Kalendarium 1959-2020
Przełom lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych przynosi dla Ziemi Konińskiej wielkie zmiany, rozwijający się przemysł
dynamicznie wpływa także na inne dziedziny życia, m.in. szkolnictwo. Z tymi zjawiskami wiąże się rodowód naszej szkoły,
dziś jednak trudno objąć myślą ogrom zmian, jaki od tego czasu nastąpił w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych.
Z małej, bo liczącej tylko 4 oddziały szkoły zawodowej wyrosła duża, nowoczesna placówka techniczna, która może
pochwalić się już trzema pokoleniami absolwentów. W czasie jej funkcjonowania zmieniały się nazwy szkoły, kierunki,
profile i specjalności kształcenia, jednakże niezmienne pozostają wspólne osiągnięcia i przeżycia minionych lat.
Chcemy w tym miejscu przywołać ważniejsze daty z pięknych kart historii, jakie zapisali ci wszyscy, którzy byli związani
z naszą szkołą jako jej pracownicy i uczniowie.

1959
1 września utworzono resortową trzyletnią Zasadniczą Szkołę Górniczą przy Kopalni Węgla Brunatnego w Koninie,
mieszczącą się w dawnym biurowcu w Marantowie, organizację nowej placówki powierzono mgr Edwardowi
Jędrzejczakowi, który kierował nią przez 35 lat.

1961
Pierwszy występ szkolnej orkiestry dętej liczącej wówczas 32 uczniów.
1962
Otwarcie 1 września pierwszej klasy trzyletniego Technikum Górniczego.
1963
Zajęcie pierwszych miejsc przez szkolny chór męski i zespół rytmiczny na Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół
Górniczych.
1964
Otwarcie w szkole pierwszego gabinetu lekarskiego i stomatologicznego.
Działalność w roku szkolnym 64/65 w szkole 5 kółek artystycznych i 8 kółek zainteresowań: zespołu muzycznego,
chóru mieszanego, orkiestry dętej, kółka recytatorskiego, kółka teatralnego, turystycznego, radiokomunikacyjnego,
fizycznego, matematycznego, chemicznego, mechanicznego, elektryków i dekoratorskiego.
Zajęcie w centralnych eliminacjach zespołów artystycznych w Dąbrowie Górniczej i Zabrzu drugich miejsc przez
chór mieszany i zespół muzyczno-rytmiczny.
1965
Egzamin dojrzałości pierwszego rocznika maturzystów Technikum Górniczego.
Utworzenie 1 września pięcioletniego Technikum Górniczego.
Ufundowanie pierwszego sztandaru szkoły przez Komitet Rodzicielski ZSG.
Oddanie do użytku pierwszego budynku nowego ośrodka szkolenia górniczego przy ulicy Wyszyńskiego 3 wybudowanego przez KWB Konin. W skład kompleksu wchodziły 2 gmachy przeznaczone na klasopracownie, 2 sale
gimnastyczne, warsztaty szkolne oraz internat, jego budowę ostatecznie ukończono w 1969 roku.
1966
Lokalizacja w szkole punktu konsultacyjnego Politechniki Poznańskiej.
Uroczyste wręczenie Technikum Górniczemu sztandaru ufundowanego przez KWB Konin.
1967
Nabór do pierwszych klas dla dorosłych i pracujących.
1970
Otwarcie Zasadniczej Szkoły Zespołu Elektrowni PAK i Technikum Energetycznego dla pracujących.
1971
Zajęcie przez Janusza Łagodzińskiego III miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.
Zajęcie na Centralnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół Zawodowych MGiE w Zabrzu przez zespół pieśni
i tańca – I miejsca, a orkiestry dętej – II miejsca.
Wizyta w szkole delegacji z Czechosłowacji, NRD i Jugosławii.
1975
Zajęcie na Centralnym Przeglądzie Zespołów Artystycznych Szkół Zawodowych MGiE w Tychach przez zespół
muzyczny I miejsca, zespół pieśni i tańca III miejsca oraz zdobycie przez orkiestrę wyróżnienia.
1978
Zorganizowanie w gmachu szkoły wystawy technicznej szkół zawodowych prezentującej dorobek szkół regionu
i kierunki kształcenia.

1981
Przekazanie szkole przez Zespół Elektrowni PAK sztandaru.
1982
Zdobycie tytułów mistrzów Europy w szabli przez absolwentów szkoły: Tadeusza Pigułę i Andrzeja Kostrzewę.
1983
Zajęcie przez uczniów ZSG w finale wojewódzkim Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym czołowych
miejsc, w finale okręgowym uzyskanie przez Jarosława Nowickiego III lokaty i kwalifikacji do finału centralnego.
Organizacja sesji popularnonaukowej poświęconej 300-leciu odsieczy wiedeńskiej.
1988
Sławomir Telman finalistą Olimpiady Wiedzy Technicznej.
1989
Nadanie szkole obecnej nazwy – Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych.
1990
Otwarcie klas Liceum Ekonomicznego, które funkcjonowało w ZSGE do 1998 roku.
1991
Tomasz Małolepszy finalistą Olimpiady Wiedzy Technicznej.
Organizacja sesji popularnonaukowej związanej z 200-leciem uchwalenia Konstytucji III Maja.
1994
1 stycznia ZSGE przestaje być szkołą resortową i przechodzi pod opiekę Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Powierzenie funkcji dyrektora szkoły panu Karolowi Dunajowi.
Otwarcie policealnego studium o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych.
1995
Lokalizacja w budynku ZSGE siedziby Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu kształcącego studentów zaocznych.
1996
Pierwsza edycja egzaminu dojrzałości połączonego z egzaminami wstępnymi na AGH w Krakowie.
1998
Uzyskanie przez Karola Zacharka najwyższej lokaty w województwie w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym Kangur w kategorii Junior.
Marek Andrzejewski laureatem Wojewódzkiego Konkursu Fizycznego.
1999
Organizacja w ZSGE Giełdy Zawodów adresowanej do uczniów klas VIII szkół podstawowych, na której prezentowały
ofertę edukacyjną placówki oświatowe z regionu.
Otwarcie klas technikum o specjalności systemy i sieci komputerowe.
Wizyta w szkole jego Ekscelencji Ks. Biskupa Bronisława Dembowskiego.
Organem prowadzącym szkoły został Urząd Miejski w Koninie.
2000
Nawiązanie współpracy ze Szkołą Zawodową w partnerskim mieście Herne w Niemczech.
2001
Wznowienie działalności Szkolnego Koła PCK.
Wizyta w czerwcu delegacji Szkoły Zawodowej z Herne w ZSGE oraz rewizyta przedstawicieli naszej szkoły
w partnerskiej placówce w Niemczech.
Otwarcie Szkolnego Klubu Europejskiego.
2002
Wizyta w ZSGE trzyosobowej delegacji reprezentującej dyrekcję zaprzyjaźnionej szkoły w Herne.
Rozpoczęcie budowy pracowni energii odnawialnej składającej się z instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pompy
ciepła i siłowni wiatrowej mającej stanowić bazę dydaktyczną dla kształcenia uczniów technikum o specjalności
urządzenia fotowoltaiczne i instalacje energii odnawialnej.
Udział dyrektora ZSGE pana Karola Dunaja i dyrektora „Kopernika” w obchodach jubileuszu 100-lecia szkolnictwa
zawodowego w partnerskiej placówce w Herne.
Przeprowadzenie wśród uczniów, nauczycieli, rodziców plebiscytu, dzięki któremu na patrona szkoły wybrano
Stanisława Staszica.

2003
Pobyt w marcu z wizytą w Niemczech w partnerskiej szkole w Herne grupy naszej młodzieży.
Uroczyste otwarcie 4 kwietnia pracowni energii odnawialnej i inauguracja tzw. Szkoły Słonecznej w Koninie.
Odwiedziny ZSGE przez uczniów ze Szkoły Zawodowej z Herne.
Zdobycie przez Dariusza Tarczyńskiego I nagrody, indeksu oraz stypendium w olimpiadzie Cyberindeks
zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzana.
Wywalczenie przez reprezentantki ZSGE zwycięstwa w Mistrzostwach Miasta Konina w następujących dyscyplinach:
piłce nożnej dziewcząt, piłce ręcznej dziewcząt, piłce siatkowej dziewcząt, sztafetowych biegach przełajowych.
Zajęcie przez uczennice ZSGE I miejsca w zawodach rejonowych w piłce ręcznej dziewcząt, a w finałach Wielkopolski
– V miejsca oraz trzeciej lokaty w zawodach rejonowych w piłce siatkowej.
Wywalczenie przez uczennice ZSGE występujące w barwach KKPK Medyk wraz z reprezentacją Polski II miejsca
w Turnieju Eliminacyjnym Mistrzostw Europy Juniorek i uzyskanie awansu do półfinałów Mistrzostw Europy.
Otrzymanie przez szkołę w ramach projektu Pracownia internetowa w każdej szkole sprzętu do pracowni
komputerowej oraz Multimedialnego Centrum Informacji mieszczącego się w bibliotece.
6 grudnia szkoła świętuje 45-lecie istnienia, w czasie jubileuszowej uroczystości następuje nadanie szkole imienia
Stanisława Staszica oraz przekazanie sztandaru z wizerunkiem patrona i jego przesłaniem „Byście swe powinności
wypełniać umieli!”
2004
Uzyskanie trzeciej lokaty przez Alicję Łukasiewicz w etapie międzyszkolnym Turnieju Wiedzy HandlowoMenedżerskiej.
Organizacja sesji naukowej poświęconej Stanisławowi Staszicowi. Ekspozycję przygotowano dzięki współpracy
z Muzeum Stanisława Staszica w Pile.
W I Szkolnym Konkursie Ortograficznym tytuł Mistrza Ortografii Górnika zdobył Tomasz Nowakowski.
W marcu w cyklu „Liryczne popołudnie z Poetą” gościliśmy w naszej szkole panią Danutę Olczak.
W trzeciej edycji konkursu recytatorskiego pod hasłem Wielkopolska w poezji w kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I nagrodę zdobyła reprezentująca ZSGE Marta Przybylak.
W I Konińskim Konkursie Informatycznym Łukasz Laskowski zdobył I miejsce w kategorii strona internetowa.
W kwietniu uczniowie z grupy teatralnej pod kierunkiem pani Iwony Pudlewskiej przygotowali inscenizację
zatytułowaną „Stanisław Staszic i jego czasy – pół żartem, pół serio”.
Zajęcie przez ZSGE I miejsca w podsumowaniu wyników zawodów sportowych Mistrzostw Miasta Konina za rok
szkolny 2003/2004 roku w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Pobyt w październiku w zaprzyjaźnionej szkole w Niemczech delegacji naszych uczniów oraz młodzieży
z „Kopernika”.
Inscenizacja utworu Karola Dickensa „Opowieść wigilijna” przygotowana przez grupę teatralną pani Iwony
Pudlewskiej.
2005
Zajęcie przez Annę Świadek V miejsca w etapie okręgowym Turnieju Wiedzy i Umiejętności HandlowoMenedżerskich i zakwalifikowanie do etapu centralnego konkursu.
Zdobycie I miejsca przez Krzysztofa Połatyńskiego w II Konińskim Konkursie Informatycznym w kategorii strona
internetowa.
Spotkanie w kwietniu z konińską poetką i pisarką – panią Janiną Perathoner noszącą literacki pseudonim Weneda.
Przystąpienie do nowego egzaminu maturalnego w ZSGE 102 uczniów liceum profilowanego.
Przejście na emeryturę dyrektora ZSGE Karola Dunaja.
Objęcie funkcji dyrektora ZSGE przez pana Janusza Kamińskiego.
Dwa spotkania z młodzieżą z zaprzyjaźnionego miasta Herne. Pierwsza grupa przebywała w naszym mieście i szkole
w związku z programem Polsko-Niemieckie Pojednanie, a druga przybyła z partnerskiej szkoły w Herne (EmschertalBerufskalleg).
Kolejna edycja wystawy przygotowywanej przez pana Konrada Czaję z okazji Dnia Niepodległości poświęcona postaci
Józefa Piłsudskiego, zgromadzone zbiory i rodzinne pamiątki mogli obejrzeć uczniowie innych konińskich szkół oraz
zaproszeni goście.

2006
I koncert ,,W karnawałowych rytmach” prezentujący talenty taneczne, sportowe, muzyczne oraz wokalne młodzieży,
przygotowany dla rodziców i zaproszonych gości.

Uruchomienie dwóch pracowni komputerowych oraz Internetowych Centrów Informacji Multimedialnej w bibliotece
i świetlicy przekazanych szkole dzięki finansowemu wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.
W konkursie ,,Wielkopolska w poezji” w kategorii szkół ponadgimnazjalnych I nagrodę zdobyła reprezentująca
szkołę Sandra Lewandowska, natomiast wyróżnienie przypadło Racheli Nowak
Wystawienie komedii „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry przez grupę teatralną pani Iwony Pudlewskiej.
Nawiązanie współpracy i wyjazd do miejscowości Czerniowce na Ukrainie grupy młodzieży i nauczycieli naszej
szkoły, projekt został sfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację Edukacja dla
Demokracji w ramach programu Przemiany w Regionie RITA.
Utworzenie pierwszych klas integracyjnych liceum profilowanego o profilu socjalnym.
Wizyta w ZSGE grupy uczniów i nauczycieli z partnerskiej szkoły w Czerniowcach na Ukrainie.
Udział Anny Nowickiej i Sandry Podlasińskiej w etapie wojewódzkim I Konkursu Kultury i Języka Polskiego
zorganizowanego w związku z obchodami Roku Języka Polskiego.
Zajęcie w konkursie ,,Tradycje w aranżacji stołu wigilijnego” III miejsca przez reprezentację szkoły.
Organizacja w ZSGE I międzyszkolnego konkursu pod hasłem ,,Przegląd Twórczości Bożonarodzeniowej”.
2007
13 stycznia z inicjatywy młodzieży i nauczycieli, głęboko poruszonych tragiczną śmiercią naszego ucznia Tomka,
zorganizowano Biały Marsz i odczytano apel przeciwko przemocy.
Zwycięstwo Adama Fryzki w IV Konińskim Konkursie Informatycznym.
Zajęcie przez drużynę ZSGE w składzie: Tomasz Kwiatkowski, Jakub Latański, Jarosław Nawrocki I miejsca
w eliminacjach regionalnych do Ogólnopolskiego Turnieju Motoryzacyjnego i zakwalifikowanie do finału
wojewódzkiego w Poznaniu.
Przyznanie statuetki ,,Benedykta” – wyróżnienia wydawnictwa „Przegląd Koniński” dla ludzi, którzy promują Konin
i region w kraju i zagranicą panu Romanowi Jaszczakowi, nauczycielowi wychowania fizycznego w ZSGE oraz prezesowi i trenerowi Konińskiego Klubu Piłkarstwa Kobiecego ,,Medyk”.
19 czerwca odbył się na stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego w Koninie mecz pomiędzy
reprezentacjami nauczycieli ZSGE i zdobywczyniami tytułu (po raz piąty z rzędu) Mistrza Polski Juniorek w piłce
nożnej – uczennicami klas liceum profilowanego ZSGE.
Wizyta w październiku delegacji z partnerskiej szkoły w Czerniowcach.
Cykl wykładów w ZSGE prowadzonych przez prof. dra hab. Piotra Pierańskiego – wykładowcę UAM w Poznaniu
i Politechniki Poznańskiej pod wspólnym hasłem „WIELKI ŚWIAT FIZYKI”.
W grudniu w ZSGE zorganizowano warsztaty klas integracyjnych pod hasłem „Razem w naszej szkole”.
2008
W XIII edycji Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich uczennice ZSGE: Joanna Jąkalska i Iwona
Tomaszewska otrzymały wyróżnienie. Joanna Jąkalska w Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej uzyskała także tytuł
finalisty.
W marcu w międzypowiatowym konkursie recytatorskim „Wielkopolska w poezji” w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych wyróżnienie zdobył uczeń ZSGE Przemysław Nejman.
6 listopada przygotowano wystawę poświęconą 90-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz twórcy
odzyskanej państwowości – Józefowi Piłsudskiemu.
Pobyt w październiku uczniów i nauczycieli ZSGE i konińskiego „Kopernika” w partnerskiej szkole EmschertalBerufskolleg w Herne.
12 grudnia – święto pięćdziesięciolecia istnienia Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie, w którym
uczestniczyła m.in. pani Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolski Kurator Oświaty, a okolicznościową mszę odprawił ks.
biskup Stanisław Gębicki.
Przyjęcie ZSGE do Klubu Przodujących Szkół działającego w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole.
2009
Do finału Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich zakwalifikowali się: Iwona Tomaszewska, Joanna
Jąkalska, Jan Żerkowski, Damian Sobczak.
Do drugiego etapu IX Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości zakwalifikowano: Joannę Jąkalską, Damiana
Sobczaka i Macieja Sanigórskiego.
Zakwalifikowano do eliminacji okręgowych Olimpiady Przedsiębiorczości: Joannę Jąkalską, Iwonę Tomaszewską,
Damiana Sobczaka.
W zawodach II stopnia (okręgowych) XXII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w Poznaniu wzięli udział: Joanna
Jąkalska, Iwona Tomaszewska, Damian Sobczak.
Do etapu Wojewódzkiego XXIV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikował się Krzysztof Majewski z klasy III Lsa.

W finale VI Konińskiego Konkursu Informatycznego pierwszą lokatę w kategorii prezentacja zdobył Artur Janczak.
W maju odbyła się na Kanale Władzimirów XXXIV Impreza Spławikowa o Mistrzostwo Szkół Okręgu PZW w Koninie,
w której I miejsce zajął Bartosz Osajda, III miejsce Piotr Kantarowski, a IV miejsce Patryk Ślusarek.
Na przełomie września i października pobyt w Koninie niemieckiej młodzieży z zaprzyjaźnionej szkoły z Herne.
W grudniu w ZSGE przeprowadzono akcję pod hasłem „Tygodnia Wolontariatu” organizowaną w ramach programu
społecznego „Szkoła bez przemocy” – ogólnopolskiego wydarzenia propagującego ideę wolontariatu szkolnego.
2010
W styczniu Bartosz Paszek został zakwalifikowany do etapu finałowego Konkursu Wiedzy o Antyku organizowanego
przez Instytut Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu.
W marcu w finale powiatowym Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej Iwona Tomaszewska zajęła pierwsze, a Natalia
Czapik drugie miejsce.
W marcu w międzypowiatowych konkursach Pedagogicznej Biblioteki Publicznej pod hasłem BIAŁE KRUKI W
OGRODZIE NASZYCH LEKTUR nagrodzono w konkursie plastycznym trzecią lokatą Paulinę Dorywalską,
a w konkursie literackim I miejsce wywalczyła Małecka Dominika, a III – Kozłowska Izabela.
16 kwietnia przed ZSGE odsłonięto kamień upamiętniający Mieczysława Kwileckiego – rozstrzelanego w kwietniu
1940 roku w Charkowie. Posadzono także dwa dęby: pierwszy upamiętnia por. Mieczysława Kwileckiego, drugi –
ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
29 i 30 kwietnia – święto 50-lecia szkolnej orkiestry, jednym z jego elementów był koncert w wykonaniu obecnych
i byłych muzyków w połączeniu z zaprzyjaźnionymi zespołami, w drugiej części koncertu wystąpił gość specjalny –
Zbigniew Wodecki, który wykonał wspólnie z naszą orkiestrą jeden ze swoich utworów „Zacznij od Bacha”.
I nagroda w województwie wielkopolskim dla uczennic: Justyny Balcerzak, Weroniki Grzeszcz, Patrycji Kaczmarek
i Marcelli Kwiatkowskiej w II Ogólnopolskim Konkursie National Geographic i Nowej Ery „Moje miejsce na Ziemi”.
Zajęcie I miejsca w etapie wojewódzkim ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Moja Szkoła w Unii Europejskiej”
przez uczennice klas technikum ekonomicznego: Izabelę Kozłowską, Ewelinę Wiśniewską i Aleksandrę Wiśniewską.
Udział młodzieży ZSGE w projekcie edukacyjno-językowym i wyjeździe grupy młodzieży i nauczycieli z konińskich
szkół do krajów nadbałtyckich.
Z inicjatywy polonistyki Barbary Bober w maju rozpoczął działalność Szkolny Salon Literacki.
Wyjazd w dniach od 14 do 19 września Szkolnej Orkiestry Dętej do Rosji i na Białoruś, występy w Reczycy, Briańsku,
Katyniu i udział w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych, odwiedziny cmentarza w Katyniu i miejsca katastrofy
prezydenckiego samolotu w Smoleńsku.
Wyjazd na przełomie września i października młodzieży ZSGE oraz „Kopernika” do szkoły w Emschertal-Berufskolleg
w Herne.
W VIII edycji konkursu „Najpiękniejszy stół wigilijny” uczennice ZSGE: Paulina Krakowska i Monika Niewiadomska
zajęły drugie miejsce.
2011
Nauczyciel ZSGE i prezes „Medyka” – pan Roman Jaszczak decyzją Zarządu PZPN został powołany na stanowisko
selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej kobiet.
29 stycznia odbył się I Międzypowiatowy Konkurs Kolęd na Instrumentach Dętych, którego organizatorami byli ZSGE
oraz szkolna Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Grand Prix wywalczył Dawid Słowiński – trębacz Młodzieżowej Orkiestry
Dętej ZSGE.
Podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy ZSGE w kształceniu zawodowym uczniów w firmie Europoles.
W czerwcu w finale konkursu wiedzy o życiu, działalności i osiągnięciach Marii Skłodowskiej-Curie, organizowanego
przez ODN oraz Telewizję Konin drugie miejsce zajął Sylwester Śniak.
W konkursie na najlepszy esej „Od oficera łącznikowego do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego”
I nagrodę i wyjazd do Brukseli wywalczyła Patrycja Kaczmarek.
W październiku odbyła się wymiana młodzieży z partnerską szkołą Emschertal Berufskolleg z Herne przy współpracy
z Fundacją Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
W siedzibie MEN z rąk pani minister Katarzyny Hall Anna Jankowska – uczennica ZSGE i piłkarka KKPK „Medyk”
Konin otrzymała dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów.
Justyna Szmajdka wywalczyła II miejsce w czasie Mistrzostw Polski Karate WKF Juniorów Młodszych, Juniorów,
Młodzieżowców 2011 (w konkurencji kumie indywidualne juniorek -59 kg).
17 listopada odbyła się w ZSGE VI Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Konina z udziałem reprezentacji władz miasta.
Powołanie 1 grudnia przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich Młodzieżowego Koła SEP nr 24 przy
ZSGE. To pierwsze w Polsce Młodzieżowe Koło SEP funkcjonujące przy szkole ponadgimnazjalnej.

2012
Sylwester Śniak i Dawid Garczyński zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy
Technicznej.
ZSGE został laureatem I nagrody w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w konkursie „Szkoła z energią”, placówkę
reprezentował zespół nauczycielski w składzie: Andrzej Dawid, Czesław Kruczkowski i Józef Chęciński.
Letycja Szabelska, Natalia Gromada, Paulina Grzelczyk zakwalifikowały się do II Etapu Olimpiady Wiedzy o Regionie
i Przedsiębiorczości, który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim.
5 marca z inicjatywy pani Barbary Bober odbył się I Szkolny Kongres Kultury.
29 marca odbył się w ZSGE po raz pierwszy egzamin kwalifikacyjny na stanowisko eksploatacji do 1 kV
Stowarzyszenia Elektryków Polskich, do egzaminu przystąpiło i zdało go 75 uczniów.
Uroczystość nadania nazwy Skweru Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej terenowi pomiędzy szkołą a ulicą
Wyszyńskiego.
13 kwietnia w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej ZSGE reprezentowali: Jankowski Przemysław, Piasecki
Bartosz, Szymkiewicz Łukasz, Kulig Przemysław, Pawłowski Mateusz i Sitnik Marcin. ZSGE zajęło 8 miejsce spośród
51 drużyn, natomiast Piasecki Bartosz indywidualnie uplasował się 21 miejscu.
W kwietniu w eliminacjach rejonowych do Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego drużyna w
składzie: Piotr Czajka, Bartosz Piasecki, Łukasz Szymkiewicz uzyskała awans do finału wojewódzkiego
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.
14 maja odbyło się spotkanie autorskie z Januszem Leonem Wiśniewskim.
Awans do Finału Wojewódzkiego w Plażowej Piłce Siatkowej reprezentacji dziewcząt i chłopców, w eliminacjach
rejonowych Sandra Lichtenstein i Jagoda Szewczuk wywalczyły pierwszą lokatę, a Ireneusz Kwiatkowski i Mateusz
Wojtasik drugie miejsce.
Zakwalifikowanie ZSGE do udziału w projekcie systemowym „Czas zawodowców”, realizowanym przez Politechnikę
Po znańską w partnerstwie z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.
Uhonorowanie ZSGE 14 września w czasie uroczystości 35-lecia Oddziału Konińskiego Stowarzyszenia Elektryków
Polskich medalem imienia Michała Doliwo-Dobrowolskiego przez Zarząd Główny SEP w Warszawie za pracę
z młodzieżą w zakresie zachowania tradycji polskiej elektroniki w regionie konińskim.
Wizyta młodzieży z ZSGE i „Kopernika” we wrześniu w partnerskiej szkole Emschertal Berufskolleg w Herne.
Podpisanie porozumienia między ZSGE a Wydawnictwem „Przegląd Koniński” w sprawie organizacji praktyk dla
uczniów klas technikum o kierunku technik informatyk.
2013
19 marca zorganizowano II Szkolny Kongres Kultury pod hasłem „WENEDA – CZŁOWIEK, DZIEŁO, INSPIRACJA”
poświęcony pani Janinie Perathoner, konińskiej pisarce i nauczycielce naszej szkoły.
12 kwietnia Krystian Piguła został finalistą Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskiej.
W kwietniu w IX Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Karate Fudokan drugie miejsce wywalczyła Justyna
Szmajdka.
9 kwietnia w ZSGE odbyła się konferencja „Kształcenie zawodowe – nowe wyzwania” dla dyrektorów i nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego.
W październiku w Koninie przebywała niemiecka młodzież z zaprzyjaźnionej szkoły z Herne.
9 października Ewa Pajor – piłkarka „Medyka” Konin i zarazem uczennica naszej szkoły otrzymała nagrodę UEFA
dla najlepszej piłkarki w Europie do lat 17 w 2013 roku.
28 listopada w Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Literackiej I miejsce zdobyła Olga Gumkowska.
2014
W styczniu w Rankingu Egzaminów Zawodowych 2014 ZSGE zdobył następujące lokaty: technik mechanik – 6
miejsce w Polsce; technik pojazdów samochodowych – 2 miejsce w Polsce; technik elektronik – 3 miejsce w Polsce.
1 lutego licznie zebrani uczniowie, pracownicy i nauczyciele ZSGE pożegnali w czasie uroczystości żałobnych Janinę
Perathoner – emerytowaną polonistkę i wicedyrektora naszej szkoły, która związała 35 lat swojego zawodowego
życia z naszą placówką.
Według internautów portalu LM.pl zwycięzcą plebiscytu za „Najpiękniejszy polonez 2014 roku” został polonez
studniówkowy w wykonaniu młodzieży z ZSGE.
W marcu Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział Zamiejscowy w Poznaniu podpisała z ZSGE umowę, w
ramach której objęła patronatem klasy psychologiczno-lingwistyczne liceum ogólnokształcącego.
28 marca w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej Paweł Żurek zajął 7 miejsce.
9 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Turku w Międzypowiatowym Konkursie Piosenki Europejskiej I miejsce zajęła
Martyna Buciak.

23 kwietnia odbył się pod hasłem „Człowiek w teatrze mediów” III Szkolny Kongres Kultury z udziałem pana
Krzysztofa Zanussiego.
25 kwietnia – w 74. rocznicę Zbrodni Katyńskiej odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą dwóm mieszkańcom
Konina: Adolfowi Laube (żołnierz armii gen. Hallera, bestialsko zamordowany pod Charkowem) i Janowi Trockiemu
(ordynator chirurgii w miejscowym szpitalu, zamordowany w lesie katyńskim).
31 maja na stadionie im. Złotej Jedenastki Kazimierza Górskiego piłkarki „Medyka” rozegrały ostatni mecz sezonu
z Górnikiem Łęczną, zdobywając pierwszy w historii klubu puchar Mistrza Polski.
26 czerwca odbyła się przy współudziale naszej społeczności uroczystość nadania rondu na skrzyżowaniu ulic
Kościuszki, Dmowskiego i Staszica imienia Janiny Wendy.
W czerwcu grupa młodzieży z ZSGE i „Kopernika” wraz z opiekunami przebywała w ramach międzynarodowej
wymiany młodzieży w zaprzyjaźnionej szkole niemieckiej Emschertal Berufskolleg w Herne.
Patrycja Buśkiewicz, Adam Dobry, Bartosz Pogorzelski, Dawid Słowiński towarzyszyli reprezentacji regionu
konińskiego w quizie zorganizowanym przez poznański oddział Telewizji Polskiej z okazji 25-lecia pierwszych
częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989. Zespół pod kierunkiem wicestarosty Andrzeja Nowaka wywalczył
I miejsce.
1 września ZSGE był gospodarzem miejskiej inauguracji roku szkolnego 2014/2015. Tego dnia oddano także do
użytku kompleks nowoczesnych boisk przy szkole.
8 października piłkarki konińskiego „Medyka” pokonały Glasgow City 2:0 w pierwszym meczu 1/16 Ligi Mistrzyń.
15 października w XI Edycji Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych, Policealnych i Pomaturalnych oraz Uczelni Wyższych
w Honorowym Krwiodawstwie pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie” na terenie Wielkopolskiego Oddziału
Okręgowego PCK w Poznaniu ZSGE zajął III miejsce w kategorii „Za najwyższy wskaźnik aktywności szkoły” oraz
zajął II miejsce – wyróżnienie za największą ilość oddanej krwi w ramach Turnieju.
19 listopada w KDK odbył się Powiatowy Przegląd Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, w którym chór ZSGE zajął
I miejsce.
2015
9 stycznia w zawodach II stopnia XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej w Poznaniu uczestniczyli Jakub Perliński
i Szymon Szczepański.
10 stycznia Mateusz Godlewski – uczeń klasy drugiej liceum, a jednocześnie zawodnik Konińskiego Klubu
Szermierczego uczestniczył w III Pucharze Polski Juniorów Sosnowiec 2015 i w szabli mężczyzn wywalczył trzecią
lokatę.
W styczniu rankingu „Perspektyw” uczniowie ZSGE kształcący się na kierunku technik mechanik ponownie uplasowali
się w pierwszej dziesiątce szkół w Polsce, zajmując 5 miejsce.
Maturzyści ZSGE wygrali w głosowaniu w plebiscycie na najlepsze wykonanie studniówkowego poloneza w roku
2015.
31 marca odbył się IV Szkolny Kongres Kultury pod hasłem „W teatrze wartości”, którego gośćmi były panie: Teresa
Lipowska, Zofia Czernicka oraz Elżbieta Lasocka.
18 marca pięcioro uczniów z klasy IV TE brało udział w etapie okręgowym Turnieju Wiedzy i Umiejętności HandlowoMenedżerskich, a do etapu centralnego zakwalifikowali się: Monika Mikitin i Jakub Osowicz.
10 kwietnia w konkursie „Statystyka mnie dotyka” nagrodzono pracę Weroniki Arent, Izabeli Borowskiej oraz
Andżeliki Galor.
8 maja drużyna ZSGE zajęła III miejsce w Eliminacjach Rejonowych XIX Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju
Motoryzacyjnego i zakwalifikowała się do Finału Wojewódzkiego.
W dniach 11-12 maja uczniowie dwóch klas liceum ogólnokształcącego gościli w posiadłości państwa Zanussich w
Laskach pod Warszawą.
23 czerwca rozstrzygnięto XIII edycję konkursu „Supermatematyk”, a wśród laureatów wojewódzkich znaleźli się:
Mateusz Wojtyński i Przemysław Maliński.
W czerwcu w ZSGE przebywała sześcioosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionej szkoły
niemieckiej Emschertal Berufskolleg w Herne.
1 czerwca szkoła rozpoczęła realizację projektu „Otwieramy się na Europę” w ramach akcji „Mobilność Kadry
Edukacyjnej Erasmus+”, w którym uczestniczyło 5 nauczycieli języka angielskiego i 2 nauczycieli języka niemieckiego.
13 października w ZSGE gościła delegacja z chińskiego miasta Deyang.
7 listopada w Koninie odbył się II Puchar Polski Juniorów w szabli, w którym uczeń ZSGE Mateusz Godlewski zajął
pierwszą lokatę.

W grudniu pan dyrektor Janusz Kamiński i kierowana przez niego placówka – Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych
im. S. Staszica – znaleźli się na 4. miejscu wśród 20. laureatów VIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny
Pracownikom”.
18 grudnia pod hasłem „MAGIA TRADYCJI” odbył się V Szkolny Kongres Kultury. Gośćmi specjalnymi Kongresu byli: pan
Krzysztof Zanussi, pani Halina Rowicka, pani Elżbieta Lasocka, pani Anita Lasocka, pan Krzysztof Kalczyński, pan Andrzej
Moś, pan Marcin Olejniczak.

2016
29 stycznia podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie
a ZSGE.
W styczniu w rankingu „Perspektyw” uczniowie ZSGE kształcący się na kierunku technik mechanik zajęli drugie
miejsce w Polsce, a uczniowie z klasy technik ekonomista uplasowali się na pierwszej pozycji w kraju.
19 lutego w finale XIII Powiatowego Konińskiego Konkursu Informatycznego Łukasz Matczak zajął drugie miejsce.
Katarzyna Busse, Natalia Kowalska i Eliza Krzymińska zdobyły trzecie miejsce w Wielkopolskim Konkursie Statystyka
mnie dotyka.
Magdalena Hamulczyk zdobyła wyróżnienie w XXIV Konińskim Konkursie Poetyckim „Poezja młoda – poezja nowa”.
Spotkanie młodzieży ZSGE z dziennikarzem, pisarzem i podróżnikiem – Jakubem Poradą.
Norbert Frątczak, Juliusz Horowski, Miłosz Wiśniewski i Jakub Woźniak uczestniczyli w ogólnopolskim finale
Wielkiego Turnieju Edukacji Medialnej.
20 kwietnia w Kancelarii Prezydenta RP w Warszawie pan dyrektor Janusz Kamiński uczestniczył w uroczystości
wręczenia certyfikatów „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
1 czerwca podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy firmą Smurfit Kappa Polska Sp. z .o. o. Oddział w Koninie a ZSGE dotyczące kształcenia zawodowego uczniów w formie praktyk zawodowych w zawodzie technik mechatronik oraz zajęć praktycznych w zawodzie monter mechatronik.
Na przełomie maja i czerwca uczniowie „Górniczej” i „Kopernika” wzięli udział w międzynarodowej wymianie
młodzieży w zaprzyjaźnionej szkole niemieckiej Emschertal Berufskolleg w Herne.
21 października w Poznaniu rozstrzygnięto konkurs zorganizowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego –
„Wielkopolska Szkoła Roku”, a w zaszczytnym gronie laureatów znalazł się Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych.
Uzyskanie certyfikatu przez ZSGE „Innowacyjna szkoła zawodowa na rynku pracy”.
2017
13 stycznia Natalia Jaśniewicz i Wiktoria Stefaniak wzięły udział w etapie okręgowym Olimpiady Bibliologicznej
i Informatologicznej w Łodzi.
W rankingu Perspektyw „Szkół Ponadgimnazjalnych 2017 – Technika” 65 miejsce w Wielkopolsce zajął Zespół Szkół
Górniczo-Energetycznych.
Rafał Wieczorek został laureatem IV Międzyszkolnego Konkursu Informatyczno-Polonistycznego.
26 stycznia Julita Antecka, Aleksandra Ochnicka i Daria Ochnicka w Konkursie Wiedzy z Rachunkowości i Finansów
zajęły I miejsce.
W XIV Powiatowym Konińskim Konkursie Informatycznym w kategorii strona internetowa z użyciem JavaScript
wygrał uczeń ZSGE – Norbert Frątczak, a wyróżnienie zdobył Mateusz Kowalczyk.
13 marca zorganizowano VI Szkolny Kongres Kultury, którego gościem specjalnym był pan Andrzej Seweryn –
wybitny aktor, reżyser i dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.
W XXVI Międzypowiatowym Konińskim Konkursie Poetyckim im. Bogusława Janiszewskiego „Poezja młoda – poezja
nowa” nagrodę główną zdobyła Magdalena Hamulczyk.
22 kwietnia w etapie wojewódzkim XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej uczestniczył Arkadiusz Kacprzak.
21 kwietnia w Warszawie w finale ogólnopolskim Olimpiady Cyfrowej uczestniczył Norbert Frątczak.
6 czerwca zorganizowano spotkanie dla uczniów z absolwentami „Górniczej” – pracującymi w swej dawnej szkole.
Na przełomie maja i czerwca przebywała w Koninie w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży
dziesięcioosobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami z zaprzyjaźnionej szkoły Emschertal Berufskolleg w Herne.
Włączenie klas Gimnazjum nr 6 w skład ZSGE.
W wrześniu uzyskanie tytułu „Najbardziej usportowionej szkoły” w roku szkolnym 2016/2017.
13 października odbyła się uroczystość łącząca dwie okazje: Dzień Edukacji Narodowej oraz 10-lecie istnienia
szkolnego chóru pod kierunkiem pani Kamili Pacześnej.
ZSGE w XIV edycji Turnieju Wielkopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego zdobył wyróżnienie
w kategorii za największą ilość oddanej krwi.
W październiku krwiodawcy z ZSGE pojechali ma wycieczkę do Warszawy na zaproszenie Tomasza Piotra Nowaka
– Posła na Sejm PR w ramach nagrody za systematyczne oddawanie krwi i zaangażowanie w pracę społeczną.

23 listopada do etapu drugiego Olimpiady Cyfrowej zakwalifikował się Kacper Święcicki.
W szkole realizowany jest Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w którego ramach zakupiono do biblioteki
szkolnej 528 nowych tytułów z literatury pięknej.
W Konkursie Wiedzy z Rachunkowości i Finansów w PWSZ w Koninie Julita Antecka, Aleksandra Ochnicka i Daria
Ochnicka zajęły drugie miejsce.
W grudniu szkoła zdobyła trzecie miejsce w finale XIX Wielkopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej
chłopców.
15 grudnia w Lesznie w konkursie „BeBi – Będę Biznesmenem” na najwyższym podium znalazł się zespół z naszej
szkoły prezentujący projekt OSTIUM.
2018
Zdobycie przez Huberta Kowalskiego nagrody specjalnej w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt.
„Wiersz o Babci i Dziadku”.
Zakwalifikowanie się Weroniki Waleriańczyk – uczennicy ZSGE i zawodniczki Konińskiego Klubu Szermierczego na
Mistrzostwa Europy Kadetów w szermierce.
31 stycznia uczniowie dwóch klas integracyjnych wzięli udział w nagraniu nowego sezonu polskiej edycji teleturnieju
pt. „Joker”.
Spotkanie z młodzieżą w murach ZSGE z Alexem Dancygiem – polskim Żydem mieszkającym w Izraelu, wykładowcą
Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie.
Zajęcie I miejsca przez Krystiana Olczaka w Wojewódzkim Konkursie „Bohater Narodowy Rotmistrz Witold Pilecki”
w kategorii literackiej.
Podpisanie w marcu umowy patronackiej pomiędzy ZSGE a firmą Impexmetal S.A. Aluminium Konin dotyczącej
utworzenia klas patronackich w Technikum i Branżowej Szkole I Stopnia.
Zakwalifikowanie się do finału VI Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Marszałek Józef Piłsudski” drużyny ZSGE
w składzie: Marek Mimier i Wiktor Wątrowicz.
Powołanie w marcu Stowarzyszenia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy ZSGE będącego kontynuatorem
dotychczasowej wspólnej działalności szkoły i Stowarzyszenia „Katyń”.
W XXIV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej drużyna ZSGE w składzie: Bartłomiej Antkowiak, Patryk
Janiak i Alan Smolarz zajęła 7 lokatę na 80 reprezentacji szkół z całego kraju, a Janiak Patryk w finale turnieju
indywidualnie uplasował się na 4 pozycji wśród uczniów technikum.
1 kwietnia w ZSGE odbyła się siódma edycja Kongresu pod hasłem „KULTURA (W) DIALOGU”, gościem specjalnym
Kongresu był redaktor Michał Olszański.
Katarzyna Busse została finalistką XIV Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.
3 kwietnia Julia Wałowska uczestniczyła w finale ogólnopolskim Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej.
19 maja 2018 r. odbył się V Rowerowy Rajd Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Regionu Konińskiego organizowany
przez ZSGE przy współudziale członków Rodzin Katyńskich, konińskiego oddziału PTTK oraz poznańskiego
oddziału IPN.
W czerwcu grupa młodzieży z ZSGE i „Kopernika” wraz z opiekunami przebywała w ramach międzynarodowej
wymiany w zaprzyjaźnionej szkole niemieckiej Emschertal Berufskolleg w Herne.
Mikołaj Kazimierczak i Bartosz Zarębski zajęli pierwsze miejsce w konkursie „BeBi – Będę Biznesmenem”.
7 września podpisano umowę pomiędzy ZSGE a firmą FUGO sp. z o.o. dotyczącą zacieśnienia współpracy i lepszego
przygotowania młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy.
W podsumowaniu sportowego roku szkolnego 2017/2018 Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych wygrał rywalizację
w dwóch kategoriach – szkół z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych.
22 listopada 2018 r. w Konińskim Domu Kultury odbył się finał kampanii informacyjno-promocyjnej ,,Być
przedsiębiorcą". Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Rzepka, Karolina Sypniewska, Jakub Fiedorowicz, Mateusz
Janiszewski, Patryk Kamiński i Marcel Nawrocki, a jury jednogłośnie przyznało projektowi ZSGE pierwsze miejsce.
23 listopada 2018 r. w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich nasza młodzież uczestniczyła w IV Integracyjnym
Festiwalu Nauki.
W dniach 1-3 grudnia 2018 obchodzono jubileusz 60. Barbórki w ZSGE.
2019
5 marca w Konińskim Domu Kultury odbyła się uroczysta gala podsumowująca trzyletni projekt przywracania
pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Nasza szkoła znalazła się w zaszczytnym gronie dziewięciu placówek Wielkopolski,
które nagrodzono za udział we wszystkich edycjach projektu.

Julia Wałowska z klasy II LOS wzięła udział w części pisemnej etapu okręgowego XLIX Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego i części ustnej, który odbył się 9 marca w Poznaniu na Wydziale Filologii Polskiej.
1 kwietnia 2019 odbył się w ZSGE „Dzień informatyka i grafika”.
6 kwietnia 2019 r. odbyła się XVII edycja konkursu recytatorskiego „Wielkopolska w poezji” współorganizowanego
przez Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. W konkursie
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych nagrodzono nasze uczennice: II miejsce zdobyła Karolina Sypniewska, zaś
wyróżnienie Paulina Pirucka. Nagroda Specjalna Dyrektora ZSGE także trafiła do Karoliny Sypniewskiej.
11 kwietnia w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbył się finał
wielkopolskiego konkursu "Statystyka mnie dotyka", w którym Wiktoria Kowalska i Martyna Anna Waszak zdobyły
drugie miejsce.
18 maja 2019 r. ze Skweru Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej przy naszej szkole wyruszył VI Rowerowy Rajd Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej Regionu Konińskiego.
7 czerwca 2019 roku uczniowie 11 klas ZSGE wzięli udział IV edycji ogólnopolskiej akcji czytelniczej „Jak nie czytam
jak czytam”.
Anna Gąsiorowska z kl. 2 TI zajęła 3 miejsce w finale Wielkopolskiego Konkursu Świadomego Obywatelstwa
„#glosujedecyduje” zorganizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
8 listopada 2019 r. o symbolicznej godzinie 11:11 uczniowie ZSGE wraz z uczniami ze Szkoły Podstawowej nr 8
włączyli się w akcję Ministra Edukacji Narodowej oraz Rady Dzieci i Młodzieży „Szkoła do hymnu”. Połączone siły
dwóch szkół dały w sumie liczbę prawie 1100 osób wykonujących wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”.
Chór ZSGE zwyciężył w XII Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który odbył się 19
listopada w siedzibie Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie
19 listopada 2019 r. w Auli Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie odbyła się gala finałowa konkursu #Pan
Tadeusz ogłoszonego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Uczestniczyli w niej uczniowie wyłonieni
w październiku w eliminacjach półfinałowych w Poznaniu, Kaliszu, Lesznie, Pile i Koninie. Z naszego regionu awans
uzyskały aż dwie uczennice ZSGE: Gabriela Juszczak i Paulina Pirucka. Gabriela Juszczak zdobyła pierwsze miejsce
w konkursie.
22 listopada 2019 w ramach V Integracyjnego Festiwalu Nauki młodzież z III TS zdobyła III miejsce za prezentację
projektu „Transport wczoraj i dziś”.
Grudzień - Komitet Główny Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej zakwalifikował do zawodów II
stopnia uczniów: Joannę Andrzejewską, Krzysztofa Kowalskiego, Karolinę Kowalewską.
6 grudnia 2019 roku we Wrocławiu w Zespole Szkół nr 18 odbył się etap regionalny VIII Ogólnopolskiego Turnieju
Maszyn Wiatrowych. Drużyna ZSGE (uczniowie z klasy 4 MT: Arkadiusz Górniak, Krzysztof Andrzejewski, Kacper
Kubicki, Jakub Fiedorowicz, Marcel Nawrocki, Mateusz Janiszewski oraz uczniowie klasy 2 MTb: Dymitr Nawrocki,
Wiktor Kurdek) zajęła 7 i 8 miejsce (na 52 drużyny biorące udział).
11 grudnia drużyna dziewcząt z ZSGE po pierwszy raz w historii została najlepszą drużyną w Wielkopolsce w finale
XXI Licealiady w unihokeju.
12 grudnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie odbył się Konkurs Wiedzy z Rachunkowości
i Finansów. Nasze uczennice - Wiktoria Kowalska, Martyna Waszak i Martyna Zalewska zajęły pierwsze miejsce.
W grudniu Anna Markowska - uczennica klasy 4 TE - otrzymała nagrodę specjalną w VI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” w kategorii uczniów szkół ponadpodstawowych.
2020
W lutym Julia Wałowska z klasy III LOS po etapie pisemnym zawodów okręgowych Olimpiady Literatury i Języka
Polskiego zakwalifikowała się do ustnego etapu zawodów II stopnia.
6 marca 2020 r. podczas XXIV Targów Edukacyjnych w Poznaniu nasi uczniowie zostali nagrodzeni za udział w
konkursie „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej"
zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W kategorii szkół
ponadpodstawowych pierwsze miejsce zdobył Michał Szreder - uczeń klasy III LOS, a na trzecim miejscu znalazł się
Jędrzej Maciejewski z klasy I TI.
W maju Anna Markowska i Martyna Waszak - tegoroczne absolwentki kierunku technik ekonomista - znalazły się
wśród Laureatów IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Zostań ekonomistą” i otrzymały zaświadczenie uprawniające
do przyjęcia na studia I stopnia bez konieczności udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym podczas rekrutacji na
kierunki studiów oferowane przez Wydział Ekonomiczno-Społeczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W maju Wiktoria Kowalska - nasza absolwentka kierunku technik ekonomista - została laureatką wojewódzką
Konkursu Score Hunter, którego głównym organizatorem jest Biuro Informacji Kredytowej SA w Warszawie oraz
Fundacja Warszawski Instytut Bankowości.
W czerwcu w Wojewódzkim Konkursie Historycznym Śladami Rocznic Historycznych - Bitwa Warszawska 1920 w
kategorii praca plastyczna nagrodzono: Arkadiusza Mioduckiego (II miejsce) i Jędrzeja Maciejewskiego (III miejsce),
a w kategorii praca literacka wyróżnienie otrzymała Małgorzata Pawlak.
4 października w Lublinie w Mistrzostwach Polski Kacper Nowinowski i Kamil Sikorski (uczniowie klasy 2LS3) zostali
Mistrzami Polski w drużynie wraz z kolegami z KKSZ Konin w kategorii U-17. Szablistki KKSZ KONIN wywalczyły
4 miejsce w składzie: Zuzanna Buselt klasa 2LS3, Martyna Dzięcielak oraz Nikola Woźniak klasa 2TS4, Natalia
Koziarska 2TE4.
Opracowała Wioletta Poturała

