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ELEKTRYK 
                                                                                                                                                                                                                                                  

Nr XXVI  Wrzesień-Październik 2019 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

2 września 2019r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/20. 

Ten rok jest szczególny, gdyż w murach naszej szkoły 

rozpoczęły naukę podwójne roczniki klas pierwszych. Są to 

absolwenci gimnazjów i absolwenci szkół podstawowych. 

Podczas uroczystej akademii uczniów i nauczycieli na nowej 

hali sportowej przywitała pani Lidia Gereło - Dyrektor szkoły, 

która życzyła wszystkim - uczniom i nauczycielom owocnej 

pracy i sukcesów w nauce. Krótką część artystyczną, która 

poświęcona była 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej 

przygotowała pani Marta Borek z uczennicami klasy 3D. 

Narodowe Czytanie 2019  

W dniu 6 września 2019r., w przeddzień ogólnopolskiej akcji, 
nasza szkoła włączyła się w Narodowe Czytanie 2019. Podczas 
tegorocznej edycji Para Prezydencka zaproponowała nam do 
czytania  Nowele polskie. Prezydent Andrzej Duda z Małżonką 
dokonali wyboru z ponad stu propozycji tytułów przesłanych do 
Kancelarii Prezydenta. Ostatecznie wybrano 8 nowel. Były to: 
Dobra pani – Eliza Orzeszkowa,Dym – Maria 
Konopnicka,Katarynka – Bolesław Prus,Mój ojciec wstępuje do 
strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno 
Schulz,Orka – Władysław Stanisław Reymont, Rozdzióbią nas kruki, 
wrony… – Stefan Żeromski, Sachem – Henryk Sienkiewicz, Sawa (z 
cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.        W tym 
szczególnym dniu, swoją obecnością zaszczycili nas znamienici 
goście, którzy włączyli 
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się we wspólne czytanie nowel.  Były to panie: Emilia Żola - 
popularyzatorka literatury, która przez całe swoje życie zawodowe 
związana była z Miejską Biblioteką Publiczną, obecnie wiceprezes 
do spraw kultury w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół 
1893”, Aleksandra Piguła – poetka i animatorka, członkini 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej i Mieleckiej Grupy 
Literackiej   „Słowo” TMZM, w której od 2017r. pełni funkcje 
prezesa oraz pani Małgorzata Mikina – poetka i dziennikarka 
portalu wcj24.pl, również członkini mieleckiej Grupy Literackiej 
„Słowo” TMZM.  Pierwszy fragment noweli Brunona Schulza pt.: 
Mój ojciec wstępuje do strażaków przeczytała pani Lidia Gereło - 
Dyrektor szkoły. W dalszej kolejności wystąpili zaproszeni goście, a 

także: pani Elżbieta Bąk - Wicedyrektor szkoły i pan Paweł Kolb – 
nauczyciel przedmiotów zawodowych w ZS.Grono uczniów 
reprezentowali: Alicja Ciejka z kl.3B, Maciej Kłoda z kl. 3E i Jakub 
Ciemięga z kl. 2E, który wraz z Robertem Rybakiem – uczniem kl. 
3C zadbali o oprawę muzyczną uroczystości.  Całość poprowadziła 
nauczycielka j. polskiego - p. Lucyna Maryniak, która wygłosiła 
słowo wstępne i przybliżyła wszystkim problematykę wybranych 
nowel.Zgromadzeni w auli uczestnicy Narodowego Czytania 
zobaczyli też przygotowane specjalnie na tą okazję wystąpienie 
pary prezydenckiej.Uroczystość zorganizowały nauczycielki j. 
polskiego: p. Lucyna Maryniak i p. Halina Bednarz oraz 
bibliotekarki: p. Dorota Targosz i p. Marta Stachura. 

Akcja charytatywna pod hasłem „Jedz jedno jabłko dziennie, a lekarz nie będzie ci potrzebny!” 

      W pierwszych dniach września Szkolne Koło Wolontariacko –
Profilaktyczne „Pomocna dłoń” ogłosiło akcję charytatywną „I Ty 
możesz pomóc!” na rzecz pogorzelców z osiedla Borek w Mielcu. 
We wtorek 17 września akcję tę w naszej szkole połączono ze 
Świętem Jabłka - owocu kojarzonego w Polsce z jesienią, które 
oprócz tego, że posiada wiele zdrowotnych właściwości, jest też 
świetnym materiałem do przygotowania wspaniałych dań 
i deserów. Z tej okazji na korytarzu szkolnym zorganizowano 
charytatywny kiermasz wyrobów cukierniczych z jabłkiem w roli 

głównej.  

      Lekarze zalecają spożywać jedno jabłko dziennie, bo 
posiada  12 właściwości zdrowotnych i leczniczych. Jabłka są dobre 
np. dla łasuchów - bo hamują rozwój próchnicy albo dla palaczy 
stojących w pobliżu ulic.. - bo usuwają z organizmu toksyny i 
metale ciężkie. Jabłka zawierają witaminę C, witaminę K, witaminę 
B2, witaminę B6, witaminę A, witaminę E, witaminę B1, kwas 
foliowy, kwas pantotenowy, potas, mangan, żelazo, wapń, 
magnez, fosfor, miedź, polifenole, pektyny. 

                     

      Klasy technikum hotelarskiego: 2D, 3D i 4D zachęcały do 
spożywania jabłek poprzez samodzielnie wykonane słodkie 
wypieki i zdrowy kompot. Dochód ze sprzedaży, w wysokości 130 
zł,  został przeznaczony na zbiórkę dla naszych absolwentów 
Dominiki i Konrada M., których dom uległ zniszczeniu podczas 
pożaru. Akcję, przygotowały panie: Zofia Fijałkowska, Agnieszka 
Kusak i Iwona Żola. 

Lekcja z poezją współczesną Stefana Żarowa   

W ramach wieloletniej współpracy ZS im. prof. J. Groszkowskiego z Mieleckim Towarzystwem Literackim, młodzież naszej szkoły została 
zaproszona na niezwykłe spotkanie. W dniu 19 września 2019r.  uczniowie klas 2E i 3A uczestniczyli w Literackim Czwartku zatytułowanym 
„Lekcja z  poezją współczesną Stefana Żarowa”. Spotkanie odbyło się w „Łojczykówce”-  siedzibie MTL przy ul. Mickiewicza w Mielcu.Stefan 
Żarów to poeta, krytyk literacki i animator kultury, długoletni wiceprezes Zarządu Mieleckiego Towarzystwa Literackiego. Jest współautorem 

pięcioczęściowej monografii  o twórcach podkarpackich pt. Przestrzenie Wyobraźni, obejmującej: poezję, prozę, muzykę, plastykę oraz 
publicystykę. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku działał w Stowarzyszeniu Twórców Kultury Sęk oraz był współtwórcą Mieleckiego 
Klubu Młodych Pisarzy. Debiutował w 1984 r. wierszem Nokturn. Wiersze jego ukazały się w kilkudziesięciu almanachach i innych 
wydawnictwach książkowych wśród nich w Artefaktach oraz w prasie społeczno-literackiej, w wydawnictwach elektronicznych na portalach 
poetyckich. Wiersze tłumaczono na język niemiecki i rosyjski. Spotkanie otworzył prezes MTL – pan Zbigniew Michalski przedstawiając 

https://verdum.pl/witamina-c-funkcje-zrodla-niedobor/
https://verdum.pl/witamina-k-funkcje-zrodla-niedobor/
https://verdum.pl/witamina-b2-funkcje-zrodla-niedobor/
https://verdum.pl/witamina-b2-funkcje-zrodla-niedobor/
https://verdum.pl/witamina-b6-funkcje-zrodla-niedobor/
https://verdum.pl/witamina-a-wlasciwosci-zrodla-dzialanie/
https://verdum.pl/witamina-e-wlasciwosci-zrodla-dzialanie/
https://verdum.pl/witamina-b1-funkcje-zrodla-niedobor/
https://verdum.pl/kwas-foliowy-funkcje-zrodla-niedobor/
https://verdum.pl/kwas-foliowy-funkcje-zrodla-niedobor/
https://verdum.pl/kwas-pantotenowy-funkcje-zrodla-niedobor/


3 
 

sylwetkę  Stefana Żarowa.Następnie sam poeta w niezwykle barwny sposób, opowiedział o swojej drodze zawodowej, różnorodnej 
działalności, zainteresowaniach i o pasjach, a przede wszystkim o swojej poezji. Zebrani uczniowie mieli okazję wysłuchać czytanych przez 
autora wierszy zawartych w starszych i najnowszych tomikach poezji. Poeta podzielił się również refleksją na temat poetyckich inspiracji, 
a  młodzież zachęcił do podejmowania własnym prób tworzenia i dzielenia się nimi choćby poprzez media społecznościowe. Wyjście młodzieży 
na spotkanie zorganizowały panie: Halina Bednarz, Lucyna Maryniak i Dorota Targosz. 

Targi branżowe „ENERGETAB” 

      W dniu 17.09.2019 uczniowie klas 3B, 3C, 3E, 4B,i 4C i 4E 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: H. Kardyś, P. Kolb, A. Kusek – Pietryka, M. Sypek, W. Walat i P. Waręda

Pielgrzymka Maturzystów do Częstochowy 

      20 września uczniowie klas maturalnych, wraz z blisko tysiącem młodych osób z diecezji tarnowskiej, wzięli udział w 31. Diecezjalnej 
Pielgrzymce Maturzystów do jasnogórskiego sanktuarium. 
       O błogosławieństwo, nie tylko na czas egzaminów maturalnych, młodzi pielgrzymi modlili się w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. 
Eucharystii, koncelebrowanej m.in. przez ks. Tomasza Lelito, Dyrektora Tarnowskiego Wydziału Katechetycznego oraz przybyłych Księzy 
katechetów, przewodniczył bp Stanisław Salaterski. Po Mszy św. młodzi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Wałach 
Jasnogórskich. W czasie pielgrzymki opiekę nad uczniami sprawowali: ks. Janusz Lelito oraz panie Małgorzata Byrska, Zofia Fijałkowska oraz 
Marzena Roczniak. 

KONKURSY 

 

      Grupa projektowa Elektro – Helios z Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu uczestniczyła 
w V edycji konkursu Badawczego Fundacji Banku Ochrony Środowiska uzyskując w nim wysokie 5 miejsce 
w kraju, premiowane nagrodami rzeczowymi dla uczestników. W skład grupy projektowej wchodzili 
uczniowie klasy 3C (technik mechatronik): Szymon Jezuit, Karol Wypasek, Piotr Ofiara, Hubert Kobylarz, 
Kamil Kufel, Kamil Leśniak, Dawid Lewandowski, Szymon Posłuszny, Robert Rybak i Tomasz Kubisztal. 

Opiekunem grupy była pani Marzanna Mazur – Witek. 

Konkurs energetyczny  

      Maksymilian Duszkiewicz kl.3A znalazł się wśród pięciu osób nagrodzonych w XI edycji Krajowego 
Konkursu Energetycznego. Komisja Konkursowa przyznała Maksymilianowi trzecie miejsce i tytuł 
laureata, doceniając walory publicystyczne i poznawcze pracy oraz rekomendacje dla konsumentów w 
zakresie efektywnego użytkowania energii. Opiekunem ucznia była pani Marzanna Mazur – Witek.  

Nagroda w ogólnopolskim konkursie  

 Natalia Tylutka, uczennica technikum hotelarskiego, została laureatką Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i 
Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2019 w Bielsku-Białej. Reprezentantka mieleckiego elektryka 
otrzymała nagrodę w kategorii szkół średnich za krótki utwór prozatorski. Wyróżnienia pogratulowała Natalii 
dyrektor ZS, pani Lidia Gereło. Warto wspomnieć, że przewodniczącym komisji konkursowej był Tomasz 
Jastrun, syn znanego poety, Mieczysława Jastruna. Uroczysta gala zwycięzców odbędzie się 18 października w 
siedzibie organizatora. Opiekunem Natalii był Dariusz Dudek.
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KLASY WOJSKOWE 

 

Kadeci z Elektryka uczcili rocznicę wybuchu II 
wojny światowej 

      1 września przy Szkole Podstawowej nr 3 odbyły się uroczystości 

z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczczona została 

pamięć poległych i pomordowanych uczestników wojny. Tradycyjnie 

odśpiewano hymn państwowy,  przedstawiono rys historyczny 

wydarzeń wojennych. Zaprezentowano krótki program artystyczny. 

Na zakończenie delegacje kombatantów, samorządowców, 

instytucji, szkół oraz mieszkańcy Mielca złożyli kwiaty pod tablicami 

upamiętniającymi żołnierzy Wojska Polskiego. Zespół Szkół im. J. 

Groszkowskiego reprezentowali uczniowie klasy 3A technikum 

elektronicznego o profilu wojskowym z wychowawcą Romanem 

Gruszeckim. 

Kadeci z Elektryka na spotkaniu z udziałem Ministra Obrony Narodowej  

      3 września 2019 r. w Kielcach na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego odbyła się uroczystość inauguracji roku 
szkolnego dla uczniów - kadetów klas mundurowych z udziałem Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka. Wśród 
certyfikowanych szkół z całej Polski byli też kadeci klasy 3A i 4A Zespołu Szkół im. Janusza Groszkowskiego w Mielcu z 
wychowawcami Romanem Gruszeckim i Leszkiem Łanuchą. Apel odbył się w dniu inauguracji kolejnej 27. edycji 
targów,  najważniejszego corocznego wydarzenia polskiej obronności, jakim jest niewątpliwie  – powszechnie znany w 
zbrojeniowym świecie ze swojego skrótu MSPO. 

Światowy Dzień Sybiraka 2019  

W  2013 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 17 września Dniem Sybiraka. Jest to data upamiętniająca zbrojną 
agresję sowiecką na Polskę w 1939r. W  80 rocznicę tych wydarzeń Związek Sybiraków w Mielcu, jak co roku,  zorganizował 

obchody na cmentarzu komunalnym. Tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy, gdzie ks. proboszcz Janusz Paciorek z 
parafii Trójcy Przenajświętszej w Mielcu przypomniał tragiczne losy polskich zesłańców i ich rodzin. Dalsze uroczystości odbyły 
się pod Pomnikiem Sybiraków. Część słowno – muzyczną  przygotowali uczniowie - kadeci technikum elektronicznego o profilu 
wojskowym Zespołu Szkół im. J. Groszkowskiego w Mielcu. Podczas uroczystości  delegacje szkół mieleckich, samorządowcy i 

przedstawiciele instytucji państwowych pod symbolicznym pomnikiem Sybiraka złożyli kwiaty. 
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SPORT 

Kamil najlepszy!

  24.08 2019 r podczas PZLA Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w Radomiu 
uczeń naszej szkoły Kamil Piecuch ( kl I cg) został najlepszym juniorem 
młodszym na 10 km  w chodzie sportowym. Nasz mistrz stanął też na podium 
w ostatni piątek - 27.09 podczas XXV Biegów ulicznych o Puchar Prezydenta 
Miasta Mielca. Opieka p. Elżbieta Lodarska.

 

V miejsce w skoku w dal 

      Podczas rozegranych w sobotę 21.09.2019 r i niedzielę 22.09.2019 r PZLA Mistrzostw Polski w kategorii U16 (rocznik 2004 i 
2005) w Tarnowie uczeń naszej szkoły Jakub Róg ( kl I c)uzyskał wysokie V miejsce w konkursie skoku w dal z wynikiem 6,27 
(nowy rekord życiowy). Opieka p. Elżieta Lodarska. 

Wyniki Szkolnych Prawyborów 

 

 

ŻYCZENIA NA DZIEŃ NAUCZYCIELA 

 

 

„Wykształcenie to dobro, którego 
nic nie jest w stanie nas pozbawić." 

W podziękowaniu za trudną pracę 
i wskazanie właściwej drogi, 

życzymy naszym Nauczycielom 

wszystkiego najlepszego: zdrowia, 
szczęścia, dużo wytrwałości 

i dalszych sukcesów zawodowych! 
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HUMOR  

                                         

REKOMENDACJE KULTURALNE 

Gorąco polecam film „Joker”! Jest on uważany za jeden z lepszych, jak nie najlepszy film 
tego roku. Seans trwa 2 godziny i 12 minut, lecz nie będzie to stracony czas.  

Jeśli ktoś szuka dobrego polskiego filmu, to może pójść na „Boże Ciało” Jana Komasy 
(reżyser „Miasta 44”). Jest to polski film - kandydat do Oscara. Film trwa prawie 2 

godziny, ale nie można go przegapić!   B.W. 

Z ostatniej chwili! 

Olga Tokarczuk otrzymała Literacką Nagrodę Nobla! 

Ostatnia taka nagroda została wręczona 23 lat temu i otrzymała ją Wisława Szymborska. 

 

 

Redakcja: Bartosz Wnuk  

Opieka: Dorota Targosz, Lucyna Rybak. Korekta: Anna Bajor 


