
   

                                                  WYDANIE VII – GRUDZIEŃ 2014 

ZIELONA FLAGA 
 

Nasza szkoła po raz kolejny został uhonorowana 
międzynarodowym certyfikatem Zielonej Flagi. 
Nagrodę wręczono 29.09.2014r., podczas uroczystej gali 
zorganizowanej w  Nowohuckim Centrum Kultury. 
Zespół Szkół reprezentowała nauczycielka geografii, 
Marzanna Mazur-Witek, koordynatorka wielu 
projektów ekologicznych. Wyróżnienie odebrała z rąk 
Rafała Serafina, prezesa Fundacji Partnerstwo dla 
Środowiska oraz przedstawiciela warszawskiej Fundacji Inicjatyw Oświatowych, Andrzeja 
Bidermana. W bieżącym roku o certyfikat walczyło 450 placówek ze wszystkich województw. 
Doceniono wyłącznie te szkoły, które aktywnie realizowały zadania z zakresu zrównoważonego 
rozwoju, popularyzowały zdrowy tryb życia i dbały o ochronę środowiska naturalnego. Wśród 
działań podjętych przez młodzież Elektryka największym uznaniem jury cieszyły się: ekologiczny 
pokaz mody oraz promowanie zalet zdrowej żywności. Ostatnim zadaniem zajęły się nauczycielki 
przedmiotów zawodowych ZS: Agnieszka Kusak i Magdalena Winiarz. 
 

 

LEKCJA PATRIOTYZMU 
 
W dniu 08.10.2014r. w auli szkolnej odbyła się 
niezwykła lekcja wychowawcza. Gościem 
specjalnym uczniów klasy 2A o profilu wojskowym 
i ich wychowawcy – Romana Gruszeckiego był pan 
Jerzy Dębicki – mielczanin, uczeń Gimnazjum 
przy ulicy J. Kilińskiego, mieszczącego się w 
dzisiejszym gmachu „Elektryka”. 
Jerzy Dębicki, w latach 1940 – 1945, był 
harcerzem Szarych Szeregów AK – Drużyny im. 
J. Wiśniowieckiego, a od 1945 r. do 1951 r. – 
Tajnej Niepodległościowej Drużyny Harcerskiej 
im. J. Wiśniowieckiego, występującej też pod 
nazwą WiS (Wolność i Sprawiedliwość). W listopadzie 1951r. został aresztowany i skazany na 
12 lat więzienia za przynależność i działalność w tajnych organizacjach niepodległościowych. 
W okresie ,,odwilży” w grudniu 1956 r. został uwolniony. Wraz z żoną  Ireną oraz synem Pawłem 
podjął trud wznowienia działalności księgarni, zabranej bezprawnie w 1950 r. jego ojcu – 
Eugeniuszowi Dębickiemu.  Po 1989 r. nowa sytuacja polityczna umożliwiła reaktywowanie 
księgarskich tradycji rodzinnych. 
Temat spotkania: ,,Patriotyzm wczoraj i dziś” dał uczestnikom spotkania możliwość do refleksji: 
„czym jest patriotyzm współczesny i jakie są różnice pomiędzy tym, jak postrzegaliśmy go 
kiedyś, a jak powinniśmy widzieć go dziś”?   
Niecodzienna lekcja wychowawcza była, dla młodzieży klasy wojskowej, dużym przeżyciem. 
Uczniowie wzięli udział w  prawdziwej lekcji historii, co na pewno, na długo zapadnie im w 
pamięć. 
 
 

 
Klaudia Kotwica – uczennica  kl. 2A technikum elektronicznego o profilu 
wojskowym - stypendystką Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015.  

 

 

 

 

 

 

 

Karolina Świątek - uczennica kl.3A - w nagrodę za I miejsce w konkursie:  „Wilki. 
Żołnierze Wyklęci” pojechała do Brukseli. Nagrodę ufundował europoseł Tomasz Poręba. 
Laureatka odwiedziła Parlament Europejski, gdzie zapoznała się z pracą i funkcjonowaniem 
instytucji unijnych. Podczas spotkania z europosłem Porębą dowiedziała się także więcej na temat 
działalności parlamentarzystów. W ramach wycieczki laureatka zwiedziła najważniejsze miejsca 
Brukseli, m.in. Starówkę i Atomium. Udała się także do Antwerpii.  

 

 NAJLEPSI NA STRZELNICY 
 

W dniu 10.10.2014 r. na Strzelnicy Sportowej ZW LOK 
przy ul. Partyzantów w Mielcu, odbył się finał rywalizacji 
Szkolnej Ligi Strzeleckiej Szkół Średnich. Turniej 
Strzelecki objęty był Patronatem Honorowym Starosty 
Powiatu Mieleckiego pana Andrzeja Chrabąszcza. 
Zawody rozegrane zostały w konkurencji karabinka 
sportowego, odległość 50 metrów, 3 + 10 strzałów 5.6 
LR. W rywalizacji drużynowej (zespoły składały się z 
trzech osób) trzy pierwsze miejsca zajęli uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół im.  
J. Groszkowskiego w Mielcu (opiekun Roman Gruszecki): 1 miejsce - klasa 1A (Jacek 
Gesing, Piotr Kołton, Konrad Guzior), 2 - miejsce klasa 2A (Maciej Dąbrowski, Adrian 
Kopacz,  Dawid Piątek), 3 - miejsce klasa 3A (Mateusz Chrabąszcz, Mateusz Krzysztofik, 
Rafał Ryniewicz). 
W rywalizacji indywidualnej, również najlepsi okazali się uczniowie ,,Elektryka”.  I miejsce 
zajął Jacek Gesing, II miejsce Konrad Guzior, a III miejsce Mateusz Chrabąszcz. 
Zwycięzcy zawodów drużynowych oraz indywidualnych otrzymali pamiątkowe puchary 
i dyplomy. Pozostali uczestnicy zawodów otrzymali dyplomy. Zawody odbyły się pod 
nadzorem instruktorów strzelectwa sportowego Ligi Obrony Kraju, Klubu Strzeleckiego 
,,VIS” w Mielcu, panów Zenona Krawca i Ryszarda Kalickiego. 

UROCZYSTE PASOWANIE W  ELEKRYKU 

W dniu 14 listopada 2014r. o godz. 11.00 w auli ZS. 
im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu miała 
miejsce podniosła uroczystość. Uczniowie klasy kl. 
IA technikum elektronicznego o profilu wojskowym 
złożyli przysięgę i zostali pasowani na kadetów. To 
już trzeci rocznik klasy wojskowej, jaki powstał w 
„Elektryku”. 
Uroczystość, którą połączono z obchodami 
96 rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, uświetnili znamienici goście: ppłk 
mgr inż. Mirosław Ciesielski - Komendant WKU w Mielcu, st. bryg. mgr inż. Roman Kołacz 
 - Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu, ks. mgr Waldemar 
Rawiński – proboszcz parafii w Zgórsku, mjr mgr inż. Leszek Bąk i pani Jadwiga 
Wójtowicz – WKU Mielec. 
Kadeci, w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości ślubowali: 
My kadeci z klasy wojskowej uroczyście ślubujemy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, 
strzec honoru ucznia klasy wojskowej, bronić dobrego imienia szkoły, pilnie 
i z zaangażowaniem zdobywać wiedzę, rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, kierować 
się szacunkiem wobec rodziny, służyć bliźniemu w potrzebie, nigdy nie zawieść pokładanej 
we mnie nadziei. Tak mi dopomóż Bóg! 
W przygotowanie części oficjalnej, z dużym zaangażowaniem włączyli się kadeci ze 
starszych klas wojskowych (Rafał Ryniewicz z kl.3A i Maciej Dąbrowski z kl.2A) pod 
opieką nauczycieli: Huberta Kardysia (wychowawca kl.1A) i Leszka Łanuchy 
(wychowawca kl.3A). W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy szkoły w składzie: 
Bernadetta Kędzior, Karolina Świątek i Marcin Mielczarek z kl. 3A. W części 
artystycznej wystąpili: Sylwia Dydo, Joanna Gruszka, Wioletta Chudy z kl. 4F, Mateusz 
Chrabąszcz z kl. 3A, Kinga Adamczyk i Maciej Dąbrowski z kl.2A i Anna Gałda z kl. IE. 
Montaż słowno-muzyczny przygotowały panie: Anna Bajor i Dorota Targosz. Uroczystość 
uświetnił też koncert utworów patriotycznych w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej w Mielcu. Obsługę techniczną zapewnili uczniowie kl. 3C: Kamil Pyzikiewicz, 
Paweł Smoleń oraz Andrzej Haracz (zdjęcia) pod opieką nauczycieli: Pawła Jajko i 
Roberta Gancarczyka. 
 

 
BARWY OJCZYZNY 

 
W dniu 23 października 2014 roku odbyła się IV edycja Powiatowego Konkursy Poezji 
i Piosenki „Barwy mojej Ojczyzny”. Organizatorami imprezy było: Polskie Towarzystwo 
Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu przy współpracy Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Patronat nad konkursem sprawował Powiat Mielecki. Naszą szkołę na konkursie 
reprezentowali: 
 Anna Gałda z kl.Ie, która wykonała piosenkę pt. „Modlitwa” 
 Kinga Adamczyk z kl.IIa, recytowała wiersz A. Zagajewskiego pt. „Miasto…” 
 Maciej Dąbrowski z kl. IIa, zaśpiewał piosenkę z repertuaru J. Pietrzaka pt. „Ten kraj” 
Uczniowie przygotowywali się do występu pod opieką pań polonistek L. Maryniak 
i H. Bednarz. Miło nam poinformować, że jury konkursowe przyznało Wyróżnienia dla Kingi 
Adamczyk i Macieja Dąbrowskiego. Otrzymali oni okolicznościowe dyplomy i nagrody 
rzeczowe. 

 

 



FINAŁ KONKURSU JĘZYK ANGIELSKI 
W ŻYWIENIU I GASTRONOMII 

Dnia 7 .10.2014 odbył się konkurs Język Angielski 
w żywieniu i gastronomii. Organizatorami 
konkursu były Adrianna Gajewska i Marta Pluta. 
I miejsce: Mariola Wiewiura III D 
II miejsce: Joanna Kosiorowska III D 
III miejsce: Iwona Maziarska IV G 
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz 
dyplomy. 

FILMOWA PRZYGODA ANI 
 
Anna Myller, uczennica klasy 2A technikum elektronicznego 
o profilu wojskowym, spełnia swoje marzenia. Jest statystką 
w polskim serialu obyczajowo – komediowym „Ranczo”, 
emitowanym w TVP 1 i TVP Polonia. 
 
 
 
 
 

Z WIZYTĄ U PODOPIECZNYCH BRATA ALBERTA 

 Dnia 13 XI 2014 młodzież z klasy II E technikum 
żywienia i usług gastronomicznych wraz z opiekunami 
odwiedziła Stowarzyszenie Brata Alberta w Mielcu. 
Celem odwiedzin było obdarowanie podopiecznych 
schroniska darami w postaci ubrań oraz smacznych 
wypieków.  Podopieczni Stowarzyszenia to najczęściej 
osoby bezdomne, schorowane i pokrzywdzone przez los. 
Ich radość  z prezentów była ogromna. Na wiosnę 
planowana jest kolejna zbiórka. Organizatorzy to panie: 
Marta Pluta, Adrianna Gajewska, Zofia Fijałkowska.  

 

STRASZNIE DOBRE SMAKOŁYKI 

Coraz popularniejsze u nas święto Halloween stanowi świetną 
okazję do niecodziennej zabawy, zarówno dla dzieci, jak 
i dorosłych. W naszej szkole, 30.X.2014 odbył się kiermasz 
z tej okazji, podczas którego uczniowie i nauczyciele naszej 
szkoły mieli możliwość degustacji przekąsek i wypieków takich 
jak: sówki, krwawa sałatka, sałatka ducha , pajęcze gniazdo, 
roladki wiedźmy, wiedźmowe paluchy oraz muffinki. Wypieki i 
przekąski, które zachwycały smakiem i wyglądem, zostały 
przygotowane przez uczniów klasy III D oraz IV G pod kierunkiem nauczycieli. Podczas 
kiermaszu można było zobaczyć też pomysły na dekoracje przygotowane przez uczniów i 
nauczycieli. Organizatorzy to panie: A.Gajewska, G.Kulczyk ,M.Pluta, Z.Fijałkowska, 
A.Kilian. 

 

WARSZTATY MIKOŁĄJKOWE dla gimnazjalistów 
powiatu mieleckiego 

Dnia 6.12.2014 r. w naszej szkole odbyły się 
warsztaty fryzjersko- kosmetyczne i gastronomiczno – 
hotelarskie, Mikołajkowy konkurs fryzjerski pt. 
„Warkocze i plecionki w nowej odsłonie” oraz 
konkurs składania serwetek. 
Warsztaty zorganizowane zostały dla uczniów 
gimnazjum powiatu mieleckiego oraz dla uczniów 
naszej szkoły. Zajęcia odbywały się bardzo dobrze 
wyposażonych pracowniach. Nauczyciele 
przedmiotów zawodowych z fryzjerstwa przygotowali 
dla uczestników Mikołajkowy konkurs fryzjerski pt. ,, Warkocze i plecionki w nowej odsłonie”. 
Konkurs na najpiękniejszego warkocza wygrała Natalia Krępa z Gimnazjum w Padwi 
Narodowej, która otrzymała główną nagrodę. Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody 
niespodzianki. W konkursie na układanie serwetek pierwsze miejsce w konkursie zajęła 
Marzena Mordec z kl. III B z  Przecławia, II miejsce zajęła Natalia Krępa z gimnazjum w Padwi 
Narodowej. 
W organizację zajęć zaangażowani byli nauczyciele przedmiotów zawodowych z fryzjerstwa 
Iwona Zola, Teresa Szczepańska, Marzena Roczniak oraz uczniowie naszej szkoły z klasy 
II E i I C, którzy bacznie obserwowali pracę swoich młodszych kolegów i w razie potrzeby 
udzielali instrukcji i wskazówek oraz uczyli ich niezbędnych umiejętności potrzebnych do 
opanowania danej czynności . Atmosfera na pracowni fryzjersko-kosmetycznej była jak zawsze 
miła i przyjemna, a dzięki wystrojowi świątecznemu nasi goście poczuli zbliżające się święta. 

 
 
 
 

Z PAMIĘTNIKA Vital Groszka … 

Zdrowe odżywianie, wartościowe drugie śniadanie 
w szkole, sposób na niejadków owoców i warzyw, to tematy 
trudne dla większości rodziców. Vital – Groszek rzucił 
wyzwanie mieleckim szkołom, aby wdrażać do nawyku 
korzystania z naturalnych witamin i minerałów. Wiele klas 
podjęło to wyzwanie. Zamiast śmieciowego jedzenia 
wybrali z nami pracę warsztatową. Dzieci miały okazję 
przekonać się jak dużo cukru jest w owocach. Rączki 
"paliły" się i kleiły do pracy. Nikomu to nie przeszkadzało, co było widać po wspaniałych 
dziełach. Jednym słowem to wspaniałe zajęcia pełne witamin.  
               Jako pierwsza była klasa VB ze Szkoły Podstawowej Nr 3. Dnia 13 października 2014r. 
odbyły się warsztaty w pracowni gastronomicznej Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego 
w Mielcu. Tam  gotowano gorące zupy kremy z dyni i zielonego groszku. Następnie gościliśmy: 
w SP Nr1, w PM Nr7, w SP Nr3 i PM Nr8. W pracę dzieci zawsze chętnie włączali się 
wychowawcy. Nasza ekipa świetnie się bawiła razem z pracującymi dziećmi, które były bardzo 
chętne do pracy, a szczególnie do jedzenia Dziękujemy wszystkim za wspaniałą atmosferę. 

Agnieszka Kusak 

FESTIWAL UMIEJĘTNOŚCI KULINARNYCH – 
KUCHNIA TO MOJA PASJA’’ -  FESTIWAL POTRAW 
REGIONALNYCH 
 
W dniu 10.12.2014 r. odbyła się V edycja szkolnego konkursu - ,, FESTIWAL 
UMIEJĘTNOŚCI KULINARNYCH – KUCHNIA TO MOJA PASJA’’,  w tym roku pod 
hasłem FESTIWAL POTRAW REGIONALNYCH. 
 
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat 
historii potraw regionalnych oraz poznanie 
tradycyjnych receptur na ich sporządzanie. 
W konkursie wzięli udział uczniowie klas: 1e, 2e, 3b 
i 4g technikum żywienia i usług gastronomicznych. 
Uczniowie pracowali w zespołach  2 - osobowych. 
Komisja konkursowa oceniała: 
- oryginalność opracowania historii dowolnej potrawy 
regionalnej, 
- organizację stanowiska pracy ( mice en place), 
- asortyment wykonanych i zaprezentowanych potraw, 
- przygotowanie stołów, 
- umiejętność prezentacji wyrobów, 
- walory smakowe potraw. 
Największą ilość punktów zdobyły : 
1.Barbara Skowron i Agnieszka Burek kl. 4g, które wykonały PAMPUCHY 
2.Paulina Nowicka i Klaudia Kseń kl. 2e, które wykonały PLINCE 
3.Anna Gałda i Aneta Dąbrowska kl.1e, które wykonały KACAPOŁY 
Pozostałe osoby dostały wyróżnienie – Natalia Kozioł i Karolina Serafin kl. 3b oraz Aneta 
Sztejenka i Kinga Skwira kl. 3b. 
W skład komisji konkursowej wchodziły p. Magdalena Winiarz oraz p. Agnieszka Kusak. 
Nagrody w konkursie oraz pamiątkowe dyplomy wręczał dyrektor szkoły p. Zbigniew Witek. 
Nagrody w konkursie zasponsorowali: Urząd Pracy w Rzeszowie, firma, firma Rapso, firma 
Speedcook, Trzy Znaki Smaku. 
Inicjatorem konkursu była p. MagdalenaWiniarz. 
 
 

JARMARK BOŻONARODZENIOWY 
 
7 grudnia 2014 roku przy Bazylice Mniejszej p.w. św. Mateusza w Mielcu odbył się już siódmy 
Jarmark Bożonarodzeniowy organizowany przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Po raz 
kolejny wśród grona wystawców pojawiło sie również stoisko naszej szkoły. Wśród bogatej 
oferty naszego stoiska dominowały bombki świąteczne wykonane różnymi technikami. 
Wyjątkową popularnością cieszyły się świąteczne pierniczki upieczone przez uczniów klasy 
gastronomicznej. Na stoisku były również choinki, świeczki woskowe, miód, czy stroiki 
świąteczne. Patrząc na ludzi odwiedzających jarmark można było odczuć atmosferę zbliżających 
się świąt. Dodatkowych wrażeń wieczorem dodawała iluminacja świetlna Bazyliki. 
Stoisko obsługiwane było przez grupę uczniów. Byli wśród nich Agnieszka Surdej, Dominika 
Sznajder, Krystian Kowalik i Wiktor Dereń z klasy 2d technikum hotelarskiego, Weronika 
Kysiak, Anna Krempa i Martyna Butryn z klasy 1d technikum hotelarskiego, jak również 
Paweł Sołtys, Wojtek Rzeszutek i Krzysiek Żmuda z klasy 2e technikum gastronomicznego 
oraz Marzena Dereń i Klaudia Giermata z klasy 1e technikum gastronomicznego. 
Tradycją naszego stoiska jest częstowanie gości jarmarku ciasteczkami upieczonymi przez 
uczniów. Jak co roku pieczone są one przez uczniów klas gastronomicznych, w tym roku 
przygotowali je uczniowie klasy 2e pod opieką pani Zofii Fijałkowskiej i pani Marty Pluty. 
Pierniczki przeznaczone do sprzedaży upiekli uczniowie z klasy 3b i 2e technikum 
gastronomicznego pod opieką pani Magdaleny Winiarz. 
Ozdoby zostały przygotowane przez Marzenę Dereń, Agnieszkę Pazdyk i Klaudię Giermatę 
z klasy 1e oraz Gabrielę Pietras z klasy 2e z technikum gastronomicznego. 
Całością przedsięwzięcia opiekowały się Marzanna Mazur - Witek i Magdalena Winiarz. 
 

 

 

 

 



MIKOŁAJKI 

Dnia 09. 12. 2104r. klasy: IIIC i II E wraz z opiekunami odwiedziły Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Mielcu. Celem wizyty było obdarowanie podopiecznych Ośrodka 
darami w postaci paczek mikołajkowych. Miesiąc wcześniej 
klasa III C zorganizowała w naszej szkole zbiórkę zabawek, 
książek, kredek, słodyczy. Prezenty sprawiły wychowankom 
ogromną radość . Za upominki obdarowani podziękowali 
uśmiechem i gromkimi oklaskami. Akcję koordynowały panie: 
Adriana Gajewska-Kogut i Marta Pluta. 

 

WARSZTATY KOSMETYCZNE 

Na przełomie października i listopada bieżącego roku, w naszej szkole, 
w ramach innowacji pedagogicznej, odbyły się warsztaty kosmetyczne: 
„Metody regulacji brwi” oraz „Pielęgnacja oczu w warunkach 
domowych. Henna”. Zajęcia prowadzone były przez panią Agnieszkę 
Miśkiewicz, kosmetolog – linergistkę z salonu kosmetycznego Jera 
Kosmetyka. 
W szkoleniu brały udział uczennice klasy II E technikum usług 
fryzjerskich z innowacją kosmetyka pielęgnacyjna i estetyczna. 
Warsztaty miały formę zajęć teoretycznych i praktycznych 
prowadzonych w dwuosobowych grupach. Odbywały się na 
stanowiskach wyposażonych w niezbędne narzędzia i materiały. Celem szkolenia było 
poszerzenie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących najnowszych osiągnięć w zakresie 
stylizacji   i wizażu oraz nabycie umiejętności kosmetycznych, takich jak: regulacja łuku 
brwiowego i rzęs, rozpoznawanie przeciwwskazań do wykonywania regulacji oraz barwienia 
brwi i rzęs, poznawanie środków do pielęgnacji powiek oraz skóry wokół oczu. 
Za przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów odpowiedzialna była pani Iwona Żola – 
nauczyciel przedmiotów zawodowych. 

ELEKTRYK „ Braciom Mniejszym” 
 
Po raz kolejny młodzież z naszej szkoły udowodniła, iż nie jest jej obojętny los niechcianych, 
pokrzywdzonych zwierząt. W szkole zorganizowano akcję dobroczynną na rzecz mieleckiego 
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Celem zbiórki było zakupienie karmy, a także 
uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby czworonogów oraz szerzenie idei wolontariatu. 
W dniu 4 grudnia uczniowie z klas 2E i 3D wraz z opiekunami p. Wiesławem Strycharzem i p. 
Zofią Fijałkowską dostarczyli sporą ilość karmy dla bezdomnych zwierząt. Młodzież zwiedziła 
schronisko i poznała warunki tam panujące. Obecnie zamieszkuje tam 120 psów i około 60 
kotów. Zwiedzający przyrzekli, że takie akcje będą powtarzać częściej.  
 

ĄCIK PEDAGOGA 

 
Spotkanie uczniów klas pierwszych z przedstawicielami  
Komendy Powiatowej Policji 
Uczniowie klas pierwszych  uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno- prewencyjnym z st. 
sierż. Markiem Opielą oraz sierż. Magdaleną Skulimowską , które odbyły się w naszej 
szkole w listopadzie br. Pogadanka została zorganizowana w ramach zapobiegania 
zachowaniom agresywnym i przestępczym wśród nieletnich, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na cyberprzemoc.  Spotkanie pierwszoklasistów z przedstawicielami policji od lat należy 
do profilaktycznej tradycji i świadczy o aktywnej i pozytywnej współpracy, którą dalej 
będziemy kontynuować. 
 

Dyżur Psychologa z  Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej 
Również jak co roku kontynuowany jest raz w miesiącu dyżur psychologa z Poradni 
Psychologiczno- Pedagogicznej. Spotkania z młodzieżą, rodzicami oraz nauczycielami 
prowadzi Pani Danuta Rżany. Termin kolejnego spotkania z Panią psycholog z PPP będzie 
umieszczony na stronie internetowej naszej szkoły. 
 
 
„Daj nam wiarę, że to ma sens, 
Że nie trzeba żałować przyjaciół. 
Że gdziekolwiek są, dobrze im jest, 
Bo są z nami, choć w innej postaci. 
I przekonaj, że tak ma być, 
Że po głosach tych wciąż drży powietrze, 
Że odeszli po to, by żyć. 
I tym razem będą żyć wiecznie…” 
 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 11 grudnia 2014r. odeszła nasza 
Koleżanka, długoletnia bibliotekarka i nauczycielka 

 Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 
mgrAnny Korpanty 

Żegnamy wspaniałego człowieka, pedagoga z powołania, 
miłośnika ziemi mieleckiej i kultury regionalnej 

 
 

X  EDYCJA  OLIMPIADY PRZEDSIEBIORCZOŚCI 

Etap szkolny 
W dniu 4 grudnia 2014r. w naszej szkole odbyły się eliminacje szkolne do X Edycji 

Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości. Uczestniczyło w nich 37 uczniów z II, III i IV 

klas Technikum, którzy w ciągu 60 minut rozwiązywali test składający się z 50 pytań 

(25 pytań  za 1 punkt i 25 pytań za 2 punkty). Trudność testu polegała na tym, że uczestnicy  

w przypadku złej odpowiedzi otrzymywali : -1 lub -2 punkty karne. Po ocenie testów wg klucza 

podanego przez organizatorów Olimpiady, Szkolna  Komisja Konkursowa wyłoniła pięciu 

laureatów. Są to: Haracz Andrzej i Kamil Chmura IIIc, Agnieszka Stala i Angelika 

Mieszkowska IIId i Michał Znajdek IIIa. Laureatom gratulujemy!  II etap Olimpiady 

planowany jest w marcu 2015r. i odbędzie się w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. 

O tym czy nasi laureaci zakwalifikowali się do II etapu dowiemy się dopiero 12 stycznia 2015r., 

kiedy Komitet Okręgowy Olimpiady poda limit punktów zapewniający udział w II etapie. 

Trzymamy kciuki za naszych! O ich wynikach poinformujemy w następnym numerze Elektryka. 

Warto dodać, że w skali kraju do Olimpiady przystąpiło ponad 20000 uczniów z ponad 1200 

szkół ponadgimnazjalnych. Nasza szkoła uczestniczy w niej po raz czwarty. Do boju naszych 

olimpijczyków zagrzewali nauczyciele przedsiębiorczości: M. Gregorczyk i J. Kotarba. 

 

Zakończyła się rekrutacja do projektu „Praktyka zawodowa receptą na sukces”. Projekt 
jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” Mobilność 
edukacyjna, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego. 
Projekt realizowany jest w Zespole Szkół w Mielcu w okresie 01.11.2014 – 31.10.2016.  
Główne cele projektu:  
 Nabycie przez uczniów nowych doświadczeń zawodowych w międzynarodowym 
środowisku pracy.  
 Wzrost umiejętności w zakresie posługiwania się językiem niemieckim, szczególnie 
branżowym.  
 Poszerzenie i pogłębienie wiedzy teoretycznej uzyskanej w szkole.  
 Uzyskanie walidacji nabytych umiejętności uczestników podczas stażu poprzez 
dokument Europass-Mobilność oraz Europass-Paszport Językowy. 

 ramach projektu, wsparcie otrzyma 32 uczniów (w dwóch turach) 
I tura (IV-V 2015) 
Adresatami projektu są uczniowie klas: 
 III B kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  
 II D kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. 
Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.  
16 uczniów z klas III B i II D wyjedzie na miesięczne staże do Niemiec i spędzi ten czas 
pracując w kuchniach hoteli i hotelach położonych w rejonie miasta Eisenach (Land Turyngia). 
Z jednej strony pobyt ten będzie okazją do rozwoju kompetencji językowych, społecznych 
i zawodowych oraz możliwością wykorzystania posiadanej wiedzy w praktyce, z drugiej zaś 
strony pozwoli sprawdzić się w warunkach współpracy międzynarodowej. 
Informacji o projekcie udzielają: dyrektor ZS mgr Zbigniew Witek oraz koordynatorzy 
projektu mgr Paweł Rzeźnik i mgr Marzanna Mazur-Witek. 

        

PROJEKT OTWARTA FIRMA „Biznes przy tablicy” 
ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIEBIORCZOŚCI 
 
W dniach 17-23 listopada 2014 roku po raz siódmy w Polsce obchodziliśmy Światowy Tydzień 

Przedsiębiorczości. Pomysłodawcami Światowego 
Tygodnia Przedsiębiorczości są: były premier Wielkiej 
Brytanii - Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa 
organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja 
Kauffmana.  
Celem tego tygodnia jest stworzenie środowiska 
społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze 
postawy i inicjatywy młodych ludzi. 
W ramach ŚTP w naszej szkole, kolejny raz 
realizowaliśmy projekt Młodzieżowej Fundacji 

Przedsiębiorczości „Otwarta firma” – „Biznes przy tablicy”. Od 17 do 23 listopada na 
spotkaniach w auli szkolnej i na lekcjach gościliśmy przedstawicieli różnych firm i urzędów, 
którzy prowadzili ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy oraz 
pozwalające poznać specyfikę pracy w firmie. Również nasi uczniowie byli gośćmi wielu firm, 
w których odbywali zajęcia z realizowanych w ramach projektu obszarów tematycznych. Odbyło 
się 38 spotkań i wycieczek. W przedsiębiorcze działania zaangażowanych było około 1360 
uczniów naszej szkoły, otworzyło dla nas drzwi 19 firm i urzędów: 

 
Urząd Skarbowy w Mielcu, 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Mielec, Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, Husqvarna 
Poland Sp. z o.o. w Mielcu, InterPhone Service Sp. z o.o. w Mielcu, Agencja Rozwoju 
Regionalnego MARR S. A. w Mielcu, Inkubator Nowych Technologii IN-TECH w Mielcu, Bank 
Pekso II Oddział w Mielcu, Biuro Turystyki Bogdan Grochocki – Podróże Pierwsza Klasa, Grand 
Hotel Rzeszów Sp. z o.o., Hotel Bristol w Rzeszowie, Mielecka Szkoła Biznesu, Jera Kosmetyka 
Agnieszka Miśkiewicz, TATTOO SCREM, Restauracja „Dwa Mosty”, Restauracja Retro Park, 
Restauracja Te Quiero, Restauracja Weranda, Extreme Fitness 
Organizatorzy spotkań i wycieczek: p. Fijałkowska Zofia, p. Gereło Lidia, p. Małgorzata 
Gregorczyk, p. Kilian Anna, p. Kotarba Janusz, p. Kulczyk Grażyna, p. Mazur-Witek Marzanna, 
p. Pluta Marta, p. Roczniak Marzena, p. Szczepańska Teresa, p. Żola Iwona. 
Każda szkoła realizująca program „Otwarta firma” bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie na 
Najaktywniejszą Szkołę. Wyniki konkursu poznamy w terminie późniejszym.  
Koordynatorami projektu w szkole byli: p. Małgorzata Gregorczyk i p. Janusz Kotarba. 

  

„Daj nam wiarę, że to ma sens 
Że nie trzeba żałować przyjaciół. 
Że gdziekolwiek są, dobrze im jest, 
Bo są z nami, choć w innej postaci. 
I przekonaj, że tak ma być, 
Że po głosach tych wciąż drży powietrze, 
Że odeszli po to, by żyć. 
I tym razem będą żyć wiecznie…” 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 11 grudnia 2014r. odeszła nasza 
Koleżanka, długoletnia bibliotekarka i nauczycielka 

 Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

mgr Anny Korpanty 
Żegnamy wspaniałego człowieka, pedagoga z powołania, 

miłośnika ziemi mieleckiej i kultury regionalnej 

Dyrekcja, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi oraz Uczniowie 
Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu



Dlaczego obchodzimy święta Bożego Narodzenia? 

Okres Bożego Narodzenia historycznie był pełen obrzędów i zwyczajów związanych z ziemią i z początkiem nowych zbiorów oraz z ideą zjednania sobie szczęścia 
i pomyślności w nowym roku. Obecne tradycje obchodów świąt Bożego Narodzenia są połączeniem symboli i tradycji pochodzenia zarówno pogańskiego, jak 
i chrześcijańskiego. Cały ten radosny okres tzw. "świętych wieczorów" rozpoczyna się od dnia poprzedzającego rocznicę narodzin Jezusa, uroczystą kolacją 
Wigilijną.  
Wieczór wigilijny (24 grudnia) jest momentem przebaczenia, zgody i miłości i jest to najbardziej uroczysty wieczór w ciągu całego roku. Następnie 25 grudnia jest 
Boże Narodzenie, zaś 26 grudnia to drugi dzień świąt, który obchodzimy na pamiątkę św. Szczepana, pierwszego męczennika za wiarę chrześcijańską.  
Taka odświętna i podniosła atmosfera utrzymuje się, aż do ostatniego dnia roku, czyli Sylwestra, kiedy to bardzo hucznie obchodzone jest przyjście Nowego Roku. 1 stycznia, czyli pierwszy dzień 
nowego roku jest dniem magicznym, momentem odrodzenia, który w symboliczny sposób zamyka kończący się cykl roczny i daje początek wszystkiemu co nowe, rozpoczynając tym samym nowy 
12 - to miesięczny cykl roczny.  
Dzień Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech Króli kończy 12 dniowy okres świąteczny trwający od Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Jest to jedno z głównych świat chrześcijańskich, które 
przypada na dzień 6 stycznia. Jest to moment wspomnienia chrztu Jezusa i pamięci o ofercie darów jakie złożyli w Betlejem Trzej Królowie, czyli Mędrcy, którzy przybyli ze wschodu i wraz z grupą 
innych osób, byli prowadzeni przez gwiazdę Betlejemską, aby oddać hołd Jezusowi, który właśnie narodził się w Betlejem.  
A teraz spójrzmy jak to się kształtowało na przełomie wieków. Według kalendarza juliańskiego właśnie 25 grudnia przypadało przesilenie zimowe, tzn. najkrótszy dzień w roku i od tej daty dni 
zaczynały się wydłużać, co oznaczało powolną drogę do wiosny, z jednoczesną wiarą i nadzieją na obfite zbiory i wystarczająca ilość żywności dla wszystkich. Tak więc starożytni Egipcjanie 
świętowali narodziny boga Horusa, Grecy - boga Dionizosa, zaś Skandynawowie - boga Frey.  
Z kolei w starożytnym Rzymie obchodzono Saturnalia ku czci boga rolnictwa Saturna. Był to okres pokoju, wzajemnego obdarowywania się podarunkami, był to czas zabawy oraz wystawnych 
i hucznych bankietów. U schyłku Cesarstwa Rzymskiego, w 274 roku naszej ery Cesarz Aurelian ustanowił 25 grudnia dzień bóstwa solarnego Sol, świętem narodzenia niezwyciężonego bóstwa 
słońca i świętem państwowym.  
I właśnie w tych obchodach ma swoje początki płomień świeczki na dzisiejszym wigilijnym stole. Jak mówią dawne legendy, ogień musiał płonąć przez 12 kolejnych dni i najlepiej jak używano 
drzewa dębowego, gdyż wierzono, że dąb jest drewnem przebłagalnym i od tego w jaki sposób drewno to płonęło, wnioskowano jaki będzie nadchodzący rok. Zwyczaj ten przetrwał do dzisiejszych 
czasów pod postacią płomienia świec i kolorowych lampek, które to zdobią nasze domy, drogi i ogrody.  
Kościół nie mogąc tolerować tych pogańskich zwyczajów, próbował je wykorzenić, jednak bezskutecznie. I dopiero pod koniec IV wieku Kościół przejął i zastąpił starodawne, pogańskie zwyczaje, 
ustanawiając 25 grudnia świętem narodzin Jezusa-syna Boga, który to niesie pokój i zbawienie dla całej ludzkości oraz rozpala boskie światło w każdym sercu, zachowując jednocześnie ducha 
dawnych tradycji, dając nadzieję i niosąc radość. 
 

Z okazji Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Wszystkim naszym 
czytelnikom, najserdeczniejsze życzenia  
Wesołych, Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia! 
Niech świąteczny czas pozwoli Wam zregenerować siły,  
wzmocnić rodzinne więzi i radować się tym, co przynosi każdy dzień. 
Życzymy, aby te Święta były czasem spokoju i wyciszenia,  
które choć na chwilę pozwoli zapomnieć o wszelkich troskach dnia 
codziennego.  

Redakcja „Elektryka” 

 
 

 
        HUMOR  

 
MAKIJAŻ SYLWESTROWY     
   
 
         

  Krok po krok:  

1. Białym cieniem rozświetl wewnętrzny kącik oka. 
2. Zaraz za nim umieść jasny beżowy, a następnie ciemniejszy beżowy - wszystkie cienie metaliczne. 

3. Czarną kredką narysuj kreskę wzdłuż linii rzęs na górnej powiece, utrwal ją czarnym cieniem.  
To samo zrób na powiece dolnej, ale tylko na długości 1/3 - od zewnętrznej strony. 

4. Granatowy cień zaaplikuj na powiece od zewnętrznej strony aż do środka oka. 

5. Sięgnij po srebrny kolor - zatrzyj nim linie między granatem a beżem. 

6. W zewnętrznym kąciku oka dodaj kolor fioletowy. 

7. Rozetrzyj makijaż czystym pędzelkiem i przy pomocy białego cienia. 

8. W tzw. linii wodnej narysuj kreskę kremową kredką, a na nią nanieś fioletowy cień. 

9. Przy wewnętrznym kąciku oka, na powiece dolnej, dodaj cień srebrny. 

10. Eyelinerem w pisaku narysuj kreskę wzdłuż górnej linii rzęs. 

11. Wytuszuj dwukrotnie rzęsy. 
 

FRYZURA SYLWESTROWA 
 

Nadszedł czas karnawału. Każda kobieta marzy o nowoczesnej i niepowtarzalnej 
 fryzurze na Sylwestra. Ponadczasowe koki, lub pięknie skręcone loki zawsze  
sprawdzą się, lecz tym razem dodaj do nich szczyptę fantazji, a będziesz wyglądać  
szałowo!  
                                                                                                                               

Redakcja: Angelika Mieszkowska, Agnieszka Stala,  
                                                                                                                              Ilona Barnat, Dominika Kowalska, Patrycja Wrażeń.  

 
                                             Opiekunowie: Janusz Kotarba, Dorota Targosz 

           

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 
życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i pracy zawodowej. 
Niech nadchodzące święta będą czasem wewnętrznego odrodzenia, 
refleksji i spokoju, źródłem mocy w codziennym przezwyciężaniu 

trosk i niepokojów. 
Nowy Rok zaś, niech dla każdego z Was będzie rokiem spełniających 

się nadziei. 
Dyrekcja i Pracownicy 

Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 

 

W grudniu Jasio napisał pocztówkę do Mikołaja: 
- Mikołaju! Mam biednych rodziców. Proszę Cię, przynieś mi rower 
górski i klocki Lego." 
Na poczcie jedna z urzędniczek niechcący przeczytała pocztówkę Jasia. 
Zrobiło jej się smutno i pokazała ją kolegom z pracy. Wszyscy postanowili 
zrobić Jasiowi niespodziankę. Złożyli się na klocki Lego i wysłali mu je 
w paczce. Po świętach ta sama urzędniczka czyta drugi list od Jasia: 
- Mikołaju, dziękuję za klocki. 
Rower pewnie ukradli na 
poczcie." 
 
 
Jasio pyta Tatę: 
- Jak myślisz, ile kilometrów 
jest z Warszawy do Lublina? 
- Sto osiemdziesiąt. 
- A z powrotem? 
- Tyle samo. 
- Niemożliwe! Przecież między gwiazdką a Nowym Rokiem jest tylko 
jeden tydzień, a między Nowym Rokiem a gwiazdką prawie cały rok! 
 
 
Przed Bożym Narodzeniem ksiądz spotyka dwóch punków. 
- Przyszlibyście chłopcy choć raz do kościoła zobaczyć szopkę, pośpiewać 
kolędy... 
Punki wybuchają śmiechem. 
- Brudasy! Skorzystalibyście chociaż z wanny - mówi obrażony ksiądz 
i odchodzi. 
Po chwili punk pyta kumpla: 
- Ty, co to jest wanna? 
- Nie wiem, nigdy nie byłem w kościele. 
 
 


