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Obchody 100-lecia Niepodległości 

w naszej szkole 
Jubileusz 100-lecie odzyskania  przez Polskę 
Niepodległości był  w Elektryku obchodzony w sposób 
szczególny. Nasza szkoła mieści się w zabytkowym 
gmachu, który został wybudowany w 1912r., a więc 6 lat 
przed historyczną datą 1918r. i był świadkiem wielu 
ważnych wydarzeń w życiu miasta. Nauczyciele 
i uczniowie w naszej szkole od wielu lat dbają 
o zachowanie pamięci o ludziach, którzy zapisali się na 
kartach historii, a także o najważniejszych wydarzeniach, 
które działy się w historycznych murach szkoły. W roku 
Jubileuszu 100-lecia Niepodległości w naszej szkole 
zorganizowano wiele spotkań, konkursów, akademii 
i audycji o charakterze niepodległościowym. Oto niektóre 
z nich: 
                                                                                  

Uroczysta Akademia 
Dnia 9 listopada 2018r. w naszej szkole miała miejsce uroczysta akademia z 
okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości połączona ze 
ślubowaniem uczniów klasy I a na kadetów. Na uroczystość przybyli 
zaproszeni goście: ppłk Mirosław Ciesielski, z -ca Komendanta Powiatowego 
Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu – st. kpt. Łukasz Kapinos, Komendant 
Powiatowy Policji – nadkomisarz Jacek Juwa, Dyrektor SP nr 1 im. W. 
Szafera w Mielcu- pan Marek Paprocki, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół 1893” – pan Jerzy Krakowski, Przewodniczący Rady 
Rodziców przy ZS im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu – pan Roman 
Pantoł, a także rodzice uczniów z kl. 1a i delegacje szkół: SP nr 6 im. Żwirki 
i Wigury w Mielcu oraz SP nr 11 im. Św. Jana Pawła II w Mielcu. 
Uroczystość poprowadził kadet z klasy IV a Radosław Tetlak. Podczas 
uroczystości uczniowie klasy I A złożyli uroczystą przysięgę i otrzymali 
pamiątkowe upominki od przedstawicieli WKU. W dalszej części 
uroczystości nastąpiło wręczenie nominacji na wyższy stopień dla 

wyróżniających się kadetów z klas : II, III i IV. W kolejnych przemówieniach 
podkreślano dużą rolę i szansę na rozwój uczniów klas wojskowych w 
związku z przystąpieniem, w kwietniu 2018r. naszej szkoły do II edycji 
„Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”, 
organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w latach szkolnych 
2018/2019 i 2019/2020. 
Po uroczystej przysiędze wręczono nagrody zwycięzcom konkursów i 
projektów organizowanych w naszej szkole w ramach 100-lecia odzyskania 
przez Polkę niepodległości. Były to: 
• Konkurs na wiersz o tematyce patriotycznej 
• Konkurs „Jak 81 lat Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP) wpłynęło 
na sukces 100letniej niepodległej Polski?” 
• VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” 
• Quiz wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim . Następnie zebrani wysłuchali 
montażu słowno-muzycznego w wykonaniu młodzieży naszej szkoły. Całość 
poprowadzili uczniowie: Dawid Wilk z klasy II c i Natalia Trela z klasy II d. 
Uroczystość recytacją ubogacili: Martyna Węglarz z klasy II c, Jakub 
Ciemięga z klasy I e i Ignacy Skiba z klasy II k. Śpiew i muzyka to występ 
uczniów; Weronika Kizior z klasy IV a ,Dominika Twaróg i Laura Leśniak 
z klasy IV e, Robert Rybak z klasy IIc oraz Jakub Ciemięga z klasy  
Oprawą techniczna zajęli się uczniowie klasy III c: Nikodem Leś, Kacper 
Kopera i Daniel  pod opieką pana Roberta Gancarczyka. 
Część wojskową przygotował pan Marek Sypek, a część artystyczną panie: 
Anna Bajor i Marta Borek oraz pan Paweł Kolb. 

 



„Ta, co nie zginęła ” - śpiewanki patriotyczne w naszej szkole 
 
W dniu 7 listopada 2018r w naszej szkole odbyła się akademia 
nawiązująca do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
Polskę - Śpiewanki patriotyczne –„Ta, co nie zginęła”. W rolę 
konferansjera wcielił się uczeń klasy II K – Ignacy Skiba. Na 
początku głos zabrał dyrektor szkoły- pan Janusz Kotarba. W swoim 
przemówieniu nawiązał do obchodzonych w tym roku uroczystości 
100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wspomniał czym 
jest patriotyzm. Następnie uczniowie prezentowali swoje 
umiejętności wokalne i muzyczne. Występ rozpoczął uczeń klasy 
II C- Robert Rybak, który zagrał na akordeonie wiązankę pieśni 
patriotycznych. Uczennice klasy IV E- Patrycja Deszcz, Dominika 
Twaróg i Laura Leśniak zaśpiewały pieśń „Ojczyzno ma”. Z kolei 
Ignacy Skiba przy akompaniamencie klarnetu, na którym grał Bartek 
Sypek z klasy I A, zaprezentował pieśń „Polskie kwiaty” .W rolę 
chóru męskiego wcielili się uczniowie klasy IV B: Artur Chlebowski, 
Przemysław Czapiga, Szymon Drzymała, Patryk Gomułka, Filip 
Idzik, Kamil Komoński, Przemysław Kondel, Hubert Krępa, 
Krystian Łącz, Bartosz Machnik, Adrian Płaza, Maksymilian 
Skrzyniarz, Mateusz Stala, Kamil Starzec, Patryk Wojdyła, którzy 
wykonali pieśń „My pierwsza Brygada” oraz „Piechota, szara 
piechota”. Społeczność szkolna mogła sobie przypomnieć jeszcze 
inne pieśni np. „Białe róże” w wykonaniu Patrycji Deszcz z klasy 
IV E i „Rozmaryn”, którą zaśpiewała Weronika Kizior z klasy IV A. 

Mikołaj Krawczyk z klasy III K zagrał na akordeonie „Pierwszą 
kadrową”, a towarzyszył mu chór męski. Na zakończenie uczennice 
z klasy IV E- Laura Leśniak i Dominika Twaróg wraz z chórem 
zaśpiewały pieśń „Wolność’. Całość akademii przeplatana była 
rysem historycznym na temat pieśni patriotycznych. W uroczystości 
wzięły udział klasy: I C, I d, 3 D, 4 C. Pomoc techniczną 
sprawowali: Patryk Dąbrowski- kl.3 D, Nikodem Leś- kl. 3C, Kacper 
Kopera- kl. 3C, Piotr Wrażeń – 3 C – zdjęcia. Akademię 
przygotowały: p. Lucyna Rybak i p. Natalia Trela. 

Szkolny Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim 
 

Dnia 7 listopada 2018r. , w ramach 100 –rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie naszej szkoły zmagali się z pytaniami 
dotyczącymi biografii Marszałka Józefa Piłsudskiego. W Szkolnym Konkursie Wiedzy o Józefie Piłsudskim udział wzięli uczniowie klas 
pierwszych technikum. I miejsce zajęła drużyna klasy I D :Dymitr Bondar i Aleksandra Zarzycka, II miejsce przedstawiciele klasy I C : Marceli 
Haracz i Jan Jeż, zaś III miejsce uczniowie z klasy I E: Katarzyna Mazur i Filip Opiela. Konkurs przygotowały panie : Marta Borek i Anna Bajor. 

 
Dąb Piłsudskiego 
 
17 kwietnia 1932r., w ogrodzie szkolnym posadzono dąb pamiątkowy Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
W 86. rocznicę tego wydarzenia, a jednocześnie w roku 100.rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości, 17 kwietnia 2018r., w szkole odbyła się uroczysta akademia z tej okazji. Społeczność 
szkolna ZS upamiętniła również to wydarzenie pamiątkową tabliczką, która została ustawiona przy 

dębie 7 listopada 2018r.  

 
Rozstrzygniecie konkursu na wiersz o tematyce patriotycznej 

W dniu 6 listopada 2018r. w bibliotece szkolnej ZS nastąpił finał 
konkursu na wiersz o tematyce patriotycznej, który został ogłoszony 
wiosną 2018r., aby uczcić obchody 100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Organizatorkami konkursu były panie: 
Lucyna Maryniak, Halina Bednarz i Dorota Targosz. Do finału 
zakwalifikowano 16 utworów. Ich autorzy to: Katarzyna Jamróz 
z kl.2a, Jakub Płaza z kl.1e, Karol Tomczyk z kl.1a, Seweryn Nędza 
z kl.1e, Krzysztof Piecuch i Karol Wypasek z kl.2c, Kacper Wójcik 
z kl.1a, Grzegorz Czachor z kl. 2c, Jakub Ciemięga z kl.1e, 
Agnieszka Grzyb z kl.1e, Filip Idzik z kl.4b, Maciej Kłoda i Paweł 
Łaz z kl.2e, Daniel Machaj z kl.1e, Krystian Wieczerzak z kl.1a, 
Krystian Czepiel z kl. 1a, Mateusz Tokarz z kl.1a oraz Paweł Witek 
uczeń kl.8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Mielcu. Podczas konkursu 
wiersze prezentowali autorzy oraz uczennice kl.3m: Kinga Krępa i 
Karolina Soja.Jury w składzie: pan Zbigniew Michalski – prezes 
Mieleckiego Towarzystwa Literackiego w Mielcu oraz członek 
Związku Literatów Polskich, pani wicedyrektor ZS - Agnieszka 
Kusak, nauczycielki polonistki panie: Lucyna Maryniak i Halina 
Bednarz oraz pani bibliotekarka Dorota Targosz wyłoniło 
następujących laureatów konkursu:I miejsce: Karol Tomczyk z kl.1a 
II miejsce ex aequo: Krzysztof Piecuch i Karol Wypasek z kl.2c oraz 
Jakub Ciemięga z kl.1e 
III miejsce ex aequo: Krystian Czepiel z kl.1a oraz Agnieszka Grzyb 

z kl.1eJury postanowiło też przyznać Wyróżnienia: Kacprowi 
Wójcikowi z kl.1a, Krystianowi Wieczerzakowi również z kl.1a 
i Danielowi Machaj z kl.1e, a także Nagrodę Specjalną Pawłowi 
Witkowi z SP nr1, który wraz Jakubem Ciemięgą zapewnili 
wzruszająca oprawę muzyczną konkursu. Jak powiedział pan 
Zbigniew Michalski - gość specjalny i przewodniczący 
konkursowego jury, nagrodzone wiersze zostaną wydrukowane 
w Almanachu Poetyckim Mieleckiego Towarzystwa Literackiego pt.: 
„Wersy dla Niepodległej”. 
 



Rekord dla Niepodległej 
 
Nasza szkoła przystąpiła do akcji „Rekord dla Niepodległej” ogłoszonej przez 
Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze 
Edukacji Narodowej.  
9 listopada o godz. 11.11 wszyscy uczniowie i nauczyciele zaśpiewali 4 
zwrotki hymnu narodowego. 
 
„My Polacy- niepodlegli, przedsiębiorczy" 
 

W Zespole Szkół im. 
prof.J.Groszkowskiego 
w Mielcu był realizowany 
projekt edukacyjny pod 
patronatem NBP „My Polacy- 
niepodlegli, przedsiębiorczy” 
pod tytułem „Jak 81 lat COP-u 
wpłynęło na sukces 100-letniej 
niepodległej Polski?” 
Celem projektu było poznanie 
historycznego i 
przemysłowego dziedzictwa 
Mielca i regionu w 
szczególności 81 lat 
Centralnego Ośrodka 
Przemysłowego COP, a także przypomnienie i upamiętnienie postaci 
Eugeniusza Kwiatkowskiego jako wielkiego Polaka i twórcę COP. 
W ramach projektu chcemy pokazać młodzieży szkół 
ponadgimnazjalnych uczących się w powiecie mieleckim, jakie 
znaczenie miało powstanie COP na rozwój województwa 
podkarpackiego i miasta Mielca. Koordynatorem projektu jest pani 
Ewa Bożek. 
Pierwszym etapem projektu realizowanym przez uczestników było 
przygotowanie i organizacja międzyszkolnego konkursu na temat: 
"Powstanie i działanie COP na terenie Mielca i okolic" 
z uwzględnieniem postaci Eugeniusza Kwiatkowskiego, który był 

inicjatorem całego przedsięwzięcia. 
Konkurs kierowany był bezpośrednio 
do uczniów technicznych szkół 
średnich miasta Mielec. 
Laureatami konkursu zostali: 
I miejsce- Karol Wypasek z kl.IIc 
Zespół Szkół im. prof. 
J.Groszkowskiego oraz Paulina 
Bienias i Danuta Gawryś z Zespołu 
Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Rzemieniu. 
Szczególne podziękowania należą się 
pani Marcie Borek, za sumienne 
przygotowanie uczniów do konkursu 

oraz koordynację projektu w naszej szkole. Pytania do etapu 
pisemnego oraz zestawy na etap ustny zostały przygotowane przez 
panią Ewę Bożek, przy współpracy pani Lidii Gereło. 
Kolejnym etapem projektu była organizacja konkursu plastycznego 
o tematyce związanej z 100-tną rocznicą odzyskania przez Polskę 
niepodległości.  
Laureatami konkursu zostały: I miejsce Woyterska Oliwia kl. IIB, II 
miejsce Kwaśniewska Wiktoria kl.IIB, III miejsce Pazdro Magdalena 
z kl. ID. W konkursie wyróżniono również Adamczyk Joannę z kl. 
IIA oraz Gaba Angelikę IIM. 

 
Finał VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii” 

 

W dniu 7 listopada 2018r w Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie odbył się etap wojewódzki 
VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół średnich z całego 
województwa podkarpackiego. Miło nam poinformować, że wśród finalistów Konkursu znalazł się uczeń naszej 
szkoły Marcin Adamczyk z klasy IV B, który zdobył wyróżnienie Koordynatorkami konkursu były p. Halina Bednarz 
i p. Marta Stachura. 

 

Wyróżnienie dla Weroniki w konkursie fotograficznym 

W dniu 16 listopada 2018r. w siedzibie Wypożyczalni Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Samorządowego Centrum Kultury w 
Mielcu odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego 

konkursu fotograficznego „Niemi świadkowie mieleckiej Niepodległości - 
historia w obiektywie”. Głównym celem konkursu, skierowanego do 
młodzieży mieleckich szkół ponadgimnazjalnych, którego organizatorem była 
MBP, było zwrócenie uwagi na historię miasta Mielca i zabytków 
historycznych znajdujących się na terenie miasta w kontekście obchodów 100-
lecia Niepodległości, a także upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako 
dziedziny sztuki. Do konkursu zostało zgłoszonych 46 fotografii,  które 
przedstawiały zabytkowe obiekty Mielca i regionu. Miło nam poinformować, 
że w tym konkursie Weronika Kubicka – uczennica kl. 4B zdobyła 
Wyróżnienie za stylizowane  zdjęcie budynku naszej szkoły wykonane „z 
lotu ptaka”, za pomocą drona. Tytuł konkursowej pracy to „Moja szkoła – 
świadek mieleckiej historii”. Weronika w nagrodę otrzymała nagrodę rzeczową i pamiątkowy dyplom.                                            
Koordynatorem konkursu w naszej szkole była p. Dorota Targosz    

 



                                                   

Uczniowie Elektryka na miejskich obchodach 100-lecia 
Niepodległości 

11 listopada 2018 r. obchodziliśmy w całej Polsce 100-lecie odzyskania Niepodległości. 
W Mielcu ta wyjątkowa rocznica rozpoczęła się od mszy świętej w Bazylice Świętego 
Mateusza na Starówce. Kazanie z tej okazji wygłosił ks. Prałat Janusz Paciorek z parafii 
pw. Trójcy Przenajświętszej w Mielcu. Wezwał w niej do jedności narodu ponad 
podziałami, w obronie wartości niepodległościowych. Wspomniał o dwóch bohaterach 
z wielu, którzy oddali życie za ojczyznę: komendancie Legionów Józefie Hallerze i 
księdzu Jerzym Popiełuszko. Następnie pochód złożony  
z mieszkańców Mielca przemaszerował ulicami pod Pomnik Wolności. Złożono jeden 
wieniec w imieniu wszystkich mielczan, uroczyście odsłonięto Obelisk Niepodległości. 
Zespół Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu reprezentowali uczniowie klas wojskowych z ich wychowawcami oraz Dyrektor szkoły 
pan Janusz Kotarba. 

Śpiewanki patriotyczne na 100-lecie Odzyskania Niepodległości 
W przededniu Dnia Niepodległości, w sobotę 10.11.2018 r. tradycyjnie 
w Pałacyku Oborskich na mieleckiej starówce odbyły się Śpiewanki 
Patriotyczne. 
Wyjątkowe w tym roku śpiewanki zakończyły pierwszy dzień uroczystości 
związanych ze świętowaniem 100 lat odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Zgromadziły one rekordową liczbę chętnych, którzy 
przyszli chcąc wspólnie zaśpiewać 100 patriotycznych pieśni. Było to 
spotkanie pokoleń, od najstarszych do najmłodszych mielczan począwszy. 
Wśród nich tradycyjnie byli uczniowie klasy 2A technikum 
elektronicznego o profilu wojskowym z mieleckiego Elektryka ( z 
wychowawcą Romanem Gruszeckim) oraz nauczycielka języka polskiego 
pani Anna Bajor i Dyrektor szkoły pan Janusz Kotarba. 

Dyktando Niepodległościowe w SCK 

7 listopada 2018r. w Samorządowym Centrum Kultury w Mielcu odbyło 
się Dyktando Niepodległościowe. Tegoroczna edycja wpisuje się w program uroczystości z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Jak co roku organizatorem tego wydarzenia było II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Mielcu. 

Dyktando Niepodległościowe zgromadziło wielu mielczan, chętnych do jego napisania. Przeprowadzono je w sali kina ,,Galaktyka”. 
Tradycyjnie wzięli w nim udział uczniowie z Elektryka, w tym  kadeci klasy 2A technikum elektronicznego o profilu 
wojskowym  (z wychowawcą Romanem Gruszeckim). W Dyktandzie brała też udział grupa (10 uczniów) z innych klas, którzy zwyciężyli w 
etapie szklonym VI Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii’. 

 

                              Młodzi w Akcji – Wiwat niepodległość! Projekt CEO w Elektryku 

 

 

Rok2018 jest wyjątkowy ze względu na stulecie niepodległości 
Polski. Wszyscy starają się go przeżyć godnie i każdy na swój 
sposób. Warto w gronie rodzinnym prowadzić rozmowy na tematy: 
jak udało się odbudować Polskę, co dla każdego znaczy suwerenność, 
jakie wartości ważne były dla rodziców czy dziadków, a jakie są 
ważne dla nas?Do projektu prowadzonego przez CEO z Warszawy 
przyłączył się również Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w 
Mielcu. W dniu 5 października 2018 roku w Krakowie odbyło się 
spotkanie szkoleniowe prowadzone przez liderów CEO z 

Warszawy:  Barbarę Rostek i Tomasza Piątka.Wśród uczestników 
spotkania była również nauczycielka z naszej szkoły Marzanna 
Mazur – Witek. Miejsce spotkania było wyjątkowe, znajdowało 
się w byłej dzielnicy żydowskiej Krakowa, na Kazimierzu ulica 
Paulińska 28. W czasach przedwojennych znajdowała się tu 
publiczna łaźnia żydowska podzielona na część męską i żeńską, 
do których prowadziły dwie osobne bramy znajdujące się pod 

tym samym numerem.Ideą projektu jest budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego, znającego historię Polski, ale również doskonale 
orientującego się w historii i tradycji lokalnej „małej ojczyzny”. 
Będziemy starali się budować mosty międzypokoleniowe, które 
pozwolą młodym ludziom zrozumieć wybory  starszych. 
Chcielibyśmy znaleźć niesztampowe rozwiązania,  pozwalające na 
spotkanie pokoleń. Chcemy, aby ta rocznica była radosna, 
wyjątkowa i niepowtarzalna.Koordynatorkami projektu są Marzanna 
Mazur – Witek, Lucyna Maryniak i Halina Bednarz

 



Miting Niepodległościowy z udziałem  
uczniów Elektryka 

 W dniu 26 września 2018r. , na stadionie „GRYF” odbył się  Miting 
Niepodległościowy, zorganizowany przez ZST w Mielcu w ramach 
ogólnopolskiego programu „100 projektów na 100-lecie Odzyskania 
Niepodległości Polski”.W programie imprezy zaplanowano mecz  piłki 
nożnej drużyn mieszanych, sztafety ,  (w  tym sztafety wahadłowe) i rajd 
rowerowy do miejsc pamięci uczestników Powstania Styczniowego i 
Legionistów.Naszą szkołę reprezentowali: z kl.3D –Leśniak K., Król A., 
Kopeć M., Nowak W., Stefanowicz D., z kl. 4D: Niedbała L., Ryś K., z kl. 
2D: Sanecka W., Tylutka N., Kardyś A., Słomba D., Łączak I., Najuch K.,z 
kl. 2B – Zielińska J., z kl.3C: Brzycki B., Jagoda J., Kopera K., z kl.4C: 
Filipecki P., Krakowski d., Barszcz D., , z kl.4A: Dybski K., Skowron N., 
Ćwięka A., z kl.1E: Opiela J., Machaj D., Opiela F., Nędza S. i z kl.1K 
Reguła Sz.W tych zawodach nasi uczniowie zajęli następujące miejsca: Sztafeta wahadłowa 20x100 -  III miejsce, Sztafeta chłopców 11x800 – 
III miejsce, Sztafeta dziewcząt 11x400 – V miejsce.Opieka: p. Hubert Kardyś i pan Roman Zboch. 
 
 

      

Czym jest dla Ciebie… 

Karol Tomczyk - 1A 

 

Czym jest dla Ciebie Orzeł Biały? 

Czym jest dla Ciebie Mazurek Dąbrowskiego? 

Bogurodzica i Rota 

Czym jest dla Ciebie Gniezno? 

Warszawa i Kraków 

Kim są dla Ciebie królowie Polski? 

Kim są dla Ciebie Zawisza Czarny? 

Czy Karol Wojtyła 

Kim jesteś Ty? 

Czy znasz wartości tych symboli i postaci? 

Czy cokolwiek dla Ciebie znaczą? 

Czy byłeś? 

I jesteś 

Honorowy, uczciwy i wierzący 

Czy Twoja zbroja prawdy 

I miecz argumentów są gotowe do walki? 

Czy jesteś w stanie bronić Ojczyzny? 

Czym jest dla Ciebie przelać krew za cenę wolności? 

 
Redaktor naczelna: Katarzyna Skuza, zespół redakcyjny: Aleksandra Kania, Natalia Konieczny 

Opieka: Dorota Targosz, Anna Bajor, Alicja Rajchel 


