Grudzień 2014

Wydanie okolicznościowe

„Tylko martwi ujrzeli
koniec wojny”
Platon

KOŁO EUROPEJSKIE I JEGO DZIAŁANIA
Jak widać na co dzień nasza szkoła prężnie się rozwija. Mamy coraz więcej olimpijczyków, wygrywamy prestiżowe konkursy, realizujemy różnorakie projekty, które dają nam większe szanse na realizację
marzeń. Uczniowie w naszej szkole nudzić się nie mogą. W ofercie gromnickiej placówki znalazły się różnego typu koła zainteresowań—po to, aby każdy znalazł coś dla siebie i rozwijał swoje talenty i pasje.
Tak więc powstały m.in.: koło teatralne, koło dziennikarskie, szkolne koło Caritas. Z inicjatywy nauczycieli języków obcych, a także samych uczniów powstało także koło europejskie. Realizuje ono wiele zadań i umożliwia naszym rówieśnikom liczne wyjazdy zagraniczne, wymiany międzynarodowe oraz spotkania z nowo poznanymi przyjaciółmi zza granicy.
Nasze działania skupiają się przede wszystkim na tym, aby umożliwić uczniom poznanie kultur sąsiednich krajów, na doskonaleniu języka obcego oraz nawiązywaniu nowych znajomości i integracji. Tradycjom w naszej szkole stały się już wyjazdy na WorkCamp, podczas których wyjeżdżający mogą poznać
tradycję i historię krajów, które odwiedzają. Nasi uczniowie byli już we Włoszech, Niemczech i Belgii.
Wiosną 2015 roku uczniowie klas II wyjadą do południowych Niemiec, aby uczestniczyć w wymianie
międzynarodowej.
Każdego roku opiekunowie zachęcają nas– uczniów– do tego typu wyjazdów. Jest to wspaniała przygoda i ciekawe doświadczenie.

Goście z Niemiec
Listopad 2014 roku był dla
nas okazją do spotkania się z
przyjaciółmi z Niemiec. Studenci wraz z opiekunem postanowili obchodzić z nami
kolejną rocznicę odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Wiele atrakcji towarzyszyło
temu wydarzeniu.
Więcej na następnej stronie.

WIZYTA GOŚCI Z NIEMIEC
W sobotę 8 listopada 2014 roku naszą miejscowość od-

wiedzili goście z niemieckiego związku VDK. Zechcieli
oni wziąć udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Plan ich wizyty był bardzo rozbudowany
i obejmował cztery dni. Studenci wraz z uczniami ZSOiZ
w Gromniku odwiedzili m.in. cmentarze z okresu I wojny
światowej, zwiedzili Tarnów, upamiętnili bohaterów
podczas patriotycznych uroczystości w Łowczówku,
a także wzięli udział w XII Sztafecie Pamięci.

PATRIOTYZM NADE WSZYSTKO
Przyjaciół z Niemiec gościliśmy w dniach 8-11 listopada br. a przygoda ta rozpoczęła się już w sobotni
wieczór, podczas którego mogliśmy zapoznać się z naszymi rówieśnikami. Bardzo ciekawym punktem
była niedzielna wycieczka do Łowczówka, gdzie świętowaliśmy powiatowe obchody święta niepodległości. W tejże uroczystości uczestniczył także poczet sztandarowy naszej szkoły i wspólnie wzięliśmy
udział w Eucharystii sprawowanej przez bp Stanisława Salaterskiego. Po niej przyszedł czas na złożenie
wiązanek. Wśród kilkudziesięciu delegacji znalazła się delegacja gości VDK oraz uczniowie naszej szkoły, którzy wyrazili tym swój patriotyzm i oddali hołd poległym na froncie. Po części oficjalnej mogliśmy
przyjrzeć się rekonstrukcji bitwy pod Łowczówkiem oraz mieliśmy szansę na spróbowanie wojskowej
grochówki i pysznego prosiaka. Zmęczeni wróciliśmy do Gromnika, gdzie jeszcze długo dyskutowaliśmy o Małopolsce. Poniedziałek był dniem poświęconym zwiedzaniu Tarnowa i okolic. Udaliśmy się
więc w rajd po wszystkich okolicznych cmentarzach położonych w pobliżu Gromnika. Wśród nas zna-

lazł się także pan przewodnik, który wprowadził nas w czas owej bitwy. Po posiłku ruszyliśmy
w dalszą trasę. Obejrzeliśmy wiele ciekawych miejsc w Tarnowie. Na szlaku naszego zwiedzania znalazły się m.in.: Katedra Tarnowska, ruiny synagogi, rynek oraz ratusz. Punktem kulminacyjnym naszej integracji był wtorek, 11 listopada. Już od samego rana świętowaliśmy naszą wolność, o którą walczyli nasi
przodkowie. Wyruszyliśmy w drogę do Zakliczyna, a stamtąd dalej do Łowczówka. Tam właśnie rozpoczęliśmy wielką Sztafetę Pamięci, której droga wiodła właśnie z Łowczówka do Zakliczyna. Stanęliśmy
przed wyzwaniem, aby przebiec 23 kilometry, a wszystko to po to by pokazać jak ważna dla nas młodych ludzi jest sprawa Polski. Biegli z nami również goście i opiekunowie: p. Małgorzata Sobieraj
i p. Marzena Habas. Po upływie tychże kilometrów byliśmy już w Zakliczynie, gdzie udaliśmy się na
cmentarz by tam oficjalnie zakończyć bieg i podsumować go na rynku. Z obolałymi nogami, spoceni
i zmęczeni wróciliśmy do Gromnika – jednak to

jeszcze nie był koniec wrażeń. Po odpoczynku nasi
koledzy z Niemiec w towarzystwie opiekunów
obejrzeli spektakl, który przedstawił losy Polski
oczami wielkich Polaków takich jak Paderewski,
Emilia Plater czy też Adam Mickiewicz. Po przedstawieniu studenci spotkali się z przedstawicielami
lokalnych władz. Po nim – niestety – przyszedł
czas na pożegnanie. Był to ostatni dzień ich wizyty
w Polsce. We środę – wczesnym rankiem – udali
się w stronę niemieckiej granicy.
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MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA SZKÓŁ
Gymnasium Gaimersheim

ZSOiZ Gromnik
ZAJĘCIA HISTORYCZNE POZA MURAMI SZKOŁY
Już od czterech lat Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku
współpracuje z Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge (VDK), niemieckim związkiem zajmującym
się opieką nad niemieckimi grobami wojennymi. Uczniowie wyjeżdżali na tzw. WorkCamp, gdzie poznawali wspólną historię, polepszali znajomość języka obcego oraz nawiązywali nowe znajomości. Z roku na rok liczba chętnych do uczestniczenia w wyjazdach historyczno-językowych rosła. W pierwszym
roku współpracy na Workcamp wyjechało 4 uczniów, w roku 2012/2013 była to już 13 osób. Osiem
z nich wyruszyło do Lommel – miasta we wschodniej Belgii - śledząc losy gen. Maczka, a pięcioro do

Costermano, miejscowości położonej w północnych Włoszech.
Widząc zainteresowanie młodych ludzi tworzeniem wspólnej przyszłości należało pomyśleć, w jaki
sposób umożliwić większej liczbie uczniów czynny udział w podobnych wydarzeniach. Za pośrednictwem VDK Niedersachsen udało się nawiązać kontakt z przedstawicielem VDK w Bawarii, który pomógł znaleźć szkołę partnerską: Gymnasium Gaimersheim. Po wstępnych ustaleniach zakresu działań,
w listopadzie 2013r doszło do wizyty przygotowawczej, na której ustalono cele oraz szczegółowy program wymiany międzyszkolnej.
Pomysłodawcą zorganizowania tego spotkania był nauczyciel języka niemieckiego Małgorzata Sobieraj, organizująca od lat wyjazdy uczniów na WorkCamp, natomiast do realizacji projektu po stronie polskiej przyczyniła się Marzena Habas – nauczyciel języka niemieckiego oraz Maciej Rzeźnik- nauczyciel
języka angielskiego i historii, przekazując uczestnikom swoją wiedzę historyczną.
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„POLACY I NIEMCY: 100 LAT OD WYBUCHU I WOJNY
ŚWIATOWEJ – PRZEŁAMYWANIE UPRZEDZEŃ I STEREOTYPÓW, RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA”
Wymiana uczniowska odbywająca się na
terenie Gromnika trwała od 03.07. do
11. 07. 2014 r. W projekcie wzięło udział 47
osób: po 20 uczniów z obydwu szkół oraz
opiekunowie. Projekt skierowany był do
uczniów klas rówieśniczych czyli klas I ZSOiZ w Gromniku oraz 9 klasy Gymnasium
w Gaimersheim. Tematem przewodnim wymiany międzyszkolnej była 100 rocznica wybuchu I Wojny Światowej. Na podstawie
wydarzeń historycznych uczniowie poruszali tematykę dotyczącą uprzedzeń, stereotypów, praw człowieka, wolności oraz porozumienia między narodami.
W programie uwzględniono zarówno wydarzenia historyczne, pracę na cmentarzach z I Wojny Światowej, zajęcia warsztatowe, jak także wycieczki krajoznawczo-rekreacyjne w celu ukazania naturalnego
piękna regionu Małopolski. Ważnym punktem programu był również wieczór kulturowy, na którym
przedstawiciele każdego z kraju zaprezentowali tradycyjne tańce, stroje i potrawy oraz wspólne gry
i zabawy wspierające przełamywanie barier językowych. Celem spotkania nie było tylko upamiętnianie
wydarzeń z przeszłości ale przede wszystkim budowanie wspólnej przyszłości, wzajemnej tolerancji
i szacunku.
Uczniowie, poprzez czynny udział w zajęciach grupowych poświęconych wydarzeniom wojennym
w latach 1914-1915 pogłębili wiedzę historyczną a poprzez bezpośrednią pracę na cmentarzach oddali
hołd poległym. W ciągu dziewięciu mile spędzonych dni młodzież znalazła wspólne zainteresowania,
poznała kulturę i zwyczaje sąsiadujących państw oraz zawiązała wspólne przyjaźnie, co w dużej mierze
przyczyniło się do budowania wspólnej przyszłości bez wojen, wrogów i agresji.
Spotkanie które miało miejsce w lipcu tego roku na terenie Gromnika to tylko część projektu zaplanowanego na dwa lata. Od 13.04 do 23.04. 2015r. uczniowie ZSOiZ w Gromniku jadą z rewizytą do uczniów
ze szkoły partnerskiej w Gaimersheim. Tam,
podejmowani przez rodziny goszczące, będą
mieli możliwość bliższego poznania kultury
i zwyczajów niemieckich oraz sprawdzenia
się pod kątem językowym.
Głównym tematem spotkania jest
„Propaganda w XX i XXI wieku”, ale oprócz
zagadnień historyczno-politycznych w programie uwzględniono zwiedzanie Monachium, Norymbergii, Ingolstadt oraz Eichstätt jak również inne atrakcje typu: kręgle,
rejs statkiem po Dunaju oraz zwiedzanie fabryki Audi.
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WORKCAMPS
KULTURA,
TRADYCJA
I LUDZIE
„WorkCamp 2011”
W dniach 28.07. – 12.08.2011r. uczniowie naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyli
w tzw.Workcamp, czyli w spotkaniu młodzieżowym, którego myślą przewodnią jest „praca dla pokoju”
rozumiana jako wszelakiego rodzaju aktywności służące zbliżeniu się narodów. Głównym tematem tego
typu spotkań jest zawsze historia połączona z życiem współczesnym, wycieczkami, poznawaniem nowej
kultury i zwyczajów. Naszą szkołę godnie reprezentowały cztery uczennice: Paulina Zabawa, Agnieszka
Mikołajczyk, Agnieszka Olszowska, Edyta Wojtanowicz wraz z opiekunem p. mgr Małgorzatą Sobieraj.
Projekt ten był w dużej mierze współfinansowany przez stronę niemiecką: Stiftung Lager Sandbostel,
VDK oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieżową. Oto wspomnienia jednej z uczestniczekAgnieszki Mikołajczyk:
Po przyjeździe wszystkich uczestników zostały omówione zasady Workcampu. Wszyscy otrzymali
zielone koszulki oraz smycze z imieniem i nazwiskiem. Organizowano liczne zabawy służące poznaniu się. Obozowicze zostali podzieli na 6- osobowe grupy, w których znalazły się po dwie osoby z każdej narodowości. Każda grupa
otrzymała dwa jajka, które musiała wymienić na inne przedmioty. Najczęściej otrzymywaliśmy w zamian słodycze.
Oprócz tego musieliśmy zbierać określone informacje oraz rozdawać ulotki. Wszystko to było w ramach zabawy: poznania okolicy oraz sprawdzenia swojej znajomości językowej. Wieczorem zostały zaprezentowane zdobycze oraz
ogłoszono zwycięską grupę.
Trzeciego dnia obozu wybraliśmy się na wycieczkę do Cuxhaven. Spacerując podczas odpływu po dnie Morza
Północnego poznawaliśmy żyjące tam organizmy oraz podziwialiśmy potęgę żywiołu jakim jest woda. Kolejnego
dnia poznawaliśmy biografie rosyjskich żołnierzy. Omawialiśmy ich życie w obozach koncentracyjnych. Po południu
wykonywaliśmy tabliczki upamiętniające poległych żołnierzy. Zawierały one imię, nazwisko oraz datę urodzenia i
śmierci. Wieczór spędziliśmy w lokalu „Grüner Jäger”, grając w kręgle. Siódmego dnia obozu pojechaliśmy na wycieczkę do Bremen. Zorganizowany był również wieczór kulturowy, na którym uczestnicy przedstawiali swoje kraje. Był również czas na zabawę.
W sobotę odbył się festyn sportowy, w którym brali udział uczestnicy obozu oraz mieszkańcy Sandbostel i okolic.
Przeprowadzona została akcja „Rote Hand Aktion gegen Kindersoldaten”, która przeciwstawiała się wcielaniu dzieci do wojska.
„Gastfamilientag” to dzień, który spędziliśmy z rodzinami niemieckimi, przebywając u nich w domach. Przygotowano dla nas różne atrakcje oraz wycieczki. Wieczorem zorganizowano wspólnego grilla.
W poniedziałek pojechaliśmy do Heide- Parku w Soltau. Był to dzień niesamowitych wrażeń, który na długo zostanie w naszej pamięci.Po wielu przygotowaniach odbyły się uroczystości na cmentarzu, mające na celu uczczenie
pamięci zmarłych żołnierzy. Składaliśmy wieńce przy krzyżu, który był symbolem wszystkich poległych na tym
cmentarzu.Na ostatni dzień Workcampu zaplanowano wycieczkę do Hamburga. Workcamp pozostawił po sobie same pozytywne wrażenia. Miałyśmy okazję wykazać się znajomością języka oraz nawiązać nowe znajomości. Zachęcamy wszystkich do udziału w takich obozach, gdzie jest czas na pracę, naukę i zabawę.
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REPREZENTANTKI
KLAS I UCZESTNICZKAMI
MIĘDZYNARODOWEGO OBOZU
SZKOLENIOWEGO W NIEMCZECH
W dniach 03.08.-17.08.2012 uczennice ZSOiZ w Gromniku:
K. Król, A. Madycka, E. Ryndak oraz M. Kotowicz reprezentowały
naszą szkołę w międzynarodowym obozie „Workcamp 2012”
w Sandbostel w północnych Niemczech.
Głównym celem dwutygodniowego spotkania 25 młodych ludzi z pięciu narodowości (Niemiec, Polski, Rosji, Ukrainy, Włoch)
było wzmocnienie pokoju na świecie oraz nawiązanie kontaktów
międzynarodowych. Naszym celem wyjazdu było dodatkowo
sprawdzenie własnych umiejętności językowych zarówno w zwykłej, codziennej rozmowie jak i w sytuacjach zaplanowanych przez
organizatorów.
W ramach zajęć historycznych przeprowadzonych na terenach
obozu jenieckiego oraz cmentarza z II wojny światowej młodzież
m.in. uczestniczyła w rozmowie z osobą, która przeżyła tamtejsze
warunki obozowe, wyznaczyła palikami teren nieistniejącego już
baraku, brała udział w projekcie medialnym. Uczniowie z Polski
(czwórka naszych dziewczyn oraz dwóch chłopców z woj. poznańskiego) nakręcili film pt: „Kobieta-wojna i miłość” wcielając
się w rolę aktorów.
Ważnym punktem programu, a zarazem niezmiernie optymistycznym, było przeprowadzenie akcji „Czerwona dłoń” w ramach walki z wcielaniem dzieci do wojska.
Podczas wieczorku kulturowego polegającego na przedstawieniu przez każdą grupę własnego państwa, Polacy byli nie do pokonania. Legenda o Lechu, Czechu i Rusie, przedstawienie historii
Polski, prezentacja mundurów szkoły, stroju krakowskiego,
skoczne piosenki – to niektóre z atrakcji zaoferowanych przez polską delegację.
Z trzech zorganizowanych wycieczek: Lüneburg - miasto soli, Hamburg - miasto portowe, Heidepark
Soltau, uczniowie największą radość mieli z parku rozrywki w Soltau. Szaleństwo, które ogarnęło młodzieżą przez cały dzień jest nie do opisania.
Dwutygodniowemu spotkaniu towarzyszyły
również liczne atrakcje m.in.: dzień sportu, dzień
u rodzin niemieckich, grill, kręgle, piłka plażowa,
gry i rozmowy do późnych godzin, itd.
Już po raz drugi zorganizowany przez naszą
szkołę wyjazd na spotkanie międzynarodowe jest
dowodem, iż można w ciekawy sposób wzbogacać się kulturowo, zdobywać wiedzę historyczną
i przy okazji „szlifować” języki obce. To łączenie
przyjemnego z pożytecznym. Zachwycona wakacjami młodzież pyta o „Workcamp 2013” Odpowiadamy: Oczywiście! Może teraz warto poznać
inny kraj?
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WOLFSBURG- COSTERMANO
Wakacje 2013 grupa naszych wspaniałych
uczniów w składzie: Arkadiusz Sendecki, Bartłomiej Wojcieszak, Katarzyna Król, Sara Pypeć
oraz Klaudia Łysyk uczestniczyła w trzytygodniowym spotkaniu młodzieżowym w Costermano (Włochy) oraz Wolfsburgu (Niemcy). Spotkanie to miało na celu umocnić w młodych ludziach tożsamość europejską, wzajemną tolerancję i szacunek. Na podstawie zajęć historycznych
przybliżono uczniom skutki wojen oraz nakreślono wagę pokoju na świecie. W ciągu trzech

tygodni młodzież miała mnóstwo czasu, który
spędziła w gronie nowopoznanych rówieśników nad pięknym jeziorem Garda (Włochy) podziwiając rozciągające się wokół Alpy oraz – dla równowagi- na równinnych terenach północnych Niemiec w Wolfsburgu. Wśród licznych wycieczek nie zabrakło zwiedzania Verony, fabryki Volkswagena w Wolfsburgu,
Hamburga oraz całodniowego szaleństwa w parku rozrywki w Soltau. Taki rodzaj spędzania wakacji pozostawia po sobie niezapomniane wrażenia, mnóstwo fantastycznych znajomości oraz otwartość na inne
kultury, języki- na Europę.
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WORKCAMPS 2013/2014
Lommel – Belgia 2013
W dniach 01. 07. – 15. 07. 2013 uczniowie naszej szkoły: Adriana Szafraniec, Karolina Pękala, Alicja
Bant, Kamil Stanek, Eliza Ormiańska, Michał Wójcik, Katarzyna Firlit, Ireneusz Zając wraz z opiekunem
wycieczki p. Małgorzatą Sobieraj uczestniczyli w międzynarodowym projekcie unijnym „Młodzież w
działaniu” współfinansowanym przez FRSE. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu była
jednostka kształceniowa w Belgii w miejscowości Lommel, która w porozumieniu z Volksbund Deutsche
Kriegsgräberfürsorge z siedzibą w Niemczech zatroszczyła się o fundusze, ciekawy program oraz fantastycznych uczestników. W projekcie wzięło udział 40 młodych ludzi z pięciu krajów: Belgii, Niemiec,
Węgier, Włoch i Polski. Poprzez zajęcia w grupach międzynarodowych młodzi ludzie uczyli się wzajemnej tolerancji i szacunku, poznawali inne kultury i język a przy tym czerpali przyjemność ze zdobywania

wiedzy. Uczniowie poczuli, że są częścią Europy. Gościem wybitnym podczas tego spotkania był Vater
Rieth, były żołnierz walczący podczas II wojny światowej m.in. pod Duklą. To on rozpoczął 60 lat temu
dialog między narodami organizując po raz pierwszy Workcamp. Rozpoczęte przez niego spotkania odbywają się rokrocznie aż do dziś.
Podczas pobytu w Belgii uczniowie zwiedzili przepiękne miasto Rubensa- Antwerpię oraz stolicę Belgii- Brukselę wraz z Parlamentem Europejskim.

Soltau—Costermano 2014
W dniach 07.08. – 24.08. 2014 dwójka przyjaciół: uczeń IIc Robert Chronowski oraz tegoroczna absolwentka naszej szkoły Katarzyna Firlit brało udział w obozie międzynarodowym, w którym brało udział

30 młodych ludzi z wielu krajów. Pierwsza część spotkania miała miejsce w miejscowości Soltau w Dolnej
Saksonii/ północne Niemcy, a druga w północnych częściach Włoch- Costermano.
Głównym tematem spotkania były zagadnienia historyczne ale nie brakowało też czasu na zwiedzanie
pięknych zakątków danych państw, nawiązywanie nowych znajomości, poznawanie tak różniącej się od
siebie kultury Niemiec i Włoch. Uczniowie zwiedzili Veronę, dzwon Rovereto, spędzili niezapomniane
dni nad jeziorem Gardasee oraz w parku rozrywki w Soltau.
Wyjeżdżając na tego typu spotkania uczniowie kształtują swój własny pogląd na świat oraz mają możliwość sprawdzić swoje umiejętności językowe w sytuacjach życia codziennego.
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