
Rozpoczęcie roku szkolnego 
1 września 2014 roku w małej sali 
gimnastycznej odbyło się uroczyste 
rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie 
klas pierwszych złożyli ślubowanie.  
Wychowawcy: klasa 1ac- Barbara 
Młyńczak, klasa 1mb - Krzysztof 
Gazdowicz.  
 
 

Narodowe Czytanie 
 
5 września nasza szkoła włączyła się do 
akcji Narodowego Czytania, zainicjowanej 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego.  
Celem tej akcji jest propagowanie 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na piękno 
polskiej literatury 
i wzmocnienie tożsamości narodowej. 
W tym roku organizatorzy akcji zachęcali  
do wspólnej lektury „Trylogii” H. 
Sienkiewicza. W naszej szkole za 
pośrednictwem szkolnego radiowęzła – 
czytaliśmy (słuchali) fragmentów „Potopu”, 
które czytali uczniowie i nauczyciele.  
 
.  
 

Nowa Huta. Dlaczego nie? 
6 września 2014 r. uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły uczestniczyli w 40. 
jubileuszowym koncercie „Nowa Huta. 
Dlaczego nie?!” 
 
 

 Librus 
W roku szkolnym 2014/2015 był 
pierwszym rokiem korzystania z dziennika 
elektronicznego Librus. Ponieważ 
nauczyciele musieli się nauczyć zasad w 
tym roku szkolnym były prowadzone 
również dzienniki papierowe. 
 

  
Edukacja Globalna”  program 

ORE 
 

 
17 września 2014 
roku podczas Rady 
Pedagogicznej 
odbyło się szkolenie 
z zakresu edukacji 
globalnej. Zajęcia 
prowadziły: Jadwiga 
Dąbrowska i Jadwiga 
Jurczyk-Motyl.  

 
 

17 września 
17 września 2014 roku minęła 75. 
rocznica agresji sowieckiej na Polskę. 
Uroczyste obchody miały miejsce na 
Cmentarzu Rakowickim w Krakowie. 
Naszą społeczność szkolną 
reprezentowali uczniowie wraz z pocztem 
sztandarowym pod opieką pani Barbary 
Młyńczak. 
 
 
 
 
 

Święto 8. Bazy 
19 września 2014 roku – na zaproszenie 
Dowódcy 8 Bazy Lotnictwa 
Transportowego w Krakowie – 
reprezentacja Szkoły wraz z opiekunami 
wzięła udział w uroczystościach Święta 
Bazy. Msza Święta odbyła się w hangarze 
pod skrzydłem samolotu, natomiast 
główne uroczystości uwieńczone paradą 
wojskową oraz pokazem musztry 
wykonanej przez orkiestrę wojskową, 
odbyła się na placu apelowym przed 
pomnikiem patrona Bazy pułkownika pilota  
Jakuba Skarżyńskiego 
 



Sprzątanie Świata 
W roku szkolnym 2014-2015 hasło Dnia 
Sprzątania Świata brzmiało „Turysto, 
szanuj środowisko”. Młodzież naszej 
szkoły również włączyła się aktywnie do 
akcji. Organizator: Zofia Włodarczyk 
 
 

Międzynarodowe Targi 
Energetyczne 

W dniu 16.09.2014 klasa 3b wzięła udział 
w wycieczce na Międzynarodowe Targi 
Energetyczne „ENERGETAB 2012” w 
Bielsku Białej. W Targach uczestniczyło 
750 wystawców z 20 krajów Europy i Azji. 
 
 

Wolontariat 
W dniu 3 października 2014 roku odbyło 
się spotkanie młodzieży z panem 
Bogumiłem Peschak z Ogniska TKKF 
„Przyjaciel Konika”. 
 

Samorząd 
1 października 2014 odbyła się 
szczególnego rodzaju lekcja wychowania 
obywatelskiego -  wybory do Samorządu 
Szkolnego. Kadencja nowego samorządu 
trwać będzie przez dwa kolejne lata. 
Spośród 12 kandydatów – których  
wizerunki były zaprezentowane na  
banerze w holu głównym szkoły –  trzy 
osoby uzyskały najwyższą ilość głosów. 
 
Równocześnie z wyborami odbywało się 
mini referendum związane z techniczną 
organizacją pracy w szkole ( zmiana 
godzin rozpoczęcia zajęć).  
 
 
 
 
 

Samorząd - Grębałów 
W dniu 13 października 2014 roku 
członkowie Samorządu szkolnego 
uczestniczyli w odsłonięciu pamiątkowej 
tablicy – Znaku  pamięci Żołnierzy Wielkiej 
Wojny  w forcie Grębałów. W programie 
znalazło się zwiedzanie wystawy „Tak 
niedawno, a już nigdy”, wykład i pokazy 
jeździeckie. 
Patronat nad tym wydarzeniem objął 
Prezydent Miasta Krakowa Jacek 
Majchrowski. 
 
 

Teatr Ludowy 
W dniu 6 października 2014 roku 
uczniowie klas 1ac i 1bm obejrzeli w 
Teatrze Ludowym spektakl „ANTYGONA” 
Sofoklesa w reżyserii Jarosława Szweca. 
Wyjście zorganizowali wychowawcy 
Barbara Młyńczak i Krzysztof Gazdowicz. 
 
 

Dzień papieski 
 
W niedzielę – 12 października 2014 r. 
obchodzony był XIV Dzień Papieski pod 
hasłem „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!” 
Młodzież naszej szkoły również w tym 
roku włączyła się w działania Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Razem z 
innymi wolontariuszami w całej Polsce 
młodzież wzięła udział w kweście na rzecz 
stypendystów tej Fundacji. Opiekun: 
Danuta Krupa. 
 
 
 
 
 
 
 



SEP  
seminarium 2014 

21.10.2014 r. uczniowie klasy 3b brali 
udział w seminarium na temat : 
• Wykonywanie pomiarów oświetlenia w 
myśl obowiązujących przepisów 
• Energooszczędne oświetlenie lampami 
LED. 
Seminarium zorganizował Nowohucki 
Oddział Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. 
 

SEP 
17.10.2014 r. w NCK odbyło się 
jubileuszowe spotkanie w ramach 
obchodów 60-lecia Nowohuckiego 
Oddziału Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. W obsłudze spotkania 
uczestniczyli uczniowie naszej szkoły w 
składzie : Tomasz Michalik, Michał 
Katarzyński, Mateusz Oraczewski (klasa 
IVa) oraz Dariusz Lis (klasa 3m). Za 
działalność na rzecz Stowarzyszenia 
zostały odznaczone p. Alina Pilacińska i 
Grażyna Leśniak – Złotą i Srebrną 
Honorową Odznaką SEP. 
 

Spotkanie  
z wolontariuszem 

W dniu 23 października 2014 odbyło się w 
naszej szkole spotkanie z wolontariuszką 
Polskiej Misji Medycznej Panią Ewa 
Piekarską. Wzięli w nim udział uczniowie 
klasy 2b i 3am uczęszczający na zajęcia z 
geografii rozszerzonej. 
Wolontariuszka opowiedziała o swoim 
pobycie w Mauretanii i Kenii. 
 
 
 
 
 
 

Euroelektra 
7 listopada 2014 w naszej szkole odbyła 
się etap szkolny Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”. 
Olimpiada ta organizowana jest w trzech 
stopniach dla trzech grup tematycznych: 
elektrycznej, elektronicznej i 
teleinformatycznej. 
 

65 lat Nowej Huty 
28 października 2014 r. w NCK odbyła się 
uroczysta gala z okazji 65 rocznicy 
powstania  Nowej Huty. Gościem 
honorowym był prezydent Miasta Krakowa 
był Pan profesor Jacek Majchrowski. 
Wśród zaproszonych gości byli także 
przedstawiciele dyrekcji, grona 
pedagogicznego i uczniów Zespołu Szkół 
Elektrycznych Nr 2. 
Medal za Zasługi dla Nowej Huty odebrał 
pan Tadeusz Wurst – wieloletni dyrektor, 
nauczyciel ZSE Nr 2 i działacz społeczny 
Dzielnicy. 
Dyplom dla wyróżniającego się  
przedstawiciela młodego pokolenia 
odebrał Kamil Wajda uczeń klasy 4 – 
technik mechatronik. 
 

Debata Oxfordzka 

W roku szkolnym 2014-2015 uczniowie  z 
klasy trzecich uczestniczyli w konkursie 
Debat Oxfordzkich. Celem konkursu debat 
było wspieranie merytorycznej dyskusji 
wśród młodzieży oraz wzrost świadomości 
na temat stosunków międzynarodowych i 
polskiej polityki zagranicznej. 
Uczestnikami byli przedstawiciele szkół 
ponadgimnazjalnych: technicznych i 
licealnych.  W zespole znaleźli się: 
mechatronicy – Darek Lis, Patryk Dębski i 
Adam Nawrocki oraz elektronik – Paweł 
Rojek.  

 



Dni Papieskie 
W ramach obchodów DNI PAPIESKICH, 
uczniowie naszej szkoły wraz z 
opiekunami uczestniczyli w uroczystości 
związanej ze  Świętym Janem Pawłem II. 
Uroczystość miała miejsce w kościele 
Matki Boskiej Częstochowskiej na os. 
Szklane Domy, całość przygotowała 
katechetka szkolna; pani Danuta Krupa 
wraz z uczniami z 2b i 3m. 
 

 

11 listopada  obchody 
 
W ramach obchodów Dnia Niepodległości 
– uczniowie klas pierwszych i 3c 
uczestniczyli w lekcji śpiewania. 
Śpiewając teksty znanych i mniej znanych 
pieśni legionowych wspominaliśmy 
żołnierzy walczących o naszą wolność na 
frontach I wojny światowej. Uroczystość 
przygotowały panie Danuta Limanowska -
Cupiał i Jadwiga Jurczyk-Motyl. Całość 
prowadziła Pani Maria Kowalewska. 

 

 

Stypendium RR Donnelly 
 
Jakub Tekieli uczeń klasy 2b kształcący 
się w zawodzie technik elektryk został 
stypendystą RR Donnelly – firmy która 
dbając o wysoką jakość swoich usług, już 
wśród uczniów szkoły średniej, poszukuje 
przyszłych – najlepszych pracowników. 
Jest to ważne wyróżnienie, wskazuje 
bowiem, że nasi uczniowie spełniają 
warunki oczekiwane przez przyszłych 
pracodawców. 
 

 

Edukacja globalna – lokalny 
rynek żywności 

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 
odbyło się spotkanie klas 1 i 3 z Panią 
Karoliną Jarmułowską – przedstawicielką 
Stowarzyszenia „Podgórze.pl”, która 
opowiedziała nam o lokalnej inicjatywie 
zapewnienia mieszkańcom dzielnicy 
Podgórze dostępu do ekologicznej 
żywności. 
„Targ Pietruszkowy” zaprasza w każdą 
sobotę od 8.00- 13.00.  
 
 
 

Piłka nożna – mistrzostwa szkoły 
klas pierwszych 

1M NAJLEPSZA W MISTRZOSTWACH 
KLAS PIERWSZYCH W PIŁCE NOŻNEJ. 
Drużyna z klasy 1M wygrała z 1B 3:1.z 1C 
6:3,oraz z 1a 3:2 zasłużenie zajmując 
pierwsze miejsce. 
Zwycięzcy grali w następującym składzie: 
D. Migdał, D. Nowak, M. Janik, K. 
Korzeniak, K. Przydatek, R. Wyka.  
Kolejne miejsca zajęły klasy: 1A, 1C i 1B, 
której zawodnicy się nie popisali - po 
pierwszym przegranym meczu …..uciekli z 
placu boju. 
Najlepszym strzelcem turnieju został 
zdobywca 9 goli - Dawid Migdał z klasy 
1M. Wszystkim uczestnikom gratulujemy 
prawdziwie sportowej postawy, a 
zwycięzcom - umiejętności! 
 
 
 
 
 
 
 
 



MPK 
26 listopada odbyło się spotkanie 
kierownictwa szkoły z przedstawicielami 
Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego w sprawie przedłużenia 
umowy o współpracy, w ramach której 
uczniowie naszej szkoły odbywają w 
zakładzie praktyki zawodowe, prelekcje, 
wycieczki, a absolwenci naszej szkoły są 
przyjmowani na staże zawodowe, po 
których są zatrudniani w ramach umowy o 
pracę. Obecny na spotkaniu Dyrektor ds. 
Technicznych Kazimierz Fudala złożył na 
ręce Dyrektora Szkoły pisemne 
podziękowanie za współpracę. 
 
 

Olimpiada Solidarności 
25 listopada 2014 odbył się etap szkolny 
konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie 
dekady historii”. Do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowali się : Jakub Tekieli  
i Bogusław Klucznik. Opiekun: Pani 
Danuta Limanowska-Cupiał. 
 

 
184 rocznica wybuchu Powstania 

Listopadowego 
W piątek 28 listopada 2014 roku na 
Cmentarzu Rakowickim przy Grobowcu 
Weteranów Powstania Listopadowego i 
Styczniowego odbyły się uroczystości w 
184 rocznicę wybuchu Powstania 
Listopadowego. 
W ramach Edukacji Patriotycznej dla 
Szkół Krakowa w tej uroczystości wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły wraz z 
Pocztem Sztandarowym Szkoły pod 
opieką p. Barbary Młyńczak. 
 
 
 
 

Olimpiada Wiedzy Technicznej 
Uczniowie klasy 4 m Kamil Wajda i Karol 
Bielecki zakwalifikowali się do etapu 
okręgowego Olimpiady Wiedzy 
Technicznej, który odbył się 9 stycznia 
2014 roku. 
 

 Olimpiady 
4 grudnia 2014 r. zostały przeprowadzone 
w naszej szkole dwa konkursy: Olimpiada 
Teologii Katolickiej oraz Ogólnopolska 
Franciszkańska Olimpiada Wiedzy o św. 
Maksymilianie. Obydwa konkursy wyłoniły 
zwycięzców – przedstawicieli naszej 
szkoły, którzy wezmą udział w kolejnym 
etapie. W Olimpiadzie Teologii Katolickiej 
na szczeblu diecezjalnym naszą szkołę 
będą reprezentować Jakub Tekieli z kl. 2b 
(I miejsce) i Adam Nawrocki z kl. 3m (II 
miejsce), natomiast w Olimpiadzie 
Franciszkańskiej na szczeblu 
diecezjalnym znalazł się Tomasz Michalik 
z kl. 4a. 
 

Mikołaj 
Dzisiaj 5 grudnia 2014 naszą szkołę 
odwiedził Mikołaj z Aniołkiem.  
Zaprosili go członkowie naszego 
szkolnego Samorządu. Grzeczni dostali 
cukierki, niegrzeczni rózgą od Aniołka. 
 
 

Maraton Pisania Listów 
Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w Maratonie Pisania Listów. 
Listy napisały klasy: 1ac, 2 cm, 3c. 
Opiekun akcji: Jadwiga Jurczyk-Motyl 
 

Szlachetna paczka 
Samorząd szkolny koordynował zbierania 
darów dla potrzebujących w ramach akcji 
Szlachetna Paczka. Opiekunowie: Alina 
Matras i Zofia Włodarczyk. 
 



Turniej Mikołajkowy 
Bardzo dobrze spisała się drużyna naszej 
szkoły w dorocznym Turnieju 
Mikołajkowym w piłce nożnej rozegranym 
6 grudnia w hali Szkoły Podchorążych 
Pożarnictwa.  
Po wygraniu grupy eliminacyjnej pokonała 
2:0 w półfinale drużynę Ośrodka z ulicy 
Parkowej, aby w finale wygrać po rzutach 
karnych z drużyną Hutnika Nowa Huta 
3:2.(4:4 w meczu i po dogrywce). 
Barw naszej szkoły bronili: Andrzej Filipek-
3B, Kamil Ściborowski-3B, Dawid Cieluch-
3B, Mateusz Tałach-3B, Dawid Migdał-
1M, Michał Janik-1M, Karol Machaj-1A, 
Mariusz Kruczek-1A. 
Opiekun : Pan Adam Bednarski 
 
 

Edukacja Globalna 
W ramach realizacji zaplanowanych 
działań z zakresu Edukacji Globalnej 
(projekt ORE) w szkole organizowane były 
spotkania z wolontariuszami, 
przygotowano wystawy tematyczne oraz 
opracowywano projekty. Jeden z 
projektów  wysłanych na ogólnopolski 
konkurs  Edukacji Globalnej pod nazwą 
SUKCES JEST MOŻLIWY WEBQUEST 
uzyskał wyróżnienie.  
Opiekunką całego przedsięwzięcia jak i 
autorką  docenionego projektu była pani 
Jadwiga Jurczyk Motyl. 
 
 

Wigilia szkolna 
Organizatorami tegorocznego spotkania 
są uczniowie klas pierwszych z 
wychowawcami: panią Barbarą Młyńczak i 
panem Krzysztofem Gazdowiczem. 
 
 

Kreatywne warsztaty 
przedsiębiorczości  XLX 

Nasi uczniowie  brali udział w 
Kreatywnych Warsztatach 
Przedsiębiorczości XLX organizowanych 
przez Małopolskie Stowarzyszenie 
Kupców i Przedsiębiorców. Warsztaty 
pozwoliły uczniom myśleć kreatywnie,  
analizować możliwości oraz  konfrontować 
własne pomysły na biznes z  
przedsiębiorcami-praktykami.   
Nowoczesne zajęcia z biznesu – mające 
charakter międzyszkolnych rozgrywek – w 
których uczestniczyli uczniowie z różnych 
szkół,  odbywają się w ramach projektu 
„Centrum Małej i Mikro 
Przedsiębiorczości”. 
Zespół w składzie: Patryk Dębski, Darek 
Lis, Adam Nawrocki i Michał Tkacz (3m 
mechatronicy) z propozycją biznesu 
związanego z montażem  instalacji 
pneumatycznych i hydraulicznych okazali 
się NAJLEPSI. 
 
 

Piłka nożna – mistrzostwa 
MISTRZOSTWA SZKOŁY W PIŁCE 
NOŻNEJ ROZSTRZYGNIĘTE !  
Rozegrane mecze: 
3B – 1M 7:2 bramki: Ściborowski 3, 
Filipek, Tałach, Migdał i Kasperczyk  
3B – 4A/M 2:0 , bramki: Marglewski, 
Filipek 
4A/M – 1M 0:0 
ZWYCIĘZCY:  
1m. 3B – 6 pkt 2m. 4A/M-1pkt 3m.1M 
1pkt. 
Najlepsi strzelcy: Kamil Ściborowski 3B – 
6 goli 
 
 
 
 
 



Targi 2.0 
W ramach realizacji projektu  Centrum 
Edukacji  Obywatelskiej „Szkoła z klasą 
2.0”  4 lutego 2015 r. zostały 
zorganizowane „Targi 2.0”.  Program 
Targów jest bardzo urozmaicony od etyki 
w Informatyce poprzez prezentacje 
szkolnej twórczości po zagadnienia 
związane ze współczesnym 
konsumpcjonizmem. W prowadzenie 
targów (stoisk) zaangażowani są 
uczniowie prawie z każdej klasy oraz 
nauczyciele  – opiekunowie projektów. 
Targi są bardzo ciekawą i niezwykle 
atrakcyjną formą uzupełniającą 
kształcenie globalne. 
 
 

LOGICZNE MYŚLENIE 
10 lutego 2015 r. w naszej szkole odbyły 
się MAŁOPOLSKIE MISTRZOSTWA w 
ŁAMIGŁÓWKACH LOGICZNYCH. 
Gościliśmy około 200 osób z obszaru całej 
Małopolski na tym szczególnym konkursie 
logicznego myślenia. 
 
 
 

Dobrze zaPROJEKTowana 
Szkoła 2015 

 
W roku szkolnym 2014-2015 w 
ogólnopolskim projekcie pod nazwą 
PROJEKT Z KLASĄ do konkursu został 
zgłoszony projekt  pani  AGNIESZKI 
KOSEK polegający na zabawie 
edukacyjnej międzypokoleniowej „W co 
gramy”. Dzięki temu uczestnictwu 
otrzymaliśmy certyfikat Dobrze 
zaPROJEKTowanej Szkoły 2015. 

 
 
 
 
 

Maraton Matematyczny 
12 i 13 lutego 2015 r. nasi uczniowie brali 
udział w organizowanym przez panią 
Kosek Agnieszkę i panią Barbarę 
Młyńczak MARATONIE 
MATEMATYCZNYM. 
 
Co to jest MARATON? 
 
Bieg maratoński to bieg na dystansie 42 
km 195 metrów. Nazwa pochodzi od 
miejscowości Maraton w Grecji. Według 
Herodota po zwycięskiej dla Greków 
bitwie z Persami pod Maratonem w 490 
p.n.e., armia perska wypłynęła w kierunku 
bezbronnych Aten. Widząc to, Grecy udali 
się co sił w nogach do miasta, przemierzyli 
42195 km i ostrzegli Ateńczyków, 
przybywając praktycznie równocześnie z 
okrętami perskimi. 
 
Co to ma wspólnego z matematyką? 
 
Ile trwa MATURALNY MARATON 
MATEMATYCZNY ? 
” Oczywiście, że 42195 m ! 
        4 klasy 
        2 nauczycieli 
        1 jedyna taka okazja 
        9 zagadnień matematycznych 
        5 matura na „piątkę” 
 
 

Olimpiada Wiedzy Technicznej 
 Kamil Wajda uczeń klasy 4m w wyniku 
eliminacji okręgowych został 
zakwalifikowany do finałów centralnych 
XLI Olimpiady Wiedzy Technicznej. 
 

 
 
 



 

Konkursy historyczne 

1. II  edycja Małopolskiego Konkursu 
„Śladami żołnierzy wyklętych. 
Pułkownik Witold Pilecki w 
panteonie  polskiej historii” – do 
etapu wojewódzkiego 
zakwalifikował się BOGUSŁAW 
KLUCZNIK z IIb. 

2.  Ogólnopolski Konkurs „Olimpiada 
Solidarności. Dwie dekady historii” 
– do etapu wojewódzkiego 
zakwalifikowali się BOGUSŁAW 
KLUCZNIK, JAKUB TEKIELI  – IIb 

3. IV edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu „Żołnierze wyklęci – 
Bohaterowie Niezłomni”. W etapie 
regionalnym wyróżnienie w 
kategorii literackiej otrzymał 
DARIUSZ LIS z 3m 

Szkolnym koordynatorem konkursów jest 
pani Danuta Limanowska Cupiał. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy. 

 

Tydzień Kultury Języka 
Polskiego 

Od 2.03.2015 do 6.03.2015 trwa w naszej 
szkole TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA 
POLSKIEGO. W tym okresie w sposób 
szczególny dbamy o przestrzeganie zasad 
poprawności językowej oraz m.in – 
czytamy teksty językoznawców(np. o 
języku młodzieży, o etyce słowa, o 
zmianach polszczyzny na przestrzeni 
wieków). 
Klasy pierwsze wzięły udział w lekcjach 
prowadzonych przez p.dr Martę 
Karamańską( pracownik naukowy UP) na 
temat: ” I Ty zostaniesz mistrzem 
poprawnej polszczyzny”.   
Szkolny radiowęzeł umila czas między 
lekcjami odtwarzając piosenki poetyckie( 

np. w wykonaniu M. Grechuty, E. 
Demarczyk) 
5 marca (czwartek) to dzień finału 
konkursu SZKOLNY MISTRZ POLSKIEJ 
ORTOGRAFII. 
Mistrzami Polskiej Ortografii ZSE Nr 2 
zostali: I – Daniel Grabowski; 2 
mechatronik / II – Kamil Wajda;4 
mechatronik / Krzysztof Sokołowski; 3 
elektryk / IV – Patrycja Rojek; 1 
mechatronik / V – Szymon Tchorek; 4 
informatyk. Serdecznie wszystkim 
gratulujemy, jak widać technicy  mogą być 
mistrzami także w dziedzinach 
humanistycznych. 
Organizatorem Tygodnia Kultury Język 
Polskiego jest pani Maria Kowalewska 
 
 

Konkurs „Oblicza Nowej Huty” 
W dniu 12 marca 2015 odbyła się w 
naszej szkole IV edycja Międzyszkolnego 
Konkursu Oblicza Nowej Huty „Śladami 
Wielkiej Wojny..” 1914-1918″. 
Jury z przewodniczącym Panem Piotrem 
Kapustą z Muzeum Historycznego Oddział 
Dzieje Nowej Huty ogłosiło wyniki: 
zwycięzcami konkursu zostali uczniowie 
Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 2: 
1 miejsce: Ambroż Natalia, Klima Anna, 
Jurak Krzysztof 
2 miejsce: Gajewski Nikodem, Pietrzyk 
Natalia, Wawrzeń Krzysztof 
3 miejsce:uczniowie Publicznego 
Gimnazjum im. Królowej Apostołów w 
składzie: Kołodziejczyk Rafał, Olesiński 
Michał, Sudoł Arkadiusz. 
 
4 miejsce: uczniowie Zespołu Szkól 
Elektrycznych Nr 2 Jakub Tekieli, Tomasz 
Michalik i Bogusław Klucznik. 
Sponsorami nagród byli: Krakowski 
Kurator Oświaty, ZSE Nr 2, PGNiG, 
MPWiK S.A. w Krakowie, Park Wodny 
oraz Biuro Konserwatora Miejskiego. 
 



VI MAŁOPOLSKI KONKURS 
WŁASNYCH PRAC 
TECHNICZNYCH 

Finał konkursu w dniu 19 marca wyłonił 
następujących laureatów: 
 
w kategorii automatyka/robotyka: 
I miejsce – Robert Widlak / „Herbringer – 
dron specjalny”/Nowy Sącz 
II miejsce – Jakub Ślęzak, Szymon 
Zabijak /”Ramię robota”/ZSE Nr 2 w 
Krakowie 
III miejsce – Mariusz Wójsik/” Zdalnie 
sterowany pojazd wielozadaniowy”/Nowy 
Sącz 
  Wojciech Czernoch, Adrian Kołacz, 
Dawid Adamus /”Drukarka 3D”/Zespół 
Szkół  Energetycznych w Krakowie 
 
w kategorii elektrotechnika/elektronika: 
I miejsce-Lukasz Jeleń /”Świetlik”/Nowy 
Sącz 
II miejsce – Grzegorz Pacyga/”Zdalny 
kontroler hamowania roweru”/Sucha 
Beskidzka 
 
w kategorii informatyka: 
I miejsce – Krzysztof Rybicki, Piotr 
Garguła, Kacper Zaręba/”Head 
TRacker”/Nowy Sącz 
II miejsce- Piotr Szczygieł/”New Land – 
przygodowa gra RPG”/Nowy Sącz 
III miejsce – Michał Bar /”APKa-
Automatyczna platforma 
konkursowa/Nowy Sącz 
 
wyróżnienie -Marek Wąsik /”Od rysownika 
do grafika”/ ZSE nr 2 w Krakowie 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONKURS DOBREJ FORMY 
20 marca 2013 r. w naszej  szkole  był 
Dniem Zdrowego Żywienia i Aktywności 
Fizycznej. Cały dzień trwały wykłady, 
warsztaty – prowadzone przez 
pracowników i studentów Krakowskiej 
Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, 
ponadto prezentacje, konkursy i turnieje 
sprawiły, że wiosnę  rozpoczęliśmy 
czynnie i zdrowo. 
I. Konkurs na prezentację „Jak zdrowo 
jeść żeby zdrowszym być” wygrali: 1 – 
Dominik Nowak 1m, 2 – Rafał Wyka  1m, 
3 – Patryk Dębski 3m 
II. Konkurs wiedzy o zdrowym żywieniu 
wygrali: 1 – Grzegorz Pluwak 3b, 2 – 
Adrian Kowalski 2m, 3 – Krzysztof Żuk – 
2m 
III. Turniej tenisa stołowego wygrali: 1 – 
Michał Janusz 3b, 2 – Dominik Szopa 1m, 
3 – Kamil Kozik 1c 
IV. Turniej siatkówki wygrała 
reprezentacja klas trzecich. Najbardziej 
wszechstronnym zawodnikiem został 
Michał Binkiewicz z 3c 
 
Serdeczne podziękowania dla 
organizatorów tego ciekawego i 
wartościowego przedsięwzięcia pani 
Bożenie Górniak i panu Adamowi 
Bednarskiemu. 
 
 

Dzień Skupienia 
W poniedziałek 23 marca 2015 r. 
społeczność naszej szkoły uczestniczyła 
w Dniu Skupienia Wielkopostnego. Nauka 
rekolekcyjna odbyła się w kościele 
M.B.Częstochowskiej na os. Szklane 
Domy. Hasłem przewodnim były słowa: 
„Jestem wierzący, ale…” Poprowadził ją o. 
mgr Maciej Majdak O Cist, duszpasterz z 
Mogiły, któremu dziękujemy za 
skierowane do nas słowa. 
 
 



DOBRA SZKOŁA „Nauczyciel 
jako przewodnik” 

15 kwietnia 2015 r. odbyła się w naszej 
szkole konferencja dla dyrektorów, 
pedagogów, psychologów  i nauczycieli  
realizowana w ramach cyklu „DOBRA 
SZKOŁA”. Czwarte – już z kolei – 
seminarium nosiło nazwę NAUCZYCIEL 
JAKO PRZEWODNIK. Wykłady oraz 
zajęcia warsztatowe  prowadzili 
psycholodzy: dr n.med. Maciej Pilecki, mgr 
Ewa Stoecker, mgr Stanisław Bobula oraz 
mgr Magdalena Sękowska. 
Seminarium  organizowane było w ramach 
projektu „Program wzmocnienia 
efektywności systemu nadzoru 
pedagogicznego i oceny jakości pracy 
szkoły”. Realizował go Ośrodek Rozwoju 
Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem 
Jagiellońskim. 
 

Sport 
 
JAKUB PIEPRZYK  informatyk z klasy 
czwartej zajął II miejsce w Krakowskiej 
Olimpiadzie. Opiekunem biegacza był pan 
Mirosław Wrona. 
 
 

Dzień Ziemi 
W tym roku w ramach obchodów Dnia 
Ziemi przedstawiciele klas pomogli 
Towarzystwu Przyjaciół Konika w 
Grębałowie w posprzątaniu terenu wokół 
fortu. Worki na śmieci i poczęstunek 
dostarczyła Straż miejska.  
Opieka: Alina Matras i Zofia Włodarczyk. 
 
 

 

 

 
 

Zawody Strzeleckie 
 
W  MIĘDZYPOWIATOWEJ SZKOLNEJ 
LIDZE STRZELECKIEJ  o „Puchar 
Prezesa Zarządu Miejskiego LOK Kraków-
Nowa Huta”  nasi uczniowie zajęli 
drużynowo wysoką V i VI lokatę. 
Drużyny strzeleckie złożone  były głównie  
z elektryków –   I drużyna: Robert 
Komenda, Mateusz  Czernis, Krzysztof 
Sokołowski, II drużyna: Hubert 
Grzebionoga, Mateusz Goleń, 
(mechatronik) Karol Bielecki. 
W klasyfikacji indywidualnej Robert 
Komenda zajął II miejsce, natomiast 
Mateusz Goleń zajął V miejsce. 
 
Serdeczne gratulacje dla naszych 
reprezentantów oraz podziękowania dla 
opiekuna pani Aliny Pilacińskiej 
 
 

Konkurs 
24 kwietnia 2015 w Zespole Szkół 
Łączności odbył się finał XI 
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU 
JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie klasy 3a/m: 
Patryk Dębski i Jakub Ślęzak. Patryk zajął 
3 miejsce, Kuba zdobył wyróżnienie. 
Opiekun: Zofia Włodarczyk 
 
 

Maturzyści na Jasnej Górze 
W niedzielę 26. kwietnia przedstawiciele 
tegorocznych maturzystów udali się do 
Częstochowy, aby zawierzyć Matce Bożej 
czekające ich egzaminy maturalne, ale 
także całą swoją przyszłość. Uczestniczyli 
we Mszy św. pod Jasnogórskim Szczytem 
dołączając do Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Strażaków, a także modląc się przed 
cudownym obrazem Matki Boskiej 
Częstochowskiej. 



Konkurs „Na fundamencie 
krzyża” 

W dniu 27.04.2015 w 55 rocznicę obrony 
krzyża dwie drużyny z naszej szkoły 
uczestniczyły w kolejnej edycji konkursu 
„Na fundamencie krzyża” organizowanego 
przez Muzeum Historyczne Oddział Dzieje 
Nowej Huty. Drużyna Jakuba Tekieli po 
dogrywce zajęła 4 miejsce. 
 

JA TITAN 
Informatycy:  Michał Chlipała, Dominik 
Kozak i Damian Gudowski otrzymali 
dyplomy uznania za udział w 
Ogólnopolskim Konkursie Zarządzania 
Firmą JA TITAN 2015. 
 

 
 Zakończenie roku szkolnego 

26 czerwca 2015 odbyło się uroczyste 
zakończenie roku szkolnego. 
 
 
 

I miejsce w konkursie 
 Szlaki Małopolskiej Solidarności 
Kuratorium Oświaty w Krakowie wraz 
Regionem Małopolski NSZZ „Solidarność” 
oraz Stowarzyszeniem Sieć „Solidarności” 
podało wyniki konkursu dla nauczycieli na 
scenariusz zajęć terenowych z 
wykorzystaniem „Szlaków Małopolskiej 
Solidarności”. 
 
Scenariusz Pani Jadwigi Jurczyk-Motyl pt. 
„„Zima wasza, wiosna nasza czyli dzieje 
nowohuckiej Solidarności”  zajął pierwsze 
miejsce. 
 
 
 
 
 
 

„Czy Mieszko I jadł czekoladę?” 
Nasza szkoła – dzięki zgłoszonemu 
projektowi „Czy Mieszko I jadł czekoladę?” 
– otrzymała zaproszenie do udziału w V 
Ogólnopolskim Festiwalu „Szkoły z klasą 
2.0”. W prezentacjach będzie uczestniczyć 
50 szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z całej Polski, w tym 
tylko trzy z Krakowa. 
Opiekunem merytorycznym wyróżnionej 
pracy jest pani Jadwiga Jurczyk Motyl.  
Szkolnym koordynatorem projektu jest 
pani Barbara Młyńczak.  
 
 

Wychowanie patriotyczne 
Wicemarszałek Województwa 
Małopolskiego oraz Małopolski Kurator 
Oświaty na ręce Dyrektora ZSEl Nr 2 
złożyli podziękowanie za udział młodzieży 
w uroczystych obchodach polskich rocznic 
historycznych. „Obecność Uczniów 
Państwa Szkoły wraz z pocztami 
sztandarowymi jest wyrazem pamięci i 
szacunku o Rodakach, którzy podejmowali 
walkę o suwerenną i wolną Polskę”. 
Skład Pocztu sztandarowego ZSEl Nr 2: 
Dawid Cieluch, MIchał Janusz, Kacper 
Kozik z IIIb. Opiekunami pocztu są: 
Barbara Młyńczak, Danuta Krupa. 
 
 

Sportowy Dzień Dziecka w 
ELEKTRYKU 

Sportowy Dzień Dziecka  rozpoczął się 
emocjonującą konkurencją w 
drużynowych zawodach w przeciąganiu 
liny. Kolejne rozgrywki w rzucie lotkami do 
Celu (DART), podciąganie na drążku 
podchwytem oraz deblowy turniej 
tenisowy, pozwolą na wyłonienie 
najbardziej sprawnej fizycznie klasy w 
Szkole. 
Organizatorem Dnia Dziecka na sportowo 
są nauczyciele wychowania fizycznego. 
Najlepszymi sportowcami zostali: 



tenis stołowy – Dominik Szopa, Michał 
Janik 1m 
podciąganie na drążku – Janusz 
Czarnecki 3a 
rzut lotkami do celu „DART” – Krzysztof 
Korzeniak 1m 
przeciąganie liny: drużyny 6 osobowe – 
Klasa 3a 
 

Ogólnopolski Festiwal Szkoły z 
Klasą 2.0 

W dniach 31.05-1.06. 2015 uczniowie 
Karol Machaj, Mariusz Kruczek, Bartosz 
Czerwiński z klasy 1a reprezentowali 
naszą szkołę na Ogólnopolskim Festiwalu 
Szkoły z Klasą 2.0. W programie znalazły 
się: warsztaty dziennikarskie, gra miejska, 
wizyta w planetarium. 
1 czerwca na uroczystej gali zostały 
zaprezentowane wyróżnione projekty. 
Nasz projekt  „Czy Mieszko I jadł 
czekoladę” cieszył się wyjątkowym 
zainteresowaniem. Podczas Festiwalu 
odwiedzili nas eksperci m.in. Pani Irena 
Cieślińska-Dyrektor Centrum Nauki 
Kopernik, Pani Iwona Bates, Pani Barbara 
Dyluś z firmy Microsoft oraz goście m. in. 
Pani Minister Joanna Kluzik-Rostkowska, 
Pani Ewa Dudek podsekretarz Stanu w 
MEN. 
Opiekunowie: Jadwiga Jurczyk-Motyl i 
Barbara Młyńczak 
 

Szkolny Festiwal Szkoły z Klasą 
2.0 

W dniu 10 czerwca 2015 odbył się w 
naszej szkole Festiwal Projektów Szkoły z 
klasą 2.0. Był on podsumowaniem pracy w 
drugim semestrze. Po rozpoczęciu 
Festiwalu przez Dyrektora szkoły Jerzego 
Kołakowskiego, zostało zaprezentowane 
krótkie sprawozdanie z wyjazdu naszych 
uczniów na Ogólnopolski Festiwal do 
Warszawy. Następnie uczniowie 
zaprezentowali 3 projekty zrealizowane 

pod opieką: Pani Marii Kowalewskiej, 
Magdy Sobczyk i Jadwigi-Jurczyk-Motyl. 
Koordynatorem akcji w naszej szkole jest 
pani Barbara Młyńczak. 
 
 

Konkurs dobrej formy 
Nasza szkoła została nagrodzona w 
Ogólnopolskim KONKURSIE DOBREJ 
FORMY organizowanym w ramach 
programu „Zachowaj Równowagę” ; 
Szwajcarsko-Polskiego Programu 
Współpracy. 
W roku szkolnym 2014/2015 – w którym 
jednym z priorytetów wychowania była 
dbałość o zdrowie i kulturę fizyczną – jest 
to ważne wyróżnienie, tym bardziej, że 
wśród nagrodzonych jest to jedyna szkoła 
z Krakowa. 
Organizatorem konkursu była pani Bożena 
Górniak (promocja zdrowia) i pan Adam 
Bednarski (kultura fizyczna).  
 

Nepal 
Podczas zbiórki pieniędzy w dniu 15 
czerwca 2015 na Pomoc dla Nepalu 
zebrano 300 złotych, które zostały 
wpłacone na konto UNICEF. Wszystkim 
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 
 

Zmarli 
1. 12 lutego 2015 na cmentarzu w 

Grębałowie odbył się pogrzeb 
TADEUSZA ROMISZEWSKIEGO,  
absolwenta  szkoły, naszego 
wieloletniego nauczyciela oraz 
kierownika internatu ZSEl Nr 2. 

2. 16 lutego 2015 zmarł Tadeusz 
Wurst – wieloletni nauczyciel, 
wicedyrektor i dyrektor 
Szkoły.Pogrzeb odbył się 20 lutego 
o godz. 11.40 na cmentarzu w 
Grębałowie. 


