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Humor Świąteczny !

Trzymacie
w ręku następny numer gazety Na Celowniku. Znajdziecie w
nim wiele ciekawych artykułów i
wywiadów. Zapraszam więc do
lektury.
W dalszym ciągu czekamy na Wasze e-maile z interesującymi propozycjami artykułów. Piszcie do nas !!! Być może ktoś z Was chce opisać jakąś
ciekawą historię? Z wielką radością ją opublikujemy.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia i z tej okazji w
imieniu redakcji oraz opiekuna naszego koła dziennikarskiego
pani mgr Małgorzaty Hołdy chciałabym Wam drodzy koledzy i
koleżanki oraz szanownemu Gronu Pedagogicznemu z Panem
Dyrektorem na czele złożyć najszczersze życzenia:
Niech te święta Bożego Narodzenia
przyniosą nam wiele radości,
Niech uśmiech zagości w domach,
Niech ogarnie nas ciepło wigilijnej świecy,
a jej blask zamieni się w żywe iskierki w oczach,
Niech samotność odejdzie w niepamięć,
Niech zima otula nas białym puchem,
jak ciepły koc przy kominku,
Niech bieluteńkie gwiazdeczki
skrzypią wesoło pod naszymi butami
na wieczornym spacerze.
Niech dobry Bóg namaluje
szczęście na naszych twarzach,
Niech miłość dotyka nas delikatnie,
lecz bez ustanku,
Niech marzenia płyną wysoko w górę
i spełniają się…
Joanna Szura

Redaktor naczelna: Joanna Szura (kl. Ia)
Redaktorzy techniczni: Filip Kraul, Piotr Stach,
Kamil Kwaśny
Redakcja kulturalna: Joanna Nowicka, Izabela
Płachno, Joanna Wójcik; Filip Kraul,
Redakcja kryminalna: Marcin Bajorek, Paweł
Gogola,
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Autorytety XX i XXI wieku: Karolina Dybaś
Humor; ciekawostki: Izabela Płachno; Ewa Kostrzewa;
Projekt okładki: Kamila Godzwon, Joanna Szura, Filip Kraul

„Humor w naturalny sposób
łączy się z dużą wyobraźnią;
biada wyobraźni, której nie

Rebusy świąteczne!=*

Humor może być niezwykłą i
zdumiewająco skuteczną bronią.
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KRONIKA POLICYJNO—KRYMINALNA

Mistrzostwa Szkoły w sportach policyjnych i obronnych

STR. 3

Dnia 22. listopada br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku odbyły się zawody o
tytuł Mistrza Szkoły w sportach policyjnych oraz obronnych.
Wzięli w nich udział reprezentanci klas licealnych o profilu
policyjnym. Organizatorzy mistrzowskich zmagań tj. mgr Marek Dziuban oraz mgr Grzegorz Nagel zapewnili uczestnikom
oraz widzom przybyłym w tym dniu na halę sportową w
Gromniku moc niezapomnianych wrażeń. Nauczyciele przygotowali szereg ciekawych konkurencji. Sprawdzały one nie
tylko umiejętności fizyczne uczniów: sprawność, wytrzymałość,
szybkość, ale również: dokładność, precyzję i staranność,
którymi należało się wykazać, by jak najlepiej wykonać konkursowe zadania.
Uczniowie rywalizowali w takich konkurencjach jak:

Zarobki policji –patrz góra strony
Kronika
We wsi Kośna Górna w
gminie Ciężkowice mężczyzna dokonał kradzieży
czterech uli z pasieki wraz z
pszczołami. Łączna suma
strat na szkodę właściciela
wynosi 1400 złotych.
***
Wypadek wydarzył się w
Gromniku na ul. Krynickiej.
25 letni mieszkaniec Chojnika, kierujący Nissanem Primerą podczas wykonywania manewru ostrego skrętu
w lewo nnie ustąpił pierwszeństwa przejazdu jadącemu z przeciwka BMW, 23
letniemu mieszkańcowi Bobrownik, w wyniku czego
doszło do zderzenia pojazdów. Poszkodowanymi są
pasażerki BMW, które
przewiezione zostały do
szpitala. Jedna z kobiet
doznała złamania lewego
obojczyka, druga złamania
prawego podudzia.

***
W miejscowości Gromnik
policjanci z Ciężkowic zatrzymali 17-letniego mieszkańca Rzepiennika Marciszewskiego, który jechał
motorowerem będąc w stanie nietrzeźwości. Jak wykazało badanie nieodpowiedzialny kierowca miał 1.7
promila alkoholu we krwi.
***
Nieznani sprawcy wyłamali
jedno z okien domu jednorodzinnego w Tuchowie na
ul. Leśnej, po czym z wnętrza ukradli 15 tysięcy złotych w gotówce, 35 tysięcy
koron szwedzkich oraz złotą
biżuterię w postaci zegarków, bransoletek, pierścionków, kolczyków i naszyjników. Łączną sumę start
oszacowano na 70 tysięcy
złotych
Zdarzenia są oparte na
faktach.

strzelanie z broni krótkiej, strzelanie z broni długiej do tarczy

biatlonowych, strzelanie na symulatorze, policyjny tor przeszkód oraz tor przeszkód z obezwładnianiem.

Zawodnicy zdobywali punkty dla swojej drużyny (klasy) poprzez udział w konkursowych zadaniach. Na końcu mistrzowskiej rywalizacji wyłoniono zwycięzcę.
Uczestnicy zawodów podkreślali niezwykłość konkurencji, z którymi przyszło się im zmierzyć. Każda była ciekawa,
każda też rozwijała umiejętności przydatne w pełnieniu funkcji
policjanta. Zawodnik mógł również porównać swój czas uzyskany na torze przeszkód z wymaganym na egzaminie do wyższych szkół policyjnych.
Największym aplauzem cieszył się tor przeszkód z
obezwładnianiem, w którym konieczna była umiejętność współpracy zespołowej. Ogromny doping, który towarzyszył zawodnikom przy każdej rozgrywanej konkurencji na pewno przejdzie
do historii szkoły.
Organizatorzy mistrzowskich zmagań podkreślali, iż
na szczególne słowa uznania zasłużyli policjanci, którzy czuwali
nad bezpieczeństwem podczas szczególnie niebezpiecznych
konkurencji tj. strzelania. Uczniowie z przy wyśmienitej zabawie
zdobywali niezbędne informacje związane z pracą policjanta.
Koniec mistrzowskich zmagań uświetniła obecność dyrektora szkoły mgra Wiesława Wójcika, który wręczył puchar
zwycięzcą – klasie II b.
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Życie jak w bajce.
Cały dzień rywalizacji sportowo – policyjnych został
zakończony meczem piłki siatkowej pomiędzy reprezentantami
klas licealnych a nauczycielami.
Mistrzowie ZSOiZ w Gromniku zapowiadają, że już z
niecierpliwością oczekują kolejnych zawodów, które odbędą się
w przyszłym roku, by móc wziąć w nich udział i obronić tytuł.

Dzień Niepodległości

Dawno, dawno temu..?????
Wróć!!! Wcale nie tak dawno bo 4 miesiące temu w
jednym pokoju zamieszkały
trzy dziewczyny. Ziomal
(Gosia), Orzeszek ( Asia),
Fiolka (Jolka). Wszystkie są
inne, ale żyją ze sobą
„prawie” w zgodzie. Głównie o otwarte na oścież
okno toczą się pomiędzy
nimi spory i wojny”.
Życie Orzeszka i Fiolki
byłoby zupełnie normalne
gdyby: po pierwsze - one
same były całkiem normalne, po drugie, gdyby nie
mieszkały z Ziomalem.
Codziennie rano budzi je
dreszcz (i to nie jest dreszcz
emocji), budzi je dreszcz
zimna. Przecierając oczy
Fiolka, Orzeszek i śpiąca na
doczepkę
Bożenka
(Naleśnik) widzą otwarte na

oścież okno i Ziomala głęboko wdychającą powietrze.
Nagle, krzyk– Gośkaaa
zamknij to okno!!!!! Gośka
wolnym ruchem zamyka
okno i zalewa swoją ,,pachnącą” na cały internat zupkę chińską. Z drugiego pokoju słychać głos Kamili (a) - Ej dziewczyny za
20 już jest?!!! Lokatorki zrywają się z łóżka i … zaczyna się bitwa o lustro. Kończy
się na tym, że jedna z
dziewczyn stoi na krześle,
druga normalnie, a trzecia
klęczy. Następnym fragmentem ich życia jest szkoła.
Wybaczcie, ale opuszczę
ten jakże ,,ciekawy” epizod.
Gdy dziewczyny wracają ze szkoły zaczyna się
tzw. odreagowanie. Najczęściej jest to bitwa na butelki.

Cisza przed burzą i??? Zaczęło
się. Pierwsza do
ataku rusza Ziomal
z Naleśnikiem.
Następnie do pokoju wpada Fiolka,
podaje butelkę do
Orzeszka no i … Sami spróbujcie sobie wyobrazić.
Bitwa jest fascynująca, pełna śmiechu i wyluzowania,
gdy lokatorki trzymają się
za brzuchy bolące je ze
śmiechu, następuje chwila
przerwy. I znowu atak. Ziomal wyciąga broń, tym razem to nie butelka, to jest
lakier do włosów. Tą bronią
powala rywali na ziemie.
Dziewczyny rzucają się na
łóżka, pod łóżka. Triumfująca Gośka odkłada broń i
pokłada się ze śmiechu.
Orzeszek wychodzi spod

czy nie i tak ,,pała” i tak.
Więc po co się uczyć??? ;)
Orzeszka olśniło, zrywa się,
bierze ręcznik i kosmetyki, leci
do łazienki i……. Całuje
klamkę. O ciepłej wodzie to
tylko może już tylko sobie
pomarzyć. Po zdrowej, letniej
kąpieli, kładą się spać.
I tak mija dzień za dniem.
Będą tak żyły przez następne
trzy lata, miejmy nadzieję, że
szczęśliwie .
Była to opowieść jednego
dnia życia mieszkańca internatu.

Wiadomości ze świata muzyki
Dnia 14. listopada br. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku odbył się uroczysty apel z okazji rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości. Akademię przygotowały pani mgr Katarzyna Gaj i pani
Anna Gaj wraz z uczniami.
Wystąpienie uczniów sprzyjało zadumie i refleksji natury patriotycznej. Bogata
scenografia, piękne stroje, nastrojowa muzyka przyciągały uwagę widzów.
Po części oficjalnej akademii nastąpiło symboliczne podziękowanie byłemu
Samorządowi Uczniowskiemu—Paulinie i Piotkowi, którzy godnie i
sumiennie wypełniali
obowiązki przewodniczącego i zastępcy
przez cały rok szkolny
2006/2007. Wierzymy, iż ich młodsi koledzy wezmą z nich przykład i postarają się
dorównać poprzednikom.

Długoletni współpracownik
Eminema, raper Trick Trick
oznajmił ostatnio, że nie
chce, aby osoby o orientacji
homoseksualnej sięgały po
jego najnowsze wydawnictwo, "The Villian". Już wcześniej teksty wykonawcy postrzegane były jako homofobiczne.

Metallica ogłosiła pełne
harmonogram europejskich
występów. Niestety nadchodząca część trasy nie
uwzględnia naszego kraju.
Tournée po Starym Kontynencie rozpocznie się 25
lutego 2009 roku w Nottingham, a zakończy 23 lipca
w Kopenhadze.
Najbliżej Polski, Amerykanie
zawitają do Niemiec, gdzie
dadzą aż siedem występów.

Małżeństwo Avril Lavigne
znalazło się na krawędzi
rozpadu. Piosenkarka, która
w 2006 roku poślubiła muzyka zespołu Sum 41, Derycka Whibleya, jest tak
zajęta pracą, że nie ma
czasu dla własnego męża.
Ostatnia światowa trasa
koncertowa dodatkowo
nadwerężyła jej relacje z
partnerem.

DonGURALesko właściwie
Piotr Górny (ur. 9 Grudia
1980r w Poznaniu) znany
również jako Gural. 25
lutego na świat przyszła
jego córeczka Sofia. Polski
wykonawca hip hopowy
(raper), przedstawiciel stylu
braggadocio. Działa na
polskiej scenie hip-hopowej
od 1995 roku i jest członkiem takich grup muzycznych jak Kilaz Group,
K.A.S.T.A, PDG Kartel,
GTW, ZGR. Znany ze
współpracy z Tede, SIdo, DJ
Kostek, Matheo.

STR.

16

12 KANDYDATÓW NA TRENERA POLSKICH SIATKARZY
Do 30 listopada
trenerzy mogli przysyłać
zgłoszenia… Słynni szkoleniowcy mieli się pchać
drzwiami i oknami do Polski.
Zgłosiło się tylko 12 z tym,
że Hugh McCutcheon twierdzi, że nie wysłał zgłoszenia
do PZPS. Owszem okazywał
zainteresowanie pracą w
Polsce, ale oficjalnego zgłoszenia nie wysłał tylko
email z CV.
Potwierdzam, że jestem
zainteresowany, ale do waszej federacji nie wysłałem
oficjalnego zgłoszenia, tylko
e-maila informującego, że
chciałbym poznać warunki
ewentualnej współpracy.
Poza tym wciąż nie zakończyłem rozmów z Amerykanami na temat możliwości
przedłużenia kontraktu z
kadrą USA –mówił trener
mistrzów olimpijskich.

Mimo to komisja do
spraw wyboru trenera
dołączyła go do listy
pozostałych kandydatów.
3. grudnia odbyło się
tajne posiedzenie komisji
PZPS. Co ustalono jeszcze
nie wiadomo."Na pewno
wybierzemy tego kandydata, który gwarantuje
najwyższy poziom dla
polskiej siatkówki. Nie
tylko na papierze, bo napisać można wszystko" mówił niedawno przewodniczący komisji Artur
Popko. My kibice możemy
tylko czekać na werdykt,
który jak mówią ma być
najpóźniej ogłoszony 17.
stycznia.
Kandydatury jakie napłynęły do Polskiego
Związku Piłki Siatkowej:
1. Wiktor Sidelnikow
(Rosja)

ZAWODY— koszykówka

2. Veselin Vuković
(Macedonia)
3. Jon Uriarte (Argentyna)
4. Roberto Santilli (Włochy)
5. Augusto Jose Sabbatini
(Brazylia)
6. Flavio Gulinelli (Włochy)
7. Hugh D.Mccutcheon
(Nowa Zelandia)
8. Daniel Castellani
(Argentyna)
9. Grzegorz Wagner
(Polska)
10. Dariusz Marszałek
(Polska)
11. Daniele Bagnoli
(Włochy )
12. Bruno Bagnoli (Włochy)
Na decyzje musimy poczekać.
Joanna Szura
Joanna Szura

Hugh McCutcheon - trener Amerykanów

Lozano Treneren Niemców!!!
Po Igrzyskach Olimpijskich Raul
Lozano zakończył
współprace z
polskimi siatkarzami. My
jeszcze szukamy nowego
trenera, a Lozano znalazł
już prace u naszych sąsiadów- Niemców.
Sebastian Świderski bardzo
dobrze wspomina byłego
trenera -Trener Lozano ma
ogromne doświadczenie,
kilka ładnych lat pracował w
lidze włoskiej, trenował tam
najlepsze kluby i wybranie
go na trenera naszej kadry
było moim zdaniem bardzo
dobrą decyzją – podsumowuje okres współpracy z

byłym już szkoleniowcem
polski przyjmujący. - Zrobiliśmy wielki skok jakościowy nie
tylko, jeśli chodzi o grę, poszliśmy do przodu również
pod względem samej organizacji - treningów, meczów czy
zaplecza. Trzeba o tym mówić
głośno, bo to przecież zasługa
Raula, który przywiózł do nas
wiele nowinek ze świata.
Przede wszystkim jednak zaszczepił w nas ciężką pracę.
Pracę, która była dobrze ukierunkowana.
Polscy siatkarze spotkają się
z nowymi podopiecznymi
Raula już w tureckich Mistrzostwach Europy. Będzie to w
pewien sposób walka trenerów.
- Niemcy są teraz na takim
etapie jak my kilka lat temu.
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Mają zawodników, potencjał,
ale nie mogą znaleźć swojej
gry, co powoduje, że przegrywają mecze na najwyższym
poziomie. Według mnie Raul
zbuduje tam mocny zespół, ma
do tego podstawy, zawodników, zaplecze – wylicza Sebastian. - Będzie nam ciężko
grać przeciwko ich drużynie,
bo Lozano zna nas, każdego z
osobna i będzie w stanie dobrze nas rozpracować. Ale na
boisku nie grają cyferki czy
statystyki, tylko ludzie. Będziemy więc chcieli walczyć i pokazać, że jesteśmy lepsi– kończy
Świderski.
Ciekawe ile Raul Lozano osiągnie z niemieckimi siatkarzami? Czy osiągnie tak jak znami wicemistrzostwo?

We wtorek dnia 25.11.2008 r. na nowym obiekcie sportowym w Gromniku odbyły się zawody w piłce koszykowej chłopców dla szkół ponad gimnazjalnych.
W zawodach wystąpili:
Tomasz Surman, Wojciech Korus, Maciej
Kobylarz, Piotr Wilk, Artur Fila, Jakub Pabis, Tomasz Markowicz, Piotr Durlak oraz
Krystian Zieliński. Trenerem reprezentacji
był mgr Marek Dziuban, który z wielkimi
ambicjami podszedł do zawodów. Efektownie grający zespół wraz ze swoim najlepszym punktującym, a najmłodszym w
kadrze zawodnikiem Krystianem Zielińskim
nie podołał żadnej z drużyn choć różnice
punktowe między drużynami nie były aż
tak duże. Ostatecznie gospodarze zajęli IV
miejsce przegrywając m.in. z drużynami z
Tuchowa (I miejsce), Wojnicza (II miejsce)
oraz z zawodnikami z Zakliczyna (III miejsce).
Liczymy na dalszy rozwój kadry szkolnej i spodziewamy się zgłoszeń kandydatów chętnych do gry. ZAPRASZAM NA
ZAJĘCIA!!

Na zdjęciu reprezentant Gromnika– Krystian Zieliński. W tle reprezentacja Wojnicza. Fot. Tomasz Mytnik.

ZAWODY DZIEWCZĄT W ZAKLICZYNIE

Joanna Szura

Polska jedynym organizatorem
Polska jest jednym
w Europie organizatorem
fazy grupowej WGP 2009.
W Polsce zostaną rozegrane mecze grupy B (Polska,
Japonia, Holandia, Tajlandia. W dniach 31. lipca do
2. sierpnia odbędą się mecze w Polsce. Mecze eliminacyjne World Grand Prix

odbywać się będą także w
Brazylii, Japonii, Chinach,
Korei Południowej, Tajwanie i
Tajlandii. Reprezentacja Polski w dniach 7-9 sierpnia
2009r. rozegra mecze grupy
E (Chiny, Brazylia, Polska,
Tajlandia) w chińskim Macau,
a 14-16 sierpnia 2009r.
biało-czerwone rywalizować

będą w ramach grupy G
(Chiny, Polska, Holandia,
Dominikana) w Hong Kongu.
Do finałów awansuje pięć
najlepszych drużyn z fazy
grupowej, a także Japonia,
która będzie gospodarzem
turnieju finałowego World
Grand Prix 2009 (19-23
sierpnia 2009).

W zawodach, które odbyły się w Zakliczynie nasza reprezentacja odniosła duży sukces plasując się na II miejscu, a jednocześnie gwarantując sobie awans do finałów powiatowych, których gospodarzem był Gromnik.
Zespół wystąpił w składzie: Gabriela Kłósek, Karolina Walz, Ewelina Sułek, Ewelina Taszycka, Elżbieta Pytel, Justyna Hyziak,
Iwona Ligęza i Marzena Jurczyńska.
Po losowaniu nasze dziewczęta trafiły na drużynę gospodarzy, którym uległy przegrywając zaledwie 4 punktami w stosunku
17:21. po porażce w pierwszym meczu dziewczęta wzięły się w garść i z wysoką przewagą dziewczyny pokonały drużyny: Wojnicza (21:14) oraz kadrę z Ciężkowic(34:11).
Jesteśmy dumni z naszej reprezentacji i życzymy im dalszych sukcesów.

STR. 6

STR.

Szkolne koło Caritas
Na pewno każdy z was wie , że w naszej szkole istnieje i
prężnie działa szkolne Koło Caritas. Zostało ono utworzone w listopadzie 2007 roku, liczyło wówczas 65 uczniów i od tej pory liczba
członków ciągle wzrasta.
Koło Caritas od samego początku cieszy się dużą popularnością. Patronem koła jest Matka Teresa z Kalkuty. Opiekę wychowawczą i organizacyjną nad młodzieżą sprawuję pani Katarzyna
Gaj , natomiast za opiekę duchową odpowiedzialny jest ks. Andrzej
Jedynak.

Członkowie szkolnej grupy Caritas
Kółko istnieje krótko, ale
działa aktywnie. Do chwili
obecnej przeprowadzono
już wiele akcji. Młodzież
wchodząca w skład Szkolnego Koła Caritas wzięła
udział w następujących
przedsięwzięciach m.in:
-w organizacji pomocy finansowej dla ucznia naszej
szkoły i przekazanie jego
rodzinie kwoty 320 złotych;
-w przygotowaniu gazetki
„Podaj dłoń” informującej o
pracy kół „caritas” i czym

Dnia 21. 11.2007 odbyło się spotkanie, podczas którego
uczniowie zostali zapoznani z celami i zadaniami SKC , sposobami
ich realizacji oraz z regulaminem. W czasie następnego spotkania
wybrano Zarząd Koła oraz ustalona została częstotliwość spotkań,
(odbywać się będą wedle potrzeb, najczęściej dwa razy w miesiącu). Po przeprowadzeniu jawnych wyborów do zarządu koła weszli
Przewodnicząca: Justyna Górska, Z-ca: Konstancja Chrabąszcz
Skarbnik: Ewelina Sułek, Sekretarz: Anna Szwed.

-w zbiórce darów i pieniędzy
dla polskich dzieci mieszkających na Ukrainie i przekazaniu
ich do Polskiej Szkoły sobotniej
w Drohobyczu;
-w przygotowaniu gazetki
szkolnej o św. Faustynie;
-w przygotowaniu przedstawienia „Kawiarniane wspomnienia’’ wystawionego z okazji
trzeciej rocznicy śmierci Jana
Pawła II;
-w przygotowaniu gazetki
podsumowującej prace Szkolnego Koła Caritas.
Koło bezpośrednio
podlega Caritas Diecezji Tarnowskiej jako organowi powoW najbliższym czasie odbędzie się wyjazd do Domu Dziecka w Tarłującemu, który ma prawo i
nowie, a wiosną zbiórka dla biednych dzieci z Ukrainy.
obowiązek do wizytowania go
Wszystkich serdecznie zachęcamy do udziału w różnego rodzaju akoraz kontrolowania jego dziacjach
organizowanych przesz Szkolne Koło Caritas.
łalności po uzgodnieniu z dyrekcja i Zarządem Koła.
Sekcje tematyczne powołuje
Zarząd Koła.

Spracowane dłonie Matki Teresy z Kalkuty
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Trening na poprawienie skoczności
Wiele osób uprawiających sporty drużynowe takie jak koszykówka, siatkówka ma problem ze swoim wyskokiem. Specjalnie dla
tych osób mamy bardzo dobry program treningowy opracowany przez zawodowych sportowców, które pozwoliły osiągnąć im
wspaniałe rezultaty.

Air Alert II
Air Alert 2 to program skocznościowy, z powodzeniem stosowany przez
koszykarzy w USA. Gwarantuje poprawę wyskoku o ok. 20-30 cm, zwiększa siłę oraz wytrzymałość fizyczną i znacznie poprawia dynamikę odbicia.
Trening należy wykonywać pięć dni pod rząd przez 12 tygodni. Program
Air Alert 2 zajmuje na początku ok. 15-20 minut, a co tydzień jest dłuższy
o jakieś 2-4 min. Obecnie jest to jeden z najlepszych programów skocznościowych na rynku.
Program zawiera osiem stopni, które powinny być wykonywane w podanej kolejności. Są to:
1) rozgrzewka
2) rozciąganie
3) ćwierćskok
4) wznoszenie łydek
5) wstępowanie
6) skoki na łydkach
7) podskoki
8) rozciąganie
Podane wyżej ćwiczenia jak ćwierćskok, wznoszenie łydek, wstępowanie,
skoki na łydkach i podskoki są ćwiczeniami podstawowymi i efektywnymi,
bez używania jakiegokolwiek dodatkowego obciążenia. Pamiętaj nie używaj obciążników na kostki, bo może to wpłynąć ujemnie na stan Twoich
kolan. POWODZENIA!!

Nate Robinson na konkursie wsadów w NBA
Tyd
z

Ćwierćskok

Wznoszenie łydek

Wstępowanie

Skoki na łydkach

Podskoki

cykl

ilość

cykl

ilość

cykl

ilość

cykl

ilość

cykl

ilość

1

1

50

2

10

2

10

2

15

1

50

2

1

100

2

20

2

15

2

20

1

100

3

1

125

2

25

2

15

2

25

1

150

4

1

150

2

30

2

20

2

30

1

200

5

2

100

2

35

2

20

2

35

1

250

6

2

125

2

40

2

25

2

40

1

300

7

2

150

2

45

2

25

2

45

1

350

8

2

200

2

50

2

30

2

50

1

400

Mariusz Wlazły. Zwróćcie uwagę 9
na jakiej wysokości znajdują się
jego stopy!! ( wysokość górnej 10
taśmy to 2.43 m.
11
Tomasz Mytnik
12
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Nadchodzi zima - nie bądźmy obojętni
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Skoki czas zacząć!
Dnia 28.11.2008 r. w
Kuusamo na skoczni Ruka
rozpoczął się pierwszy
turniej Pucharu Świata w
skokach narciarskich. W
bardzo dobrej formie jest
Szwajcar Simon Ammann,
który wygrał
pierwszy
konkurs PŚ. My liczymy
oczywiście
na naszego
najlepszego skoczka Adama Małysza. Według sondy przeprow adzonej
przez portal „Onet.pl”
największy procent głosuje
za tym, że Adam będzie w
pierwszej dziesiątce ale
poza podium. Dziwi nas
tak pesymistyczna postawa polskich kibiców.

Piłkarze...

Wayne Rooney—MAN. U.

Na zdj. Adam Małysz

Tomasz Mytnik

Zoran Tosic w Manchesterze?

Zoran Tosic

W związku z nadejściem pory zimowej tarnowska Policja wzorem lat
ubiegłych prowadzić będzie
akcję na rzecz pomocy osobom bezdomnym, samotnym
i bezradnym. Doświadczenia lat ubiegłych wskazują,
że właśnie jesień i zima to
okres, w ciągu roku stwarzający największe zagrożenie dla życia i zdrowia
osób bezdomnych. Ze statystyk wynika, że najwięcej
zgonów samotnych i bezdomnych odnotowuje się z
powodu nadmiernego wychłodzenia organizmu właśnie wtedy.
Obraz bezdomnego lub żebrzącego u statystycznego Polaka wywołuje
mało przychylne reakcje. Ich
często niechlujny wygląd
czy podejrzenie choroby
napawa obawą o własne

STR. 7

bezpieczeństwo i nie zachęca przechodniów do pomocy takim osobom.
Pamiętajmy jednak, że bezdomny czy żebrzący to
często człowiek na zakręcie
życiowym, który nie ma
ciepłego kąta i odzieży,
często głodny i zmarznięty.
Żyjąc w ubóstwie jest bardziej niż inni narażony na
nieprzychylność aury. Widząc więc taka osobę na
ulicy, szczególnie teraz gdy
jest zimno, nie odwracajmy
obojętnie wzroku. Pomóżmy
jej osobiście lub zawiadommy Policję.
Wydaje się że
wysiłek z naszej strony niewielki, a uratować możemy
coś najcenniejszego - ludzkie życie. Warto o tym pomyśleć szczególnie teraz u
progu zimy.

Radio „Węzeł”
Dnia 09.12.2008 r. w ZSOiZ w Gromniku odbyły się pierwsze próby radia „Węzeł”. Muzykę zapodawać nam będę Kasztan i Stachu Z I ,,d”.
Na korytarzu i w klasach zostały rozmieszczone głośniki, przez które z
siedziby „SzOK-u” będą nadawane informacje dla uczniów oraz szanownego Grona Pedagogicznego. Mamy nadzieję, że radio zostanie zaakceptowane przez uczniów, a przeciwnicy będą mile zaskoczeni, dlatego całej
„załodze” życzymy powodzenia. A Was uczniowie prosimy o przesyłanie
na adres mailowy (adres na stronie internetowej gazety: gazetkaonline.za.pl) pozdrowień, życzeń, które chcielibyście przekazać za pośrednictwem gazety bądź radia.

W styczniu następnego roku w angielskim klubie pojawi się serbski zawodnik, który ma już za
sobą 12 występów w kadrze swego kraju.
Przeszedł do
„Czerwonych Diabłów” z
klubu Partizana Belgrad.
Grał m.in. na olimpiadzie w
Pekinie.
Władze klubu potwierdziły, że piłkarz nie będzie
miał problemów z grą …

Filip Krau i Piotr Stach—odpowiedzialni za muPiotr Reiss—KKS Lech P.

Lech
W zeszłym numerze pokazaliśmy
Wam klub piłkarski TS „Wisła” Kraków.
W tym numerze KKS „Lech” Poznań polski klub piłkarski założony 19 marca
1922 roku w miejscowości Dębiec (teren
dzisiejszego Poznania) Zespół obecnie
występuje w Ekstraklasie i jest pięciokrotnym zwycięzcą najwyższej klasy
rozgrywkowej, czterokrotnym zdobywcą
Pucharu Polski i trzykrotnym triumfatorem Super Pucharu Polski. Jako pierwszy
zespół w historii awansował do 1/16
finału PUCHARU UFA.
Tomasz Mytnik
KKS „Lech” Poznań, rok założenia 1922 r.
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Święta Bożego Narodzenia w różnych Kulturach

Pełen miłości
i nadziei czas wspaniałych
Świąt Bożego Narodzenia.
Przedsmak świąt
odczuwamy już 6. grudnia
w dzień Świętego Mikołaja. Bliscy obdarowują się
prezentami, które pod poduszką, czy w skarpecie
pojawiają się tego magicznego poranka.
Od tego dnia w
każdym niemal domu wykonuje się ręcznie ozdoby
świąteczne na choinkę i nie
tylko, które nadają domu
prawdziwą atmosferę świąt.
Najważniejszym
dniem w roku jest oczywiście
Wigilia, kiedy to ludzie
dzielą się opłatkiem i życzą

sobie wszystkiego co najlepsze, a zwierzęta mówią ludzkim głosem.
Każdy chyba zna tradycje dwunastu potraw. Właśnie tradycja i kultura! Sposoby i obrzędy związane ze świętami Bożego Narodzenia są niejednorodne i w różnych krajach możemy

Czas Miłości i Pokoju w Polsce!

Innym zwyczajem
wieczoru wigilijnego jest
śpiewanie kolęd. Często też
pod choinką są prezenty,
które przynosi dzieciątko,
gwiazdka, lub Mikołaj.
Bliscy łamią się
opłatkiem, śpiewają kolędy.
Tradycją również jest uroczysta Pasterka. Boże Narodzenie jest czasem radości, spokoju, miłości, który

Tradycyjnie wieczerza wigilijna rozpoczyna
się wraz z pierwszą
gwiazdką na niebie. Jest to
symboliczne nawiązanie do
Gwiazdy Betlejemskiej
oznaczającej narodziny

Jezusa.
Na stole, przykrytym białym obrusem,
z wiązką sianka pod
spodem, ustawia się jednonakrycie więcej, niż jest
uczestników wieczerzy. Jest

ono symbolicznie przeznaczone dla niezapowiedzianego gościa. W tradycji na
wigilijnym stole powinno znaleźć się dwanaście potraw.
Do najbardziej typowych
należą: barszcz z uszkami,
ryby, z których najbardziej
znaną jest karp smażony
galarecie, kapusta z grzybami, pierogi z kapustą, paszteciki z grzybami, kotleciki
z ryżu z sosem grzybowym,
kluski z makiem, cukrem i
miodem, kompot z suszonych
owoców, zupa migdałowa,
gołąbki. Potrawy wilijne powinny być bezmięsne.
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Sylwesterowa nauka tańca!!!
Salsa-idealna na sylwestrowe szaleństwo

Boże Narodzenie w tradycji indyjskiej
Święta Bożego Narodzenia w Indiach obchodzi się Św. Mikołaja. Potrawy serwopodobnie jak w Polsce. Jest Wigilia, Pasterka, można zobaczyć wane podczas wieczerzy wigilijnej różnią się od naszych tradycyjnych - bez karpia, ale z tutejszą rybą. Hinduscy chrześcijanie
jedzą zarówno rybę, jak i mięso. Dania z sera, z warzyw, ryż
z rozmaitymi sosami. Są również
kolędy w wersji indyjskiej. Często można też zobaczyć lokalne
drzewka (czasem bananowce
lub drzewka mangowe) - odpowiedniki naszych "choinek"przyozdobione balonami i światełkami (nie używa się tam
ozdób typu bombki, cukierki,
aniołki itp.) Pasterka w Indiach
odbywa się w kościołach, do
których wchodzi się boso. Klimat świąteczny podkreśla wystawiona przed kościołem szopka ze Świętą Rodziną.
Można zobaczyć jak do żłobka
podchodzą kobiety w kolorowych
Sari (tradycyjna część
garderoby zakładana przez
kobiety w Indiach).

Kwiaty zamiast śniegu!
W Afryce Boże Narodzenie odbywa się w zupełnie
innej scenerii niż w Polsce. Nie ma śniegu! W końcu grudnia,
po ulewnych deszczach, jest upalnie. W Wigilię ludzie od
wczesnego popołudnia gromadzą się w kościele.

Coś o Salsie
Salsa czerpie z wielu różnych stylów i w rozmaitych miejscach rozwijała się pod różnymi wpływami. Duże zróżnicowanie spowodowało wyodrębnienie tak zwanych stylów salsy. Style te różnią się krokiem podstawowym, rytmicznym umiejscowieniem kroków
(np. taniec na 1 lub 2) w muzyce, geometrią tańca (taniec po kole lub w linii), sposobem prowadzenia partnerki, ilością elementów
akrobatycznych w tańcu, istnieniem bądź brakiem elementów solowych. Salsa na Kubie powstała jako połączenie tańca son z kubańską rumbą. Salsa w Portoryko rozwinęła się pod wpływem lokalnych tańców. Do Stanów Zjednoczonych zaś została przyniesiona
przez imigrantów z regionu Karaibów (w większości z Portoryko).
Salsa tańczona jest do muzyki w metrum 4/4 opartej na dwutaktowych frazach. Cały szkielet rytmiczny salsy oparty jest na
rytmie zwanym po hiszpańsku clave (czyli klucz) granym przez instrument o nazwie claves. Claves to po prostu dwa okrągłe kawałki
drewna, którymi uderza się o siebie. W dwóch taktach salsy występuje 5 uderzeń clave w jednej z dwóch odmian (clave 2/3 lub
clave 3/2). W ciągu tych dwóch taktów tancerz zazwyczaj wykonuje 6 kroków (3 w pierwszym i 3 w drugim takcie). Uderzenia 4 i
8 są to zazwyczaj uderzenia w których występuje pauza (w niektórych stylach pauza może występować na 1 i 5) - może być akcentowana np. poprzez tak zwany tap (czyli przytup).

Żłóbek przypomina chatkę z trzciny, zbudowaną na
wzór dawnych domów. Zamiast choinki są bananowce z pięknymi, rozłożystymi liśćmi. Maluchy nie dostają prezentów, jak
dzieci w Polsce. To one robią małe koszyczki i naczynia, w
których przynoszą do kościoła swoje dary dla Dzieciątka najczęściej coś do jedzenia: kukurydzę, fasolę, lub inne ziarna
ale też zwierzątka i pasterzy, by szopka-chatka tętniła życiem. Nie ma też Pasterki, wieczerzy wigilijnej ani łamania
opłatka. Każda, nawet najbiedniejsza rodzina świętuje.
Najczęściej przygotowuje się piwo bananowe własnej roboty.
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Matka terasa z kalkuty

Pięć pytań do nauczyciela...

"Łatwo być pysznym, surowym i egoistycznym - tak

Agnes Gonxha Bojaxhiu– Bł. Matka Teresa z
Kalkuty– katolicka siostra
zakonna, prowadząca w Indiach działalność humanitarną, laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Od 2003 błogosławiona. Dla nas przede
wszystkim kobieta przepełniona nieograniczoną miłością
do drugiego człowieka.

Narodziny autorytetu
Narodziła się 26. sierpnia 1910r. w Skopje
(dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej.
Następnego dnia została ochrzczona i w tym dniu obchodziła
swoje urodziny.

Gdy miała 12 lat, a więc w bardzo młodym wieku
poczuła powołanie zakonne. Sześć lat później wstąpiła do zakon
Sióstr Loretanek przyjmując imię od Małego Jezusa– Maria
Teresa. Tam od 1929 pracowała w katolickiej szkole dla dziewcząt w Kalkucie, której później została. 24 maja 1947 złożyła
śluby wieczyste.

slumsów pomagać trędowatym, umierającym i porzuconym dzieciom. Wynajęła w
tym czasie dwa pokoje jeden służył jako szkoła, a
drugi jako dom dla chorych i
umierających. 19 marca 199 dołączyła do niej pierwsza
siostra, a potem następne. 7
października 1949 nowe
zgromadzenie - Sióstr Misjonarek Miłości zostało zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda Periera na prawie diecezjalnym. Po odbyciu nowicjatu 12 pierwszych sióstr złożyło pierwszą profesję zakonną 12 kwietnia
1953 , a zał ożyc ielka prof esję wiec zy stą jako misjon ark a m i łośc i.

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY
Matka Teresa była
laureatką kilkudziesięciu nagród krajowych i międzynarodowych, m.in. najwyższych
odznaczeń Indii, USA, b. ZSRR i
Anglii. W 1979 za swoją pracę Matka Teresa otrzymała
Pokojową Nagrodę Nobla.
Dzięki temu wiele krajów otworzyło drzwi dla sióstr. Na wniosek włoskich dzieci została
Kawalerem Orderu Uśmiechu
(1996). Matka Teresa otrzymała również m.in.: pokojową
Nagrodę Jana XXIII (1971),
Klejnot Indii (1980), tytuł dok-

Rozmowę przeprowadziła

W zakonie loretanek

Nowe dzieła matki Teresy
W 1946 udała się
na rekolekcje do Kalkuty. W
czasie długiej podróży miała
usłyszeć wezwanie od Boga,
jak to sama określiła
"powołanie w powołaniu",
ażeby opuścić zgromadzenie
loretanek i poświęcić się pracy
dla ubogich, żyjąc wśród nich.
W porozumieniu ze swym
ojcem duchowym otrzymała
od papieża Piusa XII pozwolenie na opuszczenie loretanek. Przywdziała charakterystyczne białe sari z niebieskim
obrzeżem i 21 grudnia 1948
wyszła na ulice Kalkuty do
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Wywiad został przeprowadzony z trzema nauczycielkami: z panią Barbarą Warchoł nauczycielką chemii, Małgorzatą Namysłowski nauczycielką języka niemieckiego i
panią Natalią Borosławską — nauczycielką języka angielskiego i języka rosyjskiego. Składam na ręce Pań serdeczne
podziękowania za udzielenie mi wszelkich odpowiedzi na
zadawane czasem nietypowe pytania, a Was drodzy Czytelnicy zapraszam do lektury:)

łatwo. Ale stworzono nas do większych rzeczy."
Karolina Dybaś

STR.

tora honoris
causa prawa
(1975) i med y c y n y
(1981),
a
także doktorat
honoris
causa Uniwersytetu Jagiellońskiego
(1993).
W
1996 przyznano jej honorowe obywatelstwo USA.
Myśli i medytacje Matki Teresy zebrano
w publikacji Prosta droga (1994, wydanie polskie 1996).

BEATYFIKACJA
Już w niecałe dwa lata po jej
śmierci Jan Paweł II uznał, że za
jej wstawiennictwem dokonał się
pierwszy cud (uzdrowienie chorej
na raka macicy) i rozpoczął się jej proces beatyfikacyjny. Pomimo wątpliwości związanych z tym
uzdrowieniem i pojawiających się głosów, że Matka
Teresa powinna zostać ogłoszona
świętą już za życia, za swoją
niezwykłą działalność, zostaje
ona beatyfikowana 19 października 2003. Jeszcze nigdy we
współczesnej historii chrześcijaństwa nikt nie został wyniesiony na
ołtarze tak szybko, bo zaledwie
sześć lat po swojej śmierci.

Ma pani jakąś szczególną
metodę na prowadzenie
lekcji, aby uczniowie uważali i wykazywali zainteresowanie?
-Dobrą metodą jest rywalizacja grupowa. Uczniowie
dzielą się na poszczególne
grupy, najlepsza z nich
otrzymuje oceny bardzo
dobre (Barbara Warchołchemia)
-Lekcja musi być interesująca
z różnymi ciekawymi zadaniami. Również praca w grupach lub w parach sprzyja
aktywności (Małgorzata
Namysłowski-niemiecki)
-Staram się wiele rzeczy
wytłumaczyć i utrwalić wiadomości, przygotowuję z
uczniami różnorodne projekty, wymagam dużo pracy
samodzielnej (Natalia Borysławska-angielski, rosyjski)
Dlaczego i jak często robi
pani niezapowiedziane
kartkówki?
-Niezapowiedziane kartkówki robię rzadko, ponieważ wychodzą one słabo i
bez efektów. Spowodowane
są złym zachowaniem
uczniów (Barbara Warchołchemia)
-Uczniowie sami się o to
proszą swoim zachowaniem
(Małgorzata Namysłowskiniemiecki)
-Dość często, ale kartkówki

-Ściągę trzeba mieć zawsze
i korzystać z niej jak tylko
się da, a jak się nie da to
nawet jej nie wyciągać
(Małgorzata Namysłowskiniemiecki)
-Raczej nie, ale uczniowie
wszystko potrafią (Natalia
Borysławska-angielski, rosyjski)
Pyta pani na każdy nauczyciel. Co zrobić, żeby
tego uniknąć?
-Pytania nie da się uniknąć.
Najlepiej jest się samemu
zgłosić lub być aktywnym
na lekcji (Barbara Warchołchemia)
-Trudno powiedzieć… Trzeba dać uczynią szansę, aby
mieli mniej stresu i odpowiadali w formie pisemnej
(Małgorzata Namysłowskiniemiecki)

Czy w wieku 16 lat wiedziała pani, że będzie nauczycielką danego przedmiotu?
-Nigdy nie przepuszczałam,
ze zostanę nauczycielką
chemii… Zawsze chciałam
zostać nauczycielką matematyki (Barbara Warchołchemia)
-Nie. Zawsze chciałam zostać policjantką, lecz moja
kondycja nie pozwoliła mi
na to (śmiech) Nauczycielką
niemieckiego postanowiłam
zostać po powrocie z Niemiec (Małgorzata Namysłowski-niemiecki)
-Chciałam zawsze być tłumaczem, bo to mi najbardziej odpowiada (Natalia
Borysławska-angielski, rosyjski)
Bardzo dziękuję Panią za
udzielenie wywiadu. Myślę,

