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ELEKTRYK 
 

Numer XV – Styczeń-Luty 2017

ELEKTRYK po raz kolejny w Niemczech 
w ramach programu PO WER/ERASMUS+ 

Kolejna grupa 14 uczniówZespołu Szkół im. prof. J. 
Groszkowskiego w Mielcu w terminie od 21.11 do 
16.12.2016r odbyła 4- tygodniowe praktyki zawodowe w 
Niemczech, pracując w hotelach i restauracjach na terenie 
Turyngii i Hesji .Praktyki odbyły się dzięki współpracy 
Zespołu Szkół z instytucją partnerską z Niemiec w ramach 
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO 
WER) realizowanego na zasadach ERASMUS+. To już 
trzecia z kolei grupa, która odbyła w ZS podobne praktyki. 
Adresatami projektu byli uczniowie technikum żywienia 
i usług gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa ZS. 
Uczestnictwo w projekcie było całkowicie nieodpłatne 
dzięki wsparciu środków europejskich w ramach programu 
PO WER. Szkoła zapewniła uczestnikom wszystko, co było 
konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia- koszty 
podróży, ubezpieczenia oraz pobytu 
na stażu. 
Dzięki odbyciu czterotygodniowych 
praktyk zawodowych w Niemczech 
uczniowie poznali europejskie 
warunki i kulturę pracy oraz nabyli 
nowe doświadczenia zawodowe w 
międzynarodowym środowisku pracy. 
Poza tym pogłębili wiedzę 
teoretyczną uzyskaną w szkole. 
Po powrocie uczestnicy wykazali 
duże zadowolenie z pobytu i bardzo wysoko ocenili odbyte 

praktyki zawodowe w Niemczech. Partnerska strona 
niemiecka również doceniła zaangażowanie naszych 
uczniów, czego efektem są bardzo wysokie oceny za odbyty 
tam staż. 
Projekt PO WER obejmuje pobyt 28 uczniów ZS w dwóch 
etapach- listopad/grudzień 2016 oraz październik 2017. 

W październiku 2016 w ZS 
zakończony został dwuletni projekt 
ERASMUS+, który obejmował 
podobne praktyki zagraniczne w 
Niemczech. Inicjatorem tego 
programu jest dyrektor ZS Zbigniew 
Witek, a koordynatorem realizacji 
projektu nauczyciel języka 
niemieckiego Paweł Rzeźnik.
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Spotkanie autorskie z Joanną 
Duszkiewicz 

Joanna Duszkiewicz autorka książki „Paryż w 
piątek 13-tego” odwiedziła Zespół Szkół im. prof. 
J. Groszkowskiego w Mielcu. 9 grudnia w 
bibliotece szkolnej miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie – spotkanie autorskie młodej pisarki z 
młodzieżą z „Elektryka”, zainteresowaną jej 
debiutancką książką. Gościa przywitali: dyrektor 
szkoły - Zbigniew Witek, organizatorki spotkania - 
bibliotekarki Dorota Targosz i Alicja Rajchel oraz 
licznie zgromadzona młodzież. 
Joanna Duszkiewicz w ciekawy i wyczerpujący 
sposób zaprezentowała swoją książkę, a także 
przeczytała jej ulubiony fragment. Podzieliła się 
informacjami dotyczącymi budowania warsztatu 
pisarskiego, zbierania materiałów do książki oraz 
opowiedziała o trudach procesu wydawniczego. Gorąco 
zachęcała młodzież do podejmowania własnych prób 
literackich i nie poddawania się w dążeniu do realizacji 
swoich celów. Uczniowie „Elektryka” z uwagą słuchali 
i dyskutowali z zaproszonym gościem, zadając wiele pytań. 
Równocześnie młodzież miała okazję zobaczyć interesującą 
prezentację zdjęć z Paryża oraz wziąć udział w losowaniu 
książki, którą autorka podarowała wraz z dedykacją 
szczęśliwemu zwycięzcy Filipowi Idzikowi z klasy II B. 

Spotkani
e 
uświetnił 
recital 
melodii 
francuski
ch na 
akordeon
, 
specjalni
e 
przygoto

wany na tę okazję w wykonaniu Sylwestra Kukułki – ucznia 
klasy II C. Dla młodej pisarki wizyta w „Elektryku” miała 
szczególny, sentymentalny charakter, gdyż, jako 
absolwentka tej szkoły mogła spotkać się ze swoją 
wychowawczynią, dyrekcją i nauczycielami, a także 
odszukać w kronice szkolnej strony poświęcone swojej 
klasie. Na zakończenie spotkania Joanna Duszkiewicz 
została obdarowana 2-tomową publikacją wydaną z okazji 
100- lecia Gmachu Szkoły i 45-lecia Technikum 
Elektrycznego. Otrzymała także dyplom z podziękowaniem 
za ciekawe spotkanie autorskie

.  

Lekcja poezji regionalnej w języku polskim i angielskim

W dniu 15 grudnia 2016r. młodzież Zespołu Szkół im. prof. 
Janusza Groszkowskiego uczestniczyła w wyjątkowej lekcji 
poezji regionalnej. Gościem specjalnym tego wydarzenia 
była mielecka poetka Pani Aleksandra Piguła. Lekcje z 
poezją regionalną to kontynuacja współpracy nauczycieli i 
uczniów z TMZM i Grupą Literacką Słowo. Program 
edukacji regionalnej, jaki prowadzimy, obejmuje między 
innymi spotkania młodzieży z lokalnymi twórcami kultury, 
którzy zapraszani są do naszej szkoły. 
Okazją do zaproszenia Pani Oli Piguły było wydanie przez 
nią tomiku wierszy „Strofy na …” oraz promocja zbiorku 
„Karuzela” w języku angielskim. 
Poetkę przywitał i przedstawił wicedyrektor Marek Sypek. 
Uroczystość poprowadziła Pani Lucyna Maryniak. Dzięki 
zaangażowaniu Pani Natalii Treli, uczniowie przygotowali 
staranne interpretacje wierszy z tomu „Karuzela” w języku 
angielskim.  

Panie Lucyna Maryniak i Halina Bednarz zadbały o 
recytację wierszy z tego zbiorku, oczywiście w języku 
polskim. W czasie spotkania Pani Ola Piguła dzieliła się 
z nami swoimi refleksjami na temat interpretacji jej wierszy 
przez młodzież, podziwiała piękne angielskie brzmienie 
swojej poezji. Zaznaczyła, że była to pierwsza publiczna 
prezentacja i promocja tomiku „Karuzela” w języku 
angielskim. 
Spotkanie miało charakter świąteczny, „przy choince”. 
Bardzo miłym akcentem było obdarowanie występującej 
młodzieży i nauczycieli prezentami w postaci tomików 
wierszy Pani Aleksandry. O sympatyczny nastrój tego 
wydarzenia zadbała Pani Natalia Trela, która przygotowała 
wokalną i muzyczną oprawę imprezy. Uczennice z klasy II a 
i II e zaśpiewały dla zebranych na auli gości piosenki ze 
swojego repertuaru, a Sylwester Kukułka z klasy II c 
wystąpił z koncertem utworów na akordeon. W drugiej 
części poetyckiej imprezy Panie Aleksandra Piguła i Lucyna 
Maryniak zaprezentowały wiersze z tomu „Strofy na …”. 
Panie rozmawiały o dorobku twórczym naszego gościa, 
planach na przyszłość, nowych formach literackich, do 
których przymierza się twórczyni. Pod koniec wydarzenia 
młodzież podziękowała za spotkanie, a do Pani Oli ustawiła 
się kolejka po autografy, dedykacje i wspólne zdjęcia. 
Lekcję poezji regionalnej i spotkanie z poetką 
przygotowały: Lucyna Maryniak, Natalia Trela, Halina 
Bednarz. 
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III Miejsce Gabrysi Wagner  
w Konkursie Powiatowym „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ” 

Dnia 14 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana 
Pawła II w Dębicy odbyło się podsumowanie XXII Międzyszkolnego 
Powiatowego Konkursu „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ” – w którym 
uczennica naszej szkoły Gabriela Wagner kl. IM otrzymała III miejsce 
w kategorii prace plastyczne. 
W edycji konkursu „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ” wzięło udział 98 
uczestników.  
Konkurs miał na celu:  
• propagowanie życia w trzeźwości,  
• zapobieganie alkoholizmowi, narkomanii oraz innym uzależnieniom,  
• przybliżanie młodzieży zagrożeń wynikających z tychże uzależnień, 
• promowanie zdrowego stylu życia,  
• oraz rozwijanie twórczej aktywności.  
Do udziału w konkursie została zaproszona młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego, 
sędziszowsko-ropczyckiego i mieleckiego.  
Młodzież miała możliwość wykonania prac w trzech kategoriach: praca literacka, plastyczna oraz multimedialna. W 
podsumowaniu konkursu uczestniczyła młodzież wraz z opiekunami, Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 
im. Jana Pawła II w Dębicy oraz ks. Zbigniew Guzy - Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych 
Diecezji Tarnowskiej oraz Pani Anna Wilczyńska - Dyrektor Wydziału Edukacji. Opiekunem Gabrysi Wagner była pedagog 
szkolna Elżbieta Bąk. 

Wyróżnienie dla przepisów kulinarnych naszych uczennic 

„Tradycja w ujęciu młodych, czyli 50 najlepszych 
przepisów” uczniów ze szkół 
średnich w całej Polsce w publikacji 
Departamentu Rynków Rolnych 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, a wśród nich troje z Zespołu 
Szkół im. prof. Janusza 
Groszkowskiego w Mielcu. 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi od lat promuje polskie produkty 
nadając im szczególne wyróżnienie 
poprzez nadanie im odznaczeń 
„Chroniona Nazwa Pochodzenia”, 
„Chronione Oznaczenie 
Geograficzne” oraz „Gwarantowana 
Tradycyjna Specjalność”. Angażuje 
też młodych do trudu ich stosowania 
w smacznych potrawach. Klaudia Kseń, Agata Sobol i Beata 
Chruściel - uczennice naszej szkoły, dziś już absolwentki, 
pod opieką Agnieszki Kusak opracowały przepisy na 
potrawy zawierające te cenne produkty, które znalazły swoje 
miejsce wśród najlepszych przepisów z całej Polski. 

Inspiracja warta zachodu dla uznania przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dla 
Beaty Chruściel i jej 
„Miodowego Pstrąga tęczowo – 
owocowego” były to 
następujące produkty: jakże 
smaczny miód pitny czwórniak, 
wykwintne jabłka grójeckie, 
wiśnie nadwiślańskie oraz ser 
koryciński swojski. Klaudia 
Kseń w „Zapiekance w 
beszamelu” wykorzystała 
słynne kabanosy, wspaniałą 
kiełbasę lisiecką, kiełbasę 
myśliwską, ser koryciński 
swojski i olej rydzowy. Agata 
Sobol kierując się patriotyzmem 

lokalnym spośród wielu produktów z lisy Ministerstwa 
wybrała do swojej potrawy „Imbirowo – anyżowej 
polędwiczki z jabłkami” podkarpacki miód spadziowy, 
ciekawy olej rydzowy oraz owoce, czyli suszone śliwki 
szydłowskie, jabłka łąckie i jabłka grójeckie. 

Uczennica Elektryka w kolejnym etapie Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

Justyna Helowicz, uczennica klasy 3A, awansowała do kolejnego etapu XLVII 
edycji ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Praca Justyny 
zatytułowana "Pozór, iluzje i sny w literaturze staropolskiej" zdobyła drugie 

miejsce na Podkarpaciu. Lepsza okazała się tylko reprezentantka prestiżowego 
LO Sióstr Prezentek. Eliminacje dla finalistów odbędą się 11 lutego i 4 marca 
w salach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Następnie 

laureaci szczebla wojewódzkiego wezmą udział w zawodach centralnych 
planowanych na początek kwietnia bieżącego roku. Opiekunem uczennicy 

elektryka jest Dariusz Dudek.
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Wolontariusze z Elektryka 

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę 
mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w 
swym wysiłku” takie motto 
towarzyszyło Olimpiadzie Specjalnej, 
która odbyła się w dniu 5.12.2016 w 
Mielcu w ramach VI Podkarpackiego 
Dnia Treningowego Programu Treningu 
Aktywności Motorycznej Olimpiad 
Specjalnych, organizowany przez 
Olimpiady Specjalne Podkarpackie i Polskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w 
Mielcu – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – 
Wychowawczy, przy wsparciu Środowiskowego Domu 
Samopomocy „NASZ DRUGI DOM”.  
W imprezie wzięło udział około 60 niepełnosprawnych 

intelektualnie zawodników 
reprezentujących Olimpiady Specjalne 
Podkarpacia, 60 opiekunów oraz 
wolontariusze – reprezentujący naszą 
szkołę ze Szkolnego Klubu 
Wolontariacko - Profilaktycznego 
„Pomocna Dłoń”.  
Wolontariusze byli obecni podczas 
ceremoniału otwarcia. Towarzyszyli 
zawodnikom w trakcie zawodów, 
pomagali organizatorom w punktacji 

zawodników. 
Rywalizacje przebiegły w miłej i radosnej atmosferze. 
Imprezie towarzyszył fantastyczny doping zebranej 
publiczności wśród, której przechadzali się św. Mikołaj oraz 
Pan Krecik z koszami słodkości. Opiekunami wolontariuszy 
są panie: Iwona Żola i Elżbieta Bąk 

III Edycja Szkolnej Szlachetnej Paczki 

"Podziel się radością pomagania…" Pod takim hasłem 
Szkolne Koło Wolontariacko - Profilaktyczne „Pomocna 
dłoń” działające w naszej szkole podsumowało III Edycję 
Szkolnej Szlachetnej Paczki. Szlachetna Paczka to projekt, 
który pomaga potrzebującym. Od lat jednoczy Polaków 
wokół idei mądrego pomagania. 
Wolontariusze Szkolnego Koła Wolontariacko-
Profilaktycznego „Pomocna dłoń”, już po raz trzeci 
włączyli się do świątecznej akcji pomocy rodzinom 
potrzebującym w naszym lokalnym środowisku szkolnym. 
W ramach przeprowadzonej akcji została zebrana : 
żywność, środki czystości, artykuły szkolne. Uczestniczyły 
w niej następujące klasy: III C, II E, II M, I E, wraz z 
wychowawcami. 
Z pomocy skorzystało 5 rodzin naszych uczniów oraz wychowankowie COND w Skopaniu. 
Finał całego przedsięwzięcia nastąpił 21 grudnia 2015 roku. Organizatorzy akcji, wolontariusze serdecznie dziękują wszystkim, 
którzy wsparli swoją ofiarnością, ale też życzliwością Szkolną Szlachetną Paczkę, bo taka pomoc to miłość w najwyższej jakości. 
Organizatorzy: opiekunowie Koła – Iwona Żola, Elżbieta Bąk, wolontariusze 

 

Akcja "Podaruj Pluszaka" 

Mieleckie karetki zyskały nowe wyposażenie w postaci blisko 
70 pluszaków zebranych w ramach akcji charytatywnej 
„Podaruj pluszaka” w naszej szkole. Za pośrednictwem 
ratowników medycznych rozdawane będą one chorym lub 
poszkodowanym w wypadkach dzieciom. Maskotki są bardzo 
przydatne w każdej karetce. Mimo najtroskliwszej opieki, jazda 
do szpitala zawsze jest dla dziecka stresem. Tym bardziej, że 
pobyt w ambulansie wynika przecież z choroby, bólu czy 
wypadku. Miękka i miła przytulanka jest dla maluchów 
wsparciem w tych trudnych. Nie ma nic lepszego niż miękki i 
miły pluszak. Można się do niego przytulić i wypłakać. Pluszaki pomagają też ratownikom, pielęgniarkom i lekarzom. Z 
dzieckiem uspokojonym maskotką lepiej się współpracuje. Załodze karetki łatwiej wtedy wykonać wszystkie czynności medyczne 
i badania. Ratownicy mogą też użyć maskotki do pokazania dziecku, które z tych czynności będą wykonywać, np. wkłucie czy 
osłuchiwanie. Stres dziecka jest wtedy zdecydowanie mniejszy. 
Akcję charytatywną prowadziły pani Ewa Bożek oraz pani Dorota Kania-Pomykała. 
Zbiórkę pluszaków dla dzieci prowadziliśmy po raz pierwszy, ale nie ostatni. W ciągu 2 miesięcy akcji udało nam się zgromadzić 
wiele pluszaków,  a wszystko to dzięki wielkim sercom i zaangażowaniu naszych uczniów oraz nauczycieli. 
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WEŹ UDZIAŁ !!! 

KONKURS PLASTYCZNY 
NA PLAKAT PROMUJĄCY CZYTELNICTWO 

II edycja – rok szkolny 2016/2017 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym , 
organizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę 
Wojewódzką w Rzeszowie - Filia w Mielcu, na plakat 
promujący czytelnictwo. Prace konkursowe będą 
przyjmowane w bibliotece szkolnej do 15 marca 2017r. 

Zasady uczestnictwa w konkursie: 

- przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie 
plakatu w formacie A3 lub A4 lub wymiarach pośrednich 
- do konkursu każdy uczestnik może złożyć tylko jedną 
pracę, 
- praca może zostać wykonana dowolną techniką 
plastyczną, np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki 
mieszane 

Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 10 maja 2017 r. (środa) w czytelni Biblioteki Pedagogicznej 
w Mielcu, ul. Wyspiańskiego 6 o godz. 12.00. Laureaci konkursu otrzymują dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe. Koordynatorkami konkursu na terenie naszej szkoły są bibliotekarki: p. Alicja Rajchel i p. Dorota 
Targosz.  

Rekolekcje wielkanocne 

29 ‐ 31 marca 2017r. od godz.10.00 
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