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NASZE

SUKCESY
I miejsce w konkursie technicznym

10 maja 2019r. w Samorządowym Centrum
Kultury, w ramach X Mieleckiego Festiwalu
Nauki i Techniki wręczono nagrody w konkursie
technicznym „Młody Konstruktor” im. Jeffrea
Pino. Jeffrey Pino w latach 2006-2012 był
prezesem firmy SIKORSKYAIRCRAFT. Dzięki jego
decyzjom Polskie Zakłady Lotnicze w Mielcu
otrzymały szansę wprowadzenia zaawansowanej
produkcji i innowacyjnych technologii poprzez
uruchomienie produkcji elementów struktury
i kompletnych śmigłowców Black Hawk. Jeffrey
Pino był liderem, pionierem i legendą branży
lotniczej. Uznawany był za genialnego stratega,
wizjonera i eksperta w dziedzinie lotnictwa.
W lutym
2016
roku
zginął
w wypadku
lotniczym.
Tegoroczna, czwarta już edycja
konkursu polegała na wykonaniu własnego
pomysłu konstrukcji z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań technicznych, zgodnie z tematem wiodącym
konkursu: „Energia – ekologia – technika”. Organizatorem Konkursu były Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.
w Mielcu przy współudziale Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.
W konkursie tym, w kategorii „Szkoła” ZS im. prof. J. Groszkowskiego zdobył I miejsce zdobywając tym
samym czek na kwotę 1000 zł. Uczniowie „Elektryka” z klasy 2A : Bartosz Baltyzar i Amadeusz Majlinger pod
opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych - pana Jana Wójcika zbudowali model termostatu, który po
rozbudowie może pełnić funkcję stacji kontroli temperatury z możliwością uzupełnienia o kontrolę warunków
rozwoju roślin. Nagrodę z rąk Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego PZL Mielec – pana Janusza Zakręckiego
odebrała wicedyrektor szkoły – pani Elżbieta Bąk

Konkurs literacki
Tegoroczna maturzystka Zespołu Szkół, Katarzyna Soja, po raz trzeci z
rzędu została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiej Twórczości
Dzieci i Młodzieży „Liryczne Jasło”. Nazwiska zwycięzców zostały ogłoszone
podczas finałowej gali, która odbyła się 15 maja w sali widowiskowej
Jasielskiego Domu Kultury. Uczennica elektryka została wyróżniona
w kategorii szkół średnich za cykl opowiadań podejmujących problematykę
dorastania. W gronie laureatów znaleźli się też początkujący prozaicy
z Kalisza, Gniezna, Sieradza, Kielc i Krakowa. Trzy lata temu, nagrodą
w Jaśle, Kasia rozpoczęła swoją przygodę z próbami literackimi, dziś zaś
żegna się ze szkołą, odwiedzając to samo szczęśliwe dla niej miejsce.
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W okresie nauki w ZS reprezentantka Mielca wygrywała konkursy w Słupsku (dwukrotnie), Krośnie
(dwukrotnie), Bydgoszczy, Strzyżowie, Białej Podlaskiej i Krakowie. Uczestniczyła w II etapie Olimpiady
Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie, była trzykrotną zwyciężczynią eliminacji krajowych, finalistką
i laureatką konkursów dotyczących poezji Jacka Kaczmarskiego, podpisała profesjonalną umowę wydawniczą
i zdobyła indeks na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opiekunem uczennicy był nauczyciel
j. polskiego – pan Dariusz Dudek.

Konkurs języka angielskiego
Karolina Pryga, uczennica klasy 4D technikum
hotelarskiego, została sklasyfikowana
na pierwszym miejscu w województwie i
jedenastym w kraju w ogólnopolskim konkursie
języka angielskiego „Understand”. Trzecia edycja
interaktywnych rozgrywek lingwistycznych na
szczeblu ogólnopolskim odbyła się 21 marca
br. Przystąpiło do nich aż 1600 uczniów z 270
szkół z całego kraju. Konkurs odbył się z
podziałem na kategorie wiekowe, a rywalizacja
oparta była głownie o umiejętność rozumienia
języka angielskiego. Uczestnicy musieli wykazać się
znajomością gramatyki, leksyki, kultury i historii
krajów anglojęzycznych w połączeniu ze
sprawnością rozumienia ze słuchu. Osiągnięcie
Karoliny spotkało się z ogromnym uznaniem pani
dyrektor Zespołu Szkół, Lidii Gereło. Opiekunem
naukowym uczennicy była Magdalena Surde

Z ŻYCIA SZKOŁY
Pożegnanie Absolwentów
Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół w Mielcu po raz ostatni spotkali się w macierzystej placówce, aby wspólnie
świętować zakończenie roku szkolnego. Abiturientów technikum elektronicznego, elektrycznego, mechatronicznego,
teleinformatycznego, hotelarskiego i usług fryzjerskich serdecznie powitała dyrektor ZS, pani Lidia Gereło, która
rozpoczęła oficjalne uroczystości. Ich pierwszą częścią były występy muzyczne i
teatralne przygotowane przez członków samorządu uczniowskiego. Następnie na
zaimprowizowaną scenę zaproszono maturzystów wyróżniających się podczas
czterech lat nauki. Wśród nich znaleźli się: Katarzyna Soja – wielokrotna
zwyciężczyni konkursów literackich i naukowych z języka polskiego,
posiadaczka indeksu na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz
profesjonalnej umowy wydawniczej; Paweł Bryk – uczeń z najwyższą średnią,
zdobywca indeksu na dowolny wydział Akademii Górniczo-Hutniczej w
Krakowie; Żaneta Skoczylas – laureatka i finalistka wielu konkursów naukowych
z języka polskiego; Weronika Kizior – laureatka licznych konkursów wokalnych;
Karolina Pryga – laureatka i finalistka ogólnopolskich konkursów z języka
angielskiego oraz Magdalena Guła i Weronika Ukleja – finalistki
ogólnopolskiego konkursu z języka polskiego. Doceniono również Luizę
Krakowską, Ewę Surowiec, Margaritę Janeczko-Tucholską, Wiktora Nycka,
Radosława Tetlaka i Miłosza Krużla osiągająch znaczące sukcesy podczas zawodów strzeleckich i sportowo-obronnych.
Gratulacje otrzymały też osoby uzyskujące wysokie wyniki w nauce: Sylwia Kokoszka, Natalia Irla i Justyna Mędrek.
Doceniono także uczniów, którzy aktywnie angażowali się w życie szkoły: Weronikę Kizior, Radosława Tetlaka, Laurę
Leśniak, Sylwestra Kukułkę oraz Dominikę Twaróg. Ponadto Daria Flis i Alicja Masztalerz otrzymały nagrody za
działalność w szkolnym kole wolontariackim, zaś Katarzyna Skuza – za pracę w redakcji gazetki szkolnej.
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Wyróżnienia trafiły też do maturzystów biorących udział w akcjach charytatywnych, to jest do: Nikolasa Skowrona,
Margarity Janeczko-Tucholskiej, Carmen Kowalskiej, Pawła Działo, Dawida Serafińskiego i Żanety Skoczylas.
Każdy z długiej listy nagrodzonych otrzymał z rąk pani dyrektor Lidii Gereło i pani wicedyrektor Elżbiety Bąk
wartościowe upominki, dyplomy i listy gratulacyjne sfinansowane dzięki uprzejmości firm AVON Mielec i PHU Zbyszko.
Dodatkowo, najlepszy uczeń – Paweł Bryk – stał się posiadaczem specjalnej nagrody ufundowanej przez firmę Husqvarna
Poland Sp. z o.o. Mielec. Uroczystość przygotowały panie: Anna Bajor i Marta Borek.

Święto Konstytucji 3 Maja
228 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja mielczanie
świętowali ustawę rządową, która przeszła do historii
jako druga na świecie (po Konstytucji Stanów
Zjednoczonych).
Jak co roku, uroczystość rozpoczęła się mszą św. w
Bazylice Mniejszej na mieleckiej starówce. Po mszy św.
uroczysty pochód w asyście orkiestry przemaszerował
ulicą Wolności pod pomnik, gdzie odbyły się główne
uroczystości. Udział w nich wzięli licznie przybyli
mielczanie. Wśród nich byli samorządowcy, harcerze,
delegacje szkół i instytucji mieleckich oraz
reprezentujące ich poczty sztandarowe. Zespół Szkół im.
J. Groszkowskiego reprezentowali kadeci klas
wojskowych z ich opiekunem Romanem Gruszeckim i
dyrektor szkoły panią Lidia Gereło.

EKOLOGIA
Projekt „Postaw na Słońce”

Fundacja Banku Ochrony Środowiska po raz
piąty zorganizowała ogólnopolski, szkolny
projekt edukacyjny „Postaw na Słońce”. Celem
projektu jest upowszechnienie wiedzy na
temat Odnawialnych Źródeł Energii i korzyści
dla środowiska wynikających z ich
stosowania. Spalanie paliw kopalnych jest
przyczyną smogu i zmian klimatycznych.
Projekt ma uświadamiać uczniom skutki
wynikające z użytkowania tradycyjnych źródeł
energii. Konkurs podzielony został na część
filmową i część badawczą Zespół Szkół im.
prof. J. Groszkowskiego zgłosił team do części
badawczej.
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W skład grupy wchodzą uczniowie klasy 2C:
Karol Wypasek, Dawid Lewandowski, Szymon
Posłuszny, Robert Rybak, Kamil Kufel, Piotr
Ofiara, Hubert Kobylarz, Szymon Jezuit,
Kamil Leśniak i Tomasz Kubisztal. Opiekunem
grupy jest Marzanna Mazur – Witek. Do
konkursu zgłosiło się 56 szkół
ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Pomaganie przez zbieranie

W roku szkolnym 2018/19 po raz kolejny
uczniowie Zespołu Szkół
im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu
uczestniczyli w zbiórce plastikowych nakrętek.
Celem tegorocznej zbiórki
była pomoc osobie niepełnosprawnej należącej

Rozgrywka składa się z dwóch etapów,
obecnie za nami jest Etap I „Energia słońca
dla domu”, po którym zdobyliśmy 594,33
punków, dało nam to 13 miejsce w Polsce.
Przed nami Etap II „Zarabiaj na słońcu”.

do rodziny jednego z naszych uczniów.
Końcowym efektem było zebranie kilkuset
litrów nakrętek. Symboliczne podziękowania
dla uczniów wraz z drobnymi upominkami
zostały wręczone przez dyrektora szkoły Lidię
Gereło w dwóch terminach, dla maturzystów w
dniu 26 kwietnia 2019 roku i dla pozostałych
kas 17 maja 2019 roku. W zbiórce wzięli
udział: Nikolas Skowron, Margarita Janeczko
– Tucholska, Dawid Serafiński z klasy 4A,
Żaneta Skoczylas z klasy 4E, Paweł Działo,
Carmen Kowalska z klasy 4D, Patryk Lonczak
z klasy 2A, Arkadiusz Gałat z klasy 3A, Jakub
Głaz, Patryk Tęcza, Kamil Kufel z klasy 2C,
Cyran Kamil z klasy 2E, Filip Zieliński, Kamil
Socha z klasy 1A i absolutny rekordzista Jan
Jeż z klasy 1C. Wszystkim uczestnikom
zbiórki składamy podziękowanie za empatię i
wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu była
Marzanna Mazur – Witek.

KULTURA
Światowy Dzień Poezji
Światowy Dzień Poezji obchodzony jest co
roku 21 marca. Święto to ustanowione zostało
przez UNESCO w 1998 roku, uroczystości z
nim związane trwają sto dni. Celem tego
święta jest promocja pisania, czytania,
publikowania poezji na całym świecie, także
popieranie międzynarodowych, krajowych i
regionalnych ruchów poetyckich.
Na spotkanie w ZS przybyli zaproszeni przez
społeczność szkolną goście: dziennikarz
mieleckiego tygodnika Korso – Arkadiusz
Łysoń oraz twórcy Mieleckiego Towarzystwa
Literackiego – Zbigniew Michalski, Andrzej
Talarek, Andrzej Feret. Podczas rozmów z
młodzieżą opowiadali o tym, co powoduje, że
odczuwają potrzebę tworzenia i czym dla nich
jest poezja. Prezentowali także własną
twórczość.

Spotkanie z poezją regionalną zostało
połączone z rocznicą urodzin i śmierci
Juliusza Słowackiego (210 rocznica urodzin i
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170 rocznica śmierci poety). Z tej okazji
młodzież przygotowała referat poświęcony
życiu, twórczości oraz liryce osobistej poety,
zaś panie bibliotekarki przygotowały dla
uczniów i gości wystawę poświęconą
polskiemu romantykowi.
Zwieńczeniem uroczystości był Szkolny
Konkurs Recytatorski. Jury pod
przewodnictwem pani dyrektor ZS Lidii Gereło
oraz prezesa MTL Zbigniewa Michalskiego

przyznało: I miejsce Ignacemu Skiba (kl.2k), II
miejsce Kamili Gondek (kl.3m), III miejsce
Karolinie Soja (3m), wyróżnienie otrzymała
Daria Grabowska (kl. 3m), która także
uzyskała nagrodę MTL.
Podczas spotkania talenty muzyczne i wokalne
prezentowała młodzież ZS.
Uroczystość zorganizowały polonistki: Halina
Bednarz, Lucyna Maryniak, Anna Bajor oraz
panie bibliotekarki: Dorota Targosz i Alicja
Rajchel.

W A K A C J E !!!

Z okazji zbliżających się wakacji
życzymy Wam wspaniałego
wypoczynku, słonecznych dni,
niezapomnianych wrażeń
i bezpiecznego powrotu do szkoły,
z siłą do podejmowania kolejnych
wyzwań!

Redakcja: Alicja Ciejka, Joanna Starzyk
Opieka: Dorota Targosz, Anna Bajor

5

