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Bądźcie pozdrowieni!

15 ]at temu rnężczyzna z tylnej okładki przeciąl wstęgę,
otwierając tym Śu.yrn Nam drogę przez trud do ZyĆia
pełnego sukcesów. Początki były ciężkie, ale nikt się nie
zraził.Dzieńw dzieńprzez 15lat, o ok. 7.30 nasze dzielne
Grono Pectagogi czne *y.urru do szkoły, aby krzewić wie-
dzę. Siać, pielić. podlewać, a na końcu, co ńi.których, ko-
sić. Dzięki niewąĘliuuym zdolnościom, zaciętości i uporo-wi
Dyrekcji, Grona Pedagogicznego oraz, oczyłviście, Nas -

uczniów, szkola wkroczyła na drogę bujnego rozwoju. O
tym jak owocowal Zespol Szkół noszący dumnie imię nob-

§ listy, Henryka Sienkiewicza|,.
, ,: . . mozecie się przekonać prze-

glądając kolejne strony jubi-
leuszowego ,,Łomotu".
W murach naszej zacnej

szkoły wychowało się wielń
"olimpijczyków" (m.in, z po}-
ski ego, biologii, niemieckiego),
ratolłmików medycznych, mło-
dych informaĘków, 

"dzienni-

karzy, sportowców, mak]erów
(II miejsce w Szkolnej Interne-
towej Grze Giełdowej w 2003
roku! - nagrodę wręczał sam
prezydent Kwaśniewski), in-
nymi słowy - przyszla elita...

ffi



*

ł...

ł
ł.||,

ero prekombryisko. Oicowie Z;Lońrl:iele dumoiq przy prostokqtnym

y
ńt

slńM
§i

*§
!ł,

i wydumoli, Pierwsi obsolwenci czule zegnoiq mury szkoły.

4 ) , \-, 1 ]-ii,]l





Jerzy Sosnowski
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Olgo Krzyzonowsko - polityk, były wicemorszołek seimu RP

Lech Wołęso - byly prezydent RP, loureot pokoiowei
nogrody Noblo
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Iudzkie oblicze Dyrekcii

do "Sienkiewiczl" zstqpił onioł
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piękno i ...bestio (Michoł Pieczyński i poni profesor Grzegorczyk\
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Nouczyciei, VIorzy pomięto]q cołe l5 ot
ll LC poprosi iśmy o podzielenie się gorściq
refleksii, wspomnień i doświodczeń odnośnie ]l

sz[oły, uczniow i sensu krzewienio wiedzy
wśrod młodziezy w dobie reformy edukocii.
Zadaliśmy trzy pytania:
1. Najdziwniejsza sltuacja, jaka zdarzyła się
na lekcji?
2. Czy zmiany w szkole idą w dobrym kie-
runku?
3. Co sprawia, że warto wykonywać zawód
nauczycielia w naszej szkole?

Grzegorz Miklasz:
l. Przyznaję, że podczas tych lat zda-
rzało się dużo różnych i ciekawych sy-
tuacji ale trudno jest wybrać jedną
najdziwniejszą. Nie było sytuacji na tyle ,l

dziwnyt,h, abym je zapamiętal.
2. Na początku swojego istnienia szkoła ,,

bvła o wiele bardziej kameralna, co ,,

ZIaCZnie ulatwialo pracę nauczycielom.
Obecnie jest ona zbyt przepeiniona i aby
ułatwić pracę powinno się dążyć do
zmniejszenia liczebności klas.
3. Ważne jest to, że panuje tu bardzo, ,

bardzo dobra atmosfera pracy, szkołę
znam od poczatków jej istnienia i znam ,

.ją bardzo dobrze.

1. Miałam taką przygodę z bardzo
dobrym uczniem, który odpowiadał i był
kompletnie nieprzygotowany i tak mi
opowiadał, że płakałam ze śmiechu. U-
pominał się o ocenę bardzo dobrą. Poz-
woliłam sobie zwracać się do niego:
"panie profesorze".

2. Sądzę, że nie. Jednak trzy letnie li-
ceum to jest zbyt krótki okres. Po drugie
programy przeładowane są tak bardzo,
że nie ma czasu na utrwalenie. po trzecie
nie ma miejsca na człowieka, zatraca się
tutaj postrzeganie was jako ludzi, Sądzę,
że szkoła się rozwija. Wy jesteście mo-
torem napędowym, jesteście młodzi, przy-
chodzą do nas zdolni, a nawet bardzo
zdolni uczniowie.
3. Warto w ogóle być nauczycielem.
Widzisz jak na twoich oczach rozwijają
się J.udzie. Jestem związana z tą szkolą
od 15 lat, warto tak jak w każdej innej.
Wykształciliśmy między nami, a Wami
taką serdeczną, ludzką atmosferę.
Jarosław Maj:
1. Dziwne sytuacje zdarzają mi się co-
dziennie i trudno jest wlzbrać, co szczę-
gólnie utkwilo mi w pamięci.
2. Nie. "Takie będą Rzeczypospolitej
losy, jakie jej młodzieży kształcenie"
3. Nauczycielem się po prostu jest.
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Katarz}na Karażniewicz-Deczyńska :

1._Mecz koszykówki i siatkówń, który sigodbył pomiędzy uczniami i nautzyl
cielami na Tzecz takiej pomocy chary-
tatyrvnej, dla uczennicy klasy IV, któia
miała,mieć operację. To byłopięć, bądi
sześć lat temu.

2. Jak ja tu przy-
lL, § Sz]am do prac1 . nie

było takiego wlpo-
sażenia, jeśli chodż
o sprzęt audiowżu-
alny, pomoce dydak-
tyczne. Nie było
komputerów, inter-
netu. Baza dydak-
Ęcnta została uno-
wocześniona. To

3. Szkoła ma swoją specfikę. Grono
nauczycielskie jest tak niesamowicie
zg_rane, pomagamy sobie wzajemnie i nie
Ęlko w sfiuacjach zawodoĘch. Myślg,
że warto mieć takich koleg-ów i ńobj
żanki. Irównież uczniowie, ńiadomo, że
nie wszyscy są idealni, ale jednak zvńęk-
szością można się spokojnie dogadać.
Karolina von Mallek:
1. Trudno na ten temat coko]wiek powie-
dzieć, na moich lekcjach nie *u ari*-
nych sytuacji.
2. To, jak będzie wyglądała nasza szkoła
zale.ży_przede wszystkim od nas - nauczy-
cie]i. Ja należę do grona bardziej konser-
waĘrł.nych nauczycieli, którzy stawiają
ouze wymagania zarówno swoim ucz-

runku.
3. Jest to bardzo
satysfakcj onująca
praca, Ęm co naj-
bardziej mnie w niej
pociąga są nieprze-
widywalne sytuac-
je, kńryrn czasem w
oka mgnieniu mu-
szę sprostać.

bardzo ułatwia pracę.

Jolanta Rymaszewska
1. Takich sytuacji jest duzo, natomiast
one gdzieś umykają w natłoku zwvkłvch
zajęć szkolnych. Ostatnio taką zańańną
I.zeczą,bylo to, jak w II ZI chłopcy odi
śpiewali mi tę piosenkę norweŚką czy
fińską z reklamy plusa. Śledll * t.Ó;tfi
,zaśpiewali mi tę piosenkę: zacledykówa-
li mi ją, nie wiem dlaczego.

2, Przede wszystkim sami musimy
sprawdzić, czy reforma oświaty sp.uru-
dzi się, czy nowa matura będzie dobrze
lunkcjonortaI.a. czy gimnazjum to josi
dobry, pomysł i czy lepszą wersją nie bytojednak czteroletnie liceum. I mv mieiiś-
my dłużej kontakt z nami, i wy mieliście
diużej kontakt z taką trochę poważ-
niejszą szkołą. Mło dzież troszkę nirzeka,
że,czasam nie zdążą zawiązac między
sobą znajomości, Dlużej się bawią w
gimnazjum ntż uczą w ]iceum,

W naszej szko]e zmlenia się kadra,
przychodzi dużo młodych nauczycieli,
może to będą zmiany na iepsze?
3. Chciałam być nauczycieiką, zostałam
nauczycielką. Cieszę się. że pracuję w tej
szkole. Konmkr z mlodzieŹą.uiy .ruŚprzynosi mi dużo satysfakcji, nawet
żmusza do r.łysiłku bo trzeba być na
bieżąco z pewnymi sprawami .'m]Ódzie-
żowvmi".
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Moc sprowczo profesor von Mollek: Szymon rozonielony; poni profesor
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zawsze potrofiliśmy się dobrze bowić

proszę spoirzeć no te miny...
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noprowdę tok się kiedyS ubieroło !



uścisk prezeso

uścisk Superprezeso
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Piotruś Kopko u progu koriery

Pon Łomot w iednym z noisi|nieszych skłodów: Łukosz Grzesiok,
Kubo Mołeiko, Łukosz Bolcerzok, ŁukoszJ"ryk
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W szerokim gronie procowników szkoły,
znoiduiq się osoby, które sq obsolwentomi
"Gromko". Postonowi|iśmy zodoć ki|korgu z
nich porę pyioń dolczqcych nouki i procy w
downei i obecnei szkole.
1. Jak wspominają Państwo lata spędzo-
ne w tej szkole?
2. Co się zmienilo od czasów gdy byli
państwo uczniami?
3. Patrząc z perspekĘwy pracownika
szkoĘ, co sądzą Państwo o dzisiejszej
mlodńeĘ?

Ęnieszka Żuchovłtcz
1. Mam bardzo mile wspomnienia zwią-
zane z nauką w tej szkole. Niektórych
przedmiotów uczyły mnie osoby, z któ-
rymi współpracuję. Cztery lata spędzone
w Ęm ]iceum zawsze będą dla mnie
jednym z najszczęśhwszych i najbardziej
pogodnych rozdziałów mojego życia.
2. Przede wszystkim szkoła rozwinęła się
pod kźĄm względem. Na początku lat
90-Ęch na ]iceum skladało się ĘIko kilka
klas, sale lekcyjne znajdowały się tvlko w

głównym budynku
szkoły. Nie było tak
dobrego dostępu do
komputerów, o inter-
necie nie wspomina-
jąc. Znaczńe nńęk-
sryła się Jiczba pra-
colłmików szkoły, no...
i ocązwście poiawiło
sĘ dwódr pedagogów.
3. Młodzież dzisiaj
boryka się ze znacz-

nie większymi i poważniejszymi proble-
mami niż 10-15 lat temu. Bardzo często
uczniowie zmagają się z problemami
dorosłych, takimi jak bieda, bezrobocie,
które mają niejednokrotnie wpływ na ich
mlode życie.

Mimo tego uważam, iż mlodzież iest
jednocześnie otwarta, bardzo potrzebuje
kontaktu z osobami ją wspierającymi.
Młodzi ludzie chętnie dzielą się swoimi
problemami z drugą osobą. Myślę, ż,e to
pozytywna i bardzo poffzebna cecha mło-
dzieży żyjącej w Wch twardych czasach.

Marta Roguska
1. Rewelacyjnie, to był fajny czas, było
zupełnie inaczej niż teraz, dużo się dzia-
ło... imprezy, konl,trrsy, olimpiady.
2. Pierwsza myśl to
to, że nie ma tech-
nikum i zawodówki,
jest dużo mniei ucz-
niów.
3. Młodzież jest bar-
dzo kochana, nta
poczucie humoru,
jest pełna wartości,
ma dużo pomysłów
i jest do mnie przy-
jaźnie nastawiona.

Paweł Kędzior
1. Bardzo miło, szczególnie pracę na
przerwie w bibliotece.

3. Wydaje mi się, że dziś młodzież ma
dużo mniej szacunku do czegokolwiek,
niź my, gdy byli&ny uczrriami

2. Zmientła się lokalizacja pokoiu na-

to z nich wyroslo III
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zgodniicie , gdzie |est poni Grzegorczyk?

Berlin zdobyty



Nie rzeczywistość sama, a]e serce, z jakim ku niej przystępujemy, daje rzeczom ksztaĘ i ńloĘ,
Henryk Sienkiewicz
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