Sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach

DYPLOM
dla

mgr Urszuli Kostrzeujskiej

nauczycielki laureata
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu 

„Życia Warszawy" 
na najlepsze prace maturalne 

z języka polskiego

- 1 miejsce i Złota Maska w 
Konkursie „Zabawa jakiej 
nie było” za program stu- 
dniówkowy

- 1 miejsce w konkursie re
cytatorskim na Żoliborzu

1990 r. - Jan Jakub Szczyrek - lau
reat XVII Ogólnopolskiego 
Konkursu „Życia Warsza
wy” na najlepsze prace 
maturalne MATURZYŚCI- 
-90 (uczeń mgr Urszuli 
Kostrzewskiej)

1991 r. -Marcin Wyszomierski - 
laureat XVIII Ogólnopol
skiego Konkursu „Życia 
Warszawy” - MATURZY- 
ŚCI-91 (uczeń mgr Urszuli 
Kostrzewskiej)

1993 r. -W Olimpiadzie Wiedzy o 
Parlamentaryzmie 2 ucze
stników zawodów II stopnia (opiekun: mgr Józef Wojcieski).

„Maturzyści—91”

Wamawa. *23 październik 1991 r

Maturzyści-poloniści 
w „Życiu Warszawy”

M. konkursy różne 

1975 r. -nagroda w konkursie plastycznym „Jutro Polski”
1977 r. -wyróżnienie w II Ogólnowarszawskim Konkursie Fotograficznym 

(dla kółka fotograficznego)
1977 r. -wyróżnienie w konkursie „Stać nas na lepiej i więcej” organizo

wanym przez Zarząd Główny ZNP
1979 r. -nagroda główna w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym 

Młodzieży Szkolnej pt. „Krajobraz i Architektura” w Lidzbarku 
Warmińskim (dla koła foto zajęć pozalekcyjnych) (opiekun: Mał
gorzata Szulc)

1980 r. - Marcin Ciempiel nagrodzony w III Stołecznym Przeglądzie Ama
torskich Zespołów Muzycznych.

1982 r. -I miejsce w dzielnicowych zawodach Drużyn Medyczno-Sani
tarnych (opiekun: mgr Jan Warecki)

- 1 miejsce w dzielnicowym Konkursie Obrony Cywilnej
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1984 r. -Krzysztof Mielecki wyróżniony w X Konkursie Recytatorskim 
Poezji Współczesnej organizowanym przez MDK w Warszawie, 
ul. Łazienkowska 7

- IV miejsce drużynowo w dzielnicowym Konkursie Wiedzy o Obro
nie Cywilnej (opiekun: mgr Jan Warecki)

1985 r. -1 miejsce w dzielnicy w konkursie drużyn sanitarnych PCK, I miej
sce w województwie w Turnieju Wiedzy o Obronie Obywatel
skiej (opiekun: mgr Jan Warecki)

1987 r. -II miejsce w strzelaniu - w zawodach LOK (opiekun inż. Jerzy 
Walczak)

- III miejsce w Stołecznych Eliminacjach Szkolnych Drużyn Sani
tarnych PCK (opiekun: mgr Maria Korzep)

1987 r -II miejsce w wojewódzkim konkursie na pracę samorządów 
szkolnych

- IV miejsce w konkursie kronik szkolnych szkół zawodowych War
szawy i województwa stołecznego

- V miejsce w Polsce w Młodzieżowym Turnieju Marynistycznym 
LOK (opiekun mgr Maria Korzep)

1988 r -1 miejsce w turnieju par brydżowych Warszawy
- I miejsce w dzielnicowych oraz III miejsce w stołecznych elimi

nacjach Szkolnych Drużyn Medyczno-Sanitarnych PCK (opie
kun mgr Maria Korzep).

- Piotr Tolsdorf otrzymał Młodzieżowy Patent w konkursie ZHP 
1989 r - III miejsce w finale stołecznym konkursu „Miss Drill Team” 
1994 r. - Filip Wyszomirski - laureat Konkursu „Ośmiu Wspaniałych War

szawy”



VIII. SZKOŁA A ŚRODOWISKO

DYPLOM

W-WA , UL .GEN. Z AS A,CZKA

WARSZAWA 4 9 Bi

Szkoła i środowisko

Szkoła jest cząstką środowiska spo
łecznego, w którym się znajduje. 
Łączą ją z nim różnorakie więzi: for
malne, administracyjne, służbowe 
itp. Te muszą istnieć, lecz nie o nich 
warto mówić. Najcenniejsze są sto
sunki i kontakty pozbawione zna
mion obowiązku, wynikające z chę
ci i potrzeby dawania czegoś innym 
na miarę własnych możliwości. 
Szkoła nie jest instytucją bogatą w 
sensie materialnym, sama ciągle 
potrzebuje w tej mierze wsparcia, 
ma natomiast innego rodzaju warto
ści, którymi może się dzielić. Są nimi: 
wiedza i umiejętności nauczycieli i 
uczniów, dobre chęci i zapał mło
dzieńczy, entuzjazm i pomysłowość. 
Również baza materialna szkoły, z 
której może korzystać środowisko.

Upowszechnienie kultury w środowisku to jedna z form kontaktów szkoły 
z jej otoczeniem. Ciekawy i bogaty dorobek artystyczny kół zaintereso
wań pracujących w ramach zajęć pozalekcyjnych szybko wyszedł poza 
mury szkoły, sprawiał radość odbiorcom i twórcom (uczniom i ich instruk
torom). Młodzież, która stworzyła kabaret szkolny, a także skupiona w in
nych zespołach - tanecznym, wokalnym, muzycznym, słowno-muzycz
nym, plastycznym, fotograficznym prezentowała swój dorobek w różnych 
miejscach. Występowała na imprezach dla seniorów oraz mieszkańców 
Żoliborza w Domu Kultury na ul. Próchnika, w Domu Nauczyciela na ul. 
Brzozowej, w Pałacu Kultury i Nauki podczas uroczystości stołecznej za
kończenia roku szkolnego. W Domu Kultury Radzieckiej na ul. Foksal 
przedstawiła ciekawy program słowno-muzyczny pt. „My młodzi XX wie
ku”. Koło fotograficzne eksponowało fotogramy w Międzynarodowym Klu
bie Książki i Prasy na ul. Krasińskiego oraz zaprzyjaźnionych zakładach 
przemysłowych, m.in w ERZE w 1974 r., o czym informował „Express
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Komitet Pomocy Społecznej.

Wieczorny”. Mieszkańcy Żoliborza mogli uczestniczyć w projekcjach fil
mów wyświetlanych w szkolnej sali widowiskowej (kino „Elektronik”) w ra
mach działalności Dyskusyjnego Klubu Filmowego FRANKESTEINIK, bę
dącego jednym z kół zainteresowań w ZSE. Ciekawy repertuar filmowy 
przyciągał raz w tygodniu okolicznych mieszkańców. W 1984 r. Naczelnik 
Dzielnicy Warszawa-Żoliborz mgr Józef Lewandowski przyznał szkole dy
plom będący wyrazem uznania „za cenną i owocną współpracę w zakre
sie upowszechniania kultury i sztuki na Żoliborzu”.

Nauczyciele ZSE uczestniczyli w różnych imprezach środowiskowych, 
między innymi w sportowych Mistrzostwach Warszawy Nauczycieli jako 
reprezentanci dzielnicy Żoliborz. W roku szkolnym 1982/83 drużyna na
szych nauczycieli, a występująca w barwach Żoliborza, zajęła I miejsce w 
piłce siatkowej mężczyzn. Jej skład był następujący: mgr Krzysztof Biskup
ski, mgr Jacek Borzymowski, Zbigniew Chadaj, mgr Krzysztof Dement, 
mgr Adam Godlewski, mgr Sławomir Olender, mgr Marek Rychter.

Nauczyciele i uczniowie brali udział w rozlicznych pracach i akcjach 
społecznych na rzecz środowiska. Między innymi w latach 70. porządko
wali różne tereny, które zyskiwały charakter rekreacyjny lub sportowy. Wła
dze żoliborskie doceniały nasz wysiłek i dawały mu wyraz w symbolicz
nych dyplomach.

W latach 70. wicedyrektor mgr Alicja Michalik współpracowała z Pol
skim Komitetem Pomocy Społecznej na Żoliborzu. Przewodnicząca Ko
mitetu zgłaszała szkole różne potrzeby w zakresie niesienia pomocy 
podopiecznym, a szkoła wysyłała chętnych do pracy społecznej uczniów 
starszych klas mogących pomóc w różnych czynnościach: zakupach, 
sprzątaniu, przeprowadzkach. Przed świętami Bożego Narodzenia czy 
Wielkanocy uczniowie roznosili do domów paczki przygotowane przez

W dowód uznania za 
współpracę z Komitetem dy
rektor mgr Alicja Michalik zo
stała wyróżniona przez Na
czelną Radę Komitetu Pomo
cy Społecznej Złotą Odznaką 
Honorową w 1979 r. Ucznio
wie inspirowani przez nauczy
cieli, wychowawców pomaga
li mieszkającym w pobliżu

Praca społeczna młodzieży szkoły starszym osobom sa
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motnym na miarę swoich umiejętności i możliwości czasowych: robili za
kupy, sprzątali mieszkanie, czasem czytali książki lub prasę itp. Wśród tych 
seniorów byli także emerytowani nauczyciele. Pieczę nad tą cenną akcją 
sprawowała przez wiele lat mgr Janina Ważniewska-Maassen pełniąca 
funkcję pedagoga szkolnego, a także opiekunowie koła PCK i harcerstwa. 
W 1980 r. szkoła otrzymała dyplom od Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Żoliborz za pomoc seniorom.

W latach 70. szkoła sprawowała patronat nad Państwowym Domem 
Małych Dzieci nr 2 w Warszawie na ul. Przybyszewskiego 47 oraz nad 
przedszkolem na placu Henkla. Pracownicy i uczniowie wykonywali w tych 
placówkach drobne prace remontowe (elektryczne i inne), naprawiali urzą
dzenia służące do zabaw dzieci, pielęgnowali tereny zieleni.

Podobne usługi, głównie w zakresie konserwacji sieci elektrycznej, 
świadczą nauczyciele zajęć praktycznych z młodzieżą Szkole Podstawo
wej nr 92 na ul. Przasnyskiej 18a.

W Warsztatach Szkolnych prowadzona jest akcja społecznej naprawy 
sprzętu domowego dla emerytów mieszkających w okolicy.

Młodzież ZSE sprawuje od wielu lat patronat nad usytuowanym obok 
szkoły u zbiegu ulic Adama Mickiewicza i Generała Zajączka pomnikiem 
poświęconym Powstaniu Warszawskiemu i Armii Krajowej, mającym tak
że nazwę „Poległym w Powstaniu". Pomnik składa się z 2 elementów: ka
mienia odsłoniętego 27 września 1957 r. z napisem: „W hołdzie bohater
skim żołnierzom oddziałów Kampinosu, Żoliborza i Starówki poległym w 
natarciu na Dworzec Gdański w dniach 20-22 sierpnia 1944 roku” i posta
ci „Dziewczyny z różą”.

W 1974 r. z inicjatywy architekta miejskiego Stanisława Soszyńskiego 
pojawiła się obok pierwotnego skromnego kamienia piękna rzeźba dziew
czyny trzymającej różę wykonana z różowej kamionki. Jej autorką jest żoli- 

borska rzeźbiarka Irena Nada- 
chowska, uczennica Ksawere
go Dunikowskiego. Wykonała 
m.in. nastrojową rzeźbę Izabeli 
Łęckiej przy Ogrodzie Bota
nicznym. „Dziewczyna z różą”, 
zanim stanęła obok naszej 
szkoły, zdobyła w 1968 r. 
pierwszą nagrodę na ogólno
polskiej wystawie pt: „Party-

Kamień pamięci - obok Szkoły zantka kielecka w plastyce” w

247



Szkoła a środowisko

Radomiu. W 1983 r. ceramiczna 
rzeźba „Dziewczyny z różą” została 
całkowicie zniszczona przez wanda
li. „Sprawą zajęli się uczniowie z po
bliskiego Zespołu Szkół Elektronicz
nych” - informuje po latach Krysty
na Prostak w „Gazecie Wyborczej” 
16.11.1994 r. „To oni zanieśli Nada- 
chowskiej do jej pobliskiej pracowni 
szczątki rzeźby. Jak nam powiedzia
ła autorka: Prosili mnie, błagali, 
żebym im zrobiła nowy pomnik. I to 
pod ich wpływem zdecydowałam się 
na replikę. Prace nad posągiem 
trwały niemal cztery lata. Dla bezpie
czeństwa artystka postanowiła, że 
nowa rzeźba będzie wykonana z 
materiału bardziej trwałego - brązu”.

Nasi uczniowie nie tylko wymogli
Pomnik „Dziewczyna z różą". na rzeźbarce wykonanie kopii 

„Dziewczyny z różą”, lecz także zor
ganizowali zbiórkę złomu metali kolorowych na nowy pomnik. W tej spo
łecznej akcji szczególnie zasłużył się Krzysztof Mielecki oraz jego rodzice.

Spiżowa dziewczyna - może łączniczka lub sanitariuszka powstańcza, 
koleżanka albo narzeczona któregoś z powstańców, stanęła na swoim daw
nym miejscu 18 marca 1988 r. Opiekujemy się nią i całym pomnikiem, 
porządkujemy jego otoczenie, składamy kwiaty, zapalamy znicze. W ostat
nich latach zajmuje się tymi czynnościami mgr Jan Ratajczyk z grupą 
uczniów.

Dzielnicowy Komitet Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa Warsza- 
wa-Żoliborz uhonorował szkołę dyplomem „Za wzorowe i systematyczne 
sprawowanie patronatu nad miejscami pamięci narodowej” 30 września 
1983 r.

Młodzież pod opieką nauczycieli porządkuje doraźnie groby-kwatery 
wojskowe na Cmentarzu Powązkowskim, ocala od zapomnienia zasługi 
tych, którzy kochali wolność i oddali za nią życie.

Społeczna wrażliwość młodzieży i postawa nacechowana niesieniem 
pomocy otoczeniu daje o sobie znać często poprzez uczestnictwo w wie
lu akcjach - oddawaniu krwi, zbieraniu pieniędzy na wielkie i szlachetne
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ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

3 FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

ma

Blisko życia

cele. Honorowych dawców krwi było 
w historii szkoły wielu, a organizacyj
ne formy akcji krwiodawstwa zapew
niali nauczyciele-opiekunowie koła 
PCK lub wychowawcy klas. 
20.01.1982 11 uczniów oddało 2800 
ml krwi z przeznaczeniem na Cen
trum Zdrowia Dziecka. Stołeczna 
Stacja Krwiodawstwa na ul. Saskiej 
63/65 przekazała dawcom i szkole 
podziękowanie.

W roku 1988 kilkudziesięciu 
uczniów wzięło udział w spisie po
wszechnym, poświęcając tej sprawie 
sporo wolnego czasu. Spośród wie
lu zbiórek pieniędzy na ważne spo
łecznie cele wspomnijmy kilka, w 
których brali udział uczniowie, nau
czyciele i pracownicy szkoły. W 
1992 r. na wsparcie szpitala dziecię

cego na ul. Marszałkowskiej 24 z przeznaczeniem na leczenie dzieci cho
rych na nowotwory krwi zebrano i przekazano 2 053 000 zł.

W 1994 r. wsparliśmy Fundację Eguilibre, za co bardzo gorąco podzię
kowała nam w przysłanym piśmie Pani Janina Ochojska.

Każdorazowo też szkoła wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomo
cy. Uczestniczą w tej pięknej akcji indywidualnie uczniowie i nauczyciele, 
biorą też udział zorganizowane grupy (harcerze, Samorząd Szkolny) oraz 
członkowie klubu krótkofalarskiego z opiekunem mgr inż. Zbigniewem 
Szpakowskim. Ci ostatni zapewniali łączność pomiędzy sztabem akcji a 
różnymi miejscami, w których odbywała się zbiórka.

Za udział w 3. Finale w 1995 r. Jerzy Owsiak wyraził nam podziękowa
nie i przesłał swoje przyjacielskie „Sie ma”.

W latach 1981-1984 szkoła współpracowała z Instytutem Wzornictwa 
Przemysłowego w Warszawie na ul. Świętojerskiej. Instytut potrzebował 
młodzieży do uczestnictwa w prowadzonych przez pracowników nauko
wych badaniach, np. dotyczących zaprojektowania ergonomicznych miejsc 
siedzących w środkach komunikacji miejskiej, postrzegania kolorów i rea
gowania na nie itp. Żmudne, długotrwałe prace badawcze wymagały pod
dania różnym testom dużej ilości osób, czemu szkoła wyszła naprzeciw.
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W podziękowaniu za współpracę Instytut przekazywał szkole pewne 
kwoty pieniędzy na wycieczki dla klas uczestniczących w badaniach. 
Dr Łapaczewska kontaktująca się ze szkołą podczas kilkuletniej współpra
cy z uznaniem wyrażała się o kulturze i inteligencji młodzieży ZSE. Przeja
wem współpracy szkoły ze środowiskiem jest też historyczny już dziś, god
ny ocalenia od zapomnienia cykliczny program telewizyjny w roku szkol
nym 1972/73 pt. „Fizyka naszego wieku”, w którym wielką rolę odegrała 
nasza młodzież pod kierunkiem entuzjastki aktywnego i oryginalnego po
znawania tajników fizyki - mgr Barbary Zygmunt. Nasi uczniowie stanęli 
do rywalizacji naukowej w turnieju z reprezentantami Liceum Ogólnokształ
cącego im. Mikołaja Reja w Warszawie. Zawody odbywały się w ZSE i były 
transmitowane przez Telewizję Polską. Zespoły obu szkół przygotowywa
ły tzw. „bank pytań” zadawanych w trakcie turnieju przeciwnikowi. Gdy 
uczniowie mieli trudności z odpowiedzią, pomagali im ich nauczyciele (w 
naszej drużynie pani profesor Barbara Zygmunt). Ekspertem w tych zma
ganiach był profesor Andrzej Kajetan Wróblewski - do niedawna rektor 
Uniwersytetu Warszawskiego. Z 4 odbytych turniejów jeden raz nasza dru
żyna wyszła zwycięsko, a 3 razy zremisowała z przeciwnikiem. „Takie były 
zabawy, spory w one lata” - można powiedzieć słowami wieszcza.

Inną formą wychodzenia szkoły naprzeciw potrzebom ludzi i instytu
cji dzielnicy, a także miasta, było i jest udostępnianie im bazy szkolnej. 
Niewiele szkół posiada wielką salę widowiskową (dzierżawioną przez kino 
„Elektronik”) czy basen lub własny ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy, 
a także dwie duże sale gimnastyczne. Tym dobrodziejstwem szkoła dzie
liła się z innymi. W auli szkolnej udostępnianej organizatorom odbywały 
się różne uroczystości pozaszkolne „z okazji” i „ku czci”, korzystały z 
niej władze, organizacje, instytucje. W 1986 r. odbyła się uroczystość 
zakończenia XXVII Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej, za co w 
imieniu Ministra Oświaty i Wychowania podziękowała dyrektorowi mgr 
Stanisławowi Grefkowiczowi jako gospodarzowi podsekretarz stanu Wie
sława Król.

W basenie szkolnym uczyły się pływać dzieci że szkół żoliborskich, 
odbywały się środowiskowe zawody pływackie, korzystali i korzystają z 
niego (dziś już niestety na innych warunkach) okoliczni mieszkańcy. Pod
czas ferii szkolnych obiekt sportowy służy rekreacji nie tylko młodzieży 
ZSE, lecz także uczniów innych szkół mieszkających w pobliżu.

Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy w Dębem nad Zalewem Zegrzyń
skim, własność ZSE, był udostępniany organizatorom wypoczynku dla 
emerytów Żoliborza na bardzo korzystnych dla nich warunkach. W lokalu
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szkoły organizowane były przez władzę dzielnicy przy wydatnym udziale 
dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników Obwodowe Komisje Wybor
cze podczas wszelkich wyborów - parlamentarnych, prezydenckich i in
nych.

W ciągu 25 lat szkoła nawiązywała liczne kontakty z warszawskimi za
kładami przemysłowymi, instytucjami i organizacjami, zawierała oficjalne 
umowy i porozumienia o współpracy. Niektórzy z naszych partnerów sta
wali się opiekunami szkoły (o czym była mowa wcześniej), wszyscy zaś 
sojusznikami w codziennej pracy szkoły i wypełnianiu przez nią jej zadań. 
Szkoła kształciła kadry dla zakładów, z którymi chciała mieć bliższe więzy, 
oferowała im pomoc w wykonywaniu zadań produkcyjnych poprzez pra
cę młodzieży w ramach praktycznej nauki zawodu. Korzyści z takiej współ
pracy były obustronne: zakład wytwarzał więcej towarów, szkoła zaś za
pewniła uczniom dobre warunki praktycznej nauki zawodu. Ponadto za
kłady pozyskiwały do pracy naszych absolwentów, których poznawały 
wcześniej w trakcie odbywania przez nich różnych zajęć.

Szkoła była wspierana także materialnie, otrzymywała pomoc finansową, 
niepełnowartościowe materiały przydatne do ćwiczeń na zajęciach prak
tycznych i używane do majsterkowania w szkolnych kołach zajęć poza
lekcyjnych. Szkoła w zamian za tę pomoc udostępniała zaprzyjaźnionym 
zakładom i instytucjom salę widowiskową, basen, sale gimnastyczne i inne 
pomieszczenia szkolne, ośrodek w Dębem. Zapraszała przedstawicieli 
zakładów na uroczystości szkolne.

Współpracowaliśmy między innymi z Warszawskimi Zakładami Telewi
zyjnymi, Okręgowym Urzędem Radiokomunikacyjnym, RAWAREM, 
ERAGĄ, Polską Spółką Inżynierską „Digilab”, Zakładami Mechanicznymi 
„Ursus”, Radiem i Telewizją.

Dzięki szeroko pojętej współpracy ze środowiskiem oraz nowatorskim 
formom pracy i licznym sukcesom szkoła z każdym rokiem w ciągu 25 
lat zdobywała uznanie i popularność. Odwiedzali ją najwyżsi dostojnicy 
państwa, przedstawiciele rozlicznych władz, instytucji i organizacji, go
ściły u nas delegacje zagraniczne z wielu krajów świata. Jedni goście 
chcieli swą obecnością wyrazić uznanie dla naszego dorobku, inni za
poznawali się z naszymi innowacjami organizacyjnymi oraz dydaktycz
no-wychowawczymi, a także z bazą materialną. Zazwyczaj zwiedzali stu
dio TVD, pracownie specjalistyczne, Warsztaty Szkolne, obiekt sporto
wy, Klub.
- W 1972 r. odwiedził szkołę premier Piotr Jaroszewicz w towarzystwie 

ministra oświaty Jerzego Kuberskiego,
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- 2 września 1982 r. złożył wizytę generał Wojciech Jaruzelski i uczestni
czył w lekcji języka polskiego prowadzonej przez mgr Emilię Madej.

- W 1986 r. gościł Aleksander Kwaśniewski - ówczesny minister do spraw 
młodzieży i sportu.
Spośród gości zagranicznych wymienimy ministra szkolnictwa zawo

dowego ZSRR (1979 r.), delegację oświatową z Angoli (1980 r.), z Finlan
dii (1984 r.), z Grecji (1984 r.), z Hamburga (1985 i 1991 r.), ministra oświaty 
Nikaragui (1985 r.), grupę nauczycieli włoskich (1987 r.), delegację z Kuby 
(1987 r.), Wielkiej Brytanii (1988 i 1989 r.), Danii (1989 r.), Czechosłowacji 
(1989 r.), Berlina (1989 r.).

Częstymi gośćmi szkoły byli nauczyciele ze szkół zagranicznych, z który
mi utrzymywaliśmy w określonym czasie stałe kontakty, czyli z Bułgarii, 
Rosji, Niemiec, Szkocji.

Zasługi ZSE, osiągnięcia w różnych dziedzinach zostały docenione 
przez ojców miasta. 15 stycznia 1988 r. Prezydium Stołecznej Rady Naro
dowej odznaczyło szkołę Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla War
szawy, nazywaną popularnie „Złotą Syrenką".

Rok 1988 przyniósł nam jeszcze jedno wyróżnienie - nagrodę w kon
kursie „Warszawa w kwiatach” przyznaną przez Zarząd Główny Towarzy
stwa Przyjaciół Warszawy.

W owym czasie pięknie był utrzymany dziedziniec przed budynkiem 
głównym, w skrzynkach i na trawnikach rosły kwiaty i krzewy ozdobne 
pielęgnowane przez fachowych ogrodników.

Zespołem Szkół Elektronicznych interesowała się warszawska prasa i 
informowała o pracy codziennej oraz wydarzeniach godnych szerszego 
upowszechnienia. Nie wszystkie wzmianki i artykuły szkoła zachowała w 

swoich kronikach, nie chodzi 
nawet o ich pełny rejestr. Do
stępne materiały mają ocalić 
od zapomnienia część 25-let- 
niej historii szkoły trafiającej na 
pierwsze i dalsze strony gazet.

W 1973 r. gazety informo
wały o przekazaniu szkole 
sztandaru oraz o ślubowaniu 
klas pierwszych.

W 1974 r. „Ekspress Wie
czorny” odnotował zorganizo-

„Złota Syrenka" dla ZSE wanie w ERZE wystawy prac 

RADA NARODOWA 

MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ZŁOTĄ ODZNAKĘ HONOROWĄ
<ZA ZASŁUGI DLA WARSZAWY»

ZESPÓL SZKÓL ELEKTRONICZNYCH 

im. POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ

OTRZYMUJE

WrtOMwt. ilnM 4 I 1WW r.
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plastycznych i fotogramów uczniów ZSE, w 1988 r. inna gazeta donosiła 
o „młodych miliarderach” czyli zwycięzcach Turnieju Młodych Mistrzów 
Techniki, o czym jest mowa we wcześniejszych rozdziałach.

„Sztandar Młodych” - współorganizator konkursu pod nazwą „Zabawa 
jakiej nie było” opisał jego finał i nasz sukces w nim w 1987 r. (I miejsce).

O opiece szkoły nad wzniesionym obok ZSE pomnikiem Poległym i 
Rannym w Powstaniu Warszawskim informowała ciepło „Gazeta Wybor
cza” 16 listopada 1994 r. we fragmencie większego artykułu pod tytułem 
„Pod okiem chłopaków z Elektronika”.

Najnowszym przejawem współdziałania naszej szkoły ze środowiskiem 
jest przystąpienie ZSE do Stowarzyszenia Twórczych Szkół Zawodowych 
„Centrum” i objęcie jego przewodnictwa przez dyrektora mgr. inż. Wie
sława Zięcinę. To nowe Stowarzyszenie będące w stadium organizacji i 
rejestracji stanowi poszerzenie działalności powstałych wcześniej w kraju 
Stowarzyszeń „Południe” i „Północ”, którym patronuje dr Danuta Nako- 
neczna z Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Stowarzyszenie Twórczych Szkół Zawodowych „Centrum” powstało na 
zebraniu założycielskim, które odbyło się 19 października 1995 r. w Ze
spole Szkół Elektronicznych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 19 szkół 
z centralnej Polski. Przygotowany przez przewodniczącego projekt statu
tu zakłada organizowanie systemu powiązań pomiędzy szkołami, spotka
nia dyskusyjne dyrektorów szkół, kierowników warsztatów szkolnych, prze
wodniczących kół przedmiotowych, organizowanie konferencji metodycz
nych nauczycieli, wychowawców klas, kursy, seminaria, sesje 
popularnonaukowe, spotkania dyskusyjne, obozy naukowe uczniów, dzia
łalność wydawniczą, przyznawanie stypendiów, nagród, wyróżnień twór
czym pedagogom, a także szkołom, klasom i uczniom, dofinansowanie 
obozów naukowych, spotkań metodycznych nauczycieli.



IX. ABSOLWENCI I ICH WSPOMNIENIA

Przez 25 lat różne szkoły tworzące Zespół Szkół Elektronicznych ukoń
czyło ponad 11 tysięcy absolwentów, w tym szkoły młodzieżowe 6442, a 
szkoły dla dorosłych około 5000.

Ilość absolwentów poszczególnych szkół przedstawia się następująco:

Świadectwo 
dojrzałości

Świadectwo 
ukończenia

Technikum 5-letnie 3924 402
Technikum 4-letnie 130 4
Technikum 3-letnie 255 59
Liceum Zawodowe 452 145
Zasadnicza Szkoła Zawodowa — 1071
Technikum Zaoczne łączna ilość 850
Technikum Wieczorowe łączna ilość około 1000
PSE dzienne łączna ilość 2050
PSE Wydział Wieczorowy łączna ilość 300
PSE Wydział Zaoczny łączna ilość 889

W technikum młodzieżowym 5-letnim i 4-letnim ponad 90% absolwen
tów wyszło w świat z maturą i podjęło studia wyższe.

W technikum 3-letnim około 81% absolwentów otrzymało świadectwa 
dojrzałości, a w Liceum Zawodowym nieco mniej - około 79%.

Co dziś robią? Mamy nadzieję, że większość pokochała zdobyty za
wód, pogłębiła wiedzę na studiach i pracuje w charakterze techników lub 
inżynierów elektroników, elektryków, automatyków, informatyków. Wiemy 
też, iż nasi wychowankowie po opuszczeniu szkoły studiowali na różnych 
uczelniach i dziś są nauczycielami (także w naszej szkole), aktorami, pra
wnikami, redaktorami radiowymi i telewizyjnymi, księżmi, ekonomistami, 
przedsiębiorcami. Trudno wyliczyć wszystkie zawody. Można by zapytać, 
czy to „wina” czy „zasługa” szkoły? W odpowiedzi można umieścić obie 
przyczyny. Może to dowód, że szkoła w równej mierze dba o ogólny roz
wój i poziom wiedzy oraz o kształcenie zawodowe. Cząstką odpowiedzi 
na powyższe pytanie niech będą wspomnienia absolwentów.
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DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF ZDUNEK - absolwent z roku 1971

Obecne miejsce pracy: Wydział Inżynierii Materia
łowej Politechniki Warszawskiej. Mija już ćwierć wie
ku od czasu, kiedy ukończyłem Technikum Elek
troniczne w Zespole Szkół Elektronicznych. Wiele 
faktów uleciało z głowy, wspomnienia nie są tak 
wyraziste, jednak to, co pozostało, stwarza możli
wość sformułowania refleksji dotyczących istotne
go okresu w moim życiu. Swoją szkołę średnią wy
brałem mając chyba świadomość dokonywanego 
wyboru (przynajmniej tak mi się dziś wydaje). By
łem ciekawy rzeczy nowych, których zarówno su

biektywnie, jak i obiektywnie w tamtych latach i w tamtym okresie mojego 
życia nie brakowało. Naturalnymi obiektami tej ciekawości były mechani
zmy, urządzenia elektryczne, radio, telewizja. Zadawałem sobie pytanie: 
jak to działa? Chciałem znać odpowiedź na to pytanie. Wydawało się, że 
można ją uzyskać decydując się właśnie na wybór technikum elektronicz
nego, tym bardziej, że już samo pojęcie - elektronika fascynowało i dzia
łało na wyobraźnię.

Technikum Elektroniczne Technicznych Zakładów Naukowych przy ulicy 
Długiej uważane było za najlepsze w swojej dziedzinie w Warszawie. W 
1965 r. na wiosnę, będąc uczniem siódmej klasy1, zdałem (pierwszy w 
życiu) egzamin i zostałem przyjęty do szkoły średniej. Teraz to brzmi aneg
dotycznie, ale pamiętam uczucie nieuzasadnionej przecież dorosłości, a 
nawet pewnej wyższości nad moimi kolegami, którzy pozostali w szkole 
podstawowej w klasie ósmej. Uczucie to wzmocniło się od nowego roku 
szkolnego, kiedy ja miałem poczucie uczenia się rzeczy ważnych, a oni - 
ciągle tak dziecinnych. Trafiłem do klasy (Ib), która bardzo szybko się do
tarła i zgrała. To w ogromnej mierze ułatwiało adaptację w nowym środo
wisku, wśród nowych nauczycieli, przy innych niż w szkole podstawowej 
wymaganiach i podejściu do ucznia.

1 Możliwość przejścia do szkoły średniej po ukończeniu siódmej klasy miała związek z wpro
wadzeniem w 1965 r. systemu ośmioletniej szkoły podstawowej, zamiast dotychczasowej - 
siedmioletniej. Ci, którzy z takiej możliwości (jednorazowej) skorzystali, ukończyli pięciolet
nie technikum w tym samym czasie, co ich rówieśnicy, którzy uczęszczali do czteroletniej 
szkoły ogólnokształcącej po ukończeniu ósmej klasy szkoły podstawowej.

Dzisiaj oczywiście większość treści merytorycznych uzyskanych wte
dy w szkole ma znaczenie tylko historyczne, ale przecież w tej szkole 
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ugruntowały się moje zainteresowania, kształtowała osobowość, dojrze
wała dorosłość. Poza wszystkim szkoła dała mi przecież zawód -technik- 
-elektronik.

Byliśmy, jako klasa, przy wmurowaniu kamienia węgielnego nowej szkoły 
przy ul. Zajączka, braliśmy udział w przygotowaniu tej szkoły do urucho
mienia. Po rozpoczęciu tam nauki czułem, jak przyzwyczajenie i senty
ment w stosunku do szkoły przy ul. Długiej rywalizowały z radością i dumą 
z uczęszczania do nowej i nowoczesnej szkoły przy ul. Zajączka. Nad wszy
stkim przeważało jednak to, że byliśmy ciągle tą samą klasą, tą samą grupą 
zżytych ze sobą ludzi, że przychodzili na lekcje ci sami nauczyciele.

Moja klasa (Vb) była chyba pierwszą maturalną klasą kompleksu szkol
nego przy ul. Zajączka. Pamiętam radość i dumę z ukończenia szkoły, zda
nia matury, uzyskania tytułu technika-elektronika. Zamknął się pewien etap 
w życiu, teraz już dorosłym.

Po maturze każdy z nas poszedł swoją drogą. Ja wybrałem Politechni
kę, Wydział Mechaniczno-Technologiczny. Mój wybór związany był z fak
tem, że na tym wydziale była specjalność - materiały półprzewodnikowe. 
Materiałowe i technologiczne aspekty elektroniki zainteresowały mnie w 
czwartej i piątej klasie Technikum (duży wpływ na to zainteresowanie wy
warły praktyki zawodowe, które odbyłem w dawnej TEWIE - fabryce pół
przewodników), stąd uważałem swój wybór za całkiem naturalny. Dziś 
mówię studentom, że miałem wtedy możliwość obserwacji najbardziej ro
mantycznego, w moim przekonaniu, okresu w rozwoju technologii pół
przewodników w Polsce (przełom lat sześćdziesiątych i siedemdziesią
tych), kiedy osiągany rezultat zależał w dużej mierze od własnej inwencji, 
spostrzegawczości, pasji, chęci eksperymentowania ówczesnych inżynie
rów, a może mniej od obiektywnie niezbędnych dziś czynników: automa
tyki, dużych pieniędzy, gry rynkowej.

Obecnie jestem pracownikiem naukowym Politechniki. Pracuję w Wy
dziale Inżynierii Materiałowej. W Politechnice zrobiłem doktorat i habilita
cję. Zajmuję się niekonwencjonalną syntezą materiałów, w tym także naj
bardziej perspektywicznych materiałów dla elektroniki (diament, borazon, 
azotek węgla, supersieci). Jestem autorem publikacji, patentów i wdro
żeń. Przekazuję swoją wiedzę studentom. Organizuję merytoryczne kon
ferencje międzynarodowe i biorę w nich udział.

Moja praca oparta jest na eksperymentowaniu i przez to, oprócz wie
dzy podstawowej, wymaga umiejętności sformułowania celu badawcze
go, zaplanowania eksperymentu, precyzji w jego wykonaniu i polotu w 
analizie wyników. Tego oczywiście człowiek uczy się całe życie. Jestem 
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przekonany, że w skuteczności tej nauki ważny udział ma to, że podstawy 
do niej uzyskałem w Technikum.

I wreszcie na koniec - rok temu, dzięki inicjatywie kilku koleżanek i ko
legów, zorganizowane zostało spotkanie klasowe. Była na nim prawie cała 
klasa oraz wychowawca profesor Gotowiec i ówczesny dyrektor szkoły - 
profesor Szymański. Przyznam się, że byłem zaskoczony, jak łatwo pod
daliśmy się i my, i nasi nauczyciele atmosferze wspomnień z tamtych lat. 
Myślę, że takie właśnie odczucia świadczą najdobitniej o - podświadomie 
być może - odbieranym obecnie znaczeniu, jakie ma dla nas okres na
szej nauki w Technikum.

Uogólniając to spostrzeżenie, mam wrażenie, że kultywowanie takich 
odczuć, ich utrwalanie, zwłaszcza w bezpośrednim skojarzeniu ze szkołą, 
sprzyja budowaniu tradycji szkoły. Niewątpliwie okazję wmurowania ko
lejnej cegiełki w tym budowaniu stwarzają obchody jubileuszu dwudzie- 
stopięciolecia szkoły. I może mniej się wydaje istotna pozytywna odpo
wiedź na pytanie, czy my będziemy mieli możliwość osobiście brać udział 
w jubileuszu pięćdziesięciolecia szkoły, ważniejsze jest, aby ten jubile
usz mógł nastąpić. Jeśli nastąpi, będzie wyrazem ugruntowanej tradycji 
szkoły.

Jubileuszu pięćdziesięciolecia szkoły (i dalszych - kolejnych jubileuszy) 
życzę kadrze szkoły, byłym, obecnym i przyszłym uczniom oraz wszyst
kim innym osobom, związanym ze szkołą.

EWA SZUKALSKA-BIEŃCZAK - absolwentka z 1971 r.

To nie do wiary, że minęło już 25 lat! Ale, niestety, 
to jest fakt. Dni, miesiące, lata mijają szybko, ale 
wspomnienia pozostają. Niektóre ulegają znie
kształceniu, wiele jednak jest wyrazistych. Wracam 
do nich z ogromnym sentymentem. Okres nauki w 
naszym Technikum (wtedy były to Techniczne Za
kłady Naukowe) to był chyba dla całej naszej klasy 
najcudowniejszy okres życia. Pamiętam bardzo 
dobrze naszego wspaniałego wychowawcę Pana 
Władysława Gotowca, Panią profesor Irenę Lerską 
- język polski, Panią Bognę Henig - nauczycielkę 

matematyki, przedmiotu który chyba wszyscy bardzo przeżywaliśmy, Panią 
profesor uczącą układów czy też nauczyciela fizyki, a także dyr. Janusza 
Szymańskiego.
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Moje wspomnienia, myślę, że również moich kolegów z klasy Vb, obej
mują głównie okres, gdy nasza szkoła mieściła się przy ul. Długiej. Dopie
ro w ostatnim roku nauki okazało się, że będziemy mieli przywilej jako 
pierwsi zdawać maturę w nowym budynku przy ul. Gen. Zajączka. Wtedy 
jednak tak tego nie ocenialiśmy. Szkoda było nam opuszczać te stare, 
kochane mury. Czuliśmy się tam jak jedna wielka rodzina. To tam działy 
się różne dziwne rzeczy, które miały rozśmieszyć młodzież, ale złościły 
nauczycieli, to tam miały miejsce naloty na palącą w ubikacjach papiero
sy szkolną wiarę. W nowych murach było czysto, pięknie... ale obco. Ale 
nadchodząca matura nie dała się tym zbytnio przejmować. I tak nadszedł 
czas ich opuszczenia.

Ja skończyłam studia już pracując. Był to Wydział Elektryczny - Mier
nictwo Elektryczne. Podczas nauki na Politechnice okazało się, że mało 
wiem o obwodach tranzystorowych, a także scalonych. Obwody, które były 
analizowane w Technikum, to głównie obwody lampowe. Było to dla mnie 
wyzwanie, by wiedzę zdobytą przez te 5 lat wykorzystać podczas analizy 
tych obwodów. Był to przecież czas, w którym szybko następował postęp 
w technice i dzieje się tak nadal. Ale byliśmy dobrze przygotowani do po
konania tych trudności. Wysiłek naszych wspaniałych nauczycieli nie po
szedł na marne.

W swoim zawodzie pracowałam potem wiele lat i chwaliłam sobie zdo
bytą w okresie szkolnym wiedzę i umiejętności. Najbardziej jednak (my
ślę, że pozostali też) wspominam atmosferę tamtych „cudownych lat”. To 
naprawdę były wspaniałe czasy, które nigdy potem się nie powtórzyły.

Wszyscy mniej lub więcej przez te 25 lat się zmieniliśmy, mimo to jed
nak bez większego trudu rozpoznaliśmy się na spotkaniu zorganizowa
nym przez naszych kolegów 26 listopada 1994 r. To był wspaniały powrót 
do tych beztroskich lat przeżytych w ówczesnym Technikum Elektronicz- 
no-Mechanicznym.

Oby wszystkie roczniki kończące tę wspaniałą szkołę miały w sercu tyle 
ciepłych i serdecznych uczuć co Vb z 1971 roku!!!

Czego życzę młodzieży i Dyrekcji Szkoły.

MARIA STĘPNIAK - absolwentka z 1971 r.

Moje wspomnienia z lat nauki w szkole średniej dotyczą głównie małej 
szkoły na ul. Długiej. Tam się zaczęło wchodzenie w dorosły świat. Po
znawanie nowych dziedzin nauki, pierwsza miłość, rozczarowanie. Do ZSE 
chodziłam tylko jeden rok, ale jaki! To była matura i praca dyplomowa.
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Z wielką wdzięcznością, do dziś wspominam p. Ire
nę Lerską, która uczyła nas języka polskiego, a tak
że p. Wiesławę Giże - nauczycielkę chemii. Najbar
dziej jednak pozostawał w pamięci nasz wycho
wawca p. Władysław Gotowiec, który jak mógł, 
pomagał nam w tej ostatniej klasie.

W 1971 - matura. Pierwszy raz nie trzeba zda
wać, można tylko zaliczyć i dostać świadectwo 
ukończenia. Ja do matury przystąpiłam, bo miałam 
nadzieję na dalszą naukę. Życie jednak potoczyło 
się inaczej i poszłam od razu do pracy. Nie byłam 

zadowolona, ale już mogłam usamodzielnić się. Pracowałam na etacie ro
boczym, awansować nie zdążyłam. Przez kilka lat siedziałam w domu i 
prowadziłam nasze gospodarstwo, potem pracowałam jeszcze kilka lat, 
też jako monter. Teraz razem z mężem zajmujemy się handlem.

Wiedza zdobyta w Technikum nie przydała się do zrobienia kariery w 
zawodzie, ale procentowała w inny sposób. Nigdy nie miałam problemu z 
drobnymi naprawami sprzętu domowego. Jestem otwarta na wszelkie 
nowinki technicze, elektroniczne. Staram się patrzeć dalej niż tylko na swoje 
mieszkanie.

Naukę w szkole średniej wspominam jako najprzyjemniejszy okres w 
swoim życiu. W sumie poza nauką nie miałam innych kłopotów. Dopiero 
po latach człowiek docenia takie beztroskie okresy.

PIOTR MAJEWSKI - absolwent z 1993 r.

Kiedy dwudziestokilkuletniego człowieka proszą o napisanie wspomnień, 
to ten człowiek dziwnie się czuje. „Oczywiście” - tak racjonalna część 
umysłu mówi - „to tylko kwestia przypadku, a może raczej systematycz
nej pedanterii czasu, który z nieubłaganą konsekwencją odmierza kolejne 
stolatki wszystkiego, a więc i byłej szkoły”. Przez krótką jednak chwilę coś 
innego każę myśleć - „Więc jestem już tak stary, by moje wspomnienia 
mogły się stać wytyczną jedynej słusznej drogi dla przyszłych pokoleń?” 
Stają wtedy przed oczami wizje wszystkich zasuszonych staruszków wpa
trzonych szklanym wzrokiem w słuchaczy i opowiadających, jak to wspa
niale było w młodości. Dopiero upływ czasu uwypukla to, co dobre, a złe 
chwile pogrąża w czeluściach zapomnienia. Ale co można powiedzieć, 
kiedy wspomnienia są tak jeszcze żywe, że banalność codzienności nie 
pozwala wyodrębnić z nich dowcipnych dykteryjek i morałów, mogących 
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z nich wynikać? Duża mapa Europy za czasów Karola Wielkiego rozwie
szona na rozkładanym metalowym stojaku, którego zresztą teraz nie wi
dać. Stojak, właściwie nic wielkiego - metalowy pałąk, zakończony po
ziomą poprzeczką z haczykami, rura wysuwana z drugiej rury z utrzymu
jącymi ją w pionie podporami. Kilka otworów w pozbawionej prawie farby 
powierzchni. Wszystko zniszczone wieloletnią eksploatacją. W otwory wkła
dało się kiedyś specjalny bolec przypięty do stojaka metalowym łańcu
szkiem. Bolca już dawno nie ma, tylko metalowy łańcuch żałośnie skrzypi, 
gdy ktoś go potrąci przypadkiem. Stojak utrzymywany jest w stałym poło
żeniu przeważnie cyrklem specjalnie do tego celu trzymanym w biurku. 
Kiedy założy się mapę na haczyki na końcu stojaka i podniesie się go do 
góry, powstaje z tyłu niby-pomieszczenie. Jego dwie ściany to róg sali, w 
której przeważnie stoi mapa, trzecia ściana - to mapa ustawiona pod pew
nym kątem do sali i dotykająca przeciwległymi brzegami ścian. Na trójkąt
nej podłodze stoi śmietnik, na którym można nawet bez odwracania usiąść, 
podciągnąć nogi i zniknąć. Nikt by nawet nie zauważył tego.
Chciałbym tam teraz być...

Szkoła dała mi wiele rzeczy. Dzięki niej jestem między innymi pacy
fistą. A było to tak. W dawnych czasach „jedynie słusznej doktryny” obo
wiązkowe było przechodzenie przysposobienia obronnego w ramach 
przedmiotu o takiej właśnie nazwie. Cywilizacja człowieka oparta jest na 
ciągłych walkach, których konieczność usprawiedliwiana była w najprze
różniejszy sposób w ciągu wieków. Ludzie starali się sobie samym wmówić, 
że to, co robią, to nie morderstwo, morderstwo bardzo źle się kojarzy. Cza
sami można odnieść więc wrażenie, że cała cywilizacja, a wraz z nią nauki 
wszelkie (razem z humanistycznymi), powstała po to tylko, żeby uspra
wiedliwić to, co nie wykracza stopniem skomplikowania poza zdolności 
pojęciowe najbardziej ograniczonego pitekantropusa. Dumnie brzmiące 
słowa: „walka o suwerenność granic”, szowinistyczna „troska o czystość 
rasy”, patetyczny „bój w obronie ojczyzny” itp. itd. oznaczają w końcu prze
cież to samo. I niech mi nikt nie mówi, że istnieją sprawiedliwe wojny!

W każdym razie na wyżej wymienionej lekcji uczyliśmy się tak niezbęd
nych każdemu cywilizowanemu człowiekowi rzeczy, jak rodzaje broni i 
środki ochrony przed skutkami ich działania, hierarchii władzy w siłach 
zbrojnych naszego kraju ze szczegółowym poznaniem wszystkich możli
wych stopni tam występujących, czyli wszystkiego: od humanitarnej roli, 
jaką spełnia wojsko w czasie pokoju, do zachowania się podczas niszczą
cego wszystko wybuchu nuklearnego i zaraz po nim. Żeby stać się pełno
prawnymi osobnikami HOMO SAPIENS, musieliśmy poznać system sy
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gnalizacji dźwiękowej (różne rodzaje wycia syren) informujące o tym, skąd 
akurat zostaliśmy zaatakowani itp. itd. Z wiedzy o tym, jak się nie dać za
bić, a zabijać innych, dostałem trzy. Chyba dlatego właśnie do końca życia 
zostanę pacyfistą... Staram się nie patrzeć przed siebie, tak jak większość 
wpatruję się tępo w zeszyt; udaję, że go czytam, ale w rzeczywistości przed 
oczami mam to, na co nie chcę patrzeć. Szeroko rozkładana, zielona ta
blica jest idealnie czysta - bez żadnych smug pozostałych po ścieraniu 
kredy (znak, że dyżurny się przyłożył). Po prawej zamknięte drzwi na za
plecze. Dalej mapa i na ścianie po prawej drzwi do sali. Dalej gabloty. 
Modele zamków, okrętów, grodów, tablice z informacjami historycznymi i 
tabliczki z opisami eksponatów. Cała ściana szkła, za którym stoją martwe 
przedmioty. Na tylnej ścianie rząd obrazów: - czarno-białe reprodukcje 
pocztu królów polskich. Między nimi kwiatek. Rodzaj bluszczu; wisi na 
podpórce i zwiesza swoje długie ramiona przez krawędź doniczki. Wyglą
da na sztuczny - taki jest idealnie wyczyszczony - ale dyżurni mają obo
wiązek podlewać go, więc chyba żyje. Idealnie białe firanki zasłaniają całe 
okno (biada temu, kto naruszy ich szpitalną czystość lub nienaganne uło
żenie). Pod tablicą jest podest, na którym stoi biurko nauczycielskie. Na 
blacie, wiem, chociaż nie patrzę, leży wskaźnik, kreda i otwarty dziennik 
klasy. Na jednej ze stron w tym dzienniku regularna kolumna cyfr świeci 
nielicznymi szczerbami. Palec jedzie wzdłuż kolumny, zatrzymując się przy 
nie zapełnionych rubrykach.

W ciszę pada nazwisko.
Moje...

Solidne metalowe stoły z grubymi laminowanymi blatami, kilka gnia
zdek zapewniających zasilanie, duży czarny wyłącznik, pęk kabli w spe
cjalnym przyborniku z boku - to były elementy niezmienne każdej pra
cowni. Niezmiennym (przynajmniej na przestrzeni roku) „elementem" byli 
też prowadzący. Przeważnie było ich dwóch. W odróżnieniu od nas - wy
straszonych aniołów o białych skrzydłach fartuchów laboratoryjnych - oni 
- chłodni i opanowani tytani wiedzy tajemnej - poruszali się majestatycz
nie, jakby poza prawami tego świata, które im sprzyjały, a na nas zasta
wiali pułapki nieprzewidywalnych komplikacji. Uszkodzenie jakiegoś przy
rządu, które my odbieraliśmy jako karę niebios za wszystkie przeszłe i przy
szłe winy, oni traktowali jako okazję do pochwalenia się pieczołowicie 
ukrywanymi na zapleczu zbiorami rachitycznego sprzętu. Stojąc twarzą w 
twarz z prehistorią elektroniki i patrząc na prowadzącego, który z dumą
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kustosza wyjmował z oszklonej gabloty zapasowy egzemplarz miernika, z 
powodu uszkodzenia poprzedniego, człowiek na krótką chwilę zapomniał 
o całym świecie i wolny od obaw o nieuchronność upływu czasu (....pół
godziny, a my mamy jeszcze tyle pomiarów do zrobienia...”), słuchając 
komentarzy dotyczących eksponatów, zdolny był tylko do pełnego zachwy
tu: „Tak panie profesorze”.

Nawet dzisiaj, po latach, będę jednak bronił naszych pracowni, a szcze
gólnie zgromadzonych w niej przyrządów. Nikt przy zdrowych zmysłach 
nie mógł mieć do tych urządzeń pretensji, nawet jeżeli wskazywały coś, 
czego przy uwzględnieniu najdalej posuniętego liberalizmu pomiarowe
go pokazywać nie powinny. Wręcz przeciwnie, mieliśmy dla nich szacu
nek należny ich podeszłemu wiekowi. W końcu bywało, że przedmiot na 
laminowanym blacie przed nami miał prawie tyle lat, co my wszyscy, sto
jący przy stole razem wzięci, a czasem nawet więcej...

Jestem spokojny, właściwie jest mi teraz wszystko jedno, podświadomie 
zdaję sobie sprawę, że najgorsze, co mogę teraz zrobić, to zacząć się bać. 
Pytanie uspokaja mnie jeszcze bardziej. Uczyłem się przez całą prawie so
botę i niedzielę, a i wczoraj przeczytałem w książce rozdział dotyczący kilku 
ostatnich lekcji. Jestem obkuty, umiem wszystko na pamięć. Oczami wyo
braźni widzę nawet stronę w książce dotyczącą tematu pytania z rysunkiem 
dumnego króla na koniu. Zaczynam więc recytować słowo w słowo tekst, 
który teraz już prawie realnie widzę przed oczami. „(...) Państwo Franków 
zorganizowane było na wzór wielkich włości dążących do samowystarczal
ności. Różnymi dziedzinami życia gospodarczego zarządzali specjalni urzę
dnicy, z których największe znaczenie osiągnął majordomus...”
- Kto? - słyszę zdziwiony głos nauczycielki.
- Majordomus - powtarzam po chwili zastanowienia.

Próbuję jeszcze kilku różnych wersji tego samego wyrazu, ale czuję, że 
coś się zmieniło, ogarnia mnie przerażenie. Do mojej świadomości z bo
lesną jasnością dociera, gdzie jestem. Widzę firanki i długie liście kaktu
sów za nim, ale książka w mojej głowie rozpadła się na różne kawałki. 
Ktoś próbuje mi podpowiadać, ale do mnie w tej chwili już nic nie dociera, 
widzę tylko kwiaty na parapecie. Siadam z odpowiednią oceną i nic mnie 
nie obchodzi...
- Ja już otrzymałem dzisiaj ocenę (...). Czuję się usatysfakcjonowany - 
to cytat z części artystycznej studniówki.

Przez cały czas trwania przedstawienia stoję z tyłu, chociaż brałem udział 
w jego przygotowaniu (nie nadaję się do publicznych wystąpień i nawet 
pisząc te słowa, mam wciąż obawy, jak będę odebrany przez tych, którzy 
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to czytają). Nie jest nawet źle, stoi tutaj wielu nauczycieli; pierwsze rzędy 
są od pół godziny zajęte przez uczestników zabawy. Ktoś jednak dobrze 
pomyślał - postawili tu z tyłu monitory i wszystko wyraźnie widać.

Można zapomnieć wszystko z pięciu lat nauki, ale codzienne przeby
wanie z kilkudziesięcioma osobami pozostawia niezmywalny ślad w pa
mięci.

Więc kiedy dzisiaj ktoś się mnie pyta, co najlepiej zapamiętałem z cza
sów pobytu w Technikum Elektroniczno-Mechanicznym im.... (za moich 
czasów, przynajmniej pod koniec, imienia nie było) przy ulicy Gen. Za
jączka 7, to odpowiadam bez wahania, że „majordomusa”.

MARIUSZ OCHMAN - absolwent z 1993 r.

Pierwsza lekcja w nowej szkole. Początek ważnego okresu w życiu mło
dego człowieka. Siedziałem w ławce, a w moich myślach pojawiło się wie
le pytań. Czy dobrze wybrałem? Czy podołam wszystkim obowiązkom? 
Po kilku dniach wiedziałem już, że obawy okazały się bezpodstawne.

W szkole panowała wspaniała atmosfera, dzięki której szybko przyzwy
czaiłem się do nowego otoczenia i trybu pracy. W swojej klasie poznałem 
wiele osób, z którymi przyjemnie spędzałem czas nie tylko w szkole, ale i 
poza nią. Niektóre z zawiązanych przyjaźni przetrwały do dziś. Przez wszy
stkie lata nauki w ZSE towarzyszyli nam pedagodzy, którzy potrafili prze
kazać wiedzę i ułatwić jej przyswojenie. Z nostalgią wspominam lekcje ję
zyka polskiego, elektrotechniki i chemii. Oprócz otrzymania wiedzy zosta
liśmy także należycie ukształtowani. Odpowiednie wychowanie uczyniło z 
nas wartościowych ludzi.

Niestety, pięć lat minęło bardzo szybko. Zdałem maturę, otrzymałem 
dyplom technika i stanąłem u początku nowej drogi już jako dorosły czło
wiek. Postanowiłem zdawać na studia. Zostałem przyjęty na Politechnikę 
Warszawską na wydział elektryczny. Na studiach okazała się pomocna 
wiedza (w szczególności techniczna), którą zdobyłem w ZSE. Dzięki niej 
bez większych problemów zaliczyłem pierwszy rok. Obecnie rozpoczą
łem drugi rok studiów.

Dziś po pobycie w ZSE pozostały miłe wspomnienia, przyjaźnie. Gdy
bym miał okazję wybrać jeszcze raz szkołę średnią, bez wahania wybrał
bym technikum w ZSE.

Z podziękowaniem za wychowanie i przekazaną wiedzę Mariusz 
Ochman.
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MICHAŁ RAFAŁ OKOŃ - absolwent ZSE i Fife College z 1994 r.

Jednego ze słonecznych sierpniowych dni 1993 r. 
mikrobusem należącym do szkockiej uczelni wy
ruszyliśmy w drogę do Wielkiej Brytanii. Cała podróż 
przez Niemcy, Holandię i promem do Zjednoczo
nego Królestwa trwała cztery dni, w trakcie których 
wiele zobaczyliśmy i mieliśmy doskonałą okazję do 
wypróbowania naszych lingwistycznych talentów. 
Gdy pierwsze emocje związane z przyjazdem oraz 
pobytem w nowym miejscu opadły, rozpoczęliśmy 
intensywne poszukiwania pracy w niepełnym wy
miarze godzin. Dzięki pomocy uczelni znaleźliśmy 

pracę na dość korzystnych warunkach.
Wynajęliśmy niewielkie, trzypokojowe mieszkanie z łazienką i kuchnią, 

bez żadnego wyposażenia, oddalone zaledwie o piętnaście minut drogi 
od uczelni. Bardzo pomocna w umeblowaniu i wyposażeniu mieszkania 
okazała się Polonia, rekrutująca się głównie z rodzin polskich, które wy
emigrowały za czasów drugiej wojny światowej razem z żołnierzami ge
nerała Maczka.

Dzięki pobytowi w Wielkiej Brytanii mieliśmy niepowtarzalną okazję in
dywidualnego i empirycznego sprawdzenia wielokrotnie powtarzanych 
opinii o zachodnich systemach oświaty i kształcenia zawodowego. Dwie
ma osobami, które wyraźnie zaznaczyły się swoim poświęceniem i bezin
teresownym zaangażowaniem, były: z polskiej strony mgr Ryszard Wój
cicki i ze strony brytyjskiej William C. Hutchison. Również nasz pobyt w 
Szkocji był przez nich nadzorowany i stale mieliśmy zapewniony z nimi 
kontakt jako naszymi opiekunami.

System uczelni bazował na tak zwanym systemie zaliczeń. Student w 
trakcie nauki musiał posiąść pewną określoną ilość wiedzy technicznej, 
która uszeregowana została w poszczególnych przedmiotach. Wśród nich 
były obowiązkowe i tak zwane do wyboru. W trakcie całości zajęć sekwen
cyjnie zaliczaliśmy przedmioty bądź to uczęszczając na zajęcia i zdając 
na końcu egzamin, bądź ucząc się w domu i przychodząc tylko na końco
we zaliczenia. Wiele nieprzespanych nocy przygotowywaliśmy się do koń
cowych egzaminów z różnych przedmiotów oraz pracowaliśmy nad za
projektowaniem i skonstruowaniem naszych urządzeń.

W ciągu kilku dni od oddania prac końcowych otrzymaliśmy odpowiedź, 
iż wszyscy zdobyliśmy tytuł HND Electronic and Electrical Engineering.
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Oprócz wymiernych korzyści, jakie wynieśliśmy z pobytu w Wielkiej Bryta
nii, zdobyliśmy wiele doświadczeń nie dających się zmierzyć w żaden ze 
znanych sposobów. Przede wszystkim mieliśmy możność obcowania z 
celtycko-anglosaską kulturą, tak odmienną od kultury słowiańskiej. Rok 
spędzony na zagranicznej uczelni był nie tylko doskonałym doświadcze
niem oświatowym i akademickim, ale i poznawczym, dającym możliwość 
przyjrzenia się kulisom życia innych kultur europejskich. Również pod 
względem lingwistycznym zdołaliśmy rozwinąć i poszerzyć swoje możli
wości zarówno w dziedzinie kontaktów ogólnych, jak i profesjonalnych. 
Prawdopodobnie najważniejszym naszym osiągnięciem było usamodziel
nienie się oraz przejęcie „własnych spraw” we „własne ręce”.

MICHAŁ CIBOROWSKI - absolwent ZSE i Fife College z 1995 r.

Trzy lata temu Zespół Szkół Elektronicznych i Fife 
College nawiązały ścisły kontakt. Nasz uczeń po 
ukończeniu trzeciej klasy technikum miał przez rok 
kontynuować naukę w Fife College. Po powrocie 
do kraju pozostałaby jeszcze piąta klasa technikum 
i wszystko, co jest z tym związane (matura, praca 
dyplomowa itd.). Tymczasem od 1993 r. dyplomy i 
świadectwa uzyskiwane za granicą w szkołach o 
zbliżonym programie do polskich szkół są honoro
wane jako świadectwa dojrzałości i dyplomy tech
niczne. Jest to oczywiście bardzo korzystne dla 

uczniów „Zajączka” i dla samej Szkoły.
Życie polskiego studenta w Kirkcaldy różniło się nieco od życia studen

ta w kraju. Dla mnie największą napotkaną trudnością był brak czasu na 
naukę. Niektórym pewnie wydaje się to śmieszne: jak to można nie mieć 
czasu uczyć się? Otóż można. Zajęcia kończyły się na ogół ok. godz. 16.00, 
czasami nawet po 17.00. Potem zakupy, powrót do domu, coś zjeść i... 
nauka, rozpoczynana w najlepszym przypadku o 19.00. Ilość materiału, 
jaki „przerobiliśmy” w ciągu minionego roku, była często źródłem sytuacji 
stresowej. Każdy przedmiot składał się z zaliczeń. W sumie było ich ok.
120 (po cztery na przedmiot).

Wyjechałem z trzeciej klasy, a wróciłem na trzeci semestr Politechniki. 
Przykre jest tylko, że po uczniach, którym uda się wyjechać do Fife Colle
ge, nie pozostaje żaden ślad w szkolnych dokumentach. Uważam, że przy
najmniej w arkuszach ocen, które w tej chwili są już dokumentami wieczy
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stymi, powinna pozostać adnotacja o dalszych losach ucznia oraz powi
nien być zapisany numer świadectwa nostryfikacji dyplomu z College’u.

Mimo tych uwag, z całym szacunkiem chciałbym podziękować Dyrek
cji za umożliwienie mi wyjazdu i nauki w Szkocji. Było to dla mnie wielkie 
doświadczenie. Chciałbym zapewnić, że zawsze będę pamiętał o możli
wości, jaka została mi stworzona.

PIOTR ŻABA (klasa Vf) - absolwent in spe z 1996 r.

Dziś, po pięciu latach nauki w szkole przy ulicy Za
jączka, mogę zadać sobie pytanie, które wynika 
głównie z perpektywy czasu, dlaczego znalazłem 
się w tej szkole i czy dokonałem odpowiedniego 
wyboru? Wybór nowej szkoły jest dla piętnastolat
ka czymś nadzwyczaj ważnym. Młody człowiek wy
biera wtedy swoją przyszłość oraz kierunek, w 
którym chce się kształcić. Taka decyzja jest bardzo 
trudna, często stwarza wiele problemów i powodów 
do głębszego zastanowienia. Niejednokrotnie za

dawałem sobie pytanie, do jakiej szkoły się udać. Ostatecznie wybrałem 
technikum elektroniczne. Spowodowane to było głównie moimi zaintere
sowaniami, które dotyczyły komputerów i elektroniki.

Nową szkołę poznałem pięć miesięcy przed pierwszą lekcją, kiedy za
cząłem uczęszczać na kursy przygotowawcze z fizyki. Ostatecznie jed
nak nie musiałem zdawać egzaminów, gdyż zostałem laureatem konkur
su geograficznego. Zastanawiałem się nad tym, jaka będzie moja nowa 
szkoła, nowi koledzy, nowe przedmioty, nad którymi trzeba było od po
czątku pracować. Na początku czułem się trochę zabłąkany w otaczają
cym mnie świecie nowej szkoły. Myślę, że to samo czuł każdy nowy uczeń. 
Po blisko pięciu latach nauki mogę dokonać podsumowania mojego po
bytu w Zespole Szkół Elektronicznych. Stwierdzam z przekonaniem, że 
mój wybór okazał się „strzałem w dziesiątkę”. Uważam, że szkoła, od której 
wiele wymagałem, spełniła moje oczekiwania, jest bowiem bardzo dobrze 
zorganizowana. Pochwalić można wysoki poziom nauki, nauczycieli, którzy 
ciekawie przekazują swoją wiedzę i przygotowują uczniów do matury. 
Nasza szkoła może się pochwalić dość dobrym wyposażeniem pracowni, 
co w obecnych czasach nie jest sprawą łatwą. Właśnie pracownie mają 
ogromny wpływ na zdobywanie umiejętności praktycznych, tak bardzo 
potrzebnych w dalszym życiu. Jedyną wadą jest to, że zbyt późno rozpo
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częliśmy pracę na komputerach. Dlatego też uważam, że należałoby do
konać pewnych zmian w programie nauczania. Do sukcesów naszej szkoły 
można też zaliczyć spokój panujący na jej terenie, brak różnego typu in
cydentów zakłócających jej funkcjonowanie. W Zespole Szkół Elektronicz
nych dba się także o wychowanie fizyczne młodzieży. Bardzo ważną funk
cję pełni basen, który jest jednak za rzadko udostępniany uczniom naszej 
szkoły. Podoba mi się też organizowanie zajęć dodatkowych i różnego 
typu zawodów sportowych.

Nasza szkoła na pewno nie jest idealna. Przede wszystkim odnoszę wra
żenie, że w ostatnich latach spadł poziom nauki, spowodowany być może 
odejściem dobrych nauczycieli. Uważam także, że szkoła nie powinna 
przyjmować tak dużej liczby uczniów do klasy. Powoduje to liczne stresy i 
konflikty z nauczycielami. Osobiście doświadczyłem także zmiany wycho
wawcy. Moim zdaniem, zmiana wychowawcy po trzech latach nie jest ko
rzystna dla całej klasy. Po pięciu latach pobytu w tej szkole mogę stwier
dzić, że nie żałuję dokonanego wyboru. Przeżyłem w niej różne momen
ty. Były wśród nich chwile ciężkie, wymagające ogromnego poświęcenia i 
zaangażowania, były też chwile wesołe i spokojne. W pierwszych latach 
nie myślałem, że będę miał tak dobrą opinię o szkole. Teraz łatwiej wszy
stko ocenić z perspektywy pięciu lat. Przytoczę tu pewien przykład. Na 
zakończenie roku szkolnego 1993/94, kiedy czekaliśmy z kolegą na uro
czystość rozdania świadectw, podeszła do nas starsza pani. Spytała nas, 
czy jesteśmy zadowoleni ze swojej szkoły i powiedziała nam, że tu cho
dził kiedyś jej syn, który teraz bardzo miło wspomina lata spędzone w „Za
jączku”. Myślę, że tak będzie w przypadku każdego ucznia. Po wielu la
tach, gdy przypomni się okres szkolny, ogarnie człowieka prosty żal „za 
wszystkim, co przemija, co można ujrzeć dopiero z perspektywy czasu, 
jak łódź oddalającą się na zakręcie rzeki”. Po zakończeniu nauki w obe
cnej szkole chciałbym uczyć się dalej. Zamierzam studiować elektronikę 
w Politechnice Warszawskiej. Uważam, że należy kontynuować naukę i 
pogłębiać swoje wiadomości z informatyki i elektroniki zdobyte w ciągu 
pięciu lat nauki w Zespole Szkół Elektronicznych.
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r. -wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Zespołu Szkół 
Elektronicznych

r. - rozpoczęcie budowy Zespołu Szkół Elektronicznych
r. -4 stycznia rozpoczęły się lekcje w budynku ZSE

-1 marca nastąpiło oficjalne powołanie ZSE przez Ministra Oświaty 
i Wychowania

-1 marca dyrektorem ZSE został mgr inż. Stanisław Grefkowicz
r. -10 lutego odbył się koncert muzyczny w szkole z udziałem Je

rzego Waldorfa
- 1 marca szkoła otrzymała imię Polskiej Partii Robotniczej
-16 kwietnia gościł w szkole premier Piotr Jaroszewicz

r. -1 marca szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Zarząd 
Główny Związku Zawodowego Metalowców, został oddany do 
użytku basen, audytorium I otrzymało imię Mikołaja Kopernika, 
wyszedł pierwszy numer gazetki szkolnej „Życie Zespołu”

-17 kwietnia młodzież ZSE wystąpiła w Telewizji Polskiej w pro
gramie „W co się bawić?”

- podczas wakacji młodzież była na obozie w Związku Radziec
kim (w Moskwie i nad Morzem Czarnym)

r. -10 maja została otwarta szkolna Izba Pamięci Narodowej
- 22 maja gościł w szkole Szymon Kobyliński
-12 października została oddana do użytku pracownia informa

tyki oraz dział obróbki tworzyw sztucznych w Warsztatach Szkol
nych

r. -1 września rozpoczął się eksperyment polegający na skróceniu 
w jednej klasie co roku nauki z 5 do 4 lat (trwał do 1983 r.)

r. -1 marca rozpoczęło pracę szkolne Studio TVd
- 24 marca gościliśmy delegację Ministerstwa Oświaty i Nauki RFN
- 20 lipca-2 sierpnia - obóz wymienny z Moskwą
- 3 października spotkanie z Markiem Kondratem z okazji premiery 

filmu „Smuga cienia” w kinie „Elektronik”
- 20 grudnia spotkanie młodzieży z poetką Alicją Patey-Grabowską
- 16-20 maja - wystawa w Klubie pt. „Polski plakat reklamowy”
- 8 grudnia - spotkanie uczniów z aktorem Olgierdem Łukasze

wiczem
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1978 r. -1 marca został uruchomiony szkolny Ośrodek Rekreacyjno-Wy
poczynkowy w Dębem

- w lecie wakacyjna wymiana młodzieży ze szkołą w Sofii
- 12 października gościł w szkole marszałek Polski Michał Rola- 

-Żymierski
1979 r. - 1 marca zostało otwarte szkolne Muzeum Elektroniki

- 1 września powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 22
- 1 września rozpoczęła się w wybranych klasach intensyfikacja 

nauki języka angielskiego i wychowania fizycznego
1980 r. - 28 lutego gościł w szkole poeta Stanisław Ryszard Dobrowolski 

- 3 czerwca odbyło się spotkanie z satyrykiem Janem Tadeuszem 
Stanisławskim

- 4 grudnia odbyło się spotkanie z aktorem Jerzym Zelnikiem
- 8 grudnia odbyło się spotkanie z aktorem Leszkiem Herdege- 

nem
1981 r. - 1 marca nastąpiło wręczenie sztandaru Szczepowi 283 Warszaw

skiej Drużyny Harcerskiej
- 6 kwietnia odbyła się sesja naukowa z okazji 450 rocznicy uro

dzin Jana Kochanowskiego
1982 r. -1 września powstało Technikum Elektroniczno-Mechaniczne 

3-letnie dzienne (po ZSZ)
- 2 września złożył wizytę w ZSE generał Wojciech Jaruzelski
- 16 grudnia spotkanie z Janem Pietrzakiem

1983 r. -11 lutego spotkanie ze Zdzisławem Kamińskim - twórcą pro
gramu telewizyjnego SONDA

1984 r. -18 stycznia gościł w szkole Wojciech Młynarski
- 1 września została wprowadzona do planu nauczania ZSZ na 

zasadzie eksperymentu pracownia
- 3 października - spotkanie z prof. Mikołajem Kozakiewiczem
- 29 października - spotkanie z aktorem Wojciechem Siemionem
- 28 grudnia została podpisana umowa o współpracy Warszta

tów Szkolnych z Fabryką Mierników i Komputerów ERA
1985 r. -oddanie do użytku pracowni mikrokomputerowej
1986 r. -wizyta Aleksandra Kwaśniewskiego - ministra ds. młodzieży 

i sportu
- 17 października - spotkanie młodzieży z Markiem Kotańskim

1987 r. - szkoła zajęła I miejsce w konkursie „Zabawa, jakiej nie było”
- Samorząd Szkolny zdobył II miejsce wśród szkół zawodowych 

Warszawy i województwa
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- 25 kwietnia odbył się w Klubie „Dzień Fizyka”
- 1 wakacyjna wymiana młodzieży z Berlinem (trwała do 1990 r.)

1988 r. - 15 stycznia szkoła została odznaczona Złotą Odznaką Honorową 
za Zasługi dla Warszawy - tzw. Złotą Syrenką

- jesienią szkoła otrzymała nagrodę w konkursie „Warszawa w 
Kwiatach"

1989 r. - początki współpracy ze Szkocją
- 1 września zostało reaktywowane Liceum Zawodowe w ZSE
- 12 grudnia Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o rezygnacji z 

używania imienia PPR
1990 r. -w końcu czerwca odbyła się wycieczka nauczycieli na Litwę i 

Białoruś szlakiem Adama Mickiewicza
1991 r. - w marcu została powołana Rada Szkoły

- 1 września nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora: odszedł 
mgr inż. Stanisław Grefkowicz, rozpoczął pracę mgr inż. Wie
sław Zięcina

- we wrześniu rozpoczęły się pierwsze wyjazdy integracyjne klas 
I do Dębego

1992 r. - w październiku delegacja ZSE udała się do Fife College w Szkocji
1993 r. -17 grudnia nastąpiło uroczyste otwarcie szkolnego Klubu Ra

diokomunikacji Amatorskiej
1994 r. - 9 kwietnia ogólnopolskie spotkanie dyrektorów szkół elektronicz

nych w sprawie wdrożeniowych planów i programów naucza
nia

1995 r. -19 października szkoła przystąpiła do Stowarzyszenia Twórczych 
Szkół Zawodowych CENTRUM
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Mgr Romualda Bereżecka, 
mgr Grażyna Spychalska, 
mgr Hanna Wardęcka 
i mgr Władysław Grzegorczyk 
dobierają fotografie 
do monografii

Mgr Władysław Grzegorczyk 
oraz uczniowie: Tomasz Pikucki, 
Grzegorz Jaglarski, Robert 
Kowalczyk, Jerzy Palacz, 
Michał Jakubowski
i Krzyszof Konicki przygotowują 
skład komputerowy

Mgr Grażyna Lipska, 
mgr Władysław Grzegorczyk 
oraz Tomasz Pikucki 
i Grzegorz Jaglarski przy pracy 
nad składem komputerowy 
monografii
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