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,, Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu’’
-Antoine de Saint-Exupéry – Mały Książę

„Elektro-Tech”

- nowa odsłona konkursu wiedzy technicznej

„Elektro-Tech” to obecna nazwa Powiatowego Konkursu Wiedzy
Technicznej, wcześniejszego „Gimtechu”, który od kilku lat cieszy
się ogromną popularnością wśród młodzieży. W tym roku został on
skierowany nie tylko do gimnazjalistów, ale także do uzdolnionych
technicznie uczniów klas siódmych szkół podstawowych.
Tradycyjnie pierwszy etap konkursu został przeprowadzony
w lutym w macierzystych szkołach i wzięło w nim udział 148
uczniów. Finałowe zmagania miały miejsce w murach Zespołu
Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w dniu 10 marca 2018 r.
Uczestniczyło w nich 40 uczniów reprezentujących 14 szkół
z miasta oraz powiatu. Przybyłą wraz z opiekunami młodzież
przywitał Dyrektor ZS, pan Zbigniew Witek, który poprowadził
szóstą już edycję konkursu.
Ciekawa forma konkursowych zmagań przyciąga corocznie tłumy
uczestników. Musza oni wykazać się nie tylko wiedzą teoretyczną
rozwiązując test z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych,
ale także umiejętnościami praktycznymi aby poradzić sobie
z montażem i uruchomieniem układu elektronicznego. Pierwsze
miejsce w tej złożonej konkurencji zdobył Mikołaj Proczek ze
Szkoły Podstawowej nr 7 w Mielcu (opiekun – Stanisława
Chmielowiec). Kolejne miejsca na podium zajęli laureaci: Mikołaj
Miłoś – ZSO nr1 w Mielcu ( opiekun – Marta Błachowicz ), Daniel
Pazdro – SP nr 7 w Mielcu (opiekun – Stanisława Chmielowiec),
Michał Sułek – SP nr 13 w Mielcu ( opiekun – Bogumił Drewniak
oraz Dominik Kapinos – ZS w Woli Mieleckiej ( opiekun –
Tomasz Włodarczyk ). Konkurs „Elektro-Tech” został objęty
honorowym patronatem przez Starostę Powiatu Mieleckiego, pana
Zbigniewa Tymułę, który zaszczycił swoją obecnością
uczestniczącą w nim młodzież i nauczycieli. Każdy uczestnik
konkursu otrzymał upominek, a laureaci i finaliści zdobyli
dyplomy oraz cenne nagrody wśród których znalazły się tablety,
głośniki bluetooth, radio bluetooth, zestawy słuchawki + power

bank czy dyski twarde 2,5” USB 3.0 2TB . Sponsorzy tych
atrakcyjnych nagród to: Starostwo Powiatowe w Mielcu, Urząd
Miejski w Mielcu, Interphone Service Sp.z.o.o., firma Husqvarna,
R&G Plus, Autocentrum Mielec – Hurtownia Mototyzacyjna, Ewir
a także Hotel Polski, który wraz z firmą Husqvarna przygotował
poczęstunek dla gości i uczestników konkursu. Nagrody i dyplomy
wręczali znakomici goście, którzy uświetnili swoją obecnością
finał konkursu: Starosta Powiatu Mieleckiego, pan Zbigniew
Tymuła, Prezydent miasta Mielca, pan Fryderyk Kapinos, który
w serdecznych słowach zwrócił się do finalistów i nauczycieli, oraz
Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego,

pan Arkadiusz Gałkowski. Konkurs został przygotowany
i przeprowadzony przez zespół nauczycieli w składzie: Janusz
Cichoń, Robert Gancarczyk, Lidia Gereło, Paweł Kolb, Mariola
Krępa, Artur Kubica, Alicja Rajchel, Marek Rucki, Wojciech
Walat oraz Małgorzata Wydrzyńska.
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EKOMODA po raz kolejny
Kreatywność jest istotną cechą i wartością samą w sobie, dzięki niej udaje się nam wygrywać i realizować pomysły i marzenia. Niewątpliwie
bohaterki naszego spotkania z 13 marca 2018 roku takie właśnie są. Udało się im stworzyć niepowtarzalne stylizacje z materiałów, które zostały
wyprodukowane w zupełnie innym celu. Po raz kolejny mogliśmy je podziwiać w ramach spotkania Ekologia dla Każdego. Uczennice z klas
1B, 1D, 2E, 3E i 4C przygotowały dla nas pokaz mody ekologicznej. Wzięły w nim udział: Wiktoria Światowiec, Anna Pogoda i Oliwia
Woyterska z klasy 1B; Julia Zielińska, Wiktoria Kwaśniewska, Aleksandra Rorat i Nicol Bec z klasy 1B;
Agnieszka Cisło, Dominika Surdej, Kamila Chorzępa z klasy 1B;
Wiktoria Janeczek, Magdalena Litwin, Julia Puła i Urszula Wachta z klasy 1B; Martyna Węglarz i Natalia Trela z klasy 1D; Joanna Szarek,
Klaudia Dunaj i Marcelina Kubat z klasy 2E; Monika Bogdan i Monika
Kusek z klasy 2E; Karolina Wilk, Natalia Moździerz i Daria Tylec z klasy
2E; Mariola Włodarz, Natalia Strycharz i Marcelina jeż z klasy 2E; Laura
Leśniak, Natalia Mazur i Beata Mydlarz z klasy 3E, Ewelina Leśniak
i Dominika Twaróg z klasy 4C i 3E.
Pierwsze miejsce zdobyła kreacja prezentowana przez uczennicę Joannę
Szarek z klasy 2E, drugie miejsce zostało przyznane kreacji, w której
wystąpiła uczennica Mariola Włodarz również z klasy 2E. Trzecie miejsce
powędrowało do uczennicy klasy 1B Juli Zielińskiej. Nagrody i dyplomy
wręczał dyrektor szkoły pan Zbigniew Witek.
Należy zaznaczyć, że wszystkie kreacje powstały również dzięki
zaangażowaniu w projekt i jego realizację pań Iwony Żoli, Teresy
Szczepańskiej i Marzeny Roczniak.
Gościem spotkania Ekologia dla Każdego była kosmetyczka Renata
Ziółkowska, która wygłosiła bardzo interesującą prelekcję dotyczącą
sposobów pielęgnacji skóry twarzy. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie
i uczennice klas fryzjerskich .Koordynatorem i pomysłodawcą spotkania
była Marzanna Mazur – Witek.

Moje finanse.
Warsztaty dla nauczycieli szkół mieleckich w naszej szkole
W dniu 16 lutego 2018r. w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu odbyły się
warsztaty międzyszkolne, przygotowujące nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do realizacji
programu Moje finanse. Szkolenie zorganizowała pani Natalia Trela.
Tematem spotkania były: Formy i metody pracy z uczniami przy wprowadzaniu problematyki
bankowości mobilnej.
Warsztaty poprowadziła pani Maria Lubojemska-Rejman – Trener programu Moje finanse.
Program edukacji finansowej Moje finanse ma charakter innowacyjny, realizowany z wykorzystaniem
interaktywnych zasobów dydaktycznych zamieszczonych na platformie internetowej. Może być
wykorzystany na lekcjach z podstaw przedsiębiorczości oraz podczas realizowania zagadnień
ekonomicznych na przedmiotach zawodowych. Treści programu są zgodne z obowiązującą podstawą
programową.
Uczestnikami warsztatów byli mieleccy nauczyciele przedsiębiorczości, przedmiotów ekonomicznych
i zawodowych reprezentujący: I LO, II LO, ZSE i ZS im. prof. Janusza Groszkowskiego. Gospodarzy
reprezentowały panie: Natalia Trela, Anna Kilian, Zofia Fijałkowska, Grażyna Kulczyk i Lidia Gereło.

Projekt z klasą
Głównym celem współczesnej edukacji jest kształcenie osobowości ucznia, w tym jego pozytywnego stosunku do nauki. Rozbudzanie
ciekawości świata, rozwijanie indywidualnych zdolności poznawczych oraz umiejętności uczestniczenia w życiu społecznym. Osiągnięciu tych
celów służą właściwe metody nauczania, w tym nowatorski sposób organizowania zajęć lekcyjnych, jakim są metody aktywizujące, czyli
metody zwiększające czynny udział uczniów w zajęciach dydaktycznych. Temu również służy ogólnopolski konkurs "Projekt z klasą",
organizowany przez wydawnictwo Nowa Era, w którym uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zgłaszają swoje pomysły na projekty
edukacyjne i walczą o zdobycie grantów na ich realizację. Udział w konkursie to prestiż dla nauczycieli, uczniów klasy i szkoły, a także
możliwość zmierzenia się z najlepszymi drużynami z całego kraju, nauczenia się wielu nowych rzeczy i poczucia satysfakcji z realizacji celu.
Jedna rzecz w konkursie „Projekt z klasą” pozostaje niezmienna: apetyt na świetne pomysły! Poszukiwane i doceniane są ciekawe, oryginalne
projekty o dowolnej tematyce, które w nietuzinkowy sposób są zaprezentowane i z radością potem realizowane.
W tym roku również Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego uczestniczył w konkursie „Projekt z klasą”.
Nauczycielki Ewa Bożek oraz Dorota Kania – Pomykała przygotowały projekty edukacyjne : „Mielec -stąd nasz
ród” oraz „ Opowieść o Jasiu marzycielu” . Pierwszy z projektów brał udział w ogólnopolskim głosowaniu na
najlepszy projekt i otrzymał ponad 700 głosów. Był to najlepszy wynik w Mielcu, oraz jeden z lepszych w kraju.
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Święto Poezji w naszej szkole
W dniu 22 marca 2018 roku w bibliotece szkolnej odbyło
się tradycyjne już spotkanie z poezją regionalną w
ramach obchodów Światowego Dnia Poezji. Uroczystość
przygotowały panie bibliotekarki: Dorota Targosz, Alicja
Rajchel, oraz polonistki: Lucyna Maryniak i Halina
Bednarz.
Gościem specjalnym Dnia Poezji był mielecki poeta
Zbigniew Michalski - prezes Mieleckiego Towarzystwa
Literackiego. Na sali obecni byli uczniowie z klas IC, ID,
IIM, IIIB. Opiekę nad młodzieżą sprawowały panie:
Marta Stachura i Lucyna Rybak. Imprezę prowadziła
pani Lucyna Maryniak .
Zbigniew Michalski poinformował młodzież o działalności Towarzystwa, zachęcał uzdolnionych artystycznie uczniów do współpracy
i gwarantował publikacje najlepszych tekstów w wydawnictwach, którym patronuje Mieleckie Towarzystwo Literackie. Opowiedział o swojej
pracy twórczej, wyjaśnił idee Światowego Dnia Poezji. Prezentował tomiki swoich wierszy oraz wydane w 2018 roku „Dygresje”.
Prowadząca uroczystość zaznaczyła, że wśród autorów tej publikacji znajduje się emerytowana nauczycielka naszej szkoły – pani Zofia Groele
oraz uczennica Elektryka – Katarzyna Soja, która zajmuje wysokie miejsca w konkursach literackich. Kamila Gondek i Kinga Krempa z klasy
IIM recytowały wiersze pana Zbigniewa Michalskiego. Polonistki: Lucyna Maryniak i Halina Bednarz czytały utwory mieleckich poetów.
Spotkanie miało charakter kameralny ale wyjątkową oprawę artystyczną. Dzień Poezji uświetniły występy muzyczne uczniów: Natalia Tylutka
z klasy ID grała na altówce, a Robert Rybak z klasy IC na akordeonie. Pomieszczenia biblioteki zostały na ten dzień specjalnie udekorowane,
ich wystrój nawiązywał do Światowego Dnia Poezji oraz zbliżających się Świąt Wielkanocnych .

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
Dnia 21 lutego corocznie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który został
ustanowiony 17 listopada 1999 roku przez UNESCO.
Młodzież naszej szkoły wzięła udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego
w Zespole Szkół Technicznych. Szkołę reprezentowała klasa II e pod opieką pani Anny Bajor.
W uroczystości wzięły udział władze powiatu oraz młodzież wszystkich szkół ponadgimnazjalnych
Mielca. Uczniowie mieli okazję wysłuchać świetnego wykładu pana prof. dr hab. Uniwersytetu
Rzeszowskiego Kazimierza Ożoga na temat roli języka ojczystego w odzyskaniu niepodległości
przez Polskę. Młodzież oglądnęła także pokaz polskich tańców ludowych w wykonaniu dzieci z zespołu „Abrakadabra”. Zainteresowaniem
cieszył się także konkurs językowy, w którym wzięli udział uczniowie klasy II e : Mateusz Dziekan oraz Mateusz Sikora. Grupa, do której
należeli nasi uczniowie, przedstawiciele III LO oraz ZSE zajęła I miejsce.

Laureatki eliminacji ogólnopolskiego konkursu o Jacku Kaczmarskim
Uczennice technikum Zespołu Szkół, Żaneta Skoczylas i Katarzyna Soja, zostały laureatkami ogólnopolskich eliminacji VIII Konkursu Wiedzy
o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego Nic się nie kończy prostym tak lub nie, adresowanego do młodzieży ze szkół średnich.
W bieżącym roku do krakowskich organizatorów napłynęła rekordowa liczba prac z całego kraju, jednak decyzją jury, do dwuczęściowego
finału zakwalifikowano jedynie dziewięć osób, co jeszcze bardziej podkreśla stopień trudności naukowego turnieju. W obszernych pracach
konkursowych mieszkanki powiatu mieleckiego poddały szczegółowej analizie teksty piosenek barda „Solidarności” podejmujące motyw
starości i samotności. Wartością dodaną prac było odniesienie się
autorek do form językowych istotnych dla interpretacji dzieła
literackiego. Kolejny etap zmagań odbędzie się 6 kwietnia w siedzibie
organizatora, tj. w Centrum Młodzieży im. dra Henryka Jordana
w Krakowie. Sam konkurs jest formą promocji twórczości Jacka
Kaczmarskiego i służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym
polskim artyście, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach:
sarmackim, przedwojennym, komunistycznym; historii światowej
i szeroko rozumianej kultury artystycznej. Warto dodać, że te same
dziewczęta są tegorocznymi finalistkami etapu wojewódzkiego XLVIII
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, a Kasia Soja, zwyciężyła
w III edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „W świecie
fantazji – zaplątani w sieci” zorganizowanego przez Bialskie Centrum
Kultury. Opiekunem obu uczennic był Dariusz Dudek.
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Sukces uczniów Elektryka
W dniu 16 marca 2018 roku w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu odbyła się
VIII Gala Języka Angielskiego pod patronatem Starosty Powiatu Mieleckiego. W
tegorocznej edycji konkursu naszą szkołę reprezentowali: Mateusz Dziekan (IIE),
Mateusz Misina (IIE), Bartosz Molak (IV A) oraz Mikołaj Wojdyło (IIA). W ramach
uroczystości przeprowadzony został powiatowy konkurs języka angielskiego Matura
English, oparty na typach zadań obowiązujących na podstawowym i rozszerzonym
egzaminie maturalnym z języka angielskiego w części Use of English. W tej części
Gali uczeń naszej szkoły Bartosz Molak otrzymał wyróżnienie. Drugim punktem
uroczystości był drużynowy konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach
Zjednoczonych. Każda drużyna miała za zadanie odpowiedzieć na wylosowane
przez siebie pytanie, dotyczące różnych dziedzin z życia Brytyjczyków i
Amerykanów, np. polityki, kultury, geografii, historii, itp. W konkursie tym uczniowie naszej szkoły zajęli pierwsze miejsce, wyprzedzając tym
samym reprezentacje Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych.
Opiekunem koordynującym w naszej szkole była pani Agnieszka Kusek-Pietryka.

Konkurs na wielkanocne ozdoby

Wielkanoc to, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa w pierwszą niedzielę po
pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Bogate i różnorodne tradycje wielkanocne łączą w sobie zarówno
elementy religijne, jak i te związane z obyczajowością ludową. Obyczaj wielkanocnego malowania jajek wywodzi się jeszcze z czasów
przedchrześcijańskich, co bardzo często interpretowane jest z kultem przodków, gdzie jajo było darem ofiarnym składanym na grobach
zmarłych. Zresztą jeszcze dzisiaj na terenach Ukrainy czy Białorusi można spotkać jaja składane na grobach zmarłych. Również podczas
rzymskich uroczystości przypadających na okres maja czy czerwca występowały barwione jaja.
Kolejny raz w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego przeprowadzony został konkurs na najładniejszą ozdobę wielkanocną. Prace można
przyjmowane były do 19 marca 2018 roku. Do konkursu zgłoszono dwanaście prac przygotowanych w różnych technikach. Wśród prac
dominowały kolorowo zdobione jajka, ale były również zajączki, kurki i ręcznie wykonane tulipany. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
20 marca, laureatkom nagrody wręczył dyrektor szkoły pan Zbigniew Witek. Wszystkie prace można było oglądać na wystawie w bibliotece
szkolnej. Poniżej prezentujemy listę nagrodzonych:
I miejsce – zdobyła praca Kingi Krempy z klasy 2M
II miejsce – zdobyły prace Katarzyny Szady z klasy 1M i Justyny
Kujawskiej z klasy 3M
III miejsce zdobyła praca Martyny Węglarz z klasy 1D.
Oprócz wymienionych do konkursu swoje prace zgłosiły: Natalia
Tylutka, Kinga Turosz i Natalia Trela z klasy 1D, oraz Kinga
Kilian z klasy 2M, Justyna Mędrek z klasy 3D, jak również
Wiktoria Kwaśniewska, Julia Zielińska i Nicol Bec z klasy
1B.Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była Marzanna
Mazur -Witek

Uczennice klasy 3D w II etapie ogólnopolskiego konkursu
Justyna Mędrek, Agnieszka Piekarska, Karolina Pryga i Olga Warzecha, uczennice klasy 3D technikum hotelarskiego, zakwalifikowały się do
drugiego etapu XIV Konkursu Papieskiego ”Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju”. 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” mająca swą siedzibę w Krakowie. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują m.in. abp Wojciech Polak Prymas
Polski, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opiekunem uczennic jest wychowawczyni
klasy 3D Magdalena Surdej.
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XXXII OLIMPIADA WIEDZY EKOLOGICZNEJ

W naszej szkole po raz kolejny odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Ekologicznej. , Merytorycznym organizatorem i patronem Olimpiady
jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.
Patronat honorowy sprawuje Toyota Motor Poland. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej cieszy się największą popularnością wśród istniejących
w Polsce. Każdego roku w skali kraju bierze w niej udział blisko 33 tysiące uczniów ze szkół ponagimnazjalnych wszystkich typów. Tematyka
Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią
i ochroną środowiska. W eliminacjach szkolnych wzięli udział uczniowie klasy I A oraz klasy IB.
W drodze eliminacji po osiągnięciu wymaganej liczby punktów do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 uczniów: Joanna Adamczyk,
Amadeusz Majlinger z klasy I A oraz Dominik Maziarz z klasy I B. Następny etap odbędzie się w trzeciej dekadzie kwietnia. Opiekę
merytoryczną nad uczniami sprawowały Beata Gruszecka oraz Ewa Kozdęba. Laureatom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki
w następnych etapach Olimpiady.

Uwaga konkurs!

W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszamy do udziału w konkursie poetyckim na wiersz o tematyce
patriotycznej.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
2. Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o tematyce patriotycznej, nawiązującego do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości
3. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca własna, nie publikowana wcześniej
4. Tekst wiersza z imieniem, nazwiskiem i klasą, do której uczęszcza autor należy składać do 07.09.2018r. w bibliotece szkolnej lub na ręce
nauczycieli j. polskiego
5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2018 roku.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wydrukowania nagrodzonych wierszy w okolicznościowym Almanachu – publikacji Mieleckiego
Towarzystwa Literackiego, przygotowywanego z okazji 100-lecie niepodległości Polski.
7. Na laureatów czekają nagrody.
Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna ZS oraz nauczycielki j. polskiego : p. Lucyna Maryniak i p. Halina Bednarz przy współpracy
Mieleckiego Towarzystwa Literackiego.
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