
Szanowni Państwo – Uczennice i Uczniowie Technikum Łączności nr 14 w Krakowie 
 

W najbliższy poniedziałek – 14 października 2019 r. obchodzić będziemy Dzień Edukacji Narodowej. 

Dzień Nauczyciela nie jest dniem wolnym od pracy i nie zwalnia uczniów z aktywności, jednak z okazji tej daty świątecznej nie organizujemy 
typowych lekcji. W związku z tym, chcielibyśmy zaproponować Wam udział w kilkunastu przygotowanych przez nauczycieli (jak i Waszych 
rówieśników) przedsięwzięciach. Zachęcam do zapoznania się z poniższą listą propozycji: 

1. Warsztaty modelarskie dla początkujących – Budowa konstrukcji modeli swobodnie latających klasy F1N.  
Udział w warsztatach umożliwia budowę modelu samolotu swobodnie latającego, wykonanego na podstawie przygotowanego 
zestawu. Przy sprzyjających warunkach możliwe będzie przeprowadzenie zawodów – wygra konstruktor modelu, który najdłużej 
utrzyma się w powietrzu.  
 
Czas trwania warsztatu – około 90 minut,  
ilość osób – 20 (10 zespołów),  
miejsce: sala 119 
zapisy:  uczniowie: Hodurek Kamil (3Ea), Łukasz Majer (3Ea), Wojciech Koszelski (2Ea), 

 

2.  Lekcje pokazowe, ciekawe eksperymenty z fizyki (elektrostatyka, płyny, suchy lód). 

 Czas trwania – około 60 minut, II tury – I o godz. 9.00, II tura o godz. 11.00 
 Ilość osób – około 25 na turę, 
 miejsce: pracownia 221 
 zapisy: mgr Piotr Faron  
 

3.Escaperoom na temat USA.  

Czas trwania 10.00 - 12.00,  
Ilość osób: uczniowie mogą brać udział indywidualnie lub drużynowo (maksymalnie 5 osób na drużynę),  
ostatnia osoba/drużyna może wejść najpóźniej o godzinie 11.00 
Miejsce: sala 21 J 
Uczniowie mogą brać udział indywidualnie lub drużynowo (maksymalnie 5 osób na drużynę),ostatnia  
osoba/drużyna może wejść najpóźniej o godzinie 11.00   
zapisy: mgr Katarzyna Choroszy, 

 

4.  Warsztaty teatralne po angielsku prowadzone wspólnie z aktorem Anglikiem. 

Czas trwania – godz. 10.00 – 11.00 
 miejsce: sala 106 
 zapisy: mgr Monika Kubik 
 

5. Czy polska mogła uniknąć klęski we wrześniu 1939 r ? – debata oxfordzka 

Czas trwania – godz. 9.15 – 10.15 
 miejsce: sala 112 
 zapisy: mgr Tomasz Popiołek, mgr Tadeusz Januszek 
 

6. Quiz wiedzy mitologicznej 

Czas trwania – godz. 9.00 – 12.00 
 miejsce: świetlica szkolna 
 zapisy: mgr Agnieszka Osuch 
 

7. Projekcja filmu "Powidoki" Andrzeja Wajdy połączona z wykładem i panelem dyskusyjnym 

Czas trwania – godz. 9.00 – 11.30 
Ilość osób: 35 osób, 

 miejsce: sala 109, 
 zapisy: mgr Agnieszka Kozłowska, mgr Małgorzata Marcinkowska - Wardas 
 



8.Gra terenowa na temat Mitologii 

Czas trwania – godz. 9.00 – 12.00 
 start – przed wejściem do szkoły 
 zapisy: mgr Katarzyna Ślusarczyk 
 

9.  Szkolne eliminacje do Krakowskiego Wieloboju Siłowego 

Czas trwania – godz. 10.30 – 12.00 
 miejsce: siłownia  
 zapisy: mgr Grzegorz Turdza 
 

10.  Szkolne zawody w badmintonie 

Czas trwania – godz. 9.00 – 10.00 
 miejsce: sala gimnastyczna 
 zapisy: mgr Anna Adamowicz 
 

11. Zajęcia sportowe dla wszystkich chętnych: 

 rozgrywki w piłkę nożną (boisko trawiaste, boisko orlik, boisko "Salezjanie") – zapisy: mgr Marek Kawik, mgr Jacek Bernasik, mgr 
Krzysztof Janik, mgr Anna Szkudlarek (godz. 9-10), mgr Anna Adamowicz (godz. 10-12), mgr Grzegorz Turdza (godz. 9.00 - 
10:30), 

 rozgrywki w koszykówkę (boisko orlik) mgr Przemysław Cienkosz, 
 tenis stołowy (salka do tenisa stołowego) mgr Jacek Orczyk, 
 speedball (boisko szkolne) mgr Beata Więckowska, 
 rozgrywki w siatkówkę (sala gimnastyczna – godz. 10.00 – 12.00) mgr Anna Szkudlarek, 
 siłownia szkolna - mgr Justyna Batko, 
 możliwość przeprowadzenia konkursów: rzutów karnych (piłka nożna), rzutów za 3 pkt (piłka koszykowa), itp. – w zależności od 

zainteresowania, 

12. Rozgrywki szachowe: 

Czas trwania – godz. 9.00 – 12.00 
 miejsce: sala 110, a przypadku większej liczby zainteresowanych także sala nr 121 
 zapisy: mgr Paweł Najman, 
 
13.  „Kawiarenka” biblioteki ZSŁ – Rozmowy o książkach: 

Czas trwania – godz. 9.00 – 12.00 
 miejsce: Biblioteka  
 informacje: mgr Marta Stefańczyk, mgr Dorota Madej, 
 
14.  Projekcja filmu „Hakowanie świata” – film o firmie Cambridge AnalyticaLtd, która stała się symbolem ciemnej strony mediów  
         społecznościowych 

Czas trwania – godz. 9.00 – 11.00 
 miejsce: sala 515i 
 informacje: mgr inż. Janusz Kocoł 
 
15. Gra symulacyjna z zakresu przedsiębiorczości – Serwis IT: 

Czas trwania – godz. 9.00 – 12.00 
 miejsce: sala 111 
 informacje: mgr Barbara Wakszyńska (uwaga - konieczność posiadania laptopa) 
 
16.W ramach bloku przedsięwzięć, o którym mowa na wstępie, już w sobotę 12 października 2019r. odbędą się XXI Spinningowe 
Mistrzostwa Zespołu Szkół Łączności w Krakowie 

Czas trwania 9.00 – 14.00 
Miejsce: prywatny zbiornik wodny w Woli Batorskiej obok Niepołomic. 
zapisy przyjmowali panowie: Przemysław Cienkosz i Tadeusz Piszkowski w terminie do 8 października 2019r.  


