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DRODZY CZYTELNICY! 

C 
ieszę się, że mogę przywitać Was – uczniów, rodziców, na-
uczycieli oraz wszystkich innych – po wakacyjnej przerwie.  

 

Ten numer naszego szkolnego pisma jest  wyjątkowy ze 
względu na uroczystość, na okoliczność, w której powstał. Chodzi 
oczywiście o ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych w Gromniku. Zobaczcie drodzy pierw-
szoklasiści jak szybko płynie czas. Wczoraj przyszliście do szkoły po 
raz pierwszy, przynieśliście świadectwo i wyniki egzaminu gimna-
zjalnego, a dziś udajecie się na przerwę świąteczną i macie za sobą 
cały semestr. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, ponieważ jest to 
okres w życiu człowieka, który wspomina się najmilej.  

 Rok szkolny 2013/2014 obfitował w sukcesy, co dobrze wróży na 
przyszłość. Na pewno niebywałym sukcesem był występ naszych 
reprezentantów na Turnieju Klas Policyjnych w Pile, o czym przeczy-
tacie na kolejnych stronach.  Nie zabraknie też artykułów o wydarze-
niach cyklicznych, odbywających się w naszej szkole, np.: o Dniu 
sportów obronnych, mistrzostwach szkoły w halowej piłce nożnej, 
pieszej pielgrzymce na Jamną, czy obozie w Bartkowej. 

 Zachęcam do przeczytania całej gazetki i mam nadzieję, że bę-
dzie to miło spędzony przez Was czas. 

 Redaktor naczelny 
Dawid Kurek 
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C 
hcemy Wam podziękować za wszystkie głosy, które zdecy-
dowały o tym, że to my zostaliśmy przedstawicielami Sa-
morządu Uczniowskiego. Jest to dla nas ogromny za-
szczyt  i wyróżnienie. Pragniemy Was zapewnić, że dołoży-

my wszelkich starań, by realizować Wasze oczekiwania. 
 Naszymi celami są między innymi : promowanie szkoły, współ-
praca z nauczycielami i rodzicami oraz organizacja imprez,  dzięki 
którym w naszej szkole nie będzie nudno. 

Samorząd Uczniowski 

DRODZY KOLEŻANKI I KOLEDZY! 
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KALENDARIUM 

Patrycja Niemiec 

1 września 2014r Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015  

 

 O godzinie 9:00 odbyła się uroczysta Msza Święta roz-
poczynająca rok szkolny. Po jej zakończeniu wszyscy ucz-
niowie przemaszerowali na halę sportową, na której odby-
ła się oficjalna część uroczystości, podczas której pierwszo-
klasiści poznali swoich wychowawców oraz listę uczniów 
przydzielonych do poszczególnych klas.  Następnie odbyły 
się spotkania w salach lekcyjnych z wychowawcami. 

18 Września 2014  Dyskoteka  Szkolna  

 

 W  Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku odbyła 
się dyskoteka kończąca kadencję samorządu szkolnego 
działającego w roku szkolnym 2013/2014, mająca na celu 
integrację klas pierwszych. Podczas imprezy odbyły się 
zabawy, w  których uczniowie klas pierwszych współza-
wodniczyli w różnych konkurencjach m.in. Karaoke. Zwy-
cięska klasa otrzymała dyplom  na całodniowe „NP” dla 
całej klasy. 

30 września 2014 Dzień Chłopaka  

 Jak co roku pamiętano o święcie chłopaka. Kobieca 
część szkoły przygotowała dla nich akademię. Pierwszą jej 
częścią był kabaret wystawiony przez uczniów, którego 
tematem miała być rozmowa o Dniu Chłopaka, a dokład-
niej czego można życzyć wszystkim Panom, rozmowa jed-
nak przybrała inny tor i wywiązała się humorystyczna 
sprzeczka. Po gromkich brawach, prowadząca akademię 
Patrycja Niemiec złożyła życzenia w imieniu damskiej czę-
ści szkoły . Do życzeń dołączyła się również Pani wicedy-
rektor Barbara Warchoł. Na zwieńczenie uroczystości 
chłopcy otrzymali małe upominki. 

2-3 października 2014  Wycieczka Integracyjna klas 
pierwszych  

 

 Uczniowie klas pierwszych wraz ze swoimi wycho-
wawcami udali się na dwudniową wycieczkę do Białki Ta-
trzańskiej w Zakopanem.  W planie wycieczki znajdował 
się m.in. spacer po górach oraz  wizyta na basenach geoter-
malnych w Białce Tatrzańskiej. Wyjazd miał na celu inte-
grację uczniów klas pierwszych. 
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6 października 2014 Wybory do Samorządu Szkolnego na 
rok szkolny 2014/2015 

 

 Po długiej i owocnej kampanii wyborczej wszystkich 
kandydatów ostatecznie w demokratycznych wyborach 
zwyciężyli Daria Śliwa oraz Jakub Oślizło. Zastępcami 
przewodniczących zostali Aleksandra Stanek wraz z Dawi-
dem Wojną  a członkami samorządu Paulina Lech i Bartosz 
Gryboś.   

8-9 października 2014 Pielgrzymka Maturzystów na Jasną 
Górę 

 Tegoroczni maturzyści reprezentowali naszą szkołę 
podczas XIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II na Jasną Górę. Odpowiadali m.in. za roz-
mieszczenie pod jasnogórskimi wałami 40 tysięcy pątni-
ków i ponad 500 pocztów sztandarowych ze szkół noszą-
cych imię Jana Pawła II. A podczas mszy świętej asystowali 
w poczcie sztandarowym Ogólnopolskiej Rodziny Szkół 
im. Jana Pawła II. Po homilii został on poświęcony i zapre-
zentowany wszystkim pielgrzymom.  

14 października 2014 Dzień Patrona Szkoły —Wyjście na 
Jamną  

 

 Jak co roku dla uczczenia  pamięci św. Jana Pawła II 
uczniowie wraz z gronem pedagogicznym oraz członkami 
administracji udali się na Jamną. Trasę pokonali najpierw 
autokarem, później zaś pieszo. Po uroczystej mszy świętej 
wszyscy posilili się żurkiem. Następnie mile spędzili czas 
tańcząc. Obchody zakończyły się około godz. 13 :00 

22 października 2014 Akcja "Słodziutkie jabłuszka zastą-
pią pączuszka" 

 Pod tym hasłem przeprowadzono pomiar współczyn-
nika masy ciała. Podczas długich przerw wszyscy chętni 
mogli sprawdzić swoje BMI oraz dokonać jego interpreta-
cji. Każda osoba, która skorzystała z pomiaru otrzymała 
jabłuszko z sentencją dotyczącą zdrowia oraz ulotkę infor-
mująca o zasadach zdrowego stylu życia. Akcja cieszyła się 
dużym powodzeniem wśród uczniów i pracowników 
szkoły. Była ona przedłużeniem obchodów Światowego 
Dnia Walki z Otyłością i jednym z przedsięwzięć promują-
cych Europejski Kodeks Walki z Rakiem. 
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29–30 października 2014 Mistrzostwa szkoły w piłce noż-
nej  

 

 Jak co roku udział wzięły wszystkie klasy licealne. 
Pierwszego dnia odbyły się mecze w grupach, a drugiego 
faza finałowa. Tytuł mistrza zdobyła klasa IIIA, chociaż 
wszystkie drużyny grały na wysokim poziomie. Imprezie 
towarzyszyła atmosfera rywalizacji, którą tworzył bardzo 
głośny doping. W tej kategorii wygrała klasa 1B.  

7 i 11 listopada 2014 Szkolne oraz Gminne obchody Świę-
ta Niepodległości  

 

 Szkolne koło teatralne „Improwizacja” oraz uczniowie 
gimnazjum pod czujnym okiem opiekunów Pani Małgo-
rzaty Hołdy —Kuchnik i Pani Anny Gaj przygotowali  
spektakl związany z obchodami 11 listopada. Widowisko 
„Moja Ojczyzna —niepodległa znaczy wolna” wzbudziło 
wiele pozytywnych  emocji wśród widzów. Było uwieńcze-
niem całodniowych obchodów mających miejsce w całej 
Gminie Gromnik.  

14 listopada 2014r  Dzień Sportów Obronnych  

 

 W rywalizacji wzięły udział wszystkie klasy LO.  Roz-
grywki składały się z kilku dyscyplin do których  wcześniej 
zostali wytypowani przedstawiciele z każdej klasy m.in. 
Były to tor policyjny, tor z niespodzianką, test wiedzy oraz 
strzał z broni krótkiej oraz długiej. Podczas pokonywaniu 
toru policyjnego padły 3 rekordy szkoły. Na początku naj-
lepszy czas uzyskał Dawid Kurek jednak szybko został on 
pobity przed Szymona Bolka, wśród dziewcząt najlepszy 
czas w szkole uzyskała Sara Pypeć. 

20 listopada 2014 Akcja Krwiodawstwa  

 

 Po raz kolejny przeprowadzono w naszej szkole akcję 
honorowego krwiodawstwa. Apel o oddanie krwi na rzecz 
chorej uczennicy Zespołu Szkół spotkał się z dużym odze-
wem zarówno ze strony społeczności szkolnej jak i miesz-
kańców Gromnika. Do oddania krwi zgłosiło się około 70 
osób. Po przeprowadzeniu badań lekarz zakwalifikował 43 
osoby - 27 przyszłych maturzystów, 4 pracowników szkoły 
oraz 12 osób spoza szkoły, którzy oddali po 450 ml bezcen-
nego leku. Łącznie uzyskano 19,25 litra krwi. 

19 grudnia 2014 Uroczystość ślubowania i wręczenia mundurów 

 Zwyczajem szkoły stała się uroczystość ślubowania i wręczenia mundurów uczniom klas pierwszych. Ten 

dzień jak zwykle był połączony z wigilią szkolną, poczęstunkiem  i wspólnym śpiewem kolęd. Dla pierwszaków  

i ich rodziców przybyłych niejednokrotnie z bardzo odległych miejscowości to niezapomniane, wzruszające chwile. 
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PONOWNIE ODNOSIMY SUKCES  

NA OGÓLNOPOLSKIM TURNIEJU  

KLAS POLICYJNYCH W PILE 

Dawid Kurek 

N 
a pewno każdy, ko-
go intere-
suje życie 
n a s z e j 

szkoły, słyszał o niesa-
mowitym sukcesie 
uczniów z ZSOiZ w 
Gromniku, który miał 
miejsce w dniach 5-6 
czerwca 2014 roku. 
Chodzi oczywiście o 
VI Ogólnopolski Tur-
niej Klas Policyjnych 
w Pile. Reprezentacja, 
w której skład wcho-
dzili: Sara Pypeć, Szy-
mon Bolek, Marcin 
Maciaś oraz Dawid 
Kurek, pokonała 25 
drużyn z całej Polski. 
Konkurencje były na-
stępujące: policyjny 
tor przeszkód, pierw-
sza pomoc przedme-
dyczna, test wiedzy 
oraz strzelanie. Jeśli 
po pierwszej części 
(strzelnicy) ktoś po-
wiedziałby, że Grom-
nik nie ma szans na 
zwycięstwo, pewnie 
nikt by nie zaprzeczył. 
Jednak w następnych 
etapach nasi ucznio-
wie zaprezentowali 
opanowanie i umiejęt-
ności techniczne. Zna-
komicie wypadła kon-
kurencja pierwszej 
pomocy. Gromnik zajął trzecie 

miejsce z siedemdziesięcioma 
punktami. Na kolejny 
tryumf nie trzeba było 
długo czekać, gdyż 
następną konkurencją 
był tor przeszkód, któ-
ry niewątpliwie był 
atutem naszych repre-
zentantów. Ostatecznie 
występy na sz ych 
uczniów pozwoliły 
uzyskać 424 punkty i 
w klasyfikacji general-
nej uplasować się na 
pierwszym miejscu. 
Całe wydarzenie bu-
duje świetny klimat 
zdrowej rywalizacji, 
uczy zachowań profi-
laktycznych w policji, a 
także szlifuje indywi-
dualne umiejętności 
uczniów. Niewątpliwie 
to osiągnięcie  wzmo-
gło wśród całej szkol-
nej społeczności apetyt 
na dalsze sukcesy – 
przed nami kolejna 
edycja tego turnieju. 
Sami reprezentanci 
mają ochotę na zwycię-
stwo, aby na zawsze 
zapisać się w historii 
szkoły i tych zawodów 
jako obrońcy tytułu 
Najlepszej Klasy Poli-
cyjnej w Polsce. Więcej 
szczegółowych infor-
macji na temat turnieju 

można znaleźć na witrynie: 

http://pila.szkolapolicji.gov.pl 
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STYPENDIA POWIATU 

TARNOWSKIEGO 

 
 

 

 

Bartosz Chudzik 

Małgorzata Cierniak 

Bartosz Gryboś 

Karolina Kornaś 

Jolanta Kruczek 

Kamila Kukuła 

Dawid Kurek 

Sara Pypeć 

Daniel Rafa 

Patrycja Rączkowska 

Dawid Wojna 

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW 

Dawid Kurek 

STYPENDIA FUNDACJI  

IKEA FAMILY 

 
 

 

 

 

 

Karolina Łucek 

Daniel Malski 

 

 W  dniu 16 grudnia 2014r w Sali Lustrzanej w Tarnowie odbyło się uroczyste wręczenie Stypendium 
Prezesa Rady Ministrów, które otrzymała uczennica klasy III C Sara Pypeć za wybitne osiągnięcia w nauce. 
Sara wyróżnia się wzorową frekwencją, bardzo dobrymi wynikami w nauce  oraz zaangażowaniem w życie 
sportowe oraz kulturalne ZSOiZ w Gromniku.  
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 
Ilona Jamro, Bartosz Gryboś 

PARTNERSKA  
WYMIANA SZKÓŁ 

 

W 
 dniach 2-11 lipca 
2014 roku ZSOiZ  
im. Jana Pawła II  
w Gromniku gościł 

młodzież ze szkoły partnerskiej 
Gymnasium w Gaimersheim 
(Bawaria).  Była to pierwsza część 
projektu, w którym udział wzięło 
po 20 uczestników z obydwu szkół 
partnerskich oraz opiekunowie.  

 Bodźcem do zorganizowania 
spotkania była obchodzona w tym 
roku 100 rocznica wybuchu I wojny 
światowej. Głównym celem wy-
miany szkolnej była tzw. „Praca dla 
pokoju” rozumiana jako kształto-
wanie właściwej postawy obywate-
la Europy, krzewienie tolerancji  
i szacunku dla drugiego człowieka 

oraz umocnienie porozumienia 
między narodami.  

 W programie wymiany zawar-
to m.in.: 

 zajęcia historyczne w terenie 

 prace porządkowe na cmenta-
rzach z I wojny światowej 

 wycieczki o podłożu historycz-
nym (Oświęcim, Tarnów), jak 
również rekreacyjnym: do Ska-
mieniałego Miasta w Ciężkowi-
cach i do Bartkowej nad Jezioro 
Rożnowskie 

 zawody sportowe, m.in. testy 
sprawnościowe i  mecz piłki 
nożnej Polska-Niemcy (wygrali 

 W roku szkolnym 2013/2014 nasza szkoła podjęła wiele ciekawych inicjatyw związanych ze współ-
pracą z zagranicznymi szkołami. Do najciekawszych należało spotkanie w ramach wymiany międzyna-
rodowej z młodzieżą niemiecką. To nie pierwsza taka akcja organizowana przez naszą szkołę i na pew-
no nie ostatnia. Uczniowie od kilku lat uczestniczą w Workcamps - spotkaniach i warsztatach między-
narodowych, wyjeżdżając na obozy historyczno-językowe do Niemiec, Włoch i Belgii.  

Polacy) 

 wizyta w polskiej rodzinie, do 
której uczniowie niemieccy zo-
stali zaproszeni na niedzielny 
obiad 

 wieczorek kulturowy z prezen-
tacją szkół, strojów regional-
nych, potraw i tańców zakoń-

czony dyskoteką w GOK-u 

 Na wiosnę 2015r. odbędzie się 
druga część projektu, młodzież pol-
ska pojedzie z rewizytą do Bawarii. 
W planach przewidziane jest zwie-
dzanie Monachium i Norymbergii 

oraz bliższe poznanie kultury nie-
mieckiej. 

 Projekt jest współfinansowany 
przez Polsko-Niemiecką Wymianę 
Młodzieżową w Warszawie, 
V o l k s b u n d  D e u t s c h e 
Kriegsgräberfürsorge oddział w 
Bawarii oraz Starostwo Powiatowe 
w Tarnowie. 
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pracy międzynarodowej: mgr Ma-
rzena Habas, mgr Małgorzata So-
bieraj. W realizacji wakacyjnej czę-
ści wymiany pomogli także: mgr 
Maciej Rzeźnik, mgr Marek Dziu-
ban, mgr Grzegorz Nagel. 

tkania młodzież polsko-niemiecka 
uczestniczyła w obchodach roczni-
cowych w Łowczówku oraz uczciła 
święto odzyskania niepodległości 
Polski. 

 Szkolni koordynatorzy współ-

SPOTKANIE  
W ŁOWCZÓWKU 
 

W 
 listopadzie 2014r. 
odwiedziło nas  
7 uczniów z „Kręgu 
M ł o d z i e ż o w e g o 

Dolnej Saksonii”. Projekt ten był 
skierowany do uczniów klas III  
i był możliwy do zrealizowania 
dzięki wieloletniej współpracy  
z VDK Niedersachsen - organizacją 
wspierającą integrację młodzieży z 
różnych państw oraz krzewienie 
wiedzy historycznej. Podczas spo-
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• Jak wspominasz czas spędzony 

na wymianie? 

 Czas spędzony z Niemcami wspo-

minam bardzo miło. To byli wspaniali 

ludzie. Niewiele różnili się od nas- 

Polaków. Wspólne wyjazdy bar-

dzo nas do s i ebie zbl iży ły . Szcze-

gólnie wyjazd do Oświęcimia. 

• Co utkwiło ci w pamięci? 

 Najbardziej utkwił mi w pamięci 

ostatni wieczór. By ły tańce ,  potra-

wy,  muzyka i  bardzo miła  at-

mosfera . Niestety kolejnego dnia mu-

sieliśmy się pożegnać. Były łzy żalu. 

jak i szczęścia Wspólny tydzień bardzo 

nas do siebie zbliżył. 

• Co sądzisz o nowo poznanych 

ludziach? Utrzymujesz z nimi jaki-

kolwiek kontakt? 

 Ludzi e  by l i  n i esamowic i . 

Na początku trudno się było przeła-

mać, zacząć rozmowę. Jednak z dnia na 

dzień nasze relacje się pogłębiały. Dzię-

ki wymianie zyskałam nowych przyja-

ciół za którymi bardzo tęsknię. W wol-

nych chwilach korespondujemy ze so-

bą. Już  nie mogę  doczekać s i ę  

wyjazdu do Niemiec . Chcę znów 

zobaczyć ich wszystkich. 

 Czy gdyby była możliwość 

ponownego uczestnictwa w 

wymianie międzynarodowej, 

w z i ę ł a b y ś  

w niej udział? 

WSPOMNIENIA 

Z PARTNERSKIEJ  

WYMIANY SZKÓŁ 
Ilona Jamro, Bartosz Gryboś 

 Aby sprawdzić, czy wymiana międzynarodowa z Niemcami miała pozytywny wpływ na naszych 

uczniów, zadaliśmy kilka pytań uczestnikom polskiej strony wymiany. Na nasze pytania chętnie odpo-

wiedzieli: Natalia Gazda, Szymon Bolek oraz Patrycja Rączkowska. 
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„Kto nie pamięta historii, skazany 
jest na jej ponowne przeżycie” 

George Santayana 

bawiliśmy. Graliśmy w plażówkę, opa-

laliśmy się. Było dużo śmiechu. To był 

dzień, kiedy każdy czuł się zrelaksowa-

ny. Nikt nie chciał opuszczać tego 

miejsca. Z chęcią chciałabym tam wró-

cić. 

• Czy zyskałaś coś pozytywnego 

dzięki wymianie międzynarodo-

wej? 

 Oczywiście, że tak. Myślę, że 

wymiana to jedna z naj l epszych  

przygód w moim życiu . Wiele 

nauczyłam się o naszych sąsiadach. Są 

to bardzo przyjaźni ludzie. Z chęcią 

przywitałabym ich po raz drugi  

w Gromniku. 

• Podobał Ci się temat wymiany 

„Polacy i Niemcy: 100 lat od wybu-

chu I Wojny Światowej – przełamy-

wanie uprzedzeń i stereotypów, 

różnorodność kulturowa” i jaki on 

miał dla ciebie znaczenie? 

 Ten temat był dosyć trudny. Po-

znałam niemiecką kulturę. Nauczy-

łam się obiektywnego patrzenia  

na drugiego cz łowieka . Wspólne 

wyjazdy, prace obaliły stereotypy doty-

czące naszych gości. Sądzę, że historia 

naszego narodu dała nam jak i Niem-

com dużo do myślenia. 

• Jakie wydarzenia wspominasz 

najmilej ? 

 Zdecydowanie był to wyjazd do 

Bartkowej. Wszyscy się tam świetnie 

 Poznałam wielu wspaniałych 

ludzi dzięki którym podszkol i łam 

mój  język angielsk i  jak  i  nie-

mieck i .  Nauczyłam się,  że nie  

na leży prze jmować  się  s tereoty-

pami . Dowiedziałam się również wie-

lu przydatnych informacji związanych 

z naszym krajem. Jest mnóstwo korzy-

ści z mojego uczestnictwa w wymianie.  

Wszyscy zgodnie podkreślali, że spotkanie w ramach wymiany międzynarodowej to świetny 

sposób na aktywne spędzanie wolnego czasu w fajnym gronie, to sposób na niedrogie waka-

cje i co najważniejsze na świetną zabawę. 
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RAZEM W PRZYSZŁOŚĆ 

Członkowie Stowarzyszenia 

P 
rojekt ten zajął czołowe 
miejsce w ramach konkur-
su: "Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich - Małopol-

ska Lokalnie" OPERATOR IV Ba-
biogórskie Stowarzyszenie Zielona 
Linia. Pozyskano 5000 zł na cele 
projektowe a cały budżet obejmo-
wał ponad 10 000 zł. Wszystkie za-
kładane cele realizacji zadania pu-
blicznego w ramach projektu 
„Razem w przyszłość” zostały osią-
gnięte. A zatem: 

– Wzmocniono proces integracji 
społeczności szkolnej, wspierano 
adaptację uczniów z klas pierw-
szych. Uczniowie brali aktywny 
udział w zajęciach integracyjnych, 
grach zabawach i konkursach w 
ramach działania "Poznajemy się 
na wesoło". Uczestniczyli również 
wraz z uczniami klas drugich  
i trzecich w dyskotece integracyj-
nej, która odbyła się w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Gromniku. 

– Przeciwdziałano izolacji społecz-
nej młodzieży z uboższych środo-
wisk, wszyscy uczniowie mieli 
równe szanse na udział w zaję-

ciach. Zagwarantowano udział   
w zajęciach integracyjnych wszyst-
kim uczniom klas pierwszych. Ucz-
niowie wyjechali również na dwu-
dniową wycieczkę do Zakopanego, 
której koszty w całości zostały po-
kryte przez „Stowarzyszenie  
z przyszłością” (częściowo z otrzy-
manej dotacji, częściowo z wła-
snych środków finansowych).  

– Kształtowano prospołeczne po-
stawy uczniów, poprzez zajęcia 
psychoedukacyjne prowadzone 
przez pedagoga. Uczniowie zdoby-
wali przydatne umiejętności inter-
personalne.   

– Propagowano prozdrowotny styl 
życia poprzez popularyzowanie 
sportu i rekreacji w środowisku 
szkolnym  w materiałach promo-
cyjnych, publikacjach (ulotki, mie-
rzenie wskaźnika BMP, informacje 
na plakatach, gazetki ścienne).  

Podjęto współpracę z instytucjami: 

- Dyrekcją i nauczycielami Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawo-
dowych w Gromniku, 

– Uczniowskim Klubem Sporto-
wym „Sprinter” - uczniowie zaan-
gażowali się w organizację zajęć 
sportowych  "Poznajemy się na we-
soło", 

– Kołem teatralnym przy ZSOiZ  
w Gromniku, które  przygotowało  
i prowadziło scenki w ramach za-

 Jednymi z najtrudniejszych momentów w życiu nastolatków są zmiana szkoły i środowiska, spowo-

dowane przejściem do kolejnego etapu edukacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi,  którzy 

w tym roku rozpoczęli naukę w pierwszej klasie liceum, „Stowarzyszenie z przyszłością”, działające 

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku opracowało pro-

jekt  zatytułowany „Razem w przyszłość”.  
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bawy "Poznajemy się na wesoło", 

 – Szkolnym Kołem dziennikar-
skim „Na celowniku”, które do-
kumentowało przebieg działań 
projektowych,  

– Pedagogiem szkolnym - prze-
prowadził pogadanki, zajęcia in-
tegracyjne, 

– Gminnym Ośrodkiem Kultury – 
udostępnienie sali i pomoc w 
przygotowaniu dyskoteki inte-
gracyjnej, 

 – Wychowawcami internatu 
szkolnego - podpisanie umów  
o współpracę wolontariacką  
z dwoma wychowawcami, nau-
czyciele z internatu zorganizowa-
li również dodatkowo ognisko 
integracyjne dla uczniów klas 
pierwszych. 

 Efekty zadań podjętych  

w ramach projektu, który zakoń-

czył się 30 października  i trwał 

prawie dwa miesiące są widoczne 

każdego dnia. Uczniowie klas 

pierwszych stanowią integralną 

część całej społeczności szkolnej. 
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K 
iedy kończy się trzecią 
klasę gimnazjum, przy-
chodzi taki moment, że 
trzeba zadać sobie pyta-

nie: co dalej? Chodzi tu oczywiście 
o problem do jakiej szkoły pójść. 
Możliwości jest mnóstwo, progra-

mów jakie nam oferują jeszcze wię-
cej. Całkiem spora grupa wybrała 
jednak naszą szkołę, a mianowicie 
ZSOiZ w Gromniku. Prawdopo-
dobnie część z nich kierowała się 
możliwościami, które daje im ta 

placówka. Inni 
mogli zostać za-
chęceni przez 
swoich kolegów  
a jeszcze inni mo-
gli się o niej do-
wiedzieć po pro-
stu z Internetu. 
Prawdopodobnie 
każdy miał inną 
motywację. Nie-
zależnie od tego 
co kierowało ich 
wyborem, wszyst-
kich pierwszaków bez wyjątku, 
jeśli chcą być pełnoprawnymi 
członkami społeczności szkolnej, 
czekają otrzęsiny. Stały się już one 
tradycją i nieodzownym elemen-
tem życia szkoły. 

 Drugoklasi-
ści, doświadczeni  
i znający już 
wszystkie szkolne 
zasady,  chcą 
sprawdzić pre-
dyspozycje młod-
szych kolegów  
i oczywiście oce-
nić to czy zasłu-
gują oni na miano 
członków spo-
łeczności naszej 
szkoły. Aby to 

zrobić wymyślają różnego rodzaju 
konkursy i zadania, których roz-
wiązanie wymaga wykazania się 
niebanalnymi umiejętnościami, 
zdolnościami i niejednokrotnie du-
żą wiedzą. Mimo iż brzmi trochę 
groźnie, to tak naprawdę wszyst-

OTRZĘSINY UCZNIÓW KLAS I  
Dawid Wojna 
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kim chodzi o zabawę, odrobinę 
rozrywki i przekazanie pozytyw-
nych emocji. 

 Przygotowania do tegorocz-
nych otrzęsin rozpoczęły się już na 
kilka tygodni przed wydarzeniem, 
bo jak się okazało pracy było bar-
dzo dużo, a wymyślenie nowych, 
ciekawych konkurencji nie takie 
proste. Uczniowie odpowiedzialni 
za tą imprezę mieli wiele śmiesz-
nych pomysłów, które wydawały 
im się idealne, ale na szczęście dla 
nowych uczniów nad przygotowa-
niami czuwali nauczyciele w 
oczach których te pomysły wydały 
się niezbyt stosowne. W końcu jed-
nak po długich godzinach rozmy-
ślania i naradzania udało się wy-
brać odpowiednie konkurencje. 
Potem zostały już tylko próby, by 
wszystko poszło zgodnie z planem 
i wypadło jak najlepiej. 

 W dniu samych otrzęsin 

wśród pierwszaków panował we-
soły nastrój, połączony z lekkim 

niepokojem. Reszta uczniów czeka-
ła z niecierpliwością na rozpoczę-

cie, a na samą myśl tego co się za 
chwilę miało wydarzyć, na ich twa-
rzach pojawiał się uśmiech. Kamil  
i Aśka, którym przypadło prowa-
dzenie całej imprezy, przywitali 
wszystkich i rozpoczęli rywalizację 
między klasami A i B. Na początku 
uczniowie zaprezentowali swoje 
flagi i hymny. Następnie czekał ich 
tor sprawnościowy, dla utrudnie-
nia z zasłoniętymi oczami, ale mo-
gli liczyć na wskazówki kolegów. 
Później sprawdzono ich zdolności 
manualne i logiczne myślenie w 
konkursie „papierowa wieża” pole-
gającym na zbudowaniu jak naj-
wyższej wieży z papieru. Czekał 
ich też test wiedzy o szkole a na 
koniec jeszcze kilka konkurencji 
zręcznościowo-sprawnościowych. 
Wszyscy bawili się świetnie,  
a w pierwszoklasistach obudził się 
duch walki. Rywalizacja była bar-
dzo zaciekła i wyrównana. 
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CO W INTERNACIE PISZCZY?  
Kamila Kukuła 

Z 
araz po rozpoczęciu roku 
szkolnego wychowawcy 
z internatu zorgani-
zowali ognisko inte-

gracyjne, aby starsza część 
mieszkańców internatu i nowi 
lokatorzy mogli lepiej się po-

znać. Jak na ogni-
sko przystało, było 
pieczenie kiełba-
s e k ,  w s p ó l n y 
śpiew i zabawa. 
Wszyscy byli bar-
dzo zadowoleni. 
Wychowawcy zor-
ganizowali zajęcia 
integracyjne. Ucz-
niowie klas pierw-
szych odciskali 
swoje dłonie na 
arkuszu papieru  
i podpisywali je. 
Następnie kartka 
została zatytułowa-
na „nowi miesz-
kańcy” i powieszo-
na na korytarzu  
w internacie.  K i e -
dy pierwszoklasiści 
zaczęli zawierać 
nowe przyjaźnie, 
z o r g a n i z o w a n o 
rywaliza-
cję mię-
dzy kla-
sami aby 
s p r a w -

dzić, która ma większego 
ducha walki. Konkuren-

cje wymagały dużej 
sprawności, ale nowi 
uczniowie świetnie pora-
dzili sobie z nimi. Pierw-
sza polegała na kozłowa-

 Przy ZSOiZ w Gromniku działają dwa internaty: chłopców i dziewcząt. Starsi uczniowie określają to 
miejsce swoim drugim domem, ale czy to samo mogą powiedzieć uczniowie klas pierwszych, którzy wła-
śnie dołączyli do naszej społeczności? Po pierwszych zajęciach integracyjnych, ognisku, wyjazdach do 
kina oraz rywalizacji klas pierwszych na pewno tak. 

niu piłki wokół trzech pachołków  
i przebyciu dystansu w jak najkrót-
szym czasie. Okazało się, że pierw-
sze klasy mają duży talent koszy-

karski. Kolejne zmagania były 
na poziomie bliższymi parkietu 
hali, ponieważ polegały na tur-
laniu piłki wokół pachołków. 
Trzecie zadanie było prawdo-
podobnie kierowane do żeń-

skiej części uczestników. Dlaczego? 
Polegało na podbiegnięciu do ko-
szulki, jak najszybszym założeniu 
jej i powrocie do swojej drużyny. 
Dziewczęta nie miały sobie rów-
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nych. Czwarta konkurencja wyma-
gała niezwykłej koncentracji i cier-
pliwości, ponieważ należało papie-
rową kulkę pokierować wokół pa-
chołków, a można do tego było 
używać tylko gazety i wytworzo-
nych nią podmuchów powietrza. 
W ostatniej konkurencji mogli wy-
kazać się chłopcy, ponieważ pole-
gała ona na przeciąganiu liny. Ry-

walizacja była bardzo zacięta, ale 
ostatecznie lepsza okazała się klasa 
Ib. Obydwie klasy dostały dyplo-

my oraz słodkości. Integracja  
w internacie to nie tylko zawo-
dy sportowe.  Zorganizowane 
były dwa wyjazdy do kina 
„Promień”  w Tuchowie. Pierw-
szy na film pt. ,,Dawca pamię-
ci” , a drugi na seans „Miasto 
44”. Była to wspaniała odskocznia 
od uczniowskiej rzeczywistości 
wypełnionej nauką, zadaniami i 
książkami. W tym roku w interna-

cie organizowane są spotkania pod 
nazwą ,,100 pytań o… 100 pytań 
do…” podczas 
których zaproszo-
ne osoby odpo-
wiadają na trudne 
pytania nurtujące 
młodzież. Pierw-
sze spotkanie było 
z ks. Piotrem, któ-
ry uczy w szkole 
p o d s t a w o w e j . 
Odpowiedział on 
na pytania doty-
czące Boga, wiary, 
ludzkich dylema-
tów i problemów, 
ale także na osobi-
ste pytania doty-
czące jego życia. 
Drugie spotkanie 
było z kuratorem 
sądowym Krzysz-

t o f e m 
Górskim. Odpowiadał on 
na pytania o swojej pracy, 
mówił na czym ona pole-
ga i opowiadał o najtrud-
niejszych przypadkach. 

Dowiedzieliśmy się, że 
praca kuratora wcale nie 
jest taka prosta i wymaga 
dużo poświęcenia. Oby-

dwa spotkania cieszyły się dużym 
zainteresowanie nie tylko miesz-

kańców interna-
tu, ale także 
uczniów nie 
mieszkających 
w nim. 

 We wtorek 
16 grudnia zor-
g a n i z o w a n o 
Wigil ię  dla 
w s z y s t k i c h 
m i e s z k a ń c ó w 
internatu. Ucz-
niowie przygo-
towali część ar-
tystyczną o te-
matyce bożona-
r o d z e n i o w e j . 
Jak tradycja ka-
że było czytanie 
P i s m a  ś w . , 
wspólne dziele-
nie się opłat-

kiem, życzenia… Później przyszedł 
czas na poczęstunek i oczywiście 
śpiewanie kolęd. Bardzo miło spę-
dziliśmy ten wtorkowy wieczór. 

Internat niewątpliwie tętni ży-

ciem. Czekamy z niecierpliwo-

ścią na kolejne wydarzenia. 
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY – RAJD NA JAMNĄ  
Olga Trojan, Marta Tabiś 

D 
zień Patrona Szkoły 
ochodziliśmy 14 paź-
dziernika br. Z niecier-
pliwością czekaliśmy 

na ten dzień, bo nikt z nas, pierw-
szoklasistów nie wiedział, czego 
może się spodziewać. Cała społecz-

ność uczniowska wraz z nauczycie-
lami udała się na rajd na Jamną. 
Około godziny 9 pod szkołę przyje-
chały autobusy i wyruszyliśmy do 
miejscowości Siekierczyna. Okaza-
ło się jednak, że to nie koniec trasy, 
gdyż czekał nas czterokilometrowy 
spacer pod górę. Początkowo nie 

byliśmy z tego zadowoleni, ale 
podczas wędrówki w miłym gro-
nie, zmęczenie nie było dla nas od-
czuwalne. Po stosunkowo niedłu-
gim czasie w końcu udało nam się 
dotrzeć do kościoła na Jamnej, 
gdzie wspólnie uczestniczyliśmy 
we Mszy Świętej. Piękny, choć nie-
duży, drewniany kościół dodawał 
klimatu całej uroczystości. W eu-
charystię czynnie włączyli się nasi 
starsi koledzy i koleżanki. Podczas 
kazania, które wygłosił dla nas 
ksiądz dr Andrzej Jedynak, zostały 
przytoczone ważne świadectwa z 
życia Jana Pawła II, kóre w naszych 
sercach zapoczątkowały chęć do 
dalszego poznawania naszego pa-
trona, który swoim życiem i czyna-
mi potwierdzał, że jest nie tylko 
wspaniałym człowiekiem o do-
brym sercu, głową Kościoła katolic-
kiego, ale również wiernym patrio-
tą. O artystyczną oprawę zadbała 
schola pod przewodnictwem kate-
chetki, pani Barbary Wójcik. Msza 
miała charakter bardzo uroczysty. 
Po nabożeństwie siostra Sancja wy-
głosiła krótką prelekcję na temat 
Jamnej w czasie II wojny światowej 
i okoliczności budowy kościoła. 
Następnie uczniowie zaprezento-
wali fragmenty poezji naszego pa-
trona Jana Pawła II. Oczywiście na 
sam koniec nie mogło zabraknąć 
pamiątkowego, grupowego zdjęcia, 
które uwieczniło ten piękny dzień. 
 Po uroczystościach w kościele 
nadszedł czas na poczęstunek, o 
który zadbali pracownicy naszej 
szkoły. Ciepły żurek zjedliśmy na 
świeżym powietrzu, co pozwoliło 
nam zregenerować siły. Zaraz po 
tym rozpoczęły się integracyjne gry 
i zabawy oraz tańce, które prowa-
dzone były przez pana dyrektora 
wraz z żoną. Tradycją naszej szkoły 
jest popularny taniec „belgijka”, 
który wszyscy chętni zatańczyli 
przy głośnej, skocznej muzyce. Na-
uczyliśmy się również kilku no-
wych tańców. Pozytywnym zasko-
czeniem dla nas było to, że nauczy-
ciele bawili się równie dobrze jak 

uczniowie. Kiedy nadszedł czas 
powrotu odszukaliśmy swoich wy-
chowawców, z którymi ruszyliśmy 
w stronę czekających na nas auto-
busów, aby udać się do Gromnika.  
 Cały dzień był dla nas począt-
kowo wielkim znakiem zapytania. 
Jako pierwszoklasistki obawiały-
śmy się tego, co nas tam spotka. 
Okazało się to jednak zupełnie nie-

potrzebne, gdyż panująca atmosfe-
ra była bardzo przyjazna. Najbar-
dziej zaskakujące dla nas było to, 
że wszyscy bez względu na stano-
wisko byli traktowani tego dnia 
jednakowo. Nauczyciele bawili się 
tak samo dobrze jak my, co nam się 
spodobało. Mamy nadzieję, że za 
rok będziemy mogli uczestniczyć w 
podobnym wydarzeniu już nie tyl-
ko jako widzowie, lecz jako organi-
zatorzy tego pięknego dnia. Obcho-
dy Dnia patrona pozostaną w na-
szej pamięci jeszcze przez długi 
czas.  
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KONKURSY WEWNĄTRZSZKOLNE 

LIGA KLAS 

Patrycja Dziedzina 

W 
 roku szkolnym 

2013/14  Samo-

rząd Uczniowski 

zorganizował kon-

kurs o nazwie Liga klas. Ogłoszony 

został on 6 listopada 2013r., a jego 

rozstrzygnięcie nastąpiło na pierw-

szym apelu porządkowym w bieżą-

cym roku szkolnym. Rozegrał się 

on w dwóch przedziałach: klasy I, 

II LO i ZSZ oraz osobno dla klas III 

LO. W skład komisji weszli: pani-

wicedyrektor  Barbara Warchoł, 

pani pedagog  Jolanta Dziuban  

i dwóch przedstawicieli samorzą-

du, których zadaniem było dopil-

nować, by konkurs toczył się spra-

wiedliwie i zgodnie z wcześniej 

opracowanym regulaminem. Liga 

klas miała na celu motywowanie 

uczniów do samodzielności w po-

dejmowaniu decyzji na rzecz szko-

ły i samego siebie, w realizacji dzia-

łań podjętych przez uczniów, 

kształtowanie prawidłowych po-

staw, oraz uczenie odpowiedzial-

ności za własne czyny i działania, 

które musieli samodzielnie podjąć. 

W kryteriach brano pod uwagę 

frekwencję klasy, wyniki w nauce, 

udział w konkursach i olimpia-

dach, udział w rozgrywkach klaso-

wych, obowiązek zmiany obuwia  

i umundurowania, wystrój klasy 

oraz zaangażowanie na rzecz szko-

ły. Nagrody były wartościowe, dla-

tego klasy zdrowo rywalizowały 

miedzy sobą. Zwyciężyła klasa 

III C otrzymując nagrodę pieniężna 

w kwocie 500 zł. Głównym sponso-

rem była Szkolna Rada Rodziców, 

za co pragniemy jej gorąco podzię-

kować. W tym roku szkolnym, 

wśród klas odbędą się podobne 

rywalizacje, by uczniowie uczyli się 

pracy w grupie z rówieśnikami  

i jednocześnie rozwijali swoje pasje 

i zainteresowania.  

 

KLASA NA 5 

Redakcja 

S 
amorząd szkolny zorgani-

zował w roku szkolnym 

2014/2015 konkurs „Klasa 

na 5”. Rywalizacja między 

klasami trwać będzie od listopada 

2014 do kwietnia 2015. Odbędzie 

się sześć konkursów o różnej tema-

tyce. W listopadzie zagadnienia 

Europejskiego Kodeksu Walki  

z Rakiem, w grudniu występ wo-

kalno – artystyczny, w styczniu 

konkurs ortograficzny, w lutym 

konkurs o Unii Europejskiej,  

w marcu „Ile wiem o mojej szko-

le?”, w kwietniu konkurs logiczne-

go myślenia. By w konkurs zaanga-

żować całą klasę zdecydowano, że 

udział w konkursie można brać 

tylko jeden raz. Suma zdobytych 

podczas konkursu punktów ustala 

miejsce klasy. Oczywiście zwycięży 

klasa, która uzyska w sumie naj-

większą liczbę punktów. Otrzyma 

ona miano „Klasy na 5” i nagrody.  
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KIERUNKI KSZTAŁCENIA  

członkowie redakcji 

Program sportowy z odnową biologiczną. Przedmio-
ty dodatkowe to: kl. I pierwsza pomoc przedmedycz-
na, kl. II odnowa biologiczna, obóz sportowy,  kl. III 
pływanie. Ukończenie klasy z tym programem daje 
możliwość podjęcia studiów na kierunkach medycz-
nych (fizjoterapia, rehabilitacja, odnowa biologiczna) 
oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka). 

W Liceum Ogólnokształcącym w Gromniku realizowanych jest kilka programów dodatkowych.  

Program policyjny utworzono w naszej szkole naj-
wcześniej.  W ramach tego programu realizowane są 
następujące przedmioty: w kl. I historia i organizacja 
policji, w kl. II prawo karne i prawo ruchu drogowe-
go,  w kl. III prawo wykroczeń i interwencja policyjna. 
Absolwent szkoły może kontynuować naukę na stu-
diach wyższych, na kierunkach administracyjnych, 
może podjąć pracę w policji. 

W ramach programu ratownictwa medycznego ucz-
niowie uczęszczają na następujące zajęcia: w kl. I 
pierwsza pomoc przedmedyczna, w kl. II ratownic-
two medyczne, w kl. III pływanie. Po ukończeniu 
szkoły mogą podjąć studia na kierunkach medycz-
nych (medycyna, ratownictwo, fizjoterapia, rehabilita-
cja) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turysty-
ka). Na tym kierunku istnieje możliwość uzyskania 
kwalifikacji ratownika wodnego. 

Program lotniczy obejmuje następujące przedmioty:  
kl. I - historia lotnictwa, kl. II prawo lotnicze, aerody-
namika, kl. III meteorologia, frazeologia lotnicza w 
języku angielskim. Absolwent szkoły może rozwijać 
swoją pasję na uczelniach technicznych prowadzą-
cych kształcenie zarówno w zakresie lotnictwa cywil-
nego, jak i wojskowego. Istnieje możliwość zrealizo-
wania kursu szybowcowego. 
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Program artystyczno-medialny, przedmioty dodatko-
we: taniec towarzyski i nowoczesny, podstawy gry 
aktorskiej, wymowa sceniczna , elementy fotografii, 
podstawy dziennikarstwa, multimedia. Absolwent 
może podjąć studia na uczelniach artystycznych - fil-
moznawstwo, aktorstwo, fotografia, reżyseria. 

W ramach programu pożarniczego realizowane  
przedmioty dodatkowe są następujące: w kl. I pierw-
sza pomoc przedmedyczna, kl. II zajęcia pożarnicze, 
obóz strażacki, kl. III pływanie. Absolwent może roz-
wijać swoje zainteresowania podejmując studia kie-
runkowe - pożarnicze, ratownictwa medycznego, che-
micznego, medyczne i sportowe.  

Program sportowy piłki siatkowej, w ramach które-
go realizuje się przedmioty: podstawy teorii sportu, 
piłka siatkowa, pływanie, obóz sportowy. Absolwent 
szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na 
kierunkach sportowych (wychowanie fizyczne, tury-
styka) oraz nabędzie niezbędne umiejętności z zakre-
su gry w piłkę siatkową, pozwalające na uprawianie 
tej dyscypliny w formie zorganizowanej.  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa obejmuje klasę wielo-
zawodową. Kształcą się w niej przyszli mechanicy, 
murarze, elektrycy, monterzy instalacji i urządzeń 
sanitarnych, sprzedawcy, fryzjerzy, piekarze, pszcze-
larze. Dzięki odbywanym praktykom zawodowym 
młodzież zdobywa nowe umiejętności, doświadcze-
nie, samodzielność. 
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KWIETNIOWY DZIEŃ OTWARTY 2014 
Kamila Kukuła, Julita Matras 

J 
ak co roku zorganizowano  
w naszej szkole Dzień Otwar-
ty. Tego dnia licznie przybyli 
uczniowie gimnazjów z wielu 

szkół. Gościliśmy gimnazjalistów  
z 31 okolicznych miejscowości 
m.in. z Grybowa, Zakliczyna, Bo-
bowej, Gorlic, Uścia Gorlickiego,  
a nawet z Bytomia. Wielu z młod-
szych kolegów, których wtedy po-
znaliśmy mijamy dzisiaj na koryta-
rzach w naszej szkole. 
Gimnazjaliści poznali bogatą ofertę 
edukacyjną przygotowaną na rok 
szkolny 2014/2015. Zapoznali się  
z charakterystyką programów rea-
lizowanych w naszej szkole od 
strony teoretycznej, jak i praktycz-
nej, a także propozycjami zajęć po-
zalekcyjnych i kół zainteresowań 
m.in. treningów siatkówki, koszy-

kówki i piłki nożnej, koła teatralne-
go i szkoły muzycznej. 
I edycja Dnia Otwartego była wy-
pełniona atrakcjami z każdej dzie-
dziny, dlatego też każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie. Nie mogło 
obejść się też bez części integracyj-
nej, którą stanowiły tańce z przyby-
łymi na to wydarzenie uczniami 
gimnazjów. Wszyscy, którzy od-
wiedzili naszą szkołę, mogli zoba-
czyć różne pokazy: musztry, poli-
cyjny, ratowniczy, akrobatyczny  
i mażoretek oraz uczestniczyć w 
ciekawych zajęciach, które odby-
wały się w pracowniach klaso-
wych. Mogliśmy przeprowadzić 
ciekawe i zadziwiające ekspery-
menty z dziedziny fizyki oraz bio-
logii m.in. wykrywanie skrobii  
w produktach spożywczych. Wszy-

scy amatorzy lotnictwa mogli spró-
bować swoich sił na symulatorze 
lotu, a miłośnicy broni mogli ją 
obejrzeć na stoisku policyjnym, jak 
i sprawdzić się na strzelnicy. Czas 
umilał swoją muzyką zespół mu-
zyczny złożony z uczniów naszej 
szkoły, jej absolwentów oraz dyrek-
tora- mgr Wiesława Wójcika. Mo-
gliśmy również podziwiać talent 
taneczny dwóch uczennic liceum 
ogólnokształcącego– Pauliny Zięby 
i Moniki Grzyb-zaprezentowany 
podczas pokazu tańca nowoczesne-
go. Uroczystość poprowadziły ab-
solwentki LO Angelika Madycka  
i Anita Lesiak, które bardzo miło 
wspominały czas nauki w naszej 
szkole, co powinno być zachętą dla 
tych, którzy wahali się czy nasza 
szkoła jest właśnie dla nich. 
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MAJOWY DZIEŃ OTWARTY 2014 
Kamil Krawiec, Daniel Tarsa 

D 
nia 30 maja już po raz 
drugi tego roku gościli-
śmy gimnazjalistów  
w naszej szkole. Ucz-

niowie gimnazjów mieli okazję po-
znać nie tylko ofertę edukacyjną na 
rok szkolny 2014/2015 lecz także 
"życie szkoły" od strony zabawy  
i rekreacji, co nie zdarza się aż tak 
intensywnie w innych szkołach 
średnich. Tego dnia odbyły się róż-
nego rodzaju pokazy, prezentacje 
wybranych programów dodatko-
wych. Uczniowie mogli uczestni-
czyć w zabawach przygotowanych 
specjalnie dla nich. Wszystkie pre-
zentacje przygotowywane były pod 
czujnym okiem nauczycieli. 

 Uczniowie realizujący pro-
gram policyjny przygotowali dla 
gimnazjalistów pokaz sprzętu poli-
cyjnego oraz obrony własnej, który 
prezentowali  między innymi Da-
niel Tarsa, Katarzyna Bauer i Kon-
rad Rymarczyk. 

 Klasa ratownictwa medyczne-
go zorganizowała dla młodszych 
kolegów i koleżanek pokaz pierw-
szej pomocy. Młodzież mogła po-
znać zasady ratowania życia ludz-
kiego i  prawidłowego zachowania 
w sytuacjach zagrażających życiu. 
W przygotowania zaangażowali 
się: Anna Witulska, Daniel Malski, 
Patryk Matusik, Ewelina Klimczak, 
Sebastian Janczura i Justyna Szy-
dłowska. 

 Czas na program odnowy bio-
logicznej. Zajęcia przygotowane 
przez uczniów tego programu były 
najbardziej relaksujące, ponieważ 
ochotnicy mogli skorzystać z masa-
żu wykonanego  przez uczniów 
tego profilu i oddać się chwili miłe-

go odpoczynku. Dodatkową atrak-
cją był masaż gorącymi kamienia-
mi. 

 Dla gimnazjalistów interesują-
cych się lotnictwem, przygotowali-
śmy symulator lotu! W sali 0.1 mie-
liśmy szansę trochę „odlecieć i po-
bujać w obłokach” Uczeń tego pro-
filu Sebastian Strycharz udostępnił 
nam także model swojego samolo-
tu, który własnoręcznie wykonał! 
W tej sali odbył się również pokaz 
świetlny, w którym wykorzystali-
śmy fizykę. 

 Pora na zajęcia odbywające się 
na hali. Pokaz musztry, akrobatyki 
i toru policyjnego to niektóre  
z przygotowanych przez uczniów 
naszej szkoły zajęć. Każdy znalazł 
coś odpowiedniego dla siebie. Tor 
policyjny to bardzo ważny element 
w naszej szkole (szczególnie dla 
programu policyjnego), dlatego 
prezentację tą wykonał uczeń będą-
cy finalistą Ogólnopolskiego Tur-
nieju Klas Policyjnych w Pile- Szy-
mon Bolek. 

 Uczniowie klasy z programem 
siatkarskim zaprezentowali mecz 
siatkówki na wysokim poziomie.  
W rozgrywkach brali udział ucz-

niowie uczestniczący w treningach 
prowadzonych przez Pana Marka 
Dziubana a także ochotnicy szkół 
gimnazjalnych. 

 Na małej sali gimnastycznej 
odbyły się tego dnia zajęcia strze-
leckie. Gimnazjaliści zapoznali się  
z zasadami obowiązującymi na 
strzelnicy, poznali od strony teore-
tycznej i praktycznej rodzaje broni 
(długa- 9, 7 ; krótka- pistolet) i za-
początkowali swoją przygodę ze 
strzelaniem.  

 Następnym interesującym 
projektem, w który zaangażowali 
się licealiści była wokanda- przed-
stawienie mające znamiona prze-
biegu rozprawy sądowej. 

 Dla uczniów interesujących się 
wywiadami, pisaniem artykułów 
itp. rzeczy, przygotowane zostały 
zajęcia koła dziennikarskiego. Gim-
nazjaliści mogli współpracować  
z uczniami LO w Gromniku, two-
rząc artykuły. 

 Na korytarzach było mnóstwo 
stanowisk informacyjnych, które 
pomagały gimnazjalistom w odna-
lezieniu się w naszej szkole. Do 
takich miejsc należały między inny-
mi: Punkt Informacyjny Internatu, 
Księga Pamiątkowa- Kronika, Stoi-
sko Informacyjne oraz Stoisko Gar-
mażeryjne. Aby przyszli uczniowie 
czuli się swobodnie, wyznaczyli-
śmy dla nich przewodników, któ-
rzy oprowadzali po szkole i udzie-
lali informacji. 

Dni otwarte naszej szkoły są bar-

dzo ważne dla Dyrekcji oraz sa-

mych uczniów, dlatego wkładamy 

w to całe swoje zaangażowanie  

i ciężką pracę. 
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BARTKOWA 2014  
Szymon Bolek, Bartosz Chudzik 

W 
 dniach 20-25 czerw-
ca 2014 naszej szkole 
ponownie został 
zorganizowany obóz 

sportowo - szkoleniowy, w którym 
brali udział uczniowie pod 
opieką nauczycieli.  Głów-
nym celem obozu było na-
bywanie i doskonalenie 
umiejętności. Uczestnicy 
kolonii uczyli się zarówno 
samodzielności, zaradności, 
jak i pracy w drużynie. Każ-
dy dzień miał bardzo napię-
ty plan i nie było czasu na 
nudę! Znalazł się czas na 
zajęcia sportowe, bieg na 
orientację, kurs samoobrony, 
kajaki, żaglówki, rejs stat-

kiem, tenis stołowy, strzelnicę 
oraz paintball.  

 Na obozie szkoliliśmy się 
z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej, 
uczyliśmy się budowy jachtu 
oraz podstawowych zachowań 
na wodzie. Kolejną atrakcją był 
rejs po jeziorze motorówką 
wraz z policją wodną stacjonu-
jąca w przystani Stalownik. 

Bartosz Chudzik-uczeń kasy 
IIa tak przedstawił pierwszy dzień 
obozu:  

 „Tego dnia zgromadziliśmy się 
przy szkole w Gromniku. Towarzyszy-

ły nam wielkie emocje w oczekiwaniu 
na wyjazd, niektórzy nawet zapomnieli 
części swoich bagaży. Następnie po 
sprawdzeniu obecności i zapakowaniu 
walizek udaliśmy się autokarem  w 

oczekiwaną podróż. Po dotarciu na 
miejsce mieliśmy czas na zakwaterowa-
nie się i zapoznanie z miejscem pobytu. 
Kolejnym punktem dnia pierwszego 
było spotkanie z Panem Grzegorzem 

Nagelem, oraz jego bratem Dariuszem. 
Zaprezentowali pokaz pierwszej pomo-
cy i udzielili nam cennych wskazówek 
na ten  temat. Po zakończonej prezen-
tacji udaliśmy się na pyszny obiad. W 

następnej części dnia organi-
zatorzy podzielili nas na za-
stępy. Pierwszy zastęp two-
rzyła klasa I a, natomiast dru-
gi klasa I b oraz I c. Każdy ze 
swoich zastępów miał oczywi-
ście kapitana , który meldował 
zastęp podczas zbiórek oraz 
opiekunów, którzy czuwali i 
dopingowali swoich podo-
piecznych. Jak co roku organi-
zatorzy ustalili również war-
ty, podczas których uczniowie 
musieli pilnować porządku, 

budzić podczas alarmów 
nocnych oraz zapisywać 
ciekawe wydarzenia, w 
których uczestniczy wyka-
zali się oryginalnością i 
pomysłowością. W kolejnej 
części dnia obozowicze mie-
li czas wolny dla siebie. 
Wykorzystaliśmy go głów-
nie organizując różne zaba-
wy np. w grę w siatkę, w 
karty, śpiew  piosenek oraz 
rozmowy między sobą. Po 

godzinie 21 musieliśmy rozchodzić się 
do swoich pokoi, a następnie po czyn-
nościach higienicznych udać się spać. 
Cisza nocna obowiązywała od godziny 
22:30.”  
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SZKOLENIE SZYBOWCOWE 
Kamil Krawiec 

W 
 tegoroczne waka-

cje uczniowie klas 

z programem lot-

niczym odbyli 

kurs szybowcowy w Łososinie Dol-

nej, dzięki któremu po jego zakoń-

czeniu mogli zdobyć licencję pilota 

szybowcowego. Dzięki Dyrekcji 

szkoły naszego LO otrzymaliśmy 

dofinansowanie na całe przedsię-

wzięcie. Kurs ten trwał około 

dwóch tygodni i obejmował zarów-

no część teoretyczną jak i praktycz-

ną. Pierwszego 

dnia zbiórka pod 

klubem podha-

lańskim była już  

o godzinie 9 rano. 

Mieliśmy czas na 

zapoznanie się  

z naszymi dom-

kami i ostatnie 

prz ygotowa nie 

się do egzaminu 

t e o r e t yc z ne g o .  

W klubowej świetlicy odbył się test 

składający się  

z 30 pytań. Poszło 

jak z płatka. 

Wszyscy szczęśli-

wie zaliczyli eg-

zamin. Po egza-

minie zostaliśmy 

zapoznani z regu-

laminem panują-

cym na lotnisku 

oraz przeszliśmy 

naziemne szkolenie dotyczące uży-

wania spadochronów. Następnie 

instruktorzy oprowadzili nas po 

hangarach, gdzie znajdowały się 

szybowce, które mieliśmy piloto-

wać. Szybowiec typu Bocian to 

pierwszy szybowiec, na którym 

mieliśmy ćwiczyć. W późniejszym 

czasie, niektórzy z uczestników 

korzystali jeszcze z Puchacza. Po 

wyprowadzeniu szybowców z han-

garu przeszliśmy kolejne szkolenie 

 Tegoroczne zmagania wygrał zastęp I. Naj-
wszechstronniejszym uczestnikom obozu zostały wrę-
czone statuetki.  

 

 Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do Bartkowej w kolejnej edycji, która odbędzie się  

w czerwcu przyszłego roku. Czekają Was tam nowe zmagania i mile spędzone chwile. 
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naziemne. Tym razem dotyczące 

ogólnej budowy szybowca i jego 

zawartości oraz czynnościach,  

o których należy pamiętać przed 

startem. Już pierwszego dnia wy-

konaliśmy loty zapoznawcze, gdzie 

instruktorzy informowali nas  

w powietrzu, które elementy za co 

odpowiadają podczas sterowania 

szybowcem. Resztę dnia spędzili-

śmy na rozpakowywaniu, pozna-

niu nowych znajomych i szukaniu 

pobliskich sklepów i pizzerii. Na-

stępnego dnia musieliśmy wstać 

już o 5 rano. Wszyscy ubrali się 

stosownie do pogody i już 15 minut 

później, wyciągaliśmy szybowce  

z hangaru. Mieliśmy do wykorzy-

stania dwa pasy startowe o kierun-

ku 0.4 oraz 2.1 w zależności od kie-

runku wiatru. Przed wyprowadze-

niem szybowców na pas, każdy  

z nas miał wyznaczone zadanie. 

Jedni byli odpowiedzialni za podłą-

czenie akumulatorów w szybow-

cach, drudzy za radiostację na kwa-

dracie, trzeci za rozłożenie znaków 

na lotnisku a jeszcze inni za pilno-

wanie holu. Kiedy już wszystko 

było na swoim miejscu, mogliśmy 

spokojnie zacząć szkolenie. Instruk-

tor wraz z uczniem wchodzili do 

szybowca a osoba z zewnątrz po-

magała w przygotowaniach do 

startu. Jedna była odpowiedzialna 

za podpięcie liny holowniczej do 

samolotu i szybowca a druga do 

utrzymania skrzydła szybowca 

podczas startu. Osoba na kwadra-

cie zapisywała godziny startu i lą-

dowań samolotu oraz szybowców. 

Całe szkolenie podzielone było na 

zadania i ćwiczenia. Zadanie doty-

czyło jednego wybranego zagad-

nienia i było kilka ćwiczeń dotyczą-

cych tego zadania. Szkolenia jakie 

wykonywaliśmy to między innymi: 

start za samolotem, lot za holem, 

lądowanie, lot prosty, zakręty, krąg 

nadlotniskowy. Niektórzy z nas 

ukończyli także przeciążenia, wej-

ście do korkociągu, wyjście z kor-

kociągu, lądowanie awaryjne i eg-

zamin praktyczny (bez instrukto-

ra). Podczas szkolenia otrzymywa-

liśmy cenne wskazówki oraz po-

moc od naszych instruktorów. 

Szkolenie to trwało prawie dwa 

tygodnie, czasem od rana do wie-

czora, z przerwami ,jeśli tylko po-

zwalała na to pogoda. Deszcz, mgła 

i siła wiatru przeszkadzała czasem 

w tym, by móc latać.  Był czas kie-

dy przez 3 dni nie mogliśmy ze 

względu na opady deszczu. Jednak 

i te dni nie zmarnowaliśmy. W na-

szej książeczce szkolenia znalazł się 

podpis mechanika potwierdzający 

zdanie budowy Bociana, rodzajów 

lin holowniczych, napędów szy-

bowca itp. rzeczy. Wolny czas spę-

dzaliśmy także w pobliskich re-

stauracjach, integracji poprzez róż-

nego rodzaju gry, wieczorne biega-

nie, poznawanie okolic Łososiny  

i wyjazdu nad Jezioro Rożnowskie. 

Zwiedziliśmy także Nowy Sącz. 

Przez te dwa tygodnie dużo się 

nauczyliśmy, a co najważniejsze, 

niektórzy uczniowie naszej szkoły 

zaliczyli egzamin praktyczny, który 

upoważnia ich do zdania licencji na 

szybowiec, a to duże osiągnięcie.  

Jako uczestnik szkolenia mogę po-

wiedzieć, że nikt z nas nie spodzie-

wał się tak dobrej zabawy. Samo 

słowo nauka wydaje się nam być 

męczące, a jednak w te wakacje to 

słowo osiągnęło zupełnie inne zna-

czenie. 
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ABSOLWENCI 2014 

Patrycja Niemiec 

D 
nia 25 kwietnia 2014r. 
na hali sportowej ZSO-
iZ  w Gromniku odbyły 
się uroczystości zwią-

zane z   zakończeniem roku szkol-
nego klas trzecich 
liceum poprzedzone 
Mszą Świętą.  Wyda-
rzenie składało się  
z dwóch części. 
Pierwszą z nich – 
oficjalną, poprowa-
dzili ówcześni prze-
wodniczący szkoły: 
Aleksandra  Stanek 
oraz Kamil Stanek. 
Podczas jej trwania 
głos zabrał dyrektor 
ZSOiZ w Gromniku 
pan  Wiesław Wój-
cik. Następnie absol-
wentom wręczone 
zostały nagrody edukacyjne, upo-
minki i pamiątki związane z ich 
uczestnictwem w  zajęciach poza-
lekcyjnych. Otrzymali je między  
innymi uczniowie zaangażowani  

w sz kolne koło  tea tra lne 
„Improwizacja”, Szkolne Koło 
„Caritas” oraz za szczególne osią-
gnięcia sportowe. Ponadto Pan Zbi-
gniew Karciński wręczył     każde-

mu maturzyście „niezbędnik oby-
watelski”, w skład którego wcho-
dziły m.in. flaga polski oraz Kon-
stytucja RP. Zostały również rozda-
ne dyplomy ukończenia dodatko-

wych profili edukacyjnych realizo-
wanych w szkole oraz podzięko-
wania dla rodziców, którzy współ-
pracowali z dyrekcją oraz gronem 
pedagogicznym. Ponadto wycho-

wawcy klas wręczyli 
swoim uczniom świa-
dectwa szkolne oraz na-
grody za bardzo dobre 
wyniki w nauce oraz 
wzorowe zachowanie, 
jak również podejmowa-
nie działań na rzecz 
szkoły. Absolwenci rów-
nież zabrali głos i po-
dziękowali pedagogom, 
którzy w ciągu trzech lat 
ich nauki przekazywali 
im swoją wiedzę. Wyra-
zy wdzięczności okazali 
także dyrekcji i wycho-
wawcom klas, a spor-

towcy gronu czuwającemu nad 
nimi. Na tym zakończyła się oficjal-
na część pożegnania klas trzecich 
liceum w ZSOiZ w Gromniku  
w 2014r.  
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ZAKOŃCZENIE LO NA WESOŁO 
Patrycja Niemiec 

 Nieoficjalną częścią uroczystości, według tradycji, była „Gala Rozdania Złotych Pał 2014”, którą po-
prowadzili : Patrycja Niemiec i Dawid Kurek. Uczniowie drugich klas stworzyli 13 wyjątkowych kategorii 
aby nagrodzić i wyróżnić  najbardziej charakterystyczne osoby  wśród maturzystów.  

THE VOICE OF ZŁOTE PAŁY 

IRENEUSZ ZAJĄC 

WIEJSKI GANGAM STYLE 

KAMIL FRANIAK 

ĄŻELINA ŻULI ACTORIS 

ANGELIKA MADYCKA 

BOSKI ALVARO 

NORBERT JURCZAK 

LAKIER TIPSY PROSTOWNICA 

NATALIA WIATR 

ANTYSPORTSMEN 

KRYSTIAN SZARY 

ANTYSPORTSWOMAN 

KAMILA POTOCZEK 

OGRANICZENIA I LIMITY 
NIE INTERESUJĄ MNIE 

PRZEMYSŁAW SEPIOŁ 
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PAPARAZZI 

WOJCIECH SZURA 

KOLEŚ Z POLOTEM 

DAWID OLEŚ 

PAPUŻKI NIE ROZŁĄCZKI 

KAROLINA ŁUCEK  
MAGDALENA MILEWCZYK 

GUMOWE UCHO 

KAROLINA GADOWSKA 

ODKRYCIE ROKU 

ARKADIUSZ RYBA 

Uczniowie klas drugich włożyli wiele pracy aby ten szczególny dzień dla absolwentów ZSOiZ w Gromni-
ku był dla nich miłym epizodem kończącym ich naukę w liceum. Po zakończonej gali nastąpił moment po-
żegnań pełen łez i wzruszeń ….  
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SPEKTAKL TEATRALNY 

Redakcja 

 Dnia 11 listopada bieżącego roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Gromniku została wystawiona 

sztuka teatralna o charakterze patriotycznym. Tematyka dotyczyła ważnych momentów w historii Pol-

ski, które miały wpływ na odzyskanie niepodległości przez nasz kraj. Spektakl przygotowali uczniowie 

liceum, gimnazjum i szkoły podstawowej w Gromniku pod opieką pani dr Małgorzaty Hołdy – Kuchnik 

 i mgr Anny Gaj. 
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IMPROWIZACJA – COŚ WIĘCEJ NIŻ TEATR  
Aleksandra Stanek 

K 
ażdy dzień w ZSOiZ w 
Gromniku mija swoim 
rytmem. Każdy biega, 
wypełnia określone za-

dania, dąży do wyznaczonych 
przez siebie celów. Jesteśmy wszy-
scy bardzo do siebie podobni, jak 
gdyby klony, które wpuszczono do 
jednego laboratorium, by odnalazły 
miejsca wyjątkowe dla siebie. Ja je 
odnalazłam. Tym wyjątkowym 
miejscem jest dla mnie scena. 
Kocham grać w teatrze i od 
postawienia pierwszych kro-
ków w naszej szkole wie-
działam co chcę w niej osią-
gnąć. Jako jedna z wielu w 
szkole poszłam na pierwsze 
spotkanie koła teatralnego 
„Improwizacja” i pojawił się 
ten okropny strach. Czy się 
nadaję? Czy mam to coś w 
sobie?  

 Dziś jestem w drugiej 
klasie i myślę, że każdy z 
pierwszoklasistów miał po-
dobnie jak ja. Przyszedł do 
nowej szkoły. Było to dla 
niego inne otoczenie, którego 
jeszcze nie poznał. Czuł się 
zagubiony, przerażony, za-
kłopotany. Jednak niektóre  
z Tych przestraszonych osób 
odważyły się przyjść i zoba-
czyć jak wygląda praca w 
kole teatralnym, które w tym 
roku zdecydowanie przeży-
wa swój rozkwit. Jesteśmy 
grupą wyjątkową, bo łączymy oso-
by z różnych przedziałów wieko-
wych (podstawówka, gimnazjum, 
liceum), ale łączy nas jedno – pasja. 
To pasja, która zaraża całe nasze 
liceum, cały Gromnik, a w szcze-
gólności zaraża na nowo nas sa-
mych. Jesteśmy osobami, które róż-
nią się wiekiem, charakterem, 
wrażliwością, ale razem tworzymy 
wyjątkową grupę. To w tej naszej 
małej społeczności odnalazłam 
pierwsze przyjaźnie i odkryłam, że 
tą szkolną rutynę można prze-
rwać…”Bo teatr jest po to, by wszyst-

ko było inne niż dotąd..”. 

 Pewnie wielu z Was uważa 
teatr za przestarzały, niemodny. 
Pewnie myślicie, że jest to strata 
czasu, że nie macie nic do zaofero-
wania. Natomiast inna część was 
wstydzi się występować, przed 
swoimi znajomymi, bo mogą po-
myśleć, że jesteście jakimiś 
‘frajerami’. Całkowicie rozumiem 

wasze obawy, bo wszyscy baliśmy 
się, ale nawet nie zdajecie sobie 
sprawy z tego, czego tak naprawdę 
uczy teatr. Na naszych zajęciach 
ćwiczymy dykcję, mimikę, mowę 
ciała, a przede wszystkim buduje-
my niesamowite więzi, o których 
już zresztą wspominałam. Co wię-
cej, nabywamy pewnych cech, ta-
kich jak: pewność siebie, cierpli-
wość, empatia... Dalej twierdzisz, 
że teatr jest „bez sensu”?  

 W tym roku mieliśmy już 

przyjemność wystąpić  w Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Gromni-
ku, grając spektakl z okazji 11 listo-
pada. Był to niesamowity występ, 
debiut dla wielu nowych aktorów, 
którzy po wielu próbach (nawet do 
późnego wieczora) doskonale sobie 
poradzili. Przed wyjściem na scenę 
my aktorzy odczuwamy niesamo-
wity strach. Niektórych ściska w 
żołądku, inni panikują. Po wyjściu 

na scenę, liczy się jedynie, by 
widz poczuł te emocje, które 
chcemy przekazać. Po bra-
wach, zasunięciu się kurtyny i 
zejściu ze sceny czujemy ulgę, 
że pokonaliśmy swoje lęki, że 
już nie jesteśmy ‘klonami’, 
jednymi z wielu, tylko wyjąt-
kowymi jednostkami w tej 
grupie. Każda pochwała dla 
aktora jest wyjątkowa, a gdy 
usłyszy się pochwałę z ust 
pani Gosi Hołdy lub Ani Gaj 
nic innego do szczęścia już nie 
jest potrzebne. Po przedsta-
wieniu wszyscy się do siebie 
uśmiechaliśmy, bo wiedzieli-
śmy, że wspólnie stworzyli-
śmy całość w niesamowitej 
opowieści o 11 listopada.  

 Koło teatralne w tym 

roku planuje jeszcze wiele 

spektakli, inicjatyw w szkole. 

Jesteśmy gotowi do działania, 

pełni zapału i pasji. Koło tea-

tralne ‘Improwizacja’  po raz 

pierwszy zrzeszyło tyle zdolnych 

osób z Gromnika. To właśnie w tej 

grupie odnalazłam spokój, poczu-

łam się wyjątkowa i zrozumiałam 

co to znaczy być w „CZYMŚ WIEL-

KIM”. Kto jeszcze nie „spróbował” 

teatru,  ten nie wie jak wiele traci, 

bo jak powiedział Tove Jansson „ 

Teatr jest najważniejszą rzeczą na 

świecie, gdyż tam pokazuje się lu-

dziom, jakimi mogli by być, jakimi pra-

gnęli by być, choć nie mają na to odwa-

gi, i jakim są”.  
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DZIEŃ SPORTÓW OBRONNYCH  
Dawid Kurek 

W 
 dniu 21 listopada 

mieliśmy zaszczyt 

u c z e s t n i c z y ć  

w kolejnej już edy-

cji Dnia Sportów Obronnych w na-

szej szkole. Turniej jak zwykle cie-

szył się dużą frekwencją i ogrom-

nym zaangażowaniem uczniów  

ZSOiZ w Gromniku. Wydarzenie 

zapoczątkowały otrzęsiny klas 

pierwszych, które stały się tradycją 

naszej szkoły. Później zaczęła się 

cała atrakcja dnia. Klasy rywalizo-

wały w czterech konkurencjach. 

Pierwszą był tor policyjny, który 

dostarczył nam niesamowitych 

emocji, bowiem, w ciągu jednej go-

dziny, trzykrotnie został pobity 

rekord toru naszej szkoły. Pierwszy 

dokonał tego Dawid Kurek, prze-

biegając linię mety z czasem 

1:00:47. Zaraz po tym poznaliśmy 

rekordzistkę szkoły w tej dyscypli-

nie Sarę Pypeć, która uzyskała czas 

1:09:49. Długo nie musieliśmy cze-

kać na kolejną falę radości, ponie-

waż niesamowitego wyczynu do-

konał Szymon Bolek, uczeń klasy 

IIa , który przebiegł cały tor  z cza-

sem 0:57:46 , poprawiając rekord 

swojego kolegi  – nieoficjalnie - naj-

lepszy wynik w kraju, który wyno-

sił 59:87. Mamy nadzieję, że to 

wróżba sukcesu w Ogólnopolskim 

Turnieju Klas Policyjnych w Pile, 

ponieważ wszyscy rekordziści: Da-

wid , Sara i Szymon,  byli w repre-

zentacji naszej szkoły na tych pre-

stiżowych zawodach i na pewno 

chcieliby powtórzyć wyczyn z maja 

tego roku. Po zakończeniu toru 

policyjnego wszyscy,  z ogromnym 

apetytem, oglądali zmagania w 

pozostałych - przygotowanych 

przez grono nauczycielskie - kon-

kurencjach. W trakcie pierwszych 

zmagań miał miejsce również tur-

niej strzelecki,  

a także test wie-

dzy o tematyce 

policyjnej, oraz 

znajomości na-

sz e j  sz k oł y  

i jej patrona. 

Rywalizację za-

kończył tor  

z niespodzian-

ką, który spełnił 

swoją funkcję, 

bowiem różnił 

się znacznie od poprzednich jego 

edycji, co było zaskoczeniem dla 

reprezentacji poszczególnych klas. 

Ostatecznie rozgrywki zakończyły 

się w bardzo dobrej atmosferze, a 

co najważniejsze, bezpiecznie. W 

ogólnej klasyfikacji zdecydowanie 

zwyciężyła klasa IIIc, która miała 

21 punktów przewagi nad drugim 

miejscem.  Uczniowie z pewnością 

nie mogą się doczekać, co przygo-

tują dla nich nauczyciele w następ-

nym roku szkolnym.   
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W 
 dniach 29–30 paź-
dziernika 2014r.  
w naszej szkole od-
były się Mistrzostwa 

Szkoły w piłce halowej. Jak co roku 
udział wzięły wszystkie klasy lice-
alne. Pierwszego dnia odbyły się 
mecze w grupach, a drugiego faza 
finałowa. Tytuł mistrza zdobyła 
klasa IIIA. Wszystkie drużyny gra-
ły na wysokim poziomie. Imprezie 
towarzyszyła atmosfera rywaliza-
cji, którą tworzył bardzo głośny 
doping. W tej kategorii wygrała 
klasa IB. 
 Ale zastanówmy się czym jest 
piłka nożna dla żeńskiej grupy na-
szej szkoły. 
 Mężczyźni zazwyczaj postrze-
gają kobietę  jako delikatną osobę, 
która nie lubi biegać za piłką, ko-
pać się nawzajem po nogach i bru-
dzić na murawie stadionu… Ale 
czy nasi mili panowie przypadkiem 
nie są w błędzie? 
 Dziewczyny również lubią 
rywalizację! Lubią uprawiać sport! 
Więc dlaczego mają być gorsze od 
mężczyzn w piłce nożnej? Kobiety 
lubią rywalizacje nie tylko na zaku-
pach, ale również na boisku. Wtedy 
mogą pokazać pazur, upór i za-
wziętość. Mogą udowodnić sobie  

i innym, że wcale nie są gorsze od 
facetów! 
 Bo przecież najważniejsza jest 
pasja, dążenie do celu, pokonanie 
przeciwnika, współpraca w zespo-
le. 
 Poprzez sport człowiek kształ-
tuje swój charakter, sprawdza swo-
je możliwości. W życiu często mu-
simy działać „zespołowo” jak pod-
czas meczu, a wówczas wygraną 
ma się w garści.  Szkolne roz-
grywki międzyklasowe wyłoniły 
perełki w tej dziedzinie. 
 Jednymi z nich są uczennice 
klasy IB - Dominika Krzanowska 
oraz Magdalena Koperniak. Czym 
dla nich jest sport? Jakie ma zna-
czenie w ich życiu piłka nożna? 
Redaktor: Jak zaczęła się twoja przy-
goda z piłką nożną?  
Dominika: Od roku należę do Kobie-
cej Sekcji Piłki Nożnej w Tuchowie, 
tam regularnie uczęszczam na treningi 
oraz biorę udział w zawodach. Będąc w 
gimnazjum, od czasu do czasu, tak dla 
zabawy grałam w piłkę z chłopakami. 
Magda: Ja od zawsze lubiłam grać, 
robiłam to dla rozrywki, nigdzie nie 
trenowałam, sama zdobywałam umie-
jętności i dzięki temu coraz bardziej 
lubiłam to co robię. 
Redaktor: Jak wam się grało na szkol-
nych zawodach piłki halowej? 

Dominika: Bardzo podobała mi się 
rywalizacja i atmosfera zawodów. Poza 
tym dużą rolę odegrał również doping 
kibiców poszczególnych klas. 
Magda: Ja się już nie mogę doczekać 
rozgrywek w przyszłym roku! 
Redaktor: Co daje Ci piłka nożna? 
Magda: Świadomość tego, że kobieta 
r ó w n i e ż  m o ż e  b y ć  d o b r a  
w tym sporcie. Lubię też rywalizację. 
Dążenie do wygranej jest moim celem. 
Redaktor: Jakie były Twoje najwięk-
sze osiągnięcia w tym sporcie? 
Dominika: Kilka razy zdobyłam ty-
tuł  "Najlepszej zawodniczki meczu" , 
a w ubiegłym roku otrzymałam statu-
etkę "Pogromcy boiska". 
Redaktor: Czy sądzisz, że kobieta 
może grać równie dobrze albo nawet 
lepiej niż chłopak?  
Magda: Tak! Myślę, że zawziętość  
i upór dziewczyn biją na głowę umie-
jętności niejednego faceta.  
Redaktor: Dziękuję, że chciałyście 
odpowiedzieć na moje pytania i w imie-
niu gazety  "Na celowniku" życzę dal-
szych sukcesów w sporcie! 
 Sami widzicie, że piłka nożna 
to nie tylko dyscyplina dla męż-
czyzn. Wystarczy uwierzyć w sie-
bie, udowodnić samemu sobie, że 
nie ma celów, których nie można 
osiągnąć. 

DAMSKI PUNKT WIDZENIA NA PIŁKĘ NOŻNĄ 

Klaudia Kozyra 
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SZKOŁA OCZAMI MATURZYSTÓW 

M 
y 18-letni młodzi lu-
dzie nie mamy przed 
sobą żadnych barier, 
których  nie byliby-

śmy w stanie pokonać. Jesteśmy 
pełni życia, nadziei, marzeń, mło-
dzieńczych miłości i wiary w sie-
bie. Jednak jest coś, co w  maturzy-
stach wzbudza lęk, wiele obaw  
i emocji. Co to takiego? Odpowiedź 
jest prosta -  MATURA! Przygoto-
wania do niej trwają przez całe li-
ceum, ale najbardziej jest to odczu-
walne teraz, w ostatnim roku nau-
ki. W pierwszej klasie, każdy kli-
matyzuje się, przygląda się życiu 
szkoły i szuka ścieżki, którą mógł-
by podążać przez kolejne dwa lata. 
Jedni z nas realizują się sportowo, 
inni aktorsko a jeszcze inni po pro-
stu wolą „nie wychylać się”.  Nikt 
wtedy nie myśli o maturze. Życie 
szkolne upływa na nauce, popra-
wach, bo przecież- nie oszukujmy 
się- każdy chociaż raz z nich korzy-
stał. Druga klasa wygląda podob-
nie, chociaż można już zauważyć 
większą ilość materiału do przy-
swojenia. Jednak stres przed matu-
rą jest jeszcze nieodczuwalny. Poja-
wiają się już pierwsze plany na 
przyszłość, wymarzony zawód  
i myśl „gdzie jest moje miejsce na 
ziemi ?”. Upragnione wakacje, ra-
dość z wolności oraz pełnoletności. 
„Zimny prysznic” przychodzi we 
wrześniu, kiedy powoli zaczyna 
docierać do nas, że za  kilka miesię-
cy podejdziemy do egzaminów, od 
których będzie zależeć nasza przy-
szłość. Pojawia się strach, załama-

nie, rozterki czy iść na studia czy 
też znaleźć pracę, a może po prostu 
zrobić  sobie rok przerwy w nauce? 
Nie sposób zliczyć wszystkich po-
mysłów, które przeszły i  przecho-
dzą przez nasze głowy. Ponadto 
stres– przecież to nowa matura, jak 
my sobie poradzimy? Jak TO 

wszystko „ogarniemy”? Tyle nau-
ki, godzin spędzonych na zajęciach 
fakultatywnych, poprawach, zali-
czeniach, nieprzespanych nocy  
i nerwów. Czy to przyniesie efekt? 
Najgorsze uczucie to oczekiwanie 
na wyniki matur próbnych, zdali-
śmy czy nie zdaliśmy? Jak nam 
poszło? Te pytania zadaje sobie 
każdy. Nikt nie jest w stanie opisać 
emocji, które towarzyszą nam w 
chwili otrzymywania wyników. 

Fakt, można powiedzieć „to tylko 
próbna, czym tu się stresować?” ale 
ta radość, że się jednak zdało, daje 
nadzieję i podstawę do tego, by 
móc być chociaż troszeczkę spokoj-
nym o majowe matury. Jednak po-
za świadomością, że od tego roku 
może zależeć całe nasze życie jest 
też inna strona naszych odczuć. To 
wiedza, iż już ostatnie miesiące 
spędzamy w murach tej szkoły jako 
uczniowie. Może wyniesiemy stąd 
znajomości na całe życie, wartości, 
które są wpajane, czy choćby prze-
życia, których być może nigdy by-
śmy nie doświadczyli. Teraz trwa 
wielkie  oczekiwanie na STUD-
NIÓWKĘ, kiedy być może po raz 
ostatni będziemy mogli spędzić 
czas w takim gronie. Lecz po niej 
przyjdzie już tylko szara rzeczywi-
stość. Matura a później kto wie? 
Chociaż jedno jest pewne. Każdy 
zostawi tutaj jakąś cząstkę siebie, 
wiele wspomnień, tych dobrych  
i tych złych.  Niejednej osobie  
z rocznika 96 zakręci się łza w oku, 
kiedy przyjdzie moment rozstania 
z ZSOiZ w Gromniku, tą cudowną 
atmosferą, wspaniałymi ludźmi. 
Każda osoba jest tutaj wyjątkowa. 
To, iż już za niedługo będziemy 
absolwentami tej szkoły nie ozna-
cza, że po jej opuszczeniu zapomni-
my o wszystkim, co tu przeżyliśmy 
Będziemy tutaj na pewno wracać. 
Teraz nie pozostaje nam nic innego 
jak tylko poprosić Was, abyście 
trzymali za nas kciuki i równie 
mocno jak my wierzyli, że zdamy 
maturę i spełnimy swoje marzenia.   

WYJĄTKOWY PREZENT MIKOŁAJKOWY 

D 
nia 3 grudnia 2014r. 
w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Grom-
niku odbył się kon-

cert charytatywny zorganizowa-
ny przez Panią Małgorzatę Na-
mysłowski. Przedsięwzięcie 
miało na celu stworzenie niepo-
wtarzalnego prezentu mikołaj-
kowego dla jednego z uczniów 
naszej szkoły.  Na scenie wystą-
piły zespoły muzyczne, w skład 

których wchodzą uczniowie LO 
w Gromniku. Jako pierwsi za-
prezentowali się przed publicz-
nością przedstawiciele klasy IIC 
Robert Chronowski, Artur Król 
oraz Artur Janota z zespołem 
Real Face Of Me. Następnie od-
był się wernisaż prac malarskich 
uczennicy klasy IIIB Elżbiety 
Styrkowicz oraz uczennicy kla-
sy IIC Lucyny Kusion. Po za-
kończeniu prezentacji swój ta-

lent muzyczny przedstawił ze-
spół Malibo w skład którego 
wchodzili : Anna Wojtnarowska 
(IIC), Radosław Słowik, Rado-
sław Renak, Piotr Wilga oraz 
Adrian Witek. Dziękujemy 
wszystkim osobom zaangażo-
wanym w przedsięwzięcie. 
Dzięki temu nasz młodszy kole-
ga otrzymał prezent, który- ma-
my nadzieję– wywołał uśmiech 
na jego twarzy.  

Patrycja Niemiec 
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EUROPEJSKI KODEKS WALKI Z RAKIEM  

Daniel Malski 

E 
uropejski Kodeks Walki  

z Rakiem to ogólnopolska 

kampania, której zada-

niem jest kształcenie,  

a także uświadamianie społeczeń-

stwu, w tym także młodzieży za-

grożenia, które płynie z różnego 

rodzaju używek oraz zawiera pora-

dy jak ustrzec się przed chorobą 

nowotworową. Od kilku lat w akcję 

tą włączają się także uczniowie 

naszej szkoły. Przygotowują oni 

ciekawe prelekcje, plakaty, prezen-

tację na temat uzależnień, które  

w konsekwencji 

doprowadzają do 

powstawania wielu 

chorób. Dzięki te-

mu projektowi ucz-

niom, a także szer-

szej części Gromni-

czan uświadamia 

się jakim proble-

mem stają się za-

chorowania na ra-

ka. W tym roku 

przyjrzeliśmy się 

dokładnie zagad-

PODZIEL SIĘ KROPLĄ KRWI 

 I ZOSTAŃ BOHATEREM  
Żaneta Rojek, Przemysław Wojtas 

D 
nia 20 listo-

pada 2014r. 

odbyła się 

akcja hono-

rowego krwiodawstwa 

zorganizowana przez 

mgr Renatę Grzenię oraz 

mgr Małgorzatę Sadłoń. 

Chętnych nie zabrakło. 

Do wzięcia udziału  

w akcji zgłosiło się ok. 

70 osób, ale po przepro-

wadzonych badaniach 

nieniu nikotynizmu, które cieszy 

się niechlubną popularnością,  

a drugim aspektem poruszanym 

podczas kampanii była otyłość. 

Uczniowie prowadzili wiele cieka-

wych inicjatyw, w których promo-

wali zalecenia Kodeksu. Przygoto-

wali plakaty, gazetki, pomagali 

mierzyć wskaźnik BMI, organizo-

wali ćwiczenia ruchowe. Wszystko 

to po to, aby przestrzec przed nie-

bezpieczeństwem, jakie grozi coraz 

młodszemu pokoleniu. Akcja  

w naszej szkole cieszy się dużą po-

pularnością, a uczniowie chętnie 

biorą w niej udział. 

lekarskich tylko 43 mo-

gły oddać krew. W tym 

27 przyszłych maturzy-

stów, 4 pracowników 

szkoły oraz 12osób spo-

za szkoły. Każdy dostał 

coś słodkiego a nam 

udało się uzyskać 

19,25 l krwi. Jesteśmy 

wdzięczni za ten dar 

wszystkim honorowym 

dawcom krwi.  
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Życzenia od Dyrekcji 
 
 

 Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia całej społeczności Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku życzymy 
głębokich duchowych przeżyć, świąt radosnych i spokojnych. 

 Niech Narodzony Jezus – Bóg Dobroci i Miłości znajduje zawsze w Waszych 
sercach godne mieszkanie dla Siebie i godne miejsce na złożenie wszelkich darów,  
jakich tak hojnie pragnie nam udzielić.  

 Niech nadchodzące święta przepełnione będą prawdziwą radością, miłością  
i pokojem.   

Barbara Warchoł 
Wiesław Wójcik 

 
 

Życzenia od Samorządu Uczniowskiego 

 

 Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, chcielibyśmy życzyć całemu 
gronu pedagogicznemu, pracownikom administracji i obsługi oraz wszystkim ucz-
niom, by te święta spędzone w gronie najbliższych przyniosły Wam wiele radości, 
ciepła i optymizmu, którymi warto dzielić się z innymi. 

 By nie zabrakło wam zdrowia i chęci do dalszej pracy, zarówno uczniom w na-
uce,  jak i nauczycielom w wykonywaniu zawodu.  

 Dużo prezentów pod choinką, śniegu, ale przede wszystkim by w każdym do-
mu zagościł nowonarodzony Jezus Chrystus. 

 Szczególne życzenia kierujemy do tegorocznych trzecioklasistów, by byli zado-
woleni z owoców swojej pracy,  jak najlepiej zdali maturę oraz żeby te ostatnie mie-
siące w szkole, był dla nich jak najlepsze. 

 Miłości w czasie Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku!  

 

Samorząd Uczniowski 


