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Pożegnanie	Absolwentów	ZS	im.	prof.	J.	Groszkowskiego	w	Mielcu 
„Coś się kończy, coś się zaczyna…” 

W dniu 24 kwietnia 2015r. w auli ZS im. prof. J. Groszkowskiego, odbyła się uroczystość 
pożegnania Absolwentów Szkoły – Rocznik 2015.  
Podczas części oficjalnej, głos zabrał pan Zbigniew Witek - Dyrektor Szkoły, który 
pożegnał Absolwentów życząc im powodzenia na maturze, a także szczęścia i pomyślności 
w dorosłym życiu. Wyróżniającym się uczniom wręczył książki i pamiątkowe dyplomy. 
Część artystyczną, składającą się ze skeczy i piosenek poprowadzili: Alicja Stafiej z kl. 2E 
i Mateusz Jeniec z kl. 3A. W skeczach wystąpili: Arkadiusz Stachowicz, Jakub Smaczny 
i Maciej Ćwięka z kl. 3N, a także Alicja Stafiej, Renata Szarek, Anna Zych i Angelika Mika 
z kl. 2E. Piosenki wykonała Anna Gałda z kl. 1E. Młodzież przygotowała akademię pod 
opieką nauczycieli: p. Anny Bajor, p. Joanny Barnaś i p. Pawła Jajko. 
Za sprzęt i nagłośnienie odpowiadał Jacek Podobiński z kl.2C 
Naszym Drogim Absolwentom życzymy wszystkiego najlepszego w dorosłym życiu – szczęścia i powodzenia w karierze 
zawodowej! 

Uczniowie	ELEKTRYKA	ukończyli	4‐	tygodniowe	praktyki	w	Niemczech	w	ramach	
programu	ERASMUS+ 

Grupa 16 uczniów z Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu w terminie od 
10.04 do 07.05.2015r. odbyła 4 - tygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech, pracując 
w hotelach i restauracjach na terenie Turyngii i Hesji. Praktyki odbyły się dzięki 
współpracy Zespołu Szkół z instytucją partnerską z Niemiec w ramach programu 
Erasmus+. Adresatami projektu byli uczniowie technikum żywienia i usług 
gastronomicznych oraz technikum hotelarstwa w ZS. Uczestnictwo w projekcie było 
całkowicie nieodpłatne dzięki wsparciu środków europejskich w ramach programu 
Erasmus+. Szkoła zapewniła uczestnikom wszystko, co było konieczne dla realizacji tego 
przedsięwzięcia- koszty podróży, ubezpieczenia oraz pobytu na stażu. 
Dzięki odbyciu praktyk w Niemczech, uczniowie poznali europejskie warunki i kulturę 
pracy oraz mieli możliwość nabycia nowych doświadczeń zawodowych 
w międzynarodowym środowisku pracy. Poza tym pogłębili wiedzę teoretyczną uzyskaną 
w szkole. Po powrocie uczestnicy projektu wykazali duże zadowolenie z pobytu i bardzo wysoko ocenili odbyte praktyki zawodowe 
w Niemczech. Partnerska strona niemiecka również doceniła zaangażowanie naszych uczniów, czego efektem są bardzo wysokie oceny 
za odbyty tam staż. Projekt ten jest nadal realizowany, a kolejna grupa 16 uczniów z ELEKTRYKA będzie odbywać takie praktyki 
w lutym i marcu 2016r. Inicjatorem realizacji tego programu jest dyrektor ZS Zbigniew Witek, który w dniach 20-23 kwietnia br. 
monitorował odbywanie praktyk wspólnie z nauczycielem języka niemieckiego Pawłem Rzeźnikiem pełniącym funkcję koordynatora 
projektu. 

Partnerski	dwustronny	projekt	szkół	realizowany	w	ramach	programu		COMENIUS 
dobiega końca.	 
Niestety to co dobre, szybko się kończy. To już prawie dwa lata jak dzięki 
nauczycielom naszej szkoły: Ewie Bożek (koordynator projektu), Januszowi 
Kotarbie i Janowi Wójcikowi (opiekunowie projektu), uczniowie naszej szkoły 
wspólnie z uczniami szkoły August Griese Berufs College prowadzili partnerską 
wymianę i współpracę w zakresie wymiany doświadczeń w temacie programowania 
robotów, wymiany kulturowej i wspólnego spędzania czasu. Odbyły się dwie wizyty 
partnerskie: w Lohne i w Mielcu, wiele telekonferencji, powstał film o projekcie 
i prezentacje multimedialne. Nasza szkoła opracowała piękny album ze zdjęciami 
z projektu (jest do wglądu w bibliotece szkolnej), zdjęcia o projekcie znajdują się na 
korytarzu szkolnym. To wszystko pozostanie w szkole jako pamiątka i zachęta do 
udziału w innych projektach dla uczniów młodszych klas. W ostatnim etapie  realizacji 
projektu odbyły się dwie wzajemne wizyty opiekunów projektu. W dniach 12-
16.04.2015r . nauczyciele naszej szkoły odwiedzili szkołę niemiecką. Podczas wizyty spotkali się z młodzieżą niemiecką uczestniczącą 
w projekcie, odwiedzili muzeum komputerów w Padeborn, zwiedzili słynne niemieckie uzdrowisko Bad Oeynhausen – podobne 



do naszej Krynicy, oraz opracowali ankietę podsumowującą projekt, którą później wypełniali uczniowie obu szkół. Warto podkreślić 
bardzo przyjazne przyjęcie naszej ekipy, zarówno przez uczniów jak i opiekunów partnerskiej szkoły. Uczniowie niemieckiej szkoły 
podkreślili, że pozostały im bardzo pozytywne wrażenia z pobytu w Mielcu i całkiem inaczej teraz postrzegają nasz kraj niż przed 
projektem. Jest to dla nas bardzo budujące. Nasi nauczyciele zwiedzili wystawę fotografii pn. „Auschwitz-Birkenau widziany oczami 
uczniów z niemieckiej szkoły”. Została ona przywieziona do naszej szkoły i zdjęcia z tej wystawy były prezentowane na auli szkolnej 
podczas ostatniej wizyty partnerskiej opiekunów projektu ze szkoły w Lohne.  
Wizyta ta odbyła się w dniach 18-21.05.2015r. Podczas tej wizyty nasi partnerzy zwiedzili Kraków, Łańcut, skansen w Markowej – 
największej wsi w woj. Podkarpackim i uczestniczyli w konferencji podsumowującej nasz wspólny projekt, która odbyła się z udziałem 
zaproszonych gości.  Konferencję prowadził z-ca dyr. Jan Wójcik, a gośćmi honorowymi byli: z-ca Starosty powiatu mieleckiego-  
pani Maria Napieracz, dyr. Szkoły Zbigniew Witek i przedstawiciele szkoły z Lohne. Ponadto podczas spotkań roboczych 
opiekunowie pracowali nad raportem końcowym o projekcie,  prezentowali wyniki  ankiet podsumowujących projekt, a wypełnianych 
przez uczestników obu szkół. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że cele projektowe zostały zrealizowane, i że warto dalej podtrzymywać 
partnerstwo i dobrą współpracę. A zatem są szanse na kolejne projekty i kolejne przygody dla naszych uczniów. Do zobaczenia przy 
następnym projekcie!  Miejcie uszy dobrze nastawione  i oczy szeroko otwarte tak, żeby Was nic nie ominęło. 
 

Uczennica	ELEKTRYKA	finalistką	etapu	wojewódzkiego		
Ogólnopolskiego	Konkursu	„Szkoła	zawodowa	–	mój	wybór”	
Dnia 27 kwietnia 2015 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Kuratora Oświaty rozstrzygnęła etap wojewódzki 
Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła zawodowa – mój wybór”. Spośród 203 prac zgłoszonych ze szkół ponadgimnazjalnych 
województwa podkarpackiego Finalistką Konkursu została uczennica Małgorzata Jacher z klasy II E 
Technikum Usług Fryzjerskich Zespołu Szkół im prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, której praca 
zakwalifikowała się do etapu centralnego. Opiekunem uczennicy jest  pani Iwona Żola. 
      ELEKTRYK w konkursie reprezentowały również: Sylwia Czekaj, Babula Paulina z ZSZ, Sylwia Gwóźdź 
uczennica TUF oraz Babula Anna. Uczennice pod opieką nauczycieli: Iwony Żola, Teresy Szczepańskiej, 
Marzanny Mazur - Witek przygotowały pracę w kategorii: praca pisemna, praca plastyczna oraz film. Udział 
w konkursie przyczynił się do upowszechniania informacji na temat: zawodu fryzjer oraz hotelarz, pokazania 
oryginalnego kreatywnego projektu. 
      Rozstrzygnięcie konkursu na etapie centralnym oraz wręczone nagród wyróżnionym laureatom nastąpi 
w czerwcu 2015 r. Prace konkursowe zostaną opublikowane po zakończeniu konkursu.  

Sukces	uczennicy	Elektryka	w	konkursie	fryzjerskim		

W dniu 20 kwietnia 2015 roku Euro-Szkoła Bis w Tarnobrzegu zorganizowała II Regionalny Międzyszkolny Konkurs Fryzjerski pod 
hasłem "Wiosenne przebudzenie" na najbardziej kreatywną fryzurę i oryginalną stylizację wiosenną. 
Uczennica Elektryka z klasy II E Technikum Usług Fryzjerskich Małgorzata Jacher została laureatką konkursu zajmując 
III miejsce. Opiekunem uczennicy jest pani Iwona Zola. 
      Naszą szkołę reprezentowały również uczennice Technikum Usług Fryzjerskich: Patrycja But z klasy II E, Sylwia Gwóźdź z klasy 
I C oraz uczennice Szkoły Zawodowej Renata Chrabąszcz, Sylwia Czekaj, Klaudia Korycińska z klasy I M. 
Za przygotowanie uczennic do konkursu i opiekę odpowiadały panie: Iwona Żola i Teresa Szczepańska oraz Marzena Roczniak. 

	
 

„W	45	minut	dookoła	świata”	
22 kwietnia br. uczniowie klasy II E z naszej szkoły wzięli udział w klasowym konkursie pt. 
„ W 45 minut dookoła świata”. Konkurs ten jest przedwakacyjną podróżą do pięknych miejsc 
i zakątków  na  całym świecie.   
Dekoracje stołów opowiadają o  krajach, ich kulturze, zabytkach, zwyczajach  
i smakach w kuchni. Są pełne fantazyjnych pomysłów, kolorów i potwierdzają, że: „myśl 
o pięknie nakrytym stole, nie powinna tylko zaczynać się i kończyć na świeżo upranym, dokładnie 
uprasowanym i równiutko rozłożonym na stole obrusie…” 
I tak w zaledwie 45 minut można było odbyć podróż bez biletu i paszportu do Indii czy  „ Kraju 
kwitnącej wiśni”, zjeść „Obiad pod wieżą Eiffla”, wybrać się na „Kolacje w rytmie flamenco” , 
wypocząć  pod Akropolem oraz poznać historię holenderskiego tulipana czy krakowskiego 
obwarzanka . Organizatorzy konkursu  panie: Zofia Fijałkowska,  Marta  Pluta i Adrianna Gajewska-Kogut. 

	
GIMTECH	–	konkurs	dla	gimnazjalistów	rozstrzygnięty	
 W dniu 14 marca 2015 r. w Zespole Szkół im. prof. Janusza Groszkowskiego w Mielcu, pod patronatem honorowym Starosty Powiatu 
Mieleckiego, pana Zbigniewa Tymuły, odbył się finał trzeciej edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy Technicznej „GIMTECH”. 
Wzięło w nim udział 38 uczniów reprezentujących jedenaście gimnazjów z miasta i powiatu.  
Największą liczbę punktów uzyskał Piotr Haptaś z Gimnazjum nr 3 w Mielcu (opiekun Marta Błachowicz). Tuż za nim uplasował się 
Tomasz Jeniec z Gimnazjum w Radomyślu Wielkim (opiekun Ireneusz Weryński), zaś trzecie miejsce przypadło Patrykowi 
Ludwikowskiemu reprezentującemu Zespół Szkół w Przecławiu (opiekun Anna Mordasiewicz). Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody, 
wśród których znalazły się tablety, czytniki e-booków, miniwieża, aparat cyfrowy, radio CD, mysz bezprzewodowa i słuchawki. 
Upominki rzeczowe otrzymali też wszyscy pozostali uczestnicy edukacyjnych zmagań. 
      Pomysłodawcą i inicjatorem Konkursu Wiedzy Technicznej „GIMTECH” jest wicedyrektor „Elektryka”, Jan Wójcik. W pracach nad 
przygotowaniem konkursu uczestniczyli również nauczyciele: Janusz Cichoń, Robert Gancarczyk, Mariola Krępa, Artur Kubica, 
Katarzyna Łabno, Alicja Rajchel, Wojciech Walat, Mariusz Wojciechowski oraz Małgorzata Wydrzyńska. 



II	miejsce	uczniów	ZSZ	w	Ogólnopolskim	Młodzieżowym	Turnieju	Motoryzacyjnym		
na	szczeblu	powiatu	
Powiatowy Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny został rozegrany 29.04.2015 r. o godzinie 9.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 1 w Mielcu. Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego zgłosił do Automobilklubu Mieleckiego, jako głównego organizatora turnieju 
motoryzacyjnego, 2 zespoły trzyosobowe.  
Wyznaczeni uczniowie: 
Pierwszy zespół: 1. Fijał Damian – ZSZ – klasa III L, 2. Perz Kamil –ZSZ– klasa III L, 3. Lelek 
Mateusz –ZSZ– klasa III K 
Drugi zespół: 4. Żala Paweł –ZSZ– klasa III L, 5. Gałda Krzysztof –ZSZ– klasa II K, 6. Łapa Roman 
–ZSZ– klasa II K 
Opiekunem wyznaczonych zespołów był Otfinowski Marian. 
Pierwszy zespół z naszej szkoły zajął II miejsce i puchar na etapie powiatowym. Zawodnicy 
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy. 
Drugi zespół zdobył VII miejsce w kwalifikacji ogólnej turnieju i otrzymał dyplom za zajęcie dobrego 
miejsca w Powiatowym Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Motoryzacyjnym. 
 

	
„Ekologia	dla	każdego”	

W programie cyklicznej już imprezy punktem centralnym jest pokaz kreacji przygotowanych 
przez uczniów szkoły w oparciu o pozyskane z recyklingu materiały. W większości są to folie 
i gazety. Swoje kreacje przedstawili w tym roku: Karolina Madej, Patrycja Niemczura, Sylwia 
Gwóźdź, Magda Łyczak, Natalia Róg, Ewelina Leśniak, Kinga Masajada i Natalia Małek 
z klasy 1C, Aneta Dąbrowska i Edyta Sapała z klasy 1E, Renata Chrabąszcz, Sylwia Czekaj, 
Michał Nowak, Klaudia Ciemięga i Karolina Kotowicz z klasy 1M, Alicja Stafiej, Anna Zych, 
Paulina Ryś i Patrycja But z klasy 2E. Dziękujemy wszystkim za przygotowanie 
i zaprezentowanie przygotowanych kreacji! Niestety nagrody główne mogły trafić tylko do 
nielicznych. Zostały nimi nagrodzone: Alicja Stafiej, Anna Zych i Renata Chrabąszcz. 
Oprócz pokazu  mody w trakcie spotkania odbywały się quizy przyrodnicze, w których 
uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z biologii. Można było również wylosować pytania 
dotyczące ekologii, rozwoju zrównoważonego i recyklingu. Na podsumowanie były kalambury ekologiczne. Każda poprawna odpowiedź 
była nagradzana drobnym upominkiem lub jabłkiem. 
Elementem wystroju sali były plastikowe nakrętki, które od stycznia zbierali uczniowie na zakup protezy dla Kacperka Serafina. 
Największą ilość nakrętek przynieśli Krzysztof Żmuda i Anna Barłóg, oboje z klasy 2E. Serdecznie im za to dziękujemy!  
Dziękujemy też wszystkim pozostałym ofiarodawcom tutaj nie wymienionym. Nagłośnieniem spotkania zajęli się uczniowie pod opieką 
pana Roberta Gancarczyka. 
Przygotowaniem spotkania i opieką nad młodzieżą podzieliły się panie: Marzanna Mazur -Witek, Iwona Żola, Teresa Szczepańska 
i Marzena Roczniak. 

	

Bezbłędni	w	Elektryku	
Klaudia	Kotwica	Mistrzem	Ortografii!	
W dniu 26 marca 2015r. w naszej szkole  odbył się kolejny etap XI edycji Szkolnego Konkursu 
Ortograficznego. Wzięli w nim  udział uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani w listopadowych zmaganiach. 
Mistrzem  Ortografii została uczennica klasy IIA - Klaudia Kotwica, zaś wicemistrzem Aneta Dąbrowska z 
klasy IE. Konkurs zorganizował nauczyciel polonista w Zespole Szkół  - pan Wiesław Strycharz .  

Akcja	charytatywna	„	I	Ty	możesz	pomóc!”	
„Celem naszych czynów 

powinno być czynienie dobra” 
Platon 

W dniach od 29.04-30.04.2015 r. członkowie Szkolnego Koła Wolontariacko – Profilaktycznego „Pomocna 
dłoń” w Zespole Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu, wraz z opiekunami: p. Iwoną Żolą i p. Elżbietą 
Bąk, przeprowadzili akcję „I TY MOŻESZ POMÓC”. Celem akcji było zorganizowanie zbiórki pieniężnej wśród 
młodzieży oraz kiermaszu gastronomicznego, z którego dochód przeznaczony był na pomoc Beatce. Podjęto też 
inne działania skierowane na wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z dziewczynką, jak i z jej rodzicami. 
W dniu 7.05.2015 r. podsumowano akcję, a zebrane pieniądze w całości przekazane zostały rodzicom Beatki wraz 
z symboliczną maskotką. W tą szlachetną inicjatywę szczególnie włączyli się uczniowie klasy II E i III D wraz 
z nauczycielami: Zofią Fijałkowską, Anną Kilian, Grażyną Kulczyk i Martą Plutą. 
To już kolejna akcja przeprowadzona przez Szkolne Koło Wolontariacko – Profilaktycznego „Pomocna dłoń” 
w ELEKTRYKU, gdzie idea pomagania osobom znajdującym się w trudnej sytuacji jest bliska zarówno uczniom 

jak i ich nauczycielom.  
 



Empatia	w	wychowaniu.		Udział	uczniów	ELEKTRYKA		w	Dniu	Godności	Osób	
z	Niepełnosprawnością	Intelektualną	
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Mielcu, już po raz drugi, 15 maja 2015 roku 
zorganizował obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. 
Głównym celem obchodów była integracja społeczna osób z upośledzeniem umysłowym 
i ich rodzin. Równie ważne jest uwrażliwienie środowiska lokalnego na potrzeby osób 
z niepełnosprawnością intelektualną i łamanie istniejących stereotypów oraz promowanie 
ich pozytywnego wizerunku.  
Wśród zgromadzonych znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Janusza 
Groszkowskiego w Mielcu. Pomoc w przygotowaniu Placu Armii Krajowej do imprezy 
zaoferowali uczniowie klasy IIA - profil wojskowy pod opieką Romana 
Gruszeckiego. Uporządkowaniem Placu po imprezie zajęli się uczniowie klasy IA - 
profil wojskowy pod opieką Huberta Kardysia. W przemarszu wzięli udział 
uczniowie klas IA, IIA, IIIA - profil wojskowy, IID - technik hotelarstwa,  IIE i IM - 
technik usług fryzjerskich i fryzjer. Uczniami w ramach imprezy opiekowali się 
nauczyciele: Iwona Żola, Elżbieta Bąk, Marzanna Mazur - Witek, Leszek 
Łanucha, Hubert Kardyś, Roman Gruszecki. 

Klasy	wojskowe	na	spotkaniu	z	przedszkolakami 
W dniu 11.05.2015r., na zaproszenie pani dyrektor  Urszuli Ruckiej i kadry 
pedagogicznej  Przedszkola Miejskiego nr 8 w Mielcu, z wizytą u dzieci przebyli 
uczniowie klas technikum elektronicznego o profilu wojskowym : Jacek Gesing 
z kl.1A oraz klasa 2A z wychowawcą Romanem Gruszeckim. Uczniowie z dumą 
prezentowali swoje mundury, opowiadali o zasadach ich noszenia, poszanowania godła 
i barw narodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Dzieci z uwagą słuchały i zadawały 
pytania. Kadeci zaprezentowali krótki pokaz musztry wojskowej, a następnie na 
życzenie dzieci, wspólnie na wesoło ćwiczyli jej elementy. Dzieci chętnie przymierzały 
berety i pozowały w nich do pamiątkowych zdjęć. W podziękowaniu za wizytę, uczniowie otrzymali pamiątkowe medale wykonane 
samodzielnie przez przedszkolaków. Było dużo radości i uśmiechu ze wspólnie spędzonego czasu. 

Sukces	Kadetów	z	IIIA	 
20 kwietnia 2015 r. klasa III„A” o profilu wojskowym z Zespołu Szkół Im. Prof. J. Groszkowskiego 
w Mielcu wzięła udział w I Podkarpackiej Uniwersjadzie Bezpieczeństwa KBW organizowanej 
przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Nasi uczniowie brali udział 
w czterech konkurencjach: rozkładaniu i składaniu broni na czas, biegu z bronią na czas, zawodach 
w paintball-u, zawodach strzeleckich na strzelnicy multimedialnej, oraz zawodach z crossfit-u. 
Nasi uczniowie wykazali wielkie zaangażowanie i wolę walki zdobywając aż 4 puchary dla szkoły! 
Wygrali rywalizację między innymi ze szkołami z Rzeszowa ,Tarnowa i Krosna. 
Zdobywcy trofeów to: 
- Mateusz Łaz - III miejsce w rozkładaniu broni na czas. 
- Tomasz Stachowicz- I miejsce w biegu z bronią na czas. 
- Witold Wyparło- II miejsce w biegu z bronią na czas. 
- Rafał Ryniewicz, Mateusz Myjak, Mateusz Krzysztofik , II miejsce w Paintballu. 
- Piotr Wróbel- I miejsce w zawodach z crossfit-u. 
- Marcin Mielczarek –II miejsce w zawodach crossfit-u. 
Opiekę nad  klasą IIIa pełnili wychowawca klasy pan Leszek Łanucha oraz nauczyciel wychowania fizycznego pan Hubert Kardyś. 

	
Obchody	75‐tej	rocznicy	Zbrodni	Katyńskiej	w	naszej	szkole	
W dniu 16 kwietnia 2015r., o godz. 9.40 w auli naszej szkoły odbyła się uroczysta akademia 
z okazji 75-tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Upamiętniliśmy w ten sposób blisko 22 tys. 
obywateli Rzeczypospolitej, wymordowanych decyzją władz Związku Radzieckiego w Katyniu, 
Kalininie (dzisiejszym Twerze) i Charkowie. Było wśród nich 14,5 tys. jeńców wojennych 
z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz 7,3 tys. aresztowanych w okupowanej 
przez ZSRS wschodniej części Polski. 10 kwietnia 2010 r. historia dała nam kolejną bolesną lekcją 
związaną z Katyniem. W katastrofie lotniczej nad Smoleńskiem zginęła polska delegacja 
zmierzająca na obchody 70 tej rocznicy Zbrodni Katyńskiej, na czele z Prezydentem 
Rzeczypospolitej Polskiej - Lechem Kaczyńskim i Pierwszą Damą - Marią Kaczyńską. Na pokładzie samolotu znajdowało się 96 osób: 
elita polityczna i intelektualna kraju, dowódcy Wojska Polskiego, duchowieństwo, członkowie środowisk kombatanckich i rodzin 
katyńskich, a także załoga samolotu. 
W trakcie uroczystej akademii młodzież zaprezentowała wzruszające wiersze, piosenki i wspomnienia Józefa Czapskiego - jednego 
z nielicznych ocalałych jeńców obozu w Starobielsku. W przygotowanie apelu szczególnie zaangażowali się uczniowie klasy 2A: Kinga 
Adamczyk, Maciej Dąbrowski, Dawid Piątek, Patryk Olszewski, Lucyna Białek, Wiktoria Wiśniewska, Karolina Leśniak oraz uczennica 
kl. IE Anna Gałda. Opieka merytoryczna – p. Anna Bajor, p. Joanna Barnaś, p. Małgorzata Wydrzyńska i p. Paweł Jajko. 



 

Klasy	wojskowe	na	patriotycznych	obchodach	Święta	Konstytucji	3	maja	w	Tuszowie	
Narodowym	oraz	mszy	świętej	w	intencji	ojczyzny	w	Bazylice	Mniejszej	
i	uroczystościach		pod	Pomnikiem	Wolności. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Akcja	charytatywna	na	rzecz	
Towarzystwa	Pomocy	św.	Brata	Alberta	w	Mielcu 	
Dnia 14 V 2015 młodzież z klasy II E technikum żywienia i usług gastronomicznych wraz 
z opiekunami odwiedzili Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w Mielcu. 
Celem odwiedzin było obdarowanie podopiecznych schroniska darami w postaci ubrań, środków 
czystości oraz smacznych wypieków . Podopieczni Stowarzyszenia to najczęściej osoby 
bezdomne, schorowane i pokrzywdzone przez los . Radość obdarowanych była ogromna. Akcję 
zorganizowały panie: Adrianna Gajewska-Kogut i Marta Pluta. 

 

Ogólnopolskie	Wybory	Książek	w	naszej	szkole	

W dniach 16.02-20.02.2015r. wszyscy uczniowie Zespołu Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcu 
wzięli udział w akcji „Ogólnopolskie Wybory Książek”. Organizatorem przedsięwzięcia jest redakcja 
miesięcznika „Biblioteka w Szkole” we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół 
Polskich oraz redakcją „Biblioteki Szkolne Online”. Patronem wyborów jest Minister Edukacji 
Narodowej pani Joanna  Kluzik- Rostkowska. Wybory w naszej szkole zorganizowały panie: Alicja 
Rajchel i Dorota Targosz. Najwięcej głosów otrzymała trylogia „Igrzyska śmierci” (Suzanne Collins). 
W pierwszej dziesiątce  uczniowie wymienili też następujące tytuły: trylogia „Pięćdziesiąt odcieni” 
(E.L. James), „Gwiazd naszych wina” (John Michael Green), „Cel snajpera. Historia najniebezpieczniejszego snajpera w dziejach 
amerykańskiej armii”( Chris Kyle, Jim DeFelice) , „Hobbit,  czyli tam i z powrotem” (John Ronald Reuel Tolkien), seria „Harry 
Potter”(J. K. Rowling), „Saga Zmierzch” (Stephenie Meyer), seria „Pieśń Lodu i Ognia” (George R. R. Martin), „Saga 
o Wiedźminie” (Andrzej Sapkowski), „Metro 2033” (Dmitrij Głuchowski). Ogółem uczniowie Elektryka, w swoich ankietach 
wymienili ok. 313 tytułów różnych książek. (pełna lista w zakładce Biblioteka na szkolnej stronie www) 
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CZAS	NA	ZDROWIE	–	IV	edycja		
FESTYN	ZDROWIA	w	Zespole	Szkół	im.	prof.	J.	
Groszkowskiego	w	Mielcu	
 

W dniu 29 maja 2015r. w naszej szkole, w ramach IV edycji projektu „Czas na 
Zdrowie”, odbył się kolejny Festyn Zdrowia. Taka impreza to wspaniała forma spędzenia 
czasu całkowicie poświęconego zdrowiu. Organizatorami był jak co roku zespół  Vital –
 Groszek wraz z opiekunkami: Agnieszką Kusak i Magdaleną Winiarz.  

Dzień pełen emocji i wrażeń rozpoczął się od rozwieszania plakatów  
i przygotowania stołów ze zdrowym poczęstunkiem. Dyrektor Zbigniew Witek oraz Pani w-ce starosta Maria Napieracz 
uroczyście rozpoczęli Festyn Zdrowia.  
Powitano również gości, którzy zorganizowali zdrowy poczęstunek dla wszystkich uczestników. Było zdrowo i bardzo smacznie, 
czego dowodem jest szybkie znikanie zdrowej żywności z przygotowanych talerzy. Ideę festynu wsparło wielu sponsorów, dzięki 
którym możliwe było przygotowanie różnorodnych przekąsek i zdrowych napojów. 
W ramach imprezy zaprezentował się też Artemis Fitness Club z reprezentacją swoich instruktorów. 
W ramach Festynu Zdrowia przeprowadzono następujące konkursy i działania:  
Konkursu Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konkurs przeprowadziły panie: Marta Pluta, Grażyna Kulczyk i Anna Kilian. 
I miejsce Marta Podleszańska z kl. 3b, wychowawca Marek Rucki 
II miejsce Karol Konieczny z kl. 2e, wychowawca Agnieszka Kusak 
III miejsce  Justyna Maziarz z kl.3b, wychowawca Marek Rucki 
Konkurs na najciekawsze dokończenie zdania „Jem warzywa i owoce, bo…” 
Anna Gałda, kl. 1e, wychowawca Magdalena Winiarz 
Konkursu na najbardziej interesujące hasło dla Artemis Fitness Club 
10 karnetów open: 
Klaudia Kseń, Paulina Nowicka, Karolina Bienias, Magdalena Hul, Mateusz Guła, Natalia Chruściel, Agata Sobol, Beata 
Chruściel, Aneta Dąbrowska oraz Anna Gałda 
3 potrójne wejściówki: 
Jagoda Żmuda, Klaudia Hałoń oraz Angelina Rządzka 
Po rozdaniu nagród świętowano 3 urodziny Vital -Groszka zdrowym tortem z po rem, cebulą 
i zielonym groszkiem, który przygotowały Klaudia Kseń i Paulina Nowicka z klasy 2e. 
W tym samym czasie uczestnicy festynu mogli zadbać o swój estetyczny i zdrowy wygląd, 
przez zabiegi upiększające w pracowni fryzjerskiej, pod nadzorem nauczycielek: Teresy 
Szczepańskiej oraz Iwony Żoli. 
W ramach FESTYNU ZDROWIA odbył się też pokaz Power Jump. Profesjonalny układ 
przygotowali instruktorzy Artemis FC, a brały w nim udział również uczennice naszej szkoły. 
Następnie odbył się aerobik w plenerze. Tu zwycięzcą był każdy, bowiem wygrywa ten, kto 
dobrze się bawi i zabawą umie zarazić innych! 
Turniej Piłki Siatkowej Sędziowie: Paweł Jajko, Hubert Kardyś 
I miejsce - kl. 2B (Michał Baran, Tomasz Działo, Sebastian Serafiński, Damian Sołowski, Mateusz , Emil Krystel), wychowawca 
Halina Bednarz 
II miejsce - kl. 2a (Patryk Olszewski, Dawid Piątek, Kacper Wanatowicz, Jakub Rzeszutek, Marcin Kusek, Kamil Latawiec, 
Anna Myller,  Kacper Doszka, Wiktoria Wiśniewska, Dawid Strzelczyk), wychowawca Roman Gruszecki 
III miejsce - mix klas (2m: Paulina Babula, Wachta Justyna, Maria Dudek, Aleksandra Zawadzka;  1c: Anna Piątkowska, Joanna 
Fijał; 1m Angelika Betlej, 2e Marta Tomczyk),  wychowawcy: Ewa Kozdęba,  Iwona Żola, Magdalena Surdej oraz Agnieszka 
Kusak 
IV miejsce – kl.1a ( Patryk Danela, Patryk Skoroś, Szymon Ozimek, Patryk Ślazyk, Sebastian Burdzy, Sebastian Kużdżał, Patryk 
Boczoń, Justyna Helowicz), wychowawca Hubert Kardyś 
Turniej Tenisa Stołowego 
I miejsce Guła Kamil (kl. 2c)  wychowawca Agnieszka Kusek- Pietryka  
II miejsce Wych Krystian  (kl. 2c) wychowawca Agnieszka Kusek- Pietryka 
III miejsce Sączawa Maciej (kl.3c) wychowawca Adrianna Gajewska - Kogut 
IV miejsce Aleksandra Zawadzka - najlepsza wśród dziewcząt (kl. 2m) wychowawca Ewa Kozdęba 
Turniej Piłki Nożnej „O Puchar Dyrektora Zespołu Szkół im. prof. J.Groszkowskiego w Mielcu” 
I miejsce - klasa 3b  wychowawca Marek Rucki (Dawid Mroczek, Marcin Hawro, Piotr Kolin, Filip Krępa, Kamil Gołąb, Michał 
Bielenda, Jacrk Rogóż, Patryk Dziewit, Patryk Tetlak, Jakub Zięba, ) 
II miejsce - klasa 3c wychowawca Adrianna Gajewska - Kogut  
III miejsce ex aexuo klasa 3l  wychowawca  Leszek Osipiak oraz klasa 1b, wychowawca Małgorzata Wydrzyńska 
Zwycięski puchar wręczał Dyrektor szkoły Pan Zbigniew Witek wraz organizatorami turnieju, nauczycielami wychowania 
fizycznego: Pawłem Mrozikiem, Romanem Zbochem i Hubertem Kardysiem. Zawody sędziowali: M. Mielczarek, M. Chrabąszcz 
– sędziowie mieleckiej grupy Kolegium Sędziów oraz uczniowie klasy 3a. Puchar przekazano uroczyście na apelu, który kończył 
Festyn Zdrowia. 
APEL – pokaz filmów „Śmietnik w mojej głowie” 
Na zakończenie Festynu Zdrowia, panie: Anna Bajor i Beata Gruszecka zorganizowały apel. Filmy wyświetlone w czasie apelu 
pokazały młodzieży,  jak  ważne  dla  człowieka  jest  zdrowie  oraz  dobra  forma  fizyczna  i psychiczna .  Mimo  iż większość  z  
nas  wie ,co  szkodzi  zdrowiu , a co  mu   służy, nie  czynimy  zbyt  wiele , by  na długie  lata  zachować  dobrą  kondycję  
fizyczną  i  psychiczną. Takie imprezy jak Festyn Zdrowia przypominają i uczą o sposobach na zdrowy styl życia. 
 

Agnieszka Kusak, Magdalena Winiarz 


