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„Jeśli nauczymy się śmiać z samych siebie,nigdy nie zabraknie nam rozrywki’’

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej
W dniu 27 października 2017 roku dyrektorzy szkoły Zbigniew Witek i
Marek Sypek wraz z uczniami klas mundurowych i ich wychowawcami
Leszkiem Osipakiem i Hubertem Kardysiem wzięli udział w Święcie
Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Święto to zostało
ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej na dzień 27 października Zarządzeniem
Nr
110/MON
z
dnia
5.10.2012
roku.

Ustanowienie tego Święta wiąże się z datą 27.10.1918 roku tj.
podpisania „Tymczasowej Ustawy o powszechnym obowiązku
służby wojskowej”, która to ustawa powoływała Okręgowe i
Powiatowe Komendy Uzupełnień będące pierwszymi Terenowymi
Organami Administracji Wojskowej w Odrodzonej Polsce.
Gospodarzami uroczystości byli: Szef Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego w Rzeszowie płk dr inż. Mariusz Stopa oraz
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu ppłk Mirosław
Ciesielski. Dowódcą uroczystości był Szef Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu – mjr Robert
Bajorski. Święto rozpoczęła uroczysta msza św. w Bazylice Mniejszej w Mielcu koncelebrowana przez biskupa pomocniczego
Diecezji Tarnowskiej Leszka Leszkiewicza. Druga część imprezy odbyła się w Samorządowym Centrum Kultury. W części
oficjalnej wręczano wyróżnienia i nagrody. wśród wyróżnionych znalazł się dyrektor ZS Mielec Zbigniew Witek, który z rąk ppłk
Mirosława Ciesielskiego komendanta WKU w Mielcu otrzymał statuetkę w podziękowaniu za współpracę.
Obsługę cateringową zapewniła restauracja Miastova, a pomocą służyły uczennice technikum hotelarskiego Martyna Butryn,
Weronika Kysiak, Daria Mazurek i Patrycja Kołek pod opieką Zofii Fijałkowskiej.
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Sukces mieleckiego „Elektryka”
W dniu 11.09.2017 r. w Jaworzu koło Bielska –Białej odbyła się gala IX
Krajowego Konkursu Energetycznego im. prof. Jacka Malko „Wszystko zależy od
energii”. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku od 15 do 22 lat.
Najważniejszym przesłaniem organizatorów konkursu jest promowanie i wspieranie
młodzieży uzdolnionej technicznie, posiadającej pasje badawcze.
Tak jak w poprzednich edycjach prace nadesłane na konkurs oceniało Jury złożone
z osobistości ze świata energetyki, naukowców i praktyków. Nadzór merytoryczny
nad konkursem sprawował mgr inż. Edward Słoma – Zastępca Dyrektora
Departamentu Energetyki Ministerstwa Energii. W skład Jury weszli:
przewodnicząca dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu, dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, mgr Ewa Kossak z Departamentu Energetyki w Ministerstwie
Gospodarki, dr hab. inż. Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej oraz dr inż. Andrzej Mroczkowski ze Stowarzyszenia ds. Rozliczenia
Energii. Organizatorem Konkursu była Fundacja Świadomi Klimatu z Wrocławia.
Laureatem III miejsca został Szymon Skórski uczeń Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, który przygotował pracę na temat
„Odnawialne źródła energii - jakie technologie rozwijać w naszym kraju?” Wśród osób wręczających nagrody byli posłowie na Sejm RP VIII
kadencji Mirosława Nikiel i Paweł Bańkowski.
Uczniowie Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu już po raz czwarty zostali nagrodzeni przez Jury Konkursu w związku z czym
dyplomy uznania otrzymali również Dyrektor szkoły Zbigniew Witek i nauczyciel przygotowujący uczniów Marzanna Mazur – Witek.

Laureatka ogólnopolskiego konkursu literackiego

Katarzyna Soja, uczennica trzeciej klasy technikum usług fryzjerskich, została laureatką XXII
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży Liryczne Jasło. Opowiadanie
mielczanki rywalizowało z ponad sześciuset utworami, które zostały nadesłane na tegoroczną edycję
zawodów. Prace napłynęły z całej Polski, o czym świadczy lista wyróżnionych reprezentujących
między innymi szkoły z Warszawy, Bytomia, Piły, Gliwic, Opola, Zakopanego czy Wrocławia.
Nagrodę dla uczennicy elektryka wręczono 14 września br. podczas uroczystej gali zorganizowanej w
Jasielskim Domu Kultury. W imprezie, oprócz laureatów, uczestniczyły tamtejsze władze
samorządowe, dyrektor JDK oraz członkowie jury. Podczas spotkania odczytywano fragmenty
wyróżnionych prac, które zostały zamieszczone w specjalnie wydanej publikacji. Na scenie
zaprezentował się również zespół muzyczny Moria. Organizatorami konkursu była Miejska Biblioteka
Publiczna w Jaśle oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Opiekunem uczennicy ZS był Dariusz
Dudek.

Artystyczne laury dla Elektryka
W VII edycji Powiatowego Konkursu Poezji i Piosenki Barwy Mojej Ojczyzny doskonale
zaprezentowali się reprezentanci elektryka. Wśród recytatorów najlepszy okazał się Ignacy Skiba z
technikum mechatronicznego, zaś wyróżnienie za występ wokalny otrzymała Weronika Kizior,
uczennica technikum elektronicznego. Sukces pary laureatów jest tym większy, że tegoroczne zmagania zgromadziły rekordową liczbę
finalistów, w konkursowe szranki stanęło bowiem ponad osiemdziesiąt osób z niemal wszystkich szkół średnich regionu. Rangę imprezy
wzmocnił honorowy patronat Starosty Powiatu Mieleckiego oraz obecność wicestarosty, pani Marii Napieracz. Przygotowanie uczniów
elektryka docenili organizatorzy, czyli kierownictwo Polskiego Towarzystwa
Gimnastycznego Sokół 1893, przekazując dyrekcji ZS pisemne podziękowania.
Opiekę nad Ignacym sprawowała Lucyna Maryniak, zaś nad Weroniką –
Dariusz Dudek
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Nauczyciele z Niemiec odwiedzają
Elektryk
Nauczyciele z partnerskiej szkoły zawodowej w niemieckim
mieście Elmshorn odwiedzili po raz kolejny Zespół Szkół im. prof.
J. Groszkowskiego w Mielcu. Nie było to jednak pierwsze
spotkanie, bo mielecki „Elektryk” zaczął współdziałać z niemiecką
szkołą już kilka lat temu.
W roku 2013 wspólnie z Berufliche Schule w Elmshorn
realizowaliśmy projekt pod nazwą „Niemiecko-polska wymiana
partnerska techników elektroników i elektryków” w ramach
którego młodzież obu szkół uczestniczyła w 2 tygodniowych
praktykach zawodowych w Mielcu i w Elmshorn. Projekt osiągnął
założone cele. Młodzieży przyniósł nowe doświadczenia osobiste i
zawodowe a szkoły otworzył na dalszą współpracę. Efektem tej
współpracy jest otrzymanie od szkoły w Elmshorn wyposażenia dla
pracowni elektrycznej i mechatronicznej. Dzięki temu szkoła
podniosła standardy kształcenia zawodowego, zyskała na poprawie
wizerunku w otoczeniu.
W ramach dalszej współpracy w 2016 roku gościliśmy w
naszej szkole 40 osobową grupę młodzieży wraz z opiekunami z
Elmshorn. Podczas wizyty młodzież wspólnie uczyła się i spędzała
czas wolny.
W dniu 22.09.2017 nasi niemieccy partnerzy ponownie byli
gośćmi w naszym mieście. Wraz ze Zbigniewem Witkiem,
dyrektorem Zespołu Szkół im. prof. Groszkowskiego, spotkali
się ze starostą Zbigniewem Tymułą, opowiedzieli o swoim
systemie edukacji i wizji współpracy, jaką mogliby realizować w
naszym powiecie. Tuż po spotkaniu ze starostą udali się do
„Elektryka”, by tam poznać szczegółowe potrzeby mieleckich
uczniów i nauczycieli, wspólnie pracować w pracowniach
udostępnionych przez szkołę w Elmshorn. Liczymy na to że nasza
dalsza współpraca zaowocuję następnym projektem dla młodzieży
w roku 2018. Podczas trzydniowej wizyty delegacji
zaprzyjaźnionej szkoły w Elmshorn grupa nauczycieli pod
przewodnictwem Ewy Bożek odbyła spotkania robocze związane z
realizacją
nowego
projektu,
przygotowywanego
przez

zaprzyjaźnioną szkołę. W projekcie weźmie 5 państw z Uni
Europejskiej a Polskę będzie reprezentowała nasza szkoła. Projekt
ma być realizowany w latach 2018 – 2020. Aby nasza szkoła
mogła uczestniczyć w tym projekcie konieczna jest wizyta robocza
jeszcze w tym roku i spotkanie się z wszystkimi partnerami
uczestniczącymi w projekcie w Elmshorn. Idea projektu ma służyć
temu aby nasi uczniowie uczący się w różnych zawodach mogli
przez 3 lata odbywać płatne praktyki zawodowe w państwach
uczestniczących w projekcie. W trakcie pobytu w Mielcu
nauczyciele wizytowali kilka zakładów w których ich uczniowie
odbywaliby praktyki w ramach projektu w Mielcu. W sobotę
zwiedzali Specjalną Strefę Ekonomiczną, okolice Mielca oraz
Sandomierz.
Obecnie w prasie lokalnej w Elmshorn ukarze się
przygotowany przez panią Ewę Bożek i pana Janusza
Kotarbę artykuł o naszej szkole oraz współpracy z Berufliche
Schule w Elmshorn. Artykuł ten opisuje charakter naszej szkoły,
etapy współpracy ze szkołą w Elmshorn, dynamiczny rozwój i
działalność firm w naszej Strefie Ekonomicznej, możliwości
spędzania czasu wolnego w Mielcu i jego okolicach. Tak więc jest
to pozytywny obraz naszej szkoły i regionu.
Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania firmom
Bury Sp. z o.o., Husquarna, Diesel- Gaz, Hotel Atena za pomoc w
realizacji
programu
pobyt

Podwójne podium dla Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego
Dużym sukcesem zakończył się udział grupy uczniów z
mieleckiego „Elektryka” w ogólnopolskim konkursie „Czas na
zdrowie”. Szkoła uplasowała się na drugim miejscu – na 207
placówek biorących udział w konkursie.

takiej samej lokacie „Groszunie” uplasowały się w drugim etapie
„Festynu Zdrowia”.

VI edycja ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez
Fundację BOŚ Bank „Czas na zdrowie” zakończyła się w środę,
11 października, uroczystą galą zorganizowaną w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. W gali uczestniczyły
nagrodzone i wyróżnione zespoły uczniowskie promujące zdrowy
styl życia oraz ich opiekunowie i zaproszeni goście.
W kategorii szkół ponadpodstawowych (gimnazja, technika i
szkoły zawodowe) do konkursu zgłosiło się 207 szkół. W skład
zespołu, który reprezentował Zespół Szkół im. prof.
Groszkowskiego w tej konkurencji, weszły uczennice: Alicja Betel,
Karolina Błażejowska, Anglika Bomba, Natalia Bugaj, Marzena
Dereń, Magdalena Kapinos, Daria Flis, Alicja Masztalerz,
Dominika Twaróg i Weronika Samuś oraz opiekunowie:
Agnieszka Kusak i Roman Gruszecki. Pierwszy etap – tzw.
„Rozgrzewka” – zakończył się dla grupy drugim miejscem. Na

Przedstawiciele „Elektryka”, wraz z wicestarostą Marią Napieracz,
odebrali nagrody z rąk reprezentantów Fundacji BOŚ: wiceprezes
Barbary Lewickiej – Kłoszewskiej oraz koordynatorki projektu i
specjalisty ds. żywienia Aleksandry Koper. Na terenie Polski, jak
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wynika ze statystyk Fundacji BOŚ, w „Festynie Zdrowia”, brało
udział około 60 tys. osób. - Dziękujemy wszystkim, którzy mieli
udział w tworzeniu i przebiegu Festynu Zdrowia w Zespole Szkół
im. prof. Janusza Groszkowskiego. Na sukces złożyła się praca nie

tylko zespołu, dyrekcji , nauczycieli, wszystkich uczniów, ale
również patronów festynu, sponsorów żywności ekologicznej i
zdrowej oraz zaproszonych gości i rodziców.

Uczniowie Zespołu Szkół uczestnikami międzynarodowego konkursu
Uczniowie klasy 3d technikum hotelarskiego: Justyna Mędrek, Karolina Pryga i Damian Metlak wzięli udział w międzynarodowym
konkursie dla młodzieży na esej (International Essay Contest for Young People 2017) zorganizowanym przez Fundację Pokoju Goi oraz
UNESCO. Zadaniem uczestników było napisanie eseju w języku angielskim na temat Uczenie się od natury (Learning from Nature).
Międzynarodowe przedsięwzięcie miało na celu wykorzystanie kreatywności i inicjatywy młodych ludzi na całym świecie do promowania
pokoju i zrównoważonego rozwoju. Redagowanie konkursowego eseju było dla nich świetną okazją do poszerzenia wiedzy i umiejętności w
zakresie języka angielskiego. Opiekunem merytorycznym uczniów ZS była Magdalena Surdej

Szkolny Konkurs Pięknego
Czytania w Językach Obcych
W dniu 27.10.2017r., w bibliotece szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Pięknego Czytania w Językach Obcych, który zorganizowano w ramach
realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Uczniów zgłoszonych do konkursu oceniało jury w składzie: pani Ewa Bożek, pani Lucyna Rybak i pani Dorota Targosz. Przy ocenie
uczestników konkursu brano pod uwagę akcent, wymowę, intonację i ogólne wrażenie artystyczne.
Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
W kategorii „Czytanie w języku angielskim”
I miejsce ex aequo : Bartosz Molak z kl.4A i Sylwester Kukułka z
kl.3C
II miejsce:

Natalia Strycharz z kl. 2E

II miejsce: Szymon Ozimek z kl.4A
III miejsce: Kinga Masajada z kl. 4C
Wyróżnienia: Natalia Mazur z kl. 3E i Mirosław Włodarz z kl. 4A
W kategorii „Czytanie w języku niemieckim”
I miejsce :

Wyróżnienia: Karolina Wilk z kl. 2E, Joanna Szarek z kl. 2E i
Daria Tylec z kl. 2E

Sylwia Gwóźdź z kl. 4C

Szkolny Konkurs Pięknego Czytania w Językach Obcych zorganizowały panie: Alicja Rajchel, Dorota Targosz, Lucyna Rybak i Ewa Bożek.
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SPORT
Licealiada

W powiatowym finale licealiady - tenis stołowy, 2 miejsce zajęli nasi uczniowie w składzie: Ryniewicz
Łukasz (II K), Skowron Nikolas i Dybski Kamil (III A) pod opieką pana Pawła Mrozika.

Drugie miejsce drużyny "Elektryka" w sztafetowych biegach przełajowych

W dniu 04.10.2017 r. na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu odbyły się powiatowe sztafetowe biegi przełajowe.
Drużyna Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego zajęła drugie miejsce w sztafecie 10 X 800 metrów. Opiekunem drużyny był pan
Paweł Jajko.

Konkurs ozdób bożonarodzeniowych
Zapraszamy wszystkie chętne osoby do przygotowania ozdób świątecznych na konkurs. Przygotowane ozdoby prosimy przynosić do pani
Marzanny Mazur - Witek (sala 4), w terminie do 30 listopada 2017 roku.

Redaktor naczelna - Katarzyna Skuza
Zespół redakcyjny: Aleksandra Kania, Natalia Konieczny
Opieka: Dorota Opieka : Dorota Targosz , Anna Bajor , Alicja Rajchel
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