
„Ten ,który walczy z potworami powinien zadbać, by sam nie stał się potworem .Gdy długo spoglądamy 

w otchłań ,otchłań spogląda również w nas’’ 
Fryderyk Nietzsche

NASZE SUKCESY  
Dariusz	Rolek	finalistą	XXXIX	
Ogólnopolskiej	Olimpiady	 
Wiedzy	Elektrycznej	i	Elektronicznej
W dniach 22-23 kwietnia 2016r., w Zespole Szkół Elektronicznych w 
Radomiu odbyła się XXXIX edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
Elektrycznej i Elektronicznej. 
Uczestnicy ze szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski, rywalizowali ze 
sobą rozwiązując po dwa zadania praktyczne, a następnie odpowiadali 
na wylosowane pytania przed Komisją Konkursową. Aby 
zakwalifikować się do zawodów w Radomiu, zawodnicy musieli 
rozwiązywać test na AGH w Krakowie, który odbył się 12 lutego 2016r.  
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego na olimpiadzie w Radomiu, w 
grupie mechatronicznej, reprezentowali Dariusz Rolek i Dawid Gadziała z kl. IVC.  
Miło nam poinformować, że tytuł finalisty wywalczył Dariusz Rolek, który tym samym uzyskał indeks wyższej uczelni technicznej, 
z pominięciem procedury rekrutacyjnej.  
Uczniów do olimpiady przygotowała p. Wanda Cupiał. Gratulujemy! 

  
II miejsce uczniów ZSZ w Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju 
Motoryzacyjnym 
Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny odbył się 27 kwietnia 
2016r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w 
Rzemieniu. Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego zgłosił 2 trzyosobowe 
zespoły. Łącznie wzięło udział 8 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych 
powiatu mieleckiego. Nadzór nad przebiegiem turnieju mieli przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji w Mielcu i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Tarnobrzegu. Turniej swym patronatem objęło Starostwo 
Powiatowe w Mielcu. Pierwszy zespół w składzie: Łapa Roman, Czuchra 
Michał , Ptak Mateusz – kl. 3K, zajął II miejsce i puchar na etapie 
powiatowym. Zawodnicy otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy.  Drugi 
zespół w składzie: Ćwięka Łukasz , Fajerski Arkadiusz, Szobak Mikołaj – 
kl.2K zdobył V miejsce w kwalifikacji ogólnej turnieju i otrzymał dyplom za 
zajęcie dobrego miejsca w Powiatowym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. Opiekunem wyznaczonych 
zespołów był Marian Otfinowski
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Ogólnopolski Konkurs Geograficzny 
"Geo - Planeta" PLUS  
Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Geograficznego 
"Geo - Planeta" PLUS przesłał informacje o wynikach uzyskanych w 
części testowej przez uczniów naszej szkoły.  
Zadania testowe rozwiązywało 11 osób. Najlepszy wynik osiągnął 
uczeń klasy IVB  Dawid Kosowicz. Otrzymał od organizatora konkursu 
dyplom za bardzo dobry wynik i nagrodę książkową.  
Celem statutowym konkursu jest propagowanie wiedzy geograficznej z 
geografii regionalnej, dlatego pytania testowe dotyczyły głównie Polski. 
Patronat nad konkursem objął Wydział Geografii i Studiów 
Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Szkolnym opiekunem 
konkursu była Marzanna Mazur – Witek 

 

Konkurs Chemiczny ALCHEMIK 
Miło nam poinformować, że uczennica klasy IVB Joanna Giermata 
uzyskała bardzo dobry wynik w tegorocznej edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Chemicznego „Alchemik”. Opiekunem i organizatorem etapu 
szkolnego konkursu była pani Ewa Kozdęba. 

 

XVI edycja Ogólnopolskiego 
Konkursu Wiedzy o Zasadach BHP 
W dniu 14.04.2016 roku odbył się w Rzeszowie Konkurs BHP. Była  to już XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Konkurs rozgrywany jest pod patronatem Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego oraz Głównego 
Inspektora Pracy. 
Miło nam poinformować, że uczennica klasy III M Izabella Stolarz zajęła drugie miejsce i zakwalifikowała się do etapu 
ogólnopolskiego 

 

Z  ŻYCIA SZKOŁY  
Pożegnanie Absolwentów 
 
29 kwietnia 2016r. ostatni dzwonek usłyszeli tegoroczni 
maturzyści. Ich uroczyste pożegnanie miało miejsce na auli 
szkolnej. Uroczystość poprowadzili: przewodnicząca SU – 
Alicja Stafiej oraz Sebastian Kużdżał z klasy II A. Dyrektor 
Szkoły pan Zbigniew Witek wręczył pamiątkowe dyplomy 
oraz listy gratulacyjne uczniom, którzy osiągnęli wysokie 
wyniki w nauce oraz działali na rzecz szkoły.  
Piosenką z humorem pożegnały maturzystów Weronika 
Kizior z klasy I A oraz Magdalena Pulak z klasy I M. 
Aplauz publiczności wzbudził skecz o urokach życia 
szkolnego i rozterkach maturzysty w wykonaniu uczniów klasy 
I M: Pauliny Kochmańskiej, Wiktorii Bazylewicz, Justyny 
Kujawskiej, Wiktorii Lebidy Krystiana Kality, Tomasza 
Kędziora oraz Karola Wiącka z klasy II a.  
Uroczystość przygotowała młodzież pod kierunkiem pań: 
Anny Bajor i Marty Borek oraz pana Pawła Jajko. Szczególnie 
uroczysty charakter miało pożegnanie klasy IVA technikum 
elektronicznego o profilu wojskowym, której wychowawcą był 
pan Leszek Łanucha. Uroczystą, pokazową musztrę dla 
starszych kolegów przygotowała klasa 3A technikum 
elektronicznego o profilu wojskowym, pod kierunkiem 
swojego wychowawcy pana Romana Gruszeckiego. 
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili obok Dyrektora 

szkoły - pana Zbigniewa Witka: ppłk mgr inż. Mirosław 
Ciesielski – Komendant WKU w Mielcu, st.bryg.mgr inż. 
Roman Kołacz – Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Mielcu oraz mjr mgr inż. Leszek Bąk. 

W 2016r. do egzaminów maturalnych w naszej szkole 
przystąpiło 154 osoby. Sesja trwała od 4 do 23 maja, 
a największym zainteresowaniem z przedmiotów dodatkowych 
na poziomie rozszerzonym cieszyła się geografia. Naszym 
absolwentom życzymy powodzenia na dalszej drodze nauki i 
kariery zawodowej! 

 



Obchody Święta 3 Maja 
z udziałem kadetów z Elektryka 
3 maja 2016 roku obchodzona była 225 rocznica uchwalenia 
polskiej Konstytucji. Pierwszej w Europie i drugiej na 
świecie. Obchody w Mielcu rozpoczęły się mszą świętą w 
Bazylice Mniejszej na Starówce, odprawionej w intencji 
Ojczyzny, skąd świętujący uczestnicy przemaszerowali pod 
Pomnik Wolności.  
W uroczystościach uczestniczyło ponad tysiąc osób, w tym 
delegacje szkół, klubów sportowych, samorządów i instytucji. 
Wśród nich byli również kadeci klasy 3A technikum 
elektronicznego z Elektryka, z wychowawcą klasy Romanem 
Gruszeckim oraz Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2093 im. 
Józefa Piłsudskiego w Mielcu z mjr Leszkiem Bąkiem. 
Delegacja klasy wojskowej z Dyrektorem Zespołu Szkół 
Zbigniewem Witkiem, pod pomnikiem złożyła wiązankę 
biało -czerwonych kwiatów. Uroczystości zakończyła parada 
sztandarów. 

 
Festyn Zdrowia  
Zespół Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu po raz 
piąty wziął udział w ogólnopolskim konkursie „Czas na 
Zdrowie” organizowanym przez BOŚ Bank. Patronami tego 
konkursu są Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz 
Rzecznik Praw Dziecka. Konkurs składa się z dwóch etapów: 
Rozgrzewka i Festyn Zdrowia. Rozgrzewka polega na 
przygotowaniu i zaplanowaniu Festynu. Opiekunkami i 
koordynatorkami konkursu konkursie są: Agnieszka Kusak 
i Magdalena Winiarz. Skład zespołu Vital -GROSZEK  to 
dziesięć osób:  Paulina Nowicka, Klaudia Kseń, Anna Barłóg, 
Sylwia Wątroba, Krzysztof Żmuda, Amelia Krówka, Magdalena 
Hul, Karolina Żelasko, Patrycja Krawczyk, Faustyna Leśniak. 
          W dniu 1 czerwca 2016r „poranek był jak nie co dzień”. 
Pogoda dopisała, nad tym czuwała maskotka uczyta przez Edytę 
Kapinos „Maskotki z rysunków dzieci -  Talizman”. Dzień 
rozpoczął się  dość pracowicie, bo zdrowie trzeba sobie 
wypracować. Pod nadzorem Roberta Gancarczyka uczniowie 
przygotowali potrzebny  sprzęt do technicznej otoczki Festynu. 
Cały Festyn Zdrowia obejmował między innymi Salsę -  nauka 
i wspaniały pokaz -  uczniowie uczyli się salsy z wielokrotnym 
Vice Mistrzem Świata i Mistrzem Polski Łukaszem Midura. Część 
osób się wstydziła, ale pokaz Mistrza ich zachęcił. Mistrz twierdzi, 
że ma szacunek dla tańczących za odwagę. Muzyka łagodzi 
obyczaje, ale taniec je kształtuje. Kolejnym elementem Festynu 
były   Gry i zabawy zorganizowane przez Artemis Fitness Club dla 
najmłodszych uczestników Festynu, czyli między innymi uczniów 
Szkoły Podstawowej Nr 1. W ramach Festynu prowadzono  
rozgrywki z zespołowych gier sportowych, nad których 
przebiegiem czuwali nauczyciele wychowania fizycznego: Paweł 
Jajko, Roman Zboch, Paweł Mrozik, Hubert Kardyś, Marek Szwaja. 
Wspaniałe nagrody ufundowały firmy Zakład Rpol produkująca 
urządzenie Speedcook oraz Play 4 z Mielca. Zwycięzca w Tenisie 
Stołowym miał okazję zagrać mecz z Członkiem Zarządu Powiatu 
Mieleckiego Andrzejem Bryła, kolejnym człowiekiem 
popierającym Festyn Zdrowia. Był też czas dla dietetyka 
Małgorzaty Michno z poradni Polecany Dietetyk. Uczniowie 
chętnie korzystali z jej porad.  Pan Zbigniew  Kuraś – właściciel 
gospodarstwa ekologicznego opowiedział o tym jak trudno 
zdobywa się certyfikaty dla gospodarstw ekologicznych. 
       Ważnym etapem Festynu był poczęstunek potraw 
ekologicznych, który wspólnymi siłami przygotowało wiele firm i 

wystawców: Hurtownia Sklep „Rolmlek”, Pasieka „Mimoza”, 
Hurtownia A&K, „Sklep ze zdrową żywnością”, „Dolina Smaków” 
, Restauracja „Weranda”, Bistro „Jacek i Placek”, „Zdrowy 
Projekt”, FH Cukiernia Zielony Motyl „Olvike”, Pizzeria 
Restauracja „O’Sole Mio Da Zio”, Zakład Rpol z urządzeniem 
„Speedcook”,  „Grześkowiak”, a także rodzice i młodzież naszej 
szkoły. Zespół Vital – Groszek przygotowywał potrawy 
ekologiczne z zachowaniem bezpieczeństwa żywności: szaszłyki, 
zdrowe kanapki (z serem, z warzywami), naleśniki sakiewki z 
twarożkiem,  sałatkę melon z ogórkiem , sałatkę seler z orzechami, 
łódki ogórkowe z serem, carvingowe jeże owocowe, ciasto 
marchewkowe z burakami i szpinakiem oraz dipy w różnych 
kolorach oraz do nich paluszki z surowych warzyw i ekologiczny 
barszcz czerwony, kompoty jabłkowe. Wszystkie te dania 
ekologiczne mogliśmy serwować w jednorazowej zastawia 
podarowanej przez firmę „Xerima”. 
         Dla pasjonatów gastronomii zorganizowano, również  
Olimpiadę Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w której udział wzięło 
39 osób, a laureatem został Tomasz Belczyk z klasy 3C, miejsce 2 
zajął Karol Konieczny z klasy 3e, a trzecie ex aequo Klaudia 
Giermata z 2e oraz Natalia Bazara z 3d. Test i oprawę olimpiady 
przygotowały nauczycielki Grażyna Kulczyk, Anna Kilian oraz 
Zofia Fijałkowska.   
        Festyn Zdrowia jest wydarzeniem, które łączy wielu ludzi 
interesujących się ekologiczną  żywnością, promujących zdrowe 
odżywianie i umożliwiających innym degustację zdrowia, bowiem 
„Dziewięć dziesiątych naszego życia polega na zdrowiu”- Artur 
Schopenhauer.  



KULTURA 
Dzień Poezji Regionalnej 
 

W dniu 26 kwietnia 2016r. w naszej szkole miało 
miejsce wyjątkowe wydarzenie. W ramach obchodów 
Światowego Dnia Poezji zorganizowano uroczystość 
poświęconą Dniu Poezji Regionalnej. Ten wyjątkowy 
dzień uświetnili swoją obecnością twórcy, zrzeszeni w 
Grupie Literackiej „Słowo”, działającej przy 
Towarzystwie Miłośników Ziemi Mieleckiej im. 
Władysława Szafera w Mielcu. Byli to: Aleksandra 
Piguła, Zbigniew Michalski – prezes i animator Grupy, a 
także Jan Robak, któremu towarzyszyła wokalistka 
Klaudia Litwin –uczennica Gimnazjum nr 2. W tym 
szczególnym święcie wziął też udział Członek Zarządu 
Powiatu Mieleckiego –Andrzej Bryła oraz Dyrektor ZS –
Zbigniew Witek. Gościnnie przybyli również uczniowie 
Niepublicznego Gimnazjum w Mielcu wraz z opiekunami. 
Światowy Dzień Poezji obchodzony jest, co roku 21 marca. 
Święto ustanowione zostało przez UNESCO jesienią 1998r., a 
uroczystości z nim związane trwają ok.100 dni. Jego celem jest 
promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania o poezji 
na całym świecie.  
W Elektryku obchody Światowego Dnia Poezji połączono z 
organizacją Dnia Poezji Regionalnej, po to, aby przybliżyć 
uczniom twórczość poetów „naszej małej Ojczyzny”. 
W programie, który został opracowany przez główne 
organizatorki imprezy – polonistki: Lucynę Maryniak i Halinę 
Bednarz przewidziano referaty, montaż słowno-muzyczny 
„Nasza mała Ojczyzna”, a także wystąpienie poetów 
mieleckich, którzy podzielili się swoimi refleksjami na temat 
inspiracji i procesu tworzenia. Święto poezji w Elektryku 
zakończył Konkurs Poezji Regionalnej, który zorganizowały i 

przeprowadziły: Anna Bajor i Dorota Targosz. W konkursie 
wzięło udział 10 uczestników, a jury w składzie: Andrzej 
Bryła, Aleksandra Piguła, Zbigniew Michalski, Jan Robak, 
Zbigniew Witek i Dorota Targosz przyznało następujące 
nagrody: I miejsce: Żaneta Skoczylas z kl. 1E, II miejsce: 
Kinga Adamczyk z kl. 3A, III miejsce: Anna Gałda 
z kl.2E.Poza tym Wyróżnienia otrzymali: Barbara Kilian, 
Edyta Dudzik, Mateusz Guła, Wiktoria Januszewska, 
Małgorzata Mroczek – uczniowie kl. 2E, Justyna Mędrek z kl. 
1D i Katarzyna Mazur z kl. 3A. Gratulujemy!:).W przerwie 
konkursu wszystkich zebranych zaskoczył swoim 
wystąpieniem Dyrektor szkoły- Zbigniew Witek, który 
zaprezentował spontanicznie i z pamięci wiersz pt „Ojczyzna”, 
wzbudzając tym samym aplauz publiczności!:)Nagrodzeni 
uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
książkowe. Aleksandra Piguła dodatkowo wręczyła 
nagrodzonym uczniom tomiki poezji z osobistą dedykacją. 

 

 

KONKURSY 
Epizody z historii najnowszej w komiksie 
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w IV edycji ogólnopolskiego konkursu Instytutu Pamięci Narodowej „Epizody z 
historii najnowszej Polski w komiksie”.  
Patryk Gomułka, Marcin Kobylarz i Dawid Krużel z klasy 1B pod opieką pani Marty Borek przygotowali komiks 
przedstawiający wydarzenia na Węgrzech z 1956 roku. 
 

Kącik kulinarny  
Koktajl melonowy z granatem  

Składniki: 

 połowa granatu 

 połowa żółtego melona 

 3/4 puszki brzoskwiń wraz z syropem  
  



Przygotowanie: 

Z granatu wydłubujemy pestki, kilka odkładamy do dekoracji, reszta ląduje w blenderze. Dodajemy do nich brzoskwinie z 

puszki pokrojone w mniejsze kawałki, syrop z puszki (dodaję tak na oko, żeby pozostałe kawałki brzoskwiń miały jeszcze 

w czym pływać), a także melona bez skóry i pestek, pokrojonego w małe kawałki. Wszystko razem miksujemy, 

przelewamy do szklanek i dekoruję pestkami granatu. Smaczne i zdrowe!:) 

 

24 czerwca 2016 
rozpoczynamy…. WAKACJE!:) 

 

Z okazji zbliżających się Wakacji życzymy 

Wam: wspaniałego wypoczynku, 

słonecznych dni oraz                   

niezapomnianych wrażeń  

i bezpiecznego powrotu do szkoły, 

z siłą do podejmowania kolejnych wyzwań!  
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