
Rozpoczęcie roku 
szkolnego 

1 września 2015 na małej sali gimnastycznej 
odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
 
 

Narodowe Czytanie 

W dniu 4.09.2015 nasza szkoła włączyła się do 
akcji Narodowe Czytanie. Przez cały dzień – na 
przerwach słuchaliśmy fragmentów „Lalki”, a o 
10.50 w klasach uczniowie i nauczyciele czytali 
wybrane fragmenty tego pozytywistycznego 
dzieła. Organizator i koordynator: pani Maria 
Kowalewska 
 
 

Sprzątanie Świata 
2015 

Jak co roku, w trzeci weekend września  
uczestniczyliśmy w Światowej/Ogólnopolskiej 
Akcji 
SPRZĄTANIE ŚWIATA: WYPRAWA-POPRAWA. 
W ramach tegorocznej edycji kampanii zwracamy 
uwagę na rolę, jaką każdy z nas może odegrać w 
tworzeniu i funkcjonowaniu systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w 
gminie. Wskazanie, że poza obowiązkami, mamy 
również prawa, a jednym z nich jest prawo do 
tego, żeby się domagać rozwiązywania przez 
gminy takich problemów jak np. dzikie wysypiska. 
Do tego potrzebna na będzie wiedza i chęć 
współuczestniczenia w działaniach 
podejmowanych dla czystego środowiska. 
Koordynacja: Zofia Włodarczyk 
 
 

Wycieczka 

24.09.2015 klasa I a ( w ramach lekcji Wiedza o 
kulturze) brała udział w wycieczce edukacyjnej 
„Szlakiem obiektów kultury w Nowej Hucie”. 
 
 

Seminarium 
„Wymagania dla 

istniejących i 
modernizowanych 

instalacji 
odgromowych” 

Uczniowie klas maturalnych uczestniczą w 
wykładach organizowanych przez SEP – Oddział 
Nowa Huta. 22.09.2015 – „Wymagania dla 
istniejących i modernizowanych instalacji 
odgromowych”. 
 
 

IX Sejmik Szkół 
Karpackich 

W dniach 25-27 września 2015 r. w Mińsku 
Mazowieckim odbył się IX Sejmik  
Stowarzyszenia Szkół i Przyjaciół Monte Cassino. 
W Sejmiku uczestniczyli przedstawiciele naszej 
szkoły; uczniowie wraz z dyrekcją. 
W programie zawarto między innymi: 
– uroczystości w szkole w MIńsku Mazowieckim 
– spotkanie w Muzeum Wojska Polskiego z 
kombatantami, byłymi żołnierzami Polskich Sił 
Zbrojnych na Zachodzie oraz z córką generała 
Andersa – zwiedzanie muzeum 
– zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego 
– przemarsz ul. Andersa  – spotkanie przy 
pomniku Bitwy o Monte Cassino 
– uroczysta msza  w intencji  patronów szkół 
karpackich oraz młodzieży z tych szkół  
– przemarsz pocztów sztandarowych oraz 
złożenie kwiatów pod pomnikiem Generała 
Władysława Andersa oraz Prezydenta Ryszarda 
Kaczorowskiego 
 
 

SEP 

29.09.2015 na poszerzonym zebraniu Zarządu 
Nowohuckiego Oddziału Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich uczniowie Jakub Ślęzak i 
Szymon Zabijak prezentowali pracę „Ramię 
robota”. W VI Małopolskim Konkursie Prac 
Własnych Technicznych zdobyła ona II miejsce. 
 
 



Dyktando 
niepodległościowe 

25.09.2015 w naszej szkole odbył się etap 
szkolny III MAŁOPOLSKIEGO DYKTANDA 
NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO „Po polsku o 
historii”. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się 
Daniel Grabowski[3m], Tomasz Moryc [3m] i -
Tomasz Kowalski[4c]. 
Szkolny koordynator konkursu: Maria 
Kowalewska. 
 
 

ZAWOJA – wycieczka 
klas trzecich 

Dwa ostatnie dni września klasy trzecie spędziły 
w Babiogórskim Parku Narodowym. Kierownikiem 
i organizatorem wyjazdu był p.prof Mirosław 
Wrona, opiekunem p prof Agnieszka Kosek. 
Słoneczna bezdeszczowa pogoda sprzyjała 
wędrówkom po szlakach Beskidu Żywieckiego i 
Beskidu Makowskiego. Spacery po górach wraz z 
przewodnikiem, teleturniej międzyklasowy – 
kalambury, tenis stołowy, miłe przyjęcie przez 
gospodarza ośrodka i pyszne posiłki, a z okien 
pięknie położonego pensjonatu Modrys roztaczał 
się niepowtarzalny widok na Babią Górę – to 
wszystko sprawiło, że wyjazd był bardzo udany. 
 
 
 
 

Samorząd – wyjazd 

W dniach 1 i 2 października 2015 przedstawiciele 
Samorządu Szkolnego naszej szkoły przebywali 
na wyjeździe integracyjnym. 13 uczniów z klas od 
I do III wraz z opiekunami Samorządu wyjechało 
do Zakopanego, by korzystając z uroków 
górskiego krajobrazu, cudownej – ciepłej i 
słonecznej, niemalże jak latem – pogody, tudzież 
komfortowego hotelu „Murowanica”, poznać się 
wzajemnie na wędrówkach po górach i dolinach, 
na zajęciach rekreacyjnych, no i długich (ale nie 
za długich), nocnych Polaków rozmowach. 
Rozmawialiśmy o sobie, swoich 
zainteresowaniach, talentach, planach i 
zamiarach związanych z działalnością 
samorządową i wolontaryjną na terenie szkoły, 
lub przez szkołę organizowaną.  

 

Nauczyciel z Pasją 

Pani Jadwiga Jurczyk Motyl – nauczyciel, 
bibliotekarz –  za swoją pracę, wszechstronne 
działania  i zaangażowanie została uhonorowana 
tytułem NAUCZYCIELA Z PASJĄ. To niezwykłe 
wyróżnienie przyznawane przez  Pana Jacka 
Majchrowskiego Prezydenta Miasta Krakowa jest  
powodem do dumy  dla  każdego nauczyciela  i  
satysfakcji,  że  dobra praca została dostrzeżona. 
 
 
 

Warsztaty 
przedsiębiorczości 

XLX 

6.10.2015 nasi elektrycy brali udział w 
KREATYWNYCH WARSZTATACH 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI XLX organizowanych 
przez Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i 
Przedsiębiorców. Dzięki udziałowi w warsztatach 
– mających charakter rozgrywek między 
drużynami z nowohuckich szkół średnich –  
uczniowie mieli sposobność do skonfrontowania 
swojego pomysłu na biznes z przedsiębiorcami-
praktykami. 
 
Drużyna w składzie: Robert Komenda, Bogusław 
Klucznik, Mateusz Czernis i Kamil Kania zajęła II 
miejsce. 
 
 

Małopolskie Dyktando 
Niepodległościowe 

Do etapu rejonowego Małopolskiego Dyktanda 
Niepodległościowego zostali zakwalifikowani: 
Daniel Grabowski – 3m oraz Tomasz Kowalski 
4c. Opiekunem uczniów jest pani Maria 
Kowalewska. 
  



 

Dzień Edukacji 
Narodowej 

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
2015  przygotowali uczniowie klas drugich pod 
opieką pani Barbary Młyńczak i pana Krzysztofa 
Gazdowicza. 
Organizacja uroczystości wraz z ciekawym 
programem artystycznym była na wysokim 
poziomie – dużą przyjemnością dla oglądających,  
a dobrą lekcją w zakresie współpracy dla 
prezentujących. 
 
 

Zarabie 

W październiku uczniowie klas pierwszych brali 
udział w  wycieczkach zawodowo-integracyjnych. 
W programie uwzględniono zwiedzanie zakładów 
Tele-Fonika Myślenice oraz  czynny odpoczynek 
na Zarabiu. Ze względu na  niestabilne  warunki  
warunki pogodowe  (grupy wyjeżdżały w różnym 
czasie), uczniowie czynnie wypoczywali  w 
sposób mocno zróżnicowany: elektronicy i 
mechatronicy po wjeździe jednoosobową kolejką  
na górę Chełm, poznawali  panoramę Myślenic i 
okolic Beskidu Makowskiego, informatycy – 
najwytrwalsi turyści –  dotarli aż na Kudłacze,  a 
elektrycy – tradycyjnie najlepsi strzelcy w szkole – 
czas spędzili na strzelnicy sportowej. Każdy 
znalazł cos dla siebie: inżynierowie z Tele-Foniki 
profesjonalnie przeprowadzili uczniów przez 
zawiłości procesów produkcyjnych, z kolei  na 
Zarabiu przyjęto nas różnorodną ofertą 
wypoczynku i rekreacji. Wycieczki organizowali 
wychowawcy: Cichy Anna, Górniak Bożena i  
Głowacki Artur. 
 
 
 

Młoda krew ratuje 
życie 

W dniu 20 października 2015 uczniowie 
Arkadiusz Szczerba, Grzegorz Ptasznik i Karol 
Machaj uczestniczyli w uroczystym 
podsumowaniu XII Edycji Ogólnopolskiego 
Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda 
Krew Ratuje Życie”. Opiekun: Pani Alina Matras. 
 

 

Półmaraton Królewski 

W dniu 24.10. 2015 uczniowie naszej szkoły 
pomagali jako wolontariusze w organizacji II 
Półmaratonu Królewskiego.  W dobrej zabawie 
połączonej z pracą: Machaj Karol, Adamski 
Sebastian, Cenda Mateusz, Bajerd Sebastian, 
Mroziński Piotr, Górczak Paweł, Pławnik 
Grzegorz. 
Opieka Regina Wilczyńska. 
 
 
 

Turniej o Puchar 
Dyrektora Biura 

Energetyki 
Arcelormittal 

W dniu 24.10. 2015 trzyosobowa drużyna złożona 
z uczniów naszej szkoły w składzie: Krzysztof 
Sokołowski (4b), Robert Komenda (4b) i Mateusz 
Czernis (3b) zajęła pierwsze miejsce w 
klasyfikacji drużynowej turnieju o Puchar 
Dyrektora Biura Energetyki i Ochrony Środowiska 
ArcelorMittal Poland S.A. Dodatkowo w 
klasyfikacji indywidualnej Krzysztof Sokołowski 
zajął drugie miejsce w konkurencji „pistolet 
pneumatyczny”, a Robert Komenda zajął także 
drugie miejsce – w konkurencji „karabin 
pneumatyczny”. 
Opiekunem grupy była Pani mgr Inż. Alina 
Pilacińska. 
 
 

Samorząd 

27.10.2015 Prezydium Samorządu Szkolnego 
zaprosiło dyrekcję i kierownictwo szkoły na 
popołudniowe spotkanie. Przy kawie/herbacie i 
pysznych ciastach upieczone przez mamy 
uczniów rozmawialiśmy o planach, zadaniach i 
sposobach ich realizacji. Przewodniczący 
Samorządu, Arek Szczerba, przedstawił zarząd i 
swoich kolegów, asystentów poszczególnych 
sekcji. Spotkanie odbyło się w bardzo przyjaznej 
atmosferze, przy dużej akceptacji ze strony 
Dyrekcji.. 
 
 



Konkurs 

Pani Beata Łatka – została laureatką konkursu na 
najciekawszą lekcję z wykorzystaniem materiałów 
metodyczno-edukacyjnych wypracowanych w 
innowacyjnym systemowym projekcie 
Województwa Małopolskiego LDC- Laboratorium 
Dydaktyki Cyfrowej dla Szkół Województwa 
Małopolskiego. Przygotowała projekt zajęć z 
geografii “Kim jestem? Co wybieram ? Moja 
postawa wobec współczesnego świata. 
Globalizm, antyglobalizm, alterglobalizm” we 
współpracy z Panią Jadwigą Jurczyk-Motyl. 
 
 

Klub Przyjaciół 
Żonkila 

30 października 2015 r.  młodzież z klas 
pierwszych brała udział w  zbiórce datków na 
rzecz Hospicjum Św.Łazarza. Akcja miała miejsce 
na cmentarzu w Batowicach. 
Serdeczne podziękowanie dla młodych ludzi o 
wielkim sercu oraz dla  szkolnego 
organizatora/opiekuna młodzieży – pani Marii 
Karwackiej. 
 

11 listopada – 
obchody 

W dniu 12  listopada podczas Szkolnej Lekcji 
Śpiewania świętowaliśmy Narodowe Święto 
Niepodległości. 
Wspominając wydarzenia z naszej historii 
uczniowie klas pierwszych odśpiewali pieśni takie 
jak: Marsz, marsz Polonia, Krakowiak Kościuszki, 
Jak to na wojence ładnie…. 
 
 

Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów 

PATRYK DĘBSKI – Stypendystą Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów. 
Uczeń  ZSE Nr 2  z klasy 4m (technik 
mechatronik)  PATRYK DĘBSKI  otrzymał 
Stypendium Prezesa Rady Ministrów za uzyskane 
osiągnięcia edukacyjne z roku szkolnego 
2014/2015. 
 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymują 
uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia 
uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie 
wysokich wyników w nauce,  wykazujących 
szczególne uzdolnienia w różnych dziedzinach 
wiedzy. Otrzymuje je uczeń, który: otrzymał 
promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym 
najwyższą w danej szkole średnią ocen lub 
uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w 
co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w 
niej najwyższe wyniki, a w pozostałych 
dziedzinach co najmniej dobre. 
 
 

Projekt „Komputer i 
smartfon kontra gry 

planszowe” 

W dniu 25 listopada w Zespole Szkół 
Elektrycznych odbyło się spotkanie pt. Komputer i 
smartfon kontra gry planszowe – wymiana 
doświadczeń między pokoleniami. 
Koordynatorem przedsięwzięcia była Agnieszka 
Kosek i prowadziła zajęcia wspólnie z uczniami z 
klasy 3c technikum. 
W projekcie brali udział uczniowie: Dawid Nazim, 
Dawid Stożek, Jakub Kaczmarczyk, Kamil Matias, 
Krystian Wójcik, Grzegorz Ptasznik, Arkadiusz 
Szczerba i Damian Gudowski. 
 
 

Konkurs ORE „Szkoła 
globalna – szkołą 

rozwoju” 

W ogólnopolskim konkursie ORE „Szkoła 
globalna – szkołą rozwoju” nasza szkoła znalazła 
się na szóstym miejscu w Polsce. Koordynatorzy i 
autorzy projektu „My w globalnym świecie” 
(podsumowującego nasze osiągnięcia w latach 
2013-15): Pani Jadwiga Jurczyk-Motyl, Dorota 
Krawczyk, Barbara Młyńczak bardzo dziękują 
nauczycielom i uczniom za pomoc i wszystkie 
działania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, 
za wolontariat, realizację projektów w ramach 
„Szkoły z Klasą” i inne. 
 
 
 
 



Wykład przedmiotowy 

1 grudnia 2015 r. w ZSE Nr 2 odbył się wykład  
GLOBALNE ZMIANY KLIMATU A  KLIMAT 
MIASTA  przeprowadzony przez Panią dr hab. 
Anitę Bokwę – pracownika Instytutu Geografii i 
Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 
W wykładzie uczestniczyli uczniowie klas 
realizujących zagadnienia z zakresu geografii 
rozszerzonej. 
 
 

Bruksela – wyjazd 
studyjny do 
Parlamentu 

Europejskiego 

W nagrodę za zajęcie przez naszą szkołę 6 
miejsca w Konkursie ORE „Szkoła Globalna – 
Szkołą rozwoju” szkolny koordynator edukacji 
globalnej Pani Jadwiga Jurczyk-Motyl została 
zaproszona do udziału w dniach 1-3.12.2015 w 
wizycie studyjnej w Parlamencie Europejskim w 
Brukseli. 
 
 

Turniej Mikołajkowy 

5 grudnia 2015 roku w hali Szkoły Podchorążych 
Pożarnictwa na os. Zgody został rozegrany  
TURNIEJ MIKOŁAJKOWY. 
Turniej wygrali  – oczywiście – nasi piłkarze w 
składzie Damian Wójcik 3c, Mariusz Kruczek 2a, 
Karol Machaj 2a, Kacper Borowiec 2a, Robert 
Łakomy 1b, Michał Słomnicki 1b, Kamil Szczygieł 
1c. Najlepszym bramkarzem turnieju został Rafał 
Stojek z 1c. Opiekunem drużyny jest pan Adam 
Bednarski. 
 
 

Konkurs Polskiej 
Akademii 

Umiejętności 

W Ogólnopolskim Konkursie „200 rocznica 
utworzenia Towarzystwa Naukowego 
Krakowskiego”  finalistą został   Michał Michalski 
– uczeń klasy 3  w zawodzie technik informatyk.  
Pod opieką pani Jadwigi Jurczyk Motyl wykonał 

pracę multimedialną  pt. „Komisja Balneologiczna 
Towarzystwa Naukowego Krakowskiego a 
początki uzdrowisk w Polsce”. 
 

ORE- Konferencja 

W dniu 11.12.1015 podczas Konferencji „Szkoła 
globalna – szkołą rozwoju” Pani Dyrektor Dorota 
Krawczyk i Jadwiga Jurczyk-Motyl (szkolny 
koordynator edukacji globalnej) odebrały dyplom 
– wyróżnienie w konkursie ORE o tytuł „Szkoły 
globalnej”. 
 
 

Maraton Pisania 
Listów 

Od kilku lat nasza szkoła bierze  udział w tej akcji, 
której patronuje międzynarodowa organizacja 
Amnesty International. 
Również w tym roku szkolnym w dniach 6-11. 12. 
2015 piszemy listy w obronie malezyjskiego 
„rysownika znanego z satyrycznych ataków na 
korupcję rządu i oszustwa wyborcze”. Grozi mu 
„wyrok wieloletniego więzienia za potępienie na 
Twiterze uwięzienia malezyjskiego lidera opozycji 
Anwara Ibrahima”. 
O tym, że akcja przynosi skutek informuje AI na 
swojej stronie. 
W ubiegłym roku pisaliśmy w sprawie 
społeczności w Bhopalu. O efektach można 
przeczytać w artykule Indie: coraz bliżej 
sprawiedliwości dla ocalałych z katastrofy w 
Bhopalu. 
Listy pisały klasy: 2ac, 3cm, 1c, 1b, 4am 
Koordynatorem akcji była pani Jadwiga Jurczyk-
Motyl. 
 

Koło Elektryczne 

Dnia 5.01.2016 r. rozpoczyna działalność „KOŁO 
ELEKTRYCZNE”. Zajęcia odbywać się będą w 
każdy wtorek w godzinach 15:15 – 16:45 w sali 
08. Zajęcia w dniach 5.01, 12.01, 2.02 
przeznaczone będą głównie na przygotowanie 
uczestników do egzaminu kwalifikacyjnego SEP 
(do 1 kV). Przewidywany termin egzaminu: luty 
2016 r. 
 



Szlachetna Paczka 

XV edycja szlachetnej paczki – i kolejne 
wyzwanie podjęte przez Samorząd Uczniowski 
Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie. 
Przygotowania, organizacja, podział zadań i 
obowiązków, poszukiwania sponsorów – i 
wspaniała mobilizacja całej społeczności szkolnej: 
każdej klasy wraz z wychowawcą, nauczycieli, 
dyrekcji i pracowników szkoły, po to, by pomóc 
jednej z rodzin w Nowej Hucie. 
„Naprawdę warto w tym uczestniczyć, poczucie, 
ze możesz zrobić coś dla drugiego człowieka… 
niby niewiele jako jednostka, ale jak to się 
cudownie mnoży, gdy łączymy siły i działamy 
razem. To również okazja do wzajemnej integracji 
nas samych…„, mówią Arek i Grzesiek, 
przedstawiciele Samorządu. 
 
 
 

Zainstaluj się 

W dniu 1 grudnia uczniowie klasy 3ab i 3cm 
uczestniczyli w spotkaniu edukacyjnym w ramach 
projektu ZAINSTALUJ SIĘ .  
Program Edukacyjny ZainSTALuj się realizowany 
jest dla firmy ArcelorMittal Poland S.A. Spotkanie 
miało na celu promocję edukacji technicznej 
poprzez przybliżenie uczestnikom specyfiki 
wybranych dyscyplin inżynierskich oraz 
przedstawienie perspektyw zawodowych ich 
absolwentów. Na początek uczniowie mieli 
szansę na bliższe poznanie jednego z 
najważniejszych pracodawców w regionie. 
Obejrzeli film „Narodziny stali”3D. Potem odbył 
się krótki wykład o świadomym wyborze pracy 
zawodowej i młodzież dostała wskazówki jak 
rozwijać swoje mocne strony. Po filmie o 
produkcji stali i wykładzie z zakresu doradztwa 
zawodowego był czas na quiz wiedzy.  
Dwaj uczniowie Arkadiusz Szczerba i Grzegorz 
Ptasznik wykazali się dobrą pamięcią, 
koncentracją i zrozumieniem tematu i zdobyli 
nagrody – pamiątkowe gadżety. Na koniec 
wszyscy obejrzeli film fabularny z bieżącego 
repertuaru kina – Marsjanin. 
 
 
 

Wigilia 

W dniu 22 grudnia 2015 spotkaliśmy się jak co 
roku na wspólnej szkolnej Wigilii. Spotkanie 
przygotowały klasy pierwsze wraz z 
wychowawcami Panią Bożeną Górniak, Anną 
Cichy i Panem Arturem Głowackim.  
 

Olimpiada 
Solidarności 

25 listopada 2015 odbył się etap szkolny 
„Olimpiady Solidarności. Dwie dekady historii”. 
Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 15 
marca 2016 zakwalifikowali się : Dawid Nazim z 
3c, Jakub Tekieli 3b. 
Opiekun Pani Danuta Limanowska-Cupiał 
 
 

WOŚP 

XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy – niedziela, 10 stycznia 2016. 
Wśród 120 tysięcy wolontariuszy są uczniowie 
naszej szkoły, Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2 
w Krakowie. Wyszli na ulice Krakowa z puszkami, 
by zbierać datki na zakup urządzeń medycznych 
dla oddziałów pediatrycznych oraz dla 
zapewnienia godnej opieki medycznej dla 
seniorów. „Sukces orkiestry to sukces tych 
wszystkich, którzy chcą pomagać, czyli i nas, 
którzy zbieramy – każdą złotówkę”, „Jesteśmy 
dumni, że możemy w taki sposób pomagać, i tak 
wielopokoleniowo: bo zbieramy datki na pomoc 
medyczną dla dzieci i dla ludzi starszych”, 
„Uczymy się tego, że warto mierzyć wysoko – bo 
takie hasło przyświeca 24.Finałowi WOŚP”, 
mówią uczniowie Elektryka. 
 

Projekt SFYOUTH 

Samorząd Uczniowski przy ZSE Nr 2 realizował 
projekt SFYOUTH  – SZKOŁY DLA 
PRZYSZŁYCH POKOLEŃ, którego partnerami 
były: PAH, Oxam, CARDET i Institute of 
Education University of London. Współpraca 
obejmowała okres od 1 grudnia 2015 – 31 marca  
2017. 
Koordynatorzy szkolni: Alina Matras, Zofia 
Włodarczyk 
 



 

Śladami żołnierzy 
wyklętych 

8 stycznia 2016 odbył się etap szkolny 
Małopolskiego Konkursu „Śladami żołnierzy 
wyklętych. Pułkownik Witold Pilecki w panteonie 
polskiej historii.”  
Do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 7 
marca 2016 zakwalifikował się uczeń klasy 3b 
Bogusław Klucznik. 
Opiekun Pani Danuta Limanowska-Cupiał  
 
 

Transplantacja – 
jestem na Tak 

W ramach realizacji „Małopolskiego Programu 
Edukacji Zdrowotnej” w dniu 11.02.2016 o godz. 
8.456 odbył się wykład pt. „Transplantacja – 
jestem na Tak” prowadzony przez p. Irenę 
Milaniak- koordynatora oddziału Pobierania i 
przeszczepiania Narządów w krakowskim szpitalu 
Specjalistycznym im. jana Pawła II. Uczestnicy : 
klasy 4am, 4b, 4c 
Koordynator: Pani Bożena Górniak 
 

Małopolski Program 
Edukacji Zdrowotnej 

W ramach realizacji Małopolskiego Programu 
edukacji Zdrowotnej w dniu 25.02.2016 odbył się 
cykl zajęć w formie wykładów/warsztatów. zajęcia 
prowadzili pracownicy Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie – Dział 
Zdrowia publicznego i promocji Zdrowia. 
Tematyka: 
Wykład „Negatywny wpływ nikotyny i alkoholu na 
zdrowie” 
Badanie smokolizerem i test alkomatem 
Pogadanka na temat HIV i AIDS 
W zajęciach uczestniczyły klasy 1c, 1am, 1b, 3ab 
Koordynator: Pani Bożena Górniak 
 
 
 
 
 
 
 

MOST 

 
W dniu 17 lutego 2016 odbyło się 
Międzysemestralne Otwarte Spotkanie TIKowe 
(MOST) jako podsumowanie pracy uczniów i 
nauczycieli w programie Szkoła z Klasą 2.0. 
Zostały zaprezentowane podsumowania realizacji 
projektów „Co z tym klimatem” i „Komputer, 
smartfon kontra gry planszowe. Wymiana 
międzypokoleniowa”, oraz UFoNy ( Uczniowskie 
Fora Naukowe) - Ochotnicza Straż Pożarna – 
Kamil Kania(3b), Bogusław Klucznik(3b) i 
Krzysztof Bielawski(3c), Muzyka moje hobby – 
Krzysztof Szeląg(1c), Autorski program iluzji – 
Michał Ciombor(1a). 
Opiekunami projektów byli: Dorota Krawczyk, 
Agnieszka Kosek, Jadwiga Jurczyk-Motyl,  
Katarzyna Dymek-Nowak, Anna Cichy. 
Koordynator przedsięwzięcia Szkoła z Klasą 2.0: 
Barbara Młyńczak. 

Język niemiecki – 
konkurs szkolny 

Wyniki konkursu z języka niemieckiego : 
 
,, Mistrz ortografii języka niemieckiego ” odbył się 
11 lutego 2016. 
1 miejsce : Krzysztof Szeląg – klasa 1c 
2 miejsce : Mariusz Kruczek – klasa 2a 
3 miejsce Krystian Piotrowski – klasa 1b 
Organizacja Pani Bożena Górniak 
 
 

Piłka halowa – 
mistrzostwa szkoły 

W lutym odbyły się Mistrzostwa szkoły w Piłce 
Halowej. Zwyciężył zespół reprezentujący klasę 
4A: Damian Wardęga, Wojtek Górski, Mateusz 
Wiatr, Artur Zembala, Bartek Słowik i Kamil 
Kaczmarczyk, sprawił wielką niespodziankę 
pokonując 2:1 w półfinale obrońców tytułu – 
zespół 4B, a następnie wygrywając 3:2 finał z 
zespołem klasy 2M!!! Trzecie miejsce dla klasy 
4B po zwycięstwie z 4C – 2:1. „Królem strzelców” 
został Wojciech Górski z 4A, zdobywca 6 bramek. 
Wszystkim finalistom gratulujemy wysokich 
umiejętności i niecodziennej waleczności.  
 
  



 

Wizyta poznawcza 

W dniach 4 i 8 marca gościliśmy w szkole – w 
ramach wizyty poznawczej –  grupę uczniów  
wraz z opiekunami z francuskiej  szkoły LYCEE 
DES METIERS MRE SULLY. Młodzież kształci 
się w zawodach tożsamych z naszymi, tak więc  
młodych Francuzów interesowały przede 
wszystkim  nasze pracownie zawodowe. Na 
koniec wspólnego spotkania zostały rozegrane 
mecze : I grupa gości rozegrała mecz 
koszykówki, 2 grupa z kolei mecz piłki nożnej 
(gospodarze wygrali). Trudności językowe 
rozwiązywano w sposób ” komórka-translator”.  
Było to niezwykle pouczające spotkanie naszego 
samorządu z  unijnymi kolegami. Organizacyjnie  
całe  spotkanie  przygotowały i przeprowadziły 
opiekunki samorządu Alina Matras i Zofia 
Włodarczyk wraz z bardzo zaangażowaną 
„samorządową” młodzieżą. 
 

Seminarium „Filtry 
pasywne w układach 

przemysłowych. 
Charakterystyka i 

dobór parametrów” 

Mechatronicy pod opieką pana Skirło w dniu 15 
marca 2016 roku wzięli udział w seminarium pt.: 
„Filtry pasywne w układach przemysłowych. 
Charakterystyka i dobór parametrów”. 
Seminarium organizuje SEP Oddz. Nowa Huta 
oraz Małopolska Izba Inżynierów Budownictwa. 
 

Ambasadorowie 
prowadzą wykład 

16.03.2016 w ramach projektu „szkoła dla 
przyszłych pokoleń” realizowanego z PAH, 
przedstawiciele Samorządu Szkolnego i 
ambasadorowie projektu – Karol i Krzysztof – 
przygotowali i przeprowadzili dla klas pierwszych, 
drugich i trzecich naszej szkoły wykład z 
prezentacją multimedialną dotyczący zmian 
klimatycznych. Podkreślili potrzebę globalnej 
edukacji związanej z mądrym korzystaniem z 
zasobów naturalnych w trosce nie tylko o nas tu i 
teraz, ale przyszłe pokolenia na całym świecie.  

 
 

Konkurs „Oblicza 
Nowej Huty” 

10 marca 2016 roku w Zespole Szkół 
Elektrycznych nr 2 w Krakowie odbyła się V 
edycja Międzyszkolnego Konkursu „Oblicza 
Nowej Huty”. V edycja nosiła nazwę „Latarnie 
naszych modlitw. Śladem nowohuckich kapliczek 
i architektury sakralnej.” 
Skład jury: Pan Paweł Jagło (historyk Muzeum 
Historycznego Miasta Krakowa, kierownik 
Oddziału Dzieje Nowej Huty), Pan Antoni 
Łapajerski (autor strony www. nhmz.pl – 
zajmujący się katalogowaniem i badaniem historii 
nowohuckich kapliczek), Pani Beata Poszwa 
(radna dzielnicy XVIII) i Pan Jerzy Kołakowski – 
Dyrektor ZSEl Nr 2. 
Najlepiej zaprezentowały się następujące drużyny 
(spośród 11 zespołów): 
1. miejsce : Nikodem Gajewski, Natalia Pietrzyk, 
Krzysztof Wawrzeń ( Zespół Szkół 
Ekonomicznych nr 2 ; opiekun – Joanna Ohar-
Maksymiuk) 
2. miejsce: Mateusz Więcek, Mateusz Raźny, 
Piotr Mroziński( Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 ; 
opiekun – Danuta Limanowska-Cupiał) 
3. miejsce po dogrywce zajął zespół: Oleksy 
Babenko, Konrad Stachurski, Natalia Kołodziej 
Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 ; opiekun – 
Joanna Ohar-Maksymiuk). 
 
Fundatorem nagród była Rada Dzielnicy XVIII i 
Dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2. 
Specjalne nagrody ufundował Pan Antoni 
Łapajerski. – za najlepszą znajomość tematyki 
związanej z nowohuckimi kapliczkami – otrzymali 
je członkowie zwycięskiej drużyny z Zespołu 
Szkół Ekonomicznych Nr 2. 
 
 
 
 
 
 
 



Małopolski Program 
Edukacji Zdrowotnej 

W ramach realizacji Małopolskiego Programu 
Edukacji Zdrowotnej w dniu 17.03.2016 odbyły się 
zajęcia „Zasady zdrowego żywienia”. 
Przeprowadziła je pani dr inż. Renata 
Bieżanowska-Kopeć z Katedry Żywienia 
Człowieka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 
W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 1-szych i 
2-gich. Organizator: Pani Bożena Górniak. 
 
 

Tworzymy kroplę 
wody 

17.03.2016 uczniowie naszej szkoły uczestniczą 
w happeningu zorganizowanym przez PAH koło 
kopca Krakusa.. Wiele szkół krakowskich zostało 
zaproszonych do stworzenia wielkiej kropli wody z 
okazji Światowego Dnia Wody, po to, by nam 
wszystkim przypominać i uświadamiać że 
„wszystko zaczyna się od jednej kropli.. I trzeba 
pomagać, tak by wszyscy czystą wodę mieli.” 
 

Małopolski Festiwal 
Zawodów 

W dniach 17-19 marca 2016 r. w Centrum 
Targowym EXPO, ul. Galicyjska/Centralna odbył 
się  MAŁOPOLSKI FESTIWAL ZAWODÓW.   
Nasza Szkoła  prezentowała się  na czterech 
stanowiskach;  Mechatronika, Elektronika, 
Informatyka, Elektryka. Nauczyciele przedmiotów 
zawodowych wraz ze swoimi podopiecznymi, 
zostali na czas targów Ambasadorami Zawodów 
Branży Energetycznej i Elektromaszynowej.  
High -Technology – tu – teraz – w przyszłości. 
 

Kangur 

W dniu dzisiejszym – czwartek 17 marca odbywa 
się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny 
Kangur. Jest to konkurs międzynarodowy – w tym 
samym dniu uczniowie różnych krajów rozwiązują 
te same zadania testowe. 
Konkurs rozgrywany jest w sześciu kategoriach 
wiekowych.  

Uczniowie naszej szkoły biorący udział w tym 
konkursie: 
 
1.Stanecki Sebastian 2m 2.Skiba Jan 2m 
3.Nowak Dominik 2m 4.Miodek Dominik 2m 
5.Miodek Marcin 2m 6.Grabowski Daniel 3m 
7.Marzec Norbert 3m 8.Moryc Tomasz 3m 
9.Włodarski Kamil 3m 10.Kozik Kamil 2c 
11.Ciombor Michał 1a 12.Orlicki Sebastian 4b 
Opiekunowie konkursu to Barbara Młyńczak, 
Katarzyna Dymek-Nowak i Agnieszka Kosek 
 

Dzień Wiosny 2016 

21.03.2016 – „Dzień Wiosny na sportowo” 
Wyniki: 
Turniej przeciągania liny: 
1 miejsce 4a ( Jakub Buras, Jakub Ślęzak, Michał 
Chadzak, Kamil Figiel, Damian Wardęga), 
2 miejsce-1a/m,3 miejsce-2b/m.  
 
Konkurs skoku w dal z miejsca:  
1. Adrian Rudzki 1a/m, 
2-4. Adam Nawrocki 4m, Andrzej Filipek 
4b,Dawid Szopa 2b  
 
Podciąganie na drążku:  
1. Grzegorz Pluwak 4b,  
2.Krzysztof Trętko 3b,  
3. Sebastian Wiater 3c  
Turniej Darta: 
1.Mateusz Mzyk 4b,  
2.Szopa Dawid 2b,  
3.Mateusz Matejczuk 2b  
 
Konkurs rzutów „wolnych”: 
1. Adam Nawrocki 4m,  
2. Krystian Nowak 4b,  
3. Paweł Rojek 4a  
 
Tenis stołowy: 
1. Adrian Kamiński 1b, 
2. Michał Janusz 4b, 
3. Bartłomiej Peter 4c 
 
 
 
 



Język niemiecki – 
konkurs 

Wyniki konkursu z języka niemieckiego 
„Niemieckie idiomy i przysłowia w wersji 
multimedialnej”: 
 
1. Tomasz Moryc 3m 
2. Kamil Włodarski 3m 
3.Grzegorz Ptasznik 3 
4. Arkadiusz Szczerba 3c 
Organizacja Pani Bożena Górniak 
 
 

Matematyka dla 
technika 

Trwa wewnątrzszkolny konkurs matematyczny 
MATEMATYKA DLA TECHNIKA . 
Przed nam ostatni – trzeci etap Konkursu. 
Przez cały rok szkolny uczniowie mogli 
rozwiązywać trudne zadania matematyczne. 
Każde rozwiązanie było nagrodzone odpowiednią 
liczbą punktów. Uczeń, który zdobędzie najwięcej 
punktów otrzyma na koniec roku atrakcyjną 
nagrodę. 
Opiekunowie konkursu to Barbara Młyńczak i 
Agnieszka Kosek 
 

Szkolny Mistrz 
Ortografii 

W dniu 20.04.2016 odbyła się kolejna edycja 
konkursu „Szkolny Mistrz Polskiej Ortografii”. 
Najlepszymi okazali się: 
1 miejsce: Tomasz Kowalski (4c) 
2 miejsce: Daniel Grabowski (3m) 
3 miejsce: Aleksandra Frankowska (4c) 
 
 

Dzień Ziemi 

Tegoroczne obchody  Światowych Dni Ziemi 
odbywają się pod hasłami związanymi z poprawą 
jakości środowiska i  stanu powietrza. 
W naszej  szkole realizowano w tym dniu dwa 
przedsięwzięcia: 
przy wsparciu kierownika gospodarczego pani 
Szybiak – na pasie zieleni wokół dziedzińca 
zasadziła własną zieloną roślinę, ozdobny krzew, 

– grupa naszych uczniów wraz z opiekunami 
wzięła udział w mini rajdzie rowerowym wokół Łąk 
Nowohuckich. Imprezę w której uczestniczyli 
uczniowie nowohuckich szkół, zorganizowało 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Huty – 
w ramach promocji  czynnego wypoczynku 
 

Konferencja Dobra 
Szkoła 

21 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół 
Elektrycznych Nr 2, os. Szkolne 26 odbyła się V 
konferencja z cyklu „Dobra Szkoła” dla 
Dyrektorów szkół, psychologów, pedagogów i 
nauczycieli. 
Temat wykładu : „Od dialogu sokratejskiego do 
rozmowy terapeutycznej- rola coachingu we 
wspomaganiu rozwoju”. Prowadzącymi wykład i 
warsztaty byli mgr Magdalena Sękowska i mgr 
Stanisław Bobula. 
 

Rynek pracy – 
spotkanie 

22.04.2016 uczniowie klas maturalnych wzięli 
udział w spotkaniu informacyjnym na temat rynku 
pracy, zawodów oraz procesu rekrutacji – 
kompetencji kandydatów, planowania życia 
zawodowego. 
Prowadzącym zajęcia był Inspektor z Państwowej 
inspekcji Pracy Pan Bogdan Solawa.  
Koordynacja: Pani Alina Matras 
 
 

VII Małopolskie 
Mistrzostwa w 
Łamigłówkach 

Logicznych 

 
W dniu 26.04.2016 w naszej szkole odbyły się już 
po raz VII Małopolskie Mistrzostwa w 
Łamigłówkach Logicznych. Gościliśmy 152 
gimnazjalistów wraz z 24 opiekunami z całej 
Małopolski. Uczniowie zmagali się z ciekawymi 
zadaniami, mieli też okazję uczestniczyć w dwóch 
specjalnie przygotowanych wykładach. 
Koordynacja: K. Dymek-Nowak, A. Kosek, B. 
Młyńczak. 
 



 

Konkurs „Na 
fundamencie krzyża” 

W dniu 27.04.2016  odbył się w Muzeum 
Historycznym m. Krakowa Oddział Dzieje Nowej 
Huty na os. Słonecznym po raz kolejny odbył się 
konkurs „Na fundamencie krzyża”. Startowały w 
nim dwa zespoły z naszej szkoły, jeden w 
składzie: Piotr Mroziński i Mateusz Raźny zajął II 
miejsce. 
Opieka: D. Krupa i J. Jurczyk-Motyl 
 

Zakończenie zajęć – 
maturzyści 

Uroczyste wręczenie świadectw  ukończenia 
szkoły średniej odbyło się 29 kwietnia 2016 r. 
(piątek) o godz. 12.30  w sali teatralnej. 
Osobowością roku została wybrana Pano Maria 
Kowalewska, a absolwentem roku Patryk Dębski, 
który zgodnie z tradycją wbił pamiątkowego 
gwoździa w drzewce sztandaru. 
 
 

 Konkurs „Utracone 
dziedzictwo – losy 

polskich ziemian w XX 
wieku” 

Jan Walczak i Kamil Waśniowski, uczniowie klasy 
1c, zakwalifikowali się do etapu ogólnopolskiego 
Konkursu „Utracone dziedzictwo – losy polskich 
ziemian w XX wieku” i zostali finalistami tego 
konkursu. Opiekun: J. Jurczyk-Motyl 
 

Warsztaty kulinarne 
PAH 

5.05.2016 uczniowie z klas 3c, 1c i samorządu 
uczniowskiego uczestniczyli w warsztatach 
kulinarnych prowadzonych przez Polską Akcję 
Humanitarną. Dlaczego było to niecodzienne 
wydarzenie? Warsztaty prowadziły osoby z Korei, 
Indii i Polski. W trakcie gotowania rozmawialiśmy 
o dostępności i marnowaniu żywności na świecie. 
Opiekun: Pani Alina Matras 
 
 

Wycieczka MOCAK 

 
17.05.2016 kl.1a/m wyszła na wycieczkę 
dydaktyczną do MOCAKu aby wziąć udział w 
lekcji muzealnej „Sztuka interpretacji”. Były to 
zajęcia w ramach przedmiotu „Wiedza o kulturze”. 
Opiekun Pani Maria Kowalewska. 
 

Szkoła z Klasą 2.0 – 
Festiwal 

 
Po raz kolejny będziemy mieli przyjemność 
uczestniczyć w Ogólnopolskim Festiwalu Szkoły z 
Klasą 2.0. 
3 przedstawiciele zespołu uczniów z klasy 3c, 
który realizował projekt „Komputer i smartfon 
kontra gry planszowe” z opiekunami w dniach 5-6 
czerwca pojedzie do Warszawy aby 
reprezentować Kraków i Małopolskę. 
Opiekun zespołu i projektu Pani Agnieszka Kosek 
Koordynator; Pani Barbara Młyńczak 
 

MONTE CASSINO 

W dniach 17 – 19 maja 2016 r. delegacja ze 
szkoły  brała udział w uroczystościach  72 
rocznicy Bitwy o Monte Cassino. 
Poczet sztandarowy w składzie: 
Mateusz Drożdż, 
Mateusz Czernis i Dorota Krawczyk wraz z 42 
delegacjami z całej Polski reprezentowali Klub 
Przyjaciół Szkół i Organizacji Monte Cassino. 
Główne uroczystości odbywały się na cmentarzu 
wojskowym przed klasztorem na Monte Cassino z 
udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
natomiast wieńce składano także w innych 
miejscach upamiętniających  żołnierzy 2 Korpusu 
Polskiego,  którzy 72 lata temu na zawsze 
pozostali na ziemi włoskiej.   Uroczystości przed 
pomnikami  w Acquafondata, San Vittore del 
Lazio oraz Piedimonte San Germano pozostawiły 
niezapomniane wrażenia, tym bardziej, że 
uczestniczyło w nich jeszcze około 30 weteranów 
– uczestników tamtych wydarzeń. Pułkownik 
Marian Tomaszewski jako ostatni z żyjących z 6 
Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich 
niezwykle wzruszająco wspominał kolegów w 
apelu poległych. 
 



MKWPT 

22 marca 2016 r. odbyła się siódma edycja 
Małopolskiego Konkursu Własnych Prac 
Technicznych. 
Wydarzenie to zaszczycili swoją obecnością Pan 
Grzegorz Baran Małopolski Wicekurator Oświaty, 
Pan Bogdan Niżnik Prezes Oddziału 
Nowohuckiego SEP, Pan Władysław Waga 
Wiceprezes Krakowskiego Oddziału SEP, Pan 
Andrzej Litewka Dyrektor ds. Rozwoju 
Architektury Aplikacji Grupa Interia.pl, Pan 
Tomasz Paszyna Dyrektor ds. Kluczowych 
Klientów Industrial Polska, Pan Franciszek Osuch 
– przedstawiciel Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacyjnego MPK Kraków oraz pracownicy 
naukowi AGH: dr inż. Daniel Prusak, dr inż. Adam 
Martowicz, dr inż. Grzegorz Karpiel, dr inż. 
Szymon Molski i Politechniki Krakowskiej dr inż. 
Andrzej Drwal. 
Laureatami VII Małopolskiego Konkursu 
Własnych Prac Technicznych zostali: 
 
– w kategorii automatyka/robotyka: 
1 miejsce – Filip Oleksy, Mateusz Garwol 
uczniowie Zespołu Szkół Elektro- Mechanicznych 
w Nowym Sączu, za wykonanie pracy: 
„Samobieżny pojazd lądowy” 
2 miejsce – Arkadiusz Klimek, Kacper Książak 
uczniowie Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych 
w Nowym Sączu,- za wykonanie ”Maszyny CNC” 
3 miejsce – Paweł Rojek uczeń Zespołu Szkół 
Elektrycznych Nr 2 w Krakowie za wykonanie 
„Pojazdu wi-fi” 
 
– w kategorii elektrotechnika/elektronika: 
1 miejsce – Jakub Grodny uczeń Zespołu Szkół 
Elektro- Mechanicznych w Nowym Sączu, za 
wykonanie „Działa elektromagnetyczne Gaussa-
Coilgun” 
2 miejsce – Sebastian Topór, Krzysztof Czekaj, 
Karol Grzybek, Dominik Nawalany uczniowie 
Zespołu Szkół im. Ks. Józefa Tischnera w 
Dobczycach,- za wykonanie ”Zdalnie sterowanej 
kosiarki” 
3 miejsce – Samuel Grabczak uczeń Zespołu 
Szkół Elektro- Mechanicznych 
w Nowym Sączu za wykonanie „Miniaturowej 
drukarki” 
 
 
– w kategorii informatyka: 
 

1 miejsce – Michał Bar uczeń Zespołu Szkół 
Elektryczno-Mechanicznego w Nowym Sączu za 
wykonanie gry przeznaczonej na platformy 
mobilne „Block Z” 
2 miejsce – Maciej Ładoś, Michał Bar uczniowie 
Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznego w 
Nowym Sączu za wykonanie pracy: „MCMS – 
system zarządzania treścią” 
3 miejsce – Kacper Ślusarz, Jakub Millan, 
Dominik Szałwiński uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 
im. Ks. Stanisława Staszica w Wadowicach za 
wykonanie pracy: „System alarmowy BTS zapora” 
Nagrody w konkursie ufundowali: Oddział 
Krakowski SEP, Oddział Nowohucki SEP, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK 
Kraków, „Control Process Electric” Sp. z o.o., 
Industria Polska Sp. Z o.o., Grupa Interia Pl. 
 

Szkolny Festiwal 
Szkoły z Klasą 2.0 

W dniu 31.05.2016 odbył się w naszej szkole 
Festiwal 2.0. 
W ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 w drugim 
semestrze  zostały zrealizowane cztery projekty: 
1. „Mistrz sieci E-gadżety współczesnej 
młodzieży” projekt zrealizowany pod opieką pani 
Katarzyny Dymek-Nowak przez Adriana Jarosza i 
Kamila Kozika oraz Urszulę Oszczypałę i Dawida 
Zawadzkiego. 
 
2. „Wywiad z przeszłością” projekt realizowany 
pod opieką pani Jadwigi Jurczyk-Motyl 
przygotowali Jan Walczak i Kamil Waśniowski 
3. „Wolontariat” prezentacja dokonań w zakresie 
wolontariatu przez uczniów Zespołu Szkół 
Elektrycznych Nr 2 w Krakowie przygotowana pod 
okiem pani Anny Cichy przez Krzysztofa Musiała i 
Stanisława Łażewskiego. 
4. „Maraton Matematyczny” projekt zrealizowany 
pod opieką matematyczek Agnieszki Kosek i 
Barbary Młyńczak zaprezentowali Jakub 
Kaczmarczyk, Damian Gudowski i Krystian 
Wójcik. W Maratonie wzięli udział głównie 
tegoroczni maturzyści, którzy już ukończyli 
szkołę, dlatego na Festiwalu projekt przedstawili 
młodsi koledzy. 
Koordynatorem szkolnym projektu jest Pani 
Barbara Młyńczak. 
 



Konkurs 

W maju uczniowie klas 2ac, 3cm, 1am wzięli 
udział w konkursie organizowanym przez Zespół 
Szkół Technicznych im. gen. Władysława 
Andersa w Białymstoku i adresowanym do szkół 
podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych zrzeszonych w 
Stowarzyszeniu Klubu Przyjaciół Szkół i 
Organizacji Monte Cassino. Zadaniem było 
przygotowanie pracy plastycznej lub 
multimedialnej na temat : Walki II Korpusu. 
 Ogłoszenie wyników nastąpi 8 września 2016 r. 
w ramach X Sejmiku Szkół Karpackich 
odbywającego się w Białymstoku. 
Opiekun: Danuta Limanowska-Cupiał 
 

Wolontariat 

Uczniowie z klasy 1C, 1AM oraz 2C uczestniczyli 
w akcji porządkowania terenów przy ośrodku 
hipoterapii. Miejsce to znane jest wśród Naszych 
uczniów dzięki całorocznemu wolontariatowi. 
Czas spędzony tam umiliło Nam ognisko z 
kiełbaskami organizowane przez pracowników 
Straży Miejskiej miasta Krakowa. 
 

Dzień Dziecka 

 
1 czerwca  z okazji Dnia Dziecka został 
zorganizowany turnieju gry w ” dwa ognie” który 
wygrali uczniowie kl. 3cm pokonując w finale 
klasę 2ac 20:17.Trzecie miejsce zdobyli 
uczniowie z 3c, wygrywając z 1b 20:18. W grze 
brały udział zespoły 8-10 osobowe; gra toczyła 
się do 20 pkt. 
 

Mistrz Sieci 2016 

8 czerwca odbył się finał VII Ogólnopolskiego 
Konkursu Informatycznego Mistrz Sieci, 
organizowanego przez Techniczne Zakłady 
Naukowe. Zespół z naszej szkoły- Adrian Jarosz i 
Kamil Kozik IIc  (informatycy) zajął III  miejsce. 
Opiekunem zespołu jest pani Katarzyna Dymek 
Nowak 

Konkurs na stronę 
internetową 

Uczniowie naszej szkoły pod opieką Pani 
Katarzyny Dymek-Nowak brali udział w VII edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu na Stronę Internetową 
„E-gadżety współczesnej młodzieży„. 
Konkurs polegał na samodzielnym stworzeniu 
strony internetowej na w/w temat. Do konkursu 
zgłosiły swoje prace dwa zespoły: Adrian Jarosz, 
Kamil Kozik i Urszula Oszczypała, Dawid 
Zawadzki. Pierwszy zespół został 
zakwalifikowany do finału, który w dniu 8 czerwca 
2016 roku odbędzie się w Dąbrowie Górniczej. 
Cieszymy się bardzo, że naszym wychowankom 
udało się dostać do finału. 
Należy dodać, że praca naszego zespołu znalazła 
się wśród sześciu najlepszych prac. 
 

Balice 

W dniu 3.06.2016  uczniowie klas pierwszych pod 
opieką Artura Głowackiego, Danuty Krupy, Anny 
Cichy Barbary Młyńczak odwiedzili lotnisko 8. 
Bazy Lotnictwa Transportowego Kraków – Balice. 
Mogli tam poznać specyfikę pracy żołnierzy, 
wysłuchać wykładu o historii polskiego lotnictwa, 
opowieści o patronie jednostki płk. pil. Stanisławie 
Skarżyńskim. A przede wszystkim mogli usiąść za 
sterami! 
Bo który z chłopaków nie marzył kiedyś, by być 
pilotem! 
Organizacja i koordynacja: Barbara Młyńczak 
 

Wizyta 
przygotowawcza 

W dniach 1-3 czerwca gościliśmy u nas  
nauczycieli z niemieckiej  szkoły zawodowej 
Hohentwiel-Gewerbeschule mieszczącej się  w 
Singen. Szkoła  w której uczniowie kształceni są 
w branży elektrotechnicznej w zawodach  bardzo 
zbliżonych do naszych, zlokalizowana   jest  
atrakcyjnym miejscu,  na południu Badenii 
Wirtembergii, nad Jeziorem Bodeńskim, w pobliżu 
granicy niemiecko-szwajcarskiej. 
Wizyta przygotowawcza  w czasie której ustalono 
szczegółowe warunki wzajemnej  współpracy, 
była bardzo owocna.  Przygotowano plan  
kolejnych   spotkań nauczycieli oraz  wzajemnej 
wymiany uczniów 



Certyfikat Zdrowia 

 
W związku z realizacją Programu Szwajcarsko-
Polskiej Współpracy SWISS CONTRIBUTION , w 
naszej szkole przez cały rok szkolny 
podejmowano bardzo różnorodne działania 
promujące zdrowy styl życia – wykłady, warsztaty, 
konkursy, projekty, ćwiczenia i inne. Za 
całokształt działalności przyznano nam certyfikat 
SZKOŁY PRZYJAZNEJ ŻYWIENIU I 
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ. Szkolnym 
koordynatorem projektu jest pani Bożena Górniak 
na ręce której podziękowania za oryginalne 
pomysły oraz propagowanie wśród uczniów idei 
zdrowego stylu życia 
 

Ogólnopolski Festiwal 
Otwartej Edukacji 

W dniach 5-6.06.2016 uczniowie Damian 
Gudowski, Jakub Kaczmarczyk i Krystian Wójcik 
z nauczycielkami Agnieszką Kosek i Barbarą 
Młyńczak prezentowali wyróżniony projekt ” 
Komputer i smartfon kontra gry planszowe” na 
Ogólnopolskim Festiwalu Otwartej Edukacji. 
Festiwal odbył się w Narodowym Instytucie 
Audiowizualnym w Warszawie. 
 

Festiwal Robotyczny 

MATEUSZ RAŹNY  uczeń klasy  1b – technik 
elektryk – uczestniczył zawodach drużynowych 
uBot 2016 odbywających się  w ramach Festiwalu 
Robotycznego organizowanego przez V LO 
Kraków. Z prawdziwą radością możemy 
poinformować o sukcesach: 
I miejsce w kategorii Lego Sumo  
III  miejsce w kategorii Lego Line Follower. 

 

SEP 

Koło SEP przy Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 
w Ogólnopolskim Konkursie na Najaktywniejsze 
Koło SEP w roku 2015 zajęło 5 miejsce w kraju w 
grupie kół przy szkołach i uczelniach. 
Przewodniczący Koła SEP Mieczysław Skirło. 
 

Finał Konkursu 
Ogólnopolskiego 

10 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu Utracone dziedzictwo – 
losy ziemian w XX wieku. 
Uroczystość odbyła się we dworze Państwa 
Elżbiety i Antoniego Potockich w Krakowie, przy 
ulicy Sokołowskiego 19 Krakowie. 
Uczniowie naszej szkoły w składzie Jan Walczak i 
Kamil Waśniowski pod opieką Pani Jadwigi 
Jurczyk-Motyl przygotowali w ramach projektu 
pracę multimedialną, która decyzją Komisji 
Wojewódzkiej została zakwalifikowana do etapu 
ogólnopolskiego. 
 Eliminacje konkursowe zostały przeprowadzone 
równocześnie w 8 komisjach, zespoły miały do 
dyspozycji 10 minut i ustnie prezentowały swoje 
prace. 
Uczniowie naszej szkoły  zostali finalistami tej 
edycji konkursu w kategorii prace multimedialne. 
Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: 
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Łukasz 
Kamiński Prezes Zarządu Głównego Polskiego 
Towarzystwa Ziemiańskiego, Marcin K. Schirmer 
Prezes Polskiej Akademii Umiejętności, prof. 
Andrzej Białas Prezes Zarządu Fundacji Książąt 
Czartoryskich, dr hab. Marian Wołkowski-Wolski 
Patronat medialny:  

Zakończenie roku 

W dniu 24 czerwca 2016 zakończyliśmy zajęcia w 
roku szkolnym 2015/2016. 
Uczniowie odebrali nagrody, stypendia Dyrektora 
i świadectwa szkolne. 
 

 

 

 

 

 

 
 



Wizyta 
zawodoznawcza 

W dniu 2 czerwca odbyła się wizyta 
zawodoznawcza w Zakładzie EDF Polska S.A.- – 
elektrociepłowni znajdującej się w Krakowie w 
dzielnicy Łęg. Koordynatorem wyjścia była pani 
profesor Beata Łatka, opiekunem pani profesor 
Agnieszka Kosek. Uczniowie zwiedzali obiekty na 
terenie zakładu z przewodnikiem. Wysłuchaliśmy 
wykładu o budowie instalacji odsiarczania i 
odazotowania spalin. Wiemy, że 
elektrociepłownia spełnia nowe, ostrzejsze normy 
europejskie dotyczące emisji spalin , które weszły 
w życie w styczniu 2016 roku. 
Na charakterystycznych kominach 
elektrociepłowni (niższy o wysokości 226 m oraz 
wyższy 262 m) zainstalowane są anteny 
nadawcze. Wyższy z kominów jest najwyższą 
budowlą Krakowa. Najnowszy, trzeci komin, który 
ma 120 metrów i jest o połowę niższy od dwóch 
pozostałych i jest on ostatnim etapem budowanej 
instalacji odsiarczania spalin. 
Z nowego komina elektrociepłowni wydobywa się 
para wodna. Jeden z dwóch kominów, które teraz 
pracują, zostanie wyburzony. Ma to się stać w 
2017 roku. 
Oprócz uczniów naszej szkoły w wycieczce wzięły 
udział uczennice mieszkające w szkolnym 
internacie. 
 
 
 


