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ZNOWU NAJLEPSI 

C 
orocznie uczniowie programu policyjnego przystępują do 
Ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej w Szczytnie, zdobywając 
indeksy. W roku szkolnym 2014/2015  uczniowie z Gromnika 
wywalczyli 3 na 15 indeksów, a tym samym status studenta 

                  Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.  

Corocznie przystępujemy również do rywalizacji o tytuł Klasy Policyjnej Roku w Ogólnopolskim Turnieju Klas 
Policyjnych w Pile, w roku 2015 byliśmy najlepsi wśród małopolskich szkół startujących w turnieju, natomiast 

tytuł będący głównym trofeum w rywalizacji należał do nas już dwukrotnie, w roku 2009 i 2013. 

TURNIEJ KLAS POLICYJNYCH W PILE 

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA POLICYJNA W SZCZYTNIE 
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MIĘDZYSZKOLNA WYMIANA UCZNIÓW 
Marzena Habas 

P 
rogram spotkania obejmo-
wał zajęcia w szkole, 
warsztaty historyczne, 
animacje językowe, roz-

grywki sportowe, wieczorek kultu-
rowy oraz liczne wycieczki i działa-
nia mające na celu bliższe poznanie 

kultury i języka danego kraju. Mło-
dzież zwiedziła m.in.: Monachium, 
Norymbergię, Kelheim, Eichstätt 
oraz Ingolstadt.  

 Podczas zajęć warsztatowych 
uczniowie zajmowali się tematem 
propagandy XX i XXI wieku. W 
grupach polsko-niemieckich anali-
zowali różne formy propagandy 
pod kątem sposobu i celu przekazu 

informacji, takie jak: plakaty, folde-
ry, filmy, przemowy. Podjęte dzia-
łania miały umocnić w młodzieży 
poczucie odpowiedzialności za 
swoje słowa i czyny.  

 Wspólne zajęcia i wycieczki 
trwały od rana do wieczora. Na-
stępnie polska młodzież rozjeżdża-
ła się wraz z niemieckimi kolegami 
do ich rodzin. Poprzez możliwość 
przebywania u rodzin goszczących 
uczniowie poznali bliżej styl życia 

 W dniach od 13 do 23 kwietnia 2015 roku grupa 20 uczniów klas drugich wraz z dwoma opiekunami  

p. Małgorzatą Sobieraj i p. Marzeną Habas  z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych  

im. Jana Pawła II w Gromniku wzięła udział w wymianie międzyszkolnej z Gimnazjum Gaimersheim  

w Bawarii. Była to druga część wspólnego projektu trwającego dwa lata pod tytułem: „Polacy i Niemcy: 

100 lat od wybuchu I wojny światowej – przełamywanie uprzedzeń i stereotypów, różnorodność kultu-

rowa”. 

zachodnich sąsiadów, jak również 
mieli możliwość używania języka 
obcego w sytuacjach codziennych. 
Podczas dziewięciu wspólnie spę-
dzonych dni młodzież polska i nie-

miecka umocniła nawiązane w lip-
cu ubiegłego roku znajomości.       

Dla ZSOiZ im. Jana Pawła II  
w Gromniku to początek dobrze 
zapowiadającej się wieloletniej 
współpracy ze szkołą partnerską. 
Podczas wizyty w Niemczech usta-
lono termin kolejnego projektu do 
realizacji w latach 2016-2017.  

Koszty projektu współfinansowała 

Polsko - Niemiecka Współpraca 

Młodzieży w Warszawie oraz VDK 

(Związek Opieki nad Niemieckimi 

Grobami Wojennymi) z Bawarii. 
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Daria  Śliwa: 
Wymiana międzynarodowa, w której 

mogłam uczestniczyć, była dla mnie 

niezwykłym doświadczeniem i wspa-

niałą przygodą. Dzięki temu wyjazdo-

wi zwiedziłam ciekawe miasta i zabyt-

ki, poznałam kulturę oraz tradycje Nie-

miec. Mogłam polepszyć swój język 

angielski i niemiecki. Biorąc udział  

w zajęciach opowiadających o II wojnie 

światowej dowiedziałam się wielu 

istotnych rzeczy, m.in. jak ją odbiera 

niemiecka młodzież. Oprócz wspólnych 

warsztatów integracyjnych organizo-

wanych w szkole wszyscy spotykali-

śmy się poza nią. Chodziliśmy do klu-

bów, na plażę czy do parku; takie 

„wypady” sprawiły, że staliśmy się 

sobie jeszcze bliżsi. Ja sama zaprzyjaź-

niłam się z Leoną - to u niej mieszka-

łam będąc w Niemczech. Okazało się, 

że mamy mnóstwo wspólnych cech  

i zainteresowań. W te wakacje Leona 

spędziła u mnie 10 dni i już zaplano-

wałyśmy kolejne spotkanie. Po takiej 

wymianie mamy wiele wspaniałych 

wspomnień, które zostaną w nas na 

zawsze. Dziękuję osobom, które przy-

czyniły się do organizacji wyjazdu do 

Niemiec i mam nadzieję, że w naszej 

szkole będzie więcej takich wyjazdów. 

Sylwia Jędrzejczyk: 
Jestem bardzo zadowolona, że mogłam 

wziąć udział w programie wymiany 

międzyszkolnej z uczniami z Niemiec. 

Pozostały mi bardzo miłe wspomnie-

nia, poznałam wielu nowych ludzi,  

z którymi utrzymuję kontakt do dziś. 

Zobaczyłam też dużo ciekawych i im-

ponujących miejsc. Zostałam bardzo 

mile przyjęta przez rodzinę, u której 

mieszkałam. Dzięki wspólnemu spę-

dzaniu czasu mogłam poznać tradycje  

i obyczaje Niemiec. 

Natalia Gazda: 
Wymiana polsko-niemiecka, w której 

wzięłam udział była dla mnie niesamo-

witym przeżyciem. Mogłam poznać 

nowych ludzi, nowe miejsca, kulturę 

niemiecką, a także podszkolić znajo-

mość języka niemieckiego. Osoby, które 

poznałam w Niemczech były bardzo 

miłe i otwarte na nowe przygody, zna-

jomości. Rodzina, u której mieszkałam 

traktowała  mnie jak członka rodziny, 

dzięki czemu mogłam czuć się jak  

u siebie w domu. 

W 
ymiany międzynarodowe to przede wszystkim korzyści dla 
uczniów, którzy mają możliwość zawarcia nowych znajomo-
ści, a nawet przyjaźni i poznania kultury danego kraju. 

 
Oto co sądzą o projekcie wymiany z Gymnasium Gaimersheim (Bawaria) 
przeprowadzonej w latach 2014-2015 jej uczestnicy. 

WYMIANA OCZAMI 

UCZNIA 
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nad Jeziorem Rożnowskim, kajaki, 
grille, dyskoteka, wieczorek kultur, 
itd.) 

 Projekt jest skierowany do 
uczniów klas I. Podczas pierwszej 
części projektu ZSOiZ im. Jana 
Pawła II w Gromniku jest stroną 
goszczącą, tzn. podejmujemy stro-
nę niemiecką u nas. Ta część pro-
jektu realizowana jest w dniach 
28.06-06.07.2016r. 

 Osoby, które wezmą udział w 
spotkaniu po stronie polskiej 
uczestniczą w drugiej części projek-
tu realizowanej w okolicach kwiet-
nia 2017r. w Bawarii.  

Wszystkie koszty związane z po-
bytem w Niemczech (wyżywienie, 
noclegi, bilety wstępu, zajęcia dy-
daktyczne, itd.) zostaną pokryte  
z PNWM oraz VDK. Uczniowie 
muszą liczyć się jedynie z częścio-
wym pokryciem kosztów podróży.  

Koordynatorem projektu po stronie 

polskiej jest Marzena Habas- nau-

czyciel języka niemieckiego.  

Europy poczucia odpowiedzialno-
ści za pokój i ochronę praw czło-
wieka oraz przekazywanie wiedzy 
z zakresu historii. 

 Temat tegorocznego projektu 
to: „Polacy i Niemcy: 100 lat od 

wybuchu I Wojny Światowej – 
przełamywanie uprzedzeń i ste-
reotypów, różnorodność kulturo-
wa”. W programie uwzględniono 
zarówno pojęcia historyczne, wy-
chowanie do życia w pokoju i wza-
jemnej tolerancji, jak również liczne 
zajęcia przyczyniające się do roz-
woju języka angielskiego 
(wszystkie prace w grupach będą 
prowadzone w języku angielskim) 
oraz niemieckiego. Nawiązanie 
nowych przyjaźni oraz utrzymy-
wanie kontaktów z młodzieżą z 
innych krajów ma ogromny wpływ 
na wyniki egzaminu maturalnego. 
Poza tym uczniowie mają szansę 
wykazać się kreatywnością pod-
czas zabaw integracyjnych oraz 
mile spędzić wakacje ( w progra-
mie m.in. wycieczki tematyczne, 
dzień w polskiej rodzinie, dzień 

J 
uż od pięciu lat Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodo-
wych im. Jana Pawła II  
w Gromniku współpracuje  

z VDK (Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge) oraz PNWM 
(Polsko - Niemiecką Współpracą 
Młodzieżową) uczestnicząc w co-
rocznych projektach międzynaro-
dowych.  

 W roku szkolnym 2015/2016 
organizujemy kolejną wymianę 
szkolną ze szkołą partnerską  
w Gaimersheim działającą w środ-
kowej Bawarii. Jest to szkoła nowo-
czesna, z dużymi możliwościami 
oraz wykwalifikowaną kadrą peda-
gogiczną.  

 Celem współpracy jest rozwi-
janie wśród młodzieży – zarówno 
polskiej jak i niemieckiej - 
„świadomości europejskiej”, przy-
czynianie się do integracji młodego 
pokolenia, wzajemnej tolerancji  
i szacunku. Podczas spotkań mię-
dzynarodowych istotną rolę pełni 
rozwijanie u młodych obywateli 

PROJEKT WYMIANY 2016/2017 
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 Już grudzień…  Niedługo święta. 
A wydaje się, że wczoraj był wrzesień  
i wszyscy po udziale we mszy świętej 
zapoznawaliśmy się ze szkołą. Pamię-
tam jaka byłam wtedy przerażona… 

Nowa szkoła, nowi ludzie, inni nau-
czyciele, życie w internacie. Stres dla 
wszystkich. Ludzie zawsze boją się 
zmian…. Czują strach przed czymś 
nowym i niepoznanym. Ale nie ma 
czego się bać, bo wszystko co się zmie-
nia, zmienia się na lepsze. Całe nasze 
życie to szereg zmian.  

Pamiętam te wystraszone twarze 
pierwszaków, pierwsze znajomości… 
Ale dzięki naszym nauczycielom i wy-
chowawcy, którzy cały czas wymyślali 
nam różne zabawy, konkursy, prace w 
grupach, szybciej i lepiej poznaliśmy 

się i staliśmy się zintegrowaną, mocną 
klasą, w której panuje zasada „Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego”.  
To najlepsza klasa jaką mogłam sobie 
wyobrazić. 

To jest moja opinia, ale pozostała część 
klasy ma podobne zdanie. Kiedy dosta-
łam zadanie napisania artykułu o naszej 
klasie do gazetki szkolnej, wczułam się w 
rolę dziennikarza. Przeprowadzałam 
wywiady wśród kolegów i koleżanek. 
Wszyscy zgodnie twierdzą, że szkołą jest 
bardzo fajna, nauczyciele gotowi pomóc  
i wytłumaczyć to, czego nie rozumiemy.  

Najwięcej pochwał usłyszałam na te-
mat naszego pana dyrektora, to wspa-
niały człowiek. W internacie jest fajnie, 
lepiej można się poznać, spędzać razem 
czas, wymyślać wspólne zajęcia i brać 
udział w różnych zabawach. 

POCZĄTKI W NASZEJ SZKOLE 
Jana Rafalont 

 
Bardzo nam pomagają i wspierają nas 
także starsze klasy. Oni tu już wszyst-
ko znają i nigdy nie odmawiają pomo-
cy.  Dają dobry przykład, zachęcają do 
ćwiczeń na siłowni  i ogólnie tworzą 
miłą atmosferę. 

Teraz już się nie boję, razem z klasą 
czekam na ślubowanie. Nie boimy się 
nowych wyzwań. Zmiany?  Tylko na 
lepsze!  
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 Witam!  

Jestem uczennicą klasy IB w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-

wych im. Jana Pawła II w Gromniku. 

Do IB chodzi aż 21 dziewczyn i 5 chło-

paków. Naszą wychowawczynią jest 

pani Jolanta Reczkowska, nauczycielka 

przedmiotu, za którym nie przepada 

większość klasy - matematyki (są oczy-

wiście wyjątki!). Jest to trochę ironia, 

gdyż jesteśmy „klasą ścisłą”. Część 

naszej najlepszej IB rozwija swoje ta-

lenty poprzez uczęszczanie na kółko 

teatralne, na treningi sportowe oraz do 

szkoły muzycznej. Mimo tego, że zna-

my się krótko, jesteśmy bardzo zgrani, 

każdy może na każdego liczyć.  Bardzo 

podobają nam się wydarzenia, którymi 

ZSOiZ Gromnik wyróżnia się spośród 

innych szkół średnich, takie jak: Mi-

strzostwa Szkoły w Sportach Obron-

nych, Turniej w Piłce Nożnej oraz licz-

ne wycieczki. Wszyscy jesteśmy bardzo 

zadowoleni z wyboru szkoły oraz 

wdzięczni każdej osobie, która nas do 

tego wyboru zachęcała podczas Dni 

Otwartych oraz podczas wizyt w na-

szych gimnazjach. 

POCZĄTKI W NASZEJ SZKOLE 

Aleksandra Franiak 
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ZAKOPANE INTEGRUJE PO RAZ KOLEJNY  
Karolina Kałuża 

W 
 dniach 22-23 paź-
dziernika uczniowie 
klasy Ia i Ib wraz  
z wychowawcami 

wzięli udział w wycieczce integra-
cyjnej do Zakopanego. 

Pierwszym wyzwaniem było zdo-
bycie Gubałówki, które dla wielu 
okazało się nie takie łatwe. Następ-
nie bezpiecznie wróciliśmy do au-
tokaru. Niektórzy z nas zabrali ze 
sobą małe pamiątki w postaci zako-
piańskiego błota:). Po męczącej po-
dróży w końcu nadszedł czas na 
upragniony posiłek i zakwaterowa-
nie w pensjonacie „ Za Lasem ”  

w Poroninie. Kolejnym punktem 
wycieczki była jedna z najbardziej 
wyczekiwanych atrakcji, wizyta  
w termach Szaflary. Poczuliśmy się 

tam jak dzieci, wygłupiając się  
w wodzie i na zjeżdżalniach.  
Po powrocie zjedliśmy kolację  
i „grzecznie” poszliśmy spać. Tak 
właśnie minął nasz pierwszy dzień.  
Kolejny dzień rozpoczęliśmy od 
pysznego śniadania i opuszczenia 

pensjonatu. Wyjście na skocznię  
i przyjemny spacer po Krupówkach 
zakończyły nasz pobyt w Zakopa-
nem. Wszyscy w dobrych humo-
rach wracaliśmy autokarem do 
Gromnika. Podróż minęła nam tak 
szybko, że nie zauważyliśmy, kie-
dy dotarliśmy na miejsce. Przyzna-
ję, że bardzo trudno było się nam 
rozstać.    
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DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
Klaudia Ryba 

J 
ak co roku, 14 października 
uczniowie wraz z nauczyciela-
mi wybrali się na Jamną, świę-
tować Dzień Patrona Szkoły - 

Jana Pawła II. Po dotarciu na miej-
sce uczestniczyliśmy we mszy 
świętej z oprawą muzyczną w wy-
konaniu naszych uczniów. Następ-
nie wysłuchaliśmy krótkiego wy-
stąpienia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, a członkowie Samorzą-
du Uczniowskiego złożyli życzenia 
nauczycielom oraz pracownikom 
placówki. Po uroczystościach  
w kościele udaliśmy się na ciepły 
posiłek, przygotowany przez pra-
cowników szkoły. Po posiłku wszy-

scy zaczęli świętować. Zatań-
czyliśmy dobrze znaną belgij-
kę. Później wszyscy z radością 
wrócili do autokarów. Myślę, 
że pomimo brzydkiej pogody 
wszyscy dobrze się bawili.  
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PIERWSZA W MAŁOPOLSCE „GRUPA PAT” 
UTWORZONA W GROMNIKU 

W 
 dniu 1 czerwca  
w naszej szkole  
w obecności gości  
została utworzona 

pierwsza w Małopolsce „Grupa 
PaT”. 
 Utworzenie „Grupy PaT” roz-
poczęło się wyjaśnieniem i omó-
wieniem wspólnych działań, skie-
rowanych przeciwko zjawiskom 
patologii społecznej opartych na 
innowacyjnych metodach, z zaan-

gażowaniem młodzieżowego wo-
lontariatu i aktywną współpracą  
z samorządami. Podczas tego spo-
tkania byli z nami: 
Przedstawiciele policji: 

 Nadkomisarz Grzegorz Habel-  
Naczelnik Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Tar-
nowie ; 

  Aspirant sztabowy Jerzy Kucz-
kowski  z Wydziału Prewencji 
Komendy Miejskiej Policji w Tar-
nowie; 

 Sierżant sztabowy Ewelina Fisz-
bain – Zespół do Spraw Nielet-
nich i Patologii – Wydział Pre-
wencji Komendy Miejskiej Policji 

w Tarnowie; 

  Podinspektor Robert Malik – 
były kierownik Policyjnej Izby 
Dziecka w Tarnowie; 

Przedstawiciele rodziców: 

  Włodzimierz Stachoń – prze-

wodniczący Rady Rodziców ; 

  Barbara Wójcik – nauczyciel 
naszego liceum. 

 
Podczas tego spotkania została 
podjęta uchwała o utworzeniu 
PaTPORTU szkoły. 

Uczniowie bardzo chętnie uczest-
niczyli w tym spotkaniu, wybrali 
Paulinę Lech na  swojego Kapitana 
i zadeklarowali pomoc w realizacji 

działań PaT. Na koniec przedsta-
wiciel policji podziękował i pogra-
tulował młodzieży włączenia się 
w ogólnopolski ruch społeczny 
PaT, promujący modę na życie 
wolne od przemocy i uzależnień. 

Jeszcze w czerwcu 2015 roku 
szkolna grupa PaT wzięła udział 
w obchodach 10-lecia działań PaT 
na stadionie narodowym w War-
szawie, skąd przywiozła niezapo-
mniane wspomnienia z całonocne-
go programu oraz nowo opano-
wany energetyczny taniec 
"WYGŁUPIACZEK". 
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N 
asza szkolna grupa PaT 
wzięła udział w Programie 
PaT – czyli profilaktyka 
przez działanie, który od-

był się w Tarnowie i zakończył się uro-
czystą galą inaugurującą działalność 
programu PaT.  Uczniowie uczestniczy-
li  w spektaklu edukacyjno –
profilaktycznym „Sekret”, który pro-
wadził sam szef programu i policjant 
inspektor Grzegorz Jach.  

Młodzież miała okazję spotkać się rów-
nież z panią Minister Urszulą Augu-
styn oraz panią Dyrektor Kuratorium 
Oświaty w Tarnowie Urszulą Blicharz. 
W nagrodę za zaangażowanie i owocną 
prace cała młodzież pojechała z tym 
spektaklem do Krakowa i Warszawy.  

            Paulina Lech 

PRZYSTANEK KRAKÓW 

ta miasta Krakowa Katarzyna Cię-
ciak, Małopolski Kurator Oświaty 
Aleksander Palczewski i wielu in-
nych honorowych gości. 
  Towarzysząca nam do tej pory 
euforia po poprzednim dniu za-
kończyła się wraz z momentem 
rozpoczęcia kolejnej próby. Sala 
podobnie jak w Mościcach była 
zapełniona po brzegi. Znajdowało 
się na niej ponad 300 osób.   

Po tarnowskiej, udanej premierze 
spektaklu „Sekret” nadszedł czas na 
zaprezentowanie się grupy PAT 
Tarnów w Krakowie. 8 październi-
ka pojechaliśmy właśnie do Krako-
wa.  Była to kontynuacja tego, co  
pokazaliśmy dzień wcześniej w Tar-
nowie. W realizacji działań Pat-u w 
Krakowie i Tarnowie przez dwa dni 
łącznie wzięło udział około tysiąca 
małopolskiej młodzieży.   Prawie 50 
osobowa grupa założona pod prze-
wodnictwem Pana Grzegorza Jacha 
tym razem miała zagrać przedsta-
wienie w jednej z sal Multikina dla 
krakowskiej młodzieży. Dla nas był 
to zaszczyt uczestniczyć w wyda-
rzeniu, w którym brali również 
udział ważni goście. Byli to m.in: 
Komendant Miejski Policji podinsp. 
Robert Michna, zastępca Prezyden-

PRZYSTANEK TARNÓW 

            Olga Trojan 
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Największe wyróżnienie dla na-
szych aktorów to udział w konfe-
rencji w Warszawie. 
W Ministerstwie Spraw Wewnętrz-
nych 15 października 2015 roku 
odbyła się konferencja podsumo-
wująca 9- letni Rządowy program 
"Raz em bezpiecz nie j ,  k tó-
rą  otworzył  spektakl edukacyjno- 
p r o f i l a k t y c z n y  „ S e k r e t ” 
i  "Poczekalnia"  w wykonaniu na-
s z e j  m ł o d z i e ż y  z  g r u p y 

PaT. Uczniowie mieli zaszczyt po-

PRZYSTANEK WARSZAWA 

znać panią Minister Spraw We-
wnętrznych - Teresę Piotrow-

ską, Rzecznika Praw Dziecka -
Marka Michalaka oraz Elżbietę 

Wszyscy z niecierpliwością czeka-
li na rozpoczęcie, również my. 
Zgromadzeni młodzi ludzie nie 
bardzo wiedzieli czego się mają 
tam spodziewać. Najpierw został 
wyświetlony film pt.” Antek”, 
który tematycznie był związany  
z tym, co my przygotowaliśmy. 
Następnie nadszedł czas na nas. 
Wydaje mi się, że przekaz trafił 
do serc tych młodych ludzi i wy-
ciągnęli wnioski z tego co próbo-

waliśmy im wpoić, a mianowicie 
szkodliwość dopalaczy. Publicz-
ność reagowała spontanicznie,  
a my jako aktorzy odczuwaliśmy 
duży komfort występowania. Mi-
mo,  że dla wielu z nas nie był to 
pierwszy raz na scenie przed tak 
sporą publicznością, to ciągle to-
warzyszył nam niepokój, czy zo-
staniemy dobrze odebrani i zrozu-
miani. Wszystko przebiegło po 
naszej myśli, bo  widownia nagro-

dziła nas gromkimi brawami, co 
sprawiło, że czuliśmy się docenie-
ni i szczęśliwi. Momentami moż-
na było także zauważyć wzrusze-
nie na niektórych twarzach, spek-
takl wywołał spore emocje. Spo-
tkanie miało więc niewątpliwie 
profilaktyczny charakter. 
Doświadczenie to wspominam 
bardzo dobrze. Dużo z niego wy-
niosłam i myślę, że pozostanie  
w mojej pamięci na długi czas. 

Rusiniak - Naczelnika Wydziału 
Profilaktyki w MSW. Konferencję 
zakończyła grupa taneczna pro-
mująca modę na odblaski. 

W. Kuzio, K. Stanowska 
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PO ALKOHOLU ROZUM WYSIADA  
Kinga Mazur 

N 
a przełomie września  
i października 2015 
roku w naszej szkole 
ruszyła akcja promują-

ca bezpieczeństwo na drodze, która 
miała uświadomić nam z jakimi 
zagrożeniami mamy do czynienia 
będąc uczestnikami ruchu drogo-
wego. ,,Po alkoholu rozum wysia-
da” to hasło jednego z dwóch kon-
kursów, w których wzięli udział 
nasi uczniowie. Polegał on na na-
kręceniu 40-sekundowego spotu 
filmowego lub radiowego negują-
cego jazdę pod wpływem alkoholu 
oraz innych środków odurzających. 

Podsumowanie pracy uczestników 
odbyło się 09.11.2015 roku w Tar-
nowie na konferencji odnośnie bez-
pieczeństwa na drodze i zakończy-
ło się sukcesem dla uczennicy klasy 
2A Kingi Mazur, która została wy-
różniona nagrodą internautów, 
oraz wyróżnieniem w konkursie 
„Bądź bezpieczny na drodze”  
dla Julity Matras i Kamili Kukuły  
z klasy 3A.  

,,Szybcy na torze bezpieczni na 
drodze” to projekt, który pozwala 
w sposób kontrolowany przekro-
czyć granicę szybkości i sprawdzić 
czym różni się tor od drogi publicz-
nej. To drugie przedsięwzięcie za-
angażowało zwłaszcza uczniów 
klas trzecich, którzy wykazali się 
inicjatywą i pomysłowością,  
aby wskazać zagrożenia wynikają-
ce ze zbyt szybkiej jazdy. Jak na 
razie z niecierpliwością czekamy na 
wyniki. Warto też wspomnieć, że 
była to już trzecia edycja tego kon-
kursu i co roku można było liczyć 

na udział uczniów z naszej szkoły. 

Opiekunem konkursów był pan 
Krzysztof Wantuch. 

Oba te projekty mają służyć pod-
niesieniu bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym u młodych kierowców. 
Ponieważ jazda z wyobraźnią  
to pierwszy krok na drodze do suk-
cesu. Codziennie możemy przecież 
wygrać własne życie.  

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MOTORYZACYJNY 

wszystkim wiele się nauczyć. Cała 
drużyna otrzymała drobne upo-
minki i przywiozła puchar posze-
rzający dorobek naszej szkoły  

24 kwietnia 2014 roku delegacja  
z naszej szkoły pod opieką  
p.  Krzysztofa Wantucha w skła-
dzie: Dawid Kurek, Kamil Stanek  
i Damian Gucwa udała się do Ma-
łopolskiego Ośrodka Ruchu Drogo-
wego, aby wziąć udział w Ogólno-
polskim Młodzieżowym Turnieju 
Motoryzacyjnym, na szczeblu po-
wiatowym. Nasza ekipa powtórzy-
ła wynik sprzed roku i zajęła wyso-
kie drugie miejsce. Uczniowie mo-
gli sprawdzić swoją wiedzę z za-
kresu ruchu drogowego i przede 

o kolejne osiągnięcie.  
W kwietniu 2015 roku nasi ucznio-
wie ponownie uczestniczyli  
w Ogólnopolskim Młodzieżowym 
Turnieju Motoryzacyjnym – finał 
powiatowy  zajmując 1 miejsce  
i awansując do finału wojewódz-
kiego. Zajecie pierwszego miejsca 
przez uczniów klasy IIIA Kamila 
Nędzę oraz Bartosza Chudzika, 
który również uzyskał najlepszy 
wynik w klasyfikacji indywidual-
nej, pozwoliło nam reprezentować 
Powiat Tarnowski w finale woje-
wódzkim w Nowym Sączu. 
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„Nie chodzi o to, by zwyciężać…” 

Angelika Madycka 

B 
yłam nieco zdziwiona, 
kiedy usłyszałam dwa 
lata temu, o czym mamy 
grać spektakl. Nigdy 

wcześniej nie słyszałam o żołnier-
zach wyklętych. Jednak historia 
Witolda Pileckiego, generała “Nila” 
Fieldorfa, Danuty “Inki” Siedzi-
kówny oraz anonimowych żołnie-
rzy  wtargnęła do mojego życia. 
“Ocalić od zapomnienia” przeplata 
w sobie sceny z życia tych bohate-
rów z piosenkami, które chwytają 
za serce. Widzimy tu wiele scen - 
przesłuchania generała “Nila”  
i anonimowego żołnierza, spotka-
nie Pileckiego z żoną, spotkanie 
“Inki” z jej byłą przyjaciółką, która 
zdradziła swoich kolegów z od-
działu. Usłyszymy kłamstwa, 
krzyk, płacz, ostatnie słowa przed 
śmiercią. Nie wiem dlaczego z po-
czątku myślałam o tym jako o ko-
lejnej sztuce do odegrania, w końcu 
są obchody, gdzieś nas zaproszono, 
trzeba jakiś spektakl wystawić. Mo-
je odczucia zmieniły się po pierw-
szym występie w auli Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tar-
nowie. Wiedziałam, że to nie jest 
spektakl, o którym się zapomina. 

On pozostaje w pamięci. Dlatego 
pewnie zagraliśmy go kolejny raz - 
w Gminnym Ośrodku Kultury  
w Gromniku. Gdy już byłam absol-
wentką zagraliśmy ten spektakl 
podczas Dni Otwartych naszego 

liceum oraz w OHP w Tarnowie.  
Ostatni nasz występ odbył się  
w listopadzie w Ośrodku Kultury 
w Ciężkowicach. Był to już 5 raz. 
Choć czasem zmieniał się scena-
riusz, aktorzy, bohaterowie, prze-
kaz pozostawał ten sam - nie zapo-
mnieć. 

Dla mnie każdy występ znaczył coś 
innego. Najpierw było to wyzwanie 
- przed pierwszym spektaklem ra-
zem z Anitą Leśniak, również ab-
solwentką, przeprowadzałyśmy 
ankietę w Tarnowie o żołnierzach 
wyklętych. W dodatku nie grałam 
wcześniej tak poważnej i tragicznej 
postaci, jaką była Danuta “Inka” 
Siedzikówna. Występowanie przed 
uczniami naszego liceum było 
prostsze - chcieliśmy im pokazać 
historię, której może nigdy nie zna-
li, a powinni. Kiedy w tamtym  

 Czy zastanawiałeś się kiedyś nad poświęceniem żołnierzy? Nad wyrzeczeniami, które musieli  

ponieść dowódcy? Nad wysiłkiem sanitariuszek? Nie, nie mówię tutaj o II wojnie światowej,  

lecz o czasach po niej. Kiedy Polacy walczyli o wolną Polskę w „wolnej” Polsce Ludowej. Kiedy  

bohaterów traktowano jak wyklętych, spychając ich na sam dół historii, by o nich zapomnieć.  
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roku wróciłam na weekend do 
Gromnika jako absolwentka, prze-
pełniała mnie radość, bo mogłam 
zobaczyć znajomych, przyjaciół  
i ukochanych nauczycieli. Wraca-
łam do miejsca, w którym spędzi-
łam 3 najlepsze lata mojego życia. 
Na Dniu Otwartym zrobiliśmy ge-
neralną próbę, pokazaliśmy także 
gimnazjalistom, że przychodząc do 
liceum w Gromniku, mają możli-
wość dołączenia do koła teatralne-
go. W Tarnowie i Ciężkowicach 
byliśmy już bardziej świadomi swo-
ich ról. Większość z nas grała już 
ten spektakl po raz piąty. Zdawali-
śmy sobie sprawę, że w walce żoł-
nierzy wyklętych z władzami ko-
munistycznymi nie chodziło o zwy-
cięstwo - chodziło o niepoddawanie 
się nawet w obliczu śmierci. Wie-

dzieliśmy co chcemy przekazać - 
niewinność, brutalność, walkę, po-
święcenie, niezłomność, perfidię. 

  
Spektakl “Ocalić od zapomnienia” 
ma wywoływać silne emocje. Ma 
zmuszać do refleksji. Ma pokazać 
ludziom, że pamięć o ofiarach 
władz komunistycznych nigdy nie 
powinna zaginąć w gąszczu naszej 
trudnej historii. Może właśnie dla-
tego nie zagraliśmy go raz, po czym 
schodząc ze sceny, nie pożegnali-
śmy się z naszymi bohaterami. Pa-

miętam jeden niezwykle wzrusza-
jący moment podczas pierwszego 
spektaklu w Tarnowie. Gdy wyszli-
śmy już na koniec, by się ukłonić, 
stało się dla nas coś niespodziewa-
nego - jeden z gości, starszy pan w 
mundurze z mnóstwem odznak, 
wstał i zasalutował nam. Nasza 
reakcja była natychmiastowa - od-
salutowaliśmy dumnie, ciesząc się, 
że razem mogliśmy oddać hołd 
poległym bohaterom. Właśnie dla 
takich chwil warto grać takie spek-

takle.  

 

“Lecz o to co pod rdzą oręża 
Do chwil ostatnich się nie pod-
dać.”  
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TEATR I ŻYCIE  
Tymoteusz Broński 

T 
eatr zawsze kojarzył mi 
się z dużą sceną Teatru 
Słowackiego w Krakowie. 
Nigdy nie widziałem sie-

bie w roli aktora. Może tylko wte-
dy, gdy musiałem wziąć udział  
w szkolnych przedstawieniach.  
Aż tu nagle przygoda w kółku tea-
tralnym w Gromniku. Trudno było 

odmówić polonistce Panie Małgo-
rzacie, która zobaczyła we mnie 
potencjalnego aktora. Najpierw 
wydawało mi się to zabawne,  
ale wtedy poszedłem pierwszy raz 
na zajęcia i spotkałem się z miłym  
i ciepłym przyjęciem drugiej opie-
kunki kółka teatralnego—Pani An-
ny. Zmieniłem moje sceptyczne 
podejście do znaczenia szkolnego 
teatru. Spotkania młodzieżowej 

grupy aktorów to nie tylko przy-
dzielanie ról i nauka tekstu, ale to 
przede wszystkim spotkania mło-
dych ludzi przyjaźnie do siebie na-
stawionych i świetnie prowadzo-
nych przez nauczycielki. Czas 
prób, ukradziony z czasu wolnego 
szybko przestał być dla mnie cięża-

rem, a stał się relaksem, wycisze-
niem, odskocznią i fajnym sposo-
bem spędzania czasu. Chodzę na 
zajęcia z radością, staram się wyko-
rzystać moje możliwości do maksi-
mum i okazywać kolegom i kole-
żankom, że odpowiada mi ich to-

warzystwo, że wśród nich mogę 
być sobą, nie muszę nikogo uda-
wać. Nie boję się, że w razie niepo-
wodzenia  wyśmieją mnie. Mogę 
zawsze liczyć na wsparcie. 
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DZIEŃ SPORTÓW OBRONNYCH  
Szymon Bolek 

W 
 dniu 20 listopada 

uczniowie LO 

uczestniczyli w 

kolejnej edycji 

Dnia Sportów Obronnych. Turniej 

miał za zadanie wyłonić  klasę, któ-

ra najlepiej upora się z pięcioma 

konkurencjami. Pierwszą z nich był 

policyjny tor przeszkód, który do-

starczył nam dużo emocji, bowiem 

przekroczyłem linię mety z czasem 

0:56:60 tym samym poprawiając 

swój zeszłoroczny wynik o jedną 

sekundę oraz ustanawiając nowy 

rekord szkoły. Wśród dziewcząt 

najlepszą zawodniczką w tej kon-

kurencji okazała się Sara Szelewa 

uzyskując czas 1:19:78. W wywia-

dzie z naszymi redaktorami mówi 

jasno: „Jestem zadowolona z czasu jaki 

osiągnęłam, ale  w najbliższym czasie 

planuję jeszcze go poprawić.”  - Miej-

my nadzieję, że jest to wróżba suk-

cesu dla naszej uczennicy, czego jej 

ogromnie życzymy. W tym samym 

czasie, na sali gimnastycznej miał 

miejsce turniej strzelecki, a także 

test wiedzy o tematyce policyjnej 

oraz znajomości naszej szkoły i jej 

patrona. Warto uwzględnić też za-

cięta walkę dwóch zawodniczek, 

które uzyskały te same wyniki  

w strzelaniu do tarczy z pistoletu 

pneumatycznego. Lepsza okazała 

się jednak uczennica klasy pierw-

szej Wioletta Kuzio, jej tarcza miała 

więcej wyżej punktowanych prze-

strzelin, niż Ilony Jamro, co zadecy-

dowało o werdykcie. Rywalizację 

zakończył tor z niespodzianką,  

w którym zawodnicy musieli wy-

kazać się kreatywnością, dokładno-

ścią oraz zgraniem zespołowym. 

Przed rozdaniem nagród, na hali 

odbył się mecz piłki nożnej, nau-

czyciele kontra uczniowie. Młoda 

krew okazała się lepsza od swoich 

nauczycieli, pieczętując wygraną 

wynikiem 5:1.  W klasyfikacji gene-

ralnej zdecydowanie zwyciężyła 

klasa IIIB, otrzymała ona puchar 

ufundowany przez dyrektora  

naszej szkoły. Tuż za podium  

uplasowały się klasy pierwsze,  

co wskazuje na wysoki potencjał  

sportowy naszych najmłodszych 

uczniów. Miejmy nadzieje, że w 

przyszłości zdołają zastąpić swoich 

starszych kolegów oraz  godnie 

reprezentować naszą szkołę.  
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J 
ak co roku w naszej szkole zo-
stały zorganizowane między-
klasowe zawody.  W rywaliza-
cji po raz pierwszy wzięły 

udział reprezentacje klas gimna-
zjalnych. Uczniowie liceum bardzo 
przyjaźnie przywitali młodszych 
kolegów. Poza grą na wysokim 

poziomie, uczniowie wykazali się 
umiejętnością dopingu swoich dru-
żyn. Można było obserwować  
wspaniałe przebrania uczniów oraz 
nauczycieli. Opiekunowie klas bar-

dzo aktywnie włączyli się w rywali-
zację. Mimo wyrównanego pozio-
mu gry, na podstawie zdobytych 
punktów wyłoniono zwycięzcę spo-
tkania.  W klasyfikacji ogólnej za-
skoczeniem dla wszystkich było 
zwycięstwo reprezentacji klasy  
3 gimnazjum.  W rywalizacji liceum 
zwyciężyła klasa IIIA. Na turnieju 
piłki nożnej wszyscy dobrze się ba-
wili. Poza nagrodami, które w tym 
wypadku nie grały pierwszoplano-
wej roli, organizatorzy osiągnęli 
ważny cel. Mianowicie uczniowie 
klas pierwszych ZSOiZ Gromnik 
zostali aktywnie włączeni w życie 
szkoły. Spotkanie odbyło się bez 
przeszkód. Wszyscy uczniowie na 
sali mogli czuć się bezpiecznie. Za-
wodnicy w czasie gry nie ulegli 

żadnym kontuzjom.  Dzięki spotka-
niom tego typu nasza szkoła nie 
kojarzy się tylko z nauką, ale też  
z dobrą zabawą oraz z aktywnym 
spędzaniem czasu.  

TURNIEJ PIŁKI HALOWEJ 

Marta Tabiś, Angela Sypek 
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CARITAS ZNACZY MIŁOŚĆ 
Joanna Hadalska 

 

K 
iedy należy się do Szkol-
nego Koła Caritas, moż-
na dostrzec jak poprzez 
małe dobre uczynki  

pomaga się ludziom. Nasze koło 
ma na celu niesienie pomocy in-
nym. Mobilizujemy również ludzi 
do bezinteresownej pomocy na 
rzecz potrzebujących. Szkolne Koło 
Caritas ma wiele ciekawych pomy-
słów i organizuje wiele akcji chary-
tatywnych. 

W okresie od listopada do lutego 
trwa akcja Góra Grosza, która jest 
swego rodzaju konkursem. Każda 
klasa zbiera monety o małej warto-
ści czyli „grosz do grosza...” 
a uzbiera się duża suma. Ucznio-

wie zyskują dodatkowy dzień bez 
pytania i oczywiście satysfakcję  
z tego, że pomogli. 

Nasze Koło Caritas uczestniczy  
w wirtualnej adopcji Niutona. Niu-
ton to pies policyjny, który 
z powodu choroby musiał przejść 
na ,,psią emeryturę'', obecnie znaj-
duje się pod opieką Funda-
cji ,,Przystań''. Wspomagamy funda-
cję  w utrzymaniu psa, dokonując 
wpłaty na ich konto. Środki finanso-
we pozyskujemy ze zbiórki organi-
zowanej wśród naszych uczniów  
i osób zaprzyjaźnionych z naszą 
szkołą.  

Grudzień to magiczny przedświą-
teczny czas dla wszystkich ludzi.  
W tym okresie Koło Caritas przygo-
towuje już od wielu lat paczki miko-
łajkowe. W tym roku prezenty zo-
stały wysłane do polskich dzieci 

ODDANO PONAD 15 LITRÓW KRWI! 

mieszkających w Medenicy na 
Ukrainie. W paczkach znalazły się 
środki czystości, słodycze oraz 
przybory szkolne.  

Kolejnym świątecznym konkursem 
jest ,,Konkurs na najlepsze Bożona-
rodzeniowe ciasto". Dochody ze 
sprzedaży upieczonych przez 
uczniów ciast zostały przeznaczo-
ne na  cele charytatywne.  

Jest bardzo wielu ludzi dobrego 
serca. Nasze akcje są chętnie wspie-
rane przez społeczność szkolną 
oraz mieszkańców Gromnika i oko-
lic, za co jesteśmy wdzięczni. 

Pamiętaj, że i Ty możesz zostać  
bohaterem i uratować komuś życie! 

D 
nia 17 listopada 2015 roku w naszej szkole została zorga-
nizowana akcja honorowego krwiodawstwa.  
Do udziału w akcji zgłosiło się 50 osób, m.in. uczniowie 
klas trzecich oraz mieszkańcy Gromnika. Jednak ze 

względów zdrowotnych, po analizie lekarskiej zakwalifikowały się 34 
osoby. Dzięki darczyńcom udało nam się zebrać 15,3 litra krwi. 

 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy włą-
czyli się w naszą akcję.  

http://m.in/
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Życzenia od Dyrekcji 
 

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele,  
pracownicy administracji i obsługi.  

Szanowni Państwo! 

Bóg, w Swojej odwiecznej Miłości do człowieka  
po raz kolejny chce objawić swoją miłość do nas. 

Pragnie, byśmy Go na nowo przyjęli do siebie tak, jak Maryja i Józef. 
Powtarza do każdego z nas przez Anioła Pocieszenia - "Nie bój się"! 

W tę Noc Betlejemską dzieląc się opłatkiem z każdym z Was,  
pragniemy złożyć płynące z serca życzenia. 

Aby w tym wyjątkowym czasie towarzyszyło Wam uczucie radości, miłości 
i szczęścia rozlewając się obfitością łask, które niech Nowonarodzone  

Dziecię Boże wniesie w życie Wasze i Waszych Rodzin. 
Życzymy, by składany pokłon u żłóbka  

wprowadził poczucie bezpieczeństwa i pokoju w Nowym 2016 roku, 
dając siłę do realizacji  

Marzeń, o które warto walczyć;  
Radości, którymi warto się dzielić; 

Przyjaciół, z którymi warto być  
i Nadziei, bez której nie da się żyć.  

 
Opromienionych miłością Bożej Dzieciny Świąt Bożego Narodzenia  

i Szczęśliwego Nowego Roku życzą: 
 

Małgorzata Sadłoń  
Wiesław Wójcik  

 
 

  


