
Rozpoczęcie roku 
szkolnego 

W dniu 3 września 2018 uroczyście 
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. 
Wychowawcy klas pierwszych: 
1ab Krzysztof Gazdowicz 
1c  Maria Kowalewska 
1d  Barbara Młyńczak 
1m  Zofia Włodarczyk   

 

Mistrzostwa Polski 
Szkół w e-sporcie – 

RADOM 

W sobotę 8 września 2018 roku szkolna 
drużyna pod opieką Pani Katarzyny Dymek-
Nowak wzięła udział w Mistrzostwach Polski 
Szkół w e-sporcie. Pojechaliśmy do Radomia. 
Nasza drużyna w składzie: Maksymilian 
Sewiło – 2c, Artur Gasiński – 2m, Adrian 
Prajsnar – 4c  
i Adrian Sowa – 4c wróciła z pucharem i 
brązowymi medalami. Zaczynamy ten rok od 
zwycięstwa i już szykujemy formę na kolejne 
mecze… 
 

Narodowe Czytanie 

 
8 IX 2018 cała Polska czyta 
„PRZEDWIOŚNIE” . Nasza szkoła – jak 
zwykle – włącza się  
w ogólnopolską akcję NARODOWEGO 
CZYTANIA. Piątek (7 IX) był dla nas czasem 
poznawania / czytania powieści  S. 
Żeromskiego. Wydarzenie to promowały 
plakaty wykonane przez uczniów klasy 2ab i 
2cm. 
Organizacja: Pani Maria Kowalewska. 

 

Święto 8. Bazy 
Lotnictwa 

W piątek 14 września 2018, na zaproszenie 
Dowódcy 8. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Krakowie Balicach, delegacja naszej 
szkoły: Pani dyrektor Dorota Krawczyk  i Pan 
Jarosław Mamica wraz z Pocztem 
Sztandarowym w składzie Daniel Olkuśnik, 
Piotr Kiszka i Rafał Rożnawski, uczestniczyła 
w uroczystościach z okazji Święta Bazy – 
Mszy Świętej w hangarze pod skrzydłami 
samolotów oraz uroczystej zbiórce na placu 
apelowym i pikniku lotniczym. 

 

Targi Energetab 2018 

W dniu 11.09.2018 uczniowie klas 2ab, 3am, 
3b oraz 4am odwiedzili targi ENERGETAB w 
Bielsku Białej. Brali udział w licznych 
konkursach zdobywając cenne nagrody. 
Informacja o targach. ENERGETAB – 
największe w Polsce targi nowoczesnych 
urządzeń, aparatury i technologii dla 
przemysłu energetycznego zakończyły się. 
To już była 31 edycja organizowanych przez 
ZIAD Bielsko-Biała SA międzynarodowych 
targów energetycznych – miejsce jednych  
z najważniejszych spotkań czołowych 
przedstawicieli branży elektrotechnicznej w 
Polsce. W tym roku na targach wystawiało się 
712 wystawców a teren targów obejmował 
ponad 35 tys. m2 powierzchni ekspozycyjnej, 
zarówno w hali wielofunkcyjnej, jak i w 
pawilonach namiotowych oraz terenach 
otwartych, na których wystawcy mieli 
możliwość ekspozycji wielkogabarytowych  
i ciężkich eksponatów. Ekspozycja targowa 
obejmowała następujące obszary 
tematyczne: przesył, dystrybucję i rozdział 
energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanie 
energii elektrycznej i cieplnej elektrotechnikę i 
elektronikę przemysłową. 
 



Małe Ojczyzny – Nowa 
Huta 

 20.09.2018.  klasa 1c – w ramach zajęć 
integracyjnych i realizacji haseł 
programowych z wiedzy o kulturze – 
poznawała okolice szkoły. Uczniowie 
odwiedzili miejsca, które ściśle wiążą się z 
historią i życiem kulturalnym dzielnicy.  
Wychowawca: Maria Kowalewska. 
 

Wycieczka 1m 

Wycieczka integracyjna klasy 1m do 
Zakopanego odbyła się 19-20 września 2018 
roku. Był to to wspaniałe spędzony czas na 
wspólnych wędrówkach w góry. Uczniowie 
mogli wziąć udział w zajęciach rekreacyjnych 
na basenie i integracyjnych prowadzonych 
przez pedagog Alinę Matras. Piękna pogoda, 
dobry hotel, świetna atmosfera spowodowały, 
że cel wyjazdu – integracja zespołu 
klasowego został zrealizowany. 
Wychowawca: Zofia Włodarczyk  
 

Seminarium 
„Bezinwazyjne 

badanie maszyn 
elektrycznych” 

Uczniowie klasy 3b w dniu 25.09.2018 wzięli 
udział w seminarium  „Bezinwazyjne metody 
badania maszyn elektrycznych” 
organizowanym przez Oddział Nowohucki 
SEP oraz Małopolską Izbę Inżynierów 
Budownictwa w Krakowie. Opiekun: 
Mieczysław Skirło 

XI Sejmik Karpacki 

W dniach 20-22 września 2018 r. delegacja 
uczniów i nauczycieli naszej szkoły wzięła 
udział w XI Sejmiku Szkół Karpackich w 
Nowej Rudzie. 
Uroczystości rozpoczęła Msza święta w 
kościele św. Mikołaja w Nowej Rudzie, po 
której nastąpił przemarsz do Rynku. Pod 
pomnikiem „Ofiarom II wojny światowej 

poległym, pomordowanym, żyjącym, 
walczącym 
i cierpiącym za wolną Polskę”  uczestnicy 
Sejmiku złożyli kwiaty  
i zapalili znicze. Następnie wzięli udział w 
koncercie „Bo wolność krzyżami się mierzy” 
przygotowanym przez nauczycieli i uczniów 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowej Rudzie. 
Po południu uczestnicy Sejmiku  
zwiedzali Muzeum Górnictwa, czyli kopalnię 
węgla kamiennego „Nowa Ruda”, a także 
salę pamięci w Szkole Podstawowej nr 6 w 
Nowej Rudzie, która jest poświęcona 
Karpatczykom  
i patronowi szkoły płk. Józefowi Sokolowi. 
Sejmik uwieńczyło seminarium nt. 
„Przekazywanie tradycji niepodległościowych 
w szkołach karpackich” oraz pokaz grupy 
rekonstrukcyjnej „Karpaty”. 
 

Konkurs historyczny ” 
Historia Bogdana 

Włosika..” 

 
W dniu 25 września 2018 roku  uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział 
w MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE 
HISTORYCZNYM „HISTORIA BOGDANA 
WŁOSIKA I KOMISJI ROBOTNICZEJ 
HUTNIKÓW NSZZ SOLIDARNOŚĆ 
– KU PAMIĘCI W SETNĄ ROCZNICĘ 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” 
Konkurs obejmował zakresem tematycznym 
przebieg i skutki strajków robotniczych w 
Nowej Hucie, życiorys Bogdana Włosika, 
ucznia Zespołu Szkół Huty im. Tadeusza 
Sendzimira, a potem młodego hutnika, 
zastrzelonego pod kościołem Arka Pana w 
1982 roku, a także historię Komisji 
Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność. 
Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 
sześciu uczniów, w tym dwóch z naszej 
szkoły : Sebastian Gąsiorowski / 2b/ i Piotr 
Kurowski / 3a/ Serdecznie gratulujemy 
zwycięzcom! Pozostałym uczestnikom 
dziękujemy za udział  
w konkursie.   



 

Konferencja 
szkoleniowa – 
Profilaktyka 
uzależnień 

W dniu 25 września 2018 nauczyciele naszej 
szkoły uczestniczyli  
w konferencji szkoleniowej „Profilaktyka 
uzależnień wśród dzieci i młodzieży poprzez 
sport i edukację”. 

 

Wybory Samorządu 
uczniowskiego 2018 

27 września 2018 był jednym z 
najważniejszych dni dla społeczności 
szkolnej w ZSEl NR 2 w Krakowi, ponieważ 
zgodnie z ordynacją wyborczą odbyły się 
wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. 
Przewodniczącym Rady został wybrany 
Adrian Duda, uczeń klasy 3m, a jego 
zastępcami: Adam Serwański z klasy 3b oraz 
Jakub Rodzaj z klasy 2d, pozostali 
członkowie Rady: Mikołaj Orłowski z klasy 1m 
oraz Piotr Kiszka z klasy 3m będą 
odpowiedzialni za działania organizacyjno-
administracyjne. 
Gratulujemy i życzymy nowej Radzie 
sukcesów w realizacji zadań:  
Opiekunowie – Alina Matras, Zofia 
Włodarczyk  
 

Kursy CKZ 

Uczniowie szkoły uczestniczą  
w kursach realizowanych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Małopolskiego na lata 2014-
2020 pod nazwą CENTRUM KOMPETENCJI 
ZAWODOWYCH  
w branży elektryczno-elektronicznej. 
Kursy realizowane w I okresie roku szkolnego 
2018/2019 

– Montaż układów elektronicznych na 
obwodach drukowanych; 30 godz.  
realizujący Pan Krzysztof Gazdowicz sala 02 
– Instalacje sterowania, automatyki 
mieszkaniowej i przemysłowej; 30 godz. 
realizujący Pan Artur Głowacki, sala 03 
– Kurs kwalifikacyjny do ! kV  
w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej 
oraz urządzeń automatycznej regulacji 
sterowania i zabezpieczeń; 45 godz. 
realizujący Pan Mieczysław Skirło sala 08, 
Pan Krzysztof Oliwa sala 08 
 Więcej informacji oraz  wykaz dokumentów 
do pobrania na stronie głównej szkoły w 
zakładce  Centrum Kompetencji 
Zawodowych. 
Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani 
Grażyna Leśniak pokój 109 
Projekt jest współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 
 
 
 
 
 

Małopolska – konkurs 

28.09.2018  Uczniowie klasy 1c (Mateusz 
Banasiak, Karol Juszczynka, Hubert 
Klimczyk)  wzięli udział w II edycji konkursu 
edukacyjnego, którego celem było 
pogłębienie wiedzy na temat Małopolski ( 
historia, dziedzictwo kulturowe, tradycje ). W 
związku 
z obchodzonym w 2018 r. jubileuszem 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
tematyka konkursu nawiązuje także do 
ważnych wydarzeń z historii Polski. Drużyna 
naszej szkoły ma szansę brać udział w 
finałowych rozgrywkach 12.10.2018. 
Trzymamy kciuki ! 
Opiekun Pani Maria Kowalewska 

Wolontariat 

26.09.2018 uczeń Zespołu Szkół 
Elektrycznych Nr 2 Paweł Górczak wziął 
udział w wydarzeniu organizowanym przez 



Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” dla 
osób niepełnosprawnych „Każdy ma swoje 
K2”. Tym K2 był Kopiec Kościuszki, a 
wyprawę prowadził Krzysztof Wielicki. Paweł 
powiedział: „Naprawdę warto pomagać, 
dodawać odwagi tym, którym brakuje sił i 
wiary, udowodnić, że człowiek to istota 
niezwykła. Było to dla mnie ogromnym 
przeżyciem.” 
Opiekunowie Samorządu: Alina Matras, Zofia 
Włodarczyk 

 

Cyfry, Kody, Szyfry – 
100 lat Niepodległej 

W czwartek 4 października 2018 roku 
uczniowie klasy 1d pod opieką nauczycielek 
Barbary Młyńczak i Agaty Łysień odwiedzili 
wystawę Cyfry, Kody, Szyfry – 100 Lat 
Niepodległej. 
Wystawa pokazuje wkład Polaków w rozwój 
matematyki, kryptografii  
i informatyki. 
Atrakcją okazał się egzemplarz oryginalnej, 
wojskowej Enigmy wypożyczony ze zbiorów 
Agencji Wywiadu oraz historia wybitnych 
polskich matematyków: Mariana 
Rejewskiego, Jerzego Różyckiego 
i Henryka Zygalskiego, którym już w latach 
30. XX wieku udało się złamać kod Enigmy. 
 Uczniowie z ciekawością wysłuchali historii 
legendarnej lwowskiej szkoły 
matematycznej skupionej wokół Stefana 
Banacha i Hugona Steinhausa. Korzystając z 
ekranów dotykowych uczniowie zaszyfrowali 
„kodem Enigmy” życzenia dla Polski  
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. 
Usytuowanie wystawy w Pałacu Czeczotka i 
sprzyjająca pogoda dały też okazję do 
spaceru po Rynku Głównym i obcowanie z 
jego atrakcjami. 
 

 

Dyktando 
Niepodległościowe 

W dniu 9.X. uczniowie naszej szkoły wzięli 
udział w VI edycji Małopolskiego Dyktanda 
Niepodległościowego organizowanego przez 
Stowarzyszenie Polonistów ,Fundację 
„Zawsze Warto” noszącego tytuł  „Po polsku 
o historii”. Uczniowie klasy3a/m ,4b i 4c 
uczestniczyli w edukacyjnych potyczkach 
językowych połączonych  
z przypomnieniem wiedzy z zakresu 
współczesnej historii Polski. Laureatem 
Dyktanda Niepodległościowego  
w etapie szkolnym został Krzysztof Szeląg z 
klasy 4c, 
II miejsce zajęli: Adam Białecki 3a/m, 
Mateusz Wilk 4c,Adrian Prajsnar 4c, Paweł 
Tokarz 4c 
wyróżnienie :Mateusz Raźny 4b,Marcin 
Buliński 4c,Kamil Miodowski 4c 
W roku jubileuszu 100.lecia odzyskania rzez 
Polskę niepodległości Dyktando odbyło się w 
6 województwach Polski południowej,  
a także w szkołach polskich za granicą. 
Organizacja: D. Szczepańska –Biłan, D. 
Limanowska ,B. Górniak. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Sto na Sto 

W dniu 10.X. 2018 r. uczniowie klasy 2a/b, 
4a/m i 4b uczestniczyli  
w projekcie edukacyjnym „Sto na Sto” z 
okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Prelegent przedstawił losy 
wybranych Żołnierzy Wyklętych, szczególnie 
rtm Witolda Pileckiego i Danuty Siedzikówny 
„Inki’ stawiając ich za wzór do naśladowania 



dla współczesnej młodzieży. Tematyka 
spotkania dotyczyła również nacechowanego 
patriotyzmem wychowania w latach II 
Rzeczypospolitej, które przyniosło Polsce 
wielu bohaterów lat konspiracji wojennej  
/wspomnienie o „Zośce”, „Rudym” i” Alku”/ 
oraz powojennego podziemia 
niepodległościowego. 
Uczniowie uczestniczący w spotkaniu 
otrzymali ulotkę stanowiącą podsumowanie 
przedstawionej podczas wykładu wiedzy oraz 
zakładkę do książki z wizerunkiem jednego  
z Żołnierzy Wyklętych. 
Spotkanie poprowadził pan Kajetan Rajski – 
absolwent prawa na Wydziale Prawa i 
Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
Krakowie, dziennikarz, publicysta, redaktor 
naczelny Kwartalnika „Wyklęci”. 
Organizacja D. Szczepańska – Biłan, D. 
Limanowska , B. Górniak 

Wycieczka 
integracyjna klas 

pierwszych – Kasinka 
Mała 

Wycieczka integracyjna klas 1ab, 1c  
i 1d do Bazy Szkoleniowo – Wypoczynkowej 
„Lubogoszcz” w Kasince Małej , która odbyła 
się 10-11 października 2018 roku, to 
wyjątkowy, dobrze spędzony czas. 
Pokonanie szlaku na szczyt Lubogosz , lekcje 
biologii i fizyki na ścieżce edukacyjnej, 
zajęcia integracyjne prowadzone przez panią 
Pedagog Alinę Matras, zajęcia matematyczne 
i prezentacja pani Agaty Łysień „Podróże z 
Matematyką”  
i emocjonujące zajęcia sportowe, wśród 
których królowały dwie dyscypliny: piłka 
nożna i tenis stołowy, to wszystko dobrze 
służyło integracji  
i klas, i rocznika.  Opiekę nad uczniami 
sprawowali wychowawcy Maria Kowalewska, 
Barbara Młyńczak 
 i Krzysztof Gazdowicz. oraz panie Agata 
Łysień i Alina Matras. 

 

Dzień Edukacji 
Narodowej 

W dniu 12 października uroczyste spotkanie z 
okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowały 
klasy 2ab, 2cm i 2d. Atrakcyjną część 
artystyczną wyreżyserowaną przez 
wychowawcę Mirosława Wronę 
zaprezentowała klasa 2cm. 
 

Wizyta uczniów 
 i nauczycieli  

z Danii 

10 października 2018 gościliśmy w naszej 
szkole uczniów i nauczycielki 
Strandmolleskolen z Assens, z Danii. 
Duńczycy zwiedzając Kraków postanowili 
zwiedzić również Zespół Szkół Elektrycznych 
Nr 2. Pokazaliśmy im nasze pracownie i sale 
lekcyjne, rozegraliśmy mecze w siatkówkę i 
piłkę nożną oraz braliśmy udział w zajęciach 
integracyjnych prowadzonych przez duńskie 
nauczycielki. Dziękujemy gościom za mile 
spędzony czas  
i smaczne czekolady, którymi obdarowali nas 
na pożegnanie. Czas na rewizytę? Ważne, że 
młodzi ludzie nawiązują przyjaźnie 
komunikując się w obcym języku, i rozwijają 
swoje językowe kompetencje. Opiekun 
projektu – Zofia Włodarczyk 

 

Dzień KEN w 
Warszawie 

Nauczyciele i pracownicy ZSEl Nr 2  Dzień 
Komisji Edukacji Narodowej obchodzili w 
Warszawie. W planach wyjazdu 
uwzględniono m.in. zwiedzanie Starego i 
Nowego Miasta, spacer po Łazienkach,  Plac 
Zwycięstwa, Muzeum Narodowe, wizytę  w 
Pałacu Kultury. Wspólny wyjazd zapewne 
będzie inspiracją do organizacji wycieczek z 
uczniami. 



Konkurs historyczny 
„Historia Bogdana 

Włosika –  
w setną rocznicę 

odzyskania 
niepodległości” 

W sobotę 13.X. po Memoriałowym Biegu im 
Bogdana Włosika przed Kościołem Arka 
Pana w Nowej Hucie odbył się finał 
międzyszkolnego konkursu ”Historia Bogdana 
Włosika  
i Komisji Hutników NSZZ”Solidarność” – ku 
pamięci w setną rocznicę odzyskania  
niepodległości.” 
Do finału zakwalifikowało się 6 uczniów z 
nowohuckich szkół technicznych. Naszą 
szkołę reprezentowali Sebastian Gąsiorowski 
z klasy 2b  
i Piotr Kurowski z klasy 3a/m. Laureaci 
wytypowani w etapie pierwszym konkursu 
/25.X./ wśród licznie zgromadzonej 
publiczności odpowiadali na wylosowane 
zestawy składające się z trzech pytań. 
I miejsce w konkursie zajął uczeń naszej 
szkoły Sebastian Gąsiorowski  
z klasy 2b 
Podziękowania dla uczestników 
i gratulacje dla zwycięzcy 
Opieka D. Limanowska-Cupiał. 
 

Origami – zakładki 

Dzień Edukacji Narodowej to doskonała 
okazja do podziękowań za starania na rzecz 
dobrego wykształcenia i wychowania 
młodych pokoleń.  W nasze szkole, jak co 
roku, uczestnicy szkolnego Koła Origami 
obdarowali nauczycieli i pracowników 
administracji przygotowanymi specjalnie na tę 
okazje upominkami wykonanymi 
własnoręcznie 
 z wykorzystaniem techniki origami. 
Wyjątkowe zakładki z pewnością przydadzą 
się do zaznaczania miejsc w ulubionych 
książkach i będą przypominać o 
wdzięczności podopiecznych. 

 

XVIII Dzień Papieski 

W niedzielę 14.10.2018 odbywał się XVIII 
Dzień Papieski. Obchodom towarzyszyły 
liczne wydarzenia duchowe oraz kulturalne 
organizowane w całym kraju. Jak co roku 
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia 
przeprowadzała zbiórkę na fundusz 
stypendialny dla zdolnej młodzieży.  
W tę akcję włączyli się również uczniowie 
naszej szkoły. 
 
 

Nauczyciel z pasją 

W dniu 15 października 2018 Pan Krzysztof 
Gazdowicz odebrał z rąk prezydenta Jacka 
Majchrowskiego certyfikat NAUCZYCIELA Z 
PASJĄ. 
Projekt NAUCZYCIEL Z PASJĄ ma na celu  
wyróżnienie najlepszych krakowskich 
nauczycieli oraz popularyzację dobrych 
praktyk.  
To wyjątkowy tytuł przyznawany 
osobowościom nauczycielskim Krakowa. Ten 
tytuł jest  wizytówką  świadczącą o wysokiej  
jakości pracy nauczyciela. 
 

Olimpiada Wiedzy 
Technicznej 2018 

19 października w Zespole Szkół 
Elektrycznych Nr 2 przeprowadzone zostały 
Zawody I stopnia XLV Olimpiady Wiedzy 
Technicznej. 
 W zawodach uczestniczyli następujący 
uczniowie: Adrian Duda, Piotr Kiszka, Michał 
Chuchmacz,  Mateusz Raźny, Krzysztof 
Szymański, Adrian Woda, Kacper Zawartka.  
 
 
 
 



Widowisko dumy i 
radości 

19 października 2018 r. do Krakowa 
przyjechało ok. 10 tys. uczniów  
z różnych szkół, aby uczcić 100. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uroczyści rozpoczęła Msza św. w intencji 
Ojczyzny sprawowana przez abp. Marka 
Jędraszewskiego. Następnie uczniowie 
przemaszerowali w barwnym korowodzie z 
Wawelu na krakowskie Błonia. Naszą szkołę 
reprezentowali uczniowie: Adam Białecki, 
Patryk Bosak, Mateusz Drożdż, Paweł 
Górczak, Daniel Olkuśnik, Rafał Rożnawski 
oraz nauczyciele: Danuta Krupa i Jarosław 
Mamica. 

Seminarium SEP 
październik 2018 

 
Dnia 23.10.2018 uczniowie klasy 3b brali 
udział w seminarium na temat „Materiał 
szkoleniowy do egzaminów na uprawnienia 
pomiarowe w zakresie urządzeń, instalacji i 
sieci elektrycznych” organizowanym przez 
Oddział Nowohucki SEP oraz Małopolską 
Izbę Inżynierów Budownictwa w Krakowie. 
Opiekun: Pan Mieczysław Skirło. 

Galicja  
i Twierdza Kraków- 

świadkowie 
niepodległości Polski 

W dniu 24. X. 2018 r. uczniowie klasy 1m, 
2ab, 2cm, 2d, 3am, 3b, 4c wysłuchali wykładu 
pt.”Odzyskać Niepodległość! ” ( o procesie 
tworzenia się Polski w Krakowie w czasie I 
wojny światowej) .  Wybuch wojny w 1914 
roku stał się dla Polski szansą odzyskania 
suwerenności. Kraków ze swoimi tradycjami 
patriotycznymi, działalnością środowisk 
niepodległościowych stał się jednym  
z centrów odradzającej  się Polski. Prelegent 
pan Waldemar Brzoskwinia przybliżył  
niektóre z wydarzeń krakowskich istotnych 
dla sprawy polskiej, rolę Krakowa jako 

ośrodka tworzenia się Wojska Polskiego i 
ośrodka produkcji zbrojeniowej. 
Organizacja Bożena Górniak, Danuta 
Limanowska 

Nagroda 
Małopolskiego 

Kuratora Oświaty 

Z wielką radością  podajemy, że w dniu 25 
października 2018  nasz nauczyciel 
matematyki i przedmiotów informatycznych – 
Pani KATARZYNA DYMEK NOWAK 
odebrała z rąk Pani Kurator Barbary Nowak 
nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty za 
wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-
wychowawczej. 

SYMPOZJUM CNC 
SINUMERIK 

W dniu 30 października 2018r uczniowie 
naszej szkoły uczestniczyli w sympozjum 
„CNC SINUMERIK elementem digitalizacji produkcji”. 
Podczas spotkania uczniowie zapoznali się z 
nowościami w zakresie 
sterowania SINUMERIK, możliwościami 
integracji robotów z obrabiarkami 
CNC, uczestniczyli  
w obróbce detalu w programie SinuTrain. 
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: 
Dawid Leśniak-2a , Adam Białecki-3m, 
Aleksander Hessel-3m, Mateusz Kowalik-3m, 
Piotr Kiszka-3m,  Krzysztof Szymański-3m 
Opiekun: Grzegorz Calik 

Krakowski Hejnał 
Wolności 

W dniu 5.XI. 2018 r.  uczniowie klasy 1ab,1d 
wzięli udział w spotkaniu „Krakowski Hejnał 
Wolności”. Tytuł spotkania nawiązuje do 
tytułu trzech wystaw (Kopiec Pamięci, Wieża 
Pamięci, Wolność przyszła  
z Podgórza) wpisujących się w celebrowanie 
100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę. Spotkanie było próbą ukazania 
doniosłości omawianych wydarzeń i ich 
wpływu na kształtowanie Polski i Polaków, 
którzy musieli odnaleźć się w nowej 



rzeczywistości. Wykład wygłosiła pani Olga 
Jasionek z Muzeum Historycznego Miasta 
Krakowa. 
Organizacja: Bożena Górniak, Danuta 
Limanowska 

SEMINARIUM „100 na 
100” 

„Jeżeli chcecie nauczyć się pływać trzeba, 
żebyście  weszli do wody.  Jeżeli zamierzacie 
nauczyć się rozwiązywać zadań to trzeba, 
żebyście je rozwiązywali.” George Polya 
to myśl przewodnia wydarzenia naukowego 
„ SEMINARIUM 100 na 100”, które było 
udziałem uczniów klas maturalnych. Na 100-
lecie odzyskania niepodległości przez Polskę 
uczniowie podjęli wyzwanie rozwiązania 100 
zadań maturalnych z matematyki.   
Do matury trzeba uczniom rozwiązać 
zdecydowanie więcej zadań, ale w dniu 6 
listopada 2018 roku mogli sprawdzić swoją 
kondycję i przekonać się ile jeszcze pracy 
przed nimi. 
Seminarium zorganizowały nauczycielki 
matematyki: Barbara Młyńczak, Katarzyna 
Dymek-Nowak i Agata Łysień. 

 

Warsztaty – 
korzystanie  
z Internetu 

Dnia 6 listopada 2018 uczniowie klas 
pierwszych Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 
w Krakowie wzięli udział w warsztatach, które 
prowadził Pan Arkadiusz Kustosz, na temat 
możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z 
korzystaniem z Internetu i nowoczesnych 
narzędzi cyfrowych  w ramach realizacji 
projektu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna 
Szkoła Cyfrowa” 

KONKURS 
PLASTYCZNY – 

„BOHATEROWIE 
NIEPODLEGŁEJ” 

Uczniowie klasy 1c, 1m,  2cm, 3am, 3b, 4b 
wzięli udział w szkolnym etapie 
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego” 
Bohaterowie Niepodległej” zorganizowanego  
z okazji 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Nasi uczniowie 
wykonali plakaty składające się z tekstu oraz 
malarskiego, rysunkowego „uzupełnienia”, a 
także plakaty w formie grafiki komputerowej. 
Celem konkursu jest kształtowanie postawy 
obywatelskiej i patriotycznej, poszerzenie 
wiedzy historycznej,  
a także rozwijanie kreatywności oraz 
artystycznej wrażliwości uczniów. 
Konkurs został objęty honorowym patronatem 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 
Wyniki Konkursu:  
kategoria plakat: 
I miejsce Lipiński Marcin  kl 1c 
II miejsce Oziębłowski Kacper kl.1m 
III miejsce Bartosiewicz Emil kl.1m 
kategoria  grafika komputerowa 
I miejsce Białecki Adam kl. 3a 
II miejsce Bober Damian kl IVb 
III miejsce Maj Kamil Kl. IVb 

Organizatorzy: Bożena Górniak, Danuta 
Limanowska 

 

Ojciec Naszej 
Niepodległej – Józef 

Piłsudski w rysunkach 
Zdzisława 

Czermańskiego. 

 
W dniu 9.XI. 2018 r. uczniowie naszej szkoły 
obejrzeli wystawę IPN „Ojciec Naszej 
Niepodległej -Józef Piłsudski  
w rysunkach Zdzisława Czermańskiego.” 
Wystawa składała się z 15 plansz, ich 
motywem przewodnim są rysunki 
przedstawiające postać Józefa Piłsudskiego. 
Grafiki pochodzą z teki zatytułowanej ”Józef 



Piłsudski w 13 planszach” i przedstawiają 
Marszałka w najważniejszych momentach 
życia. Grafiki zostały uzupełnione o 
informacje z życia Marszałka, zdjęcia i cytaty 
o nim. 
Organizacja: Bożena Górniak , Danuta 
Limanowska 

Wycieczka klasy 1m – 
wystawa 

9.XI.2018 uczniowie klasy 1m  
w ramach obchodów rocznicy odzyskania 
niepodległości udali się na wystawę „W 100-
lecie Odzyskania Niepodległości na Plantach 
Krakowskich”. Ten przyjemny spacer 
jesiennymi Plantami w słońcu to jednocześnie 
wspaniała lekcja historii 
i sztuki związana z naszym miastem, 
Krakowem. 
Wychowawca – Zofia Włodarczyk  

50 lecie Koła SEP przy 
Zespole Szkół 

Elektrycznych nr 2 w 
Krakowie 

W dniu 9 listopada odbyło się uroczyste 
spotkanie z okazji pięćdziesięciolecia 
współpracy Nowohuckiego Koła SEP z 
Zespołem Szkół Elektrycznych nr 2 w 
Krakowie. Na spotkaniu przedstawiono rys 
historyczny Koła oraz jego udział  
w kształceniu zawodowym młodzieży na 
przestrzeni lat. Omawiana również była 
obecna reforma kształcenia zawodowego pod 
katem udziału SEP  
i Pracodawców – oczekiwania  
i możliwości. Referat do spraw Młodzieży i 
Studentów reprezentowała odpowiedzialna 
za ten dział pani Anna Cichy. 
Na uroczystości wręczone zostały medale im. 
Stanisława Szeligi przez Prezesa Oddziału 
SEP w Nowej Hucie pana Bogdana Niżnika 
dla pana Idziego Kazimierza, pana Gacka 
Władysława oraz obecnego 
przewodniczącego Koła SEP pana 
Mieczysława Skirło. 

Cmentarz wojenny nr 
390  

z okresu I wojny 
światowej 

W piątek 9 listopada 2018 roku,  uczniowie 
klasy 1d pod opieką wychowawczyni Barbary 
Młyńczak  
i pani Jadwigi Jurczyk-Motyl, która podzieliła 
się z młodzieżą swoją bogatą wiedzą na 
temat okoliczności powstania tego miejsca, 
odwiedzili austriacki cmentarz wojenny nr 390 
  
z okresu I wojny światowej  wybudowany na 
terenie XI Twierdzy Kraków. Kwatera 
znajduje się we wschodniej części cmentarza 
parafialnego w Mogile. 
W I wojnie światowej Polacy walczyli  
w szeregach armii rosyjskiej, niemieckiej i 
austrowęgierskiej wcieleni do wojska jako 
obywatele tych państw. Ponad pół miliona z 
nich poległo, zmarło lub zaginęło bez wieści. 
Uczniowie zapalili znicz oraz w chwili 
skupienia uczcili pamięć wszystkich poległych 
żołnierzy. 

Dla Niepodległej- Koło 
Origamii 

 
Szkolne Koło Origami (uczniowie klasy 1d) z 
okazji 100 rocznicy odzyskania 
Niepodległości przygotowało na 11 listopada 
2018 dekorację w formie flagi Polski, którą 
ułożono z żurawi. Żuraw (Tsuru) w tradycji 
japońskiej jest symbolem szczęścia i 
ługowieczności, ale również według 
niektórych źródeł honoru i lojalności.  
 

11 Listopada 2018 

9.11.2018 (piątek) o godz.10.45 spotkaliśmy 
się na małej sali gimnastycznej na lekcji, 
która jest już tradycją w naszej szkole – 
LEKCJI ŚPIEWANIA (pieśni patriotyczne).  
W tym roku było to spotkanie szczególne, bo 
nasza szkoła wzięla udział w biciu 
REKORDU DLA NIEPODLEGŁEJ ( to 



ogólnopolska akcja, w której udział biorą 
szkoły, przedszkola, placówki oświatowe). 
Podobnie jak inni uczestnicy tej akcji, ok. 
godziny 11.11. zaśpiewaliśmy wspólnie hymn 
narodowy ( 4 zwrotki !!!). 
Organizatorzy: 
- Jadwiga Jurczyk -Motyl ( komentarz 
historyczny, dobór pieśni, scenariusz 
spotkania) 
- Krzysztof Gazdowicz (nagłośnienie  
i obsługa techniczna) 
- Eugeniusz Krawczyk (dokumentacja 
fotograficzna) 
- Danuta Limanowska-Cupiał  (konsultacja 
merytoryczna, sprawy techniczne -
nagłośnienie, rzutnik ) ; +2ab ( sprzątanie sali 
po uroczystości) 
- Maria Kowalewska (prowadzenie)+ 1c( 
przygotowanie sali/krzesła) 
- Dorota Szczepańska -Biłan +3am 
(dekoracja). 
 
              

Sakrament 
małżeństwa w prawie 

kanonicznym 

Dnia 14 listopada 2018 r. uczniowie klas 
czwartych uczestniczyli w spotkaniu z o. dr. 
Przemysławem Michowiczem – prawnikiem 
kanonistą, pracownikiem Wydziału Prawa 
Kanonicznego UPJPII w Krakowie.  
o. Przemysław przybliżył uczniom wartość 
sakramentu małżeństwa i jego 
nierozerwalności, a także zapoznał  
z wymogami prawnymi koniecznymi do 
ważnego zaistnienia tegoż sakramentu. 

Konkurs 
matematyczny 

Apoloniusz 

W czwartek 15 listopada 2018r. uczniowie 
naszej szkoły wzięli udział  
w IV Edycja Konkursu Ogólnopolskiego z 
Matematyki APOLONIUSZ. Jednoetapowy 
konkurs był dla uczniów możliwością 
sprawdzenia swoich umiejętności i co ważne 

prowokował aktywność twórczą. Z nadzieją 
czekamy na wyniki konkursu. Konkurs w 
nasze szkole zorganizowały: Barbara 
Młyńczak, Agata Łysień i Katarzyna Dymek-
Nowak 

 

IV edycja konkursu 
ogólnopolskiego 

mitologii 

15.11.2018 uczniowie naszej szkoły ( z klasy 
1c, 1m ,3m) brali udział  
w konkursie ogólnopolskim skierowanym do 
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Musieli 
wykazać się dobrą znajomością mitologii 
greckiej i rzymskiej. Ogłoszenie wyników – 
25.01.2019. Wszystkim – niezależnie od 
wyniku – gratulujemy. 

Matematyczna setka 

Uczniowie klas pierwszych technikum naszej 
szkoły zmierzyli się  
z problemami matematycznymi oraz mieli 
możliwość wykazania się wiedzą z historii 
Polski oraz historii polskiej matematyki, 
startując w konkursie MATEMATYCZNA SETKA 

Z HISTORIĄ W TLE. Każdy uczestnik konkursu 
mógł zdobyć 100 punktów , 60 punktów za 
twórcze myślenie i umiejętności 
matematyczne, 40 punktów za wiedzę 
historyczną. Konkurs odbył się w piątek 16 
listopada 2018 r. 
Laureaci: 
Doniec Mateusz 1d (96/100), Pastuch 
Mateusz 1d (87/100), Wilczyński Gabriel 1m 
(74/100) 
Konkurs zorganizowały: Barbara Młyńczak, 
Agata Łysień, Katarzyna Dymek-Nowak i 
Jadwiga Jurczyk-Motyl 
 



Konkurs – Postaw na 
Słońce 

 
Uczniowie klasy 3b :  Adrian Woda , Artur 
Góźdż,  Daniel Jurczyk,  Mateusz 
Nowak zakwalifikowali się do 
ogólnopolskiego konkursu  „Postaw na 
Słońce” edycja V 2018/2109. 
 Ideą konkursu jest rozpowszechnienie 
wiedzy o  mikroinstalacjach OZE 
(Odnawialne Źródła Energii), czyli 
urządzeniach, pozwalających wytwarzać 
energię elektryczną we własnym zakresie na 
swój własny użytek. Szczególny nacisk 
położony jest  na fotowoltaikę, czyli 
technologie przetwarzania energii słonecznej 
na elektryczną. 
Patronat nad konkursem sprawuje Szkolne 
Koło SEP – przewodniczący koła pan 
Mieczysław Skirło oraz odpowiedzialna za 
 Referat ds. Młodzieży i Studentów pani Anna 
Cichy.  

Światowy Dzień 
Życzliwości 

W roku 2018 Światowy Dzień Życzliwości i 
Pozdrowień przypadł na środę 21 listopada. Z 
tej okazji uczniowie klasy 1d z 
wychowawczynią przygotowali dla wszystkich 
nauczycieli i pracowników administracji 
szkoły „ŻYCZLIWKI” . Uczniowie przekonali 
się, że obdarowując wszystkich bilecikami z 
życzliwościami sami otrzymali wiele 
serdeczności. Bądźmy zawsze dla siebie 
życzliwi … 

Myśl globalnie 

W dniu 22 listopada 2018 w ramach Tygodnia 
Edukacji Globalnej odbyła się kolejna edycja 
gry edukacyjnej „Myśl globalnie”. Zadaniem 
uczniów było odnalezienie informacji 
 i udzielenie odpowiedzi na rozwieszone na 
terenie szkoły pytania. Nagrody otrzymali: 

Klimczyk H., Niemiec T., Radchenko R. 
Chibirev O. – z klasy 1c, Pastuch M., 
Twardowski K. – z klasy 1d, Grzesiek O. z 
klasy 1m. 
Organizacja i przygotowanie materiałów – 
Jadwiga Jurczyk-Motyl 
i Barbara Młyńczak. 

Olimpiada 
Solidarności 

26.XI.2018 roku uczniowie naszej szkoły (z kl 
1b.2b, 3a) brali udział w szkolnym etapie 
konkursu ”Olimpiada Solidarności”. Do etapu 
wojewódzkiego zakwalifikowali się Daniel 
Kopeć (3a) i Jan Kluza (3a) . Wszystkim 
uczestnikom dziękujemy za udział, a 
zwycięzcom gratulujemy Organizacja D. 
Limanowska 

Jak sobie radzić ze 
stresem 

„Jak sobie radzić ze stresem” – na to pytanie 
starali się odpowiedzieć psychologowie z 
Małopolskiego Ośrodka Profilaktyki 
Uzależnień. W warsztatach dotyczących 
stresu uczestniczyli 27 listopada 2018 roku 
uczniowie klasy 1c i 2ab. Organizatorem 
spotkania była pani Alina Matras. 

Tanzania 

W dniu 27 listopada 2018 uczniowie klas: 1m, 
1ab i 3c uczestniczyli  
w spotkaniu z wolontariuszką p. Agatą 
Łysień, która opowiedziała o swoim pobycie 
w  Tanzanii. Spotkanie odbyło się w ramach 
Tygodnia Edukacji Globalnej.  
Organizacja: J. Jurczyk-Motyl 

Krwiodawstwo  
i historia PCK w 
Polsce – wykład 

W dniu 27 listopada 2018 uczniowie klas 
trzecich uczestniczyli w prelekcji 
„Krwiodawstwo i historia PCK  
w Polsce” przeprowadzona przez 
przedstawicieli Hutniczego Klubu 
Honorowych Dawców Krwi PCK w Krakowie. 



Prelegentami byli prezes HKHDK Pan Leszek 
Chabinka oraz działacz tegoż Klubu Pan 
Antoni Cygan. 

Erasmus + 

W dniach 26-29 listopada 2018 w Samsun 
(Turcja) odbyło się szkoleniowe spotkanie 
nauczycieli w związku z realizacją projektu 
KA 229 „Prepare for future career” 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach programu Erasmus 
plus. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele 
pięciu partnerskich szkół z Rumunii, Włoch, 
Litwy, Turcji i Polski. Z naszej szkoły w 
szkoleniu brały udział:  Dorota Krawczyk, 
Zofia Włodarczyk (koordynator projektu), 
Beata Łatka. 

I Krakowski 
Międzyszkolny 

Konkurs Wiedzy 
Normalizacyjnej 

Konkurs pod patronatem Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego został zorganizowany 
przez Dyrekcję Zespołu Szkół 
Mechanicznych nr 1 im Szczepana Humberta 
w Krakowie. 
Celem konkursu jest zwiększenie 
świadomości znaczenia normalizacji w  życiu 
codziennym, pracy zawodowej oraz 
osiągnięciu sukcesu ekonomicznego. 
Istotnym aspektem jest również 
rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej 
wśród uczniów (zgodnie z zaleceniami Unii 
Europejskiej). 
Etap szkolny konkursu, do którego zgłosiło 
się 6 uczniów, odbył się 29.11.2018r. 
Do finału, który odbył się 10.12.2018r. w ZSM 
nr1  zakwalifikowało się trzech uczniów: 
Adam Białecki   IIIM, Mateusz Drożdż    IVM 
oraz Kacper Zawartka   IIIM. 
Opiekun mgr Artur Głowacki 
 
 
 
 
 

Zaraź nas swoją pasją 

Uczeń klasy 4a – Michał Ciombor otrzymał 
wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 
„Zaraź nas swoją pasją”, który został 
zorganizowany w ramach projektu „PO 
TWOJEJ STRONIE” współfinansowanego ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 
Do konkursu zgłoszono 72 filmy z całej 
Polski. Przedstawiały różnorodne 
zainteresowania, hobby i pasje młodych ludzi. 
Jury podczas oceniania brało pod uwagę 
przede wszystkim pomysł i oryginalność 
prezentacji. Zostały przyznane trzy główne 
nagrody oraz 7 wyróżnień.  
Opiekun: Bożena Górniak 

W stronę dojrzałości 

W okresie od 26 listopada do 7 grudnia 2018 
uczniowie klas 4b oraz 4am biorą udział w 
warsztatach ,,W stronę dojrzałości ‘’ . Zajęcia 
obejmują tematykę z obszaru zdrowia 
prokreacyjnego i stanowią one realizację 
zadania zleconego przez Ministra Zdrowia. 
Organizacja Bożena Górniak i Danuta 
Limanowska-Cupiał 

Mikołaj 

6 grudnia 2018 roku z inicjatywy Samorządu 
Uczniowskiego Mikołaj z ze swoim orszakiem 
odwiedził naszą szkołę i częstował uczniów, 
nauczycieli i pracowników szkoły cukierkami. 

Mikołajkowy Turniej 
E-Sportu 

W sobotę 1 grudnia 2018r odbył się szkolny 
Mikołajkowy Turniej E-Sportu. Turniej był 
rywalizacją pomiędzy reprezentacjami klas, 
areną zmagań była gra komputerowa League 
of Legends. Po bardzo emocjonującym finale 
między zespołami klas 1D i 2D mistrzem 
została drużyna 2D w składzie Rafał 
Jurkiewicz, Jakub Hrynkiewicz, Daniel Broś, 
Filip Kajta i Adrian Sprynca. Turniej, który 
zaangażował niemal 50 uczniów 
 i służył także integracji oraz stwarzał 
możliwość wymiany doświadczeń, 
zorganizowali uczniowie klasy 1D.  



Opiekę nad młodzieżą sprawowały 
nauczycielki: Katarzyna Dymek-Nowak, 
Agata Łysień, Jadwiga Jurczyk-Motyl i 
Barbara Młyńczak. 

Akcja krwiodawstwa 

W dniu 3 grudnia 2018 r. odbyła się pierwsza 
w tym roku szkolnym akcja oddawania krwi. 
Do oddawania krwi zgłosiło się 29 
kandydatów z czego 20 krwiodawców zostało 
zakwalifikowanych pozytywnie dzięki czemu 
uzyskano 9 litrów tj. 20 pełnych jednostek 
krwi. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
krwiodawcom i zapraszamy do udziału w 
kolejnej akcji dnia 18 lutego 2019 roku 
Artur Głowacki 
Szkolny koordynator krwiodawstwa. 
 

Wydarzenie 
profilaktyczne 

W dniu 7 grudnia 2018r  uczniowie klas 
pierwszych, drugich, trzecich 
i nauczyciele wzięli udział  
w  wydarzeniu o charakterze 
profilaktycznym pt.” Przepis na Sukces” 
Znany raper Jakub Nowak  oraz  podróżnik -
autor książek podróżniczych  Bartłomiej 
Krakowiak  rozmawiali z uczniami 
 o problematycznych zachowaniach i 
uzależnieniach. Uczniowie dowiedzieli się w 
jaki sposób można zapobiec uwikłaniu się w 
problemy oraz jakie istnieją atrakcyjne  
alternatywy wobec zachowań destrukcyjnych. 
W trakcie spotkania popularyzowano muzykę 
hip – hopową niosącą  pozytywne wartości  
społeczne. Spotkanie zostało zorganizowane 
przez pedagoga Alinę Matras i Samorząd 
Uczniowski 

 

Erasmus + 

11.12.2018 uczniowie klas pierwszych 
Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie 
uczestniczyli w spotkaniu z Zespołem 
Projektowym Erasmus+ oraz Panią Dyrektor 

Dorotą Krawczyk. Na spotkaniu 
przedstawiony został projekt, który szkoła 
realizuje od 1.09.2018 oraz jego szczegółowe 
cele, a także regulamin rekrutacji uczniów do 
międzynarodowych działań w ramach tego 
programu. Szkolny koordynator projektu: 
Zofia Włodarczyk  

Konkurs „Moje hobby, 
moja pasja , mój 

zawód” 

 
Dnia 11.12.2018 rozstrzygnięty został szkolny 
konkurs „Moje hobby, moja pasja , mój 
zawód”. Na konkurs zgłoszone zostały 3 
prace: 
1. „Schładzarka napojów” – autor Olaf 
Pułtorak 2. „Stolik interaktywny” – autorzy 
Krzysztof Szymański i Piotr Kiszka 3. 
„Sterownik pompy cyrkulacyjnej” – autor 
Mateusz Raźny. Komisja konkursowa 
postanowiła wszystkim pracom przyznać 
równorzędne wyróżnienia oraz 
nagrody.Przypominamy równocześnie że 
dnia 28.03.2019 odbędzie się Małopolski 
Konkurs Prac Własnych 
i zachęcamy do wzmnożenia wysiłków, aby 
na konkursie również zaistnieć. 
Dziękujemy za chęci i wkład pracy. 
Organizatorzy konkursu. 
 

KIERMASZ 
ŚWIĄTECZNY „MIMO 

WSZYSTKO” 

12/12/2018 klasa 1 m i uczniowie klasy 2a/b 
Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie 
brali udział w akcji charytatywnej 
organizowanej przez Fundację „Mimo 
Wszystko”. W pięciu krakowskich uczelniach: 
AWF, WSE, PK, UEK, AGH uczniowie 
rozdawali świąteczne ozdoby wykonane 
przez wolontariuszy, zbierając jednocześnie 
fundusze na cele charytatywne. „Bowiem tez 
możemy sprawić, żeby ktoś się uśmiechnął” – 
to motto motywowało młodych ludzi do 
pomocy. Wychowawca: Zofia Włodarczyk 



 

Gwiazdka dla 
zwierzaka 2018 

Cała Szkoła z inicjatywy Samorządu 
Szkolnego wzięła udział w Akcji 
Charytatywnej ,, Gwiazdka dla zwierzaka”. 
Zbieraliśmy pieniądze na zakup produktów 
dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt . 19 
grudnia 2018 roku przedstawiciele 
Samorządu Szkolnego wraz z opiekunem 
Aliną Matras zawieźli je na ulicę Rybną. 

 

Życzenia świąteczne 
2018 

 

 

Wigilia 2018 

W dniu 21 grudnia 2018 roku odbyło się 
szkolne spotkanie wigilijne. Spotkanie tak jak 
w poprzednich latach przygotowali 
wychowawcy i uczniowie klas pierwszych.   

 

Bal Studniówkowy 

2 lutego 2019 roku w hotelu GALAXY o godz. 
18.00 odbędzie się Bal studniówkowy 
elektroników (4a), elektryków (4b), 
informatyków (4c)  
i mechatroników (4m).  Życzymy  znakomitej 
zabawy. 
 
 
 
 

FERIE  
Z MATEMATYKĄ – 
MATEMATYCZNY 

MARATON MATURALNY 

Uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w 
MATEMATYCZNYM   MARATONIE 
 MATURALNYM –  dodatkowych zajęciach  z 
matematyki. 
Zajęcia odbyły się w pierwszym tygodniu ferii 
zimowych codziennie w godz. 9.00 – 12.00. 
Na pewno wysiłek włożony w rozwiązywanie 
złożonych problemów matematycznych 
przybliżył uczestników maratonu  do sukcesu 
maturalnego.  
Wydarzenie zorganizowały : Agata Łysień i 
Barbara Młyńczak. 
 

Szopki krakowskie 

Wpisanie krakowskiego szopkarstwa na listę 
UNESCO zainspirowało do zorganizowania 
dla uczniów spaceru WOKÓŁ SZOPKI W 
NOWEJ HUCIE. Podziwialiśmy szopki 
rozstawione w szklanych, podświetlanych 
gablotach 
i witrynach. Wydarzenie wpisuje się w 
realizację innowacji Ja Krakus. Wiem gdzie 
mieszkam. W wydarzeniu wzięli udział 
uczniowie klasy 1 d pod opieką Jadwigi 
Jurczyk-Motyl i Barbara Młyńczak. 

 

Wycieczka do Zakładu 
Termicznego 

Przekształcania 
Odpadów 

W dniu 29.01. 2019 uczniowie klas 1d 
uczestniczyli w wycieczce edukacyjnej do 
Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów.  
Opiekę nad uczniami sprawowali: Panie 
Beata Łatka i Jadwiga Jurczyk-Motyl. 



Podziękowanie 
fundacji „Mimo 

Wszystko” 

Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” w 
imieniu podopiecznych, pracowników i 
wolontariuszy przesłała następujące 
podziękowanie: 
Pani Alina Matras Opiekun Szkolnego Koła 
Wolontariatu 
Szanowna Pani Alino, 
serdecznie dziękujemy za wieloletnia 
współpracę. Cieszymy się, że jesteście z 
nami i wspieracie nasze działania podczas 
Ogólnopolskich Dni Integracji „Zwyciężać 
Mimo Wszystko” 
 i Kiermaszu Świątecznego. Dziękujemy, że 
możemy razem zmieniać świat na lepsze.  
 

Sukcesy uczniów 

Miło nam poinformować, że nasz uczeń 
Marcin Woch z klasy 1d zajął 1 miejsce w 
MAŁOPOLSKIM  ZLOCIE  MŁODZIEŻY 
PTSM „ZIMOWE SLAJDOWISKO – 
BRZESKO 2019”. Zlot odbył się w dniach 1 – 
3 lutego 2019 roku.  Jego celem było 
poznanie walorów Brzeska i okolic, spotkanie 
z wybranymi aspektami bogactwa 
kulturowego ludzkości, propagowanie 
zdrowego stylu życia i integracja grup. W 
programie znalazł się  Festiwal slajdowisk 
tematycznych z różnych zakątków świata 
oraz prezentacje wybranych przez zespoły 
rajdowe państw lub kręgów kulturowych. 

Wycieczka do Coca-
Cola 

W ramach współpracy szkoły lokalnymi 
zakładami pracy w zakresie praktyk 
i stażów unijnych w dniu 8 lutego 2019 roku 
uczniowie klasy 4b uczestniczyli w wycieczce 
do „Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.”.  
Program wycieczki obejmował uczestnictwo 
w Seminarium na temat rozwoju i historii 
zakładu oraz wdrażania systemów BHP. 
Dodatkowo uczniowie zwiedzili zakład 

 i spotkali się z kierownictwem służb 
eksploatacyjnych.Uczestnicy wycieczki 
otrzymali formularze rekrutacyjne. 
Organizacja: Mieczysław Skirło. 

Akcja krwiodawstwa 
2019 

 
W dniu 6 lutego 2019 r. odbyła  się druga w 
tym Roku Szkolnym Akcja oddawania 
krwi. Zgłosiło się 21 kandydatów z czego 17 
krwiodawców zostało zakwalifikowanych 
pozytywnie dzięki czemu uzyskano 7,65 
litrów krwi tj. 17 pełnych jednostek krwi. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 
krwiodawcom i zapraszamy do udziału w 
kolejnej akcji dnia 10 kwietnia 2019 roku.  
Artur Głowacki 
Szkolny koordynator krwiodawstwa 

XLV Olimpiada 
Geograficzna 

W dniach 9-10 lutego 2019 r. odbyły się 
zawody II etapu Ogólnopolskiej Olimpiady 
Geograficznej. Jest to wydarzenie 
edukacyjne które odbywa się już od 45 lat w 
różnych szkołach województwa 
małopolskiego.  
W tym roku mieliśmy przyjemność gościć 
olimpijczyków oraz ich opiekunów w naszej 
szkole. Głównym organizatorem 
przedsięwzięcia jest Komitet Okręgowy 
Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej oraz 
Uniwersytet Pedagogiczny, Instytut Geografii. 
 W  programie uwzględniono spotkanie z 
Aspirantem Państwowej Straży Pożarnej w 
Nowej Hucie panem Piotrem 
Sowizdraniukiem który opowiedział o 
zagrożeniach środowiskowych ze 
szczególnym uwzględnieniem hipotermii 



Seminarium 
„Inteligentne wsparcie 
utrzymania ruchu pod 
względem diagnostyki 

i serwisowania 
układów napędowych 

(Smart Sensor)” 

Dnia 12.02.2019 klasa 2b z J. Ciepłym 
uczestniczyła w seminarium na temat 
„Inteligentne wsparcie utrzymania ruchu pod 
względem diagnostyki i serwisowania 
układów napędowych (Smart Sensor). 
Seminarium prowadzili przedstawiciele firmy 
ABB oraz Skamer. Organizatorem był 
Nowohucki Oddział Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich oraz Małopolska Izba 
Inżynierów Budownictwa. 

 

Warsztaty 1c 

14.02.2019 klasa 1c uczestniczyła w 
kolejnych warsztatach mających za zadanie 
pomóc w nauce, organizacji czasu. Zajęcia 
przeprowadziła pani pedagog – Alina Matras.

Muzeum Armii 
Krajowej 1c 2019 

W niedzielę 17 lutego 2019 roku grupa 
uczniów z klasy 1c wzięła udział w wycieczce 
do Muzeum Armii Krajowej. Tam uczniowie 
uczestniczyli w lekcji muzealnej poświęconej 
Powstaniu Wielkopolskiemu w 1919 roku
Opiekun pani Dorota Kocur 

Beksiński. Wycieczka 
klasy 1d 

We wtorek, 19 lutego 2019 r. uczniowie
1d odwiedzili  Galerię Zdzisława 
Beksińskiego w Krakowie.  
W Nowohuckim Centrum Kultury galerię 
zaaranżowała kurator Joanna Gościej
Lewińska. 
Ekspozycja obejmuje 50 obrazów olejnych, w 
większości pochodzących z lat 80. XX wieku, 
z tak zwanego okresu fantastycznego w 

„Inteligentne wsparcie 
utrzymania ruchu pod 
względem diagnostyki 

układów napędowych 
 

klasa 2b z J. Ciepłym 
uczestniczyła w seminarium na temat 
„Inteligentne wsparcie utrzymania ruchu pod 
względem diagnostyki i serwisowania 
układów napędowych (Smart Sensor). 
Seminarium prowadzili przedstawiciele firmy 
ABB oraz Skamer. Organizatorem był 

ohucki Oddział Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich oraz Małopolska Izba 

14.02.2019 klasa 1c uczestniczyła w 
kolejnych warsztatach mających za zadanie 
pomóc w nauce, organizacji czasu. Zajęcia 

Alina Matras. 

 

W niedzielę 17 lutego 2019 roku grupa 
uczniów z klasy 1c wzięła udział w wycieczce 
do Muzeum Armii Krajowej. Tam uczniowie 
uczestniczyli w lekcji muzealnej poświęconej 
Powstaniu Wielkopolskiemu w 1919 roku.  

Beksiński. Wycieczka 

We wtorek, 19 lutego 2019 r. uczniowie  klasy 

W Nowohuckim Centrum Kultury galerię 
zaaranżowała kurator Joanna Gościej-

ja obejmuje 50 obrazów olejnych, w 
większości pochodzących z lat 80. XX wieku, 
z tak zwanego okresu fantastycznego w 

twórczości malarza. Uzupełnia je kilkanaście 
obrazów z ostatnich lat życia, ukazujących 
zwrot malarza ku bardziej ascetycznym 
formom wyrazu. 
Obcowaniu ze sztuką malarstwa 
odwiedzającym towarzyszyła muzyka 
Armanda Amara – „W hołdzie Mistrzowi 
Beksińskiemu”. 
Wyjście zorganizowały Barbara Młyńczak i 
Jadwiga Jurczyk-Motyl

Konkurs „Znasz swoją 
szkołę”

W dniach 21-22 luty 2019 r w naszej szkole 
odbył się konkurs ” Znasz swoją szkołę” w 
którym uczestniczyły reprezentacje klas w 
liczbie 48 uczniów.  
Pierwszy etap – indywidualny, polegający na 
wypełnieniu  testu zakończył się wyłonieniem 
10 finalistów.   
W drugim  dniu Konkursu odbył się 
teleturniej” Jeden z dziesięciu”.
ciekawej, dowcipnej  
i pouczającej zabawy trzej uczniowie, którzy 
wykazali się wiedzą i refleksem przeszli do 
finału.  Nasi zwycięzcy to:
 3c 2. Wojciech Danzer
Gąsiorowski  2a/b Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy  Rada Samorządu Alina Matras 
Dorota Szczepańska   

Certyfikat 
bezpieczeństwa

twórczości malarza. Uzupełnia je kilkanaście 
obrazów z ostatnich lat życia, ukazujących 
zwrot malarza ku bardziej ascetycznym 

Obcowaniu ze sztuką malarstwa 
odwiedzającym towarzyszyła muzyka 
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szkołę” 
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testu zakończył się wyłonieniem 
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i pouczającej zabawy trzej uczniowie, którzy 
wykazali się wiedzą i refleksem przeszli do 

Nasi zwycięzcy to: 1.Igor Turek klasa   
c 2. Wojciech Danzer  z 3c 3. Sebastian 

a/b Wszystkim uczestnikom 
Rada Samorządu Alina Matras 

   

 

Certyfikat 
bezpieczeństwa 

 



 

Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa 

Biblioteka szkolna w grudniu 2018 roku w 
ramach programu otrzymała książki. Zostały 
one wpisane do zbiorów i opracowane. 
Zapraszamy do wypożyczania. 

Wycieczka klasy 1m- 
galeria Beksińskiego 

W dniu 14.03.2019 r uczniowie kasy 1 m z 
pedagogiem Aliną Matras  odwiedzili Galerię 
Zdzisława Beksińskiego. Młodzież 
 podziwiała obrazy, rysunki z prywatnej 
kolekcji Anny i Piotra Dmochowicz 
marszandów i przyjaciół nieżyjącego Autora. 
Niesamowite wrażenie zrobiły obrazy 
podkreślone oświetleniem oraz muzyka w tle 
potęgująca silne przeżycia. Uczniowie 
rozmawiali z Kuratorem wystawy Joanną 
Gościej – Lewińską. Była to lekcja która 
kształtowała postawę w obszarze estetyki i 
kultury. 
 
 
 
 

Dzień liczby Pi 2019 

W naszej szkole w czwartek 14 marca 2019 
obchodziliśmy Dzień Liczby Pi. z tej okazji 
zostały zorganizowane: projekcje filmów o 
liczbie Pi, prezentacja ciekawostek i 
wydarzeń z historii matematyki.  
Odbył się również szkolny konkurs 
mnemotechnicznego zapamiętania kolejności 
 cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi.  
W tej edycji konkursu najwięcej cyfr 
zapamiętał i podał Gabriel Wilczyński z klasy 
1m. Słodką 
atrakcją tego dnia były specjalnie na tę 
okazję przygotowane pi–ciastka. 
Projekt zaplanowały i zrealizowały z uczniami 
panie: Agata Łysień, Agnieszka Kosek, 
Barbara Młyńczak i Katarzyna Dymek-
Nowak. 

 

Konkurs 
Ortograficzny 2019 

14.03.2019 uczniowie naszej szkoły brali 
udział w cyklicznym konkursie 
ortograficznym. Zmagania z zasadami 
pisowni nie należały do łatwych. Najlepiej 
zaprezentowali się : 
1.miejsce : Krzysztof Szeląg ( 4c) 
2. miejsce :Sebastian Gąsiorowski (2b) 
3. miejsce : Piotr Głowa (1c), Patrycja 
Tochowicz (1d) 
wyróżnienie : Artem Herasymiuk 
 

Wolontariat- 
hipoterapia 

Klasa 1c zakończyła dyżur w Ognisku TKKF 
„Przyjaciel Konika”. Uczniowie pomagali 
niepełnosprawnym dzieciom w zajęciach 
hipoterapii i wykonywali prace pomagające w 
funkcjonowaniu Ogniska.  
 

Erasmus + Litwa 

Logo 
naszego projektu „Prepare for future career„ 
W dniach 3-9 marca 2019 r. w Kretyndze 
(Litwa) odbyło się kolejne spotkanie w 
ramach realizacji projektu „Prepare for future 
career”, który ma pomóc uczniom w wyborze 
przyszłej kariery zawodowej. 
Podczas wizyty odwiedziliśmy lokalne firmy, 
szkołę turystyki oraz uczestniczyliśmy w 
warsztatach. Zwiedziliśmy także Kretyngę, 
pobliską Kłajpedę oraz uczestniczyliśmy w 
lokalnym festiwalu „Užgavėnės“.  
W spotkaniu wzięli udział uczniowie kl. 1: 
Karol Juszczynka, Kacper Kulka, Patryk 
Łoboda, Karol Majda, Mikołaj Orłowski, 



Gabriel Wilczyński oraz nauczyciele: Anna 
Cichy i Danuta Krupa. 

Dzień Wiosny na 
sportowo 2019 

Tegoroczną Wiosnę kolejny raz 
rozpoczęliśmy na sportowo. 
Uczniowie wzięli udział w: 
– turnieju przeciągania liny w którym wygrał 
zespół reprezentujący klasę 4b w składzie: 
P.Rajski, P. Gigoń, K. Maj, A. Kamiński, K. 
Piotrowski, J. Kurluk. 
– konkursie celności strzałów w piłce nożnej, 
którego zwycięzcą został Adrian Duda z 3am 
– turnieju celności rzutów w koszykówce – 
zwyciężył Jakub Kurluk z 4b 
– zwis na drążku wygrał Patryk Stefańczyk z 
3am 
– konkursie na ilość „pompek” wygrał 
Władysław Krasowski z 2d 
– turniej szachowy ponownie wygrał Kamil 
Nguyen Hong z 3am 
– turniej tenisa stołowego zwyciężył Artur 
Gasiński z 2c 
– turniej „trójek” siatkarskich wygrała drużyna 
z 1ab w składzie: Dawid Nowak, Norbert 
Krawiec,Kamil Osuch 
 i Mateusz Gajór 
– rywalizację klas pierwszych w „zbijanym” 
wygrali uczniowie z 1ab 
– rywalizację w przeciąganiu liny wygrali 
uczniowie z 1m 
Organizatorzy: panowie Mirosław Wrona i 
Adam Bednarski. 

Targi zawodów 2019 

W dniach 21-23 marca 2019 r. w hali 
Expo przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie 
odbyła się kolejna edycja „Festiwalu 
Zawodów”. 
Nasza szkoła przygotowała dwa stoiska, 
jedno w branży elektrycznej,  
 a drugie w branży mechatronicznej. 
Na obu był prezentowany sprzęt oraz 
urządzenia w które wyposażone są szkolne 
pracownie. 
Nauczyciele wraz z uczniami przygotowali 

działające układy i instalacje elektryczne, 
elektroniczne oraz mechatroniczne tak, aby 
zwiedzający mogli się zorientować jaka jest 
specyfika poszczególnych zawodów. 
Na stanowisku branży elektrycznej pracowali 
nauczyciele: K. Gazdowicz, K. Dymek-
Nowak, K. Oliwa, A. Cichy, B. Górniak, M. 
Skirło, J. Grymek, J. Ciepły oraz grupy 
uczniów z klas III A i III B. 
Na stanowisku branży mechatronicznej 
pracowali nauczyciele: A. Głowacki, A. 
Musiał, A. Pilacińska, E. Krawczyk, M. 
Wrona, I. Rakowska (reprezentująca Internat) 
oraz uczniowie z klas I M, II M, III M i IV M. 

 

X Małopolski Konkurs 
Własnych Prac 
Technicznych 

28 marca 2019 r. w naszej szkole odbyła się 
dziesiąta edycja 
Małopolskiego Konkursu Własnych Prac 
Technicznych. W konkursie wzięło udział 11 
szkół technicznych województwa 
małopolskiego. Uczestnicy konkursu 
zaprezentowali 25 prac, w trzech kategoriach: 
automatyka/robotyka, 
elektrotechnika/elektronika, informatyka. 
W konkursie wzięli udział następujący 
uczniowie naszej szkoły: Adam 
Białecki z kl.3m, Tomasz Bąkowski  
z kl.2a, Dominik Palenik i Rafał Jurkiewicz z 
kl.2d, Dawid Janiszewski z kl.1d. 
Uczeń Dawid Janiszewski został laureatem w 
kategorii: elektronika. Jego praca: Lampa 
oświetlenia awaryjnego z diodami LED 
sterowanymi cyfrowo, z wbudowanym 
systemem wyboru kierunku ewakuacji 
sterowanym siecią wi-fi zajęła 1 miejsce. W 
wykonaniu tej pracy wspierał go Pan 
Grzegorz Calik. 
Kolejny sukces naszej szkoły, to III miejsce w 
kategorii informatyka 
za aplikację ”Wzorowo” wykonaną przez 
Adam Białeckiego. 
 
 



Seminarium SEP 
„Nowe dodatkowe 

wymagania w 
normach w wersji 

angielskiej dla 
instalacji 

elektrycznych 
dotyczące norm PN-
HD 60364-4-41:2017-

09E oraz PN-HD 
60364-6:2016-07E” 

W dniu 2.04.2019 uczniowie klasy 3b 
uczestniczyli w seminarium organizowanym 
przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
oraz Małopolską Okręgową Izbę inżynierów 
Budownictwa. Temat seminarium: „Nowe 
dodatkowe wymagania w  normach w wersji 
angielskiej dla instalacji elektrycznych 
dotyczące norm PN-HD 60364-4-41:2017-
09E oraz PN-HD 60364-6:2016-07E. 
 

Rozwój umiejętności 
relacyjnych  

w epoce 
multimedialnej 

29 marca 2019 roku w Krakowie w Zespole 
Szkół Elektrycznych Nr 2  odbyła się IX  
konferencja z cyklu”  Dobra Szkoła  ” 
zatytułowana „Rozwój umiejętności 
relacyjnych w epoce multimedialnej”. Została 
zorganizowana wspólnie z Poradnią 
Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 4. 
  Spotkanie zgromadziło ok. 100 
przedstawicieli różnych szkół i Poradni 
Psychologiczno–Pedagogicznych: 
dyrektorów, psychologów, pedagogów, 
nauczycieli.Wśród podjętych zagadnień 
znajdowała się tematyka: Seksualność 
młodzieży – czy coś się zienia?,  Relacyjność 
naszych czasów – czyli o co chodzi?, 
Ważność wzmacniania umiejętności 
relacyjnych w procesach edukacyjnych,  Jaki 
typ relacji modeluję w mojej pracy?, Internet – 
dzieciństwo i młodość. Fatalne zauroczenie? 

Niebezpieczne związki? A może nie trzeba 
tak się bać?. 
Celem konferencji było rozpoczęcie dyskusji 
na temat ważności rozwijania umiejętności 
relacyjnych już od najmłodszych lat oraz roli 
rodziców, nauczycieli jako tych, którzy mogą 
stwarzać jak najlepsze warunki do 
modelowania tych umiejętności. 

Wielkopostny Dzień 
Skupienia 2019 

W dniu 4.04.2019 r. w parafii Matki Bożej 
Częstochowskiej miał miejsce Wielkopostny 
Dzień Skupienia dla uczniów naszej szkoły. 
Poprowadził go ks. dr Lucjan Bielas, Ojciec 
duchowny Ogólnopolskiego Seminarium dla 
Starszych Kandydatów do Święceń. 
Uczniowie wraz z nauczycielami mieli 
możliwość wysłuchania konferencji opartej na 
fragmencie Ewangelii wg św. Jana o kobiecie 
przyłapanej na cudzołóstwie, adoracji 
Najświętszego Sakramentu oraz skorzystania 
z sakramentu pokuty i pojednania. 
Koordynacja: Danuta Krupa 

Akcja krwiodawstwa 
(kwiecień 2019) 

W dniu 10 kwietnia 2019 r ( środa) odbędzie 
się ostatnia w tym Roku Szkolnym Akcja 
oddawania krwi. Akcja będzie 
przeprowadzana w sali 14 w godzinach 9.00 
– 12.00. Oddawać krew mogą osoby 
pełnoletnie i zdrowe. 
Uczniowie zgłaszają chęć udziału w Akcji do 
swoich wychowawców. 
Przypominam, że jeśli odda się krew to w tym 
dniu przysługuje dzień wolny od zajęć, ale 
jeśli lekarz nie zakwalifikuje ucznia do 
oddawania krwi to uczeń ma obowiązek pójść 
na zajęcia szkolne. 
W tym roku szkolnym odbyły się w naszej 
szkole już dwie Akcje, w czasie których 
oddano w sumie 16,65 litrów krwi czyli 37 
pełnych jednostek krwi. 
Szkolny koordynator Akcji Krwiodawstwa 
Artur Głowacki 



Nagroda dla klasy 1c 

11.04.2019 roku klasa 1c miała okazję 
oglądnąć w Multikinie film „Kurier”. 
Fundatorem nagrody dla klasy – za najlepsze 
wyniki w nauce w pierwszym semestrze – 
była Rada Rodziców naszej szkoły. 

 

Życzenia Wielkanoc 
2019 

 
 

 

 

Zakończenie roku 
szkolnego dla 
uczniów klas 
maturalnych 

26 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste 
zakończenie roku dla uczniów klas 
maturalnych. Absolwenci odebrali 
świadectwa ukończenia szkoły oraz zgodnie 
z praktykowanym od lat zwyczajem wybrali 
Osobowośc Roku. Tytuł ten otrzymała ucząca 
matematyki Pani Agata Łysień. 

Elektrociepłownia Łęg 
– wycieczka 1c 

W dniu 14.05 klasa 1c wraz z nauczycielem 
p. Beatą Łatką na wycieczce programowej 
zwiedzili Elektrociepłownię Łęg. Uczniowie 
podczas zimnej i deszczowej aury prześledzili 
proces wytwarzania ciepła i produkcję energii 
elektrycznej dla naszego miasta.  
 

75 rocznica Bitwy o 
Monte Cassino 

W dniach 16 – 20 maja 2019 r. delegacja z 
naszej szkoły brała udział w uroczystościach 
75 rocznicy Bitwy  
o Monte Cassino. Poczet sztandarowy w 
składzie: Bugaj Dawid, Kulka Kacper, Majda 
Karol wraz z innymi delegacjami z całej 
Polski reprezentowali Klub Przyjaciół Szkół i 
Organizacji Monte Cassino. Główne 
uroczystości odbywały się 18 maja 2019 r. na 
cmentarzu wojskowym przed klasztorem na 
Monte Cassino  
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i 
Prezydenta Włoch Sergio Mattarelli. Była to 
niezwykła lekcja historii z udziałem kilku 
pokoleń, z poszanowaniem różnych tradycji  
i religii.  

Spotkanie Pokoleń. 
Gala z okazji 70-lecia 

Nowej Huty 

W dniu 20 maja 2019 przedstawiciele szkoły 
wzięli udział w Gali z okazji 70-lecia 
powstania Nowej Huty. Spotkanie odbyło się 
w Nowohuckim Centrum Kultury. 
 

Erasmus+ Włochy 

W dniach 12-18 maja 2019 r. w mieście 
Vasto (Włochy) odbyło się kolejne spotkanie 
w ramach realizacji projektu „Prepare for future 
career”, który ma pomóc uczniom w wyborze 
przyszłej kariery zawodowej. 
Spotkanie rozpoczęło się od integracji całej 
grupy – uczniów z Włoch, Litwy, Turcji, 



Rumunii i Polski czyli oczywiście z naszej 
szkoły, a także od zwiedzania miasta Vasto 
leżącego na wybrzeżu Adriatyku. Kolejne dni 
wypełniły lekcja  
i warsztaty dotyczące budowania firmy, 
wizyta w lokalnej firmie Tumini Meccaniche 
Costruzioni, która wytwarza różne metalowe 
komponenty, spacer w Riserva Naturale di 
Punta Aderci, zwiedzanie Rzymu. Podczas 
naszego pobytu Vasto gościło kolarzy z 
całego świata uczestniczących w Giro d’Italia, 
którzy właśnie z Vasto wyruszali na 7. etap 
wyścigu. 
W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 
pierwszych: Oskar Mazur, Maksym Miernik, 
Szymon Pietruszka, Michał Sroka, Mateusz 
Wtorek i  Artur Żegliński oraz opiekunowie: 
Magdalena Konopacka i Danuta Krupa. 
 

Finał Ogólnopolskich 
Mistrzostw w 

Programowaniu 
PIX2019 

Uczniowie z klas pierwszych naszej szkoły o 
profilu technik- informatyk zakwalifikowali się 
do  FINAŁU w Ogólnopolskich Mistrzostwach 
w Programowaniu PIX2019.  Wyniki znajdują 
się na stronie https://pix.edu.pl/eliminacje-
expert/.  
Opiekunem uczniów w konkursie jest 
nauczyciel Anna Cichy. Poniżej prezentujemy 
listę nazwisk uczniów, którzy zakwalifikowali 
się do finałów: Piotr Głowa, Jakub Kusiak, 
Damian Wilk, Jakub Kiljański, Jakub Sosin, 
Szymon Marcinek, Dominik Frey, Artem 
Herasymiuk, Norbert Parczewski, Mikołaj 
Puchała, Krzysztof Rybiński, Mykyta Lytvyn, 
Ruslan Radczenko, Tomasz Niemiec, Karol 
Juszczynka, Bartłomiej Kasprzyk, Gabriel 
Łoboda, Mariusz Doniec, Mateusz 
Ciepielowski. Trzymamy kciuki za finały, które 
odbędą się 27 i 28 maja 2019 roku. 
 

Szkoła Mistrzów 
Programowania 

Nasza szkoła w podziękowaniu za 
korzystanie z aplikacji PixBlocks otrzymał 
tytuł Szkoła Mistrzów Programowania. 
Opiekun P. Anna Cichy. 

Konferencja 
„Zagrożenia 

bezpieczeństwa w 
polskiej szkole” 

W dniu 30 maja 2019 roku przedstawiciele 
naszej szkoły brali udział w  Konferencji 
szkoleniowej „ Zagrożenia bezpieczeństwa w 
polskiej szkole” oraz uczestniczyli w 
specjalistycznym szkoleniu z zakresu 
bezpieczeństwa pracy w szkole z elementami 
antyterrorystycznymi. zorganizowanej przez 
Urząd Miasta Krakowa. 
 

Trójkąt Sierpińskiego 
– projekt z okazji 
Roku Matematyki 

W dniu 30 maja 2019 roku uczniowie naszej 
szkoły wraz z opiekunami wzięli udział w 
realizacji projektu z okazji Roku Matematyki. 
Na krakowskich Błoniach około 6 tysięcy 
uczniów z krakowskich szkół ułożyło trójkąt 
Sierpińskiego. 

Turniej Wiedzy 
Ekonomicznej – 

rozgrywki 

W piątek 31 maja 2019 sześcioro uczniów z 
naszej szkoły rywalizowało z uczniami 
krakowskich szkół technicznych w 
rozgrywkach Monopoly i Eurobusiness.  
Celem turnieju było propagowanie wiedzy 
ekonomicznej, integracja społeczności 
szkolnych oraz połączenie dobrej zabawy z 
wiedzą. Zwycięzcą całego Turnieju został 
uczeń naszej szkoły Dawid Bugaj z kl. 1d, 
któremu serdecznie gratulujemy. 



Opiekun Ewelina Matyja – nauczyciel 
Podstaw Przedsiębiorczości 

Matematyczne 
Kilimandżaro 

 
W Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 
zainicjowano akcję charytatywną 
MATEMATYCZNE KILIMANDŻARO. Projekt 
ten realizowany jest przez misjonarkę 
świecką Stowarzyszenia Misji Afrykańskich 
oraz doktora matematyki panią Jolantę Kazak 
na Katolickim Uniwersytecie Mwenge 
w Moshi w Tanzanii. Pani Jolanta kształci 
przyszłych nauczycieli matematyki oraz 
statystyków. Nasze wsparcie zwiększy 
szanse na zdobycie wykształcenia i zawodu 
młodych Tanzańczyków. Uczniowie 
1d aktywnie włączyli się w tą akcję, którą 
koordynują A. Łysień i D. Krupa. 
 

Dzień Otwarty 8. Bazy 
Lotnictwa 

Transportowego w 
Balicach 

W piątek  31 maja 2019 roku  uczniowie klas 
1ab, 1m i 1d pod opieką nauczycielek: Aliny 
Matras, Agaty Łysień, Danuty Krupy 
Barbary Młyńczak  uczestniczyli w Dniu 
Otwartym  8. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Balicach. Młodzież mogła zobaczyć 
samoloty CASA 
C-295M, M-28 B/PT Glass Cockpit, pojazdy 
zabezpieczające loty i lotnisko oraz wozy 
Wojskowej Straży Pożarnej z ich 
wyposażeniem. Do każdego typu statku 
powietrznego oraz pojazdu można było 

nauczyciel 

W Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 

MATEMATYCZNE KILIMANDŻARO. Projekt 
ten realizowany jest przez misjonarkę 
świecką Stowarzyszenia Misji Afrykańskich 

ematyki panią Jolantę Kazak 
na Katolickim Uniwersytecie Mwenge  
w Moshi w Tanzanii. Pani Jolanta kształci 
przyszłych nauczycieli matematyki oraz 
statystyków. Nasze wsparcie zwiększy 
szanse na zdobycie wykształcenia i zawodu 
młodych Tanzańczyków. Uczniowie klas 4b i 
1d aktywnie włączyli się w tą akcję, którą 
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uczniowie klas 
1ab, 1m i 1d pod opieką nauczycielek: Aliny 

anuty Krupy  i 
uczestniczyli w Dniu 

8. Bazy Lotnictwa Transportowego 
w Balicach. Młodzież mogła zobaczyć 

28 B/PT Glass Cockpit, pojazdy 
zabezpieczające loty i lotnisko oraz wozy 

wyposażeniem. Do każdego typu statku 
powietrznego oraz pojazdu można było 

wejść, zająć w nich miejsce i od żołnierzy 
pilotów lub techników pokładowych uzyskać 
informacje. Z dużym zainteresowaniem 
uczniowie oglądali etatową
broń żołnierzy i specjalist
diagnostyki technicznej samolotów.
Organizacja i koordynacja wyjścia Barbara 
Młyńczak 

Sztuka Interpret
lekcja muzealna

31.05.2019.Uczniowie klasy 1c uczestniczyli 
w zajęciach „Sztuka interpretacji” w Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Krakowie. Lekcja 
przybliżała zasady opisywania i analizy 
formalnej dzieł sztuki, w szczególności 
współczesnej. Była to także okazja do 
zwiedzenia wystaw stałych 
i czasowych (np.”Natura w sztuce”).

Opiekun: Maria Kowalewska

. 

PIX 2019

Miło nam powiadomić, że na liście 
LAUREATÓW Ogólnopolskich Mistrzostw w 
Programowaniu 2019 poziom Expert
znalazło się 16 uczniów klasy 1c
technik- informatyk.  
Konkurs jest świetną o
umiejętności  logicznego myślenia i zachęca 
do nauki programowania. Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulujemy. 
Zachęcamy do udziału w Mistrzostwach 
Pixbloks w przyszłym roku szkolnym. Poniżej 
przedstawiamy listę nazwisk uczniów.
Dominik Frey, Piotr Głowa, Artem 
Herasymiuk, Karol Juszczynka, Jakub
Kiljański, Gabriel Łoboda, Szymon Marcinek, 
Tomasz Niemiec, Norbert Parczewski, 
Mikołaj Puchała, Krzysztof Rybiński, Jakub 
Sosin, Damian, Wilk, Jakub Kusiak, Mykyta 
Lytvyn, Ruslan Radczenko.
Opiekun Anna Cichy 
 

wejść, zająć w nich miejsce i od żołnierzy 
pilotów lub techników pokładowych uzyskać 
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Miło nam powiadomić, że na liście 
LAUREATÓW Ogólnopolskich Mistrzostw w 
Programowaniu 2019 poziom Expert  
znalazło się 16 uczniów klasy 1c  profil 

 
Konkurs jest świetną okazją do rozwijania 

logicznego myślenia i zachęca 
do nauki programowania. Wszystkim 
laureatom serdecznie gratulujemy. 
Zachęcamy do udziału w Mistrzostwach 
Pixbloks w przyszłym roku szkolnym. Poniżej 
przedstawiamy listę nazwisk uczniów.  

Frey, Piotr Głowa, Artem 
Herasymiuk, Karol Juszczynka, Jakub 
Kiljański, Gabriel Łoboda, Szymon Marcinek, 
Tomasz Niemiec, Norbert Parczewski, 
Mikołaj Puchała, Krzysztof Rybiński, Jakub 
Sosin, Damian, Wilk, Jakub Kusiak, Mykyta 
Lytvyn, Ruslan Radczenko. 

 



Nowa Huta w pigułce. 
Gra miejska. 

W dniu 6 czerwca 2019 dziewięć drużyn z 
nowohuckich szkół uczestniczyło w grze 
miejskiej, której organizatorem była nasza 
szkoła. Tematem przewodnim były wybory 
4 czerwca 1989 roku. Uczestnicy rozpoczę
od głosowania. Jak się okazało tym razem 
zwycięstwo Solidarności nie byłoby tak 
pewne jak 30 lat temu. Dlaczego? Z upływem 
lat zmienił się system głosowania. W 1989 
roku należało na listach wyborczych 
wykreślać nazwiska kandydatów, 
pozostawiając tych na których chcemy 
głosować nie skreślonych. Po głosowaniu 
wyborcy wyruszyli na wędrówkę po Nowej 
Hucie biorąc udział w różnych imprezach.
Grę wygrała drużyna  reprezentująca Zespół 
Państwowych Szkół Muzycznych im. M. 
Karłowicza  
w składzie: Sonia Świątek, Zuzanna Sarota, 
Maria Gołdasz, którą opiekowała się Pani 
Anna Pikor-Boczek. Drużyna z naszej szkoły 
w składzie: Sebastian Gąsiorowski, Karol 
Węc, Kupiec Bartłomiej pod opieką Pani 
Danuty Limanowskiej-Cupiła zajęła 3 miejsce.
Dzięki wsparciu realizacji przez Radę 
Dzielnicy XVIII nagrody otrzymali wszyscy
uczestnicy gry. 

Wizyta w firmie GE 
Healthcare 

W dn.11.06.2019 r. klasa 1m miała 
możliwość zwiedzenia firmy GE Healthcare. 
General Electric rozpoznawalne jest na całym 
globie ziemskim. GE jest pionierem odkryć 
i wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych na ziemi 
i w kosmosie. 
GE Healthcare zajmuje się produkcją 
i sprzedażą najnowocześniejszych
wyrobów i technologii medycznych 
wytyczając nowe kierunki w medycynie XXI 
wieku i przyszłości. Oferuje wyroby do 
radiologii, intensywnej terapii, anestezjologii, 
medycyny ratunkowej, kardiologii, 
neonatologii, położnictwa  
i wielu innych. 
W 2013 roku GE Healthcare otworzyło 
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i wdrażania najnowocześniejszych rozwiązań 

GE Healthcare zajmuje się produkcją  
nowocześniejszych 

wyrobów i technologii medycznych 
wytyczając nowe kierunki w medycynie XXI 
wieku i przyszłości. Oferuje wyroby do 
radiologii, intensywnej terapii, anestezjologii, 
medycyny ratunkowej, kardiologii, 

W 2013 roku GE Healthcare otworzyło 

Centrum Doskonałości IT w Krakowie. 
Obserwowaliśmy pracę młodych, 
kreatywnych, wykształconych ludzi, 
pracujących w zespole.
jak ważna jest znajomość języków , jaką 
drogę należy przebyć aby w przyszłoś
się cząstką takiego zespołu.
Opiekun: Beata Łatka

Zakończenie roku 
2018/19

 
W dniu 19 czerwca zakończyliśmy rok 
szkolny 2018/19. Wyróżniający się uczniowie 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody 
książkowe, a najlepsi odebrali stypendium 
dyrektora. 

Warsztaty wakacyjne 
– MATEMATYK zrobi 

to lepiej!

nam poinformować, że i w tym roku 
Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne 
KANGUR i Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 
w Krakowie zapraszają uczniów starszych 
klas oraz absolwentów Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum na WARSZTATY 
WAKACYJNE MATEMATYK zrobi to 
lepiej! realizowane w ramach projektu 
dofinansowanego przez Fundację mBank w 
dniach 21-23 sierpnia 2019 roku. 
Szczegółowe informacje znajdują się na 
stronie: 
https://matematykzrobitolepiej.blogspot.com 
oraz na plakatach i ulotkach.
 

Zmarli

Wacław Kolasa (styczeń 2019)
Zdzisława Tendera (sierpień 2019)
 

Centrum Doskonałości IT w Krakowie. 
Obserwowaliśmy pracę młodych, 
kreatywnych, wykształconych ludzi, 
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na plakatach i ulotkach. 

Zmarli 

Wacław Kolasa (styczeń 2019) 
Zdzisława Tendera (sierpień 2019) 
  



SAMORZĄD 

 

Bieg na orientację – 
samorząd 2018 

17.X.2018r  uczniowie naszej szkoły  
w składzie :Waleria Towarowska – 
1m, Maksymilian Sewiło – 2c, Piotr Kurowski 
 – 3m, Patryk Stefańczyk -3m, Adam 
Serwański  -3 b wzięli udział w 
Samorządowych zawodach w „Biegu na 
Orientację”,  który odbył się na terenie Lasku 
Wolskiego. 
Reprezentanci Samorządów Uczniowskich 
szkół krakowskich na podstawie mapy musieli 
odnaleźć zaznaczone punkty w których 
należało wykonać zadania przygotowane 
przez organizatorów.  
Nasz Samorząd sprawdził się  
w tej rywalizacji zajmując 6 miejsce . 
Po biegu na mecie czekały pieczone 
kiełbaski, słodkości oraz gorąca 
herbata. Wróciliśmy do szkoły bogatsi o nowe 
doświadczenia. 
Opiekun Samorządu  Alina Matras 

„MAMY SWOJE 
MIEJSCE” 

13.11.2018 Pani Dyrektor wraz z 
kierownictwem przecięli symboliczną 
czerwoną wstęgę dokonując otwarcia 
nowego pomieszczenia do pracy Samorządu 
Uczniowskiego. Po dwóch tygodniach 
intensywnej pracy młodych liderów szkoły, 
przyznany pokój stał się miłym miejscem do 
spotkań uczniów  
i realizowania zadań Samorządu 
Uczniowskiego. Podziękowania dla Dyrekcji 
szkoły za pomoc i wsparcie  
w realizacji naszego marzenia. 

 

Spotkanie 
szkoleniowe 
samorządu 

22 października 2018 samorząd uczniowski i 
rady klasowe wzięli udział w pięciogodzinnym 
spotkaniu szkoleniowym dla liderów szkoły 
prowadzonym przez psychologa Stanisława 
Bobulę. Uczniowie pracowali z 
zastosowaniem kart metaforycznych „Moja 
rola i zaangażowanie w działania samorządu 
uczniowskiego w bieżącym roku szkolnym”. 
Po przerwie zapoznali się  
z drabiną partycypacji „Word cafe”– 
informowaniem, konsultowaniem, 
współdecydowaniem i decydowaniem. W 
czterech grupach omówiono relacje 
samorządu uczniowskiego z nauczycielami, a 
każda grupa omawiała swoje pytanie: 
O czym nauczyciele powinni nas 
informować? 
Co nauczyciele powinni z nami konsultować? 
O czym powinniśmy wspólnie z 
nauczycielami współdecydować? 
O czym w szkole powinniśmy decydować? 
 

Wyjazd Samorządu 
uczniowskiego 

W dniach 14-15.XI.2018 Samorząd 
Uczniowski oraz przewodniczący klas ZSE 
Nr2 przebywali na wyjeździe organizacyjno – 
integracyjnym  
w hotelu „Murowanica” w Zakopanem. 
Uczniów reprezentowali: Dawid Bugaj z kl. 
1d, Krystian Jaskólski, Mikołaj Orłowski, 
Valeria Tovarovska, Gabriel Wilczyński z kl. 
1m, Maksymilian Sewiło z kl. 2c, Adrian 
Duda, Piotr Kiszka, Piotr Kurowski, Patryk 
Stefańczyk z kl. 3a/m, Bartosz Bańdura, 
Adam Serwański z kl. 3b, Paweł Górczak z kl. 
4m. Uczniowie przygotowali plan działań i 
przedsięwzięć Ligii Samorządów oraz 
wykorzystali czas na rekreację  
i wycieczkę na Kopieniec Wielki. 



Opiekunowie Alina Matras i Zofia 
Włodarczyk  

Warsztaty 

W dniu 22 listopada  uczniowie i 
wolontariusze naszej szkoły  Krystian 
Jaskólski  klasa 1m , Mikołaj Orlowski klasa 
1m, Gabriel Wilczyński  klasa 1m, Paweł 
Górczak klasa 4m uczestniczyli w 
warsztatach  terapii zajęciowej, które odbyły 
się w Fundacji  ”Mimo Wszystko” Anny 
Dymnej. 
Przy wspólnym stole powstawały dekoracje 
choinkowe. Pieniądze zebrane na Kiermaszu 
Świątecznym zostaną przekazane na turnus 
rehabilitacyjny dla  rodzeństwa Pawła i Piotra, 
którzy są chorzy na czterokończynowe 
dziecięce porażenie  
mózgowe. 
Opiekun samorządu Alina Matras 

Wolontariat 

W okresie od 15 – 30 listopada uczniowie 
Samorządu Uczniowskiego,  klasy 1d i 3am 
 wraz z wychowawcami : Barbarą Młyńczak i 
Dorotą Szczepańską-Biłan własnoręcznie 
wykonali dekoracje choinkowe. 30 listopada 
uczniowie z Samorządu Uczniowskiego i 
klasy 1d i 3am  Krystian Jaskólski 1m, Mikołaj 
Orłowski 1m, Piotr Kobyłko 1d wraz z 
opiekunem Samorządu Aliną 
Matras przekazali dekoracje do 
Fundacji Anny Dymnej ” Mimo Wszystko”. 

Samorządowe 
Mikołajki 

W dniu 7 grudnia 2018 r. uczniowie z 
Samorządu Uczniowskiego Adam Duda 3M, 
Mikołaj Orłowski 1M,Adam Serwański 3B 
brali udział w ,,Samorządowych Mikołajkach” 
organizowanych przez Młodzieżową Radę 
Miasta Krakowa. Podczas spotkania 
poruszone zostały kwestie dotyczące 
współpracy i działalności samorządów 
szkolnych w Młodzieżowej Radzie. Bogatsi o 
nowe doświadczenia będziemy je realizować 
w Nowym Roku. 

Bal Młodych Liderów 

W sobotę  16 lutego 2019 r uczniowie   z 
Samorządu Uczniowskiego    Adam 
Serwański 3 b Adrian Duda 3 a/m   Piotr 
Kiszka 3 a/m  brali udział w  Balu Młodych 
Liderów w Urzędzie  Miasta Krakowa. Była to 
super zabawa i możliwość integracji z innymi 
Samorządami Uczniowskimi Szkół 
Krakowskich.  

Dzień Kobiet 2019 

Na ręce Pani Dyrektor Samorząd Szkolny 
złożył życzenia dla wszystkich kobiet w ZSEl 
Nr 2 

 

Warsztaty dla 
samorządów 

W dniu 12 marca 2019 roku w sali 
konferencyjnej odbyły się warsztaty o 
charakterze psychoedukacyjnym na temat 
” Mowa nienawiści czy to mit czy rzeczywistość” 
dla przewodniczących Samorządów 
klasowych z naszej szkoły, Samorządu 
Uczniowskiego i zaproszonych Samorządów 
Uczniowskich z: Zespołu Szkół Łączności, 
Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 1, Zespołu 
Szkół Mechanicznych Nr 1 i Zespołu Szkół 
Mechanicznych Nr 3. 
Tematem wiodącym było poszerzenie wiedzy 
uczniów w zakresie problematyki hejtu, 
nienawiści, agresji w relacji w Internecie oraz 
przeciwdziałanie im. 
Psycholog Stanisław Bobula i pedagog Alina 
Matras przeprowadzili dyskusję moderowaną 
w której uczniowie poznali techniki 
umiejętności kontrolowania impulsów i 
radzenia sobie ze złymi emocjami. Udział w 
warsztatach był wspaniałą okazją na 
pełniejsze wykorzystanie wiedzy i 
doświadczenia. Kolejnym celem było 
zwiększenie świadomości w zakresie 
zapobiegania oraz reagowania na zagrożenia 
mowy nienawiści. 
Młodzież oceniając warsztaty zwróciła uwagę 
na to, że im wcześniej zaczniemy edukować 



społeczeństwo w tym bezpiecznym świecie 
będziemy żyli. 

Turniej Sportowy 
Samorządowej Ligii 

Miasta Krakowa 

Dnia 22.05.2019 roku Samorząd Uczniowski i 
zaproszeni goście z I LO z Olkusza brali 
udział w Turnieju Sportowym Samorządowej 
Ligii Miasta Krakowa. Szkołę reprezentowali 
uczniowie: 
Norbert Krawiec, Oskar Mazur, Krystian 
Jaskólski, Mikołaj Orłowski, Waleria 
Towarowska, Kacper Kulka, Maksymilian 
Sewiło, Artur Gasiński, Patrycja Tochowicz, 
Gabriel Wilczyński 
Zaproszone koleżanki z I LO w Olkuszu: 
Julia Jesień, Kinga Jeziorowska, Wiktoria 
Wilk 
Turniej był bardzo emocjonujący i wymagał 
nie tylko sprawności fizycznej ale również 
odporności psychicznej i poczucia humoru. 
Turniej zakończył się zdobyciem Złotego 
Medalu w siatkówce, a w innych dyscyplinach 
medalem brązowym i czwartym miejscem w 
ogólnej klasyfikacji. Opiekunami były Panie 
Alina Matras i Dorota Szczepańska-Biłan. 
 

Spotkanie Samorządu 
Szkolnego 

Dnia 04 czerwca 2019 roku w Naszej Szkole 
odbyło się bardzo uroczyste spotkanie 
Samorządu Szkolnego 
 z kierownictwem szkoły i opiekunami. 
Przygotowano dokładne sprawozdanie z 
pracy Samorządu w roku szkolnym 
2018/2019. 
Prezentacja multimedialna połączona była z 
komentarzem podsumowującym oraz już 
bardzo wyraźnymi planami na rok następny. 
Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze przy 
ciekawie i 
smacznie przygotowanym poczęstunku. 
Opiekunowie: 
A. Matras i D. Szczepańska- Biłan 

Liga Samorządów 
2019 

Dnia 12 czerwca bieżącego roku  
w Muzeum Miasta Krakowa w Pałacu 
Krzysztofory, odbyła się Gala Młodych 
Liderów . 
Podczas uroczystości został podsumowany 
program aktywnego 
uczestnictwa młodzieży w życiu miasta Młody 
Kraków 2.0. 
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego i opiekunowie. 
W programie Samorządowej Ligi Mistrzów 
uczestniczyło 16 
szkół i w ciągu całego roku nasz Zespół Szkół 
Elektrycznych zgromadził 
315 punktów co dało nam trzecią lokatę czyli 
Brązowe Berło Kraka. 
Samorząd został również uhonorowany 
tytułem Złotego Lidera Samorządności. 
Nasz sukces jest wynikiem wytrwałości, 
pomysłowości, pracy  
i wsparcia całej szkoły. 

 
 


