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Newsletter nr 14  

 

Drodzy Odkrywcy,  

IV edycję konkursu „Elektryzująca Pasja” uznajemy oficjalnie za rozstrzygniętą!  

Otrzymaliśmy od Was aż 32 prace, zawierające niezwykle różnorodne i ciekawe pomysły.                         

Podczas tegorocznej edycji wiele razy zaskoczyliście nas nieszablonowym i świeżym 

spojrzeniem na dość oczywiste, wydawałoby się, sprawy. Uwierzyliśmy, że globus 

naprawdę może lewitować, pod wodą da się poruszać skuterem, a wziąć coś na cel 

można nawet z broni laserowej! Jesteśmy pełni podziwu dla Waszych pomysłów i z 

ciekawością czekamy na to, co się dalej z nimi wydarzy. 

 

Możemy śmiało stwierdzić, że z roku na rok poziom konkursu jest coraz wyższy, a w 

związku z tym – coraz trudniej przychodzi nam wyłonienie finalistów, spośród grona 

wszystkich uczestników „Elektryzującej Pasji”. Również tym razem okazało się to 

niebywale trudne. Po dogłębnej analizie zgłoszonych prac i równie długiej dyskusji 

informujemy, że laureatami IV edycji konkursu „Elektryzująca Pasja” zostali:  

 

I miejsce – GRZEGORZ OPAŁA  

za pracę „Projekt Rocket” 

z Technikum Elektrycznego Zespołu Szkół Elektromechanicznych w Legnicy 

 

II miejsce – RAFAŁ GROCHOWSKI  

za pracę „Tysiąc słów o mojej pasji. Frezarka CNC”  

z Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu 

 

III miejsce – MACIEJ KASPRZAK  

za pracę „Generator Funkcyjny” 

z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie 

 

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie. Bez Was „Elektryzująca Pasja” 

nie byłaby wcale elektryzująca i niewątpliwie nie byłoby w niej aż tyle pasji.  

Życzymy sukcesów w dalszym projektowaniu, odkrywaniu i konstruowaniu!  



Do zobaczenia w Ratuszu na Gali Finałowej! 

 

Organizator konkursu „Elektryzująca Pasja” 

Firma ELEKTROTIM S.A. jest dostawcą kompleksowych rozwiązań z zakresu instalacji 

elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa. Od 2007 r. Spółka notowana jest 

na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

 

Dodatkowe informacje 

Cotygodniowy newsletter przypomina o najważniejszych terminach i zasadach konkursu. 

Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji - prześlij maila wpisując w temacie "nie". W razie 

dodatkowych pytań – prosimy o kontakt z p. Agnieszka Majewską z firmy EGO PR, która 

odpowie na wszystkie nurtujące Was pytania: a.majewska@egopr.pl; tel. 0509071206 

lub p. Marzeną Cząstkiewicz, Kierownikiem Działu Personalnego Elektrotim S.A.: 

czastkiewicz@elektrotim.pl; tel. 71 38 82 462. 

 

Z elektryzującymi pozdrowieniami! 

- Organizatorzy konkursu ,,Elektryzująca Pasja” 

 

 

 

     

 


