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Rozpoczęcie roku szkolnego. 1 września 2021 Wrzesień 3, 2021

W dniu 1 września 2021 odbyło się uroczyste rozpoczęcie
roku szkolnego 2021/2022. Podczas uroczystości
uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie. Klasy
pierwsze i ich wychowawcy:
klasa 1am (technik elektronik/technik mechatronik)
Agnieszka Kurzyńska,
klasa 1 b (technik elektryk) wychowawca: Dariusz Kotaba,
klasa 1c (technik informatyk) wychowawca Katarzyna
Dymek-Polek,
klasa 1d (technik informatyk) wychowawca Paweł
Ziemianek.

Narodowe Czytanie 2021 Wrzesień 7, 2021

„Moralność pani Dulskiej „Gabrieli Zapolskiej
stała się lekturą jubileuszowej, dziesiątej
odsłony Narodowego Czytania.
W naszej szkole akcja Narodowe Czytanie 2021 odbyła
się 6.września, kiedy czytaliśmy tę „tragifarsę kołtuńską”.
Wszyscy mogli posłuchać fragmentów tekstu podczas
przerw za pośrednictwem szkolnego radiowęzła. Tekst
czytano również podczas zajęć.
Organizacja: Maria Kowalewska

Pożegnanie. Władysław Gacek Wrzesień 10, 2021

Z żalem informujemy, że 7 września 2021 zmarł emerytowany
nauczyciel naszej szkoły Władysław Gacek. Pogrzeb odbędzie się 16
września o godzinie 13.00 na cmentarzu Batowice przy ul.
Powstańców.



Gra miejska „Zakonspiruj Kraków” Wrzesień 13, 2021

13 września 2021 uczniowie klasy 4c : Klimczyk Hubert, Kubas Jakub
i Lipiński Marcin wraz z opiekunem Panią Jadwigą Jurczyk-Motyl wzięli
udział w grze miejskiej zorganizowanej przez IPN i Muzeum Krakowa
„Zakonspiruj Kraków”.
Poznawali historię wcielając się w rolę m.in. w studenta tajnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego, harcerza Szarych Szeregów i członka
plutonu „Alicja”, żołnierza krakowskiego Kedywu oraz łącznika Polskiej
Partii Socjalistycznej – Wolność, Równość, Niepodległość. Podczas gry
wykorzystano aplikację Action Track, a na jej trasie można było spotkać
rekonstruktorów, którzy odgrywali role cywilów, żołnierzy policji
niemieckiej oraz NKWD.

Akcja krwiodawstwa 21 września 2021 Wrzesień 14, 2021

W dniu 21 września 2021 r. ( wtorek ) odbyła się pierwsza w tym Roku Szkolnym Akcja oddawania krwi.
W akcji mogły brać udział osoby pełnoletnie i zdrowe. Uczniowie zgłaszali chęć udziału w akcji do swoich
wychowawców. Kwalifikację chętnych do oddania krwi przeprowadzał lekarz w trakcie Akcji.
Szkolny Koordynator Krwiodawstwa mgr Artur Głowacki

Wycieczka do Dolinek Krakowskich Wrzesień 16, 2021

W czwartek 16 września 2021 roku uczniowie klas 4ab
i 4d wykorzystali sprzyjającą pogodę by zwiedzić Park
Krajobrazowy Doliny Będkowskiej, jednej z najdłuższych
spośród Dolinek Krakowskich, liczącej około 7 km
długości i 3 kilometrowy szlak Doliny Kobylańskiej.
Uczestnicy wycieczki podziwiali Wodospad Szum,
najdłuższy na terenie Jury Krakowsko – Częstochowskiej
oraz skałki wapienne Sokolicę, Iglicę, Czarcie Wrota,
Bramę Kobylańską i inne. Krótką przerwę na
odpoczynek oraz kawę uczniowie i nauczyciele spędzili

w Brandysówce. Opiekę nad uczniami sprawowali wychowawcy Krzysztof Gazdowicz i Barbara Młyńczak
oraz Agata Łysień.



Wycieczka 3 d do Łodzi Wrzesień 27, 2021
W dniach 22 do 24 września 2021 klasa 3d pod opieką
wychowawcy Anny Cichy wzięła udział w wycieczce do Łodzi.
Naszym celem było podążanie szlakiem filmowym bo w końcu
Łódź to takie Hollywood. Nasz cel w miarę czasu rozrastał się
w nowe atrakcje. Poznaliśmy pałac rodziny Scheiblerów, bo w
nim właśnie mieściło się Muzeum
Kinematografii a potem Księży Młyn bo należał do Karola
Scheiblera. Ciekawe spędziliśmy czas w EC1 – Centrum
Nauki i Techniki. Wszystkich nas zachwycił pokaz
w Planetarium pt „Niezbadane Światy”. Nie mogliśmy pominąć
ulicy Piotrkowskiej i Alei Gwiazd.
Najprzyjemniej spędziliśmy czas na obszarze
zrewitalizowanego dawnego imperium fabryk Izraela

Poznańskiego w Manufakturze. Nie zabrakło szlaku łódzkich murali, które są tworzone przez artystów
z całego świata. Krótkie chwile smutnej zadumy i milczenia poświęciliśmy przy historii Litzmannstadt Ghetto.

Niepołomice – wycieczka klasy 3b Wrzesień 28, 2021

W dniu 24 września 2021 klasa 3b pod opieką wychowawcy
Bożeny Górniak oraz Jarosława Mamicy wzięła udział
w wycieczce do Niepołomic. Naszym celem było poznanie
historii tego uroczego miasteczka. Zwiedziliśmy Zamek
Królewski oraz Kościół pw. Dziesięciu Tysięcy Męczenników.
Piękna pogoda sprzyjała również spacerowi na Kopiec
Grunwaldzki.

2b – warsztaty wolontariat Wrzesień 29, 2021

29.09.2021 młodzież z klasy 2b wraz z wychowawczynią Ewą Różycką uczestniczyła w przeprowadzonej
przez p. Agatę Łysień warsztatach na temat wolontariatu w Afryce. Uczniowie mieli okazję poznać
osobliwości dotyczące trudów dnia codziennego, kultury i języków używanych w Tanzanii. Przede wszystkim
jednak dowiedzieli się, jak cenna jest tam dobra edukacja, o którą wcale nie jest tak łatwo jak np. w Polsce.



IX Dyktando Niepodległościowe” Po polsku o historii” Wrzesień 29, 2021

W dniu 29.IX.2021 roku uczniowie naszej szkoły z klas 3a, 3m oraz 4d jak w latach ubiegłych wzięli udział
w wyjątkowym projekcie edukacyjnym organizowanym przez Fundację „Zawsze Warto ‘’ i Stowarzyszenie
Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ –IX Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”.
Tegoroczne Dyktando przywołało pamięć ważnego fragmentu naszej historii -powstań śląskich.
IX edycja Dyktanda była kolejną lekcją języka ojczystego i historii , ale też aktywną formą obchodów
Narodowego Święta Niepodległości.
Opiekunowie: Danuta Limanowska , Dorota Szczepańska-Biłan

Wycieczki 2b Wrzesień 30, 2021

Po długim okresie nauczania zdalnego stęskniona za kolegami z klasy 2b młodzież miała okazję wykorzystać
możliwość integracji klasowej podczas odbytych we wrześniu wycieczek. Pierwsza z nich miała miejsce
14.09.2021 do Bielska-Białej. Uczniowie pod opieką wychowawców – Ewy Różyckiej i Grzegorza Calika
zwiedzali 34. Międzynarodowe Targi Energetyczne Enegetab 2021. W czasie kilkugodzinnego pobytu na
targach mieli oni możliwość zapoznać się z ofertą ponad dwustu wystawców oferujących nowoczesny sprzęt
związany z branżą energetyczną. W dniu 30.09.2021 natomiast , młodzież wraz z wychowawcami udała się
mimo deszczowej pogody do pobliskich Niepołomic. Na liście zwiedzanych atrakcji znalazły się: Zamek
Królewski w Niepołomicach zwany małym Wawelem wraz ze zbiorem ponad 100 obrazów i rzeźb z Muzeum
Książąt Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Fonografii, gotycki kościół z mnogim patronem Dziesięciu
Tysięcy Męczenników, neogotycki Ratusz, Park Miejski oraz rynek wraz ze znajdującymi się tam pomnikami.
Opracowała: Ewa Różycka

Europejski Dzień Języków Obcych 2021 Październik 4, 2021

Z okazji „Europejskiego Dnia Języków Obcych” w dniu 27
września 2021 roku młodzież naszej szkoły wzięła udział
w konkursie językowym w formie mini-quizu. Uczniowie mieli
także możliwość obejrzenia obcojęzycznych audycji
telewizyjnych. W tym szczególnym dniu mogła również kadra
pedagogiczna sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności
językowe.
Organizatorami tego wydarzenia byli nauczyciele języków
obcych: Ewa Różycka, Bożena Górniak, Dariusz Kotaba i
Paweł Ziemianek



Patria Nostra Październik 4, 2021

Miło nam poinformować że uczniowie klasy 3e – Kacper
Babicz i Bartłomiej Grzybacz pod opieką mgr Artura
Pietrzyka zajęli 40 miejsce (pierwsze miejsce wśród szkół
elektrycznych w Krakowie) w konkursie historycznym „Patria
Nostra”.

Wycieczka integracyjna klas pierwszych do Zakopanego Październik 5, 2021

W dniach 29.09-01.10.2021 uczniowie klas pierwszych
brali udział w wycieczce integracyjnej.
Łącznie było nas prawie 100 osób, co bardzo mnie
cieszy. Pojechaliśmy do Zakopanego, gdzie mieliśmy
okazję zwiedzić miasto i okolicę: Krupówki,
Jaszczurówkę, Sanktuarium na Krzeptówkach, Muzeum
Tatrzańskie, czy Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym
Brzyzku.
Poza zwiedzaniem uczniowie mogli integrować się na
terenie ośrodków wypoczynkowych, zarówno
w mniejszych grupach, jak i klasowo na zajęciach
z panią pedagog. Mieli także okazję uczestniczyć
w prezentacji dotyczącej Tatr przygotowanej przez
panią przewodnik. Czas mijał szybko i ani się
obejrzeliśmy, a już trzeba było wracać do Krakowa.

Myślę, że wszyscy wrócili wypoczęci i zadowoleni i już zaczęli planować kolejne wyjazdy. Bardzo dziękuję za
pomoc i opiekę nad młodzieżą wychowawcom klas pierwszych
(p. Katarzynie Dymek-Polek, p. Agnieszce Kurzyńskiej oraz p. Dariuszowi Kotabie), pozostałym opiekunom
(p. Danucie Krupie i p. Dorocie Sołtys) oraz pani pedagog Alinie Matras.



Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 2021 Październik 6, 2021

6.10.2021 był ważnym dniem w życiu społeczności
Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie – odbyły
się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Kandydowało 8 osób, uczniów klas pierwszych,
drugich i trzecich. Zgodnie z ordynacją wyborczą
uczeń z największą liczbą głosów zostanie
Przewodniczącym Samorządu. Pozostali kandydaci na
spotkaniu powyborczym z nowo wybranym
przewodniczącym ustalą strukturę władz samorządu.

Nowy przewodniczący Samorządu Październik 7, 2021

W dniu 6 października 2021 odbyły się wybory do Rady Samorządu
Uczniowskiego. Największą ilość głosów uzyskał Mateusz Kowalczyk, uczeń
klasy 3mg, i zostaje Przewodniczącym Samorządu w ZSEL Nr 2 na
lata 2021-2023 Mateusz przyjął gratulacje od ustępującej przewodniczącej
Patrycji Tochowicz. Życzymy sukcesów i gratulujemy!

Wycieczka do Energylandii klasy 2d Październik 8, 2021

W dniu 8 września 2021 roku klasa 2d wraz z wychowawcami:
Dorotą Sołtys i Pawłem Ziemiankiem udała się do Energylandii.
Mocnych wrażeń nie brakowało. Wszyscy wrócili cali i zdrowi! A
na miejscu mogliśmy zaznać prawdziwych atrakcji, nie tylko na
rollercoasterach, ale też w Planetarium czy Monster House.



XXI Dzień Papieski Październik 10, 2021

W niedzielę 10.10.2021 roku odbywał się XXI Dzień Papieski. Jak co
roku, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia przeprowadzała zbiórkę na
fundusz stypendialny dla niezamożnej młodzieży z małych
miejscowości. W ciągu dwudziestu lat swojej działalności Fundacja
objęła opieką kilka tysięcy młodych ludzi z całej Polski zgodnie
z wezwaniem Ojca Świętego do „nowej wyobraźni miłosierdzia”. Około
2000 stypendystów niemalże z każdego zakątka Polski tworzy
niezwykły pomnik, budowany przez Polaków wdzięcznych św. Janowi
Pawłowi II. W tę akcję włączyli się również uczniowie
naszej szkoły z klas: 2a, 3m/a, 3d, 4d.
Opiekun: Danuta Krupa

Warsztaty Przedsiębiorczości.
Październik 2021 Październik 11, 2021

8 października 2021 roku uczniowie klasy 4d Karol
Majda, Mateusz Pastuch, Kacper Kulka i Patryk
Łoboda uczestniczyli w Kreatywnych Warsztatach
Przedsiębiorczości. Wspólnie założyli na razie
wirtualnie firmę pod okiem doświadczonych
przedsiębiorców. Pomysł na Czytelnię e-booków
połączoną z kawiarnią spotkał się z uznaniem Jury,
które uznało, że ma realną szansą na zaistnienie
w rzeczywistości. Jury przyznało zespołowi z naszej
szkoły II miejsce. Gratulujemy uczestnikom

kreatywności. Opiekun: Ewelina Matyja

Gra „70 lat minęło…” Październik 12, 2021

W dniach 12-13 października 2021 dwuosobowe drużyny z wszystkich klas brały udział w grze, która
powstała z okazji jubileuszu 70-lecia naszej szkoły. Jej celem było zapoznanie uczniów z wybranymi
wydarzeniami z historii ZSEl Nr 2. Uczniowie biorący udział w grze musieli wykazać się spostrzegawczością,
umiejętnością czytania ze zrozumieniem, uważnym słuchaniem i zapamiętywaniem faktów. Gra polegała na
przejściu po kilkunastu stanowiskach umieszczonych na terenie szkoły, wysłuchaniu i obejrzeniu
przygotowanych filmików, a następnie odpowiedzeniu na pytania udostępnione w specjalnie przygotowanym
formularzu. Maksymalna ilość punktów do zdobycia wynosiła 330, a najlepsza drużyna z klasy 2a zdobyła ich
315. Drugie miejsce zajęła drużyna z klasy 3e z 310 punktami, trzecie 1am z 305 punktami, a czwarte ex
aequo drużyny z klas 4d i 4m, które zdobyły po 300 punktów.
Gra mogła odbyć się dzięki świetnej organizacji, którą zapewniła Pani Agnieszka Kosek. Zebrała ona dane
drużyn, ułożyła harmonogram i nadzorowała start. Wspierała ją Pani Jadwiga Jurczyk Motyl, która jest utorką
scenariusza.



KONKURS MIĘDZYSZKOLNY – HISTORIA BOGDANA WŁOSIKA I KRH
NSZZ SOLIDARNOŚĆ Z OKAZJI
JUBILEUSZOWEGO XXV WIEKU
MEMORIAŁOWEGO IM. BOGDANA WŁOSIKA
Październik 12, 2021
W dniu 12.X.2021 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział
w Międzyszkolnym Konkursie Historycznym „Historia Bogdana Włosika
i Komisji Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność” z okazji Jubileuszowego
XXV Biegu Memoriałowego im. Bogdana Włosika. Szkołę reprezentowała
drużyna w składzie Patryk Łoboda (4d), Patryk Stanek (4d) oraz Tomasz
Rogala (4b).

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą o przebiegu i skutkach
strajków robotniczych w Nowej Hucie oraz znajomością historii Komisji
Robotniczej Hutników NSZZ Solidarność i życiorysu Bogdana Włosika.
Opiekun Danuta Limanowska

Dzień Edukacji Narodowej 2021 Październik 14, 2021

14 października 2021 roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nauczyciele naszej szkoły otrzymali nagrody przyznane
przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.
Nagrody prezydenta otrzymali: Dorota Krawczyk, Bożena
Górniak i Artur Głowacki, a Certyfikat Krakowskiego
Nauczyciela z Pasją Pani Alina Matras.
Nagrody Dyrektora otrzymali: Agnieszka Kosek, Krzysztof
Gazdowicz, Barbara Młyńczak, Danuta Krupa, Eugeniusz
Krawczyk, Zofia Włodarczyk, Jadwiga Jurczyk-Motyl,
Krzysztof Oliwa, Grażyna Leśniak, Mirosław Wrona i Ewa
Różycka.



Jubileusz 70-lecia Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie Październik 15, 2021

W dniu 15 października 2021 odbyły się Uroczyste
Obchody Jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół
Elektrycznych Nr 2 w Krakowie. Mszę świętą
w intencjach Szkoły w kościele Matki Bożej
Częstochowskiej na osiedlu Szklane Domy celebrowali
proboszcz parafii o. Augustyn Spasowicz OCist i ksiądz
Kacper Nawrot, absolwent ZSEl Nr 2. Uroczysta Gala
odbyła się w Teatrze Łaźnia Nowa, w dawnym budynku
warsztatów szkolnych. Po wprowadzeniu przez poczty
sztandarowe obecnego sztandaru Zespołu Szkół
Elektrycznych Nr 2 w
Krakowie oraz historycznych sztandarów: Zasadniczej
Szkoły Metalowej i XXII Liceum Ogólnokształcącego im.

generała Bronisława Ducha głos zabrała Pani Dyrektor Dorota Krawczyk. W swoim przemówieniu wskazała
ważne miejsce Elektryka na mapie szkół Krakowa, a szczególnie Nowej Huty.
W imieniu prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, wiceprezydent Anna Korfel Jasińska wręczyła
nadany Zespołowi Szkół Elektrycznych Nr 2 order Honoris Gratia za zasługi dla miasta, a Prezes Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło Podgórze Krystyna Juszczyk przekazała nadane za
szczególne zasługi dla wspierania działalności Związku odznaczenie Za Zasługi dla ZKRPiBWP.
W imieniu emerytowanych nauczycieli przemawiali Dyrektor ZSEl Nr 2 w latach 1990-2002 Andrzej Suwaj
i nauczycielka języka polskiego w latach 1984-2000 Teresa Będkowska. Życzenia dla całej społeczności
szkolnej na ręce Pani Dyrektor złożyli przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego.
W części artystycznej uczestnicy Gali zobaczyli inscenizację według autorskiego scenariusza i w reżyserii
nauczyciela wychowania fizycznego Mirosława Wrony. Wyjątkowym punktem programu był koncert Orkiestry
Nowohuckiej, której inicjatorem powstania i kierownikiem artystycznym jest absolwent Elektryka Andrzej
Korzeń.
W budynku Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 odbyła się kolejna część obchodów. Był tort, bankiet, występy
orkiestry Nowa Huta Mish Mash Band i okazja do miłych spotkań nauczycieli, absolwentów, pracowników
szkoły i przybyłych gości. Pamiątkowe zdjęcia na okolicznościowej jubileuszowej ściance będą pamiątką
wydarzenia i wyjątkowych, często sentymentalnych spotkań. Historyczną, jubileuszową wystawę 70 lat
Zespołu Szkół Elektrycznych Nr 2 w Krakowie przygotował zespół nauczycieli. Koordynatorem działań była
Pani Danuta Limanowska-Cupiał. Archiwalne prace dyplomowe i sprzęt elektryczny zaprezentował Pan Artur
Głowacki.
Gościliśmy na obchodach Jubileuszu 70 lat ZSEl Nr 2 emerytowanych nauczycieli. Między innymi: Krystynę
Nowosielską, Jerzego Kołakowskiego, Irenę Kozdroń, Urszulę Mąsior, Halinę Faron, Józefa Farona, Mariana
Gruszowskiego, Jerzego Najnerta, Stefana Szyllera, Barbarę Szpilę, Elżbietę Łazdowską-Bierę, Irenę Idzi,
Kazimierza Idziego, Teresę Będkowską, Barbarę Krzyżek, Józefa Borysa, Zofię Waligórską, Marię Mamicę,
Annę Adler, Stanisławę Łojek, Andrzeja Suwaja, Małgorzatę Suwaj, Joannę Lipską, Mieczysława Małysę,
Bożenę Trybałę, Aleksandra Sosina, Barbarę Czabańską-Kiedacz, Alinę Pilacińską, Bożenę
Ślusarczyk-Walczak i Irenę Gajoch-Tecl.
Całość przedsięwzięcia wsparli: sponsorzy: Teatr Łaźnia Nowa, Fundacja ANMA, ART Pracownia szyldów
i reklam, Industria Polska sp. z o.o , Przedsiębiorstwo Handlowe, Electrikon sp. z o.o., Berkel sp. z o. o.
Animed Klimatyzacja, Renkar, Evmont – catering, Kor-An Converting, Miejskie Przedsiębiorstwo
Komunikacyjne S.A. w Krakowie, Zespół Szkól Gastronomicznych Nr 2, Erasmus+ – program Unii
Europejskiej wspierający wymianę edukacyjną.



Wycieczka klasy 4m Październik 20, 2021

W dniach 18 – 20. X. 2021 klasa 4m z wychowawcą Zofią
Włodarczyk i pedagogiem Alina Matras przebywała na
wycieczce turystyczno-krajoznawczej w Zakopanem.
Była to okazja do pogłębienia wiedzy na temat kultury i sztuki
Podhala, wędrówki i podziwiania majestatycznych Tatr w
zimowej szacie , integracji i super zabawy w wodach termalnych
Acquaparku.



XXV Bieg Memoriałowy im. Bogdana Włosika Październik 20, 2021

W dniu 13 października 1982 pod kościołem Arka Pana
w Krakowie-Bieńczycach zginął zastrzelony przez funkcjonariusza SB
młody hutnik – Bogdan Włosik. Od 1995 roku, Dla uczczenia Jego pamięci
i innych ofiar stanu wojennego, od 1995 roku jest przez hutniczą
„Solidarność” bieg uliczny. Zawodnicy biegną trasą od bramy Kombinatu
(dawnej Huty im. Lenina) do miejsca śmieci B. Włosika na os. Przy Arce
obok kościoła Arka Pana. W roku 2014 i 2020 z przyczyn od organizatorów
niezależnych Bieg się nie odbył. W jubileuszowym biegu na starcie stanęło
315 zawodniczek i zawodników z Polski i zagranicy. Naszą szkołę
reprezentowali: Kamil Śledź, Stanisław Sroka (3 cg), Szymon Marzec (2a),
Michał Sierant, Artur Władyka (3d), Kacper Babicz, Wiktor Bartyzel,
Kruczek Oliwier, Jerzy Bierowiec (3e) oraz Bartosz Bierowiec (rodzic).
Szymon Marzec zajął 3 miejsce, a szkoła drużynowo została
sklasyfikowana na 4 miejscu. Nagrodę od organizatorów odebrał opiekun
Wiesław Kucab i wręczył laureatowi w szkole.
WYNIKI:

Kategoria M-2 (rocznik 2007-2005)
Szymon Marzec (2a) 3 miejsce
Kategoria M-3 (rocznik 2004 – 1989)
Sierant Michał (3d) 18 miejsce
Babicz Kacper (3e) 22 miejsce
Władyka Artur (3d) 33 miejsce
Kruczek Oliwier (3e) 34 miejsce
Bierowiec Jerzy (3e) 48 miejsce
Bartyzel Wiktor (3e) 49 miejsce
Śledź Kamil (3 cg) 51 miejsce
Sroka Stanisław (3 cg) 54 miejsce
Kategoria M-4 (rocznik 1988 – 1966)
Bierowiec Bartosz (rodzic) 45 miejsce

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA SZKÓŁ
1. SP nr 91 w Krakowie
2. ZSZ HTS w Krakowie
3. Zespół Placówek Resocjalizacyjno Socjoterapeutycznych w Krakowie
4. Zespół Szkół Elektrycznych nr 2 w Krakowie



Konkurs „Bohaterowie niezłomni” Październik 20, 2021

Czworo uczniów z naszej szkoły – Nikodem Bogucki z klasy 1d,
Oliwier Kruczek i Mateusz Walczak z klasy 3e, Eryk Witek z klasy 1c
wzięło udział w ogólnopolskim konkursie historycznym „Bohaterowie
niezłomni”. Konkurs polegał na rozwiązaniu 6 zagadek historycznych
zawartych w krótkich filmach nagranych przez młodzież z Akademii
Młodzieżowej. Opiekun mgr Artur Pietrzyk

Edukacja medialna 4c Październik 26, 2021

Kino to dla wielu widzów przede wszystkim forma
rozrywki. Kino ma również inne zalety-o czym
przekonali się uczniowie klasy 4 c, którzy w ramach
zajęć z edukacji medialnej udali się 25.10.2021
z wychowawcą Panią Marią Kowalewską do Multikina.

Code Week 2021 Październik 27, 2021

Nasza szkoła również w tym roku włączyła się w Code Week 2021.Zostały
zrealizowane 23 różne projekty, podczas których wspólnie pogłębialiśmy
świadomość programowania wśród uczniów i nauczycieli. W ramach zajęć
staraliśmy się przybliżyć aspekty kodowania jak najszerszemu gronu
odbiorców poprzez różne formy aktywności. Celem przeprowadzonych lekcji
było przede wszystkim rozwijanie umiejętności miękkich, takich jak myślenie
komputacyjne, które znacznie pomogą nam w życiu codziennym.
Programowanie pozwala także rozwijać kompetencje, które zdecydowanie
przydadzą się każdemu, niezależnie od obranej ścieżki kariery takie jak:
myślenie obliczeniowe, rozwiązywanie problemów, kreatywność oraz
umiejętność pracy zespołowej. W tym roku koordynatorem przedsięwzięcia

była Pani Katarzyna Dymek-Polek, a w TYGODNIU KODOWANIA wzięli udział następujący nauczyciele:
Agnieszka Kosek, Barbara Młyńczak, Agata Łysień, Krawczyk Eugeniusz, Michał Klak, Zofia Włodarczyk,
Beata Łatka, Jadwiga Jurczyk-Motyl, Danuta Limanowska, Artur Pietrzyk oraz Antoni Musiał.



Targi Pracy 2021 Październik 27, 2021

Uczniowie klasy 4c uczestniczyli w Targach Pracy, które odbywały
się w Zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Rzeźnicza
4. Na miejscu mogli zapoznać się z ofertami pracy w różnych
branżach. Mieli doskonałą możliwość bezpośredniego kontaktu
z pracodawcami. Wystawcy przedstawiali młodzieży oferty pracy,
praktyk zawodowych oraz staży.

Krzyżanowice Październik 29, 2021

W dniach 22-23 października nauczyciele i pracownicy
administracji wyjechali do Krzyżanowic. W piątek 22
października odbyła się Rada Pedagogiczna podczas
której zostały wręczone Nagrody Dyrektora. W sobotę
wszyscy wybrali się do olejarni Zagłoba, gdzie wzięli
udział w pokazie tłoczenia oleju.

„Szkoła pamięta” – udział w akcji MEN
Październik 29, 2021

29 października 2021 roku nasza szkoła włączyła się do ogólnopolskiej
akcji „Szkoła pamięta”. „Szkoła pamięta” to akcja zaproponowana
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, której celem jest
upamiętnienie lokalnych bohaterów, poznanie historii swojego regionu
oraz uczczenie ważnych postaci, wydarzeń i rocznic historycznych,
które zapisały się w historii naszego kraju.Wybrane przykłady działań
zrealizowanych w naszej szkole:

Przygotowanie gazetki ściennej poświęconej Józefowi
Piłsudskiemu oraz Małopolskim Bohaterom Niepodległości, mniej
znanym osobom, zasłużonym dla odrodzenia wolnej Ojczyzny i
związanym z Krakowem i Małopolską:
Ks. Ferdynand Machay - senator, proboszcz na krakowskim
Salwatorze i w kościele Mariackim Henryk Wereszycki – żołnierz
Legionów Polskich, POW, oficer Wojska Polskiego, wybitny badacz



dziejów europejskiej dyplomacji, monarchii Habsburgów i Polski pod zaborami,
Władysław Leopold Jaworski – prawnik, polityk konserwatywny, profesor UJ, Antoni Stawarz- oficer,

organizator oswobodzenia Krakowa spod władzy austriackiej w 1918 roku,
Juliusz Leo – wybitny prezydent Krakowa,
Józef Herzog – legionista, oficer Wojska Polskiego, działacz WiN i kustosz pamięci o marszałku
Józefie Piłsudskim oraz czynie niepodległościowym
Popularyzacja wybranych postaci związanych z Krakowem podczas zajęć lekcyjnych (4d, 4m, 2a)
mgr Artur Pietrzyk przygotował prezentację multimedialną (można ją obejrzeć poniżej) w której zostały
przedstawione mniej znane osoby (Józef Beck, Walerian Czuma, Stefan Pogonowski, Tadeusz
Kasprzycki, Józef Dowbor – Muśnicki, Władysław Sikorski, Tadeusz Rozwadowski, Kazimierz
Sosnkowski). Także dzięki nim Polska odzyskała niepodległość i wróciła po 123 latach na mapę
Europy i świata.
Opiekunowie: Bożena Górniak, Danuta Limanowska, Artur Pietrzyk

Warsztaty dla klas pierwszych 2021 Październik 29, 2021

We wrześniu i październiku klasy 1am,1b,1c,1d wzięły udział w dwugodzinnych warsztatach
integracyjno–edukacyjnych prowadzonych przez pedagoga Alinę Matras Dwa zespoły klasowe ze względu na
potrzebę dłuższego kontaktu uczestniczyły w podwójnych zajęciach. Tematem zajęć były oczekiwania
związane z przynależnością do klasy, w stosunku do kolegów i samych siebie oraz do wychowawcy. Na
zajęciach uczniowie poznali techniki kontrolowania impulsów i radzenia sobie ze złymi emocjami. Pracowali
nad doskonaleniem umiejętności pracy w grupie , szacunkiem i akceptacją grupy. Pogłębiali sprawność
budowania relacji interpersonalnych.

„Innowacja historyczna Kartka dla bohatera” Październik 30, 2021

W innowacji wzięli udział uczniowie klasy 1d (pod
opieką mgr Artura Pietrzyka). W trakcie zajęć
z przedmiotu historia uczniowie obejrzeli filmy
„Witold”, „Popiełuszko. Wolność jest w nas”, a także
wzięli udział w grze „Pilecki & Popiełuszko” i wypełnili
ankiety ewaluacyjne. W domu podzieleni na grupy
wykonali kartki dla bohatera, które następnie
zaprezentowali na lekcji historii.
Wprowadzenie innowacji miało skutkować
zwiększeniem wiedzy z historii Polski, a także miało
wskazać uczniom, iż konieczne jest dbanie, aby
pamiętano o bohaterach, którym zawdzięczamy, iż
Polska jest wolna.



Edukacja zdrowotna 2021 Listopad 10, 2021

W dniu 10.11.2021 odbył się cykl zajęć z zakresu
realizowanego w szkole programu edukacji zdrowotnej.
Zajęcia zostały przeprowadzone przez pracowników Działu
Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Krakowie wśród
uczniów klas pierwszych (1am, 1c) oraz` drugich ( 2a, 2c ).
Zakres tematyki zajęć koncentrował się wokół
następujących zagadnień ,, Podstawy żywienia dla
młodzieży’, ,,Wpływ napojów energetycznych na organizm.
Skutki i zagrożenia’’.
Koordynatorzy: Bożena Górniak i Danuta
Limanowska-Cupiał

Obóz językowy w Ankonie Listopad 12, 2021

W dniach 7-11 listopad 2021 uczniowie klasy 3e
z wychowawcą i opiekunem przebywali na obozie
językowym w Ankonie, we Włoszech. W trakcie pobytu
mieli możliwość zwiedzić portową Ankonę, maleńkie
nadmorskie Sirolo oraz średniowieczne, urokliwe Urbino.
Rolę przewodnika w języku angielskim pełniła
organizatorka wyjazdu Zofia Włodarczyk. Uczniowie
otrzymali również dodatkowe zadania językowe
(związane z odwiedzanymi miejscami) w formie on-line.

Pomimo nietypowej dla tego kraju pogody dobrze wykorzystano czas, nawet na rekreację na plaży w parku
przyrodniczym Riwiery Conero. Był to wspaniały czas wszechstronnej edukacji, degustacji pysznej włoskiej
kuchni, integracji i zabawy.

Konkurs Bóbr Listopad 16, 2021

W dniu 15 listopada 2021 o godzinie 12:00 uczniowie
z klasy 1c i 2d pod opieką Pani Katarzyny Dymek-Polek
wzięli udział w Międzynarodowym Konkursie
Informatycznym BÓBR. Dziesięciu uczniów zmagało się
z rozwiązaniem 24 zadań konkursowych. Trzymamy
kciuki i czekamy teraz na wyniki…



Lekcja śpiewania 2021 Listopad 16, 2021

W dniu 10 listopada 2021 odbyła się w naszej szkole
kolejna Lekcja śpiewania. Tym razem z powodu
ograniczeń epidemicznych uczniowie śpiewali
w salach łącząc się z prowadzącą uroczystość Panią
Marią Kowalewską za pomocą platformy Gsuite.
Prezentację przygotowała Pani Jadwiga
Jurczyk-Motyl, a sprawami organizacyjnymi zajęła się
Pani Danuta Limanowska-Cupiał.

Projekt LIFE-IP EKOMALOPOLSKA Listopad 17, 2021

Dnia 27 października 2021 roku nasza szkoła
przystąpiła do Projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA
„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu
i Energii dla województwa małopolskiego”. Cykl
wykładów będzie poświęcony postępującym
zmianom klimatycznym oraz działaniom mającym na
celu minimalizację ich negatywnych skutków i które
można wdrożyć do codziennego życia. W ramach
zajęć uczniowie zdobędą również wiedzę w zakresie
odnawialnych źródeł energii, budownictwa

niskoenergetycznego oraz zapoznają się z tematem gospodarki obiegu zamkniętego. Zajęcia są
prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów przy wykorzystaniu Małopolskiej Chmury
Edukacyjnej. Koordynatorem szkolnym jest pani Agata Łysień.



Program grantowy „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów
Wspierających Edukację Włączającą Listopad 17, 2021

Od lipca 2021 roku nasza placówka bierze udział w dwuletnim projekcie grantowym „Pilotażowe
wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą”. Przedmiotem
projektu jest wypracowanie rozwiązań, które posłużą wspieraniu szkół i przedszkoli w zakresie
zapewnienia optymalnych warunków do rozwoju wszystkim uczniom. Planowane działania mają
charakter nowatorski i po zakończonym pilotażu mają doprowadzić do zmian systemowych.
Doświadczenia naszej placówki dadzą nam przywilej udoskonalenia standardów edukacji włączającej,
która w Polsce działa już od 2017 roku.
Dodatkowo współuczestniczymy w kształtowaniu jednostek SCWEW, których działalność ma posłużyć
podniesieniu efektywności realizacji edukacji włączającej we wszystkich placówkach oświatowych. W
ramach działań projektowych nasza placówka będzie wspierana przez powołane na ten okres
Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą przy SOSW pn. Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Krakowie w zakresie wzmocnienia kompetencji kadry
pedagogicznej w pracy z grupą zróżnicowaną oraz organizację wypożyczalni, która na czas trwania
projektu doposaży nas w specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na terenie Polski, projekt
grantowy realizuje szesnaście Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą
SCWEW wspierających szkoły i przedszkola ogólnodostępne w swoim rejonie. W Małopolsce, w
Krakowie SCWEW wspiera pięć jednostek: przedszkole, dwie szkoły podstawowe, liceum oraz
technikum.

Warsztaty Zdolności interpersonalne – dlaczego są ważne Listopad 17,

2021

W dniach 17 listopada uczniowie klasy 2c i 9
listopada uczniowie klasy 3cg wzięli udział w
warsztatach psychoedukacyjnych: Zdolności
interpersonalne – dlaczego są ważne.
Warsztaty miały na celu pogłębienie wiedzy
dotyczące różnego rodzaju umiejętności, które
mogą pomagać w wykonywaniu codziennych
obowiązków tj. budowania komunikatów,
rozwiązywania problemów, relacji
międzyludzkich, poznanie własnego sposobu
funkcjonowania w grupie. Był to czas edukacji i

zabawy. W warsztaty zostali również włączeni wychowawcy klas: Agata Łysień, Grzegorz Czekalski.

Pedagog szkolny Alina Matras.



Olimpiady 2021 Listopad 18, 2021

W dniach 15-16. 11. 2021 odbyła się w naszej szkole
VIII edycja olimpiad ogólnopolskich skierowanych do
uczniów szkoły średniej. Uczniowie klasy 3 d i 4 c
wybrali następujące tematy:
” MITOLOGIA GRECKA I RZYMSKA” (5 osób)
„MITOLOGIA SKANDYNAWSKA”( 7osób)
„ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ BOLESŁAWA PRUSA”( 3
osoby)
Wyniki olimpiady będą znane 31.01.2022 . Za
wszystkich uczestników trzymamy kciuki! IX edycja

ogólnopolskich olimpiad planowana jest na marzec 2022 roku. Opiekun: Maria Kowalewska

Łamanie swoich ograniczeń, budowanie
motywacji i kreatywności w relacjach
Listopad 19, 2021

W dniu 19.11.2021 klasa 1c wraz z wychowawcą
Panią Katarzyną Dymek Polek wzięła udział
w warsztatach psychoedukacyjnych na temat:
„Łamania swoich ograniczeń, budowanie motywacji
i kreatywności w relacjach”. Młodzież poznała

techniki budowania pewności siebie oraz zasady funkcjonowania w grupie. Podczas zajęć uczniowie
tworzyli wieżę, która miała na celu budować więzi, empatię oraz wyzwolić
w nich kreatywności. Nagrodą dla uczestników będzie słodka niespodzianka. Zajęcia prowadziła Pani
pedagog Alina Matras.

Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania. Warsztaty
weekendowe Listopad 22, 2021

W dniach 19-21 listopada 2021 uczniowie Zespołu Szkół
Elektrycznych Nr 2 w Krakowie uczestniczyli w warsztatach
weekendowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych
z terenu Województwa Małopolskiego w ramach projektu
„Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Proces rekrutacji
ograniczył liczbę uczestników do dwóch z danej szkoły na
określony obszar tematyczny. Naszą szkołę reprezentowali
uczniowie klasy trzeciej na zajęciach z języka angielskiego
oraz uczniowie klasy drugiej na zajęciach z biologii i chemii.
Poza warsztatami tematycznymi realizowanymi przez
Uniwersytet Pedagogiczny oraz Uniwersytet Jagielloński
młodzież uczestniczyła w spotkaniach i zajęciach
integracyjnych prowadzonych przez specjalistów w godzinach
popołudniowych w hotelach, gdzie młodzież była
zakwaterowana na czas weekendu. Koordynatorzy: D. Sołtys,
Z. Włodarczyk



Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo w sieci Listopad 22, 2021

W dniu 19.11.2021 odbyła się prelekcja
“Cyberprzemoc. Bezpieczeństwo w sieci.’’ , która
została przeprowadzona przez przedstawiciela
Wydziału Profilaktyki Krakowskiej Straży
Miejskiej Miasta Krakowa ( wśród uczniów klas
trzecich : 3b, 3d, 3e. W związku z dużym
zainteresowaniem młodzieży przeprowadzonymi
zajęciami przewidywana jest kontynuacja tego
typu działań profilaktycznych wśród uczniów
pozostałych klas. Szkolni koordynatorzy akcji :
Bożena Górniak, Danuta Limanowska – Cupiał

Nakrętki 2021 Grudzień 1, 2021

Zbierać nakrętki czy nie zawracać sobie tym głowy? Wielu
z nas zadaje sobie to pytanie. Odpowiedź brzmi: zbierać!
Są małe, ale to w ich liczbie leży siła i realna pomoc dla wielu
potrzebujących. Samorząd Uczniowski kolejny raz przekazał
kilkadziesiąt worków nakrętek zebranych przez dwa ostatnie
lata dla organizacji charytatywnej, by w ten sposób pomóc
niepełnosprawnemu dziecku. Ale akcja zbierania nadal trwa –
zbieraj w domu i przynieś do szkoły!

Magia Elektryki. Konkurs SEP Grudzień 2,
2021

Szkolne koło SEP brało udział w konkursie
fotograficznym „Magia elektryki” organizowanym
przez Nowohucki Oddział Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Wyróżniona została praca
Kol. Eugeniusza Krawczyka pt. „INSTALACJA
ULICZNA” .Gratulujemy sukcesu



Mikołajki 2021 Grudzień 6, 2021

W dniu 6.12.2021 jak każdego roku, z inicjatywy
Samorządu Uczniowskiego odwiedził naszą
szkołę Mikołaj.
Były to radosne odwiedziny: pełne muzyki,
dobrego humoru i pysznych słodkości. Mikołaj ze
swą świtą zawitał do pani Dyrektor, Pana
Dyrektora, administracji, nauczycieli i uczniów i
dla każdego miał miłe słowo i cukierki.
Oczekujemy kolejnej wizyty za rok.

Jubileusz 30-lecia „KARPATCZYKÓW” Grudzień 7, 2021

4 grudnia 2021 delegacja ze szkoły
uczestniczyła w uroczystościach Jubileuszu
30 – lecia działalności Stowarzyszenia Byłych
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
„KARPATCZYCY”. Po złożeniu wieńca na
płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przez
Weteranów walk o Niepodległość RP,
w Warszawskim Domu Technika NOT, odbyła
się uroczystość przekazania tradycji
instytucjom kultywującym dziedzictwo 2
Korpusu Polskiego oraz 3 Dywizji Strzelców
Karpackich.
Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz

Tadeusz Marian Kurcyk – Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia „KARPATCZYCY” wręczył akt
przekazania tradycji m.in. Pani Dyrektor ZSZiO w Lubniu – Marii Szczepaniec.
Pani Dyrektor Maria Szczepaniec jest od wielu lat Prezesem Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji
Monte Cassino do którego to Klubu, od 1995 roku, należy Zespół Szkół Elektrycznych Nr 2 i XXII LO
im. gen. Bronisława Ducha.
Jubileuszową galę zakończyła wspólna modlitwa w intencji poległych, zmarłych i żyjących żołnierzy 2.
Korpusu Polskiego i 3. Dywizji Strzelców Karpackich oraz koncert Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego.



Wyróżnienie w Międzynarodowym Konkursie

Fotograficznym „Matematyka w obiektywie” Grudzień
10, 2021

Miło nam poinformować, że praca naszego ucznia Kacpra Kulki
z klasy 4d biorąca udział w XII Edycji MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MATEMATYKA W
OBIEKTYWIE” zdobyła WYRÓŻNIENIE.

Na konkurs nadesłano 12,5 tys. fotografii z różnych krajów. Do
półfinału zakwalifikowały się fotografie z Chorwacji, Stanów
Zjednoczonych, Anglii, Niemiec i Włoch. Jury konkursu
podkreśla, że nagrodzone i wyróżnione fotografie oraz ich tytuły i
opisy zasługują na szczególne uznanie i pochwałę za wysoki
poziom artystyczny, pomysłowość i poprawność matematyczną.
Dlatego sukces ten traktowany jest jako wysokie wyróżnienie
międzynarodowe o charakterze naukowo artystycznym.
Jesteśmy z Kacpra bardzo dumni, gratulujemy i życzymy

dalszych sukcesów! Opiekun: Barbara Młyńczak

Akcja „Szlachetna paczka” Grudzień 13, 2021

W ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka” -jak w ubiegłych latach – uczniowie Naszej Szkoły przygotowali
dla wybranej rodziny bogatą i praktyczną paczkę.
W realizację tego szlachetnego przedsięwzięcia zaangażowany był Samorząd Uczniowski oraz uczniowie klas
1am, 2a, 3e, 3am, 4ab, 4d, 4m, rodzice, nauczyciele oraz sponsorzy zewnętrzni. Szkolnymi organizatorami
byli: Pani Alina Matras, Pani Zofia Włodarczyk, Pani Dorota Szczepańska Biłan oraz Pan Paweł Ziemianek.
Wszystkim składamy serdeczne podziękowania, Realizacja wszelkich akcji mających na celu dobro bliźniego,
jest niezwykle cenne a przy okazji świąt szczególnie ważne.

Akcja „Pomóż Bezdomnemu” 2021 Grudzień 16, 2021

W Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 została
przeprowadzona akcja „Pomóż Bezdomnemu”, której
celem było zebranie skarpet dla Osób Bezdomnych
korzystających z pomocy krakowskiego ośrodka Dzieło
Pomocy św. Ojca Pio. Zebrano 220 par skarpet.
Darczyńcami byli zarówno uczniowie, jak
i nauczyciele. Skarpety zostały przekazane podczas
spotkania z pracownikiem ośrodka we wtorek 14
grudnia 2021 roku. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klasy 4d, którzy mieli możliwość zobaczyć
funkcjonowanie ośrodka i przekazać dla Osób
Bezdomnych dar szkolnej społeczności. Organizator:
Danuta Krupa.



Paczka dla Kombatanta 2021 Grudzień 17, 2021

Zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie oraz
pracownicy naszej szkoły włączyli się ogromnym
zaangażowaniem w świąteczną akcję ,, Paczka
Dla Kombatanta’’ . Na szczególne wyróżnienie
zasługują następujące klasy : 1am, 1b, 1c, 2b,
2c, 2a, 3am, 3b, 3ag, 3e, 4c, 4d. W tym roku,
podobnie jak w ubiegłym, zebrane dary zostały
przekazane Związkowi Kombatantów RP
i Byłych Więźniów Politycznych – Koło Podgórze
Organizatorzy akcji : Bożena Górniak, Danuta
Limanowska- Cupiał

Wigilia klasowa 3bg z wychowawcami Grudzień 20, 2021

Trochę wcześniej niż zazwyczaj, w klasie 3bg
odbyła się wigilia klasowa. Ten piękny wystrój
stołów, tego co na stole – to efekt pracy
zespołu. Z pewnym dystansem ale razem.
Wiary, która może przenosić góry, Nadziei,
która nigdy nie zgaśnie, Miłości, która jest
światłem życia.
Niech narodziny Chrystusa zwiastują dobrą
nowinę! Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!



Ogólnopolski Konkurs na prezentację

multimedialną – Chrzest Polski Grudzień 21,

2021

Szymon Marzec (klasa 2a) uczestniczył w II etapie
II ogólnopolskiego konkursu na prezentację
multimedialną Chrzest Polski. Ponadto w konkursie
wystartowali Oliwier Kruczek (klasa 3e) i Krzysztof
Deka (klasa 1c). Celami konkursu są: promocja
święta chrztu Polski jako nowego i bardzo ważnego
święta, wspieranie postaw patriotycznych młodego
pokolenia, propagowanie treści patriotycznych oraz
pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,

rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Zakres tematyczny konkursu: prace
wykonane jako prezentacje multimedialne mają nawiązywać do wydarzeń dotyczących historii Polski
związanych z Chrztem Polski. Opiekun: mgr Artur Pietrzyk

Wyjście klasy 2c Grudzień 21, 2021

Klasa 2d 21 grudnia 2021 wybrała się
z wychowawcą p. Dorotą Sołtys na lodowisko przy
Tauron Arenie. Jazda na łyżwach okazała się
świetnym sposobem na spędzanie czasu zimą, a
niektórzy uczniowie okazali się niezwykle
uzdolnionymi łyżwiarzami. Wszyscy bawili się
super!

Boże Narodzenie 2021 Grudzień 22, 2021



Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2022 Styczeń 15, 2022

W dniu 10 stycznia o godz. 10:00 w naszej
szkole odbyła się Olimpiada Wiedzy
Ekologicznej, w której wzięło udział dziesięciu
uczniów z klasy 1d. Wśród nich najlepsze wyniki
uzyskali: Piotr Lemańczyk, Olgierd Nazar
i Dariusz Wonikowski. Tuż za nimi znalazł się
Nikodem Bogucki i Sebastian Wawro. Celem
Olimpiady jest kształtowanie świadomości
ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży
wobec środowiska przyrodniczego, budzenie
i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.
Tematyka Olimpiady obejmowała treści
z zakresu ekologii klasycznej, wody i gleby oraz
ich ochrony, gospodarki rolnej i leśnej, ochrony

przyrody oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem
środowiska. Opiekun: mgr Dorota Sołtys.

VIII edycja Olimpiady z Mitologii Skandynawskiej Luty 11, 2022

W VIII edycji Olimpiady Ogólnopolskiej z Mitologii Skandynawskiej, która odbyła się w listopadzie 2021
roku wzięło udział 7 uczniów z naszej szkoły. Na 127 startujących najwyższe, bo 13 miejsce zajął Mikołaj
Siemieński z klasy 3d. Pozostali kolejno 16, 17, 18 i 20. Organizator Pani Maria Kowalewska.

VIII edycja Olimpiady Ogólnopolskiej Życie i twórczość Bolesława Prusa Luty
11, 2022

W VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z języka polskiego Życie i twórczość Bolesława Prusa, która
odbyła się w listopadzie 2021 roku wzięło udział 3 uczniów z naszej szkoły. Najwyższe 13 miejsce ( na
135 startujących) zajął Marcin Lipiński z klasy 4c. Pozostali zajęli 18 i 20 miejsce. Opiekun Pani Maria
Kowalewska.

VIII edycja Olimpiady z Mitologii Greckiej i Rzymskiej Luty 11, 2022

W listopadzie 2021 roku odbyły się eliminacje VIII Olimpiady Ogólnopolskiej z Mitologii Greckiej
i Rzymskiej. Wzięło w niej udział 319 uczniów z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowało 5 uczniów.
Najwyższe 12 miejsce zajął Jakub Kubas z klasy 4c. Opiekun Pani Maria Kowalewska.



Sukces w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej Luty 11,
2022

W II etapie Ogólnopolskiej Olimpiady, której
organizatorem od 2007 roku jest Akademia
Górniczo Hutnicza wzięło udział 6 uczniów
z naszej szkoły. Chcemy pogratulować
uczestnikom, którzy osiągnęli świetne wyniki:
W grupie tematycznej Elektryka Krzysztof Paryż
z klasy 4a zajął 10 miejsce, a 20 miejsce
Mariusz Tkaczyk z klasy 3m na 71 startujących.
W grupie Informatyka Jakub Kiljański z klasy 4c
37 miejsce i 40 miejsce Mariusz Pastuch z klasy
4d na 74 startujących uczestników ze szkół
w całej Polsce.
W grupie tematycznej Mechatronika Denys
Dmytrenko (4m) 23 miejsce, a Mikołaj Orłowski
(4m) 31 miejsce na 52 uczestników.

Chcemy przy tej okazji przypomnieć, że
pomysłodawcą i organizatorem pierwszych

Olimpiad był Pan Tadeusz Wurst – wieloletni nauczyciel i dyrektor naszej szkoły w latach 1981-1983.
OWEE jest jedna z najstarszych organizowanych do dziś olimpiad, a jej dwie pierwsze edycje w 1973
i 1974 roku odbyły się w naszej szkole.
Równocześnie informujemy, że etap B zawodów II stopnia olimpiady został w dniu 12 lutego 2022
odwołany. Dodatkowo, na podstawie paragrafu 7 punkt 2.5 Regulaminu OOWEE, do etapu III,
kwalifikuje się po 12 uczniów (w przypadku równej liczby punktów liczba ta zostaje powiększona). Tym
samym Krzysztof Paryż zakwalifikował się do etapu III Olimpiady. Kolejny etap odbędzie się 25 lutego
2022.

Studniówka 2022 Luty 22, 2022

W sobotę 19 lutego 2022 uczniowie, Dyrekcja
oraz nauczyciele Zespołu Szkół Elektrycznych
Nr2 w Krakowie bawili się na studniówce. Bal
odbył się w sali Zielone Wzgórze w Zielonej.
Studniówka to czas zabawy, ale i ważny test
dojrzałości i odpowiedzialności dla młodych
ludzi. Nasi uczniowie przeszli go wzorowo przy
nieocenionym wsparciu swoich rodziców.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele, bawili się
świetnie do białego rana. Bal studniówkowy
z pewnością zostanie na długo w naszej
pamięci.



Tłusty czwartek w 4c Luty 25, 2022

Tłusty czwartek jest świętem, które uwielbiają
niemal wszyscy. Tego dnia można, a wręcz
należy, objadać się pączkami. Według przesądu
ważna jest liczba zjedzonych pączków. Decyduje
ona o tym, czy rok będzie szczęśliwy – im więcej
pączków zjemy w tłusty czwartek, tym więcej
szczęścia w nowym roku. O tym pamiętali
między innymi uczniowie klasy 4c licząc, że
zjedzone słodkości przyniosą dużo szczęścia
w tych – jakże trudnych, niespokojnych –
czasach.

Projekt edukacyjny „Krzyk Ziemi! Być odpowiedzialnym w świecie globalnym” Luty
25, 2022

24 lutego 2022 roku uczniowie klasy 2c i 1d wzięli
udział w inaugurującym wykładzie w ramach
programu edukacyjnego „Krzyk Ziemi! Być
odpowiedzialnym w świecie globalnym”. Projekt
organizowany jest przez Pracownię Animacji
Ekologicznej Ośrodka Kultury im. Cypriana
Kamila Norwida w Krakowie. Czy żyjąc w Polsce
mam wpływ na życie ludzi w innych częściach
świata? Czy coś, co dzieje się na innym
kontynencie powinno mnie obchodzić? M.in. na te
pytania uczniowie mogli znaleźć odpowiedzi
podczas spotkania. Razem mogliśmy
odszyfrować, co się kryje pod stwierdzeniem
„globalne współzależności” i poszukać różnych

form wpływu na to co się dzieje na świecie. Krytycznie przyjrzeliśmy się naszym codziennym wyborom,
np. podczas zakupów i zastanawialiśmy się, jaki wpływ mają one na inne osoby i środowisko. Opiekun:
Dorota Sołtys

Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej
Marzec 1, 2022

W dniu 25 lutego 2022 odbył się etap finałowy
ogólnopolskiej Olimpiady wiedzy Elektrycznej
i Elektronicznej. Nasz uczeń Krzysztof Paryż
z klasy 4a zajął ostatecznie 13 miejsce
uzyskując tytuł finalisty Olimpiady.



Szkolny Klub Sportowy w roku 2022 Marzec 3, 2022

Ministerstwo Sportu i Turystyki rozstrzygnęło konkurs na
Program „Szkolny Klub Sportowy 2022”. Jego celem jest
rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu
upowszechniania sportu i młodzieży realizowany
z wykorzystaniem portalu Narodowa Baza Talentów.
Operatorem wojewódzkim programu został Małopolski SZS.
Ogólnorozwojowe zajęcia są skierowane do młodzieży
i odbywają się w czwartek w godz. 16 – 18.00 (mała sala
gimnastyczna). Prowadzący mgr Wiesław Kucab.

Olimpiada Przedsiębiorczości Marzec 4, 2022

Dwóch uczniów z klas trzecich: Kacper Babicz
i Bartłomiej Grzybacz biorą udział w Olimpiadzie
Przedsiębiorczości.
Wymaga ona ponadprzeciętnej wiedzy z zakresu
ekonomii, finansów, zarządzania, inwestowania.
Został zakończony etap szkolny i pierwsza część
okręgowego. W drugiej części zmagać się będą
przez pięć godzin z zadaniami sytuacyjnymi.
Olimpiada Przedsiębiorczości zyskała status
jednej z największych olimpiad przedmiotowych
w kraju. Opiekun: Ewelina Matyja.

Pomoc dla Ukrainy Marzec 4, 2022

Samorząd Uczniowski, nauczyciele i uczniowie,
Rodzice naszej szkoły zakończyli pierwszy etap
akcji, zebrano dużo darów potrzebnych
zarówno emigrantom i także na terenie Ukrainy.
Dziękujemy bardzo za tak piękną reakcję..
Cieszymy się ,że chociaż w taki sposób
możemy wyrazić swoją solidarność i wsparcie
dla walczącego narodu ukraińskiego. Samorząd
Uczniowski



Pomoc dla walczącej Ukrainy !
Marzec 4, 2022

W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Ukrainy
dotkniętej wojną, uczniowie Zespołu Szkół
Elektrycznych Nr 2 w Krakowie wraz z Dyrekcją ,
nauczycielami i pracownikami administracji szkoły
z przeprowadzonej zbiórki pieniędzy zakupili
i przekazali generator prądotwórczy wysokiej
mocy.

Tydzień Zawodowców 2022 Marzec 11, 2022

28 marca 2022 – „Sterowanie pracą siłowników
pneumatycznych za pomocą sterownika PLC
i Panelu HMI”
godz. 13;00 sala 104 (stacjonarne z możliwością
przekazu online)
29 marca 2022 – „Budowa modułowa komputera
stacjonarnego”. Prezentacja oferty edukacyjnej
szkoły
godz. 12;00 sala 208?sala 207 (stacjonarne z
możliwością przekazu online)
30 marca 2022 – „Montaż układów sterowania

maszyn i urządzeń elektrycznych”. Prezentacja oferty edukacyjnej szkoły
godz. 11.00 sala 08/04 (stacjonarne z możliwością przekazu online)
31 marca 2022 – ” Droga do programowania: Programowanie blokowe, schematy blokowe, pseudokod,
programowanie w języku Python”
godz. 10;30 sala 106/sala 207 (stacjonarne z możliwością przekazu online) 15 kwietnia 2021 – ”
Instalacja i programowanie zamka szyfrowego”
godz. 9.00 sala 016/sala 104 (stacjonarne z możliwością przekazu online)
SOBOTY OTWARTE
2 kwietnia 2022 – „Montaż elementów elektronicznych na obwodach drukowanych”. Prezentacja oferty
edukacyjnej szkoły.
godz. 9.00 sala 02/sala 207/sala 104 (stacjonarne z możliwością przekazu online)



Warsztaty Samorządu Uczniowskiego 2022 Marzec 11, 2022

W dniach 9 i 10 marca 2022 członkowie
Samorządu Uczniowskiego uczestniczyli
w warsztatach wzmacniających umiejętności
kreatywnego działania w interakcji z młodzieżą
szkolną. Pobyt w Zakopanem sprzyjał również
rekreacji i aktywności sportowej.

Moje hobby, mój zawód, moja pasja edycja 2022 Marzec 14, 2022

Dnia 10.03.2022 r. został rozstrzygnięty konkurs
„Moje hobby, mój zawód, moja pasja”. Uczniowie
zgłosili łącznie 8 prac. Komisja konkursowa
przyznała miejsca w trzech kategoriach:
1. Kategoria artystyczna:
I miejsce: „Świat zatrzymany w ułamku sekundy”
– autor Kacper Kulka, kl. 4d; opiekun Katarzyna
Dymek-Polek
II miejsce: „Odkryj świat poprzez pasję” – autor
Wiktor Nastałek, kl. 3d; opiekun Katarzyna
Dymek-Polek
2. Kategoria informatyczna:
I miejsce: „Gry online: Oriusgame” – autorzy

Kacper Majda, Dominik Maj, kl. 3e; opiekun Danuta Krupa
3. Kategoria elektroniczna:
I miejsce: „Wzmacniacz słuchawkowy o szerokim paśmie przenoszenia” – autor Konrad Stoliński, kl.
2a; opiekun Grzegorz Calik
II miejsce: „Przedwzmacniacz lampowy stereofoniczny z regulacją barwy tonu” – autor Jakub
Przyjemski, kl. 2a; opiekun Grzegorz Calik
III miejsce: „Informatyk też potrafi” – autor Marcin Woch, kl. 4d opiekun Katarzyna Dymek-Polek.
IV miejsce: „Elektronika w użytku domowym – czyli jak sprawić, żeby twój dom myślał za ciebie” – autor
Patryk Łoboda kl. 4d; opiekun Katarzyna Dymek-Polek
Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy dużo kreatywności i chęci do dalszej pracy nad kolejnymi
projektami! Organizator konkursu: Mieczysław Skirło



Wyjście do teatru 4c Marzec 15, 2022

14.03.2022 uczniowie klasy 4c w ramach zajęć
z edukacji teatralnej odwiedzili teatr Łaźnia

Nowa. Mieli okazję obejrzeć spektakl „Śnieg” w
reżyserii Bartosza Szydłowskiego.
Przedstawienie jest pierwszą polską adaptacją
powieści Orhana Pamuka, wydanej w 2002 r
przez Wydawnictwo Literackie. Niektórzy
powieść tę uważają za jedną z najważniejszych
książek naszych czasów. Opiekun: Maria
Kowalewska.

Krwiodawstwo 17 marca 2022 Marzec 17, 2022

W dniu 17 marca odbyła się kolejna (ostatnia w
tym roku szkolnym) akcja krwiodawstwa.
Opiekun: Artur Głowacki

Konkurs matematyczny Kangur 2022 Marzec 17, 2022

Dnia 17 marca 2022 roku 47 uczniów naszej
szkoły wzięło udział w XXXI edycji
Międzynarodowego Konkursu KANGUR
Matematyczny. Uczestnicy zmierzyli się
z zadaniami w dwóch kategoriach: Junior
i Student. Konkurs jest ważnym wydarzeniem dla
ponad 6 milionów dzieci i młodzieży szkolnej
jednocześnie już w ponad 90 krajach świata.
Miłym akcentem konkursu jest łamigłówka
matematyczna dla wszystkich uczestników. Z
nadzieją oczekujemy na wyniki zmagań naszych
uczniów z postawionymi w tegorocznych testach
problemami matematycznymi.

Szkolnym koordynatorem konkursu jest Agata Łysień



Wolontariat na rzecz społeczności ukraińskiej Marzec 18, 2022

Uczniowie klasy 2d wraz w wychowawczynią
wzięli udział w wolontariacie na Stadionie Hutnik
na rzecz społeczności ukraińskiej. Współpraca
między chłopakami przebiegała bardzo sprawnie
aż miło było na nich popatrzeć. Praca paliła się
w rękach, a jak wiemy tych nigdy za mało w tak
szczególnej sytuacji. Oby takich akcji w naszej
szkole więcej!

Tydzień Mózgu Marzec 23, 2022

W ramach tygodnia mózgu (14-18 marca 2022)
uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w wykładach online organizowanych przez
Uniwersytet Jagielloński. Tematem przewodnim
były neurobiologiczne aspekty Covid-19. Klasa
3am wzięła udział w wykładzie na temat
neuropatyczności mózgu, po czym stworzyliśmy
wspólnymi siłami mapy myśli, Powstało ich aż
trzy. Klasa 2c uczestniczyła w wykładzie
o depresji. Mogliśmy się dowiedzieć kiedy
przedłużający smutek zamienia się w chorobę.
Opiekun: Dorota Sołtys

Dzień św. Patryka 2022 Marzec 23, 2022

17.03.2022 w ramach Dnia św. Patryka
młodzież miała okazję poznać bliżej kulturę
irlandzką. W tym dniu uczniowie słuchali
tradycyjnej muzyki irlandzkiej, oglądali filmy
krajoznawcze w języku angielskim oraz
próbowali swoich sił w konkursie wiedzy o
Irlandii. Główną nagrodę w tym konkursie
przyznano uczniowi Szymonowi Bierońskiemu
z kl. 3m. Ponadto młodzież ubrana
w charakterystyczne zielone stroje częstowała
społeczność szkoły zielonymi cukierkami,
wręczała zielone koniczynki
z błogosławieństwem irlandzkim oraz sadzonki
roślin-sansewierii.

Akcja została przeprowadzona w ramach projektu Irlandia w szkole realizowanego we współpracy z
Fundacja Kultury Irlandzkiej w Poznaniu. Akcję przygotowali uczniowie kl. 2b wraz z wychowawczynią
Ewa Różycką.



Stypendium Prezesa Rady Ministrów 2022 Marzec 24, 2022

W dniu 24 marca 2022 roku w auli Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów
potwierdzających przyznanie Stypendium Prezesa Rady
Ministrów za rok szkolny 2021/2022. Z naszej szkoły stypendium
otrzymał Adrian Pietrzyk – uczeń klasy 4m. Dyplom wraz
z podziękowaniem za solidną naukę, pielęgnowanie talentów
i odpowiedzialną postawę wręczyła mu Pani Haliny Cimer-
Małopolska Wicekurator Oświaty.

Dzień Bez Plecaka Marzec 28, 2022

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, przy
zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli,
przeprowadzono konkurs pod tytułem DZIEŃ
BEZ PLECAKA. Uczniowie przygotowali
ciekawe, kreatywne, a czasem żartobliwe
propozycje zastępczego plecaka. Ze względu
na ilość zgłoszonych propozycji prezentacja
odbyła się na dziedzińcu szkolnym. W czasie
pogodnej i miłej zabawie Jury wyłoniło trzech
laureatów: Zostali nimi: Tkaczyk Mariusz – 3am,
Skowron Oliwier – 3 amg, Zmarlik Jakub – 3 bg.
Wyróżnienie otrzymała klasa 2 b za pracę
zespołową.

Wśród wyróżnionych znaleźli się nauczyciele: Ciepły Janusz, Łatka Beata, Matras Alina i Różycka
Ewa. Gratulując wszystkim zaangażowania w miłą zabawę dziękujemy za udział i zapraszamy do
uczestniczenia w naszych kolejnych przedsięwzięciach. Samorząd Uczniowski



Wyjście 3bg – Rynek Podziemny Marzec 29, 2022

W dniu 29.03 2022 klasa 3bg zwiedziła Muzeum –
Rynek Podziemny – oddział Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa znajdujący się pod wschodnią
częścią płyty Rynku Głównego. Wędrowaliśmy pod
ziemią wokół Sukiennic szklanymi pochylniami
i kładkami, zawieszonymi ponad zachowanymi
średniowiecznymi traktami, z których najstarsze
datuje się na XI wiek. Zachwyt budziły w nas dawne
wodociągi, Kramy, główne towary eksportowe

Krakowa, relikty spalonej osady, cmentarzysko z XI w. i wiele jakże innych dla naszych współczesnych
czasów narzędzi, zwyczajów, obiektów.

Złe nawyki, czego musisz nauczyć się w życiu? Marzec 30, 2022

W dniu 30 marca 2022 klasa 3bg wzięła razem z
wychowawcą udział w warsztatach prowadzonych
przez psychologa Pana Stanisława Bobulę, których
temat brzmiał: Złe nawyki, czego musisz nauczyć się
w życiu?

Ludolfina Marzec 30, 2022

Ludolfiną niektórzy nazywa się liczbę pi od imienia
matematyka Ludolfa van Ceulena (1540-1610), który
większość swojego życia poświęcił próbom
przybliżania wartości liczby π. Jego osiągnięciem było
ustalenie liczby π z dokładnością do 35 miejsc po
przecinku. Dziś znanych jest ponad 13 bilionów cyfr
tego rozwinięcia.
Uczeń naszej szkoły Hubert Klimczyk wyrecytował
komisyjnie 500 cyfr rozwinięcia dziesiętnego tej liczby.
Gratulujemy i podziwiamy!
Wisława Szymborska – polska poetka wysławiała π
w jednym z wierszy z tomu „Wielka liczba” , gdzie

pisała: „Podziwu godna liczba Pi trzy koma jeden cztery jeden. Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
pięć dziewięć dwa, ponieważ nigdy się nie kończy…”
Na całym świecie są osoby, które recytują z pamięci, malują, wykonują rzeźby, robią torty, układają
kompozycje muzyczne związane z liczbą π. Coś jednak jeszcze można odkryć – na przykład do dziś też nie
wiemy, czy w nieskończonym ciągu rozwinięcia dziesiętnego π pojawia się zestaw cyfr 0123456789.
A co każdy z nas powinien wiedzieć o liczbie π?
Symbol pochodzi od greckiego słowa „periferia’ (obwód, obrzeże). Pi to stosunek obwodu do średnicy koła.
Wystarczy kawałek sznurka i dowolny okrągły przedmiot – koło rowerowe, zegar, okno. Wykonaj pomiary
i podziel obwód przez średnicę – wynik to zawsze w przybliżeniu 3 – niezależnie od wielkości koła.



Cyfry które powiedział z pamięci Hubert to:
3.14159265358979323846264338327950288419716939937510582097494459230781640628
620899862803482534211706798214808651328230664709384460955058223172535940812
848111745028410270193852110555964462294895493038196442881097566593344612847
564823378678316527120190914564856692346034861045432664821339360726024914127
372458700660631558817488152092096282925409171536436789259036001133053054882
046652138414695194151160943305727036575959195309218611738193261179310511854
807446237996274956735188575272489122793818301194912

Prezentacje dla uczniów firmy WAGO ELWAG Sp. z o.o. Marzec 31, 2022

W dniu 31 marca 2022 r gościliśmy w Szkole
przedstawiciela Firmy WAGO ELWAG Sp. z o. o., który
przeprowadzał prezentacje dla uczniów. Dotyczyły one
techniki łączeniowej przy użyciu złączek WAGO.
Wykłady i pokazy były przeprowadzane w samochodzie
prezentacyjnym „Klementyna” głównie dla klas trzecich
elektryków, elektroników i mechatroników. Opiekunami
projektu ze strony naszej Szkoły byli nauczyciele Artur
Głowacki i Antoni Musiał.

Krzyk Ziemi! Być odpowiedzialnym w świecie globalnym. Dlaczego odpowiedzialna

moda to sprawa nas wszystkich? Kwiecień 1, 2022

31 marca .2022 roku uczniowie klasy 2c i 1d wzięli
udział w drugim, z cyklu czterech spotkań online, które
odbyły się w ramach programu edukacyjnego Krzyk
Ziemi!: Być odpowiedzialnym w świecie globalnym.
Webinar prowadziła dr Anna Zagórska (Stowarzyszenie
Fashion Revolution Polska). W momencie wynalezienia
krosna mechanicznego, przemysł modowy stał się
biznesem, który przynosi gigantyczne zyski
wykorzystując ludzi i środowisko. W czasach szybkiej
mody, co jakiś czas słyszymy o nielegalnych
praktykach niewolnictwa i niskich płacach, a także o
nadprogramowej używanej lub niepotrzebnej odzieży.
Co możemy zrobić, aby odciążyć system i wspomóc
walkę o ubrania lepsze jakościowo?

Czym jest moda cyrkularna i odpowiedzialna? Na te i inne pytania znaleźć mogli odpowiedzi uczniowie
podczas dzisiejszego wykładu online.
Opiekun: Dorota Sołtys.



Co Ty wiesz o Regionie? Kwiecień 1, 2022

29.03.2022 uczniowie klasy 4c (J. Kubas, H. Klimczyk, M. Lipiński)
brali udział w V edycji konkursu edukacyjnego wszechstronnej
wiedzy o Małopolsce „Co Ty wiesz o Regionie?”. W tym roku,
w związku z jubileuszem 200 – lecia urodzin oraz 140 – lecia śmierci
Ignacego Łukasiewicza, pioniera przemysłu naftowego oraz
działacza niepodległościowego, konkurs dedykowany był tej właśnie
postaci związanej z naszym regionem. Opiekun: Maria Kowalewska

Dzień skupienia 2022 Kwiecień 1, 2022

W dniu 1 kwietnia 2022 r. w parafii Matki Bożej
Częstochowskiej odbył się dla uczniów naszej szkoły
Wielkopostny Dzień Skupienia. Poprowadził go ks.
Kacper Nawrot – absolwent Elektryka. Uczniowie wraz
z Dyrekcją i nauczycielami mieli możliwość wysłuchania
konferencji dotyczącej życia duchowego, której
punktem wyjścia były miejsca geograficzne Ziemi
Świętej oraz uczestniczenia we Mszy św. podczas
której mógł skorzystać z sakramentu pokuty i
pojednania. Organizacja: Danuta Krupa.

Wycieczka do „PPVH EKO-ENERGIA

Sp.z o. o.” Kwiecień 8, 2022

Dnia 8.04.2022 klasy 3b oraz 4b uczestniczyły
w wycieczce do „PPVH EKO ENERGIA Sp.z o. o.”
Zapoznano się z remontami maszyn elektrycznych,
z technologią wykonywania remontów i technikami
badań oraz diagnozy maszyn i urządzeń. Było to

atrakcyjne uzupełnienie nabytej wiedzy teoretycznej. Organizacja: Mieczysław Skirło.



Życzenia

Pielgrzymka maturzystów 2022 Kwiecień 11, 2022

W poniedziałek 11 kwietnia 2022 r. maturzyści z klas 4c i 4d
wzięli udział w Pielgrzymce Maturzystów na Jasną Górę. Był
czas na indywidualną modlitwę w kaplicy Matki Bożej, by Jej
powierzyć swoje przygotowania do egzaminów maturalnych,
prosić o mądrość na czas ich zdawania oraz o podejmowanie
właściwych decyzji życiowych. Uczestniczyliśmy również
w drodze krzyżowej na wałach jasnogórskich oraz we mszy
świętej, której przewodniczył bp Mirosław Milewski.
Organizacja pielgrzymki: Barbara Młyńczak, Krzysztof
Gazdowicz, Danuta Krupa.

Pożegnanie. Janina Sosin Kwiecień 25, 2022

19 kwietnia 2022 zmarła Pani Janina Sosin. Msza żałobna została odprawiona 28 kwietnia 2022
(czwartek) o godzinie 12.30 przy ul. Reduty na Cmentarzu Batowickim. Urna z prochami została
złożona w gronie najbliższych do grobu rodzinnego w Bielsku-Białej. Rodzina prosiła, aby zamiast
kwiatów składać datki do puszki na rzecz „Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza z szacunku do życia„.
Janina Sosin z domu Drabczyk urodziła się 08.03.1938 w Bielsku Białej i tu ukończyła liceum im. M.
Kopernika. Studiowała na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Chemicznym na kierunku
przeróbka ropy naftowej. Po studiach pracowała jako główny technolog w Zakładach Futrzarskich w
Bielsku Białej. W latach 1962-1993 pracowała jako nauczyciel chemii i fizyki w Zespole Szkół
Elektrycznych Nr 2 w Krakowie Nowej Hucie jako nauczyciel. Po odznaczeniu Złotym Krzyżem
Zasługi, zgodnie z obowiązującym zwyczajem wbiła gwóźdź ze swoim nazwiskiem w drzewce
sztandaru szkoły.
Była wychowawcą w: Technikum Elektrycznym 5-letnim,Technikum Elektrycznym dla pracujących,
Technikum Elektrycznym po Zasadniczej Szkole Zawodowej i Zasadniczej Szkole Zawodowej oraz w
Pedagogicznym Studium Technicznym. Pełniła obowiązki przewodniczącej szkolnej komisji chemików
i fizyków.



Międzynarodowy Dzień Ziemi. Gra terenowa Kwiecień 26, 2022

W dniu 22 kwietnia 2022 roku obchodziliśmy
Międzynarodowy Dzień Ziemi. Tegoroczne hasło:
Inwestujemy w naszą planetę. Z tej okazji w naszej
szkole odbyła się gra terenowa Gra prowadziła do
sześciu stacji na których czekało na uczniów inne
zadanie do wykonania. Za poprawne wykonanie
zadania uczniowie otrzymywali mapę
z zaznaczonym punktem i podpowiedzią, gdzie
mają kierować się dalej. W grze brali udział
uczniowie klas pierwszych i drugich. Początek
zaplanowano na sali gimnastycznej. Zadaniem
uczniów było pokonanie toru przeszkód. Następnie
na dziedzińcu szkolnym należało posegregować
śmieci, aby otrzymać informację o następnym

punkcie na trasie, który został zlokalizowany nad zalewem nowohuckim. Zaplanowano tam trzy punkty:
Przy pierwszym, obok Domu Wędkarza, uczniowie odgadywali trzy zagadki. Na drugim, obok
pomostu, należało odgadnąć łacińską nazwę rośliny Bellis, odnaleźć ją i zrobić jej zdjęcie. Trzeci punkt
to siłownia otwarta nad zalewem, gdzie uczniowie mogli sprawdzić swoją kondycję. Z zalewu gra
prowadziła z powrotem do szkoły. Tam w sali teatralnej uczniowie zmagali się z krzyżówką
ekologiczną.
Najlepszy czas uzyskała klasa 2c – 34min, następnie 2d – 53 min i 1am – 58 min. Dziękujemy klasom
i nauczycielom za udział!
Organizatorzy: klasa 1d wraz z nauczycielem biologii Panią Dorota Sołtys.

Pożegnanie maturzystów 2022 Maj 2, 2022

W piątek 29 kwietnia 2022 odbyło się odbyło się
uroczyste pożegnanie uczniów klas, którzy
ukończyli naukę w technikum. W tym roku to dla
wychowanków Pani Barbary Młyńczak , Pana
Krzysztofa Gazdowicza, Marii Kowalewskiej
i Zofii Włodarczyk zabrzmiał symboliczny „ostatni
dzwonek”. Uroczystość przygotowali młodsi
koledzy z klas 3bg pod kierunkiem swoich
wychowawcy: Beaty Łatki. Najlepszy uczeń
Adrian Pietrzyk wbił gwóźdź w drzewce

sztandaru. Zgodnie z praktykowanym od lat zwyczajem maturzyści wybrali Osobowość Roku. Tytuł ten
otrzymał Pan Sławomir Surma.
Absolwenci dumnie wpięli znaczki z logo szkoły w klapy swoich marynarek. Były podziękowania dla
wszystkich, którzy przyczynili się do wzrostu tegorocznych maturzystów, dla Dyrekcji, wychowawców,
grona pedagogicznego i pracowników administracji, a także rodziców. Teraz już tylko pozostaje życzyć
powodzenia w dojrzałym życiu i zrealizowania marzeń.



Gra terenowa ,, Śladami niezwykłych ludzi” Maj 12, 2022

11 maja 2022 roku uczniowie klasy 2b i 3bg
wzięli udział w przygotowanej przez zespół
SCWEW mobilnej grze terenowej „Śladami
niezwykłych ludzi” na terenie parku przy
Muzeum Lotnictwa Polskiego. Oprócz dobrej
zabawy na świeżym powietrzu uczestnicy
poznali mnóstwo ciekawostek pozwalających
aktywnie uczestniczyć w budowaniu
społeczeństwa włączającego. Po zakończeniu

gry, uczestnicy raczyli się pizzą i napojami. Zasłużenie otrzymali również dyplomy oraz nagrody.
Organizatorem gry jest SCWEW, którego zadaniem jest poszerzanie społecznej świadomości na temat
możliwości i potencjału osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi. Gra będzie dostępna dla
wszystkich chętnych od 12 maja 2022 roku.

Turniej informatyczny Motorola Silver Code 1.0 Maj 13, 2022

12 maja 2022 roku odbyły się
eliminacje do turnieju informatycznego
Motorola Silver Code 1.0 w których
udział wzięli:
Serhii Balan, Łukasz Kasperczyk, Piotr
Kramarz, Sebastian Klasiński z klasy
1c,
Jakub Czajka, Piotr Lemańczyk, Kamil
Kowal, Nikodem Bogucki z klasy 1d,
Michał Głusek, Jakub Grosiak, Kacper

Kordecki, Jan Jędrusiak z klasy 3d i Mikołaj Lorkiewicz, Dominik Maj, Kacper Majda, Piotr Wójcik
z klasy 3e.
Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu oraz firma Motorola
Solutions Systems Polska sp. z o.o. Turniej odbywa się w dwóch etapach: Eliminacje w formie testu
online 12.05.2022. Finał w formie dwudniowego hackatonu programistycznego w siedzibie Zespołu
Szkół Nr 3 im. Antoniego Kocjana w Olkuszu (3.06.2022 – 4.06.2022).
Opiekę nad konkursem w Zespole Szkół Elektrycznych Nr 2 sprawują nauczyciele: Anna Cichy
i Michał Klak.



„Śladami polskich bohaterów” – wycieczka klasy 1c Maj 17, 2022

W dniu 16 maja 2022 roku uczniowie klasy 1c
wzięli udział w wyjściu do Parku Jordana i na
Cmentarz Rakowicki, aby poszerzyć swoją
wiedzę z historii Polski XX wieku. W Parku
Jordana uczniowie dzięki ciekawemu wykładowi,
który przygotował dla nich opiekun lepiej poznali
sylwetki bohaterów narodowych
represjonowanych przez władze komunistyczne
w Polsce – Witolda Pileckiego i Jerzego
Popiełuszki. Na Cmentarzu Rakowickim
uczniowie odwiedzili kwatery poległych i przeszli
Aleją Zasłużonych. Zobaczyli pomniki
poświęcone pamięci osób, które są związanych z

odzyskaniem przez Polskę niepodległości: Ofiar Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Ofiar
Komunizmu, Pomordowanych na Wschodzie, Pomnik Partyzantów, Ofiar Pacyfikacji Dąbia oraz
zapalili znicze w miejscu poświęconym upamiętnieniu ofiar I wojny światowej.
Uczestnicy wraz z opiekunem, aby udokumentować wyjście wykonali zdjęcia przy popiersiach Jerzego
Popiełuszki, Witolda Pileckiego oraz przy pomniku i tablicy upamiętniających bohaterów poległych w
drugim dziesięcioleciu XX wieku. Opiekun mgr Artur Pietrzyk.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Maj 23, 2022

Informujemy, że wniosek naszej szkoły w projekcie „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na
lata 2021-2025” został przyjęty i otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych na zakup elementów wyposażenia
biblioteki oraz książek będących nowościami wydawniczymi.


