
 

ELEKTRYK 
 Numer XVI ,  Marzec - Kwiecień 2017 

 

 ,,Negatywny umysł, nie może dać Ci pozytywnego myślenia’’ 

 

NASZE SUKCESY 
Sukces Sylwii w konkursie fryzjerskim 

 
Dnia 15 marca 2017 r. w Zespole Szkół Techniczno - Weterynaryjnym w Trzcianie odbył się Finał 
Czwartej Edycji Ponadregionalnego Konkursu Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich pod  hasłem 
„Fryzury czerwonego dywanu”. Jego celem było rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań 
fryzjerskich, popularyzacja i pogłębienie wiedzy fryzjerskiej oraz ukazanie walorów pracy fryzjera, 
jako formy działalności artystycznej,  
W zmaganiach wzięło udział 28 uczniów z województwa podkarpackiego, małopolskiego, 
lubelskiego i świętokrzyskiego. Profesjonalne jury doceniło ogromną pracę jaką włożyła uczennica 
naszej szkoły z Technikum Usług Fryzjerskich - Sylwia Gwóźdź z klasy IIIC, wręczając jej 
wyróżnienie i nagrodę sponsora konkursu Firmy „Alfa”. Opiekunem uczennicy była Iwona Żola 
 
 
Weronika finalistką przemyskiego Festiwalu Piosenki  
 
Weronika Kizior, uczennica 2A, została laureatką eliminacji powiatowych XXVII 
Festiwalu Piosenki „Śpiewaj razem z nami”. Wokalne zmagania odbyły się 9 marca 
w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. Uczestnicy, 
wśród których znalazła się także kolejna reprezentantka Elektryka, Laura Leśniak z 
kl.2E, zostali podzieleni na trzy kategorie wiekowe. W ostatniej grupie wystąpiła 
wspólnie młodzież gimnazjów i szkół średnich, co podniosło skalę trudności 
zawodów. Mimo to, Weronice udało się trafić do wąskiego grona zwycięzców, 
którzy będą reprezentować powiat mielecki w ostatnim etapie konkursu Opiekunem 
uczennic był Dariusz Dudek. 
 
Justyna w II etapie XIII Konkursu Papieskiego  
 
Justyna Mędrek, uczennica klasy 2D, zakwalifikowała się do drugiego etapu XIII Konkursu Papieskiego ”Patriotyzm Karola 
Wojtyły 1920-2005”. Jest to największy w Polsce konkurs dotyczący wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II. Składa się 
z czterech etapów i jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizuje go Fundacja „Instytut Tertio Millennio”. 
Honorowy Patronat nad konkursem objęła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Opiekunem uczennicy jest 
wychowawczyni klasy 2D Magdalena Surdej. 

1 
 



Elektryk na VII Gali Języka Angielskiego 

4 kwietnia uczniowie naszej szkoły: Klaudia Kotwica, Karolina Leśniak, Damian Metlak, Justyna Mędrek i Karolina Pryga wzięli 
udział w VII Gali Języka Angielskiego pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu. 
W ramach uroczystości przeprowadzony został turniej wiedzy o Wielkiej Brytanii i USA oraz pisemny konkurs języka 
angielskiego „Matura English” Wyróżnienie w konkursie otrzymała uczennica czwartej klasy technikum elektronicznego Zespołu 
Szkół, Karolina Leśniak . 
Opiekunem uczniów Elektryka była Magdalena Surdej. 

 
 Eliminacje do konkursów literackich  
 
Dwudziestu pięciu uczniów z oddziałów II D i II E technikum Zespołu Szkół wzięło udział 
w wewnątrzszkolnych eliminacjach do trzech ogólnopolskich konkursów literackich. Do 
finału XXII edycji „Lirycznego Jasła” trafiły prace Aliny Kapinos (kat. poezja) i 
Katarzyny Soi (kat. opowiadanie). Z kolei finalistkami organizowanego przez lubelski 
UMCS „Opowiedzieć świat” zostały Magdalena Guła i ponownie Katarzyna Soja. Obie 
uczennice są autorkami krótkich tekstów prozatorskich. Ostatni konkurs został ogłoszony 
przez redakcję Polskiego Podziemia Kulturalnego, a uczestniczyły w nim Alina Kapinos 
(poezja) i Żaneta Skoczylas (proza). Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu kilku 
najbliższych tygodni. Eliminacje przeprowadził Dariusz Dudek przy współpracy z 
wychowawcą klasy II D, Magdaleną Surdej. 
 
 

EKOLOGIA 
Nakrętki dla Kacperka 
W 2016 roku zbieraliśmy plastikowe nakrętki na zakup protez, 
leczenie i dalszą rehabilitację Kacperka Serafina z Majdanu 
Królewskiego. Udało się zebrać pięć 120 litrowych worków nakrętek, 
które 28 lutego 2017 roku odebrał dziadek Kacperka. Szczególne 
podziękowania należą się uczniom, którzy włączyli się w tą akcję. 
Wśród nich należy wymienić Annę Barłóg z klasy 4E, Agnieszkę 
Warzecha, Izabelę Maroń, Wiktorię Wiśniewską, Dawida Piątek, 
Macieja Dąbrowskiego, Annę Myller wszyscy z klasy 4A. 
Ponadto Luizę Krakowską, Sebastiana Maja, Miłosza Krużel, 
Nikolasa Skowrona, Angelikę Gruszka, Maksymiliana Kanię z klasy 2A oraz Martę Kiełb z klasy 3D. Uczniowie odebrali 
podziękowania z rąk Dyrektora szkoły Zbigniewa Witka. 
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich do następnej zbiórki plastikowych nakrętek. Tak jak zawsze prosimy o przynoszenie ich do sali 
nr 4. Finał akcji przewidziany jest na czerwiec 2017 roku. 
Koordynatorem zbiórki jest Marzanna Mazur - Witek. 
 
Marcowe spotkanie „Ekologia dla Każdego” 

 
Po raz kolejny 13 marca 2017 r. klasy fryzjerskie zasadniczej szkoły zawodowej 
i klasy technikum usług fryzjerskich oraz technikum hotelarskiego spotkały się 
na auli szkolnej biorąc udział w konkursie Ekomody i quizach przyrodniczych. 

W ramach quizu uczniowie odpowiadali na pytania z zakresu ochrony przyrody 
w Polsce. 
W konkursie Ekomoda zgłoszone zostały cztery projekty przygotowane przez 
uczennice z klas 4E, 3C i 2E.    Jury w składzie Dyrektor ZS pan Zbigniew 
Witek, pani Iwona Żola i pani Marzanna Mazur – Witek ustaliło następujące 
wyniki: 
I miejsce i nagroda główna – Ewelina Leśniak i Joanna Fijał z klasy 3C 
II miejsce – Laura Leśniak i Beata Mydlarz z klasy 2E 
III miejsce – Alicja Stafiej i Renata Szarek z klasy 4E 
Wyróżnienie dla Darii Flis, Alicji Masztalerz i Angeliki Wych z klasy 2E. 
Konkurs przygotowały Marzanna Mazur – Witek i Iwona Żola. 
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KLASY WOJSKOWE 

 
Kadeci z Elektryka na obchodach Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych 
W dniach 24-26 lutego w Mielcu odbyły się uroczystości Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tradycyjnie Obchody Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Bazylice Mniejszej 
na starówce. Po zakończeniu Mszy pochód z jego uczestnikami przemaszerował 
pod pomnik Armii Krajowej, gdzie przedstawiciele władz miejskich i 
powiatowych ze starostą mieleckim Zbigniewem Tymułą i wicestarostą Marią 
Napieracz złożyli wieńce i kwiaty. Stamtąd, uczestnicy przeszli na plac Armii 
Krajowej, gdzie odbyły się główne uroczystości Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.  
Wśród uczestników pochodu były delegacje szkół i poczty sztandarowe m.in. 
Zespołu Szkół im. Janusza Groszkowskiego z dyrektorem Zbigniewem Witkiem i 
wicedyrektorem Markiem Sypkiem na czele. Szkołę godnie reprezentowali 
uczniowie – kadeci klas 1-4 technikum elektronicznego o profilu wojskowym z ich dowódcą (Dawid Piątek 4A) oraz 
wychowawcami tych klas. 
W chwilę po przybyciu pochodu na plac AK, przybiegli uczestnicy V Biegu Tropem Wilczym  
Odczytano Apel Poległych oraz oddana została Salwa Honorowa Kompanii Wojska Polskiego. 

 

Wizyta w Jednostce Wojskowej Komandosów 
Na zaproszenie Dowódcy Jednostki Wojskowej Komandosów pana ppłk 
Michała Strzeleckiego, w dniu 20 marca 2017 roku w JWK Lubliniec 
,,Cisi i skuteczni” przebywali uczniowie-kadeci klasy 4A technikum 
elektronicznego o profilu wojskowym z mieleckiego Elektryka (z 
wychowawcą klasy Romanem Gruszeckim i księdzem Stanisławem 
Olszakiem). Wizyta w Elitarnej Jednostce Komandosów rozpoczęła się 
zwiedzaniem miejsca szczególnego dla żołnierzy – Izby Tradycji, gdzie 
klasa dostąpiła zaszczytu wpisania się do Pamiątkowej Księgi Gości. 
Kadeci zapoznali się z historią jednostki, udziałem komandosów w 
misjach na całym świecie i ich bohaterskich dokonaniach (nie są nigdzie 
ogłaszane - ,,Cisi i skuteczni” to zero propagandy, sto procent 
skuteczności). Kolejnym punktem planu pobytu w JWK było 
zwiedzanie, zapoznanie się z zasobami trwałymi tj. budynkami i bazą 
szkoleniową, która wywarła na uczniach duże wrażenie (JWK to największa jednostka specjalna w siłach zbrojnych RP). Kadeci 
przeszli szkolenie pod okiem komandosów operatorów - snajperów z zakresu umiejętności kamuflażu i posługiwania się bronią 
strzelecką. Dużym przeżyciem była możliwość jazdy na nowoczesnych, pancernych wozach bojowych i zapoznania się z ich 
doskonałymi walorami. Szkolenie praktyczne zakończył pobyt w najnowocześniejszej w Europie strzelnicy szkoleniowej dla 
komandosów. Kadeci przeszli szkolenie strzeleckie na symulatorach do nauki podstaw strzeleckich. Na zakończenie doskonalili 
swoje umiejętności w sali z wirtualnymi, często zmieniającymi się celami strzeleckimi.  

 

SZKOLNY KONKURS WIELKANOCNY 

 
W dniu 3 kwietnia 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną. Miejsce pierwsze podzieliły 
między sobą uczennice Alina Kapinos z klasy 2D i Kinga Krempa z klasy 1M. Miejsce drugie zdobyła Marzena Dereń 
uczennica klasy 3E, a miejsce trzecie zajęły Daria Flis z klasy 2E i Monika Kopeć z klasy 1D. Dodatkowo wyróżnione zostały 
Justyna Mędrek z klasy 2D, Anna Jurek z klasy 1D i Wiktoria Lebida z klasy 2M. Przez tydzień w bibliotece szkolnej można 
było podziwiać prace konkursowe. Nagrody uczennicom 
wręczył dyrektor Zbigniew Witek. Organizatorem konkursu 
była Marzanna Mazur - Witek.   
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PROGRAM  eTwinning – 

EUROPEJSKA SPOŁECZNOŚC SZKOLNA 
 

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy współpracująca za pomocą mediów 
elektronicznych. Jest to 6-miesięcy projekt prowadzony przez Lycée professionnel 
Auguste Bartholdi, BARENTIN Francja i Ewa Bożek reprezentująca Zespół Szkół 
im. prof. J. Groszkowskiego Polska. Celem projektu jest lepsze poznanie siebie 
nawzajem wykorzystując w tym celu znajomość języka niemieckiego i angielskiego. 
Uczniowie będą wymieniać się informacjami na temat szkoły, praktyki i oczywiście 
informacjami na swój temat. Projekt ma na celu uświadomienie uczniom, że język 
niemiecki i angielski są ważnym narzędziem komunikacji, poszerza zakres 
pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do 
nauki i otwarcia na Europę. 

 
 

ŚWIĘTO TECHNIKI W NASZEJ SZKOLE 

Wiedza i umiejętności praktyczne – takimi talentami musieli wykazać się finaliści „Gimtechu” - Konkursu Wiedzy Technicznej, 
od kilku lat organizowanego w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu pod honorowym patronatem Starosty 
Powiatu Mieleckiego, pana Zbigniewa Tymuły. Techniczne zmagania miały miejsce w sobotę 11 marca i uczestniczyło w nich 44 
uczniów reprezentujących jedenaście gimnazjów z miasta oraz powiatu. Przybyłych gimnazjalistów i ich opiekunów, w murach 
„Elektryka” przywitał Dyrektor Szkoły, pan Zbigniew Witek, który poprowadził piątą edycję konkursu Gimtech. Pierwszy etap 
konkursu przeprowadzono w lutym w macierzystych szkołach i wzięło w nim udział aż 133 uczniów. Gimnazjaliści, którzy 
zakwalifikowali się do ścisłego finału musieli poradzić sobie nie tylko z testem sprawdzającym wiedzę z przedmiotów ścisłych 
i technicznych, ale również z zadaniem praktycznym polegającym na doborze elementów, montażu i uruchomieniu układu 
elektronicznego. Pierwsze miejsce w tej złożonej 
konkurencji wywalczył Kamil Skórski z Publicznego 
Gimnazjum w Padwi Narodowej (opiekun - Barbara 
Kolb).Finałowe uroczystości swoją obecnością 
uświetnił Starosta Powiatu Mieleckiego, pan Zbigniew 
Tymuła oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu 
Miejskiego w Mielcu, pan Arkadiusz Gałkowski.  

 

 

 

PROJEKT „MIELEC STAWIA NA ZAWODOWCÓW” 

„Trychologia u fryzjera”- fryzjerstwo XXI wieku 

W dniach 25.02-25.03.2017r. odbył się kurs „Trychologia u fryzjera” w ramach 
projektu „Mielec stawia na zawodowców” współfinansowanego z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Zajęcia przeprowadziła 
Pani Iwona Żola –nauczyciel przedmiotów zawodowych z fryzjerstwa oraz 
kosmetyki . 
W szkoleniu uczestniczyło 12 uczniów klasy IVe i IIIc Technikum Usług 
Fryzjerskich, z Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. W cyklu 
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szkoleniowym, uczestnicy kursu zostali zapoznani ze specyfiką pracy trychologa, zabiegami wykonywanymi w gabinecie 
trychologicznym, profilaktyką, pielęgnacją oraz regeneracją skóry głowy i włosów. Nauczyli się diagnozować podstawowe 
problemy skóry głowy i włosów, zapoznali się z metodami ich leczenia. Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymali 
certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu. 

SPORT 
Zawody piłki siatkowej chłopców 

W dniu 17 lutego 2017 roku reprezentacja Z.S. im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu 
w piłce siatkowej chłopców wzięła udział jako Mistrz Powiatu Mieleckiego w Turnieju 
Rejonowym piłki siatkowej. 
Turniej odbył się w Dębicy. Reprezentacja Z.S. im prof. Janusza Groszkowskiego w turnieju 
zajęła 3 miejsce. W skład reprezentacji wchodzili następujący uczniowie: Adamczyk Marcin, 
Baran Michał, Bartosiak Mateusz, Cwięka Albert, Dybski Kamil, Januś Krzysztof, Krużel 
Dawid, Lasek Rafał,  Gałat Arkadiusz, Niziołek Arkadiusz, Trela Kacper, Wych Krystian. 
Opiekę nad uczniami oraz ich przygotowaniem sprawował Leszek Osipiak 

 

 

Drodzy Maturzyści!  

Przed Wami bardzo ważny egzamin – matura. Jest to przełomowy czas, który niesie ze sobą wiele zmian. Już niebawem opuścicie 
szkolne mury i rozpoczniecie fascynującą podróż w dorosłe życie, pełną wyzwań i niełatwych wyborów, ale też nowych 
doświadczeń i radości. Życzymy Wam odwagi w podejmowaniu mądrych decyzji oraz konsekwencji w urzeczywistnianiu 
ambitnych planów życiowych. POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcja: Redaktor naczelna: Skuza Katarzyna, Zespół red. :Kania Aleksandra, Grabowska 
Oliwia, Konieczny Natalia  

Opieka: Anna Bajor, Dorota Targosz, Janusz Kotarba  

5 
 


