Na zdjęciu uczniowie naszej szkoły z indeksami Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie — laureaci Olimpiady Policyjne
/od lewej: Mateusz Warzecha — uczeń klasy IIIa, Monika Gucwa — uczennica kl. IIIa. Z prawej strony, na zdjęciu absolwentka
Zespołu Szkół Ogólnokształcących i zawodowych w Gromniku — Kornelia Świerczek — studentka pierwszego roku Wyższej
Szkoły Policji w Szczytnie/
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SPIS TREŚCI

DRODZY CZYTELNICY!!!

Do czytelników……………………..2

W waszych dłoniach gości kolejny numer szkolnej gazetki „Na celowniku”.
Na początku najserdeczniej pragnę powitać wszystkich gimnazjalistów, którzy stoją
Indeksy Wyższej Szkoły w Szczytnie
zdobyte ……………………………...3 przed jednym z najważniejszych wyborów w swoim życiu.
Wyborem dalszej drogi, SZKOŁY, która w naszym życiu odgrywa jedną z najważniejszych ról. Dokładnie wiem jakie uczucia szarpią Wami, gdy przeglądacie różne
ogłoszenia. Ten sam dylemat i stres przeżywałam w zeszłym roku-lecz niepotrzebnie.
Wybrałam szkołę swoich marzeń- szkołę w Gromniku, to właśnie dzięki niej mogę
Komendant Policji w Tarnowie o naszej
rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty. Dzięki niej nauczyłam się samodzielszkole…………………………………..8 ności i współpracy poprzez mieszkanie w internacie, udzielanie, ale też uzyskiwanie
bezinteresownej pomocy- od kiedy należę do szkolnego koła Caritas, odpowiedzialOpinia rodziców o ZSOiZ w Gromniku ności- wtedy gdy objęłam stanowisko redaktor naczelnej...
……………………………………….9 Mogłabym tak wymieniać godzinami za co dziękuje i będę dziękować tej szkole.
Koło teatralne rozwinęło moje skrzydła w stronę ukrytych marzeń- aktorstwa, a objęOpinia uczniów o ZSOiZ w Gromniku
cie stanowiska redaktor naczelnej- dziennikarstwa.
…………………..…………………….10
ZSOIZ w Gromniku jest szkołą z przyszłością... mówię to na Własnym przykładzie.
Zresztą
sami zobaczycie czytając kolejne strony, tej ciekawej, pouczającej zarówno
Skąd są nasi uczniowie…………..12
dla nas jak i dla was lektury.
Wypowiedzi uczniów, przeprowadzone wywiady, opinie ich powinny jasno Wam
Miss może być tylko jedna ……13- pokazać że jesteśmy szkołą jak wyżej stwierdziłam spełniającą marzenia i przynoszącą sukces.
14
BÓG, HONOR, OJCZYZNA.... Te słowa w naszej szkole odgrywają niesamowitą,
ważną
rolę w sercach każdego ucznia. Praktykujemy to czego nauczył nas Ojciec
Tym możemy się pochwalić ……..
Święty,
Jan Paweł II, a zarazem patron naszej szkoły, o którym zawsze pamiętamy,
………..………………...….15-17
wspominając w tym roku V rocznicę Jego śmierci... Kończąc chcę złożyć Wam
Sport wizytówką naszej szkoły …….. wszystkim Najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam, aby ten wybór, przed którym
teraz stoicie i który w najbliższym czasie dokonacie był tak samo trafny jak mój w
…………………………...…….18
zeszłym roku. Życzę Wam, aby szkoła, którą wybierzecie pozwoli Wam tak samo
Dzień Otwarty w ZSOIZ w Gromniku jak mi z chęcią i z uśmiechem na ustach wstawać rano do szkoły, być może tak samo
…………………..………….……19 jak i dla mnie to i dla Was będzie to szkoła w Gromniku, gdzie panuje niesamowicie
miła atmosfera, która sprawia, że możemy nazywać ją naszym DRUGIM DOMEM...
z całego serca dziękuje wszystkim redaktorom, moim przyjaciołom, którzy wkładają starania w to by pokazać, przedstawić naszą szkołę w jak najlepszym świetle, nie ukrywając minusów, chociaż nie jest ich dużo... Dziękuje za włożoną pracę,
trud i to co robicie, dziękuje i pozdrawiam. A Wam drodzy gimnazjaliści życzę, aby droga, którą wybierzecie była trafna.
Zapraszam wszystkich na dni otwarte 14 maja i do prześledzenia tego co specjalnie dla Was przygotowaliśmy, życzę
ciekawej lektury, która skończy się szczęśliwym finałem...
Oferta edukacyjna naszej szkoły
……………………...………………..4-7
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Należy również zastanowić się nad problemem subkultur młodzieżowych. Ostatnio powstało ich bardzo
wiele. Każdą z nich charakteryzuje specyficzny spo"ACH TA DZISIEJSZA
sób zachowania i ubierania się ich członków. Zwykle
MŁODZIEŻ"- mówią dorośli.
młodzi ludzie spotykają się, by się zabawić, porozCo o tym sądzisz i jak
mawiać, wymienić doświadczenia.
oceniasz swoje pokolenie?
Grupa daje im poczucie bezpieczeństwa, w niej
czują się potrzebni, ważni. Tu znajdują zrozumienia
Anita Lesiak — kl. IB
dla swoich problemów. Niestety, coraz częściej takim spotkaniom towarzyszy alkohol i narkotyki. Dochodzi do bijatyk, które często kończą się interwen"Ach ta dzisiejsza młodzież" mówią dorośli, a my zwy- cja policji. Młodzież staje się agresywna, narasta w
kle odpowiadamy "czego oni od nas właściwie chcą?" niej bunt. Robi wszystko, by przeciwstawić się doroCzy mówiąc tak mają na myśli to, że nie sprostaliśmy słym. Tu powstaje pytanie: dlaczego?
ich wymaganiom? Czy może spodziewali się po nas
bardziej dojrzałego myślenia w tak przecież trudny Co jest przyczyną takiego postępowania?
okresie naszego życia? A może za bardzo przypomi- Wydaje mi się, że znaczna winę za to ponoszą
namy im ich samych, kiedy mieli po "naście" lat? Co dorośli, żyjąc w ciągłym pośpiechu, nie mając czawięc maja na myśli dorośli wzdychając nad losem su, by poświęcić chwilę dziecku, które czuje się zawspółczesnej młodzieży? Po pierwsze osobą starszym gubione i samotne. Kontakty rodzinne powinny
wprost niewiarygodnie przeszkadza nasz język, spo- opierać się na wzajemnym zaufaniu i przyjaźni.
sób w jaki się porozumiewamy, nasze przezwiska. Tymczasem w domu młodzi ludzie słyszą tyko zaGorszą ich wyrażenia jakim określamy stan naszych kazy i pouczenia. Gdy rodzice zauważa, że ich
uczuć: radość, gniew,
"pociecha" wkracza na złą drogę, wpadają w pasmutek. Sądzę, że oni tego języka nie rozumieją i to nikę. Starają się wyperswadować jej to krzykiem
ich najbardziej irytuje, pisząc "nasz język" nie mam na lub karą( np.: zakaz wychodzenia z domu, z intermyśli wulgarnych słów i przekleństw, które niestety natu). Nie jest to dobra droga, takie postępowanie zaostrz tylko konflikt. Nie chodzi o to, by izologoszczą na ustach sporej części młodzieży.
Kolejna rzecz jaką się nam zarzuca jest zbyt głośna wać nas od świata, ale by odpowiednio przygotomuzyka i sposób jaki ubiera się większość z nas. Ro- wać do kontaktu z nim. Według mnie współczesna
dzice chcą, aby ich dzieci chodziły czyste i starannie młodzież nie różni się od pokolenia swoich rodziców. Podobnie jak oni cieszymy się, smucimy.
ubrane. Nie mogą znieść glanów i podartych
jeansów, czy tez kilku kolczyków w jednym uchu. A
Tak jak oni kiedyś, buntujemy się przeciwko istPRZECIEŻ TO JEST MODA, KTÓRA PRZEMINIE JAK niejącym układom. Trudno nam pogodzić się z nieWIELE INNYCH. Czyżby dorośli zapomnieli już
sprawiedliwością. Patrzymy na świat krytycznie i
o czasach, gdy noszono długie włosy i spódniczki mi- chcemy go zmienić.
ni??
NIE RÓŻNIMY SIĘ OD NASZYCH OJCÓW I
DZIADKÓW, ZMIENIŁ SIĘ TYLKO OTACZAJĄCY
NAS ŚWIAT.
Anita Lesiak
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6) W SZKOLE MAMY UCZNIÓW Z RÓŻNYMI ZAITERESOWA-

NIAMI, TALENTAMI. JAK POGODZIĆ TO, ŻE JEDEN CHCE NP..
SIATKÓWKE INNY KOSZYKÓWKE ITD..??
P.MAREK: pogodzić… no da się pogodzić, dlatego, że każdy z
nas ma jakąś specjalizację, wiadomo, że hala jest nie tylko nasza,
jest również gimnazjum i każdy chciałby z niej korzystać, inne zajęcia też nie pozwalają by mogła być w każdej chwili gotowa do
ćwiczeń. Natomiast jak mówiłem na początku, ja się specjalizuje w
siatkówce, piłce nożnej, gimnastyce sportowej, pan Grzegorz w
koszykówce, piłce ręcznej i lekkoatletyce, specjalista od tego.
7) ZBLIŻA SIĘ OBÓZ, SZYKUJĄ PANOWIE JAKIEŚ NIESPODZIANKI?
P.MAREK: obóz jest niespodzianką…
P.GRZEGORZ: jedna wielką (wielki uśmiech)
8) JAK WSPOMINAJĄ PANOWIE ZESZŁOROCZNY OBÓZ?
P. GRZEGORZ: To był mój pierwszy w tej szkole, także nie mam
odnośnika w sensie porównania i może dobrze, bo nie musze porównywać, podobało mi się i to bardzo, szczególnie wasze zaangażowanie i chęci do tego co się działo, w niektórych momentach
było widać, że chcecie z niego wziąć jak najwięcej...
P.MAREK: Ja już zapomniałem poprzedni obóz, najbardziej pamiętam jak poszliście szukać słońca( śmiech)
POZOSTAWIE TO BEZ KOMENTARZA. (ŚMIECH)
Co zły był??
9) JAKIE PLANY ZWIĄZANE ZE SPORTEM SZYKUJĄ PANOWIE
NA NASTĘPNY ROK?
P. MAREK: Zacząć znowu wygrywać, w tym roku dużo drugich
miejsc. Przynajmniej w dwóch trzech dyscyplinach być na tym
pierwszym miejscu plus mistrzostwo powiatu, no i chłopców też
trochę wyżej na podium.
P. GRZEGORZ: Ciężko mówić o planach. Robić to co robimy najlepiej, i żebyście wy zajmowali wyższe miejsca, żeby tam gdzie
było drugie było pierwsze, tam gdzie było trzecie było drugie
lub pierwsze.
10) JAK ZACHĘCĄ PANOWIE GIMNAZJALISTÓW, ABY WYBRALI NASZĄ SZKOŁĘ?
P.NAGEL: Do przyjścia do naszej szkoły??..... Na pewno sport,
stoi tutaj dość wysoko i warunki do uprawiania go są naprawdę
wyśmienite i jeśli ktoś chce to może sobie znaleźć dziedzinę w
której będzie się rozwijał. A reszta??? Chyba warto dla całej
szkoły, bo pracownia komputerowa jest przygotowane bardzo
dobrze i nauczyciele są bardzo otwarci z mojego punktu widzenia.
P. MAREK: To wy ich macie zachęcić. Ja uważam, że nasza szkoła pod względem sportowym jest najlepiej rozwinięta, na pewno
na rynku tutaj szkół powiatu tarnowskiego. Mamy bardzo dobrą
bazę sportową, dobrze przygotowaną kadrę, dobrze jesteśmy
przygotowani pod względem sportowym.

Podczas rozegranych w Szczytnie finałów ogólnopolskiej Olimpiady Policyjnej uczniowie ZSOiZ w Gromniku
kolejny raz udowodnili, że należą do ścisłej czołówki szkół
realizujących program policyjny. Mateusz Warzecha oraz
Monika Gucwa — uczniowie klasy III LO uzyskali tytuł Finalisty Olimpiady, dający im indeksy na dowolny kierunek
studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Do III etapu
Olimpiady zakwalifikowano 30 osób z całej Polski a
wśród nich 3 uczniów ze szkoły w Gromniku. Finał Olimpiady składał się z dwóch etapów: egzaminu ustnego
obejmującego m. in. treści z historii policji, prawa karnego,
prawa o ruchu drogowym, wiedzy o społeczeństwie i zasad posługiwania się bronią oraz testu sprawności fizycznej dla kandydatów do pracy w policji. Należy odnotować, że uczennica Angelika Wojtanowska również uzyskała bardzo dobry wynik, a do zdobycia premiowanej indeksem 15 lokaty zabrakło jej 1 pkt. Finaliści oprócz inUczniowie ZSOiZ W Gromniku z opiekunem mgr Mardeksów otrzymali także cenne nagrody rzeczowe, a wszykiem Dziubanem — nauczycielem wf-u, który miał wielki
udział w tym niezwykłym sukcesie. Redakcja składa wy- scy uczestnicy pamiątkowe gadżety ufundowane przez
Komendę Główną Policji. Uczniów do olimpiady przygotowywali wykładowcy przedmiotów policyjnych szkoły oraz
nauczyciele wychowania fizycznego realizujący program dostosowany do potrzeb przyszłych egzaminów
wstępnych na uczelnie policyjne. Daleki wyjazd do Szczytna możliwy był dzięki życzliwości Wójta gminy
Gromnik pana Bogdana Stasza, który udostępnił szkole gminnego busa kolejny raz udowadniając swpją
sympatię do szkoły.

DZIĘKUJE BARDZO ZA WYWIAD
Joanna Szura
Pan Marek Dziuban na studniówce — wychowawca kl. IIIa
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1)KIM PANOWIE CHCIELI BYĆ W DZIECIŃSTWIE??

Witajcie drodzy czytelnicy! Poniższy artykuł
został stworzony specjalnie z myślą o absolwentach
gimnazjów. Dowiecie się z niego o bogatej ofercie
edukacyjnej naszej szkoły na rok 2010/2011.
Krótka prezentacja szkoły
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła w Gromniku funkcjonuje
od kilku lat. Jest to szkoła, realizująca program
policyjny.
Sławę zyskała dzięki zdobyciu w zeszłorocznym,
ogólnopolskim konkursie tytułu Klasy Policyjnej Roku 2009.
Do zdobycia tak wysokiego wyróżnienia
przyczynili się wysoko wykwalifikowani nauczyciele oraz policjanci. Gdyby nie ich wkład, nasza Najlepsza klasa policyjna w Polsce — uczniowie Zespołu Szkół
szkoła nie otrzymałaby tak wielu wyróżnień oraz
Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku
nie rozwinęłaby się w tak zaskakującym tempie.
Na pochwałę zasługują również koledzy i koleżanki, którzy sumiennie i rzetelnie wywiązują się z powierzonych obowiązków oraz godnie reprezentują naszą
szkołę.
Dla zainteresowanych prawem polecamy
klasę z PROGRAMEM POLICYJNYM.
Funkcjonuje ona od początku istnienia szkoły
i cieszy się wśród uczniów ogromną popularnością. W chwili obecnie Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku jest
największą pod względem ilości uczniów
szkołą, która realizuje program policyjny
w Polsce! Uczniowie, którzy wybiorą ten kierunek oprócz szeroko rozwiniętej gamy języków
( m.in. język hiszpański, język francuski język rosyjski oraz język niemiecki) zajmować się będą
podstawami prawa, prewencją, historią organizacji i wiedzy o policji, ale także interwencjami
policyjnymi. Jest to wspaniały profil po którym
roczyste ślubowanie uczniów klas 1. Był to ważbędziecie mogli podjąć studia na kierunkach
ny dzień. Do szkoły przybyli rodzice i inni zaprawniczych (prawo karne lub administracyjne,
proszeni goście. Po uroczystym ślubowaniu odbezpieczeństwo wewnętrzne) albo kształcić się
była się szkolna wigilia, po której redaktorzy
w kierunkach związanych ze służba mundurową
tkj. praca w policji, wojsku, agencjach detekty- naszej gazetki rozdawali uczniom świąteczne wydania nawistycznych lub agencjach ochrony osób i mie- szego czasopisma, ten moment stanowił zakończenie całej
nia.
uroczystości.

u

cały czas zabawa.
P. MAREK DZIUBAN: Ja, kierowcą tira (śmiech) nie 4)MAJA PANOWIE BARDZO DOBRY KONTAKT Z
UCZNIAMI A JEDNOCZEŚNIE WZBUDZAJĄ W
pytaj dlaczego (śmiech).
NICH RESPEKT. JAK PANOWIE TO ROBIĄ?
P. GRZEGORZ NAGEL: Ja nie pamiętam, to było
tak dawno…
(zdziwienie)
P. MAREK: Ja pamiętam, a ty nie pamiętasz??
P. GRZEGORZ: tak???
P. GRZEGORZ: No nie pamiętam.
Da się to połączyć w ogóle??
Nauczycielem od samego początku.
P.MAREK: Poważnie??? Ciekawe pytanie.
2) AWF TO PRZYPADEK CZY ŚWIADOMY I PRZE- Do Pana Grzegorza: Znasz odpowiedź na te pytaMYŚLANY WYBÓR?
nie?
P. MAREK: To już jest akurat świadomy wybór. Od P. GRZEGORZ: Po prostu jesteśmy sobą.
szkoły średniej to mi się już zawsze marzyło– zwią- P.MAREK: Być sobą po prostu.
zać się ze sportem.
5) CO PANOWIE MYŚLĄ NA TEMAT SPORTU W
P.GRZEGORZ: Mi od samego początku, od podsta- NASZEJ SZKOLE?
wówki.
P. GRZEGORZ: Cieszy, bardzo. Przez cały czas
3) PAMIĘTAJĄ PANOWIE JAKĄŚ ZABAWNĄ SY- mam wrażenie… niedługo pracuje, ale idzie w góTUACJE Z CZASU STUDIÓW?
rę.
P.MAREK: Na AWF-ie była cały czas zabawa
P. MAREK: To ja może troszkę inaczej, ja jestem,
(śmiech)
mam taki sposób, takie nastawienie, że jestem perP.GRZEGORZ: Jedna wielka (śmiech) najlepsze do fekcjonistą więc dążę do jak najlepszych wyników i
rzadko jestem zadowolony. Ale potrafię być zadobyły na obozach zabawy.
P.MAREK: A na AWF– ie to poza czasem sesji jest wolony. Zawsze można lepiej i wyżej.

Pan mgr Marek Dziuban (po lewej), pan mgr Grzegorz Nagel (po prawej) z zawodniczkami zapewne już niedługo IV ligi
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LŚ—MECZ POLSKA-BRAZYLIA 27.06.2009r
GODZ.16.30….ŁÓDŹ….
MY TAM BYLIŚMY — WIERNI KIBICE BIAŁO
CZERWONYCH.

Pamiątkowe zdjęcie po uroczystości wręczenia mundurów klasom pierwszym

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
O godzinie 5.00 zerwali się z łóżek by wy- 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 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. Ale widząc biało-czerwonych ludzi
zmierzających w stronę areny teraz naprawdę poruszyć do Łodzi na mecz, oczekiwany przez wiele czuli gdzie są i co ich czeka…
miesięcy — szczególnie przez wszystkich, którym
udało się kupić bilet. Grono niekwestionowanych
szczęśliwców w składzie: p. Urszula Sanek i jej ukochany mąż p. Jacek , p. Marek Dziuban wraz z
małżonką 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…

Dokonując ciągłej analizy rynku pracy, wychodząc naprzeciw zainteresowaniom, ale także potrzebom kształcenia oferujemy absolwentom
gimnazjów nowe kierunki kształcenia, które młodzież będzie mogła realizować dzięki profesjonalnej pod każdym względem kadrze nauczycieli, wykładowców w klasach z programem:
-RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
-POŻARNICTWA
W związku z coraz większą popularnością ZSOiZ w Gromniku
dyrekcja szkoły postanawia wprowadzić od przyszłego roku kolejne interesujące kierunki, dzięki którym będziecie mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje.
Liceum powiększy się o 2 klasy mundurowe o kierunkach: POŻARNICTWO oraz RATOWNICTWO MEDYCZNE.
Owe klasy to trafny wybór dla osób kochających i szanujących mundur,
dla których życie bliźniego jest niemniej ważne niż swoje. Uczniowie tych klas będą kształceni z większym
naciskiem na przedmioty tj. biologia i geografia, ponadto zajmą się traumatologią i pierwszą pomocą
przedmedyczną. Szkoleni również będą w pływaniu, co pomoże im w przyszłości w wykonywanym zawodzie. Absolwent po ukończonym jednym z powyższych kierunków może dalej kształcić się na kierunkach wojskowych, pożarniczych, sportowych lub podjąć studia na kierunkach medycznych (medycyna, ratownictwo,
fizjoterapia, rehabilitacja) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).

Zasadnicza Szkoła
Zawodowa
●

KLASY
WIELOZADANIOWE
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KLASA EUROPEJSKA

KLASA EUROPEJSKA


przedmioty rozszerzone:
wiedza o społeczeństwie,
podstawy przedsiębiorczości,
j. angielski,
j. niemiecki
1. Absolwent szkoły będzie przygotowany
do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych (dziennikarstwo, prawo, europeistyka, politologia, socjologia, nauki społeczne, stosunki międzynarodowe).

KLASA Z PROGRAMEM SPORTOWYM I ODNOWY BIOLOGICZNEJ







przedmioty rozszerzone: biologia, geografia, j. angielski lub j. niemiecki
 przedmioty dodatkowe:
kl. I (traumatologia, pierwsza pomoc
przedmedyczna)
kl. II (odnowa biologiczna, obóz sportowy)
kl. III (pływanie)
1. Absolwent szkoły będzie przygotowany do podjęcia studiów na kierunkach medycznych (fizjoterapia, rehabilitacja, odnowa biologiczna) oraz sportowych (wychowanie fizyczne, turystyka).
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Na celowniku
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Na

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.

Dnia 5 marca 2010 roku redakcja
gazety Na celowniku udała się do Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w celu przeprowadzenia wywiadu z Komendantem —
insp. mgr Zbigniewem Ostrowskim.

W dniu 4 grudnia 2009r. odbyła się uroczysta Sesja Rady
Powiatu Tarnowskiego, na której podsumowano rywalizację
sportową na szczeblu powiatu w kategorii szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich roku szkolnego 2008/2009.
Nasza szkoła odniosła bardzo duży sukces zajmując II miejsce
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, nieznacznie tylko ustępując ZSP z Tuchowa. Reprezentacja szkoły na czele z Panem
Dyrektorem odebrała z rąk Starosty Tarnowskiego okazały
puchar, dyplom i pamiątkowe medale.

Siedziba Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie

W tym numerze prezentujemy tylko część tej niezwykłej rozmowy. Musimy przyznać, że pan komendant jest
człowiekiem charyzmatycznym, a spotkanie zaplanowane na 15 minut trwało nieco dłużej. Dziękujemy za
ciepłe przyjęcie. Niżej podamy tylko kilka pytań na które pan komendant udzielił odpowiedzi.
Nc: Czy poleciłby pan naszą szkołę przyszłym K: Jesteście ambitni. Nawet to, że dziś tutaj przyjechalipokoleniom?
ście o tym świadczy. Wy macie swoja wizję. Myślę, że to
zasługa grona pedagogicznego, dyrekcji, ale i uczniów,
K: Poleciłbym, bo to jest dobra szkoła, która ma bo są ambitni i chcą pracować. To pochwaliłem Was?
swoją wizję. A mieć wizję to bardzo ważne. Ja NC: Tak.
zawsze mówię o tym swoim podwładnym. K: Ja nawet tak nie chwalę swoich podwładnych. No może czasami.
NC: Czy sukcesy jakie osiąga nasza szkoła, np. NC: Dziękujemy bardzo.
pierwsze miejsce w ogólnopolskim turnieju o Ty- K: W końcu zasługujecie na to.
tuł Klasy Policyjnej roku 2009/2010 w Pile mają
(c.d. w następnym numerze gazety Na celowniku)
jakieś znaczenie w środowisku policyjnym?
K: Ja jestem dumny z Was. Ja to zawsze podkreślam. Dumny jestem z tej szkoły, dumny jestem z uczniów tej szkoły, z tych sukcesów. Planowaliśmy konferencję naukową, na której mieliście zaprezentować swój spektakl profilaktyczny
„DWORZEC”, który uzyskał nagrodę Grad Prix
w Pile. Na pewno wrócimy do tego.
Ta szkoła w ogóle mi imponuje. Powinniście być
dumni, że jesteście uczniami takiej szkoły. Macie
wspaniałych pedagogów. U Was przecież edukują się uczniowie z drugiego krańca Polski—są
przecież uczniowie ze Szczecina. To o czymś
świadczy. Jesteście znani. Ja myślę, że przed
Wami jest jeszcze całe pasmo sukcesów.

Wigilijne łamanie opłatkiem po uroczystości wręczenia mundurów,
pan komendant Zbigniew Ostrowski
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Rodzice uczniów
o Zespole Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych im. Jana Pawła II
w Gromniku

Przeprowadziłam krótki wywiad z rodzicami oraz uczniami naszej szkoły. Zapytałam czy cieszą się z wyboru szkoły w Gromniku. Zadałam także pytanie o dobre cechy szkoły oraz opinie na
temat przygotowania programu policyjnego w ZSOiZ w Gromni-

Tak wypowiadali się rodzice o szkole:
Katarzyna Brach– mama Eweliny Brach z klasy Ic: „Bardzo cieszę się że
córka wybrała tą szkołę. To było jej największym marzeniem od trzeciego
roku życia. Cieszę się ze córka będzie robiła to co chce i uważam ze to
jest dobra cecha tej szkoły, ponieważ ZSOiZ w Gromniku daje taka możliwość. Profil policyjny dobry.”

Wioletta Mikrut– mama Natalii Mikrut z klasy Ib: „Cieszę Się z
wyboru tej szkoły przez Natalie. Spełniło Się jej największe marzenie. Już od przedszkola córka mówiła że będzie policjantką.
Dobre cechy tej szkoły to: wykwalifikowani nauczyciele, dobrze
wyposażona szkoła, organizowane wyjazdy, obozy. Program policyjny bardzo dobrze przygotowany.”

MISS ZSOiZ w Gromniku—Joanna Wójcik—kl. IId, II WICEMISS ZSOiZ w
Gromniku—Elżbieta Pytel—kl. IIIa, I WICEMISS ZSOiZ w Gromniku—Paulina

Po tej konkurencji pan
Zbigniew Karciński ogłosił werdykt – Miss Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Gromniku została Joanna Wójcik,
uczennica klasy IId. Nagrodą dla
Miss ZSOiZ w Gromniku była wycieczka do Wiednia, którą ufundował Wójt Gminy Gromnik oraz
sklepik szkolny.
Druga i pierwsza wicemiss
otrzymały piękne albumy, które
ufundował pan Zbigniew Karciński. Zebrani w tym dniu w sali widowiskowej uczniowie oraz nauczycie mogli głosować poprzez
wysyłanie sms-ów na swoja wybrankę.
Miss Publiczności została
Żaneta Fila – uczennica klasy IIb,
na którą podczas konkursu wysłano ponad 700 smsów. Miss Piblicznosci nagrodził pan mgr
Wiesław Wójcik – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i
Zawodowych w Gromniku. Komputer wylosował numer telefonu
osoby, która wysyłała sms-y.
Szczęśliwiec udał się w ramach
nagrody z najpiękniejszą w tym
dniu według publiczności dziewczyną
na pizzę do baru
„Chmurka”.

Jolanta Kasprzycka– mama Jowity Kasprzyckiej z klasy Ib: „Z każdym dniem cieszę Się bardziej z
wyboru LO w Gromniku przez Jowitę. Podoba mi się że jest duża kontrola rodziców nad uczniami oraz
dobra współpraca między rodzicami a nauczycielami. Program policyjny jest dobry.”

Uroczystość przygotował
Samorząd Uczniowski na czele z
przewodniczącą – Joanną Szura
wraz opiekunkami mgr Anną Gaj
i mgr Małgorzatą Hołda przy
współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Zdjęcia z uroczystej wigilii po wręczeniu mundurów klasom pierwszym w ZSOiZ w Gromniku
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N a c e lo wn i ku

Miss może być tylko jedna… czyli
wybory najpiękniejszej w Zespole Szkół Ogólnokształcacych i Zawodowych
w Gromniku

D L AC Z E G O

Dnia 8 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w
Gromniku odbyły się poraz pierwszy wybory Miss Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w
Gromniku.
W konkursowych zmaganiach udział wzięło 16 pięknych dzięwcząt – reprezantek klas I-III liceum o profilu

Drodzy gimnazjaliści, przed wami
ciężki wybór dalszego kształcenia.
Wiemy co przezywacie, my również
przeżywaliśmy to co wy teraz ;) Każda szkoła ma do zaoferowania coś
innego. Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, wolną od przemocy. Nigdy
się nie nudzimy, w wolnym czasie
uczęszczamy na zajęcia dodatkowe,
których nie brakuje. Nauczyciele
dbają o rozwój naszych zainteresowań, oferują udział w zajęciach koła :teatralnego, teleinformatycznego,
europejskiego, tanecznego, strzeleckiego i dziennikarskiego ( gazetka
„Na celowniku”, która właśnie trzymacie w rękach). Nauczyciele wychowania fizycznego naszej szkoły kła-

WA R T O B Y Ć U C Z N I E M
N A S Z E J S Z KO Ł Y ???

Nasza szkoła

Kandydatki na MISS ZSOiZ w Gromniku w strojach sportowych

Wielką uwagę
poświęcamy pracy
wychowawczej
ukierunkowanej na
nauczanie patrona
szkoły Jana Pawła
II

policyjnym.
Jurorzy tj.: pan mgr Bogdan Stasz – Wójt Gminy Gromnik, pan mgr Zbigniew Karciński – dyrektor
Zespołu Szkół w Gromniku, pan mgr Tomasz Baran –
wicedyrektor Zespołu Szkół, pan mgr Paweł Kafel –
nauczyciel wychowania fizycznego mieli w tym dniu
Największe poruszenie i uśmiech wśród widowni wywołały
stroje kiczowate

Jury wybrało 5 najatrakcyjniejszych, najinteligentniejszych, najsympatyczniejszych dziewcząt,
które podjęły wyzwanie i wykonały zadanie, polegające na zareklamowaniu wylosowanego
przedmiotu.

Sylwia Skrypak- uczennica klasy IIc:
„Szkoła jest w porządku, ale wolałbym, żeby była bliżej mojej miejscowości. Podoba mi się atmosfera w szkole, nauczyciele są mili. Chciałabym żeby było jeszcze więcej praktyki jeżeli chodzi o przedmioty policyjne. Pozdrawiam pana Brożka:) Ogólnie może być:)”
Judyta Krzos- uczennica klasy Ib:
„Cieszę się z wyboru szkoły ponieważ poznałam wielu fajnych ludzi. Fajnie,
że mieszkam w internacie. Jestem pewna że po zdaniu matury, po tej szkole
dostane się na wymarzone studia. Jeżeli chodzi o profil policyjny to chciałabym jeszcze więcej zajęć z policjantami. Szkoła fajna:)”

Kilka ujęć z życia internatu

Dziewczęta zaprezentowały się w mundurach szkolnych, strojach sportowych i kiczowatych. Z 16 kandydatek o tytuł miss jury wybrało 10, które przeszły do
II fazy konkursu i zaprezentowały się w strojach dys-

14 maja 2010

Magdalena Zając– uczennica klasy Ib:
„Szkoła bardzo fajna. Dobrymi cechami jest przede wszystkim możliwość rozwijania swoich wszelkich zainteresowań, duża zdawalność matury, bo to bardzo ważne i
super ludzie. Profil policyjny podoba mi się, fajny.”

Wszyscy w tym dniu bawili się znakomicie, mamy nadzieję, że
szanowne Jury również :)

niezwykle trudne zadanie

dą duży nacisk na rozwój sportowy w
sekcji : piłki nożnej, piłki ręcznej , koszykówki, lekkoatletyki oraz akrobatyki
sportowej. Do naszej placówki uczęszcza młodzież z terenu całej małopolski i
spoza niej, co daje możliwość zawarcia
nowych znajomości i przyjaźni. Oprócz
tego szkoła oferuje uczniom mieszkającym poza terenem gminy Gromnik miejsca w internacie ( tu dopiero się dzieje)
i posiłki w stołówce szkolnej. Czujemy
się tutaj jak w domu.
Zapraszamy na dzień otwarty
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„Z NAJDALSZYCH KRAIN POLSKI!!”

W

dniu 18. grudnia 2009r, w naszej
szkole obyło się uroczyste wręczenie mundurów i ślubowanie klas pierwszych,
na którym nie zabrakło zaproszonych gości,
nauczycieli oraz rodziców

Starsze koleżanki pozwoliły nam
przygotować się do naszego święta

Rekordowa liczba gości zaproszonych na uroczystość ślubowania

"pierwszoroczniaków".

J

uż od godziny 4.30, bladym świtem w internacie zrobił
się ruch. Wystarczy wspomnieć, że w szkole mieliśmy
zgłosić się na godzinę 8.00 :D Wszystkie chciałyśmy
pięknie wyglądać, dlatego dostanie się do łazienki około godziny 6.30 było rzeczą niemożliwą:). Na szczęście starsze koleżanki pozwoliły się nam najpierw przygotować do naszego święta :D( za co dziękujemy:))
Wszystkie klasy pierwsze były na wyznaczonym miejscu o podanej godzinie w wyprasowanych
mundurach, w których prezentowaliśmy się bardzo elegancko :D Zwarci, gotowi, ale i zestresowani :D Zdjęciom nie było końca (aż oczy piekły od flesza :D) Uroczystość rozpoczęła się przemową zaproszonych gości.
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie czapek, po którym przedstawiciele klas pierwszych wystąpili do
ślubowania. Po całej uroczystej ceremonii, koledzy z klas II przygotowali dla nas mały konkurs, który wygrała klasa I A :D. Gratulujemy, spisaliście się na medal:). Następnie odbyła się wigilia szkolna, w której
uczestniczyli zaproszeni goście, nauczyciele oraz rodzice wraz ze swymi pociechami- przyszłymi policjantami :D.
Emocje jakie udzielały się nam wszystkim są nie do opisania... Każdy pierwszoklasista przeżywał
to święto po swojemu, ale każdemu udzielała się ta atmosfera, która panowała w tym dniu w szkole. Odetchnęliśmy z ulgą gdy ceremonia dobiegła końca, ponieważ mogliśmy usiąść po ok.2 godzinach stania na
baczność :D
Myślę, że ten dzień będzie tkwił w naszych umysłach długo, długo, jako dzień który być może dla
niektórych stał się początkiem kariery związanej z przyszłą pracą w Policji :D .
Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowywali nas do uroczystości i wszystkim, którzy przyczynili się do bezproblemowego przebiegu naszego święta:).

N

asza szkoła cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży gimnazjalnej, stojącej
przed wyborem szkoły średniej. Uczęszczają do niej osoby z najdalszych krain Polski( pozdrowienia dla Asi i Filipa :D ) Nie zabrakło również osób z okolic Gromnika :D
Wszyscy uczniowie chwalą sobie szkołę, nie zwracając uwagi na brak miejsc siedzących w
busie lub w pociągu i pokonywanie setek kilometrów, by móc kształcić się w LO w Gromniku. Mamy nadzieję, że dołączycie do nas w przyszłym roku i będziemy mogli razem tworzyć już wówczas dla
wszystkich „naszą szkołę”. Z pozdrowieniami dla Gimnazjalistów
Magda Zając

Magda Zając kl. Ib

