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Nasza	szkoła	doceniona	przez	Podkarpackie	Kuratorium	Oświaty	

Podkarpackie Kuratorium Oświaty bardzo wysoko oceniło pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą prowadzoną 
w mieleckim elektryku. W sześciu badanych obszarach szkoła aż pięciokrotnie spełniła standardy poziomu B (równoważnik 
oceny bardzo dobrej), a w jednym przypadku uzyskała poziom A, będący odpowiednikiem oceny celującej. 
Tak wysokie oceny są efektem wizytacji przeprowadzonej od 12 do 21 stycznia br. przez pracowników 
Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. W jej trakcie badano pracę dyrektora ZS, pana Zbigniewa Witka oraz 
monitorowano starania wszystkich pracowników dydaktycznych szkoły. 
 Wizytatorzy przeprowadzili też szereg ankiet i rozmów z uczniami, rodzicami i instytucjami pomocowymi. 
Ewaluacji poddano zarówno Technikum Nr 4 jak i Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 4. Przedstawiciele 
kuratorium szczególną uwagę zwrócili na sposób realizacji nowej podstawy programowej, możliwości 
wspomagania rozwoju uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji, a także na wyniki egzaminów 
maturalnych i zawodowych. W raporcie końcowym stwierdzono, że elektryk dobiera procesy edukacyjne do potrzeb uczniów, zaś organizacja pracy 
szkoły sprzyja nabywaniu kompetencji kluczowych i kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele w pracy z uczniem stosują nowatorskie rozwiązania 
programowe, organizacyjne i metodyczne, co znacząco wpływa na rozwój zainteresowań młodzieży. W placówce realizowane są różnorodne 
projekty, liczne innowacje pedagogiczne oraz zagraniczne staże i praktyki zawodowe. Szkoła zapewnia również możliwość zdobycia dodatkowych 
uprawnień i certyfikatów, co podnosi mobilność absolwentów na rynku pracy. 
 Z badań przeprowadzonych przez pracowników nadzoru wynika, że aż 99% rodziców pozytywnie ocenia działania podejmowane przez dyrektora, 
nauczycieli i pedagogów. W podobny sposób wypowiedzieli się też przedstawiciele instytucji pomocowych, przedsiębiorstw i organizacji, które na 
co dzień współpracują z elektrykiem. 

 

 

 

Klasa IE nagrodzona przez PEPSI 
Klasa I E pod opieką swojej wychowawczyni - pani Magdaleny Winiarz nakręciła film 
o tym jak wykonują mixy imprezowe czyli drinki bezalkoholowe z PEPSI. Film się spodobał i został 
doceniony przez PEPSI. Wszyscy uczniowie kl. 1E w nagrodę dostali słuchawki 

……………………………………………………………………………… 

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 
W dniu 09. 01.2015 r. odbył się II etap - okręgowy XIX edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i 
Żywności. Etap ten odbył się w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie. 
W drugim etapie wzięły udział dwie uczennice naszej szkoły: Anna Gałda klasa 1E i Marta 
Podleszańska z klasy 3B. 
Test okazał się niełatwym zadaniem dla uczestników olimpiady. Nie mniej jednak jest to nowe 
doświadczenie dla młodzieży, która chętnie weźmie udział w kolejnej edycji. 
W trakcie oceniania prac uczniowie wzięli udział w ,, Wariacjach z czekolady i karmelu’’, 
Noworocznym Przerywniku oraz zwiedzili Muzeum Mleczarstwa, które znajduje się w tej 
szkole. 

 

	
Srebro	w	VI	Turnieju	Piłki	Nożnej	o	Puchar	Starosty	Mieleckiego	

W dniu 23 stycznia 2015r. odbył się finał turnieju piłki nożnej „O Puchar Starosty 
Mieleckiego”. Czwarty rok z rzędu na podium tego prestiżowego turnieju znalazła się  
reprezentacja  naszej szkoły. W tegorocznej edycji podopieczni mgr Pawła Mrozika 
dotarli aż do finału, w którym uznać musieli wyższość kolegów reprezentujących Zespół 
Szkół Budowlanych. 
„Królem strzelców” zawodów, z siedmioma bramkami na koncie, został uczeń naszej 
szkoły Filip Krępa z kl.3B! 
 
Skład drużyny ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu:  
Mateusz Chrabąszcz (IIIA), Patryk Tetlak (IIIB), Filip Kępa (IIIB), 
Krystian Małek (IB), Sebastian Kużdżał (IA), Michał Znajdek 
(IIIA), Mateusz Uzar (IIIK), Dawid Dziekan (IA) . 
Opiekun drużyny mgr Paweł Mrozik. 



Weekendowe warsztaty dla gimnazjalistów	 
Dnia 24.01.2015 r.(sobota) w naszej szkole odbyły się warsztaty fryzjersko- kosmetyczne i gastronomiczno – hotelarskie. 
Warsztaty zorganizowane zostały dla uczniów gimnazjum powiatu mieleckiego. Zajęcia odbywały się bardzo dobrze wyposażonych pracowniach. 
W organizację warsztatów fryzjersko kosmetycznych zaangażowani byli nauczyciele przedmiotów 
zawodowych z fryzjerstwa: Iwona Zola, Teresa Szczepańska, Marzena Roczniak oraz uczniowie klasy II E 
i I C. 
 
W ramach warsztatów organizowane były pokazy oraz ćwiczenia fryzjersko - kosmetyczne, podczas których 
nauczyciele i uczniowie klas fryzjerskich wykonywali usługi pielęgnacyjne dobrane do rodzaju 
i specyficznych potrzeb skóry, poprawiające kondycję i zapewniające jej piękny wygląd. Uczyli jak 
wykonywać makijaż dzienny oraz makijaż, który pomaga ukryć widoczne niedoskonałości. Ponad to można 
było skorzystać z usług fryzjerskich takich jak: zabieg keratynowego wygładzania włosów, strzyżenie, 
koloryzacji włosów, stylizacja, modelowanie włosów, upięcia oraz zabiegi pielęgnacyjne. 
 
W ramach warsztatów gastronomicznych uczniowie z gimnazjum mieli okazję pomóc w przygotowaniach 
przekąsek walentynkowo - karnawałowych. Pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów hotelarsko – 
gastronomicznych: M. Pluty, A. Kilian, Z. Fijałkowskiej, G. Kulczyk przygotowano ciasto walentynkowe 
z owocami, oponki, faworki, pączki serowe, corndogi, sałatkę z tuńczykiem, sałatkę z makaronem, jajka 
faszerowane, łódeczki zakochanych oraz przekąski z tortilli z łososiem. W przygotowanie smakołyków czynnie 
zaangażowali się uczniowie kl. III D i IV G. 

 
Pani Adrianna Gajewska przeprowadziła natomiast warsztaty artystyczne, podczas których uczniowie zapoznali 
się z techniką zdobienia serwetkowego- decoupage i wykonali piękne ozdoby walentynkowe. Były to m.in.: 
aniołki z wełny czesankowej oraz serduszka drewniane zdobione techniką serwetkową decoupage.  
 
Dodatkową atrakcją warsztatów był pokaz umiejętności flair wykonany przez uczniów klasy II E, pod czujnym 
okiem wychowawcy A. Kusak oraz sporządzanie napojów mieszanych: Green peach, Rainbow shots, Flaming, 
Wakiki i Cocorande . Na zakończenie odbyła się degustacja sporządzonych napojów, chętni podjęli się 
samodzielnego komponowania. Dla przybyłych uczniów szkół gimnazjalnych dzień ten był doskonałą okazją do 
zapoznania się z szeroką ofertą edukacyjną popularnego Elektryka. 

 

 
EKOWALENTYNKI w „Elektryku” 

        Ponad 100 miejscowości w Polsce wzięło udział w tegorocznych Eko Walentynkach. 
W tym roku, po raz pierwszy, w akcję włączył się  Zespół Szkół im prof. 
Groszkowskiego w Mielcu. Tak jak w poprzednich edycjach, partnerami akcji byli 
Remondis Electrorecycling i Europejska Platforma Recyklingu. Pomysłodawcą akcji jest 
ekolog Dominik Dobrowolski, a jej lokalnym koordynatorem w Mielcu była nauczycielka 
ZS im. prof. J. Groszkowskiego - Adrianna Gajewska. 
Zużyte baterie są odpadami niebezpiecznymi, stwarzają zagrożenie dla środowiska. 
Zbiórka zużytych baterii miała na celu ich unieszkodliwienie. W akcję zaangażowali się 
wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. 
17 lutego z okazji  Dnia Zakochanych, w Elektryku, miał miejsce finał akcji. W nagrodę 
za przyniesione zużyte baterie każdy uczestnik akcji dostawał walentynkowego lizaka 
w kształcie serca. 
Do akcji przyłączyły się również nauczycielki przedmiotów gastronomicznych - Marta 
Pluta i Grażyna Kulczyk, które wraz z uczniami klasy IVG i IIE przygotowały smakowite 
walentynkowe wypieki dla uczestników akcji. 
Uczeń klasy IIIK - Mateusz Lelek wykazał się największym zaangażowaniem i przyniósł 
rekordowo dużą ilość zużytych baterii, za co został specjalnie nagrodzony. 
Wyjątkową atmosferę finału akcji na zdjęciach uwiecznił uczeń klasy III C Andrzej Haracz. 

 
Konkurs na najpiękniejszy stół walentynkowy 

      W dniu 26 stycznia 2015r. w sali nr 52, w naszej szkole odbył się finał konkursu na „Najpiękniejszy stół 
walentynkowy”. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie zaplanować i wykonać dekorację stołów oraz sporządzić 
menu dla dwóch osób na walentynkowe spotkanie. 
Jury w składzie: Dyrektor Zbigniew Witek-przewodniczący, Anna Kilian, Zofia Fijałkowska, Grażyna Kulczyk 
i Dorota Targosz, oceniając konkursowe stoły, wzięło pod uwagę prawidłowy dobór zastawy, kartę menu, a także 
pomysłowość i estetykę wykonania dekoracji. 
Decyzją jury przyznano I miejsce zespołowi w składzie: Angelika Pietruszka, Martyna Żmuda, Joanna 
Kosiorowska, Dominika Machała, Mariola Wiewiura - kl. 3D( stół nr4). Pozostałe zespoły zajęły II miejsce ex 
aequo. Były to: Karolina Koper i Karolina Kapinos - kl. 3D (stół nr1), Angelika Mieszkowska, Agnieszka Stala, 
Ilona Barnat, Patrycja Wrażeń, Dominika Kowalska - kl. 3D (stół nr2) i Barbara Skowron, Bernadetta Głodzik, 
Aneta Szkotnicka, Iwona Maziarska – kl. IVG (stół nr3). 
Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 



Nasza	kadra	na	niezwykłym	szkoleniu		

„Upiększać a nie udziwniać”. Pod takim hasłem 
nauczyciele ZS w Mielcu Iwona Żola, Teresa Szczepańska, Marzena 
Roczniak, uczestniczyły w projekcie: „Innowacyjność kluczem do sukcesu 
w branży medyczno-estetycznej” współfinansowanego przez Unię Europejską 
w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na potrzeby Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu nauczycielki uczestniczyły 
w 11 – dniowym szkoleniu fryzjerskim, w profesjonalnie zarządzającym 
salonie fryzjerskim „Sou & You” Macieja Wróblewskiego w Warszawie, 
wykorzystującym nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania. 
Salon fryzjerski You & You jest jednym z najbardziej cenionych i 
rozpoznawalnych. Jego twórcą jest Maciej Wróblewski, jeden z czołowych 
fryzjerów polskich i wielki autorytet w dziedzinie stylizacji fryzur. Upiększa 
gwiazdy show-biznesu i nie tylko, bo jak często powtarza dla niego każdy 
klient jest gwiazdą. W ramach praktyk nauczycielki brały udział w szkoleniu z zakresu trychologii, perukarstwa, strzyżenia, koloryzacji, stylizacji 
fryzur. Ponad to zwiedzały Pałac wilanowski, jego dekoracje, dzieła sztuki, ogrody, budowle, pomniki, rzeźby w parku, historyczne stroje i fryzury a 
także uczestniczyły w warsztatach „Scriptorium Villa Nova” adresowanych do miłośników kaligrafii oraz osób, które chcą, aby ich pismo odręczne 
stało się eleganckie, bardziej fantazyjne lub po prostu staranniejsze. Na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyły w lekcji stylizacji. Temat 
zajęć inspirowany był wydarzeniami z historii, elementami wnętrz zamkowych i eksponowanymi dziełami sztuki, ubiorami, które służą za punkt 
wyjścia do osobistych poszukiwań. Zajęcia prowadził zespół doświadczonych pracowników Zamku. 
Udział w praktykach był szansa na uzyskanie nowych kwalifikacji, podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności branżowych. Program doskonalenia 
zawodowego zorganizowany został dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego Nauczycielki i Nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz 
Instruktorów praktycznej nauki zawodu. 
Po zakończeniu udziału w projekcie nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu uzyskają prestiżowy, 
limitowany certyfikat poświadczający nabycie nowych umiejętności zawodowych. 

 

Oddali	hołd	Żołnierzom	Wyklętym	

W 67 rocznicę (30 stycznia 1948) śmierci Wojciecha Lisa ps. ,,Mściciel” i 
Konstantego Kędziora ps. ,,Dąb”, w miejscu ich pochówku (na śmietniku byłej 

Komendy Powiatowej MO w Mielcu), klasa 2A technikum elektronicznego o profilu wojskowym, z 
wychowawcą Romanem Gruszeckim, złożyła hołd pomordowanym bohaterom.  
 Na zapomnianej przez wielu posesji przy ul. Kościuszki 12 zakopano zwłoki zamordowanych. Znajduje się 
tam Kapliczka upamiętniająca to wydarzenie, a na niej zdjęcia zamordowanych i   napis ,,kości nasze 
przeniesiono, tu pozostały serca i ciała”. Kości zostały odnalezione  w 1992 r. i pochowane na cmentarzu 
parafialnym w Mielcu.  Na kapliczce znajduje się też symbol Polski Walczącej oraz obraz Matki Boskiej z 
napisem ,,Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką, czy to była kula synku, czy to serce pękło?”  
Uczniowie klasy wojskowej uroczyście oddali hołd mieleckim i polskim bohaterom. Klaudia Kotwica 
przeczytała życiorys Wojciecha Lisa. Następnie uczniowie zapalili znicze w barwach biało – czerwonych i 
minutą ciszy uczcili pamięć poległych Żołnierzy Niezłomnych.   

 

Historyczne	wydarzenie	w	murach	naszej	szkoły	

          W dniu 19.02.2015 r., Związek Strzelecki ,,Strzelec” Józefa Piłsudskiego, w murach budynku Zespołu Szkół im. Janusza Groszkowskiego, 
dokonał aktu powołującego do działania Powiatową Jednostkę Strzelecką nr 2093 im. gen. broni Władysława Sikorskiego w Mielcu. Jest to 
organizacja paramilitarna, która będzie organizować szkolenia wojskowe dla wszystkich chętnych. Głównym zadaniem powołanego Stowarzyszenia 
ma być wspieranie rozwoju młodzieży zgromadzonej w klasach wojskowych w Zespole Szkół im.  J. Groszkowskiego, wychowanie w duchu 
patriotycznym, przygotowanie młodych do pracy w  służbach mundurowych oraz wzmacnianie potencjału powiatu przed różnego rodzaju 
zagrożeniami. W uroczystościach udział wzięli m.in. Marek Matuła - Komendant Związku Strzeleckiego ,,Strzelec” Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, 
Zbigniew Tymuła - Starosta Powiatu Mieleckiego, Maria Napieracz - Wicestarosta, Joanna Rębisz - przedstawiciel Marszałka Województwa 
Podkarpackiego Władysława Ortyla, Jerzy Dębicki - były harcerz Szarych Szeregów AK, Jacek Magdoń - insp. ZS Strzelec z Sędziszowa Młp. , st. 
sierż. Piotr Panek - Dowódca Plutonu VI przy Gimnazjum nr1 w Kolbuszowej, Andrzej Osnowski - były poseł RP i radny Powiatu Mieleckiego, major 
Leszek Bąk - komendant WKU w Mielcu, Zbigniew Witek - dyrektor Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu, Roman Gruszecki - nauczyciel 
klas technikum elektronicznego o profilu wojskowym oraz młodzież szkół i mieszkańcy powiatu mieleckiego.  
 
           Uroczystości rozpoczęła msza w Kaplicy św. Stanisława Kostki w Mielcu przy ul. Warszawskiej, odprawiona przez podpułkownika rezerwy, 
proboszcza parafii w Zgórsku, księdza Waldemara Rawińskiego. W okolicznościowym kazaniu wskazał on na konieczność kształtowania postaw 
narodowych i patriotycznych. Mówił, że dziś żyjemy w wolnej Polsce, ale też musimy pamiętać o tym, że wolność nie jest nigdy dana na zawsze. 
Dalszy ciąg uroczystości nastąpił w budynku szkolnym Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego.  Delegacja uczniów wraz z zaproszonymi gośćmi, 
złożyła wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą młodzież Gimnazjum w Mielcu, która poległa w walkach o Niepodległość Polski w latach 1914 
– 1920. Następnie wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej, gdzie odbyły się główne uroczystości w obecności zaproszonych gości. 
Marek Matuła – Komendant ZS Strzelec Józefa Piłsudskiego w Rzeszowie, na ręce dowódcy Jednostki Strzeleckiej Związku Strzeleckiego w Mielcu 
im. gen. broni Władysława Sikorskiego - Łukasza Przybyło, przekazał akt jej powołania. 



03.2015r
.Mąż do żony: 
„Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się myciem podłóg. Wyszłabyś 
lepiej na dwór i umyła samochód...”  
  

Coś na poprawę humoru :D   

              CIEKAWOSTKI WIELKANOCNE 

Umiłowane jajka 

Niemcy kochają pisanki. Pewne małżeństwo z Kalkheim w Hesji ustawiło na swej posesji 1111 pisanek i 
55 zajączków wielkanocnych. Natomiast kierownictwo największego domu handlowego przy Placu 
Poczdamskim w Berlinie ustawiło na parterze kilkanaście gigantycznych pisanek malowanych przez 
niemieckich i zagranicznych artystów. Jest wśród nich pisanka z polskim napisem "Wielkanoc". 

   

  

   Zlot czarownic  

"Glad Pask!", czyli "Wesołej Wielkanocy!" mówią małe "czarownice", które podczas świąt składają 
domowe wizyty Szwedom. Czarownice mają od 5 do 11 lat, noszą chustki na głowach, długie suknie, a 
na buziach mają wymalowane piegi. Za życzenia dostają słodycze lub drobne pieniądze. 

  
Kryminał lepszy niż jajko  

Wielkanocna pasja Norwegów to kryminały i thrillery. Gdy w innych krajach piecze się 
ciasta, maluje pisanki, Norwegowie przed świątecznym wyjazdem do swoich domków nad 
fiordami i w górach zaopatrują się w stosy książek. Zwyczaj ten już stał się norweską 
tradycją, którą nazwano "wielkanocną zbrodnią". Nawet telewizja i radio zapowiadają 
thriller za thrillerem.  

   

  

 Kapelusz na święta  

  W Niedzielę Wielkanocną w wielu amerykańskich miastach odbywają się parady.      
Najsłynniejsza z nich to Easter Parade w Nowym Jorku, gdzie tego dnia Piątą Aleją  
przechodzą eleganckie damy ubrane w stroje z dawnych epok, eksponując zwłaszcza 
kapelusze.  

   

W poszukiwaniu zaginionego jajka 

Brytyjskie Imperialne Muzeum Wojny organizuje poszukiwanie kolorowych pisanek. W 
parku w Edynburgu dzieci w wieku do pięciu lat będą się bawiły, usiłując znaleźć cztery 
tysiące schowanych jajek.  
 
 

Jajko z niespodzianką  

Islandczycy uwielbiają jajka z niespodzianką W tych produkowanych specjalnie na 
Wielkanoc mogą znaleźć najróżniejsze przedmioty, w tym telefony komórkowe, obrączki, 
biżuterię oraz... listy z oświadczynami.  

   

Trzy razy w policzek  

Rosjanie lubią się całować. Udowadniają to także w Niedzielę Wielkanocną. 
Składają sobie wtedy życzenia trzykrotnie całując się w policzek. Obdarowują 
się wówczas kolorowymi pisankami, a także innymi drobnymi prezentami, 
mającymi sprzyjać szczęściu.  

  

   

Zastaw się, a postaw się  

Obliczono, że na świąteczne artykuły spożywcze oraz wina mieszkańcy Włoch 
wydadzą blisko 2 miliardy euro. Na świątecznym stole po licznych 
przystawkach, typowych dla włoskiej kuchni oraz makaronach na pierwsze danie pojawia 
się najważniejsza potrawa - pieczone jagnię z ziemniakami i warzywami, przede 
wszystkim z karczochami i szparagami. 
 
 

              
           https://www.facebook.com/ElektrykMielec 
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