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DRODZY CZYTELNICY! 

O 
ddajemy w wasze ręce kolejny numer gazetki „Na ce-

lowniku” i z przyjemnością zawiadamiamy o reaktywa-

cji koła dziennikarskiego. Zawsze działało ono prężnie, 

ale w bieżącym roku 2015/2016 chcemy kontaktować się 

z Wami jeszcze częściej i bardziej regularnie. Razem z nowym skła-

dem redakcyjnym patrzymy na przyszłość z optymizmem i wieloma 

nowymi pomysłami. Ten rok szkolny obfitował w wiele smutków  

i radości, porażek i sukcesów. Wiele razy byliśmy wyczerpani nauką  

i zajęciami dodatkowymi, ale było warto. Społeczność uczniowska 

aktywnie uczestniczyła w życiu szkolnym i nie tylko. Odbyło się wie-

le konkursów, ciekawych wycieczek, spektakli teatralnych oraz akcji 

profilaktycznych. Dzięki zajęciom programowym tj. historia i organi-

zacja policji, pierwsza pomoc czy też pożarnictwo zgłębiliśmy tajem-

nice naszych wymarzonych zawodów. 

N 
ajserdeczniej pragnę powitać wszystkich gimnazjali-

stów, którzy stoją przed jednym z najważniejszych wy-

borów w swoim życiu - wyborem szkoły ponadgimna-

zjalnej. Jak wiadomo spędzicie tam kilka lat swojego 

życia, stanie się ona dla Was drugim domem. Dlatego musicie do-

kładnie przemyśleć swoje decyzje. Mamy nadzieję, że pismo to pomo-

że Wam podjąć właściwą decyzję i we wrześniu spotkamy się na 

szkolnym korytarzu ZSOiZ w Gromniku. W naszej ofercie znajduje 

się zarówno liceum ogólnokształcące, technikum oraz zasadnicza 

szkoła zawodowa. Uczymy się efektywnie - o czym świadczą wyniki 

maturalne naszych starszych kolegów. Ale to dzięki licznym zajęciom 

dodatkowym możemy rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a także 

uczestniczyć w wielu ciekawych wycieczkach i ważnych wydarze-

niach. Jakich? Przekonajcie się sami. Zapraszamy do lektury i zapo-

znania się z naszą rzeczywistością szkolną. Pozdrawiam. 

 Redaktor naczelny 

Ksenia Kras 
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Życie w internacie 
Życie w internacie rozpoczyna się 
pobudką o 6:00 rano. Następnie 
jego mieszkańcy „szykują się” i 
jedzą pożywne śniadanie, po czym 
maszerują do szkoły. Internat jest 
niedostępny w godzinach od 9:30 
do 14:00 w czasie, gdy uczniowie 

przebywają w szkole. Po zajęciach 
lekcyjnych mają oni czas wolny, 
który mogą spędzać w dowolny 
sposób. 

Nauka 
Od godziny 16:00 do 19:00 obowią-
zuje czas nauki własnej. O ciszę i 
odpowiednie warunki do pracy 
dbają wtedy wychowawcy. Po go-

dzinie 19:00 uczniowie ponownie 
mają czas wolny, który kończy się o 
20:45.  

Nasze przemyślenia. 
Po roku spędzonym w internacie 
uważamy, że jest to miejsce dla 
ludzi, którzy lubią żyć według 
ustalonego rytmu dnia.  Internat 
uczy cierpliwości, a wychowawcy 
pomagają nam w nauce. Możemy 
też liczyć na pomoc starszych kole-
gów. W internacie znajdujemy wie-
le czasu na rozwijanie swoich pasji, 
i zainteresowań. Mieszkańcy są 
bardzo mili. Osobiście bardzo pole-
camy  to miejsce. 

I 
nternat  LO znajduje się na ulicy Krynickiej 12, a od szkoły dzieli go 
jedynie sześciominutowy spacer.  Mieści się w nim 14 pokoi, panuje 
przyjazna i rodzinna atmosfera. Dla jego mieszkańców organizowane 
są różnego rodzaju aktywności, takie jak wyjazdy do kina, ogniska czy 

wrześniowe wieczorki zapoznawcze.  

INTERNAT 

—NASZ DRUGI DOM 

Klaudia Stanowska, Klaudia Grabiec 
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INTERNAT W KALEJDOSKOPIE 

wrzesień INTEGRACJI NIGDY DOŚĆ- ZAJĘCIA W GRUPIE 

OGNISKO INTEGRACYJNE – KIEŁBASKI, ŚPIEW, WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS 

październik  TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ O PUCHAR KIEROWNIKA INTERNATU 

- integracja, zabawa i rywalizacja 



5 

 

INTERNAT W KALEJDOSKOPIE 

listopad „WRÓŻKA PRAWDĘ CI POWIE” ;-) CZYLI WRÓŻBY ANDRZEJKOWE 

grudzień  HO, HO,  CZY BYLIŚCIE GRZECZNI ?– MIKOŁAJ W INTERNACIE 

KONKURS ŚWIĄTECZNY – BOMBKI I ŚWIATEŁKA SĄ WSZĘDZIE ;-) 
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INTERNAT W KALEJDOSKOPIE 

grudzień WIGILIA – JEDNOŚĆ, PRZYJAŹŃ, PRZEBACZENIE  

luty  PLEBISCYT -  NAJSYMPATYCZNIEJSI W CAŁYM INTERNACIE TO MY!!! 

marzec DZIEŃ KOBIET  
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PAT W GROMNIKU 

Olga Trojan 

P 
rofilaktyka a Ty, profilak-
tyka a Teatr... Różne obli-
cza, ten sam cel. Dotrzeć 
do młodzieży. Przekazać 

dobre słowo. Pokazać jak można 
mądrze żyć. Bez uzależnień i bez 
problemów. Założyciel i twórca Pat
-u, Pan Grzegorz Jach, odnalazł 
świetny sposób na ostrzeżenie mło-
dych ludzi przed szkodliwym dzia-
łaniem narkotyków, dopalaczy, 
używek.  Jak z realizacją zamierzo-
nego celu? Jeszcze lepiej. Słusznie 
zauważył, że do młodzieży bar-
dziej niż rodzic, nauczyciel czy wy-
chowawca, trafia rówieśnik. Dlate-
go postawił na przekaz poprzez 
krótkie, ale konkretne przedstawie-
nia teatralne realizowane przez 
nas, uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. O projekcie 
powiadomiła nas Pani Małgorzata 
Namysłowski, nauczycielka eduka-
cji dla bezpieczeństwa w naszej 
szkole. Na odzew od uczniów nie 
trzeba było długo czekać. Zaledwie 
kilka dni później spora grupa wy-
raziła zainteresowanie tematem i 
zgłosiła chęć udziału… tak pojecha-
liśmy na casting do Tarnowa. Tam 
spośród około 150 osób wybrano 30 
najlepszych. I to właśnie ta szczęśli-
wa trzydziestka utworzyła tarnow-
ską grupę Pat. Szczęśliwie znalazło 
się w niej kilka osób z naszego li-

ceum, co jest ogromnym wyróżnie-
niem zarówno dla nich jak i dla 
szkoły. 

 Działalność zaczęliśmy bardzo 
szybko, właściwie od razu. Mieli-
śmy zaledwie trzy dni na podział 
ról do przedstawienia, naukę sce-
nariusza i pracę nad spektaklem. 
Próby były długie, intensywne i 
niełatwe, jednak cieszyła nas praca 
z takimi wspaniałymi osobami. 
Przede wszystkim przyświecał 
nam szlachetny cel. Przebywaliśmy 
w miłej, radosnej atmosferze. Nie 
wiem jak to się stało, ale po kilku 
dniach staliśmy się jedną, wielką 
rodziną. Było to wspaniałe uczucie. 

Po trzech dniach wystawiliśmy 
piękny spektakl. Najpierw premie-
ra w Centrum Sztuki Mościce w 
Tarnowie. Na wielkiej scenie, przed 
dużą publicznością pokazaliśmy na 
co nas stać. Światła, kamery, apara-
ty... Stres? U niektórych na pewno. 
Jednak szybko się go pozbyliśmy. 
Jakie wrażenia mieli widzowie? 
Najlepiej oddawało to ich zachowa-
nie. Kompletna cisza, żadnych roz-
mów, śmiechów, hałasów. W 
oczach skupienie i koncentracja, 
pojawiły się również łzy. Z całą 
pewnością towarzyszyły im różne 
refleksje, ale najważniejsze było 
jedno - zrozumieli to, co mieli zro-
zumieć. Nam, aktorom podzięko-
wali gromkimi brawami i owacjami 
na stojąco - była to piękna chwila. 
Towarzyszyły nam radość, zado-
wolenie i ogromna duma.  

 W następnej kolejności udali-
śmy się do Krakowa, gdzie dla 
tamtejszej młodzieży wystawiliśmy 
to samo przedstawienie. Warunki 
już inne, nieco gorsze. Występowa-
liśmy w Multikinie. Ale czy dla tak 
zdolnej młodzieży stanowiło to 
jakiś problem? Jasne, że nie! Było to 
swego rodzaju wyzwanie.  Szybka 
próba, ostatnie poprawki, uwagi i 
do dzieła! Publiczność tym razem 
była o wiele liczniejsza. Stąd też 
większe nerwy, ale i większa satys-
fakcja po zakończeniu. Publiczność  
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swoim aplauzem przysporzyła 
nam wiele radości, nawet nasz 
mentor, Pan Grzegorz  nie potrafił 
ukryć szczęścia. Wszystko szło po 
naszej myśli.  

 Tego, co miało nas spotkać 
następnie nikt nie przewidział. Po-
jechaliśmy do stolicy! Tam, w Mini-
sterstwie Spraw Wewnętrznych 
wzięliśmy udział w konferencji 
podsumowującej 9-letni rządowy 
program „Razem bezpieczniej”. 
Mieliśmy zaszczyt poznać panią 
Minister Spraw Wewnętrznych – 
Teresę Piotrowską, Rzecznika Praw 
Dziecka – Marka Michalaka, Elżbie-
tę Rusiniak – Naczelnika Wydziału 
Profilaktyki w MSW i generała Pa-
dło. I to przed nimi wystąpiliśmy. 
Tym razem, trzecim i ostatnim, 
stres był największy, mimo to za-
prezentowaliśmy się godnie i bez 
żadnych pomyłek. Nie obyło się 
bez pamiątkowych zdjęć z tak waż-
nymi osobistościami, nastąpiło 
podsumowanie i zakończenie. 
Udaliśmy się jeszcze na szybki spa-
cer po mieście, odwiedziliśmy kilka 

miejsc i wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną. To właśnie w Warszawie 
dobiegł koniec naszej przygody z 
Patem. Tamtych wrażeń i emocji 
zdecydowanie długo nie zapomni-
my. Słowa nie potrafią dokładnie 
opisać tego, co nas tam spotkało. 
Myślę, że nie tylko ja, ale wszyscy 
uczestnicy mają same pozytywne 
wspomnienia i nie żałują uczestnic-
twa w projekcie.  

 Co udział w projekcie Profi-
laktyka a Teatr zmienił w moim 
życiu? Przede wszystkim wiem, że 
nie warto zatruwać organizmu do-
palaczami czy narkotykami. Być  
może rzeczywiście dają one szczę-

ście, ale tylko powierzchowne i na 
chwilę. A co z późniejszymi konse-
kwencjami? O tym się nie mówi, a 
to duży błąd. Znam już skutki ich 
stosowania i wiem że nie wniosą 
nic dobrego w moje życie. Uświa-
domiłam sobie, jak łatwo można się 
wplątać w nałóg, o wiele trudniej z 
nim skończyć. Zrozumiałam, że 
bez narażania się na niebezpieczeń-
stwo też można się świetnie bawić.  
Nie są to tylko puste, nic nie zna-
czące słowa, ale moje nowe poglą-
dy wykształtowane dzięki kilku 
wspaniałym osobom, którym je-
stem i będę wdzięczna za to, co mi 
przekazali.  

 

AKCJA KRWIODAWSTWA 
Ewelina Wójcik 

D 
nia 6 kwietnia 2016 

roku w naszej szkole 

odbyła się akcja krwio-

dawstwa. Jak co roku, 

inicjatywa ta cieszyła się sporym 

zainteresowaniem, zarówno ze stro-

ny uczniów, absolwentów oraz lo-

kalnej społeczności Gromnika. Łącz-

nie krew oddało 41 osób, co równa 

się imponującym ponad 18 litrom. 

Postawa naszych szkolnych dawców 

jest godna naśladowania i powinna 

stać się inspiracją dla innych. Cie-

szymy się, że idea pomagania staje 

się coraz bardziej popularna oraz 

liczymy na jeszcze większą ilość 

uczestników w przyszłym roku 

szkolnym. 
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S 
łowo "musztra" powstało z 
zapożyczenia niemieckiego 
Musterung (z łac. monstra-
re – wskazywać"), oznacza-

jącego  nie tyle samo szkolenie woj-
skowe, co werbunek, zaciąg do 
wojska.  

W naszej szkole uczniowie klas 
pierwszych obowiązkowo ćwiczą 
elementy musztry paradnej,  ko-
niecznej do ślubowania i oficjalnego 
wręczenia mundurów. Uroczystość 
ta odbywa się w grudniu, tuż przed 
Świętami Bożego Narodzenia, dlate-
go ćwiczenia przygotowawcze pro-
wadzone są po zakończonych zaję-
ciach dydaktycznych , aby nasi  kan-
dydaci bezbłędnie zaprezentowali 
pokaz swoich umiejętności. Spraw-
ności te mogą przydać się w później-
szych etapach rozwoju zawodowego 
naszych uczniów, gdy zostaną oni 
strażakami, policjantami bądź lotni-
kami wojskowymi. 

Dodatkowo, w naszej szkole działa 
nieobowiązkowe koło musztry,  
do którego mogą wstąpić wszyscy 
chętni bez względu na realizowany 
program.  Przygotowują oni pokazy  
paradne pod czujnym okiem pani 
mgr  Małgorzaty Namysłowski.  
Każdy występ reżyserowany jest 
indywidualnie, z uwzględnieniem 

okazji jego realizacji i  zawiera ele-
menty przemarszu połączone  
z przyśpiewkami bądź muzyką. 
Uczniowie biorą udział w licznych 
przeglądach szkół  mundurowych, 
a także w dniach otwartych naszej 
szkoły. Podczas zajęć podopieczni  
nabywają umiejętności nie tylko 
musztry,  ale też pokory, cierpliwo-
ści i pracy w zespole.  Zyskują tak-
że umiejętność radzenia sobie  
z wystąpieniami publicznymi-  
w końcu w grupie raźniej, prawda?  

SZKOLNA MUSZTRA 
Beata Mechel  
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P 
rzy naszej szkole od kil-

ku lat istnieje strzelnica. 

Cieszy się ona dużym 

zainteresowaniem wśród 

uczniów, którzy pod nadzorem 

Pani mgr Małgorzaty Namysłowski 

odnoszą wiele sukcesów. Najważ-

niejsze z nich to: II i III miejsce w 

Krosie Strzeleckim, II i III miejsce w 

Tarnowskiej Lidze Strzeleckiej, Pu-

char Dyrektora OHP w Tarnowie 

oraz Puchar Starosty Powiatu Tar-

nowskiego. Uczniowie z wielką 

chęcią przychodzą na strzelnicę. 

Treningi uczą nas nie tylko posługi-

wania się bronią, ale również dys-

cypliny, opanowania, koncentracji 

oraz wielu innych cech przydat-

nych w życiu codziennym. W ra-

mach działalności strzelnicy orga-

nizowane są także konkursy, tj. 

Strzelnica Walentynkowa, Turniej 

Strzelecki dla Gimnazjalistów, Tur-

niej "Sokoła" czy Turniej Radnych 

Gminy Gromnik, a w jej budynku 

znajduje się "kącik spędzania czasu 

wolnego". W tym miejscu ucznio-

wie mają do dyspozycji stół do te-

nisa stołowego, szachy, gry plan-

szowe, twister i wiele innych cieka-

wych zabaw. Osoby nie mające 

zdolności strzeleckich przychodzą 

tutaj, by umilić sobie czas i spędzić 

go w duchu sportowym.  

STRZELNICA 

Klaudia Ryba 
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ODNOWA BIOLOGICZNA - MASAŻE,               

BADANIA I WIELE INNYCH...  
Joanna Hadalska 

O 
dnowa biologiczna ma na 
celu regenerację psy-
chiczną jak i fizyczną ludz-
kiego ciała. Działania takie 

jak masaże czy fizjoterapia przyśpie-
szają procesy fizjologiczne, wypoczyn-
kowe z polepszeniem zdrowia i wy-
dolności organizmu człowieka. Dlate-
go też odnowę biologiczną nazywa się 
bio–regeneracją. 

Metody fizykoterapeutyczne, którymi 
zajmujemy się na lekcjach programu 
odnowy biologicznej to m.in. różnego 
typu masaże, ciepłolecznictwo, elektro-
terapia czy światłolecznictwo. Organi-
zowane są także liczne wyjazdy przy-
bliżające nam te czynności np. do krio-
komory. My, jako uczniowie  tego pro-
filu, przygotowujemy w szkole dni, w 
których każdy może o swój ciało lub 
doświadczyć chwilę przyjemności pod-
czas zabiegów relaksacyjnych. W ostat-
nim takim dniu  przeprowadziliśmy 
badania BMI, badania zawartości tkan-
ki tłuszczowej i zawartości tlenku wę-

gla w wydychanym powietrzu. 
Badania BMI czyli Body Mass In-
dex należą do najprostszych badań 
dzięki którym można stwierdzić 
istnienie otyłości oraz jej typ. Wyli-
czeń tych  każdy z nas może doko-
nać w swoim domu, stosując się do 
prostego wzoru-masę ciała podaną 
w kilogramach dzielimy przez 
wzrost podany w metrach, a wynik 
porównujemy z tablicami znajdują-
cymi się w Internecie. Prawidłowa 
masa ciała waha się pomiędzy 18,5 
a 24,9. 

Kolejnym przeprowadzanym bada-
niem było sprawdzenie zawartości 
tkanki tłuszczowej w ciele. Wyko-
naliśmy je za pomocą tzw. fałdo-
mierza, a następnie dodaliśmy 
wszystkie wyniki i odczytywaliśmy 
wynik.  

 

Ostatnim eksperymentem był 
pomiar zawartości tlenku wę-
gla w wydychanym powie-
trzu. Miał on na celu uświado-
mienie, szczególnie osobom 
palącym,  jak bardzo szkodli-
wy jest tlenek węgla. 

Wszystkich zainteresowanych 
bio- regeneracją zapraszam do 
naszej szkoły na profil odnowy 
biologicznej, a pozostałym 
przypominam o konieczności 
badań profilaktycznych - pa-
miętajcie, w zdrowym ciele, 
zdrowy duch! 
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U NAS NAJLEPIEJ!  
PROGRAM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

Patrycja Dziedzina , Gabriela Kita  

K 
ażdy z nas może spo-
tkać się z sytuacją zagro-
żenia życia. Wiele osób 
umiera, ponieważ 

świadkowie tych katastrofalnych 
zdarzeń nie potrafią, bądź boją się 
udzielić pierwszej pomocy. Dlatego 
nasze LO im. Jana Pawła II w 
Gromniku daje możliwości kształ-
cenia się w zakresie ratownictwa 
medycznego oraz wyćwiczenia 
podstawowych zabiegów resuscy-
tacyjnych. Dla uczniów klasy z ele-
mentami ratownictwa proponuje-
my szeroką ofertę zajęć pozalekcyj-
nych. Jesteście ciekawi co robimy? 

Systematycznie bierzemy  udział w 
wyjazdach do przedszkoli  i szkół 
podstawowych, gdzie my - ratow-
nicy musimy wykazać się dużą 
wiedzą i przekazać wszystko malu-
chom, co w praktyce jest trudniej-
sze niż się wydaje.  Bez pracy nie 
ma kołaczy - więc, aby zaciekawić 
młodszych słuchaczy, musimy  się 
odpowiednio przygotować i tak 
uchwycić temat, by żaden przed-
szkolak nie poczuł się znudzony.  
Dzieci bardzo chętnie biorą udział 
w zajęciach, ale od początku… 

Po przybyciu do przedszkola roz-
kładamy sprzęt medyczny, a na-

stępnie pokazujmy go maluchom. 
To frajda nie tylko dla nich, lecz 
również dla nas, gdyż możemy 
cofnąć się do lat, kiedy byliśmy tak 
młodzi jak oni i inaczej postrzegali-
śmy świat. Kolejnym etapem na-
szych zajęć w przedszkolu jest po-
dział na grupki, w których jeden z 
ratowników tłumaczy i prezentuje 
RKO na fantomie czy też pozycję 
boczną.  Starsze dzieci na ogół nie 
mają z tym problemu, ale najlepsza 

zabawa zaczyna się z maluchami, 
które są zafascynowane i uradowa-
ne oraz koniecznie chcą się wszyst-
kiego nauczyć.  Na najodważniej-
sze dzieci czeka jeszcze jedna nie-
spodzianka - ochotnicy przypinani 
są do deski ortopedycznej, tak by 
sprawdzić czy pasy są wystarczają-
co silne. Oczywiście doskonale wie-
my, że pasy są na tyle mocne, że 
utrzymają każdego, ale dla dzieci 
to zawsze odrobina adrenaliny.  
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 Tak kończą się nasze wizyty eduka-
cyjne w szkołach, oczywiście nie 
zapominamy o pamiątkowych 
zdjęciach. Ciężko stwierdzić komu 
podoba się bardziej - przedszkola-
kom czy licealistom?  
Warty wspomnienia jest również 
udział w symulacji wypadku maso-
wego, w którym osoby z naszej 

szkoły brały czynny udział. Akcja 
została zorganizowana w Gorlicach 
przez Powiatowe Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego i Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej. Ćwiczenia miały na celu 
doskonalenie współudziałowe 
służb interwencyjnych.  

STACJA DIAGNOSTYCZNA 
Marta Tabiś 

W 
 naszym liceum 

tradycją jest, że 

każdy piątek to 

dzień munduro-

wy. Różni się on od innych dni ty-

godnia tym, że uczniowie uczestni-

czą w zajęciach lekcyjnych w mun-

durze swojego profilu. W szkole 

odbywają się również zajęcia  

z funkcjonariuszami policji. Wyjąt-

kowym dniem dla uczniów klas 

drugich stał się piątek 18 marca. 

Tego dnia czekała na nich niezapo-

mniana przygoda, która wielu 

wzbogaciła w nowe doświadcze-

nia. Uczniowie wraz z Panem Łu-

kaszem Bieniem pieszo udali się na 

stację kontroli pojazdów znajdującą 

się w Gromniku. Na miejscu przy-

witani zostali przez kierownika 

obiektu, który towarzyszył im do 

końca spotkania oraz w ciekawy 

sposób przedstawił proces kontroli 

pojazdu. Wyjaśnił również, jak po-

winny być ustawione światła w sa-

mochodzie tak, aby jazda była bez-

pieczna. Każdy uczestnik spotkania 

mógł zadawać pytania, a pracowni-

cy stacji chętnie udzielali odpowie-

dzi. Wielką atrakcją dla uczniów 

była możliwość wejścia pod kanał 

diagnostyczny, aby spojrzeć na 

samochód od strony technicznej. 

Całe spotkania przebiegło w miłej 

atmosferze, a uczniowie bezpiecz-

nie wrócili do szkoły. 
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własnych. Warto przytoczyć tutaj 

słowa Hansa Christiana Andersena: 

„Ludzie teatru są osobliwi. Różnią się 

od innych tak jak Beduini od Niemców. 

Od mima do amanta, wszyscy umiesz-

czają się na jednej szalce wagi, a resztę 

świata stawiają na drugiej”, a także 

Jonathana Carrolla: ”Teatr jest w 

dużej mierze po prostu terapią grupo-

wą z udziałem publiczności”. Cytaty 

te mówią same za siebie i są moimi 

ulubionymi z prywatnej serii 

„trudno się z tym nie zgodzić”.  

Niektórzy dziwią się, że mam chęć 

i energię na zostawanie po lekcjach 

i ich zdaniem marnowanie wolne-

go czasu. Jednak ja widzę to ina-

czej: dwa razy w tygodniu mogę 

stać się kimkolwiek zechcę i robić 

to, co lubię najbardziej - grać. 

Szczerze zachęcam wszystkich do 

uczestnictwa w kole teatralnym, to 

naprawdę świetna zabawa. 

Znam wiele osób które uważają 

szkołę tylko i wyłącznie za miejsce 

nauki, które jest przykrym obo-

wiązkiem. Nie mogą oni zrozu-

mieć, że jest ona również miejscem, 

gdzie możemy rozwijać swoje pasje 

i zainteresowania.   

Ja swoją pasję, aktorstwo, rozwijam 

poprzez uczestnictwo w zajęciach 

teatralnych, prowadzonych przez 

Panią Annę Gaj. Są one szalenie 

ciekawe i z całą pewnością nie 

można się podczas nich nudzić. 

Wykonujemy tam ćwiczenia zwią-

zane z aktorstwem oraz przygoto-

wujemy spektakle na różne okazje. 

Uczestnictwo w zajęciach teatral-

nych jest świetnym sposobem na 

otworzenie się i przełamanie nie-

śmiałości oraz na poznanie na-

prawdę ciekawych ludzi o zaintere-

sowaniach podobnych do naszych 

P 
ewien człowiek powie-

dział kiedyś: „Teatr jest 

najważniejszą rzeczą na 

świecie, gdyż tam pokazuje 

się ludziom, jakimi mogliby być, jakimi 

pragnęliby być, choć nie mają na to 

odwagi, i jakimi są.”. Całkowicie się 

z nim zgadzam i między innymi 

dlatego uczęszczam na szkolne ko-

ło teatralne. 

KOŁO TEATRALNE „IMPROWIZACJA” 
Gabriela Rafa 
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SZKOŁA MUZYCZNA 
Martyna Lis 

W 
itam! 

Jestem uczennicą kla-
sy IB w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących i 

Zawodowych im. Jana Pawła II w 
Gromniku oraz uczennicą klasy IV 
Szkoły Muzycznej I Stopnia im. ks. 
prof. Józefa Tischnera w Domosławi-
cach / filia w Gromniku. Gram na flecie 

poprzecznym i dodatkowo na fortepia-
nie. Pogodzić dwie szkoły to nie lada 
wyzwanie, ale jeśli interesuje cię mu-
zyka, to nie stanowi to dla ciebie pro-
blemu. Pamiętam jak wszystko się za-
częło, pierwsze znajomości, wystraszo-
ne twarze nowych uczniów. Ludzie 
często odczuwają lęk przed czymś no-
wym i nieznanym, ale nie ma się czego 
bać, bo wszystko zależy od nas. Całe 
życie to szereg zmian. Kiedy postano-
wiłam napisać artykuł o szkole mu-
zycznej nie wiedziałam, jak podejść do 
tego tematu. Zdecydowałam, że opiszę 
nasze koncerty, np. w  Europejskim 
Centrum Muzyki Krzysztofa Pende-
reckiego w Lusławicach. Właśnie w 
tym miejscu zabrzmiało oratorium 
„Peregrinus". Muzykę do słów Ry-
szarda Ostrowskiego skomponował 
Dariusz Swoszowski.  

Cykl 18 utworów związanych tema-
tycznie z czterema żywiołami świata, 
lokalną historią i pejzażem naddunajec-
kim zaprezentował ogromny zespół 
muzyków i śpiewaków. 

W skład ponad 200 wykonawców we-
szli nauczyciele i uczniowie szkoły, 
m.in.: trzy divy operowe: Magda Nie-
dbała, Ewelina Szybilska, Anna Wilk, 
organistka - Iwona Karwacka, narrator 
- Jacek Wojnicki oraz dyrygent Walde-
mar Groń. 

Do realizacji Oratorium „Peregrinus" 
zaproszony został także Jurkowski 
Chór Kameralny, który przygotowała 
Aleksandra Bośković-Różak.  

To tyko mała część tego co dzieje się  
w naszej szkole. Jeśli interesuje cię mu-

zyka lub gra na instrumencie zapra-
szam na stronę szkoły: http://szkola-
muzyczna. domoslawice.edu.pl/. Spró-
buj, sprawdź siebie. Ja już się nie boję. 
A ty? 

http://szkola-muzyczna.domoslawice.edu.pl/
http://szkola-muzyczna.domoslawice.edu.pl/
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DODATKOWE PROGRAMY EDUKACYJNE 

Program policyjny  

Program ratownictwa wodnego 

Program ratownictwa medycznego Program artystyczno-medialny 

Program lotniczy 

Program sportowy z odnową biologiczną 

Program pożarniczy 
Program sportowy piłki siatkowej 


