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  TEMAT NUMERU * Pomagamy jeżom 

-Aktualnie pod opieką 
mam 60 jeży. Najwięcej 
jeży przychodzi jesie-
nią, a latem są wypusz-
czane. - dodaje. Do 
p.Jerzego trafiają jeże, 
które są młode i nie ma 
kto się nimi opiekować, 
ale pojawiają się rów-
nież takie, które mają 
połamaną szczękę lub 
nie mają nogi. Najwięk-
szym zagrożeniem dla 
jeży są samochody, 
kosiarki oraz psy, które 
mogą zagryźć jeża. Jeże 
żywią się surowymi 
drobiowymi serduszka-
mi, padliną, gotowanym 
kurczakiem oraz kocią 
karmą. Należy pamię-
tać, że jeże nie mogą 
spożywać laktozy oraz 
jabłek, z którymi są 
bardzo często kojarzone 
przez bajki.   

Pomysł na tzw. „dzień 
bez plecaka” najpraw-
dopodobniej zaczerp-
nięty był z popularnej 
aplikacji zwanej ”Tik 
tok”, gdzie dużo ludzi 
pokazuje swoje pomy-
sły nagrywając krótko-
metrażowe filmiki.  
 
Koncepcje uczniów na 
„nie plecaki” były róż-
ne, na przykład od ko-
szyczków wielkanoc-
nych do kartonów, aż 
po transportery dla ko-
tów. Nie obyło się bez 
udziału nauczycieli, 
którzy także zapragnęli 
wziąć udział w zabawie. 
 
Na długiej przerwie po 
czwartej lekcji zebrały 
się wszystkie osoby 
posiadające kreatywne 
zamienniki plecaków, 
żeby uwiecznić zdarze-
nie w historii szkoły.  

Pan Jerzy opowiedział 
również co należy zro-
bić gdy na swojej dro-
dze spotka się jeża, któ-
ry potrzebuje pomocy. 
Aby pomóc jeżowi po-
winno zastosować się 
zasadę CCC (ciepło, 
cicho, ciemno). Ozna-
cza ona, że należy wło-
żyć jeża do pudełka z 
dziurkami, które jest 
wyłożone gazetą lub 
kocem oraz zapewnić 
mu ciche pomieszcze-
nie. Aby jeżowi nie 
było zimno trzeba wło-
żyć do pudełka termofor 
lub szklankę z ciepłą 
wodą. Takiego jeża 
można nakarmić wcze-
śniej wymienionym 
pokarmem oraz podać 
do picia wodę z miodem 
oraz solą, która doda 
mu elektrolitów. Jednak 
o fachową pomoc dla 
jeża należy udać się do 
specjalistów takich jak 
Kolczasty Gang w Ny-
sie.   
-Wycieczka do Kłodzka 
była bardzo ciekawa i 
inspirująca. Pan Jerzy 
przekazał nam wiele 
cennych informacji o 
życiu jeży. - powiedzia-
ła Jagoda Trochowska z 
kl. 2a.   
         Zuzanna Guściora   

     2 

Uczennice wyruszyły 
do Kłodzka pociągiem o 
godzinie 8:11. Na miej-
scu zostały przywitane 
przez p. Jerzego Garę, 
który jest założycielem 
ośrodka oraz jego pie-
ska Leosia, który -co 
ciekawe -ma bardzo 
dobry kontakt z jeżami. 
Pan Jerzy opiekuje się 
jeżami od 15 lat i odda-
je im całe swoje serce.    
- Moja historia z jeżami 
zaczęła się od tego, że 
to jeże, poszukując po-
mocy, przyszły do mo-
jego domu i zostały w 
nim na dłużej.- mówi 
p.Jerzy.  
Opiekun jeży pokazał 
uczennicom, gdzie 
mieszkają jeże, które do 
niego trafią oraz opo-
wiedział co nieco o 
nich.   

-Dzień bez plecaka 
uważam za jak najbar-
dziej udany, fajna od-
skocznia od tradycyj-
nych dni w szkole. - 
stwierdziła Lena Rut-
kowska z 2c. - Aczkol-
wiek myślę, że jeszcze 
lepiej by było, gdyby 
więcej osób się w to 
zaangażowało. Poza 
tym wszystko było bar-
dzo dobrze ogarnięte. 
Liczę na więcej takich 
kreatywnych dni. 
 
Twórczy pomysł szkoły 
wydaje się być miłą 
odskocznią od codzien-
nego stresu, sprawdzia-
nów czy niezapowie-
dzianych kartkówek. 
Wniosek jest jeden: 
potrzeba więcej krea-
tywnych dni takich jak 
dzień bez plecaka.  
 

Wiktoria Sledź 

Jerzy dla jeży  

9 
 marca 2022 roku uczestniczki 
projektu Kiliński Dla Jeżyków 
wraz z Panią Malwiną Szają miały 

okazję wybrać się na wycieczkę do 
Ośrodka Rehabilitacji Jeży “Jerzy dla 
jeży” w Kłodzku.  

Kreatywny dzień 

2 
 marca odbył się pomysłowy dzień, 
który pomógł licealistom urozmai-
cić pobyt w szkole oraz pokazać że 

można się uczyć przez zabawę. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkobieta.gazeta.pl%2Fkobieta%2F7%2C107881%2C28192429%2Cwielkanoc-2022-ile-dni-dzieli-nas-od-najwazniejszych-swiat.html&psig=AOvVaw1qR9DTH0BX0bPSKsNl2lZT&ust=1649737325658000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQj


 

 

  ŚWIAT * Języki obce 

Since its declaration of  

independence, Ukraine 
has wanted to join both 
NATO and the EU but 
failed because, back in 
2013, their pro-Russian 
government decided to 
strengthen ties with 
Russia instead. After 
weeks of protests the 
pro-Russian president 
was driven out of office, 
which meant that Putin 
began losing his influ-
ence over Ukraine. Pu-
tin didn’t want a NATO 
country on his doorstep.  
 
This sparked a conflict 
which began in 2014, 
during which the Cri-
mea was annexed from 
Ukraine. Even though 
tensions had been high 
between both countries, 
it had been reasonably 
quiet until November of 
2021.  

So far NATO has made 
no military intervention 

into the conflict, and it 
looks like it will stay 

that way. They also 
refused Ukraine’s requ-
est for a no- fly zone, as 

this could potentially 
lead to an escalation of 

the situation. However 
both Europe and the US 

has placed economic 
sanctions on Russia, and 
many global brands 

have withdrawn from 
the country. The longer 

the war lasts, the wea-
ker the Russian econo-

my will become.   
 

But what will all this 
result in? We simply 
don’t know.  

Piotr Hartopp 
 

Konkurs w tym roku po 
raz pierwszy od dwóch 

lat, ze względu na pan-
demię odbędzie się w  

This was when the Rus-
sian military was first 

spotted building up its 
forces on the border of 

the two countries. Even 
though Putin gave assu-
rances that he has no 

intention of invading, 
this all proved to be lies 

when he struck on the 
24th of February.   

 
So what could this mean 
for the future and safety 

of the modern world? 
Unfortunately, it might 

be too early to tell.   
 

Putin threatened the 
West not to get 

involved, otherwise 
“they will face consequ-
ences never seen in hi-

story before”.  
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Since then, it has been 

the headline of almost 
every news story and 

the most common topic 
of conversation. After 

all, it is the first time 
since the Second World 
War that a conflict of 

this scale has taken pla-
ce in Europe. Why did 

Putin start the conflict? 
What could the future 

bring? Is a Third World 
War on the horizon?   
 

After the fall of the So-
viet Union in 1991, 15 

independent countries 
were formed. These 

countries created their 
own democratic govern-

ments, some of which 
have successfully joined 
alliances such as the 

European Union or NA-
TO.  

formie stacjonarnej.  
 

Dzieli się on na po-
szczególne kategorie 

wiekowe oraz etapy:  

 szkolny,  

 gminny,  

 rejonowy oraz  

 wojewódzki.  

 

Uczestnicy mają za za-
danie zaprezentować 

dwa wybrane przez sie-
bie wiersze. Spośród 
tych dwóch wierszy, 

jury na etapie woje-
wódzkim wybiera jeden 

utwór, który ma przez 
finalistę zostać wyrecy-

towany.  
 
I etap odbył się 28. lute-

go w naszej szkole. II 
etap z kolei 7 marca w 

Krapkowickim Domu 
Kultury.  

 
Jest to jeden z najbar-

dziej wyczekiwanych 
przeze mnie konkursów. 
W konkursie biorę 

udział od ośmiu lat. 
Przygotowania sprawia-

ją mi ogrom radości, 
ponieważ co roku po-

znaję nowe wiersze, 
które z miłością do poe-
zji mam zaszczyt prze-

kazać.  
 

W tym roku zdecy-
dowałam się na re-
cytację własnego 

utworu, który poru-
sza problematykę 
przyrody pt. „Die 

Lebenskraft der Na-
tur”.  
 

Drugi utwór przezna-
czyłam poecie bliskie-

mu mojemu sercu: Elli 
Michler pt. „Wo du 

geliebt wirst”.  
 
Cieszę się, że konkurs 

ponownie odbędzie się 
w formie stacjonarnej. Z 

ogromną niecierpliwo-
ścią wyczekuję na po-

nowną możliwość wy-
słuchania występu 
utworów innych uczest-

ników.  
 

Saskia Broers 

The Russian invasion – a simple 

explanation of what’s exactly  

happening 
I 

n the early hours of the 24th of 

February 2022, Russia launched a 
full-scale invasion on Ukraine.   

W 
 tym 
roku 
mia-

łam okazję 
wziąć udział w 
XXVIII konkur-
sie recytator-
skim „Młodzież 
recytuje poe-
zję” / „Jungend 
trägt Gedichte 
vor”.  

Jugend 
trägt 
Gedich-
te vor 



 

 

  POLSKA * Tradycje 

czerwonymi serduszka-
mi. Każda klasa organi-
zowała takżeindywidu-
alnie prezenty dla swo- 
ich koleżanek.  
 
Uczniowie uważają, że 
dzień kobiet był świet- 

Ciepło religijne rodzi 
się w naszych sercach i 
powinno być kwestią 
indywidualną każdego z 
nas. Najczęściej jednak 
od dziecka prowadzono 
nas za rękę na niedziel-
ną Mszę świętą.  
 
Kiedy wkraczamy w 
okres dojrzewania zmie-
niamy się nie tylko pod 
względem fizjologicz-
nym, ale zarówno psy-
chicznym jak i ducho-
wym. W większości 
przypadków, według 
różnych statystyk, na 
tym etapie młodzi lu-
dzie odchodzą od Ko-
ścioła katolickiego.  
 
Dzieje się to z różnych 
powodów. Głównym 
motywem jest zaintere-
sowanie nastolatków 
niezależnością, pie-
niędzmi, używkami, 
seksualnością – zwróć-
my uwagę, że są to te-
maty, które przez Ko-
ściół są odrzucane na 
bok. Wniosek płynie z 
tego taki, że młodzież 
zacznie szukać odpo-
wiedzi na swoje pytanie 
w innych miejscach niż 
w Kościele.  
 
Oprócz tego pojawiają 
się różne kontrowersyj-
ne zakazy. Warto do-
dać, że młodzi nie lubią 
nudy – chcą doświad-
czać, odkrywać i wyka-
zywać swoją kreatyw-
ność w różnych dziedzi-
nach życia. Msze święte 
nadal, w większości, są 
prowadzone w sposób 
monotonny. Młode po-
kolenie będzie więc 
spędzać czas wolny w 
takich miejscach, gdzie 
monotonii będzie mało 
lub w ogóle – nie będzie 
to wtedy Dom Boży.  
 
Można zatem łatwo 
zauważyć, że postrzega-
nie nie tylko Kościoła 
katolickiego, ale i 
chrześcijaństwa znajdu-
je się pomiędzy Scyllą a 
Charybdą. Postawione 
zostało w negatywnym 
świetle, znalazło się w 
sytuacji bez wyjścia, 
ponieważ złość wśród 
populacji za różne dzia-
łania mające kontekst 
religijny wciąż rośnie. 

ny. 
- Dzień kobiet w naszej 
szkole bardzo mi się 
podobał. - powiedziała 
Wiktoria Szymala z 
klasy 2A. - Dostałam 
czekoladę od kolegów z 
klasy i bardzo mnie to 
ucieszyło. Niestety, 
zapomniałam ubrać się 
na czerwono, ale na 
szczęście żaden z nau-
czycieli mnie nie pytał. 
 

Aleksy Wieczorek,  
fot. Dawid Konowalik 
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Kolorem przewodnim 
tego dnia był czerwony, 
a osoby które miały na 
sobie coś w tym kolorze 
nie były pytane.  
 
Niektóre klasy zrobiły 
sobie również zdjęcia z  

Co zrobić, aby 
zachęcić młode 
pokolenie do 
większego zaan-
gażowania się w 
życie chrześcijań-
skie?  
 
Na to pytanie padają 
różne odpowiedzi. Naj-
częstsza z nich to jed-
nak sposób prowadzenia 
Mszy świętej – więcej 
radości, uśmiechu, śpie-
wu, brak monotonii i 
oczywiście prowadzenie 
Mszy w kreatywny spo-
sób.  
 
Młodzi ludzie, kiedy 
widzą, jak wygląda 
przebieg Mszy w ame-
rykańskim serialu na 
Netflixie, reagują w 
szokujący sposób wypo-
wiadając słowa typu 
„dlaczego u nas tak to 
właśnie nie wygląda?”.  
 
Takiego typu wypowie-
dzi zazwyczaj skłaniają 
do dokładnej analizy i 
refleksji…  
 
Podsumowując: religia 
katolicka opiera się na 
miłości, zrozumieniu i 
wsparciu. Religia to nie 
przymus, lecz wybór. 
Nie krytykujmy i nie 
oceniajmy, gdyż nie 
znamy bagażu emocjo-
nalnego jaki dana osoba 
ze sobą niesie – każda 
przyczyna jest spowo-
dowana konkretnym 
powodem.  
 

Jeżeli religia ka-
tolicka będzie 
oferowała dla 
młodzieży to, co 
w ich świecie jest 
aktualnie nume-
rem jeden - zain-
teresowanie 
wzrośnie. Jeżeli 
nie, będzie ono 
stopniowo maleć.  
 
„Zrozumienie prowadzi 
do akceptacji, a akcep-
tacja…tam, gdzie ze-
chcemy” – Patrycja 
Sawicka – Sikora.  
 

Saskia Broers 

Czerwono na Dzień  
Kobiet 

D 
nia 8 marca obchodzimy dzień 
kobiet. Właśnie z tej okazji w 
naszej szkole odbył się dzień 

tematyczny w którym obchodziliśmy to 
święto.  

Młodzieżowe po-
strzeganie religii ka-
tolickiej między Scyl-
lą a Charybdą  

R 
eligia katolicka odgrywa istotną rolę dla naszego kraju, 
gdyż powstał on na fundamentach chrześcijaństwa. Z 
biegiem czasu zmieniała się nie tylko technologia, ale 

również światopogląd ludzi. Społeczeństwo stawało się coraz 
bardziej kreatywne i wykazywało większą chęć samorozwoju. 
Wszystko to niosło za sobą jednak pewne konsekwencje – po-
strzeganie religii katolickiej przez młode osoby obecnie zmierza 
ku pesymistycznej stronie. Dlaczego i jak do tego doszło? War-
to się nad tym zastanowić.  



 

 

  ŻYCIE SZKOŁY * Wydarzenia 

Młodzież naszej szkoły 
została podzielona na 
kilka grup i z wielkim 
entuzjazmem brała 
udział w grze.  
 
Ponadto lekcje angiel-
skiego dotyczyły tema-
tycznie liczby π. Na 
samym początku lekcji 
p.Joanna Szalecka naka-
zała nam, by w przecią-
gu 2 minut wypisać jak 
najwięcej angielskich 
wyrazów zaczynających 
się na litery p oraz i. 
Anglistka podała infor-
macje o Einsteinie, a 
także włączyła o nim 
fascynujący film.  
 
Dzięki temu przybliżyli-
śmy sobie dogłębniej 

życiorys matematyka i 
porozmawialiśmy o 

naszych odczuciach. 
Całość dopełniło wspól-

ne zdjęcie z portretem 
tej słynnej postaci. W 
obchodach uczestniczyli 

uczniowie z całej szko-
ły.  

 
- Mimo tego, że uczest-
niczyłam w quizie, naj- 

 

Chcemy sprawić, że 
nauka nie będzie dla 
nich tylko przykrym 
obowiązkiem. Postara-
my się zwalczyć wiecz-
nie żywą zasadę „ZZZ”.  
 
Aktualnie ruszamy z 
serią warsztatów dla 
uczniów 7 i 8 klas oraz 
uczniów szkół ponad-
podstawowych powiatu 
krapkowickiego. Na 
warsztatach przedstawi-
my innowacyjne meto-
dy uczenia się i techniki 
notowania. Ponadto 
zobrazujemy jaki 
wpływ na nasze przy-
swajanie wiedzy ma 
dieta, aktywność fizycz-
na, a nawet przestrzeń 
wokół nas.  
 
Poza warsztatami pro-
wadzimy profile na por-
talach społecznościo-
wych, w których rów-
nież prowadzimy dzia-
łalność edukacyjną. 
Nasza inicjatywa reali-
zowana jest w ramach 
olimpiady „Zwolnieni z 
Teorii”, która polega na 
tworzeniu projektów 
społecznych w najróż- 

bardziej spodobała mi 

się lekcja angielskiego.- 
stwierdziła Wiktoria 

Szymala z 2a. - Wymie-
nione informacje na 
lekcji były dla mnie 

nieznajome i całkiem 
ciekawe.    

 
- Dzień był bardzo uda-

ny, miałam okazję 
wziąć udział w quizie i 
przy tym przyswoić 

wiele nowych informa-
cji. - mówi Natalia 

Szczepanek z 2a. - Cia-
sta, które przygotowali 

koledzy z równoległych 
klas były smaczne i 

przyczyniły się do dużej 
pomocy.  
 

Podsumowując, dzień 
dostarczył nam wiedzy i 

wiele pozytywnych 
emocji. Mogliśmy zro-

bić dobry uczynek, a 
także dowiedzieć się 
więcej o liczbie Pi.                 

 
                                                                                                    

Natalia Kroner  
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Od samego rana klasa 
2a wraz z 2b przygoto-
wały różne rodzaje ciast 
na holu szkolnym, nato-
miast klasa 2c zajęła się 
ich sprzedażą. Uzbiera-
ne pieniądze zostały 
przekazane Ukraińcom. 
Nie tylko osłodziliśmy 
sobie ten dzień, lecz 
działaliśmy również w 
szczytnym celu.  
 
Następną atrakcją, w 
której także mogłam 
brać udział był quiz o 
liczbie Pi. Znacząco 
poszerzył on wiedzę i 
zintegrował wszystkich 
uczniów.  
 
Quiz polegał na tym, iż 
każdy z nas musiał naj-
pierw zebrać pytania 
odnośnie liczby π, a 
następnie szukał do niej 
odpowiedzi w całej 
szkole. Wnętrze szkoły 
zostało udekorowane 
ciekawostkami, którymi 
można było się posłu-
żyć w trakcie poszuki-
wań.  
 
Na ścianach widniały 
też kartki z liczbami.  
 
 
 

niejszych kategoriach - 

od zbiórki charytatyw-
nej po wydarzenie pu-
bliczne. Każdy może 

stworzyć swój własny 
projekt i przyczynić się 

do zmiany społeczeń-
stwa na lepsze. Nasz 

zespół projektowy po-
siada ambicje na naj-

wyższą nagrodę jaką 
jest „Złoty Wilk”. Jest 
to prestiżowa nagroda 

szanowana przez praco-
dawców na rynku nie 

tylko polskim, ale i mię-
dzynarodowym. Działa-

nia naszego projektu 
pozwolą naszym benefi-
cjentom nie tylko po-

prawić efektywność 
nauki, ale również orga-

nizacji czasu, kreowania 
przestrzeni i odpowied-

niego podejścia do wy-
znaczonych celów. 
Chcemy realnie wpły-

nąć na proces kształce-
nia uczniów oraz na ich 

przyszłość na rynku 
pracy! 

Aleksandra  
Grzywaczyk 

 Obchody dnia Pi w naszej 

szkole  

1 
4 marca w naszej szkole odbyło się uroczyste świętowanie 
dnia liczby π przez naszych uczniów. Celebracja zarówno 

dostarczyła nam interesujących faktów o tej liczbie. Oprócz 
tego mieliśmy okazję zebrać datki na rzecz pomocy Ukrainie.   

Serwis Myślenia- 

czy odmieni losy 

uczniów? 

W 
 dzisiejszych czasach młodzież ma 
mnóstwo rzeczy na głowie. Od 

szkolnego materiału, który muszą 
opanować - po pasje, które chcą realizować. 
Niestety spotykają na swojej drodze mnóstwo 
przeszkód, z którymi muszą się zmierzyć. 

Brak motywacji, czasu i chęci – są to realne 
problemy, z którymi boryka się mnóstwo 
uczniów – właśnie dlatego powstał projekt 

„Serwis Myślenia”.  



 

 

  WYWIAD * dyr. Iwona Medwid 

-W związku z tym, że 
wyraźnie powiedziano, 
iż uczniowie mają w 
trakcie zajęć lekcyjnych 
i przerw przebywać na 
terenie szkoły, powinni 
tam być.  
Nie wiem jak będzie 
wyglądało karanie ze 
strony policji czy straży 
miejskiej, ale będą to 
zapewne mandaty za 
zaśmiecanie, a nie za 
przebywania w tych 
miejscach.  
Uważam, że gdyby 
przebywanie tam wiąza-
ło się tylko i wyłącznie 
z rozmawianiem i spę-
dzaniem czasu, nie by-
łoby problemu. 
 
Czy któryś z uczniów 
został ukarany manda-
tem?  

Natomiast warto przy-
pomnieć, że na terenie 
szkoły i w miejscach 
publicznych istnieje 
zakaz palenia papiero-
sów. Zaśmiecanie czy-
jegoś prywatnego terenu 
i miejsc publicznych nie 
jest w porządku. Uwa-
żam, że przede wszyst-
kim powinniśmy tam 
posprzątać. Wraz z 
uczniami planujemy 
zrobić to w dniu święta 
ziemi.  

Rozm. 
Natalia Asman 

 
 

Warto  
wiedzieć 
 
Art. 63a. § 1. Kto 
umieszcza w miejscu 
publicznym do tego 
nieprzeznaczonym 
ogłoszenie, plakat, 
afisz, apel, ulotkę, napis 
lub rysunek albo wysta-
wia je na widok pu-
bliczny w innym miej-
scu bez zgody zarządza-
jącego tym miej-
scem,podlega karze 
ograniczenia wolności 
albo grzywny. 
 
Art. 144. § 1. Kto na 
terenach przeznaczo-
nych do użytku publicz-
nego niszczy lub uszka-
dza roślinność albo dep-
cze trawnik lub ziele-
niec lub też dopuszcza 
do niszczenia ich przez 
zwierzęta znajdujące się 
pod jego nadzo-
rem,podlega karze 
grzywny do 1 000 zło-
tych albo karze nagany. 
 
§ 2. Kto usuwa, niszczy 
lub uszkadza drzewa 
lub krzewy stanowiące 
zadrzewienie przydroż-
ne lub ochronne albo 
żywopłot przydroż-
ny,podlega karze aresz-
tu, ograniczenia wolno-
ści albo grzywny. 
 
Art. 145. Kto zanie-
czyszcza lub zaśmieca 
miejsca dostępne dla 
publiczności, a w szcze-
gólności drogę, ulicę, 
plac, ogród, trawnik lub 
zieleniec,podlega karze 
grzywny do 500 złotych 
albo karze nagany.  

Kodeks Wykroczeń 

  

 
-Nie, na razie była to 
tylko informacja ze 
strony szkoły, że taka 
sytuacja może nastąpić. 
Aktualnie praktycznie 
codziennie jeździ tam 
wóz straży miejskiej i 
patroluje teren. Teraz 
najważniejsze jest to, by 
uczniowie nie chodzili 
w żadne inne miejsca 
między blokami, ponie-
waż sytuacja się powtó-
rzy.  
 
Czy uczniowie stosują 
się do narzuconego 
zakazu?  
 
-Nasi uczniowie to na-
prawdę fajne dzieciaki i 
stosują się do zakazów, 
jakie zostają im narzu-
cone. Problemy były 
głównie z jedną klasą, 
lecz nikt nie zwróciłby 
na to uwagi, gdyby te-
ren nie był zaśmiecany. 
Do tej pory nie miałam 
żadnych problemów.  
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Dlaczego wprowadzo-
no zakaz chodzenia za 
garaże?  
 
- Otrzymaliśmy infor-
macje z redakcji Tygo-
dnika Krapkowickiego 
oraz od mieszkańców 
okolicznych bloków, że 
uczniowie w trakcie 
przerw zaśmiecają te-
ren. Rzucają niedopałki 
papierosów, puszki, 
butelki oraz opakowania 
po słodyczach. Zgodnie 
z prawem ustaliliśmy, iż 
nie powinni oni opusz-
czać obiektu szkolnego. 
Mamy podwórko, boi-
sko i wiele innych 
miejsc, więc nie trzeba 
nigdzie wychodzić. 
 
Czy dalsze chodzenie 
za garaże grozi karą?  

PKP Intercity przygoto-
wało specjalną ofertę 
przejazdów grupowych, 
która pozwala obniżyć 
koszty podróży nawet o 
20 procent. 
 
To propozycja dla tych, 
którzy podróżują w co 
najmniej 11 osób. Dzię-
ki niej od poniedziałku 
do czwartku oraz w 
soboty bilety będą o 20 
proc. tańsze. Z kolei w 
piątki i niedziele PKP 
Intercity oferuje 15 
proc. rabatu od cen re-
gularnych. Ponadto na 
każde 20 osób korzysta-
jących z przejazdu przy-
pada jeden bezpłatny 
bilet, np. dla opiekuna. 
 
We wszystkich pocią-
gach PKP Intercity oso-
by posiadające ulgi 
ustawowe korzystają ze 
swoich indywidualnych 
uprawnień. Dzięki temu 
za bilety zapłacą jeszcze 
mniej. Uczniowie szkół 
podstawowych i ponad-
podstawowych są objęci 
37-procentową ulgą na 
przejazdy pociągami 
PKP Intercity. 
 
PKP Intercity jako part-
ner programu wspólnie 
z Ministerstwem Eduka-
cji i Nauki będzie pro-
mować kolei jako naj-
lepszy i najbardziej eko-
logiczny środek trans-
portu na szkolne wyjaz-
dy. 

MEiN 

C 
o było powodem takiej reakcji 
szkoły? Wywiad z Iwoną Medwid, 
dyrektorką naszego liceum. 

Zakaz wychodzenia 
uczniów za  
garaże oficjalnie  
potwierdzony!  

Pociągami 
PKP  
Intercity 
po Polsce 

M 
inister-
stwo Edu-

kacji i 
Nauki oraz PKP 
Intercity zachęcają 
szkoły do korzysta-

nia z transportu 
kolejowego podczas 
wycieczek organizo-

wanych w ramach 
drugiej edycji pro-
gramu „Poznaj 

Polskę”.  



 

 

 SPORT * Boks  

Chcemy, by uczniowie 
poznali uniwersalne 
wartości sportu i olim-
pizmu, historię sportu, 
szczególnie piłki noż-
nej. Zależy nam rów-
nież na tym, aby poka- 

zywać, że sport to zdro-
wie. 
 
O sfinansowanie wyjaz-
du na wydarzenia spor-
towe będą mogły ubie-
gać się kluby sportowe  

Podstawy boksu zapew-
ne nie są takie trudne na 
jakie mogą wyglądać, w 
przeciwieństwie do oso-
by na wysokim pozio-
mie, gdzie wymaga się 
motywacji do działania 
oraz regularnych trenin-
gów. Boks wielu z nas 
kojarzy się z samym 
złym sportem, gdzie 
tylko się bijesz i jest zła 
energia. Wcale nie.... 
,boks jest zarówno do 
małych jak i dużych. 
Uczy pokory , a także 
wzmacnia charakter. 
Wiele dziewczyn wacha 
się nad treningami, po-
nieważ myślą że nie 
dają rady. 
 
- Jestem Victoria Król. 
Boks pomaga mi zwal-
czyć stres, pozbyć się 
złych myśli i wyrzucić 
wszystkie złe emocje. 
Trenuje boks już od  
 

udział wszyscy ucznio-
wie szkół podstawo-
wych i ponadpodstawo-
wych, niezależnie od 
tego, czy trenują piłkę 
nożną w klubach, czy są 
po prostu kibicami.  
 

Nagrodą będzie 
uczestnictwo w 
meczu repre-
zentacji Polski.  
 

zrzeszone w PZPN, 
których członkami są 
uczniowie szkół podsta-
wowych i ponadpodsta-
wowych uprawiający 
piłkę nożną.  
 
W ramach przedsię-
wzięcia Polski Związek 
Piłki Nożnej zorganizu-
je również quiz wiedzy 
dotyczący piłki nożnej 
oraz przygotuje materia-
ły edukacyjne. W kon-
kursie będą mogli wziąć  

dłuższego czasu , a na 
każdym z treningów 
daje z siebie 100%.  
Moim największym 
marzeniem jest wystar-
towanie w mistrzo-
stwach Polski boksu 
kobiet. Boks jest jak 
moje drugie życie. Były 
momenty gdzie chcia-
łam się poddać z braku 
sił na treningach, lecz 
wtedy przyszła mi do 
głowy myśl, że nie war-
to skoro jestem już tak 
daleko,z takim doświad-
czeniem. Za pomocą 
mojego trenera opano-
wałam technikę walki, 
ale i własną wytrzyma-
łość. Przygoda z bok-
sem jest najlepszym co 
mnie kiedygolwiek w 
życiu spotkało, dalej 
będę się rozwijać i jak 
najszybciej z wielkim 
zapałem dążyć do celu. 

 
Victoria Król 

Przedsięwzięcie 
„Poznaj Polskę na spor-
towo” będzie realizował 
na zlecenie Ministra 
Edukacji i Nauki Polski 
Związek Piłki Nożnej. 
Szczegółowe informa-
cje o zgłoszeniach do 
udziału w przedsięwzię-
ciu oraz zasady quizu 
dla uczniów zostaną 
ogłoszone w drugiej 
połowie kwietnia.  

MEiN 
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P 
ewnie zastanawiasz się czym jest 
tak naprawdę boks. Boks uczy 
kontrolowania emocji, poza do-

brze wyglądającą sylwetką, poprawia 
także naszą kondycję i sprawność fizycz-
ną. Poprzez boks dbamy o swoje zdrowie 
psychiczne, budujemy pewność siebie, a 
także pozbywamy się wszystkich złych 
emocji. 

Boks to    
życie! 

„Poznaj Polskę na sportowo” – przed-
sięwzięcie MEiN i PZPN 

W 
szyscy wiemy, że w Polsce naj-
popularniejszą i najchętniej 
uprawianą dyscypliną sportową 

jest piłka nożna. Dlatego warto ten sport 
promować, szczególnie wśród najmłod-
szych uczniów. Przyłączamy się do tego. 



 

 

  SPORT * Siatkówka 

 
Rywalizację rozpoczę-
łyśmy o godzinie 9.30. 
Zagrałyśmy mecz trady-
cyjnie do trzech wygra-
nych setów. Obie druży-
ny grały do samego 
końca, nie odpuszczając 
ani na chwilkę. Osta-
tecznie wygraliśmy 3:0 
co zapewniło nam 
awans na stopień po-
wiatowy. 

Walczyłyśmy o każdą 
piłkę, nie poddawały-
śmy się, ale to nie wy-
starczyło.  
 
Byłyśmy o włos od wy-
granej. Przegrałyśmy w 
tie breaku na przewagi 
16:14. Spotkanie zakoń-
czyło się 2:1 dla druży-
ny z Głubczyc.  
 
Ostatni mecz z Klucz-
borkiem, zakończył się 
wygraną 2:0 dla naszej 
krapkowickiej ekipy.  

Następny etap odbył się 
w Oleśnie 9 marca. 
 
W turnieju wzięły u-
dział cztery drużyny: 
Kluczbork, Olesno, 
Głubczyce i Krapkowi-
ce. Nasz powiat godnie 
reprezentowała drużyna 
naszej szkoły.   
 
Rozgrywki zaczęły się  
o godzinie 10:00.  
Pierwszy mecz zagrały-
śmy z gospodarzami i 
pewnie wygrałyśmy 
2:0. Następnie trafiły-
śmy na drużynę z Głub-
czyc. Mecz był bardzo 
zacięty i pełen emocji. 
Obie drużyny reprezen-
towały ligowy poziom 
siatkówki.  
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Skład naszej drużyny: 
Justyna Zajonc (k),  
Paulina Emerling,  
Wiktoria Król, Lena 
Lewandowska,  Marty-
na Adamek, Emilia 
Łukaszewicz, Maja 
Lorens,  Karolina Piela, 
Oliwia Malik, Julia 
Suchan.  
 
 

Trener:  
Justyna Taboł  

Ostatecznie zajęłyśmy 
drugie miejsce, które 
niestety nie gwarantuje 
awansu do dalszych 
rozgrywek.  
 
Drużyna dała z siebie 
maksimum, 200%. Za-
grałyśmy świetne me-
cze, jesteśmy zadowolo-
ne z naszej gry i czeka-
my na  kolejne rozgryw-
ki, które odbędą się w 
przyszłym roku. 
 

Justyna Zajonc 

Nasze siatkarki pną się coraz  
 
 
 
 

wyżej! 
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  marca 2022 roku odbyły się zawo-
dy gminne w piłce siatkowej 
dziewcząt. W turnieju wzięły 

udział dwie drużyny z Krapkowic: Ze-
spół Szkół Zawodowych im. Piastów 
Opolskich i Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Kilińskiego.  


