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Dzień
Chłopaka

Projekt Comenius
Krapkowice odwiedzili goście
z Rumunii, Grecji, Litwy,
Włoch i Hiszpanii.

Mamy Przewodniczącego
Samorządu Uczniowskiego
Kamil Dziarmaga rządzi szkołą
„Będę otwarty na propozycje reform innych
uczniów.” - obiecuje. Zobaczymy.

Mamy kino cyfrowe!
O tym jak doszło do cyfryzacji naszego
krapkowickiego kina oraz o wyjściu
szkoły na film A. Wajdy pt. „Wałęsa”
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INFORMACJE * Z życia szkoły
Bezpieczna szkoła
- bezpieczny uczeń
W bieżącym roku szkolnym
przystąpiliśmy do ogólnopolskiego konkursu "Bezpieczna
szkoła - bezpieczny uczeń".

Nowy
„Skużak Njus”

camy wszystkich, szczególnie
Samorządy Uczniowskie do zaangażowania się w proponowane działania.

Konkurs realizowany jest m.in. w
ramach rządowego programu
"Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Istotą programu jest kreowanie w
szkole klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu.
Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 20 września 2013 r. do 30 kwietnia 2014 r. Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu,
otrzymają tytuły Bezpiecznej
Szkoły i dyplomy honorowe.
Wręczanie dyplomów będzie
miało uroczystą oprawę. Zachę-

Koordynatorem programu w
szkole jest p. pedagog.
Więcej informacji na:
www.bezpieczna-szkola.com/iitura-konkursu-3.html

Witamy w nowym numerze
„SkuŻak Njusa”.
Powracamy do Was po przerwie,
tym razem w złączonych siłach
trzech klas profilu dziennikarskiego. Są to klasy: Ia [której wychowawcą jest pan Grzegorz Podsiadło], kl. II b [z wychowawczynią
Magdaleną Tarasek] oraz klasa
III c, którą prowadzi pani Gabriela Ledwoch.
Mamy nadzieję, że efekty naszej
pracy spodobają się Wam, a sama
gazeta będzie redagowana dla
Was, przez Was i o Was.

Zapraszamy także do odwiedzania profilu naszej szkoły na facebooku oraz akt ywnego
uczestnictwa w jego „życiu”
oraz na stronę internetową
szkoły [znajdziecie nas pod adresem:
www.lo.krapkowice.pl. ]
Jednocześnie zachęcamy, by
osoby, które chcą zaznać przygody z dziennikarstwem, odwiedzać z nami redakcję czasopism, radia i telewizji, a także
współprowadzić profil na facebooku czy stronę internetową,
zgłaszały się do pana Grzegorza
Podsiadło.
SN

SN

Konkurs profilaktyczny
"WOLNOŚĆ BEZ NAŁOGÓW"
Drodzy Uczniowie Gimnazjum!
Zapraszamy do udziału w konkursie profilaktyczno - plastycznym "WOLNOŚĆ BEZ
NAŁOGÓW".
Prace plastyczne zostaną ocenione przez jury pod względem:
związku pracy z tematyką

konkursu, a także wartości artystycznej i oryginalności prac.
W I etapie - szkolnym zostaną
wyróżnione trzy prace, które
przejdą do II etapu -gminnego.
Prace proszę zgłaszać do p. Iwony Zawadzkiej - Wodniak, do
dnia 10 listopada 2013r.
SN

KONKURS na identyfikację
wizualną projektu współpracy
Drodzy Uczniowie Gimnazjum oraz Liceum!
Stowarzyszenie Kraina św.
Anny i Stowarzyszenie
„Brzeska Wieś Historyczna”
ogłaszają: KONKURS na identyfikację wizualną projektu
współpracy
(logo,

STOPKA REDAKCYJNA
Redaktor naczelny:
Grzegorz Podsiadło

Zespół redakcyjny:
Profile
dziennikarskie
Kl. Ia
Kl. II b
Kl. III c
Adres redakcji:

znak graficzny, logotyp).
Prace proszę zgłaszać do p.
Iwony Zawadzkiej - Wodniak, do dnia 24 października
2013r.
Szczegóły na
www.annaland.pl

skozaknjus@wp.pl
Zespół Szkół im. Jana Kilińskiego
Liceum Ogólnokształcące
47-303 Krapkowice
ul. Ks. Pr. Duszy 7
● Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów.
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INFORMACJE * Społecznie

W Domu Pomocy Społecznej "Anna"
W dniu 25.09.2013 uczniowie
klasy o profilu pedagogicznym
wzięli udział w spotkaniu z pracownikiem Domu Pomocy Społecznej "Anna" w Krapkowicach.
Zajęcia odbyły się na terenie Domu Pomocy Społecznej "Anna".
Pani Elżbieta Rataj - pracownik
socjalny, zaprezentowała działalność ww. placówki, w tym m.in.
oferowane formy pomocy, bazę
lokalową, zasady przyjmowania
podopiecznych, życie w ośrodku
oraz możliwości wolontariatu.

Zajęcia odbyły się w ramach
programu, który ma zapoznać
uczniów klasy pedagogicznej z
placówkami pomocowymi z terenu Krapkowic i okolic, a tym
samym wesprzeć działania z zakresu doradztwa zawodowego.

(SN)
Dom Pomocy Społecznej
„Anna”
47-303 Krapkowice,
ul. Ogrodowa 5
tel. 077 4661706

Prezydent
na Opolszczyźnie
17 września 2013 prezydent
Bronisław Komorowski spotkał
się z liderami lokalnych samorządów i liderami wiejskimi
oraz zaproszonymi gośćmi w
sali lustrzanej pałacu w Kamieniu Śląskim.

W czasie spotkania odznaczenia
państwowe otrzymali zasłużeni
mieszkańcy województwa opolskiego, w tym arcybiskup Alfons Nossol oraz profesor Dorota Simonides.

Opętana maszyna
Wraz z początkiem roku szkolnego każdy kończy leniuchowanie, a zaczyna zajmować się
swoimi obowiązkami. Dotyczy
to również naszej szkolnej maszyny do kawy/czekolady/
barszczu.

szybką rozmowę na temat awarii z fachowcem. Kolejnego
dnia, maszyna była już naprawiona i gotowa do użytku.
Uczniowie skarżą się na to, iż w
maszynie jest opcja taka jak
barszcz, której nikt praktycznie
nie używa, natomiast nie ma
opcji takiej jak herbata, której
wręcz domagają się uczniowie
szkoły.
Czy zostanie to zmienione?
Adam Jarczewski

Maszyna działała niezawodnie do
pewnego czasu, pierwsze awarie
dotyczyły braku kawy oraz kakao
w zbiornikach. Po szybkim telefonie klasy 1A przyjechał fachowiec, który się tym zajął.
Lecz niedawno podczas długiej
przerwy maszyna zwariowała, po
wybraniu opcji czekolada, zaczęła wydawać różne dziwne odgłosy, stukała w środku, wydawało
się że zaraz wybuchnie.
Naszą szkołę reprezentowała inicjator obywatelskich przedsięwzięć Iwona Medwid.
(SN)

Bronisław Komorowski: absolwent Wydziału Historycznego
Uniwersytetu Warszawskiego.
Działacz opozycji antykomunistycznej; parlamentarzysta; minister Obrony Narodowej; Marszałek Sejmu RP.

Ponownie 1A bez zastanowienia
złapała za telefon i wykonała

Facebook
Zapraszamy na stronę naszej
szkoły na facebooku. Tam znajdziecie zawsze najświeższe infor-

macje z życia naszej szkoły.
Możecie też komentować wydarzenia i dzielić się pomysłami.
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INFORMACJE * Mamy przewodniczącego SU
Szczęśliwy numerek
zamiast np.?
Dnia 30 października w naszej
Szkole odbyły się wybory na
przewodniczącego Szkoły.
Specjalnie dla uczniów naszego
Liceum udało nam się przeprowadzić wywiad z naszym nowym
przewodniczącym szkoły Kamilem Dziarmagą
K:Zaczniemy od standardowego pytania. Czy spodziewałeś
się takiego wyniku ?
Nie spodziewałem sie takiego
wyniku, ponieważ moim zdaniem
wszyscy kandydaci mieli ciekawe
kampanie wyborcze i trudno było
wywnioskować, który z nas najbardziej upodobał sie wyborcom.
K:Co zrobisz dla
uczniów?

szkoły

i

Chciałbym wprowadzić muzykę
na przerwach i przypilnować, aby

Budowanie
zgranej klasy

to funkcjonowało oraz szczęśliwy numer przywrócić z powrotem, ponieważ obiecane zastępujące dodatkowe np. nie funkcjonuje u wszystkich nauczycieli.
Poza tym będę otwarty na propozycje reform innych uczniów.
K:Jakie obowiązki czekają takie osoby?
Tak jak wspomniałem wcześniej
przewodniczący jest pośrednikiem między uczniami a nauczycielami, dlatego powinien wypełniać wszystkie obowiązki,
które się z tym wiążą.
K:Dlaczego chciałeś
przewodniczącym?

zostać

Ponieważ lubię angażować się w
życie szkoły i pomagać innym.
Poza tym jestem osobą kreatywną i mógłbym wiele dobrego
zrobić dla uczniów.

W dniu 24.09.2013 uczniowie
klasy IG wzięli udział w warsztatach integracyjnych zorganizowanych przez p. pedagog
przy współpracy z pracownikami Poradni psychologicznopedagogicznej z Krapkowic.

poznanie się uczniów, ukazywanie i dostrzeganie pozytywnych cech osobowości u siebie i
innych. Warsztaty integracyjne
to tylko jedne z działań podejmowanych w celu budowania
zgranego zespołu klasowego.

Zajęcia miały na celu budowanie
klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawy psychoedukacyjne, a także lepsze wzajemne

Ważne są również wspólne imprezy klasowe, rozmowy podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, wycieczki itp.

K: Czy to duża odpowiedzialność ?
Bycie przewodniczącym samorządu to na pewno duża odpowiedzialność, ponieważ jest to osoba
pośrednicząca między młodzieżą
uczącą się w tej szkole a dyrekcją
i nauczycielami.

Jakie korzyści ma uczeń, gdy
jest w zintegrowanej klasie?
• zna swoich rówieśników, czuje się wśród nich bezpiecznie;
• zna zasady grupowe i ich
przestrzega;
• otwarcie się komunikuje;
• uczy się tolerancji;
• rozwija empatię;

ma poczucie wspólnoty.

K: Czy twoje wyniki w nauce
też mają jakiś wpływ na to, że
jesteś przewodniczącym ?
Myślę, że bezpośrednio nie mają
wpływu, aczkolwiek staram się
sumiennie wypełniać obowiązki
szkolne i społeczne.
K:Czy czujesz się bardziej doceniony w roli przewodniczącej?
Tak, , ponieważ nie wiedziałem,
że tyle osób darzy mnie takim
zaufaniem powierzając mi tą
funkcje.
K:Dziękuję za wywiad i życzę
miłej pracy na tym stanowisku.
Kamil Huras

Zajęcia integracyjne odbyły się
także dla uczniów klas licealnych.
(MS)
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KULTURA * Kino

Mamy cyfrowe kino w Krapkowicach!
4 października obyła się w
krapkowickim kinie premiera
filmu Andrzeja Wajdy pt.
„Wałęsa—człowiek z nadziei”. I
nie byłoby w tym nic specjalnego, gdyby nie fakt, że ten dzień
to zwieńczenie starań wielu
osób walczących o cyfryzację
kina.
Głosy, że w naszym Domu Kultury nic się nie dzieje umilkły, kiedy stanowisko dyrektora KDKu
objął Aleksander Bernat. Nowy
szef wprowadził wiele zmian i nie
można mu odmówić kreatywności i pomysłowości. Miasto odżyło pod względem kultury, zaczęły
do nas przyjeżdżać kabarety, na
scenie sali kinowej odbywały się
koncerty gwiazd, a słupy z ogłoszeniami stroiły się od wielobarwnych plakatów informujących o kolejnych wydarzeniach.
Problemem jednak wciąż pozostawało kino.

do Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Walczyliśmy o dotację dla małych kin, które chcą
przejść na cyfrę. PISF miał dać
połowę pieniędzy, drugą połowę
miała dołożyć gmina. Krapkowicki Klub Filmowy chciał
sprawdzić czy w ogóle jest takie
zapotrzebowanie wśród mieszkańców naszego miasta, więc
zaczął zbierać podpisy pod petycją o dofinansowanie projektu.
Okazało się, ż zainteresowanie
jest ogromne.
- Bez cyfryzacji, która jest nieunikniona, lokalna społeczność
może zostać w pewnym sensie
pozbawiona dostępu do kultury
filmowej, a byłoby szkoda.—
pisała Ewa Dmytrów z Krapkowic.
- Urzeczywistnienie tej inicjatywy da szansę kinu krapkowickiemu na rozwój i powrót do statusu kina zarabiającego na siebie.
- dodała Ewa Szarzewicz, również Krapkowiczanka.
Okazało się jednak, że temat cyfryzacji kina w Krapkowicach
podjęli także ludzie spoza mia-

cyfry w naszym mieści. Prezentacje na Krapkowickich Wieczorach Filmowych i spotkaniach Komisji Edukacji Kultury
i Sportu wygłaszał nauczyciel
naszej szkoły Grzegorz Podsiadło, który jednocześnie wraz z
Dorotą Piekarczyk prowadzi
KKF, a także jest radnym w naszej gminie.
Wiele sił włożyli w to także dyrektor KDKu oraz pracownicy.
I... udało się! Z całej Polski została wybrana niewielka liczba
kin lokalnych, które wyszły do
rejestru cyfrowych kin.

Jednocześnie Rada Miasta dofinansowała także ten projekt jednomyślnie przyznając, ż było to
koniecznie. W przeciwnym razie również nasze kino należałoby zamknąć.

sta.

Zarzucano naszemu kinu to, że
późno wyświetla filmy, na tyle
późno, że każdy zainteresowany
zdążył już pojechać do Opola lub
zobaczyć film w Internecie. Dodatkowo napływały informacje z
Polski i województwa, że kolejne
kina [np. w Zdzieszowicach] są
zamykane. To była ostatnia chwila, by zacząć działać.
Podjęto zatem szereg starań, by
wprowadzić cyfrę do naszego kina.
Drogę formalną obrał A. Bernat,
wysyłając stosowne dokumenty

- Jeśli Krapkowice są miastem,
to powinno być i kino na stałe.
Nie dojazdowe.—pisał Bogusław Kurek z Warszawy.
- Dajmy szansę mniejszym miejscowościom na rozwój tego typu
rozrywki. To kino mogłoby się
stać alternatywą dla jedynego (i
nietaniego) kina w Opolu! - zauważyła Paulina Panic z Opola.
Napędziło to do działania jeszcze bardziej pracowników kina i
ludzi działających w obrębie
KDKu.
Został przeprowadzony szereg
czynności, mających na celu
sprawne działanie dla zdobycia

Ale się udało. Dzięki temu nie
trzeba będzie już jeździć do innych miast, widzowie zaoszczędzą nie tylko na biletach. Korzyści z tego przedstawiają ta-

bele poniżej. W sumie trzyosobowa rodzina za wycieczkę do Opola zapłaciłaby ok. 100zł, w naszym kinie zapłacą niewiele ponad 40zł. To prawie 60zł różnicy!
Dodatkowo warunki techniczne
są takie same jak w Opolu.
Korzyści są zatem oczywiste.
Dlatego teraz nie pozostaje nam
nic innego jak tylko chodzić do
kina, które będzie wyświetlało
filmy "na czasie". Jednak należy
pamiętać o tym, że dystrybutor
stawia wobec takich kin ogromne
wymagania. Jeśli kino cyfrowe
decyduje się wyświetlać film w
dniu premiery, będzie musiało
grać tylko ten film przez tydzień
lub dwa [w zależności od wymagań]. To sprawia, że o ile w multiplexie, które ma kilka sal ta
oferta jest większa, o tyle w naszym kinie będzie grany tylko
jeden film. Ale to nie powinno
być przeszkodą, gdyż jak spojrzymy na repertuar, teraz filmy są
wyświetlane u nas codziennie o
różnych porach. Każdy znajdzie
coś dla siebie w porze jemu odpowiadającej.
Jeszcze przed ogólnopolską premierą, która w naszym kinie rozpoczęła się o 19:00 "Wałęsę"
Wajdy zobaczyli uczniowie naszej szkoły. Na następnej stronie
przedstawiamy recenzję filmu. Z
kolei wieczorna premiera zgro-

Opole
Bilety
Mama – 24zł

Krapkowice

Tata – 24zł
Dziecko – 20zł
[ulgowy]
Paliwo [ok. 50 km
w dwie strony] –
ok.30 zł
Suma – 98 zł

Tata – 15zł
Dziecko – 13zł

Bilety
Mama – 15zł

Spacer do kina :)
Suma –43 zł
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KULTURA * Kino
madziła prawie całą salę widzów,
przywitał dyrektor KDKu A. Bernat oraz współprowadzący Krapkowicki Klub Filmowy G. Podsiadło.
- Od filmu lepsze jest tylko to, że
od teraz mieszkańcy gminy i powiatu będą mogli oglądać filmy
premierowe wtedy, gdy grają je w
całej Polsce. Lechu powiedziałby:
"O take kino walczylyśmy!"
Wszystkim, dzięki którym to się
stało możliwe dziękuję i gratuluję! - powiedział po premierze starosta Maciej Sonik.
Zatem korzystajmy z tego, co mamy w naszym mieście, bo - co
możemy podkreślić z dumą - dorównuje to już wielkim miastom.
KKF

Film jak
rzeka
Recenzja filmu A. Wajdy
„Wałęsa” - okiem licealistki.
Sama nie mam możliwości pamiętania czasów, gdy mięso było
na kartki, milicji zdarzało się
przeszukiwać nawet dziecięce
wózki, a w telewizji królowała
"Pogoda dla bogaczy", ale zawsze
chętnie słuchałam opowieści z
tamtego okresu. Możliwość wyjścia do kina na nowy film Wajdy
"Wałęsa. Człowiek z nadziei" potraktowałam więc ze sporym zainteresowaniem. No i cóż... Szału
nie było, ale było warto.
Sama specyfika tamtej rzeczywistości została ukazana bardzo
wiarygodnie i ciekawie. Nie sposób wymienić wszystkich absurdów PRLu, ale wielu jest takich,
którzy na pewno dobrze je pamiętają, jak choćby drobiazgowa
kontrola osobista w czasie wyjazdu lub powrotu do kraju obejmująca również zdejmowanie bielizny lub rewizje milicji, która zaglądała nawet do dziecięcego
wózka.

oraz wtedy, gdy wyrzuca wielbicieli i współpracowników męża z
mieszkania.
Role włoskiej dziennikarki Oriany Fallaci (Maria Rosaria Omaggio) oraz oficerów SB Nawiślaka
i Majchrzaka (Zamachow-ski i
Kosiński), choć nie są wyeksponowane zostały dobrze zagrane, a
słowne potyczki Wałęsy z tymi
bohaterami wnoszą sporo humoru
do całego obrazu.
Trudno jest uchwycić wszystkie
drobne wątki w filmie, ale to
dodaje mu tylko realizmu. Nie
jest to bynajmniej historia jednego człowieka, nawet nie jednej
rodziny, ale jest to przekrój
gdańskiej społeczności, łaknących wolności młodych i zapobiegliwych, powoli godzących
sie z rzeczywistością starych
ludzi, którym przyszło żyć w
tych dziwnych czasach wszechobecnej szarości.
Jeżeli chodzi o grę aktorską, to
można wymienić kilka podstawowych potknięć. Lech Wałęsa
skarżył się, że reżyser zrobił z
niego w filmie bufona. Robert
Więckiewicz nie przypomina w
swojej kreacji bufona, ale faktycznie postać głównego bohatera może się wydawać trochę
przerysowana. Osobiście najbardziej zwróciłam uwagę na złośliwości i gagi wypowiadane przez
filmowego Wałęsę bardzo często. Być może oddają charakter
postaci, niejednokrotnie bywają
nawet zabawne, aczkolwiek bardziej kojarzą mi się z jakimś superbohaterem niż z rewolucjonistą czy, już później, z politykiem.
Z kolei postać Danuty, żony Lecha Wałęsy, zagraną przez
Agnieszkę Grochowską, charakteryzuje pewna bezbarwność.
Przyjmuje ona postawy typowe
dla stereotypowej Matki Polki, a
przejawy jakiejś odwagi, czy
siły charakteru widać wyraźnie
zaledwie w dwóch scenach: podczas jej wystąpienia w Norwegii

Nie sposób nie wspomnieć o
świetnej ścieżce dźwiękowej, którą stanowiły kultowe polskie piosenki takich zespołów jak Róże
Europy, czy Chłopcy z Placu
Broni, mówiące oczywiście o
wolności i walce z socjalizmem.
Całokształt przedstawia się w pozytywnym świetle, choć nie jest
do końca tak, jak się spodziewałam. Jakby nie patrzeć jest to jeden z lepszych polskich filmów i
ma szansę zostać w pamięci na
dłużej.
Paulina Jasik
"Wałęsa. Człowiek z nadziei"
gatunek: biograficzny, dramat
produkcja: Polska
premiera: 5 września 2013
(świat), 4 października 2013
(Polska)
reżyseria: Andrzej Wajda
scenariusz: Janusz Głowacki
Krapkowicki Klub Filmowy
zaprasza na Wieczór Filmowy, na
którym zagramy dwa głośne filmy: „Chce się żyć” oraz „W
imię…”.
Więcej informacji obok.
Repertuar kina na s.9.

Krapkowicki

Wieczór
Filmowy
Krapkowicki Klub Filmowy
zaprasza na Wieczór Filmowy,
na którym zagramy dwa głośne
filmy: „Chce się żyć” oraz „W
imię…” w piątek, 25.10 o
19:00.

"W imię..."
P r z yja ź ń
z
mie jsco wym
outsiderem stanie się dla księdza Adama powodem do zmierzenia się z własnymi problemami, przed którymi uciekł w stan duchowny.
gatunek: Dramat obyczajowy
produkcja: Polska
premiera:20 września 2013
Reżyseria: M. Szumowska

„Chce się żyć”
Spec yficz ny
komediodramat
dotyczący chorego na niedowład kończyn
Mateusza, który podejmuje
trudną walkę o
godność i prawo do normalnego
życia.
gatunek: Dramat
produkcja: Polska
premiera:11 października 2013
reżyseria: Maciej Pieprzyca
KKF

7

INFORMACJE * Z życia szkoły
Repertuar
Kina
Krapkowice

Nowi w szkole
Z nowym rokiem szkolnym
przybyli do szkoły nowi uczniowie. W zatłoczonych korytarzach widać nieznajome, ciągle
zagubione twarze.
Nowa szkoła, nauczyciele, koledzy i koleżanki. Co sądzą o nich
przedstawiciele klas I gimnazjalnych, jak i licealnych?

-W szkole jest bardzo fajna i
miła atmosfera. Klasa bardzo mi
się podoba, nikt nikogo nie wyzywa , wszyscy są mili i sympatyczni- mówi Tymoteusz (uczeń
klasy I gimnazjum).
Nauczyciele są mili i wymagający, ale przynajmniej nie krzyczą(śmieje się). Myślałam, że będzie
gorzej, a okazało się, że jest lepiej niż w podstawówce.- powiedziała Natalia (uczennica klasy I
gimnazjum).
Na początku czułam się trochę
dziwnie, lecz po krótkim czasie
zmieniło się to na lepsze. Nauczyciele też są w porządku, każdy ma w sobie ,,to coś”, co

Filmy, które grane są w naszym kinie w drugiej połowie
października:

sprawia, że lekcje stają się bardzo interesujące.- mówi Małgorzata Trojanowska uczennica klasy Ib).
- Szkoła ogólnie jest super, ponieważ ma bardzo fajny klimat. W
klasie podoba mi się to, że wszyscy są zgrani i tworzą jedność.mówi Michał Jarczok (uczeń klasy Ib ).
Zebrali: Kamil Huras,
Paulina Mrosek

Palę, więc jestem duży?
Rok szkolny dopiero się zaczął,
a już słychać skargi na uczniów
palących między blokami znajdującymi się niedaleko szkoły.
Po papierosy sięgają coraz młodsi, błędnie myśląc, że wtedy będą
uważani za bardziej dorosłych.
Zastanówmy się więc czym tak
naprawdę w oczach nastolatka
jest nałóg. Po rozmowie z jedną z
osób naszej szkoły (dane do wiadomości redakcji) wynieśliśmy
wiele ciekawych doświadczeń i
informacji. Na pytanie, czym jest
nałóg, uczeń odpowiedział:
- Dla mnie nałóg jest uzależnieniem od używek i innych bodźców, które działają na naszą psychikę. Wzorcowa odpowiedź.
- Sam palę papierosy, więc w
pewnym stopniu też jestem uzależniony. A co do uczniów to
większość z nich jest normalnymi
ludźmi, z którymi da się porozmawiać i nie stoją na przeszkodzie
do normalnego życia. – wyznaje
jeden z uczniów, który chce po-

zostać anonimowy.
Dużo jednak osób nie popiera
takiego zachowania. Jeszcze do
niedawna nikotynizm spotykany
najczęściej u mężczyzn, teraz po
papierosy głównie sięga młodzież i coraz więcej kobiet. Palenie wyniszcza organizm i może
doprowadzić do raka płuc. Statystyczny palacz żyje o 20
lat krócej i
umiera przed
60-65 rokiem
życia.
Wskutek palenia, co 12 sekund umiera
jedna osoba.
Nikt z palących nie boi
się
konsekwencji z tym
z w ią z a n yc h,
czy słusznie?

Czy używki są nam potrzebne? O
ile dłużej będziemy żyć nie ruszając papierosów? Jak duże zaufanie będą mieli do nas inni ludzie
miejący świadomość, że bardzo
łatwo poddajemy się emocjom i
popadamy w nałogi?

pt. 18 paź 15:30 WAŁĘSA,
CZŁOWIEK Z NADZIEI
pt. 18 paź 18:00 DIANA
pt. 18 paź 20:15 LABIRYNT
sob. 19 paź 15:30 WAŁĘSA,
CZŁOWIEK Z NADZIEI
sob. 19 paź 18:00 DIANA
sob. 19 paź 20:15 LABIRYNT
ndz. 20 paź 15:30 WAŁĘSA,
CZŁOWIEK Z NADZIEI
ndz. 20 paź 18:00 DIANA
ndz.20paź 20:15 LABIRYNT
pon. 21 paź 10:30 WAŁĘSA,
CZŁOWIEK Z NADZIEI
wt. 22 paź 15:30
WAŁĘSA, CZŁOWIEK Z NADZIEI
wt. 22 paź 18:00
DIANA
wt. 22 paź 20:15 LABIRYNT
śr. 23 paź 12:30 WAŁĘSA,
CZŁOWIEK Z NADZIEI
czw. 24 paź 15:30 WAŁĘSA,
CZŁOWIEK Z NADZIEI
pt. 25 paź 17:00 KUMBA
pt. 25 paź 19:00

S.K, Z.K, S.N

KRAPKOWICKI
FILMOWY
*Chce się żyć*
*W imię*

KLUB

CENY BILETÓW:
Normalny: 15zł
Ulgowy: 13zł
Klub Filmowy: 24zł za dwa
filmy [oszczędzasz 6zł].
KKF
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INFORMACJE * Sprawy szkolne
Skórzakowy
Dzień Chłopaka
30 września w całej Polce obchodzony był dzień chłopaka.
W naszej szkole wszystkie
dziewczyny przygotowały się do
tego znakomicie!
Wielu chłopców było wręcz zaskoczonych pomysłami dziewczyn, pozytywne emocje dało się
zauważyć we wszystkich szkolnych zakamarkach.
Po rozmowie z wieloma uczniami
okazuje się, że każda klasa obchodziła ten dzień na swój sposób. Zapytany o wrażenia Grzegorz Tkocz (kl. Ia) odpowiedział :
-Dzień chłopaka w naszej klasie
był bardzo dobrze zorganizowany
przez nasze dziewczyny. Muszę
powiedzieć, moje koleżanki bardzo się postarały, zorganizowały
dla nas podchody po całym Otmęcie, mieliśmy wyznaczone przez
dziewczyny zadania między innymi ułożenie i nagranie piosenki,
co nie do końca nam wyszło.
Przede wszystkim liczy się gest,
emocje jak najbardziej pozytywne. Podobało mi się.
Wiele dziewczyn zorganizowało
ciekawe konkurencje, jak malowanie paznokci, make-up itp.
Aby dowiedzieć się jak wyglądały przygotowania zapytaliśmy o
to jedną z uczennic naszej szkoły.
Licealistka opowiedziała nam, że
jednak nie było tak łatwo z powodu trudności znalezienia prezentów dla chłopców.
- Jednak dziewczynom kupi się
kwiatka, zawsze jest to mile widziane, takiemu chłopakowi trudniej znaleźć coś - przyznaje Sandra Gagon z IIa - Przygotowałyśmy dla chłopaków mały upominek i coś słodkiego oraz załatwiłyśmy z nauczycielami wolne lekcje, na których oglądaliśmy film.
Prezent jak najbardziej się im
spodobał i myślę, że ogólnie cie-

szyli się z tego, co przygotowałyśmy dla nich.
Dostaliśmy także do redakcji
kilka niespodziewanych listów z
życzeniami dla chłopców z naszej szkoły.
"Życzę wszystkiego najlepszego
z okazji dnia chłopaka przystojnemu Damianowi z 3C"
Cicha Wielbicielka
Dla Marcina Horsta najlepsze
życzenia z okazji dnia chłopaka
od dwóch anonimowych wielbicielek z 1B.
Jak na to zareagowali?
- W sumie to trochę zdziwienie,
bo chodzę dopiero miesiąc do tej
szkoły i nie sądziłem, że ktoś
zwróci na mnie uwagę, ale dla
mnie to nic takiego, zwykłe życzenia, nie uważam się za jakiegoś super kogoś. - przyznaje
Marcin Horst z Ib.
- Czy podejrzewasz, kto to mógł
być ?
- W sumie chyba się domyślam.
Wnioskując, dzień chłopaka
udał się na 100 %! Jeszcze raz w
imieniu całej redakcji chcemy
złożyć wam drodzy chłopcy
szczęścia, dużo kasy i uśmiechu!
Zuzanna Krygier,
Kamila Staszewska

Ważne terminy
na cały rok
2 września 2013 - rozpoczęcie
roku szkolnego
03 grudnia 2013 – egzamin pisemny DSD II
04 grudnia 2013 - 17 stycznia
2014 – egzamin ustny DSD II
23 - 31 grudnia 2013 - zimowa
przerwa świąteczna
17 lutego - 2 marca 2014 - ferie
zimowe
21 marca 2014 – egzamin pisemny DSD I
22 marca - 25 kwietnia 2014 –
egzamin ustny DSD I
do 14 kwietnia 2014 - wystawianie ocen w klasach III LO
23 - 25 kwietnia 2014 – egzamin
gimnazjalny

Zakręceni
pomagacze
17 - 22 kwietnia 2014 - wiosenna przerwa świąteczna
Ruszyła akcja zbierania plastikowych zakrętek.
Można je wrzucać do dwóch zielonych koszy ustawionych koło
szafek gimnazjalistów.
Z ich sprzedaży do firm recyklingowych (na terenie całego kraju)
finansuje się zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich dla osób chorych.
My również zbieramy na szczytny cel - zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej.
Choroba doświadczyć może nas
w każdym okresie życia, a każdy
z nas bez względu na wiek zasługuje na pomoc i wsparcie innych.
Ponadto poprzez zbieranie nakrętek pomagamy nie tylko ludziom,
ale i naturze:)
Akcja trwa do odwołania !!!
SN

25 kwietnia 2014 - zakończenie
zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych
05 – 30 maja 2014 – egzamin
maturalny
do 16 czerwca 2014 - wystawianie ocen w klasach I-II LO i IIII GIM
27 czerwca 2014 - zakończenie
zajęć dydaktyczno – wychowawczych w LO oraz Gimnazjum
Odsyłamy na stronę internetową, gdzie znajdziecie kalendarz
imprez szkolnych.
www.lo.krapkowice.pl

Dzień
Nauczyciela
Choć przyjęło się, że 14 października to święto nauczycieli, okazuje się, że jest to dzień
każdego, kto ma do czynienia
ze szkołą, zatem także
uczniów i pracowników szkoły.
Z tej okazji Medalem Komisji
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania została uhonorowana
Bożena Roszkowiak. Nagrodę
Opolskiego Kuratora Oświaty
otrzymała z kolei dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Kilińskiego Iwona Medwid.
O godz. 16:00 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Zdzieszowicach odbyła się uroczystość
wręczenia nagród nauczycielom
i pracownikom zasłużonym
oświacie, a także nastąpiło wręczenie aktów nadania awansu
zawodowego.
- Jesteście państwo jedną z najmniej docenianych grup zawodowych, więc przyjmijcie ode
mnie wielkie podziękowania –
mówił do zebranych starosta
Maciej Sonik.
Redakcja „SN” także dołącza
się do życzeń.
SN
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INFORMACJE * Program Comenius

Pięć krajów u nas!

eSzkoła
Terminem eSzkoła określa się
szkołę, która wykorzystuje
t ech n ologi e- i n fo rmacyj n o komunikacyjne w procesie swojego rozwoju ku lepszemu, bardziej skutecznemu wypełnianiu
swojej misji edukacyjnej, wychowawczej i społecznej.

Na początku października gości liśmy p rzedstawici e li
(nauczycieli i uczniów) pięciu
krajów europejskich: Rumunii,
Litwy, Grecji, Włoch i Hiszpanii.
W ramach tych spotkań odbył się
projekt "Be healthy, be active".
Miał on zwrócić uwagę młodych
ludzi na potrzebę aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania
się.
Do tej pory odbyły się wizyty w
Rumunii (Vaslui), w Grecji
(Elefsina), na Litwie (w Wilnie).
Po wizycie w Polsce młodzież
uda się do Hiszpanii.
Pierwsza część projektu poświęcona była na problem zdrowej
żywności i racjonalnego odżywiania się. W efekcie opracowano
wspólną książkę kucharską, zawierającą przepisy na zdrowe potrawy z każdego kraju.
Druga część projektu, która rozpoczęła się w Polsce, była poświęcona aktywności fizycznej.
Projekt został zainaugurowany
spotkaniem w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach, gdzie
młodzież z krajów, które gościmy, miała okazję posłuchać chóru
z Zespołu Szkół im. Piastów
Opolskich.

Kraje uczestniczące:
- 27 krajów członkowskich Unii
Europejskiej: Austria, Belgia,
Bułgaria, Czechy, Cypr, Dania,
Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa,
Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy,
Wielka Brytania
- kraje EFTA/EOG: Islandia,
Liechtenstein, Norwegia
- kraj kandydujący do członkostwa w Unii Europejskiej: Chorwacja, Turcja oraz Szwajcaria.
Program Comenius jest skierowany do osób i instytucji działających w obszarze edukacji
szkolnej, ze szczególnym
uwzględnieniem:
- uczniów korzystających z edukacji szkolnej do momentu uzyskania wykształcenia średniego;
- szkół określonych przez państwa członkowskie;
- nauczycieli i pozostałego personelu tych szkół;
- stowarzyszeń, organizacji non
profit, organizacji pozarządowych i przedstawicieli podmiotów związanych z oświatą szkolną;
- osób oraz podmiotów odpowiedzialnych za organizację i
realizację oświaty i edukację na
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

eSzkoła to wirtualne środowisko
kształcenia (uczenia się i nauczania), zarządzania i komunikacji.
Nie zastępuje ona szkoły z jej fizycznym środowiskiem budynków i sal lekcyjnych, lecz jest jej
rozszerzeniem. Szkoła tradycyjna
funkcjonuje w zamkniętym obszarze przestrzennym i czasowym. eSzkoła rozszerza przestrzeń edukacyjną, znosząc barierę miejsca i czasu. Pozwala, poprzez umiejętne wykorzystanie
technologii, na wsparcie procesów, które same w sobie dotykają
obszarów pozamaterialnych, takich jak informacja i rodząca się
z niej wiedza. Portal eSzkoła
opiera się na założeniu, że technologia jest tylko środkiem, a nie
celem, zaś same technologiczne
rozwiązania są w istocie oprogramowaniem koncepcji oraz idei
stojących u podstaw oświaty i
edukacji.
eSzkoła w swej istocie odmitologizowuje technologię jako taką.
Nie koncentruje się na technologii, lecz jej nie ignoruje i nie unika. Używa jej na co dzień, tak iż -

staje się ona w końcu przeźroczysta, znika z pola widzenia,
nie przeszkadzając w realizacji
podstawowego celu edukacji,
jakim jest wsparcie ucznia w
jego wszechstronnym rozwoju i
przygotowaniem go do funkcjonowania w świecie.
Opolska eSzkoła, szkołą ku
przyszłości jest systemowym
wsparciem transformacji opolskiej edukacji. Jej sukces będzie
zależał nie tylko od samej technologii dostarczonej w postaci
infrastruktury, czy oprogramowania, lecz przede wszystkim
od wspólnego wysiłku wszystkich interesariuszy przedsięwzięcia. Tylko świadomość potrzeby i sensu wykorzystywania
technologii w codziennej pracy
szkoły będzie wzmacniała motywację jej wykorzystywania.
Ostatecznie, człowiek wypełnia
treścią wszelkie przedsięwzięcia i nadaje im sens, jaki potrafi
w nich znaleźć i wykreować.
Opolska eSzkoła z pewnością
jest wielką szansą na jakościową przemianę modelu edukacji,
który zniweluje rozziew pomiędzy codziennym środowiskiem
ucznia, a środowiskiem szkoły.
www.eszkola.opolskie.pl
Jak to działa?
Logujemy się do e-szkoły.
W c ho d z ic i e n a s t r o nę :
w w w. e szko la .o po lsk ie . p l
Wybieracie "Logowanie" - w
prawym górnym ro gu.
Następnie "Przywracanie dostępu do konta", a następnie postępujecie według instrukcji, przepisujecie z obrazka dwa hasła
do autoryzacji oddzielone spacją, pod spodem swój PESEL
lub e-mail, potem w swojej poczcie - podanej wychowawcy
około miesiąca temu, klikacie
na link aktywacyjny. W efekcie
macie login i hasło, za pomocą
którego logujecie się na komputerach w pracowni 24 lub 25.
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INFORMACJE * Dla ambitnych
Konsultacje/ zajęcia dla uczniów słabych i zdolnych

Zajęcia dodatkowe
Poniżej przedstawiamy listę zajęć pozalekcyjnych w roku
szkolnym 2013/2014.
Z uwagi na fakt, że są to zajęcia
międzyoddziałowe, terminy ustalane będą na bieżąco z poszczególnymi prowadzącymi. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się
do wybranych nauczycieli - tam
uzyskacie szczegółowe informacje.
L.
p.
1.

Nazwa koła
Koło GLOBE

Drodzy uczniowie! Pamiętajcie,
że zajęcia te mają rozwijać Wasze zainteresowania, wiedzę i
umiejętności, ale przede wszystkim są po to, by każdy z Was
mógł wykazać się INICJATYWĄ i realizować WŁASNE POMYSŁY.

L.
p.

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć

Termin
poniedziałek - l. 7

1.

Pospieszczyk Ewa
(język angielski)

Język angielski rozszerzony
kl. II i III

2.

Alina KasnerSokołowska
(język angielski)

Praca z uczniem słabym

czwartek – l.1
wtorek - l.3

3.

Lepich Aneta
(język angielski)

wtorek – godz.
8.05

4.

Sikorska Sabina
(język niemiecki)

Przygotowanie do matury
(kl. IIIa, IIIc)
Praca z uczniem słabym/
zdolnym
Praca z uczniem zdolnym
(gimnazjum), przygotowanie
do konkursów
Konsultacje maturalne IIIa

5.

Gawron Magdalena
(język niemiecki)

Praca z uczniem słabym

sobota (wg potrzeb, po umówieniu się)
środa – l.2

6.

Scheiring Renata
(język niemiecki)

Przygotowanie do matury

środa – l. 5 (LO)

7.

Roszkowiak Bożena
(język polski)

Zespół wyrównawczy dla
IIG

wtorek (co dwa
tygodnie)

Konsultacje indywidualne
Konsultacje dla LO, LO dla
dorosłych i gimnazjum

Zapraszamy!
SN

Termin

Prowadzący

wg terminarza
badań

Irena Fijałkowska,
Małgorzata Steglińska,
Gabriela Ledwoch

wg potrzeb
piątek - l. 1

wg potrzeb
2.

Koło z języka łacińskiego

terminy ustalane
na bieżąco

Łukasz Łobos

8.

Tarasek Magdalena
(język polski)

3.

Koło z języka hiszpańskiego

terminy ustalane
na bieżąco

Alina KasnerSokołowska

9.

Grzegorz Podsiadło
(język polski)

Przygotowanie do matury

sobota

4.

Zajęcia przygotowujące do
egzaminu DSD

środa l.2
poniedziałek l.8

Magdalena Gawron,
Renata Scheiring

10.

Ledwoch Gabriela
(matematyka)

Zajęcia dla maturzystów

czwartki, piątki
wg harmonogramu
wg potrzeb

5.

Koło Matematyków
„Szkolna liga zadaniowa”

wg terminarza
zadań

Anna Wójcik, Gabriela
Ledwoch, Bogusława
Gramala

6.

Szkolne Koło Historyczne

terminy ustalane
na bieżąco

Zajęcia z uczniem słabym
11.

Wójcik Anna
(matematyka)

Rozszerzenie kl. IIIb

Anna Kapturska, Genowefa Kozubek – Kopecka, Iwona Medwid

12.

Gramala Bogusława
(matematyka)

Fakultety maturalne
Pomoc indywidualna

13.

Kapturska Anna
(historia)

Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych

7.

Szkolna Liga Historyczna

wg terminarza
zadań

Anna Kapturska

8.

Gazetka szkolna „Skuzak
Njus”

terminy ustalane
na bieżąco

Grzegorz Podsiadło

9.

Koło techniczno - informatyczne

10.

Szkolne Koło PCK

11.

12.

Koło Wolontariatu

Koło z geografii

13.

SKS

14.

Koło religijno-filmowe

15.

Koło chemiczne (zajęcia z
praktyki laboratoryjnej)

16.

Koło polonistyczne (dla
uczniów Gimnazjum)

czwartki l.8

Gabriela Ledwoch

piątek – godz.
13.00 (raz w miesiącu)

Ewa Posor

piątek – godz.
14.10 (raz w miesiącu)

Malwina Szaja

terminy ustalane
na bieżąco

Irena Fijałkowska

czwartek – godz.
15.00

Ireneusz Meisner, Dawid Ozóg

piątek – godz.
19.00

ks. Romański Krzysztof

raz na dwa miesiące

Ewa Posor

sobota

Bożena Roszkowiak

14.

Kozubek-Kopecka
Genowefa
(historia)

15.

Posor Ewa
(chemia)

16.

Fijałkowska Irena
(geografia)

Praca z uczniem słabym,
zdolnym (konkursy)
Zajęcia dla uczniów zdolnych
Fakultety
Przygotowanie do egzaminu
gimnazjalnego
Zajęcia wyrównawcze
Fakultet z geografii

17.

Steglińska Małgorzata
(biologia)

Konsultacje dla uczniów
słabych i zdolnych
Zajęcia fakultatywne z biologii

18.

Szaja Malwina
(doradztwo zawodowe)

Konsultacje z doradztwa
zawodowego

19.

Szaja Malwina
(zajęcia specjalistyczne)

Zajęcia korekcyjnokompensacyjne,
rewalidacyjne

terminy ustalane
na bieżąco

poniedziałek – l.8
(LO)
raz w miesiącu do
uzgodnienia
(GIM)
piątek – l.1
sobota lub wg
potrzeb
piątek - l.8 (LO)
4-ta sobota miesiąca (GIM)
piątek l. 8 (LO,
GIM)
wtorek/czwartek
(godziny ruchome)
sobota – raz w
miesiącu (LO)
sobota – raz w
miesiącu (GIM)
wg potrzeb
czwartek – godz.
15.00
do uzgodnienia
sobota – godz.
10.00–14.00, raz
w miesiącu:21.09.2013,
26.10.2013,
22.11.2013
14.12.2013
18.01.2014
08.02.2014
15.03.2014
12.04.2014
terminy ustalane
na bieżąco wg
potrzeb uczniów
terminy ustalane z
uczniami

11

INFORMACJE * Wywiadówka

Pierwsze koty za płoty
24 września 2013 roku o godzinie 17:30 na sali gimnastycznej
odbyło się spotkanie Dyrektor
Iwony Medwid z rodzicami
uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum Dwujęzycznego.
Podczas spotkania Dyrektor szkoły Iwona Medwid przedstawiła:
* sprawozdanie z rekrutacji w
roku szkolnym 2013/2014,

* zatrudnienie w szkole w bieżącym roku szkolnym,
* informacje z zakresu przeprowadzonych i planowanych remontów i inwestycji,
* planowane projekty edukacyjne
oraz współpracę zagraniczną,
* wyniki egzaminów zewnętrznych,
* ofertę zajęć pozalekcyjnych,
* informacje nt. systemu elektronicznego e-dziennik.

Zatwierdzono również plan pracy
szkoły, plan wychowawczy i profilaktyczny, a także dni wolne od
nauki.
W tym samym dniu odbyła się
również prelekcja dla rodziców
nt. pomocy dziecku w przezwyciężaniu stresu szkolnego.

log Poradni psychologicznopedagogicznej w Krapkowicach. Pani psycholog wyjaśniła
zgromadzonym rodzicom pojęcie stresu, jego przyczyny, fazy
reakcji na stres, symptomy stresu oraz sposoby radzenia sobie
ze stresem. Miejmy nadzieję, że
było to owocne spotkanie.
(SN)

Prelekcję przeprowadziła pani
Magdalena Skrzyńska – psycho-

Salon Maturzystów
na Politechnice
Opolskiej
Jak co roku, młodzież klasy
maturalnej wzięła udział w
Opolskim Salonie Maturzystów
Perspektywy 2013. Tegoroczny
Salon odbył się 20.09.2013 r.
Była to już szósta edycja Salonu
Maturzystów na Politechnice
Opolskiej. Uczniowie mogli dowiedzieć jak zdać maturę, by dostać się na dobre i wymarzone
studia. Prócz zwiedzania stoisk z
uczelniami wyższymi mieli okazję posłuchać wykładów dotyczących procedur zdawania matury
przygotowanych przez Okręgową
Komisję Egzaminacyjną. Nasi
maturzyści wzięli udział w następujących wykładach: "Matura z

języka obcego, czyli egzamin z
porozumiewania się w języku obcym", "Jak przygotować się do
egzaminu maturalnego z języka
polskiego", czy też "O sposobach
przygotowania się do egzaminu
maturalnego z matematyki".
Do szkół, które w tym roku promowały swoją uczelnię należały
m.in. Politechnika Opolska, Uniwersytet Opolski, Państwowa
Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Wyższa Szkoła
Bankowa. Nie zabrakło także promujących się szkół z Wrocławia,
Łodzi czy Poznania.
(SN)

Turniej o puchar
Donalda Tuska
We wrześniu na stadionie Orlika w Krapkowicach odbył się
turniej o puchar premiera Donalda Tuska. Nasz zespól zajął
3 miejsce:)
WYNIKI:
Gim. dwujęzyczne - Gim nr 1:
1-4
Gim. dwujęzyczne - Gim nr 2:
0-1
Pamiętajcie - trening czyni mistrza !!!

Na fotografii z lewej:
Dziewczyny z kl. 3a:
A. Uryga, S. Pietrowska,
P. Klimowicz, M. Duszak,
K. Dąbrowska, K. Mitula

Należy podkreślić, że nasi młodzi piłkarze wykazali się duchem walki i dzielnie walczyli
ze swoimi przeciwnikami.
Trzymamy kciuki za kolejne
występy!
Więcej informacji o samym turnieju na stronie internetowej:
www.turniejorlika.pl
SN
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SPORT * Piłka nożna i siatkowa
PV Volley Krapkowice
nową odsłoną Pila Vinco
Wraz z rozpoczęciem sezonu
2013/2014 klub zmienił nazwę
jak i swoją liczebność.
PV składa się aktualnie z trzech
sekcji żeńskich po 16 dziewczyn
oraz sekcji męskiej PV DTP, która w zeszłym roku wygrała Krapkowicką Amatorską Ligę Siatkówki (KALS).
Trwają również prace nad utworzeniem czwartej, najmłodszej
grupy (rocznik 2002-2003).
Nawiązując do nazwy - tak na
prawdę każdy członek klubu jak i
ludzie w jakikolwiek sposób z
nim związani, przyzwyczaili się
już do niej, w końcu od 2009 roku funkcjonuje bez zarzutu.
Pojawiają się natomiast problemy
w wymowie. By nie być mylonymi z winkami oraz wiankami Pila Vinco, co z łacińskiego oznacza "piłką zwyciężam" zostanie
zmieniona w PV Volley Krapkowice.
Z nową nazwą wiąże się także
nowa historia. Zawodniczki będą
uczestniczyły w meczach, sparingach oraz różnego rodzaju turniejach.
Aby zostać zauważonym, trzeba
się pokazać. Z dnia na dzień ciężko pracuje się nad formą oraz odpowiednią techniką, by odpowiednio wypaść przed publiką.

W klubie panuje niesamowita
atmosfera. Dziewczyny spotykają się także poza treningami,
większość się przyjaźni. Bardzo
to pomaga, a także motywuje do
rozwijania się.
W niektórych przypadkach można powiedzieć, że piłka jest odbijana między sobą 24h na dobę.
Wszyscy uważamy, że 5 godzin
treningów to za mało, dlatego
chętnie zbieramy się w inne dni,
by tylko się zobaczyć i pograć.
Osobiście jako zawodniczka
klubu mogę powiedzieć bardzo
wiele dobrego. Organizowane
obozy, nocne grania czy nawet
noce filmowe zbliżają nas do
siebie jeszcze bardziej. Klub to
nie tylko siatkówka, to także
wspólne spędzanie czasu, rozmowy oraz różne wyjazdy. Każda z nas co roku z niecierpliwością wyczekuje obozu, który jest
podsumowaniem sezonu.
Łączy nas wspólna pasja, wręcz
miłość do siatkówki, lecz również poczucie humoru oraz niepowtarzalność. Nie bez powodu
PV określa siebie mianem
"DRUŻYNA JAK RODZINA".
Izabela Mędrecka

MKS GogolinLZS Radawie
Dnia 22.09.2013 drużyna MKSu Gogolin podejmowała na wyjeździe, drużynę okupującą
miejsce spadkowe – LZS Radawie.
Warunki do gry były utrudnione
przez zły stan boiska w Radawiu.
Przyjezdni zaczęli od wysokiego
pressingu oraz szybkiego zdobywania terenu podaniami, mieli
ogromną przewagę nad gospodarzami, lecz to właśnie oni w 8
minucie byli blisko strzelenia
bramki. Po dobrym wykonaniu
stałego fragmentu gry rosły stoper Radawia oddał strzał głową,
który bramkarz Gogolina obronił
z problemami parując piłkę na
poprzeczkę.
Drużyna przyjezdna stwarzała
sobie wiele sytuacji, w 15 minucie Jarosław Korbiel popisał się
dobrym uderzeniem pokombinacyjnym rozegraniu rzutu wolnego, lecz jego strzał minął bramkę
gospodarzy. Piłkarze MKS-u widocznie przeważali na boisku,
lecz dopiero w 38 minucie Jarosław Kiklaisz popisał się znakomitym zagraniem głową i zdobył
bramkę na 1:0 dla Gogolina.
Obraz gry w drugiej połowie się
nie zmienił, nadal atakował MKS,
a Radawie starało się wyprowadzać kontry w 53 minucie w podbramkowym zamieszaniu odnalazł się Bekiesch i z najbliższej
odległości podwyższył stan meczu na 2:0.

Fot. Patrycja Depta
T r ener MKS - u w dru giej połowie zdecydował się
wprowadzić parę zmian w składzie i wpuścić zawodników z
ławki rezerwowych.
W 70 minucie sytuacji sam na
sam z bramkarzem nie wykorzystał Bekiesch, ale już dwie
minuty później popisał się genialnym zwodem i umieścił piłkę pod poprzeczką tym samym
ustalając wynik meczu.

MKS Gogolin:
Sowada-Kiklaisz, Detko,
Gus (75min. Jarczewski),
Korbiel (Lisicki 80min)Szampera, Bomba (Mateusz
Szymaniec 60min), Jaszkowic-Kisiel (Janik 55min.),
Biekiesch Flis (Karwot
45min.)
Grzegorz Tkocz

