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Tak świętowaliśmy 
niepodległość… 
ŚWIĘTO KADETÓW 
 
Mianuję Cię na Kadeta …” te słowa usłyszeli 
uczniowie klasy Ia technikum elektronicznego o 
profilu wojskowym 10 listopada 2015r., w 
przeddzień Narodowego Święta Niepodległości. 
Uroczyste ślubowanie połączone zostało 
z obchodami 97. rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości.  

Imprezę, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, 
poprowadził uczeń kadet z klasy IIIa Patryk 
Olszewski. Dyrektor Szkoły Zbigniew Witek 
powitał i przedstawił przybyłych gości. 
Szczególnie serdecznie zwrócił się do przyszłych 
kadetów oraz ich rodziców, podkreślając rangę 
uroczystości połączonej z obchodami 
Narodowego Święta Niepodległości. 

Następnie uczniowie klasy I a złożyli ślubowanie. 
Po ślubowaniu, Dyrektor Szkoły, w asyście 
honorowych gości oraz wychowawcy klasy Leszka 
Osipiaka wręczył pierwszoklasistom akty 
mianowania na stopień kadeta i drobne 
upominki. W dalszej części uroczystości nastąpiło 
wręczenie nominacji na wyższy stopień dla 
wyróżniających się kadetów z klasy II, III, IV. Akty 
nominacji ze stopniami wręczali: Wicestarosta 
Powiatu Mieleckiego Maria Napieracz w asyście 
Komendanta WKU w Mielcu ppłk. Mirosława 
Ciecielskiego i Dyrektora Szkoły Zbigniewa Witka. 
Nominacje na wyższy stopień otrzymali kadeci: 

Klasa IV a 
Mielczarek Marcin ‐ awans na ‐ kadet prymus 
Wyparło Witold – kadet prymus 
Stachowicz Tomasz – kadet starszy kapral 
Ryniewicz Rafał – kadet starszy kapral 
Wilk Bartłomiej – kadet starszy kapral 
Świątek Karolina – kadet starszy kapral 

 
 

 

 

 

 

 

Klasa III a 
Kotwica Klaudia – awans na ‐ kadet prymus 
Mazur Katarzyna – kadet plutonowy 
Dąbrowski Maciej – kadet plutonowy 
Piątek Dawid – kadet plutonowy 
Olszewski Patryk – kadet starszy kapral 

Klasa II a 
Molak Bartosz – awans na ‐ kadet kapral 
Pszeniczna Ewelina – kadet starszy kapral 
Skawińska Natalia – kadet kapral 
Motyl Justyna – kadet starszy kapral 
Kołton Piotr –kadet kapral 

Po  ceremonii  wręczenia  nominacji,  głos  zabrali 
zaproszeni  goście:  Wicestarosta  Powiatu 
Mielckiego  Maria  Napieracz  oraz  Komendant 
WKU  ppłk Mirosław  Ciesielski.  Złożyli  gratulacje 
młodym  kadetom  z  klasy  Ia  oraz  nominowanym 
na  wyższy  stopień,  a  także  ich  rodzicom.  W 
swoich  przemówieniach  nawiązali  do 
Narodowego  Święta Niepodległości  podkreślając 
zbieżność obu wydarzeń.  

Kolejnym, bardzo ważnym, punktem uroczystości 
była akademia przygotowana przez młodzież.  Jej 
motto stanowiły słowa „..Ojczyzna to my sami, to 
serca  nasze  własne”.  Uczniowie  przedstawili 



montaż  słowno‐muzyczny  nawiązujący  do 
polskich  dróg  wiodących  do  wymarzonej 
wolności.  Tradycyjne  pieśni  legionowe,  piosenki 
patriotyczne  bardziej  współczesne,  wiersze, 
połączone  słowem  wiążącym  narratorów 
pozwoliły  obecnym  na  chwilę  zadumy  i  refleksji 
nad sensem Święta. 

Ostatnim  punktem  programu  był  pokaz  sztuk 
walki w wykonaniu uczniów z sekcji PSWW Haller. 
Kadeci  zaprezentowali brawurowy wręcz występ 
(z elementami humorystycznymi).  

Koordynatorem  całego  przedsięwzięcia  był 
wicedyrektor Marek Sypek. Współpracował z nim 
powołany  Zespół  ds.  klas  mundurowych  w 
składzie:  Leszek  Łanucha,  Roman  Gruszecki, 
Hubert Kardyś, Leszek Osipiak – wychowawcy klas 
mundurowych,  Elżbieta  Bąk  –  pedagog,  Lucyna 
Maryniak, Iwona Żola – nauczycielki. 

Akademię przygotowały Panie: Lucyna Maryniak, 
Iwona Żola, Halina Bednarz. 

Za dekorację sali odpowiadały Panie: Iwona Żola i 
Elżbieta Bąk. 

Prezentację opracowała: Pani Iwona Żola. 

Zdjęcia wykonał uczeń  klasy  IVc Andrzej Haracz. 
Sprzęt  nagłaśniający  obsługiwał  uczeń  klasy  IIIc 
Jacek  Podobiński.  W  programie  artystycznym 
wystąpili uczniowie: Klasa  III A: Adamczyk Kinga, 
Olszewski  Patryk,  Dąbrowski  Maciej,  Maroń 
Izabela, Wiśniewska Wiktoria;  Klasa  II D: Hajduk 
Alicja;  Klasa  I  E:  Leśniak  Laura,  Deszcz  Patrycja, 
Pietrucha Daria, Piechota Gabriela, Sroka Monika, 
Krępa Natalia, Flis Daria, Skoczylas Żaneta, Mazur 
Natalia. 

           

Kadeci podczas miejskich obchodów 
Narodowego Święta Niepodległości 
Odsłonięcie  tablicy  upamiętniającej  Stanisława 
Krempę.  9  listopada  2015r.  w  Mielcu,  przy  ul. 
Kilińskiego  28,  w  ramach  obchodów  Święta 
Niepodległości,   odbyła  się  uroczystość 
odsłonięcia  tablicy  memoratywnej  Stanisława 
Krempy – mielczanina, skauta, strzelca, legionisty, 
żołnierza wojny polsko‐bolszewickiej  i pedagoga. 
Tablica ufundowana została przez syna  Jerzego z 
Warszawy,  usytuowana  na  miejscu  dawnego 
miejsca  urodzenia  i  zamieszkania  mieleckiego 
bohatera.  Uroczystość  zgromadziła  kilkadziesiąt 
osób,  w  tym  samorządowców  ze  Starostą 
Powiatu  Mieleckiego  Zbigniewem  Tymułą  na 
czele  i  Wicestarostą  Marią  Napieracz.  Wśród 
uczestników  byli  strzelcy  mieleckiejjednostki 
strzeleckiej  z  jej  dowódcą  Łukaszem  Przybyło  i 
kadeci  klasy  3A  technikum  elektronicznego  o 
profilu   wojskowym   z  wychowawcą  Romanem 
Gruszeckim. 

Śpiewanki patriotyczne 

W  dniu  10  listopada  2015r.,  w  wigilię  Święta 
Niepodległości , w Sali Pałacyku Oborskich  już po 
raz  dziesiąty,  odbyły  się  śpiewanki  patriotyczne. 
Naszą  szkołę  reprezentowali uczniowie‐ klasy 3A 
z wychowawcą  Romanem  Gruszeckim  oraz 
nauczycielką  

Beatą Gruszecką. Tego dnia uczczono 97. rocznicę 
Odzyskania  Niepodległości,  95.  rocznicę  bitwy 

pod Zadwórzem i 75. rocznicę zbrodni Katyńskiej. 
Jerzy  Skrzypczak‐dyrektor Muzeum Regionalnego 
w Mielcu  przypomniał  o  tamtych wydarzeniach. 
Część  muzyczną  poprowadził  Józef  Witek, 
historyk,  autor  Encyklopedii  Miasta  Mielca. 
Przypomniał  on,  jak  ważną  rolę   pełniły  pieśni 
żołnierskie  w  dziejach  narodu  polskiego. 
Zgromadzeni  w  sali  śpiewali:  pieśni  z powstań 
narodowych:  listopadowego  i  styczniowego, 
pieśni  legionowe  i pieśni  związane  z  70  rocznicą 
zakończenia  II  wojny  światowej.  Spotkanie 
zakończyło  się  pod  Pomnikiem  Wolności,  gdzie 
złożono  kwiaty  i  zapalono  znicze.  Uczczono 
pamięć  poległych  w  walce  o Niepodległość 
Rzeczypospolitej.  

Kadeci  z  3A  uczestniczyli  również w  Dyktandzie 
Niepodległości
owym  w  SCK 
Mielec  w  dniu 
8.11.2015r., 
a także 
w głównych 
obchodach 
Święta 
Niepodległości 
w dniu 
11.11.2015r. 



Przedsiębiorczy Elektryk… 
TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOSCI

 
W dniach 16 – 22 listopada 
społeczność naszej 
szkoły  aktywnie uczestniczyła  w 
programie „ Otwarta firma – 
Biznes przy tablicy”, 
realizowanym w ramach 
Światowego Tygodnia 
Przedsiębiorczości. Jest to 
największe na świecie 
wydarzenie promującego 
przedsiębiorczość wśród 
młodzieży  ,a  nasza szkoła jest 
jego wielokrotnym laureatem. 
Ideą programu jest wspieranie 
przedsiębiorczych postaw i 
inicjatyw młodzieży przez 
stworzenie możliwości 
bezpośrednich kontaktów z 
przedsiębiorcami i instytucjami 
około biznesowymi. W ciągu 
tygodnia młodzież uczestniczyła 
w spotkaniach w szkole lub 
odwiedzała przedsiębiorców w 
ich siedzibach. 
Dzięki  przychylności dyrekcji 
szkoły i dużemu zaangażowaniu 
młodzieży, koordynatora 

projektu oraz nauczycieli, w 
szkole odbyło się 21 spotkań, a 
młodzież odbyła 22 wycieczki do 
przedsiębiorców. Szkołę chętnie 
odwiedziły i podzieliły się swoją 
wiedzą oraz doświadczeniem 
następujące firmy i instytucje: 
Ryszard Rojowski firma R&G sp. z 
o.o. , Jałocha Bartosz i 
Wytoszyński Bogdan firma 
Kirchoff Polska o/Mielec, 
Magdalena Krogulec Powiatowy 
Rzecznik Praw Konsumenta przy 
Starostwie Powiatowym w 
Mielcu, Paweł Betlej i Henryk 
Serafin Urząd Skarbowy w 
Mielcu, Marek Matyka firma 
InterPhone Service sp. Z o.o., 
Lilla Boroń i Aneta Paterak Alior 
Bank S.A. o/Mielec, Ewelina Bik 
Agencja Rozwoju Regionalnego 
MARR S.A. w Mielcu, Artur 
Woźniak  firma SKD Distribution 
sp. z o.o. w Warszawie, Monika 
Piasecka firma Prospektor sp. z 
o.o. w Katowicach, Łucja 
Szymczuch Restauracja 

Weranda, Mariusz Kosior firma 
Extreme Fitness, Agata 
Anuszewska firma NATUR HOUSE 
Mielec, Danuta Rusin Powiatowy 
Urząd Pracy w Mielcu, Barbara 
Mądrzyk i Bożena Dudkiewicz 
Bank PKO BP S.A. o/ Mielec, 
Dariusz Wójcik kreator i 
animator gastronomii. Dzięki 
uprzejmości przedsiębiorców 
młodzież odwiedziła m. in.: 
restaurację Dwa Mosty, 
restaurację Weranda, 
Restaurację Retro Park, 
restaurację KesCafe, restaurację 
Piccola Italia, Salon tatuażu 
SCREAM, salon fryzjerski 
damsko‐męski Kinga, pizzeria Da 
Grasso, salon kosmetyczny Allure 
SPA i Jara Kosmetyka, Natur 
House, hotel Atena, Extrim 
Fitness, Firma Bury sp. z o.o. 
Wszyscy przedsiębiorcy otrzymali 
certyfikaty potwierdzające udział 
w projekcie. Koordynator 
projektu Janusz Kotarba.



Nasze sukcesy!!! 
Gala otwartej firmy
Nasza  szkoła   w  gronie 
najaktywniejszych  szkół  w Polsce. 
 W  dniu  13  listopada  2015r  w 
Warszawie  odbyła  się  Gala 
Otwartej  Firmy   w 
ramach   Światowego  Tygodnia 
Przedsiębiorczości   podczas,  której 
wręczone  zostały  statuetki  dla 
Najaktywniejszych Szkół   biorących 
udział  w  programie  w  2014  roku. 
Organizatorem  i  koordynatorem 
projektu  jest  Fundacja 
Młodzieżowej  Przedsiębiorczości. 
Nasza  szkoła po  raz  trzeci  znalazła 
się w  gronie  10  najaktywniejszych 
szkół  ponadgimnazjalnych.  W 
programie wzięło udział 292 szkoły 
z  całej  Polski.  Nasz  sukces  był 
możliwy  dzięki  dużemu 
zaangażowaniu  się  w  realizację 
projektu  młodzieży  i nauczycieli.   
Szkolnym  koordynatorem  projektu 

była Pani Małgorzata Gregorczyk. W imieniu szkoły statuetkę odebrali: 
pan Janusz Kotarba oraz uczennice klasy  IVd: Angelika Mieszkowska  i 
Agnieszka  Stala.  Podczas  pobytu  w  Warszawie  uczestnicy  gali 
odwiedzili też Centrum Nauki Kopernik.  

Gratulujemy   i dziękujemy  wszystkim, którzy  zaangażowali  
się w  realizację projektu  

 

Konkurs ozdób bożonarodzeniowych 
rozstrzygnięty 
W dniu 7 grudnia 2015 roku zakończył się konkurs 
na  najładniejszą  ozdobę  bożonarodzeniową.  W 
konkursie wzięło udział 11 osób, każdy przygotował 
do oceny co najmniej  jedną bombkę. prace zostały 
wykonane  bardzo  różnymi  technikami  i  Jury  nie 
miało  łatwego zadania. Pod uwagę brana była estetyka wykonania  i czas  jaki  twórca musiał poświecić na 
przygotowanie ozdoby. Przyznano cztery równorzędne nagrody główne otrzymali je: Karolina Błażejowska 
z klasy 2e, Karolina Bienias  z klasy 3e, Marzena Dereń  z klasy 2e  i Patryk Skoroś  z klasy 2a. Wręczone 
zostały również wyróżnienia dla Angeliki Wych z klasy 1e, Patrycji But z klasy 3e i Natalii Szul z klasy 1m. 
Pozostałe uczestniczki Klaudia Giermata z klasy 2e, Daria Flis z klasy 1e, Ewelina Leśniak z klasy 2c  i Iwona 
Szendoł  z  klasy  3e  otrzymały  drobne  upominki. Nagrody  uczestnikom wręczał  dyrektor  Zbigniew Witek. 
Bardzo  dziękujemy  uczestnikom  za  udział  w  konkursie  i  zapraszamy  wszystkich  do  wzięcia  udziału  w 
następnych edycjach. 

Jury  konkursu  byli  uczniowie  klasy  3d  w  składzie  Dominika  Sznajder,  Ada  Indyk,  Marlena  Kliś,  Ola 
Przebieglec, Patrycja Hyjek, Agnieszka Surdej i Krystian Kowalik. 

Konkurs przygotowała  i przeprowadziła Marzanna Mazur  ‐ Witek. Wykonane ozdoby będą prezentowane 
na  stoisku  szkolnym  w  ramach  Jarmarku  Bożonarodzeniowego,  który  cyklicznie  organizuje  Starostwo 
Powiatowe w Mielcu. 



VITAL Groszek 
Ekipa VITAL GROSZKA odebrała nagrodę w 
Warszawie 

W dniu 27 października 2015r. ekipa VitalGroszka, 
która prężnie działa w naszej szkole, odebrała w 
siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dyplom i nagrody za zajęcie III miejsca w 
ogólnopolskim konkursie Czas na Zdrowie – etap 
Festyn Zdrowia. W uroczystej gali w Warszawie 
wzięli udział uczniowie Elektryka : Anna Gałda, 
Mateusz Guła, Klaudia Kseń, Paulina Nowicka, 
Edyta Sapała, Krzysztof Żmuda, nauczyciel Hubert 
Kardyś oraz koordynatorki projektu – nauczycielki 
: Agnieszka Kusak i Magdalena Winiarz. 

Uczniowie i nauczycielki zostali nagrodzeni  
indywidualnymi nagrodami, oraz nagrodą 
wspólną dla całej szkoły w postaci aparatu 
fotograficznego. Gratulujemy

Kadet-prymus Klaudia Kotwica 
stypendystką prezesa Rady Ministrów
18 listopada 2015 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów 
Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej uczniom szkół 
ponadgimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Wśród 221 
uczniów, którzy dostąpili tego zaszczytu jest Klaudia Kotwica uczennica 
klasy 3A technikum elektronicznego o profilu wojskowym w Zespole Szkół 
im. Janusza Groszkowskiegow Mielcu. Uroczystego wręczenia dyplomów 
stypendialnych dokonali Pani Małgorzata Chomycz‐Śmigielska Wojewoda 
Podkarpacki oraz pan Jacek Wojtas –Podkarpacki Kurator 
Oświaty.Stypendia przyznawane są uczniom szkoły maturalnej, którzy 
otrzymali promocję z wyróżnieniem i uzyskali najwyższą średnią ocen.

Klaudia otrzymała to stypendium rzędu, uzyskując średnią ocen 5,5 
i wzorową ocenę z zachowania. Gratulujemy 

Technology aroundus – konkurs 
rozstrzygnięty
Dnia 23 października w naszej szkole odbył się 
szkolny konkurs języka  angielskiego pt. 
„Technology aroundus”. Zadaniem uczniów było 
rozwiązanie testu/quizu dotyczącego 
Internetu,  telefonów komórkowych, sprzętu 
elektronicznego. Uczniowie wykazali 
się  znakomitą wiedzą na temat najnowszych 
technologii. Świetnie poradzili sobie  także z 
rozszyfrowaniem tak wszechobecnych ale 
językowo trudnych skrótów  jak: www, http, LED 
czy LCD. Spośród wszystkich uczestników 
konkursu wyłoniono 3 zwycięzców:  

I miejsce: Mikołaj Sudek (IIIC) 
II miejsce: Mateusz Chrabąszcz (IVA) 
III miejsce: Tomasz Belczyk (IIIC)  

Congratulations!  
The competition was organized by Agnieszka 
Kusek-Pietryka



Co się wydarzyło… 
Młodzieżowa Rada Miejska

W dniu 6 listopada 2015r. w 
Zespole Szkół im. prof. Janusza 
Groszkowskiego odbyły się 
wybory do Młodzieżowej Rady 
Miejskiej. Były to pierwsze 
takie wybory w historii Mielca 
zorganizowane przez Urząd 
Miasta.  
Uprawnionych do głosowania 
było 751 uczniów. Oddano 590 
głosów oraz 10 kart z 
nieważnymi głosami. Nasza 
szkoła otrzymała 2 mandaty, a 
kandydowało 6 uczniów, którzy 
zdobyli następującą liczbę głosów: 
• Ozimek Szymon‐146 głosów 
• Maciej Łączak‐135 głosów 
• Paulina Nowicka ‐125 głosów 
• Januś Krzysztof‐77 głosów 
• Klaudia Kseń ‐70 głosów  
• Damian Korpanty ‐37 głosów 
Mandaty radnych zdobyli więc: Szymon Ozimek z 
klasy II A oraz Maciej Łączak z klasy III C.  
Komisję wyborczą stanowili: Jacek Podobiński‐
klasa III C –przewodniczący , członkowie: Alicja 
Stafiej, Anna Zych‐klasa III E oraz Dominika 
Twaróg‐klasa IE. Koordynatorem wyborów w 

naszej szkole był pan Paweł Jajko z pomocą pani 
Marty Borek i pani Anny Bajor.  
Nowo wybrani rajcy w dniu 18 listopada spotkali 
się z prezydentem miasta panem Danielem 
Kozdębą i radnymi z pozostałych okręgów 
wyborczych w celach informacyjnych i 
integracyjnych. Opiekunem uczniów była pani 
Anna Bajor.  
Uroczyste zaprzysiężenie radnych nastąpiło  w 
dniu 30 listopada, a uczeń naszej szkoły Maciej 
Łączak został wybrany wiceprzewodniczącym 
Młodzieżowej Rady Miejskiej.  
Serdecznie Gratulujemy. 

 

Niezwykła lekcja  muzyki  
Koncert Bogdana Romańskiego ‐ mistrza 
akordeonu 

W dniu 20 listopada w naszej szkole gościł 
słynny maestro akordeonu pan Bogdan 
Romański. Artysta przybył na zaproszenie 
pani Lubomiry Treli. Bogdan Romański to 
znany i ceniony mistrz akordeonu, 
nauczyciel Państwowej Szkoły Muzycznej w 
Mielcu. Na spotkaniu uczniowie klasy I D, IIA 
oraz IV D mogli przenieść się w 
niezapomniany świat przepięknej muzyki i 
odbyć melodyjną wędrówkę po różnych 
krajach świata za pomocą urzekających dźwięków akordeonu oraz poznać genezę popularnych tańców 
towarzyskich. Dodatkowo, ta niezapomniana uczta muzyczna była połączona z ciekawostkami dotyczącymi 
historii akordeonu. Dla wielu była to wyjątkowa lekcja muzyki. 



SPORT 
Drugie miejsce drużyny "Elektryka" 
w sztafetowych biegach przełajowych 
W dniu 27.10.2015 r. na obiektach sportowych za Hotelem Polskim 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. 

Skład zespołu Elektryka: Ryniewicz Rafał IVA, Pasela Patryk IIA. Kużdżał 
Sebastian IIA, Kołton Piotr IIA, Burzy Sebastian IIA, Walczak Patryk IIB, 
Marmura Patryk IIB, Ćwięka Albert IA, Kwapisz Jakub IA, Tetlak Radosław IA, 
Osmola Daniel IA, Adamczyk Marcin IB, Niziołek Grzegorz IB

Trzecie miejsce  drużyn 
"Elektryka"                                        
w tenisie stołowym dziewcząt 
i chłopców 

W dniu 20.11.2015 r. na obiektach sportowych 
MOSiR odbyły się  powiatowe zawody w tenisie 
stołowym.    Drużyny dziewcząt jak również 
chłopców reprezentujące Zespół Szkół im. prof. 
Janusza Groszkowskiego   zajęły trzecie miejsce 
.Opiekunem był  Roman  Zboch.  
Szkołę reprezentowali: Magdalena Hul, Agnieszka 
Warzecha, Kamil  Guła i Krystian  Wych.  

 

 
 

Szkolny Dzień Profilaktyki  
„Dobre zdrowie – dobre życie” 

30  listopada  2015r. w  auli  naszej  szkoły miała miejsce 
bardzo  ważna  impreza  promująca  Szkolny  Dzień 
Profilaktyki. 
Jej  celem  było  uświadomienie  młodzieży  zagrożeń 
wynikających z używania papierosów  i „dopalaczy”, a w 
konsekwencji zwiększenie ostrożności oraz zmniejszenie, 
powszechnej otwartości na kontakty z tymi produktami.  
Organizatorkami  dnia  profilaktyki  były  panie:  Elżbieta 
Bąk – pedagog szkolny, Joanna Szatkowska– psycholog, 
Iwona  Żola–  nauczyciel  przedmiotów  zawodowych. 
Imprezę prowadziła pani pedagog Elżbieta Bąk.  
Pierwsza  część  programu  miała  charakter  scenki 
profilaktycznej  pt.  „Sąd  nad  papierosem”.  Uczniowie  z 
klasy  Ie  i  IIa  w  krótkiej  inscenizacji  pokazali  rozprawę 
sądową,  w  czasie  której  przeciwko  „oskarżonemu 
papierosowi”  zeznawali  kolejni  świadkowie:  Gardło, 
Żołądek, Oskrzela,  Portfel,  Serce,  Płuca  i  Skóra.  Bardzo 
sugestywnie przedstawili oni  zgubne  fakty wynikające  z 

palenia  papierosów.  Ostatecznie  Pani  Sędzia,  po 
wysłuchaniu ławy przysięgłych, wydała wyrok skazujący.  
Dalsza  część  spotkania  objęła  muzyczną  prezentację 
multimedialną  na  temat  skutków  używania  dopalaczy 
przez  młodzież.  Przygotowała  ją  i  przedstawiła  pani 
psycholog. Kolejnym punktem programu była prelekcja, 
dotycząca zagrożeń wynikających z używania dopalaczy i 
możliwości  poszukiwania  pomocy  dla  osób  od  nich 
uzależnionych. Pogadankę również wygłosiła pani Joanna 
Szatkowska. 
Na  zakończenie  głos  zabrał  Dyrektor  Zbigniew  Witek. 
Podziękował  organizatorkom  imprezy  oraz  młodzieży, 
która  tak  aktywnie  włączyła  się  w  przygotowanie 
Szkolnego Dnia Profilaktyki. Dyrektor pochwalił wysoki 

NASZE 
ZDROWIE 



poziom  merytoryczny  programu,  zwracając  uwagę  na 
bardzo  ciekawą  formę  przekazu.  Podkreślił  również 
aktualność  poruszonych  dziś  spraw  i  zagrożeń 
wynikających  z uzależnień. Swoje wystąpienie  zakończył 
anegdotą,  której  puentą  były  słowa:  STOP 
DOPALACZOM! 
   

W  Szkolnym  Dniu  Profilaktyki  uczestniczyła młodzież  z 
klas: IIb, IIIm, IIId, IIIe, IVc, IId, IIc, IIIb wraz z opiekunami. 
W przygotowanie  imprezy  zaangażowali  się uczniowie  z 
klasy  Ie: Laura Leśniak, Patrycja Deszcz, Daria Pietrucha, 
Natalia  Krępa,  Natalia  Mazur,  Wiktoria  Kopera  oraz  z 
klasy  IIa:  Justyna  Helowicz,  Ewelina  Pszeniczna,  Patryk 
Ślazyk,  Piotr  Kołton,  Sebastian  Kużdżał,  Jacek  Gesing, 
Patryk Boczoń. 

 

KĄCIK PEDAGOGA

 
Jak zmotywować się do regularnej nauki? 
 
1. Obudź w sobie ciekawość świata 
2. Pomyśl, po co się uczysz 
3. Ucz się dla przyjemności 
4. Zapewnij sobie święty spokój 

5. Poszukaj pomocnej dłoni 
6. Wynieś jak najwięcej z lekcji 
7. Chcieć to móc! 
8. Prowadź kalendarz postępów w nauce 

 

A może coś na słodko?
Piernikowe ludziki 

Grube, aromatyczne, a przede wszystkim miękkie ludziki 

z piernika. Pierniki  są miękkie od  razu po upieczeniu,  a 

przechowywane  szczelnie  zamknięte  w  puszcze 

utrzymują  swoją  świeżość  do  ok.  tygodnia.  Ciasto  jest 

bardzo  smaczne  i  przyjemnie  się  z  nim  pracuje. 

Udekorowane  lukrem  sprawią wielką  radość  szczególnie 

dzieciom.  Z  podanego  przepisu  można  upiec  również 

cienkie  i  chrupiące  pierniki,  jeśli  takie  bardziej 

preferujecie.  Wystarczy  rozwałkować  ciasto  cieniej,  niż 

podaje przepis i piec troszkę dłużej, aż pierniki się ładnie 

zarumienią.  Takie  pierniczki  można  przechowywać  w 

puszcze do miesiąca. 

Składniki: 

Ciasto piernikowe: 

 3 szklanki mąki pszennej (450g) 

 ¾ szklanki cukru brązowego (150g, może być 

ewentualnie zwykły biały) 

 1 łyżka mielonego cynamonu 

 1 łyżka mielonego imbiru 

 ½ łyżeczki mielonych goździków 

 ½ łyżeczki soli 

 ¾ łyżeczki sody oczyszczonej 

 170g masła 

 ¾ szklanki melasy (ewentualnie ciemnego miodu 

np. leśnego) 

 2 łyżki mleka 

Lukier: 

 1 białko 

 1‐ 1,5 szklanki cukru pudru 

 czarne (lub ciemne) perełki cukrowe do dekoracji 

oczu 

 

 



Sposób przygotowania: 

1. W misce wymieszać mąkę, cukier, cynamon, imbir, 

goździki, sól i sodę. Dodać pokrojone na kawałki 

masło i zmiksować robotem kuchennym, używając 

haka do zagniatania ciasta lub mikserem ręcznym z 

mieszadłami. Dodać stopniowo melasę i mleko. Dalej 

miksować, aż powstanie jednolita masa. 

2. Ciasto wyłożyć na blat i podzielić na pół. Każdą część 

z osobna rozwałkować między dwoma arkuszami 

papieru do pieczenia na grubość ok. 6‐ 7 mm. 

(Rozwałkowane ciasto jest dość grube) Ciasto jest 

klejące i należy rozwałkować je między dwoma 

kawałkami papieru do pieczenia, żeby uniknąć 

podsypywania mąką). Rozwałkowane ciasta ułożyć 

razem z papierami na desce i wstawić do 

zamrażalnika na ok. 15‐ 20min lub do lodówki na 

2godz. lub całą noc. 

3. Piekarnik rozgrzać do temperatury 175‐ 180°C. 

4. Ciasto wyciągnąć z zamrażalnika i ściągnąć górny 

papier do pieczenia. Z ciasta wykrawać foremką 

ludziki (można również inne kształty) i układać je w 

odstępach na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 

Resztki ciasta zagnieść ponownie, rozwałkować 

pomiędzy papierami i wykrawać kolejne ludziki. (Tak, 

że nic się nie zmarnuje. Wychodzi ok. 2,5 blachy 

pierników). 

5. Piec jedną blachę po drugim ok. 8‐ 11min. Bardzo 

ważne, aby nie piec za długo. Pierniki mają być blade. 

Muszą pozostać jasne, bo jeśli się zarumienią, będą 

chrupiące, a nie miękkie w środku. Ciastka pozostawić 

ok. 2 minut na blasze, kolejno wyłożyć je na kratkę z 

piekarnika i pozostawić do całkowitego ostygnięcia. 

6. Przygotować lukier. Białko zmiksować najpierw z 1 

szklanką cukru pudru. Kolejno miksując dodać tyle 

cukru pudru, aby masa była dość gęsta i się nie 

rozlewała. (Wychodzi najczęściej ponad szklanka do 

1,5). Lukier przełożyć do rękawa cukierniczego z małą 

okrągłą końcówką i udekorować pierniki. Pozostawić, 

aż lukier wyschnie. 

7. Pierniczki przechowywać z zamkniętej puszcze, w 

temperaturze pokojowej do ok. 1 tygodnia.

 

Humor 
 Są Święta  Bożego  Narodzenia. 
Nagle  Jasiu  przychodzi  do  mamy  i  mówi: 
‐ Mamo  choinka  się pali  ! 
‐ Synku  ,  nie  mówi  się ‘’pali’’  tylko  ‘’świeci’’ 
Po  chwili  Jasiu  znowu  przychodzi 
‐ Mamo  ,  a  teraz  firanka  się świeci !   

 
Przedszkolak  pyta  kolegę : 
‐ Co  dostałeś na  gwiazdkę ? 
‐ Trąbkę  
‐ Mówiłeś ,  że  dostaniesz   lepsze  prezenty ! 
‐ To  super  prezent  !  Dzięki  niej  zarabiam  
codziennie  złotówkę! 
‐ W  jaki  sposób  ? 
‐ Tata  ,  mi  daje  żebym przestał trąbić ! 

 
Świąteczne zagadki:

Gdy nadchodzi ,wodę skuwa. 

Każdy czapkę wnet nasuwa. 

Śnieg jest sypki , jak ta mąka, 

Sople wiszą w wielkich strąkach. 

 

Dni wolne w styczniu 2016: Technikum: 4,5,7,8,14 stycznia; ZSZ: 4,5 stycznia 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, dyrekcji, nauczycielom, 
uczniom i wszystkim pracownikom szkoły życzymy Wesołych 

Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku! 
 

Redakcja: Skuza Katarzyna, Kania Aleksandra, Grabowska Oliwia, Konieczny Natalia, Haracz Andrzej 
Opieka: Anna Bajor, Dorota Targosz, Janusz Kotarba 

W centralnym miejscu stołu leży, 

Między siankiem i stosem talerzy. 

Wśród karpia, stroika i mazurka. 

 


