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Wywiad z Panią Dyrektor Lidią Gereło 
 

Pani Dyrektor proszę nam opowiedzieć o sobie. Ile lat pracuje 
Pani w szkole oraz jak przebiegała Pani kariera zawodowa? 
W szkole pracuję już dziewiętnasty rok – obecnie jako Dyrektor tej 
placówki, jednakże przeszłam wszystkie szczeble awansu 
zawodowego, od nauczyciela stażysty do nauczyciela 
dyplomowanego. Przez jedenaście lat pełniłam również funkcję 
Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu. 

Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? Szczerze mówiąc, to 
nigdy nie chciałam pracować w szkole. To był czysty przypadek. 
Gdy kilkanaście lat temu odwiedzałam jedną z  podstawówek 
I zobaczyłam tłumy dzieci, to pomyślałam sobie, że to nie dla mnie. 
Jednak życie pisze nam różne scenariusze  -  w 2000 roku 
trafiłam do naszej szkoły i tak już zostało. 

Proszę Nam opowiedzieć czym się Pani interesuje i jak Pani  
lubi spędzać wolny czas? Jako mama dwójki dzieci nie mam za 
dużo wolnego czasu. Stanowisko Dyrektora Szkoły też mi go wiele 
nie pozostawia. Jednak są takie aktywności, które mnie bardzo 
absorbują. Uwielbiam pielęgnować kwiaty w ogrodzie i często 
przy nich pracuję. Kocham ruch na świeżym powietrzu. Lubię coś 
zmieniać. Całe moje życie to ciągłe zmiany. 

 

 

Czy w najbliższym czasie planuje Pani wprowadzić jakieś nowe 
rozwiązania w funkcjonowaniu szkoły? W naszej szkole 
skupiamy młodzież bardzo zaangażowaną w życie szkoły 
i chciałabym wykorzystać ten drzemiący w nich ogromny potencjał. 
Jeżeli chodzi o funkcjonowanie placówki, to zawsze pojawiają się 
nieprzewidywalne sprawy, na które odpowiednio reaguję na 
bieżąco. Każdy dzień niesie ze sobą nowe wyzwania. Chciałabym, 
aby młodzież uczyła się w lepszych warunkach, dlatego zamierzam 
pewne zmiany szybko wprowadzić. Mam na myśli np. odnowienie 
pracowni, wymianę podłóg, odmalowanie pomieszczeń czy 
wymianę drzwi, zwłaszcza w toaletach. Pragnę aby w szkole było 
ładnie i estetycznie. Chcę również wprowadzać akcenty kobiece do 
tej placówki i już mam na tym polu pewne sukcesy. 

Czego my uczniowie możemy się spodziewać w szkole w tym 
następnym roku szkolnym? W następnym roku szkolnym 
największe wyzwanie będzie stanowił podwójny nabór. Obecny 
rok szkolny praktycznie już się kończy więc w tym momencie 
wielkich zmian nie przewiduję. Jednakże zaraz po wakacjach 
wszystkich nas czeka prawdziwa rewolucja. Wiąże się to z faktem 
przyjęcia do klas pierwszych młodzieży zarówno po szkole 
podstawowej jak i po gimnazjum. 

Czy może Pani zdradzić jak w praktyce będzie wyglądała 
praca szkoły w przyszłym roku? Czy możemy się obawiać 
nauki na 2 zmiany? Na ten moment nikt nie jest w stanie 
powiedzieć, czy szkoła będzie funkcjonowała na dwie zmiany, czy 
na jedną.  Wszystko będzie uzależnione od wielkości naboru czyli 
od tego, ilu uczniów zostanie przyjętych do klas pierwszych. 
Te zmiany są nieuniknione i trudne do przewidzenia. W myśl 
ustaw i przepisów prawnych nauka powinna być rozłożona 
równomiernie na 5 dni w tygodniu. Jednakże nie jest powiedziane, 
że to musi być rozkład od poniedziałku do piątku, może być 
również od wtorku do soboty. Takie rozwiązanie z zajętą sobotą 
byłoby dla wszystkich bardzo uciążliwe i miejmy nadzieję, że nie 
będzie konieczne.  

Dziękujemy za rozmowę.  

Wywiad przeprowadziły: Alicja Ciejka i Joanna Starzyk z kl. IE 
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„Elektro-Tech” – finał konkursu 

9 marca br. aula Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego 
w Mielcu wypełniła się uzdolnioną technicznie młodzieżą 
ze starszych klas szkół podstawowych oraz trzecich klas 
gimnazjów powiatu mieleckiego. To wyjątkowi  uczniowie, 
którzy zostali wyłonieni  spośród 202 uczestników 
pierwszego etapu Powiatowego Konkursu Wiedzy 
Technicznej „Elektro-Tech” , jaki odbył się 23 stycznia br. 
w piętnastu szkołach miasta oraz powiatu mieleckiego. 
Do ścisłego finału zakwalifikowało się 45 uczniów, którzy 
wraz z opiekunami zaszczycili swoją obecnością mury 
„elektryka”.Serdecznie przywitała ich pani Dyrektor  ZS 
mgr inż. Lidia Gereło, która  poprowadziła 7 edycję 
Konkursu Wiedzy Technicznej „Elektro-Tech”. 
Konkurs został objęty honorowym patronatem przez 
Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz Urząd Miasta Mielca, 
natomiast patronatu medialnego udzielił Tygodnik 
Regionalny KORSO. 
Techniczne zmagania cieszą się ogromną popularnością 
wśród młodzieży i corocznie przyciągają tłumy uczestników, nie 
tylko za sprawą atrakcyjnych nagród, ale także  
ze względu na ciekawą formę konkurencji. Uczestnicy oprócz 
wiedzy teoretycznej z zakresu przedmiotów ścisłych i technicznych 
muszą wykazać się sporymi umiejętnościami praktycznymi. Nie jest 
łatwo po krótkim przeszkoleniu poradzić sobie z samodzielną 
obsługą stacji lutowniczej, czytaniem schematów montażu, 
a ostatecznie z fachowym montażem oraz uruchomieniem układu 
elektronicznego. Takich właśnie umiejętności wymagał ostatni – 
praktyczny etap finałowych zmagań, do którego przystąpiło 12 
uczniów spośród 45 uczestników teoretycznej części konkursu. 
Pierwsze miejsce i tytuł laureata zdobył Dominik Kapinos – uczeń 
Szkoły Podstawowej  
w Woli Mieleckiej . Wykazał się nie tylko obszerną wiedzą 
teoretyczną, ale także wyjątkowymi umiejętnościami praktycznymi. 
Warto wspomnieć, że w zeszłorocznej edycji konkursu Dominik 
znalazł się w gronie laureatów, rywalizując  jako uczeń siódmej 
klasy szkoły podstawowej z najstarszymi gimnazjalistami.  
Opiekunem zwycięzcy był  pan Tomasz Włodarczyk. 
Kolejne dwa miejsca na podium zajęli Jakub Pazdro ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Mielcu (opiekun – Alicja Wójtowicz) oraz 
Jakub Kukiełka z Zespołu Szkól w Trześni  
(opiekun – Jan Cyran). Laureatami konkursu zostali także Daniel 
Pazdro – SP nr 7  
(opiekun – Stanisława Chmielowiec) i Michał Sułek - SP nr 13 
(opiekun – Bogumił Drewniak). W gronie finalistów znaleźli się 
uczniowie: Kacper Sypek – SP w Czerminie, Wojciech Wójcik -SP 
nr 7 (opiekun – Stanisława Chmielowiec), Wiktor Majka- SP w 
Dobryninie  
(opiekun – Anna Mordasiewicz), Mateusz Świerczek- SP w 
Czerminie, Martyna Róg- SP nr 3 (opiekun Alicja Wójtowicz), 
Paweł Żuczek- SP nr 6 (opiekun 
-  Wojciech Snopkowski),  
David Gąsiorek -  SP w Dobryninie 
(opiekun -  Anna Mordasiewicz).   
Finałowe uroczystości swoją obecnością 
uświetnili znakomici goście, wśród 
których znaleźli się Krystyna 
Skowrońska – posłanka na Sejm RP 
i jednocześnie mieszkanka Osiedla 
Kilińskiego w Mielcu, Stanisław 
Lonczak – Starosta Powiatu 
Mieleckiego, Adriana Miłoś – Zastępca 
Prezydenta Miasta Mielca,Emilia Żola –
Wiceprezes Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”, Wacław Świerczyński – Przewodniczący 
Rady Osiedla Kilińskiego, Roman Pantoł – Przewodniczący Rady 
Rodziców ZS im. prof. J. Groszkowskiego. 
Pani posłanka na Sejm RP- Krystyna Skowrońska zwróciła się do 
młodzieży z serdeczną przemową podkreślając talent finalistów i ich 
wytrwałość w dążeniu do celu,  
a także doceniając trud nauczycieli włożony w przygotowanie 
konkursu o tak rozległym zasięgu. Uhonorowała bukietem kwiatów, 
który wręczył starosta, panią Dyrektor ZS Lidię Gereło składając 
jednocześnie gratulacje z okazji objęcia funkcji dyrektora szkoły.  
Słowa uznania do młodzieży skierowali także Starosta Powiatu 
Mieleckiego – pan Stanisław Lonczak oraz Zastępca Prezydenta 
Miasta Mielca – pani Adriana Miłoś. 
To z rąk tych zacnych gości młodzież wraz z gratulacjami 
otrzymywała dyplomy  
i atrakcyjne nagrody ufundowane przez hojnych sponsorów. 
Do grona sponsorów, oprócz Starostwa Powiatowego w Mielcu 
oraz  Urzędu Miasta Mielca jako patronów konkursu, dołączyli 
darczyńcy: R&G Plus Sp. z o.o., Bury Sp. z o.o., Gumotiv Sp. z o.o., 
Husqvarna, InterPhone Service, Xerima, Regamet, Powiatowy Urząd 
Pracy, Hotel Iskierka, Karczma Polska, Firma Usługowa – Handlowa 
„Zbyszko”, Firma „Czekan”, Avon.  
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki, a laureaci 
i finaliści mogli wybrać dla siebie nagrodę spośród tak cennych 
przedmiotów jak tablety, dyski zewnętrzne, zestawy głośników  
czy słuchawek, smartwatche, cenne zegarki i wiele innych. Na 
przybyłą do „elektryka” młodzież czekały również pozakonkursowe 
atrakcje przygotowane w klasopracowniach: teleinformatycznej, 
mechatronicznej ,fryzjerskiej oraz gastronomicznej.  
Udostępniona także była niedawno wybudowana nowoczesna sala 
gimnastyczna,  

w której uczestnicy „Elektro-Techu” mieli okazję podziwiać 
pokaz sztuk walki  w wykonaniu uczniów ZS z klas o profilu 
wojskowym.  Na zakończenie konkursu odbyła się pamiątkowa 
sesja fotograficzna.  
Zgromadzonych uczniów, ich opiekunów oraz licznie 
przybyłych gości pożegnała  
pani Dyrektor ZS Lidia Gereło, dziękując wszystkim za okazane 
zainteresowanie  
i zaangażowanie. 
Konkurs został przygotowany i przeprowadzony przez zespół 
nauczycieli w składzie:  
Robert Gancarczyk, Piotr Jung, Paweł Kolb, Mariola Krępa, 
Artur Kubica, Alicja Rajchel,  
Marek Rucki, Wojciech Walat oraz Małgorzata Wydrzyńska. 
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Nasi najlepsi uczniowie  

Wręczono stypendia dla najlepszych

W dniu 6 lutego 2019r. o godz. 16 w naszej szkole miało 
miejsce uroczyste spotkanie, na które Dyrekcja Szkoły wraz 
z Radą Rodziców zaprosiła uczniów – laureatów stypendium 
za szczególne osiągnięcia w nauce. Na spotkanie zaproszeni 
zostali również rodzice wyróżnionych uczniów, którym 
wręczono listy gratulacyjne. Stypendium p.o. Dyrektora 
szkoły jest  finansowane przez Radę Rodziców, z dużym 
udziałem sponsorów. Szczególne podziękowania kierujemy w 
tym miejscu do: pana Pawła Roga z firmy GUMOTIVE, pana 
Pawła Maziarza z firmy MKT SERVICE i pana Roberta 
Pezdy z firmy  R&G PLUS Sp. z o.o. 

Komisja w składzie: p.o. Wicedyrektor szkoły – p. Agnieszka 
Kusak- przewodnicząca, Przewodniczący Rady Rodziców –p. 
Roman Pantoł, Przedstawiciel Rady Pedagogicznej –p. Iwona 
Żola, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Dawid 
Wilk i opiekun Samorządu Uczniowskiego – p. Paweł Kolb 
przyznała stypendia w wysokości 100zł miesięcznie na okres: 
II-VI 2019r. następującym uczniom: 

 

1. Monika Niemczyk – kl. 2M 
2. Paweł Bryk – kl. 4C 
3. Paweł Popera – kl. 4C 
4. Karolina Pryga – kl. 4D 
5. Natalia Krępa – kl. 4E 
6. Katarzyna Soja – kl. 4E 
7. Żaneta Skoczylas – kl. 4E 

Kadeci z Elektryka uczcili pamięć mieleckich Żołnierzy Wyklętych  
 

30 stycznia br. minęła 71 rocznica śmierci Wojciecha Lisa ps. ,,Mściciel” 
I Konstantego Kędziora ps. ,,Dąb”. Ciała obu zamordowanych przez 
władze komunistyczne bohaterów skrycie zakopano na śmietniku 
Komendy Powiatowej MO w Mielcu przy ul. Kościuszki (zostały 
odnalezione w 1992 r. i pochowane na cmentarzu parafialnym w Mielcu). 
W miejscu pierwszego, haniebnego pochówku,  klasa 2A technikum 
elektronicznego o profilu wojskowym z wychowawcą Romanem 
Gruszeckim, złożyła hołd pomordowanym bohaterom. Od kilku lat, 
tradycyjnie kadeci z Elektryka kultywują ich pamięć w tym miejscu. 

Przeczytano życiorys Wojciecha Lisa (w okresie II wojny światowej 
dowodził oddziałem dywersyjnym Armii Krajowej w powiecie 
mieleckim),  a uczniowie-kadeci przy symbolicznym pomniku 
z napisem ,,kości nasze przeniesiono, tu pozostały serca i ciała” zapalili 
biało-czerwone znicze i minutą ciszy uczcili pamięć zamordowanych Żołnierzy Wyklętych. Cześć i chwała bohaterom! 

Nasi Kadeci przystąpili do Wojsk Obrony Terytorialnej 

W dniach od  9 do 24 lutego czterech kadetów  mieleckiego  Elektryka z klasy 3A o profilu wojskowym wzięło udział w szkoleniu wstępnym 
nazywanym popularnie „szesnastką”. Celem przedsięwzięcia było wdrożenie ochotników do służby w Wojskach  Obrony Terytorialnej. 
WOT  przygotowały projekt  pt. - „Ferie z WOT” - skierowany do osób, które nie chcą rezygnować z nauki kosztem szkolenia. Pozwolił on 
pełnoletnim  uczniom i studentom odbyć szkolenia podstawowe w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.  Wojska Obrony Terytorialnej 

(WOT) – to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił 
Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Zadaniem żołnierzy OT jest gotowość do obrony 
I wspierania własnych rodzin, bliskich i sąsiadów – stąd wprost wywodzi się ich misja: „obrona i wspieranie 
lokalnych społeczności”. W ten sposób wnoszą oni ogromny wkład w kształtowanie obronności i bezpieczeństwa. 
Dlatego też nazywają się Terytorialsami i posługują się mottem: „zawsze gotowi, zawsze blisko”.Cały cykl szkolenia 
żołnierzy WOT trwa trzy lata i jest podzielony na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne 
(drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w ramach szkoleń rotacyjnych, 
organizowanych w dni wolne od pracy, dwa razy w miesiącu. W każdym roku żołnierz OT uczestniczy również 
w dwutygodniowym poligonie. 
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             Droga do zostania żołnierzem OT jest niedługa, ale bardzo 
intensywna. Składają  się na nią wizyty w Wojskowej Komendzie 
Uzupełnień w Mielcu , pozytywne zaliczenie testów psychologicznych 
w  Rzeszowie oraz szereg badań lekarskich w Lublinie. Po przejściu 
wspomnianej procedury ochotnicy do służby w OT trafiają do jednostki 
wojskowej w Rzeszowie, gdzie są  koszarowani.. Na początku odbywają 
się  testy sprawności fizycznej, później każdy ochotnik otrzymuje  własne 
umundurowanie i wyposażenie. Przed rozpoczęciem praktycznych  ćwiczeń, 
trzeba  zaliczyć podstawy teoretyczne kursu z zakresu obsługi broni, w którą 
następnie żołnierze są  wyposażani. Każdy dzień szkolenia  rozpoczyna 
się  zaprawą o godzinie 5:30. Później następuje intensywne 12 godzinne 
szkolenie z zakresu podstawowych umiejętności taktycznych i strzeleckich 
oraz marsze z ciężkim wyposażeniem. Nie ma  czasu na nudę czy zwątpienie. 
Dzień ćwiczebny kończy capstrzyk o godzinie 21:30. Podsumowaniem 
szkolenia jest  tzw. pętla taktyczna, czyli szereg zadań, obejmujących 
zagadnienia z zakresu całego szkolenia, które należy zaliczyć. „16-stka” 
jest  dużym wyzwaniem - sprawdzianem osobowości  i wymaga  poświęcenia, zaangażowania,  determinacji, potu, niejednokrotnie krwi i łez. 

Mimo wszelkich przeciwności kadeci z klasy III A  odczuwają ogromną dumę z faktu dołączenia do Wojsk Obrony Terytorialnej. Mówią, że 
duma, zobowiązanie i radość którą każdy z Nich czuł w sercu wypowiadając słowa roty przysięgi na rynku w Łańcucie utwierdziły Ich 
w przekonaniu, że było warto." 

Kadecie z klasy III A, którzy wstąpili do WOT: Arkadiusz Gałat, Krystian Labak, Mateusz Nycek – (ukończył szkolenie 
z wyróżnieniem),Wojciech Szostek. 

 

                   W A L E N T Y N K I  

 

Dnia 7 lutego 2019r. w naszej szkole odbył się Kiermasz 
Walentynkowy połączony z konkursem na „Najpiękniejszy 
stół walentynkowy”. W konkursie wzięli udział uczniowie 
klas hotelarskich. 
Jury w składzie Panie: Lidia Gereło, Agnieszka Kusak, Dorota 
Targosz, Alicja Rajchel, Bożena Januszewska, Ewa Guziec 
przyznały: 

 
1miejsce; Wiktoria Sanecka, Kinga Turosz, klasa IId 
2 miejsce; Magda Krzysztofik, Patrycja Wrzesień, klasa Id 
3 miejsce; Patrycja Gakan, Jagoda Puła, klasa Id 
4 miejsce; Natalia Tylutka, Pipała Dominika, klasa 2d 
Uczennice kl IIId przygotowały desery: ciasta i ciasteczka 
w kształcie serduszek. 
Organizatorzy: p. Zofia Fijałkowska i p. Agnieszka Kusak 

12.03.2019 w naszej szkole po raz kolejny odbyły się 
EKO-Walentynki czyli akcja Kochamy Recykling.  
Eko walentynki to okazja do pokazania swojej miłości, do Ziemi 
o którą powinniśmy dbać każdego dnia, np. poprzez takie 
drobne działania,  
jak zbiórka selektywna zużytych baterii i elektro-odpadów. 
Pomysłodawcą i koordynatorem akcji w Polsce jest ekolog 
Dominik Dobrowolski.  Na każdego kto przyniósł do szkoły 
zużyte baterie oraz sprzęt elektroniczny i elektryczny czekały 
lizaki w kształcie serca. Koordynatorem akcji w Mielcu była 
pani Adrianna Jewuła. Do akcji przyłączyły się również 
nauczycielki przedmiotów gastronomicznych 
Z .Fijałkowska  i G. Kulczyk, które wraz z uczniami klasy 1 D 
przygotowały smakowite walentynkowe wypieki dla 
uczestników akcji.     
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Wiosenna EKOMODA w Elektryku 

Kolejny raz uczennice i uczniowie Zespołu Szkół im. prof. J. 
Groszkowskiego w Mielcu wzięli udział w spotkaniu „Ekologia dla 
Każdego”. Spotkanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza 
przeznaczona była na prezentację poświęconą bioróżnorodności i 
ginącym gatunkom. Pogadankę dla uczniów przygotowała i 
wygłosiła pani Marzanna Mazur – Witek. W części drugiej uczennice 
klas fryzjerskich i hotelarskich zademonstrowały przygotowane z 
materiałów recyklingowych kreacje w ramach konkursu Ekomody. 
W pokazie Ekomody przedstawiono dziesięć kreacji. Zespół w 
składzie Katarzyna Stachura i Oliwia Ryś (obie z klasy 1M) 
przygotowały suknię w stylu pineappe’owym, z dominującym 
kolorem niebieskim. Izabela Łącz z klasy 2D w swojej prezentacji 
zainspirowała się recyklingiem surowców wtórnych, wykorzystując 
elementy opakowań. Wiktoria Beltramini i Klaudia Hasek (obie z 
klasy 2d) przygotowały kreację w stylu conda t’aime, z dużą ilością 
kolorów i faktur. Patrycja Zalińska i Joanna Figurska (z klasy 1M) 
przygotowały białą, delikatną suknię ozdobioną wiosennymi 
elementami. Juli Zielińska, Kamila Chorzępa i Alicja Ciejka (klasa 
2B) przygotowały wieczorową kreację w kolorystyce czarno – 
popielatej z dodatkiem delikatnego połysku. Suknię festiwalową, z 
duża ilością złota przygotowały Nicol Bec, Magdalena Litwin i 
Agnieszka Cisło z klasy 2B. Następna suknia zaprojektowana i 
wykonana przez uczennice klasy 1M Kingę Wątor, Martynę 
Kazimierską i Marynę Flaum nosiła nazwę „Ekochustka”, została 
wykonana z folii i białych chusteczek. Nikola Augustyn, Kinga 
Czachor, Justyna Midura i Katarzyna Mazur (wszystkie z klasy 1E) 
przygotowały ekstrawagancką suknię wykorzystując plastik, folię 
aluminiową i bibułę. Modelka miała dopracowany futurystyczny 
makijaż i ozdobę głowy w kształcie rogów. Kolejna kreacja nosiła 
nazwę „Wiosna w rozkwicie” i została przygotowana przez 
uczennice klasy 1E Angelikę Pieróg, Agnieszkę Grzyb, Emilię 
Woźniak i Aleksandrę Świniarską. Uczennice klasy 1M Jadwiga 
Duszkiewicz i Dominka Sołtys wykorzystując folię termiczną oraz 
inne materiały z recyklingu przygotowały sukienkę nazwaną przez 
nie „Wiosenny poranek”. Jury w składzie: Przewodnicząca – 

Ewelina Jaroń – Miotła, członkowie: pani Iwona Żola, Kamil Wąż, 
Natalia Trela i  Magdalena Krzysztofik ustaliło werdykt.: I miejsce 
zdobyły – Nikola Augustyn i Justyna Midura z klasy 1E, II 
miejsce zdobyły – Julia Zielińska i Kamila Chorzępa z klasy 2B, 
III miejsce przypadło – Nicol Bec i Agnieszce Cisło z klasy 2B. 
Wręczono również nagrodę specjalną Klaudii Hasek i Wiktorii 
Beltramini z klasy 2D. Nagrody ufundowane przez firmę Avon 
wręczała pani Lidia Gereło dyrektor ZS Mielec. Dziękujemy 
wszystkim biorącym udział w konkursie za genialne pomysły i 
wspaniałe kreacje. Szczególne podziękowania kierujemy do 
prowadzącego pokaz Ekomody ucznia klasy 2C Dawida Wilka, jak 
również do fotoreporterów Jakuba jagody z klasy 3C i Krzysztofa 
Piecucha z klasy 2C. Konkurs przygotowały i przeprowadziły panie 
Teresa Szczepańska, Iwona Żola i Marzanna Mazur – Witek. 
Nagłośnienie imprezy zajęli się uczniowi klasy 3 Nikodem Leś i 
Kacper Kopera, pod opieką pana Roberta Gancarczyka 

 

 

Laureatki eliminacji krajowych  

Uczennice Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego 
w Mielcu – Żaneta Skoczylas i Katarzyna Soja – zostały 
laureatkami eliminacji krajowych do IX Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka 
Kaczmarskiego. Zadaniem każdej z dziewczyn było napisanie 
obszernej pracy interpretacyjnej dotyczącej wybranych motywów 
tematycznych zawartych w utworach autora Murów. Jury, złożone 
m. in. z pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
wysoko oceniło teksty obu uczennic i zaprosiło je do finału, który 
odbędzie się 25 marca w siedzibie Centrum Młodzieży w Krakowie. 
Warto podkreślić, że oprócz mielczanek do kolejnego etapu 
zmagań zakwalifikowało się jedynie sześć osób z całego kraju. 
Żaneta i Kasia otrzymały gratulacje od dyrektor ZS – pani Lidii 
Gereło. Katarzyna Soja podpisała też swą pierwszą profesjonalną 
umowę wydawniczą. Jednym z opowiadań tegorocznej maturzystki 
zainteresowała się bydgoska oficyna Nevicom drukująca między 
innymi utwory z gatunku fantastyki. Zgodnie z postanowieniami 
dokumentu tekst Kasi zostanie opublikowany w antologii <Rubieże 
Rzeczywistości>, zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. 
Praca literacka Kasi  została również wyróżniona w I edycji 

Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego i Plastycznego <Serce Kapsuły Czasu>. Organizator imprezy, Fundacja <TworzyMY Kraków>, 
postanowiła wybudować w centrum stolicy Małopolski futurystyczny obiekt małej architektury, do którego trafią prace artystyczne prezentujące 
wizje świata przyszłości. Obiekt ten będzie otwierany co 10, 25, 50, 75 i 100 lat, a jego zawartość prezentowana przy okazji wystaw oraz targów 
o charakterze naukowym i kulturalnym. Opiekunem uczennic we wszystkich tych konkursach był polonista pan Dariusz Dudek 
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Metamorfozy w naszej szkole 

Uczennice klas III E: Klaudia Dunaj, Natalia Strycharz, Mariola Włodarz, Marcelina Kubat z 
Technikum Usług Fryzjerskich, w ramach doskonalenia zawodowego oraz preorientacji zawodowej, 
w dniu 28.02.2019 r. wraz z opiekunem Panią Iwoną Żolą przeprowadziły warsztaty 
fryzjersko-kosmetyczne pt. „Pielęgnacja włosów i skóry głowy”.  
Uczestnikami kursu była młodzież Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy, Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Mielcu. Organizatorem i 
opiekunem uczennic prowadzących warsztaty była nauczycielka przedmiotów zawodowych z 
fryzjerstwa w ZS - Pani Iwona Żola, natomiast pomysłodawcą warsztatów była Pani Małgorzata 
Węgrzyniak - nauczycielka Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno -Wychowawczych w 
Mielcu.   W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z zasadami właściwej pielęgnacji włosów i skóry 
głowy, uczyli się jak zadbać o higienę i jak dobierać preparaty, a na koniec uzyskali szereg cennych 
rad potrzebnych w codziennej pielęgnacji włosów. Uczennice ZS zaprezentowały przybory, narzędzia, 
aparaty fryzjerskie, a podczas zajęć praktycznych pokazały swoje umiejętności zmieniając wizerunek 
uczniów poprzez dobór uczesań do typu urody. Dużą popularnością cieszyły się fryzury z elementami 
warkoczy i koki. Na zakończenie uczennice z ZS otrzymały pamiątkowe breloczki. 

   Awans do drugiego etapu ogólnopolskiego konkursu 

Uczennice klasy 4D: Natalia Irla, Justyna Mędrek, Agnieszka Piekarska, Karolina Pryga i Olga Warzecha 
zakwalifikowały się do drugiego etapu XV Ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego 2019 „ Dar na stulecie” 
zorganizowanego przez Fundację „Instytut Tertio Millennio” z siedzibą w Krakowie. Głównym celem inicjatywy jest 
rozpowszechnianie bogactwa myśli i czynu papieża Jana Pawła II wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz 
upamiętnienie jego 100. urodzin. Drugi etap konkursowych zmagań odbędzie się w kwietniu. Patronat honorowy nad 
konkursem objęli m.in. abp Wojciech Polak Prymas Polski, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Opiekunem uczennic jest wychowawczyni klasy 4D Magdalena Surdej. 

 

Kamil Wąż z klasy II B  
w gronie najlepszych sportowców Mielca 

 
Milo nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Kamil Wąż z klasy II B Technikum Nr 4 znalazł się w grupie najlepszych sportowców Mielca 
2018 r. Władze miasta – Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski i Wiceprezydent Adriana Miłoś, na uroczystej gali w Hotelu Iskierka, wręczyli 
nagrody medalistom mistrzostw kraju, Europy i świata. 
Kamil Wąż otrzymał nagrodę za zdobycie brązowego medalu w trójskoku podczas Halowych Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce, rozegranych 
11 lutego 2018 r. w Toruniu. Kamilowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

H U M O R  

  

Dzisiaj więc mamy 1 kwietnia,    

Wielkich żartów to przepowiednia, 

Więc,gdy spotkasz się z psikusem                                                    

Nie odpędzaj się od niego przymusem                                    

W ten dzień cały bądź uważny na kawały                                  

Gdyż niejedna psota,czai się zza płota!:)) 

 

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

 


