
Uroczystość 50-lecia Technikum Elektrycznego 

oraz otwarcia nowej hali sportowej 
Dzień 1 grudnia 2017 roku był dniem wyjątkowym dla całej 
społeczności szkolnej ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu. 
Uczniowie nie mogli wymarzyć sobie lepszego prezentu na 50-
lecie „Elektryka” – budowana ponad rok sala sportowa została 
oddana do użytku. Ogromna zasługa w tym przedsięwzięciu 
przypadła Staroście Powiatu Mieleckiego – panu Zbigniewowi 
Tymule. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9 rano Mszą św., 
której przewodniczył ksiądz Biskup Diecezji Tarnowskiej – 
Stanisław Salaterski. Następnie zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, 
nauczyciele, pracownicy, młodzież i absolwenci TE w uroczystym 
przemarszu dotarli do obiektów szkolnych. Oficjalna część 
uroczystości odbyła się w nowej sali sportowej i rozpoczęła się od 
wprowadzenia Szkolnego Pocztu Sztandarowego oraz odśpiewania 
hymnu państwowego. Następnie panie prowadzące jubileusz: 
Lucyna Maryniak i Iwona Żola powitały zaproszonych gości i w 
krótkim wprowadzeniu określiły charakter uroczystości. W dalszej 
części głos zabrał dyrektor ZS – pan Zbigniew Witek, który 
przywitał zgromadzonych licznie gości oraz powiedział, że.. 
„Nasza szkoła to niezwykły monument, który wznieśliśmy wspólnie. 
Każdy jego fragment jest sumą naszych charakterów, osobliwych 
talentów, pasji, dokonań. Jest dowodem solidarnej pracy ludzi 
mądrych i przewidujących, wrażliwych i pełnych cierpliwości, 
nieobojętnych wobec losów i problemów drugiego człowieka” . 
Podziękował także Staroście Powiatu Mieleckiego – Zbigniewowi 
Tymule za osobiste zaangażowanie w budowę i oddanie do użytku 
nowej sali sportowej. Następnie biskup Stanisław Salaterski 
dokonał uroczystego poświecenia nowego obiektu. Starosta, 
dyrektor ZS oraz poproszeni goście dokonali przecięcia wstęgi, po 
czym Starosta Zbigniew Tymuła przekazał dyrektorowi 
Zbigniewowi Witkowi symboliczny klucz do nowej sali 
gimnastycznej. W dalszej części głos zabrał Starosta Powiatu 
Mieleckiego, który w swoim wystąpieniu odniósł się m.in. do 
kolejnych etapów budowy hali sportowej. Referat ukazujący dzieje 

Technikum Elektrycznego odczytał wicedyrektor ZS i absolwent 
szkoły pan Marek Sypek. Jego wystąpieniu towarzyszyła 
prezentacja multimedialna poświęcona pamięci ludzi związanych z 
bogatą historią szkoły. Przygotowała ją i opracowała pani Iwona 
Żola. Oficjalna część uroczystości zakończyła się wraz z 
przemówieniami zaproszonych gości, wystąpieniami absolwentów 
TE oraz odczytaniu licznych gratulacji, które wpłynęły na ręce 
dyrektora szkoły.Następnie rozpoczęła się część artystyczna w 
wykonaniu uzdolnionej młodzieży ZS, która zaprezentowała się w 
humorystycznej scence pt. „Belfromachia”, opowiadającej o tym, 
jak dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły i młodzież 
przygotowywali się do Wielkiego Jubileuszu 50-lecia. Udział w 
niej wzięli uczniowie klasy 2C : Ignacy Skiba, Jakub Zastawski, 
Mirosław Pezda,  Daniel Dyduła, Szymon Hajec oraz uczennice 
klasy 1A i 1 B: Katarzyna Jamróz, Sylwia Magda i Julia 
Zielińska.W dalszej, literackiej części zaprezentowano liryczno-
muzyczny program oparty na wierszach i piosenkach Agnieszki 
Osieckiej, Edwarda Stachury i Marka Grechuty. Swoimi talentami 
popisali się: Ignacy Skiba (2C), Kamila Gondek (2M), Robert 
Rybak (1C), Weronika Kizior (3A), Magdalena Pulak (3M), 
Dominika Twaróg i Laura Leśniak (3E), Maksymilian Duszkiewicz 
(1A) i grająca na altówce Natalia Tylutka (1D). Jubileusz 50-lecia 
TE i otwarcie nowej sali gimnastycznej uświetnił także występ 
„Małych Rzeszowiaków”, w skład których wchodzi młodzież ZS. 
Grupę przygotował pan Mariusz Bożek. Na zakończenie 
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uroczystości odbył się pokaz sztuk walki w wykonaniu uczniów 
klas elektronicznych o profilu wojskowym. Opiekunem grupy był 
pan Hubert Kardyś. Po części artystycznej, którą przygotowały 
panie Halina Bednarz i Lucyna Maryniak, zaproszono gości do 
mniejszej, historycznej sali gimnastycznej, gdzie można było 
zwiedzać wystawy: „ Z dziejów szkoły” i „Patron szkoły – profesor 
Janusz Groszkowski”, a także oglądać Kroniki Szkolne i 
dokonywać wpisów do Księgi Pamiątkowej.  W czasie spotkania 
pokoleń, które miało miejsce po uroczystości głównej, zaproszono 
gości do „wędrówek pamięci, wspominania ludzi i miejsc, 
niezapomnianych chwil przywołanych wspomnieniem” .Oprawę 
plastyczną uroczystości zaprojektował pan Witold Targosz. 
Dekoracje nowej sali wykonały panie: Alicja Rajchel, Dorota 
Targosz - były one także autorkami okolicznościowych wystaw na 
starej sali gimnastycznej,  a także  pan Jan Pogoda  wraz 
z uczniami kl. 3K. Prace koordynował wicedyrektor szkoły Marek 
Sypek przy współpracy pani Lidii Gereło. Nagłośnieniem hali 
zajmował się pan Robert Gancarczyk , któremu pomagali 
uczniowie kl. 3B – Grzegorz Niziołek i Seweryn Graniczka. 
Zaproszeni goście otrzymali upominki związane z Jubileuszem – 
okolicznościową publikację „ 50-lecie Technikum Elektrycznego” 
oraz pamiątkowe przypinki i kubki z logo szkoły. Poczęstunek 
przygotowały klasy gastronomiczne i hotelarskie pod opieką pań: 
Grażyny Kulczyk, Anny Kilian, Zofii Fijałkowskiej, Agnieszki 
Kusak i Beaty Gruszeckiej. Uroczysty moment przecięcia wstęgi 
nadzorowała pani Wioletta Pezda z podopiecznymi. Symboliczny 
klucz do nowej hali wykonał pan Wojciech Walat. Uroczystość 

otwarcia nowej hali i 50-lecia Technikum Elektrycznego swoją 
obecnością uświetnili m.in.: Jego Ekscelencja ksiądz biskup 
Stanisław Salaterski, przedstawiciel i rzecznik prasowy Marszałka 
Województwa podkarpackiego – pan Tomasz Leyko, Radny 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego - pan Jan 
Tarapata,  przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty – 
pani  Daria Kuraś, Starosta Powiatu Mieleckiego – pan Zbigniew 
Tymuła, Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego – pan Henryk 
Niedbała, Wicestarosta Powiatu Mieleckiego – pani Maria 
Napieracz, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego – pani 
Maria Orłowska, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego 
– pan Marek Kamiński, członkowie Zarządu Powiatu Mieleckiego 
z panem Andrzejem Bryłą – odpowiedzialnym za oświatę, 
Wiceprezydent Miasta Mielca – pan Jan Myśliwiec, ksiądz 
proboszcz Waldemar Ciosek z parafii Ducha Świętego,  ksiądz 
proboszcz Janusz Kłęczek z parafii Świętego Mateusza, ksiądz 
proboszcz Stanisław Składzień z parafii Trójcy Przenajświętszej, 
Emeryci ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, Absolwenci 
Technikum Elektrycznego w Mielcu, Dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych, Komendant WKU w Mielcu – podpułkownik 
Mirosław Ciesielski, Komendant Powiatowy Policji – nadkomisarz 
Jacek Juwa, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Mielcu – pan Jerzy 
Skrzypczak, przewodniczący Rady Osiedla Kilińskiego - pan 
Wacław Świerczyński, pełnomocnik Rektora PWSTE – pan Lucjan 
Pelc, przedstawiciele biura promocji Starostwa Powiatowego w 
Mielcu oraz lokalne media. 

 
Jarmark bożonarodzeniowy 
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego po raz kolejny 10 grudnia 2017 roku wziął udział w 
Jarmarku Bożonarodzeniowym zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Bieżący 
rok był wyjątkowy przede wszystkim dlatego, że Jarmark odbywał się na Rynku, co dodało mu 
dużo uroku. Wyjątkowy był również dlatego, że wzięła w nim udział rekordowa ilość 
wystawców bo aż pięćdziesięciu. Produkty oferowane przez stoiska były bardzo różnorodne 
m.in. ozdoby świąteczne, miody, wędlina i chleb, wypieki. 
Nasze stoisko oferowało prace wykonane przez uczniów, a wśród nich kolorowe bombki, 
choinki , stroiki świąteczne, pierniczki, ciasteczka. Prezentacją i sprzedażą zajęli się uczniowie 
klasy 4A - Mirek Włodarz, Mateusz Wojczekowski, Konrad Guzior, Patryk Pasela, Jacek Gesing 
i Patryk Ślazyk, klasy 4D - Martyna Butryn i Weronika Kysiak, klasy 3A - Nikolas Skowron i 
Radek Tetlak, klasy 2A - Laura Michoń, Andżelika Straż, Sylwia Pisarczyk i Wiktoria 
Bartkowicz, z klasy 1C - Szymon Kierepka, Mikołaj Rusin i Paweł Wiech. Dziękujemy im za 
reprezentowanie szkoły 
Ciasteczka sprzedawane na Jarmarku i te przeznaczone do częstowania gości upiekły uczennice z klasy 2D pod opieką Zofii Fijałkowskiej 
i Agnieszki Kusak.Uczniami w trakcie Jarmarku opiekowały się panie Zofia Fijałkowska, Marzena Roczniak, Teresa Szczepańska, Iwona Żola 
i Marzanna Mazur - Witek. 
Świąteczny konkurs 
Świętom Bożego Narodzenia towarzyszy tradycja ubierania choinki, przystrajania otoczenia ozdobami i stroikami. Mimo upływu czasu zwyczaj 
ten jest nadal kultywowany. Co roku uczniowie Zespołu Szkół uczestniczą w konkursie na najładniejsza ozdobę bożonarodzeniową. Tematyka 
konkursu jest bardzo szeroka, pozwala to na powstanie bardzo różnorodnych prac. Tak również było i w tym roku. Prace zostały złożone do 30 
listopada 2017 roku. Na konkurs uczniowie przygotowali bombki wykonane rożnymi technikami, jak również choinki z szyszek lub papierowej 
wikliny, świeczniki, krasnale, a nawet świątecznie ozdobioną butelkę. Konkurs został rozstrzygnięty 5 grudnia 2017 roku, nagrody wręczał 
dyrektor Zbigniew Witek. Wśród nagrodzonych znalazły się prace: 
I miejsce: 
Wiktoria Bazylewicz - klasa 3M 
Daria Flis - klasa 3E 
Angelika Wych - klasa 3E 
Justyna Kujawska - klasa 3M 
II miejsce: 
Natalia Tylutka - klasa 1D 
Justyna Mędrek - klasa 3D 
Karolina Błażejowska - klasa 4E 
III miejsce: 
Ewelina Leśniak - klasa 4C 
Wyróżnienia: 
Alina Kapinos - klasa 3D 
Kinga Turosz - klasa 1D 
Martyna Węglarz - klasa 1D 
Klaudia Hasek - klasa 1D .                          
Konkurs zorganizowała Marzanna Mazur - Witek 
 
 



Podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 
W grudniu 2017r. nasza szkoła zakończyła realizację projektu – Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa (NPRCZ) na lata 2016-2020. Priorytet 3: Rozwijanie 
zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.   
Celem tego programu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej 
uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły oraz wzmacnianie potencjału i 
roli bibliotek szkolnych, a także uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i 
pedagogicznych poprzez zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami). 

Na realizację projektu została przyznana kwota 15.000 złotych, z czego 3.000 złotych stanowiło wkład własny organu prowadzącego - Starostwa 
Powiatowego w Mielcu, a 12.000 złotych przyznano z dotacji państwowej. Za przyznaną kwotę zostały zakupione 903 książki, w tym 10 
audiobooków, a także lektury, które stanowią 55% nabytych k W wyniku realizacji projektu księgozbiór biblioteki znacznie się wzbogacił. Przy 
zakupie nowości wydawniczych uwzględniono życzenia uczniów i nauczycieli, a regały z nowymi książkami cieszą się ogromną popularnością 
wśród czytelników. Lista tytułów zakupionych książek jest dostępna na stronie internetowej szkoły w zakładce NPRCz. 

.  
 

Kasia Soja laureatką konkursu literackiego 
Kolejnym sukcesem zakończył się udział Katarzyny Soi (III E) w turnieju prozatorskim. Tym razem uczennica 
elektryka wywalczyła III miejsce w XVIII edycji Krośnieńskiego Konkursu Literackiego organizowanego dla dzieci 
i młodzieży z Polski południowej. Ogłoszenie wyników odbyło się 19 grudnia br. w auli Krośnieńskiej Biblioteki 
Publicznej. Mieszkanka powiatu mieleckiego otrzymała nagrody rzeczowe, zaś jej tekst został ogłoszony drukiem 
w specjalnie przygotowanej publikacji. W ceremonii wziął udział m. in. Piotr Przytocki, prezydent Krosna oraz 
działacze samorządowi i kulturalni regionu. Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich, Krośnieńską Bibliotekę Publiczną oraz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Patronat 
honorowy objęli prezydent Krosna i starosta powiatu krośnieńskiego. Opiekunem Kasi był Dariusz Dudek, który 

towarzyszył uczennicy podczas gali finałowej. 
Finalistki olimpiady polonistycznej 
Uczennice trzeciej klasy technikum fryzjerskiego, Żaneta Skoczylas i Katarzyna Soja, awansowały do etapu wojewódzkiego XLVIII Olimpiady 
Literatury i Języka Polskiego. Pierwsza z uczestniczek wybrała temat Lot, wzlot, polot… Kulturowe funkcje wznoszenia się w literaturze 
polskiej II połowy XIX i XX wieku, druga napisała obszerną pracę zatytułowaną Orientalizm polskiej literatury i kultury. Finał drugiego etapu 
OLiJP odbędzie się 17 lutego 2018 r. w salach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Organizatorem edukacyjnych zawodów 
jest Instytut Badań Literackich PAN w Warszawie, zaś za stronę prawno-finansową odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej. Opiekunem 
obu finalistek był Dariusz Dudek. 
Olimpiada Przedsiębiorczości w „Elektryku” 
W dniu 7 grudnia 2017 roku w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego odbył się szkolny etap XIII edycji Olimpiady 
Przedsiębiorczości. W tym roku olimpiada przebiegała pod hasłem: „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Eliminacje szkolne 
przeprowadziła komisja w składzie: Lubomira Trela – przewodnicząca, Lidia Gereło, Zofia Fijałkowska. Opiekunami merytorycznymi 
przedsięwzięcia były panie: Lubomira Trela, Anna Kilian, Zofia Fijałkowska, Lidia Gereło i Beata Gruszecka. 
W szkolnych zmaganiach z przedsiębiorczości wzięło udział 58 uczniów z klas II i III technikum. Uczestnicy projektu musieli wykazać się 
wiedzą z następujących obszarów: gospodarka rynkowa, rynek finansowy, rynek pracy, przedsiębiorstwo, marketing, finanse, psychologia 
społeczna, zarządzanie. Wiadomości z tych dziedzin sprawdzał test składający się z 50 pytań zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności. 
Dodatkowy problem stanowiły punkty ujemne za udzielenie nieprawidłowych odpowiedzi. 
Uczniowie, którzy przystąpili do eliminacji szkolnych mieli okazję połączyć wiedzę książkową z bieżącymi wydarzeniami gospodarczymi oraz 
znajomością wybranych aktów prawnych. Realizowana od 2005 roku Olimpiada Przedsiębiorczości ma status jednej z największych w kraju. To 
innowacyjny projekt o społecznym i pro przedsiębiorczym charakterze. 
Najwyższe wyniki w eliminacjach szkolnych XIII edycji 
Olimpiady Przedsiębiorczości uzyskali uczniowie: 
Mateusz Dziekan klasa II e 
Paulina Siembab klasa II d 
Gabriela Warias klasa II d 
Paweł Popera klasa III c 
Katarzyna Działo klasa II d 
Paweł Bryk klasa III c 
Natalia Irla klasa III d 
Piotr Kapinos klasa II b 
Radosław Drożdżowski klasa III c 
Marcelina Kubat klasa II e 
 
Sukcesy „Elektryka” w zakresie realizacji 
zagranicznych projektów ERASMUS+ i PO 
WER 
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu podsumował 
wieloletnie działania w zakresie międzynarodowej współpracy w 
celu realizacji zagranicznych praktyk zawodowych w Niemczech 
dla zawodów gastronomicznych i hotelarskich. 
Na początku 2014 r. dyrektor Zespołu Szkół w Mielcu Zbigniew 

Witek podjął starania o znalezienie partnera w Niemczech w celu 
realizacji praktyk zagranicznych dla uczniów ZS. Podjęto 
współpracę z firmą Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH, 
reprezentowaną przez prezes zarządu Panią Christę Müller, a 
dyrektor ZS zwiedził obiekty należące do firmy, która przyjmuje 



u siebie uczniów podczas ich pobytu w Turyngii. Następnie 
dyrektor ZS, we współpracy z niemieckim partnerem złożył 
wniosek o realizację projektu. Starania te powiodły się i wniosek o 
realizację projektu został zaakceptowany. Był to program 
ERASMUS+, akcja kluczowa KA1 - Mobilność edukacyjna, typ 
akcji KA102-Mobilność osób uczących się i kadry w ramach 
kształcenia zawodowego. 
Projekt realizowany był w okresie od 01.11.2014 do 31.10.2016 r. i 
zakładał udział dwóch 16-osobowych grup młodzieży Zespołu 
Szkół na miesięcznych praktykach w hotelach i restauracjach w 
Niemczech. Pierwsza grupa techników hotelarstwa oraz techników 
żywienia i usług gastronomicznych odbyła te praktyki w roku 
szkolnym 2014/2015. Druga grupa wyjechała na miesięczne 
praktyki w roku szkolnym 2015/2016. Po sukcesie i zakończeniu 
realizacji powyższego przedsięwzięcia, dyrektor ZS we współpracy 
z tym samym niemieckim partnerem złożył wniosek o realizację 
kolejnego projektu dla uczniów ZS tych samych kierunków 
kształcenia. Również tym razem wniosek został pozytywnie 
oceniony, a realizowany był w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach ERASMUS+. 
Projekt rozpoczął się 01.09.2016 r. i zakładał okres realizacji do 
31.05.2018 r. Program przewidywał również wyjazd na miesięczne 
praktyki dwóch 14-osobowych grup uczniów z powyższych 
kierunków kształcenia. Pierwsza grupa odbyła staże w roku 
szkolnym 2016/2017, a druga w roku szkolnym 2017/2018.  
Uczestnictwo w obydwu projektach było całkowicie nieodpłatne 
dzięki wsparciu środków europejskich w ramach programu 
ERASMUS+. Szkoła zapewniła uczestnikom wszystko, co było 
konieczne do realizacji tego przedsięwzięcia- koszty podróży, 
ubezpieczenia, pobytu na stażu i kieszonkowe. 
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. 
Dyrektor Zespołu Szkół Zbigniew Witek pragnie nadal 
kontynuować realizację podobnych projektów, które umożliwią 
młodzieży ZS odbywanie praktyk w Niemczech, dlatego w dniach 
06.-09.11.2017 r. koordynator projektów i opiekun grup Paweł 
Rzeźnik oraz opiekun Paweł Kolb odbyli wizytę służbową w 
Niemczech w celu opracowania założeń do nowego projektu. 
Nowy projekt praktyk ERASMUS+ 2018 zostanie złożony przez 
szkołę w lutym 2018 r. i przewiduje pobyt dwóch 14-osobowych 
grup uczniów na praktykach miesięcznych w Niemczech (2018 i 
2019 r.).  
Zrealizowane projekty obejmowały łączne wsparcie na miesięczne 
praktyki w Niemczech dla 60 uczniów pobierających naukę na 
kierunkach technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług 
gastronomicznych. Inicjatorem realizacji obu programów był 

dyrektor ZS Zbigniew 

Witek, a koordynatorem realizacji nauczyciel Paweł Rzeźnik. 
Erasmus+ w naszej szkole 
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, 
szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity 
budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na 
osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych. Dzięki 
programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć 
praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać 
swoje umiejętności językowe. Dzięki temu programowi uczniowie 
mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia 
zawodowego w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im 
ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia. Program Erasmus+ 
stwarza też możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia 
zawodu, podniesienia swoich kompetencji zawodowych, 
pedagogicznych oraz językowych jak również rozwijania trwałej 
współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia 
zawodowego z różnych krajów. W dniu 12.01.2018 odbyły się w 
Warszawie Ogólnopolskie Dni Otwarte dotyczące programu 
Erasmus +. Minister Edukacji Narodowej była gościem 
Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+. W 
wydarzeniu, które odbyło się na PGE Narodowym w Warszawie 
uczestniczyło blisko 2 tys. osób zainteresowanych unijnymi 
programami edukacyjnymi. Podczas swojego wystąpienia szefowa 
MEN wskazała, że nauczyciele biorący udział w programie 
Erasmus + i wyjeżdżający za granicę, często wykorzystują w pracy 
zdobytą wiedzę i doświadczenie. Minister Anna Zalewska mówiła 
również o działaniach MEN na rzecz zmian w systemie 
szkolnictwa zawodowego. W trakcie Ogólnopolskiego Dnia 
Informacyjnego odbyły się sesje tematyczne poświęcone 
programowi Erasmus+ oraz innym programom międzynarodowym 
realizowanym przez Narodową Agencję. Podczas wydarzenia 
uczestnicy mieli możliwość rozmowy z ekspertami z Narodowej 
Agencji, którzy odpowiadali na wszelkie pytania. W ramach 
wydarzenia po raz pierwszy odbyły się Targi Dobrych Praktyk. 
Była to dobra okazja, by poznać interesujące projekty realizowane 
przez beneficjentów, wymienić się doświadczeniami i zdobyć 
inspirację do nowych działań. Ponadto dla przyszłych i obecnych 
beneficjentów dostępne były punkty informacyjne, w których 
można było uzyskać informacje na tematy związane z edukacją. 
Również w naszej szkole staramy się wzbogacić ofertę edukacyjną 
poprzez organizację staży zawodowych w kształconych zawodach. 
Pani Ewa Bożek, która uczestniczyła w szkoleniu, wspólnie z 
innymi nauczycielami będzie składała wniosek o dofinansowanie 4 
tygodniowych 
praktyk 
zawodowych w 
zawodach 
elektryk, 
elektronik oraz 
mechatronik. 

 

Kadeci z Elektryka poznawali historię obozu w Pustkowie 
 
Uczniowie klasy 1A technikum elektronicznego o profilu wojskowym z wychowawcą klasy Romanem 
Gruszeckim i nauczycielem Romanem Zbochem, w dniu 6 grudnia odwiedzili ,,Ekspozycję Historyczno – 
Dydaktyczną przy Górze Śmierci” niemieckiego obozu pracy przymusowej w Pustkowie k/Dębicy. Na 
terenie miejscowości Pustków Osiedle w czasie II wojny światowej naziści utworzyli obóz dla ludności 
żydowskiej, do którego trafili także jeńcy radzieccy oraz polscy więźniowie.  
Obóz Pustków znajdował się w obrębie wielkiego poligonu SS- Truppenübungsplatz Dębica, na którym 
w miejscowości Blizna testowano tzw. ,,broń odwetową” V-1 i V-2. 
Ekspozycja obrazuje historię i działanie obozów pracy przymusowej w Pustkowie i poligon Waffen – SS 
Truppen-Übungs-Platz Heidalager, w kontekście dziejów całego powiatu dębickiego oraz jego 
mieszkańców w okresie II wojny światowej. Można tam zobaczyć historyczną rekonstrukcję budynków 
związanych z poligonem wojskowym i byłym obozem, makiety głównych zabudowań poligonu i obozu, 
oryginalne wyposażenie wnętrz pochodzące z tamtej epoki, elementy ekwipunku żołnierskiego, a także 

setki zdjęć prezentowanych w formie statycznej i multimedialnej. Kadeci zwiedzili także wzgórze zwane Górą Śmierci, na którym mordowano 
i palono ciała więźniów obozu pracy znajdującego się nieopodal. Góra Śmierci stała się ostatnim życiowym przystankiem dla około 15 tysięcy 



więźniów. Połowę łącznej liczby ofiar stanowią Żydzi, a oprócz nich życie straciło tu około  
5 tys. Rosjan i 2,5 – 3 tys. Polaków. W celu uchronienia historii tego miejsca od zapomnienia, powstała Ekspozycja jako chęć upamiętnienia 
martyrologii i przypomnienia losów ofiar więzionych  
w obozie. 

Gimnazjaliści w naszej szkole 
W dniu 5.12.2017 w naszej szkole gościła grupa uczniów z Gimnazjum nr 2 w Mielcu wraz z nauczycielami. Zaproszeni goście brali udział w 
przygotowanych warsztatach zawodowych z gastronomii, fryzjerstwa, elektryki, mechatroniki oraz w ćwiczeniach z musztry z klasą wojskową. 
Warsztaty zostały przygotowane przez panią Ewę Bożek. Uczniowie wraz z towarzyszącymi im nauczycielami zostali powitani przez dyrektora 
Zespołu Szkół Zbigniewa Witka, który krótko opowiedział o historii naszej szkoły oraz przedstawił ofertę edukacyjną ZS. Następnie goście 
mieli możliwość oglądnięcia krótkiego filmu promującego ZS. Po pokazie uczestnicy zostali podzieleni na grupy i przydzieleni do 
poszczególnych klasopracowni: gastronomia – pani Zofia Fijałkowska, pani Agnieszka Kusak, fryzjerstwo – pani Iwona Żola, pani Teresa 
Szczepańska, mechatronika – pan Paweł Kolb, elektryka i elektronika – pan Robert Gancarczyk, wojskowość – pan Leszek Osipiak. Uczniowie 
wykonywali pod nadzorem naszych nauczycieli oraz swoich starszych kolegów różne praktyczne zadania. Gimnazjaliści mieli możliwość bliżej 
poznać zawody, które stanowią ofertę edukacyjną ZS. Uczestnicy warsztatów byli pod wrażeniem profesjonalizmu i przygotowania naszych 
nauczycieli oraz okazywali duży entuzjazm i zadowolenie z zaproponowanych im zajęć. Mamy nadzieję, że w przyszłości spotkamy ich znowu 
w naszych szkolnych ławach. 
Współpraca międzynarodowa w ramach programu eTwinning 
W bieżącym roku szkolnym Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego przystąpił   do realizacji projektu edukacyjnego w ramach 
programu eTwinning. Program promuje  współpracę szkół z wykorzystaniem technologii komunikacyjno-informacyjnych  i umożliwia 
uczestnikom podnoszenie kompetencji językowych, rozwijanie umiejętności kluczowych oraz związanych z pracą w wielokulturowym zespole. 
         Projekt  pt.   „Poetry Club”   realizowany będzie   za pomocą mediów elektronicznych wspólnie ze szkołami z Włoch, Hiszpanii, 
Rumunii  oraz Turcji.  Jego głównym celem jest poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie języka angielskiego  poprzez obcowanie 
z poezją. Uczestnicy projektu będą m.in. dzielić się informacjami  o dorobku literackim swych najwybitniejszych poetów   oraz podejmować 
próby tłumaczenia ich wierszy na język angielski.      
         Zadania projektowe wykonywać będą uczniowie klasy 3d technikum hotelarskiego pod kierunkiem Magdaleny Surdej, która jest szkolnym 
koordynatorem projektu.  

                    PODZIEL SIĘ RADOŚCIĄ ŚWIĄT! 
 
Akcje charytatywne w naszej szkole mają długą tradycję. Co roku staramy się odpowiedzieć na potrzeby 
tych, którzy znaleźli się w trudnej życiowej sytuacji i tych, jak zwierzęta, całkowicie zależnych od 
człowieka. W bieżącym roku szkolnym zajęliśmy się potrzebami Domu Dziecka w Skopaniu.  
Przed Świętami Bożego Narodzenia w Zespole Szkół została zorganizowana akcja charytatywna na 
rzecz dzieci z Domu Dziecka. Staramy się poprzez okazywaną pomoc, kreować u naszych uczniów 
dobre postawy, uczące poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiujące zachowania 
prospołeczne i wolontariat. Kampania ta realizowana była w szkole, bo to miejsce największej 
aktywności młodzieży, oraz przestrzeń, gdzie dokonuje się wymiana poglądów o świecie rzeczywistym. 
To nie tylko miejsce zdobywania wiedzy lecz środowisko gdzie kształtują się postawy młodych ludzi 
Doceniamy fakt, ze nasi uczniowie potrafią dzielić się z innymi tym co mają. Robią to z radością. 
Obdarowane dzieci były wzruszone i wdzięczne za pomoc. Nikt nie spodziewał się takich prezentów 
przed świętami. Akcję koordynowały pani Ewa Bożek oraz Dorota Kania-Pomykała. Klasy które 
wspomogły zbiórkę ozdób świątecznych to IV b, I d, I c, III m, II d. 
Dlatego raz jeszcze wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powyższej akcji 
mówimy po prostu DZIĘKUJEMY! 
 

 

! 
Już 29.01.2018r. zaczynamy ferie zimowe!   
Z tej okazji, życzymy wszystkim miłego 
i bezpiecznego wypoczynku! 

Ale nie zapominajmy, że już 14 lutego Dzień Zakochanych!:)) 
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