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                                  Z życia szkoły  
 
Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/19 
W dniu 3 września 2018r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uczniów i nauczycieli na 
nowej hali sportowej przywitał p.o. Dyrektora szkoły - pan Janusz Kotarba, który życzył 
wszystkim owocnej pracy i sukcesów w nauce! Szczególnie ciepło powitał w naszej 
społeczności  szkolnej uczniów klas pierwszych!:)  
Cześć artystyczną przygotowały panie: Anna Bajor i Marta Borek, a wzięli w niej udział 
uczniowie z kl. 2D, 4A i 2K. Za nagłośnienie odpowiadali uczniowie kl. 3C pod opieką p. 
Roberta Gancarczyka.  
Fot. Jakub Jagoda kl.3C 
                        
  Z całą Polską czytaliśmy „Przedwiośnie” 
W dniu 7 września 2018r. nasza szkoła  włączyła się w ogólnopolską akcję: Narodowe Czytanie „Przedwiośnia" Stefana 
Żeromskiego. Zainaugurowana przez Parę Prezydencką tegoroczna odsłona Narodowego Czytania odbywa się w roku 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Jubileusz ten w „Elektryku” jest świętowany już od początku roku. M.in. w kwietniu w 
szkole obchodzono 86-stą rocznicę posadzenia w ogrodzie szkolnym słynnego Dębu Józefa Piłsudskiego. W roku szkolnym 
2018/19 zaplanowano również szereg akademii, konkursów i projektów o charakterze niepodległościowym. Narodowe Czytanie 
„Przedwiośnia” wpisuje się w bogaty program obchodów jubileuszu.W dniu poprzedzającym ogólnopolskie czytanie, w auli 
szkolnej, fragmenty powieści czytali: p.o. Dyrektor szkoły - p. Janusz Kotarba, p.o. Wicedyrektora szkoły - p. Agnieszka Kusak i 
Kierownik kształcenia praktycznego - p. Lidia Gereło. Udział w czytaniu wzięli również nauczyciele: p. Wioleta Pezda, p. 
Małgorzata Byrska i p. Paweł Kolb. Ciekawymi interpretacjami dialogów z powieści Żeromskiego popisali się uczniowie: Filip 
Idzik, Mateusz Stala i Kamil Furman – kl.4B, Klaudia Hasek i Wojciech Morytko – kl.2D oraz Szymon Hajec i Bartosz Brzycki – 
kl.3C. Inne fragmenty czytali: Ignacy Skiba – kl.2K, Robert Rybak – kl.2C, Mateusz Dziekan – kl. 3E oraz Wiktoria Śnieżek i 
Wiktoria Zięba z kl. 2D. Biografię pisarza i słowo wstępne o powieści wygłosili : Kinga Turosz z kl. 2D oraz Daniel Dyduła z kl. 
3C. Całość poprowadziła nauczycielka j. polskiego - p. Lucyna Maryniak. Zgromadzeni w auli uczniowie mieli też możliwość 

zobaczenia fragmentów filmowej adaptacji lektury w reż. Filipa 
Bajona.  

W zorganizowanie akcji Narodowe czytanie „Przedwiośnia” w 
naszej szkole zaangażowały się nauczycielki j. polskiego: p. Halina 
Bednarz, p. Lucyna Maryniak i p. Anna Bajor, bibliotekarki: p. 
Alicja Rajchel, p. Dorota Targosz i p. Marta Stachura oraz 
nauczycielki j. angielskiego: p. Lucyna Rybak i p. Wioleta Pezda. 
Za nagłośnienie odpowiadali uczniowie kl. 3C – Kacper Kopera i 
Nikodem Leś pod opieką p. Roberta Gancarczyka. Fot. Piotr 
Wrażeń kl.3C. 



Klasy wojskowe na miejskich uroczystościach 
Dąb Niepodległości 

W ramach tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa 
Kulturowego obchodzonych w całym kraju pod hasłem 
„NIEPODLEGŁA DLA WSZYSTKICH” pod honorowym 
patronatem NARODOWEGO INSTYTUTU DZIEDZICTWA i 
MINISTERSTWA KULTURY, Muzeum Regionalne SCK wraz z 
Obywatelskim Komitetem Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości zorganizowały uroczystość zasadzenia Dębu 
Niepodległości porucznika Franciszka Dubiela. To mielecki 
legionista i kawaler Krzyża Srebrnego Virtuti Militari oraz Krzyża 
Niepodległości, który wraz z I Brygadą LP przeszedł cały jej szlak 
bojowy. 
W uroczystości udział wzięli m.in. : Starosta powiatu mieleckiego – 
p. Zbigniew Tymuła i  p.o. Prezydenta miasta Mielca  - p. Fryderyk 
Kapinos, który podkreślił w swym przemówieniu :  
„Za każdym posadzonym dębem stoi historia człowieka, który 
kochał swoja ojczyznę".  W tym podniosłym wydarzeniu udział 
wzięły również delegacje szkół. Naszą szkołę reprezentowali kadeci z klasy 3A pod opieką pani wicedyrektor Agnieszki Kusak. 
Akcję swym patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda. 

   
Dzień Sybiraka  

W dniu 17 września Związek Sybiraków w Mielcu, jak co roku przygotował obchody Dnia Sybiraka. Corocznie uroczystości 
obchodzone są na cmentarzu komunalnym. I tym razem rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną w kaplicy cmentarza, gdzie ks 
Janusz Paciorek  
z parafii Trójcy Przenajświętszej przypomniał tragiczne losy polskich zesłańców i ich rodzin. Później dalsze uroczystości odbyły 
się pod Pomnikiem Sybiraków. Część artystyczną tradycyjnie przygotowali uczniowie Zespołu Szkół im. Janusza 
Groszkowskiego z klasą II A technikum elektronicznego o profilu wojskowym. Delegacje szkół mieleckich, instytucji 
państwowych  
i samorządowcy pod pomnikiem złożyli wieńce i kwiaty. 
Lekcją żywej historii, na zakończenie uroczystości było 
wystąpienie jednej z nielicznych żyjących mieleckich 
Sybiraczek. Przypomniała swoje tragiczne, tułacze losy oraz 
podziękowała wszystkim obecnym za pamięć i udział  
w obchodach.  
Program słowno - muzyczny: uczniowie Zespołu 
Szkół ,,Elektryk" 
Prowadzący: Patrycja MACHNIK, Patryk LONCZAK. 
Recytacja: Sylwia MAGDA, Maksymilian DUSZKIEWICZ. 
Śpiew: Wiktoria MIKOŁAJCZYK, Weronika KIZIOR. 
Obsługa techniczna: Kacper KOPERA. 
Opracowanie i przygotowanie uczniów: pani Anna BAJOR i 
pani Marta BOREK. 
Wychowawca klasy wojskowej: Roman GRUSZECKI. 
 

Sztandar dla Policji od mieszkańców powiatu mieleckiego 

 
21 września br. w Mielcu odbyły się podniosłe uroczystości przekazania sztandaru Komendzie Powiatowej Policji. Sztandar dla 
Policji ufundowany został przez społeczeństwo ziemi mieleckiej, jako wyraz uznania i zaufania społecznego. 
Uroczystości w Mielcu rozpoczęły się mszą św. celebrowaną w Kościele pw. MBNP, a następnie pododdziały (wśród nich klasa 
2A technikum elektronicznego o profilu wojskowym z Elektryka  
z wychowawcą Romanem Gruszeckim) uroczyście przemaszerowały ulicami miasta na Plac Armii Krajowej, przy 
akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. Na Placu AK odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru 
przy licznie zgromadzonych mieszkańcach Mielca, a także przedstawicielach władz centralnych, wojewódzkich, powiatowych i 
miejskich. Zastępca Komendanta Głównego Policji Andrzej Szymczyk symbolicznie przekazał sztandar Komendantowi 
Powiatowemu Policji w Mielcu Jackowi Juwie. Uroczystość zakończyła się defiladą Policji z nowym mieleckim sztandarem oraz 
kompani honorowych uczestniczących w tym historycznym dla miasta wydarzeniu.  

 



Wrześniowe 
spotkania z kulturą 

 
„Bieszczady na gitarę i cztery pory roku”  
W sobotę 15 września 2018 r. grupa młodzieży z kl. I e Zespołu Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego, 
wraz z polonistką Haliną Bednarz, uczestniczyła w spotkaniu autorskim Jerzego Gronkiewicza -lekarza, 
barda i poety z Jasła.  
Na popołudnie z poezją zaprosiło nas Mieleckie Towarzystwo Literackie, z którym nasza szkoła 
współpracuje już od kilku lat. Spotkanie prowadził prezes MTL - Zbigniew Michalski . Odbyło się ono w 
nowej siedzibie Towarzystwa. 
Gość spotkania, pan Jerzy Gronkiewicz razem ze swoją z żoną Beatą , zaprezentował bogaty i różnorodny 
dorobek literacki poprzez recytację, śpiew, dialogi. Była to : „poezja na każdą porę roku”, w której 
dominował zachwyt nad pięknem Bieszczadów 

„Literacki czwartek” z Withkacym Zaborniakiem  

Mieleckie Towarzystwo Literackie zaprosiło Komisję 
Humanistyczną oraz młodzież Zespołu Szkół im. prof. 

Janusza Groszkowskiego na cykliczną imprezę „Literacki 
czwartek”. Była to inauguracja spotkań z poezją.Ta 

niezwykła lekcja poezji odbyła się w nowej siedzibie 
Towarzystwa, a wzięły w niej udział klasy Ie i IIc wraz z 

polonistkami Lucyną Maryniak i Haliną Bednarz. 
Gościem spotkania był poeta Witold Zaborniak, członek 

Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Imprezę 
poprowadził prezes MTL- Zbigniew Michalski.Pan 

Witold Zaborniak zaprezentował publiczności swój dorobek literacki, opowiedział o pasjach i inspiracjach 
poetyckich. Odpowiadał na wszystkie pytania młodzieży. Miłą niespodzianką dla zebranych był konkurs 

polegający na najlepszej interpretacji wierszy poety. Uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali 
nagrody – tomiki wierszy twórców zrzeszonych w MTL. Gość spotkania Witold Zaborniak podarował 

paniom polonistkom swój tomik „chiaroscuro”. 

„Dywizjon 303. Historia prawdziwa” 

W dniu 18 września 2018r. uczniowie klas: 1c,1e,2a,2d,2e,2k,3c,3e,3m wzięli  udział w projekcji filmu „Dywizjon 303. Historia 
prawdziwa”. Wyjście młodzieży do kina zorganizowały panie: Lucyna Maryniak, Halina Bednarz i Marta Borek. Opiekę nad 
uczniami sprawowały też panie: Alicja Rajchel, Wioleta Pezda i Marzena Roczniak. 

Wycieczki 
Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę                  

21 września br. uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół wzięli udział w Jubileuszowej XXX Diecezjalnej 
Pielgrzymce Maturzystów do Częstochowy. W samo południe młodzież udała się do 
Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, gdzie uczestniczyła we mszy św. Modlitwie 
przewodniczył biskup Stanisław Salaterski. Pielgrzymkę zakończyła Droga Krzyżowa na 
Wałach Jasnogórskich. Oprawę liturgii mszy św. i Drogę Krzyżową przygotowała 
młodzież dekanatu Mielec-Północ wraz z duszpasterzami. Opiekę nad uczniami ZS 
sprawowali katecheci: Małgorzata Byrska i ks. Janusz Lelito oraz wychowawcy klas 
maturalnych: Anna Batko, Ewa Bożek i Magdalena Surdej. 



Targi branżowe „ENERGETAB” 

W dniu 12.09.2018 uczniowie klas 3A, 4A, 4B i 
4C wyjechali na wycieczkę do Bielska Białej na 
targi branżowe „ENERGETAB”. Targi te są 
największymi w Polsce targami nowoczesnych 
urządzeń, aparatury i technologii dla przemysłu 
energetycznego.  
Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zapoznać 
się z najnowocześniejszymi urządzeniami w 
dziedzinach: 

- przesyłu, dystrybucji i rozdziału energii elektrycznej i cieplnej 
- wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej- elektrotechniki i elektroniki przemysłowej. Opiekunami 
wycieczki byli nauczyciele: J. Cichoń, P. Kolb, M. Otfinowski, M. Rucki, W. Walat i R. Zboch. 

Sport 

II miejsce  w siatkówce plażowej                 
12.09.2018r. w Mielcu odbyły się zawody Powiatowej Licealiady w siatkówce plażowej chłopców. 
Drużyna z naszej szkoły w składzie:Gałat Arkadiusz - kl.3a, Ćwieka Albert, Dybski Kamil, Skowron 
Nikolas - kl. 4A , Niziołek Grzegorz, Krużel Dawid, Adamczyk Marcin - kl. 4B i Haracz Bartłomiej - kl. 
3B, pod opieką p. Leszka Osipiaka zajęła II miejsce. 

 

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 p. Roman Zboch. 

 

 



 

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2018/19 

 

Technikum: 

19 października 2018 r. 

2 listopada 2018 r. 

9, 10 stycznia 2019 r. 

2 maja 2019 r. 

6, 7, 8 maja 2019r. 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Branżowa 
Szkoła I stopnia: 

19 października 2018 r. 

2 listopada 2018 r. 

2 maja 2019 r. 

6, 7, 8 maja 2019r. 

19 czerwca 2019 r. 

 

Na poprawę humoru;) 

 
Motto na dziś i na kolejne jesienne dni  

 
              Pomimo tego ,że czasem pogoda za oknem nas nie rozpieszcza,  

                         mamy zły humor i jesteśmy źli na cały świat, 
                     spróbujmy się uśmiechnąć ! To nic nie kosztuje  

 

 

 

 

Redaktor naczelna:Katarzyna Skuza, Zespół redakcyjny: Aleksandra Kania, Natalia Konieczny  
Opieka : Dorota Targosz , Anna Bajor, Alicja Rajchel



 


