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 ELEKTRYK 
NUMER XIV – LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2016 

 

Nasze sukcesy 
I miejsce w Zawodach Sportowo-Obronnych w Chotowej 

 
W dniu 23 września 2016r. uczniowie klas 
technikum elektronicznego o profilu 
wojskowym wzięli udział w Zawodach 
Sportowo-Obronnych dla klas szkół 
ponadgimnazjalnych o profilu mundurowym 
oraz pododdziałów organizacji „Strzelec” 
z powiatów administrowanych przez WKU 
w Mielcu. Miło nam poinformować, że zespół 
z Elektryka w składzie: Jacek Gesing z kl.3A, 
Dawid Piątek z kl. 4A i Mirosław Włodarz z kl. 
3A zajął I miejsce drużynowo w tych 
zawodach, pozostawiając za sobą 12 innych 
drużyn. Ponadto indywidualnie: Jacek Gesing 
zajął III miejsce w klasyfikacji generalnej, 
a Dawid Piątek - III miejsce w konkurencji 
strzelanie. Opieka Dyr. Zbigniew Witek 
i Hubert Kardyś.  
 

 

Elektryk wyróżniony w programie „Otwarta firma 
2015” 

 

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości już po raz czwarty przyznała 
Technikum nr 4 w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu tytuł 
„Najaktywniejsza Szkoła Programu OTWARTA FIRMA 2015” w ramach 
Światowego Dnia Przedsiębiorczości. Tytuł ten przyznaje się 10 
najaktywniejszym szkołom ponadgimnazjalnym z całej Polski. W programie, 
który promuje przedsiębiorczość wśród młodych ludzi, uczestniczyło 553 
szkoły, 60742 uczniów oraz 1816 firm i instytucji z całej 
Polski.   Koordynatorem programu w ZS im. prof. J. Groszkowskiego był Janusz 
Kotarba. 
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Sukces Vital Groszka   

 
W dniu 14 października 2016r. zakończyła się  V edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
"Czas na Zdrowie", w którym od lat udział biorą uczniowie z naszej szkoły, 
zrzeszeni w projekcie „Vital-Groszek”. 
„Czas na zdrowie” to konkurs cyklicznie organizowany przez Fundację BOŚ Bank. 
Patronami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Rzecznik Praw 
Dziecka. Rozdanie nagród odbyło się w Warszawie, podczas gali w siedzibie 
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zespół „Vital – Groszek” z  Elektryka w konkursie zdobył nagrody za: 1 miejsce 
w etapie "Rozgrzewka" i 3 miejsce w etapie "Festyn Zdrowia". Skład zespołu 
to:  Paulina Nowicka, Klaudia Kseń, Anna Barłóg, Sylwia Wątroba, Krzysztof Żmuda, 
Amelia Krówka, Magdalena Hul, Karolina Żelasko, Patrycja Krawczyk, Iwona Koceniak. Opieka: Agnieszka Kusak 
i Magdalena Winiarz. 

 

II miejsce Kadetów na Mistrzostwach Polski  

Towarzystw Gimnastycznych,,Sokół” 

 
W dniu 1 października 2016r. w Międzybrodziu Bialskim (województwo śląskie, 
powiat żywiecki), na strzelnicy sportowej terenu PGE Energia Odnawialna S.A. 
oddział ZEW Porąbka – Żar, odbyły się Mistrzostwa Polski Towarzystw 
Gimnastycznych,, Sokół” w dwuboju strzeleckim.  
Mieleckie Towarzystwo Gimnastyczne ,,Sokół” reprezentowali kadeci klas 
technikum elektronicznego o profilu wojskowym z naszej szkoły w składzie : Patryk 
Olszewski i Dawid Piątek 4A, Justyna Helowicz 3A, Ewa Surowiec 2A. 
Drużyna z Mielca zajęła II miejsce i zdobyła puchar w klasyfikacji drużynowej, 
natomiast w rywalizacji indywidualnej III miejsce zajął Dawid Piątek. Opiekunem uczniów był ich nauczyciel, instruktor 
strzelectwa sportowego - Roman Gruszecki. 
 

Pierwsze miejsce drużyny "Elektryka" w Szkolnej Lidze 
Lekkoatletycznej 

 
W dniu 26.09.2016 r. na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu 
odbyły się rejonowe zawody Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej. 
Drużyna Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego zajęła pierwsze miejsce 
w kategorii chłopców i awansowała do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 
w maju 2017 roku na stadionie Resovii Rzeszów.  
Opiekunem drużyny był Paweł Jajko. Skład zespołu Elektryka:  
Janeczko Radosław III B, Krakowski Dawid II C, Rzegocki Kamil I A, Rzeszutek Norbert IV C, Gałat Arkadiusz I A, Zych 
Filip III B, Sajdak Michał III B, Kołodziej Michał III B, Skowron Nikolas II A, Pasela Patryk IIIA, Kużdżał Sebastian III A, 
Burzy Sebastian III A, Walczak Patryk III B, Adamczyk Marcin II B, Niziołek Grzegorz II B.  

 

Zwycięscy Wokaliści z Elektryka  

Maciej Dąbrowski (IV A) zdobył pierwsze, a Weronika Kizior (II A) drugie miejsce w Powiatowym Konkursie Poezji 
i Piosenki „Barwy mojej ojczyzny”. To pierwszy tak duży sukces uczniów elektryka w tej imprezie. Artystyczne zawody 
odbyły się w ostatnim tygodniu października. Uczestników podzielono na dwie kategorie wiekowe (gimnazja, szkoły 
średnie) i tematyczne (recytacja, śpiew). To właśnie umiejętności wokalne zapewniły Maćkowi i Weronice zwycięskie laury. 
Jury doceniło nie tylko sposób wykonania, lecz także odpowiedni dobór repertuaru. W ścisłym finale wystąpiły też dwie 
recytatorki reprezentujące ZS: Żaneta Skoczylas (II E) i Wiktoria 
Wiśniewska (IV A). Warto podkreślić, że impreza miała rangę konkursu 
kuratoryjnego, dlatego informacja o sukcesie trafi na świadectwa laureatów. 
Merytoryczną opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele języka 
polskiego: Lucyna Maryniak i Dariusz Dudek. 
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Kadet Prymus Klaudia Kotwica stypendystą Prezesa Rady 
Ministrów po raz trzeci 

16 listopada 2016 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Rzeszowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady 
Ministrów na rok szkolny 2016/2017. 
Po raz trzeci stypendium otrzymała Klaudia Kotwica (wychowawca Roman Gruszecki), 
uczennica klasy 4A technikum elektronicznego o profilu wojskowym w Zespole Szkół 
im. prof. Janusz Groszkowskiego w Mielcu. 
Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium dla 220 uczniów wręczyła wojewoda 
podkarpacki Ewa Leniart. 
Kryteria przyznawania stypendiów Premiera są wysokie: trzeba mieć świadectwo 
z wyróżnieniem, średnią ocen co najmniej 4.75 oraz sukcesy w konkursach przedmiotowych 
na poziomie ponadregionalnym.  
Klaudia w roku szkolnym 2015/2016 otrzymała średnią ocen 5.6, która jednocześnie była 
najwyższą w szkole. 

 
Wyśpiewana wygrana Weroniki  
 
Weronika Kizior (II A) została laureatką imprezy artystycznej. Tym razem 
uczennica Elektryka wygrała powiatowe eliminacje XXVI Podkarpackiego 
Konkursu Poezji Religijnej. 
Przesłuchania kandydatów z regionu mieleckiego przeprowadzono 16 listopada 
w Samorządowym Centrum Kultury. Wokalistka zapewniła sobie zwycięstwo 
sceniczną interpretacją piosenki „Historia” Magdaleny Anioł. 
Ostatnim etapem będzie występ w finale wojewódzkim, który odbędzie się 
9 grudnia w Sędziszowie Małopolskim.. Oprócz Weroniki, w eliminacjach rejonowych uczestniczyła jeszcze 
dwójka uczniów ZS: Michał Wójtowicz (I B) – poezja śpiewana oraz Laura Michoń (I A) – recytacja. 
Opiekę nad uczniami sprawowali Lucyna Maryniak i Dariusz Dudek. 

Tak obchodziliśmy Święto Niepodległości 
 

Ślubowanie Kadetów  
10 listopada 2016r., zgodnie ze szkolną tradycją,  kadeci z 
klasy IA technikum elektronicznego o profilu wojskowym 
przystąpili do uroczystego ślubowania, będącego podniosłą 
formą zobowiązania wobec całej społeczności uczniowskiej. 
Zgodnie z powszechnie przyjętym ceremoniałem członkowie 
klasy wojskowej składali akt przyrzeczenia na sztandar Zespołu 
Szkół. Uroczystość otworzył dyrektor, Zbigniew Witek, który 
w swym przemówieniu nawiązał do chlubnych tradycji 
polskiego oręża oraz dążeń niepodległościowych kolejnych 
pokoleń rodaków. Następnie przemawiała pani Maria Napieracz 
- wicestarosta Powiatu Mieleckiego, która wyraziła zadowolenie 
z faktu uczestnictwa w tej wyjątkowej szkolnej uroczystości. 
Złożyła gratulacje młodym kadetom z klasy I A oraz 
nominowanym na wyższe stopnie, a także ich rodzicom. Po 
zakończeniu przemówień dyrektor ZS, w towarzystwie 
wicestarosty Marii Napieracz, mjra Roberta Bajorskiego oraz 
wychowawcy klasy wojskowej Leszka Łanuchy, wręczył 
każdemu z uczniów akt ślubowania. W dalszej części 
uroczystości nastąpiło wręczenie nominacji na wyższy stopień 
dla wyróżniających się kadetów z  klas : II, III 
i IV.  Nominacje na wyższy stopień otrzymali kadeci: Stopień 
kadet prymus :Wiktoria Wiśniewska, Kacper Wanatowicz, 
Dawid Piątek, Patryk Olszewski, Katarzyna Mazur, Karolina 
Leśniak, Maciej Dąbrowski, Lucyna Białek, Kinga Adamczyk. 
Stopień kadet plutonowy:Patryk Pasela, Mirosław Włodarz, 
Jacek Gesing, Justyna Helowicz. Stopień kadet 
kapral:Weronika Kizior, Wiktor Nycek, Ewa Surowiec. 

Kolejnym punktem programu była uroczysta akademia 
przygotowana przez młodzież.  Uczniowie przedstawili montaż 
słowno-muzyczny nawiązujący do polskich dróg wiodących do 
wymarzonej wolności. Przed publicznością złożoną 
z zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli i uczniów 
zaprezentowali się: Patryk Olszewski, Ewelina Pszeniczna, 
Maciej Dąbrowski, Weronika Kizior, Magdalena Pulak, Kinga 
Adamczyk, Izabela Maroń, Anna Myller i Kamil Czachor, który 
odpowiadał za obsługę techniczną.  Część artystyczną 
przygotowały panie Anna Bajor i Marta Borek, zaś 
dekorację  pani Dorota Targosz z klasą IId.  
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Ostatnim punktem programu był pokaz sztuk walki 
w wykonaniu uczniów. Kadeci zaprezentowali swe umiejętności 
przy pełnej energii muzyce. Pokaz samoobrony przedstawili: 
Jacek Gesing, Bartosz Molak, Mirosław Włodarz, Patryk Pasela, 
Ewelina Przeniczna, Oliwia Kudała, Justyna Helowicz, Wiktor 

Nycek i Ewa Surowiec.   Koordynacją całej uroczystości oraz 
przygotowaniem kadetów do ślubowania zajął  się wychowawca 
klasy wojskowej  Leszek Łanucha, któremu pomagali kadeci z 

klasy IVa  Patryk Olszewski i Dawid Piątek. 

Kadeci z Elektryka na uroczystościach Święta 
Niepodległości 

Tradycyjnie obchody narodowego Święta Niepodległości w Mielcu, rozpoczęły 
się mszą świętą w Bazylice Mniejszej p.w. Św. Mateusza w intencji Ojczyzny.  
Następnie ulicami mieleckiej starówki odbył się przemarsz licznie 
zgromadzonych uczestników przed Pomnik Wolności. Pochód prowadziła 
Mielecka Orkiestra Dęta, a za nią szły m.in. poczty sztandarowe, kadeci klas 
technikum o profilu wojskowym z opiekunem Romanem Gruszeckim, 
harcerze, kombatanci, samorządowcy, parlamentarzyści, przedstawiciele 
instytucji, związków, służb oraz mieszkańcy Mielca. 
Przed Pomnikiem Wolności odsłuchano hymn narodowy, a następnie uczniowie 
Gimnazjum nr 2 zaprezentowali montaż poetycko – muzyczny. Kwiaty przed 
pomnikiem złożyli przedstawiciele władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz delegacje urzędów, instytucji, 
partii politycznych, stowarzyszeń, związków zawodowych, harcerze, kombatanci oraz delegacje szkół. Zespół Szkół im 
prof. J. Groszkowskiego reprezentowali dyrektor szkoły Zbigniew Witek i wicedyrektor Marek Sypek. 
Obchody Święta Niepodległości zakończyła uroczysta parada sztandarów. W przededniu obchodów Święta w Pałacyku 
Oborskich tradycyjnie odbyły się śpiewanki historyczne, które zgromadziły licznie zebranych gości. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Mieleckiej przyznało medale i statuetki ,,Pieczęć Zasług Obywatelskich” dla ludzi wybitnie zasłużonych 
dla mieleckiej ziemi. Jak co roku wśród zaproszonych byli uczniowie - kadeci klasy 4A technikum elektronicznego o profilu 
wojskowym z wychowawcą Romanem Gruszeckim. 

Elektryk zaproszony na spotkanie 
z Ministrem Obrony Narodowej Antonim Macierewiczem 

 
W czwartek 24.11.2016 szef MON Antoni 

Macierewicz spotkał się z kadrą 3. Podkarpackiej 
Brygady Obrony Terytorialnej oraz kandydatami do 
służby w nowo powoływanych jednostkach w Rzeszowie 
przy ulicy Lwowskiej 5. 

Na wystąpienie ministra w Wojewódzkim 
Sztabie Wojskowym przy ul. Lwowskiej czekało około 
300 osób, a wśród nich kombatanci, żołnierze Armii 
Krajowej, członkowie ze Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” oraz uczniowie z klas mundurowych 
z terenów Podkarpacia. Wśród zaproszonych na 
spotkanie z szefem MON był dyrektor Zespołu Szkół 
im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu 
(popularny Elektryk) Zbigniew Witek w towarzystwie 
wicedyrektora Marka Sypka oraz wychowawcy 
Huberta Kardysia. Klasę wojskową reprezentowało 
10 uczniów tej szkoły. Przed spotkaniem z Panem 
ministrem zapoznano uczestników spotkania z projektem 
ustawy o obronie terytorialnej kraju. Po przybyciu 
ministra MON dokonał on pierwszej inspekcji 
3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej Kraju. W 

swoich słowach skierowanych do zebranych powiedział, 
że jest pod ogromnym wrażeniem stanu przygotowań, 
licznej obecności ochotników, ukompletowania tej 
brygady, jej uzbrojenia i gotowości do podjęcia działań 
Wojsk Obrony Terytorialnej Kraju. 
Obecny na spotkaniu płk. Wiesław Kukuła, szef Wojsk 
Obrony Terytorialnej, który z polecenia ministra 
nadzoruje tworzenie się trzech nowych brygad, 
zaznaczył, że wszystko idzie w dobrym kierunku do 
zakończenia formowania się struktur 3. Podkarpackiej 
Brygady Obrony Terytorialnej. Powiedział również, że 
z początkiem przyszłego roku rozpoczną szkolenia 
żołnierzy. 
Proces formowania wojska potrwa do 2019 roku. – 
Wtedy skonstruujemy ostatnie struktury, które wejdą 
w fazę procesu szkolenia indywidualnego. Dziś jesteśmy 
w pierwszej fazie, czyli uruchamiamy 3 brygady, 4 
bataliony. W przyszłym roku wykonujemy kolejny krok, 
czyli rozwijamy kolejne bataliony i 2 brygady – mówił 
płk. Wiesław Kukuła, szef Wojsk Obrony Terytorialnej. 

Światowy Tydzień 
Przedsiębiorczości 
W dniach 14-18 listopada 2016r. w naszej szkole odbył się 
Światowy Tydzień Przedsiębiorczości, projekt Otwarta Firma 
– Biznes przy tablicy, którego głównym organizatorem była 
Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, 
a patronat honorowy nad programem objęło Ministerstwo 
Rozwoju. W trakcie tego tygodnia szkołę odwiedzili 
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przedstawiciele wielu firm informując naszą młodzież o zasadach funkcjonowania, oraz o tym jak skutecznie radzić sobie na 
rynku i jakie są możliwości zatrudnienia w danej firmie. Zaprosiliśmy przedsiębiorstwa, które odnoszą sukces biznesowy. 
Wśród zaproszonych firm byli: WBK Bank Zachodni, Alior Bank, Hotel Iskierka i Hotel Atena, R&G PLUS sp.z o.o., Firma 
Bury Sp. z o.o., EUROTECH Sp z o.o., Autopart S.A, EXTREM FITNESS, Studio Urody, Firma Mary Kay. Ponadto 
uczniowie z naszej szkoły uczestniczyli w wielu wycieczkach, w ramach których odwiedzili hotele w Rzeszowie i Mielcu, 
Studia Kosmetyczne, Fryzjerskie i Studio Tatuażu. Podczas spotkań w restauracjach poznawali ich funkcjonowanie od 
kuchni. Wszystkie spotkania, wycieczki i prezentacje w przyszłości będą stanowić dla uczniów pomoc w świadomym 
i celowym wyborze drogi zawodowej. Serdecznie podziękowania należą się wszystkim nauczycielom wspomagającym 
organizację Tygodnia Przedsiębiorczości. Szkolnym koordynatorem projektu był pan Janusz Kotarba. 

 

Edukacja Regionalna   
Mielec – Moja Mała Ojczyzna  
Spotkanie z panem Józefem Witkiem 
W dniu 27 września 2016r. gościliśmy w murach naszej szkoły pana Józefa Witka 
– autora „Encyklopedii miasta Mielca”, wybitnego znawcę regionu, animatora 
kultury, wielkiego społecznika, człowieka, którego serce należy do naszej małej 
Ojczyzny. Spotkanie z Panem Józefem Witkiem odbyło się z inicjatywy Pani 
Natalii Treli. Po zwyczajowej prezentacji i powitaniu przez wicedyrektora Marka 
Sypka, zaproszony gość wygłosił prelekcję na temat: „Mielec moja mała Ojczyzna”. 
Przybliżył młodzieży historię miasta i regionu, opowiedział o początkach Mielca, 
wyjaśnił skąd pochodzą miejscowe nazwy. Omówił cały szereg zagadnień 
związanych z naszą miejscowością. W przygotowanej prezentacji multimedialnej 
pokazał główne osiedla, ich położenie geograficzne, rozwój. W spotkaniu 
uczestniczyła młodzież z klas: I a, I b, I m. 

Lekcja edukacji regionalnej w Bibliotece Pedagogicznej 
w Mielcu  

W dniu 8.11.2016r  uczniowie klasy I E  pod opieką pani Marty Stachury wzięli udział w spotkaniu z  panem 
Włodzimierzem Gąsiewskim- doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii, nauczycielem I LO w Mielcu, wydawcą 
i redaktorem naczelnym kwartalnika „ Nadwisłocze ”,  wydawcą rocznika naukowego „Studia regionalne”, członkiem 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej- Oddział w Rzeszowie oraz członkiem Związku Literatów Polskich. 
Celem spotkania było zainteresowanie uczniów regionem mieleckim, narodami zamieszkującymi nasze tereny 
i dziedzictwem kulturowym. Młodzież wysłuchała prelekcji na temat: „Różne narody na Ziemi Mieleckiej. Dr Włodzimierz 
Gąsiewski jest autorem wielu artykułów naukowych, publicystycznych, wywiadów, reportaży, wierszy i opowiadań. 
Szczególnie interesuje się  naszym regionem i wydał kilkanaście publikacji na ten temat,  które dostępne są w mieleckich 
księgarniach. Na końcu dyrektor Biblioteki Pedagogicznej- pani Józefa Krasoń udzieliła uczniom informacji na temat 
korzystania z zasobów bibliotecznych i możliwości ich wypożyczania drogą tradycyjną lub elektroniczną. 

A może coś na słodko! 
Świąteczne pierniczki: 

Składniki : ok. 30 sztuk  

 2 szklanki mąki 
 2 łyżki miodu 
 3/4 szklanki cukru 

 1,5 łyżeczki sody oczyszczonej 
 1/2 torebki przyprawy piernikowej 
 1 łyżka masła 
 1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do 

posmarowania) 
 około 1/3 szklanki lekko ciepłego mleka 
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Przygotowanie  

 Mąkę przesiać na stolnicę, wlać rozpuszczony 
gorący miód i wymieszać (najlepiej nożem). 
Ciągle siekając, dodawać kolejno cukier, sodę i 
przyprawy, a następnie masło i jedno jajko. 

 Dolewając stopniowo (po 1 łyżce) mleka 
zagniatać ręką ciasto aż będzie średnio twarde i 
gęste, przypominające ciasto kruche (zapewne 
nie wykorzystamy całego mleka, bo masa 
byłaby za rzadka). Dokładnie wyrabiać ręką, aż 
będzie gładkie, przez około 10 minut. 

 Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować 
ciasto na placek o grubości maksymalnie 1 cm. 
Foremkami wykrajać z ciasta pierniczki, 
złączyć resztki ciasta w kulkę, ponownie 
rozwałkować i wyciąć pierniczki. Smarować 
rozmąconym jajkiem i układać na blasze 
wyłożonej papierem do pieczenia w odstępach 
około 2 - 3 cm od siebie (pierniczki urosną). 

 Piec w piekarniku nagrzanym do 180 stopni 
(góra i dół bez termoobiegu) przez około 10 - 
15 minut. Po wyjęciu z piekarnika pierniczki 
będą miękkie, później będą twardniały. Twarde  

pierniczki przechowywać w szczelnie 
zamkniętym pojemniku, z czasem będą miękły 
i kruszały. 

 

 

 

 

 

Podaruj Pluszaka! 

 

Pluszaki zbierają panie :Ewa Bożek i Dorota 
Kania-Pomykała 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Dyrekcji, Nauczycielom, 
Uczniom i wszystkim Pracownikom szkoły życzymy 

Zdrowych i  Pogodnych Świąt Bożego narodzenia oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku! 
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