
 

Nr XVII, 
 Maj-Czerwiec 2017 

‘’ Musisz postanowić, że nie  zrezygnujesz , dopóki nie osiągniesz celu ‘’ 

Regionalizm w naszej szkole 
 

Spotkanie z poezją regionalną i nie tylko… 
Już po raz drugi, w ramach obchodów Światowego Dnia 
Poezji, w naszej szkole zorganizowano Spotkanie z Poezją 
Regionalną. Wzięli w nim udział twórcy Mieleckiego 
Towarzystwa Literackiego: Zbigniew Michalski – prezes 
MTL, Barbara Augustyn, Stefan M. Żarów, Andrzej Talarek 
i Witkhacy Zaborniak. Uroczystość uświetniła swoją 
obecnością Wicestarosta Powiatu Mieleckiego - Maria 
Napieracz oraz dyrektor ZS - Zbigniew Witek. 
Rozpoczynając spotkanie, Lucyna Maryniak – polonistka w 
ZS, przedstawiła zebranym sylwetki oraz dorobek literacki 
przybyłych twórców. Następnie uczniowie ZS wygłosili 
okolicznościowe referaty przygotowane na tą okazję, 
tematycznie związane z ideą spotkania. Były to: „Świat 
postaci fantastycznych w poezji Bolesława Leśmiana”- 
referat wygłoszony przez Ignacego Skibę z kl. 1C oraz 
„Czym jest poezja regionalna?” – referat, który przedstawił 
Kamil Furman z kl.2B 
Z dużym zainteresowaniem zebranych spotkało się 
wystąpienie poetów mieleckich, którzy podzielili się 
refleksjami na temat inspiracji i motywacji do pisania 
poezji, a także przedstawili najnowsze tomiki swoich 
wierszy. Każdy z poetów starał się odpowiedzieć na pytanie: 
„ Po co ludziom poezja” oraz „Dlaczego piszemy 
wiersze”?.. 
Święto poezji w Elektryku zakończył Szkolny Konkurs 
Recytatorski. Wzięło w nim udział 12 uczniów. Jury, w 
skład którego wchodzili zaproszeni goście oraz Dyrektor 

szkoły przyznało następujące nagrody: 
I miejsce w konkursie przypadło Kamili Gondek z kl. IM – 
recytującej wiersz Andrzeja Talarka „94 – Iwonie”, II 
miejsce Ignacemu Skibie z kl. IC – recytującemu wiersz 
Bolesława Leśmiana „Urszula Kochanowska”, III miejsce 
Karolinie Soi z kl. 1M – recytującej wiersz Janusza 
Kapuścińskiego „Esperanza, czyli nadzieja”                          
Wyróżnienia przypadły w udziale: Wiktorii Januszewskiej z 
kl. IIIE za wiersz Zbigniewa Michalskiego „Czerwone 
divertimento”, Weronice Samuś z IM za wiersz Zbigniewa 
Michalskiego „Muzyczny desant” i Annie Gałda z kl. IIIE 
za wiersz Withkacego Zaborniaka „Oczekiwanie”. 
Nagrodzeni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
książki. Ponadto, zaproszeni twórcy wręczyli wybranym 
uczestnikom konkursu tomiki poezji z osobistą dedykacją. 
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W recitalu muzycznym, który uatrakcyjnił spotkanie 
wystąpili: Anna Gałda z kl. 3E i Ignacy Skiba z kl. 1C – 
śpiew, Sylwester Kukułka z kl. 2C – akordeon i Szczepan 
Bator z kl. IVC - saksofon. O nagłośnienie zadbali 
uczniowie z kl. 3B: Kamil Czachor i Krystian Małek. 
Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości wykonał Piotr Wrażeń - 
uczeń kl. 1C. Organizatorkami spotkania były: Lucyna 

Maryniak, Halina Bednarz, Dorota Targosz i Anna Bajor.  
Dzień poezji regionalnej spotkał się z dużym 
zainteresowaniem, zarówno ze strony młodzieży i 
nauczycieli, jak i twórców. Było to również jedno z działań, 
jakie podjęła biblioteka szkolna ZS im. prof. J. 
Groszkowskiego w ramach realizacji Narodowego 
Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Pożegnacie Maturzystów 

28 kwietnia 2017r. ostatni dzwonek usłyszeli tegoroczni maturzyści. Ich 
uroczyste pożegnanie miało miejsce na auli szkolnej. Uroczystość 
poprowadzili: Ewelina Pszeniczna oraz Sebastian Kużdżał z klasy III a. 
Piosenką z humorem pożegnały maturzystów Weronika Kizior z klasy II a 
oraz Magdalena Pulak z klasy II M. Aplauz publiczności wzbudził y 
wspomnienia z życia szkolnego w wykonaniu uczniów klasy II M: 
Pauliny Kochmańskiej, Katarzyny Bizoń, Moniki Migryt, Justyny 
Kujawskiej, Patrycji Wieczerzak, Tomasza Kędziora , Karola Wiącka z 
klasy III a oraz Ignacego Skiby z klasy I c. Nad sprzętem technicznym 
czuwali: Krystian Małek i Konrad Krakowski z klasy III b. Po części 
artystycznej maturzyści mieli okazję spotkać się z przedstawicielami firm: 
Bury oraz Husqvarna .Uroczystość przygotowała młodzież pod 
kierunkiem pań: Anny Bajor i Marty Borek oraz pana Pawła Jajko. 
Naszym drogim Absolwentom życzymy szczęścia i powodzenia w dalszej 
drodze życiowej! 
 

Dzień Otwarty Elektryka 

Do kalendarza imprez szkolnych na stałe wpisane zostały 
Dni Otwarte Szkoły, podczas których gimnazjaliści mieli 
niepowtarzalną okazję zobaczyć szkołę od „wewnątrz", 
poznać nauczycieli, pracownie i ich wyposażenie, 
porozmawiać o kierunkach kształcenia i warunkach nauki. 
Organizowane są one systematycznie od roku szkolnego 
2013/2014. Ich celem jest przede wszystkim promocja 
szkoły, zwłaszcza wśród młodzieży ostatnich klas 
gimnazjalnych. W tym roku szkolnym Dzień Otwarty odbył 
się 24 kwietnia 2017 roku pod hasłem „ Z nami sukces 
zawodowy” . Na gości odwiedzających w tych dniach 
szkołę czekało wiele atrakcji i niespodzianek.  
„Podróż ‘’ po szkole miała swój początek na auli szkolnej, 
gdzie gości powitał Dyrektor Zespołu Szkół - Zbigniew 
Witek, który wraz z gronem pedagogicznym zapraszał 
wszystkich do wzięcia udziału w przygotowanych specjalnie 
na tę okazję zajęciach i prezentacjach. Następnie rozpoczęła 
się prezentacja multimedialna na temat promocji 
szkolnictwa zawodowego na tle oferty edukacyjnej naszej 

szkoły na rok 2017/2018 . Później uczniowie zostali 
podzieleni na małe grupy i w asyście nauczycieli uczących 
w szkole mogli m.in.: zwiedzić pracownie specjalistyczne, 
komputerowe, bibliotekę i salę gimnastyczną, zobaczyć 
pokaz fryzjerski czy też przyjrzeć się ciekawym pokazom 
barmaństwa, sztuk walki lub zobaczyć musztrę 
wykonywaną przez swoich starszych kolegów. Uczniowie 
gimnazjum zwiedzili nowoczesne pracownie zajęć 
praktycznych, które znajdują się na terenie szkoły. Niektóre 
powstały w ramach projektów unijnych. Kolejnym etapem 
wycieczki gimnazjalistów po szkole była biblioteka. W 
trakcie zwiedzania szkoły uczniowie mieli też możliwość 
pobrania materiałów informacyjnych o Zespole Szkół i 
zostali poczęstowani słodkościami.  Dostali prezenty 
i gadżety związane ze szkołą : min. foldery i plakaty. Na 
zakończenie wizyty przygotowane zostały drobne, 
przygotowane własnoręcznie przez uczniów Elektryka 
upominki w postaci m.in. zakładek do książek z logo szkoły 
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Klasy wojskowe 

 

Święto Konstytucji 3 Maja 
Jak co roku uczniowie klas wojskowych z naszej szkoły uczestniczyli w 

uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 maja w Mielcu. Brali 
udział w uroczystej mszy w Bazylice pw. Św. Mateusza, w  przemarszu 
ulicami Mielca oraz w głównych obchodach pod Pomnikiem Wolności. 
 

 
Nauczyciel z Elektryka na Święcie Jednostki Wojskowej Komandosów 
w Lublińcu i na szkoleniu instruktorsko-metodycznym w Ustce 

12 maja 2017 r. Jednostka Wojskowa Komandosów ,,Cisi i skuteczni” z Lublińca obchodziła 
swoje święto. JWK 4101 zaliczanna jest  do najlepszych na świecie jednostek . Żołnierze JWK 
służyli w Macedonii, Pakistanie, Kongo, walczyli w Iraku i Afganistanie. Wykonywali 
operacje najwyższego ryzyka: zatrzymywali groźnych przestępców, uwalniali zakładników, 
likwidowali składy broni. ,,Cisi i skuteczni” to komandosi bez twarzy, bez tożsamości dla 
społeczeństwa na okres pełnienia służby. Na święto do Lublińca przyjechali dowódcy 
wszystkich jednostek specjalnych oraz dowódca wojsk obrony terytorialnej gen. bryg. Wiesław 
Kukuła. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Ministra Obrony 
Narodowej przeczytano listy z podziękowaniem za służbę. W uroczystościach święta jednostki 
udział wzięli zaproszeni goście, a wśród nich Roman Gruszecki - nauczyciel  edukacji dla 
bezpieczeństwa i wychowania fizycznego w naszej szkole. Pan Gruszecki był też w Centrum 
Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce, gdzie odbyła się 4. edycja szkolenia instruktorsko – 
metodycznego dla nauczycieli klas wojskowych z całej Polski. Organizatorem cyklu szkoleń 
jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej  oraz 
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.  

Konkursy i turnieje 

 
Sylwia Gwóźdź kolejny raz na podium 

15 kwietnia 2017 r. w Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. w Kolbuszowej, 
odbył się Wojewódzki Konkursu Fryzjerski pod hasłem „Fryzury czesane baśnią”. Jego celem było 
rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań, kreatywności, uzdolnień i zdolności fryzjerskich. Ukazanie 
walorów pracy fryzjera, jako formy działalności artystycznej oraz możliwość zaprezentowania się 
uczniów na lokalnym rynku.Naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy III C w zawodzie Technik 
Usług Fryzjerskich, Sylwia Gwóźdź – (modelka: Kinga Gwóźdź jako „Kopciuszek”). Opiekunem 
uczennicy jest Pani Iwona Żola nauczyciel przymiotów zawodowych z fryzjerstwa. Fryzury były 
wykonywane na modelkach wcześniej odpowiednio przygotowanych: strój i makijaż zgodny z tematem 
konkursu.. Sylwia za wykonanie fryzury i wizualizację Kopciuszka otrzymała II miejsce. 
 Konkurs Języka Angielskiego w Sandomierzu 
30 marca 2017 roku grupa uczniów Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego wzięła udział w 
Konkursie języka angielskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2016/2017, 
który zorganizował Wydział Zamiejscowy w Sandomierzu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Celem konkursu była 
popularyzacja języka angielskiego wśród młodzieży oraz wzmacnianie motywacji do nauki języka poprzez rozwijanie 
umiejętności i zainteresowań uczniów.  
Do Sandomierza pojechali: Kacper Kopera i Krystian Kmiecik z klasy I C, Weronika Kardyś i Wiktor Mazur z klasy 1 D oraz 
Sebastian Maj, Ewa Surowiec i Margarita Janeczko-Tucholska z klasy 2A. Opiekunem młodzieży i organizatorem wyjazdu była 
pani Natalia Trela. 

Międzyszkolny Przegląd Piosenki Angielskiej 
5. kwietnia 2017 roku w Tarnowie-Mościcach odbył się XVIII Międzyszkolny 
Przegląd Piosenki Angielskiej zorganizowany przez IV LO im. Jana Pawła II . 
Obejmował on dwie kategorie wiekowe: młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. 
W konkursie brało udział blisko pięćdziesięciu uczestników, których występy oceniała 
dwunastoosobowa komisja. Naszą Szkołę reprezentowały uczennice: Wiktoria 
Mikołajczyk z klasy I D oraz Anna Gałda z klasy III E. 
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Obie uczestniczki konkursu pokazały bardzo wysoką formę i profesjonalizm. Wiktoria, ucząca się także w szkole muzycznej 
klasycznego śpiewu operowego, wykonała utwór „All of me” z repertuaru John Legend. Ania, przy własnym akompaniamencie 
gitarowym, zaśpiewała piosenkę „Monday Morning” - Melanie Fiona. 
Dziewczęta do konkursu przygotowała pani Natalia Trela, która także zorganizowała wyjazd obu uczennic do Tarnowa. Transport 
oraz opiekę w dniu konkursu zapewnił pan Hubert Kardyś. 

 

Ogólnopolski  Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 
Turniej motoryzacyjny odbył się 26.04.2017 r. w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu.  Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego 
zgłosił 2 zespoły trzyosobowe do Automobilklubu Mieleckiego, jako głównego 
organizatora turnieju motoryzacyjnego. Wyznaczeni uczniowie: 
Pierwszy zespół: 
1. Cwięka Łukasz – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa III 
2. Fajerski Arkadiusz – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa III 
3. Szobak Mikołaj – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa III 
Drugi zespół: 
4. Puła Kamil – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa III 
5. Bajor Krystian – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa II 
6. Mazur Grzegorz – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – klasa II 
Łącznie wzięło udział 10 zespołów trzyosobowych ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu mieleckiego. 
Przebieg turnieju odbywał się zgodnie z regulaminem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego . Po 
wykonaniu wszystkich etapów przez wyznaczone zespoły, komisja organizacyjna podsumowała wyniki poszczególnych zespołów 
ustalając kolejno zdobyte miejsca. 
Pierwszy zespół naszej szkoły zajął IV miejsce na etapie powiatowym. Zawodnicy otrzymali dyplomy. 
Drugi zespół zdobył VI miejsce w kwalifikacji ogólnej turnieju i otrzymał dyplom. 
Indywidualnie I miejsce zdobył uczeń naszej szkoły Szobak Mikołaj . Opiekunem zespołów był pan Marian Otfinowski. 

EKOLOGICZNY FESTYN ZDROWIA  
  
W dniu 15 maja 2017r. w naszej szkole, po raz kolejny odbył się 
Festyn Zdrowia. Festyn jest promocją zdrowego odżywiania, 
aktywności fizycznej i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego, 
co jest przedmiotem ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Czas 
na zdrowie”. Festyn jest też etapem konkursu, którego głównym 
organizatorem jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska, a 
patronami honorowymi są: 

• Minister Edukacji Narodowej  
• Minister Sportu i Turystyki  
• Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
• Agencja Rynku Rolnego  
• Rzecznik Praw Dziecka  

  
Podczas Festynu najważniejsze miejsce zajęła promocja zdrowego 
odżywiania i ekologicznego rolnictwa. Spotkanie rozpoczęło się 
uroczystym otwarciem, którego dokonał Dyrektor ZS - Zbigniew 
Witek, witając zaproszonych gości oraz patronów imprezy. Wśród 
nich byli właściciele gospodarstw ekologicznych, którzy 
przedstawili swoje dokonania i doświadczenia w ich prowadzeniu 
oraz warunki otrzymywania i utrzymania certyfikatów 
znaku  „Euroliść” -  przyznawanego przez Komisję Europejską dla 
produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Następnie 
zaprezentowano wszystkich patronów oraz firmy, które miały 
wkład w przygotowanie poczęstunku na festynie. Odbyła się też 
projekcja filmów promująca zdrowy styl życia.  
Smaczny i ekologiczny poczęstunek przygotowywali uczniowie 
klasy 3E z produktów, które pozyskano od zaprzyjaźnionych firm. 
A były to: „Bio – Eko” Ekologiczne P.P.H.U.,  „Eko Farma 
Świętokrzyska”, Firma „Złoto Polskie”,  Gospodarstwo 
Ekologiczne „Oaza Ekologiczna”, Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Jasienicy  Rosielnej,  „Rolmlek” SP.J., 
„Soligranno”,   „Garden” Gospodarstwo Ogrodnicze, 
„Lavendziarnia  Stoki 6”, Pasieka „Mimoza”, „Kalina” Sklep 
Ogrodniczy, Hipermarket „A&K”, FH „VIGO”. Menu powstało 
z połączenia produktów zdrowych i ekologicznych tych firm. 
Dania, które serwowano gościom to były min.: barszcz czerwony 

z ekologicznych buraczków i z ekologicznymi ziemniakami, placki 
gryczane z ekologicznym musem jabłkowym, tartinki z pasztetem 
z czterech ziaren z musem buraczano – orzechowym, z 
brokułowym pesto oraz z pasztetem vege, ekologiczne buraczki 
z jogurtem naturalnym, sałatka z pęczakiem i awokado z 
ekologicznym olejem lnianym itp. Z  własnymi daniami i 
produktami przybyły firmy: „Dolina Smaków”, „Grześkowiak”, 
„Naturia” S.C.,  „Bistro Jacek i Placek” i „Zielona Budka” Mielec. 
Niezwykle istotnym elementem Festynu była też promocja 
aktywności ruchowej. 
W Festynie poza uczniami Zespołu Szkół wzięli udział uczniowie 
zaproszonych szkół podstawowych: nr 1 z Mielca, nr 13 z Mielca 
oraz z Trzciany. Gry i zabawy obejmowały zajęcia z salsy z 
Olimpijczykiem - Łukaszem Midura, zumbę dla najmłodszych, gry 
w hula kółko, wyścigi rzędów oraz sportowe balony. Każdy 
uczestnik mógł wziąć udział w grach i zabawach. A zorganizowały 
je uczennice Elektryka z zespołu GROSZUNIE oraz instruktorzy 
Artemis Fitness Club. Nagrody otrzymał każdy, a niektórzy biorąc 
udział we wszystkich zabawach otrzymali tych nagród więcej. Na 
zakończenie podziękowano wszystkim za wspólnie spędzony czas i 
zaproszono do prowadzenia zdrowego stylu życia słowami 
Bernarda Fontenelle: „Zdrowie jest tym czynnikiem, który dodaje 
wartości wszystkim zerom w życiu”. Festyn zorganizowali 
nauczyciele Elektryka: Agnieszka Kusak z zespołem 
GROSZUNIE, oraz Roman Gruszecki.   
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INOWACJA Z CATERINGU  
 

W klasie II d - Technik Hotelarstwa ,odbyły się zajęcia innowacyjne z cateringu . 
W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami cateringu.  

Przygotowali i serwowali zakąski , ciasteczka , tartinki i napoje . 

Zajęcia prowadziły Panie Grażyna Kulczyk i Anna .Kilian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczysta inauguracja Narodowego  Programu Rozwoju Czytelnictwa 

Podczas Festynu Zdrowia nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz zaproszeni goście utworzyli żywy napis z osób czytających 
w jednym momencie, przedstawiający przyjętą w środowisku lokalnym nazwę szkoły: „ELEKTRYK”.  Tym samym  uroczyście 
zainaugurowano przystąpienie szkoły do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.  Nasza szkoła otrzymała dotację 
docelową w kwocie 15 tyś. złotych na zakup 
nowości wydawniczych ( książek niebędących 
podręcznikami i książkami naukowymi). Program 
ma na celu wspieranie czytelnictwa dzieci i 
młodzieży w zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa 
i zakup nowości wydawniczych. 
Nauczyciele i uczniowie, którzy nie wzięli udział 
w sondażu, prowadzonym na lekcjach 
wychowawczych, mogą wrzucać swoje 
propozycje tytułów książek do skrzynki życzeń 
czytelniczych, która stoi w bibliotece. Propozycje 
można również zgłaszać drogą elektroniczną na 
adres: 

  biblioteka2@poczta.fm. 

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z „Elektrykiem” 

 
W tym roku po raz siedemnasty obchodzono w Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Został on 
ustanowiony w 1999 roku przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – jedną z najstarszych i 
największych organizacji pozarządowych w kraju. 
Polski Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną wywodzi się od święta obchodzonego pod tą samą nazwą we 
Francji, a przypada na 5 maja. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ 5 maja obchodzony jest również Europejski Dzień Walki z 
Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. 
Celem Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną jest uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym 
rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, 
komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Ten 
dzień jest doskonałą okazją do integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych. 
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Tradycyjny przemarsz ulicami miasta, wypuszczenie pomarańczowych balonów oraz występy artystyczne – w taki sposób 
uczczono Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Mielcu. W tym wydarzeniu jak co roku brali udział 
uczniowie naszej szkoły: klasy IIE, IIA, I A. Opiekunami uczniów byli: mgr Iwona Żola, mgr Elżbieta Bąk, mgr Leszek Osipiak i 
mgr Leszek Łanucha. 

Fryzjerstwo i kosmetologia 

 

Charakteryzacja uczniów „Elektryka” do symulacji wypadku drogowego 
W dniu 30.05.2017r., uczennice klasy II E na zajęciach z pracowni stylizacji, pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów 
zawodowych z fryzjerstwa Pani Iwony Żoli, wykonywały charakteryzacje iluzji ran powypadkowych, ciętych oraz siniaków do 
ćwiczeń symulacji wypadku drogowego. Ćwiczeniowa symulacja wypadku z udziałem naszych uczniów została przeprowadzona 
na  terenie Gminy Mielec. 
Charakteryzacja jest jednym z działów programowych realizowanych w ramach innowacji pedagogicznej „Kosmetyka estetyczna 
i pielęgnacyjna” w techniku usług fryzjerskich. Uczennice, za pomocą kosmetyków, peruk i całego arsenału innych środków 
nadają twarzy i sylwetce cechy wieku i osobowości odtwarzanej przez nich postaci w celu potęgowania ekspresji. Gama 
możliwości sięga granic wyobraźni. Charakteryzacje nadają się na wszelkie okoliczności wymagające stworzenia nowego, 
zaskakująco realistycznego wizerunku. Towarzyszą uczennicom podczas konkursów, pokazów mody, występów 
okolicznościowych oraz w celu maskowania niedoskonałości. 

Spotkanie Kręgu Kobiet z pasją: Celina Sroka w „Elektryku” 

Dnia 29.05.2017r. w naszej szkole odbyły się warsztaty stylizacji i wizażu w ramach innowacji pedagogicznej 
„Kosmetyka pielęgnacyjna i estetyczna” w klasie I i III, pod opieką Pani Iwony Żoli, Teresy Szczepańskiej i Marzeny Roczniak. 
Gośćmi, a zarazem prowadzącymi spotkanie byli Daniel Sroka oraz  Celina Sroka. Pani Celina artystka, menadżerka i pasjonatka 
zdrowego trybu życia, opowiedziała nam o tajnikach swojego zawodu, codziennej pracy i magii aloesowych suplementów, 
którym się w całości oddała.  Mówiła też o zdrowym trybie życia, urodzie i rozwoju osobistym. Swoją wiedzą i doświadczeniem 
w pracy biznesowej dzielił się z nami również Pan Daniel Sroka. A niespodzianką była okazja wypróbowania aloesowych 
maseczek.  

  
 

 

 

 

 

 

 

23 czerwca 2017 rozpoczynamy długo oczekiwane ….. 
W A K A C J E !:)  

 
Z okazji zbliżających się Wakacji życzymy Wam:  

wspaniałego wypoczynku, słonecznych dni oraz 
niezapomnianych wrażeń i bezpiecznego powrotu do szkoły, z 

siłą do podejmowania kolejnych wyzwań w nowym roku 
szkolnym !  

Redakcja: Redaktor naczelna: Katarzyna Skuza, Zespół red.: 
Aleksandra Kania, Oliwia Grabowska, Natalia Konieczny Opieka: Dorota Targosz , Anna Bajor,  Janusz Kotarba 
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