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Opiekun gazetki :
Małgorzata Hołda– gazetką się opiekuje, wesoła,
miła osoba, wiedzy jej nie brakuje. Nadzór nad
wszystkim prowadzi i każdemu zawsze coś doradzi.

Redaktor naczelna :
Joanna Szura - z pod 11 się wywodzi i za najlepszego redaktora
uchodzi, ciągle uśmiechnięta daje
współlokatorką wykłady na różne
sprawy

Cena: 3 zł

Małgorzata Ziomek - niewielka osoba, a tyle humoru w
sobie chowa. Kucharką ona nie
zostanie, bo zupka chińska to
jej główne danie.

W dniach 5-6 czerwca 2009 roku w Szkole Policji w Pile odbyła się pierwsza
edycja Ogólnopolskiego Turnieju Klas o Profilu Policyjnym „KLASA POLICYJNA
ROKU 2009”. Nasi reprezentanci odnieśli historyczny sukces...
Str. 8

Joanna Wójcik-zawsze
fajnie ubrana przez mężczyzn ciągle adorowana.
Wysoka blond dziewczyna
-humor się jej zawsze trzyma.

Jolanta Madej– Jola, Jolanta
ma swego amanta, gada
przez telefon od nocy do
rana i jest z tego znana, a
gdy chwila czasu jej umyka
pisze do naszego
„Celownika”.

Karolina Dybaś- Karolina to
bardzo pilna dziewczyna z
Sękowej pochodzi. Dużo się
uczy i jej to wychodzi.

Kamila Godzwon– z Połańca pochodzi to droga
po której niegdyś Koziołek
Matołek chodził.

Norbert Piątek– bardzo
miły umie rozweselić
wszystkie dziewczyny. Humor to jego zadanie– w
naszej gazetce bardzo
podziwiane.

Ewelina Wąsowska - Hefa nasza miła to gorąca
dziewczyna. Jej pasja to
podróże. W rybaczkach
chodzi i zima jej w tym
nie przeszkodzi.

Katarzyna Ziomek - choć chuda dziewczyna dobrze biega i
medale zdobywa. Do szkoły
dojeżdża i dobrze się uczy, a
jak trzeba to i zadania użyczy.

Piotrek Stach - Stachu nasz
Stachu zawsze uśmiechnięty, a
na kółku dziennikarskim jest
zawsze zajęty.

Filip Kraul - Filip nasz
Filip na gitarze grywa a
nawet CZASEM zaśpiewa.
W sprawach technicznych
JEŚLI TYLKO MOŻE TO
redaktorom zawsze pomoże.
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Przed Wami pierwszy numer naszej gazetki w tym roku
szkolnym. Do naszego zespołu redakcyjnego dołączyły
nowe twarze, mam nadzieje, że spodobają Wam się ich artykuły, nad którymi na pewno ciężko pracowali.
W tym numerze znajdziecie wiele ciekawych artykułów dotyczących wakacji, życia szkoły, sportu.
Staramy się, aby każdy znalazł coś dla siebie. Dlatego też bardzo proszę o wysyłanie tematów, o których
chcielibyście przeczytać w następnym numerze na email :
redakcja007@poczta.fm
Obiecuję, że dokonamy wszelkich starań, żeby
nasza gazetka była dla Was bardzo interesująca.
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W

tym roku dzięki staraniom pani mgr Jolanty Dziuban oraz pani mgr Małgorzaty Sadłoń nasza
szkoła uczestniczy w europejskim projekcie “Twoja inwestycja w przyszłość”. Ma on na celu udoskonalenie naszych
wiadomości, pomoc w zdobyciu lepszych wyników w nauce. Jest on przeznaczony dla wszystkich uczniów, a w
szczególności dla tegorocznych maturzystów. Uczniowie wykazują bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem w
projekcie.
Najwięcej osób zgłosiło się na zajęcia z matematyki, jest to 30 osób.
Równie dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z języków obcych.
Niestety nie wszyscy mogą w nich uczestniczyć, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona.
W tym roku uczniowie klas III piszą po raz pierwszy obowiązkową maturę z matematyki dlatego też mieli pierwszeństwo. Podczas tegorocznego obozu w Bartkowej dwa dni będą przeznaczona na zajęcia w terenie z zakresu
nauk biologicznych.
O szczegółach projektu możecie przeczytać na specjalnej tablicy … znajduącej się na korytarzu szkolnym oraz na
stronie internetowej naszej szkoły.
Postaramy dzielić się z wami naszymi doświadczeniami, które będziemy zdobywac w trakcie projektu.
Zajęcia realizowane ZSOiZ w Gromniku w ramach projektu:
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JESTEŚMY

M I S T R Z A M I !!!!

13 września 2009r- ta datę zapamięta każdy kibic– Polska MVP mistrzostw otrzymał Piotr Gruszka Najlepszy rozgrywapo raz pierwszy od 26 lat zostaje mistrzem Europy w siat- jący– nie kto inny tylko Paweł Zagumny.
kówce mężczyzn.

W poniedziałek 14 września , nasi mistrzowie zostali gorąco
Od samego początku, silnie
przywitani na lotnisku w Warszawie
odmłodzony zespół kroczył po zwycięstwo. Nasi panowie nie przegrali
żadnego meczu. Niedzielne spotkanie oglądało siedem milionów Polaków. Po usłyszeniu ostatniego gwizdka w spotkaniu z Francją, nie jeden
krzyczał z radości i rzucił się komuś
w ramiona.
-Po ostatniej piłce trochę nie dowierzałem, że to już koniec, że nam się
udało –mówi Marcin Możdżonek,
Mistrz Europy.
-Jestem pełen podziwu dla moich kolegów, którzy w imponującym stylu wywalczyli w Turcji
złoty medal. Czapki z głów
przed całą ekipą trenera Daniela Castellaniego– mówi Michał Winiarski, który z powodu
kontuzji nie zagrał w ME
- Jeszcze jestem w chmurach, nie
do końca rozumiem, co nawyprawialiśmy. Patrzę na medal,
widziałem chłopaków na podium, ale nie wiem co się dziejekomentuje sukces Castellani.
Wielkim odkryciem mistrzostw
został okrzyknięty Bartosz Kurek, który w każdym meczu spisywał się znakomicie.
Jestem przeszczęśliwym człowiekiem. Zaczynając pracę z
reprezentacją cztery miesiące temu, nie przypuszczałem, że
w tak krótkim czasie możemy osiągnąć tak wielki sukces,
choć, prawdę mówiąc, przed turniejem z całym sztabem czuliśmy, że jesteśmy gotowi technicznie i taktycznie, by osiągnąć
bardzo wynik. Już w końcu lipca, po wygranej serii sparingów z Czechami i Bułgarią, dotarło do nas, że mimo kłopotów możemy sporo osiągnąć. Zobaczyliśmy, że nie tylko wygrywamy, ale też gramy bardzo porządną siatkówkę. I pomyśleliśmy: dlaczego by nie zakończyć tego sezonu udanie?
Zyskaliśmy wiarę we własne siły i możliwości - zapewnia Castellani.
Odkryciem mistrzostw okrzyknięto Bartosza Kurka, który był
rewelacyjny w każdym spotkaniu.

Reprezentacja Polski — Mistrzowie Europy

Nauka w szkołach
powinna być
prowadzona w taki
sposób, aby uczniowie
uważali ją za cenny
dar, a nie za ciężki
obowiązek.

Albret Einstein

1

. września to
jest we wtorek
odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego
2009/2010 w Zespole
Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych im. Jana
Pawła II w Gromniku.
Niewątpliwie jest

to rekordowy pod względem
ilości oddziałów, a co za tym
idzie i uczniów początek roku
szkolnego. Wiele się w naszej szkole zmienia i będzie
zmieniało. Cieszymy się, że
coraz więcej absolwentów
gimnazjum dokonuje tak trafnego wyboru kierując swoje
kroki w mury naszej szkoły.

N

owy
rok
szkolny rozpoczęliśmy
mszą św. pod przewodnictwem księdza
Łukasza Gruchały.
Wstępem do mszy
św. była piękna
pieśń, której przesłanie odnosiło się do
nadziei.
Kościół NMP Królowej Polski w Gromniku Po myszy świętej
wszyscy udali się na

krótką akademię. Nie zabrakło akcentu patriotycznego.
Przypomnieliśmy sobie chwile
wybuchu II wojny światowej.
Głos zabrał pan mgr Zbigniew Karciński. Wskazał on
na wartości, o których często
młodzi ludzie zapominają a
są niezwykle ważne, gdyż
stanowią o tym kim jesteśmy.

Ż

yczenia udanego roku szkolnego, pełnego sukcesów złożył
na ręce nauczycieli a przede
wszystkim uczniów dyrektor
szkoły pan mgr Wiesław
Wójcik.
Na tym zakończyła
się uroczysta inauguracja,
uczniowie rozeszli się do sal
na spotkanie z wychowawcami… na pewno z nadzieją.

Delegacja z naszej szkoły wzięła udział w uroczystościach odpustowych
Jamneńskiej Matki Bożej Niezawodnej Nadziei i Święta Pojednania.
Wszystko rozpoczęło się o godz. 10.00 pod pomnikiem na Jamnej.
Wysłuchaliśmy wspomnień o żołnierzach poległych w czasie I i II wojny światowej. Wieńce i kwiaty zostały złożone na mogiłach. Nasza delegacja poprowadziła wszystkich w procesji w kierunku ołtarza polowego, gdzie odprawiono mszę świętą w intencji poległych żołnierzy.

„Chcemy to miejsce, gdzie niewinna kobieta z niewinnymi dziećmi, stanęła
w obronie wsi, zasłaniając się wiarą, czyli obrazem Matki Bożej,
uszanować, ożywić, pokazać, że w śmierci niewinnych ludzi jest coś ze
śmierci Chrystusa”- mówił o. Góra

Po zakończeniu Eucharystii odbył się tradycyjny „ Polonez na łące”,
po niej na scenie plenerowej wystąpi 50-cioosobowy chór z Niemiec. Uroczystości są hołdem złożonym mieszkańcom wsi wymordowanym w czasie II wojny
światowej. W czasie uroczystości nawiązuje się również do żołnierzy różnych
narodowości i wyznań, którzy ginęli w czasach I i II wojny światowej, a których
mogiły znajdują się w okolicach Jamnej.

Jamna to tygiel wysokiej temperatury i wiary, miejsce, gdzie wszystko się ugotowało - mówi o. Jan.
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Zacznę od przedstawienia pojęcia „nauczyciel” ;)
Nauczyciel to jeden z zawodów zgodnie z polską klasyfikacją zawodów (PKZ) przy czym
należy odróżnić nauczyciela w szkolnictwie wyższym (akademickiego) od nauczyciela
ujętego w ustawie Karta Nauczyciela (z wikipedii ;)).
Według pewnej uczennicy; nauczyciel to osoba wywodząca się z antyku. Jest jednostką pochodzącą z wyższej sfery, bardziej wyrafinowanej, która wszystko umie i wszystko
wie;) Uczniowi niezwykle trudno jest „zagiąć” taką osobę. Wchodząc z nią w konflikt
kończy się to nieprzyjemnościami. Więc uważajmy! Są osobami posiadającymi niezwykły potencjał, wiedzę a inteligencję mają wrodzoną.
Wyróżniamy kilka rodzajów nauczycieli:
-Wysokich, chudych, o małej głowie, ale za to ogromnym mózgu
-Niektórzy nie są zbyt młodzi, ale czy o wiek w tej branży chodzi???
-Jedni to prawdziwe potwory, tak człowieka piłują, że uczniowie snu przez noc nie poczują
Jeszcze odmienną grupą są nauczyciele pobłażliwi, taki to wszystko zrozumie nawet, jak czasem ktoś cos nie umie.
Uczniowie nauczycieli bardzo szanują, choć czasem tego nie okazują.
Więc wszyscy razem wspólnymi siłami najlepsze Życzenia Nauczycielom uczącym w naszej
szkole składamy:

„Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla swoich uczniów cierpliwości
mają wiele. Za naukę, za trud jaki jest wkładany przeogromny
bukiet życzeo składamy.”

kl. II a

Drodzy Nauczyciele!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
chcieliśmy Wam życzyć dużo zdrowia, radości, szczęścia, dni pełnych
ciepła, słońca, uśmiechu na twarzy.
Niech każda chwila będzie tą jedyną,
wyjątkową. Niech każdy moment
spędzony z uczniami przynosi Wam
satysfakcję.
Uczniowie

Szanowni Belfrowie!
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
życzymy Wam kochani , aby z Waszych ust nie znikał
- pomimo naszych
złych ocen.
Uczeń kl. IIa

Drodzy Nauczyciele!
Z okazji Waszego święta
chcemy złożyć serdeczne
życzenia, ale i podziękowania za trud jaki w naszą
naukę. Dziękujemy również
za opiekę i troskę o nas, za
każdą godzinę spędzaną z
nami na poprawach. Przepraszamy za nasze lenistwo, spóźnienia.
Mamy ogromne szczęście,
że ludzie tacy jak Wy
kochani nauczyciele przekazujecie nam swoją wiedzę, wychowujecie, mobilizujecie do pracy i przygotowujecie do samodzielnego życia.

Uczennica

Ich przewodnikiem w poszukiwaniu
dobrego jedzenia stał się nikt inny,
tylko ukochany P. Marek, którego
myślą przewodnią było to, aby zwiedzić pół Łodzi na nogach –
oprowadził ich po łódzkich osiedlach
po czym i tak wylądowali w Carrefour-ze. Musieli się zadowolić kebabem, w sumie nie miało to dla nich
większego znaczenia, byli tak podnieceni meczem, że nie musieli jeść;)
Otwarto bramki; po namalowaniu na twarzach odpowiednich
barw mogli wejść na halę. Przed
zajęciem miejsc zrobili kilka fotek
poczym zajęli swoje krzesełka. Brakowało tylko P. Gosi, która dołączyła
do nas tuż przed samym spotkaniem.
Uważnie przyglądaliśmy się
rozgrzewce wspaniałych Brazylijczyków, którzy grali z uśmiechem na
twarzy w piłkę nożną. Nasi reprezentanci pojawili się na rozgrzewce trochę później, kibice przywitali ich bardzo gorąco.
Po odśpiewaniu hymnów zaczęła się gra, pierwsze piłki były obiecujące ...niestety
Polska przegrała pierwszego seta, drugi, no i trzeci, ale my cały czas mieliśmy nadzieję
że coś jeszcze nasi chłopcy wywalczą. Mimo tego, że nasz zespół był znacznie odmłodzony chłopcy walczyli z bardzo silną drużyną Brazylii jak równy z równym. MVP spotkania
został nie kto inny jak Giba.
Po meczu ruszyli po autografy, udało im się zdobyć kilka, zrobić parę zdjęć. Mieli
ochotę zostać jeszcze na niedzielny mecz, ale niestety na ochocie się skończyło.
Wyruszyli w drogę powrotną. Około godziny 2. w nocy dotarli do Krakowa, gdzie
musieli poczekać około godziny na pociąg… postanowili nie siedzieć bezczynnie na
dworcu i poszli pozwiedzać rynek… rozłożyli się pod Adasiem (pomnik Adama Mickiewicza) pogawędzili i musieli wracać na dworzec.
Około godziny 6.30 byli w domu.
Joanna Szura
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LŚ—MECZ POLSKA-BRAZYLIA 27.06.2009r
GODZ.16.30….ŁÓDŹ….
MY TAM BYLIŚMY — WIERNI KIBICE BIAŁO
CZERWONYCH.

O godzinie 5.00 zerwali się z łóżek by wyruszyć do
Łodzi na mecz, oczekiwany przez wiele miesięcy — szczególnie przez wszystkich, którym udało się kupić bilet. Grono nie-

ką p. Jolantą i córką Anką, p. Małgorzata Sadłoń, P. Małgorzata Hołda i oczywiście uczniowie w składzie: Mateusz Warzecha , Joanna Szura.
O 6.28 wsiedli do pociągu z uśmiechem na twarzy
i niedowierzaniem , że mają bilety i mogą kibicować naszym
siatkarzom w tak wspaniałym meczu siedząc zaraz obok boiska…
W Krakowie musieli się przesiąść na pociąg do Łodzi, na
ich twarzach pojawiło się lekkie zrezygnowanie, gdy wsiedli w
odpowiedni pociąg i nie było miejsc siedzących. Nikt nie marudził, rozłożyli się na wąziutkim korytarzu z cichą nadzieją, że
ktoś kiedyś wysiądzie i będą mogli sobie usiąść na troszkę
wygodniejszych miejscach. Dopiero w Częstochowie atmosfera
się rozluźniła, w pociągu zrobiło się więcej miejsca. Pozajmowali fotele i …...zasnęli. Uczniowską część dręczyły jeszcze
wspomnienia z obozu, mieli wrażenie , że zaraz zapuka (tak
od serca) P. Marek i krzyknie AAAAALLLLLLLLLLARM!!!!!!!!!!! Ten
strach pozbawił ich spokojnego i błogiego snu.
Na szczęście p. Marek powstrzymał się i obudził ich bardzo
delikatnie (może przesadziłam z tym ,,delikatnie”). Mateusz w
między czasie wylał na siebie kawę– chciał ją wylać za okno–
o szczegóły zapytajcie poszkodowanego.
NARESZCIE W ŁODZI.=)- krzyknęli z radością… zobaczyli

sza szkoła po
wielu miesiącach starań, 5 października otrzymała certyfikat
bezpiecznej szkoły, w
związku z projektem
,, zintegrowanej polityki
bezpieczeństwa”. Projekt
ten, dostosowywany do
lokalnych uwarunkowań,
umożliwia stworzenie
trwałej sieci współpracujących z sobą instytucji i
podmiotów (w tym Policji),
których celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców obszarów, na których
projekt jest realizowany.
"Ojcami chrzestnymi" projektu ZPB w Małopolsce są Nico van Ooik - pułkownik
holenderskiej Policji i Paul Broersen - doradca ds. bezpieczeństwa burmistrza
miasta Kattwijk.

kwestionowanych szczęśliwców w składzie: p. Urszula Sanek i
jej ukochany mąż p. Jacek , p. Marek Dziuban wraz z małżon-

biało-czerwony dworzec i już poczuli gdzie są i co ich czeka…
Ruszyli na hale sportową, w składzie brakowało tylko
pani Hołdy, która zdecydowała się dotrzeć do Łodzi na własną rękę. Mieli jeszcze dużo czasu postanowili coś zjeść… długo trwał spór nad tym czy iść do Carrefour-a, czy jednak do
McDonald’s-a.

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła”

Aktywnymi partnerami w projekcie są samorządy lokalne, starostwa, gminy, dyrekcje szkół, organizacje społeczne.
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września w Gródku odbył się
drugi rodzinny zjazd szkół im.
Jana Pawła II. pod patronatem Jego
Ekscelencji Księdza Biskupa Wiktora
Skworca w Diecezjalnym Centrum Rekolekcyjno - Formacyjnym ARKA spotkali
się dyrektorzy, proboszczowie, katecheci
i nauczyciele 57 placówek. Ich reprezentanci uczestniczyli w opracowywaniu
programów wychowawczych opartych
na osobie, myśli, nauczaniu i działalności
Patrona. Pogłębiając poczucie wspólnoty, wszyscy uczestnicy wzięli udział we
mszy św. koncelebrowanej, której głównym celebransem był Ks. Biskup Stanisław Budzik.

aczki

K a r o l i n a D y b aś
K a t a r z y na Z i o m e k

P IERWS ZEGO DNIA WYS TRASZENI , NI EPEW NIE PATRZ YLI NA
KAŻDY KĄT SZ KOŁY , ALE TERA Z JU Ż SIĘ OSWOILI , W
KOŃCU JUŻ MIESIĄC NAUKI ZA NIMI ...
Postanowiłysmy więc porozmawiac z uczennicą
klasy I”a” Darią Obrzut.

Już w marcu przyszłego roku nasza szkoła będzie zobligowana do przygotowania podobnej wystawy …. To niesłychanie ważne
żeby zaprezentować się jak w najlepszy sposób!!!

Hmmm… szkoła...jak
narazie same plusy.
Jestem zadowolona,
że wybrałam mat– inf,
ponieważ zawsze lubiałam te przedmioty.
Nauczyciele bardzo
mili, świetnie tłumaczą, jestem przekonana, że dzięki ich

pomocy świetnie
zdam maturę. Jeżeli
chodzi o starszych
kolegów I koleżanki,
to jak narazie super,
przyjęli nas z otwartymi ramionami, a
kiedy jest taka potrzeba chętnie udzielają
pomocy. No I ta atmosfera w klasie,
wszyscy są zgrani,
lubimy razem rozmawiac I spedzac
czas. Uważam, że z
wielu powodów
szkoła ta jest godna
polecenia gimnazjalistom:)) (P.S.
pozdrowienia dla
całej I A)

tora Wiesława Wójcika,z
którą zwrócił się do nas
podczas uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego– pierwszaki nie
narzekają:)
Zostało wiec nam tylko
pogratulowac wyboru
szkoły I życzyć samych
5 I 6, oraz wielu sukcesów w dziedzinie
sportu I nauki:))

• Nauczyciel biologii pyta Jasia:
- Po czym poznasz drzewo
kasztanowca ?
- Po rosnących
na nim kasztanach.
- A jeśli kasztanów jeszcze nie
ma ?
- To ja poczekam.....

Widzimy więc, że
wypełniliśmy
prośbę Pana dyrek-

W R AC A J Ą D O Z D RO W I A … . .
POWOLI
Zarówno Mariusz Wlazły, jak i Michał Winiarski nie zagrali i nie zagrają w tym
roku w reprezentacji z powodu kontuzji. Pierwszy od dawna miał problemy z kolanem, drugi
natomiast z kręgosłupem. Obydwaj przeszli operacje i trwa ich rehabilitacja, ale są dobre
wieści, WRACAJĄ DO ZDROWIA.
-Obecnie jestem w trakcie ćwiczeń rehabilitacyjnych, które mają na celu rozciągnięcie operowanego barku, żeby wrócił do poprzedniego stanu, żeby był elastyczny. Na początku października udam się na kontrolę do Włoch. Tam po obejrzeniu stanu barku otrzymam kolejne
ćwiczenia już na jego wzmocnienie.-mówi Michał Winiarski. Prawdo podobnie już za kilka
miesięcy wznowią treningi i wrócą na parkiet… jedno jest pewne, ani Mariusz Wlazły, ani
Michał Winiarski nie zagrają ze Skrą w klubowych mistrzostwach świata. Miejmy jednak nadzieje, że Skra Bełchatów poradzi sobie, tak jak reprezentacja, bez nich..

Michał Winiarski

Mariusz Wlazły
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twa w Radłowie rozgrywała się od 7 do 8 września 1939 roku, głównie w
Radłowie, ale również w okolicach mostu w Biskupicach Radłowskich.

oczystości upamiętniające wydarzenie będące największym starciem kampanii
wrześniowej w Małopolsce rozpoczęły się w sobotę 5 września odsłonięciem i
poświęceniem tablicy pamiątkowej w Biskupicach Radłowskich. Następnie uczestnicy
przeszli pod pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w 1939 roku, gdzie odbyła
się wieczorna patriotyczna mszą św. w intencji poległych wraz z apelem poległych.

To był piękny wrześniowy poranek. Słońce
mocno świeciło, niebo było bezchmurne, a
wiatr wiał delikatnie…

Gł

ówne uroczystości obchodów rocznicy Bitwy Radłowskiej i wybuchu II wojny
światowej rozpoczęły się na radłowskim Rynku. Na Placu Pomnikiem Bohaterów
Września 1939 r. oddano hołd poległym bohaterom. Następnie na Cmentarzu Parafialnym, przy Kwaterze Żołnierzy Armii „Kraków”, odprawiono mszę św. w intencji żołnierzy poległych w Bitwie Radłowskiej. Następnie nastąpiły okolicznościowe wystąpienia, apel poległych, oddanie salwy honorowej oraz złożenie wieńców i wiązanek.

Mimo to w powietrzu wisiał niepokój

T

o był piękny dzień. Słońce mocno świeciło,
niebo było bezchmurne, a wiatr delikatnie
wiał… mimo to w powietrzu wisiał niepokój. Sielankę
przerwało czyjeś szlochanie: ”wakacje się skończyły” - to
było przeszło 4 tygodnie temu, a wydaje się jakby wczoraj.
Na początku msza w miejscowym kościele. Wszędzie widać piękne stroje galowe i coś do czego tęsknią
pierwszacy- MUNDURY.

Na

gle tłum wchodzi do środka, popychane pierwszoroczniaki podążają za
resztą. Gdy wszyscy spoczęli w ławkach i chórek zaczął
śpiewać widać było tylko ruchliwe gesty Kotów, które w
poszukiwaniu znajomej twarzy kręciły głową 360*.
Po wyjściu z kościoła wszyscy utworzyli dwuszereg. Starsi
uczniowie w mundurach(!!!) ustawili się na przedzie, lecz
nowi, zagubieni narobili bałaganu i też ustawili się obok
nich. Dopiero jakiś jeszcze nie znany bliżej nauczyciel
przestawił pierwszaków na sam tył, co bardziej obniżyło
ich samoocenę. Następnie wszyscy uczniowie wraz z ciałem pedagogicznym udali się w kierunku szkoły, gdzie
miało się odbyć oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego.
Gdy Koty rozglądały się wkoło Starsi bacznie ich obserwowali- jedni z zażenowaniem, drudzy z utęsknieniem do
czasów kiedy byli na ich miejscu. Jak można było wywnioskować tę drugą metodę spojrzeń preferowali maturzyści,
pragnąc cofnąć czas i przeczekać okres obowiązkowych
matur z matematyki- przedmiotu, który wśród ¾ populacji
młodzieży sieje postrach :D

Sp

anikowane dziewczyny z klas pierwszych trzymały za rękę swoich znajomych lub chłopaków. Rzecz jasna chłopcy z klas pierwszych nie dali po sobie poznać, że się denerwują i tylko
spoglądali na dziewczęta- głównie na te w mundurach.
Po krótkiej przemowie (jak później się okazało) dyrektora
szkoły, zostały odczytane nazwiska pierwszaków i klasy,
do których należą. Dzięki temu niektórzy bardziej zagubieni wiedzieli za jakim nauczycielem udać się do danej
sali. Jednak nie mogło obejść się bez pomyłek więc nauczycieli nie zdziwił fakt, iż jedne z pierwszoroczniaków
na prośbę przedstawienia się rzekł tylko: „jestem Damian
i nie wiem co robie w tej klasie”.

P

o tygodniu, może dwóch, gdy wszyscy znali
już swoje miejsce przynależności do klas

Po
Ta szkoła naprawdę się nam podoba!!!

mieliśmy już za sobą 16 odcinków serialu pt. „powiedz coś
o sobie- jak masz na imię, skąd jesteś i czym się interesujesz.” Z czasem poznawaliśmy naszych nauczycieli- jedni
wyglądali przyjaźnie, niestety było odwrotnie, drudzy
okazali się być naprawdę w porządku. Niestety do dnia
dzisiejszego przekręcamy, lub po prostu nie znamy wszystkich nazwisk naszych „psorów”. Najgorsze do zapamiętania są te dwuczłonowe nazwiska- z naszych kombinacji
wychodziły naprawdę kosmiczne połączenia.

D

ziś jesteśmy już po pierwszej wywiadówce w
tej szkole- większość osób w domu głośno
wypuściła powietrze, ale byli i tacy, którzy dostali reprymendę- te właśnie osoby wpadły w depresję. Nie przez to,
że dostali jedynkę, uwagę czy szlaban. Nie… tylko dlatego, że ktoś powiedział, iż poduszka w spodniach zmniejsza
ból uderzenia, a to zawiodło- ojciec i tak widział ,że coś
wystaje z ...– i jeszcze bardziej się wściekł, gdy odkrył, że
to jego ulubiona poduszka. Pomijając kwestie zapobiegania czerwonym paskom na tylnej części ciała- wróćmy do
szkolnej rzeczywistości…
Podsumowując mamy już za sobą pierwszą wywiadówkę,
pierwsze oceny, kartkówki, nauczycieli, znajomych, kłopoty
i nie przespane noce- oczywiście przez naukę :]

P

óki co ta szkoła bardzo nam się podoba i
mamy nadzieję że zostanie tak aż do klasy
maturalnej i przez długie długie późniejsze lata.

wszystkich oficjalnych uroczystościach odbyła się rekonstrukcja bitwy w Radłowie. W tych ważnych obchodach uczestniczyli również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.
Lekcji patriotyzmu udzielili w swoich treściwych przemowach takie osoby jak Starosta
tarnowski Mieczysław Kras, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Starosta tarnowski - Mieczysław
Kras

NAJWIĘKSZY SUKCES W HISTORII ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II W
GROMNIKU – TYTUŁ „NAJLEPSZEJ KLASY POLICYJNEJ ROKU 2009”
W trakcie dwudniowych zmagań w Szkole Policji w Pile
reprezentacje 16 szkół ponadgimnazjalnych,w których prowadzone są oddziały z klasami policyjnymi, rywalizowały w Ogólnopolskim Turnieju Klas o Profilu Policyjnym o tytuł „KLASY POLICYJNEJ
ROKU
2009”.
W trakcie Turnieju rozegrano trzy konkurencje:
• sprawdzian wiedzy,
• spektakl edukacyjno profilaktyczny,
• test sprawności fizycznej.
Tytuł „Klasy policyjnej roku 2009” wywalczyła reprezentacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jana Pawła II w Gromniku w składzie:
-Kornelia Świerczek
-Elżbieta Pytel
-Jakub Karwacki
-Grzegorz Hyziak
-Tomasz Markowicz
Kierownikiem i opiekunami drużyny byli: pan mgr Marek Dziuban
oraz vice dyrektor szkoły pani mgr Małgorzata Sadłoń.
Olbrzymi sukces, odniesiony przez wymienionych wyżej
uczniów można zobrazować przypominając tylko, iż w konkursie występowały reprezentacje szkół z Dębna, Piły, Żorów, Bełchatowa, Katowic oraz innych miejscowości.
Zmagania konkursowe rozpoczęły się dnia 5. czerwca sprawdzianem wiedzy, który obejmował zagadnienia z obszarów dotyczących: historii policji, prawa ruchu drogowego, prewencję oraz tematy z zakresu wiedzy o społeczeństwie. W tej konkurencji uczniowie ZSOiZ w Gromniku wykazali się bardzo dobrą znajomością wyżej wymienionych zagadnień. Już po pierwszej
konkurencji plasowali się na miejscu medalowym. Należy podkreślić, iż duża w tym zasługa pracowników policji - wykładowców
z ZSOiZ w Gromniku, którzy realizują zajęcia zgodnie z programem klas policyjnych – przekazując uczniom cenne informacje z
tego zakresu.
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Grand Prix programu Komendy Głównej Policji
„Profilaktyka a Teatr”.
Drugim zadaniem, z którym zmagały się reprezentacje szkół, był spektakl edukacyjno profilaktyczny. Spektakl ten miał być programem autorskim i zawierać treści związane z pracą policji. W trakcie powstawania programu wykorzystano wiele pomysłów m.in. insp. Roberta
Malika, mgr Edyty Łabudy oraz uczniów biorących udział w przedstawieniu. Przygotowanie spektaklu oraz jego zaprezentowanie na zawodach było niemalże perfekcyjne. Aby wykonać to zadanie na tak wysokim poziomie pomogły zapewne: scena Sali teatralnej Domu Kultury
w Pile, wykorzystanie wszystkich dostępnych i niezbędnych rekwizytów. Jury, w skład którego wchodzili m.in. przedstawiciele teatru, najwięcej punktów przyznało spektaklowi przygotowanemu przez
uczniów ZSOiZ w Gromniku. Reprezentacja szkoły wygrała tę konkurencję, uzyskując I miejsce oraz prestiżową nagrodę w postaci statuetki
Grand Prix programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Teatr”.
Statuetkę wręczył twórca programu insp. Grzegorz Jach pełnomocnik
KGP.
Młodzi aktorzy nagrodzeni zostali również możliwością udziału w czterodniowych warsztatach artystycznych w Garwolinie k/Warszwy. Zajęcia prowadzić tam będą znani artyści ze świata teatru, muzyki, baletu czy sztuk plastycznych.
Ostatnim etapem konkursowych zmagań był sprawdzian
umiejętności fizycznych, obejmujący tor przeszkód wymagany na egzaminach do szkół policyjnych. Tor ten musiał pokonać każdy z uczniów
w jak najlepszym czasie bez błędów technicznych. W realizacji tego
zadania wszyscy uczniowie spisali się bardzo dobrze, pieczętując tym
samym zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej. Z całą pewnością do osiągnięcia tak dobrych wyników w tej konkurencji przyczynili się nauczyciele wf-u ZSOiZ w Gromniku, którzy na lekcjach wychowania fizycznego ćwiczą tego typu umiejętności, mając na względzie przygotowanie uczniów do egzaminu do szkół policyjnych, gdzie taki tor jest częścią egzaminu. Istotną informacją jest również to, iż uczeń ZSOiZ w
Gromniku Jakub Karwacki wyróżniony został indywidualną nagrodą
za zdobycie maksymalnej liczby punktów.
Zawodnicy walczyli o puchar ufundowany przez Komendanta Głównego Policji.
W czasie konkursowych zmagań uczniowie mieli także możliwość poznania obiektów Szkoły Policji w Pile. Uczestniczyli także w
zajęciach prowadzonych przez wykładowców tamtejszej kadry.
Należy podkreślić, że do tak dużego sukcesu przyczyniło się
wiele osób – szczególnie uczniowie, ale także nauczyciele – wykładowcy z policji, nauczyciele wf-u, pani mgr Edyta Łabuda oraz wszyscy zaangażowani, którzy, na co dzień starali się wspomagać przygotowania do tej jakże prestiżowej imprezy.
Wszystkim serdecznie dziękujemy oraz gratulujemy!
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twa w Radłowie rozgrywała się od 7 do 8 września 1939 roku, głównie w
Radłowie, ale również w okolicach mostu w Biskupicach Radłowskich.

oczystości upamiętniające wydarzenie będące największym starciem kampanii
wrześniowej w Małopolsce rozpoczęły się w sobotę 5 września odsłonięciem i
poświęceniem tablicy pamiątkowej w Biskupicach Radłowskich. Następnie uczestnicy
przeszli pod pomnik upamiętniający żołnierzy poległych w 1939 roku, gdzie odbyła
się wieczorna patriotyczna mszą św. w intencji poległych wraz z apelem poległych.

Gł

ówne uroczystości obchodów rocznicy Bitwy Radłowskiej i wybuchu II wojny
światowej rozpoczęły się na radłowskim Rynku. Na Placu Pomnikiem Bohaterów
Września 1939 r. oddano hołd poległym bohaterom. Następnie na Cmentarzu Parafialnym, przy Kwaterze Żołnierzy Armii „Kraków”, odprawiono mszę św. w intencji żołnierzy poległych w Bitwie Radłowskiej. Następnie nastąpiły okolicznościowe wystąpienia, apel poległych, oddanie salwy honorowej oraz złożenie wieńców i wiązanek.
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wszystkich oficjalnych uroczystościach odbyła się rekonstrukcja bitwy w Radłowie. W tych ważnych obchodach uczestniczyli również uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.
Lekcji patriotyzmu udzielili w swoich treściwych przemowach takie osoby jak Starosta
tarnowski Mieczysław Kras, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Starosta tarnowski - Mieczysław
Kras

NAPROTECHNOLOGIA

W

naszej szkole rozgorzała na dobre dyskusja na temat zapłodnienia inwitro, a przede
wszystkim naprotechnologii. Jej przyczyną była wizyta Piotra Klimasa, który podczas
wykładu zorganizowanego w naszej szkole dzięki ks. Łukaszowi Gruchała zapoznawał młodzież i nauczycieli z metodą diagnozowania i leczenia niepłodności, polegającą na prowadzeniu dokładnych obserwacji kobiecego organizmu i tworzeniu na tej podstawie indywidualnych
wytycznych dla każdej pary. Wraz z prowadzeniem analizy fizjologicznych i biochemicznych
procesów zachodzących w organizmie kobiety następuje rozpoznanie problemu. Na tym etapie można zadecydować o włączeniu leczenia hormonalnego lub chirurgicznego oraz ustalić optymalny dla danej pary moment współżycia. Przeciętna długość cyklu
metody NaPro (a więc pełnej diagnostyki) trwa 24 miesiące. Oczywiście wielu parom udaje się począć dziecko jeszcze przed
upływem dwóch lat.
Pamiętajmy, że warto rozmawiać !!!
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Pierwsze miejsce zajęli uczniowie naszej

Elżbieta Pytel

Każdy z nas miał warty zarówno w dzień i jak i w nocy. Dni były bardzo dobrze zagospodarowane. Nasi wychowawcy
zapewne stwierdzili, że w nocy też nie możemy się nudzić więc robili nam nocne alarmy. Już pierwszej nocy ok. godziny 11 usłyszeliśmy silne stukanie w okno z radosnym okrzykiem ALLLARM!!! Jakie wielkie było nasze (nie) zadowolenie, gdy musieliśmy się
ubrać w mundur bojowy i w trzy minuty znaleźć się w wyznaczonym miejscu. Niestety nie zdążyliśmy … naszym zadaniem było
znaleźć dwie koleżanki w 10 minut…. to nie było wcale takie łatwe— ponieśliśmy porażkę. Alarmy budziły nas co noc, a nawet
kilka razy w nocy…( najlepiej budził nas Tomek Mytnik, który w przeciwieństwie do innych, pukał delikatnie w szybę, cicho i spokojnie mówił:,, ej dziewczyny alarm, ej no alarm”).
Pewnej cudownej nocy mieliśmy dwa alarmy… jeden ok. godziny 10.30, drugi około godziny 2.00, przy drugim alarmie
P. Dziuban kazał nam wziąć suchy prowiant, po czym mieliśmy wyruszyć w drogę, by oglądać wschód słońca…… pozostawię to
bez komentarza z oczywistych powodów;) Po długim marszu w milczeniu wróciliśmy do ośrodka, a P. Marek powiedział,,żartowałem”, niektórzy nie mogli się powstrzymać od komentarzy, i nikomu oprócz P. Marka i reszty wychowawców, nie było do
śmiechu. Pod koniec obozu odwiedził nas P. Nalepka, który razem z nami śpiewał przy ognisku.
Obóz zakończył się rywalizacją między zastępami, konkurencjami były: kajaki, strzelanie, test z ratownictwa medycznego, biegi, test wiedzy, piosenka na cześć P. Nalepki.
Po zakończeniu rywalizacji odbył się apel, na którym ogłoszono zwycięzców, podsumowano obóz i zostały wręczone nagrody
indywidualne…

NAJLEPSZYM ZASTĘPEM ZOSTAŁ ZASTĘP IV!!
NAGRODY INDYWIDUALNE:
*Dowódca kampanii reprezentacyjnej– Basia Gryboś
*Informatyk obozu– Mateusz Warzecha
*Śpioch obozu-Joanna Nowicka (przeniesiono ją z ławką gdy sobie smacznie spała)
*Janko muzykant– Krystian Zieliński i Filip Kraul (oni grali dla nas przy ognisku)
*Klaun obozu– Tomek Markowicz (krótki skecze z Tomkiem w roli głównej były przezabawne)
*Śpiewak obozu– Kuba Karwacki ( gdy śpiewał piosenkę dla P:.Nalepki, płakaliśmy ze śmiechu)
*Strongmen obozu– Łukasz Świerzowski (on miał największy wycisk na obozie)
*Świr obozu– Bożna Gryzło
*Głos obozu– Joanna Szura (straciłam głos na cały tydzień, a oni mieli z tego niezły ubaw)

Grzegorz Hyziak
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dniach 5-6 czerwca 2009 roku w
Szkole Policji w Pile odbyła się
pierwsza edycja Ogólnopolskiego Turnieju
Klas o Profilu Policyjnym „KLASA POLICYJNA
ROKU 2009”. Turniej jest autorskim pomysłem
Szkoły Policji w Pile Do turnieju zakwalifikowało się 16 drużyn reprezentujących szkoły z
różnych województw, w których utworzono
klasy o profilu policyjnym.
W trakcie trwania turnieju rozegrano trzy konkurencje:
sprawdzian wiedzy o Policji,
test sprawności fizycznej (tor przeszkód),
spektakl edukacyjno – profilaktyczny.
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Tomasz Markowicz
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Kornelia Świerczek
Kornelia i Jakub to już
absolwenci naszej szkoły….
Jakub zasłynął z wyczynu, którym było przebiegnięcie 30 km w hołdzie
Janowi Pawłowi II…
bieg na Jamną
***
Kornelia nasza stypendystka obecnie studiuje
w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

Jakub Karwacki
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Wójt p. mgr Bogda

St r . 1 3

Zajęcia nigdy nie były nudne, zawsze coś się działo np. na zajęciach z P. policjantem w zastępie IV Piotrkowi Drabikowi zacięły się
kajdanki. Z początku było śmiesznie, ale po długich nieudolnych
próbach ściągnięcia kajdanek P. policjant miał ochotę dzwonić po
straż. Na szczęście udało się ściągnąć kajdanki bez pomocy staży.
W innych zastępach też nie było nudno, w zastępie I, aktorzy grający policjantów w scence ,,DYSKOTEKA” wpadając z rozpędem do
baru, gdzie odgrywana jest scena bójki, kładą się na parkiecie w
wyniku poślizgu. Nawet ,,przestępcy nie wytrzymują i wybuchają
śmiechem. Sytuacja zostaje opanowana, aż tu nagle policjant( Longer) daje siarczystego klapsa ,, świrowi” (Pogadany). Publika pękała ze śmiechu.

Z okazji urodzin Panu Wójtowi serdeczne życzenia
wszystkiego najlepszego, uśmiechu na twarzy, nieustannej wiary w młodzież oraz samych sukcesów
na polu zawodowym
ŻYCZY
REDAKACJA NA CELOWNIKU

Większości z obozowiczów słowo ,,obóz” kojarzy z
nocnym ALARMEM!!!

Dn

ia 2 października odbył się w naszej
szkole konkurs o PUCHAR SUPERMANÓW. W zabawie udział wzięli uczniowie

W

szacownej komisji zasiadły: pani vicedyrektor Barbara Warchoł,
pani mgr Jolanta Reczkowska, pani redaktor naczelna naszej gazety Joanna Szura.

Wś

ród wielu konkurencji, przygotowanych przez prowadzące Joannę Wójcik i Katarzynę Tokarz wraz z opiekunami samorządu uczniowskiego największym aplauzem cieszyła się
scenka, w której zawodnicy
mieli zdobyć numer telefonu od
bardzo konserwatywnej, pięknej dziewczyny .
Ostatecznymi zwycięzcami
została grupa superuczniów.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy suuuuper zabawy!

Przed wyjazdem zostaliśmy podzieleni na zastępy. Każdy zastęp miał przypisanego swojego zastępowego:
*zastęp I– Joanna Nowicka
*zastęp II– Tomasz Mytnik
*zastęp III– Joanna Wójcik
*zastęp IV– Basia Gryboś
Mateusz Warzecha i Magdalena Chmura-dowódcy obozu.
12 czerwca wszyscy zebraliśmy się pod budynkiem szkoły by
stamtąd pojechać do Bartkowej.
Gdy byliśmy gotowi ruszyliśmy do wyznaczonego miejsca.
Po dotarciu każdy z nas dostał klucz do pokoju, gdzie wspólnie
ze swoimi lokatorami zostawiliśmy walizki, rozpakowaliśmy się.

wybrani w demokratycznych wyborach jako
reprezentanci społeczności uczniowskiej.
W tym roku została zmieniona formuła
zawodów. Uczestnicy nie walczyli między sobą
lecz w grupie uczniów mieli rywalizować z grupą supernauczycieli w składzie której wystąpili
szacowni policjanci, pan Żywiec i ks. Łukasz

Pierwszy dzień to zajęcia integracyjne i spotkanie z policjantem.
Mieliśmy czas na zaklimatyzowanie się. Zastępowi zostali poinformowani o przepisach bezpieczeństwa, rozkładzie dnia i innych poDni mijały na zajęciach …..ze strzelania oraz innych, które postadobnych sprawach. Poczym przekazali informację swoim zastępom. raliśmy Wam zaprezentować w sposób naoczny;)
Następnie zaczęły się zajęcia. Każdy zastęp udał się na
wyznaczone miejsce, gdzie już czekał na nas nasz wykładowca.

